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คาํนํา 

จากสถานการณ์การเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ท่ีเกิดจากภยัพิบติัธรรมชาติและกิจกรรมจากมนุษย ์

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท่ีวิกฤติต่อส่ิงมีชีวิต และรวมถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษยท์ั้ง

ปัจจุบนั ดงันั้น International Union for Conservation of Nature (IUCN) จึงกระตุน้ให้ทัว่โลกไดต้ะหนกัถึง

ผลกระทบโดยประกาศใหเ้ป็นทศวรรษการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ (Decade on Ecosystem Restoration) ในปี พ.ศ. 

2564 – 2573 เพื่อร่วมกนัดาํเนินงานในการนาํส่ิงมีชีวิตและหนา้ท่ีภายในระบบนิเวศกลบัคืนมาดงัเดิม รวมถึง

ลดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงการประชุม COP26 ท่ีมีเป้าหมายลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย ์ภายในปี พ.ศ. 2593 ซ่ึงประเทศไทยก็ไดใ้ห้คาํมัน่ในการบรรลุ

ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) โดยสร้างยทุธศาสตร์การพฒันาระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก  

ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ 

ร่ ว ม กับ  ศู น ย์วิ ท ย า ก า ร ขั้ น สู ง ด้า น ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้  ศู น ย์ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร ด้า น ไ ผ่  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช จดัประชุมวิชาการเครือข่ายวิจยั

นิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN) คร้ังท่ี 11 

เร่ือง “องค์ความรู้นิเวศวิทยาเพ่ือมุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ (Ecological Knowledge toward 

Decade on Ecosystem Restoration)” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ระหว่างวนัท่ี 20 – 21 มกราคม 2565 

เพื่อเป็นเวทีนาํเสนอผลงานวิชาการดา้นนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากคณาจารย ์

นักวิจยั นักศึกษา และผูส้นใจ เพื่อเพิ่มศกัยภาพนักวิจยัและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้

เขม้แขง็ต่อไป 

เอกสารรายงานการประชุม (Proceedings) ประกอบดว้ย การบรรยายพิเศษ 4 เร่ือง การนาํเสนอ

ผลงานภาคบรรยาย 32 เร่ือง และภาคโปสเตอร์ 4 เร่ือง ไดรั้บความร่วมมือจากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิหลาย

สาขา นกัวิจยัทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนิสิตและนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ให้เกียรติ

นาํผลงานวิจยัมานาํเสนอในการประชุมผา่นระบบออนไลน์  

ดังนั้ น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ หวงัว่าเอกสารรายงานการประชุมน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีจะนาํองคค์วามรู้จากการนาํเสนอผลงานไปใชอ้า้งอิง พฒันาต่อ

ยอด หรือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ให้ เ กิดประโยชน์และความยั่งยืนต่อการจัดการทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่อไป 

 

 

                                                                                      (ศาสตราจารย ์ดร.ดอกรัก มารอด) 
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คาํกล่าวรายงาน 

“การประชุมวชิาการเครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

(Thai Forest Ecological Network Conference, T-Fern #11)” 

เร่ือง “องคค์วามรู้นิเวศวิทยาเพื่อมุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ” 

โดย 

รองศาสตราจารย ์ดร. ประทีป ดว้งแค 

หวัหนา้ภาควชิาชีววิทยาป่าไม ้

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

เรียน คณบดีคณะวนศาสตร์ ท่านผูมี้เกียรติ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  สถาบันการศึกษา  

คณาจารย ์ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมผา่นระบบออนไลน์ทุกท่าน 

 

การจดัการประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการ เครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย 

เกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการรวมกลุ่มของสถาบนัการศึกษาทางนิเวศวิทยาป่าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นแกนกลาง ภายใตก้ารดาํเนินงานของ ศูนย์

ประสานงานเครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมและแลกเปล่ียนความรู้

ทางนิเวศวิทยา ท่ีเกิดข้ึนจากในอดีต ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มรวมถึงการเปล่ียนแปลง

วิทยาการต่าง ๆ ในปัจจุบนั เพื่อประยกุตใ์ชจ้ดัการสภาพแวดลอ้มทางนิเวศวิทยาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวมอยา่งย ัง่ยนื   
 

ในปีน้ี นับเป็นการประชุมวิชาการของเครือข่ายฯ คร้ังท่ี 11  ภายใต้หัวข้อเร่ือง “องค์ความรู้

นิเวศวิทยาเพื่อมุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ” มุ่งเนน้นาํเสนอการวิจยัดา้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศใน

การนาํส่ิงมีชีวิตและหนา้ท่ีภายในระบบนิเวศกลบัคืนมาดงัเดิม เพื่อปรับปรุงถ่ินอาศยัของสัตวป่์า ป้องกนั

การสูญเสียดินและพื้นท่ีตน้นํ้ า สนับสนุนการฟ้ืนตวัดา้นเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยเป็นการเผชิญหน้ากบัการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการท่ีจะสนบัสนุนนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้น

การลดสภาวะโลกร้อนของประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทาํให้การประชุม

นาํเสนอผลงานทางวิชาการคร้ังน้ีทาํไดเ้พียงรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยนาํเสนอบรรยายพิเศษ 4 เร่ือง 

ภาคบรรยาย 32 เร่ือง และภาคโปสเตอร์ 4 เร่ือง การนําเสนอผลงานน้ีได้เปิดโอกาสให้นิสิตในระดับ

บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมนําเสนอผลงานเพื่อเป็นการสนับสนุน นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองใน

ประเทศไทย 
 

บดัน้ี ได้เวลาสมควรแลว้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านคณบดี คณะวนศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการ

ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการ เครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 สืบไป  
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คํากล่าวเปิดการประชุมวชิาการ 

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

เร่ือง “องค์ความรู้นิเวศวทิยาเพ่ือมุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ” 

โดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กอบศกัด์ิ วนัธงไชย  

คณบดีคณะวนศาสตร์ 

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

เรียน คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ และแขกผู้มีเกยีรติทุกท่าน  

ผมในฐานะตวัแทนของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีไดท่ี้ได้

มีโอกาสมาเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 เร่ือง “องค์ความรู้

นิเวศวทิยาเพ่ือมุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ” ผา่นรูปแบบการประชุมออนไลน์ ในคร้ังน้ี  

“เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (T-FERN)” ได้ดาํเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความ ตลอดจนการจดัประชุมทางวิชาการ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ถึงกระบวนการทางระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา อนั

จะนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้เพื่อการพฒันาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

 คณะวนศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลกัในการสร้างบุคคลากรและศาสตร์ดา้นการป่าไม ้ไดก่้อตั้งและ

ดาํเนินงานดา้นน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง การจดัประชุมคร้ังน้ีถือไดว้่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี แห่งการ

สถาปนาคณะวนศาสตร์ ซ่ึงงานวิจยัทางดา้นนิเวศวิทยา ถือไดว้่าเป็นงานท่ีมีคุณค่ายิง่ เป็นงานท่ีเป็นรากฐาน

สาํคญัในการวางแผนในดา้นต่าง ๆ ดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษแ์ละทรัพยากรของชาติ รวมไปถึง

การประยกุตใ์ชใ้นภารกิจดา้นอ่ืน ๆ เช่น การฟ้ืนฟูและพฒันาพื้นท่ีเส่ือมโทรม พื้นท่ีภยัพิบติั การอนุรักษแ์ละ

การจดัการพื้นท่ีคุม้ครอง พื้นท่ีอาศยัของสัตวป่์า การจดัการป่าชุมชน การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจน

การอนุรักษดิ์นและนํ้า เป็นตน้ การท่ีงานวิจยัดา้นนิเวศวิทยาไดพ้ฒันาและศึกษารุดหนา้ไปอยา่งต่อเน่ือง และ

สอดคลอ้งกบัสถานการปัจจุบนั นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีเป็นอยา่งยิง่ 

คณะวนศาสตร์ ถือว่ารูปแบบความร่วมมือในการพฒันาการศึกษานั้น โดยเฉพาะรูปแบบเครือข่าย

เช่นน้ี จะนาํไปสู่พลงัตวัคูณ (synergy) ท่ีทาํให้พรมแดนแห่งความรู้ไดรั้บการพฒันาอยา่งรวดเร็วและลึกซ้ึง

มากข้ึนดงันั้น การประชุมวิชาการในคร้ังน้ี นอกจากแสดงความกา้วหน้าในการวิจยัแลว้ ยงัเป็นการสร้าง

ความแขง็แกร่งใหแ้ก่เครือข่ายฯ ก่อเกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ระหว่างนกัวิชาการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  

บดัน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปิดการประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการเครือข่าย

นิเวศป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 ณ บดัน้ี 
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เวลา กจิกรรม วทิยากร 

8.30 – 9.00 พธีิเปิดการประชุม 

   กล่าวรายงานการประชุม 

      พิธีเปิดการประชุม  

 

รศ. ดร.ประทีป ดว้งแค 

ผศ. ดร.กอบศกัด์ิ วนัธงไชย 

 (คณบดีคณะวนศาสตร์) 

 บรรยายพเิศษ ประธาน: ผศ.ดร.นิสา เหลก็สูงเนิน 

9.00 – 9:45  + Thirty-five years of change in forest floor vegetation and tree regeneration 

after the heavy grazing of Sika deer in Japan 

Prof. Dr.Tohru Nakashizuka  

(Director of FFPRI, Japan) 

9.45 -10.30  +  Enhancing ecological conservation and ecosystem restoration through 

advanced geospatial datasets and decision support tools 

USAID SERVIR-Mekong 

10:30 – 10:45 พกัรับประทานอาหารว่าง  

การกระจายสังคมพืชตามความต้องการทางนิเวศวทิยา 

10.45-11.50 

 

10.45-11.05 

10.05-11.25 

11.25-11.45  

 

 

+ ปัจจยักาํหนดองคป์ระกอบชนิดพนัธ์ุไมต้น้ในสังคมป่าผลดัใบ ฯ 

+ โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณพืชบริเวณแนวรอยต่อป่าฯ  

+ ลกัษณะสังคมพืชและปัจจยัเชิงพ้ืนท่ี ป่าสักนวมินทรราชินีฯ 

ประธาน: ดร.ปณิดา กาจีนะ 

เลขานุการ: ณพงศร พนัธุเณร 

เชิดศกัด์ิ ทพัใหญ่ 

อนญัญา สุมน 

ติณณ์ วงรินยอง  

11.50-12.05 นําเสนอปากเปล่าภาคโปสเตอร์ (3นาท/ีเร่ือง) 

+ ความสัมพนัธ์แบบเอคโตไมคอร์ซาระหวา่งกลา้ไมว้งศย์างกบัเห็ดเผาะหนงั 

+ ชนิดของชนัโรงในพ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ฯ 

+ การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดิน โดยวธีิเมตาจีโนมิกส์ฯ  

+ แอคติโนมยัสีทจากดินในอุทยานแห่งชาติปางสีดาและการใชป้ระโยชน์ 

 

บารมี สกลรักษ ์

อิสราพงษ ์วรผาบ 

ทิพยล์ดา ทองตะเภา 

วารีรัตน์ กลบัใจได ้

12.05-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวัน  

Session A: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอย่างยัง่ยืน 

13:00 – 14:50 

 

   13..00 -13.20 

   13..20 -13.40 

   13.40 – 14.00 

   14.00 – 14.20 

   14.20 – 14.40  

 

 

+ สถานภาพและการใชป้ระโยชน์ลาน ป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน ฯ 

+ การใชป้ระโยชน์ไมฟื้นเพ่ือเป็นแนวทางการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื ฯ 

+ องคป์ระกอบชนิดและการใชป้ระโยชน์ไมต้น้ ป่าชุมชนบา้นบุญแจ่มฯ 

+ ความหลากหลายชนิดไมไ้ผ ่ป่าชุมชนบา้นปง  ฯ  

+ ความหลากหลายและองคป์ระกอบชนิดไมต้น้ ป่าชุมชนบา้นปงฯ  

ประธาน: ผศ. ดร.สุธีระ เหิมฮึก 

เลขานุการ: : ณัฐกานดา ด้วงอ่อน 

นพรัตน์ แกว้โมรา 

นํ้าฤทยั วนัสา 

กฤษดา พงษก์ารัณยภาส 

ศิริวรรณ  บาลจ่าย 

ณฐันิชา นาคนอ้ย 

14.50 – 15.00 พกัรับประทานอาหารว่าง  
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Session B: นิเวศวทิยาเพ่ือการจัดการสัตว์ป่าเพ่ือความยัง่ยืน 

13.00–14.50 

 

  13.00-13.20 

  13.20-13.40 

  13.40-14.00 

  14.00-14.20 

  14.20-14.40 

 

 

+ การประเมินความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าในเชิงพ้ืนท่ีฯ  

+ การกระจายรังของนกยงูเขียวโดยใชแ้บบจาํลองการถดถอยโลจิสติกฯ 

+ ความหลากหลายของแมลงในพ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพเตรียมการฟ้ืนฟูฯ  

+ความหลากชนิดสัตวป่์าท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีแหล่งโป่งธรรมชาติฯ 

+ การศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีทุ่งหญา้เพ่ือการจดัการอาหารสัตวป่์า ฯ 

ประธาน: ดร.วรงค์ สุขเสวต 

เลขานุการ: ยุวด ีพลพทิกัษ์ 

อดิศกัด์ิ เหง่ียมสระนอ้ย 

กฤตวชิญ ์สุขอ้ึง 

แกว้ภวกิา รัตนจนัทร์ 

พงษสิ์ทธ์ิ ศรีคุณเมือง 

สรัล กา้นจกัร 

14.50-15.00 พกัรับประทานอาหารว่าง  

นิเวศวทิยาและพลวตัป่าไม้ 

15.00-16.30 

 

   15.00 - 15.20 

   15.20 - 15.40 

   15.40 – 16.00 

   16.00 - 16.20 

 

 

+ พลวตัป่าฟ้ืนฟู ตามพระราชดาํริสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

+ พลวตัป่าดิบแลง้ฟ้ืนฟูดว้ยกระถินณรงค ์สถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช  

+ ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติภายหลงัการสัมปทานป่าไม ้บริเวณเขานํ้าซบั ฯ 

+ อิทธิพลของแนวกนัลมต่อพลวตัป่าชายหาดบนสันทรายบางเบิด   

ประธาน: ดร.วรดลต์ แจ่มจํารูญ 

เลขานุการ: เบญจมาศ บุญยืน 

อคัรพงษ ์นาคถนอม 

นิธิชยั เช่ือวงษ ์

ณพงศร พนัธุเณรดี 

พนัธิวาห์  หลอดคาํ 

16.30 --17.30 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ  

   

ศุกร์ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา กจิกรรม วทิยากร 

 บรรยายพเิศษ ประธาน: นายวงศธร พุ่มพวง 

9.00-9.45 

9.45-10.30 

+ ประสบการณ์การฟ้ืนฟูป่าในบริบทของภาคเอกชน ของ ปตท. 

+ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไมบ้นพ้ืนท่ีสูง มูลนิธิโครงการหลวงฯ  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฯ ปตท. 

กิตติศกัด์ิ จินดาวงค ์

10.30-10.40 พกัรับประทานอาหารว่าง  

Session A: นิเวศวทิยาเพ่ือการจัดการพืน้ทีป่่าต้นนํา้อย่างยัง่ยืน  

10.40-12.00  

 

   10.40-11.00 

   11.00-11.20 

   11.20-11.40 

   11.40-12.00 

 

 

+ ศกัยภาพการใหน้ํ้าท่าหลงัการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีตน้นํ้าเส่ือมสภาพฯ   

+ ความผนัแปรนํ้าไหลบ่าและตะกอนดินหลงัการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าตน้นํ้าฯ 

+ ผลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและสารเคมีทางการเกษตรต่อคุณภาพนํ้าฯ  

+ ทศันคติของชุมชนฯ ต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าตน้นํ้าเส่ือมฯ  

ประธาน: นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ 

เลขานุการ: วรีภัทร พลายม ี

สกลุเดช นนัตา 

กนัย ์จาํนงคภ์กัดี 

เศรษฐา ขอสุข 

มานพ แกว้ฟู 

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน   
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Session B: นิเวศวทิยาเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและนํา้ 

10.40-12.00  

 

   10.40-11.00 

   11.00-11.20 

   11.20-11.40 

   11.40-12.00 

 

 

+ การสูญเสียดินและนํ้าจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินฯ บนพ้ืนท่ีป่าตน้นํ้าฯ  

+ ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนท่ีเกษตรของสถานีเกษตรหลวงปางดะ 

+สมบติัดินตามลกัษณะภูมิประเทศและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ฯ 

+ การประเมินคุณภาพดินในพ้ืนท่ีเกษตรเชิงเด่ียวและเกษตรผสมผสานฯ 

ประธาน: ผศ. ดร.ธนากร ลทัธ์ิถีระ

สุวรรณ 

เลขานุการ: สุธาพร จงด ี

กนัยารัตน์  เนตรบุตร 

คุณญัญา ชิดทอง 

ภูริน สิริโชติชยั 

ปฐมพงศ ์โหมเพง็ 

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน   

การบริการระบบนิเวศ 

13.00–14.30 

 

  13.00-13.20 

  13.20-13.40 

  13.40-14.00 

  14.00-14.20 

 

 

+ มูลค่ากกัเกบ็คาร์บอนในพ้ืนท่ีก่อสร้างอ่างเกบ็นํ้าคลองวงัโตนด 

+ การกกัเกบ็คาร์บอนของไมย้นืตน้ในป่าชุมชนบา้นปง จงัหวดัแพร่ 

+ การจดัการพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการใชป้ระโยชน์และอนุรักษฯ์ อยา่งมีส่วนร่วม 

+  ความหลากหลายสงัคมพืชและการพ่ึงพิงทรัพยากรของชุมชนบา้นนํ้าป้ี 

ประธาน: รศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก 

เลขานุการ: สถิตย์ ถิ่นกาํแพง 

ธรรมนูญ เตม็ไชย 

มนตรี บรรจงการ 

พรหมวรงค ์เข่ือนวงั 

โสภา ศิริไพพรรณ 

14:30 – 14:45 รับประทานอาหารว่าง  

นิเวศวทิยาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

14.45-15. 50 

 

   14.45-15.05 

   15.05-15.25 

   15.25 – 15.45 

 

 

+ โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณพืชป่าอนุรักษส์วนไมก้าํแพงเพชร 

+ การตั้งตวัของพนัธ์ุไมพ้ื้นถ่ินในป่าฟ้ืนฟู บริเวณวนอุทยานภูพระ 

+ ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุกลว้ยไมป่้าดิบเขาฯ   

ประธาน: รศ.  ดร.สราวุธ สังข์แก้ว 

เลขานุการ: ณัฐกานดา ด้วงอ่อน 

พฒันา ชมภูวเิศษ 

ศุภกญัญา  พลหลา้ 

ปณิดา กาจีนะ 

15.50 – 16:20 สรุปและปิดการประชุม ศ. ดร.ดอกรัก มารอด 
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Introduction 

In recent decades, deer populations have been increasing in many areas around the world, and causing 

damages on forest ecosystems. In Japanese cases, the sika deer (Cervus nippon) has been increasing since 

1980s, and caused serious damages on agricultural crops or forest trees. There are some hypotheses why 

deer population increased; extinction of wolf (natural enemy of deer), decrease in hunter population, drastic 

replacement of natural forests into monocultural plantations, decrease of rural human population who 

manage forests, and climatic change. All these causes suspected are originated from human activities, and 

the forests have changed to have systems different from natural ones. 

Deer debarks tree trunks, grazes regenerated seedlings or saplings, and thus sometimes leads to forest 

deterioration. Building fences to exclude deer population is one of the countermeasures, though the 

effectiveness of exclosures is not stable; sometimes it succeeded to recover vegetation, but others failed. As 

typical examples in many deciduous forests in Japan, dwarf bamboos dominate and usually inhibit tree 

regeneration, though they are also grazed by deer. And the tolerance and recovery after grazing varies among 

bamboo species. Therefore, a rather complicated interactions among deer, tree species and forest floor 

vegetation should be considered for the success of exclosure (Nakashizuka 2015).  

 In this paper, I demonstrate the interactive features among canopy trees, regenerated seedlings, 

forest floor vegetation and deer population. Since such kind of interacting processes are slow-going, we 

need long time observation to elucidate the mechanisms. Here, I introduce results of such interaction through 

35 years of observation, which was not aimed exactly at the beginning of the study.  

 

Study site & Methods 

The study was done in Ohdagahara, Nara Prefecture, western Japan. Totally three belts were set 

to study forest dynamics in early 1980s, though two typical results obtained in Belts 1 and 3, which different 

in dominant canopy tree species and undergrowing dwarf bamboo species, are shown in this paper    
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(Table 1). Fagus crenata, a deciduous broadleaf species, dominated in Belt-1, while Abies homolepis, a 

evergreen conifer species, in Belt-3. Both the forest floors were dominated by dwarf bamboos, though the 

species are different: Sasamolpha borealis in Belt-1, while Sasa nipponica in Belt-3. 

All the trees above 2m high were enumerated in the both belts (200m long with 10m width) mostly every  

5 years interval. To monitor forest vegetation and tree seedlings (height < 2m), a 1m x 1m quadrat were set 

at the center of every 5m x 5m cells of the belts (totally 80 quadrats for each belt). All the plants in the 

quadrats were listed with the maximum height (in the beginning of 1980, beginning of 2000s, and 2016), 

including tree seedlings and dwarf bamboos. Deer populations have been reported to be up to 10-20/km2 in 

1980s, but increased to keep 20-30/km2 during 1990s. Since the influences of deer grazing became 

prominent, Ministry of Environment started to control deer population after 2000, and made exclosures in 

the beginning of 2000s (Table 1). All the study belts were included within the exclosures. 

Table 1. outline of studied belts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results 

 The population dynamics of trees before and after the settings of exclosures were very different 

between the two belts (Figure. 1). In Belt-1, Basal area did not change greatly both before and after the 

exclosure. Tree density, however, had decreased until the exclosure was set, though it increased greatly after 

the exclosure was set. Density decrease before the exclosure was larger in Abies than Fagus. However, the 

largest decrease before exclosure was tree species other than Abies or Fagus, and their decrease was larger 

in 1990 (when deer population was dense) than 1980 by 2 or 3 times 

 In Belt-3, the Basal area of the all trees decreased before the exclosure, particularly in 1990, when 

deer population was denser, and it became stable after the exclosure. Tree density also decreased greatly 
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before the exclosure, then became stable after that. These changes were mainly caused by Abies, which was 

more vulnerable against deer debarking (Akashi & Nakashizuka, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure.1. Change of basal area (upper) and tree density (lower) in Belts-1 (left) and 2 (right). Arrows 
indicate the time points when the exclosures were set. After Nakashizuka (2015). 

 

The height of dwarf bamboos was also different between the two belts. In Belt-1 (Sasamolpha), 

it was 1.5-2.0 m high at the beginning, greatly decreased to 30cm by the time of the exclosure set, and 

recovered slowly after that. However, in Belt-2 (Sasa), it was 50-60cm at the beginning, slightly decreased 

before the exclosure, and recovered to 60-70cm, even higher than the beginning (Figure. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 2. Change in height of dwarf bamboos. 
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Discussion 

 These changes could be explained by the different responses of canopy trees and dwarf bamboos 

to deer grazing (Figure.3). As canopy trees, Fagus is much more tolerant against debarking than Abies 

(Akashi & Nakashizuka, 1999). And Sasamolpha is more vulnerable against deer grazing and slower in 

recovery after that than Sasa . 

In Belt-1, since the canopy tree was tolerant against debarking, dominant canopy tree did not 

decrease, keeping its dominance. However, the dwarf bamboo was vulnerable against grazing, and 

decreased its dominance. After the exclosure, bamboo recovery was so slow to improve the regeneration of 

tree seedlings.  

 In Belt-3, dominant canopy tree was vulnerable against debarking, and made more canopy gaps, 

while dominant bamboo was tolerant against grazing and keep dominance. After the exclosure, thus, the 

bamboo recovered quickly with lighter environment to inhibit tree regeneration. Sometimes such a forest 

may lead to deterioration. Interaction among canopy trees, tree regenerations, dwarf bamboo and deer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Interacting scheme of canopy trees, tree seedlings, forest floor vegetation and deer 
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SERVIR-Mekong, a joint initiative between the U.S. Agency for International Development 

(USAID) and the U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA), aims to support the 

governments of Cambodia, Lao PDR, Vietnam, Thailand, and Myanmar as well as regional institutions and 

other key stakeholders in Lower Mekong countries to utilize publicly-available satellite imagery and 

geospatial tools to improve environmental management and help build greater resilience to the negative 

effects of climate change. The Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), is the prime implementer for 

SERVIR-Mekong working with a consortium of partners such as the Spatial Informatics Group (SIG), 

Stockholm Environment Institute (SEI) and Deltares. SERVIR-Mekong empowers decision-makers with 

tools, products, and services to act locally on climate-sensitive issues such as disasters, agriculture, water 

management, ecosystems services, landscape management and land use. 
 

This presentation aims to introduce two advanced geospatial tools and services that SERVIR-

Mekong developed for Cambodia and its application in sustainable landscape management and ecological 

conservation in Cambodia. These geo-spatial tools leverage the power of Google Earth Engine, big data 

processing in cloud computing platform for machine learning model development. These advanced 

technologies and applications introduce innovative approaches in using available open remote sensing data 

to help decision makers in the Lower Mekong region and Cambodia specifically better manage landscape 

and forest protection. 
 

First, the Biophysical M&E Dashboard tool (https://servir.adpc.net/tools/biophysical-me-

dashboard) supports USAID Cambodia in monitoring and managing large scale sustainable landscape 

management projects by using satellite data to determine landscape conditions before and after project 

intervention. 

 

https://servir.adpc.net/tools/biophysical-me-dashboard
https://servir.adpc.net/tools/biophysical-me-dashboard
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The Biophysical M&E Dashboard tool can monitor, evaluate and report landscape improvements 

in Cambodia. The tool has a function to evaluate projects that target biophysical improvement and enhance 

biodiversity conservation activities on-the-ground. It offers a wide range of biophysical parameters such as 

number of hectares of forest cover change in significant areas showing improved biophysical conditions as 

result of project assistance, and information of forest alerts, forest fire hotspot and land cover change by 

year information for users to choose from in order to review the changes by over a selected area, for a certain 

time period. The dashboard can also be used to monitor forest cover change and provide a robust platform 

to evaluate the performance of REDD+ in Cambodia 
 

 Information from this service could benefit Government agencies, NGOs and conservation projects 

in Cambodia to monitor the improvement of biophysical condition and achievement of sustainable 

landscape management.The second tool that SERVIR-Mekong introduce in this presentation is Cambodia 

Protected Area Alerts System (https://servir.adpc.net/tools/cambodia-protected-area-alerts-system), which 

monitors near real-time forest changes and external threats including deforestation, forest fires and floods 

within the Prey Lang Wildlife Sanctuary, a protected area in Cambodia. The tool uses state of the art cloud 

computing technologies for data image storage and processing, enables near real time alerts with a 12-hour 

time latency of SAR Sentinel 1 image, with deep learning technologies to map forest disturbances in 

Cambodia (update every 5 days). The tool is the key component of the Protected Area Monitoring Platform, 

launched recently by Cambodia’s Ministry of Environment, which integrates ground-based and remotely 

sensed data to improve the efficiency and effectiveness of law enforcement and conservation activities at 

protected area level. The near real-time forest monitoring provided by this service will enable government 

agencies, civil society and the private sector to take immediate action to protect and ensure effective 

management of Cambodia’s protected areas. 
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ประสบการณ์การฟ้ืนฟูป่าในบริบทของภาคเอกชน ของ ปตท. 

 

ศาศวตั สุนทรส1 และ สุวทิย์ นะวะคาํ2 
1ผูจ้ดัการ สถาบนัปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

2พนกังานกิจการเพื่อสงัคม สังกดัสถาบนัปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีภารกิจหลกัในการดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังานและปิโตร

เคมีอย่างครบวงจรในฐานะ บริษทัพลงังานแห่งชาติ โดยมีการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมดุล  ภายใต้

แนวทาง  PTT by PTT หรือ Powering Thailand's Transformation เพื่อมุ่งสู่องคก์รดา้นพลงังานท่ีย ัง่ยืน 

พร้อมขบัเคล่ือนประเทศก้าวผ่านการเปล่ียนแปลง ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อพฒันาสังคม และ

คุณภาพชีวิตของคนไทย ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้การการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยนโยบายสังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) และใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าโดยยึด

หลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
 

กา้วแรกของการร่วมในงานดา้นฟ้ืนฟูป่าของ ปตท. เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2537 เม่ือสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนียใ์ห้รัฐบาลหาทางยบัย ั้ง การตดัไมท้าํลายป่า และฟ้ืนฟูสภาพป่า

เส่ือมโทรมเป็นการเร่งด่วน เน่ืองจากทรงเห็นว่า ป่าไมใ้นประเทศไทยถูกทาํลายลงไปมากในขณะนั้น 

รัฐบาลโดย กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไดจ้ดัตั้ง “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50” มีเป้าหมายในการปลูก

ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม 5 ลา้นไร่ ปตท. จึงไดอ้าสาร่วมปลูกป่า 1 ลา้นไร่ ภายใตโ้ครงการดงักล่าว ร่วมกบัหน่วย

ราชการ และชุมชนรอบพื้นท่ี เพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกทาํลาย โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายกระจายอยูทุ่กภูมิภาค

ของประเทศ รวมถึงวางแผนดูแลบาํรุงรักษาผ่านโครงการรักษาป่าระยะยาว เพื่อให้เกิดการฟ้ืนฟูป่าอย่าง

ย ัง่ยนื 
 

จากความรู้และประสบการณ์ท่ีเร่ิมจากศูนย ์ในฐานะการเป็นองคก์รพลงังาน ถือเป็นมือใหม่ในการ

ปลูกป่า การเร่ิมตน้ตอ้งอาศยัองคค์วามรู้จากหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญ ชุมชนรอบพื้นท่ี เร่ิมตั้งแต่กระบวนการ

คดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกฟ้ืนฟู มีผลกระทบทางบวกกบัชุมชนหรือ

ระดบัภูมิภาค เช่น เป็นพื้นท่ีตน้นํ้ า พื้นท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ รวมถึงเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมท่ีไม่มีขอ้พิพาท ซ่ึง

อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้เม่ือเขา้ไปดาํเนินการ หลงัจากท่ีคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมายแลว้ (Forest Plantation 

mailto:Sasawat.s@pttplc.com
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Target ; FPT) ปตท. ร่วมกบักรมป่าไม ้อปท. และชุมชน เพื่อการสํารวจ รังวดั จดัทาํขอบเขตและขอ้มูล

พื้นฐานของแปลงปลูก เป็นขอ้มูลสําหรับวางแผนการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยการเตรียมพื้นท่ี การจดัหา

กลา้ไม ้เส้นทางลาํเลียงกลา้ไม ้รูปแบบการปลูก การจัดทาํแนวกันไฟและเส้นทางตรวจการณ์ รวมถึง

แผนการบาํรุงรักษาต่อเน่ืองอีก 2 ปี ตามขอ้กาํหนดของโครงการฯ ถือเป็นการเร่ิมตน้เรียนรู้งานดา้นวนวฒัน์

วิทยา นิเวศวิทยาป่าไม ้ของบุคลากร ปตท. ท่ีเป็น บุคลากรดา้นพลงังาน จากการปฏิบติังานในโครงการน้ี  
 

นอกจากน้ี จากประสบการณ์การปลูกและบาํรุงรักษาป่ากว่าทศวรรษ พบว่า Key success factor ท่ี

สาํคญัท่ีทาํใหป่้าฟ้ืนฟูไดอ้ยา่งย ัง่ยนืคือ ชุมชนท่ีอยูร่อบแปลงปลูกป่า ท่ีเป็นกลไกสาํคญัท่ีดูแล บาํรุงรักษาป่า 

และใชป้ระโยชน์จากผนืป่าท่ีฟ้ืนฟูกลบัมาทั้งทางตรง และทางออ้ม ปตท. จึงไดจ้ดัทาํ โครงการรักษาป่าระยะ

ยาว ข้ึน อาทิ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ตามพระราชดาํริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ท่ีมีพระราชประสงคเ์พื่อเปล่ียนทศันคติของราษฎรจากผู ้

บุกรุกทาํลายป่ามาเป็นผูดู้แลรักษาให้ “คน” กับ “ป่า”   อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ปตท. ได้ร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการฝึกอบรมราษฎรรอบพื้นท่ีแปลงปลูกป่าฯ  ตั้งแต่   ปี 2540 – 2562 จาํนวน 

174  รุ่น รวม 21,184 คน  จาํนวน 135  ตาํบล  44  จงัหวดั  ทัว่ประเทศ  ครอบคลุมพื้นท่ีป่าเป็นจาํนวน 

785,869.78 ไร่  ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิ่ง ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมสามารถนาํองคค์วามรู้ไปขยายผล

ใหก้บัชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ีร่วมมือกนัอนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

โครงการ “เยาวชน ปตท. รักษาป่า” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ี

สาํคญัของชาติในอนาคต ใหเ้กิดจิตสานึกในการรักป่าไมข้องชุมชน ช่วยกนัดูแล ปกป้อง รักษาตน้ไม ้ป่าไม ้

ให้ย ัง่ยืนถาวร ไม่ให้บุคคลจากถ่ินอ่ืนมาทาํลาย ส่งเสริมการรักษาป่าของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ

เกียรติฯ ปตท. โดยคดัเลือกสถานศึกษา และนกัเรียนในหมู่บา้นท่ีอยู่ใกลพ้ื้นท่ีแปลงปลูก (FPT) ในรัศมีไม่

เกิน 10 กิโลเมตร จาํนวนนักเรียนประมาณ 100 คน (ไม่เกิน 7 โรงเรียน) ต่อหน่ึงพื้นท่ีแปลงปลูก (FPT) 

ร่วมกนัดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสาํนึกท่ีจะดูแลแปลงปลูกป่าของ ปตท.  
 

ในปี 2540 ปตท. ร่วมกบัสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษใ์นแต่ละพื้นท่ี  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัตั้ง 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัไฟป่าแก่ราษฎร การอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนในพื้นท่ีสามารถนําไปใช้ในการป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นผูน้าํชุมชน  และราษฎรท่ีอยู่ใกลแ้ปลงปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. ซ่ึง

โครงการรักษาป่าระยะยาว ท่ีเกิดข้ึนควบคู่กบัการปลูก ฟ้ืนฟู ดูแลป่า น้ี ส่งผลใหเ้กิดเป็นเครือข่ายชุมชนดูแล

ป่าทัว่ประเทศ ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสร้างกิจกรรมเพื่อรักษาเครือข่ายดงักล่าวจนถึงปัจจุบนั  
 

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลา้นไร่ ของ ปตท. เร่ิมดาํเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2537 และปลูกครบเป้าหมายในปี พ.ศ.2545   โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนใน
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พื้นท่ี มีเน้ือท่ีแปลงปลูกป่า รวม 1,012,401 ไร่ 419 แปลงปลูก ใน 48 จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยมีพิธีนอ้มเกลา้ฯ 

ถวายแปลงปลูกป่า แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

เม่ือวนัท่ี 16  พฤศจิกายน  2545  ณ แปลงปลูกป่า FPT 29 และ FPT 29/3 จ.ประจวบคีรีขนัธ์  

และเพื่อติดตามการผลการฟ้ืนฟูของแปลงปลูกป่าในโครงการ ปตท. จึงไดร่้วมกบัคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการจดัทาํการวิจยัประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 

1 ลา้นไร่ ในทุก ๆ 5 ปี เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผลการประเมินคร้ังล่าสุด (ปี 2557-

2561) พบว่า ผืนป่าท่ีปลูกฟ้ืนฟูในโครงการมีค่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม 36.49  ลา้นตนั

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า หรือคิดเป็น 2.14 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี  มีมูลค่าการใช้

ประโยชน์จากป่าของชุมชนรอบพื้นท่ีแปลงปลูกป่า (ผลิตผลจากป่าท่ีไม่ใช่เน้ือไม)้ กว่า 7,830 ลา้นบาท 

(มูลค่าสะสมจากการดาํเนินงานวิจยัระหวา่งปี 2545 – 25561) นอกจากน้ี ยงัมีแปลงปลูกป่าท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู 

ทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งตน้นํ้ า ประปาภูเขา เป็นแหล่งท่องเท่ียวสร้างรายไดใ้ห้ชุมชน และยงัเป็นการช่วยฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศในภาพรวมไดอี้กดว้ย 
 

จากความสาํเร็จของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. จึงไดข้ยายงานจากโครงการ ตั้ง

เป็นหน่วยงานถาวรภายใตช่ื้อ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เม่ือวนัท่ี1 มกราคม พ.ศ.2556  เพื่อเพื่อ

เป็นหน่วยงานหลกัของ ปตท. ในการดาํเนินงานดา้นป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม โดยเป้าหมายสู่การ เป็นผูน้าํใน

การปลูกและ ฟ้ืนฟูป่าดว้ยนวตักรรม เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและลดโลกร้อนอย่างย ัง่ยืน ผ่านการ

ดาํเนินงานฟ้ืนฟูป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sink) 

บาํรุงรักษาแปลงปลูกป่า ปตท. ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พฒันา

แหล่งเผยแพร่องคค์วามรู้การปลูกและฟ้ืนฟูป่าของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 
 

สถาบนัปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ไดพ้ฒันาศูนยเ์รียนรู้ดา้นการฟ้ืนฟูป่าข้ึน 3 แห่ง เพื่อทาํหนา้ท่ี

เป็นพื้นท่ีรวบรวมและถ่ายทอดองคค์วามรู้ พฒันางานวิจยั  และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีจะช่วยสร้าง

ความตระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรป่าไมแ้ก่สาธารณะ โดยเลง็เห็นความสาํคญัของการเผยแพร่องค์

ความรู้ ท่ีเป็นเป็นเคร่ืองมือในการขยายผลการฟ้ืนฟูป่า ไดม้ากกวา่การลงมือปลูกป่าเพียงอยา่งเดียว โดยทั้ง 3 

ศูนยเ์รียนรู้ต่างมีบริบทของการฟ้ืนฟู และการเรียนรู้แตกต่างกนั ดงัน้ี  
 

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง การฟ้ืนฟูป่าในเมือง เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนเมือง บนท่ีดินของ ปตท.

จาํนวน 12 ไร่ ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ พฒันาและเปิดให้บริการเม่ือปี 2558 โดยไดรั้บพระราชทาน

นาม “ป่าในกรุง” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นศูนยเ์รียนรู้เร่ืองป่าและระบบนิเวศในเมือง ฟ้ืนฟูจากเดิมเป็นพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าและเป็นท่ีท้ิงขยะ โดย

นาํองคค์วามรู้จากการปลูกป่า 1 ลา้นไร่ มาต่อยอดกบัแนวคิดการปลูกป่าแบบมิยาวากิ เพื่อสร้าง “ป่านิเวศ” ท่ี
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X 

รวบรวมพนัธ์ุไมใ้นเขตลุ่มตํ่าแม่นํ้ าเจา้พระยา ท่ีมีความหลากหลายของพนัธ์ุไมก้ว่า 279 ชนิด รวมทั้งเป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนท่ีเติบโตในเมือง ไดมี้โอกาสรู้จกัและสัมผสัป่าอย่างใกลชิ้ด สร้าง

ความตระหนกัและร่วมกนัฟ้ืนฟอูนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ พื้นท่ีแปลงรศึกษาวิจยั ทดลอง และเรียนรู้การฟ้ืนฟูป่าหลากหลายรูปแบบ

ตั้งอยู ่อ.วงัจนัทร์ จ.ระยอง ในเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EECi เปิดใหบ้ริการ

เม่ือปี 2558 เป็นพื้นท่ีรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์การดาํเนินโครงการปลูกป่าฯ 1 ลา้นไร่ ทัว่

ประเทศของ ปตท.  และเป็นพื้นท่ีศึกษาวิจยัการฟ้ืนฟูป่าหลากหลายรูปแบบ  แหล่งรวบรวมพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ิน

ภาคตะวนัออกและพนัธ์ุไม้หายากของไทย  รวมถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของภาคตะวนัออก 

ประกอบดว้ยแปลงปลูกป่าหลากหลายรูปแบบ อาทิ สวนป่าเศรฐกิจ วนเกษตร ป่าธรรมชาติ และแปลงวิจยั

พฒันารูปแบบการปลูกใหม่ๆ เพื่อตอบโจทยด์า้นสังคม ระบบนิเวศ และผูป้ลูกท่ีแตกต่างกนั บนเน้ือท่ีกว่า 

351 ไร่ 
 

ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี แหล่งเรียนรู้การฟ้ืนฟูป่าชายเลน เดิมอยู่ในสภาพ

เส่ือมโทรมอย่างหนัก เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในการทาํสัมปทานนากุง้  จนในปี พ.ศ. 2540 ปตท. 

ร่วมกบักรมป่าไม ้และชุมชนปากนํ้ าปราณ ไดฟ้ื้นฟูพื้นท่ีนากุง้ร้างบริเวณดงักล่าวให้กลบัมาเป็นป่าชายเลน

สมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง ภายใตก้ารดาํเนินโครงการ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาส ทรงครองราชยปี์ท่ี 50 จากความสาํเร็จของการฟ้ืนฟูท่ีใชอ้งคค์วามรู้

จากหลายภาคส่วน นาํมาสู่การถอดบทเรียน และพฒันาแปลงปลูกป่าน้ี เป็นศูนยเ์รียนรู้ และในวนัท่ี 20 

กรกฎาคม 2547 ไดรั้บพระราชทานนามศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน จากสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนัปีหลวงว่า  “สิรินาถราชินี”  ซ่ึงมีความหมาย ว่า ราชินีผูท้รงมี

พระจริยวตัรอนังดงาม และทรงเป็นท่ีพึ่งแห่งปวงชน ดาํเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2549  เพื่อเป็นศูนยศึ์กษา

เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนอยา่งย ัง่ยนืครบวงจรระดบัประเทศ   
 

 และการท่ีดาํเนินงานด้านการฟ้ืนฟูป่ามาอย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon 

Emission ภารกิจของโลกท่ีตอ้งร่วมกนัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม นาํมาสู่ภารกิจทา้ทายของบริษทัพลงังาน

อย่าง ปตท. ท่ีปฏิเสธไม่ไดว้่าในการดาํเนินธุรกิจพลงังานนั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรียนกระจกในการผลิต

สินคา้และบริการ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไดส่้วนหน่ึงและอีกส่วนหน่ึงท่ีจะมีบทบาทสําคญัต่อการบรรลุ

เป้าหมาย Net Zero Carbon Emission ขององคก์ร คือการฟ้ืนฟู และดูแลรักษาป่า เพื่อให้ป่าไมท้าํหนา้ท่ีใน

การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กบัการทาํหน้าท่ีให้บริการดา้นระบบนิเวศ ท่ีจะช่วยดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
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การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้บนพืน้ทีสู่ง : ประสบการณ์จากมูลนิธิโครงการหลวง 
 

 กติติศักดิ์ จินดาวงค์ 

นกัวิชาการ ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา มูลนิธิโครงการหลวง 

Email: aodkittisak61@gmail.com 

 

ความเป็นมาของโครงการหลวง 
 

พื้นท่ีสูงมีความสาํคญัต่อประเทศทั้งเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีความ

มัน่คงของประเทศตามแนวชายแดนซ่ึงในอดีตพื้นท่ีสูงขาดโอกาสในการเขา้ถึงการพฒันาจากภาครัฐ

เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีอยูห่่างไกล และยากลาํบากจึงยดึการทาํการเกษตรตามวิถีดั้งเดิมทาํไร่เล่ือนลอยและการ

ปลูกฝ่ินทาํใหเ้กิดทั้งปัญหาความยากจน และการบุกรุกทาํลายป่า มีรายงานวา่ พ.ศ. 2509 ประเทศไทยมีพื้นท่ี

ปลูกฝ่ินอยูบ่นพื้นท่ีสูงของพื้นท่ี 6 ลุ่มนํ้ า คือ แม่ปิงแม่กก แม่แตง แม่งดั แม่แจ่ม และน่าน พบว่ามีการปลูก

ฝ่ินในประเทศไทยประมาณ 112,000 ไร่ ไดผ้ลผลิตประมาณ 145 ตนั ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ

ประเทศ ทั้งน้ีรัฐบาลไดอ้อกกฎหมายหา้มสูบฝ่ิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระ

ราชดาํเนินเยีย่มเยยีนราษฎรในพื้นท่ีภาคเหนือ พร้อมดว้ย สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพนัปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ ์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยูช่าวเขาบนดอย

มีความยากจน ดาํรงชีพดว้ยการปลูกฝ่ิน ตดัไมท้าํลายป่า ทาํไร่เล่ือนลอยจึงเป็นจุดเร่ิมตน้การประพาสตน้บน

ดอย และในปี พ.ศ. 2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ จดัตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” 

พร้อมทั้งพระราชทานทุนทรัพยส่์วนพระองคจ์าํนวน 200,000 บาท ให้จดัทาํแปลงศึกษาทดลองไมผ้ลเขต

หนาว ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “สวนสองแสน” และต่อมาไดป้รับเปล่ียนเป็น “โครงการหลวง” โดยในปี 

พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เปล่ียนสถานภาพเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” โดยไดรั้บทุนและ

อุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนจากมิตรประเทศ ทั้งน้ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ พ.ศ.2535 ให้จดังบประมาณ

สนบัสนุนการดาํเนินงานของโครงการหลวงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 เป็นตน้มาและดาํเนินงานตาม

แนวทางพระราชทาน  

การดาํเนินงานในระยะท่ีผ่านมาเน้นการวิจยัพืชทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างรายไดพ้ร้อมทั้ง

พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดพื้นท่ีปลูกฝ่ิน และฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าลาํธาร เพื่อให้เกิดความ

สมดุลในระยะยาว โดยเง่ือนไขความสําเร็จท่ีสําคญัคือ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครจากหน่วยงาน 

มหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากร



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

XII 

ภายนอกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จนเป็นท่ียอมรับและสามารถขยายผลไปสู่การพฒันาพื้นท่ีสูง

อ่ืนๆ ของประเทศไทย ตลอดจนมีความร่วมมือทางวิชาการกบันานาประเทศในการพฒันาพื้นท่ีสูง 
 

พระราโชบายและนโยบายมูลนิธิโครงการหลวง 

1) พระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร ท่ีทรงก่อตั้งโครงการหลวง ในปี พ.ศ. 2512 เพื่อ 

(1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 

(2) ช่วยชาวไทยโดยลดการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม ้และตน้นํ้าลาํธาร 

(3) กาํจดัการปลูกฝ่ิน 

(4) รักษาดิน และใชพ้ื้นท่ีใหถู้กตอ้ง คือ ใหป่้าอยูส่่วนท่ีเป็นป่า และทาํไร่ทาํสวนในส่วนท่ี

ควรเพาะปลูก อยา่ใหส้องส่วนรุกลํ้าซ่ึงกนัและกนั 

2) พระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

(1) สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง  

(2) เป้าหมายเพื่อให้ประเทศชาติมีความมัน่คง ประชาชนมีความสุข ปรับปรุงแกไ้ขในส่ิง

ผดิ และสืบสานการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจมาเป็นแนวปฏิบติั 

3) วตัถุประสงค์ของมูลนิธิโครงการหลวง ตามใบจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง          

เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2564 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง

วตัถุประสงค ์ขอ้ 3 โดยวตัถุประสงคมู์ลนิธิฯ ไดแ้ก่ 

(1) เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดาํเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจา้อยู่หัวให้

เป็นไปตามพระราชประสงค ์

 ดํา เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ส า ธ าร ณ ป ระ โย ช น์ห รือ ร่ ว ม มือ กับ อง ค์ก ร ก า ร กุศล อ่ื น ๆ  เ พื่ อ

สาธารณประโยชน์ 

(2) ดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอนัเป็นส่วนรวม 

(3.1) ศึกษาค้นควา้วิจัยและพฒันาเก่ียวกับพื้นท่ีสูงและการดําเนินการตามแนว

พระราชดาํริรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

(3.2) เป็นศูนยร์วบรวมองคค์วามรู้ในทางวิชาการตามแนวพระราชดาํริ โดยการบริหาร

จดัการอยา่งเป็นระบบมีการถ่ายทอดใหค้วามรู้แก่นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

(3.3) ดาํเนินการสืบสานพระราชปณิธานภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) ไม่ดาํเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

(4) เป็นองคก์รไม่แสวงหากาํไรทางเศรษฐกิจ 
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พืน้ทีป่ฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงบนดอย แบ่งตามลกัษณะงาน ได้ดังนี ้ 

สถานีวิจยัของโครงการหลวง เนน้การศึกษาวิจยัการปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ รวมทั้งการศึกษา

เล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสมกบัพื้นท่ีสูง ตลอดจนเป็นสถานท่ีให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เจา้หน้าท่ีและ

เกษตรกรในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ยสถานีวิจยั 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อาํเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม่ 2) สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 3) สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 4) สถานีวิจยัโครงการหลวงแม่หลอด อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป็นพื้นท่ีชุมชนท่ีตั้งอยู่บนพื้นท่ีสูงต่างๆ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้

ดาํเนินการพฒันาชีวิตความเป็นอยู ่และฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้นํ้าลาํธารในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาปัจจุบนัมีทั้งหมด 

39 แห่ง ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 6 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 27 แห่ง เชียงราย 7 แห่ง  แม่ฮ่องสอน 2 

แห่ง ลาํพูน 1 แห่ง พะเยา 1 แห่ง  และตาก 1 แห่ง โดยไดต้ั้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแห่งท่ี 39 ข้ึนในช่วง

ปลายปี พ.ศ. 2559 คือ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ อาํเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่

ห่างไกลและทุรกนัดาร ราษฎรมีความยากจน บางพื้นท่ีมีการปลูกฝ่ิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อม

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงก่อตั้งโครงการ

หลวง เพื่อพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชาวไทยภูเขาใหดี้ข้ึน ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมทดแทนการปลูกฝ่ิน

และฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้าลาํธาร  

 

โครงการปลูกป่าบนพืน้ทีสู่ง (โครงการป่าไม้ไต้หวนั) 

 การปลูกป่า เพื่อ ฟ้ืนฟูแหล่งต้นนํ้ าลําธารในพื้ น ท่ีโครงการหลวงเ ร่ิมในปี  พ.ศ. 2524 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดาํริให้

โครงการหลวงดาํเนินการศึกษาวิจยั ไมโ้ตเร็วท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์ารทหารผ่านศึกไตห้วนัและมีคณาจารยจ์ากคณะ

วนศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผูด้าํเนินการวิจยั การดาํเนินงานตามโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

หาพนัธ์ุไมท่ี้สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ คือ ปลูกเป็นป่าเพื่ออนุรักษต์น้นํ้ าลาํธาร เป็นไมใ้ช้

ประโยชน์ และเพื่อความสวยงามสาํหรับการพกัผ่อนหยอ่นใจ ไมท่ี้นาํมาศึกษาวิจยัส่วนใหญ่เป็นไมย้ืนตน้

ประเภทไมใ้บกวา้ง การเจริญเติบโตเร็ว เร่ิมปลูกทดสอบชนิดพนัธ์ุไมใ้นปีพ.ศ.2525  และรวมไปถึงทดสอบ

ไมไ้ผช่นิดต่างๆในปีพ.ศ.2529  โดยรวบรวมทั้งพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินบนท่ีสูงของไทยและพนัธ์ุไมจ้ากต่างประเทศ 

พบว่ามีพนัธ์ุไมใ้บกวา้งและไมไ้ผ่หลายชนิดเจริญเติบโตไดดี้ท่ีดอยอ่างขาง ได้แก่ กระถินดอย (Acacia 

confuse) เมเปิลหอม(Liquidambar formosana) การบูร (Cinnamomum camphora) จนัทร์ทองเทศ(Fraxinus 

griffithii) เพาโลว์เนีย (Paulownia taiwaniana) สนหนาม(Cunninghamia lanceolata) ไผ่หวานอ่างขาง

(Dendrocalamus latiflorus) ไผห่ยก (Bambusa oldhamii) ไผม่ากินหน่อย (Phyllostachys makinoi) ไผลิ่ตโต 
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(Phyllostachys litrophia) ไผ่ดาํ (Phyllostachys nigra) ไผ่ซอยเดส (Phyllostachys bambusoides) ไผ่ทอ้งถ่ิน 

ไดแ้ก่ไผบ่งใหญ่ (Dendrocalamus brandisii)  ไผห่ก(Dendrocalamus hamilthonii) เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัมีสวน

ป่าสาธิตท่ีปลูกเพื่อการทดลองวิจยัในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางรวมพื้นท่ีประมาณ 800 ไร่ มีการจดัการ

ทางดา้นวนวฒัน์วิทยา การตดัแต่งก่ิง การตดัสางขยายระยะ มีการนาํไมม้าใช้ประโยชน์ในสถานีฯและ

สนบัสนุนใหเ้กษตรกรบริเวณโดยรอบไดใ้ชป้ระโยชน์จากเน้ือไม ้ในปี พ.ศ.2547 ไดต้ั้งศูนยส์าธิตการใชไ้ม ้

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางข้ึน เพื่อเป็นตน้แบบในการใชป้ระโยชน์จากไมท่ี้ปลูก เป็นการจดัการป่าไมต้าม

หลกัวิชาการการแปรรูปไมข้นาดเล็ก เพื่อเป็นตน้แบบในงานหัตถกรรมทางไม ้การเผาถ่านและผลิตนํ้ าส้ม

ควนัไม ้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร กระตุน้ให้เห็นความสําคญัของการปลูกป่า การใช้ประโยชน์

ทางตรงจากป่าไม ้ซ่ึงแนวทางในการส่งเสริมพฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีสูงอย่างย ัง่ยืน สามารถ

พฒันางานส่งเสริมทางดา้นป่าไมไ้ปตามพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงต่างๆ ได ้ 

 

โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 การส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นท่ีโครงการหลวงจากการวิจยัสู่งานพฒันา ภายใตโ้ครงการป่า

ชาวบา้น ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มูลนิธิโครงการหลวง ได้ก่อตั้ งข้ึนเม่ือคร้ังท่ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินเยีย่มศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแกนอ้ย ในวนัท่ี 3 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2537 ไดท้รงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนไมฟื้นของเกษตรกรในพื้นท่ี หากเกษตรกรยงัมี

การใชไ้มใ้นลกัษณะน้ีโดยไม่มีการปลูกทดแทนแลว้ ในอนาคตก็จะตกอยูใ่นสภาพท่ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ จึง

ทรงโปรดให้มีการปลูกไมโ้ตเร็วท่ีไดท้ดสอบทดลองท่ีดอยอ่างขางมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อใชเ้ป็น

ไมฟื้น ไมใ้ชส้อยในครัวเรือน ลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน และทรงรับเป็นองคอุ์ปถมัภโ์ครงการปลูกป่าชาวบา้นของ

มูลนิธิโครงการหลวง  จึงไดน้าํแนวพระราชดาํริในการปลูกป่าสามอย่างเพื่อใช้ประโยชน์ส่ีอย่าง จดัทาํ

โครงการป่าชาวบา้นในพื้นท่ีโครงการหลวงข้ึน เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีโครงการหลวงเป็นผูป้ลูก 

ดูแลรักษา และไดรั้บประโยชน์จากไมท่ี้ปลูกโดยตรง และเพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งตน้นํ้ า ลาํธาร 

ในพื้นท่ีโครงการหลวง โดยได้คดัเลือกไมช้นิดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีสูง จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

สามารถเจริญเติบโตไดดี้  เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในหลายๆ ดา้นส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ี

โครงการหลวงปลูกและใชป้ระโยชน์ตามแนวพระราชดาํริขา้งตน้ เน้นให้ปลูกในพื้นท่ีทาํกินของตนเอง 

สามารถเลือกรูปแบบในการปลูกไดห้ลายๆรูปแบบเช่นการปลูกเป็นสวนป่า การปลูกในรูปแบบวนเกษตร 

การปลูกเป็นแนวบงัลมหรือตามหัวไร่ปลายนา มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกป่าชาวบา้นจดัทาํเป็น

ฐานขอ้มูลและทาํพิกดัแปลงปลูกเพื่อสามารถติดตามได ้ในช่วงเร่ิมตน้โครงการนั้นยงัเน้นกลุ่มไมท่ี้ได้

ทดสอบจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นหลกัเพราะเป็นไมต่้างถ่ิน ไม่ใช่ไมห้วงหา้ม เกษตรกรสามารถตดั

ฟันมาใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนไดแ้ละต่อมากรมป่าไมไ้ดเ้พิ่มบญัชีพนัธ์ุไมท่ี้สามารถปลูกในพื้นท่ีทาํกินได้
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จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเลือกชนิดไมท่ี้ปลูกไดห้ลากหลายมากข้ึน เพื่อเป็นการลดการตดัฟันไม้

จากป่าธรรมชาติ สามารถทาํใหส้ภาพป่าธรรมชาติฟ้ืนตวัเร็วข้ึน  

 

โครงการสวมหมวกให้ดอย (การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีโครงการหลวง) 

 การปลูกป่าในเชิงบูรณาการ ดว้ยพื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันาของมูลนิธิโครงการหลวง เนน้

การจดัการพื้นท่ีและการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัวิชาการ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

ของโครงการหลวงในพื้นท่ีกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ 

คือ (1) ขอบเขตพื้นท่ีปฏิบติังานของสถานีวิจยัเกษตรหลวงและศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง ปัจจุบนักรมป่าไม้

ไดป้ระกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินงานภายใตโ้ครงการพฒันาป่าไมใ้นพื้นท่ีโครงการหลวง ตามมาตรา 

19 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 รวม 39 แห่ง พื้นท่ีรวม 2,542,169 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา 

ให้จดัทาํโครงการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บาํรุงรักษา ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม

วตัถุประสงคข์องมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้ขอบเขตพื้นท่ีในการพฒันาครอบคลุมปัจจยัพื้นฐานต่างๆ 

ช่วยแกไ้ขปัญหาให้แกเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย (2)ในส่วนบริเวณท่ีตั้งของสาํนกังานแปลงทดลองสาธิต

และโรงคดับรรจุและแปลงเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ยื่นขอทาํ

ประโยชน์และอยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบนัอยูใ่นการบวนการตรวจสอบพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ีป่า

ไม ้(3) ส่วนพื้นท่ีจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช เจา้หน้าท่ีในสังกดัมูลนิธิโครงการหลวง

ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พื้นท่ี

ปฏิบติังานในพื้นท่ีเป้าหมายรวม 9,676.77 ไร่ และเขตพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าตามมาตรา 5 และ 56 แห่ง

พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 พื้นท่ี 114.44 ไร่  การดาํเนินงานเนน้การบูรณาการร่วม

ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหก้ารปลูกป่าอยา่งมีส่วนร่วม หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีกรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ และ

เจา้หนา้ท่ีโครงการหลวง หาพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกบัเกษตรกรในพื้นท่ี(เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงหรือ

เกษตรท่ีไดรั้บสิทธิตามแนวทางคทช.) ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามแนวทางการทาํเกษตร

ผสมผสานเนน้ปลูกไมย้นืตน้ ไมป่้า ไมใ้หผ้ล และพืชควบท่ีใหร้ายไดห้รือพืชทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพ สมุนไพร 

พืชอาหาร เป็นตน้ การวางแผนการปลูกการให้ความรู้ทางวิชาการ การรวมกลุ่มในการผลิตในรูปแบบ

สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การทาํการตลาดและการแปรรูป ซ่ึงตอ้งอาศยัหน่วยงานภาครัฐในระดบัอาํเภอ

หรือจงัหวดัในการขบัเคล่ือน มุ่งไปสู่การใชท่ี้ดินท่ีมีพืชปกคลุมถาวร สร้างพื้นท่ีสีเขียวบนพื้นท่ีสูง 
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สรุป 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไมบ้นพื้นท่ีสูง ประสบการณ์จากมูลนิธิโครงการหลวง การปลูกป่าบนพื้นท่ี

สูง สวนป่าสาธิต สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตน้แบบของการพฒันาป่าไมบ้นท่ีสูงรูปแบบหน่ึง ในการนาํ

ไมโ้ตเร็วต่างถ่ิน มาปลูกเพื่อให้ปกคลุมพื้นท่ีสร้างป่าทดแทนในพื้นท่ีไดเ้ร็วข้ึน เกิดความหลากหลายทาง

ชีวภาพ นก แมลง เห็ดราเพิ่มมากข้ึน อุณหภูมิ อากาศดีข้ึน ปริมาณนํ้ าท่าดีข้ึน  มีไมถ่ิ้นเดิมเร่ิมพฒันาเขา้มา

มากข้ึน 4 ทศวรรษ ท่ีผา่นมาสวนป่าสาธิตท่ีดอยอ่างขาง เป็นแหล่งเรียนรู้งานทางดา้นป่าไมบ้นพื้นท่ีสูง เป็น

แหล่งศึกษาวิจยั เป็นพื้นท่ีศึกษาดูงานแก่คนทัว่ไป เป็นแหล่งท่องเท่ียวเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าไมท่ี้มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตอ้งไปสมัผสัเองถึงจะรับรู้ 
 

 การปลูกป่าสามอยา่งประโยชน์ส่ีอยา่ง ภายใตง้านส่งเสริมการปลูกป่าชาวบา้นเพื่อใหเ้กษตรกรมีไม้

ใช้สอยในครัวเรือน การปลูกป่าในระบบวนเกษตรหรือในรูปแบบอ่ืนๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่

เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง และโครงการสวมหมวกให้ดอย เป็นการสร้างระบบนิเวศเกษตรบนพื้นท่ี

สูง เป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไมบ้นพื้นท่ีสูงแบบทางออ้มไดอ้ยา่งหน่ึง คือ เม่ือเกษตรกรมีไมใ้ชส้อยเองก็

จะไม่ไปตดัฟันไมจ้ากป่า ป่าในธรรมชาติกจ็ะไดฟ้ื้นฟูเอง 
 

ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นป่าไมแ้ละไผ่อย่างครบวงจร สถานีเกษตรหลวงปางดะ อาํเภอสะเมิง จงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นแปลงรวบรวมพนัธ์ุไผ่ในพื้นท่ีโครงการหลวง ปัจจุบนักาํลงัอยู่ในช่วงเตรียมพื้นท่ี มีแปลง

รวบรวมพนัธ์ุไผห่ลากหลายสายพนัธ์ุ การรวบรวมไผท่ี่ไดจ้าการเพาะเมลด็ แปลงทดสอบสาธิตการจดัการ

ไผเ่ชิงพาณิชย ์การทดสอบเพาะเล้ียงหนอนรถด่วน การเผาถ่านและการผลิตนํ้ าส้มควนัไม ้เป็นพื้นท่ีรองรับ

การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมดา้นไผอ่ยา่งครบวงจร 
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The determined factors of tree species composition in the deciduous forests at Residential and 

Forest Engineering Operation Center 3, Wang Thong District, Phitsanulok Province 
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Table 1

 Botanical Name D F Do RD RF RDo IVI 
2

1 Diptercarpus tuberculatus 
2 Millettia leucantha 

Makhamia stipulata 
Canarium subullatum 

5 Aporosa  
6 Gluta usitata 

Xylia xylocarpa 
Pterocarpus macrocarpus 
Shorea siamensis 

10 Cananga brandisiana 

1, 100 100 100
i index
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Figure 2

Figure 3 
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Ecological Diversity and its Measurement

- Multivariate Analysis of Ecological Data
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โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชบริเวณแนวรอยต่อป่าดิบช้ืนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม  

เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่ากะทูน จังหวดันครศรีธรรมราช 

Forest Structure and Species Composition Across the Forest Ecotone between Moist Evergreen 

Forest and Agriculture Area at Kathun Wildlife Sanctuary, Nakhon Si Thammarat Province 
 

อนญัญา สุมน1,2* ดอกรัก มารอด3 สราวธุ สงัขแ์กว้3 และ ณฐัพนัธ์ ศรียา4  

 

1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2 สาํนกัป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ 10900 

3 ภาควิชาชีววทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
4 สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช 80000 

*ผูรั้บผดิชอบบทความ: E-mail: milkananya2535@gmail.com 
   

บทคดัย่อ 

 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินจากพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ส่งผลต่อการเกิดหยอ่มป่า

เพิ่มมากข้ึน และส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายของพรรณพืช การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณพืช บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบช้ืนและพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ภายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์ากะทูน จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยวางแปลงถาวรแบบแถบ ขนาด 10 เมตร x 

200 เมตร จาํนวน 3 แปลง กาํหนดเขตพื้นท่ีออกเป็น 4 เขต คือ เขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู่ เขตขอบป่าดา้นใน  

เขตขอบป่าตอนกลาง และเขตขอบป่าดา้นนอก เพื่อทาํการเก็บขอ้มูลและติดหมายเลขตน้ไมข้องไมใ้หญ่และ

ไมรุ่้น รวมทั้งเก็บขอ้มูลดิน เปอร์เซ็นตก์ารปกคลุมเรือนยอด ความสูงพื้นท่ี ความลาดชนั และทิศทางดา้นลาด 

เพื่อวิเคราะห์การจดัลาํดบัหมู่ไมต้ามปัจจยัแวดลอ้ม  

ผลการศึกษา พบพรรณไมท้ั้งไมใ้หญ่และไมรุ่้นจาํนวน 82 ชนิด 68 สกุล 41 วงศ ์มีความหนาแน่น

และพื้นท่ีหน้าตัดต้นไม้เท่ากับ 2,145 ต้นต่อเฮกแตร์ และ 16.30 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาํดับ  

ความหลากชนิดไมอ้ยู่ในระดบัมาก (H' = 3.86) โดยความหนาแน่นในระดบัไมใ้หญ่พบมากท่ีสุดในพื้นท่ี

เขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู่และน้อยท่ีสุดบริเวณเขตขอบป่าดา้นนอก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงขา้มกบัไมรุ่้น  

การกระจายของตน้ไมต้ามขนาดชั้นเส้นผ่านศูนยก์ลาง ภาพรวมมีรูปแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ แสดงว่าสังคมพืช

รักษาโครงสร้างป่าไวไ้ด ้ผลการจดัลาํดบัหมู่ไมแ้สดงให้เห็นว่าระดบัความสูงของพื้นท่ีและเปอร์เซ็นตก์าร

ปกคลุมเรือนยอดส่งผลต่อการกาํหนดการปรากฏของกลุ่มพรรณไมใ้นป่าดิบช้ืน ความหนาแน่นรวมดินท่ีสูง 

เปอร์เซ็นตก์ารปกคลุมเรือนยอดและความช้ืนดินตํ่าโดยเฉพาะบริเวณเขตขอบป่าดา้นนอกนั้น มีผลต่อการ

ปรากฏของกลุ่มพรรณไมเ้บิกนาํสูง ขณะท่ีพรรณพืชหลายชนิดพบไดบ้ริเวณเขตป่าดา้นในและตอนกลางท่ีมี

การลดหลัน่ของปัจจยัแวดลอ้มในระดบักลาง หรือเรียกว่าชนิดท่ีพบไดท้ัว่ไป แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ

mailto:milkananya2535@gmail.com
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ทางนิเวศวิทยาท่ีแตกต่างกนัระหว่างชนิดไมพ้ื้นถ่ินและไมเ้บิกนาํ ดงันั้น การคดัเลือกชนิดไมเ้พื่อการฟ้ืนฟูป่า

ท่ีมีความเหมาะสมตามปัจจยัแวดลอ้ม ยอ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้ืนคืนสู่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมไดเ้ร็วข้ึน 

คาํสําคญั แนวรอยต่อป่า ป่าดิบช้ืน การรบกวน ความหลากชนิดพืช การฟ้ืนฟูป่าตามธรรมชาติ 
 

Abstract 

 Land use changes, particular conversion forest area into agricultural area induced the forest patches 

which extended edged forests and led to plant diversity loss. The objectives of this study aimed to compare 

forest structure and species composition and detect the relationship between tree stands and environments 

(soil properties, percentage of crown cover, elevation, slope, and aspect) across the forest ecotone between 

moist evergreen forest and agriculture area at Kathun Wildlife Sanctuary, Nakhon Si Thammarat Province. 

Four zonation were classified based on the initiated area at the edge (0 m), moist evergreen remnant forest 

(RF), forest edged-interior (Ed-in), forest edged-intermedium (Ed-me), and forest edged-exterior (Ed-ex), 

respectively. Three, permanent transect plots, 10 m x 200 m were established, and subplots of 10 x 10 m 

were divided. All saplings and trees were tagged, measured, identified, and recorded position in the plot and 

saplings count the number of trees of each species. Ordination analysis was applied to detect the important 

factors for determining tree stands. 

The result showed that the total of 82 species 68 genera and 41 families for saplings and trees were 

found. Tree density and basal area were 2,145 individual.ha-1 and 16.30 m2.ha-1, respectively. The highest 

density of tree was found in the RF and lowest in the Ed-ex, contrasting with the saplings. Tree distribution 

based on diameter class distribution had the negative exponential growth form or L-shape. Indicating these 

areas can maintain it structure which high small trees can replace the mature trees in the future. The results 

of ordination found that high elevation and percentage of crown cover had determined tree species in RF. 

While high bulk density with low of percentage of crown cover and soil moisture content had influenced on 

the establishment of pioneer species, particular at the Ed-ex zone. The generalist species was occupied in 

the intermediate environmental changes. Indicating different tree species niche was detected. Thus, the 

suitable species related to its niche should be concern for forest restoration, then, high capacity of forest 

recovery into the climax forest will be promoted. 

Keywords forest ecotone, moist evergreen forest, disturbance, plant diversity, natural forest restoration 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัการบุกรุกทาํลายพื้นท่ีป่าในประเทศไทยอยูใ่นขั้นวิกฤต และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์พบการทาํลายป่าในรูปแบบต่าง ๆ  ส่งผลใหพ้ื้นท่ีป่าไมเ้ส่ือมโทรมเป็นจาํนวนมาก 

เม่ือพื้นท่ีป่าถูกทาํลายและปล่อยท้ิงไวเ้ป็นระยะเวลาท่ียาวนาน สภาพพื้นท่ีก็ปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีเร่ิมมี

ความหลากหลายทางองคป์ระกอบพรรณพืชสูงข้ึน โดยเฉพาะชนิดไมเ้บิกนาํ (pioneer species) ข้ึนอยู่ร่วมกบั

ชนิดไมพ้ื้นถ่ิน (native species) (Marod et al., 2013) อยา่งไรก็ตามสภาพโดยรวมของพื้นท่ีก็ยงัจดัว่าเป็นสังคม

พืชในขั้นการทดแทน (seral plant community) ท่ีมีโครงสร้างองคป์ระกอบพรรณพืชค่อนขา้งแตกต่างไปจาก

สังคมพืชดั้งเดิม เน่ืองจากการตั้งตวัของพรรณพืชทอ้งถ่ินเป็นไปอย่างชา้ ๆ ตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยั

แวดลอ้มในแต่ละช่วงเวลา จนกระทัง่สังคมพืชเขา้สู่สังคมถาวร (climax community) ท่ีคงไวแ้ต่ความผนัแปร

ภายในเท่านั้น (Marod and Kutintara, 2009) ดงันั้น จึงมีการส่งเสริมการฟ้ืนกลบัคืนสู่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมดว้ย

การปลูกป่าฟ้ืนฟู รวมถึงปล่อยให้มีการฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ

ของระบบนิเวศให้กลบัไปมีสภาพใกลเ้คียงกบัสภาพดั้งเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(Forest Restoration 

Research Unit, 2006) โดยอาจเลือกใชร้ะบบการปลูกป่าผสมผสานระหวา่งไมเ้บิกนาํกบัไมด้ั้งเดิม (Marod, 2012) 

เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์ากะทูน เป็นพื้นท่ีป่าดิบช้ืนท่ีสาํคญัทางภาคใตใ้นการอนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศ อยา่งไรกต็ามยงัคงพบปัญหาการบุกรุกทาํลายป่าในพื้นท่ีค่อนขา้งมาก จนมีสภาพกลายเป็น

หยอ่มป่า และขาดความต่อเน่ืองของผืนป่าธรรมชาติเดิม ทาํให้เกิดความแตกต่างของสังคมพืชในหยอ่มป่าและ

พื้นท่ีป่าใกลเ้คียง ซ่ึงมีผลต่อโครงสร้างสังคมพืชท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัแวดลอ้มบริเวณขอบป่า รวมถึงอาจ

ส่งผลกระทบไปยงัป่าสมบูรณ์ดา้นใน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่มีการศึกษาและรวบรวมไว ้เม่ือเปรียบเทียบกบั

หย่อมป่าบริเวณป่าอนุรักษอ่ื์น ๆ ของประเทศ ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ี เพื่อตอ้งการทราบลกัษณะ

โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณพืชบริเวณแนวรอยต่อป่าดิบช้ืนและพื้นท่ีเกษตรกรรม ตลอดจนความสัมพนัธ์

ระหวา่งการปรากฏสงัคมพืชกบัปัจจยัแวดลอ้ม ในเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์ากะทูน จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1) พื้นท่ีศึกษา 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์ากะทูน มีพื้นท่ี 61,811ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชนัสลบัซบัซอ้น

ความสูงตั้งแต่ 400 - 1,366 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล ประกอบดว้ยฤดูร้อนและฤดูฝน มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี 

2,610.1 มิลลิเมตร พบสังคมป่าดิบช้ืน (moist evergreen forest) ซ่ึงเป็นชนิดป่าไม่ผลดัใบข้ึนปกคลุมเพียงชนิด

เดียวในพื้นท่ี พรรณไม้เด่นคือ กระบาก (Anisoptera costata) ยางนา (Dipterocarpus alatus) ตะเคียนทอง 

(Hopea odorata) กระบก (Irvingia malayana) และตาเสือ (Aphanamixis polystachya) (Kutintara, 1998) 

2) คดัเลือกสงัคมพืช 

ทาํการคดัเลือกสังคมพืชป่าดิบช้ืนท่ีติดกบัพื้นท่ีเกษตรกรรมภายหลงัการบุกรุก ภายในเขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์ากะทูน โดยกาํหนดขอบป่าเป็นระยะเร่ิมตน้ (0 เมตร) และแบ่งเขตตามระยะทางเป็น 4 เขต คือ  



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

12 

1) เขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู่ (remnant forest, RF) ระยะทาง 0- 50 เมตร เขา้สู่พื้นท่ีป่า 2) เขตขอบป่าดา้นใน 

(forest edged-interior, Ed-in) (0-50 เมตร) 3) เขตขอบป่าตอนกลาง (forest edged-intermedium, Ed-me)  

(50-100 เมตร) และ 4) เขตขอบป่าดา้นนอก (forest edged-exterior, Ed-ex) (100-150 เมตร) ตามลาํดบั  

3) การเกบ็ขอ้มูล 

1. วางแปลงถาวรแบบแถบ (permanent transect plot) ตามวิธีการของ Marod et al. (2012) ขนาด  

10 เมตร x 200 เมตร จาํนวน 3 แปลง ระยะห่างระหวา่งแปลง 100 เมตร จากนั้นแบ่งแปลงยอ่ย 10 เมตร x 10 เมตร 

และ 4 เมตร x 4 เมตร เพื่อสาํรวจไมใ้หญ่ท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 4.5 cm ข้ึนไป (diameter at breast 

height, DBH ≥ 4.5 cm) และไมรุ่้น (DBH < 4.5 cm) ตามลาํดบั  

2. ทาํการติดหมายเลขตน้ไมใ้นระดบัไมใ้หญ่และไมรุ่้นทุกตน้ภายในแต่ละแปลงยอ่ย จากนั้นทาํการวดั

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางและความสูงตน้ไม ้พร้อมระบุชนิด สาํหรับพรรณไมท่ี้ไม่สามารถระบุชนิดไดใ้ห้เก็บ

ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้ (specimen) เพื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัพรรณไมต้วัอยา่งท่ีระบุชนิดแลว้ของหอพรรณไม ้ 

3. การเกบ็ขอ้มูลปัจจยัแวดลอ้มในแต่ละแปลงยอ่ย  

3.1 เกบ็ตวัอยา่งดินชั้นบน (0-10 เซนติเมตร) แบบไม่ทาํลายโครงสร้างโดยใชอุ้ปกรณ์เกบ็ตวัอยา่งดิน 

(soil core) จาํนวน 1 จุด เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมดิน (soil bulk density) และความช้ืนดิน (soil moisture) 

3.2 ทาํการตรวจวดัการปกคลุมของเรือนยอด ด้วยเคร่ืองมือวดัการเปิด-ปิดของเรือนยอด 

(densiometer) จาํนวน 3 จุด บริเวณแนวทแยงของมุมแปลงในทิศตรงกนัขา้มและบริเวณกลางแปลง ตรวจวดั

การปกคลุมทั้งส่ีทิศ เพื่อหาค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตก์ารเปิดเรือนยอด  

3.3 ใชเ้คร่ืองมือระบุพิกดัทางภูมิศาสตร์ (global positioning system, GPS) ทาํการบนัทึกพิกดั

ในแต่ละแปลงยอ่ย และปัจจยัภูมิประเทศ ไดแ้ก่ ทิศดา้นลาด ความลาดชนั และความสูงจากระดบันํ้าทะเล เป็นตน้  

4) การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. ดชันีค่าความสาํคญั (importance value index, IVI) จากสมการของ Whittaker (1970) และ Marod 

and Kutintara (2012) โดยดชันีค่าความสาํคญัของพรรณไม ้คือ ผลรวมความหนาแน่นสัมพทัธ์ (relative density, 

RD) ความเด่นสัมพทัธ์ (relative dominance, RDo) และความถ่ีสัมพทัธ์ (relative frequency, RF) ของชนิดไมน้ั้น

ในสงัคมพชื และวิเคราะห์ค่าดชันีความหลากหลาย (diversity index) โดยใชส้มการ Shannon-Wiener index ( H')  

2. การกระจายของตน้ไมต้ามชั้นเสน้ผา่นศูนยก์ลาง (diameter class) โดยสร้างกราฟการกระจาย

ของตน้ไมต้ามขนาดชั้นเส้นผ่านศูนยก์ลาง พิจารณารูปแบบของกราฟท่ีไดว้่ามีการกระจายเป็นแบบช้ีกาํลงั 

(exponential growth form หรือ J-shape) หรือแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ (negative exponential growth form หรือ L-shape) 

รวมถึงอาจอยูใ่นรูปแบบระฆงัคว ํ่าหน่ึงรูปหรือมากกวา่ (unimodal or polynomial form) (Marod et al., 2018) 

3. การจดักลุ่มหมู่ไม ้(stand clustering) จาํแนกดว้ยวิธี Relative Sorensen Distance และ Ward’s 

Linkage Method โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป PC-ORD (version 6.08) และสร้าง Dendrogram พิจารณากลุ่มหมู่ไม ้

4. การจดัลาํดบัชั้น (ordination) ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการปรากฏสงัคมพืชและปัจจยั

แวดลอ้มในแต่ละขอบเขตพื้นท่ี สร้างขอ้มูลเมทริกสองชุด คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณของชนิดพรรณไมแ้ละปัจจยั
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แวดลอ้ม (ความสูงของพื้นท่ี เปอร์เซ็นตก์ารปกคลุมเรือนยอด เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดิน และความหนาแน่นรวมดิน) 

ในแต่ละขอบเขตการฟ้ืนฟู (12 หมู่ไม)้ ทั้งในระดบัไมใ้หญ่และไมรุ่้น โดยใชว้ธีิการ Canonical correspondence 

analysis (CCA) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป PC-ORD (version 6.08) (Mccune and Mefford., 1999) 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช 

พบจาํนวนตน้ไมท้ั้งหมดในแปลงถาวรทั้งในระดบัไมรุ่้นและไมใ้หญ่ พบจาํนวน 1,287 ตน้ มีจาํนวน

ชนิด 82 ชนิด 68 สกุล 41 วงศ ์และอีก 2 ชนิด ยงัไม่สามารถระบุได ้มีความหนาแน่นและพื้นท่ีหนา้ตดัตน้ไม้

เฉล่ียเท่ากบั 2,145 ตน้ต่อเฮกแตร์ และ 16.30 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาํดบั โดยวงศท่ี์มีความเด่นดา้นจาํนวน

ชนิดสูงท่ีสุด คือ วงศ์เปลา้ (Euphorbiaceae) รองลงมา คือ วงศ์กระทอ้น (Meliaceae) วงศ์ขนุน (Moraceae)  

วงศม์ะม่วง (Anacardiaceae) และวงศม์ะเกลือ (Ebenaceae) ตามลาํดบั องคป์ระกอบพรรณไมจ้าํแนกตามเขต

การกระจาย พบไมใ้หญ่มีความหนาแน่นมากท่ีสุดในพื้นท่ีเขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู่และน้อยท่ีสุดบริเวณเขต 

ขอบป่าดา้นนอก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงขา้มกบัไมรุ่้น เน่ืองจากเขตขอบป่าดา้นนอกมีการบุกรุกและถูกรบกวน

อย่างรุนแรงมาก่อน ทาํให้สังคมพืชท่ีทดแทนเขา้มาเป็นระยะเร่ิมตน้ของการทดแทน ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้

เบิกนาํ (pioneer species) ท่ีมีการตั้งตวัไดดี้บริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการรบกวน เน่ืองจากมีปริมาณแสงค่อนขา้งสูง 

(light demanding species) จึงเหมาะในการนาํมาปลูกฟ้ืนฟูป่าดิบช้ืนบริเวณดงักล่าวได ้(Slik et al., 2003)  

 เม่ือพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener (H') ในระดับไมใ้หญ่ พบว่าทั้งส่ีเขต

พื้นท่ีมีระดบัความหลากปานกลาง โดยท่ีเขตขอบป่าตอนกลางมีค่าสูงสุด (H' = 2.93) รองลงมา คือ เขตขอบป่า

ดา้นในและเขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู่ (H' = 2.79 และ 2.64 ตามลาํดบั) ส่วนเขตขอบป่าดา้นนอกมีค่าตํ่าสุด  

(H' = 2.23) ขณะท่ีไมรุ่้นมีระดบัความหลากมาก โดยเขตขอบป่าดา้นในมีค่าสูงสุด (H' = 3.63) รองลงมาคือ 

เขตขอบป่าดา้นนอกและตอนกลาง (H' = 3.57 และ 3.56 ตามลาํดบั) ส่วนเขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู่มีค่าดชันี

ความหลากหลายตํ่าสุด (H' = 3.11) แสดงใหเ้ห็นวา่ ไมรุ่้นในพื้นท่ีเขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยูมี่การข้ึนของไมพ้ื้นล่าง

ปกคลุมพื้นป่าอยู่หนาแน่น ทาํให้แสงส่องลงสู่พื้นป่าตํ่ามาก ส่งผลให้การตั้งตวัของกลา้ไมพ้ื้นถ่ินเกิดข้ึนได้

ยาก ในขณะท่ีเขตขอบป่าดา้นนอกมีค่าดชันีความหลากหลายในไมรุ่้นสูง และมีค่าตํ่าในระดบัไมใ้หญ่ ซ่ึงเป็น

ลกัษณะสังคมพืชป่ารุ่นสอง (Marod and Kutintara, 2012) เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีฟ้ืนฟูสภาพป่าหลงัจากถูกบุกรุก 

จึงส่งผลใหไ้มใ้หญ่ปรากฏอยูน่อ้ย แสดงใหเ้ห็นผลกระทบของการรบกวนต่อการสูญเสียชนิดพรรณพื้นถ่ิน 
 

2. การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณพืช  

รูปแบบการกระจายตามขนาดชั้นเส้นผา่นศูนยก์ลางของไมใ้หญ่ พบกระจายเพิ่มข้ึนแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ 

(negative exponential growth form หรือ L-shape) (Figure 1) แสดงวา่ แนวรอยต่อป่าดิบช้ืนและพื้นท่ีเกษตรกรรม

รักษาโครงสร้างป่าและการสืบต่อพนัธ์ุไดเ้ป็นปกติตามธรรมชาติ กล่าวคือ มีไมข้นาดเลก็จาํนวนมากท่ีพร้อมเจริญ

ทดแทนไปเป็นไมข้นาดใหญ่ไดดี้ในอนาคต (Visaratana, 1983; Ogawa et al., 1965; Bunyavejchewin et al., 2001) 
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Figure 1 Tree diameter class distribution (DBH ≥ 4.5 cm.) in the forest edged of moist evergreen forest at Kathun 

wildlife sanctuary  
 

3. การจัดกลุ่มหมู่ไม้ 

การจดักลุ่มในระดบัไมใ้หญ่จากร้อยละขอ้มูลท่ีเหลืออยู ่(Information remaining) หรือความใกลก้นัของ

หมู่ไมท่ี้ระดบัร้อยละ 70 แบ่งกลุ่มของหมู่ไมไ้ด ้4 สงัคมยอ่ย (Figure 2) ไดแ้ก่ สงัคมยอ่ยท่ี 1 หมู่ไมไ้ข่เขียว-ก่อหมู 

(Parashorea stellata-Castanopsis inermis stand) เด่น ประกอบดว้ย หมู่ไมใ้นป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู ่(ST1, ST2 และ 

ST3) และเขตขอบป่าดา้นใน (ST4, ST5 และ ST6) ซ่ึงเป็นหมู่ไมใ้นสังคมพืชป่าดิบช้ืนดั้งเดิม ในขณะท่ีสังคม

ยอ่ยท่ี 2 เป็นหมู่ไมจิ้กเขา-แซะ (Barringtonia fusiformis-Millettia atropurpurea stand) เด่น ประกอบดว้ย หมู่ไม้

ในเขตขอบป่าตอนกลาง (ST7) และดา้นนอก (ST10) ซ่ึงปรากฏไมพ้ื้นถ่ินและไมเ้บิกนาํข้ึนปะปนกนั ส่วนสงัคม

ยอ่ยท่ี 3 เป็นหมู่ไมก้ระปะ-ตาเสือ (Canthium nitidum-Chisocheton macrophyllus stand) เด่น ประกอบดว้ย หมู่ไม้

เขตขอบป่าตอนกลาง (ST8 และ ST9) และสังคมยอ่ยท่ี 4 เป็นหมู่ไมเ้หยือ่จง-พิกุลป่า (Balakata baccata-Payena 

acuminata stand) เด่น ประกอบดว้ยเขตขอบป่าดา้นนอก (ST11 และ ST12) ซ่ึงมีไมใ้หญ่ปรากฏอยูน่อ้ย เน่ืองจาก

อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูสภาพป่า เห็นไดว้่า การฟ้ืนฟูป่าในพื้นท่ีท่ีเคยถูกบุกรุกโดยการปล่อยให้ป่าฟ้ืนตวัตาม

ธรรมชาติ เม่ือเวลาผา่นไป องคป์ระกอบสังคมพืชก็เปล่ียนไป เกิดเป็นหมู่ไมห้รือสังคมยอ่ยมากข้ึน ซ่ึงสามารถ

เกิดไดจ้ากหลายปัจจยัทั้งการสืบต่อพนัธ์ุ การกระจายพนัธ์ุ และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ  

 

 
Figure 2 The dendrogram of stand clustering in the forest edged of moist evergreen forest at Kathun wildlife sanctuary 
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4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมและสังคมพืช 

ผลการจัดลาํดับหมู่ไม้ตามแนวการลดหลั่นของปัจจัยแวดล้อมด้วยวิธี Canonical Correspondence 

Analysis (CCA) พบว่า ในระดบัไมใ้หญ่มีค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) ในแกนท่ี 1 และ 2 

ค่อนขา้งสูง (0.816 และ 0.893 ตามลาํดบั) แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์ต่อการปรากฏของหมู่ไม้

สูงมาก สอดคลอ้งกบัค่า Eigenvalue บนแกนท่ี 1 และ 2 (0.281 และ 0.156 ตามลาํดบั) แสดงให้เห็นถึงการใช้

แกนทั้งสองอธิบายการปรากฏของสังคมพืชตามปัจจยัแวดลอ้มท่ีกาํหนดไดดี้ โดยสามารถจดัลาํดบัหมู่ไม ้

และชนิดไมเ้ด่นในแต่ละหมู่ไมต้ามแนวลดหลัน่ของปัจจยัแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (Figure 3)  

 
Figure 3 Two-dimensional simplified of stand (triagle) with tree species assemblages (dot) and environmental 

factors, elevation (elev), crown openness (crown), soil bulk density (Db) and soil moisture (moisture), the forest 

ecotone between moist evergreen forest and agriculture area, Kathun Wildlife Sanctuary 
 

 

โดยในกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มหมู่ไมท่ี้ถูกกาํหนดโดยความสูงจากระดบันํ้าทะเล (elevation, elev) และการปก

คลุมเรือนยอด (crown openness, crown) ซ่ึงเป็นสังคมป่าดิบช้ืนดั้งเดิมท่ีพบไดใ้นระดบัสูงตั้งแต่ 320 ถึง 342 

เมตรจากระดบันํ้ าทะเล สังคมพืชมีเรือนยอดปิด ชนิดพรรณไมเ้ด่น ไดแ้ก่ ก่อหมู (Castanopsis inermis Miq., 

CASINE) ก่อตลับเต้าปูน (Lithocarpus finetii A. Camus, LITFIN) พญารากดํา (Diospyros variegata Kurz, 

DIOVAR) และละมุดชุมศรี (Madhuca chai-ananii Chantar., MADCHA) เป็นตน้ ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มหมู่ไม้

ท่ีถูกกาํหนดโดยความหนาแน่นรวมดิน (soil bulk density, Db) และความช้ืนดิน (soil moisture, moisture) โดยท่ี

มีความหนาแน่นรวมดินค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีผ่านการทาํเกษตรกรรม จึงมีการเหยียบย ํ่าของมนุษย์

ในช่วงการดาํเนินกิจกรรมตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลต่อการลดลงของความพรุนดิน (soil porosity) ทาํใหค้วามสามารถ

ในการอุม้นํ้ าและปริมาณอินทรียวตัถุลดลง (Department of Soil Science, 2006) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมเ้บิกนาํ 
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ชนิดไมเ้ด่นท่ีพบ ไดแ้ก่ ตาเสือ (Chisocheton macrophyllus King, CHIMAC) พลองเหมือด (Memecylon edule 

Roxb., MEMEDU) สมพง (Tetrameles nudiflora R.Br., TETNUD) และสังทาํ (Diospyros buxifolia Bl. ex Hiern, 

DIOBUX) เป็นตน้ ขณะท่ีกลุ่มท่ี 3 ปัจจัยแวดลอ้มอยู่ในระดับกลาง ทั้ งระดับความสูงพื้นท่ี เปอร์เซ็นต์การ 

ปกคลุมเรือนยอด ความหนาแน่นรวมดิน และเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดิน พรรณไมท่ี้พบในกลุ่มน้ีสามารถตั้งตวัได้

ทั้ งปัจจัยแวดลอ้มในช่วงการลดหลัน่ของกลุ่มท่ี 1 และ 2 หรือเรียกพืชในกลุ่มน้ีว่า ชนิดทัว่ไป (generalist 

species) พรรณไมเ้ด่นท่ีพบ ได้แก่ แซะ (Millettia atropurpurea Benth., MILATR) เนียงนกฮูก (Archidendron 

bubalinum (jack) I.C. Nielsen, ARCBUB) หว้าหิน (Syzygium claviflora Roxb., SYZCLA) เหยื่อจง (Balakata 

baccata (Roxb.) Esser, BALBAC) และเงาะป่า (Nephelium lappaceum Linn., NEPLAP) เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ 

พื้นท่ีศึกษามีปัจจยัแวดลอ้มและชนิดไมท่ี้แตกต่างกันด้านความตอ้งการทางระบบนิเวศ (ecological niche) 

(Bunyavejchewin et al., 2001; Marod et al., 2019; Hermhuk et al., 2021) สําหรับกลุ่มชนิดไมท้ัว่ไปหลายชนิด

เหมาะสมในการนาํไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการฟ้ืนฟูป่าดิบช้ืนท่ีผ่านการถูกรบกวน (Forest Botany Division, 2012) 

เน่ืองจากเป็นกุญแจสําคญัท่ีช่วยปรับเปล่ียนปัจจยัแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อการตั้งตวัของพรรณพืช ส่งผลให้

พื้นท่ีดงักล่าวมีสภาพใกลเ้คียงกบัป่าดั้งเดิมมากยิง่ข้ึน จึงควรนาํมาใชเ้ป็นชนิดพืชกลุ่มแรกในการปลูกฟ้ืนฟูป่า 
 

 

สรุป 

 

 โครงสร้างและองค์ประกอบของพรรณพืชบริเวณแนวรอยต่อป่าดิบช้ืนและพื้นท่ีเกษตรกรรม  

พบพรรณไมใ้นระดับไมใ้หญ่และไมรุ่้นทั้งหมด 82 ชนิด 68 สกุล 41 วงศ์ โดยความหนาแน่นในไมใ้หญ่ 

พบมากท่ีสุดในเขตป่าดิบช้ืนท่ีเหลืออยู ่และนอ้ยท่ีสุดบริเวณเขตขอบป่าดา้นนอก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัในระดบัไมรุ่้น ชนิดไมท่ี้พบมีความแตกต่างกนัระหว่างขอบเขตพื้นท่ีป่า ซ่ึงชนิดไมเ้บิกนาํพบทั้งชนิดและ

ปริมาณมากท่ีสุดบริเวณพื้นท่ีเขตขอบป่าดา้นนอก การกระจายของไมใ้หญ่ตามขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเป็น

รูปแบบการเพิ่มข้ึนแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ แสดงใหเ้ห็นว่า บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบช้ืนและพื้นท่ีเกษตรกรรมมีการ

รักษาโครงสร้างป่าไดเ้ป็นอยา่งปกติตามธรรมชาติ การกระจายของไมใ้หญ่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัแวดลอ้มสูง 

(r = 0.816) โดยปัจจยัแวดลอ้มส่งผลให้การกระจายของพรรณไมแ้ตกต่างกนั 3 หมู่ไม ้คือ 1) หมู่ไมท่ี้ไดรั้บ

อิทธิพลจากพื้นท่ีระดบัสูงและการปกคลุมของเรือนยอดสูง ส่งผลต่อการปรากฏของหมู่ไมก่้อผสมกบัพรรณไม้

ดั้ งเดิม 2) หมู่ไมท่ี้ไดรั้บอิทธิพลจากความช้ืนตํ่าและความหนาแน่นรวมดินสูง ส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชกลุ่ม

พรรณไมเ้บิกนาํ และ 3) หมู่ไมท่ี้ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัแวดลอ้มในระดบัปานกลาง ทั้งความสูงของพื้นท่ี  

การปกคลุมเรือนยอด ความช้ืนดิน และความหนาแน่นรวมดิน หมู่ไมใ้นกลุ่มน้ีสามารถตั้งตวัไดดี้ในพื้นท่ีท่ีมี

การรบกวนในระดบัปานกลาง เช่น แซะ หวา้หิน เนียงนกฮูก เหยือ่จง มะหาด และเงาะป่า หรือเรียกวา่กลุ่มชนิด

ทัว่ไป (generalist species) ท่ีควรนาํมาฟ้ืนฟูป่าดิบช้ืนคืนสู่ป่าธรรมชาติเดิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Plant community characteristics and spatial factors in 

The natural area of the Nawamin Queen teak forest, Mae Hong Son province 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะสังคมพืชและความสัมพนัธ์ปัจจยัแวดลอ้มเชิงพื้นท่ี

ในถ่ินท่ีข้ึนของไมส้ักในธรรมชาติ บริเวณป่าสักนวมินทรราชินี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการวางแปลง

ตวัอย่างขนาด 20×20 เมตร จาํนวน 18 แปลง พร้อมกบัขอ้มูลองคป์ระกอบของชนิดพืชและปัจจยัเชิงพื้นท่ี 

เพื่อใชว้ิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการปรากฏของพรรณไม ้ผลการศึกษา พบชนิดไม้

ทั้งหมด 46 ชนิด 43 สกุล 25 วงศ ์โดยสังคมพืชป่าเต็งรัง พบชนิดไมท้ั้งหมด 21 ชนิด 18 สกุล 13 วงศ ์มีค่า

ดชันีความหลากหลายเท่ากบั 2.13 เช่น สัก เตง็ แดง รัง และมะขามป้อม สังคมพืชแนวรอยต่อป่าเตง็รังและ

ป่าผสมผลดัใบ พบชนิดไมท้ั้งหมด 29 ชนิด 27 สกุล 17 วงศ ์มีค่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 2.64 เช่น สัก 

เตง็ รกฟ้า ปอยาบ และเลียงฝ้าย สังคมพืชป่าผสมผลดัใบ พบชนิดไมท้ั้งหมด 30 ชนิด 27 สกุล 15 วงศ ์มีค่า

ดชันีความหลากหลายเท่ากบั 2.86 เช่น สัก รกฟ้า ตีนนก ตะเคียนหนู และมะแฟน การวิเคราะห์ลาํดบัของ

สังคมพืชตามความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงพื้นท่ี พบว่า ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อสังคม

พืชในแต่ละระดบัความสูงของพื้นท่ี ความลาดชนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อสังคมพืชบริเวณล่างเขา ผลการศึกษา

ช้ีให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ของลกัษณะสังคมพืชกบัปัจจยัเชิงพื้นท่ี สามารถช่วยยกระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบั

ระบบนิเวศวิทยาป่าไม ้

 

คาํสําคญั : สงัคมพืช, ปัจจยัเชิงพื้นท่ี, ป่าสกั, แม่ฮ่องสอน 
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Abstract 

 The study is aimed to study the plant community characteristics and relationship of spatial factors 

on the habitat of teak ( Tectona grandis L. f. )  in the nature area of the Nawamin Queen Teak Forest, Mae 

Hong Son Province.  Eighteen plots with size 20×20 m were set up for observing thespecies composition 

and spatial factors in each plot which were applied to detect the  relationship between plant communities 

and spatial factors.  The result showed that total 46 species 43 genus 25 family were found.  Deciduous 

dipterocarp forest community showed that 21 species 18 genus 13 family and species diversity index was 

2.13, the important species such as Tectona grandis, Shorea obtuse, Xylia xylocarpa,  Shorea siamensis and 

Phyllanthus emblica. Ecotone  community showed that 29 species 27 genus 17 family and species diversity 

index was 2.64, the important species such as Tectona grandis, Shorea obtuse, Terminalia alata, Colona 

flagrocarpa and Kydia calycina.  Mixed deciduous forest community showed that 30 species 27 genus 15 

family and species diversity index was 2.86, the important species such as  Tectona grandis, Terminalia 

alata, Vitex pinnata, Anogeissus acuminate and Protium serratum.  The ordination analysis of plant 

community and the spatial factors indicated that the elevation were the determined factor for at all plant 

community, slope content was the determined factor for Low forest. The results show that  plant community 

characteristics related to spatial factors may help understanding of forest ecosystem management. 
 

Keywords : Plant community, Spatial factors, Teak forest, Mae Hong Son province 
 

 

บทนํา 

 “ป่าสักนวมินทรราชินี” เป็นช่ือป่าสักท่ีได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ตามหนงัสือสาํนกัราชเลขาธิการ ท่ี รล 0004.1/1813 ลง 

วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 มีพื้นท่ีตั้งอยูใ่นขอบเขตลุ่มนํ้าของและลุ่มนํ้าปาย ในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์

ป่าลุ่มนํ้าปาย สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ท่ีมี

การสาํรวจโดยกรมป่าไม ้เม่ือปี พ.ศ. 2549 พบว่ามีป่าผสมผลดัใบท่ีมีไมส้ักข้ึนอยูต่ามธรรมชาติกระจายอยู่

ทัว่ไปเป็นพื้นท่ีกวา้ง ไมส้ักมีลกัษณะดี สภาพป่ามีความสมบูรณ์ เป็นระบบนิเวศท่ีหายากของประเทศไทย 

และชนิดพนัธ์ุสัตว์ป่าอีกมากมาย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช, 2551) นับเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความสําคญัยิ่งต่อการอนุรักษ์ไว ้สมควรท่ีทุกภาคส่วนจะร่วมกนัสงวน รักษา และอนุรักษ์ไวใ้ห้คงความ

สมบูรณ์ สามารถอาํนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อไปในอนาคต  
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 จากสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมทั้ งภูมิประเทศ ดิน และอากาศท่ีเหมาะสม ป่าไม้สักแห่งน้ีมี 

การฟ้ืนตวัจากการผ่านการสัมปทานทาํไมข้องไม้สักจนกลับมาเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ียงัพบว่าไมส้ักในท่ีแห่งน้ีสามารถข้ึนไดท่ี้ระดบัความสูงถึง 1,236 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลจากท่ี

เคยมีการบนัทึกไวว้า่ไมส้กัในธรรมชาติจะกระจายพนัธ์ุอยูไ่ม่เกินระดบัความสูง 800 เมตร จากระดบันํ้าทะเล 

(กรมป่าไม,้ 2556) ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพื่อตรวจสอบลกัษณะและการกระจายเชิงพื้นท่ีของ

สังคมพืช บริเวณป่าสักนวมินทรราชินี จังหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ในการ

วางแผนอนุรักษแ์ละจดัการป่าสกัธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1.  สถานทีศึ่กษา 
 

 ป่าสักนวมินทรราชินี ตั้ งอยู่ในท้องท่ีอําเภอเมือง อําเภอปางมะผ้า และอําเภอปาย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน สภาพป่าโดยทัว่ไปเป็นป่าผลดัใบ (Deciduous forests) ประกอบไปดว้ยป่าผสมผลดัใบหรือป่า

เบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) และป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest) ท่ีมีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลประมาณ 300-1300 เมตร 
 

2.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 2.1. ขอ้มูลดา้นสงัคมพืช 

  วางแปลงตวัอย่างขนาด 20×20 เมตร ในพื้นท่ีตามระดบัความสูงของพื้นท่ี คือ บริเวณล่างเขา 

(Low Forest :  LF) กลางเขา (Medium Forest :  MF) และยอดเขา (High Forest :  HF) มีความสูงจาก

ระดบันํ้ าทะเล 600-800, 800-1,000 และ 1,000-1,200 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล ตามลาํดบั พื้นท่ีละ 6 แปลง

ตวัอย่าง รวมทั้งหมด 18 แปลงตวัอย่าง ศึกษาไมใ้หญ่ (Tree) ไมท่ี้มีขนาดความโตทางเส้นผ่านศูนยก์ลาง

เพียงอก มากกวา่หรือเท่ากบั 4.5 เซนติเมตร โดยวดัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่ีระดบัเพียงอกทุกชนิดท่ีปรากฏ

ในแปลงตวัอยา่ง พร้อมจาํแนกชนิดโดยระบุช่ือตามหนงัสือ ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย เตม็ สมิตินนัทน์ 

(สาํนกังานหอพรรณไม,้ 2557) 
 

 2.2. ขอ้มูลปัจจยัเชิงพื้นท่ี 

 

  บนัทึกพิกดัจุดกลางแปลงตวัอยา่งดว้ยเคร่ืองระบุตาํแหน่งบนพื้นโลก (Garmin eTrex 10 GPS) 

สําหรับขอ้มูลปัจจยัเชิงพื้นท่ีใชแ้บบจาํลองระดบัความสูงเชิงเลข (digital elevation model : DEM) ในการ

สร้างขอ้มูลพื้นท่ี คือ ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล (Elevation : ELE) ความลาดชนั (Slope : SLP) ทิศดา้นลาด 

(Aspect : ASP) และระยะห่างจากแหล่งนํ้า (Distance water: DTW) ดว้ยโปรแกรม ArcMap version 10.6 
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3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.1 การหาค่าปริมาณของสังคมพืชของไมใ้หญ่ในแต่ละระดบัความสูงของพื้นท่ี วิเคราะห์ตาม

แนวทางของ ดอกรัก และอุทิศ (2552) โดยหาความหนาแน่น (density : D) ความถ่ี (frequency : F) และความ

เด่นดา้นพื้นท่ีหน้าตดั (dominance : Do) เพื่อหาค่าความสัมพทัธ์ของทั้งสามค่าดงักล่าว ซ่ึงผลรวมของค่า

สัมพทัธ์ทั้งสามค่าจะเท่ากบัค่าดชันีความสําคญัของชนิดไม ้(importance value index : IVI) นอกจากนั้น

วิเคราะห์ค่าดชันีความหลากชนิดของ Shanon-Wiener index (H’) (Magurran, 1988) 
 

 3.2 การจดักลุ่มสังคมพืช (cluster analysis) โดยใชค่้าความหนาแน่นของชนิดไมใ้นแต่ละแปลง

ตวัอยา่งมาใชจ้าํแนกสังคม (Community classification) หาความแตกต่างของสังคมพืชโดยประยกุตใ์ชห้ลกั

ความคล้ายคลึงของ Sørensen (1948) และใช้หลักการรวมกลุ่มของ Ward (Kent and Coker, 1994) ด้วย

โปรแกรม PC-ORD version 5 (McCune and Mefford, 2011) 
 

 3.3. การจดัลาํดบั (ordination) วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของชนิดไมก้บัปัจจยัเชิงพื้นท่ี โดยใหค้วาม

หนาแน่นของชนิดไมใ้นแต่ละแปลงตวัอยา่ง เป็นเมทริกซ์หลกั (main matrix) กบัปัจจยัเชิงพื้นท่ี คือ ความสูง

จากระดบันํ้ าทะเล ความลาดชนั ทิศดา้นลาด การตกกระทบของแสง ความโคง้นูนของพื้นท่ี และระยะห่าง

จากแหล่งนํ้ า เป็นเมทริกซ์รอง (second matrix) โดยใชว้ิธีการลาํดบัสังคม (ordination analysis) ตามวิธีการ 

Canonical Correspondence Analysis (CCA)  ด้วยโปรแกรม PC-ORD version 5 (McCune and Mefford, 

2011) 
 

  3.4. ทดสอบความแปรปรวนของปัจจยัเชิงพื้นท่ีในแต่ละระดบัความสูงของพื้นท่ี มาทดสอบดว้ย

สถิติ ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยโปรแกรม SPSS version 14.0 

 

ผลและวจิารณ์ 
 

1.  โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช 
 

 องคป์ระกอบของสังคมพืชในพื้นท่ีธรรมชาติบริเวณป่าสักนวมินทรราชินี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบ

จํานวนชนิดของไม้ใหญ่ 46 ชนิด 43 สกุล 25 วงศ์ โดยไม้ในวงศ์ท่ีมีจ ํานวนชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ์ 

FABACEAE พบ 7 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ MALVACEAE COMBRETACEAE และ BIGNONIACEAE 

โดยพบ 5, 4 และ 3 ชนิด ตามลาํดบั พิจารณาค่าปริมาณของสงัคมพืชของไมใ้หญ่ในแต่ละระดบัความสูงของ

พื้นท่ีประกอบดว้ย สังคมพืชบริเวณล่างเขา ประกอบดว้ยจาํนวนชนิดไมใ้หญ่ 21 ชนิด 18 สกุล 13 วงศ ์มี

ความหนาแน่นของหมู่ไมแ้ละขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัของไมใ้หญ่ เท่ากบั 482 ตน้ต่อเฮกตาร์ และ 52.64 ตาราง

เมตรต่อเฮกตาร์ ตามลาํดบั มีค่าดชันีความหลากชนิด เท่ากบั 2.13 (Table 1) และค่าดชันีความสาํคญัของชนิด

ไมใ้นสังคม พบว่า ชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความสาํคญัสูงสุด 5 อนัดบัแรก คือ สัก เตง็ แดง รัง และมะขามป้อม 
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เท่ากบั 105.41, 25.83, 12.25, 12.03 และ 11.98 ตามลาํดบั ชนิดไมเ้ด่นมีสภาพเป็นป่าเตง็รัง (Table 2) สังคม

พืชบริเวณกลางเขา ประกอบดว้ยจาํนวนชนิดไมใ้หญ่ 29 ชนิด 27 สกุล 17 วงศ ์มีความหนาแน่นของหมู่ไม้

และขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัของไมใ้หญ่ เท่ากบั 607 ตน้ต่อเฮกตาร์ และ 54.07 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ตามลาํดบั 

มีค่าดชันีความหลากชนิด เท่ากบั 2.64 (Table 1)  
 

 เม่อพิจารณาค่าดชันีความสาํคญัของชนิดไมใ้นสังคม พบว่า ชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความสาํคญัสูงสุด 5 

อนัดบัแรก คือ สัก เตง็ รกฟ้า ปอยาบ และเลียงฝ้าย เท่ากบั 95.55, 43.52, 16.84, 16.60 และ 12.92 ตามลาํดบั 

ชนิดไมเ้ด่นมีสภาพเป็นแนวรอยต่อป่าเต็งรังและป่าผสมผลดัใบ (Table 2) และสังคมพืชบริเวณยอดเขา 

ประกอบด้วยจํานวนชนิดไม้ใหญ่ 30 ชนิด 27 สกุล 15 วงศ์ มีความหนาแน่นของหมู่ไม้และขนาด

พื้นท่ีหนา้ตดัของไมใ้หญ่ เท่ากบั 519 ตน้ต่อเฮกตาร์ และ 34.55 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ตามลาํดบั มีค่าดชันี

ความหลากชนิด เท่ากบั 2.86 (Table 1) และค่าดชันีความสาํคญัของชนิดไมใ้นสังคม พบว่า ชนิดไมท่ี้มีค่า

ดชันีความสาํคญัสูงสุด 5 อนัดบัแรก คือ สัก รกฟ้า ตีนนก ตะเคียนหนู และมะแฟน เท่ากบั 105.41, 25.83, 

12.25, 12.03 และ 11.98 ตามลาํดบั ชนิดไมเ้ด่นมีสภาพเป็นป่าผสมผลดัใบ (Table 2) 
 

 

Table 1 Plant community characteristics of The natural area of the Nawamin Queen teak forest, Mae Hong 

Son province in each community : Low Forest (LF), Medium Forest (MF) and High Forest (HF). 

Community characteristics LF MF HF 

Number of species 21 29 30 

Number of genus 18 27 29 

Number of family 13 17 15 

Steam density (Steams ha-1) 482 607 519 

Basal area (m2ha-1) 52.64 54.07 34.55 

Shanon-Weiner index 2.13 2.64 2.86 
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Table 2 Top five ranking based on IVI of tree and sapling/seedling in each community : Low Forest (LF), 

Medium Forest (MF) and High Forest (HF), including relative density (RD, %), relative frequency (RF, %) 

and relative dominance (RDo, %). 

Plant community Species RD RF RDo IVI 

LF 1. Tectona grandis 27.7 12.5 65.2 105.4 

 2. Shorea obtusa 8.43 8.33 9.06 25.83 
 3. Xylia xylocarpa 7.23 4.17 0.86 12.25 
 4. Shorea siamensis 4.82 4.17 3.05 12.03 
 5. Phyllanthus emblica 3.61 6.25 2.11 11.98 
 Other (16 species) 48.2 64.6 19.7 132.5 

MF 1. Tectona grandis 26.8 13.3 55.4 95.55 

 2. Shorea obtusa 17.5 8.89 17.1 43.52 
 3. Terminalia alata 6.19 4.44 6.21 16.84 
 4. Colona flagrocarpa 5.15 6.67 4.78 16.6 
 5. Kydia calycina 7.22 4.44 1.26 12.92 
 Other (24 species) 4.12 6.67 1.68 12.47 

HF 1. Tectona grandis 27.7 12.5 65.2 105.4 

 2. Terminalia alata 8.43 8.33 9.06 25.83 
 3. Vitex pinnata 7.23 4.17 0.86 12.25 
 4. Anogeissus acuminata 4.82 4.17 3.05 12.03 
 5. Protium serratum 3.61 6.25 2.11 11.98 
 Other (25 species) 51.8 70.8 21.8 144.5 

 

2.  การจําแนกสังคมพืช 

 การจาํแนกสังคมพืชในพื้นท่ีธรรมชาติบริเวณป่าสักนวมินทรราชินี จังหวดัแม่ฮ่องสอน ตาม

หลกัเกณฑค์วามคลา้ยคลึงท่ีประมาณร้อยละ 30 สามารถแบ่งกลุ่มของสังคมพืชออกเป็น 3 กลุ่ม โดยไมส้ัก

ถือได้ว่าเป็นชนิดไมเ้ด่นในทุกกลุ่มหมู่ไม ้คือ กลุ่มท่ี 1 หมู่ไมเ้ต็งกบัแดง ประกอบด้วย หมู่ไมใ้นแปลง

ตวัอย่างท่ี T01, T05, T09 และ T15 มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ส่วนใหญ่พบในสังคมพืชบริเวณล่างเขา กลุ่มท่ี 2 

หมู่ไมเ้ตง็กบัรกฟ้า ประกอบดว้ย หมู่ไมใ้นแปลงตวัอยา่งท่ี T03, T04, T07, T08, T10, T11, T14 และ T18 มี

สภาพเป็นแนวรอยต่อป่าเตง็รังและป่าผสมผลดัใบ ส่วนใหญ่พบในสงัคมพืชบริเวณกลางเขา กลุ่มท่ี 3 หมู่ไม้

รกฟ้ากบัตีนนก ประกอบดว้ย หมู่ไมใ้นแปลงตวัอยา่งท่ี T02, T06, T12, T13, T16 และ T17 มีสภาพเป็นป่า

ผสมผลดัใบ ส่วนใหญ่พบในสงัคมพืชบริเวณยอดเขา (Figure 1) 
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Figure 1 The dendrogram of stand clustering in The natural area of the Nawamin Queen teak forest, Mae 

Hong Son province 

 

3.  ปัจจัยเชิงพืน้ทีท่างกายภาพ 

 พบว่า ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) โดยเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อสังคมพืชในแต่ละระดบัความสูงของพื้นท่ีมากท่ีสุด ส่วนความลาดชนั มีความแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) โดยความลาดชนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อสังคมพืชบริเวณล่างเขา ในขณะท่ี

ปัจจยัทิศดา้นลาด และระยะห่างจากแหล่งนํ้ า เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อสังคมพืชในแต่ละระดบัความสูงของ

พื้นท่ี (Table 3) 
 

Table 3 Comparing of physical spatial factors between plant community : Low Forest (LF), Medium Forest 

(MF) and High Forest (HF), in the Nawamin Queen teak forest, Mae Hong Son province 

Spatial factors LF MF HF p-value 

Elevation (m.) 678.50±74.50 a 893.50±44.59 b 1081.00±129.71 C *** 

Slope (%) 8.83±4.55 ab 14.00±2.04 b 7.00±3.52 a ** 

Aspect (°) 167.74±42.83 165.68±60.73 214.69±62.55 0.262 

Distance water (m.) 1.02±2.50 1.20±2.96 4.67±5.12 0.192 

Significant: * p<0.05, ** p<0.01, and p<0.001 
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4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยเชิงพืน้ทีท่างกายภาพและสังคมพืช 

 จากการจัดลาํดับสังคมพืชตามแนวการลดหลัน่ของปัจจัยเชิงพื้นท่ีด้วยวิธีการ CCA พบว่า ค่า 

eigenvalue บนแกน (axis) ท่ี 1 แกนท่ี 2 และแกนท่ี 3 เท่ากบั 0.406, 0.263 และ 0.206 ตามลาํดบั การใชแ้กน

ท่ี 1 และ 2 ในการอธิบายผลความสัมพนัธ์จึงใหค้วามถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั

แกนท่ี 1 คือ ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล (ELE) ระยะห่างจากแหล่งนํ้ า (DTW) และทิศดา้นลาด (ASP) โดยมี

ค่าความสัมพนัธ์ r2 = 0.82, 0.63 และ 0.61 ตามลาํดบั ส่วนความลาดชนั (SLP) มีค่าความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

แกนท่ี 1 โดยมีค่า r2 = 0.22 (Figure 2) ซ่ึงสอดกบัการศึกษาของ Guoqing et al. (2008) และต่อลาภ และคณะ 

(2559) พบวา่ความสูงจากระดบันํ้าทะเลมีความสมัพนัธ์กบัสงัคมพืชอยา่งมีนยัสาํคญัสูงถึงมากกวา่ร้อยละ 60 

 โดยสามารถจดัลาํดบัสังคมและชนิดไมเ้ด่นตามความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงพื้นท่ี ปัจจยัความสูงจาก

ระดับนํ้ าทะเล (ELE) และระยะห่างจากแหล่งนํ้ า (DTW) ชนิดไม้เด่นท่ีพบในบริเวณน้ี คือ แคทราย 

(Stereospermum fimbriatum, STFI) มะแฟน (Protium serratum, PRSE) เน่าใน (Ilex umbellulata, ILUM) 

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นชนิดไมท่ี้พบในสังคมป่าผสมผลดัใบบริเวณยอดเขา ปัจจยัทิศดา้นลาด (ASP) ชนิดไมเ้ด่นท่ี

พบในบริเวณน้ี คือ รกฟ้า (Terminalia alata, TEAL) ปอยาบ (Colona flagrocarpa, COFL) เป็นตน้ ซ่ึงเป็น

ชนิดไมท่ี้พบในสงัคมแนวรอยต่อป่าเตง็รังและป่าผสมผลดัใบบริเวณกลางเขา และปัจจยัความลาดชนั (SLP) 

ชนิดไมเ้ด่นท่ีพบในบริเวณน้ี คือ ไดแ้ก่ ขางหัวหมู (Miliusa velutina, MIVE) เต็ง (Shorea obtusa, SHOB) 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica, PHEM) ซ่ึงเป็นชนิดไมท่ี้พบในสงัคมป่าเตง็รังบริเวณล่างเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The data analysis showed CCA of physical spatial factors between plant community in the 

Nawamin Queen teak forest, Mae Hong Son province 
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สรุป 
 

 สงัคมพืชในพื้นท่ีธรรมชาติบริเวณป่าสกันวมินทรราชินี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบจาํนวนชนิดของไม้

ใหญ่ 46 ชนิด 43 สกุล 25 วงศ ์สังคมพืชส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัเชิงพื้นท่ี โดยเฉพาะความสูงจาก

ระดบันํ้ าทะเลท่ีมีผลต่อสังคมพืชในแต่ละระดบัความสูงของพื้นท่ี โดยพบชนิดไมป่้าผสมผลดัใบไดใ้นทุก

ระดบัความสูงของพื้นท่ี เช่น สัก รกฟ้า และแดง ขณะท่ีชนิดไมป่้าเตง็รัง เช่น เตง็ รัง พบในท่ีระดบัความสูง

จากระดบันํ้ าทะเลไม่เกิน 1,000 เมตร ส่วนความลาดชนัมีผลต่อสังคมพืชบริเวณล่างเขา ในขณะท่ีปัจจยัทิศ

ดา้นลาด และระยะห่างจากแหล่งนํ้า เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อสงัคมพืชในแต่ละระดบัความสูงของพื้นท่ี 
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สถานภาพและการใช้ประโยชน์ลาน ในพืน้ทีป่่าชุมชนบ้านสันป่าลาน ตาํบลตากออก  

อาํเภอบ้านตาก จังหวดัตาก 

Status and utilization of Lan (Corypha lecomtei Becc.) in Ban-Sanpalan community forest, Tak-Ok 

Sub-district, Ban Tak district, Tak province 
 

นพรัตน์ แกว้โมรา1 สุธีระ เหิมฮึก2* วิชญภ์าส สงัพาลี2 เกรียงศกัด์ิ ศรีเงินยวง3 และขนิษฐา เสถียรพีระกลุ4  
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3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 
4สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ิงแวดลอ้ม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 

* Corresponding author: h.sutheera@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานภาพตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน และ

ศึกษาวิธีการใชป้ระโยชน์ตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน โดยสุ่มวางแปลงชัว่คราวแบบส่ีเหล่ียม

ขนาด 20 x 50 เมตร ในพื้นท่ีศึกษา จาํนวน 6 แปลง เก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ลานในแปลงตวัอยา่ง แยกเป็น 3 

ระดบัคือ กลา้ลาน ลานท่ีมียอดอ่อนท่ียงัไม่สามารถตดัได ้และลานท่ีมียอดท่ีสามารถตดัใชป้ระโยชน์ได ้และ

ใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อทราบถึงการใชป้ระโยชน์ลานจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ไปเก็บหาและใชป้ระโยชน์ตน้ลาน

ในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสนัป่าลาน 

ผลการศึกษาพบว่า จาํนวนตน้ลานมีทั้งหมด 915 ตน้ มีความหนาแน่นเฉล่ีย 1,525 ตน้/เฮกแตร์ โดย

จาํนวนตน้ลานในแต่ละระยะไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่พบระดบักลา้ลานมีจาํนวนตน้สูง รองลงมาคือ 

ระยะลานท่ีสามารถใชแ้ละยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้(362 และ 141 ตน้ ตามลาํดบั) อยา่งไรก็ตาม ระยะ

กลา้ตน้ลานมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) ระหวา่งพื้นท่ีสาํรวจ แสดงให้

เห็นว่า การงอกและการตั้ งตวัในระยะกลา้ตน้ลานมีความแปรผนัสูงแมว้่าสภาพภูมิประเทศไม่มีความ

แตกต่างกนัมากนกั ดา้นการใชป้ระโยชน์ตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน พบวา่ส่วนของตน้ลานป่า

ท่ีนาํมาใชมี้เสน้รอบวงและความยาวเฉล่ีย 32.43 และ 157.60 เซนติเมตร ตามลาํดบั ซ่ึงใบเป็นส่วนท่ีมีการใช้

ประโยชน์มากท่ีสุด โดยนาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑจ์กัสานเป็นอาชีพเสริม จาํหน่าย 2-4 เดือนต่อคร้ัง รายไดค้ร้ัง

ละ 100-1,000 บาท ข้ึนอยู่กับชนิดของผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์กา้นใบ นํามาจกัตอกมดั

พืชผลทางการเกษตร โครงเคร่ืองจกัสาน ไมก้วาด และป่ินปักผม โดยเกบ็หาจากเศษกา้นท่ีเหลือจากการกรีด

ใบลาน เก็บหาไดต้ลอดทั้งปี รายไดจ้ากการจาํหน่ายคร้ังละ 50-1,200 บาท การใชป้ระโยชน์จากผลอ่อนเพื่อ

รับประทาน ผลแก่นาํไปเพาะเป็นกลา้ลานเพื่อขยายพนัธ์ุ และลาํตน้จะเลือกใชป้ระโยชน์เฉพาะตน้ลานท่ี

mailto:h.sutheera@gmail.com


การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

30 

แห้งตายแลว้ ผูใ้ช้ประโยชน์ในชุมชนมีความสํานึกในการอนุรักษ์ตน้ลานป่า กาํชับให้มีการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบป่าชุมชน มีการเฝ้าระวงัและตรวจตราผูใ้ชป้ระโยชน์ท่ีเป็นคนนอกชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้

การตดัยอดลานท่ีถูกวิธีให้คนรุ่นใหม่ กลุ่มจกัสานใบลานมีการส่งเสริมเพาะกลา้ลานแจกให้ผูใ้ชป้ระโยชน์

ในชุมชนนาํไปปลูกในพื้นท่ีตนเองและในป่าชุมชน  

คาํสําคญั : ตน้ลาน, สถานภาพป่า, การใชป้ระโยชน์, ป่าชุมชน 
 

Abstract 

This study aimed to explore status and utilization of Lan (Corypha lecomtei Becc.) in Ban Sanpalan 

community forest, Tak province. Six temporary plots (20 x 50m) were randomly setup in community forest. 

Lan data collection was divided into 3 levels: 1) Lan seedling, 2) Lan with a young shoot which could not 

be cut (sapling), and 3) big Lan which could be cut for utilization (mature) were counted and measured in 

each plot. In-depth interview was conducted with a sample group of local people collecting and utilizing 

Lan in Ban San Pa Lan community forest.  

The results of the study found that total number of Lan (3 palm stages) was 915 stems, with an 

average density of 1,525stem/ha, with non-statistical difference in the number of Lan at each stage. 

However, seedling palm stage were found to have a high number of seedlings, followed by sapling palm 

stage and mature palm stage (362 and 141 stem, respectively) showed different statistical significance 

(p<0.05) between each plot. This indicate that germination and establishment of seedling palm stage were 

highly variable, although similar to topographic factor. On the utilization of Lan in the Ban San Pa Lan 

community forest area, it was found leaves were the most used, the average girth and length of 32.43 and 

157.60 cm, respectively. Regarding Lan utilization in this community forest, it was found that Lan leaves 

were utilized most as wickerwork (eg. hat, fan, and bag) and incomes depended on product types (50-1,200 

baht). Its young fruits were edible while old fruits could be propagated. In addition, its trunk could be fuel 

or made as mortar and pestle. It was also found that people there were aware of Lan conservation and they 

strictly followed rules and regulations of the community forest.  

Keywords: Lan tree, status, utilization, community forest 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัป่าลานธรรมชาติผนืสุดทา้ยท่ีมีตน้ลานข้ึนอยูม่ากท่ีสุดของประเทศไทยคือ อุทยานแห่งชาติ

ทบัลาน อาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2549) และ พงศ์เทพ 

(2556) มีพื้นท่ีป่าลาน 22.91 ตารางกิโลเมตร มีจาํนวนตน้ลานถึง 313,942 ตน้ ส่วนประกอบของตน้ลานป่าท่ี

ชาวบา้นนาํมาใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดคือ ยอดลานหรือใบลานอ่อน นาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑจ์กัสาน เช่น หมวก
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สตรี-บุรุษ กระเป๋า สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน ทั้งรายไดจ้ากการตดัยอดลาน การจกัสานยอดลาน 

พ่อคา้คนกลางหรือกลุ่ม OTOP  ตน้ลานสร้างรายไดใ้หชุ้มชนไม่ตํ่ากวา่ 7 ลา้นบาทต่อปี  ถึงแมว้่าชุมชนจะมี

ความสาํนึกในการอนุรักษล์านอยูแ่ลว้ แต่ปัญหาใหญ่ของชาวบา้นคือ การเขา้ใชป้ระโยชน์ตน้ลาน ในพื้นท่ี

กรรมสิทธ์ิของท่ีดินและแนวเขตอุทยานฯ ทาํให้การประสานความร่วมมือระหว่างชาวบา้นและเจา้หนา้ท่ี

อุทยานฯ เป็นไปไดย้าก เช่นเดียวกบั อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลยั (เตรียมการ) อยูร่ะหว่างรอประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา ขนาดพื้นท่ี 222,140 ไร่ (355.42 ตร.กม.) ครอบคลุมพื้นท่ีกลุ่มป่า

สงวนแห่งชาติในอาํเภอเมืองตาก อาํเภอบา้นตาก และอาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก ซ่ึงมีหมู่บา้นท่ีอยูร่อบอุทยาน

แห่งชาติและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานฯ จาํนวน 41 หมู่บา้น (อุทยานแห่งชาติดอยสอย

มาลยั (เตรียมการ), 2562) ทรัพยากรป่าไมท่ี้มีการกระจายพนัธ์ุในพื้นท่ีอุทยานฯ และพื้นท่ีป่าชุมชนในตาํบล

ตากออก อาํเภอบา้นตาก ท่ีมีการใช้ประโยชน์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในฐานะผลิตภณัฑ์ OTOP ของ

จงัหวดัตากคือ ตน้ลาน  อุทยานฯ จึงไดก้าํหนดคุณค่าสาํคญัท่ีนอกจากการเป็นพื้นท่ีคุม้ครองพรรณพืชและ

สัตวป่์า การมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัในดา้นธรณีวิทยา การเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร การเป็นแหล่งศึกษาวิจยั 

และแหล่งพกัผ่อนนนัทนาการท่ีสาํคญัอีกประการคือการเป็นท่ีมาซ่ึงรายไดข้องราษฎรในทอ้งถ่ินจากการ

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อเป็นของท่ีระลึกสาํหรับนกัท่องเท่ียว และเป็นแหล่งสร้างรายไดข้อง

ประเทศจากการท่องเท่ียว 
 

สาํหรับพื้นท่ีตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก เป็นแหล่งกระจายพนัธ์ุของตน้ลาน (Corypha lecomtei 

Becc.) ท่ีชุมชนไดมี้การใชป้ระโยชน์ในการนาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์จากใบลานจนไดรั้บการส่งเสริมและ

พฒันาใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์OTOP ระดบัส่ีดาวของจงัหวดัตาก ไดแ้ก่ หมวก พดั สมุดบนัทึก และกระเป๋า มีการ

วางจาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีระลึกให้กบันกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืน เช่น ร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน หรือร้าน

บริเวณทางแยกเขา้อาํเภอบา้นตากบนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน โดยทางอุทยานฯ 

ไดมี้บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มาจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์าก ใบลานในบริเวณท่ีทาํการอุทยานฯ เพื่อ

สร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนในพื้นท่ีและสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการอุทยานแห่งชาติ นอกจากน้ี

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งยงัได้ส่งเสริมให้มีการส่งออกผลิตภณัฑ์จากใบลานของตาํบลตากออกไป

จาํหน่ายยงัต่างประเทศ ผลิตภณัฑจ์ากใบลานจึงเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ

ตาํบลตากออกเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีก่อนการสาํรวจประกาศจดัตั้งอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลยั (เตรียมการ) 

การใชป้ระโยชน์ตน้ลานของชุมชนไม่มีขอบเขตพื้นท่ีท่ีชดัเจน เม่ือมีการสํารวจพื้นท่ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546    

เป็นตน้มา การใชป้ระโยชน์ก็ถูกจาํกดัมากข้ึน เน่ืองดว้ยสถานภาพของตน้ลานในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอย

สอยมาลยั (เตรียมการ) จากการศึกษาประเมินสถานภาพของ เทียมหทยั (2560) พบวา่ ลานเป็นชนิดพืชท่ีอาจ

ไดรั้บผลกระทบและหายไปจากพื้นท่ีอุทยานฯ ไดง่้ายหากสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง โดยมีความเส่ียง

ในระดบัมาก แต่วิสัยของลูกไม ้กลา้ไม ้ไมห้นุ่มหรือไมพุ้่มของตน้ลานท่ีพบแสดงถึงความสามารถของการ

ทดแทนหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ได้ในอนาคต ส่งผลให้มีความเส่ียงท่ีน้อยลง ผนวกกับกฎหมายท่ี
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คุม้ครองอุทยานแห่งชาติทาํให้การใช้ประโยชน์จากตน้ลานของชุมชนมีขอ้จาํกัดมากข้ึน ดังนั้นความ

พยายามในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในอุทยานฯ 

จึงมีความเป็นไปได้ยากหากไม่มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ต้นลานอย่างย ัง่ยืนร่วมกันกับชุมชน 

โดยเฉพาะบา้นสันป่าลาน หมู่ท่ี 4 ตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ซ่ึงเดิมมีการใชป้ระโยชน์จาก

ตน้ลานในพื้นท่ีอุทยานฯ แต่ปัจจุบนัไดถู้กควบคุมและกาํหนดใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้ฉพาะตน้ลานในป่าชุมชน

บา้นสันป่าลาน หมู่ท่ี 4 ตาํบลตากออก เน้ือท่ี 1,744 ไร่ (กรมป่าไม,้ 2562) ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกบัอุทยาน

แห่งชาติดอยสอยมาลยั (เตรียมการ) โดยพบวา่ยงัขาดการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสนั

ป่าลาน ทาํให้ขาดองคค์วามรู้ในเร่ืองของการใชป้ระโยชน์ สถานภาพของตน้ลาน มูลค่าทางเศรษฐกิจและ

คุณค่าต่อสังคมของตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะขบัเคล่ือนในการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชน์ จากตน้ลานให้เกิดความยัง่ยืนในพื้นท่ี และลดความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบัรัฐจากการ

ลกัลอบเขา้มาเกบ็หาใบลานในอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลยั (เตรียมการ) เพราะการส่งเสริมใหมี้การจดัการ

ทรัพยากรในวิถีทอ้งถ่ินจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจความเป็นอยูข่องประชาชนในชุมชนท่ีจะเป็นกลไกสาํคญัใน

การมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

พืน้ทีศึ่กษา 

การวิจยัในคร้ังน้ีดาํเนินการวิจยัในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน หมู่ 4 ตาํบลตากออก 

อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก พื้นท่ี 1,744 ไร่  

การเกบ็ข้อมูล 

 1.  คดัเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทนการศึกษาสถานภาพของตน้ลานด้วยวิธีการวางแปลง

ตวัอยา่งชัว่คราว (Temporary plot) ขนาด 20 เมตร x 50 เมตร จาํนวน 6 แปลงตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มสาํรวจ

แบบเจาะจงตามความเหมาะสม (Purposive sampling) ในพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มการกระจายของต้นลานตาม

ธรรมชาติท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากชุมชน ตลอดจนความแตกต่างของชนิดไมโ้ครงสร้างของป่าชุมชน  

 2.  ทาํการแบ่งแปลงยอ่ยเป็น 10 เมตร x 10 เมตร จาํนวน 10 แปลง ทาํการระบุบนัทึกชนิด

ไมต้น้ (tree) และวดัเส้นรอบวง (grith) ท่ีมีขนาดความโตมากกวา่ 14.1 เซนติเมตรทุกตน้ หรือขนาดเสน้ผา่น

ศูนยก์ลาง (DBH) มากกวา่ 4.5 เซนติเมตร และขอ้มูลตน้ลาน ทาํการบนัทึกจาํนวนกลา้ลาน จาํนวนตน้ลานท่ี

เร่ิมมียอดอ่อน และจาํนวนตน้ลานท่ีมียอดท่ีสามารถตดัมาใชป้ระโยชน์ได ้(ทาํการวดัขนาดความกวา้งของ

โคนยอด และความยาวของยอดท่ีสามารถตดัใช้ประโยชน์) มีรายละเอียดคือ กลา้ลาน (seedling palm) 

หมายถึง ลานระยะกลา้ท่ีมีความสูงตน้นอ้ยกว่า 1.30 เมตร ลานท่ีมียอดอ่อนท่ียงัไม่สามารถตดัได ้(sapling 

palm) หมายถึง ลานระยะกลางท่ีมียอดอ่อนขนาดเลก็ ยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในการจกัสานได ้และลาน



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

33 

ท่ีมียอดสามารถใช้ประโยชน์ได้ (mature palm) หมายถึง ลานขนาดใหญ่ท่ีมียอดอ่อน ท่ีสามารถตดัใช้

ประโยชน์ในการจกัสานได ้

  3.  การศึกษาวิธีการใชป้ระโยชน์ตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน ของชุมชนบา้น

สันป่าลาน หมู่ 2, 3, 4 และ 5 ตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจาก

ประชากรในชุมชนบา้นสันป่าลาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้เขา้ไปเก็บหาและใชป้ระโยชน์จากตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชน

บา้นสันป่าลานทั้งหมด ท่ีมีวตัถุประสงค์การเก็บหาเพื่อสร้างรายได ้โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(purposive selection) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างกาํหนดจากประชากรซ่ึงเป็นผูแ้ทนครัวเรือนท่ีเขา้ไปเก็บหา

และใชป้ระโยชน์จากตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสนัป่าลานของหมู่ท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตาํบลตากออก จาํนวน 

229 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตากออก, 2563) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 143 คน ประมาณจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งจากตารางการสุ่มตวัอยา่งของ Yamane (สุวิมล, 2551) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  1. วิเคราะห์ค่าดชันีความสาํคญัของชนิดไม ้(importance value index, IVI) เพื่อหาชนิดไม้

เด่นในสังคมป่าไมท่ี้พบตน้ลานตามธรรมชาติคือ ผลรวมของค่าความสัมพทัธ์ต่าง ๆ ของชนิดไมน้ั้น ๆ ใน

สังคม นิยมใชค่้าความสัมพทัธ์คือ ความสัมพทัธ์ดา้นความถ่ี (relative frequency, RF) ความสัมพทัธ์ความ

หนาแน่น (relative Density, RF) และความสัมพทัธ์ความเด่น (relative dominance, RF) รวมกนั (Kent and 

Coker, 1994) ซ่ึงหาไดจ้ากสูตร 

IVI = RF + RD + RDo 
 

2. ค่าดัชนีความหลากชนิด (species diversity index) การวิ เคราะห์หาค่าดัชนีความ

หลากหลายโดยใชส้มการของ Shannon-Wiener index (H/) (Kent and Coker, 1994) 

3. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของจาํนวนตน้ลานในแต่ละแปลงตวัอยา่ง โดยการ

ทดสอบความแตกต่างจาํนวนตน้ลานดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Kruskal Wallis Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ท่ี 95% 

4. วิธีการใชป้ระโยชน์ตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน ตาํบลตากออก อาํเภอบา้น

ตาก จงัหวดัตาก นาํขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistics)  ค่าสถิติ ท่ีใช้ ได้แก่  ค่าความถ่ี (frequency) ค่า เฉล่ีย (average)  และค่าร้อยละ 

(percentage) สาํหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การจดัเวทีกลุ่ม เก่ียวกบัมูลค่าดา้นสังคม ไดแ้ก่ คุณค่าตน้

ลาน/ป่าลานต่อชุมชน และกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากตน้ลานร่วมกนั นาํมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
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ผลและวจิารณ์ 
 

1.  นิเวศวทิยาของป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน (Ecology of San Pa Lan community forest) 

จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัแวดลอ้มดา้นภูมิประเทศในพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด 6 แปลงสาํรวจพบวา่ พื้นท่ี

ทั้ง 6 แปลงตวัอย่าง มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง (Elevation) เฉล่ียเท่ากบั 189.5±18.5 เมตร ทิศ

ดา้นลาด (Aspect) ส่วนใหญ่แปลงมีทิศไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 256.8±51.3 องศา และ

ความลาดชนั (Slope) ค่อนขา้งราบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7±2.8 เปอร์เซ็นต ์เห็นไดว้่าสภาพระบบนิเวศป่าไมท่ี้

เป็นสังคมพืชป่าเต็งรังท่ีมีตน้ลาน ข้ึนตามธรรมชาตินั้นมีปัจจยัแวดลอ้มดา้นกายภาพ โดยเฉพาะสภาพภูมิ

ประเทศ (Topographic factors) ทั้ง 3 ปัจจยัขา้งตน้ไม่แตกต่างกนัมากนกั 

จากการสาํรวจนิเวศวิทยาของลานในพื้นท่ีป่าเต็งรังของป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน หมู่ 4 ตาํบลตาก

ออก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เน้ือท่ี 1,744 ไร่ ทั้งหมด 6 แปลงท่ีเป็นตวัแทนสาํรวจ พบชนิดไมต้น้ (tree) 

ท่ีเป็นองคป์ระกอบของชนิดไมใ้นพื้นท่ีทั้งหมด 39 ชนิด 35 สกุล ใน 16 วงศ ์คิดเป็นพื้นท่ีหนา้ตดัรวม 6.98 

ตารางเมตร (11.63 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) โดยมีจาํนวนตน้ท่ีสํารวจพบทั้งหมด 324 ตน้ (540 ตน้ต่อเฮก

แตร์) เ ม่ือพิจารณาวงศ์เด่นจากพื้นท่ีหน้าตัดรวม (Total basal area) 5 วงศ์แรก ได้แก่ วงศ์สมอไทย 

(Combretaceae) วงศย์าง (Dipterocarpaceae) วงศป์ระดู่ (Fabaceae) วงศส์ะเดา (Meliaceae) และวงศรั์กใหญ่ 

(Anacardiaceae)  

เม่ือพิจารณาชนิดไมท่ี้เป็นองคป์ระกอบตามค่าดชันีความสําคญัของพนัธ์ุไม ้10 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ 

สะเดา (Azadirachta indica) รัง (Shorea siamensis) ตะแบกกราย (Terminalia pierrei) รกฟ้า (Terminalia 

alata) ตะโกพนม (Diospyros castanea) ออ้ยชา้ง (Lannea coromandelica) มะค่าแต ้(Sindora siamensis var. 

siamensis)  ขว้าว (Haldina cordifolia)  แครกฟ้า (Heterophragma sulfureum)  และตะคร้อ (Scheichera 

oleosa) โดยมีค่าดชันีความสําคญัเท่ากบั 37.05, 33.64, 23.90, 22.2, 18.05, 16.33, 15.93, 13.56, 12.07 และ 

11.18 ตามลําดับ และมีค่าความหลากชนิดตามสูตรของ Shannon–Wiener Index ในระดับปานกลาง      

เท่ากบั 2.37 
 

2.  ลกัษณะเชิงปริมาณของต้นลานในพืน้ทีศึ่กษา 

จากการจาํแนกลานท่ีพบในแปลงสาํรวจเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะกลา้ลาน (Seedling palm) ระยะ

ลานขนาดกลาง (Sapling palm) และระยะลานท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้(Mature palm) ในพื้นท่ีศึกษาพบ

ลานทั้งหมด 915 ตน้ ( 1,525 ตน้ต่อเฮกแตร์) โดยแยกเป็นระยะกลา้ 412 ตน้ (687 ตน้ต่อเฮกแตร์) ระยะลาน

ขนาดกลาง 141 ตน้ (235 ตน้ต่อเฮกแตร์) และระยะลานท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้362 ตน้ (603 ตน้ต่อเฮก

แตร์) (Table 1) เม่ือพิจารณาความแตกต่างของจาํนวนตน้ลานทั้ง 3 ระยะในแต่ละแปลงสาํรวจพบว่าลานทั้ง 

3 ระยะไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อยา่งไรกต็ามในระยะกลา้ลานไม่พบวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 

กล่าวคือจาํนวนตน้ของลานระยะกลา้มีความผนัแปรกนัในแต่ละแปลงสาํรวจโดยแปลงสาํรวจท่ี 2 มีจาํนวน
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ตน้กลา้ของลานมากท่ีสุด 173 ตน้ (Table 1) อาจเน่ืองมาจากในอดีตมีลานขนาดใหญ่จาํนวนมาก และเม่ือมี

การออกผล อาจทาํให้มีการกระจายของเมลด็ และสามารถตั้งตวัเป็นกลา้ลานในปัจจุบนัได ้(จากคาํบอกเล่า

ของชาวบา้น และเจา้หนา้ท่ี) ระยะลานท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากการทาํการวดัขนาดเสน้รอบวงของยอด

ท่ีตดัใชป้ระโยชน์มีค่าเฉล่ีย  32.43±5.24 เซนติเมตร มีค่าเส้นรอบวงระหว่าง 24.65-33.33 เซนติเมตร และมี

ความความยาวเฉล่ีย 157.60±27.11 เซนติเมตร และมีค่าความยาวระหวา่ง 105-225 เซนติเมตร 

เม่ือเปรียบเทียบกบันิเวศวิทยาของป่าลานในพื้นท่ีอ่ืน ๆ พบว่าค่อนขา้งแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมี

การรวบรวมไว ้ซ่ึงประเสริฐ และคณะ (2559) ไดส้รุปว่า ลานมกักระจายในพื้นท่ีป่าดิบแลง้ท่ีค่อนขา้งราบ 

ระบายนํ้ าดี ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และขจรศกัด์ิ และคณะ (2560) ไดก้ล่าวว่า ป่าลานส่วนใหญ่อยู่

ในพื้นท่ีป่าดิบแลง้ท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ของพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี แต่พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลานนั้น มีระบบ

นิเวศป่าไมเ้ป็นป่าเตง็รังท่ีค่อนขา้งแลง้ แต่คุณสมบติัดินค่อนขา้งเป็นกรวดทราย มีการกระจายของลานทุก

ระดบั ไดแ้ก่ กลา้ลาน ลานขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ทัว่พื้นท่ี อนักล่าวไดว้่า ลานสามารถตั้งตวัและกระจาย

พนัธ์ุไดใ้นพื้นท่ีป่าผลดัใบ โดยเฉพาะป่าเต็งรังท่ีมีฤดูผลดัใบตามธรรมชาติ อาจอนุมานไดว้่าลานมีความ

ทนทานตามธรรมชาติ (Amplitude of tolerance) ค่อนขา้งสูงท่ีสามารถกระจายตวัไดต้ั้งแต่ป่าดิบแลง้ถึงป่า

เตง็รัง อาจผนวกกบัการกระจายของเมลด็ตามธรรมชาติอีกนยัหน่ึง 
 

Table 1 Analysis of variance on number Lan (Corypha lecomtei) in study plots based on Kruskal-Wallis test 

Plot Seedling palm Sapling palm Mature palm Total 

 (stem/plot) (stem/plot) (stem/plot) (stem/plot) 

1 62 29 78 169 

2 173 21 64 258 

3 19 15 55 89 

4 66 28 54 148 

5 33 31 64 128 

6 59 17 47 123 

Total (stem/plot) 412 141 362 915 

(stem/hectare) 687 235 603 1,525 

Chi-square 12.99* 5.96ns 4.73ns 6.74ns 

Remark; ns = non-significant difference, * = p < 0.05, 
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3. การศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์ต้นลานในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน หมู่ 4 ตําบลตากออก อําเภอบ้าน

ตาก จังหวดัตาก 

การศึกษาวิธีการใชป้ระโยชน์ตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน หมู่ 4 ตาํบลตากออก อาํเภอ

บา้นตาก จงัหวดัตาก ไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ตวัแทนครัวเรือนท่ีใชป้ระโยชน์ตน้ลานใน

พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสนัป่าลาน จาํนวนทั้งส้ิน 143 คน ใน 4 หมู่บา้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 การใชป้ระโยชน์ส่วนใบ 

การใชป้ระโยชน์จากใบลานส่วนใหญ่ชาวบา้นนาํยอดใบลานอ่อนท่ีเกบ็หาไดจ้ากป่าชุมชนบา้นสนั

ป่าลาน (จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30) โดยชาวบา้นจะเขา้ไปเก็บหายอดใบลานอ่อน ซ่ึงชาวบา้น

เรียกว่า “ฝักดาบ” นาํมาคล่ีและตากแห้ง และจึงนาํไปจกัสานเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง เช่น หมวก พดั กระเป๋า 

รองลงมา นาํมาทาํสมุดบนัทึกใบลาน และมุงหลงัคาบา้น (ร้อยละ 2.80) และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กระต๊ิบขา้ว โคม

ไฟ พวงกุญแจ มดัขา้วเกรียบ และใชม้ดัพืชผลการเกษตรแทนเชือก (ร้อยละ 2.10) โดยมีลกัษณะการเก็บหา

เพื่อใชป้ระโยชน์ในการจกัสานหมวก พดั กระเป๋า พวงกุญแจ สมุดบนัทึกใบลาน ดอกประดบัคลุมผา้ไตร 

มดัขา้วเกรียบ และมดัพืชผลการเกษตรโดยใชย้อดลานอ่อนความยาวจากโคนกา้นใกลล้าํตน้จนถึงปลายยอด

อ่อนประมาณ 1.20-1.50 เมตร การเก็บหาใชว้ิธีหาแบบหมุนเวียนตามช่วงระยะการถอดยอดของตน้ลาน

ประมาณ 25-30 วนั การเก็บหายอดลานอ่อนและใบแก่ของลานส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะเก็บหาตลอดปี 

จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 รองลงมาเก็บหาเฉพาะฤดูแลง้ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน (ร้อยละ 

35.00) และเก็บหาตลอดปีเวน้ช่วงฤดูฝน (ร้อยละ 9.10) ความถ่ีของการเก็บหาส่วนใหญ่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 

55.90) รองลงมา 1-4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 29.40) เก็บหาปีละ 2-5 คร้ัง (ร้อยละ 9.80) เก็บหา 5-8 คร้ังต่อ

เดือน (ร้อยละ 4.20) และเก็บหาปีละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 0.70) ตามลาํดบัการตดัยอดลานแต่ละคร้ังประมาณ 10-

15 ยอด เม่ือพิจารณารายไดจ้ากการจาํหน่ายใบลานและผลิตภณัฑจ์ากใบลานของชาวบา้นบา้นสันป่าลาน

ส่วนใหญ่จะทาํเป็นอาชีพเสริม โดยถกัเปียลานจาํหน่ายมากท่ีสุด (ร้อยละ 74.80) รายไดจ้ากการจาํหน่ายเปีย

ลานคร้ังละ 100-500 บาท รองลงมาไดแ้ก่ ขายทุกอยา่งครบวงจร (5.60) ใบลานตากแหง้ (4.90%) ผลิตภณัฑ์

ใบลานจากศูนย ์OTOP (4.90%) ลานเส้น (4.20%) เยบ็หมวกใบลาน (2.80%) ยอดลานอ่อน (2.10%) และ 

และรับซ้ือผลิตภณัฑล์านเพื่อนาํไปขายต่อขา้งนอก (0.7%) ตามลาํดบั  

3.2 การใชป้ระโยชน์กา้นใบลาน 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์กา้นใบ จาํนวน 109 คิดเป็นร้อยละ 76.20 มีเพียง 34 คน ท่ี

ใชป้ระโยชน์กา้นใบคิดเป็นร้อยละ 23.80 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยใชป้ระโยชน์กา้นใบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จกั

ตอกมดัของ มดัร้ัว และผลผลิตทางการเกษตร ทาํขอบหมวกใบลาน โครงเคร่ืองคลุมผา้ไตร ทาํไมก้วาด คนั

เบด็ และกา้นดอกพุ่มกฐิน (ร้อยละ 11.20) รองลงมาทาํขอบภาชนะจกัสานทัว่ไป เช่น ขอบกระดง้ ตะแกรง 

กระบุง และตะกร้า (ร้อยละ 9.10) และทาํป่ินปักผม (ร้อยละ 3.50) ตามลาํดบั โดยลกัษณะการเกบ็หากา้นใบ 

ส่วนใหญ่เป็นเศษกา้นท่ีเหลือจากการกรีดใบลานเพื่อใชใ้นการจกัสาน โดยสามารถเก็บหาไดต้ลอดทั้งปี 
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ความถ่ีของการเก็บหาส่วนใหญ่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 2.80) และ 1-2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 1.40) การจาํหน่าย

เส้นตอกมดัของและมดัผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขา้ว ถัว่ มนั จาํนวน 100 เส้น จาํหน่ายในราคา 70 บาท 

ส่วนท่ีไม่ทาํเป็นเส้นตอกไม่ไดจ้าํหน่ายแต่จะมีคนในหมู่บา้นมารวบรวมไปทาํไมก้วาดจาํหน่ายอนัละ 50 

บาท มีรายไดค้ร้ังละ 50 บาท - 1,200 บาท 

3.3 การใชป้ระโยชน์จากผลลาน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชป้ระโยชน์จากผลลานคิดเป็นร้อยละ 21.0 จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ส่วนใหญ่ผลอ่อนใช้

รับประทาน (ร้อยละ 14.00) และผลแก่ใชเ้พาะพนัธ์ุปลูกในไร่และป่าชุมชน (ร้อยละ 7.00) ตามลาํดบั โดย

ลกัษณะการเก็บหา ช่วงเวลา และความถ่ีของการเก็บหาผลลาน มีการเก็บหาผลอ่อนเพื่อรับประทานส่วน

ใหญ่ไม่ไดเ้ก็บหาเอง เพราะลาน 1 ตน้ตอ้งใชเ้วลา 10-20 ปีจึงออกผล แต่มีการซ้ือจากท่ีมีคนนาํมาขายใน

ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ปีละ 1 คร้ังหรือ 2 ปีคร้ัง ในแบบลูกลานเช่ือมคลา้ยลูกชิด โดยจาํหน่ายถุงละ 

20 บาท ส่วนการเก็บผลแก่เพื่อใชเ้พาะพนัธ์ุทาํการเก็บจากผลสุกท่ีร่วงลงมา ซ่ึงลานแต่ละตน้จะมีผลสุกร่วง

ลงมาไม่พร้อมกนัข้ึนกบัอายุลาน ความถ่ีในการเก็บหาไม่แน่นอน ปีละ 1 คร้ังหรือ 2 ปีต่อคร้ัง จากการ

สัมภาษณ์การขยายพนัธ์ุลานจากชาวบา้นพบว่า การเพาะลานประมาณ 3 เมลด็ถึงรอดได ้1 ตน้ ในหมู่บา้นมี

การเพาะตน้ลานเพื่อปลูกใชป้ระโยชน์จากใบภายในบา้นหรือในไร่ นอกจากการไปเกบ็ในป่าชุมชน 

3.4 การใชป้ระโยชน์ลาํตน้ลาน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชป้ระโยชน์ลาํตน้ลานคิดเป็นร้อยละ 8.4 จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ใชท้าํฟืน

เป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ (ร้อยละ 5.60) รองลงมาทาํเป็นครกและสาก และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ส่วนผสมยาตม้ และเอา

หน่อมาแกง มีจาํนวนเท่ากนั (ร้อยละ 1.40) ตามลาํดบั โดยลกัษณะ ช่วงเวลา และความถ่ีของการเกบ็หามาทาํ

ฟืนเป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ ใชท้าํครกและสากจะเลือกตน้ลานท่ีแห้งตายแลว้ โดยเก็บหาไดต้ลอดทั้งปี ความถ่ี

ของการเก็บหาเดือนละ 2 คร้ัง การนาํมาทาํเป็นส่วนผสมของยาตม้รักษาโรคเก่ียวกบัตบัจะใชส่้วนแคบของ

กา้นใบท่ีแก่แต่ไม่นิยมนาํมาทาํ ส่วนการเอาหน่อมาแกงส่วนใหญ่จะใชล้านท่ีปลูกในไร่มากกวา่ในป่าชุมชน

แต่ไม่นิยมมากนกัเพราะจะทาํใหต้น้ลานตาย 

4. แนวคดิการอนุรักษ์ต้นลานของคนในชุมชนทีใ่ช้ประโยชน์ต้นลาน 

จากการจดัเวทีชุมชน และสัมภาษณ์ชาวบา้นในการศึกษาวิธีการใชป้ระโยชน์ตน้ลานในพื้นท่ีป่า

ชุมชนบา้นสันป่าลาน ไดมี้การสอบถามความคิดเห็นของชุมชนในการอนุรักษต์น้ลานพื้นท่ีป่าชุมชนบา้น

สันป่าลาน พบว่าผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมดซ่ึงเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์จากตน้ลานป่า มีความคิดเห็นวา่ สาเหตุท่ีทาํใหต้น้

ลานป่ามีจาํนวนลดลงเน่ืองมาจากตน้ลานตายลงเองตามอายขุยัธรรมชาติ ตน้ลานใชเ้วลาค่อนขา้งนานในการ

เจริญเติบโตออกดอกออกผล และการเพาะตน้กลา้ลานค่อนขา้งยาก อตัราการรอดน้อยและโตช้า โดย

ชาวบา้นท่ีใชป้ระโยชน์ตน้ลานป่าพบว่าการปลูกลานดว้ยเมล็ดในป่าธรรมชาติจะมีโอกาสรอดและโตเร็ว

กว่า ส่วนการเก็บหาโดยคนในชุมชนนั้นจะเลือกตดัเฉพาะยอดใบลานอ่อนท่ีสามารถนาํมาจกัสานได ้โดย
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เก็บหายอดลานแบบหมุนเวียนตามช่วงระยะการถอดยอดของตน้ลานประมาณ 25-30 วนั เลือกตดัยอดอ่อน

แบบตน้เวน้ตน้ และไม่ตดัโค่นตน้ลาน 

สําหรับกลุ่มจกัสานใบลานมีการส่งเสริมให้ปลูกตน้ลานใชใ้นครัวเรือนทั้งการปลูกในบา้นและ/

หรือในไร่สวน โดยชาวบา้นหมู่ 2, 3, 4 และ 5 ตาํบลตากออก ไดเ้สนอแนะแนวคิดและแนวทางในการ

อนุรักษต์น้ลานป่า ดงัน้ี 

 4.1 กลุ่มจกัสานในลานและคณะกรรมการป่าชุมชนจะส่งเสริมให้ปลูกตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชน

เพิ่มข้ึน โดยท่ีผา่นมาไดท้าํโครงการอนุรักษต์น้ลานดว้ยการเพาะกลา้และนาํไปปลูกในป่าชุมชน รวมทั้งใน

พื้นท่ีของชาวบา้นท่ีใชป้ระโยชน์จากตน้ลานป่า 

 4.2 ให้ผูใ้ชป้ระโยชน์จากใบลานโดยเฉพาะกลุ่มจกัสานใบลานปลูกตน้ลานไวใ้นพื้นท่ีของตวัเอง

เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งเกบ็หาในป่าชุมชน 

 4.3 ผูสู้งอายท่ีุจกัสานใบลานจะรณรงคแ์ละแนะนาํให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนรู้จกัใชป้ระโยชน์จากตน้

ลานเฉพาะตน้ท่ีโตพอจะใชป้ระโยชน์ไดเ้ท่านั้น ตลอดจนแนะนาํการตดัยอดลานท่ีถูกวิธี 

 4.4 ผูน้าํของกลุ่มจกัสานใบลานจะมีการรณรงคใ์หส้มาชิกกลุ่มและคนในชุมชนอนุรักษต์น้ลานเพือ่

การใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืผา่นการประชุมของกลุ่มและการประชุมประจาํเดือนของหมู่บา้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 4.5 ควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบของป่าชุมชน ทั้งน้ีพบว่าปัญหาการใชป้ระโยชน์ตน้ลาน

ไม่ถูกวิธีท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุของตน้ลานในป่าชุมชนมาจากคนนอกชุมชน จึงมีการเฝ้าระวงัโดยคนใน

ชุมชนท่ีเก็บหายอดลานจะเป็นผูแ้จง้เบาะแส และคณะกรรมการป่าชุมชนจะเขา้ไปดาํเนินการลานตระเวน

หากพบจะตกัเตือน 

4.6 อุทยานแห่งชาติหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการอนุรักษ์ควรให้เจ้าหน้าท่ีท่ีชํานาญ การ

เพาะปลูกมาส่งเสริมการปลูกตน้ลานในป่าชุมชนอยา่งจริงจงัเพื่อจะไดไ้ม่มีการลกัลอกตดัตน้ลานป่าในเขต

อุทยานแห่งชาติจนกลายเป็นความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนกบัอุทยานแห่งชาติในอนาคต 

 

สรุป 
 

1. นิเวศวิทยาและสถานภาพตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสนัป่าลาน ตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก 

จงัหวดัตาก มีเน้ือท่ี 1,744 ไร่ โดยทาํการวางแปลงตวัอย่างจาํนวน 6 แปลง พบพรรณไมย้ืนตน้ทั้งหมด 39 

ชนิด 35 สกุล ใน 16 วงศ ์ลานท่ีสาํรวจพบในพื้นท่ีศึกษาจาํนวนทั้งหมด 915 ตน้ คิดเป็นความหนาแน่นเฉล่ีย 

1,525 ตน้/เฮกแตร์ โดยจาํแนกลานท่ีพบออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะกลา้ลาน 412 ตน้ มีความหนาแน่นเฉล่ีย 

687 ตน้/เฮกแตร์ จาํนวนตน้ของลานระยะกลา้มีความผนัแปรกนัในแต่ละแปลงสาํรวจ โดยมีความแตกต่าง

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระยะลานขนาดกลาง 141 ตน้ มีความหนาแน่นเฉล่ีย 235 ตน้/เฮกแตร์ 

และระยะลานท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้362 ตน้ มีความหนาแน่นเฉล่ีย 603 ตน้/เฮกแตร์ 
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2. การใชป้ระโยชน์ตน้ลานในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นสันป่าลาน ตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 

พบว่า ผูใ้ชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 56-65 ปี รองลงมาอายรุะหว่าง 66-75 ปี ส่วนของ

ตน้ลานป่าท่ีชาวบา้นนาํมาใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดคือ ยอดลานหรือส่วนใบ กา้นใบลาน ผลลาน และลาํตน้

ลาน ตามลาํดบั 

3. การอนุรักษ์ตน้ลานของคนในชุมชนท่ีใชป้ระโยชน์ตน้ลาน พบว่า ผูใ้ช้ประโยชน์ในชุมชนมี

ความตระหนกัในการอนุรักษต์น้ลานป่า โดยกาํชบัใหผู้เ้ก็บหาลานปฏิบติัตามกฎระเบียบของป่าชุมชนอยา่ง

เคร่งครัด มีการถ่ายทอดความรู้ใหมี้การตดัยอดลานใชอ้ยา่งถูกวิธี กลุ่มจกัสานใบลานมีการส่งเสริมใหมี้การ

เพาะกลา้ลานแจกเพื่อนาํไปปลูกในพื้นท่ีของตนเองและนาํไปปลูกทดแทนในป่าชุมชน มีการร่วมมือกบั

ภาครัฐส่งเสริมการปลูกลานในป่าชุมชน และมีคณะกรรมการป่าชุมชนเฝ้าระวงัการลกัลอบตดัลานจากคน

นอกชุมชนท่ีอาจเส่ียงต่อการทาํให้ลานลดน้อยลงโดยมีคนในชุมชนท่ีเก็บหาลานเป็นผูแ้จง้เบาะแส ส่วน

แนวทางการอนุรักษ์ตน้ลานเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืนควรมีเจา้หน้าท่ีทาํชาํนาญการเพาะปลูกมา

ส่งเสริมการปลูกตน้ลานในป่าชุมชนอย่างจริงจงัเพื่อไม่ให้เกิดการลกัลอบเก็บหาลานป่าในเขตอุทยาน

แห่งชาติเพราะอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนกบัอุทยานแห่งชาติในอนาคต 
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การใช้ประโยชน์ไม้ฟืนเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยัง่ยืนในพืน้ที ่

โครงการสถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ ห้วยแม่เกีย๋ง อาํเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

Utilization of Fuelwood Guideline for Forest Management Sustainable  

in The Royal Initiative Project Huai Mae Kieng Highland Agricultural Development Station, 

Chiang Dao District, Chaing Mai Province  
 

นํ้าฤทยั วนัสา1,2 สุธีระ เหิมฮึก1,3* วิชญภ์าส สงัพาลี1,3 เกรียงศกัด์ิ ศรีเงินยวง1,4 ขนิษฐา เสถียรพีระกลุ1,5  

และวรภาดา สุวรรณลพ2 

1 สาขาวิชาการพฒันาภูมิสงัคมอยา่งย ัง่ยนื คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 
2สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

3คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 

5 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ิงแวดลอ้ม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 
* Corresponding author: h.sutheera@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสํารวจสถานภาพของป่าไม้ฟืน ชนิด ปริมาณของการใช้

ประโยชน์ไมฟื้น และแนวทางการจัดการป่าไมฟื้นในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดาํริ ห้วยแม่เก๋ียง อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยประกอบดว้ยวิธีการสองส่วนคือ 1) การวาง

แปลงสาํรวจโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณพืช และ 2) การสัมภาษณ์หัวหนา้ครัวเรือนหรือตวัแทนใน

ครัวเรือนท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้จาํนวน 35 หลงัคาเรือน ดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และวดัขนาด

กองไมฟื้นท่ีมีในแต่ละหลงัคาเรือน ดาํเนินการระหวา่งปี 2563-2564 

ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีแปลงปลูกป่าไมฟื้นของโครงการฯ เป็นชนิดป่าเตง็รังระดบัสูงท่ีมีไมว้งศ์

ก่อข้ึนร่วมเป็นชนิดไมอ้งคป์ระกอบ พบชนิดไม ้68 ชนิด 58 สกุล ใน 30 วงศ ์มีค่าความหลากชนิดท่ี 3.09 

(แปลงท่ี 1) และ 2.38 (แปลงท่ี 2) ปริมาตรไมย้นืตน้มีค่าเท่ากบั 29,033.15 ลูกบาศกเ์มตรต่อพื้นท่ี 700 ไร่ ใน

ด้านชุมชนบ้านห้วยแม่เก๋ียงซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่ (มูเซอแดง) มีปริมาณการใช้ไมฟื้นรวม 479.56 

ลูกบาศกเ์มตร/ปี มีลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไมฟื้น 4 ส่วนหลกั ๆ ชนิดไมฟื้นท่ีใชไ้ดแ้ก่ ก่อชนิดต่าง ๆ เตง็ 

และไมเ้น้ือแข็งทัว่ไป แหล่งท่ีมาของไมฟื้นไดม้าจากป่าธรรมชาติในขอบเขตแปลงปลูกป่าไมใ้ชส้อยใน

พื้นท่ีโครงการฯ พื้นท่ีการเกษตร คิดเป็นปริมาตรไมร้วม 465.93 ลูกบาศก์เมตร/ปี ชุมชนห้วยแม่เก๋ียงมี

ความเห็นต่อแนวทางการจดัการป่าไมฟื้นว่า ควรกาํหนดพื้นท่ีขอบเขตป่าอนุรักษป่์าตน้นํ้ า ป่าไมใ้ชส้อย 

mailto:h.sutheera@gmail.com
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และพื้นท่ีทาํการเกษตรใหช้ดัเจน สร้างกฎ ระเบียบ กติกา สาํหรับการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรใหช้ดัเจน และ

กาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนและกระทาํผดิ  

คาํสําคญั : ป่าใชส้อย, ไมฟื้น, โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ, ลาหู่ 

 

Abstract 

This study aimed to explore status of firewood forest, quality of woody specie and guidelines for 

firewood forest management at the Royal Initiative Project Huai Mae Kieng Highland Agricultural 

Development Station, Chiang Dao district, Chiang Mai province. It consists of two parts: 1) two permanent 

plots were setup identified forest structure and species composition in firewood forest and 2) interviewed 

heads of households or informative representatives of 35 households using a structured interview form. and 

measure the size of the pile of firewood in each house during 2020-2021. 

The results of this study found that status of firewood forest at the Royal Initiative Project Huai 

Mae Kieng Highland Agricultural Development Station was identified to deciduous dipterocarp forest with 

oak species (Fagaceae). The species number was found 68 species, 58 genera in 30 families, with species 

diversity were found 3.09 (plot 1) and 2.38 (plot 2), respectively. The total volume of wood was found 

29,033.15 m3 per 700 rai. In the Ban Huai Mae Kieng community, which is a Lahu ethnic group, the total 

consumption of firewood was 479.56 m3/year. There are 4 main uses of firewood. The types of firewood 

used include various types of wood, Fagaceae species, Shorea obtuse species and other general hardwood. 

The sources of firewood are from natural forests in the area of utilization forest plots in the project area and 

farmland. The total of wood volume is 465.93 m3/year. Huai Mae Kiang community has an opinion on 

firewood forest management guidelines that areas and boundaries for conservation forests, watershed 

forests, utilization forests and agricultural areas should be clearly defined, regulations, rules for the use of 

resources should be established and impose penalties for those who violate and commit offenses. 

Keywords Community forest, Firewood, Huai Mae Kieng Highland Agricultural Development Station, Lahu 

 

บทนํา 

พื้นท่ีอยู่อาศยัของชาวไทยภูเขามาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบนัมีประชาชนอาศยัอยู่ 4,148 กลุ่มบา้น 

ประชากรประมาณ 9 แสนคน ชาวเขามีชีวิตความเป็นอยูค่่อนขา้งยากจน ทาํการเกษตรแบบยงัชีพ มีสุขภาพ

อนามยัและการศึกษาถูกละเลย ขาดองคค์วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

นํ้ า และป่าไม ้และมีวิถีการทาํเกษตรกรรมในรูปแบบไร่เล่ือนลอย (Shifting cultivation) เป็นหลกั ร่วมกบั

การเล้ียงสตัว ์และการเกบ็หาของป่า (สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน), 2559) ปัจจุบนัมีการ
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จาํแนกชาวเขาหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุไดเ้ป็น 6 เผา่ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ กะเหร่ียง มง้ มูเซอ เยา้ อีกอ้ และลีซอ ท่ีมีจารีต

ประเพณี วฒันธรรม และแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตเป็นของตวัเอง (สุรเด่น, 2529) ชาวเขาเหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีมี

การใชป้ระโยชน์จากป่าเพื่อการยงัชีพในทุกดา้น โดยเฉพาะการนาํไมม้าใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั และ

การประกอบพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน นบัตั้งแต่การนาํไมม้าทาํฟืนหุงตม้อาหาร การ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน การก่อไฟเพื่อไล่แมลง หรือเพื่อใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยเฉพาะเม่ือเขา้สู่ฤดู

หนาวซ่ึงสภาพอากาศจะมีความหนาวเย็นมาก ประกอบกับประชากรมีฐานะยากจนไม่สามารถพึ่ งพา

พลงังานด้านอ่ืนทดแทนได้ ทั้ งยงัเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกล จึงเกิดการขาดแคลนเคร่ืองนุ่งห่มและระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการใชไ้มฟื้นเป็นอย่างมาก 

ดงันั้นแหล่งท่ีหาไมฟื้นของชาวเขามาจากป่าธรรมชาติท่ีอยูร่อบ ๆ หมู่บา้น และจากพื้นท่ีท่ีถางป่าเพื่อทาํไร่

เล่ือนลอย จากรายงานของสมาน (2522) กล่าวว่า หน่ึงครัวเรือนในชนบทท่ียากจนใช้ไม้ฟืนและถ่าน

ประมาณ 7.1 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีการคาดคะเนว่าคนไทยจะใชไ้มฟื้นโดยเฉล่ียถึง 87 ลา้นลูกบาศก์

เมตรต่อปี โดยชนิดไมท่ี้นิยมนาํมาทาํฟืนมากท่ีสุดคือ ก่อชนิดต่าง ๆ ทะโล ้และสน เป็นตน้ 

บา้นห้วยแม่เก๋ียง เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอแดง) ตั้งอยู่ในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการ

เกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ หว้ยแม่เก๋ียง โดยอดีตบริเวณพื้นท่ีสันเขาดา้นทิศตะวนัออกของโครงการฯ เคย

เป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นหว้ยแม่เก๋ียง และมีการบุกรุกแผว้ถางทาํลายพื้นท่ีป่าเพื่อทาํไร่เล่ือยลอยเป็นจาํนวนมาก 

ตลอดทั้ ง มีปัญหาเ ก่ียวกับด้านยาเสพติดและความมั่งคงของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรงเสดจ็พระราชดาํเนินทอดพระเนตรพื้นท่ีลุ่มนํ้าหว้ยแม่

เก๋ียง เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2546 ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้จดัตั้งโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดาํริ ห้วยแม่เก๋ียง โดยดาํเนินงานกิจกรรมดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไมแ้ละสัตวป่์า ดา้น

การจดัระเบียบชุมชนไดมี้การเคล่ือนยา้ยราษฎรบา้นห้วยแม่เก๋ียงไปอยูบ่า้นเจียจนัทร์ ตาํบลเมืองนะ อาํเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เหลือเพียงบางครอบครัวท่ีไม่ไดย้า้ยลงไปดว้ย (โครงการสถานีพฒันาการเกษตร

ท่ีสูงตามพระราชดาํริ ห้วยแม่เก๋ียง, 2562) ปัจจุบนัวิถีชีวิตของชุมชนข้ึนอยูก่บัป่า และชุมชนยงัพึ่งพิงป่าใน

รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการเกษตร เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บหาไมฟื้น 

โดยรอบส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูง อากาศ

หนาวเยน็ ทั้งยงัเป็นชุมชนท่ีอยูห่่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นตวักาํหนดวิถีชีวิตชุมชนบา้นหว้ย

แม่เก๋ียงให้ตอ้งพึ่งพิงป่าอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาสถานภาพของป่าไมฟื้น 

ชนิดและปริมาณการใช้ประโยชน์จากไมฟื้น ตลอดจนปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อการใช้ไมฟื้น เพื่อเป็นแนว

ทางการจดัการป่าไมใ้ห้คนสามารถดาํรงชีพอยู่ร่วมกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการ

เกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ หว้ยแม่เก๋ียง อยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองต่อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

พืน้ทีศึ่กษา 

โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ ห้วยแม่เก๋ียง พื้นท่ีดาํเนินการตั้งอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติผาแดง ตาํบลเมืองนะ อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พิกดั 47QMB 835823 ระวางแผนท่ี 

4748 I , 4748 II มีพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 7,730 ไร่ โดย อกันิษฐ์พงษ ์(2551) ไดส้าํรวจความหลากหลาย

ของชนิดไมบ้ริเวณพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ หว้ยแม่เก๋ียง พบว่า สภาพป่า

ในพื้นท่ีโครงการฯ ประกอบดว้ยระบบนิเวศ 3 ชนิด ไดแ้ก่ ป่าผสมผลดัใบ (Mixed Deciduous Forest) ป่า

เตง็รัง (Dry Dipterocarp Forest) และ ป่าไมก่้อ-สน (Lower Montane Pine - Oak Forest) 

การเกบ็ข้อมูล 

1) ขอ้มูลดา้นสถานภาพของป่าไมฟื้น 

1.1)  ทาํการคดัเลือกพื้นท่ีแปลงปลูกป่าไมใ้ชส้อยของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง

ตามพระราชดาํริ หว้ยแม่เก๋ียง เพื่อวางแปลงศึกษาสงัคมพืช โดยวิธีการสุ่มเลือกพื้นท่ีตวัแทนแบบเจาะจงตาม

ความเหมาะสม โดยใชแ้ปลงตวัอย่าง ขนาด 50 เมตร x 50 เมตร จาํนวน 2 แปลง ภายในแปลงหลกัทาํการ

แบ่งเป็นแปลงยอ่ยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร จาํนวนทั้งส้ิน 25 แปลงยอ่ย จากนั้นทาํการวดัไมใ้หญ่ (tree) ท่ีมี

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ีระดบัความสูงเพียงอก 1.30 เมตร (Diameter at Breast Height, DBH) ตั้ งแต่ 1 

เซนติเมตรข้ึนไป พร้อมบนัทึกหมายเลขตน้ ช่ือทอ้งถ่ิน และบนัทึกตาํแหน่งตน้ไมใ้นแปลงตวัอยา่ง โดยระบุ

ชนิดลกัษณะอนุกรมวิธานตามรูปแบบ เตม็ (2557) 

2) การเกบ็ขอ้มูลเชิงสงัคม 

2.1)  ศึกษาประชากรในชุมชนบ้านห้วยแม่เก๋ียง หมู่ 13 ตาํบลเมืองนะ อาํเภอเชียงดาว 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีจาํนวนทั้งหมด 43 หลงัคาเรือนตามทะเบียนราษฎร์ โดยทาํการสมัภาษณ์หวัหนา้ครัวเรือน

หรือตวัแทนบุคคลในครัวเรือนท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้ตวัแทนหลงัคาเรือนละ 1 คน จาํนวน 35 หลงัคาเรือน 

ดว้ยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

2.2)  ทาํการวดัขนาดกองไมฟื้นท่ีมีในแต่ละหลงัคาเรือน โดยใช้สูตรคาํนวณหาปริมาตร

รูปทรงส่ีเหล่ียม กวา้ง x สูง x ลึก แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลปริมาตรไมฟื้น 

2.3)  การจดัเวทีชุมชนร่วมกบัหวัหนา้ครัวเรือนหรือตวัแทนบุคคลในครัวเรือนท่ีสามารถให้

ขอ้มูลไดข้องชุมชนบา้นหว้ยแม่เก๋ียง และตวัแทนหน่วยงานร่วมในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ี

สูงตามพระราชดาํริ บา้นหว้ยแม่เก๋ียง โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินรายการ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ดชันีค่าความสําคญั (Important Value Index, IVI) เพื่อหาชนิดไมเ้ด่นในสังคมพืชพื้นท่ีการใช้

ประโยชน์คือ ผลรวมของค่าความสัมพทัธ์ต่าง ๆ ของชนิดไมน้ั้น ๆ ในสังคม นิยมใชค่้าความสัมพทัธ์คือ 
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ความสัมพทัธ์ดา้นความถ่ี (relative frequency, RF) ความสัมพทัธ์ความหนาแน่น (relative Density, RF) และ

ความสมัพทัธ์ความเด่น (relative dominance, RF) รวมกนั (Kent and Coker, 1994) ซ่ึงหาไดจ้ากสูตร 

IVI = RF + RD + RDo 

2. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเชิงปริมาณต่าง ๆ ใน 2 แปลงตวัอย่างโดยการให้แปลงย่อย

เป็นจาํนวนซํ้ าของ 2 ชุดขอ้มูล ด้วยสถิติอิงพารามิเตอร์แต่ไม่มีขอ้ตกลงเก่ียวกับความแปรปรวนของ

ประชากร ดว้ยวิธี Welch T – Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (สุพฒัน์, 2560) วิเคราะห์ดว้ย Package ggpubr 

ในโปรแกรม R 

3 . ดัชนีความหลากหลายชนิดไม้ (Species diversity index) ด้วยวิ ธีการของ Shannon-Weiner 

diversity index (H') (Shannon and Weaver, 1949) 

4. ปริมาตรไมใ้นพื้นท่ีแปลงตวัอย่าง (Tree volume) คาํนวณหาปริมาตรไมย้ืนตน้ โดยใช้ตาราง

สมการปริมาตรไมข้อง สามารถ และธญันรินทร์ (2538) จากการสร้างตารางปริมาตรไมแ้บบใชค่้าความเรียว

ของไม ้(taper) ท่ีครอบคลุมไมห้ลาย ๆ ชนิดในป่าธรรมชาติในประเทศไทย ดว้ยการใช ้Spiegel telescope 

วดัขนาดความโตของตน้ไมต้วัอยา่ง รวม 968 ตน้ (76 ชนิด) โดยไมต้วัอยา่งทุกตน้จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

และใชส้มการพื้นฐาน (basic log equation) ไปหาความสัมพนัธ์ของปริมาตรแต่ละส่วนท่ีแปรผนัตามความ

เรียว คือ 

ln Volume = ln a + b ln DBH 

โดย ค่าคงท่ี a (intercept) และ b (slope) ท่ีไดจ้ากสมการ basic log equation ของพนัธ์ุไมต้วัอย่าง

ทั้ง 968 ตน้ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 7 กลุ่ม 

5. การกระจายของตน้ไมต้ามชั้นขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง (diameter class distribution) สร้างกราฟ

การกระจายของตน้ไมต้ามชั้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางในพื้นท่ีป่าเพื่อพิจารณารูปแบบของกราฟท่ีไดว้่ามี

ลกัษณะการกระจายเป็นรูปแบบใด โดยวิเคราะห์จากสมการช้ีกาํลงั (exponential) หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึง

พิจารณาจากค่าความสัมพนัธ์ (correlation, R) หรือ R2 เป็นตวักาํหนดความเช่ือมัน่ของรูปแบบสมการนั้น ๆ 

(Oliveira et al., 2014) 

6. วิเคราะห์เชิงปริมาณ ถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ในชุมชน วตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ไมฟื้น ช่วงเวลาท่ีเก็บ แหล่งท่ีเก็บ ระยะห่างจากหมู่บา้นถึง

แหล่งไมฟื้น วิธีเกบ็ ปริมาณการใชต่้อคร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช ้ตลอดจนศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ไม้

ฟืนในครัวเรือนของชุมชน ในรูปแบบสถิติอย่างง่าย โดยจดัทาํเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุด ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
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ผลและวจิารณ์ 
 

1. ความหลากชนิดและองคป์ระกอบของชนิดไม ้

พบชนิดไมต้น้ (tree) ท่ีเป็นองคป์ระกอบของชนิดไมใ้นพื้นท่ีศึกษาจาํนวน 68 ชนิด 58 สกุล ใน 30 

วงศ ์คิดเป็นพื้นท่ีหนา้ตดัทั้งหมดในพื้นท่ีรวม 10.44 ตารางเมตร (5.22 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) โดยมีจาํนวน

ตน้ท่ีสาํรวจพบทั้งหมด 1,096 ตน้ (548 ตน้ต่อเฮกแตร์) เม่ือพิจารณาการทดสอบความแตกต่างของชุดขอ้มูล

ทั้งสองแปลงตวัอยา่งพบว่า ความหนาแน่นเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ในส่วนเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ของตน้ไมเ้ฉล่ีย และพื้นท่ีหนา้ตดัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ 

95% ตามลาํดบั (Table 1) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แปลงตวัอยา่งท่ี 1 พบชนิดไมท้ั้งหมด 53 ชนิด 47 สกุล ใน 26 วงศ ์มีพื้นท่ีหนา้ตดัรวมทั้งหมด 4.33 

ตารางเมตร (1.08 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) พบจาํนวนตน้ท่ีสาํรวจพบทั้งหมด 491 ตน้ (123 ตน้ต่อเฮกแตร์) 

และมีค่าความหลากชนิดค่อนขา้งสูงเท่ากบั 3.09 พิจารณาชนิดไมท่ี้เป็นองคป์ระกอบตามค่าดชันีความสาํคญั 

(IVI) 10 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ก่อแพะ (Quercus kerrii) รัง (Shorea siamensis) ค่าหด (Engelhardtia spicata var. 

spicata) เต็ง (Shorea obtusa) ก่อแหลม (Lithocarpus magneinii) แสลงใจ (Strychnos nux-vomica) ปอแก่น

เ ทา  (Grewia eriocarpa) มะ ก อก เ ก ล้ือน  (Canarium subulatum) ต้ิ ว ขน  (Cratoxylum formosum subsp. 

pruniflorum) และก่อนก (Lithocarpus polystachyus) มีค่าดชันีความสาํคญัเท่ากบั 54.37, 30.05, 23.59, 19.98, 

19.77, 14.04, 11.26, 9.27, 9.04 และ 8.33 ตามลาํดบั 

แปลงตวัอยา่งท่ี 2 พบทั้งหมด 37 ชนิด 35 สกุล ใน 19 วงศ ์มีพื้นท่ีหนา้ตดัทั้งหมดรวม 6.11 ตาราง

เมตร (1.53 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) พบจาํนวนตน้ท่ีสาํรวจพบทั้งหมด 605 ตน้ (151.25 ตน้ต่อเฮกแตร์) และ

มีค่าความหลากชนิดค่อนขา้งตํ่าเท่ากบั 2.38 มีพิจารณาชนิดไมท่ี้เป็นองคป์ระกอบตามค่าดชันีความสาํคญั 

(IVI) 10 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ เตง็ ก่อแพะ รัง เหมือดโลด (Aporosa villosa) กุ๊ก (Lannea coromandelica) กระพี้

เขาควาย (Dalbergia cultrata) เลียงฝ้าย (Kydia calycina) ง้ิว (Bombax ceiba) มะขามป้อม (Phyllanthus 

emblica) และหนามเคด็ (Catunaregam spathulifolia) โดยมีค่าดชันีความสาํคญัเท่ากบั 86.97, 44.95, 29.91, 

20.01, 13.12, 10.80, 10.31, 8.09, 7.80 และ 6.52 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

47 

Table 1 Comparison quantitative ecological data between sample plots by Two - Sample Assuming Unequal 

Variances (t-test) 

Quantitative 

ecological data 

Average ± SD 

Tree density 

(stem/subplot) 
DBH (cm) 

Basal area  

(m2/subplot) 

Number of Species 

(species/subplot) 

Total height 

(m) 

Tree volume 

(m3/ subplot) 

Plot 1 19.64±10.52 6.44±2.06 0.17±0.11 10.20±3.69 8.08±1.91 1.12±1.06 

Plot 2 24.20±9.61 9.17±1.91 0.24±0.09 8.28±2.62 11.87±1.45 1.47±0.74 

t-test -1.5996 -4.8596 -2.4792 2.1224 -7.9066 -1.3759 

p-value 0.1163ns 0.000013*** 0.01696* 0.03956* 0.0000000005*** 0.176ns 

Remark; ns = non-significant difference, * = p < 0.05,  
 

2. ปริมาตรไมใ้นพื้นท่ีแปลงตวัอยา่ง (Tree volume) 

พบว่าตน้ไมท้ั้งสองแปลงตวัอย่างมีปริมาตรไมร้วม 64.81 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 32.40 ลูกบาศก์

เมตรต่อเฮกตาร์ ปริมาตรไมเ้ฉล่ียเท่ากบั 0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อตน้ ทั้งสองแปลงตวัอย่างมีปริมาตรไมไ้ม่

แตกต่างกนัทางสถิติ (Table 1) เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีป่าใชส้อยทั้งหมดจาํนวน 700 ไร่ (112 เฮกแตร์) พบว่ามี

ปริมาตรไมร้วมทั้งพื้นท่ีแปลงปลูกป่าไมใ้ชส้อยเท่ากบั 29,033.15 ลูกบาศกเ์มตร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แปลงตวัอย่างท่ี 1 มีปริมาตรไมร้วม 27.95 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 6.99 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ 

แปลงตวัอยา่งท่ี 2 มีปริมาตรไมร้วม 36.86 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็น 9.21 ลูกบาศกเ์มตรต่อเฮกตาร์  

3. การสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติของในขอบเขตของแปลงปลูกป่าไมใ้ชส้อย 

การกระจายของชั้นขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของชนิดไมข้องป่าไมฟื้นในขอบเขตของแปลงปลูกป่า

ไมใ้ชส้อยท่ีทาํการแบ่งออกเป็น 13 ช่วงชั้น (ช่วงชั้นละ 5 เซนติเมตร) พบว่า รูปแบบการกระจายตามช่วงชั้น

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของไมต้ั้งแต่ขนาด 1 เซนติเมตรข้ึนไป โดยในแปลงตวัอย่างท่ี 1 มีรูปแบบการ

กระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางในลกัษณะช้ีกาํลงัเชิงลบ หรือ L-shape (Figure 1A) ซ่ึงถือว่าเป็น

ลกัษณะท่ีดีของป่าธรรมชาติท่ีมีตน้ไมข้นาดเลก็มีความหนาแน่นต่อพื้นท่ีสูงกวา่ตน้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ กล่าว

ไดว้่าพื้นท่ีแปลงตวัอย่างน้ีมีรูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติในอนาคตท่ีดี ส่วนในแปลงตวัอย่างท่ี 2 มี

รูปแบบการกระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางในลกัษณะระฆงัคว ํ่า หรือ Bell-shape (Figure 1B) ซ่ึง

ลกัษณะเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงบริเวณพื้นท่ีแปลงตวัอยา่งมีรูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติท่ีไม่ปกติ มีการ

สืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติท่ีไม่ต่อเน่ือง 
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Figure 1 Diameter class distribution of tree population in plot 1 (A) and plot 2 (B) 
 

4. ชนิดและปริมาณของการใชป้ระโยชน์ไมฟื้น 

ชุมชนบา้นหว้ยแม่เก๋ียงมีปริมาณการใชไ้มฟื้นรวม 479.56 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยมีลกัษณะการใช้

ประโยชน์ไมฟื้น 4 ส่วนหลกั ๆ คือ 1) ใชเ้พื่อการหุงตม้ในครัวเรือน 318.46 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 2) ใชเ้พื่อ

เป็นไมฟื้นในการหุงตม้อาหารสตัว ์91.71 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี 3) ใชเ้พื่อใหค้วามอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว 25.50 

ลูกบาศก์เมตรต่อปี และ 4) ใชเ้พื่อประกอบจารีต ประเพณี และพิธีกรรม 43.89 ลูกบาศก์เมตร โดยชนิดไม้

ฟืนท่ีใชไ้ดแ้ก่ ก่อชนิดต่าง ๆ เตง็ และไมเ้น้ือแขง็ทัว่ไป 

แหล่งท่ีมาของไมฟื้นของชุมชนหว้ยแม่เก๋ียง สามารถระบุไดว้า่มาจากป่าธรรมชาติในขอบเขตแปลง

ปลูกป่าไมใ้ชส้อยในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ ห้วยแม่เก๋ียง มีปริมาณไม้

ฟืนท่ีเก็บออกมา 440.09 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นท่ีการเกษตร 7.68 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และไม่สามารถระบุ

ท่ีมาของไมฟื้นได ้18.16 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี มีปริมาตรไมร้วมทั้งหมด 465.93 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี ชนิดไมท่ี้

เกบ็หาออกมาไดแ้ก่ ก่อชนิดต่าง ๆ เตง็ ล้ินจ่ี และไมแ้หง้ทัว่ไป 

ความหลากชนิดของแปลงตวัอย่างในพื้นท่ีป่าใชส้อยของพื้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลางคือ แสดงให้

เห็นว่า จาํนวนตน้ในแต่ละชนิดไมใ้นแปลงตวัอยา่งท่ี 1 มีความสมํ่าเสมอมากกว่าแปลงตวัอยา่งท่ี 2 ทาํใหมี้

ค่าความหลากชนิดมากกว่า ค่าความหลากชนิดท่ีพบในพื้นท่ีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกักบัการสาํรวจป่าเตง็

รังในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น ป่าเตง็รังในพื้นท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจ ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัแพร่ (แหลมไทย 

และคณะ, 2562) และป่าเตง็รังในพื้นท่ีสถานีวิจยัสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา (ชชัพิมุข, 2564) แต่ในบาง

พื้นท่ี เช่น ป่าเตง็รังบริเวณสถานีวนวฒัน์วิจยัอินทขิล จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าความหลากชนิดค่อนขา้งสูงถึง 

3.24 (สาโรจน์ และคณะ, 2555) อาจเน่ืองมาจาก บริเวณพื้นท่ีป่าเตง็รังดงักล่าวมีการป้องกนัไม่ให้ไฟป่าเขา้

มาในพื้นท่ี  

ดา้นการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติในขอบเขตของแปลงปลูกป่าไมใ้ช้สอยโดยการวิเคราะห์จาก

รูปแบบการกระจายตามช่วงชั้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของตน้ไมท่ี้ระดบัความสูงเพียงอกตั้งแต่ขนาด 1 

เซนติเมตรข้ึนไป ในแปลงตวัอย่างท่ี 1 มีรูปแบบการกระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางในลกัษณะช้ี
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กาํลงัเชิงลบ หรือ L-shape ซ่ึงถือว่าเป็นลกัษณะท่ีดีของป่าธรรมชาติท่ีมีจาํนวนตน้ไมข้นาดเล็กต่อพื้นท่ีสูง

กว่าตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ การศึกษาการกระจายของชั้นขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของชนิดไม ้สามารถบ่งบอก

ถึงแนวทางการสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในป่านั้น ๆ ได ้โดย Poorter et al. (1996) กล่าวว่า พื้นท่ีป่าท่ี

ป่าท่ีมีรูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติในอนาคตท่ีดีคือ การมีตน้ไมข้นาดเล็กมากกว่าตน้ไมข้นาดใหญ่ 

ต้นไม้ขนาดเล็กเหล่าน้ีจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ดังมีรายงานในพื้นท่ีป่าใน

ภาคเหนือของประเทศไทย เช่นผลการศึกษาของวิมลมาศ (2542) ท่ีศึกษาในพื้นท่ีป่าเตง็รังท่ีระดบัความสูง 

700-1,000 เมตร พบว่าชนิดไมท่ี้มีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดเลก็มีจาํนวนมาก และมีจาํนวนลดหลัน่ลงมาเม่ือ

เส้นผ่านศูนยก์ลางมีขนาดใหญ่ข้ึน สามารถระบุไดว้่า พื้นท่ีป่านั้นอยู่ในสภาวะท่ีค่อนขา้งท่ีมีขบวนการ

ทดแทนตามธรรมชาติท่ีดีในระยะเวลาต่อไป (Stationary stage) (Ogawa et al., 1965) ในขณะท่ีรูปแบบการ

กระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของแปลงตวัอย่างท่ี 2 มีลกัษณะระฆงัคว ํ่า (Bell-shape) แสดงให้

เห็นว่าแปลงตวัอย่างน้ีมีรูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติท่ีไม่ปกติ มีการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติท่ี

ค่อนขา้งขาดช่วง (Ruiling et al., 2020) อาจเกิดจากเหตุท่ีมีการรบกวนในพื้นท่ีมาก ทั้ งการรบกวนจาก

ธรรมชาติ (Natural disturbance) หรือการรบกวนโดยมนุษย์ (Human disturbance) ซ่ึงในพื้นท่ีศึกษามี

ลกัษณะเกิดจากการรบกวนโดยมนุษย ์โดยพิจารณาจากตน้ไมท่ี้มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาดเลก็มีจาํนวน

นอ้ย และพบร่องรอยตดัจากกิจกรรมของมนุษย ์ผนวกกบัปัจจยัดา้นไฟป่าท่ีเขา้มาในพื้นท่ีป่าเตง็รังในพื้นท่ี

ศึกษา ซ่ึงโดยปกติของป่าเตง็รังจะไดรั้บอิทธิพลจากไฟป่าเขา้มารบกวนในพื้นท่ีเกือบทุก ๆ ปี หรือมีความถ่ี

เกินไป อย่างไรก็ตามไฟป่ากบัสังคมพืชป่าเต็งรังนั้น นับไดว้่าปัจจยัไฟป่าเป็นปัจจยัสําคญัในการรักษา

โครงสร้างป่า การคงอยู่ของชนิด และการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมใ้นป่าชนิดน้ีไว ้พรรณไมป่้าเตง็รังส่วน

ใหญ่จึงตอ้งมีการปรับตวัใหด้าํรงอยู ่และสืบต่อพนัธ์ุไดใ้นปัจจยัแวดลอ้มของการเกิดไฟป่า (ดอกรัก, 2549) 

สอดคลอ้งกบัการรายงานเร่ืองการเจริญทดแทนของพรรณไมท้อ้งถ่ินของสุธีระ และคณะ (2562) ไดก้ล่าวถึง

ความสามารถในการเจริญทดแทนตามธรรมชาติของพรรณไมท้อ้งถ่ินบางชนิดท่ีเขา้มาตั้งตวัในป่าฟ้ืนฟูใน

พื้นท่ีสวนป่าขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ โดยพบว่าชนิดพรรณไมท่ี้เขา้มาทดแทนตามธรรมชาติมกัมีจาํนวน

ตน้ไมท่ี้มีเส้นผ่านศูนยก์ลางขนาดเล็กท่ีมีจาํนวนน้อย และไม่สมํ่าเสมอแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีอาจเกิดจาก

ศกัยภาพของพื้นท่ีทั้งในดา้นปัจจยัแวดลอ้มท่ีเป็นตวักาํหนดหรือส่วนสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติของชนิดพรรณ

ไมน้ั้น ๆ (Lan et al., 2011) และการรายงานของพรเทพ (2546) ศึกษาเร่ืองพลวตัของกลา้ไมรั้งในพื้นท่ีท่ีไฟ

ไหมบ้ริเวณป่าเต็งรังสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา กล่าวว่า กลา้ไมป่้าเต็งรังเม่ือถูกไฟป่ายงัไม่สามารถ

ทนทานต่อไฟได ้จึงทาํให้พบกลา้ไมท่ี้มีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดเลก็มีจาํนวนนอ้ย แต่เม่ือถึงช่วงตน้ของฤดู

การเติบโตกลา้ไมก้จ็ะมีการแตกหน่อข้ึนมาใหม่บริเวณคอราก ซ่ึงการแตกหน่อใหม่จะวนเวียนต่อไปเร่ือย ๆ 

จนกว่ากลา้ไมน้ั้นจะเติบโตจนสามารถทนทานต่อไฟป่า ขณะท่ีประคอง และสถิตย ์(2514) ศึกษาในพื้นท่ีป่า

แม่หวด อาํเภองาว จงัหวดัลาํปางท่ีระบุคลา้ยกนัว่าชนิดไมว้งศย์างมีความสามารถในการแตกหน่อไดดี้ และ

ไมท่ี้มีเส้นรอบวงขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการแตกหน่อไดดี้กว่าไมท่ี้มีเส้นรอบวงขนาดใหญ่ ชนิดของ
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ตอไมท่ี้พบในพื้นท่ี แสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนบา้นหว้ยแม่เก๋ียงมีความนิยมใชไ้มเ้ตง็ ไมรั้ง และไมก่้อชนิดต่าง ๆ 

มาใชเ้ป็นไมฟื้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมพงษ ์(2561) ไดศึ้กษาการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษป่์า

ชุมชนบา้นป่าไผ ่ตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ และการรายงานเร่ืองการปรับตวัในการ

ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนวดัจนัทร์ อาํเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ ของรัชนี และนิตยา 

(2561) ท่ีระบุว่า ชนิดไมท่ี้นิยมนาํมาทาํเป็นไมฟื้นในกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

ก่อชนิดต่าง ๆ เตง็ รัง แขง้กวาง ต้ิว รกฟ้า ตะแบก และ ไมส้นทั้งสองชนิด โดยพิจารณาถึงคุณสมบติัของไม้

ในการทาํฟืนคือ ตอ้งเป็นไมเ้น้ือแขง็ ไมล้ม้หรือตายแลว้ ไมแ้ห้ง สามารถติดไฟง่าย อยูไ่ดน้าน เป็นถ่านดี มี

ควนันอ้ย และมีความสะดวกในการเกบ็หา 
 

สรุป 

1. องคป์ระกอบของชนิดไมใ้นพื้นท่ีแปลงปลูกป่าไมใ้ชส้อยของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ี

สูงตามพระราชดาํริ หว้ยแม่เก๋ียง พบชนิดไมท้ั้งหมด 68 ชนิด 58 สกลุ ใน 30 วงศ ์ 

2. ปริมาตรไมย้นืตน้ในแปลงตวัอยา่งมีปริมาตรไมร้วม 64.81 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็น 32.40 ลูกบาศก์

เมตรต่อเฮกตาร์ เฉล่ียเท่ากบั 0.06 ลูกบาศกเ์มตรต่อตน้ เม่ือทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาตรไมใ้น

แต่ละแปลงตวัอยา่งพบวา่ มีปริมาตรไมไ้ม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

3. การสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติในแปลงตวัอยา่งท่ี 1 มีรูปแบบการกระจายในลกัษณะช้ีกาํลงัเชิงลบ 

หรือ L-shape และแปลงตวัอยา่งท่ี 2 มีรูปแบบการกระจายในลกัษณะระฆงัคว ํ่า หรือ Bell-shape  

4. แหล่งท่ีมาของไมฟื้นของชุมชนห้วยแม่เก๋ียง สามารถระบุไดว้่ามาจากป่าธรรมชาติในขอบเขต

แปลงปลูกป่าไมใ้ชส้อยในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ หว้ยแม่เก๋ียง มีปริมาณ

ไมฟื้นท่ีเก็บออกมา 440.09 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี พื้นท่ีการเกษตร 7.68 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี และไม่สามารถระบุ

ท่ีมาของไมฟื้นได ้18.16 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี มีปริมาตรไมร้วมทั้งหมด 465.93 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี 

  

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังน้ีได ้รับการสนับสนุนทุนพระราชทานจากมูลนิธิช ัยพฒันา ในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพฒันาภูมิสังคมอย่างย ัง่ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ประจาํปีการศึกษา 2562 และงบประมาณ Fundamental Fund ประจาํปีงบประมาณ 2565 การใชป้ระโยชน์

ไมฟื้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดาํริ หว้ยแม่เก๋ียง อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัชียงใหม่ 
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องค์ประกอบชนิดและการใช้ประโยชน์จากไม้ต้น ในป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม จังหวดัแพร่ 

Species Composition and Utilization of Trees in Ban Boonjam Community Forest, Phrae Province 
 

กฤษดา พงษก์ารัณยภาส1* แหลมไทย อาษานอก1  สุมยั หมายหมั้น1 และ วรรณอุบล สิงห์อยูเ่จริญ1 
 

1สาขาวิชาเกษตรป่าไม ้มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัแพร่ 54140 

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

บทคดัย่อ 

 ป่าชุมชน นับเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคญั ท่ีชุมชนร่วมกนัดูแลรักษาเพื่อการ

อนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบชนิด และการ

ใชป้ระโยชน์จากไมต้น้ในป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ โดยวางแปลงตวัอยา่งขนาด 

40x40 เมตร ในบริเวณป่าเตง็รัง และป่าเบญจพรรณ พื้นท่ีละ 3 แปลง เพื่อสาํรวจชนิดพรรณไมท่ี้มีขนาดเสน้

รอบวงตั้งแต่ 15 ซม. ทุกตน้ท่ีพบในแปลง ผลการศึกษาพบพรรณไมใ้นป่าเตง็รัง จาํนวน 21 ชนิด 13 วงศ ์18 

สกุล โดยวงศ์ DIPTEROCARPACEAE มีจาํนวนชนิดมากท่ีสุด (4 ชนิด) รองลงมา RUBIACEAE และ 

FABACEAE ตามลาํดบั มีค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon- Weiner ในระดบัปานกลาง (H/= 2.36) 

ส่วนพรรณพืชในป่าเบญจพรรณ พบจาํนวน 27 ชนิด 13 วงศ ์24 สกุล โดยพบชนิดพืชในวงศ ์FABACEAE 

มากท่ีสุด รองลงมา RUBIACEAE และ DIPTEROCARPACEAE ตามลาํดบั มีค่าดชันีความหลากหลายใน

ระดบัปานกลาง (H/= 2.96) และพบว่าประชาชนมีการใชป้ระโยชน์ไมย้นืตน้ จากป่าเตง็รัง 12 ชนิด (ร้อยละ 

57 ของชนิดไม้ทั้ งหมด) และป่าเบญจพรรณ 16 ชนิด (ร้อยละ 59 ของชนิดไม้ทั้ งหมด) ส่วนใหญ่ใช้

ประโยชน์เพื่อเป็นไมใ้ชส้อย รองลงมาสมุนไพร และพืชอาหาร ส่วนใหญ่เป็นการใชแ้บบไม่ทาํลายทาํใหย้งั

สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

คาํสําคญั: องคป์ระกอบชนิดพนัธ์ุ, การใชป้ระโยชน์จากป่าไม,้ ป่าชุมชน 

  

Abstract 

Community forests are the important biodiversity areas where the local people had participated on 

conservation and sustainable utilization. This study aimed to explore the plant species composition and 

utilization in the Ban Boonjam community forest Rong Kwang District, Phrae Province. Three sample plots, 

40 m x 40 m, were established in each of deciduous dipterocarp forest (DDF) and mixed deciduous forest 

(MDF) which all trees, girth at breast height ≥ 15 cm, were observed. The results showed that tree species 
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composition of 21 species, 13 families, 18 genus were found in the DDF. The dominance family 

according to the number of species was Fabaceae (4Species), followed by Rubiacear, and Dipterocapaceae 

respectively. Intermediate diversity based on Shannon-Weiner was found (H/=2.36). While, the species 

number of 27 species, 13 families, 24 genus were found in MDF. The most abundant plants found were in 

Fabaceae family, followed by Rubiaceae, and Dipterocarpaceae families respectively. Intermediate diversity 

was also found (H’=2.96). The utilized species in the DDF and MDF was 12 (57% of total species) and 16 

(59% of total species) respectively. Most of them were used as woody plants, herbs and food plants. 

Furthermore, these plant species were utilized in non-destructive and sustainable ways.   

Keywords: species composition, utilization of trees, community forest 

 

บทนํา 

 ประชาชนในชุมชนชนบทจาํนวนมากดาํรงชีวิตดว้ยการอาศยัพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม ้มีวิถีชีวิตท่ีสงบ

และเรียบง่าย แต่ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีการ

ใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นวตัถุดิบเพื่อการผลิตเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไมท่ี้ถูกใช้เกินกว่า

ศกัยภาพ มีการบุกรุกแผว้ถางพื้นท่ีป่าเพื่อทาํเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอ่ืนๆ ทาํใหท้าํเกษตรไม่

ไดผ้ล คุณภาพชีวิตตกตํ่าเกิดปัญหาสังคม เพิ่มการบุกรุกป่ามากข้ึนและก่อใหเ้กิดความขดัแยง้มากมายทั้งต่อ

กลุ่มเดียวกนัหรือขดัแยง้กบัภาครัฐ จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการป่าแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมเรียนรู้ ร่วมอนุรักษ์

และใชป้ระโยชน์ โดยตอ้งมีขอ้มูลของทรัพยากรในพื้นท่ีตนเอง ก่อนท่ีจะนาํไปใชใ้นการวางแผนจดัการ

ต่ อ ไ ป  ( Vongkamjan S., 2 0 1 5) ป่ า ชุ ม ช น นับ เ ป็ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร แ ก้ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ลัก ล อ บ ใ ช้

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าธรรมชาติจนอาจเกินกาํลงัผลิต ดว้ยการใชป่้าชุมชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการ

ดูแลร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐโดยมีการกาํหนดระเบียบการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้

เกิดความยัง่ยืนร่วมกนั ป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม เดิมในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2505 อุดมไปดว้ยป่าไม ้นํ้ า สัตวป่์า

นานาชนิด อาหารป่าและอ่ืนๆ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลมีนโยบายสัมปทานไม ้รวมทั้งชาวบา้น

ถางป่า ทาํไร่เล่ือนลอย ป่าท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยตน้ไมจึ้งกลายเป็นป่าเส่ือมโทรม เกิดนํ้ าท่วมบา้นเรือน

ไร่นาเสียหายเป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นบุญแจ่มไดว้างแผนการปลูกป่าทดแทนในพื้นท่ีเส่ือมโทรมโดยให้

เหตุผลร่วมกนัวา่ การตดัไมท้าํลายป่าจะทาํใหเ้กิดภยัธรรมชาติและช่วยกนัอนุรักษป่์าไม ้จึงมีการกาํหนดเขต

พื้นท่ีป่าให้เป็นป่าชุมชน ปัจจุบนัป่าชุมชนบา้นบุญแจ่มมีความสําคญักบัชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะในป่า

ชุมชนนั้นอุดมไปดว้ยพืชพรรณนานาชนิดให้ชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์ผ่านการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

หมู่บา้นบุญแจ่ม อย่างไรก็ตามขอ้มูลทางความหลากหลายพรรณพืชรวมถึงการใช้ประโยชน์ยงัมิได้มี

การศึกษาและรวบรวมให้เป็นระบบ ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบถึงองคป์ระกอบ

ชนิดพรรณพืชและการใชป้ระโยชน์จากไมย้นืตน้ ซ่ึงจะแสดงถึงผลของการจดัการป่าชุมชนท่ีมีต่อศกัยภาพ
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ของระบบนิเวศในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม ตาํบลนํ้ าเลา อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เพื่อเป็นขอ้มูล

พื้นฐานประกอบการวางแผนพฒันาทางดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหชุ้มชนไดใ้ช้

ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

การเกบ็ข้อมูล 

 

 ทาํการจาํแนกป่าเป็น 2 ป่าคือ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง วางแปลงตวัอย่างขนาด 40 x 40 เมตร 

จาํนวนป่าละ 3 แปลง รวมทั้งหมดเป็น 6 แปลงใหญ่ บริเวณหัวแปลง กลางแปลง และทา้ยแปลงของแต่ละ

ป่า  เก็บขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบของชนิดพรรณพืช โดยการบนัทึกขอ้มูลชนิดไม ้(Species list) วดัขนาดเสน้

รอบวง (Girth at Breast Height, GBH) ท่ีระดบัความสูง 130 เซนติเมตร จากพื้นดินของไมย้ืนตน้ทุกตน้ท่ีมี

ขนาด GBH ≥ 15 เซนติเมตรข้ึนไป พร้อมวดัความสูงทั้งหมดของลาํตน้ หลงัจากนั้นทาํบญัชีรายช่ือพนัธ์ุไม้

ยืนตน้ท่ีตรวจพบแลว้ นาํไปสัมภาษณ์ชาวบา้น จาํนวน 100 ครัวเรือน ในการใชป้ระโยชน์จากไมย้ืนตน้แต่

ละชนิดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นไมใ้ชส้อย ดา้นอาหาร และดา้นสมุนไพร 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 1. ดชันีค่าความสาํคญัของพรรณไม ้(Importance Value Index, IVI) เพื่อพิจารณาความเด่นของชนิด

พรรณไมท่ี้พบ คาํนวณได้จากผลรวมของค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ ความเด่นสัมพทัธ์และ และความ

หนาแน่นสมัพทัธ์ (Curtis and McIntosh, 1950)   

 

 2. ดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้สมการ Shannon – Wiener diversity index (Shannon 

and Weaver, 1963) โดยมีสูตรการคาํนวณดงัน้ี  

                                      

  

  เม่ือ H´= ดชันีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม ้

   Pi = สดัส่วนของจาํนวนตน้ไมช้นิด i ต่อจาํนวนตน้ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

   n = จาํนวนชนิดพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

    i = ชนิด/วงศ/์กลุ่มของส่ิงมีชีวิต (i = 1, 2, 3, … n) 

 

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากไมย้นืตน้ของประชาชน ในรูปของจาํนวนและค่าร้อยละ 
 

∑
=

−=
n

i 1
)pi(lnpiH'
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ผลและวจิารณ์  

1. องค์ประกอบของชนิดพนัธ์ุไม้ต้น 
  

จากการศึกษาในพื้นท่ีป่าเตง็รัง ป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม พบชนิดไมท้ั้งหมด 21 ชนิด 13 วงศ ์18 สกุล 

โดยพบพืชในวงศ ์DIPTEROCARPACEAE มากท่ีสุด 4 ชนิดไดแ้ก่ ยางเหียง ยางพลวง เตง็ และรัง รองลงมา

วงศ ์RUBIACEAE พบ 3 ชนิด ไดแ้ก่ ยอป่า กระมอบและมะคงัแดง และวงศ ์FABACEAE พบ 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

ประดู่ กางข้ีมอด และเก็ดแดง ตามลาํดบั มีขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัและความหนาแน่นตน้ไม ้เท่ากบั 0.879 ตาราง

เมตร/เฮกแตร์ และ 1,169 ตน้/เฮกแตร์ ตามลาํดบั ป่าเต็งรังมีค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Weiner 

ในระดบัปานกลาง (H/= 2.36) ชนิดไมเ้ด่นตาม ดชันีค่าความสาํคญั (IVI) สูงสุดใน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เตง็ 

รัง มะกอกเกล้ือน ยางพลวง และยอป่า มีค่าเท่ากบั 51.06, 31.60, 25.33, 21.46 และ 16.07% ตามลาํดบั ส่วน

ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีพบมีดชันีค่าความสาํคญัลดหลัน่กนัไป (Table 1) เม่ือเปรียบเทียบป่าเตง็รังในป่าชุมชนบา้นแม่

เชียงรายลุ่ม จงัหวดัลาํปาง (ศิริลกัษณ์ และคณะ, 2563) มีจาํนวน 197 ชนิด 62 วงศ ์144 สกลุ และความหลาก

ชนิด เท่ากบั 2.491 พบว่าป่าชุมชนบา้นบุญแจ่มมีจาํนวนชนิดไมต้น้น้อยกว่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเป็นป่า

ฟ้ืนฟูหลงัการถูกสัมปทานตน้ไมม้าก่อนและมีชาวบา้นเขา้ใชป้ระโยชน์ หาของป่า และไมฟื้น จึงถูกรบกวน

อยูเ่ป็นประจาํ  

 Table 1 Top ten plant species in the DDF at Ban Boonjam community forest; Density (D; individual/ha), 

Dominance (Do), Frequency (F; %), Relative density (RD; %), Relative frequency (RF; %), and 

                  Importance Value Index (IVI; %). 

No Local name Botanical name D Do F RD RDo RF IVI 

1 เตง็ Shorea obtusa 375 0.02 97.92 32.09 2.01 16.97 51.06 

2 รัง Shorea siamensis 208 0.02 66.67 17.83 2.23 11.55 31.61 

3 มะกอกเกล้ือน Canarium ubulatum 75 0.09 50.00 6.42 10.25 8.66 25.34 

4 ยางพลวง Dipterocarpus tuberculatns 83 0.05 52.08 7.13 5.31 9.03 21.47 

5 ยอป่า Morinda coreia 56 0.04 39.58 4.81 4.41 6.86 16.08 

6 กาสามปีก Vitex peduncularis 50 0.04 41.67 4.28 4.52 7.22 16.02 

7 มะม่วงหวัแมงวนั Buchanania latifolia 63 0.03 33.33 5.35 3.87 5.78 14.99 

8 แสลงใจ Strychnos nux-vomica 35 0.06 27.08 3.03 6.75 4.69 14.48 

9 ตะแบก Lagerstroemia calyculata 23 0.06 14.58 1.96 6.90 2.53 11.39 

10 ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius 21 0.07 12.50 1.78 7.42 2.17 11.37 

  Other species (11) 180 0.41 141.67 15.34 46.32 24.57 86.20 

         Total 1,169 0.88 577.08 100 100 100 300 
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ในพื้นท่ีป่าเบญจพรรณ พบชนิดไมจ้าํนวน 27 ชนิด 13 วงศ ์24 สกลุ โดยพบพืชในวงศ ์FABACEAE 

มากท่ีสุด 10 ชนิด ไดแ้ก่ กระพี้จัน่ กางข้ีมอด เก็ดแดง เก็ดดาํ ชิงชนั แดง ประดู่ พฤกษ ์มะค่าโมง และเส้ียว

ป่า รองลงมา วงศ์ RUBIACEAE พบ 3 ชนิด ได้แก่  กระมอบ คํามอกหลวง และยอป่า และ วงศ์ 

DIPTEROCARPACEAE พบ 3 ชนิด ไดแ้ก่ เตง็ รัง และยางเหียง ตามลาํดบั มีขนาดพื้นท่ีหนา้ตดั และความ

หนาแน่น เท่ากบั 1.183 ตารางเมตร/เฮกแตร์ และ 1.221 ตน้/เฮกแตร์ มีค่าความหลากหลายของ Shannon-

Weiner ในระดบัปานกลาง (H/= 2.97) ชนิดไมเ้ด่นตาม ดชันีค่าความสําคญั (IVI) สูงสุดใน 5 ลาํดบัแรก 

ไดแ้ก่ เกด็ดาํ แดง มะค่าโมง ประดู่ และกระพี้  มีค่าเท่ากบั 28.82, 26.09, 18.87, 18.45 และ 17.37% ตามลาํดบั 

ส่วนชนิดอ่ืน ๆ ท่ีพบมีดชันีค่าความสาํคญัลดหลัน่กนัไป (Table 2) เม่ือเปรียบเทียบกบัป่าชุมชนบา้นเหล่า

เหนือ จังหวัดแพร่ (กฤษดา, 2564) พบค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 2.41 ชนิดพันธ์ุไม่มีค่าดัชนี

ความสาํคญัสูงสุดไดแ้ก่ ประดู่ ผา่เส้ียน ชงโค มะค่าโมง และต้ิวขน ซ่ีงชนิดไมเ้หล่าน้ีส่วนมากนิยมนาํมาเป็น

ไมใ้ชส้อยเช่นกนั อย่างไรก็ตามการใชป้ระโยชน์จากป่าของชุมชนข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการของแต่ละ

ชุมชน ซ่ึงอาจส่งผลถึงความหลากชนิดพนัธ์ุไมท่ี้แตกต่างกนั 

Table 2 Top ten plant species in the MDF at Ban Boonjam community forest; Density (D; individual/ha), 

Dominance (Do), Frequency (F; %), Relative density (RD; %), Relative frequency (RF; %), and Importance 

Value Index (IVI; %).  

 

 

No Local name Botanical name D Do F RD RDo RF IVI 

1 เกด็ดาํ Dalbergia cultrata 188 0.04 72.92 15.36 3.17 10.29 28.82 

          

2 แดง Xylia xylocarpa 152 0.04 70.83 12.46 3.63 10.00 26.09 

3 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa 27 0.16 20.83 2.22 13.71 2.94 18.87 

4 ประดู่ Pterocarpus indicus 77 0.06 47.92 6.31 5.37 6.76 18.45 

5 กระพี้  Millettia brandisiana 90 0.04 47.92 7.34 3.27 6.76 17.37 

6 ยอป่า Morinda coreia 73 0.04 47.92 5.97 2.92 6.76 15.66 

7 ตะแบก Lagerstroemia calyculata 77 0.03 41.67 6.31 2.69 5.88 14.89 

8 สกั Tactona grandis 54 0.05 33.33 4.44 4.38 4.71 13.52 

9 พฤกษ ์ Albizia lebbek 35 0.05 27.08 2.90 4.24 3.82 10.97 

10 แคหวัหมู Markhamia stipulata 42 0.03 31.25 3.41 2.67 4.41 10.49 

  Other species (17) 406 0.64 266.66 33.27 53.96 37.63 124.86 

Total 1,221 1.18 708.33 100 100 100 300 
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 จากการศึกษาการกระจายของไมใ้หญ่ในป่าเต็งรัง โดยพิจารณาตามขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ี

ความสูงเพียงอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป พบว่า ป่าเต็งรัง มีรูปแบบการกระจายตามชั้นขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเพียงอกเป็นแบบ Negative Exponential หรือ J-shape กลับด้าน กล่าวคือ ชั้ นขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางท่ีสูงเพียงอกท่ีมีขนาดเล็กมีจาํนวนต้นจาํนวนมาก และจะลดลงเม่ือขนาดชั้นของเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางท่ีความสูงเพียงอกเพิ่มมากข้ึนซ่ึงไมข้นาดเล็กน้ีจะสามารถสืบต่อพนัธ์ุทดแทนไมใ้หญ่ได้ใน

อนาคต แสดงให้เห็นว่าการกระจายของป่าเต็งรังมีการกระจาย และสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติอย่างเป็นปรกติ 

โดยชนิดไมท่ี้มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ เตง็ และรัง ตามลาํดบั สวนป่าเบญจพรรณ พบว่า มีลกัษณะการ

กระจายแบบ Negative Exponential หรือ J-shape กลบัดา้น เช่นเดียวกนักบัป่าเต็งรัง โดยชนิดไมท่ี้มีความ

หนาแน่นมากท่ีสุดคือ เกด็ดาํ และแดง ตามลาํดบั (Figure 1)  
 

                             

 

 

 

 

 
         

           Deciduous Dipterocarp Forest        Mixed Deciduous Forest 

Figure 1 Diameter at breast height in Ban Boonjam Community Forest 

  

2. การใช้ประโยชน์จากไม้ต้นในป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม 

 ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไมต้น้แต่ละชนิดจาํแนกตามประเภทการนาํไปใชข้องประชาชน พบว่า 

ส่วนมากไมใ้นป่าทั้ง 2 ประเภท มีศกัยภาพในการนาํมาใชป้ระโยชน์เป็นไมใ้ชส้อย โดยในป่าเตง็รัง มีชนิด

ไม ้  ใชส้อย 12 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 57 ของจาํนวนชนิดไมท้ั้งหมด ไดแ้ก่ ยางเหียง ยางพลวง เตง็ รัง ยอป่า 

ประดู่ เก็ดแดง ตะแบก มะกอกเกล้ือน กาสามปีก แครกฟ้า และต้ิวขน ดา้นพืชอาหาร จาํนวน 1 ชนิด คิดเป็น

ร้อยละ 5 ของชนิดทั้งหมดไดแ้ก่ แคหวัหมู ดา้นสมุนไพร จาํนวน 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 38 ของจาํนวนชนิด

ทั้งหมด ไดแ้ก่ กระมอบ มะคงัแดง กางข้ีมอด รักใหญ่ มะม่วงหัวแมงวนั แสลงใจ ชา้งนา้ว และเหมือดโลด 

(Figure 2) 

ป่าเบญจพรรณมีชนิดไมใ้ชส้อย 16 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 59 ของจาํนวนชนิดไมท้ั้งหมด ไดแ้ก่ชิงชนั 

แดง ประดู่ มะค่าโมง กางข้ีมอด เก็ดแดง เก็ดดาํ ยางเหียง รัง เต็ง แครกฟ้า ง้ิวป่าตะแบก ต้ิวขน สัก และ

มะกอกเกล้ือน ดา้นพืชอาหาร จาํนวน 6 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15 ของชนิดทั้งหมดไดแ้ก่ กระพี้จัน่ พฤกษ ์แค
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หัวหมู ง้ิวป่า ตะขบป่า และตะคร้อ ดา้นสมุนไพร จาํนวน 7 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 26 ของชนิดทั้งหมด ไดแ้ก่ 

เส้ียวป่า คาํหมอกหลวง กระมอบ ยอป่า แคหวัหมูแสลงใจ มะม่วงหวัแมงวนั  

เน่ืองจากไมย้นืตน้ในป่าเตง็รังและป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่มีศกัยภาพเป็นไมใ้ชส้อย ชาวบา้นส่วน

ใหญ่นาํมาใชใ้นการก่อสร้างอาคารบา้นเรือน และทาํฟืน มากว่านาํมาเป็นอาหารและสมุนไพร ซ่ึงตามวิถี

ชุมชนมีการหาของป่ามาเป็นอาหาร เช่น เห็ด แมลง หน่อไม ้ผกัต่างๆ (ผกามาศ, 2559) ในดา้นพืชสมุนไพร 

ส่วนใหญ่ชาวบา้นใชไ้มพ้ื้นล่าง ไมล้ม้ลุก เช่น ฟ้าทลายโจน โด่ไม่รู้ลม้ หญา้รีแพร์ มะขามป้อม เป็นตน้ (วฒิุ, 

2540) ไม่นิยมนําไม้ยืนต้นมาใช้เป็นสมุนไพรมากนัก อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการป่าชุมชนจะมี

กฎระเบียบการใชป้ระโยชน์เขา้มาควบคุม ซ่ึงคณะกรรมการป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม จะอนุญาตให้ใชไ้มย้ืน

ตน้เฉพาะในการก่อสร้างส่ิงท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น สร้างวดั โรงเรียน ศาลาในชุมชน และช่วยเหลือ

ผูถู้กภยัพิบติัจากธรรมชาติทาํลายบา้นเรือน ซ่ึงชุมชนร่วมกนัอนุรักษไ์มย้นืตน้ไวใ้หด้าํรงอยูใ่นป่าชุมชนและ

เพื่อเป็นแหล่งรองรับนํ้าเขา้สู่อ่างเกบ็นํ้าแม่กาํปอง จึงเป็นการบริหารจดัการป่าชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมของคน

ชุมชนและไดรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มร่วมกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Tree utilization purposes in DDF and MDF at Ban Boonjam community forest. 

 

สรุป 
 

สังคมพืชบริเวณป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม มีองค์ประกอบชนิดไมใ้นป่าเบญจพรรณมีจาํนวนชนิด

มากกว่าป่าเตง็รัง มีจาํนวน 27 และ 21ชนิด ตามลาํดบั ขณะท่ีค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Weiner 

พบอยูใ่นระดบัปานกลางแมว้่าป่าผสมผลดัใบมีแนวโนม้สูงกว่า (H/= 2.96 และ  2.36 ตามลาํดบั) สอดคลอ้ง

กบัพื้นท่ีหนา้ตดัและความหนาแน่นท่ีพบมีค่าสูงกว่าในป่าเตง็รัง ส่วนใหญ่ชาวบา้นใชป้ระโยชน์ดา้นการใช้

สอยมากว่าการใชเ้พื่ออาหาร และพืชสมุนไพร แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ไมต้น้ในป่า

ผสมผลดัใบสูงกว่าป่าเต็งรัง อย่างไรก็ตามการใชส้อยดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบียบของการจดัการ

เพื่อให้ป่าชุมชนสามารถดาํรงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มศกัยภาพการใช้ประโยชน์ใน

อนาคตต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดไผ่ในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง อาํเภอ

ลอง จงัหวดัแพร่ โดยการวางแปลงอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling) ขนาด 20  เมตร ×  20  เมตร 

จาํนวน 25 แปลง พร้อมนบัจาํนวนกอในแปลงตวัอยา่ง โดยในแต่ละกอทาํการสุ่มวดัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง

เพียงอก จาํนวน 3 ลาํ/กอ วดัความสูงของแต่ละกอ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาความหลากหลายของชนิดไผ่ใน

พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง 

 ผลการศึกษาพบว่า มีชนิดไผใ่นพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง 5 ชนิด  4 สกุล 1 วงศ ์มีค่าดชันีความหลาก

ชนิด เท่ากบั 1.00 ชนิดไผท่ี่มีขนาดลาํใหญ่ท่ีสุดคือ ไผซ่างนวล (Dendrocalamus membranaceus) มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 22.82 ± 3.22 Cm ส่วนชนิดไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata) มีขนาดลาํเล็กท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

12.44 ± 2.51 Cm เม่ือประเมินความเด่นของชนิดไผใ่นพื้นท่ีป่าชุมชนโดยใชค่้าดชันีความสาํคญั (IVI) พบวา่ 

ชนิดไผ่ท่ีมีค่าดัชนีความสําคัญสูงท่ีสุดในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านปง 3 ลําดับแรก ได้แก่ ไผ่ซางนวล 

(Dendrocalamus membranaceus) มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 201.14 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาไดแ้ก่ ไผไ่ล่ลอ 

(Gigantochloa nigrociliata) มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 42.27 เปอร์เซ็นต ์และ ไผบ่งดาํ (Bambusa tulda) 

มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 21.87 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่า ไผ่ซางนวลมีความเด่นในพื้นท่ี

และมีศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์สูงเน่ืองจากมีลาํไผจ่าํนวนมากในแต่ละกอและมีขนาดใหญ่  

คาํสําคญั: ความหลากหลาย, ไมไ้ผ ่
 

Abstract 

The purpose of this research was to observe the bamboo diversity in Ban Pong Community Forest, 

Long district, Phrae province. The systematic sampling plots 20 m × 20 m, were established, total 25 plots. 

Is each plot, all bamboo species was identified and all clumps were counted. In addition, three culms were 
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randomly measured of diameter in each clump and total clump height was also done. The bamboo diversity 

was analysed. 

The results shown that 5 bamboo species 4 genera and 1 families were found with, low species 

diversity (H/= 1.0). The highest and lowest culm size were species of Dendrocalamus membranaceus (22.82 

± 3.22 cm) and Gigantochloa albociliata (12.44 ± 2.51 cm), respectively. The dominance bamboo based on 

importance value index (IVI) showed that. Dendrocalamus membranaceus had the highest IVI (201.14 %) 

followed by Gigantochloa nigrociliata and Bambusa tulda with IVI of 42.27 and 21.87 %, respectively. 

Indicating that Dendrocalamus membranaceus is dominant in the area and has high potential for utilization 

due to the large number of bamboo culm in each clump and large size. 

Keywords: Species Diversity, Bamboo 

 

บทนํา 

ไผเ่ป็นพืชใบเล่ียงเด่ียวจดัอยูใ่นวงศห์ญา้ Gramineae หรือ Poaceae ท่ีมีอายไุดห้ลายสิบปี ข้ึนเป็นกอ 

มีเหงา้ใตดิ้น ลาํตน้ตรง มีเน้ือไม ้มีขอ้และปลอ้งชดัเจน มีกาบหุม้ มีตาท่ีขอ้ ปลอ้งกลวง ไผมี่การกระจายพนัธ์ุ

มากท่ีสุดในแถบร้อนทางตอนใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย พบ 45 สกุล 750 ชนิด สําหรับ

ประเทศไทยซ่ึงตั้งอยู่ในเขตร้อน (สราวุธ และคณะ, 2554) พบไผ่ในเมืองไทย 15 - 20 สกุล 80 - 100 ชนิด 

พบกระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของไทย รวมทั้งบริเวณเกาะต่างๆ ส่วนมากพบข้ึนกระจายตามป่าเบญจพรรณ

หรือป่าผสมผลดัใบ และป่าดิบช้ืน มีการใช้ประโยชน์จากไมไ้ผ่เป็นจาํนวนมากทั้งในด้านอาหาร การ

ก่อสร้าง พลงังานทางเลือก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นตน้ ไมไ้ผแ่ต่ละชนิดยงั

มีสมบติัของหน่อในดา้นการรับประทาน และลกัษณะของเน้ือไมใ้นดา้นของการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั

ไปแลว้แต่ชนิดของไผ่ (จรัล และคณะ, 2548) อีกทั้งไผ่ยงัเป็นผลผลิตของป่าท่ีสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของ

มนุษย ์และมีความเก่ียวพนักบัมนุษยม์าตั้งแต่อดีต มีการใชป้ระโยชน์กนัมากมาย ไผจ่ดัเป็นพืชโตเร็ว (fast-

growing plant) ท่ีมีรอบตดัฟันสั้ น (short harvest rotation) เม่ือเทียบกับไมโ้ตเร็วชนิดอ่ืน ๆ ปัจจุบนัไผ่ยงั

จดัเป็นไมอ้เนกประสงค ์(multipurpose plant species) เพราะทุกส่วนของไผ่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได้

ทั้งส้ินทั้งทางตรงและทางออ้ม (สราวุธ และคณะ, 2549) จึงทาํใหไ้ผเ่ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมากในประเทศ 

ป่าชุมชนบา้นปง เป็นป่าชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ พื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่ถูกปกคลุม

ดว้ยป่าเบญจพรรณ พบว่า ในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง  มีไผท่ั้งหมด 5 ชนิด ไดแ้ก่ ไผบ่งดาํ ไผซ่างนวล ไผไ่ร่ 

ไผไ่ล่ลอ และไผข่า้วหลาม จึงทาํใหชุ้มชนมีการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเป็นจาํนวนมากจนเกิดเป็นอาชีพ

ในการนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑจ์ากไผ ่โดยป่าชุมชนบา้นปงมีการบริหารจดัการการใชป้ระโยชน์จากไผ่

ในพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหทุ้กปีชุมชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าได ้



การประชุมวิชาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

63 

อยา่งไรก็ตามจนถึงปัจจุบนัยงัไม่เคยมีการศึกษาถึง ขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งในส่วนของขนาดลาํ ความ

หนาแน่นของจาํนวนลาํและกอ และรวมถึงความหลากชนิดไมไ้ผ่ในพื้นท่ีดังกล่าว ดังนั้นงานวิจัยน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบปริมาณกอและลาํรวมถึงความหลากหลายของชนิดไมไ้ผ ่เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

พื้นฐานในการจดัการการใชป้ระโยชน์จากไมไ้ผใ่นป่าชุมชนบา้นปงอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. สถานทีศึ่กษา 
 

ทาํการคดัเลือกพืน้ทีป่่าชุมชนบ้านปง  

มีพื้นท่ีเท่ากบั 3,330 ไร่ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ และเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์จาก

ไผ่เป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่ประเภทของป่าจะเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปเป็นแบบฝน

เมืองร้อน มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียประมาณ 1,204.68 มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27.95 องศา

เซลเซียส (สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอลอง, 2564) เม่ือพิจารณาตามลกัษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย 

สามารถแบ่งฤดูกาลไดด้งัน้ี ฤดูหนาว ฤดูร้อน  และฤดูฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) (Figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Sample plot of Ban Pong Community Forest, Long District, Phrae Province 

 

2. การเกบ็ข้อมูล 

1. พิจารณาคดัเลือกบริเวณท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของสงัคมไผ ่วางแปลงตวัอยา่งขนาด  20  เมตร ×  20  

เมตร จาํนวน 25 แปลง  อยา่งเป็นระบบ (systematic sampling) (Figure 1) 

2. ในแต่ละแปลงตวัอยา่ง ทาํการระบุชนิดไผ ่นบัจาํนวนกอและจาํนวนลาํ พร้อมทาํการสุ่มลาํไผ่

จาํนวน 3 ลาํในแต่ละกอเพื่อวดัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง พร้อมทั้งวดัความสูงในแต่ละกอ ชนิดไผอ่า้งตาม 

หนงัสือ ไผใ่นเมืองไทย (BAMBOO of Thailand) 
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์องคป์ระกอบชนิดพรรณไผ ่โดยวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น, ความเด่น, ความถ่ี,  ค่าความ

หนาแน่นสัมพทัธ์, ค่าความเด่นสัมพทัธ์, ค่าความถ่ีสัมพทัธ์ และค่าดัชนีความสําคญั (Importance Value 

Index: IVI) ตามวิธีการของ  Marod and Kutintara (2009) พร้อมทั้งวิเคราะห์ความหลากชนิดเม่ือพิจารณา

ดชันีความหลากหลายของ Shannon – Wiener (Magurran, 1988) จากสมการ  H´ = -Σ pi ln pi   

 

ผลและวจิารณ์ 

1. ความหลากหลายของชนิดไผ่ 

ผลการศึกษาพบว่าพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ มีความหลาชนิดของไผ่ในพื้นท่ี

ทั้งหมด  5 ชนิด  4 สกลุ 1 วงศ ์(Table 1) จากทั้งหมด 150 กอ มีค่าดชันีความหลากชนิดค่อนขา้งตํ่า (H/= 1.0) 

ชนิดไผ่ท่ีมีขนาดลาํและความสูงกอใหญ่ท่ีสุดคือ ไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus) มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 22.82 ± 3.22 Cm และ 20.68 ± 0.87 m ตามลาํดบั ส่วนชนิดไผไ่ร่ (Gigantochloa albociliata) มีขนาด

ลาํและความสูงกอเลก็ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.44 ± 2.51 Cm  และ 13.16 ± 3.55 m ตามลาํดบั (Table 1) 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ เบญจวรรณ และคณะ (2559) สาํรวจความหลากหลายของไผใ่น

พื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้และจงัหวดัปราจีนบุรี พบไผใ่นเขตจงัหวดัสระแกว้ 13 ชนิด 4 สกุล จงัหวดัปราจีนบุรี 

พบไผ่ 18 ชนิด 6 สกุล และการศึกษาของ นพนันท์ และคณะ (2557) ศึกษาความหลากหลายของไผ่ ใน

อุทยานแห่งชาติภูลงักา จงัหวดันครพนม พบไผจ่าํนวน 10 ชนิด 5 สกุล พบว่าทั้ง 2 พื้นท่ีมีความหลากหลาย

ของชนิดไผม่ากกวา่พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง  
 

Table 1 Bamboo species found in the Ban Pong Community Forest 

Number Species Family 
Culm size 

(cm) 

Clump heitht 

(m) 

1 Dendrocalamus membranaceus BAMBOOSACEAE 22.82 ± 3.22 20.68 ± 0.87 

2 Bambusa tulda BAMBOOSACEAE 18.22 ± 3.29 18.79 ± 13.71 

4 Gigantochloa nigrociliata BAMBOOSACEAE 16.99 ± 5.04 16.37 ± 3.48 

4 Cephalostachyum pergracile BAMBOOSACEAE 13.59 ± 3.71 21.03 ± 20.79 

5 Gigantochloa albociliata BAMBOOSACEAE 12.44 ± 2.51 13.16 ± 3.55 
 

เม่ือประเมินความเด่นของชนิดไผใ่นพื้นท่ีโดยใชค่้าดชันีความสาํคญั (IVI) พบวา่ ชนิดไผท่ี่มีค่าดชันี

ความสําคัญสูงท่ี สุดในพื้น ท่ี ป่า ชุมชนบ้านปง 3 ลําดับแรก ได้แก่  ไผ่ซางนวล (Dendrocalamus 

membranaceus) มีค่าดชันีความสําคญั เท่ากบั 201.14 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาไดแ้ก่ ไผ่ไล่ลอ (Gigantochloa 

nigrociliata) มีค่าดัชนีความสําคัญ เท่ากับ 42.27 เปอร์เซ็นต์ และ ไผ่บงดํา (Bambusa tulda) มีค่าดัชนี
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ความสาํคญั เท่ากบั 21.87 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ส่วนชนิดท่ีพบนอ้ยท่ีสุดในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง คือ ไผ่ 

ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile) พบว่ามีค่าดัชนีความสําคัญ (IVI) น้อยท่ีสุด เท่ากับ 13.83 

เปอร์เซ็นต ์(Table 2) นอกจากน้ียงัพบว่า ไผซ่างนวล (Dendrocalamus membranaceus) มีค่าความหนาแน่น

เฉล่ีย เท่ากบั 106 ± 53.5 กอ/เฮกแตร์ (1,671 ± 15.76 ลาํ/เฮกแตร์) รองลงมา คือ ไผบ่งดาํ (Bambusa tulda)  

มีค่าความหนาแน่นเฉล่ีย เท่ากบั 14 ± 7.5 กอ/เฮกแตร์ (246 ± 17.57 ลาํ/เฮกแตร์) ไผ่ไล่ลอ (Gigantochloa 

nigrociliata) มีค่าความหนาแน่นเฉล่ีย เท่ากับ 12 ± 6.5 กอ/เฮกแตร์ (126 ± 10.50 ลํา/เฮกแตร์) ไผ่ไร่ 

(Gigantochloa albociliata) มีค่าความหนาแน่นเฉล่ีย เท่ากบั 11 ± 6 กอ/เฮกแตร์ (145 ± 13.18 ลาํ/เฮกแตร์) 

และ ไผ ่ขา้วหลาม (Cephalostachyum pergracile) มีค่าความหนาแน่นเฉล่ีย เท่ากบั 7 ± 4 กอ/เฮกแตร์ (102 ± 

14.57 ลาํ/เฮกแตร์) ตามลาํดบั (Table 3) เน่ืองจากการกระจายของชนิดไผ่มีผลต่อการเขา้ถึงหรือการใช้

ประโยชน์ ในขณะท่ีจาํนวนลาํในแต่ละกอส่งผลถึงการพิจารณาเลือกจาํนวนลาํท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ ส่วน

ความหนาแน่นของกอกแ็สดงใหเ้ห็นถึงความชุกชุมของไผช่นิดนั้นๆในพื้นท่ี 
 

Table 2 Density (D; plant/ha), Dominance (Do; %), Frequency (F; %), relative density (RD; %), relative 

dominance (RDo, %), relative frequency (RF; %) and Importance Value Index (IVI; %) of bamboo in the 

Community Forest Long District, Phrae Province 

NO Species 
clump of 

bamboos 
Plot 

D 

(%) 

Do 

(%) 

F 

(%) 

RD 

(%) 

RDo 

(%) 

RF 

(%) 

IVI 

(%) 

1 Dendrocalamus membranaceus 106 22 106 112.15 88 70.67 72.58 57.89 201.14 

2 Gigantochloa nigrociliata 12 6 12 28.56 24 8.00 18.48 15.79 42.27 

3 Bambusa tulda 14 3 14 7.18 12 9.33 4.64 7.89 21.87 

4 Gigantochloa albociliata 11 4 11 4.67 16 7.33 3.02 10.53 20.88 

5 Cephalostachyum pergracile 7 3 7 1.96 12 4.67 1.27 7.89 13.83 
 

Table 3 Average Density of Clump and Culm Bamboo in the Ban Pong Community Forest 

Number Species Clump /ha-1 Culm/ha-1 

1 Dendrocalamus membranaceus  106 ± 53.5 1,671 ± 15.76 

2 Bambusa tulda  14 ± 7.5 246 ± 17.57 

3 Gigantochloa nigrociliata  12 ± 6.5 126 ± 10.50 

4 Gigantochloa albociliata 11 ± 6 145 ± 13.18 

5 Cephalostachyum pergracile  7 ± 4 102 ± 14.57 

 Total 150 ± 77.5 2,290 ± 71.81 
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สรุป 

พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง พบไผจ่าํนวน 5 ชนิด 4 สกลุ 1 วงศ ์จากทั้งหมด 150 กอ มีค่าดชันีความหลาก

ชนิด เท่ากบั 1.00 ชนิดท่ีพบ ไดแ้ก่ ไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus),ไผ่ไล่ลอ (Gigantochloa 

nigrociliata), ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata), ไผ่ขา้วหลาม (Cephalostachyum  pergracile) และไผ่บงดาํ 

(Bambusa tulda) นอกจากน้ีในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านปงยงัมีการบริหารจัดการในเร่ืองของการเขา้ไปใช้

ประโยชน์จากไมไ้ผใ่นพื้นท่ี โดยมีการจดัแบ่งโซนในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละปี และในการเลือกตดั

ไมไ้ผ่ จะเลือกตดัลาํท่ีมีอายุ 2-3 ปี ข้ึนไป เพื่อปล่อยให้ลาํท่ีเพิ่งเกิดใหม่ในแต่ละปีไดมี้การทดแทนเองตาม

ธรรมชาติ และสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าชุมชนไดใ้นทุกๆปี 
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ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดไม้ต้น ในพืน้ทีป่่าชุมชนบ้านปง อาํเภอลอง จังหวดัแพร่ 

DIVERSITY AND TREE SPECIES COMPOSITION IN BAN PONG COMMUNITY FOREST, 

LONG DISTRICT, PHRAE PROVINCE 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความหลากหลาย และองคป์ระกอบชนิดของไมต้น้ ในพื้นท่ี 

ป่าชุมชนบา้นปง อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ โดยการเก็บขอ้มูลทาํการวางแปลงตวัอยา่งขนาดแปลง 0.04 เฮกแตร์  

(20 เมตร x 20 เมตร) จาํนวน 25 แปลง  ดว้ยวิธีการวางแปลงตวัอย่าง แบบเป็นระบบ (Systematic sampling)  

ผลการศึกษา พบพรรณไมท้ั้งหมด  87 ชนิด 68 สกุล 31 โดยมีความหลากหลายในระดบัไมใ้หญ่สูงกว่าระดบั 

ไมห้นุ่ม เม่ือพิจารณาจากค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Wiener (H’) เท่ากบั 3.82 และ 2.11 ตามลาํดบั  

ความหนาแน่นและพื้นท่ีหน้าตัด เท่ากับ 853 ต้น/เฮกแตร์ และ 23.11 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ตามลําดับ  

ความหลากชนิดระดับกล้าไม้พบอยู่ในระดับปานกลาง (H/=2.92) แต่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูง 

(58,000 ตน้/เฮกแตร์) รูปแบบการกระจายตวัของไมใ้หญ่ตามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอกของไมใ้หญ่  

เป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ แสดงให้เห็นว่าป่าชุมชนบา้นปงมีการสืบต่อพนัธ์ุและสามารถรักษาโครงสร้างป่า 

ได้ตามปกติ ดังนั้น ผลการวิจยัน้ีสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาลกัษณะของชนิดพรรณไมเ้ด่นเพื่อใช้ใน 

การฟ้ืนฟูป่าท่ีเส่ือมโทรมซ่ึงอาจทาํใหป้ระสบความสาํเร็จไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

คาํสําคญั: ความหลากหลาย, องคป์ระกอบชนิดไมต้น้, ป่าชุมชน 

 

Abstract 

This study aimed to conduct the forest structure and tree species diversity in the Community Forest of 

Ban Pong, Long District, Phrae Province. The 25 plots of 0.04 ha-1 (20 m x 20 m) were set up which systematic 

sampling method was done. The results showed a total species of 87 species, 68 genera, 31 families were found. 

The species diversity based on Shannon-Wiener index (H/) had higher in the mature trees than sapling stages 
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(H/ =3.82 and 2.11, respectively).  While, mature tree density and basal area were 853  individuals.ha-1 and 

23.11 m2.ha-1 , respectively. At the seedling stage, the intermediate species diversity (H/=2.92) and high density 

(5 8 , 0 0 0  individuals.ha-1) were found. The negative exponential form based on number of mature trees 

distribution relating to their diameter class distribution was detected. Indicating Ban Pong Community Forest 

can maintain its structure in the future. Therefore, the results of this research could be used to characterize 

dominant tree species in order to help restore degraded forests, which could potentially lead to faster success. 

Keywords: Species Diversity, Forest Structure, community forest 
 

บทนํา 

พื้นท่ีป่าชุมชนเป็นพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เน่ืองจากชาวบา้นมีการเขา้ไป

ใช้ประโยชน์ และมีการพึ่ งพิงทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชุมชน ซ่ึงป่าชุมชนทําให้เกิดพื้นท่ีอนุรักษ ์

อย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากมีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยและพื้นท่ีอนุรักษ์อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการรักษาแหล่ง 

ต้นนํ้ าลําธารของชุมชน และให้เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่า (Larpkern et al., 2016)  ป่าชุมชนจึงเป็นแนวทาง 

การดูแลทรัพยากรอยา่งมีส่วนร่วมท่ีทาํให้เกิดการอนุรักษร่์วมกบัการสร้างคุณภาพความเป็นอยูท่ี่ดีใหแ้ก่ชุมชน 

(ปัญญา, 2562) ป่าชุมชนเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนร่วมทํางานกับหน่วยงานของรัฐ 

ในการควบคุม ดูแลรักษา เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื (RFD, Community Forest Bureau,  2015)  

พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านปง เป็นป่าชุมชนท่ีได้รับรางวลัการประกวดป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ 

ประจาํปี 2563 ภายใตโ้ครงการ "คนรักษป่์า ป่ารักชุมชน" ซ่ึงการไดรั้บรางวลัในคร้ังน้ีเกิดจากการท่ีชุมชนเจอ

ปัญหาภยัแลง้และช่วยกนัฟ้ืนฟูป่าผนืน้ีจนกลายเป็นป่าตน้นํ้ าลาํธาร (ราชกรุ๊ป, 2563) อยา่งไรก็ตามการรวบรวม

ขอ้มูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพยงัไม่มีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในส่วนของพรรณ

พืช ดงันั้น งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความหลากหลายและองคป์ระกอบชนิดไมต้น้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

พื้นฐานสาํหรับการจดัการดา้นความหลากหลายของพรรณไมข้องป่าชุมชนบา้นปง รวมถึงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการป่าชุมชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
  

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. พืน้ทีศึ่กษา  

  พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านปง ตั้ งอยู่ท่ี หมู่ 3 ตาํบลต้าผามอก อาํเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพื้นท่ี 3,330 ไร่  

เป็นป่าสงวนแห่งชาติและมีสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบ (Deciduous forests) มีความสูงจากนํ้ าทะเลปานกลาง
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ประมาณ 511 เมตร มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียประมาณ 1,204.68 มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27.95 องศา

เซลเซียส (สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอลอง, 2563)   
 

2. การเกบ็ข้อมูล  

 ทาํการวางแปลงตวัอย่าง ขนาด 20 x 20 เมตร จาํนวน 25 แปลง ด้วยการวางแปลงแบบเป็นระบบ 

(Systematic sampling) และบริเวณก่ึงกลางแปลงตวัอย่างขนาด 20 x 20 เมตร ทาํการวางแปลงย่อยขนาด 5 x 5 

เมตร และ 1x1 เมตร เพื่อทาํการเกบ็ขอ้มูลไมห้นุ่ม (Sapling) และกลา้ไม ้(Seedling)  ตามลาํดบั (Figure 1) 

 

 
Figure 1 Sample plot of Ban Pong Community Forest, Long District, Phrae Province. 

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล  

3.1 ดัชนีค่าความสําคญั (Importance value index, IVI) 

ทาํการวิเคราะห์ค่าดชันีความสําคญัของชนิดไม ้ดว้ยการคาํนวณจากผลรวมค่าความสัมพทัธ์ของค่า

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RD), ความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance, RDo),  และความถ่ี

สมัพทัธ์ (relative frequency, RF) (Curtis and McIntosh, 1950) สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

IVI = RF + RD + RDo 
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3.2 ความหลากชนิด (Species diversity)  

วิ เคราะห์ดัชนีความหลากหลาย จากดัชนีค่าความหลากชนิดของ Shannon-Wiener Index (H')  

(Shannon-Weiner, 1949) ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นดัชนีท่ีใช้ในการช้ีวดั ความหลากหลายทางชีวภาพได้ดี  

(ดอกรัก และคณะ, 2561) คาํนวณไดด้งัน้ี  

å
=

=- s

i 1
H ' (Pi ln Pi)  

 เม่ือ  H' = ค่าดชันีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener 

   S = จาํนวนชนิดพืชพรรณ 

   Pi = สดัส่วนของจานวนชนิดท่ี i ต่อผลรวมของจานวนทั้งหมดทุกชนิดในสงัคม (N) 

           เม่ือ i = 1, 2, 3, … , s 

  

3.3 การกระจายตามขนาดช้ันเส้นผ่าศูนย์กลาง 

รูปแบบการกระจายของตน้ไมต้ามขนาดชั้นของเส้นผา่นศูนยก์ลาง สามารถบ่งบอกการสืบต่อพนัธ์ุของ

พรรณไมใ้นป่าได ้โดยหากมีรูปแบบการกระจายแบบช้ีกาํลงั (Exponential form หรือ J-shape) หรือแบบช้ีกาํลงั

เชิงลบ (Negative exponential form หรือ L-shape) แสดงถึงความผิดปกติดา้นการสืบต่อพนัธ์ุท่ีจาํนวนไมข้นาด

เล็กมีจาํนวนนอ้ยหรือไม่สามารถตั้งตวัได ้ขณะท่ีหากเป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ (Negative exponential form หรือ 

L-shape) แสดงให้เห็นถึงการสืบต่อพนัธ์ุเป็นปกติ โดยสังคมพืชสามารถรักษาโครงสร้างป่าได้ในอนาคต   

(ดอกรัก และคณะ, 2561) 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิด 
 

จากการสาํรวจพบพรรณไมท้ั้งส้ิน  87 ชนิด 68 สกลุ 31 วงศ ์ระดบัไมใ้หญ่ พบ 86 ชนิด 68 สกลุ 31 วงศ ์ 

มีค่าดัชนีความหลายชนิดของไมใ้หญ่เท่ากับ 3.82 มีขนาดพื้นท่ีหน้าตดั เท่ากับ 23.11 ตารางเมตร/เฮกแตร์  

มีความหนาแน่นของไมใ้หญ่ เท่ากบั 853 ตน้/เฮกแตร์ (Table 1) และประเมินความเด่นของชนิดไมใ้นสังคมโดย

ใชค่้าดชันีความสาํคญั (IVI) พบว่า ชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความสาํคญัสูงสุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ประดู่ (Pterocarpus 

macrocarpus) สัก (Tectona grandis) แดง (Xylia xylocarpa) กระพี้ จั่น (Millettia brandisiana) และ ตะแบก

เปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana) ตามลาํดบั  (Table 2) ระดบัไมห้นุ่ม พบ 13 ชนิด 13 สกุล 12 วงศ์ มี

ความหนาแน่นของหมู่ไม ้เท่ากับ 1,008 ตน้/เฮกตาร์ มีค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 2.11  (Table 1) และ
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ประเมินความเด่นของชนิดไมใ้นสังคมโดยใชค่้าดชันีความสําคญั (IVI) พบว่าชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความสําคญั

สูงสุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ตะคร้อ (Schleichera oleosa) กระพี้จัน่ (M. brandisiana) แดง (X. xylocarpa) ยมหิน 

(Chukrasia tabularis) และ ปอยาบ (Colona flagrocarpa) ตามลาํดับ (Table 2) ระดับกลา้ไม ้พบ 25 ชนิด 22 

สกุล 15 วงศ์ มีความหนาแน่นของหมู่ไม ้เท่ากบั 58,000 ตน้/เฮกตาร์ มีค่าดชันีความหลากชนิด เท่ากบั 2.92  

(Table 1) และประเมินความเด่นของชนิดไมใ้นสังคมโดยใชค่้าดชันีความสาํคญั (IVI) พบว่าชนิดไมท่ี้มีค่าดชันี

ความสําคัญสูงสุด 5 ลาํดับแรก ได้แก่ ตะคร้อ (S. oleosa) กระพี้ จั่น (M. brandisiana)  ต้ิวขน (Cratoxylum 

formosum ปอยาบ (C.flagrocarpa) และสัก (T. grandis)  ตามลาํดบั (Table 2) แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างและ

องคป์ระกอบพรรณไมใ้นป่าชุมชนบา้นปงมีสภาพความสมบูรณ์ค่อนขา้งสูงแมว้่าอนุญาตใหมี้การใชป้ระโยชน์

ตามระเบียบของชุมชน ความหลากชนิด แตกต่างจากพื้นท่ีป่าเบญจพรรณท่ีผา่นการทาํไร่ขา้วโพดและปล่อยให้

มีการทดแทนตามธรรมชาติ บริเวณลุ่มนํ้ าแม่คาํมี ท่ีพบชนิดพรรณไมต้ํ่ากว่า (39 ชนิด 32 สกุล 18 วงศ)์ รวมถึง

พื้นท่ีหนา้ตดั (14.32 ตารางเมตร/เฮกแตร์) และความหนาแน่น (633 ตน้/เฮกแตร์) ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

เน่ืองจากปัญหาการบุกรุกท่ีเกิดข้ึน (นิจปวริชศา, 2560) 
 

Table 1 Tree species composition in Ban Pong community forest. 

Community 

Characters 
Species Genus Family 

Shannon-Weiner 

index (H') 

Stem density 

(stems ha-1) 

Basal area 

(m2ha-1) 

Tree 86 68 31 3.82 853 23.11 

Seedling 13 13 12 2.11 1,008 - 

Sapling 25 22 15 2.92 58,000 - 
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Table 2 The top five on Importance Index (IVI) of tree, seedling and sapling of Ban Pong community forest 

including relative dominance (RDo, %), relative density (RD, %), and relative frequency (RF, %). 

Staged Botanical name RDo RD RF IVI 

Tree 1. Pterocarpus macrocarpus 12 6.68 4.52 23.21 

 2. Tectona grandis 10.03 6.57 3.77 20.36 

 3. Xylia xylocarpa 4.70 9.85 5.28 19.83 

  4. Millettia brandisiana 5.23 7.15 4.77 17.16 

 5. Lagerstroemia duperreana  5.65 5.98 4.27 15.90 

Sapling 1. Schleichera oleosa - 33.33 33.33 66.67 

  2. Millettia brandisiana - 14.29 14.29 28.57 

  3. Xylia xylocarpa - 9.52 9.52 19.05 

  4. Chukrasia tabularis  - 12.70 4.76 17.46 

 5. Colona flagrocarpa - 6.35 7.14 13.49 

Seedling 1. Schleichera oleosa - 11.72 12.12 23.85 

 2. Millettia brandisiana - 11.72 7.58 19.30 

 3. Cratoxylum formosum  - 8.28 7.58 15.85 

 4. Colona flagrocarpa - 8.28 7.58 15.85 

 5. Tectona grandis - 5.52 9.09 14.61 
 

2 . การสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาต ิ

  พบการกระจายตวัของชั้นขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอกของไมใ้หญ่เป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ หรือแบบ 

L-shape คือ พบไมข้นาดเลก็อยูจ่าํนวนมากและมีจาํนวนลดลงเม่ือมีขนาดความโตเพิ่มข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่าสังคม

พืชแห่งน้ีมีการสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติเป็นไปอย่างปกติ (Figure 2A) แต่เม่ือพิจารณาตามชนิดไมท่ี้มีค่าดัชนี

ความสาํคญัสูงสุด 5 ลาํดบั ไดแ้ก่ ประดู่ สัก แดง กระพี้จัน่ และ ตะแบกเปลือกบาง พบพรรณไมท่ี้มีรูปแบบการ

กระจายแบบไม่ต่อเน่ือง หรือเป็นรูประฆงัคว ํ่าหน่ึงรูปหรือมากกว่า (Figure 2 B-C) ไดแ้ก่ ประดู่ และ สัก แสดง

ให้เห็นถึงการขาดความต่อเน่ืองดา้นการกระจายของตน้ไมต้ามขนาดชั้นความโต แตกต่างจากไมแ้ดง กระพี้จัน่ 

และ ตะแบกเปลือกบาง ท่ีมีการกระจายแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ บ่งบอกถึงการสืบต่อพนัธ์ุเกิดข้ึนไดอ้ย่างเป็นปกติ
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ตามธรรมชาติ (Figure 2 D-F) ดังนั้ นชนิดพรรณท่ีจะนํามาใช้ในการฟ้ืนฟูป่า ได้แก่ แดง กระพี้ จั่น และ  

ตะแบกเปลือกบาง อาจทาํใหก้ารฟ้ืนฟูป่าประสบความสาํเร็จไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

 

 
Figure 2 Diameter class of Ban Pong community forest; A) All Species, B) Pterocarpus macrocarpus,  

C) Tectona grandis, D) Xylia xylocarpa, E) Millettia brandisiana, F) Lagerstroemia duperreana 

 

สรุป 

สังคมพืชในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง พบพรรณไม ้87 ชนิด 68 สกุล 31 วงศ ์โดยมีความหลากหลายใน

ระดบัไมใ้หญ่สูงกว่าระดบัไมห้นุ่มเม่ือพิจารณาจากค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Wiener (H’) เท่ากบั 

3.82 และ 2.11 ตามลาํดับ ชนิดไม้ท่ีมีค่าดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 ลาํดับ ได้แก่ ประดู่ (P. macrocarpus)  

สัก (T. grandis) แดง (X. xylocarpa) กระพี้ จั่น (M. brandisiana) และ ตะแบกเปลือกบาง (L. duperreana) 

ตามลาํดบั และในการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติของสังคมพืชในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง มีรูปแบบการกระจายตวั

ของไมใ้หญ่ตามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก เป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างและ

องคป์ระกอบพรรณไมใ้นป่าชุมชนบา้นปงมีสภาพความสมบูรณ์ค่อนขา้งสูง และสามารถรักษาโครงสร้างป่าได้

ตามปกติ ดงันั้น เพื่อให้การอนุรักษบ์รรลุตามเป้าหมายจาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํขอ้มูลไป

ใชใ้นการจดัการป่าชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

74 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูน้าํชุมชนพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม และ
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บทคดัย่อ 
 

 การประเมินความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าในเชิงพื้นท่ี โดยใชแ้บบจาํลองการครอบครองพื้นท่ี 

Occupancy model แต่ในส่วนของแบบจาํลองย่อยของโอกาสในการตรวจพบ Markovian model และทาํการ

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พบว่า การครอบครองพื้นท่ีของปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์า 

ข้ึนอยู่กบัระยะห่างจากหน่วยพิทกัษป่์า ระยะห่างจากพื้นท่ีเกษตรกรรม และความลาดชนั (β = 1.81, -1.09  

และ 0.98) การตรวจพบปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์า ข้ึนอยูก่บั จาํนวนระยะทาง และจาํนวนวนัการลาดตระเวน

เชิงคุณภาพ (β = 133,961.77 และ -84,168.04) เปรียบเทียบความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าในเชิงพื้นท่ี 

พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพสูงจะทาํใหค้วามเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าในพื้นท่ีลดลง  

คาํสําคญั : ปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์า ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

 

Abstract 

 The objective of this research was to investigate the factors influencing occupied sites and detection of poaching 

and predicting spatial poaching risks using occupancy model with Markovian spatially autocorrelated detection probability 

based on SMART database. The results from occupancy model showed that poaching was negatively associated with the 

distance from the nearest ranger station, while positively associated with distance from agricultural area, and slope (β = 

1.81, -1.09 and 0.98). The modeled probability of detection on poaching by patrolling was associated with the accumulated 

patrol distance and accumulated patrol days (β = 133,961.77 and -84,168.04). The Predicted risk map of poaching 

wasfound to be useful for  SMART patrol planning to effectively reduce the poaching risk in the protected area. 

Keywords : Poaching, SMART patrol system 
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บทนํา 
 

 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัออก ไดน้าํระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 

PATROL SYSTEM) มาใชใ้นการคุม้ครอง ดูแล รักษาพื้นท่ี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นระบบ 

ท่ีไดรั้บการยอมรับและนาํไปใชใ้นพื้นท่ีคุม้ครองหลายแห่งของโลก (Hötte et al., 2016) อยา่งไรก็ตาม ยงัพบว่า

ปัจจยัคุกคามต่าง ๆ เช่น การล่าสัตว์ป่า ยงัคงเกิดข้ึนในพื้นท่ี เน่ืองจากเป็นถ่ินท่ีอาศยัของสัตว์ป่าท่ีเป็น 

ท่ีตอ้งการของนายพรานเน่ืองจากได้รับผลตอบแทนจากการล่าค่อนขา้งสูง (Arias et al., 2016) ดังนั้น 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อประเมินความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าในเชิงพื้นท่ี ในเขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัออก เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Kuiper et al., 2020) ซ่ึงจะทาํให้กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง 

(Critchlow et al., 2016) 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

อุปกรณ์ 

1. โปรแกรมฐานขอ้มูล SMART  

2. โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3. โปรแกรม Microsoft Office 

4. โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (Program PRESENCE) 

วธีิการ 

 1. กาํหนดพื้นท่ีศึกษาในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัออก ขนาด 1 ตารางกิโลเมตร 

เก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการครอบครองพื้นท่ีและการตรวจพบปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์า 

เป็นรายเดือน จาํนวน 24 เดือน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 - 2562 โดยใชข้อ้มูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพจาก

โปรแกรมฐานขอ้มูล SMART และฐานขอ้มูลโครงการจดัการผนืป่าตะวนัตกเชิงระบบนิเวศ (WEFCOM, 2004)  

2. วิเคราะห์การครอบครองพื้นท่ีและการตรวจพบปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์า โดยเลือกใชแ้บบจาํลอง 

Markovian เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจา้หน้าท่ีพิทกัษป่์ามีความต่อเน่ืองกนั 

ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา ซ่ึง Hines et al. (2010) ได้พฒันาข้ึนเพื่อเอาชนะขอ้จาํกัดด้านการเขา้ถึงพื้นท่ีของ 

การสาํรวจท่ีเป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงแบบจาํลองน้ีไดช้ดเชยการขาดความเป็นอิสระต่อกนัของการสาํรวจแต่ละ

พื้นท่ี โดยการสร้างแบบจาํลองความสัมพนัธ์ในเชิงพื้นท่ี (ตวัแปร θ0, θ¹และ θπ) ของการเปล่ียนแปลงใน

แต่ละช่วงของพื้นท่ีสาํรวจ ความไม่เป็นอิสระของแต่ละพื้นท่ีข้ึนอยูก่บัตวัแปร θ0 ซ่ึงแทนความน่าจะเป็นท่ี

ปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าถูกตรวจพบเฉพาะบางพื้นท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปรากฏในพื้นท่ีสาํรวจก่อนหนา้  

และ θ¹ แทนความน่าจะเป็นท่ีปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าถูกตรวจพบเฉพาะบางพื้นท่ีท่ีมีการปรากฏในพื้นท่ี
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สาํรวจก่อนหนา้ โดยแบบจาํลองการครอบครองพื้นท่ีของปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าข้ึนอยูก่บัค่าความน่าจะเป็น 

2 ค่า คือ ความน่าจะเป็นของการครอบครองพื้นท่ี (Ψ) และความน่าจะเป็นของการตรวจพบ (p)  

3. ประเมินค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองความเส่ียงปัจจัยคุกคามการล่าสัตว์ป่า โดยใช้ logistic 

regression โดยใชต้วัอธิบาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ระยะห่างจากพื้นท่ีหน่วยพิทกัษป่์า ระยะห่างจากพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ความลาดชัน และร่องรอยสัตวกี์บคู่ และนาํผลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกับขอ้มูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ  

เพื่อจาํแนกพื้นท่ีว่าบริเวณใดมีความเส่ียงท่ีจะเกิดปัจจัยคุกคามการล่าสัตว์ป่าสูง แต่มีการลาดตระเวน 

เชิงคุณภาพตํ่า (Thiault et al., 2020) ซ่ึงเลือกใชแ้บบจาํลองท่ีมีค่า AIC (Akaike information criterion) ตํ่า  

 

ผลและวจิารณ์ 

1. แบบจาํลองการครอบครองพื้นท่ีของปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์า  

ผลการวิเคราะห์แบบจาํลอง พบว่า ความน่าจะเป็นของการครอบครองพื้นท่ี ข้ึนอยู่กบั  

3 ปัจจยั คือ ระยะห่างจากหน่วยพิทกัษป่์า ระยะห่างจากพื้นท่ีเกษตรกรรม และความลาดชนั (Table 1) และ

ความน่าจะเป็นของการตรวจพบ ข้ึนอยู่กบั 2 ปัจจยั คือ จาํนวนวนั และจาํนวนระยะทางของการลาดตระเวน 

เชิงคุณภาพ (Table 2) ซ่ึงแต่ละปัจจยัมีค่า β ดงัน้ี 

 1.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการครอบครองพื้นท่ีของปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์า 

1) ระยะห่างจากหน่วยพิทกัษป่์า มีค่า β เท่ากบั 1.81 หมายความว่า พื้นท่ีท่ีอยูห่่าง

จากหน่วยพิทกัษป่์า จะมีการครอบครองพื้นท่ีของปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าเพิ่มมากกว่าพื้นท่ีบริเวณใกล ้

หน่วยพิทกัษป่์า ดงันั้น การมีหน่วยพิทกัษป่์าในพื้นท่ีป่าอนุรักษจ์ะทาํใหปั้จจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าลดลง  

2) ระยะห่างจากพื้นท่ีเกษตรกรรม มีค่า β เท่ากบั -1.09 หมายความว่า พื้นท่ีท่ีอยูใ่กล้

พื้นท่ีเกษตรกรรมจะมีการครอบครองพื้นท่ีของปัจจยัคุกคามการลาสัตวป่์าสูง เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีเกษตร

มกัมีการสร้างกระท่อมเพื่อพกัอาศยัระหว่างการทาํการเกษตร ซ่ึงมีการนอนพกัคา้งคืน ทาํให้เกิดการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณดงักล่าว และกิจกรรมท่ีสาํคญัคือการลกัลอบล่าสัตวป่์า เพื่อนาํมาประกอบอาหาร 

ซ่ึงการลาดตระเวนของเจา้หนา้ท่ีบ่อยคร้ังจะพบซากของสตัวป่์าในกระท่อมดงักล่าว 

3) ความลาดชนั มีค่า β เท่ากบั 0.98 หมายความว่า พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง จะมี

การครอบครองพื้นท่ีของปัจจัยคุกคามการล่าสัตว์ป่าในพื้นท่ีมากกว่าพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันตํ่า ซ่ึงการ

ลาดตระเวนของเจา้หนา้ท่ี พบวา่นายพรานมกัจะสร้างปางพกัในบริเวณหุบเขา หรือร่องหว้ยท่ีมีความลาดชนัสูง 

1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตรวจพบปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์า  

  1) จาํนวนวนัการลาดตระเวนเวนเชิงคุณภาพ มีค่า β เท่ากบั -84,168.04 หมายความวา่ 

พื้นท่ีท่ีมีการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพมีจาํนวนวนัสะสมมาก ๆ จะทาํให้ความน่าจะเป็นในการตรวจพบ

ปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าลดลง 
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2) จาํนวนระยะทางการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ท่ีมีค่า β เท่ากับ 133,961.77 

หมายความว่า พื้นท่ีท่ีมีการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นท่ีมีระยะทางสะสมจาํนวนมาก ๆ จะมีความ

น่าจะเป็นในการตรวจพบปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 

Table 1  Occupancy of poaching risk (Ψ = Probability of occupancy, RAN = Distance from ranger station,  

               AGC = Distance from agricultural areas, SLO = Slope, ATO = Number of wildlife traces in Order  

               Artiodactyla and AIC = Akaike information criterion) 

Model AIC ∆AIC 𝝎𝝎i Likelihood 

 

K Dev. β  
RAN AGC SLO ATO 

Ψ(RAN +AGC+SLO) 636.26 0 0.5405 1 10 616.26 1.81 -1.09 0.98 - 

Ψ(RAN +AGC+SLO+ATO) 636.61 0.35 0.4537 0.8395 11 614.61 1.90 -1.17 0.95 0.26 

Ψ(RAN +AGC+ATO) 646.32 10.06 0.0035 0.0065 10 626.32 1.99 -1.31 - 0.25 

Ψ(RAN +AGC) 647.26 11.00 0.0022 0.0041 9 629.26 1.90 -1.23 - - 

Ψ(RAN +SLO) 657.07 20.81 0 0 9 639.07 2.43 - 1.22 - 

Ψ(RAN +SLO+ATO) 659.07 22.81 0 0 10 639.07 2.43 - 1.22 -0.0001 

Table 2 Detection of poaching risk. ( p = Probability of detection, DAT = number of patrol days, 

                PTC = number of patrol trips, DIS = patrol distance and POM = Proportion of the number of months) 

Model AIC ∆AIC 𝝎𝝎i Likelihood K Dev. β 

DAT DIS PTC POM 
p(DAT+DIS) 636.26 0 0.2477 1 10 616.26 -84,168.04 133,961.77 - - 

p(DIS) 637.54 1.28 0.1306 0.5273 9 619.54 - 9.24 - - 

p(PTC+DIS) 637.81 1.55 0.1141 0.4607 10 617.81 - 16.55 -4.43 - 

p(DAT+POM) 637.9 1.64 0.1091 0.4404 10 617.9 34.41 - - -7.23 

p(DAT+DIS+POM) 638.44 2.18 0.0833 0.3362 11 616.44 -15,081.01 28,734.06 - -997.87 

p(DAT) 638.62 2.36 0.0761 0.3073 9 620.62 35.80 - - - 

 

 2. การประเมินความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าในเชิงพื้นท่ี  

ผลการประเมินความเส่ียงพบว่า พื้นท่ีรอบหมู่และและพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีท่ีอยู่ไกลจาก

หน่วยพิทกัษป่์าจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการล่าสัตวป่์าสูง เม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์า 

กบัจาํนวนคร้ัง จาํนวนวนั และจาํนวนระยะทางของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พบวา่ ทั้ง 3 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าไม่แตกต่างกนั โดยบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพสูงจะทาํให้

ปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าในพื้นท่ีนั้นลดลง ซ่ึงบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการล่าสัตวป่์า ไดแ้ก่ บริเวณ

นํ้ าตกทีลอเร บึงลากะโต แม่นํ้ าแม่กลอง ถํ้ากระดูก เขาชะอม หว้ยทิลากือ หว้ยพร้า และบริเวณแนวเขตท่ีติดต่อ

กบัเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัตก (Figure 1)  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_thTH970TH970&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88+order&sa=X&ved=2ahUKEwi20qzqle_0AhUt3jgGHQdhAVsQ6BMoAHoECBQQAg
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Figure 1 The comparison of poaching risk and the SMART patrol data. (1 = Teelo-re Waterfall, 2 = Lakato Pond, 

3  = Mae Klong River, 4  = Karduk Cave, 5  = Cha-om Gorge, 6  = Huai Thila-ke 7  = Huai Prao and                        

8 = Boundary line adjacent to Thung Yai Naresuan - West wildlife sanctuary) 

 

สรุป 

การครอบครองพื้นท่ีของปัจจัยคุกคามการล่าสัตว์ป่า ข้ึนอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่ ระยะห่างจาก 

หน่วยพิทกัษป่์า ระยะห่างจากพื้นท่ีเกษตรกรรม และความลาดชนั ซ่ึงมีค่า AIC เท่ากบั 636.26 และแต่ละปัจจยั

มีค่า β เท่ากบั 1.81 -1.09 และ 0.98 ตามลาํดบั  

การตรวจพบปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์า ข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยั คือ จาํนวนระยะทาง และจาํนวนวนัของ

การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยมีค่า AIC เท่ากบั 636.26 และมีค่า β เท่ากบั 133,961.77 และ -84,168.04 ตามลาํดบั 

การประเมินความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์าในเชิงพื้นท่ี พบว่า พื้นท่ีรอบหมู่บา้นและพื้นท่ี

เกษตรกรรม และพื้นท่ีท่ีอยูไ่กลจากหน่วยพิทกัษป่์าจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการล่าสตัวป่์าสูง เม่ือเปรียบเทียบ

ความเส่ียงปัจจยัคุกคามการล่าสัตวป่์ากบัขอ้มูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พบว่า บริเวณท่ีมีความเขม้ขน้

ของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพสูงจะทาํใหปั้จจยัคุกคามการล่าสตัวป่์าในพื้นท่ีนั้นลดลง  
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การศึกษาการกระจายรังของนกยูงเขียวโดยใช้แบบจําลองการถดถอยโลจิสติกใน 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเวยีงลอ จังหวดัพะเยา 

Studying nest distribution of Pavo muticus using logistic regression model  

in Wianglor Wildlife Sanctuary, Phayao Province 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัทาํแผนท่ีการกระจายรังของนกยูงเขียวโดยใชแ้บบจาํลองการ

ถดถอยโลจิสติกร่วมกบัปัจจยัชิงพื้นท่ี (ระดบัความสูงของพื้นท่ี ความลาดชนั และระยะห่างจากแหล่งนํ้ า) 

ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา โดยจากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาํลองการ

ถดถอยโลจิสติกไดก้าํหนดพื้นท่ีท่ีมีโอกาสพบรังของนกยูงเขียว 8 จุด และพื้นท่ีท่ีไม่พบรังของนกยูงเขียว 

338 จุด จากผลการศึกษาพบว่า ความลาดชนัเป็นปัจจยัเชิงพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัต่อการพบรังของนกยงูเขียว

อย่างมีนยัสาํคญั (Pr (> |z|) = 0.0495) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99.99 (p = 0.01) โดยมีค่าความถูกตอ้ง

ของแบบจาํลองร้อยละ 85.07 
 

คาํสําคญั: นกยงูเขียว, แบบจาํลองการถดถอยโลจิสติก, พะเยา 

 

Abstract 
 

 This study aims to map nest distribution of Pavo muticus using logistic regression model integrated 

with spatial factors (DEM, slope, and distance from water resource) in Wianglor Wildlife Sanctuary, Chun 

District, Phayao Province. Based on the analysis of logistic regression model, eight points were randomly 

selected in areas where nests founded and three hundred and thirty-eight points were randomly selected in 

areas where nests never founded. The result of this study shown that slope was significant major spatial 

factor of Pavo muticus nesting sites (Pr (> |z|) = 0.0495), p = 0.01) that achieving an accuracy of 85.07%. 
 

Keywords: Pavo muticus, Logistic regression model, Phayao 
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บทนํา 
 

 นกยูงเขียว (Pavo muticus) เป็นนกขนาดใหญ่ตระกูลไก่ฟ้า โดยในประเทศไทยมีนกยงู 2 ชนิด คือ 

นกยูงเขียวหรือไทย และนกยงูฟ้าหรือนกยงูอินเดีย (Pavo cristatus) แต่มีเพียงนกยงูเขียวเท่านั้น ท่ีสามารถ

พบไดใ้นป่าธรรมชาติของประเทศไทยซ่ึงแพร่กระจายในภาคเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

(มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2561) และนกยงูเขียวถูกจาํแนกใหอ้ยูใ่นสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ (Endangered) ในบญัชี

แดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for 

Conservation of Nature; IUCN) ซ่ึงประชากรของนกยูงเขียวสามารถพบไดใ้นถ่ินท่ีอยู่หลายประเภทโดย

ส่วนมากเป็นป่าผลดัใบท่ีระดบัความสูง ตั้งแต่ 100 ถึง 900 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ป่าโปร่งท่ีมี

หญา้ค่อนขา้งทึบและมีไมย้นืตน้ข้ึนประปราย และพื้นท่ีเกษตรกรรม (กาญจน์, 2557) อยา่งไรก็ตาม จาํนวน

ประชากรนกยงูเขียวในประเทศไทยลดลงในหลายพื้นท่ี เน่ืองจากนกยงูเขียวถูกคุกคามจากการทาํลายถ่ินท่ี

อยูอ่าศยั และการล่าเพื่อเป็นอาหาร (จิรวฒัน์, 2552)  

 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปร 

เพื่อทาํนายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนโดยเม่ือนําการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกมาใช้ร่วมกับระบบภูมิ

สารสนเทศและปัจจยัเชิงพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าสามารถทาํนายท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า

ไดโ้ดยมีการใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพือ่สร้างแบบจาํลองการทาํรังของแร้งดาํหิมาลยั (Aegypius 

monachus) โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกร่วมกบัการแปลขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม IKONOS และ

ปัจจยัเชิงพื้นท่ี (เช่น ระดบัความสูงของพื้นท่ี และความลาดชนัของพื้นท่ี เป็นตน้) โดยผลการวิจยัพบว่า รัง

ของแร้งดาํหิมาลยัพบนอ้ยกว่าร้อยละ 8 ของพื้นท่ีศึกษาซ่ึงมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีจะพบรังของอีแร้ง

หิมาลยัถึงร้อยละ 80 (Guerrero-Casado et al., 2013) 

 พื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ อาํเภอจุน จังหวดัพะเยา มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา

ค่อนขา้งลาดชนั พื้นท่ีป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังซ่ึงส่วนใหญ่พบตามแนวสันเขา รองลงมาเป็นป่าเบญจ

พรรณผสมกบัป่าไผ่ ซ่ึงพบบริเวณพื้นท่ีตํ่าตามแนวร่องนํ้ า และหุบเขาท่ีใกลก้บัแหล่งนํ้ า รวมทั้งพบป่าดิบ

เขา ซ่ึงอาจมีป่าสนข้ึนแซมในพื้นท่ีท่ีอยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 1,000 เมตร และบริเวณแนวเขตของ

พื้นท่ีเขตอนุรักษซ่ึ์งเป็นแนวกนัชนระหว่างชุมชนกบัพื้นท่ีอนุรักษโ์ดยสังคมพืชส่วนใหญ่เป็นป่าเตง็รังและ

ป่ารุ่นสองท่ีเส่ือมโทรมลงเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(กาญจน์, 2557) ในปีท่ีผ่านมามีการพบรัง

ของนกยงูเขียวในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา (นิรันดร์, 2563) ดงันั้นจึงศึกษาการ

กระจายของรังของนกยูงเขียวโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกและปัจจยัเชิงพื้นท่ี (ระดบัความสูง 

ความลาดชนัของพื้นท่ี และระยะห่างจากแหล่งนํ้ า) เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลการกระจายรังของนกยูงเขียวเพื่อ

ประโยชน์ในดา้นการอนุรักษถ่ิ์นท่ีอยูข่องนกยงูเขียวในอนาคต 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 1. พืน้ทีศึ่กษา 

  พื้นท่ีศึกษาบริเวณเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา มีพื้นท่ีรับผิดชอบ

ทั้งหมด 80,625 ไร่ (Figure 1) 

 
Figure 1 Study site at Wianglor Wildlife Sanctuary 

ทีม่า: เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเวียงลอ (2562); QGIS Development Team (2020) 

 

 2. การสํารวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทาํแผนทีก่ารกระจายของรังนกยูง 

  2.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังของนกยงูเขียว 

   รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกยูง ได้แก่ 

ลกัษณะทัว่ไปของนกยูง รัง พฤติกรรมของนกยูง การสืบพนัธ์ุ และการแพร่กระจายของนกยูง (จิรวฒัน์, 

2552; กาญจน,์ 2557; รัตนา, ม.ป.ป.) และชั้นขอ้มูลระดบัความสูงของพื้นท่ีซ่ึงไดจ้ากแบบจาํลองระดบัความ

สูงเชิงเลขท่ีมีรายละเอียดเชิงพื้นท่ี 90 เมตร ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National 

Aeronautics and Space Administration; NASA) ส่วนขอ้มูลความลาดชนั ไดม้าจากการนาํขอ้มูลแบบจาํลอง

ระดับความสูงเชิงเลข และระยะห่างจากแหล่งนํ้ าได้มาจากการทาํพื้นท่ีกันชนโดยใช้โปรแกรม QGIS 

Version 3.10 (Figure 2) เพื่อเป็นขอ้มูลในการคาดการณ์การกระจายรังของนกยงูเขียว  

 

 

 

 

 

Figure 2 Spatial data; A) Digital Elevation Model; B) Slope; C) Distance from water resource 
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 3.2 การสาํรวจขอ้มูลภาคสนาม 

  1) วางแผนการสํารวจภาคสนามร่วมกบัเจา้หน้าท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ (นิรันดร์, 

2563) โดยกาํหนดพื้นท่ีศึกษาครอบคลุมพื้นท่ี 4 ตารางกิโลเมตร (Figure 1) 

  2) เดินสาํรวจรังนกยงูตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง (Trail 1 และ Trail 2) (Figure 1) 

โดยออกสาํรวจภาคสนามในช่วงเชา้ (06.30 - 10.30 น.) และช่วงบ่าย (14.00 - 18.30 น.) รังจะถูกพิจารณา

จากการสังเกตพฤติกรรมการสืบพนัธ์ุ (เช่น พฤติกรรมการเก้ียวพาราสี เป็นตน้) เม่ือพบร่องรอยของนกยูง 

(เช่น ขนนกยูง และมูลของนกยูง เป็นตน้) ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะเดินสํารวจโดยรอบร่องรอยของ

นกยงู (Chomba et al., 2013) เม่ือเจอรังนกยงู (แต่ไม่เขา้ใกลรั้งในระยะ 10 เมตร) จะทาํการถ่ายภาพพื้นท่ีท่ี

พบรังและบนัทึกตาํแหน่งรังของนกยูงโดยใช้ระบบดาวเทียมนําร่องโลก (รัตนา, ม.ป.ป.; Gibbons and 

Gregory, 2006; Guerrero-Casado et al., 2013; Imam and Kushwaha, 2013) 

 3.3 การจดัทาํแผนท่ีการกระจายรังของนกยงูเขียว 

  1) กาํหนดพื้นท่ีศึกษาบริเวณเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา  

  2) สาํรวจพื้นท่ีศึกษาในภาคสนามร่วมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อทาํการ

เปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีพบรัง (Presences) และไม่พบรัง (Absences) จากนั้นนาํขอ้มูลตาํแหน่งของรังนกยงูเขียว 

ขอ้มูลระดบัความสูงของพื้นท่ี ความลาดชนั และระยะห่างจากแหล่งนํ้ า เขา้มาวิเคราะห์ในแบบจาํลองการ

ถดถอยโลจิสติก (Guerrero-Casado et al., 2013) ในโปรแกรมทางสถิติ R เพื่อจดัทาํแผนท่ีการกระจายรังของ

นกยงูเขียว 

  3) ในการสร้างแบบจาํลองการถดถอยโลจิสติกโดยเร่ิมตน้จากการนาํขอ้มูลตาํแหน่งรังของ

นกยงูเขียว ขอ้มูลระดบัความสูงของพื้นท่ี ความลาดชนั และระยะห่างจากแหล่งนํ้า เขา้ในโปรแกรมทางสถิติ 

R เพื่อจดัทาํแผนท่ีการกระจายรังของนกยูงเขียว และใช้คาํนวณพื้นท่ีใตเ้ส้นโคง้ (Area Under the ROC 

Curve; AUC) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง  

 

ผลและวจิารณ์ 
 

 1. พืน้ทีท่ีเ่กดิร่องรอยการพบรังของนกยูงเขียวทีไ่ด้จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม 

  จากการสาํรวจภาคสนามในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา พบว่าพื้นท่ี

ท่ีเกิดร่องรอยการพบรังของนกยูงเขียวทั้ง 2 พื้นท่ี ไดแ้ก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางท่ี 1 และเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติเสน้ทางท่ี 2 (เน่ืองดว้ยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซ่ึง

เป็นฤดูกาลสืบพนัธ์ุของนกยงูเขียว ดงันั้น ทาํใหไ้ม่สามารถสาํรวจขอ้มูลภาคสนามได ้จึงขอความอนุเคราะห์

ใหท้างเจา้หนา้ท่ีช่วยเกบ็ขอ้มูลการพบรัง) ซ่ึงมีลกัษณะสภาพเป็นป่าเตง็รัง และป่าไผ ่และอยูบ่ริเวณลาํหว้ยท่ี

มีความลาดชันโดยเฉล่ีย 19.86 องศา และระยะทางท่ีพบร่องรอยรังของนกยูงเขียวประมาณ 50 เมตร 

โดยรอบจุดท่ีพบรังของนกยงูเขียว เพราะนกในวงศไ์ก่ฟ้าและนกกระทา (Phasianidae) มีพฤติกรรมในการ
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ทาํรังและถ่ินท่ีอาศยับริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั และบริเวณพื้นท่ีป่าเตง็รังโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีป่าไผ่เพื่อ

ป้องกนัผูล่้า (จิรวฒัน์, 2552; นิรันดร์, 2563; Ashoori et al., 2018) 
 

 2. การใช้แบบจําลองการถดถอยโลจิสตกิในการพยากรณ์กระจายรังของนกยูงเขียวในเขตรักษา

พนัธ์ุสัตว์ป่าเวยีงลอ อาํเภอจุน จังหวดัพะเยา 

  จากผลการใชแ้บบจาํลองการถดถอยโลจิสติกในการพยากรณ์การเกิดร่องรอยการพบรังของ

นกยูงเขียวโดยการสุ่มจุดภายในพื้นท่ีท่ีพบรังของนกยูงเขียว จาํนวน 8 จุด พบว่ามีพื้นท่ีท่ีมีระดบัความสูง

ของพื้นท่ีโดยเฉล่ียจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 496.25±19.04 เมตร มีความลาดชนัโดยเฉล่ีย 19.86±10.64 

องศา และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าโดยเฉล่ีย 626.25±94.40 เมตร (Table 1) 
 

Table 1 Result of presences of Pavo muticus nests using logistic regression model 

Factors Min. Max. Mean S.D. 

DEM 478 517 496.25 19.04 

Slope 5.12 32.09 19.86 10.64 

Distance 480 750 626.25 94.40 

 

  ในการสร้างแบบจาํลองของการเกิดการกระจายรังของนกยูงเขียวได้ใช้แบบจาํลองการ

ถดถอยโลจิสติกจากตวัแปรเชิงพื้นท่ี 3 ตวั คือ ความสูงของพื้นท่ี (DEM) ความลาดชนั (Slope) และระยะห่าง

จากแหล่งนํ้ า (Distance) โดยผลการวิเคราะห์แบบจาํลองการถดถอยโลจิสติกพบว่า ปัจจัยเชิงพื้นท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกระจายรังของนกยูงเขียว ไดแ้ก่ ระดบัความสูงของพื้นท่ี ความลาดชนั และระยะห่างจาก

แหล่งนํ้ า ซ่ึงความลาดชันมีนัยสําคญั (Pr (> |z|) = 0.0495) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99.99 (p = 0.01) 

(Table 2) เน่ืองจากนกในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทามีพฤติกรรมในการทาํรังบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 

(Hong-qun et al., 2009; Ashoori et al., 2018) 
 

Table 2 Logistic regression analysis of nest distribution of Pavo muticus 

Variables Coefficients Std. Error Z value Pr (>|z|) 

(Intercept) -7.795974 7.315665 -1.066 0.2866 

DEM 0.008849 0.015451 0.573 0.5668 

Slope 0.050823 0.025870 1.965 0.0495* 

Distance -0.001728 0.001847 -0.936 0.3493 

Pseudo-R2 = 9.43, AIC = 60.35 
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  จากตารางท่ี 2 ไดค่้า AIC (Akaike Information Criterion) ซ่ึงเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก

ตวัแบบ เท่ากบั 62.947 และไดค่้า Pseudo-R2 ซ่ึงใช้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลองในการใช้

ทาํนายการเกิดรังของนกยูงเขียว ร้อยละ 9.43 และได้สมการพยากรณ์ตามสมการท่ี 1 (กาํหนดให้ Z = 

β0+β1X1+β2X2+...+βnXn) 

                                  Z = -7.7995974 + 0.008849DEM + 0.050823Slope - 0.001728Distance                  (1) 

  จากสมการท่ี 1 พบว่าระยะห่างจากแหล่งนํ้ ามีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นลบซ่ึงแสดงว่าตวัแปรดงักล่าว

มีผลเชิงลบ หมายความว่า ถา้ใกลร้ะยะห่างจากแหล่งนํ้ ามาก โอกาสของการพบรังของนกยูงเขียวจะเพิ่มข้ึน 

ส่วนระดับสูงของพื้นท่ี และความลาดชันมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวกซ่ึงแสดงว่าตัวแปรมีผลเชิงบวก 

หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมาก โอกาสของการพบรังของนกยงูเขียวจะเพิ่มข้ึน  

  แผนท่ีของการกระจายรังของนกยูงเขียวในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดั

พะเยา (Figure 3) ซ่ึงเป็นค่าความน่าจะเป็นจาก 0 ถึง 1 โดยถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0 (พื้นท่ีสีเทา) 

หมายความว่าพื้นท่ีนั้นไม่มีโอกาสท่ีจะพบรังของนกยูงเขียว แต่ถา้ความน่าจะเป็นเท่ากบั 1 (พื้นท่ีสีเขียว) 

หมายความวา่พื้นท่ีนั้นมีโอกาสท่ีจะพบรังของนกยงูเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Nest distribution of Pavo muticus 
 

  จากการประเมินผลแบบจาํลองการถดถอยโลจิสติกโดยมีการคดัเลือกตวัแปรพบวา่ จาํนวนจุดสุ่ม 

(Random points) ในพื้นท่ีท่ีพบรังของนกยงูเขียวท่ีใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลองมี 8 จุด และจาํนวน

จุดสุ่มในพื้นท่ีท่ีไม่พบรังของนกยงูเขียวท่ีใชต้รวจสอบมี 338 จุด ซ่ึงส่งผลให้ความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ี

ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองเท่ากับร้อยละ 85.07 (ค่า AUC เท่ากับ 0.8507463) 

แบบจาํลองการถดถอยโลจิสติกท่ีไดมี้ความสามารถในการพยากรณ์การพบรังของนกยูงเขียวในเขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา ประมาณร้อยละ 9.43 แสดงว่าปัจจยัท่ีนาํเขา้มาในการพยากรณ์
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ไม่เพียงพอทาํให้ค่าความถูกตอ้งของแบบจาํลองในการพยากรณ์ (Pseudo-R2) นอ้ย ดงันั้น ควรเพิ่มปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งต่อการพบรังของนกยงูเขียว เช่น พืชปกคลุมดิน ลกัษณะภูมิประเทศ และทิศดา้นลาด เป็นตน้ เพื่อ

เพิ่มความถูกตอ้งของแบบจาํลอง และความเช่ือถือของขอ้มูล อย่างไรก็ตาม แบบจาํลองมีความถูกตอ้ง

ประมาณร้อยละ 85.07 ซ่ึงถือว่าอยู่ในค่าท่ียอมรับได้ (ยุทธ, 2555) จากผลการศึกษาขา้งตน้ทาํให้ตอ้งมี

แนวทางในการป้องกนัในดา้นการอนุรักษ์รังของนกยูงเขียวในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน 

จงัหวดัพะเยา โดยสร้างจิตสาํนึกเพื่อให้ชุมชนร่วมมือในการอนุรักษรั์งของนกยงูเขียวบริเวณท่ีมีความลาด

ชนั และป้องกนัผลกระทบท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อรังของนกยงูเขียวได ้เช่น การลบัลอบเก็บไข่นกยงู

เขียว เป็นตน้ (จารุจินต ์และคณะ, 2555; Ashoori et al., 2018) 

 

สรุป 
 

 พื้นท่ีท่ีพบรังของนกยงูเขียวในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา อยูบ่ริเวณป่า

เต็งรัง และป่าไผ่ และจากการจดัทาํแผนท่ีการกระจายรังของนกยูงเขียวโดยใชแ้บบจาํลองการถดถอยโลจิ

สติกพบว่า พื้นท่ีท่ีคาดว่าจะพบรังของนกยูงเขียวส่วนใหญ่อยู่บริเวณท่ีมีความลาดชนัโดยมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.01 และค่าความถูกตอ้งของแบบจาํลองประมาณร้อยละ 85.07 
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Diversity of insects in the degraded forest areas prepared for rehabilitation 

at Sri Nan National Park, Nan Province 
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 บทคดัย่อ  
  

การสูญเสียถ่ินอาศยัส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของแมลงมาก วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ี

เพื่อทราบความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพเตรียมการฟ้ืนฟูในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

โดยวิธีการใช้สวิงจับ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาพบแมลงท่ีได้จากการสํารวจทั้ งหมด  

9 อนัดบั 52 วงศ ์99 แทกซ่า จาํนวน 491 ตวั ซ่ึงอนัดบัท่ีพบมากท่ีสุดคือ Hymenoptera คิดเป็นร้อยละ 61.10 

ตามด้ว ย  Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera, Diptera, Blattodea, Neuroptera แ ละ  Odonata  

ซ่ึงคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.20 จากจาํนวนแมลงทั้งหมด โดยพบดชันีความหลากหลายของ Simpson’s index (D) 

เท่ากบั 0.80 และค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon - Wiener (H’) เท่ากบั 3.00 แสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีศึกษา

มีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงค่อนขา้งสูง อาจเน่ืองจากในช่วงท่ีดาํเนินการสาํรวจเป็นช่วงท่ีมีตน้

วชัพืชเกิดข้ึนใหม่ในแปลงศึกษา และมีดอกวชัพืชจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นอาหารหลกัของแมลงส่วนใหญ่ 

ท่ีสาํรวจพบในคร้ังน้ี  

คาํสําคญั: ความหลากหลาย แมลง ป่าเส่ือมสภาพ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

 

Abstract 

 The habitat loss is crucial impact on biodiversity of insects. This study aimed to clarify the insect 

diversity in the degraded forest areas prepared to be rehabilitated at Sri Nan National Park. The data was 

conducted by using sweep technique in June 2019. The results showed that 9 orders, 52 families, 99 taxa, 

491 samples were found. The most common order was order Hymenoptera, at 61.10 %, followed by 

Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera, Diptera, Blattodea, Neuroptera and Odonata,  

respectively. Which, a proportion of order Odonata was only 0.20 percent. The results of this survey 

have a Simpson's index (D) of 0.80 and Shannon - Wiener diversity index (H’) was 3.00 which indicated a 
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relatively high biodiversity of insect. This may be due to that during the survey period, there were new 

weeds and many flowers which were the main food of most of the insects found in this study. 

Keywords: Diversity, insect, degraded forest, Sri Nan National Park 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีพื้นท่ีจาํนวนมากกว่า 8.6 ลา้นไร่ ถูกบุกรุกและแผว้ถางเพื่อทาํการเกษตร

หรือดาํเนินกิจการต่าง ๆ ของมนุษย ์ซ่ึงพื้นท่ีป่าสูงชนัในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่านก็เป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีถูก

แผว้ถางเพื่อปลูกพืชเชิงเด่ียว และถูกใชเ้ป็นประโยชน์เป็นระยะเวลานาน จนกลายเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพ

เกิดความแห้งแลง้ นํ้ าป่าไหลหลาก สูญเสียความอุดมสมบูรณ์หน้าดิน (ส่ิงแวดลอ้มไทย, 2554; สํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) ดว้ยสาเหตุน้ีจึงเกิดการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพข้ึน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า 

ให้กลบัมาอุดมสมบูรณ์ ยิ่งเป็นพื้นท่ีในระบบนิเวศป่าเขตร้อนท่ีมีความหลากหลายสูง หากเสียสมดุล 

ของระบบนิเวศไป อาจทาํให้มีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมากเกินไป และอาจลดลงจนถึง 

ขั้นสูญพนัธ์ุได ้แมก้ระทัง่กลุ่มของแมลงท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่ามีประชากรชุกชุมก็มีโอกาสเขา้สู่สถานะวิกฤติ

ด้วยเช่นกัน ซ่ึงแมลงถือเป็นอีกหน่ึงส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสําคญัในระบบนิเวศ โดยเฉพาะในระบบนิเวศ 

ป่าเขตร้อนเม่ือเทียบกบัระบบนิเวศอ่ืน (Westman, 1990) และเป็นส่ิงมีชีวิตกลุ่มแรก ๆ ท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์

ในพื้นท่ีท่ีมีกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีระยะเร่ิมตน้หลงัจากการเส่ือมสภาพ ซ่ึงความหลากหลาย 

และโครงสร้างสังคมระหว่างแมลงกับพืชในกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีนั้ นมีความสัมพนัธ์กัน 

(Southwood et al., 1979 และ Brown, 1984) ดังนั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาความหลากหลาย 

ของแมลงในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีเตรียมการฟ้ืนฟู ภายในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เพื่อให้ไดข้อ้มูล

ความหลากหลายของแมลงในระยะแรกของการฟ้ืนฟ ูและเป็นขอ้มูลสนบัสนุนงานดา้นการจดัการและฟ้ืนฟู

พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืชต่อไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ดาํเนินการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพเตรียมการฟ้ืนฟู ท่ีหมู่บา้นวนาไพร 

ตาํบลนํ้ามวบ อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีวิธีการสาํรวจดงัน้ี 

1.  สาํรวจแมลงในแปลงศึกษา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีแต่เดิมทาํการเกษตรโดยการปลูก

ขา้วโพดต่อเน่ืองทุกปี โดยก่อนการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดห้ยดุทาํการเกษตรและทาํการเผาแปลงเพื่อปรับสภาพพื้นท่ี

สาํหรับการปลูกไมป่้า ดาํเนินการสาํรวจในแปลงพื้นท่ีขนาด 2 ไร่ จาํนวน 3 ซํ้ า โดยใชส้วิงโฉบ (Sweep technique) 

ตามแนวเสน้ทแยงจากมุมแปลงบนไปยงัมุมแปลงล่างทั้งสองมุม เป็นรูปกากบาทภายในแปลง (Figure 1) 
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Figure 1 Survey areas at Wana Phrai village, Nammuap subdistrict, Wiang Sa district, Nan province and 

the pattern for sweep  
 

2.  เกบ็ตวัอยา่งแมลงท่ีไดจ้ากการโฉบสวิง และรักษาสภาพดว้ยแอลกอฮอล ์70% พร้อมระบุสถานท่ี

และวนัเดือนปีในการเก็บตวัอย่าง จากนั้นนาํตวัอย่างทั้งหมดมาจดัรูปร่าง และทาํการจาํแนกในระดบัวงศ ์

(Family) และแยกแต่ละวงศ์เป็นแทกซ่า (taxa) ตามลกัษณะของตวัอย่างท่ีเหมือนกนั หรือคาดว่าเป็นชนิด

เดียวกนั พร้อมทั้งบนัทึกขอ้มูล 

3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 จดักลุ่มตวัอยา่งแมลงตามระดบัอนัดบั (Order), วงศ ์(Family), แทกซ่า (taxa) โดยใชเ้อกสาร

หลักดังต่อไปน้ี บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบ้ืองต้น (คณาจารย์ภาควิชากีฏวิทยา, 2542),  The Insects of 

Australia. A Textbook for Students and Research Workers.  (Division of Entomology, 1974) และ Manual 

for Bornean Beetle Family Identification (Chung, 2003)  

3.2 ความหลากหลายของแมลงโดยใชค่้าดชันีความหลากหลายของ Shannon - Wiener index 

(H’) โดยสูตรคาํนวณอา้งตามวิธีของ Ludwig and Reynolds (1988)  

 H'= -� PilnPi

s

i=1

 

 เม่ือ Pi คือสดัส่วนของจาํนวนแมลงชนิดท่ี i ต่อจาํนวนแมลงท่ีพบทั้งหมด (การศึกษาคร้ังน้ี

ใชแ้ทกซ่าแทนชนิด) และ S คือจาํนวนชนิดของแมลง 

3.3 ค่าดชันีความหลากหลายของ Simpson’s index (D) โดยสูตรคาํนวณอา้งตามวิธีของ Simpson 

(1949)  

D = 1 -� (Pi)
2 

 

 เม่ือ Pi คือสดัส่วนของจาํนวนแมลงชนิดท่ี i ต่อจาํนวนแมลงท่ีพบทั้งหมด (การศึกษาคร้ังน้ี

ใชแ้ทกซ่าแทนชนิด) 
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ผลและวจิารณ์ 
 

ผลการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพเตรียมการฟ้ืนฟู อุทยานแห่งชาติศรี

น่านในคร้ังน้ี พบแมลงทั้งส้ิน 491 ตวั จาํแนกเป็น 9 อนัดบั 52 วงศ ์และแบ่งเป็น 99 แทกซ่า โดยอนัดบัท่ีมี

จาํนวนตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ อนัดบั Hymenoptera ซ่ึงพบทั้งหมด 300 ตวั คิดเป็นร้อยละ 61.10 รองลงมาคือ 

อนัดบั Coleoptera ซ่ึงพบทั้งหมด 58 ตวั คิดเป็นร้อยละ 11.81 และอนัดบัท่ีพบนอ้ยท่ีสุด พบจาํนวน 1 ตวั คิด

เป็นร้อยละ 0.20 คือ อนัดบั Odonata (Figure 2) และอนัดบัท่ีพบจาํนวนวงศม์ากท่ีสุดคืออนัดบั Coleoptera 

โดยพบจาํนวน 12 วงศ ์และรองลงมา คือ อนัดบั Hymenoptera พบจาํนวน 10 วงศ ์และอนัดบัท่ีมีจาํนวนวงศ์

นอ้ยท่ีสุด คือ อนัดบั Neuroptera และ Odonata ซ่ึงพบเพียง 1 วงศ ์(Table 1)  
 

Table 1 Number of samples, number of family and percentage each of order 

Order Family Number of taxa Number of sample Functional groups 

Blattodea Blattellidae 1 1 Decomposer 
 

Blattidae 1 1 Decomposer 

Coleoptera Anthicidae 1 9 Natural enemies (Predator) 
 

Apionidae 1 2 Pest 
 

Attelabidae 1 1 Pest 
 

Brentidae 1 1 Pest 
 

Buprestidae 1 1 Pest 
 

Cantharidae 1 5 Natural enemies (Predator) 
 

Chrysomelidae 6 24 Pest 
 

Coccinellidae 3 9 Natural enemies (Predator) 
 

Cryptophagidae 1 1 Pest 
 

Curculionidae 2 2 Pest 
 

Rhynchitidae 1 2 Pest 
 

Tenebrionidae 1 1 Pest 

Diptera Calliphoridae 1 2 Pollinator 
 

Celyphidae 2 5 Unknown 
 

Drosophilidae 1 2 Pest 
 

Muscidae 2 2 Natural enemies (Predator) 
 

Sciaridae 1 1 Pest 
 

Tachinidae 1 4 Natural enemies (Parasitoid) 

Hemiptera Lygaeidae 4 16 Pest 
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Table 1  (Continued) 

Order Family Number of taxa Number of sample Functional groups 

Hemiptera  Cercopidae 1 2 Pest 

Continued Cicadellidae 8 17 Pest 
 

Coreidae 3 4 Pest 

 Delphacidae 1 1 Pets 

 Meenoplidae 1 2 Pest 
 

Pentatomidae 1 1 Pest 
 

Plataspidae 2 4 Pest 
 

Pyrrhocoridae 2 4 Pest 

Hymenoptera Apidae 5 246 Pollinator 

 Braconidae 1 1 Natural enemies (Parasitoid) 

 Chrysididae 1 2 Natural enemies (Parasitoid) 

 Formicidae 9 35 Pest 
 

Halictidae 1 1 Pollinator 
 

Megachilidae 1 1 Pollinator 
 

Mutillidae 1 1 Natural enemies (Parasitoid) 
 

Scelionidae 1 1 Natural enemies (Parasitoid) 
 

Scoliidae 1 1 Pollinator 
 

Sphecidae 2 11 Natural enemies (Parasitoid) 

Lepidoptera Hesperiidae 1 3 Pollinator 
 

Lycaenidae 2 3 Pollinator 
 

Noctuidae 1 1 Pollinator 
 

Nymphalidae 2 2 Pollinator 
 

Papilionidae 1 1 Pollinator 
 

Pieridae 3 14 Pollinator 
 

Pyralidae 1 10 Pollinator 

Neuroptera Chrysopidae 2 2 Natural enemies (Predator) 

Odonata Coenagrionidae 1 1 Natural enemies (Predator) 

Orthoptera Acrididae 5 15 Pest 
 

Gryllidae 2 2 Pest 
 

Pyrgomorphidae 1 9 Pest 
 

Tridactylidae 1 1 Pest 
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ผลการจดัอนัดับจาํนวนแทกซ่าพบว่า อนัดับท่ีมีจาํนวนแทกซ่ามากท่ีสุดมีด้วยกัน 2 อนัดับ คือ 

Hemiptera และ Hymenoptera ซ่ึงพบทั้ งหมด 23 แทกซ่า รองลงมาคืออันดับ Coleoptera และอันดับท่ีมี

จาํนวนแทกซ่าน้อยท่ีสุด คือ อนัดับ Odonata ซ่ึงพบเพียง 1 แทกซ่า (Table 1) และเม่ือนําแทกซ่าแมลง

ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่าดชันีความหลากหลายตามวิธีของ Shannon - Wiener (H') พบว่าความหลากหลายของ

แมลงในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 3.00 แสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีศึกษามีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

ค่อนขา้งสูง และผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความหลากหลายท่ีคาํนวณจากจาํนวนในแต่ละชนิดพนัธ์ุท่ีปรากฏ 

ตามวิธีของ Simpson’s index (D) เท่ากบั 0.80 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยบ่งช้ีว่า

ในพื้นท่ีศึกษามีความหลากชนิดของแมลงสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการสาํรวจ พื้นท่ีศึกษาเร่ิมมีตน้วชัพืช

เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก และวชัพืชส่วนใหญ่อยูใ่นระยะออกดอก ทาํใหมี้แมลงหลากหลายกลุ่มเขา้มาอยูอ่าศยั

และมาใชป้ระโยชน์มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Brown and Southwood (1983) ท่ีรายงานวา่ในช่วง

เร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีระบบนิเวศป่าเส่ือมโทรมแบบทุติยภูมิ จะพบแมลงกลุ่มท่ีมีปีกเจริญ

ภายนอกตวั (Exopterygota) เช่น แมลงในอนัดบั Orthoptera, Hemiptera และ Thysanoptera โดยจาํนวนชนิด

ของแมลงกลุ่มดงักล่าวจะมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนของพนัธ์ุพืช อีกทั้งระบบนิเวศท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัแปลง

ศึกษาคร้ังน้ี บางส่วนเป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ นอกจากน้ียงัพบว่า แมลงในวงศ ์Apidae (อนัดบั Hymenoptera) 

เป็นวงศท่ี์มีจาํนวนตวัอย่างเป็นจาํนวนมากและโดดเด่นจากกลุ่มอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของปิยธิดา 

และคณะ (2018) ท่ีพบแมลงในวงศ ์Apidae มากท่ีสุด ในการสาํรวจความหลากหลายของแมลงในสวนมะขาม 

ซ่ึงดาํเนินการสาํรวจในช่วงฤดูติดดอกของมะขาม ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัลกัษณะพื้นท่ีท่ีดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีท่ี

สภาพพื้นท่ีมีดอกวชัพชืจาํนวนมาก และเม่ือพิจารณาถึงจาํนวนท่ีพบ วงศ ์ลกัษณะของวงศ ์และจาํนวนแทกซ่า 

จะพบว่าแมลงในอนัดบัท่ีมีจาํนวนตวัอยา่ง จาํนวนวงศ ์หรือจาํนวนแทกซ่ามาก คือ อนัดบัแมลงท่ีมีบทบาท

เป็นกลุ่มแมลงศตัรูพืช (Coleoptera: Chrysomelidae , Hemiptera: Cicadellidae, Lygaeidae) และอนัดบัแมลง

ท่ีเป็นกลุ่มแมลงผสมเกสร (Hymenoptera: Apidae) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรายงานของ Brown (1984) ท่ีพบ

แมลงกลุ่มท่ีกินพืชเป็นอาหาร เช่น อนัดบั Coleoptera และ Hemiptera ในพื้นท่ีป่าท่ีเร่ิมฟ้ืนฟู และรายงาน

การพบสัตวท่ี์มีบทบาทเป็นศตัรูพืชเพิ่มมากข้ึนในระบบนิเวศนาร้างท่ีถูกรบกวน (ศศิธร และคณะ,2561) 

ทั้งน้ีเน่ืองจากพืชกลุ่มแรกท่ีมีการเจริญเติบโตในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพเป็นกลุ่มวชัพืชและไมพ้ื้นล่าง ซ่ึงเป็น

อาหารของแมลงกลุ่มท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ี  
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Figure 2 Percentage of insect samples in each order 
 

สรุป 

ผลการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพเตรียมการฟ้ืนฟู ซ่ึงได้หยุดทาํ

การเกษตรและทาํการเผาแปลงเพื่อเตรียมปลูกไมป่้า มีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงสูง ซ่ึงขอ้มูล

ความหลากหลายของแมลงน้ีสามารถสะทอ้นถึงความหลากหลายของกลุ่มพืชในพื้นท่ีดว้ย เน่ืองจากใน

ระยะแรกของการทดแทนระบบนิเวศป่าเส่ือมโทรมแบบทุติยภูมินั้น จาํนวนชนิดของแมลงและพืชจะมี

ความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าแมลงในอนัดบัท่ีมีจาํนวนตวัอย่าง และ

จํานวนแทกซ่ามาก คือ กลุ่มแมลงท่ีมีบทบาทเป็นกลุ่มแมลงศัตรูพืช ได้แก่ อันดับ Coleoptera และ 

Hemiptera และกลุ่มแมลงท่ีมีบทบาทเป็นแมลงผสมเกสร ได้แก่ อนัดับ Hymenoptera ซ่ึงแมลงในกลุ่ม

ดงักล่าวทั้งสองกลุ่ม เป็นแมลงท่ีมีบทบาทสาํคญัในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีเร่ิมฟ้ืนฟู โดยเฉพาะแมลงท่ีมี 

บทบาทเป็นผูผ้สมเกสร ซ่ึงไม่เพียงจะมีประโยชน์ในพื้นท่ีศึกษาเท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

ขา้งเคียง เช่น ระบบนิเวศเกษตรซ่ึงเป็นแปลงปลูกขา้วโพด โดยแมลงผสมเกสรจะมีบทบาทในการช่วยผสม

เกสรขา้วโพด ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกษตรกรไม่แผว้ถางป่าเพื่อเพิ่มผลผลิต

อีก ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นการบริการระบบนิเวศจากแมลง (Ecological services) ในพื้นท่ีชดัเจนข้ึน จึง

ควรมีการเก็บขอ้มูลแมลงในแปลงขา้วโพดซ่ึงเป็นพืชเชิงเด่ียว และเก็บขอ้มูลแมลงในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ

ใกลเ้คียงเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายและกลุ่มของแมลงท่ีพบ และเป็นขอ้มูลสําหรับการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงของประชากรแมลงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมสภาพ  
 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสาํนกัวิจยัอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช สาํหรับ

การสนับสนุนงบประมาณและการปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการ และขอขอบคุณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

ท่ีเอ้ือเฟ้ือพื้นท่ีในการสาํรวจ 
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ความหลากชนิดของสัตว์ป่าทีเ่ข้ามาใช้ประโยชน์พืน้ทีแ่หล่งโป่งธรรมชาต ิ

ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

 Species-Diversity Utilization of Natural Salt Lick Sites at Huai Kha khaeng Wildlife Sanctuary 
 

 เจษฎา เนตรวาณิช1 ขนิษฐา บุญวติั1 พงษสิ์ทธ์ิ ศรีคุณเมือง1* ปัณภทัร์ วอ่งไว1 สนัตภ์พ อศัวปภาพงศ์1            

มนตรีพลู เพิ่มผล1 และเพิ่มศกัด์ิ กนิษฐชาต1  
   

 1สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 12 กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ 10900 

*Corresponding author: E-mail: pongsit.s@ku.th 
   

บทคดัย่อ  
 

 แหล่งอาหารนับว่ามีความสําคัญต่อการคงไวซ่ึ้งความหลากหลายของสัตว์ป่า วตัถุประสงค์

การศึกษาเพื่อทราบความหลากชนิด ความหลากหลาย ความถ่ี และความชุกชุมของสัตว์ป่าท่ีเขา้มาใช้

ประโยชน์พื้นท่ีโป่งธรรมชาติภายในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแขง้ ดาํเนินการระหว่างเดือน 

กุมภาพนัธ์ 2563 – มกราคม 2564 โดยใชก้ลอ้งถ่ายภาพสัตวป่์าอตัโนมติั จาํนวน 4 จุด ผลการศึกษาจาก

จาํนวนภาพทั้ งหมด 1,310 trap night พบสัตว์ป่ามีกระดุกสันหลัง 3 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

สตัวเ์ล้ือยคลาน นก ทั้งส้ิน 17 อนัดบั 31 วงศ ์47 สกลุ 54 ชนิด มีค่าดชันีความหลากหลาย Shannon - Weiner 

index (H') เท่ากบั 2.25 ความมากมายสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ กวางป่า กระทิงและชา้งป่า ตามลาํดบั และไดจ้ดั

อนัดบัค่าความชุกชุมท่ีปรากฏของสัตวป่์าในแต่ละเดือน แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยพบว่า กวางป่า และกระทิง 

เป็นชนิดท่ีพบไดบ่้อยมาก แสดงให้เห็นว่าโป่งธรรมชาติสามารถช่วยเป็นแหล่งอาหารเสริมท่ีดีสาํหรับสัตว์

ป่าในพื้นท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มสตัวกี์บ  

คาํสําคญั: ความหลากชนิด,โป่งธรรมชาติ, กลอ้งดกัถ่ายภาพ 

 

Abstract 
 

     Food resources are very important for maintaining of wildlife diversity. This study aimed to 

observe the wildlife diversity and abundance which utilized of natural saltlick sites in Huai Kha Khaeng 

Wildlife Sanctuary (HKK). Data collection was conducted from February 2020 – January 2021. Four camera 

trap locations were setup to detect wildlife species abundance. The result showed that three vertebrate 

groups including mammal, reptile, and bird consisting of 19 Order 30 Family 40 Genus 53 Species were 

found from total 1,310 trap nights. The Shannon - Weiner index (H') was 2.25. The relative abundance 

(RAI) showed that Sambar, Guar, and Asian Elephant were the most frequently recorded species, 
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respectively. Five categories of their abundance were classified, and Sambar and Guar were very common 

species. Indicating salt licks play an important role in the health of the wildlife community especially 

herbivores for their reproduction and survival. 

Keywords: species diversity, natural salt lick, camera trap 

 

บทนํา  

 สัตวป่์าเป็นทรัพยากรท่ีอาํนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน อีกทั้งยงัเป็น

หน่ึงในองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดส่วนหน่ึงของระบบนิเวศป่าไม้ สัตว์ป่าเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดการ

หมุนเวียนของพลงังานในระบบนิเวศของป่า จึงมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการรักษาระบบความสมดุลทาง

ธรรมชาติและทาํใหร้ะบบนิเวศมีความมัน่คง เพราะระบบนิเวศของป่าไมแ้ละสัตวป่์า มีการเก้ือกูลกนัจนไม่

สามารถแยกออกจากกนัได ้(ทรงธรรม และ ทวี, 2560) 

 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้ มีลกัษณะค่อนขา้งยาวจากเหนือจรดใต ้พื้นท่ีลุ่มนํ้ าของลาํห้วยขา

แขง้ครอบคลุมส่วนหน่ึงของเทือกเขาถนนธงชยั ประกอบดว้ยสันเขานอ้ยใหญ่หลายสันเขา โดยเฉพาะทาง

ตอนเหนือของพื้นท่ีจงัหวดัตาก สภาพภูมิประเทศลาดเทไปทางตอนใตแ้ละมีท่ีราบไม่กวา้งขวางมากนกั ริม

สองฝ่ังลาํห้วยขาแขง้มียอดเขาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ยอดเขาปลายห้วยขาแขง้ ยอดเขาใหญ่ ยอดเขานํ้ าเยน็ ยอดเขา

เขียว ยอดเขาปลายห้วยนํ้ าเยน็ ยอดเขาปลายหว้ย ไทรใหญ่ (คณะวนศาสตร์, 2532) มีลาํห้วยท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ลาํหว้ยขาแขง้ มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่นํ้าแม่กลอง นอกจากหว้ยหลกัดงักล่าวแลว้ ยงั

มีหว้ยแยกขนาดเลก็ อีกมากมายในพื้นท่ี ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นสังคมป่าดงดิบเขา สังคมป่าดงดิบช้ืน สังคมป่า

ดงดิบแลง้ สงัคมป่าผสมผลดัใบ และสงัคมป่าเตง็รัง เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าแห่งน้ี มีสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอยูถึ่ง 

130 ชนิด (Wildlife Conservation Information Section, 2018) ซ่ึงในจาํนวนน้ีจัดเป็นสัตว์ป่าตาม พ.ร.บ. 

สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 อยูถึ่ง 7 ชนิด ไดแ้ก่ ควายป่า (Bubalus bubalis), เลียงผา (Capricornis 

sumatraensis), ละองหรือละมัง่ (Cervus eldi), สมเสร็จ (Tapirus indicus), เกง้หมอ้ (Muntiacus feae), กวาง

ผา (Naemorhedus griseus), และแมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) (พระราชบัญญัติสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า, 2562) 

 โป่ง (Salt lice) เป็นแหล่งแร่ธาตุท่ีสาํคญัของสัตวป่์า พื้นท่ีบริเวณนั้นถูกสัตวป่์าเขา้มาใชป้ระโยชน์ 

ซ่ึงถือเป็น บริเวณหรือพื้นท่ีเฉพาะท่ีมีการสะสมของแร่ธาตุบางชนิดท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ประกอบดว้ย 

โซเดียม แคลเซียม เหลก็ ฟอสฟอรัส และสังกะสี ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของกระดูกและกลา้มเน้ือ แร่ธาตุเหล่าน้ี

เป็นส่ิงท่ีสัตวป่์าท่ีกินพืชเป็นอาหารหลกัตอ้งการ เพราะสัตวป่์าเหล่าน้ีไม่สามารถหาทดแทนไดจ้ากพืช 

(Wahab et al, 2020) นอกจากน้ียงัมีสตัวป่์ากลุ่มท่ีไม่ไดกิ้นพืชเป็นหลกั ไดรั้บประโยชน์จากโป่งในทางออ้ม

โดยการใชเ้ป็นพื้นท่ีในการซุ่มรอเหยือ่หรือล่าสตัวกิ์นพืชท่ีลงมากินดินโป่ง (ธีรภทัร และคณะ, 2529) 
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 การศึกษาการเขา้ใชป้ระโยชน์จากโป่ง และพื้นท่ีบริเวณโป่งธรรมชาติของสัตวป่์าในพื้นท่ีเขตรักษา

สัตวป่์าห้วยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ ความหลากชนิด ความถ่ี และความชุกชุมของ

สัตวป่์าในบริเวณโป่งธรรมชาติ เพื่อสามารถนาํขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรสัตวป่์าและ

แหล่งอาศยัต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ  
 

1. พื้นท่ีศึกษา 
 

เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ โดยคดัเลือกพื้นท่ีเพื่อติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพบริเวณโป่งธรรมชาติ

ในพื้นท่ีคือ โป่งพนุํ้ าร้อน โป่งไผล่อ้ม โป่งนอ้ย และโป่งนายสอ 

 

2. วิธีการ 
 

 1. ติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพจาํนวน 1 กลอ้ง ในแต่ละพื้นท่ีโป่งธรรมชาติท่ีถูกเลือก โดยจุดตั้งกลอ้ง

ตอ้งเป็นบริเวณท่ีสามารถดกัถ่ายภาพสัตวป่์าไดค้รอบคลุมมากท่ีสุดโดยอาศยัการสังเกตร่องรอยต่าง ๆ ทาํ

การเก็บกลอ้งดกัถ่ายภาพท่ีตั้งไวเ้ม่ือครบกาํหนด 30 วนัของการตั้งกลอ้งจากนั้นนาํการ์ดท่ีไดม้าตรวจดู

จาํนวนภาพท่ีถ่ายได ้จาํแนกชนิดสัตวบ์นัทึกลงในแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูล ตามประทีป (2554); โดม และ

คณะ (2555); ยอดชาย และจนัทร์ทิพย ์(2555) ดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2564 การเก็บขอ้มูลกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมติั จาํนวน 4 กล้อง ตั้ งแต่ในเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ในพื้นท่ีโป่งธรรมชาติ จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ โป่งพุนํ้ า

ร้อน โป่งไผล่อ้ม โป่งนอ้ย และโป่งนายสอ 

 

 2.  ค ํานวณดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ของสัตว์ท่ี เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณ                  

โป่งธรรมชาติ โดยใชสู้ตร (Shanon and Weaver, 1949)   
 

H’ = - ∑ pi ln pi 
 

 เม่ือ  H คือ ค่าดชันีความหลากชนิด Shannon-Wiener index (Shannonand Weaver, 1949)  

  pi คือ สดัส่วนระหวา่งจาํนวนภาพของสตัวป่์าชนิดท่ี i ต่อจาํนวนภาพทั้งหมด 

 

 3. ความชุกชุม (Relative abundance) โดยอาศยัการพบหรือการปรากฏของสัตวใ์นแต่ละเดือน จาก

สูตร Poonprachert (2013) ร้อยละความชุกชุม = (จาํนวนเดือนท่ีพบสตัว ์×100)/ จาํนวนเดือนท่ีสาํรวจทั้งหมด 

 แลว้นาํค่าท่ีไดม้าตดัสินสตัวป่์าท่ีมีความชุกชุมวา่มากหรือนอ้ยตามเกณฑ ์Pettingill (1970) 
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 ร้อยละความชุกชุม    1 – 10 เท่ากบั หายากมาก (very rare) 

       10 – 30 เท่ากบั หายาก (rare) 

       31 – 50 เท่ากบั พบไดน้อ้ย (uncommon) 

       51 – 70 เท่ากบั พบค่อนขา้งนอ้ย (moderate common) 

       71 – 90 เท่ากบั พบบ่อย (common) 

       91 – 100 เท่ากบั พบบ่อยมาก (very common)  
 

4. ดชันีความชุกชุมสัมพทัธ์ (Relative abundance index) ของสัตวป่์าท่ีสามารถถ่ายภาพได ้ในพื้นท่ี

โดยประเมินจากอตัราการถ่ายภาพ เป็นดชันีท่ีมีความสัมพทัธ์กบัจาํนวนหรือความหนาแน่น โดยค่าดชันีน้ี

จะเพิ่มข้ึนเม่ือสัตวป่์าชนิดนั้นมีความหนาแน่นมากข้ึน โดยอตัราการถ่ายภาพแต่ละจุดมีหน่วยเป็นจาํนวน

คร้ังต่อ 100 trap nights (Mohd & Sharma, 2006)   

 

ความชุกชุมสัมพทัธ์ (RAI%)  = Trap Success x 100 / Trap nights 

 

 เม่ือ  Relative abundance (%)   คือ ความชุกชุมสมัพทัธ์ของสตัวช์นิดท่ี A 

  Trap success  คือ จาํนวนกลอ้งทั้งหมดท่ีถ่ายภาพสตัวช์นิดท่ี A 

  Trap night  คือ จาํนวนกลอ้งท่ีทาํการวางต่อคืน × จาํนวนวนั 

   

ผลและวจิารณ์ 

 

1. ความหลากชนิดของสัตว์ป่า (Species diversity) 

 

  พบความหลากชนิดของสัตวป่์ามีกระดูกสันหลงั จาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

(Mammal) สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile) นก (Bird) จากการสํารวจพบความหลากชนิดของสัตว์ป่าทั้ งหมด         

19 อนัดบั 30 วงศ ์47 สกุล  54 ชนิด (Table 1) โดยพบความหลากหลายของสัตวท่ี์เขา้มาใชป้ระโยชน์รวม

เท่ากบั 2.25 โดยโป่งไผล่อ้มมีค่าความหลากหลายมากท่ีสุด เท่ากบั 2.20 ทั้งหมด 34 ชนิด รองลงมาคือ โป่ง

นายสอ มีค่าความหลากหลาย 2.13 มีสัตวท์ั้งหมด 32 ชนิด  โป่งนํ้ าพุร้อน มีค่าความหลายหลาก 1.98 มีสัตว์

ทั้งหมด 27 ชนิด และโป่งนอ้ย มีค่าความหลากหลาย 1.61 มีสตัวท์ั้งหมด 26 ชนิด 
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Table 1 Species Diversity of wildlife utilization of natural salt lick sites at Huai Kha Khaeng wildlife                            

              sanctuary 

 Vertebrates Order Family Genus Species 

1 Mammal 6 13 21 25 

2 Reptile 2 3 3 4 

3 Bird 9 15 23 25 
 

 

2. ความชุกชุม (Relative abundance) 
 

ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดเล็กโดยแบ่งระดบัความชุกชุมออกเป็น 5 

ระดบั ซ่ึงดดัแปลงจากวิธีการของ Pettingill (1950) พบว่า ชนิดท่ีพบไดบ่้อยมาก (ร้อยละความชุกชุม 91 - 

100) มี 2 ชนิด คือ กวางป่า และกระทิง ชนิดท่ีพบบ่อย (ร้อยละความชุกชุม 71 - 90) มี 2 ชนิดคือ เกง้ธรรมดา 

และชา้งป่า  ชนิดท่ีพบไดค่้อนขา้งน้อย (ร้อยละความชุกชุม 51 - 70) มี 5 ชนิด ชนิดท่ีพบไดน้้อย (ร้อยละ

ความชุกชุม 31 - 50) มี 3 ชนิด ชนิดท่ีหายาก (ร้อยละความชุกชุม 10 - 30) มี 13 ชนิด และชนิดท่ีหายากมาก 

(ร้อยละความชุกชุม 1 - 10) มี 29 ชนิด (Table 2) 

 

3. ดชันีความชุกชุม (Relative abundance index) 

 

 จากขอ้มูลการติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพสัตวป่์า ดาํเนินการทั้งส้ิน 4 จุด รวมระยะเวลาในการสาํรวจ 

1,310 trap nights พบสัตวท์ั้งหมด 54 ชนิด กวางป่าเป็นชนิดท่ีมีอตัราการถ่ายภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

กระทิง ชา้งป่า ตามลาํดบั ส่วนสุนขัจ้ิงจอก แมวดาว อีเห็นธรรมดา นากใหญ่ขนเรียบ อีเห็นเครือ เสือลายเมฆ 

ลิงวอก ค่างแว่นถ่ินเหนือ นกตะขาบทุ่ง นกกระเต็นอกขาว นกกางเขนบา้น นกกางเขนดง นกเขาเปลา้ขา

เหลือง นกลุมพูเขียว นกหกเลก็ปากแดง นกยางควาย อีกา นกแขกเตา้ นกแซงแซวห่างบ่วงใหญ่ นกกวกั นก

เดินดงหัวสีส้ม นั้นพบเห็นเพียงคร้ังเดียวในการศึกษาคร้ังน้ี (Table 2) สอดคลอ้งกบัรายงานของ เขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ (2562) ท่ีพบว่ามีสัตวท่ี์เขา้มาใชป้ระโยชน์โป่งดินเทียมสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ววั

แดง กวางป่า และหมูป่า ซ่ึงเป็นกลุ่มสตัวกี์บท่ีกินพืชเป็นอาการ  
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Table 2 Relative abundance index and photographic rate of wildlife utilization of natural salt lick sites at  

              Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary 

Common name Scientific name RAI% RA Common name Scientific name RAI% RA 

Class MAMMALIA    Class Aves    

Malayan porcupine Hystrix brachyura 6.95 MC Red Junglefowl Gallus gallus 0.76 R 

Clouded Leopard Neofelis nebulosa 0.08 VR Green Peafowl Pavo muticus 33.13 MC 

Leopard Cat Prionailurus bengalensis 0.38 VR Indian Roller Coracias benghalensis 0.15 VR 

Leopard Panthera pardus 0.61 R White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis 1.45 R 

Tiger Panthera tigris 0.51 U Greater Coucal Centopus sinensis 0.61 VR 

Large Indian Civet Viverra zibetha 3.36 U Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalis 0.08 VR 

Masked Palm Civet Paguma larvata 0.08 VR Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri 0.53 VR 

Asian Palm Civet Paradoxurus 

hermaphroditus 

0.76 VR Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis 1.91 R 

Crab-eating Mongoose Herpestes urva 0.23 VR Spotted Dove Streptopelia chinensis 1.68 R 

Golden Jackal Canis aureus 0.08 VR Thick-billed Green Pigeon Treron curvirostra 2.29 R 

Dhole Cuon alpinus 0.61 R Yellow-footed Green Pigeon Treron phoenicoptera 0.08 VR 

Asian Black Bear Ursus thibetanus 0.53 VR Emerald Dove Chalcophaps indica 1.37 R 

Smooth-coated Otter Lutrogale perspicillata 0.08 VR Green Imperial Pigeon Ducula aenea 0.23 VR 

Yellow-throated 

Marten 

Martes flavigula 0.31 VR White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus 0.23 VR 

Phayre’s Leaf-monkey Trachypithecus phayrei 0.61 VR Red-wattled Lapwing Vanellus indicus 9.85 U 

Northern Pig-tailed 

Macaque 

Macaca leonina 0.92 R Crested Serpent Eagle Spilornis cheela 0.31 VR 

Rhesus Monkey Macaca mulatta 0.08 VR Changeable Hawk Eagle Spizaetus cirrbatus 1.15 R 

Long-tailed Macaque Macaca fascicularis 0.76 R Cattle Egret Bubulcus ibis 0.08 VR 

Wild Boar Sus scrofa 12.21 MC Chinese Pond Heron Ardeola bacchus 0.76 VR 

Northern Red Muntjac Muntiacus vaginalis 14.58 C Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha 1.68 R 

Sambar Rusa unicolor 130 VC Large-billed Crow Corvus macrorhynchos 0.08 VR 

Gaur Bos gaurus 49.08 VC Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus 0.08 VR 

Banteng Bos javanicus 11.76 MC Orange-headed Thrush Zoothera citrina 0.08 VR 

Malayan Tapir Tapirus indicus 8.17 MC Oriental Magpie Robin Copsychus saularis 0.69 VR 

Asian Elephant Elephas maximus 38.02 C White-rumped Shama Copsychus malabaricus 0.08 VR 

Class REPTILIA        

Yellow tortoise Indotestudo elongate 0.08 VR     

Reeves' Butterfly 

Lizard 

Leiolepis reevesii 0.38 VR     

Bengal moonitor Varanus bengalensis 0.46 VR     

Water Monitor Varanus salvator 0.38 VR     

Remark; VR: very rare, R: rare, U: uncommon, MC: moderate common, C: common, VC: very common  
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สรุป 

 พบสัตวมี์กระดูกสันหลงั 3 กลุ่ม ท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์โป่งธรรมชาติ จากทั้งหมด 19 อนัดบั 30 วงศ ์

47 สกุล 54 ชนิด โดยพบชนิดในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (25 ชนิด) และนก (25 ชนิด) มากท่ีสุด มีค่าดชันีความ

หลากหลาย Shannon - Weiner index (H') ในภาพรวมระดบัค่อนขา้งนอ้ย (H' = 2.25) โดยโป่งไผล่อ้มมีความ

หลากหลายมากท่ีสุด (H' = 2.20) ซ่ึงกวางป่า และกระทิงมีค่าความชุกชุมท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า

โป่งธรรมชาติสามารถช่วยเป็นแหล่งอาหารเสริมท่ีดีสาํหรับสตัวป่์าในพื้นท่ีโดยเฉพาะกลุ่มสตัวกี์บ  
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การศึกษาการเปลีย่นแปลงพืน้ทีทุ่่งหญ้าเพ่ือวางแผนการจัดการทุ่งหญ้าเพ่ือสัตว์ป่า 

ในอุทยานแห่งชาติกยุบุรี จังหวดัประจวบครีีขันธ์ 
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บทคดัย่อ 
 

 อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งพืชพรรณหลากหลายชนิด และเป็น

แหล่งท่ีอยูข่องสัตวป่์าท่ีมีความสาํคญัต่อการอนุรักษ ์โดยเฉพาะพื้นท่ีโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพป่ากยุ

บุรี อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ซ่ึงสามารถพบสัตวป่์าออกมาใชป้ระโยชน์พื้นท่ีทุ่งหญา้ โดยเฉพาะชา้งป่า

และกระทิง โดยบริเวณพื้นท่ีน้ีไดมี้การจดัทาํแปลงทุ่งหญา้อาหารสัตวป่์า เพื่อป้องกนัไม่ให้สัตวป่์าออกไป

หากินบริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้นบริเวณแนวเขตอุทยาน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ

เปล่ียนแปลงพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่ากุยบุรี อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ในอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรีระหว่างปีพ.ศ. 2558- 2562 โดยนําวิธีการสํารวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ มีพื้นท่ีประมาณ 14,179 ไร่ ในปีพ.ศ. 2562 มีรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 5 

ประเภทคือ พื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบ 61% พื้นท่ีป่าฟ้ืนฟู 27%  พื้นท่ีทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 9%  พื้นท่ีป่าผลดัใบ 

3% และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 0.5% ของพื้นท่ีศึกษาตามลาํดบั ซ่ึงผลศึกษาการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีโครงการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติป่ากยุบุรี อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2558 - 2562 พบวา่

ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนมี 3 ประเภทไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบเพิ่มข้ึน 14% พื้นท่ีทุ่งหญา้และ

ไมล้ะเมาะเพิ่มข้ึน 1% และพื้นท่ีแหล่งนํ้ าท่ีสร้างข้ึนเพิ่มข้ึน 0.05% ตามลาํดบั และประเภทการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินท่ีลดลงมี 2 ประเภทไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูลดลง 11% และพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบลดลง 4% ของพื้นท่ีทั้งหมด

ตามลาํดบั  

คําสําคัญ : การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, การสาํรวจระยะไกล, โครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพ

ป่ากยุบุรี อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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Abstract 

 Kuiburi national park has high biodiversity where a high variety of vegetation and wildlife habitat 

which is very important for conservation. Especially, the royal - initiated Kuiburi national forest reserve 

area conservation and rehabilitation project that wild animals appear for grazing in the grassland such as 

wild elephants and guars. In this area, there has been a plot of wildlife food grassland to prevent wildlife 

from living in the agricultural area of the villagers around the park's boundaries. The research objectives are 

to study the land use change on the royal - initiated Kuiburi national forest reserve area conservation and 

rehabilitation project between 2015 to 2019 by using remote sensing as well as Geographic Information 

System: GIS. The results of the study found that the royal -initiated Kuiburi national forest reserve area 

conservation and rehabilitation project has area around 14179 rai in 2019. There are 5 types of land use was 

found in that year is, evergreen forest 61%, forest plantation 27%, rangeland 9%, deciduous forest 3%, 

reservoir 1% of study area respectively. The result of land use change between 2015 to 2019 was found that 

there were 3 types of increased land use: evergreen forest increased 14%, rangeland increased 1% and 

reservoir increased 0.05% respectively. And, there were 2 types of decreased land use: forest plantation 

decreased 11% and deciduous forest decreased 4%. 

Keywords: Land use change, Remote sensing, The royal - initiated Kuiburi national forest reserve area 

conservation and rehabilitation project, Geographic Information System 

 

บทนํา 

 ในอดีตผนืป่ากยุบุรีเป็นผนืป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ซ่ึงสัตวป่์าท่ีมีความชุก

ชุมมากคือชา้งป่า แต่เน่ืองจากการขยายตวัของพื้นท่ีเกษตรกรรม ทาํให้พื้นท่ีป่าบางส่วนไดถู้กบุกรุกและ

เปล่ียนสภาพกลายเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ทาํให้พื้นท่ีราบซ่ึงเคยเป็นแหล่งหากินของชา้งไดถู้กทาํให้ลดลง 

เน่ืองจากชา้งเป็นสัตวท่ี์หลีกเล่ียงการหากินบริเวณพื้นท่ีสูงชนั (McKay, 1973) จึงทาํใหช้า้งป่าออกหากินใน

พื้นท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรมากข้ึน จึงเป็นท่ีมาของปัญหาระหว่างคนกบัชา้งป่า พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดท้รงเห็นถึงความสาํคญัในการแกปั้ญหาน้ี จึงไดเ้ร่ิมตน้จดัตั้งพื้นท่ีโครงการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีในปี พ.ศ. 2541 โดยให้มีการจดัทาํแปลงหญา้และแหล่งนํ้ าข้ึน

เพื่อใหเ้ป็นแหล่งอาหารของสตัวป่์า ท่ีตั้งของพื้นท่ีโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติป่ากยุบุรี ตาม

พระราชดาํริฯ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซ่ึงในอดีตพื้นท่ีบริเวณน้ีคือพื้นท่ีป่าท่ีไดถู้กบุกรุกเพื่อทาํ

เกษตรกรรม หลงัจากจดัตั้งพื้นท่ีโครงการ ฯ ไดมี้สัตวป่์าหลากหลายชนิดไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์บริเวณพื้นท่ี

ทุ่งหญา้ โดยสัตวป่์าท่ีสามารถพบเห็นไดบ่้อยคือชา้งป่าและกระทิง ซ่ึงคาดว่าในอนาคตประชากรของสัตว์

ป่าจะเพิ่มมากข้ึน แต่ในทางกลบักนัพื้นท่ีทุ่งหญา้ท่ีเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของสัตวป่์า
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จะลดนอ้ยลง เน่ืองจากโดยธรรมชาติถา้ไม่มีการรบกวนของมนุษยห์รือไฟป่า  พื้นท่ีทุ่งหญา้จะเปล่ียนแปลง

กลายเป็นป่าประเภทอ่ืนไป (Yassir et al., 2010) ดงันั้นเพื่อท่ีจะทราบถึงการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีทุ่งหญา้ 

จึงไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยใชก้ารสํารวจระยะไกล (Remote sensing) ร่วมกบั

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเพื่อดู

แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวน

แห่งชาติป่ากยุบุรี ตามพระราชดาํริฯ   

อุปกรณ์และวธีิการ 

 1. การรวบรวมขอ้มูล: เตรียมภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 จาํนวน 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ของ

บริเวณพื้นท่ีโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ตามพระราชดาํริฯ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

โดยเลือกขอ้มูลท่ีไม่มีเมฆปกคลุมหรือเมฆปกคลุมนอ้ยท่ีสุด ปรับปรุงคุณภาพของขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม

โดยใชว้ิธี linear stretching และ contrast stretching และทาํการผสมสีแบบบวก (additive color composite) 

โดยใชสี้ผสมเทจ็ (false color composite)  

 2. การจําแนกข้อมูล: จําแนกข้อมูลด้วยวิ ธีการจําแนกแบบมีการกํากับดูแล (supervised 

classification) โดยจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ป่าไม่ผลดัใบ ป่าผลดัใบ ป่าฟ้ืนฟู พื้นท่ีทุ่งหญา้และไม้

ละเมาะ และ พื้นท่ีแหล่งนํ้า ลงสาํรวจพื้นท่ีศึกษาเพื่อนาํมาปรับแกใ้นส่วนท่ีมีความผดิพลาดควบคู่ไปกบัการ

ตีความดว้ยสายตา (visual classification) เพื่อใหมี้ความถูกตอ้งมากข้ึน 

 3. การวิเคราะห์ขอ้มูล: วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระหวา่งปี พ.ศ. 2558 – 2562

โดยใช้วิธีการซ้อนทบัขอ้มูล (overlay) จะทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละ

ประเภทวา่มีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินลดลงหรือเพิ่มข้ึนเพียงใด 

 4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล: ตรวจสอบความถูกตอ้งของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินโดยใช้ตารางความคลาดเคล่ือน (error matrix) เพื่อใช้ในการคํานวณค่าความถูกต้องทั้ งหมด                     

(overall accuracy) 

 

ผลและวจิารณ์ 

1. การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

พื้นท่ีโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติป่ากยุบุรี ตามพระราชดาํริฯ อุทยานแห่งชาติกยุบุรี

มีพื้นท่ีประมาณ 14,179 ไร่ แบ่งประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็น 5 ประเภทประกอบดว้ยป่าไม่ผลดัใบ, ป่า

ผลัดใบ, ป่าฟ้ืนฟู, พื้นท่ีทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ และพื้นท่ีแหล่งนํ้ าท่ีสร้างข้ึน โดยช่วงระหว่างปี พ.ศ.                    

2558 – 2562 มีพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (รูปท่ี 1) ดงัน้ี 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

108 

 

ผลการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2558 พบว่าพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบมีพื้นท่ีมากท่ีสุด มีเน้ือ

ท่ี 6,593 ไร่ (46.5%) รองลงมาคือพื้นท่ีป่าผลดัใบ 978 ไร่ (6.9%) ป่าฟ้ืนฟู 5,393 ไร่ (38.04%) พื้นท่ีทุ่งหญา้

และไมล้ะเมาะ 1,145 ไร่ (8.07%) และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 70 ไร่ตามลาํดบั 

ผลการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2559 พบว่าพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบมีพื้นท่ีมากท่ีสุด มีเน้ือ

ท่ี 5,761 ไร่ (40.6%) รองลงมาคือพื้นท่ีป่าผลดัใบ 1,392 ไร่ (9.8%) ป่าฟ้ืนฟู 5,914 ไร่ (41.7%) พื้นท่ีทุ่งหญา้

และไมล้ะเมาะ 1,045 ไร่ (7.4 %) และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 67 ไร่ (0.5%) ตามลาํดบั  

ผลการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2560 พบว่าพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบมีพื้นท่ีมากท่ีสุด มีเน้ือ

ท่ี 6,600 ไร่ (46.5%) รองลงมาคือพื้นท่ีป่าผลดัใบ 1,045 ไร่ (7.4 %) ป่าฟ้ืนฟู 4,426 ไร่ (31.2%) พื้นท่ีทุ่งหญา้

และไมล้ะเมาะ 1,993 ไร่ (14.1%) และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 115 ไร่ (0.8 %) ตามลาํดบั 

ผลการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2561 พบว่าพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบมีพื้นท่ีมากท่ีสุด มีเน้ือ

ท่ี 7,006 ไร่ (49.4 %) รองลงมาคือพื้นท่ีป่าผลดัใบ 451 ไร่ (3.2%) ป่าฟ้ืนฟู 5,246 ไร่ (37%) พื้นท่ีทุ่งหญา้และ

ไมล้ะเมาะ 1,388 ไร่(9.8%) และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 87 ไร่ (0.6 %) ตามลาํดบั 

ผลการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ. 2562 พบว่าพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบมีพื้นท่ีมากท่ีสุด มีเน้ือ

ท่ี 8,624 ไร่ (60.8%) พื้นท่ีป่าผลดัใบ 359 ไร่ (2.5%) ป่าฟ้ืนฟู 3,793 ไร่ (26.8%) พื้นท่ีทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 

1,325 ไร่ (9.3%) และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 77 ไร่ (0.5%) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 Land use maps between 2015 - 2019 
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2. การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าสงวน

แห่งชาติป่ากยุบุรี ตามพระราชดาํริฯ อุทยานแห่งชาติกยุบุรี (รูปท่ี 2) มีดงัน้ี  

 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 พบว่าพื้นท่ีป่าผลดัใบ

และพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูเพิ่มข้ึน 2.9 และ 3.7 % ตามลาํดบั พื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบ พื้นท่ีทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ และ

พื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึนลดลง 5.87, 0.7 และ 0.02 % ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560  พบวา่พื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบ 

พื้นท่ีทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึนเพิ่มข้ึน 5.9, 6.7 และ 0.3 % ตามลาํดบั พื้นท่ีป่าผลดั

ใบและพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูลดลง 2.4 และ 10.5% ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่าพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบ

และป่าฟ้ืนฟูเพิ่มข้ึน 2.9 และ 5.8% ตามลาํดบั พื้นท่ีป่าผลดัใบ พื้นท่ีทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ และพื้นท่ีแหล่ง

นํ้าท่ีสร้างข้ึนลดลง 4.2, 4.3 และ 0.2% ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562 พบว่าพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบ 

พื้นท่ีทุ่งหญา้ และพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึนเพิ่มข้ึน 14.33, 1.27 และ 0.1% ตามลาํดบั พื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบ และ

พื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูลดลง 4.37 และ 11.28% ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยใช้ตารางความ

คลาดเคล่ือน (error matrix) พบว่าค่าความถูกตอ้งระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 เท่ากบั 80 ค่าความถูก

ตอ้งระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 เท่ากบั 72 ค่าความถูกตอ้งระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 เท่ากบั 

77 และค่าความถูกตอ้งระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562 เท่ากบั 79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 land use change between 2015 -2019 
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สรุป 

 

 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าสงวนแห่งชาติ     

ป่ากุยบุรี ตามพระราชดาํริฯ ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 14,179 ไร่ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2562 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนคือพื้นท่ีป่าไม่ผลดัใบ

เพิ่มข้ึน 2,031ไร่ (14%) พื้นท่ีทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะเพิ่มข้ึน 181 ไร่ (1%) และพื้นท่ีแหล่งนํ้ าท่ีสร้างข้ึน

เพิ่มข้ึน 7 ไร่ (0.05%) และประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีลดลงคือพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูลดลง 1,600 ไร่ (11%) และ

พื้นท่ีป่าผลดัใบลดลง 619 ไร่ (4%) ตามลาํดบั  
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บทคดัย่อ 

การฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมใหก้ลบัคืนสภาพเป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิมนบัว่าเป็นความทา้ทายของกรมป่า

ไม ้ซ่ึงให้ความสําคญักบัภาระกิจดา้นน้ีมาก การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบถึงพลวตัป่า

ภายหลังมีการปลูกฟ้ืนฟู ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ (ดา้นป่าไม)้ จงัหวดัอ่างทอง โดยวางแปลงถาวรขนาด 100 เมตร X 100 เมตร ในพื้นท่ี

ปลูกฟ้ืนฟูแบบสุ่ม 1 แปลง เม่ือปี พ.ศ. 2557 และติดตามวดัซํ้ าในปี พ.ศ.2561 และ ปี พ.ศ. 2564 โดยติด

หมายเลขตน้ไมท่ี้มีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางเพยีงอก ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ทาํการวดัขนาด ระบุชนิดและบนัทึก

พิกดัตน้ไมใ้นแปลงตวัอยา่ง  

ผลการศึกษา พบว่าโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไม ้พบ 62 ชนิด 52 สกุล และ 24 วงศ ์มีความ

หนาแน่นและพื้นท่ีหน้าตัดเท่ากับ 989 ต้นต่อเฮคแตร์ และ 19.99 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ดัชนีความ

หลากหลายของ Shannon-Weiner ท่ีอยูใ่นระดบัสูง (H´= 3.27) พลวตัป่า ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2564 มีอตัรา

การเพิ่มจาํนวนมีค่าตํ่ากว่าอตัราการตายเฉล่ียสุทธิเล็กนอ้ย (3.14 ± 0.95 และ 4.95 ± 2.48 ต่อปี ตามลาํดบั)  

โดยเฉพาะพะยอมมีอตัราการตายสูงมากในช่วงระยะแรก และกระถินยกัษมี์อตัราการเพิ่มจาํนวนสูงมาก

ตลอดช่วงระยะติดตาม และกลุ่มท่ีมีอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวนใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ แดง นนทรี 

ตะเคียนทอง ยางนา ชมพูพนัทิพย ์และ มะค่าโมง พรรณไมก้ลุ่มน้ีเป็นพรรณไมพ้ื้นถ่ินท่ีนาํเขา้มาปลูกเพื่อ

ฟ้ืนฟูและสามารถตั้งตวัไดดี้และสามารถสืบต่อพนัธ์ุไดดี้ในพื้นท่ี 
   

คาํสําคญั: พลวตัป่า, การฟ้ืนฟูป่า, นิเวศวิทยาระยะยาว, แปลงถาวร, ระบบการปลูก, พนัธ์ุไมท้อ้งถ่ิน  
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Abstract 
 

The topic pf forest restoration is a high challenge of Royal Forest Department in Thailand, then, 

many degraded areas were planted to restore the previous ecosystems. This study aimed to clarify forest 

dynamics after planting under the Royal Patronage of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand (Forestry), 

Ang Thong province. In 2014, a 1 ha, 100 x 100 m, was established in two different planted systems, random 

and regular planting, and monitored in 2018 and 2021. All trees with diameter at breast height (DBH) larger 

than 4.5 cm were tagged, measured, identified, and recorded location in plot.  

The results of species number were found 67 and 28 species, respectively, and species diversity 

based on Shannon-Weiner was found 3.27. The forest dynamics between 2014 to 2021 showed recruitment 

rate higher than mortality rate ((3.14 ± 0.95% and 4.95 ± 2.48% per year, respectively). Shorea roxburghii 

species was shown mortality rate, but Leucaena leucocephala species showed higher than recruitment rate 

to other species. The native species such as Xylia xylocarpa, Peltophorum pterocarpum, Hopea odorata, 

Dipterocarpus alatus, Tabebuia rosea and Afzelia xylocarpa were showed moderate recruitment rate in 

study time, indicating that native species can be success to restored species in the area. 

Keywords: forest dynamics, forest restoration, long term ecological research, permanent plot, planting 

systems, native plant species  

 

บทนํา 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

จากการท่ีจงัหวดัอ่างทองไดป้ระสบปัญหาอุทกภยั  ในช่วงเดือนกนัยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซ่ึง

ทาํให้พื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยู่อาศัยรวมทั้ งส่ิงก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  เกิดความเสียหาย  

พระองคท์รงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานให้จงัหวดัอ่างทองจดัทาํโครงการฟาร์มตวัอย่างเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ดา้นการเกษตร และจดัหาอาหารทางดา้นการเกษตรใหก้บัราษฎรท่ีประสบภยัและเดือดร้อน ใน

ระยะแรกดาํเนินโครงการแลว้ประมาณ  587 ไร่ โดยพื้นท่ีดาํเนินการดงักล่าวไดด้าํเนินงานดา้นป่าไม ้จาํนวน

พื้นท่ี 10 ไร่ ด้วยการยใช้ระบบการปลูกแบบไม่เป็นแถวเป็นแนวหรือแบบสุ่ม (random planted system) 

เพื่อใหมี้ลกัษณะเหมือนป่าธรรมชาติ มีการปลูกตน้ไม ้จาํนวน 150 ชนิด จาํนวน 4,612 ตน้ ขณะท่ีช่วงระยะ

ท่ีสอง ทาํการปลูกฟ้ืนฟูแบบมีระยะสมํ่าเสมอ (regular planted system) ในพื้นท่ีประมาณ 50 ไร่ พื้นท่ีแห่งน้ี

ยงัใชเ้ป็นศูนยถ่์ายทอดวิชาการป่าไม ้โดยการสร้างป่าตน้นํ้ าจาํลอง และนาํเสนอรูปแบบการอนุรักษดิ์นและ

นํ้ า โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน และการปลูกแฝก จดัทาํสวนรวมพนัธ์ุไมม้งคลต่าง สวนรวมพนัธ์ุไม้

มงคลพระราชทานประจาํจงัหวดั สวนรวมพนัธ์ุไมย้อ้มสีธรรมชาติ สวนรวมพนัธ์ุไมส้มุนไพร แปลงสาธิต
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ระบบวนเกษตร ป่าไม ้3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง เพื่อสร้างเป็นศูนยถ่์ายทองเทคโนโลยีป่าไม ้ส่งเสริม

อาชีพป่าไม ้และเป็นแหล่งผลิตอาหารป่า เป็นธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) และจดัสาธิตดา้นการ

จดัการผลผลิตท่ีไดจ้ากสวนป่าต่าง ๆ อนัจะนาํไปสู่การนาํผลผลิตป่าไมไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อประชาชนและ

เยาวชนในทอ้งท่ีจงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัใกลเ้คียง 
 

ปัจจุบนัการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติภายหลงัการฟ้ืนฟูป่าเร่ิมมีระยะเวลายาวนานข้ึนจนสภาพป่าฟ้ืนฟูมี

ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามการสืบต่อพนัธ์ุและความหลากชนิดของพรรณไมภ้ายหลงัการฟ้ืนตวั

หรือการทดแทนตามธรรมชาติจาํเป็นตอ้งมีการประเมินในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะดา้นโครงสร้างป่า

และองคป์ระกอบพรรณไม ้รวมถึงพิจารณาพลวตัป่าว่ามีการเปล่ียนแปลงของอตัราการตาย ( mortality rate) 

กบัอตัราการเพิ่มจาํนวน ( recruitment rate) โดยใชข้อ้มูลการติดตามพลวตัป่าท่ีมีการวดัในช่วงปี พ.ศ. 2557 

2561 และ 2564 และพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมท่ี้นําเขา้ไปปลูกฟ้ืนฟู ซ่ึงพื้นท่ีศึกษาในช่วง          

ปี. พ.ศ. 2563 มีการรบกวนจากการเขา้ไปทาํรังของ นกปากห่าง (Asian openbill) ในเป็นจาํนวนมาก  
 

อย่างไรก็ตามขอ้มูลดงักล่าวยงัคงมีอยู่น้อยมาก ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการ

ทราบโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ และการพลวตัป่าฟ้ืนฟูท่ีใช้รูปปลูกฟ้ืนฟูแบบสุ่ม ภายใต้

โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชดาํริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (ดา้นป่าไม)้ จงัหวดั

อ่างทอง 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

พืน้ทีศึ่กษาและการเกบ็ข้อมูล 

1.พืน้ทีศึ่กษา 

คดัเลือกพื้นท่ีศึกษาบริเวณป่าฟ้ืนฟูท่ีมีการฟ้ืนฟูในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั คือ พื้นท่ีการปลูกฟ้ืนฟู

แบบปลูกแบบสุ่ม ในโครงการฟาร์มตวัอยา่งตามพระราชดาํริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

(ดา้นป่าไม)้ จงัหวดัอ่างทอง เพื่อทาํการวางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด 1 เฮคแตร์ (100 เมตร × 100 

เมตร) ในปี พ.ศ. 2557 ในพื้นท่ี จากนั้นแบ่งแปลงยอ่ยออกเป็น 10 เมตร × 10 เมตร รวมจาํนวน 100 แปลง  

 

2.การเกบ็ข้อมูล 

2.1. สาํรวจองคป์ระกอบของพรรณไมใ้นแต่ละแปลงยอ่ย โดยติดหมายเลขตน้ไม ้(tagged number) 

ท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH) ตั้งแต่ 4.5 cm ทาํการวดัขนาด ระบุชนิด 

พร้อมบนัทึกพิกดัตน้ไมใ้นแปลงตวัอยา่ง สาํหรับพรรณไมท่ี้ไม่สามารถระบุชนิดไดน้ั้นทาํการเก็บตวัอย่าง 

(specimens) เพื่อนาํมาระบุชนิดโดยเทียบเคียงกบัชนิดไมท่ี้ระบุชนิดแลว้ในหอพนัธ์ุไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ 

สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช พร้อมกบัตรวจสอบรายช่ืออา้งอิงตาม เตม็ (2557) 
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2.2. ติดตามพลวตัป่า โดยทาํการวดัซํ้ าขอ้มูลพรรณไมใ้นแปลงถาวรในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 

2564 แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีนาํเสนอเพียงการเปรียบเทียบโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไม ้เฉพาะขอ้มูล

ปี พ.ศ. 2564 และพลวตัป่าตลอดช่วงเวลาการสาํรวจ 
       

3.การวเิคราะห์ข้อมูล  
 

3.1. ดชันีค่าความสําคญั (importance value index: IVI) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงออกของพืชชนิดใดชนิด

หน่ึงในการครอบครองพื้นท่ีนั้น โดยอา้งอิงสูตรการคาํนวนตาม Marod and Kutintara, (2009) ซ่ึงค่า IVI 

เป็นค่าท่ีไดจ้ากการผลรวมของาความถ่ีสัมพทัธ์ (relative frequency, RF) ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (relative 

density, RD) และค่าความเด่นสมัพทัธ์ (realative dominance, RDo) เขา้ดว้ยกนัหรือ  
 

IVI = RF + RD + RDo 
 

 3.2. อตัราการตาย ( mortality rate ( M), %.time-1) กบัอตัราการเพิ่มจาํนวน ( recruitment rate (R), 

%.time-1) ในท่ีน้ีใชข้อ้มูลการติดตามพลวตัป่าท่ีมีการวดัในช่วงปี พ.ศ. 2557, 2561 และ 2564 มาใชใ้นการ

วิเคราะห์ ตามสูตรของ Lieberman and Lieberman (1987) ดงัน้ี 

อตัราการตาย (l M) คาํนวณไดจ้ากสูตร 
 

𝑀𝑀 = [
(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

𝑡𝑡
] × 100 

   

เม่ือ No = จาํนวนตน้ไมเ้ม่ือเร่ิมดาํเนินการสาํรวจ  

Ni = จาํนวนตน้ไมท่ี้รอดตายเม่ือทาํการสาํรวจซํ้า  

   t = จาํนวนปีท่ีทาํการวดัซํ้า 

 

 อตัราการเพิ่มจาํนวน  ( R) คาํนวณไดจ้ากสูตร 
 

𝑅𝑅 = [
(𝐼𝐼2/𝐼𝐼1)

𝑡𝑡
] × 100 

   

เม่ือ N1 = จาํนวนตน้ไมท่ี้เร่ิมทาํการสาํรวจ  

       N2 = จาํนวนตน้ไมท่ี้เพิม่ข้ึนเม่ือทาํการสาํรวจใหม่  

          t = จาํนวนปีท่ีทาํการสาํรวจซํ้า 
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ผลการศึกษา 

โครงสร้างและองค์ประกอบพนัธ์ุไม้ 

พื้ น ท่ีปลูกฟ้ืนฟูแบบสุ่ม (random planted system) ในปี  พ.ศ.  2564 พบพรรณไม้ท่ี มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้ งแต่ 4.5 เซนติเมตร จํานวน 62 ชนิด 52 สกุล และ 24 วงศ์ มีความหนาแน่นและ

พื้นท่ีหน้าตดัเท่ากบั 989 ตน้ต่อเฮคแตร์ และ 19.99 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ตามลาํดบั พรรณไมเ้ด่นเม่ือ

พิจารณาจากค่าดชันีความสําคญัของพรรณไม ้ไดแ้ก่ ยางนา (Dipterocarpus alatus) นนทรี (Peltophorum 

pterocarpum) กระถินยกัษ ์(Leucaena leucocephala) แดง (Xylia xylocarpa) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) 

หว้า ข้ีแพะ (Syzygium cumini) พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ชมพู

พนัธ์ุทิพย ์(Tabebuia rosea) และประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) เป็นตน้ มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 

32.34 28.49 20.28 19.85 18.92 17.20 15.45 14.88 10.76 และ 8.31 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (Table 1) มีความ

หลากหลายของพรรณไมต้ามดชันีของ Shannon-Weiner อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (H´= 3.27) อาจเป็นเพราะ

การปลูกฟ้ืนฟูแบบสุ่มมีการปลูกชนิดพรรณไมห้ลากหลากชนิดและเป็นพรรณไมด้ั้งเดิมของพื้นท่ี  
 

Table 1 Some dominance tree species, DBH ≥ 4.5 cm, Basal area (BA), Density, Relative density (RD), 

Relative frequency (RF), and Importance Value Index (IVI). 

ลาํดบั Species Botanical name 
BA  Density  Rdo  RD  RF  IVI  

(m2.ha-1) (ind./ha-1) (%) (%) (%) (%) 

1 ยางนา Dipterocarpus alatus  1.94 117 9.73 11.83 10.78 32.34 

2 นนทรี Peltophorum pterocarpum  2.84 86 14.21 8.70 5.59 28.49 

3 กระถินยกัษ ์ Leucaena leucocephala 1.14 87 5.69 8.80 5.79 20.28 

4 แดง Xylia xylocarpa 2.14 47 10.71 4.75 4.39 19.85 

5 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa 1.31 73 6.55 7.38 4.99 18.92 

6 หวา้ข้ีแพะ Syzygium cumini  0.93 63 4.64 6.37 6.19 17.20 

7 พะยงู Dalbergia cochinchinensis  1.08 40 5.42 4.04 5.99 15.45 

8 ตะเคียนทอง Hopea odorata  0.32 68 1.62 6.88 6.39 14.88 

9 ชมพพูนัทิพย ์ Tabebuia rosea 0.56 43 2.82 4.35 3.59 10.76 

10 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus  0.80 21 3.99 2.12 2.20 8.31 

  Other species (52) 6.92 344 34.63 34.78 44.11 113.52 

    Total 19.99 989 100 100 100 300 
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พลวตัป่าปลูกฟ้ืนฟูแบบปลูกสุ่ม  

พลวตัป่าฟ้ืนฟูด้วยการปลูกแบบปลูกสุ่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2564 ภายในป่าฟ้ืนฟู พบว่า

พื้นท่ีหนา้ตดัตน้ไมเ้ฉล่ียสุทธิ (Net average in basal area) ในรอบ 7 ปี มีค่าเท่ากบั 17.52 ± 3.06  ตารางเมตร

ต่อเฮกแตร์ โดยอตัราการเพิ่มพูนมีค่าตํ่ากว่าการสูญเสียพื้นท่ีหน้าตดัเฉล่ียสุทธิเล็กน้อย (1.90 ± 2.09 และ 

1.45 ± 0.67 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาํดบั) ซ่ึงแนวโนม้การเพิ่มพนูของพื้นท่ีหนา้ตดัมีทิศทางท่ีเพิ่มสูงข้ึน

ตามระยะเวลา โดยเฉพาะระหว่างปี 2557 - 2561 ท่ีพบว่ามีพื้นท่ีหน้าตดัเพิ่มข้ึนค่อนขา้งสูง (Table 2) เม่ือ

พิจารณาขณะท่ีความหนาแน่นของตน้ไมเ้ฉล่ียสุทธิ (net average tree density) มีค่าเท่ากบั 1,059 ± 64 ตน้ต่อ

แฮกแตร์ โดยอตัราการเพิ่มจาํนวน (net average recruitment rate) มีค่าตํ่ากว่าอตัราการตายเฉล่ียสุทธิ (net 

average mortality rate) เลก็นอ้ย (3.14 ± 0.95 และ 4.95 ± 2.48 ต่อปี ตามลาํดบั) ซ่ึงความหนาแน่นของตน้ไม้

มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเลก็นอ้งในช่วงแรกและลดลงในช่วงหลงัของการติดตามพลวตั อยา่งไรก็ตามพบว่าอตัรา

การตายมีค่าสูงท่ีสุดอยูร่ะหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 (6.41 ต่อปี) ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํให้อตัราการตายเฉล่ียรายปีสูง

ในช่วงเวลานั้น อาจเกิดจากการเขา้ไปทาํรังพื้นท่ีของ นกปากห่าง (Asian openbill) ในเป็นจาํนวนมาก 

เม่ือพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมร้ายชนิด (Tree species regeneration) สาํหรับไมท้ั้งหมด 

(Overall trees) ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียงอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร โดยพรรณไมเ้ด่นท่ีนาํมาวิเคราะห์

ทั้ งหมด 13 ชนิด ได้แก่ กระถินยักษ์ (LEULEU) หว้าข้ีแพะ (SYZCUM) พะยอม (SHOROX) พะยูง 

(DALCOC) ชะมวง  (GARCOW) แดง  (XYLXYL) ข่อย  (STRASP) นนทรี  (PELPTE) ตะ เ คียนทอง 

(HOPODO) ยางนา (DIPALA) ชมพูพนัทิพย ์(TABROS) มะค่าโมง (AFZXYL) และพิกุล (MIMELE) โดย

ประเมินจากความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวน พบว่ามีความแปรผนัระหวา่งชนิด

ไมแ้ละช่วงเวลา โดยสามารถจาํแนกรูปแบบการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงสุทธิในแต่ละ

ช่วงเวลา (Figure 1) ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มท่ีมีกลุ่มท่ีอตัราการเพิ่มจาํนวนสูงกว่าอตัราการตาย มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ กระถินยกัษ ์ข่อย 

และพิกุล โดยเฉพาะในช่วงปี 2557-2561 พบว่า อัตราการเพิ่มจาํนวนสูงกว่าอัตราการตายอย่างมาก 

โดยเฉพาะ กระถินยกัษ ์และข่อย ท่ีมีอตัราการเพิ่มจาํนวนสูงมาก 

2. กลุ่มท่ีมีอตัราการตายสูงกว่าอตัราการเพิ่มจาํนวน มีทั้งหมด 4 ชนิด คือ หวา้ข้ีแพะ พะยอม พะยงู 

และชะมวง แสดงให้เห็นว่าการใชพ้รรณไมเ้หล่าน้ีไม่สามารถตั้งตวัในพื้นท่ีไดเ้น่ืองจากพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ า

ท่วมถึงในฤดูฝน ซ่ึง พะยอม พะยูง และหวา้ข้ีแพะ เป็นพรรณไมใ้นป่าเต็ง-รัง และป่าผสมผลดัใบ จึงไม่

เหมาะสมท่ีจะนาํมาปลูกฟ้ืนฟูในพื้นท่ี  

3. กลุ่มท่ีมีอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวนใกลเ้คียงกนั มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ แดง นนทรี 

ตะเคียนทอง ยางนา ชมพูพนัทิพย ์และ มะค่าโมง พรรณไมก้ลุ่มน้ีเป็นพรรณไมพ้ื้นถ่ินท่ีนาํเขา้มาปลูกเพื่อ

ฟ้ืนฟูและสามารถตั้งตวัไดดี้และสามารถสืบต่อพนัธ์ุไดดี้ในพื้นท่ี จึงส่งผลใหอ้ตัราการตายและอตัราการเพิ่ม

จาํนวนใกลเ้คียงกนั 
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Table 2 Dynamics in forest restoration under demonstrated farm of the royal patronage of her majesty 

Queen Sirikit (Foresty), during 2014 - 2021. 

Parameter/ Year 
          Net average 

2014   2018   2021 2014-2021 

Stem density(ha-1) 1,075  1,114  989 1,059±64 

Mortality rate(%.y-1)  3.20  6.71  4.95±2.48 

Recruitment rate(%.y-1)  4.09  2.74  3.14±0.95 

BA (m2.ha-1) 14.10  18.47  19.99 17.52±3.06 

Gain (m2.ha-1)  3.38  0.42  1.90±2.09 

Loss(m2.ha-1)   0.99   1.94   1.45±0.67 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The recruitment and mortality rate in the dry evergreen forest restoration by Acacia Auriculiformis 

planting at Sakaerat Environmental Research Station. 

Remarks: กระถินยกัษ ์(LEULEU) หวา้ข้ีแพะ (SYZCUM) พะยอม (SHOROX) พะยงู (DALCOC) ชะมวง 

(GARCOW) แดง  (XYLXYL) ข่อย  (STRASP) นนทรี  (PELPTE) ตะ เ คียนทอง (HOPODO) ยางนา 

(DIPALA) ชมพพูนัทิพย ์(TABROS) มะค่าโมง (AFZXYL) และพิกลุ (MIMELE) 
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สรุป 

โครงสร้างและองคป์ระกอบของพนัธ์ุไมบ้ริเวณปลูกฟ้ืนฟูแบบสุ่ม พบพนัธ์ุไมท้ั้งส้ิน 62 ชนิด  จาก

ทั้งหมด 989 ตน้ และ 19.99 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ตามลาํดบั ชนิดไมเ้ด่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพรรณไมท่ี้

นาํเขา้ไปปลูก เช่น ยางนา นนทรี แดง มะค่าโมง หวา้ข้ีแพะ พะยงู ตะเคียนทอง ชมพพูนัธ์ุทิพย ์ และประดู่ป่า 

เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามกมี็พรรณไมต่้างถ้ินท่ีเขา้มาในพื้นท่ี ไดแ้ก่ กระถินยกัษ ์ 
 

พลวตับริเวณปลูกฟ้ืนฟูแบบสุ่มเป็นพื้นท่ีท่ีมีอตัราการเกิดและอตัราการตายสูงทุกช่วงระยะเวลาท่ีมี

การติดตาม โดยจาํแนกรูปแบบการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงสุทธิในแต่ละช่วงเวลา แบ่ง

ออกเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอตัราการเพิ่มจาํนวนสูงกว่าอตัราการตาย  กลุ่มท่ีมีอตัราการตายสูงกว่า

อตัราการเพิ่มจาํนวน และกลุ่มท่ีมีอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวนใกลเ้คียงกนั  
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บทคดัย่อ 
 

 การฟ้ืนฟูป่าภายหลงัการบุกรุกสามารถเกิดข้ึนได้ทั้ งตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงการ

ทดแทนสังคมพืชย่อมมีความแตกต่างกนัตามช่วงเวลาและปัจจยัแวดลอ้ม วตัถุประสงคก์ารศึกษาน้ีเพื่อทาํ

การติดตามพลวตัป่าฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกกระถินณรงค ์ภายในแปลงถาวรขนาด 1 เฮคแตร์ (100 เมตร x 100 

เมตร) ท่ีสร้างไวใ้นปี พ.ศ. 2541  บริเวณสถานีวิจัยส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จังหวดันครราชสีมา โดยได้

ดาํเนินการติดตามช่วงหลงัสุดคือเดือนพฤษภาคม 2564 โดยทาํการวดัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไมเ้ดิมและติด

หมายเลขตน้ไมช้นิดไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่ 1 เซนติเมตรพร้อมระบุชนิดและบนัทึกพิกดั

ภายในแปลง 

 ผลการศึกษา พบว่าพลวตัป่าดิบแลง้ฟ้ืนฟูดว้ยกระถินณรงค ์ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2564 มีอตัราการ

เพิ่มจาํนวนเฉล่ียรายปีสุทธิตํ่ากว่าอตัราการตายเฉล่ียรายปีสุทธิถึงเกือบสองเท่าตวั ( 3.84 และ 7.12 %/yr-1, 

ตามลาํดบั) โดยเฉพาะกระถินณรงคมี์มีอตัราการตายสูงมากตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษา แสดงให้เห็นว่า

กระถินณรงคมี์การสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติภายใตร่้มเงาตวัเองตํ่ามาก ขณะท่ีบริเวณพื้นท่ีกระถินณรงคล์ม้

ตายพบชนิดไมพ้ื้นถ่ินหลายชนิดในป่าดิบแลว้สามารถตั้งตวัไดดี้ เช่น พลองกินลูก เขลง และแกว้ลาว เป็นตน้  

 แสดงให้เห็นว่า การปลูกกระถินณรงคช่์วยให้การฟ้ืนฟูป่าดิบแลง้เป็นไปไดดี้มากนอกจากน้ีการท่ี

ตวักระถินณรงคเ์องยืนตน้ตายตามธรรมชาติยงัช่วยลดงบประมาณในการกาํจดัออกเพื่อให้ป่าฟ้ืนฟูปลอด

จากชนิดไมต่้างถ่ินอีกดว้ย ดงันั้น การคดัเลือกชนิดพืชโตเร็วตามความตอ้งการทางนิเวศวิทยาภายในพื้นท่ีป่า

ฟ้ืนฟูจึงมีความสาํคญัมากท่ีสามารถช่วยลดระยะเวลาในการฟ้ืนตวักลบัสู่ป่าดั้งเดิมไดเ้ร็วข้ึน  

คาํสําคญั: พลวตัป่า, การฟ้ืนฟูป่า, นิเวศวิทยาระยะยาว, แปลงถาวร 
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Abstract 

Forest restoration after disturbed can be occurred both natural and man-made processes which plant 

community succession may be differed from times and environments. This study aimed to monitor the forest 

restoration based on planting fast growing species, Acacia Auriculiformis, in a 1-ha (100 m x 100 m) 

permanent plot which established in 1998 at  Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima 

Province. Recent monitoring was done in May, 2021 by all previous trees were measured, in addition, all 

new trees with DBH larger than 1 cm were tagged, measured, identified, and position recorded. The results 

of dry evergreen forest restoration based on Acacia Auriculiformis during 1998-2021 showed that average 

annual recruitment rate had lower than annual mortality rate, almost double values (3.841 and 7.12 %/yr-1, 

respectively). In particular, the mortality rate of Acacia Auriculiformis had higher than other species through 

the study periods.  Indicating the Acacia Auriculiformis had low regeneration, especially, under its shaded. 

In addition, many native species such as Memecylon ovatum, Dialium cochinchinense, and Walsura pinnata, 

had good established in those areas.  Indicating planting of Acacia Auriculiformis induced good recovery of 

degraded dry evergreen forest, in addition, its self-natural thinning also minimized the management expense 

on get rid of alien species. Thus, select the suitable fast-growing species relating to it niche may increase 

high recovery efficiency, with reduce forest recovery periods.   

Keywords: forest dynamics, forest restoration, long term ecological research, permanent plot 

 

บทนํา 

 ทรัพยากรป่าไมจ้ดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถทดแทนไดด้ว้ยตวัเอง สงัเกตุไดจ้ากพื้นท่ีป่าไม้

ท่ีเคยถูกบุกรุก เม่ือมีการปล่อยท้ิงไวใ้นระยะหน่ึง จะเกิดการสืบต่อพนัธ์ุของพนัธ์ุไมด้ั้งเดิมเน่ืองจากพื้นท่ี

อาจมีแม่ไมห้ลงเหลืออยูถ่า้มีการรบกวนท่ีไม่รุนแรงมากนกัจึงทาํใหเ้กิดการทดแทนตามธรรมชาติไดเ้ร็วข้ึน  

อยา่งไรก็ตามในกระบวนการทดแทนตามธรรมชาตินั้นมกัใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งยาวนาน โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ี

ถูกบุกรุกรุนแรงเป็นระยะเวลานานและเป็นบริเวณกวา้ง ทั้ งจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละธรรมชาติ โดย

โอกาสท่ีพื้นท่ีนั้นจะกลบัไปเป็นสังคมป่าธรรมชาติดั้งเดิมหรือป่าสุดยอดของพื้นท่ีนั้น ๆ เป็นไปไดค้่อนขา้ง

ยากและตอ้งใชร้ะยะเวลานาน วิธีการท่ีนิยมใชใ้นการลดระยะเวลาในการฟ้ืนฟสู่วนใหญ่จึงใชก้ารปลูกไมโ้ต

เร็ว (fast growing species) ลงในพื้นท่ีเพื่อปรับสภาพแวดลอ้มใหมี้ความเหมาะสมต่อพนัธ์ุไมด้ั้งเดิม (native 

species)  

 กระถินณรงค์ (Acacia Auriculiformis) เป็นพืชต่างถ่ินโตเร็ว (fast growing alien species) ท่ีนํามา

ปลูกใช้ประโยชน์ในการปลูกป่าฟ้ืนฟูในหลายพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นพืชท่ี
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สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีเลวร้ายได้ดี ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีแห้งแล้งไปจนถึงพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าท่วมขงั  

ซ่ึงบริเวณสถานีวิจยัแวดลอ้มสะแกราช เป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ีนาํกระถินณรงคม์าปลูกฟ้ืนฟูในพื้นท่ีป่าดิบแลง้ท่ี

เคยถูกบุกรุกทาํลายจากการตั้งถ่ินฐานของชุมชน โดยหลงัจากนั้นไดมี้การอพยพราษฎรออกจากพื้นท่ีและใน

ปี พ.ศ. 2519 จึงเร่ิมมีการฟ้ืนฟูป่าดว้ยการปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อใหเ้กิดร่มเงาในการกาํจดัหญา้คา ช่วยลดโอกาส

เกิดไฟป่าในป่าดิบแล้งในช่วงแรกของการฟ้ืนฟู  โดยชนิดท่ีใช้ปลูกคือ กระถินณรงค์ (Acacia 

auriculaeformis) ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) และซ้อ 

(Gmelina arborea)  ตน้ เน่ืองจากพื้นท่ีสวนป่าดงักล่าวมีขอบเขตติดต่อกบัป่าดิบแลง้เดิมซ่ึงยงัคงมีแม่ไมป่้า

เหลืออยูม่ากจึงทาํให้โอกาสท่ีชนิดไมด้ั้งเดิม (native species) โปรยเมลด็สามารถงอกและเติบโตในสวนป่า

เหล่าน้ีอยา่งรวดเร็วจนกระทัง่ชนิดไมพ้ื้นถ่ินหลายชนิดเขา้มายดึครองอยา่งหนาแน่นและเจริญเติบโตบริเวณ

ใตเ้รือนยอดของชนิดไมป้ลูกฟ้ืนฟูดงักล่าว อยา่งไรกต็ามการติดตามพลวตัป่าฟ้ืนฟูท่ีเคยมีรายงานจากการใช้

แปลงถาวรนั้นยงัมีการติดตามเพียงช่วงระยะไม่นานนกัและยงัไม่มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงอิทธิพลจากการ

เปล่ียนแปลงปัจจยัแวดลอ้มโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate changes)   

 ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาน้ีเพื่อติดตามพลวตัป่าฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกกระถินณรงค ์ภายในแปลง

ถาวรขนาด 1 เฮคแตร์ (100 เมตร x 100 เมตร) ท่ีสร้างไวใ้นปี พ.ศ. 2541  บริเวณสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแก

ราช จงัหวดันครราชสีมา เพื่อนาํผลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการคดัเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูป่าของ

ประเทศ รวมถึงนาํมาเป็นขอ้มูลสําคญัในการวิเคราะห์พลวตัป่าดิบแลง้ฟ้ืนฟูต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพื่อใชใ้นการอนุรักษช์นิดพืชพื้นถ่ินต่อไป  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

พืน้ทีศึ่กษา 

สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราชมีพื้นท่ีครอบคลุม 2 อาํเภอ และ 3 ตาํบล คือ ตาํบลภูหลวง อาํเภอปักธงชยั 

ตาํบลวงันํ้ าเขียว ตาํบลอุดมทรัพย ์อาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัถนน

ทางหลวงหมายเลข 304 ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 30 ลิปาเหนือ และเส้นแวงท่ี 101 องศา 55 ลิปดา

ตะวนัออก มีเน้ือท่ีทั้งหมด 78.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,000 ไร่ 

การเกบ็ข้อมูล  

ดาํเนินการติดตาม (monitoring) พลวตัป่าฟ้ืนฟูดว้ยกระถินณรงค ์ภายในแปลงงถาวรขนาด 1 เฮคตาร์ 

(100 เมตร ×100 เมตร) ท่ีสร้างไวใ้นปี พ.ศ. 2541 ท่ีมีการติดหมายเลขตน้ไมท่ี้มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเพียงอก 

(diameter at breast height, DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พร้อมระบุชนิด วดัขนาดและบนัทึกพิกดัในแปลงของ

ตน้ไมทุ้กตน้ โดยติดตามอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม 2564 ดว้ยการวดัซํ้ าพรรณไมเ้ดิม และติดตน้ไมใ้หม่ท่ีมี 

DBH ตั้งแต่ 1 เซนติเมตร พร้อมจาํแนกชนิดและวดัขนาดทุกตน้ท่ีเพิ่มเขา้มาใหม่  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ดัชนีค่าความสําคญั (importance value index: IVI) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงออกของพืชชนิดใดชนิด

หน่ึงในการครอบครองพื้นท่ีนั้น โดยอา้งอิงสูตรการคาํนวนตาม Marod and Kutintara, (2009) ซ่ึงค่า IVI 

เป็นค่าท่ีไดจ้ากการผลรวมของาความถ่ีสัมพทัธ์ (relative frequency, RF) ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (relative 

density, RD) และค่าความเด่นสมัพทัธ์ (realative dominance, RDo) เขา้ดว้ยกนัหรือ  
 

IVI = RF + RD + RDo 
 

 2. อัตราการตาย ( mortality rate ( M), %.time-1) กับอัตราการเพิ่มจาํนวน ( recruitment rate (R), 

%.time-1) ในท่ีน้ีใชข้อ้มูลการติดตามพลวตัป่าท่ีมีการวดัในช่วงปี พ.ศ. 2541, 2543, 2545, 2553 และ 2564 มา

ใชใ้นการวิเคราะห์ ตามสูตรของ Lieberman and Lieberman (1987) ดงัน้ี 

อตัราการตาย (l M) คาํนวณไดจ้ากสูตร 
 

𝑀𝑀 = [
(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

𝑡𝑡
] × 100 

   

เม่ือ No = จาํนวนตน้ไมเ้ม่ือเร่ิมดาํเนินการสาํรวจ  

Ni = จาํนวนตน้ไมท่ี้รอดตายเม่ือทาํการสาํรวจซํ้า  

   t = จาํนวนปีท่ีทาํการวดัซํ้า 

 

 อตัราการเพิ่มจาํนวน  ( R) คาํนวณไดจ้ากสูตร 
 

𝑅𝑅 = [
(𝐼𝐼2/𝐼𝐼1)

𝑡𝑡
] × 100 

   

เม่ือ N1 = จาํนวนตน้ไมท่ี้เร่ิมทาํการสาํรวจ  

       N2 = จาํนวนตน้ไมท่ี้เพิม่ข้ึนเม่ือทาํการสาํรวจใหม่  

          t = จาํนวนปีท่ีทาํการสาํรวจซํ้า 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ 
 

โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไมภ้ายในแปลงตวัอยา่งถาวรฟ้ืนฟูดว้ยตน้กระถินณรงคบ์ริเวณสถานี

วิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมาในปี พ.ศ. 2564 มีจาํนวนตน้ไมท้ั้งหมด (DBH   ≥ 1 cm.) 

จาํนวน 7,093 ตน้ และมีพื้นท่ีหนา้ตดัตน้ไมเ้ท่ากบั 18.51 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ จาํแนกได ้116 ชนิด 85 สกลุ 

44 วงศ์ เม่ือพิจารณาชนิดไม้เด่นจากค่าดัชนีความสําคญั (IVI) 10 ชนิดแรก ได้แก่ ลาํดวน (Melodorum 
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fruticosum Lour.) พลองกินลูก (Memecylon ovatum Sm.) พลบัพลา (Microcos tomentosa Sm.) ข่อยนํ้า (Streblus 

taxoides (B. Heyne ex Roth) Kur.) อีดํา  (Diospyros variegata Kurz) มะ ค่าโมง  (Afzelia xylocarpa (Kurz) 

Craib) เขลง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) พลองข้ีควาย (Memecylon caeruleum Jack var. caeruleum) 

ก ะ ลิง  (Diospyros pilosanthera Blanco) แ ละ ก ระ เ บาก ลัก  (Hydnocarpus ilicifolia King) ซ่ึ ง มี ค่ าดัช นี

ความสาํคญั 26.88, 22.48, 21.54, 16.42, 13.55, 11.56, 10.49, 8.99, 8.46 และ 7.60 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั โดย

ชนิดไมเ้ด่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมพุ้่มและชนิดไมใ้นระดบัเรือนยอดชั้นรองของป่าดิบแลง้ อย่างไรก็ตาม 

พบว่า เขลง ซ่ึงเป็นชนิดไม้เด่นในเรือนยอดชั้นบนป่าดิบแล้ง ก็สามารถตั้ งตัวได้ดีในพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูน้ี 

เช่นเดียวกบัพลองใบใหญ่และแกว้ลาว เน่ืองจากเมลด็ไมดึ้งดูดกลุ่มสัตวกิ์นพืชกลุ่มนกหรือสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย

นมขนาดเลก็เขา้มาใชป้ระโยชน์และเป็นตวักลางในการกระจายเมลด็ (Wunderle, 1997) ทาํใหเ้ป็นชนิดท่ีตั้ง

ตวัไดดี้ในพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟ ู 
 

Table 1 Density (D), Basal area (BA), Important value index (IVI) of dry evergreen forest restoration by 

Acacia Auriculiformis planting at Sakaerat Environmental Research Station. 

ลาํดบั Species Botanical name Family 
BA  Density  Rdo  RD  RF  IVI  

(m2.ha-1) (ind./ha-1) (%) (%) (%) (%) 

1 ลาํดวน Melodorum fruticosum  Annonaceae 2.61 609 14.09 8.59 4.20 26.88 

2 พลองกินลูก Memecylon ovatum  Melastomataceae 0.70 999 3.80 14.08 4.59 22.48 

3 พลบัพลา Microcos tomentosa  Malvaceae 2.28 367 12.31 5.17 4.05 21.54 

4 ข่อยนํ้า Streblus taxoides  Moraceae 0.23 842 1.24 11.87 3.31 16.42 

5 อีดาํ Diospyros variegata  Ebenaceae 0.39 578 2.09 8.15 3.31 13.55 

6 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa  Fabaceae 1.60 72 8.62 1.02 1.93 11.56 

7 เขลง Dialium cochinchinense  Fabaceae 1.20 105 6.49 1.48 2.52 10.49 

8 พลองข้ีควาย Memecylon caeruleum  Melastomataceae 0.27 270 1.48 3.81 3.71 8.99 

9 กะลิง Diospyros pilosanthera  Ebenaceae 0.34 203 1.84 2.86 3.75 8.46 

10 กระเบากลกั Hydnocarpus ilicifolia  Achariaceae 0.21 213 1.14 3.00 3.46 7.60 
  Other species (106)  8.69 2835 46.91 39.97 65.17 152.05 

    Total   18.51 7093 100 100 100 300 

 

2. พลวตัป่าดิบแล้งฟ้ืนฟูด้วยกระถินณรงค์ 

พลวตัป่าฟ้ืนฟูดว้ยกระถินณรงค ์ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2564 ภายในป่าฟ้ืนฟูดว้ยกระถินณรงค ์

พบวา่พื้นท่ีหนา้ตดัตน้ไมเ้ฉล่ียสุทธิ (Net average in basal area) ในรอบ 23 ปี มีค่าเท่ากบั 18.37 ± 1.02 ตาราง

เมตรต่อเฮกแตร์ โดยอตัราการเพิ่มพูนมีค่าตํ่ากว่าการสูญเสียพื้นท่ีหน้าตดัเฉล่ียสุทธิเล็กน้อย (4.04 ± 3.34 

และ 4.39 ± 3.00 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาํดบั) ซ่ึงแนวโนม้การเพิ่มพูนของพื้นท่ีหนา้ตดัมีทิศทางท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนตามระยะเวลายกเวน้ในปี พ.ศ. 2564 ท่ีพบว่ามีพื้นท่ีหน้าตดัลดลงเล็กน้อย (Table 2) เม่ือพิจารณา

ขณะท่ีความหนาแน่นของตน้ไมเ้ฉล่ียสุทธิ (net average tree density) มีค่าเท่ากบั 6,640.20 ± 905.79 ตน้ต่อ
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แฮกแตร์ โดยอตัราการเพิ่มจาํนวน (net average recruitment rate) มีค่าตํ่ากว่าอตัราการตายเฉล่ียสุทธิ (net 

average mortality rate) เลก็นอ้ย (3.05 ± 1.80 และ 3.13±1.58 ต่อปี ตามลาํดบั) ซ่ึงความหนาแน่นของตน้ไม้

มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในช่วงแรกของการติดตามพลวตั อย่างไรก็ตามพบว่าอตัราการตายมีค่าสูงท่ีสุดอยู่

ระหวา่งปี พ.ศ. 2002-2010 (5.31 ต่อปี)  

เม่ือพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมร้ายชนิด (Tree species regeneration) สาํหรับไมท้ั้งหมด 

(Overall trees) ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตร โดยพรรณไมเ้ด่นท่ีนาํมาวิเคราะห์

ทั้งหมด 14 ชนิด โดยประเมินจากความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวน พบวา่มีความ

แปรผนัระหว่างชนิดไม้และช่วงเวลา โดยสามารถจาํแนกรูปแบบการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงสุทธิในแต่ละช่วงเวลา (Figure 1) ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.  กลุ่มท่ีมีกลุ่มท่ีอัตราการเพิ่มจํานวนสูงกว่าอัตราการตาย มีทั้ งหมด 6 ชนิด คือ แก้วลาว 

(WALROB) พลองกินลูก  (MEMOVA) สมดัใหญ่ (SPICAM) พ ล อ ง ข้ี ค ว า ย  (MEMCAE) ข่ อ ย นํ้ า  

(STRROT) และ กระเบากลกั (HYDILI) โดยเฉพาะในช่วงปี 2010-2021 พบว่า อตัราการเพิ่มจาํนวนสูงกว่า

อตัราการตายอยา่งมาก  

2. กลุ่มท่ีมีอตัราการตายสูงกว่าอตัราการเพิ่มจาํนวน มีทั้งหมด 2 ชนิด คือ คอแลน (NEPHYP) และ

กระถินณรงค์ (ACAAUR) โดยเฉพาะกระถินณรงค์ มีอตัราการตายสูงมาก ในช่วงปี 2002-2010 และ  

2010-2021 ทาํใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งเรือนยอดกวา้งมากข้ึน ส่งผลต่อการตั้งตวัของชนิดไมพ้ื้นถ่ินท่ีมีมีอตัรา

การเพิ่มจาํนวนสูงมากข้ึน  เช่น แก้วลาว (WALROB) พลองกินลูก (MEMOVA) สมัดใหญ่ (SPICAM) 

พลองข้ีควาย (MEMCAE) ข่อยนํ้ า (STRROT) และ กระเบากลกั (HYDILI) แสดงใหเ้ห็นวา่การใชก้ระถินณรงค์

ในการปลูกป่าฟ้ืนฟูมีส่วนช่วยสนบัสนุนการตั้งตวัของชนิดไมท้อ้งถ่ินไดดี้ ขณะท่ีตวัมนัเองนั้นยนืตน้ตายทาํ

ใหไ้ม่ตอ้งใชง้บประมาณในการกาํจดัไมต่้างชนิดชนิดน้ีออก เพื่อใหส้ังคมพืชทดแทนเป็นป่าดิบแลง้ไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม ความหนาแน่นของไมท่ี้เพิ่มมากข้ึนภายหลงัการลม้ตายของไมก้ระถินณรงคส่์งผลให้

เกิดการแข่งขนัทรัพยากรการดาํรงชีวิตระหว่างชนิดไมม้ากข้ึนส่งผลให้เกิดการตายเพิ่มสูงข้ึนในช่วงการ

ติดตามต่อมา (Figure 1) ซ่ึงการฟ้ืนตวัภายหลงัการปลูกกระถินณรงคท่ี์ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 แลว้ปล่อยให้

มีการฟ้ืนฟูอายุประมาณ 45 ปี แมว้่ามีชนิดไมพ้ื้นถ่ินเขา้มาตั้งตวัไดม้ากข้ึนแต่โครงสร้างป่ายงัไม่อยู่ใน

สภาวะสังคมดั้งเดิมของพื้นท่ีเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นไมข้นาดเล็กและขนาดกลาง แสดงให้เห็นว่าเวลาของ

การฟ้ืนตวันบัว่ามีส่วนสาํคญัท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดบัสูงระหว่างช่วง

การทดแทนดงักล่าว  

3. กลุ่มท่ีมีอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวนใกลเ้คียงกนั มีทั้งหมด 5 ชนิด คือ เขลง (DIACOC) 

ตะเคียนหิน (HOPFER) พลบัพลา (MICTOM) ลาํดวน (MELFRU) และ กะลิง (DIOPIL) พรรณไมก้ลุ่มน้ี

เป็นพรรณไมพ้ื้นถ่ินท่ีเขา้มาตั้งตวัในพื้นท่ีในช่วงแรกแลว้ และสามารถตั้งตวัไดดี้ในพื้นท่ีจึงส่งผลใหอ้ตัรา

การตายและอตัราการเพิ่มจาํนวนใกลเ้คียงกนั 
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Table 2 Dynamics of dry evergreen forest restoration by Acacia Auriculiformis planting at Sakaerat 

Environmental Research Station, during 1998-2021. 

Parameter/ Year 
                  Net average 

1998   2000   2002   2010   2021 1998-2021 

Stem density(ha-1) 6,949  7,074  7,062  5,023  7,093 6,640±906 

Mortality rate(%.y-1)  1.74  3.20  5.31  2.27  3.13±1.58 

Recruitment rate(%.y-1)  2.63  3.11  1.06  5.41  3.05±1.80 

BA (m2.ha-1) 17.11  17.95  18.34  19.91  18.51 18.37±1.02 

Gain (m2.ha-1)  1.37  1.06  5.94  7.77  4.04±3.34 

Loss(m2.ha-1)   2.2   1.45   7.52   6.37   4.39±3.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The recruitment and mortality rate in the dry evergreen forest restoration by Acacia Auriculiformis 

planting at Sakaerat Environmental Research Station. 

Remarks: แกว้ลาว (WALROB) พลองกินลูก (MEMOVA) สมดัใหญ่ (SPICAM) พลองข้ีควาย (MEMCAE) 

ข่อยนํ้า (STRROT) กระเบากลกั (HYDILI) คอแลน (NEPHYP) กระถินณรงค ์(ACAAUR) เขลง (DIACOC) 

ตะเคียนหิน (HOPFER) พลบัพลา (MICTOM) ลาํดวน (MELFRU) และ กะลิง (DIOPIL) 
 

สรุป 

โครงสร้างและองคป์ระกอบของพนัธ์ุไมบ้ริเวณป่าดิบแลง้ฟ้ืนฟูดว้ยกระถินณรงค ์พบพนัธ์ุไมท้ั้งส้ิน 

116 ชนิด  จากทั้งหมด 7,093 ตน้ ชนิดไมเ้ด่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมเ้รือนยอดชั้นรองภายในป่าดิบแลง้ เช่น 

แกว้ลาว (WALROB) พลองกินลูก (MEMOVA) พลองข้ีควาย (MEMCAE) กระเบากลกั (HYDILI) คอแลน 

(NEPHYP) ตะเคียนหิน (HOPFER) พลบัพลา (MICTOM) ลาํดวน (MELFRU) เป็นตน้  
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พลวตัป่าดิบแลง้ฟ้ืนฟูด้วยกระถินณรงค์เป็นพื้นท่ีท่ีมีอตัราการเกิดและอตัราการตายสูงทุกช่วง

ระยะเวลาท่ีมีการติดตาม โดยจาํแนกรูปแบบการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงสุทธิในแต่ละ

ช่วงเวลา แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอตัราการเพิ่มจาํนวนสูงกว่าอตัราการตาย  กลุ่มท่ีมีอตัราการ

ตายสูงกว่าอตัราการเพิ่มจาํนวน และกลุ่มท่ีมีอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวนใกลเ้คียงกนั โดยกระถิน

ณรงคมี์อตัราการตายสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัชนิดท่ีเขา้มาตั้งตวัในพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟู รวมถึงมีอตัราการเพิ่ม

จาํนวนตํ่ามาก แสดงว่ากระถินณรงคมี์การสืบต่อพนัธ์ุและตั้งตวัภายใตร่้มเงาตวัเองไม่ดี รวมถึงเป็นชนิดไม้

โตเร็วท่ีมีอายุสั้น (ประมาณ 25-30 ปี) ดงันั้น จึงเป็นชนิดไมโ้ตเร็วท่ีมีความเหมาะสมสํารับใชใ้นแผนการ

ฟ้ืนฟูป่าของประเทศท่ีดี 
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บทคดัย่อ 

 การฟ้ืนฟูป่าภายหลงัผ่านการรบกวนมีความแตกต่างกนัตามช่วงเวลาและรูปแบบการฟ้ืนฟูทั้ งท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติและมนุษยเ์ป็นผูด้าํเนินการ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อตรวจสอบโครงสร้าง

และองคป์ระกอบหมู่ไมท่ี้มีการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ อายปุระมาณ 30 ปี ภายหลงัการทาํสัมปทาน พื้นท่ีเขา

นํ้ าซับ มหาวิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยวางแปลงอย่างเป็นระบบ ขนาด 30 

เมตร × 30 เมตร จาํนวน 52 แปลง กระจายคลุมทัว่พื้นท่ี ทาํการวดัขนาดความโตและความสูงของตน้ไมทุ้ก

ชนิดท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรพร้อมเกบ็ตวัอยา่งดิน และความสูงพื้นท่ีในแต่ละแปลง

ตวัอย่าง เพื่อวิเคราะห์การจดัลาํดบัหมู่ไมต้ามปัจจยัแวดลอ้ม ดาํเนินการศึกษาระหว่างปีพ.ศ. 2563 – 2564  

ผลการศึกษา พบชนิดไมท้ั้งหมด 120 ชนิด 90 สกุล 39วงศ ์สามารถจาํแนกหมู่ไมภ้ายหลงัการฟ้ืนฟูท่ีจุดตดั

ร้อยละ 50 ได ้ 8 หมู่ไม ้โดยหมู่ไมม้ะนาวผแีละปอแก่นเทา เป็นหมู่ไมเ้ด่นของกลุ่มพรรณไมเ้บิกนาํ ส่วนหมู่

ไมท่ี้เหลือลว้นเป็นหมู่ไมด้ั้งเดิมใน ป่าผสมผลดัใบ ป่าดิบแลง้และป่าชายหาด สามารถจดัลาํดบัหมู่ไมต้าม

ปัจจัยแวดล้อมได้ 3 กลุ่ม คือ 1) หมู่ไม้ท่ีถูกกําหนดด้วยอนุภาคดินทราย ความเป็นกรด-ด่างดิน และ

อินทรียวตัถุ เช่น ข้ีอา้ย กุ๊ก และ สวอง 2) หมู่ไมท่ี้พบบนพื้นท่ีสูง มีอนุภาคดินทรายแป้งและดินเหนียวเป็น

ปัจจยัสาํคญั เช่น ไมก้ระเบากลกั เขลงและคาํแสด และ 3) หมู่ไมท้ัว่ไปซ่ึงพบไดใ้นช่วงปัจจยัแวดลอ้มท่ีมี

ความผนัผวนระดบักลาง เช่น กระถินยกัษ ์และ ปรู๋ แสดงให้เห็นว่าพรรณพืชมีความสามารถในการตั้งตวั

ตามปัจจยัแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การคดัเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมเพื่อการฟ้ืนฟูป่าควรคาํนึงถึงช่วง

ความทนทานทางนิเวศวิทยาเพื่อใหก้ารฟ้ืนฟูประสบความสาํเร็จไดเ้ร็วข้ึน  

คาํสําคญั: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขต ศรีราชา , การจดักลุ่มหมู่ไม ้,การจดัลาํดบัหมู่ไม ้,ป่าฟ้ืนฟู  

 

 

 
 

 

mailto:napongsorn.pu@ku.th


การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

128 

Abstract 

Forest restoration after disturbed varied among successional period and restoration practices, both 

natural and man-made restoration. This study aimed to detect the forest structure and species composition 

in abandoned area after 30-year from logging at at Khao Nam Sap,  Kasetsart University Sriracha Campus, 

Chonburi province. Fifty-two plots, 30 m x 30 m, were  systematic setup during the 2020 to 2021 which 

distributed the whole study asreas.  In each plot, all trees with diameter at breast height over 4.5 cm were 

measured and identified. Some environmental factors as soil sample and elevation were also recorded for 

ordination analysis. The results showed that  tree species of 120 species, 90 genera, and 39 families were 

found. Eight tree stands after natural regeneration based on 50 percentage of cutoff point were classified. 

Tree stands of Atalantia monophyla and Grewia eriocarpa were the dominance of pioneer species. While, 

the rest stands were mostly native species from the mixed deciduous forest, dry evergreen forest and beach 

forest.  The ordination analysis revealed that three groups were classified which relating to their 

environmental factors. First group, tree stand determined by percentage of sand soil pH and organic matter 

such as species of Terminalia nigrovenulosa, Lannea coromandelica, and Vitex limonifolia, and second 

group was constrained by high elevation, percentage of silt and clay, such as species of Hydnocarpus 

ilicifolia, Dialium cochinchinense, and Mallotus philippensis. Third group, it can be call as generalist 

species which distributed along the intermediate environmental factors, such as, Leucaena leucocephala, 

and Alangium salviifolium. Indicating plant species had different establishment ability relating to 

environments. Thus, suitable plant species selection based on niche for forest restoration should be 

concerned to increase it success.  

Keywords: Kasetsart University Sriracha Campus, cluster  analysis , ordination, forest restoration  

 

บทนํา 

 ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัทั้งในส่วนของการทาํหนา้ท่ีและการบริการ ต่อชีวิตและความ

เป็นอยู่ของส่ิงมีชีวิต ทาํให้เกิดการบุกรุกเพื่อนาํทรัพยากรในป่ามาใชจ้นบางคร้ังเกินกาํลงัผลิตของป่า ใน

อดีตประเทศไทยมีการทาํสัมปทานป่าไม้ ซ่ึงนับเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้พื้นท่ีป่าทั่วประเทศลดลง

นอกเหนือจากการปรับเปล่ียนพื้นท่ีป่าเพื่อเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ต่อมาในปีพ.ศ. 2532 มีการประกาศยกเลิก

การทาํไมท้ัว่ประเทศ และมีการป้องกนัป่าอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าทาํให้สถานการณ์ป่าไมมี้พื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึน

ปัจจุบนัมีพื้นท่ีป่า 31.64 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี (กรมป่าไม,้ 2563) จากการรบกวนของมนุษยส่์งผลให้ปัจจยั

แวดลอ้มในพื้นท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง อาทิเช่น ปริมาณแสงท่ีเพิ่มข้ึนตามพื้นท่ีโล่งท่ีเกิดการทาํไม ้กล่าวได้

ว่า ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มมีหน้าท่ีสําคญักบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมของสังคมพืช การปรากฏของ
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สงัคมพืชนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มท่ีเป็นตวักาํหนด ไดแ้ก่ อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนในอากาศ คุณสมบติั

ดินทางกายภาพ และทางเคมี ทิศด้านลาด ความสูงจากระดับนํ้ าทะเล รวมไปถึงการถูกรบกวนจากภยั

ธรรมชาติ (ดอกรักและอุทิศ ,2552)  

พื้นท่ีเขานํ้ าซบั แต่เดิมจดัเป็นพื้นท่ีป่าตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484 ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้น 

2 แต่เดิมอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมป่าไม ้และผา่นการทาํสัมปทานไม ้จากบริษทัศรีมหาราชา และไดห้ยดุ

การทาํไมป้ระมาณปี พ.ศ. 2527 และต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษา และการอนุรักษท์รัพยากร โดยไดมี้การรวบรวมขอ้มูลพืช

พรรณและสัตวป่์าเพื่อใชใ้นการจดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการขอใชป้ระโยชน์  

ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อตรวจสอบโครงสร้างและองคป์ระกอบหมู่ไมท่ี้มีการฟ้ืนตวัตาม

ธรรมชาติ อายปุระมาณ 37 ปี ภายหลงัการทาํสัมปทาน  ภายในพื้นท่ี เขานํ้ าซบั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปสู่การจัดทําฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

พืน้ทีศึ่กษา 

 ทาํการศึกษาในพื้นท่ี เขานํ้ าซับ ซ่ึงอยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัออกติดกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต ศรีราชาพื้นท่ีครอบคลุม 340ไร่ และมีจุดสูงสุดของอยู่เหนือจากระดับนํ้ าทะเล 194 เมตร 

(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2548) อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปี 28.5 องศาเซลเซียส ปริมาณ

นํ้าฝนเฉล่ียตลอดทั้งปี 1295.6 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) 

การเกบ็ข้อมูล 

1. ทาํการคดัเลือกพื้นท่ีศึกษาเพื่อเป็นตวัแทนในการศึกษาของพื้นท่ีทั้งหมด โดยการวางแปลงเป็น

ระบบ (systematic sampling) ดว้ยการวางเส้นแนวพื้นฐานข้ึน (base line) และสร้างเส้นแนวแยกสาํหรับวาง

แปลง (transect line) ให้มีระยะห่างในการสํารวจทั้ งหมด 100 เมตร เพื่อวางแปลงตัวอย่างชั่วคราว 

(temporary plot) ขนาด 30 เมตร × 30 เมตร รวมทั้งหมด 52 แปลง โดยในแต่ละแปลงจะแบ่งเป็นแปลงยอ่ย

ออกเป็น 10 เมตร × 10 เมตร   

2. สํารวจโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไม ้ท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง (diameter at breast height, 

DBH) ท่ีระดบัความสูง 1.3 เมตร ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร โดยวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางและความสูงตน้ไม ้

พร้อมทั้งระบุช่ือวิทยาศาสตร์ อา้งตาม เตม็ (2557) และบนัทึกพิกดัทางภูมิศาสตร์ ดว้ยเคร่ืองกาํหนดตาํแหน่ง

พิกดัดว้ยสญัญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อนาํไปหาระดบัความสูง และความลาดชนัของแต่ละแปลงตวัอยา่ง  
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3. เกบ็ตวัอยา่งดินอยา่งเป็นอยา่งเป็นระบบ โดยใชพ้ลัว่ขดุดินท่ีความลึก 0 – 15 เซนติเมตร จาํนวน 5 

จุด ในแต่ละแปลงตวัอยา่ง จากนั้นนาํตวัอยา่งดินมารวมกนัเพื่อเป็นตวัแทนในแต่ละแปลง โดยใหมี้นํ้ าหนกั

ปริมาณอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม รวมทั้งหมด 52 ตวัอย่าง เพื่อนาํมาวิเคราะห์หาคุณสมบติัทางฟิสิกส์

และสมบติัดินทางเคมี ในหอ้งปฏิบติัการทางปฐพีวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ดชันีค่าความสาํคญัของชนิดไม ้(Importance value index, IVI) อา้งตาม ดอกรักและอุทิศ (2552) 

ซ่ึงไดจ้ากผลรวมของค่า ความหนาแน่นสมัพทัธ์ (Relative density, RD) ความถ่ีสมัพทัธ์ (Relative frequency, 

RF) และ ความเด่นสมัพทัธ์ (Relative dominance, RDo) 

 2.การจดักลุ่มหมู่ไม ้(Cluster analysis) เพื่อท่ีจะจาํแนกหมู่ไมภ้ายหลงัการฟ้ืนฟู โดยโปรแกรม PC-

ORD version 6 (McCune and Mefford, 2011)โดยใชห้น่วยการวดัดว้ยระยะทาง (Distance measuring scale) 

เพื่อนาํไปสู่การจดักลุ่มตามระดบัความคลา้ยคลึงคลา้ยคลึงระหว่างหมู่ไมโ้ดยแสดงในรูปของแผนภาพ

ตน้ไม ้(Dendrogram) 

 3. การจดัลาํดบัหมู่ไม ้(Ordination) โดยใชข้อ้มูลจาํนวน 2 ชุด คือชุดขอ้มูลพรรณพืชและชุดปัจจยั

แวดลอ้มท่ีทาํการสํารวจมาไดแ้ก่ คุณสมบติัดิน (เน้ือดิน ความเป็นกรดด่าง และอินทรียวตัถุ) และระดบั

ความสูงของพื้นท่ี เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มต่อการปรากฏของหมู่ไม ้โดยใชว้ิธีวิเคราะห์

แบบ Canonical Correspondence Analysis (CCA) ดว้ยโปรแกรม PC-ORD  

 

ผลและวจิารณ์ 

 

โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช 
 

 พบพรรณไมจ้าํนวน 39วงศ์ 90 สกุล 120 ชนิด มีความหนาแน่นเฉล่ีย 1249.49 ตน้ต่อเฮกแตร์ 

พื้นท่ีหนา้ตดัเฉล่ีย 14.64 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ โดยพบชนิดไมเ้ด่น 10  ชนิดแรก ไดแ้ก่ ข้ีอา้ย (Terminalia 

nigrovenulosa) เขลง (Dialium cochinchinense) ลํ่ าตาควาย (Diospyros coaetanea) มะนาวผี (Atalantia 

monophylla) สวอง (Vitex limonifolia) กระเบากลกั (Hydnocarpus ilicifolia) กุ๊ก (Lannea coromandelica) 

ต้ิวส้ม (Cratoxylum formosum) ตะโกพนม (Diospyros castanea) และ ปอแก่นเทา (Grewia eriocarpa)    

เป็นตน้ มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 23.42, 19.86, 16.89, 16.35, 15.11, 12.77, 10.18, 9.82, 9.25 และ 7.81 

เปอร์เซ็นต ์พรรณไมท่ี้พบเป็นทั้งไมพ้ื้นถ่ินในพื้นท่ี 
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การจัดกลุ่มหมุ่ไม้ (cluster analysis) 
 

 สามารถจาํแนกหมู่ไมท่ี้อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูตามธรรมชาติภายหลงัการทาํสัมปทาน บริเวณเขานํ้ า

ซบั เม่ือพิจารณาจุดตดัท่ีระดบัความคลา้ยคลึงร้อยละ 50 ไดจ้าํนวน 8 หมู่ไม ้(Figure 1)  ไดแ้ก่ 
 

 หมู่ไมท่ี้ 1 หมู่ไมข้ี้อา้ย-มะนาวผี ประกอบดว้ย 9 แปลงตวัอย่าง (PL01, PL02, PL04, PL05, PL06, 

PL07, PL08, PL11 และ PL12) ชนิดไมท่ี้พบส่วนใหญ่เป็นชนิดไมใ้นป่าดิบแลง้ ชนิดไมเ้ด่นท่ีพบจากดชันี

ค่าความสาํคญั 5 ชนิดแรกไดแ้ก่ ข้ีอา้ย (Terminalia nigrovenulosa) มะนาวผี (Atalantia monophylla) ตะโก

พนม (Diospyros castanea)สวอง (Vitex limonifolia) และอินทรชิต (Lagerstroemia loudonii) มีค่าเท่ากับ 

70.72, 38.86, 24.87, 24.69และ 20.08ตามลาํดบั โดยมะนาวผี จดัไดว้่าเป็นชนิดไมเ้บิกนาํท่ีพบข้ึนภายหลงั

เปิดพื้นท่ีในป่าดิบแลง้หรือป่าชายหาด  
 

 หมู่ไมท่ี้ 2 หมู่ไมกุ้๊ก – ข้ีอา้ย ประกอบดว้ย 4 แปลงตวัอย่าง (PL13, PL14, PL26, และ PL31) ชนิด

ไมส่้วนใหญ่เป็นชนิดไมใ้นป่าผสมผลดัใบชนิดไมเ้ด่นท่ีพบจากค่าดชันีความสําคญั 5 ชนิดแรกไดแ้ก่ กุ๊ก 

(Lannea coromandelica) ข้ีอา้ย (Terminalia nigrovenulosa) ต้ิวสม้ (Cratoxylum formosum) กะเจียน (Hubera 

cerasoides) และลํ่าตาควาย (Diospyros coaetanea) มีค่าดชันีความสาํคญัเท่ากบั 64.88, 26.95, 23.90, 18.73 

และ16.31ตามลาํดบั 
 

 หมู่ไมท่ี้ 3 หมู่ไมส้วอง – ข้ีอา้ย ประกอบดว้ย 8 แปลงตวัอย่าง (PL03, PL10, PL17, PL19, PL20, 

PL32, PL33 และ PL34) ชนิดไมท่ี้พบส่วนใหญเป็นชนิดไมใ้นป่าผสมผลดัใบ ไมเ้ด่นท่ีพบจากค่าดัชนี

ความสําคัญ 5 ชนิดแรกได้แก่ สวอง (Vitex limonifolia) ข้ีอ้าย (Terminalia nigrovenulosa) ลํ่ าตาควาย 

(Diospyros coaetanea) ตะโกพนม (Diospyros castanea) และประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) มีค่า

ดชันีความสาํคญัเท่ากบั 36.26, 32.91, 27.17, 19.35 และ 15.93 ตามลาํดบั 
 

 หมู่ไมท่ี้ 4 หมู่ไมป้อแก่นเทา – สวอง ประกอบดว้ย 6 แปลงตวัอย่าง (PL09, PL21, PL24, PL35, 

PL42 และ PL43) ชนิดไมท่ี้พบส่วนใหญเป็นชนิดไมใ้นป่าผสมผลดัใบ ไมเ้ด่นท่ีพบจากค่าดชันีความสาํคญั 

5  ชนิดแรกได้แก่  ปอแก่นเทา (Grewia eriocarpa) สวอง (Vitex limonifolia) ลํ่ าตาควาย (Diospyros 

coaetanea) ตะคร้ํา (Garuga pinnata) และข้ีอา้ย (Terminalia nigrovenulosa) มีค่าดัชนีความสําคญัเท่ากับ 

41.33, 26.79 ,19.62 ,14.05 และ 13.21ตามลําดับ โดยปอแก่นเทา จัดได้ว่าเป็นชนิดไม้เบิกนําท่ีพบข้ึน

ภายหลงัเปิดพื้นท่ีในป่าผสมผลดัใบ  
 

 หมู่ไมท่ี้ 5 หมู่ไมล้ ํ่าตาควาย – สวอง ประกอบดว้ย 6 แปลงตวัอยา่ง (PL22, PL41, PL48 และ PL49) 

ชนิดไมส่้วนใหญ่เป็นชนิดไมใ้นป่าดิบแลง้ฟ้ืนฟูชนิดไมเ้ด่นท่ีพบจากค่าดชันีความสาํคญั 5 ชนิดแรกไดแ้ก่

ลํ่ าตาควาย (Diospyros coaetanea) สวอง (Vitex limonifolia) ค ําแสด (Mallotus philippensis) แสมสาร 
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(Senna garrettiana) และตะโกพนม (Diospyros castanea) มีค่าดัชนีความสําคัญเท่ากับ 82.13, 21.93, 

16.23,12.68 และ12.26 ตามลาํดบั 
 

 หมู่ไมท่ี้ 6 หมู่ไมเ้ขลง – ต้ิวส้ม ประกอบดว้ย 8 แปลงตวัอย่าง (PL15, PL25, PL37, PL38, PL39, 

PL44, PL45 และ PL46) ชนิดไมส่้วนใหญ่เป็นชนิดไมใ้นป่าดิบแลง้และป่าผสมผลดัใบ ชนิดไมเ้ด่นท่ีพบ

จากค่าดชันีความสําคญั 5 ชนิดแรกไดแ้ก่ เขลง (Dialium cochinchinense) ต้ิวส้ม (Cratoxylum formosum) 

มะนาวผ ี(Atalantia monophylla) พลบัพลา (Microcos tomentosa) และแขง้กวาง (Wendlandia tinctoria)มีค่า

ดชันีความสาํคญัเท่ากบั 28.86, 22.29, 19.99,15.22 และ12.49ตามลาํดบั 
 

 หมู่ไมท่ี้ 7 หมู่ไมเ้ขลง – คาํแสด ประกอบดว้ย 4 แปลงตวัอยา่ง (PL18, PL23, PL29 และ PL51) ชนิด

ไมส่้วนใหญ่เป็นชนิดไมใ้นป่าดิบแลง้ฟ้ืนฟูชนิดไมเ้ด่นท่ีพบจากค่าดชันีความสาํคญั 5 ชนิดแรกไดแ้ก่เขลง 

(Dialium cochinchinense) คาํแสด (Mallotus philippensis) ปอแก่นเทา (Grewia eriocarpa) กะหนานปลิง 

(Pterospermum acerifolium) และพลบัพลา (Microcos tomentosa) มีค่าดชันีความสาํคญัเท่ากบั 72.30, 22.03, 

20.15,17.09 และ11.74 ตามลาํดบั โดยคาํแสดและปอแก่นเทา จดัไดว้่าเป็นชนิดไมเ้บิกนาํท่ีพบข้ึนภายหลงั

เปิดพื้นท่ีในป่าผสมผลดัใบและป่าดิบแลง้ 
 

 หมู่ไมท่ี้ 8 หมู่ไมก้ระเบากลกั – เขลง ประกอบดว้ย 8 แปลงตวัอย่าง (PL16, PL27, PL28, PL30, 

PL36, PL40, PL47 และ PL50) ชนิดไม้ส่วนใหญ่เป็นชนิดไม้ในป่าดิบแล้งไม้เด่นท่ีพบจากค่าดัชนี

ความสาํคญั 5 ชนิดแรกไดแ้ก่ กระเบากลกั (Hydnocarpus ilicifolia) เขลง (Dialium cochinchinense) มะนาว

ผี (Atalantia monophylla) พลองกินลูก (Memecylon ovatum) และคาํแสด (Mallotus philippensis) ค่าดัชนี

ความสาํคญัเท่ากบั 54.19, 26.36, 18.54, 16.23 และ 14.91ตามลาํดบั 
 

 จากการวิเคราะห์การจดักลุ่มหมู่ไมด้งักล่าวพบว่าหมู่ไมส่้วนใหญ่เป็นสังคมไมใ้นป่าดิบแลง้ เช่น 

หมู่ไมท่ี้ 5, 6 และ 8 ท่ีพบเขลงและกระเบลากลกัเป็นไมเ้ด่น สังคมไมป่้าผสมผลดัใบและเตง็รัง เช่น หมู่ไม้

ในกลุ่มท่ี 2,3 และ5 ท่ีพบข้ีอา้ย กุ๊กและสวองเป็นไมเ้ด่น นอกจากนั้นยงัพบหมู่ไมท่ี้พบไดใ้นป่าชายหาดถูก

รบกวนคือ คือหมู่ไมท่ี้ 1 โดยมี มะนาวผีเป็นไมเ้ด่น (ดอกรัก และคณะ, 2560) การปกคลุมของไมใ้นพื้นท่ี

แสดงให้เห็นว่า การฟ้ืนฟูป่าตามธรรชาติ ภายหลงัการทาํสัมปทานประมาณ 37 ปี มีการฟ้ืนตวัท่ีค่อนขา้งดี

โดยปัจจุบนัในระดบัเรือนยอดชั้นบนค่อนขา้งแน่นทึบและปกคลุมไปดว้ยไมพ้ื้นถ่ินในป่าดิบแลง้และป่า

ผสมผลดัใบเดิม อย่างไรก็ตาม พรรณไมเ้บิกนาํเช่น มะนาวผี  ปอแก่นเทาและคาํแสด ยงัคงพบไดท้ัว่ไป

โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีโล่งแนวชายขอบหมู่บา้นท่ียงัคงมีการใชป้ระโยชน์ผลิตผลป่าไมร้องจากชุมชนรอบ

ขา้งอยู ่  
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Figure 1 The dendrogram of tree species at Khao Nam Sapม Kasetsart University Sriracha Campus, Chon 

Buri Province 

 

 การจัดลาํดับหมู่ไม้ (Ordination) 
 

 การจดัลาํดับหมู่ไมต้ามปัจจยัแวดลอ้มด้วยวิธีการวิเคราะห์ Canonical Correspondence Analysis 

(CCA) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มกบัการกบัการปรากฏของหมู่ไม ้พบว่าการจดัลาํดบั

หมู่ไมต้ามแนวแกนท่ี 1 และ 2 มีค่า Eigenvalue สูงท่ีสุด (0.334 และ 0.205 ตามลาํดบั) หรือกล่าวไดว้่า แกน

ท่ี 1 และ 2 มีการตอบสนองต่อตวัแปรอิสระมากท่ีสุด โดยมีค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson correlation, 

r) ระหว่างชนิดไมก้บัปัจจยัแวดลอ้ม (Species-Environment) เท่ากบั 0.89 และ 0.828 ตามลาํดบั จนสามารถ

แบ่งหมู่ไมต้ามการกาํหนดหนดของปัจจยัแวดลอ้มไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (Figure 2) คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The relationship between stand distribution at Khao Nam Sap Kasetsart University Sriracha 

Campus, Chon Buri Province        Sampling       Code of species 

Group 1 

Group 2 

Group 3 
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 กลุ่มท่ี 1 หมู่ไมท่ี้ถูกกาํหนดดว้ยอิทธิพลจากปัจจยัความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินอนุภาคดินทราย 

(Sand)และอินทรียวตัถุ(Organic) เป็นหลกั โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินระหว่าง 5.72-7.83 มีอนุภาค

ทรายมีค่าอยู่ระหว่าง 62 - 72 เปอร์เซ็นต ์และอินทรียวตัถุสูง 11.8 - 69.5 เปอร์เซ็นต ์ส่วนใหญ่พบหมู่ไมน้ี้

บริเวณท่ีราบระดบัตํ่าทาํให้มีการสะสมตวัของอนุภาคทรายและอินทรียวตัถุค่อนขา้งสูงเน่ืองจากเกิดการ

ไหลบ่าหน้าดินจากบนเขาลงมายงัตอนล่างของพื้นท่ีเขานํ้ าซับ ชนิดไม้ท่ีสําคัญในกลุ่มน้ี เช่น ข้ีอ้าย 

( Terminalia nigrovenulosa, Terni) กุ๊ ก  ( Lannea coromandelica, Lanco) สว อง  ( Vitex limonifolia, Vitli) 

ตะโกพนม (Diospyros castanea, Dioca) ง้ิว ป่า  (Bombax anceps, Boman) และประดู่ ป่า  (Pterocarpus 

macrocarpus, Ptema) เป็นตน้ 
 

 กลุ่มท่ี 2 หมู่ไมท่ี้ถูกกาํหนดดว้ยอิทธิพลอนุภาคดินเหนียวและทรายแป้ง รวมถึงระดบัความสูงของ

พื้นท่ี  โดยอนุภาคของดินเหนียวและทรายแป้งเป็นหลกั มีค่าอยู่ระหว่าง 21 – 31  เปอร์เซ็นต ์และ25 – 35  

เปอร์เซ็นต ์พบหมู่ไมน้ี้บริเวณพื้นท่ีสูง 113-181 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล ชนิดไมท่ี้สาํคญั เช่น กระเบากลกั 

( Hydnocarpus ilicifolia, Hydil) เ ขลง   ( Dialium cochinchinense, Diaco) ค ําแ สด  ( Mallotus philippensis, 

Malph) หนานปลิง (Pterospermum acerifolium, Pteac) เสียวใหญ่ (Phyllanthus angkorensis, Phyan) และ 

พะยงู (Dalbergia cochinchinensis, Dalco) เป็นตน้ 
 

 กลุ่มหมู่ไมท่ี้ 3 เป็นกลุ่มชนิดไมท่ี้พบข้ึนไดท้ัว่ไป (generalist species) ในช่วงของความผนัแปร

ปัจจัยแวดล้อมในระดับกลาง ๆ หรือกล่าวได้ว่าพบได้ทั่วไปในพื้นท่ีท่ีเกิดการรบกวนระดับกลาง 

(intermediate disturbance) เช่น กระถินยกัษ์ (Leucaena leucocephala, Leule) ปรู๋(Alangium salviifolium, 

Algsa) มะ ก อก เ ก ล้ือน  ( Canarium subulatum, Cansu) ค้อน ก ลอง  ( Capparis grandis, Capgr) ต้ิ ว ส้ม 

(Cratoxylum formosum, Crafo) และ สิไหรใบใหญ่ (Dehaasia candolleana, Dehca) เป็นตน้  
 

 ปัจจยัแวดลอ้มนับว่ามีผลต่อการจดัลาํดบัหมู่ไมใ้นพื้นท่ีสูงโดยเฉพาะระดบัความสูงของพื้นท่ีท่ี

ส่งผลต่อความลาดชดัท่ีสูงข้ึนจนทาํให้เกิดการพงัทลายดินภายหลงัการทาํสัมปทานไมส่้งผลให้อนุภาคดิน

ทรายและอินทรียวตัถุพบมากบริเวณท่ีราบตีนเขาและส่งผลต่อการปรากฏของพรรณพืชในป่าผสมผลดัใบ

และป่าดิบแลง้หลายชนิด การท่ี เกิดไฟไหมใ้นพื้นท่ีอยา่งหนกั ระหว่างปี 2544-2546 อาจส่งผลต่อการยบัย ั้ง

สืบต่อพนัธ์ุของชนิดไมพ้ื้นถ่ินดังกล่าวรวมถึงไปส่งเสริมให้เกิดการตั้ งตัวท่ีดีของกลุ่มชนิดไมเ้บิกนํา 

โดยเฉพาะกระถินยกัษท่ี์ถือไดว้า่เป็นชนิดไมต่้างถ่ินรุกรานกจ็ะยิง่ทาํใหก้ารฟ้ืนฟูป่าตามธรรมชาติเป็นไปได้

ยากมากข้ึน  
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สรุป 

 ความหลากชนิดของพรรณไมท่ี้พบในป่าฟ้ืนฟูป่าตามธรรมชาติภายหลงัการสมัปทานไม ้บริเวณเขา

นํ้ าซับ พบชนิดไม ้120 ชนิด 90 สกุล 39วงศ ์มีความหนาแน่นเฉล่ีย 1249.49 ตน้ต่อเฮกแตร์ พื้นท่ีหน้าตดั

เฉล่ีย 14.64 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ หมู่ไมท่ี้อยูร่ะหว่างการทดแทนสามารถจาํแนกได8้ กลุ่มหมู่ไม ้ซ่ึงมีทั้ง

หมู่ไมพ้ื้นถ่ินจากป่าดิบแลง้ และป่าผสมผลดัใบ ขณะท่ีหมู่ไมพ้รรณพืชเบิกนาํส่วนใหญ่คือ มะนาวผ ีและปอ

แก่นเทา ปัจจยัแวดลอ้มนบัว่ามีความสาํคญัต่อการปรากฏของหมู่ไมท่ี้แตกต่างกนัอย่างชดัเจน ดงันั้น การ

คดัเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมเพื่อการฟ้ืนฟูป่าควรคาํนึงถึงช่วงความทนทานทางนิเวศวิทยาเพื่อให้การฟ้ืนฟู

ประสบความสาํเร็จไดเ้ร็วข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 อิทธิพลของลมทะเลนบัว่าส่งผลต่อการตั้งตวัและการสืบต่อพนัธ์ุของสังคมพืชป่าชายหาดมาก การศึกษา

คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามพลวตัป่าชายหาดและการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมเ้ด่นป่าชายหาด ท่ีมีการปลูก

สนทะเลเป็นแนวกนัลม บริเวณสันทรายบางเบิด อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร โดยใชแ้ปลงถาวร ขนาด 10  X 80 

เมตร จาํนวน 3 แปลง ท่ีสร้างไวเ้ม่ือปี 2559  ท่ีได้สํารวจชนิดโดยติดเบอร์ตน้ไม ้ทุกตน้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางตั้งแต่ 1 เซนติเมตร วดัขนาด ระบุชนิด พร้อมบนัทึกพิกดัในแปลง ทาํการติดตามพลวตัป่าชายหาดทุก 

ๆ  2 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2559, 2561 และ 2563  

 ผลการศึกษาพบพรรณไมป่้าชายหาดจาํนวน 39 ชนิด 37 สกุล 26 วงศ ์มีความหนาแน่นและพ้ืนท่ีหน้าตดั

เฉล่ีย เท่ากับ 8,138 ต้นต่อเฮกตาร์ และ 18.35 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ตามลาํดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของ 

Shannon-Weiner index (H/) อยูใ่นระดบัปานกลาง (H/= 2.88) เม่ือพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุจากการกระจายตาม

ขนาดชั้นเส้นผา่นศูนยก์ลาง พบวา่มีรูปแบบการกระจายแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ แสดงใหเ้ห็นวา่พรรณไมป่้าชายหาด

หลงัแนวกนัลมมีการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติเป็นปกติโดยมีความหนาแน่นตน้ไมข้นาดเล็กเป็นจาํนวนมากท่ี

สามารถเติบโตทดแทนไมใ้หญ่ไดใ้นอนาคต สําหรับพลวตัป่าชายหาด พบว่าอตัราการตายเฉล่ียสุทธิรายปีสูง

กว่าอตัราการเพ่ิมจาํนวนเฉล่ียรายปีสุทธิ ถึงเกือบสองเท่าตวั ( 7.56 ± 3.00  และ  4.15 ± 3.25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

ตามลาํดบั) โดยเฉพาะระหว่างปี 2561-2563 อตัราการตายมีค่าสูงท่ีสุด เท่ากบั 9.68 เปอร์เซ็นตต่์อปี ส่งผลให้

ความหนาแน่นของตน้ไมมี้แนวโนม้ลดลง แสดงใหเ้ห็นวา่การตดัสางตามธรรมชาติเน่ืองจากการแข่งขนัปัจจยั

แวดลอ้มระหวา่งตน้ไมมี้ผลโดยตรงต่อความหนาแน่นตน้ไม ้ดงันั้น การสร้างแนวกนัลมมีส่วนช่วยสนบัสนุน

การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมป่้าชายหาดใหเ้กิดข้ึนไดเ้ร็วและมีความมัน่คงทางโครงสร้างมากข้ึน  

คาํสําคญั : การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไม ้ พลวตัป่าชายหาด 
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Abstract  

 The influence of sea breezes has a significant effect on the plant establishment and regeneration 

of the beach forest. This study aimed to  monitor the beach forest structure and dynamics behind the man-

made shelter belt of Casuarina equisetifolia at  Bangboet Sand Dune, Pathio District, Chumphon Province. 

Three  permanent plots, 10 × 80 m, were established in 2016 which all trees with diameter at breast height 

(DBH) larger than 1 cm were tagged, measured, species identified, and recorded position. The monitoring 

of forest dynamics was done every two-year in 2016, 2018, and 2020.  

 The results showed that 39 species from 37 genera and 26 families, with mean density and basal 

area of equal to 8,138 trees/ha-1 and 18.35 m2/ha-1, respectively. Moderate divesity based on Shannon-

Weiner (H/) index was found (H/ = 2.88). A negative exponential distribution pattern of tree diameter class 

distribution was found. Indicating the beach forest regeneration behind the shelter belt of Casuarina 

equisetifolia had normal natural regeneration. It can be maintain forest structure in which large number of 

small trees can be replaced into the large trees in the future. The forest dynamics showed that the net annual 

mortality rate had doubled value higher than net annual survival rate (7.56 ± 3.00 and 4.15 ± 3.25 % year, 

respectively), especially, during 2018 and 2020 which highest mortality rate was found,  9.68 % year.  

As a result, tree density trended to decrease through the study period. Indicating natural thinning due to high 

tree density and environmental competition had directly influenced on tree density. Therefore,  

the construction of shelter belt facilitated the suitable environments which rapidly induced beach forest 

regeneration and support their structural stability.  

Keywords : Tree regeneration, beach forest dynamics 

 

บทนํา  

สันทรายหรือเนินทราย (sand dune) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก

การกระทาํของลมท่ีพดัเอาทรายมากองทบักนัจนเกิดเป็นเนินทราย หรือสันทราย โดยสันทรายมกัเกิดข้ึนใน

บริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกลฝ่ั้งทะเล บริเวณเนินทรายชายฝ่ังบริเวณท่ีไม่มีพรรณพืชปกคลุมจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงเน่ืองจากแรงลมสามารถหอบเมด็ทรายเคล่ือนท่ีเขา้มาในแผน่ดินหรือลอยสูงไปตกบริเวณหลงั

เนินทราย ตรงขา้มกบับริเวณท่ีพรรณพืชปกคลุมหนาแน่นเนินทรายจะมีการคงสภาพเสถียร (stabilization) 

และเกิดการเปล่ียนแปลงไดย้าก แต่อาจมีความเป็นไปไดว้่าแรงลมสามารถพดัทรายมาทบัถมพรรณพืชท่ีมี

ขนาดเลก็จนทาํใหพ้ืชเหล่านั้นไม่สามารถตั้งตวัได ้ประเทศไทยมกัพบสนัทรายบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกและ

ชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวไทย โดย สันทรายท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ สันทรายบางเบิด ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีบา้นบาง
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เบิด ตาํบลทรายทอง อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และพื้นท่ีรอยต่อในบา้นถํ้าธง ตาํบล

ปากคลอง อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร มีความยาวชายฝ่ังประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสันทรายท่ีเกิดจาก

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา และมีลกัษณะทางภูมิทศัน์เฉพาะตวั นอกจากน้ียงั

เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสวยงามและยงัคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีระบบนิเวศเปราะบางและ

สลบัซบัซอ้น ซ่ึงประกอบดว้ย สงัคมพืชป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าดิบช้ืน และป่าดิบแลง้  

ปัจจุบนั สันทรายบางเบิดไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์ซ่ึงส่วนใหญ่สังคมพืชบนพื้นท่ี

สันทรายถูกเปล่ียนแปลงไปเพื่อการพฒันาในหลายๆ ดา้น เช่น ตั้งเป็นชุมชนท่ีอยู่อาศยั เป็นแหล่งพกัผ่อน

หยอ่นใจ และเป็นแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ และอิทธิพลของ

ลม โดยอิทธิของลมส่งผลโดยตรงต่อพืช ในกรณีท่ีมีลมพดัแรงๆ จะทาํใหต้น้พืชลม้ ผลผลิตร่วงหล่นเสียหาย 

ก่ิงกา้นเลก็ ใบฉีดขาด ทาํลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน และอิทธิพลน้ียงัมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง

ไดต้ลอดเวลา ดงันั้น โครงการพฒันาส่วนพระองคส์นัทรายบางเบิด อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร ไดเ้ร่ิมพฒันา

ท่ีดินบริเวณบา้นนํ้ าพุซ่ึงมีพื้นท่ีติดชายทะเล ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอิทธิพลของลมท่ีพดัพาเอาเม็ดทราย

ข้ึนมาทับถมจนกลายสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมบนเนินทราย ซ่ึงแต่เดิมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัทาํโครงการวิจยัปลูกตน้ไมโ้ตเร็วชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีดิน 

และเป็นแนวกนัลม (shelter belt) เพื่อไม่ใหพ้ืชไดรั้บความเสียหายหรือลม้ เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิอากาศ

ใกลผ้วิดิน ลดอตัราการคายระเหยนํ้าของพืช กกัเกบ็ความช้ืนในดิน ลดการพงัทลายของดินท่ีเกิดจากลม และ

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายของพรรณไมต้ามธรรมชาติไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงสังคมพืชป่าชายหาด (beech plant 

community) หนา้ลมและหลงัแนวกนัลมมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยดา้นหนา้ลมส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มพืชในระดบัเรือนยอดชั้นล่าง มีวิสัยเป็นกลุ่มไมพุ้่ม (shrub) สังคมพืชหลงัแนวกนัลมส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ของไมต้น้ (tree) พรรณไมท่ี้พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพรรณไมใ้นป่าดิบแลง้หรือป่าดิบช้ืนเขา้มาตั้งตวัหรือผสม

อยูใ่นป่าชายหาด  

 

การศึกษาอิทธิพลของการปลูกพืชเพื่อสร้างแนวกนัลมต่อการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมบ้ริเวณแนว

หลงัแนวกนัลมนบัวา่มีการดาํเนินการไม่มากนกัในประเทศไทย โดยเฉพาะการติดตามพลวตัป่าชายหาดหลงั

แนวกนัลมบริเวณสันทรายบางเบิดท่ีถือไดว้า่เป็นแหล่งสันทรายขนาดใหญ่ท่ียงัคงเหลืออยู ่ ดงันั้น วตัถุประสงค์

การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อติดตามพลวตัป่าชายหาดบริเวณสันทรายบางเบิด ทั้งดา้นการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง

และองคป์ระกอบของพรรณไม ้รวมถึงการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมเ้ด่น  เพื่อนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการ

บริหารจดัการ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายหาดของประเทศ  
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อุปกรณ์และวธีิการ 

1. การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

1.1  วางแปลงถาวร ขนาด 10 x 80 เมตร จาํนวน 3 แปลง ในปี พ.ศ. 2559 บริเวณดา้นหลงัแนวกนั

ลมดว้ยการปลูกสนทะเล (ปลูกปี พ.ศ. 2541) บนสนัทรายบางเบิด (บริเวณโครงการพฒันาส่วนพระองค)์ แต่

ละแปลงมีระยะห่าง 300 เมตร 

1.2  สาํรวจโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณพืชในแปลงถาวรทั้งหมด โดยทาํการติดหมายเลขตน้ไม ้

(tagged number) ท่ีมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางเพยีงอก (diameter at breast height, DBH) ตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ข้ึนไป 

ทาํการวดัขนาด ระบุชนิด บนัทึกพิกดัตาํแหน่งของตน้ไมใ้นแปลง สาํหรับพรรณไมท่ี้ไม่สามารถระบุชนิด

ไดน้ั้นก็ทาํการเก็บตวัอยา่ง (specimens) เพื่อนาํมาระบุชนิดโดยการเทียบเคียงกบัชนิดไมท่ี้ระบุชนิดแลว้ใน

สาํนกัหอพนัธ์ุไม ้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช พร้อมกบัตรวจสอบรายช่ือพรรณไมโ้ดยให้

ช่ือตามการระบุชนิดของ เตม็ (2557) 

1.3  ทาํติดตามพลวตัป่า ทุก ๆ 2 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2559, 2561 และ 2563 โดยทาํการวดัขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง (DBH) ตน้ไมเ้ดิมพร้อมจดบนัทึกตน้ไมต้าย สําหรับตน้ไมใ้หม่ ท่ีเพิ่มเขา้มาก็ทาํการติด

หมายเลขตน้ไม ้วดัขนาด DBH ความสูงของตน้ไม ้บนัทึกพิกดั (X, Y) พร้อมทั้งระบุชนิด 

1.4  คดัเลือกพื้นแปลงถาวรท่ีท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีเพือ่ศึกษาการจาํแนกชั้น (stratification) ดว้ยการสร้าง

แผนภูมิชั้นเรือนยอด (profile diagram) และแผนภูมิการปกคลุมเรือนยอด (crown cover diagram) โดยใช้

แปลงศึกษาขนาด 10 x 50 เมตร  จากนั้นสาํรวจชนิดไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร 

วดัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง วดัความสูงทั้งหมดตน้ไมแ้ละความสูงก่ิงแรก พร้อมระบุพิกดัไมใ้นแปลง เพื่อ

นาํมาสร้างแผนภูมิการจาํแนกชั้นเรือนยอดตามระดบัความสูง รวมถึงวดัขนาดของเรือนยอดตน้ไมแ้ต่ละตน้ 

เพื่อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาสร้างแผนภูมิการปกคลุมเรือนยอด 

 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 2.1  ดชันีค่าความสาํคญัของพรรณไม ้(important value index, IVI) ใชก้ารคาํนวณตาม ดอกรักและอุทิศ 

(2552) โดยดชันีค่าความสาํคญัพรรณไม ้คือ ค่าความหนาแน่นสมัพทัธ์ (relative density, RD) ค่าความถ่ีสมัพทัธ์

ของชนิดไม ้(relative frequency, RF) และค่าความเด่นสมัพทัธ์ (relative dominance, RDo) หรือ  

 

IVI (%) = RFA + RDA + RDoA 
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2.2  ดชันีค่าความหลากหลาย (diversity index) ทาํการคาํนวณดชันีความหลากหลายของ Shannon-

Weiner index (H/) (Shannon and Weaver, 1949)  ดงัน้ี 
 

     H/ =   -  
 

 เม่ือ H/ = ดชันีความหลากหลาย 

  Pi = สดัส่วนของจาํนวนในชนิดท่ี I (ni) ต่อผลรวมของจาํนวนทั้งหมด  

         ทุกชนิดในสงัคม(N) หรือ  Pi  =  
n
N

i  ,    ni = 1,2,3,...,s 

 S = จาํนวนชนิดทุกชนิดในสงัคม 

 ln =  natural logarithm มีค่าเท่ากบั 0.3010 

2.3  อตัราการตาย (mortality rate, M) และอตัราการเพิ่มจาํนวน (recruitment rate, R) ตามสูตรของ 

Lieberman and Lieberman (1987) ดงัน้ี 

2.3.1 อตัราการตาย ( mortality rate, M) คาํนวณไดจ้ากสูตร    
        

            Mortality (%/time) = [
(lnNo - lnNi)

t
] × 100 

  

เม่ือ  No = จาํนวนตน้เม่ือเร่ิมดาํเนินการสาํรวจ 

  Ni = จาํนวนตน้ไมท่ี้รอดตายเม่ือทาํการสาํรวจซํ้า 

  t = จาํนวนปีท่ีทาํการสาํรวจวดัซํ้า  

  In = natural logarithm มีค่าเท่ากบั 0.3010 

2.3.2 อตัราการเพิ่มจาํนวน (recruitment rate, R) คาํนวณไดจ้ากสูตรอตัราการเพิ่มจาํนวน 

คาํนวณไดจ้ากสูตร 

Recruitment (%/time) = [
(N2 / N1)

t
] × 100 

 

 เม่ือ  N2 = จาํนวนตน้ไมท่ี้เร่ิมทาํการสาํรวจ 

   N1 = จาํนวนตน้ไมท่ี้เพิ่มข้ึนเม่ือทาํการสาํรวจใหม่ 

   t = จาํนวนปีท่ีทาํการสาํรวจซํ้า 

2.3.4 สร้างกราฟการกระจายของตน้ไมต้ามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนยก์ลาง (diameter class distribution) 

เพื่อนาํมาใชใ้นการพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมต้ามรูปแบบท่ีพบโดยพิจารณาจากค่าความสมัพนัธ์ 

(correlation, r) หรือ r2  เป็นตวักาํหนดความเช่ือมัน่ของรูปแบบสมการนั้น ๆ (Oliveira et al., 2014) 
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ผลและวจิารณ์  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของพรรณพืช 

 พบจาํนวนตน้ไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรข้ึน มีความหนาแน่น เท่ากบั 8,138 

ตน้ต่อเฮกตาร์ และมีพื้นท่ีหนา้ตดัของตน้ไมเ้ท่ากบั 18.35 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ มีค่าดชันีความหลากหลาย

ของ Shannon-Weiner เท่ากบั 2.88 พบพรรณพืชทั้งหมด 39 ชนิด  37  สกุล  26 วงศ ์เม่ือพิจารณาจากดชันีค่า

ความสําคัญ 10 ชนิดแรก ได้แก่ สนทะเล (Casuarina equisetifolia) เสม็ดชุน (Syzygium antisepticum) 

ผกัหวาน ป่า (Champereia manillana) เขากวาง (Mischocarpus sundaicus) งาไซ (Planchonella obovata) 

ตงัหน (Calophyllum calaba) ชา้งน้าว (Ochna integerrima) ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia) แดงหิน 

(Pleurostylia opposita) และ หวา้หิน (Syzygium claviflorum) มีค่าดัชนีความสําคญัเท่ากับ 28.13, 27.24, 

25.79, 25.20, 24.32, 18.87, 13.11, 12.06, 12.02 และ 11.44  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ส่วนชนิดไมอ่ื้นๆ มีค่า

ลดหลัน่กันลงไป ได้แก่ สนกระ (Prismatomeris tetrandra) รักทะเล (Scaevola taccada) สําเภา (Chaetocarpus 

castanocarpus) พริกไทยดง (Suregada multiflora) เม่า (Syzygium grande) ขนัทองพยาบาท (Suregada multiflora) 

เกด็สา้น (Olea brachiata) ลาํบิด (Diospyros vera) มะนาวผ ี(Atalantia monophylla) และกุ๊ก (Lannea coromandelica) 

เป็นตน้  

การปกคลุมของชั้นเรือนยอดดา้นหลงัแนวสนทะเลส่วนใหญ่เป็นเรือนยอดปิด (closed canopy)  

สามารถจาํแนกชั้นเรือนยอดได ้2ชั้นเรือนยอด คือ 1) เรือนยอดชั้นบน มีความสูงประมาณ 10-22 เมตร ส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มไมต้น้ และ 2) เรือนยอดชั้นรอง มีความสูงประมาณ 0-10 เมตร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมพุ้่ม 

(Figure 1) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Laongpol et. al (2009) กล่าวคือ ตน้ไมบ้ริเวณดา้นหน้าลมบนสัน

ทรายมีความสูงไม่มากนัก ลาํตน้มีลกัษณะแคระแกรน ส่วนบริเวณด้านหลงัลมส่วนใหญ่ชั้นเรือนยอด

ค่อนขา้งปิด (closed canopy)  แสดงใหเ้ห็นว่า การสร้างแนวกนัลมดว้ยการปลูกสนทะเลนั้นช่วยป้องกนัการ

ตั้งตวัของพืชทาํให้มีโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณพืชคลา้ยกบัดา้นหลงัลม (Jakrapong et al., 2015) 

สอดคลอ้งกบัแนวทางการลดหลัน่ของปัจจยัแวดลอ้มทั้งเร่ืองของความรุนแรงลม ระดบัไอเกลือ รวมถึง

ความสาํเร็จในการก่อใหเ้กิดสันทรายท่ีส่งเสริมต่อการตั้งตวัของสังคมพืชบริเวณสันทรายโดยเฉพาะบริเวณ

ด้านหลงัลม (leeward) ท่ีมีการก่อตวัของสังคมพืชดีกว่าบริเวณด้านหน้าลม (windward) ซ่ึงเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากอิทธิพลของลมท่ีค่อนขา้งมีความเร็วสูง ประกอบกบัลกัษณะของบริเวณชายหาดส่วนใหญ่เป็น

ดินทราย ทรายแป้งหรือกรวดทาํใหก้ารตั้งตวัของพืชเป็นไปไดไ้ม่มีดีเท่าท่ีควร (รวีวรรณ , 2544 ; วรดลต,์ 2544)  
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Figure 1  Profile and crown cover diagram (A and B) of Beach Forest which located behind Casuarina 

  equisetifolia planting (C) at  Bangboet Sand Dune at Pathio District, Chumphon Province  

Remark :  (1) Casuarina equisetifolia ( 2) Planchonella obovata ( 3) Diospyros vera ( 4) Syzygium antisepticum                                

( 5) Mischocarpus sundaicus ( 6) Calophyllum calaba ( 7) Chaetocarpus castanocarpus ( 8) Eurycoma longifolia                                

(9) Ochna integerrima (10) Pleurostylia opposita (11) Rhodamnia cinerea  (12) Syzygium grande 

 

2. การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไม้ (Tree regeneration) 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของตน้ไมท้ั้งหมด (overall tree) หรือไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอก 

(DBH) ตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ตามขนาดชั้นเส้นผ่านศูนยก์ลาง (diameter class distribution)  พบว่ามีรูปแบบ

เป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ (Negative exponential growth form) หรือแบบ L-shape ซ่ึงมีจาํนวนตน้ไมใ้นชั้นเสน้

ผ่านศูนยก์ลางเพียงอกท่ีมีขนาดเล็กเป็นจาํนวนมาก และลดจาํนวนลงเม่ือขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก

เพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่า ป่าชายหาดบนสันทรายบางเบิด ดา้นหลงัแนวกนัลม สามารถรักษาโครงสร้างของ

ป่าไดอ้ยา่งสมดุล หรือไมข้นาดเลก็สามารถเจริญทดแทนเป็นไมข้นาดใหญ่ไดอ้ยา่งเป็นปกติในอนาคต  

(ดอกรัก และคณะ, 2556) ดงัแสดงใน Figure 2 
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Figure 2  The diameter class distribution of beach forest which located behind Casuarina equisetifolia    

planting on Bangboet Sand Dune at Pathio District, Chumphon Province  

 

เม่ือพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของชนิดพรรณไมเ้ด่น จาํนวน 5 ชนิด จากรูปแบบการกระจายตาม

ขนาดชั้นเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก พบว่า เสม็ดชุน (Syzygium  antisepticum) ผกัหวานป่า (Champereia 

manillana) และ เขากวาง (Mischocarpus  sundaicus) (Figure 3 ) มีรูปแบบการกระจายแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ  

หรือแบบ L-shape แสดงให้เห็นว่าพรรณไมด้งักล่าวมีการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติและสามารถตั้งตวัไดดี้

บริเวณหลงัแนวกันลม  ขณะท่ีสนทะเล (Casuarina  equisetifolia) และหวา้หิน (Syzygium  claviflorum)  

มีรูปแบบเป็นรูประฆงัคว ํ่า (Unimodal หรือ bell shape) แสดงให้เห็นถึงความไม่ต่อเน่ืองของการกระจาย

ตน้ไมท่ี้ขาดความต่อเน่ืองในแต่ละชั้นอาย ุแสดงใหเ้ห็นวา่ การพฒันาการเติบโตของไมส้นทะเลและหวา้หิน

จากไมเ้ลก็ไปสู่ไมใ้หญ่นั้น มีปัญหาซ่ึงพืชสองชนิดน้ีอาจมีความตอ้งการปัจจยัแวดลอ้มเฉพาะเพื่อการตั้งตวั

ในสภาพธรรมชาติท่ีต่างไปจากพืชในกลุ่มแรกโดยเฉพาะการตั้งตวัในระดบักลา้ไมท่ี้จะพฒันาข้ึนมาเป็นไม้

รุ่น  (Figure 4)  ดงันั้น อิทธิพลของการปลูกพืชเพื่อสร้างแนวกนัลมต่อการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมบ้ริเวณ

แนวหลงัแนวกนัลมสามารถช่วยชะลอและลดความเร็วของลม ทางดา้นหน้าและดา้นหลงัของแนวกนัลม 

ได ้5-10 เท่าของความสูงตน้ไม ้และช่วยลดความเร็วลมท่ีพดัผา่นทางดา้นล่าง ทาํให้พรรณไมด้า้นหลงัแนว

กนัลมมีการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติไดดี้กวา่ดา้นหนา้ลม (Wu et al. 2012) 
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Figure 3 The diameter class distribution of dominant species ; A) Syzygium antisepticum  

B) Champereia manillana  C) Mischocarpus sundaicus  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figure 4 The diameter class distribution of dominant species ; A) Casuarina equisetifolia                           

B) Syzygium claviflorum  
 

3. พลวตัป่า (forest dynamics) 

 ผลการติดตามพลวตัป่าชายหาดบนสันทรายบางเบิด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  พบว่าจาํนวนชนิด

พรรณไมมี้แนวโน้มคงท่ีอยู่ระหว่าง 38-39 ชนิด ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงทางดา้นพื้นท่ีหน้าตดัตน้ไม ้(basal 

area, BA) พบว่าพื้นท่ีหนา้ตดัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัการเพิ่มพื้นท่ีหนา้ตดัสุทธิท่ีสูงกว่าการสูญเสีย

พื้นท่ีหน้าตดัของพรรณไมใ้นแปลงถาวร (Table 4) โดยมีพื้นท่ีหน้าตดัเฉล่ียสุทธิ เท่ากบั 15.43 ± 2.56 ตาราง

เมตรต่อเฮกแตร์ พลวตัทางดา้นความหนาแน่นของตน้ไม ้(tree density) ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอก

ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรข้ึนไป พบว่าค่าความหนาแน่นตน้ไมเ้ฉล่ียค่อนขา้งสูง (8,994.67 ± 747.83 ตน้ต่อแฮกแตร์) 

อยา่งไรกต็ามความหนาแน่นมีแนวโนม้ลดลงตลอดระยะเวลาการติดตาม (Table 14) สอดคลอ้งกบัอตัราการ

ตายเฉล่ียสุทธิรายปี (net annual mortality rate)  ท่ีสูงกว่าอตัราการเพิ่มพนูสุทธิ (net annual recruitment rate) 
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ถึงเกือบเท่าตวั (7.56 ± 3.00  และ  4.15 ± 3.25 เปอร์เซ็นตต่์อปี) อย่างไรก็ตาม อตัราการตายและอตัราการ

เพิ่มจาํนวนมีความผนัแปรในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะอตัราการตายระหวา่งปี  2561-2563 ท่ีมีอตัราการตาย

สูงถึงเกือบ 9 เท่าตวั เม่ือเทียบกับอตัราการเพิ่มจาํนวน (9.68 และ 1.85 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามลาํดับ) ซ่ึง

ช่วงเวลาดงักล่าวมีการลม้ตายของไมใ้หญ่แบบถอนราก (uprooted trees) ในพื้นเป็นจาํนวนมากรวมถึงการ

โค่นลม้ดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการลม้ตายของไมข้นาดเลก็ในพื้นท่ีดว้ยเช่นกนั 

 เม่ือพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมร้ายชนิด (tree species regeneration) สําหรับตน้ไมท้ั้งหมด 

(overall tree) ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรข้ึนไป สามารถนาํมาวิเคราะห์ไดท้ั้งหมด 

39 ชนิด โดยประเมินจากความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการตายและอตัราการเพิ่มจาํนวน พบว่ามีความผนัแปรระ

หว่าชนิดไมแ้ละช่วงเวลา โดยสามารถจาํแนกรูปแบบการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงสุทธิ 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2563 (Figure 5) ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มท่ีมีอตัราการเพิ่มจาํนวนสูง

กว่าอตัราการตาย มีทั้งหมด  2  ชนิด คือ  สนทะเล (Caseq) และปลาไหลเผอืก (Eurlo)  กลุ่มท่ีมีอตัราการตายสูง

กว่าอตัราการเพิ่มจาํนวน มีทั้งหมด 14  ชนิด คือ  ขนัทองพยาบาท (Surmu), เขากวาง (Missu), งาไซ (Plaob), 

ชา้วนา้ว (Ochin), แดงหิน (Pleop), ตงัหน (Calca), ผกัหวานป่า (Chama), พริกไทยดง (Surmu), รักทะเล (Scata), 

ลาํบิด (Diove), สนกระ (Prite), สาํเภา (Chaca), เสมด็ชุน (Syzan) และ หวา้หิน (Syzcl) ตามลาํดบั และกลุ่มท่ีมี

อตัราการตายและอตัราการตายเพิ่มจาํนวนใกลเ้คียง มีทั้งหมด 5 ชนิด คือ  พรวด (Rhoto), มะนาวผ ี(Atamo), เม่า 

(Syzgr), กุ๊ก (Lanco)  และเกด็สา้น (Olebr)  ตามลาํดบั  

 

Table 14  Beach Forest Dynamics which located behind Casuarina equisetifolia planting on Bangboet   

   Sand Dune at Pathio  District, Chumphon Province. Mean ± SD.  
 

   Year    

 2559   2561   2563 Net average 

BA (m2.ha-1) 13.54  14.41  18.35 15.43 ± 2.56 

Loss (m2ha-1)  3.58  1.50  2.54 ±1.47 

Gain (m2.ha-1)  4.42  2.82  3.62± 1.13 

Stem density(ha-1) 9,329  9,517  8,138  
Mortality rate(%.y1)  5.44  9.68  7.56± 3.00 

Recruitment rate(%.y-1)  6.44  1.85  4.15 ± 3.25 

Shannon-Wiener index (H') 2.85  2.84  2.88 2.86 ± 0.02 

Species number  39   38   39   
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Figure  5  Relationship between mortality rate and recruitment rate of plants with 15 or more plants of beach 

forest (2016-2020) ; Lannea coromandelica (Lanco), Olea brachiata (Olebr), Suregada multiflora  (Surmu),  

Mischocarpus sundaicus (Missu),  Planchonella obovata (Plaob), Ochna integerrima (Ochin),  Pleurostylia  

opposite (Pleop),  Calophyllum calaba (Calca),  Eurycoma longifolia  (Eurlo), Champereia manillana (Chama), 

Rhodomyrtus tomentosa (Rhoto), Aporosa planchoniana (Apopl), Atalantia monophylla (Atamo), Syzygium 

grande (Syzgr), Scaevola taccada (Scata), Diospyros vera (Diove),  Prismatomeris tetrandra (Prite), Casuarina 

equisetifolia (Caseq), Chaetocarpus castanocarpus (Chaca), Syzygium antisepticum (Syzan)  and  Syzygium 

claviflorum (Syzcl) 

 

สรุปผล 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของพรรณพืช 

 สังคมพืชบริเวณสันทรายบางเบิด ท่ีมีการปลูกสร้างสนทะเลเป็นแนวกนัลมมีลกัษณะโครงสร้าง 

ค่อนขา้งปิด แมว้่าเป็นการตั้งตวัอยูใ่นทิศทางดา้นลาดของแนวหนา้สันทราย พบชนิดพืช 39 ชนิด 37 สกุล   

26 วงศ์ พรรณไมเ้ด่นระดบัไมใ้หญ่ ไดแ้ก่  เสม็ดชุน  สนทะเล  งาไซ  เขากวาง  หวา้หิน ตงัหน  แดงหิน  

สําเภา เม่า และเก็ดส้าน เป็นตน้ ขณะท่ีพรรณไมเ้ด่นระดบัไมรุ่้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมพุ้่ม เช่น ผกัหวาน  

เขากวาง รักทะเล ตงัหน ปลาไหลเผอืก ชา้งนา้ว สนกระ งาไซ แดงหิน และพริกไทยดง เป็นตน้ 

2. การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไม้  

 การสืบต่อพนัธ์ุของสังคมพืชป่าชายหาด หลงัแนวสนทะเล สามารถรักษาโครงสร้างของป่าไดอ้ยา่ง

สมดุล หรือไมข้นาดเลก็สามารถเจริญทดแทนเป็นไมข้นาดใหญ่ไดอ้ยา่งเป็นปกติในอนาคต ตามการกระจาย

ของตน้ไมต้ามชั้นเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ แต่มีความผนัแปรระหว่างชนิดพืช โดยเฉพาะ
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สนทะเลและหวา้หิน ท่ีแสดงให้เห็นการสืบต่อพนัธ์ุท่ีไม่มีความต่อเน่ืองตามรูปแบบการกระจายท่ีเป็นแบบ 

รูประฆงัคว ํ่า (Unimodal หรือ bell shape)   

3. พลวตัป่า 

 พลวตัป่าชายหาดมีอตัราการตายเฉล่ียสุทธิรายปีสูงกว่าอตัราการเพิ่มจาํนวนเฉล่ียรายปีสุทธิ แต่มี

ความแปรผนัตามช่วงเวลา สาเหตุของการลม้ตายของไมใ้หญ่แบบถอนราก (uprooted trees) ในพื้นเป็น

จาํนวนมากรวมส่งผลกระทบต่อการลม้ตายของไมข้นาดเล็กในพื้นท่ีโดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 2561-

2563 ท่ีพบอตัราการตายสูงถึงเกือบ 9 เท่าตวั เม่ือเทียบกบัอตัราการเพิ่มจาํนวน  
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ศักยภาพการให้นํา้ท่าภายหลงัการฟ้ืนฟูพืน้ทีต้่นนํา้เส่ือมสภาพบนพืน้ทีสู่งชัน  

บริเวณลุ่มนํา้ย่อยแม่แวน จังหวดัเชียงใหม่ 

Potential of Streamflow after Restoration of Deteriorated Highland Forest in Mae Wan sub-

watershed, Chiang Mai Province 
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บทคดัย่อ 

การสูญเสียพื้นท่ีป่าต้นนํ้ าอาจส่งผลต่อการสูญเสียศักยภาพการให้นํ้ าภายในระบบนิเวศลุ่มนํ้ า 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณและลกัษณะการไหลของนํ้ าภายหลงัการฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้นํ้ า 

รวมถึงเป็นตวับ่งช้ีถึงผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าท่ีเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั บริเวณ

ลุ่มนํ้ าย่อยแม่แวน จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยการใช้เคร่ืองมือ Montana Parshall flume เพื่อตั้ งสถานีตรวจวดั

ปริมาณนํ้ าท่า พร้อมทั้งติดตั้งเคร่ืองมือวดัระดบันํ้ าอตัโนมติั จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ลุ่มนํ้ าตวัแทนพื้นท่ีป่า

ธรรมชาติ (พื้นท่ี 1.18 ตารางกิโลเมตร) และลุ่มนํ้าตวัแทนการฟ้ืนฟปู่าตน้นํ้า (พื้นท่ี 2.14 ตารางกิโลเมตร) ทาํ

การติดตามระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ผลการศึกษา พบว่า พื้นท่ีลุ่มนํ้ าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า มีศกัยภาพการให้ปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียรายปี 374,201.96 

ลูกบาศกเ์มตร หรือ ความสูง 174.87 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.37 ของปริมาณนํ้ าฝน ในส่วนของพื้นท่ีป่า

ธรรมชาติท่ีมีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียรายปี เท่ากบั 236,385.02 ลูกบาศกเ์มตร หรือ ความสูง 199.03 มิลลิเมตร คิด

เป็นร้อยละ17.50 ของปริมาณนํ้ าฝน ซ่ึงพบว่าร้อยละปริมาณนํ้ าท่าต่อปริมาณนํ้ าฝนของลุ่มนํ้ าฟ้ืนฟูป่า

ธรรมชาติยงัมีค่านอ้ยกวา่ลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ ลกัษณะการไหลของนํ้าในพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้าจะค่อย ๆ เพิ่มข้ึน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แลว้เพิ่มระดบัสูงสุดในเดือนสิงหาคม และลดระดบัลงในเดือนพฤศจิกายน การศึกษา

คร้ังน้ียงัไม่สามารถบ่งช้ีศกัยภาพของการให้นํ้ าของลุ่มนํ้ าฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าไดอ้ย่างแทจ้ริง เน่ืองจาก

ระยะเวลาการฟ้ืนฟูท่ียงัไม่มากพอ จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปริมาณและ

ลกัษณะการไหลของนํ้าต่อไปในอนาคต จึงจะบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีลุ่มนํ้าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้าสามารถทาํหนา้ท่ีตาม

ระบบนิเวศไดดี้เทียบเท่าลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ  
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Abstract 

Deforestation at the watershed areas may reduce potential of water supply in the watershed ecosystem. 

This study aimed to detect the potential of streamflow after restoration of deteriorated highland forest in 

Mae Wan sub-watershed, Chiang Mai Province, in addition, to apply as monitored indicating on the 

achievement of forest restoration. Montana Parshall flume was applied for set up runoff station including 

installing automatic water level measurement. Two runoff stations were established at the nature forest 

watershed (NF) (covered area 1.18 sq.km.) and restoration forest watershed (RF) (covered area 2.14 sq.km.). 

Data collection was done from April 2019 to March 2021. 

The result shown RF area had annual streamflow amounts of 374,201.96 m3 or 174.87 mm, and 

potential streamflow of the watershed was 15.37% of annual rainfall. The NF area have annual streamflow 

amounts of 236,385.02 m3 or 199.03 mm and potential streamflow of the watershed was 17.50% of annual 

rainfall. The potential streamflow related to annual rainfall at the RF slightly lower than at the NF. The 

streamflow characteristics of the RF area gradually increased since July with the highest and lowest level 

in August and November, respectively. However, this study cannot truly signify the potential of streamflow 

after forest restoration due to limited on monitoring period. Thus, long term research should be carried on, 

then, the consecutive data may confirm the achievement of RF for ecosystem services as well as the natural 

forest. 

 

บทนํา 

ประเทศไทยประสบปัญหานํ้ าท่วม ดินถล่ม ปัญหานํ้ าแลง้ ซ่ึงมีแนวโนม้การเกิดบ่อยคร้ังและทวีความ

รุนแรงมากยิ่งข้ิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์นตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณกวา้ง 

สาเหตุหลกัเกิดจากป่าตน้นํ้ าถูกทาํลาย เพื่อการเกษตรเชิงเด่ียวมากข้ึน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อดินทาํให้ความ

หนาแน่นรวมของดินเพิ่มข้ึน (เกษม และคณะ, 2517; พรทิพย,์ 2541) โอกาสท่ีจะเกิดนํ้าไหลบ่าผวิดิน รวมถึง

การสูญเสียดินมากข้ึน ทาํให้ทั้ งลกัษณะและการไหลปริมาณนํ้ าท่าเปล่ียนแปลงไป (Murai et al., 1975; 

Wang et al., 2017 Yan et al., 2013) ทาํให้อตัราการหลากสูงสุดเพิ่มมากข้ึน (นิพนธ์ และสุวรรณา, 2539; 

Mutie et al., 2006) ปริมาณนํ้ าเพิ่มข้ึนในช่วงนํ้ าหลาก และปริมาณนํ้ าลดลงในช่วงนํ้ าแลง้ (สมเกียรติ, 2538) 

รัฐบาลเล็งเห็นความความสําคญัของปัญหาดงักล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ได้

นําร่องใน 2 พื้นท่ี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน          

จงัหวดัน่าน 
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การดาํเนินการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้าเส่ือมสภาพใหส้ามารถกลบัมาทาํหนา้ท่ีตามระบบนิเวศไดด้งัเดิม ดว้ยการ

ปลูกป่าโดยใชไ้มพ้ื้นถ่ิน การปลูกแฝก ปลูกไผ ่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบนิเวศ และเป็นแนวดกัตะกอน 

การสร้างฝายชะลอนํ้าเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนในพื้นท่ี (ส่วนวิจยัตน้นํ้า, 2547) ซ่ึงกระบวนการท่ีกล่าวมานั้นเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยเร่งการทาํงานตามหนา้ท่ี ให้บริการทางระบบนิเวศป่าตน้นํ้ า บรรลุเป้าหมายของการจดัการ

พื้นท่ีป่าตน้นํ้ า ให้มีปริมาณนํ้ าท่ีเพียงพอ คุณภาพดี และมีระยะเวลาการไหลท่ีเหมาะสม (เกษม, 2539) ซ่ึง

รูปแบบการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ า จะใชพ้นัธ์ุไมพ้ื้นถ่ินท่ีพบในพื้นท่ีธรรมชาติของบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

ไดแ้ก่ มนัปู กางข้ีมอด ก่อหยมุ มะเด่ือ แหลบุก และพนัธ์ุไมป้ลูกเสริม ไดแ้ก่ นางพญาเสือโคร่ง จาํปีป่า เส้ียว 

หวา้ และสนสามใบ รวมถึงการปลูกไมผ้ล เช่น ขนุน มะขามป้อม มะม่วง และหวา้ เพื่อใหชุ้มชนในพื้นท่ีได้

ประโยชน์จากการฟ้ืนฟูพื้นท่ีอีกดว้ย 

ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อตรวจสอบปริมาณและลกัษณะการไหลของนํ้ าท่าภายหลงัการฟ้ืนฟู

พื้นท่ีตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั รวมถึงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าความสาํคญัของป่าตน้นํ้ าต่อการบริการ

ของระบบนิเวศ ในดา้นองคป์ระกอบโครงสร้าง และการบริการไดช้ดัเจนมาก และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การวางแผนฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชันในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได้อย่าง

เหมาะสมต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. อุปกรณ์ 

1. เคร่ืองตรวจวดัอากาศอตัโนมติั 

2. เคร่ืองบนัทึกระดบันํ้าอตัโนมติั 

 

2. วธีิการ 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือการตรวจวดัปริมาณนํ้ าท่าด้วย Montana Parshall flume ดัดแปลงจาก 

Parshall flume (Parshall, 1950) เพื่อความเหมาะสมกบัลกัษณะทางนํ้ าท่ีไหลเป็น free flow โดยการสร้าง 

flume ประเภทน้ีอาจประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองมือ และตรวจวดัสามารถทาํได้

ง่ายข้ึน ซ่ึง flume ทุกแบบจะมีค่า calibration table หรือ calibration curve หรือสมการการคาํนวณโดยเฉพาะ

ของแต่ละตวัเสมอ (ปราโมท, 2554) 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็นขอ้มูลสภาพอากาศ และขอ้มูลปริมาณนํ้ าท่า โดยดาํเนินการ

ติดตั้งเคร่ืองมือ พร้อมบนัทึกขอ้มูล ใน ปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลตั้งแต่ พ.ศ. 2562 -พ.ศ. 2564 

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ขอ้มูลสภาพอากาศ ดว้ยการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัอากาศอตัโนมติั เพื่อตรวจวดัปริมาณนํ้ าฝน 

อุณหภูมิ และความช้ืนสมัพทัธ์ในอากาศ 
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1.2 ขอ้มูลปริมาณนํ้ าท่า ดว้ยการก่อสร้างสถานีตรวจวดัปริมาณนํ้ าท่า พร้อมติดตั้งเคร่ืองมือวดัระดบั

นํ้ าอตัโนมติั โดยบนัทึกขอ้มูลทุก ๆ 5 นาที จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ลุ่มนํ้ าตวัแทนพื้นท่ีป่าธรรมชาติ (nature 

forest, NF) สร้าง Montana flume ขนาด 3 ฟุต มีพื้นท่ีรับนํ้า 1.18 ตารางกิโลเมตร และลุ่มนํ้าตวัแทนการฟ้ืนฟู

ป่าต้นนํ้ า (restoration forest, RF) สร้าง Montana flume ขนาด 5 ฟุต มีพื้นท่ีรับนํ้ า 2.14 ตารางกิโลเมตร    

(ภาพท่ี 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1  พื้นท่ีศึกษา บริเวณลุ่มนํ้ายอ่ยแม่แวน จงัหวดัเชียงใหม่  

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลอากาศเป็นรายวนั รายปี และช่วงนํ้าหลากและช่วงนํ้าแลง้ 

3.2 คาํนวณปริมาณนํ้ าท่า โดยลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติคาํนวณไดต้ามสมการท่ี 1 และลุ่มนํ้ าการฟ้ืนฟูป่าตน้

นํ้าคาํนวณไดต้ามสมการท่ี 2 ดงัน้ี 

Q = 2.184 x H1.566   (1) 

Q = 2.5 x H1.587    (2) 

โดยท่ี Q คือ ปริมาณนํ้าท่า (ลูกบาศกเ์มตร) 

          H คือ ความสูงของระดบันํ้า (เมตร) 

3.3 วิเคราะห์ลกัษณะการไหลของนํ้าท่าของลุ่มนํ้าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า เทียบกบัลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ 

3.4 การประเมินศกัยภาพการใหน้ํ้ าท่าของ ลุ่มนํ้าป่าฟ้ืนฟูเปรียบเทียบกบัลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ 
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ผลและวจิารณ์ 

1. ปริมาณนํ้าฝน 

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าย่อยแม่แวน มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี 1,205.5 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตกเฉล่ีย 119 วนั 

โดยปริมาณนํ้ าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม (325.5 มิลลิเมตร) และไม่มีปริมาณนํ้ าฝนในเดือนมกราคมและ

กุมภาพนัธ์ เม่ือแบ่งตามช่วงนํ้ าหลากและช่วงนํ้ าแล้งพบว่า มีปริมาณนํ้ าฝน เท่ากับ 1,086.50 และ 51 

มิลลิเมตร ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) 

2. ปริมาณนํ้าท่าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ (NF) และลุ่มนํ้าการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า (RF)  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ รายปี ช่วงนํ้ าหลาก (wet period) ตั้งแต่เดือนเม.ย. – ต.ค. และช่วงนํ้ า

แลง้ (dry period) ตั้งแต่เดือน พ.ย. - มี.ค. โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 พื้นท่ีลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ (NF) มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายปี เท่ากบั 236,385.02 ลูกบาศกเ์มตร หรือมี

ความสูง เท่ากบั 199.03 มิลลิเมตร คิดเป็นศกัยภาพนํ้าท่าร้อยละ 16.51 ของปริมาณนํ้าฝน โดยมีปริมาณนํ้าท่า

สูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม (ตารางท่ี 1) แบ่งออกเป็นช่วงนํ้ าหลากและนํ้ าแลง้ ร้อยละ 12.13 และ 4.38 ของ

ปริมาณนํ้าฝน ตามลาํดบั  
 

2.2 พื้นท่ีลุ่มนํ้าการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า (RF) มีปริมาณนํ้าท่ารายปี เท่ากบั 374,201.96 ลูกบาศกเ์มตร หรือมี

ความสูง 174.87 มิลลิเมตร คิดเป็นศกัยภาพนํ้ าท่าร้อยละ 14.51 ของปริมาณนํ้ าฝน โดยมีปริมาณนํ้ าท่าสูงสุด

ในช่วงเดือนสิงหาคม (ตารางท่ี 1) แบ่งออกเป็นช่วงนํ้ าหลากและนํ้ าแลง้ คิดเป็นศกัยภาพนํ้ าท่าร้อยละ 9.49 

และ 5.02 ของปริมาณนํ้าฝน ตามลาํดบั 
 

ผลการศึกษา พบว่า พื้นท่ีลุ่มนํ้ าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า ภายหลงัการฟ้ืนฟู เป็นระยะเวลา 3 ปี มีศกัยภาพการ

ให้นํ้ านอ้ยกว่าพื้นท่ีป่าธรรมชาติ เม่ือเทียบสัดส่วนของปริมาณนํ้ าท่าต่อปริมาณนํ้ าฝน เม่ือพิจารณาภาพท่ี 2 

พบว่า ลกัษณะการไหลของนํ้ าทั้งสองพื้นท่ีมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนัคือเม่ือเกิดฝนตกจะทาํใหร้ะดบั

นํ้ าในลาํธารเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณนํ้ าฝนส่งผลต่อปริมาณและลกัษณะการไหลของนํ้ าในลาํธาร

โดยตรง (เกษม, 2539) โดยพื้นท่ีลุ่มนํ้ าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าจะมีระดบันํ้ าเพิ่มข้ึนในเดือนกรกฏาคม และค่อยเพิ่ม

ระดบันํ้ าจนสูงท่ีสุดในเดือนสิงหาคมแลว้ลดระดบัลงมาในเดือนพฤศจิกายน เช่นเดียวกบัพื้นท่ีลุ่มนํ้ าป่า

ธรรมชาติ เพียงแต่ระดบันํ้าจะมีปริมาณสูงกวา่ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า อาจเน่ืองจากสัดส่วนของพื้นท่ี

ฟ้ืนฟูยงัมีไม่มากพอ เม่ือเทียบสัดส่วนของพื้นท่ีลุ่มนํ้ า รวมทั้งระยะเวลาของการฟ้ืนฟูในพื้นท่ียงัไม่มากนกั 

โครงสร้างของระบบนิเวศยงัอุดมสมบูรณ์นอ้ยกว่าป่าธรรมชาติ ดงัรายงานของ สาํเริง และคณะ (2562) ท่ี

ทาํการศึกษาลกัษณะทางอุทกวิทยาตามการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีตน้นํ้ าแม่กลอง จงัหวดั

กาญจนบุรี เม่ือพื้นท่ีป่าตน้นํ้ ามีการฟ้ืนฟูมากข้ึนภายหลงัจากการปล่อยให้มีการทดแทนตามธรรมชาติ

ประมาณ 30 ปี ส่งผลใหป้ริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายปีมีแนวโนม้ลดลงสอดคลอ้งกบัในช่วงฤดูนํ้าหลาก อยา่งไรก็

ตามปริมาณนํ้ าท่าในช่วงหนา้แลง้มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและช่วงเวลาการไหล แสดงให้เห็นว่า การ
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เพิ่มพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าทาํให้การบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services) ทางดา้นการบริการการควบคุม 

(regulation services) และดา้นการบริการเอ้ือประโยชน์ (Provision services) ทั้งการป้องกนันํ้ าท่วมในช่วง

นํ้ าหลากและการให้นํ้ าในช่วงฤดูแลง้ ตามลาํดบั เป็นไปไดต้ามปกติตามธรรมชาติ ดงันั้น พื้นท่ีศึกษาน้ีจึง

ควรมีการศึกษาแนวโนม้การเปล่ียนของปริมาณและลกัษณะการไหลภายหลงัการฟ้ืนฟูใหมี้ความต่อเน่ืองใน

อนาคต เพื่อบ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิของการฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้นํ้ า และนําขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการวาง

แผนการฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้นํ้าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัในพื้นอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

ตารางที ่1  ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายปีในพื้นท่ีลุ่มนํ้ายอ่ยแม่แวน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 - 2564 จงัหวดัเชียงใหม่ 

เดือน 
ปริมาณนํา้ฝน 

(มิลลเิมตร) 

พืน้ทีลุ่่มนํา้ตัวแทน 

NF RF 

m3 mm m3 mm 

เมษายน 91.00 17,569.83 14.41 19,761.86 9.25 

พฤษภาคม 154.25 22,742.47 18.42 27,988.18 13.09 

มิถุนายน 142.25 9,377.32 7.95 23,643.37 11.06 

กรกฎาคม 206.00 16,575.59 14.06 28,082.51 13.11 

สิงหาคม 325.50 47,593.54 40.35 61,068.23 28.52 

กนัยายน 141.25 36,785.14 31.19 46,322.73 21.63 

ตุลาคม 114.50 23,369.79 19.83 37,864.98 17.68 

พฤศจิกายน 21.75 13,608.29 11.53 26,831.70 12.56 

ธนัวาคม 3.75 12,930.52 10.94 22,023.54 10.29 

มกราคม 1.25 11,057.62 9.38 34,417.69 16.08 

กมุภาพนัธ์ 4.00 11,567.42 9.79 25,146.85 11.75 

มีนาคม 0.00 13,207.52 11.20 21,050.31 9.84 

รายปี 1,205.5 236,385.02 199.03 374,201.96 174.87 

ช่วงนํา้หลาก 1,174.75 174,013.66 146.20 244,731.87 114.34 

ช่วงนํา้แล้ง 30.75 63,371.36 52.83 129,470.10 60.52 

ร้อยละนํา้ท่าต่อนํา้ฝน 
 

 16.51  14.51 

หมายเหตุ : NF คือ พื้นท่ีลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ, RF คือ พื้นท่ีลุ่มนํ้าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า 
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ภาพที ่2  ความสมัพนัธ์ของปริมาณนํ้าท่าและปริมาณนํ้าฝน สถานี NF และ RF บริเวณลุ่มนํ้ายอ่ยแม่แวน 

 

สรุป 

พื้นท่ีลุ่มนํ้าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า (RF) มีศกัยภาพการใหน้ํ้ าท่า 374,201.96 ลูกบาศกเ์มตร หรือ ความสูง 174.87 

มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.37 ของปริมาณนํ้าฝน เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีป่าธรรมชาติ พบว่า พื้นท่ีฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า

มีร้อยละการให้ปริมาณนํ้ าท่าต่อปริมาณนํ้ าฝนนอ้ยกว่าพื้นท่ีลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติ ในขณะท่ีลกัษณะการไหล

ของนํ้ าในพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูตน้นํ้ ามีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนักบัพื้นท่ีป่าธรรมชาติ คือ มีการไหลสูงสุดใน

เดือนสิงหาคม แตกต่างกนัเพียงระดบันํ้ าของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าจะมีระดบันํ้ าในลาํธารนอ้ยกว่าพื้นท่ี

ป่าธรรมชาติ  
 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม (สกสว.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธ์ุพืช อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รวมทั้งคณะผูจ้ยัในแผนโครงการทุกท่านท่ีทาํให้งานวิจยัประสบ

ผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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ความผนัแปรของนํา้ไหลบ่าและตะกอนดินภายหลงัการฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าต้นนํา้เส่ือมสภาพ 

บนพืน้ทีสู่งชัน จังหวดัเชียงใหม่ 

Variability of Surface Runoff and Soil Sediment after Restoration of Deteriorated Highland Forest, 

Chiang Mai Province 

กนัย ์จาํนงคภ์กัดี1* สกลุเดช นนัตา2 มานพ แกว้ฟู2 ธญัพิมล ขมุแร่2 และวรวฒิุ สุวีร์กลุ2 
1 สถานีวิจยัตน้นํ้าแม่แตง สาํนกัอนุรักษแ์ละจดัการตน้นํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช 

2 ส่วนวิจยัตน้นํ้า สาํนกัอนุรักษแ์ละจดัการตน้นํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช 

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

บทคดัย่อ 

การทาํลายพื้นท่ีป่าตน้นํ้ านบัวา่มีผลกระทบโดยตรงต่อความผนัแปรของนํ้ าไหลบ่าและการพงัทลาย

ดินท่ีสะสมในลาํธาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดินภายหลงัการ

ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั บริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ าย่อยแม่แวน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรี

ลานนา อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวางแปลงตวัอย่างการสูญเสียดินและนํ้ า ขนาด 4x20 ม. ท่ีมี

ความลาดชัน 30-32 องศา จาํนวน 3 ซํ้ า ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ (nature forest, NF) และพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูด้วย

รูปแบบการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ า (restoration forest, RF) และรูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติ 

(natural restoration forest, NR) ทําการเก็บข้อมูลนํ้ าไหลบ่าและตะกอนทุกคร้ังภายหลังฝนตก ตั้ งแต่ 

มิถุนายน 62 - ตุลาคม 64  

ผลการศึกษา พบว่าการฟ้ืนฟูสภาพป่าในรูปแบบการการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ า มีปริมาณนํ้ า

ไหลบ่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562, 2563 และ 2564 เท่ากบั 23.9, 40.05 และ 30.24 ลบ.ม./ไร่ ตามลาํดบั ปริมาณ

ตะกอนดินมีแนวโน้มลดลง ( 21.26, 7.36, และ 7.23 กก./ไร่ ตามลาํดบั) การฟ้ืนฟูแบบการทดแทนตาม

ธรรมชาติ มีปริมาณนํ้ าไหลบ่า เท่ากบั 23.34, 33.66, และ 25.25 ลบ.ม./ไร่ ตามลาํดบั มีปริมาณตะกอนดินมี

แนวโนม้ลดลง ( 8.5, 4.26 และ 4.63 กก./ไร่ ตามลาํดบั) ส่วนรูปแบบป่าธรรมชาติ มีปริมาณนํ้ าไหลบ่าหนา้

ดิน เท่ากบั 20.4, 34.75, และ27.94 ลบ.ม./ไร่  และปริมาณตะกอนดินมีแนวโน้มลดลง ( 14.97, 7.21, และ 

7.16 กก./ไร่  ตามลาํดบั) แสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบการฟ้ืนฟสูภาพป่าทั้งสองรูปแบบสามารถช่วยลดการสูญเสีย

ดินและนํ้าได ้โดยการฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทนตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพสูงกวา่อาจเน่ืองจากผลกระทบของ

การเตรียมพื้นท่ีปลูกโดยเฉพาะในช่วงเร่ิมของการฟ้ืนฟู ดังนั้ น การสร้างนโยบายการฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้ า

จาํเป็นตอ้งพิจารณาพรรณพืชคลุมดินเดิมและปริมาณนํ้าฝนร่วมดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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Abstract 

Deforestation at the watershed area had directly impacted on surface runoff and soil erosion which 

flowed and deposited in the river.  This study aimed to detect the variation of surface runoff and soil sediment 

after restoration of deteriorated highland forest at Srilanna National Park, Prao district, Chiang Mai province.  

Three experimental plots, 4 m × 20 m, were established in each study area, natural forest (NF), man-made? 

Restoration forest (RF), and natural reforestation (NR), respectively. Data collection, surface runoff and soil 

sediment, was carried out every rainfall occurrence during June 2019 to October 2021.  

The result showed that the surface runoff at RF during 3-year, 2019-2021, were 23.9, 40.05, and 30.24 

m3/rai/year, respectively. While, soil sediments had decreased trended (21.26, 7.36, and 7.23 kg/rai/year, 

respectively). At NR, the surface runoff values were 20.4, 34.75, and 27.94 m3/rai/year, respectively. The soil 

sediment had decreased trended (8.5, 4.26, and 4.63 kg/rai/year, respectively. While, at NF the surface runoff 

values were 20.4, 34.75, and 27.94 m3/rai/year, respectively, In addition, soil sediments also had the same trended 

as RF and NR (14.97, 7.21, and 7.16 kg/rai/year, respectively). Indicating that both types of restoration forest can 

be reduced the loss of soil and water. However, NR had higher capacity to reduce these impacted than RF which 

it might related on the preparing areas before restoration planting. Thus, the previous vegetation cover and amount 

of annual rainfall should be included into the restoration policy for supporting high efficiency.   

 

บทนํา 

ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภยัคร้ังรุนแรงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ เรียกไดว้า่เป็น

มหาอุทกภยั ซ่ึงมีระยะเวลาในการเกิดอุทกภยัคร้ังน้ีตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปลายปี ทาํให้ทัว่ทุกภาคของประเทศ

ไดรั้บผลกระทบ ความรุนแรงของในเหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วน อาทิ ภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงธนาคารโลกไดมี้การประเมินความเสีย

ในคร้ังน้ีพบว่ามีความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.44 ลา้นลา้นบาท ทาํให้อุทกภยัคร้ังน้ีถูกกล่าวขานว่าเป็น 

"อุทกภยัคร้ังร้ายแรงท่ีสุดทั้งในแง่ของปริมาณนํ้ าและจาํนวนผูไ้ดรั้บผลกระทบ" สาเหตุประการหน่ึงเกิดจาก

ดา้นปัจจยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ฝนท่ีมาเร็วกว่าปกติและปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง

ตุลาคม 2554 มีปริมาณฝนสะสม 1,781 มิลลิเมตร ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 35 ฝนท่ีมา และสาเหตุอีกประการ

หน่ึงเกิดจากด้านปัจจยัจากกิจกรรมของมนุษย ์ได้บุกรุกทาํลายป่าตน้นํ้ าเพื่อใช้ในการทาํการเกษตร ซ่ึง

ส่วนมากเป็นการทาํเกษตรเชิงเด่ียว อายสุั้น จนส่งผลกระทบใหป่้าตน้นํ้าสูญเสียโครงสร้างและองคป์ระกอบ

ของป่าเปล่ียนแปลงไป (สาํนกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2539) รัฐบาลในขณะนั้นไดต้ระหนักถึง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจดัแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า โดยมี

แผนงานฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ เพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม โดยมีการกาํหนด
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ยทุธศาสตร์เพื่อการบูรณาการ จดัการป่าตน้นํ้าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั (เขาหวัโลน้) ภายใตว้ิสยัทศัน์ “เพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวบนพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพท่ีสูงชนัอย่างอยัง่ยืน” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดด้าํเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ี 4 ในพื้นท่ีนาํร่อง 2 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) พื้นท่ีป่า

เส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชัน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวดัน่าน การดาํเนินการในพื้นท่ีตน้นํ้ าลาํธารท่ี

เส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัให้ฟ้ืนกลบัมาสมบูรณ์ดงัเดิมโดยการดาํเนินการปรับปรุงโครงสร้างของระบบ

นิเวศป่าตน้นํ้ าในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่แวนน้อย เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง ดาํเนินการโดยมีการปลูกฟ้ืนฟูมี 1 รูปแบบ ไดแ้ก่  การปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ า คือ 

การจดัการพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าท่ีเส่ือมโทรมให้มีศกัยภาพในการฟ้ืนตวัเองไดต้ามธรรมชาติ โดยการนาํชนิดไม้

ทอ้งถ่ินปลูกเสริมในป่าธรรมชาติท่ีเส่ือมสภาพ และส่วนท่ีสอง ดาํเนินการโดยการปล่อยพื้นฟูเองตาม

ธรรมชาติ โดยการปล่อยพื้นท่ีให้มีการฟ้ืนตวัเองไดต้ามธรรมชาติและไม่มีการเขา้ไปรบกวนในพื้นท่ีนั้น ๆ 

ในการน้ีจึงไดน้าํไปสู่การจดัทาํโครงการ โดยไดด้าํเนินการติดตามในส่วนผลขององคป์ระกอบโครงสร้าง 

การทาํตามหนา้ท่ี และการใหบ้ริการของทั้ง 2 รูปแบบ และเปรียบเทียบผลขอ้มูลกบัพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ดงันั้น

การศึกษาความผนัแปรของนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดินภายหลงัการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูง

ชนั จงัหวดัเชียงใหม่ จะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถช้ีให้เห็นถึงคุณค่าความสาํคญัของระบบนิเวศป่าตน้นํ้ า จน

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และ

พื้นท่ีอ่ืน ๆ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการนาํไปสู่การวางแผนในดา้นการลดความรุนแรงของภยัธรรมชาติ และ

ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

อุปกรณ์และวธีิการ 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ลือกพื้นท่ีศึกษาบริเวณลุ่มนํ้าแม่แวน อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีเขต

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 800 - 1,200 เมตร (ภาพท่ี 1) 

 

กาํหนดพื้นท่ีตวัแทนศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบป่าธรรมชาติ (nature forest, NR) พื้นท่ีท่ีคงสภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ลกัษณะพื้นท่ีเป็นป่าดิบเขาระดบัตํ่า รูปแบบการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ า 

(restoration forest, RF) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีโครงการปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสร้างระบบนิเวศตน้นํ้ า ปี พ.ศ. 2560 มีชนิด

ไมป้ลูกเสริม ได้แก่ นางพญาเสือโคร่ง จาํปีป่า เส้ียวหวา้ สนสามใบ และมะขามป้อม และรูปแบบการ

ทดแทนตามธรรมชาติ (natural restoration, NR) สภาพพื้นท่ีเป็นไร่ร้าง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ปกคลุมพื้นท่ีส่วน

ใหญ่ด้วยหญา้ยูงและหญา้ไมก้วาดอย่างหนาแน่น โดยให้พื้นท่ีของแปลงตวัแทนมีลกัษณะทางกายภาพ

ใกลเ้คียงกนัโดยมีความลาดเอียงของพื้นท่ี 30-32 องศา ในการเปรียบเทียบผลการฟ้ืนฟูในรูปแบบท่ีต่างกนั 

ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบดว้ย โครงสร้างสังคมพืช ปริมาณนํ้าไหลบ่าหนา้ดิน (surface runoff) และปริมาณตะกอน

ดิน (soil sediment)  
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ภาพที ่1 พื้นท่ีศึกษา บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอ้มูลลกัษณะพืชพรรณในพื้นท่ีแต่ละรูปแบบ ดาํเนินการโดยวางแปลงขนาด 40 x 40 เมตร โดยใชว้ิธี 

Systematic sampling method แบ่งแปลงยอ่ยออกเป็น 3 ขนาด คือ (1) แปลงยอ่ยขนาด 10 x 10 เมตร จาํนวน 

16 แปลง สาํหรับวดัไมต้น้ (tree) ติดเบอร์บนตน้ไมท่ี้มี ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางลาํตน้ท่ีระดบัความสูงเพียงอก 

(1.30 เมตรจากพื้นดิน) มากกว่า 4.5 เซนติเมตร ทาํการบนัทึกชนิด ความโตและความสูงทั้งหมดของตน้ไม ้

(2) แปลงขนาด 4 x 4 เมตร ท่ีมุมบนซา้ยของแปลงขนาด 10 x 10 เมตร สาํหรับวดัไมห้นุ่ม (sapling) ติดเบอร์

ตน้ไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางลาํตน้ท่ีระดบัความสูงเพียงอกนอ้ยกว่า 4.5 เซนติเมตร ทาํการบนัทึกชนิด 

จาํนวนตน้และความสูงทั้งหมดของไมห้นุ่ม และ (3) แปลงขนาด 1 x 1 เมตร ท่ีมุมบนซา้ยของแปลงขนาด 4 

x 4 เมตร ทาํการนับจาํนวนกลา้ไม ้(seedling) ท่ีมีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร โดยบนัทึกชนิดและจาํนวน

ของแต่ละชนิด รวมทั้งชนิดของพืชท่ีพบดว้ย หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ หาดชันีความหลากหลายของ

ชนิด (Diversity index) โดยใชสู้ตรของ Shannon-Weiner index (Shannon and Weaver, 1949)  

การศึกษาปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดิน ดาํเนินการวางแปลงตวัอยา่งทดลองในพื้นท่ีตวัแทนศึกษา

ขนาดแปลง 4 x 20 เมตร รูปแบบละ 3 ซํ้ า เกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งนํ้าไหลบ่าและตะกอนดินทุกคร้ังหลงัฝนตก โดย

วดัความสูงของนํ้ าในถงัเก็บตะกอนเพื่อนาํไปคาํนวณปริมาตรนํ้ าต่อพื้นท่ี บนัทึกความสูงของนํ้ าในถงัโดย

วดัความสูงของนํ้าอยา่งนอ้ย 3 จุด ในแต่ละถงัเพื่อหาค่าเฉล่ีย เกบ็ตวัอยา่งนํ้าตะกอนจากการวดัความสูงนาํมา

บรรจุในขวดตวัอยา่ง 1,000 มิลลิลิตร หลงัจากนั้นนาํมาตกตะกอนดว้ยการเติมแคลเซียมคลอไรด ์ท้ิงไว ้24 

ชั่วโมง แลว้นาํตะกอนเปียกไปไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แลว้นาํ

ตะกอนแหง้ไปชัง่นํ้ าหนกัแลว้จดบนัทึกหานํ้าหนกัตะกอนดินในหน่วยพื้นท่ีกรัมต่อไร่ 
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ผลและวจิารณ์ 

 

1. ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมพืช 

1.1 แปลงป่าธรรมชาติ  

พบพรรณไมท้ั้งหมด 74 ชนิด 34 วงศ ์จากผลวิเคราะห์ จาํนวนชนิด ความโตเฉล่ีย (ซม.) ความสูง

เฉล่ีย (ม.) ความหนาแน่น (ตน้/ไร่) และดชันีความหลากหลายของชนิดปรากฎผลดงัน้ี ไมต้น้ มีค่าเท่ากบั 66, 

15.31, 10.28, 162, และ 3.64 ตามลาํดบั ไมห้นุ่ม มีค่าเท่ากบั 2.3, 2.55, 2.87, 189 และ 2.52 ตามลาํดบั ส่วน

กลา้ไม ้พบชนิดไม ้15 ชนิด ความหนาแน่น 4,000 ตน้/ไร่ และดชันีความหลากหลายของชนิด เท่ากบั 1.60 

1.2 แปลงการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้า 

พบพรรณไมท้ั้งหมด 18 ชนิด 12 วงศ ์จากผลวิเคราะห์ จาํนวนชนิด ความโตเฉล่ีย (ซม.) ความสูง

เฉล่ีย (ม.) ความหนาแน่น (ตน้/ไร่) และดชันีความหลากหลายของชนิด ปรากฏผลดงัน้ี ไมต้น้มีค่าเท่ากบั 5, 

4.97, 4.30, 7, และ 0.69 ตามลาํดบั ไมห้นุ่ม มีค่าเท่ากบั 13, 2.33, 3.16, และ 2.03 ตามลาํดบั ส่วนกลา้ไม ้พบ

ชนิดไม ้6 ชนิด ความหนาแน่น 2,400 ตน้/ไร่ และดชันีความหลากหนายของชนิด เท่ากบั 1.39  

1.3 รูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติ 

พบพรรณไมท้ั้งหมด 10 ชนิด 7 วงศ ์จากผลวิเคราะห์ จาํนวนชนิด ความโตเฉล่ีย (ซม.) ความสูงเฉล่ีย 

(ม.) ความหนาแน่น (ตน้/ไร่) และดชันีความหลากหลายของชนิด ปรากฏผลดงัน้ี ไมต้น้มีค่าเท่ากบั 2, 7.34, 

6, 2, และ 0.69 ตามลาํดบั ไมห้นุ่ม มีค่าเท่ากบั 3, 2, 2.77, 25, และ 1.0 ตามลาํดบั ส่วนกลา้ไม ้พบชนิดไม ้6 

ชนิด ความหนาแน่น 2,100 ตน้/ไร่ และดชันีความหลากหลายของชนิด 1.5 

โครงสร้างและองคป์ระกอบสังคมพืชพรรณ ในแต่ละรูปแบบการฟ้ืนฟู เม่ือเทียบกบัป่าธรรมชาติ มี

ความแตกต่างกนัมากในช่วงของไมห้นุ่ม เน่ืองดว้ยรูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติ ปกคลุมดว้ยวชัพืช

โดยเฉพาะหญา้ยงูและหญา้ไมก้วาดมีการเจริญเติบโตเป็นจาํนวนมากข้ึนและปกคลุมพื้นท่ีไดม้ากกว่าทาํให้

เกิดการแก่งแยง่นํ้ าธาตุอาหารและแสงแดดกนัข้ึน ลูกไมต้น้ท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ก็จะสามารถอยูร่อด

เจริญเติบโตต่อไปได ้ส่วนตน้ท่ีเจริญเติบโตชา้ก็จะถูกปกคลุมและตายไป ทาํใหจ้าํนวนลูกไมล้ดลงไป ทาํให้

มีความหลายกทางชีวภาพตํ่ากวา่รูปแบบการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้า ดงัภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 ภาพถ่ายมุมสูงปี พ.ศ. 2564 ของทั้ง 3 รูปแบบ (NF) รูปแบบป่าธรรมชาติ (RF) รูปแบบการปลูก

ฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้า และ (NR) รูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติ 

 

2. ปริมาณนํา้ไหลบ่าหน้าและตะกอนดิน 
 

2.1 รูปแบบป่าธรรมชาติ พบว่า มีปริมาณนํ้ าไหลบ่าเฉล่ียรายปี เท่ากบั 27.70 ลบ.ม./ไร่/ปี และมีการ

สูญเสียดิน จาํนวน 9.78 กก./ไร่/ปี อยา่งไรก็ตามปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดินมีความแปรผนัระหว่างปี

และปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ท่ีมีปริมาณนํ้าไหลบ่าสูงสุด (ตารางท่ี 1) โดยนํ้าไหล

บ่าท่ีเกิดจากการชะลา้งของนํ้าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 เท่ากบั 20.4, 34.75, และ27.94 ลบ.ม./ไร่ ทาํใหเ้กิด

การสูญเสียดิน เท่ากบั 14.97, 7.21, และ 7.16 กก./ไร่ ตามลาํดบั  

2.2 รูปแบบการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ า มีปริมาณนํ้ าไหลบ่าเฉล่ียรายปี เท่ากบั 31.40 ลบ.ม./ไร่/ปี 

และมีการสูญเสียดิน จาํนวน 11.95 กก./ไร่/ปี โดยปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดินมีความแปรผนัตาม

ปริมาณนํ้ าฝนท่ีตก อยา่งไรก็ตามปริมาณตะกอนดินจะลดลงตามกาลเวลา (ตารางท่ี 1 ) เน่ืองจากมีพรรณพืช

คลุมดินโตและมีเรือนยอดช่วยป้องกนัผลแรงกระทบจากฝนท่ีมีต่อดินโดยตรง โดยมีนํ้ าไหลบ่าท่ีเกิดจากการ

ชะลา้งของนํ้ าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 เท่ากบั 23.9, 40.05, และ 30.24 ลบ.ม./ไร่ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียดิน 

21.26, 7.36, และ 7.23 กก./ไร่ ตามลาํดบั  

2.3 รูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติ มีปริมาณนํ้ าไหลบ่าเฉล่ียรายปี เท่ากบั 27.42 ลบ.ม./ไร่/ปี และมี

การสูญเสียดิน จาํนวน 5.80 กก./ไร่/ปี จะเห็นไดว้่าในแต่ละระหว่างปีปริมาณตะกอนดินนอ้ย เน่ืองจากชนิด

NF 

B 

C 

RF 

NR 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

163 

วชัพืชประเภทหญา้ท่ีปกคลุมดินหนาแน่นทาํใหป้ริมาณตะกอนดินนอ้ย โดยมีนํ้ าไหลบ่าท่ีเกิดจากการชะลา้ง

ของนํ้ าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 เท่ากบั 23.34, 33.66, และ 25.25 ลบ.ม./ไร่ ทาํให้เกิดการสูญเสียดิน 

เท่ากบั 8.5, 4.26, และ 4.63 กก./ไร่ ตามลาํดบั 
  

ปริมาณตะกอนในปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 รูปแบบ มีปริมาณมากท่ีสุด (ตารางท่ี 1)เป็นอิทธิพลจากการ

ช่วงแรกเร่ิมดาํเนินโครงการ ซ่ึงการวางแปลงทดลองมีกิจกรรมการรบกวนโครงสร้างของดิน เม่ือพิจารณา

ขอ้มูลเฉล่ียรายปีทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติ มีปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดิน

ท่ีนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากมีการปกคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ดว้ยหญา้ยูงและหญา้ไมก้วาดประกอบกบัระบบรากของ

พืชในกลุ่มน้ีท่ีเป็นรากฝอยยดึติดกนัหนาแน่นในดินชั้นบนนบัว่ามีส่วนสาํคญัท่ีช่วยทาํใหป้ริมาณนํ้ าไหลบ่า

และตะกอนดินลดนอ้ยลง สอดคลอ้งกบั Gupta (1981) ท่ีไดศึ้กษาจากแปลงทดลองขนาดเลก็และพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

พบว่าพื้นท่ีป่าหรือทุ่งหญา้ท่ีหนาแน่นนั้น มีการสูญเสียดินจากพื้นท่ีนอ้ยมากในระหวา่งช่วงฤดูฝน อยา่งไรก็

ตาม นิพนธ์ (2527) พบว่า พื้นท่ีท่ีเคยใชท้าํไร่เล่ือนลอยและถูกปล่อยท้ิงสภาพเป็นไร่ร้าง และมีหญา้คาวชัพืช

คลุมหนาแน่น สามารถควบคุมการสูญเสียหนา้ดินไดเ้ท่าเทียบกบัป่าดิบเขาธรรมชาติ จึงไดส้รุปไวว้่า สภาพ

ของพืชพรรณและส่ิงปกคลุมดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชะลา้งพงัทลาย คือ ความหนาแน่นและลกัษณะท่ีปกคลุม

ติดต่อกนัให้เพียงพอท่ีจะลดแรงปะทะจากเม็ดฝนและช่วยให้นํ้ าไหลบ่าชา้ลง ความสามารถในการควบคุม

การชะลา้งพงัทลายของดินโดยพืชพรรณหรือป่าไม ้จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการปกคลุมหรือความ

หนาแน่นของเรือนยอดตน้ไม้

ตารางที่  1 ข้อมูลวิ เคราะห์ปริมาณนํ้ าไหลบ่าหน้า ดินและตะกอนดินเฉล่ียรายปี  ทั้ ง  3 รูปแบบ                                        

(ปี พ.ศ. 2562-2564) 

 

ปี 
ปริมาณ

นํ้าฝน (มม.) 

ปริมาณนํ้าไหลบ่าหนา้ดิน (ลบ.ม/ไร่) ปริมาณตะกอนดิน (กก./ไร่) 

NF RF NR NF RF NR 

2562 1,191.00* 20.40 23.90 23.34 14.97 21.26 8.50 

2563 1,259.50 34.75 40.05 33.66 7.21 7.36 4.26 

2564** 886.36 27.94 30.24 25.25 7.16 7.23 4.63 

เฉล่ีย  27.70±7.18 31.40±8.14 27.42±5.49 9.78±4.49 11.95±8.06 5.80±2.35 

หมายเหตุ: NF = ป่าธรรมชาติ, RF = การปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ า,  NR = การทดแทนตามธรรมชาติ, *

พ.ศ. 2562 เก็บขอ้มูลเดือน มิถุนายน – ธนัวาคม (ยกเวน้ขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนรายปี 62 จากโครงการอุตุ-อุทก), 

**พ.ศ. 2564 เกบ็ขอ้มูลเดือน มกราคม - ตุลาคม 
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สรุป 
 

การฟ้ืนฟูรูปแบบการทดแทนตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดินนอ้ยกว่ารูปแบบการ

ปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้า รวมถึงพื้นท่ีป่าธรรมชาติสาเหตุมาจากการชนิดพรรณพืชปกคลุมดินของรูปแบบ

การทดแทนตามธรรมชาติ พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยหญา้หนาแน่น เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของกลา้ไม ้

จึงเป็นเหตุในดา้นโครงสร้างสังคมพืชมีความหลากหลายทางชีวภาพตํ่า แต่ยงัสามาถช่วยดา้นการอนุรักษดิ์น

และนํ้าได ้เน่ืองจากลกัษณะของหญา้มีระบบรากฝอยและข้ึนปกคลุมหนา้ดินหนาแน่นติดต่อกนัเพียงพอท่ีจะ

ลดแรงปะทะจากเม็ดฝนและช่วยชะลอนํ้ าไหลบ่า ทั้งน้ีปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดินมีการผนัแปรตาม

ปริมาณนํ้ าฝนท่ีตก ในส่วนการปลูกฟ้ืนฟูจะเห็นไดว้่าดา้นการอนุรักษดิ์นและนํ้ าจะลดลงตามกาลเวลาเขา้

ใกลป่้าธรรมชาติ ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณนํ้ าฝนท่ีตก เน่ืองจากดา้นโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคมพืช

ของรูปแบบการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้นํ้ าเร่ิมมีโครงสร้างของสังคมพืช ทั้งน้ีตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาใน

ระยะยาวเพื่อใหก้ารปลูกฟ้ืนฟูมีปริมาณนํ้าไหลบ่าและตะกอนดินท่ีใกลเ้คียงกบัป่าธรรมชาติโดยควบคู่ไปกบั

การควบคุมไฟป่าไม่ใหเ้ขา้มาพื้นท่ีศึกษา 
 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม (สกสว.) กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ

พนัธ์ุพืช อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และคณะผูว้ิจยัในแผนโครงการทุกท่าน รวมถึงชาวบา้นในหมู่บา้นหว้ย

กนัใจท่ีทาํใหง้านวิจยัประสบผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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ผลของการใช้ประโยชน์ทีด่นิและสารเคมีทางการเกษตรต่อคุณภาพนํา้บนพืน้ทีป่่าต้นนํา้ 

เส่ือมสภาพสูงชัน จังหวดัน่าน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบถึงผลของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและสารเคมีจาก

การเกษตรต่อคุณภาพนํ้ าบนพื้นท่ีป่าตน้นํ้ า จงัหวดัน่าน โดยกาํหนดพื้นท่ีศึกษาเป็นลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติและ

ลุ่มนํ้ าเกษตร ทาํการรวบรวมขอ้มูลและตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทั้ งทางด้านกายภาพ เคมี และการปนเป้ือน

สารเคมีจากการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564 ผลการศึกษาพบว่า ลุ่มนํ้ าเกษตรมีการปลูกขา้วโพด

เล้ียงสัตวม์ากท่ีสุดร้อยละ 61.2 ของพื้นท่ี และการใชปุ๋้ยเคมีมีค่าเฉล่ีย 67.7 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตลอดจนพบการ

ใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชในบางช่วงของการเพาะปลูกพืช ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าพบว่า อุณหภูมิ ความเป็น

กรด-ด่าง การนาํไฟฟ้า ความขุ่น ของแขง็ทั้งหมด ออกซิเจนละลายนํ้ า ไนเตรทไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

ทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้ าผิวดิน รวมทั้งตรวจไม่พบการปนเป้ือนในนํ้ าของ

สารเคมีกาํจดัวชัพืชทั้งสารไกลโฟเซตและสารพาราควอต การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้ าระหว่างลุ่มนํ้ าป่า

ธรรมชาติและลุ่มนํ้ าเกษตรพบว่า อุณหภูมิของนํ้ าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่ความ

เป็นกรด-ด่าง การนาํไฟฟ้า ความขุ่น ของแข็งทั้งหมดและออกซิเจนละลายนํ้ ามีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติโดยทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

คาํสําคญั: การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, สารเคมีทางการเกษตร, คุณภาพนํ้า, พื้นท่ีป่าตน้นํ้า 

 

Abstract  

 The purposes of this research aimed to clarify the effects of land use activities and agricultural 

chemicals on water quality at upper watershed, Nan province. The study areas were divided into two-land 

uses, a natural forest watershed and agricultural watershed. Data collection and water quality monitoring 

for physical and chemical conditions, including chemical contamination were done 2018  to 2021 . The 

results revealed that agricultural watersheds had the most maize planting at 61.2 percent of the area and the 
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use of chemical fertilizers was 67 .7  kg/rai/year. As well as the use of herbicides in some periods of crop 

cultivation. The results of water quality measurements showed that temperature, pH, electrical conductivity, 

turbidity, total solids dissolved oxygen nitrogen nitrate and total phosphorus had averaged value below the 

surface water quality standard. In addition, herbicides in the water had no detected, both glyphosate and 

paraquat. Water temperature had no significantly different between natural forest watershed and agricultural 

watershed. In contrast, pH, conductivity, turbidity, total solids and dissolved oxygen had significantly 

(P<0.05) different between sites. 

Keywords: Land uses, Agricultural chemicals, Water quality, Upper watershed 

 

บทนํา  

 ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเกษตรกรรมเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

เพื่อการเกษตรเชิงพาณิชยส์าํหรับปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีความตอ้งการของตลาดสูง มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

บนพื้นท่ีสูงชนัและแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร พื้นท่ีดงักล่าวมีความสมดุลตามธรรมชาติ เป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้น

ดินและมีการปลดปล่อยนํ้าในดินออกเป็นสายนํ้าลงสู่พื้นท่ีตอนล่าง อีกทั้งช่วยลดการชะลา้งพงัทลายของดิน

และรักษาดินให้อยูก่บัท่ี เน่ืองจากป่าตน้นํ้ าถูกปกคลุมดว้ยพืชพรรณและยงัมีอินทรียวตัถุช่วยป้องกนัไม่ให้

เมด็ฝนตกกระทบผวิดินโดยตรง ทาํใหน้ํ้ าฝนไหลซึมลงสู่ชั้นดินไดดี้ ซ่ึงพื้นท่ีตน้นํ้ าทางภาคเหนือมีลกัษณะ

ภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูงชนัและมีการปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นจาํนวนมาก เกิดนํ้ าไหลบ่าและพดัพาส่ิงต่าง ๆ 

ไหลรวมไปกบันํ้ า ทาํใหคุ้ณภาพนํ้ าเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเส่ือมลง รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลน

นํ้ าในช่วงฤดูแลง้ ปัญหาอุทกภยัในช่วงฤดูฝน และปัญหาดา้นคุณภาพนํ้ าจากการปนเป้ือนของสารเคมีทาง

การเกษตร ซ่ึงรัฐบาลไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  จึงไดมี้ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2563 ใหพ้าราควอต-คลอร์ไพริฟอส 

ข้ึนบญัชีวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 หา้มมิใหมี้การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครอง จึงเกิด

กรอบแนวคิดในการศึกษาผลของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและสารเคมีทางการเกษตรต่อคุณภาพนํ้ าในป่าตน้

นํ้ าเส่ือมสภาพสูงชนั จงัหวดัน่าน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและสารเคมี

จากการเกษตร รวมทั้ งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าทางด้านกายภาพ เคมี และการปนเป้ือนสารเคมีจาก

การเกษตร ตลอดจนเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีแตกต่างกนับนพื้นท่ีตน้นํ้า 
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อุปกรณ์และวธีิการ  

1. อุปกรณ์ 

1.1 อุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพนํ้ าและเก็บตวัอยา่งนํ้ าภาคสนาม เช่น เคร่ืองวดัอุณหภูมิ การนาํไฟฟ้า 

(EC) และความเป็นกรด-ด่าง (PH) ยี่ห้อ WTW รุ่น 3310 เคร่ืองวดัความขุ่นนํ้ า ยี่ห้อ Eutech รุ่น TN 100      

ชุดทดสอบออกซิเจนละลายนํ้า ยีห่อ้ HANNA รุ่น HI3810 และขวดเกบ็ตวัอยา่งนํ้าขนาด 1 ลิตร  

1.2 อุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการสาํหรับการวิเคราะห์นํ้า เช่น ตูอ้บ เคร่ืองชัง่ ชุดอุปกรณ์กรองตวัอยา่งนํ้า  

2. วธีิการ 

2.1 สํารวจและคดัเลือกพื้นท่ีศึกษาจาํนวน 2 ลุ่มนํ้ า ไดแ้ก่ ลุ่มนํ้ าท่ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นป่าตน้นํ้ าตาม

ธรรมชาติและลุ่มนํ้ าท่ีมีสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตร เก็บขอ้มูลตาํแหน่งพิกดัและขอบเขตลุ่มนํ้ า รวมทั้งเก็บขอ้มูล

กิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและสารเคมีทางการเกษตรในพื้นท่ีศึกษาโดยการสมัภาษณ์ (Interview) พร้อมกบั

การสงัเกตการณ์ (Observation) 

 2.2 การเก็บขอ้มูลและเกบ็ตวัอยา่งนํ้า ทาํการตรวจวดัคุณภาพนํ้าและเกบ็ตวัอยา่งนํ้าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความขุ่น (Turbidity) การนาํไฟฟ้า (electric capacity, EC) ความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) และออกซิเจนละลายนํ้ า (Dissolved oxygen, DO) ในส่วนของแขง็ทั้งหมด (Total solids, 

TS) เก็บตวัอย่างนํ้ าเพื่อนาํมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ในช่วงฤดูฝนและช่วงการเพาะปลูกพืชจะทาํการ

เกบ็ตวัอยา่งนํ้าเพื่อวิเคราะห์สารเคมีจากการเกษตร ไดแ้ก่ ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ฟอสฟอรัส

ทั้งหมด (Total Phosphorus ) ไกโฟเซต (Glyphosate) และพาราควอต (Paraquat) ส่งตวัอยา่งนํ้ าไปวิเคราะห์

ท่ีห้องปฏิบติัการกลาง โดยการวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) 

 2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลจากการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

นํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) รวมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพนํ้ าระหว่างลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติ

และลุ่มนํ้าเกษตร โดยใชว้ิธีการทางสถิติ T-test  

 

ผลและวจิารณ์  
 

1. การใช้ประโยชน์ทีด่ินและสารเคมีทางการเกษตรบนพืน้ทีต้่นนํา้ 

จากการรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษาจาํนวน 2 ลุ่มนํ้ า ซ่ึงตั้ งอยู่ในตาํบลนํ้ ามวบ อาํเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564 พบว่า พื้นท่ีลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติ (พิกัด UTM 2037500N-

2038200N และ 703800E-704800E) มีพื้นท่ี 170.3 ไร่ เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรังมีสภาพป่าสมบูรณ์ 

ลุ่มนํ้ า เกษตร (พิกัด  UTM 2037000N-2038300N และ 706500E-207800E) มีพื้ น ท่ี  661.6 ไร่  มีการใช้

ประโยชน์ท่ีดินอยา่งต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวคิ์ดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมาคือ ป่าเบญจ
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พรรณ (ร้อยละ 35.5) มะม่วงหิมพานต์ (ร้อยละ 1.8) และยางพารา (ร้อยละ 1.5) กิจกรรมการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินและสารเคมีทางการเกษตรพบว่า มีเกษตรกรทาํกินในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองจาํนวน 20 ราย โดยมีพื้นท่ีทาํ

กินเฉล่ียประมาณ 16.4 ไร่ต่อราย โดยกิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์ เร่ิมมีการเตรียมพื้นท่ี

เพาะปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนดว้ยการตดัหญา้และฉีดพ่นยากาํจดัวชัพืช สารเคมีท่ีนิยมนาํมาใชส้ําหรับ

กาํจดัเป็นสารเคมีชนิดสารไกลโฟเซตพบว่า มีปริมาณการใชเ้ฉล่ียในพื้นท่ีลุ่มนํ้าเกษตรเท่ากบั 0.6 ลิตร/ไร่/ปี  

ขั้นตอนถัดมาเม่ือดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมจะทาํการเตรียมดินและหยอดเมล็ดพืชในช่วงปลายเดือน

มิถุนายนถึงตน้เดือนสิงหาคม หลงัจากทาํการปลูกผา่นไปประมาณ 1 เดือน ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงตน้

เดือนกนัยายน เร่ิมใส่ปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโต ซ่ึงปุ๋ยเคมีท่ีนิยมใชคื้อ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ผสมกบัปุ๋ยสูตร 16-

20-0 พบว่า มีปริมาณการใชเ้ฉล่ีย 67.7 กิโลกรัม/ไร่/ปี และในช่วงเวลาเดียวกนัอาจมีการฉีดพ่นยากาํจดั

วชัพืชตามร่องระหว่างแถว ซ่ึงยงัมีเกษตรกรบางรายใชส้ารเคมีชนิดสารพาราควอต ท่ีออกฤทธ์ิเร็ว ทาํให้

วชัพืชแห้งเห่ียวและตายพบว่า มีปริมาณการใชเ้ฉล่ียในลุ่มนํ้ าเกษตรเท่ากบั 0.3 ลิตร/ไร่/ปี และทาํการเก็บ

เก่ียวผลผลิตไดใ้นช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงตน้เดือนธนัวาคม 

 

2. การตรวจวดัคุณภาพนํา้ด้านกายภาพ เคมี และสารเคมีทางการเกษตร 

จากการตรวจวดัขอ้มูลคุณภาพนํ้ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564 พบว่า ลุ่มนํ้ าเกษตรมีอุณหภูมิของ

นํ้ าเฉล่ียสูงกว่าลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติ 0.72 องศาเซลเซียส เน่ืองจากลาํธารของลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติมีตน้ไมข้ึ้นปก

คลุมแสงแดดส่องผา่นไดน้อ้ย (รุ่งนภา, 2556) ความเป็นกรด-ด่าง (PH) อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่ง

นํ้ าผิวดิน การนาํไฟฟ้าของนํ้ าลุ่มนํ้ าเกษตรมีค่าเฉล่ีย 337.97 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร สูงกว่าลุ่มนํ้ าป่า

ธรรมชาติเล็กน้อย เน่ืองจากลุ่มนํ้ าเกษตรมีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้ าสูงโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเร่ิมการ

เพาะปลูกพืช ความขุ่นของนํ้าลุ่มนํ้าเกษตร มีค่าเฉล่ีย 121.38 NTU และมีค่าสูงถึง 971 NTU ซ่ึงพบในช่วงฤดู

ฝนเร่ิมมีการเพาะปลูกพืช สอดคลอ้งกบัวรางคล์กัษณ์ และชยัวฒัน์ (2548) พบว่า ความขุ่นของนํ้ าจากพื้นท่ี

เกษตรจะผนัแปรตามปริมาณนํ้ าฝนและฤดูกาล ของแข็งทั้งหมดในนํ้ าของลุ่มนํ้ าเกษตร มีค่าเฉล่ีย 440 

มิลลิกรัมต่อลิตร และสูงกวา่ลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ เน่ืองจากลุ่มนํ้าเกษตรเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินจากการ

ไถพรวนดินและกาํจดัวชัพืช ค่าออกซิเจนละลายนํ้ าของลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า มีค่าเฉล่ีย 4.79 

มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าตํ่าสุด 1.77 มิลลิกรัมต่อลิตร เน่ืองจากลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติมีขนาดเลก็ นํ้ าในลาํธารมี

ลกัษณะการไหลชา้ในช่วงฤดูแลง้ และมีซากพืชอยู่ตามลาํธารเกิดการย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ าทาํให้ค่า

ออกซิเจนละลายในนํ้าตํ่าลง ไนเตรทไนโตรเจนในนํ้าของลุ่มนํ้าเกษตรมากกวา่ลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติ มีค่าเฉล่ีย 

2.61 และ 0.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั เน่ืองจากลุ่มนํ้ าเกษตรมีการใส่ปุ๋ยเคมีท่ีมีส่วนประกอบของธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสทั้งหมดในนํ้ าของลุ่มนํ้ าเกษตรและลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติพบในปริมาณนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 

0.54 และ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั รวมทั้งไม่พบการปนเป้ือนในนํ้ าของสารเคมีกาํจดัวชัพืชทั้งสาร

ไกลโฟเซตและสารพาราควอต เน่ืองจากมีการใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยเฉพาะช่วงเร่ิมการเพาะปลูกพืช (Table 1) 
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Table 1 Water quality of natural forest watershed and agriculture watershed areas. 

Water quality index 
Natural forest watershed  Agriculture watershed 

Min. Max. Avg.  Min. Max. Avg. 

1. Temperature (๐C) 19.70 29.80 24.59  19.90 32.77 25.31 

2. PH 5.40 9.92 7.80  6.29 9.26 8.22 

3. Electric Conductivity (µs/cm) 25.37 521.33 289.27  56.27 582.33 337.97 

4. Turbidity (NTU) 0.32 248.67 14.55  0.20 971.00 121.38 

5. Total solids (mg/l) 0.00 565.00 204.45  100.00 9767.00 440.40 

6. Dissolved oxygen (mg/l) 1.77 7.45 4.79  5.73 8.45 6.89 

7. Nitrate Nitrogen (mg/l) 0.00 2.81 0.54  0.00 7.78 2.61 

8. Total phosphate (mg/l) 0.00 0.06 0.02  0.00 6.50 0.54 

9. Glyphosate (µg/ l) No detected  No detected 

10. Paraquat (µg/ l) No detected  No detected 

3. การเปรียบเทยีบคุณภาพนํา้ของลุ่มนํา้ป่าธรรมชาติและลุ่มนํา้เกษตร 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้ าของลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติและลุ่มนํ้ าเกษตรพบว่า อุณหภูมิของนํ้ าไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05?) สําหรับความเป็นกรด-ด่าง การนาํไฟฟ้า ความขุ่น 

ของแขง็ทั้งหมด และออกซิเจนละลายนํ้ า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P <0.05) นอกจากน้ี

ยงัพบว่า การนาํไฟฟ้า ความขุ่น และของแขง็ทั้งหมดมีค่าความแปรปรวนสูง เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นสภาพ

ภูมิอากาศและกิจกรรมทางการเกษตร (Table 2) 

Table 2 Comparison of water quality between natural forest watershed and agriculture watershed. 

Water quality index 
Forest watershed  Agriculture watershed 

T-test 
Mean Variance  Mean Variance 

1. Temperature (๐C) 24.59 2.85  25.31 4.32 -1.78 

2. PH 7.80 0.71  8.22 0.41 -3.64* 

3. Electric Conductivity (µs/cm) 289.27 13038.76  337.97 9869.62 -2.98* 

4. Turbidity (NTU) 14.55 1120.33  121.38 59818.21 -4.69* 

5. Total solids (mg/l) 204.45 8072.54  440.40 840740.67 -2.67* 

6. Dissolved oxygen (mg/l) 4.79 2.01  6.89 0.39 -7.84* 

Note:  *  significant different (P<0.05)  
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สรุป  

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของลุ่มนํ้ าเกษตรส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากท่ีสุดร้อยละ 61.2 การ

ใชปุ๋้ยเคมีมีค่าเฉล่ีย 67.7 กิโลกรัม/ไร่/ปี และมีการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชในบางช่วงของการเพาะปลูกพืช ผล

การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าพบว่า มีค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ 25.31 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 8.22 การนาํ

ไฟฟ้า 337.97 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ความขุ่น 121.38 NTU ของแขง็ทั้งหมด 440.40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ออกซิเจนละลายนํ้า 6.89 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทไนโตรเจน 2.61 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสฟอรัสทั้งหมด 

0.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงทั้งหมดมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้ าผิวดิน รวมทั้งไม่พบการ

ปนเป้ือนในนํ้ าของสารเคมีกาํจดัวชัพืชทั้งสารไกลโฟเซตและสารพาราควอต การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้ า

ระหว่างลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติและลุ่มนํ้ าเกษตรพบว่า อุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แต่ความเป็นกรด-ด่าง การนาํไฟฟ้า ความขุ่น ของแข็งทั้งหมดและออกซิเจนละลายนํ้ ามีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยทัศนคติของชุมชนบ้านแม่ทรายขาว และบ้านห้วยกันใจ ต่อการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าต้นนํ้ า

เส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 

ตลอดจนทศันคติของชุมชนต่อการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าท่ีเส่ือมสภาพ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม (Focus group) หัวหนา้ครัวเรือนหรือผูแ้ทนครัวเรือน ในทุกครัวเรือนแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของชุมชนบา้นแม่ทรายขาว และบา้นหว้ย

กนัใจ ต่อการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั จงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด

ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.37 คะแนน โดยประเด็นการแผว้ถางถางป่าหรือเผาป่าเพื่อใชใ้นการทาํเกษตรทาํให้ดิน

สูญเสียความอุดมสมบูรณ์เกิดปัญหาหมอกควนัและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

เท่ากบั 4.47 คะแนน และประเด็นกิจกรรมแนวทางการจดัการป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัจะช่วยให้

ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีได้รับการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนมี

คะแนนน้อยท่ีสุด เท่ากับ 4.27 คะแนน ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสําคญัท่ีสุดต่อการยอมรับโครงการฟ้ืนฟูพื้นท่ี

เส่ือมสภาพของประชาชน ถือว่าหน่วยงานราชการในพื้นท่ียงัไม่ประสบความสาํเร็จในการประชาสัมพนัธ์

หรือแสดงใหป้ระชาชนยอมรับโครงการฟ้ืนฟูพื้นเส่ือมสภาพ 

คาํสําคญั: ทศันคติ, การฟ้ืนฟูป่า, ป่าตน้นํ้า  

 

Abstract 

The study of attitude of Ban Mae Sai Khao and Ban Hui kan jai community in Restoration of 

deteriorated upstream forest areas on steep slopes aimed to study socio-economic status and level of 

satisfaction towards attitude community in Restoration of deteriorated upstream forest areas on steep slopes. 

Sample size was computed using Yamane method. Random sampling was applied in this study. The samples 
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were chiefs or representatives of households. Questionnaire and Focus group were the instrument of the 

study for collection data. Percentage, Mean was used as the statistical analysis. The result revealed that the 

level of attitude in Restoration of deteriorated upstream forest areas on steep slopes was a highest level 

(average score was 4.37 points). The highest scores issue was “Clearing or burning forests for agricultural 

purposes causes soil depletion, haze problems and affects health.” (average score was 4.47 points) and The 

lowest scores issue was “Activities on the management of degraded upstream forests on steep slopes will 

help forest resources and the environment in the area be restored. and the quality of life of people in the 

community improved” (average score was 4.27 points). This study reveal that Local government agencies 

have not been successful in publicizing or showing the public acceptance of the deteriorated floor restoration 

project. 

Keyword:  attitude, forest restoration, upstream forest 

 

บทนํา 

การฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้นํ้ าท่ีเส่ือมสภาพ ท่ี

ถูกใชป้ระโยชน์โดยชุมชนโดยขาดความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมากบัผูท่ี้อยู่

ทา้ยนํ้า แต่ชุมชนเหล่านั้นกมี็ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูจ่าํกดั จึงทาํใหต้อ้งมีการ

บุกรุกเขา้ไปใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนท่ีสูง ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่างส่ิงแวดลอ้ม และการดาํรงชีวิต

อยา่งพอเพียง และใหค้นอยูก่บัป่าไมอ้ยา่ง สมดุลและยัง่ยนื การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งท่ีจะร่วมกบัประชาชนท่ีใช้

ประโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีตน้นํ้ าท่ีเส่ือมสภาพโดยทาํการวิจยัในพื้นท่ีนาํร่องของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธ์ุพืช ในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั ซ่ึงดาํเนินการในพื้นท่ีบา้นหว้ยกนัใจและบา้นแม่

ทรายขาว ตาํบลแม่แวน อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จงัหวดั

เชียงใหม่ ได ้เพื่อกาํหนดหารูปแบบการร่วมกนัฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้นํ้ าท่ีเส่ือมสภาพให้เกิดความยัง่ยืน ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ควรท่ีจะมีการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการว่า 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หรือไม่ ถา้ไม่ดีข้ึน มีขอ้บกพร่องอะไร เพื่อท่ีจะได้ดาํเนินการแก้ไขต่อไป โดยมี

วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนทศันคติของชุมชนต่อการฟ้ืนฟูป่าตน้

นํ้ าท่ีเส่ือมสภาพ ท่ีใช้พื้นท่ีต้นนํ้ าท่ีเส่ือมสภาพภายหลังทําการฟ้ืนฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีใชพ้ื้นท่ีตน้นํ้าท่ีเส่ือมสภาพภายหลงัทาํการฟ้ืนฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 ดาํเนินการศึกษาวิจยั บริเวณบา้นแม่ทรายขาว และบา้นห้วยทนัใจ ตาํบลแม่แวน อาํเภอพร้าว 

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยบา้นแม่ทรายขาวมีครัวเรือนจาํนวน 33 

ครัวเรือน บา้นหว้ยทนัใจมีครัวเรือน จาํนวน 23 ครัวเรือน 
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 การเก็บขอ้มูล ดาํเนินการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) หัวหน้า

ครัวเรือนหรือผูแ้ทนครัวเรือนทุกครัวเรือน (100%) แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติร้อยละ และ

ค่าเฉล่ีย 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ประชากรบา้นแม่ทรายขาวทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูก

ขา้วโพด) เป็นหลกั โดยไดผ้ลผลิตต่อปีเฉล่ีย 9,854.55 กิโลกรัม จากเน้ือท่ีเพาะปลูกต่อครัวเรือน เฉล่ีย 15.76 

ไร่ คิดเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อปีประมาณ 52,757.58 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง ในส่วนของผูมี้อาชีพรอง คือ 

รับจา้ง และคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 15.15 และ 6.06 คิดเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อปี รับจา้ง 27,600 บาท คา้ขาย 1,250 

บาท เม่ือคิดรวมรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน พบว่า มีค่าเฉล่ียประมาณ 4,557 บาท โดยมีรายจ่ายของ

ครัวเรือนต่อเดือนเฉล่ีย 2,576 บาท แต่ละครัวเรือนมีพื้นท่ีทาํกินในหมู่บา้นเฉล่ียครัวเรือนละ 19.09 ไร่ อยา่งไร

ก็ตามพบว่าเกือบทุกครัวเรือนมีภาวะหน้ีสิน เฉล่ีย 19,450 บาท ส่วนประชากรบา้นห้วยกนัใจประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขา้วโพด) เป็นหลกั โดยไดผ้ลผลิตต่อปีเฉล่ีย 5,345.62 กิโลกรัม จาก

เน้ือท่ีเพาะปลูกต่อครัวเรือน เฉล่ีย 8.24 ไร่ คิดเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อปีประมาณ 45,880.95 บาท ในส่วนของ

อาชีพรองพบว่าส่วนใหญ่เป็นการปลูกไมผ้ลอ่ืน ๆ เช่น มะม่วง บ๊วย ชา และรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 60.86 

และ 26.08 ตามลาํดบั คิดเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อปี ปลูกไมผ้ล 15,583.33 บาท รับจา้ง 14,333.33 บาท เม่ือคิดรวม

รายไดข้องครัวเรือนต่อเดือน พบว่า มีค่าเฉล่ียประมาณ 5,454.77 บาท โดยมีรายจ่ายของครัวเรือน ต่อเดือน 

เฉล่ีย 3,568.18 บาท แต่ละครัวเรือนมีพื้นท่ีทาํกินเฉล่ียครัวเรือนละ 20 ไร่ อยา่งไรก็ตามพบว่ามีครัวเรือนท่ีมี

ภาวะหน้ีสินร้อยละ 47.82 โดยมีหน้ีสินเฉล่ีย 16,727.27 บาท ประชากรทั้งหมดทาํกินในพื้นท่ีบา้นหว้ยกนัใจ 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในครัวเรือน เช่น โทรศพัท์มือถือ รถจกัรยานยนต ์และโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 

50.96 34.62 และ10.58 ตามลาํดบั ลกัษณะบา้นเรือนท่ีพกัอาศยั สร้างดว้ยไมห้ลงัคามุงกระเบ้ือง สร้างดว้ยไม้

ไม่ประณีต สร้างดว้ยไมห้ลงัคามุงสงักะสี คิดเป็นร้อยละ 52.17, 43.48 และ 4.35 ตามลาํดบั 

 

ขอ้มูลดา้นสังคม พบว่า สมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่เจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 69.70 สมาชิกครัวเรือนท่ี

เจ็บป่วยดว้ยโรคทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 30.30 โดยเขา้รับรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลเป็นลาํดบั

แรก แมส้ถานพยาบาลดงักล่าวจะตั้งอยูไ่กลจากท่ีพกัอาศยั และเดินทางไปยากลาํบาก ทุกครัวเรือนมีส้วมท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล สมาชิกในครัวเรือนมีการร่วมกิจกรรมทางสังคมโดยสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม เช่น กองทุนเงินลา้นซ่ึงเป็นกลุ่มออมทรัพย ์และกลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60.6 และ 39.39 ในแต่

ละสัปดาห์จะไดรั้บข่าวสารเป็นบางวนัทางหอกระจายเสียงหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 69.70 ไดรั้บข่าวสารเป็น

บางวนัจากโทรทศัน์ วิทย ุและหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 30.30 สมาชิกส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาเกิดท่ีบา้นแม่

ทรายขาว คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีเพียงร้อยละ 33.33 ยา้ยมาจากพื้นท่ีอ่ืน โดยมีจุดประสงค ์เพื่อแต่งงาน และ
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ทาํกิน สาํหรับในอนาคตทุกครัวเรือนไม่คิดจะยา้ยออกไปจากบา้นแม่ทรายขาว ส่วนประชาชนบา้นหว้ยกนั

ใจท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 43.48 เขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลเป็นลาํดบัแรก และโรงพยาบาลประจาํอาํเภอเป็นลาํดบัถดัมา คิดเป็นร้อยละ 95.65 และ 4.35 แม้

สถานพยาบาลดงักล่าวจะตั้งอยูไ่กลจากท่ีพกัอาศยั และเดินทางไปยากลาํบาก ทุกครัวเรือนมีส้วมท่ีถูกตอ้ง

ตามหลกัสุขาภิบาล สมาชิกในครัวเรือนมีการร่วมกิจกรรมทางสังคมโดยสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เช่น กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 56.2 และไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 43.48 ในแต่ละ

สปัดาห์จะไดรั้บข่าวสารเป็นบางวนัทางหอกระจายเสียงหมู่บา้น จากโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพเ์ป็นบางวนั 

และทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 52.17, 39.13 และ 8.70 ตามลาํดบั สมาชิกส่วนใหญ่ยา้ยมาจากต่างพื้นท่ี โดยมี

จุดประสงค ์เพื่อแต่งงาน และทาํกิน คิดเป็นร้อยละ 52.17 และเกิดท่ีหมู่บา้นหว้ยกนัใจ ร้อยละ 47.83 สาํหรับ

ในอนาคตทุกครัวเรือนไม่คิดจะยา้ยออกไปจากบา้นหว้ยกนัใจ 

 

ทศันคติของชุมชนต่อการฟ้ืนฟูป่า ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบา้นแม่ทรายขาว คนในชุมชนมีระดบั

ความคิดเห็นตั้งแต่มาก ถึงมากท่ีสุด ในทุกดา้น โดยมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เกินร้อยละ 50 ทั้งหมด 8 

ขอ้ ไดแ้ก่ (2) พื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัต่อการมีฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ช่วยควบคุม

สภาพอากาศและป้องกนัภยัธรรมชาติ (3) การแผว้ถางถางป่าหรือเผาป่าเพื่อใชใ้นการทาํเกษตรทาํให้ดิน

สูญเสียความอุดมสมบูรณ์เกิดปัญหาหมอกควนัและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (4) กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์

ดินและนํ้ ามีบทบาทในการให้ผลผลิตไม ้ของป่า และสัตวป่์าเพิ่มข้ึน (5) ฝายตน้นํ้ าช่วยกกัเก็บ ชะลอการ

ไหลของนํ้ า รักษาความชุ่มช้ืนนของดิน และทาํให้ทรัพยากรป่าไมส้ามารถฟ้ืนฟูตวัเองข้ึนมาได ้(6) การทาํ

แนวกนัไฟจะช่วยป้องกนัไม่ใหไ้ฟลุกลามเขา้ไปในพื้นท่ีหรือไม่ใหลุ้กลามออกจากพื้นท่ีป่าไปบริเวณอ่ืน (7) 

การดูแลและรักษาพื้นท่ีตน้นํ้ า และทรัพยากรป่าไมค้วรเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกนัของรัฐกบัชุมชน จะ

ส่งผลให้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความยัง่ยืน (8) การสร้างจิตสาํนึกในชุมชนเห็นคุณค่าและความสาํคญัในการ

อนุรักษท์รัพยากรแหล่งตน้นํ้าลาํธารและทรัพยากรป่าไมแ้ทนการใชบ้ทลงโทษท่ีรุนแรงกบัผูท่ี้ลกัลอบตดัไม้

และบุกรุกป่า (9) กิจกรรมแนวทางการจดัการป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัจะช่วยใหท้รัพยากรป่าไม้

และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีไดรั้บการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน ส่วนความคิดเห็นใน

ระดบัมากเกินร้อยละ 50 จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) พื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมจ้ะช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทะลาย

ของดินและชะลอการไหลของนํ้ าทาํให้เกิดความรุนแรงน้อยลง ส่วนทศันคติของชุมชนบา้นห้วยกนัใจ 

พบว่า ผลการศึกษา พบว่า คนในชุมชนมีระดบัความคิดเห็นตั้งแต่มาก ถึงมากท่ีสุด ในทุกดา้น และ ทศันคติ

ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นในระดบั มาก เกินร้อยละ 50 ทั้งหมด 5 ดา้น ดงัน้ี (4) กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์

ดินและนํ้ ามีบทบาทในการให้ผลผลิตไม ้ของป่า และสัตวป่์าเพิ่มข้ึน (6) การทาํแนวกนัไฟจะช่วยป้องกนั

ไม่ให้ไฟลุกลามเขา้ไปในพื้นท่ีหรือไม่ใหลุ้กลามออกจากพื้นท่ีป่าไปบริเวณอ่ืน (7) การดูแลและรักษาพื้นท่ี

ตน้นํ้ า และทรัพยากรป่าไมค้วรเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบร่วมกนัของรัฐกบัชุมชน จะส่งผลให้ทรัพยากรต่าง ๆ 

เกิดความยัง่ยนื (8) การสร้างจิตสาํนึกในชุมชนเห็นคุณค่าและความสาํคญัในการอนุรักษท์รัพยากรแหล่งตน้
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นํ้าลาํธารและทรัพยากรป่าไมแ้ทนการใชบ้ทลงโทษท่ีรุนแรงกบัผูท่ี้ลกัลอบตดัไมแ้ละบุกรุกป่า (9) กิจกรรม

แนวทางการจดัการป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัจะช่วยให้ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี

ไดรั้บการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน และความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด เกินร้อยละ 

50 จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ (2) พื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัต่อการมีฝนตกตอ้งตามฤดูกาล 

ช่วยควบคุมสภาพอากาศและป้องกนัภยัธรรมชาติ 

 

เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของชุมชนบา้นแม่ทรายขาว และบา้นหว้ยกนัใจ ต่อการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้า

เส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัรูปแบบต่างๆ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนบา้นแม่ทรายขาวมีทศันคติต่อ

การฟ้ืนฟูป่าอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.58 คะแนน ซ่ึงมากกว่าประชาชนบา้นบา้น

หว้ยกนัใจซ่ึงมีทศันคติอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.17 คะแนน เม่ือพิจารณาแยกรายประเดน็

ของการฟ้ืนฟู พบว่า ประชาชนบา้นแม่ทรายขาวมีระดบัทศันคติต่อการฟ้ืนฟูดีกวา่ ประชาชนบา้นหว้ยกนัใจ 

จาํนวน 7 ประเด็น โดยประเด็นกิจกรรมแนวทางการจดัการป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัจะช่วยให้

ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีได้รับการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน มี

คะแนนทศันคติต่างกนัมากท่ีสุด 0.81 คะแนน รองลงมาคือ ประเดน็กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษดิ์นและนํ้ ามี

บทบาทในการให้ผลผลิตไม้ ของป่า และสัตว์ป่าเพิ่มข้ึน และกิจกรรมแนวทางการจัดการป่าต้นนํ้ า

เส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชันจะช่วยให้ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีได้รับการดูแลฟ้ืนฟู และ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน มีคะแนนทศันคติต่างกนัมากท่ีสุด 0.76 และ 0.72 คะแนน ตามลาํดบั ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจากประชาชนบา้นห้วยกนัใจส่วนหน่ึงตอ้งคืนพื้นท่ีครอบครองทาํการเกษตรให้กบัอุทยาน

แห่งชาติศรีลานนา เพื่อนําไปปลูกฟ้ืนฟูป่า ทาํให้พื้นทาํการเกษตรของตนเองลดลงซ่ึงส่งผลต่อรายได้

ครัวเรือนท่ีลดลงดว้ยทาํให้มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยต่อการฟ้ืนฟูนอ้ยกว่าบา้นแม่ทรายขาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาดา้นเศรษฐกิจ พบว่า รายไดค้รัวเรือนของบา้นแม่ทรายขาว สูงกว่าบา้นห้วยกนัใจอีกดว้ย และมี

ประเดน็ท่ีประชาชนบา้นแม่ทรายขาวมีระดบัทศันคติต่อการฟ้ืนฟูนอ้ยกวา่ ประชาชนบา้นหว้ยกนัใจ จาํนวน 

2 ประเดน็ คือ ประเดน็พื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมจ้ะช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินและชะลอการไหล

ของนํ้ าทาํใหเ้กิดความรุนแรงนอ้ยลง และประเด็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัต่อการมี

ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ช่วยควบคุมสภาพอากาศและป้องกนัภยัธรรมชาติ โดยมีทศันคติอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย

มาก โดยมีคะแนนทศันคติใกลเ้คียงกนั คือ ต่างกนั 0.01 คะแนน และ 0.02 คะแนน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) 

ซ่ึงทั้ งสองประเด็นท่ีประชาชนมีทัศนคติท่ีใกล้เคียงกันมากอาจเน่ืองมาจากเป็นประเด็นปัญหา และ

ผลกระทบจากการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อทาํการเกษตรท่ีประชาชนทั้งสองพื้นท่ีประสบกบัผลกระทบดงักล่าว

ดว้ยตนเองทั้งปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน และฝนตกไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล 
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ตารางที ่1 ทศันคติของประชาชนบา้นแม่ทรายและบา้นหว้ยกนัใจ ต่อการฟ้ืนฟูตน้นํ้าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั 
 

ทศันคตขิองชุมชน ภาพรวม บ้านแม่ทรายขาว บ้านห้วยกนัใจ ผลต่าง 

คะแน

น 

(1) พ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมจ้ะช่วยป้องกนัการชะ

ลา้งพงัทลายของดินและชะลอการไหลของนํ้าทาํให้

เกิดความรุนแรงนอ้ยลง 

4.035 4.03 (เห็นดว้ย

มาก) 

4.04 (เห็นดว้ยมาก) -0.01 

(2) พ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคญั

ต่อการมีฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ช่วยควบคุมสภาพ

อากาศและป้องกนัภยัธรรมชาติ 

4.46 4.45 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

4.47 (เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

-0.02 

(3) การแผว้ถางถางป่าหรือเผาป่าเพ่ือใชใ้นการทาํ

เกษตรทาํใหดิ้นสูญเสียความอุดมสมบูรณ์เกิดปัญหา

หมอกควนัและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

4.465 4.63 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

4.3 (เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

0.33 

(4) กิจกรรมปลูกป่าเพ่ืออนุรักษดิ์นและนํ้ามีบทบาท

ในการใหผ้ลผลิตไม ้ของป่า และสัตวป่์าเพิ่มข้ึน 

4.46 4.84 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

4.08 (เห็นดว้ยมาก) 0.76 

(5) ฝายตน้นํ้าช่วยกกัเกบ็ ชะลอการไหลของนํ้า 

รักษาความชุ่มช้ืนของดิน และทาํใหท้รัพยากรป่าไม้

สามารถฟ้ืนฟูตวัเองข้ึนมาได ้

4.34 4.51 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

4.17 (เห็นดว้ยมาก) 0.34 

(6) การทาํแนวกนัไฟจะช่วยป้องกนัไม่ใหไ้ฟลุกลาม

เขา้ไปในพ้ืนท่ีหรือไม่ใหลุ้กลามออกจากพ้ืนท่ีป่าไป

บริเวณอ่ืน 

4.39 4.57 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

4.21 (เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

0.36 

(7) การดูแลและรักษาพ้ืนท่ีตน้นํ้า และทรัพยากรป่า

ไมค้วรเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัของรัฐกบั

ชุมชน จะส่งผลใหท้รัพยากรต่าง ๆ เกิดความยัง่ยนื 

4.635 4.84 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

4.43 (เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

0.41 

(8) กิจกรรมแนวทางการจดัการป่าตน้นํ้าเส่ือมสภาพ

บนพ้ืนท่ีสูงชนัจะช่วยใหท้รัพยากรป่าไมแ้ละ

ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีไดรั้บการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 

4.27 4.63 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

3.91 (เห็นดว้ยมาก) 0.72 

(9) กิจกรรมแนวทางการจดัการป่าตน้นํ้าเส่ือมสภาพ

บนพ้ืนท่ีสูงชนัจะช่วยใหท้รัพยากรป่าไมแ้ละ

ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีไดรั้บการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 

4.315 4.72 (เห็นดว้ย

มากท่ีสุด) 

3.91 (เห็นดว้ยมาก) 0.81 

รวมทุกกจิกรรม 4.37 4.58 (เห็นด้วย

มากทีสุ่ด) 

4.17 (เห็นด้วยมาก) 0.41 
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เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมต่อการการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพ ของทั้งสองหมู่บา้น จะพบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่มีทศันคติอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.37 คะแนน โดยประเด็นการ

แผว้ถางป่าหรือเผาป่าเพื่อใชใ้นการทาํเกษตรทาํให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์เกิดปัญหาหมอกควนัและ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเห็นดว้ยมากท่ีสุด เท่ากบั 4.47 คะแนน เพราะประชาชนประสบและ

ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะดงักล่าวดว้ยตวัเองเป็นประจาํทุกปี ส่วนประเด็นท่ีประชาชนเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด

คือประเด็นกิจกรรมแนวทางการจดัการป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัจะช่วยให้ทรัพยากรป่าไมแ้ละ

ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีไดรั้บการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 

4.27 คะแนน ผลจากการศึกษาดงักล่าวช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ถึงผลของการ

ฟ้ืนฟูสภาพป่าซ่ึงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อให้สภาพป่าไดก้ลบัฟ้ืนคืนความสมบูรณ์และให้บริการทาง

นิเวศไดดี้ดงัเดิม และตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากข้ึน เพื่อให้เกิดการรับรู้รับทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงภายหลงัการฟ้ืนฟู เช่น จดัการประชุมหมู่บา้นช้ีแจงผลของการฟ้ืนฟูป่า หรือการจดักิจกรรมให้

คนในชุมชนช่วยเจา้หน้าท่ีในการตรวจวดัการเจริญเติบโตของตน้ไมห้รือการบาํรุงดูแลตน้ไม ้การนาํเด็ก

นกัเรียนเขา้มาเรียนรู้ในแปลงท่ีมีการฟ้ืนฟูป่า เป็นตน้  

 

สรุป 

ทศันคติของชุมชนบา้นแม่ทรายขาว และบา้นห้วยกนัใจ ต่อการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบน

พื้นท่ีสูงชนัรูปแบบต่างๆ จงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.37 คะแนน โดย

ประเด็นการแผว้ถางป่าหรือเผาป่าเพื่อใชใ้นการทาํเกษตรทาํให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์เกิดปัญหา

หมอกควนัและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเห็นดว้ยมากท่ีสุด เท่ากับ 4.47 คะแนน และประเด็น

กิจกรรมแนวทางการจดัการป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนัจะช่วยให้ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม

ในพื้นท่ีไดรั้บการดูแลฟ้ืนฟู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 4.27 คะแนน 

ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการยอมรับโครงการฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมสภาพของประชาชน ถือว่าหน่วยงาน

ราชการในพื้นท่ียงัไม่ประสบความสําเร็จในการประชาสัมพนัธ์หรือแสดงให้ประชาชนยอมรับโครงการ

ฟ้ืนฟูพื้นเส่ือมสภาพ 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อทราบถึงการสูญเสียดินและนํ้ าจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในรูปแบบต่าง 

ๆ บนพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพ ลุ่มนํ้ าย่อยนํ้ าป้ี อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน  โดยการสร้างแปลงทดลอง 

ขนาด 4x20 เมตรจาํนวน 3 แปลง พื้นท่ีลุ่มนํ้ าย่อยนํ้ าป๊ี ภายใต้รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในแต่ละ

รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) พื้นท่ีแปลงทาํการเกษตร(ขา้วโพด) (2) พื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกกลว้ยเป็นแนวดกั

ตะกอน (3) พื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอน (4) พื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าปลูกหญา้

แฝกเป็นแนวดกัตะกอน (5) พื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าปลูกไผ่เป็นแนวดกัตะกอน และ  (6) พื้นท่ีแปลงป่า

ปล่อยให้ฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ เก็บขอ้มูลในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2564 ผลการศึกษาพบว่า แปลง

พื้นท่ีปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกไผ่เป็นแนวดักตะกอน มีปริมาณการสูญเสียดินและนํ้ าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 6.83 

กิโลกรัม/ไร่/ปี และ  8.15 ลูกบาศกเ์มตร/ไร่/ปี ซ่ึงคิดเป็นความสูงของนํ้ า 5.09 มิลลิเมตร/ปี ในขณะท่ีแปลง

พื้นท่ีทาํการเกษตร(ขา้วโพด) มีปริมาณการสูญเสียดินและนํ้ าเฉล่ียมากท่ีสุด  จาํนวน 52.11กิโลกรัม/ไร่/ปี 

และ24.63 ลูกบาศกเ์มตร/ไร่/ปี ซ่ึงคิดเป็นความสูงของนํ้ า 15.14 มิลลิเมตร/ปี ทั้งน้ี แปลงพื้นท่ีทาํการเกษตร

(ขา้วโพด)มีค่าเฉล่ียการสูญเสียดินและนํ้ าแตกต่างจากแปลงพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่าในแต่ละรูปแบบอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับแปลงพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่าเส่ือมสภาพในแต่ละรูปแบบมีค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสีย

ดินและนํ้ าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นว่า พื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูสามารถช่วยลดการสูญเสีย

ดินและนํ้าไดดี้กวา่การทาํเกษตรกรรมดว้ยการปลูกขา้วโพด 
 

ABSTRACT 

This study aimed to detect the soil and water runoff loss from of various land use types at 

degraded head watershed at Nam Phi sub-watershed Wiang Sa district, Nan province. Three experiment 

plots, 4 m x 20 m, were constructed in each land use (1) agricultural plots (maize) (2) Afforestation plots 

with bananas planting were sediment trap line (3) Afforest plot that plant was not a sediment trap line (4) 
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Afforestation plots with vetiver grass planting were sediment trap line (5) Afforestation plots with bamboo 

planting were sediment trap line and (6 )  natural recovery reforestation. Data were collected during the 

rainy season from 2 0 1 8 -2 0 2 1 . The results showed that Afforestation plots with bamboo planting were 

sediment trap line was the lowest average soil and water runoff loss. There was 6.83 kg./rai/yr. and 8.15 

m3/rai/yr. which accounted for the height of water 5.09 mm./yr., while the agricultural plots (maize) was 

the highest average soil and water runoff loss, amounting to 52.11 kg/rai/yr. and 24.63 m3 /rai/yr. which 

accounted for the water level  15 .1 4  mm./yr. In addition, A pairwise comparison between agricultural 

(maize) plots and various afforestation types showed a statistically significant difference (P<0.05) of soil 

and water runoff loss. There was no statistically significant difference of soil and water runoff loss of each 

afforestation type. Indicating forest restoration areas higher reduce soil and water runoff than agriculture 

areas with maize. 
 

บทนํา 

จากสภาพปัญหาพื้นท่ีป่าไมถู้กบุกรุกทาํลายอย่างต่อเน่ือง เพื่อใชป้ระโยชน์ท่ีดินทาํการเกษตร

เชิงเด่ียว เช่น การปลูกขา้วโพด และทาํสวนยางพารา ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา

มากมายทาํให้โครงสร้างของระบบนิเวศตน้นํ้ าเกิดการเปล่ียนแปลงถึงขั้นวิกฤติ ทาํให้เกิดภยัพิบติัต่างๆ ท่ี

รุนแรง เช่น การเกิดนํ้ าบ่าไหลหลาก และการชะลา้งพงัทลายของดินในฤดูฝน ในช่วงฤดูแลง้แหล่งนํ้ าแห้ง

ขอด ขาดแคลนนํ้ าใชใ้นการอุปโภค เกิดภยัแลง้ท่ีรุนแรง เช่น ไฟป่า ซ่ึงรัฐบาลไดต้ระหนกัถึงปัญหาภยัพิบติั

ต่าง ๆ จึงให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวโดยไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ในการจดัการป่า

เส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั (เขาหวัโลน้) ภายใตว้ิสยัทศัน์ “เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบนพื้นท่ีป่าตน้นํ้าเส่ือมสภาพท่ีสูง

ชันอย่างย ัง่ยืน” จาํนวน 7 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูระบบนิเวศเป็น 1 ใน 7 ยุทธศาสตร์ ท่ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยในส่วนของกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ไดเ้ร่งดาํเนินการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพเพื่อให้ฟ้ืนกลบัมาสมบูรณ์  

และพยายามปรับรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีป่า เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการ

ฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าให้กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศป่าไมส้ามารถให้นํ้ าท่ีมีปริมาณพอเพียง คุณภาพดี มี

ระยะเวลาการไหลอย่างสมํ่าเสมอ สามารถป้องกันการชะลา้งพงัทลายและความเส่ือมโทรมของดินได ้ 

ดังนั้ นในการศึกษาการสูญเสียดินและนํ้ าจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบต่างๆ บนพื้นท่ีป่าตน้นํ้ า

เส่ือมสภาพ ลุ่มนํ้าป๊ี จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นดิน

และนํ้ าท่ีเกิดข้ึนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพในการทาํการเกษตรพืชเชิงเด่ียวกบั

การฟ้ืนฟูสภาพป่าในรูปแบบต่างๆเพื่อการอนุรักษดิ์นและนํ้ า ซ่ึงจะทาํให้ชุมชนในทอ้งถ่ินไดต้ระหนกัและ

เห็นถึงคุณค่าความสาํคญัของระบบนิเวศป่าตน้นํ้ า นอกจากน้ีเพื่อใชเ้ป็นทางเลือกสาํหรับการกาํหนดรูปแบบ
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การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีตน้นํ้ าเส่ือมสภาพท่ีสูงชนั ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีลุ่มนํ้ านั้นๆ โดยเป็นท่ียอมรับ

ของชุมชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1.อุปกรณ์ 

 -เคร่ืองวดันํ้าฝนอยา่งง่ายขนาดกวา้ง 8 น้ิว และเคร่ืองวดันํ้าฝนอตัโนมติั 

 -ขวดเกบ็ตวัอยา่งนํ้า กระดาษกรอง กรวย เคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัไฟฟ้า ตูอ้บไฟฟ้า 

2.วธีิการ 

2.1 พื้นท่ีศึกษา ลุ่มนํ้ ายอ่ยนํ้ าป๊ี ทอ้งท่ีตาํบลนํ้ ามวบ อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ขนาดพื้นท่ี 577.9 ไร่ 

อยูใ่นเขตป่าอนุรักษ ์อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ภาพท่ี 1)  

2.2 สร้างแปลงทดลอง ขนาด 4 x 20 เมตร จาํนวน 3 แปลงติดกนั(เกษม,2539) ในแต่ละรูปแบบการ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าศึกษา จาํนวนรวมทั้งหมด 18 แปลง ไดแ้ก่ (1) พื้นท่ีแปลงทาํการเกษตร

(ขา้วโพด) (2) พื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกกลว้ยเป็นแนวดกัตะกอน (3) พื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูก

พืชเป็นแนวดกัตะกอน (4) พื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าปลูกหญา้แฝกเป็นแนวดกัตะกอน(5)  พื้นท่ีแปลงปลูก

ฟ้ืนฟูป่าปลูกไผเ่ป็นแนวดกัตะกอนและ(6) พื้นท่ีแปลงป่าปล่อยให้ฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ โดยใชส้ังกะสีแผน่

เรียบเป็นขอบแปลงทดลองแต่ละแปลง ดา้นล่างของแปลงทดลองเป็นรางสามเหล่ียมลาดซีเมนตรั์บนํ้าต่อท่อ

ส่งนํ้ าจากแปลงทดลองลงในบ่อซีเมนตส์าํหรับรับนํ้ าและตะกอนจาํนวน 2 ถงั โดยถงัท่ีสองรับนํ้ าลน้จากถงั

แรก  

2.3 เก็บขอ้มูลปริมาณนํ้ าไหลบ่าและตะกอนดินจากแปลงทดลองทุกแปลงในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.

2561-2564 โดยเก็บทุกคร้ังหลงัวนัฝนตกท่ีมีนํ้ าไหลลงบ่อซีเมนต์ วดัความสูงนํ้ าจากบ่อซีเมนต์ และเก็บ

ตวัอยา่งนํ้ าตะกอนในบ่อ ปริมาณ 1ลิตร/แปลง ทาํให้นํ้ าตกตะกอนกรองเอาตะกอนไปอบให้แห้งดว้ยตูอ้บ

ไฟฟ้า ชัง่คาํนวณหานํ้าหนกัแหง้ของตะกอน   

2.4 รวบรวมขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนอตัโนมติั ของสถานีตรวจวดัอากาศ

ชัว่คราวลุ่มนํ้าป๊ี ในบริเวณพื้นท่ีใกลแ้ปลงทดลอง 

2.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชข้อ้มูลนํ้ าหนักแห้งตะกอนคาํนวณปริมาณการสูญเสียดิน คาํนวณการ

สูญเสียนํ้ าจากปริมาณการไหลบ่าของนํ้ าจากบ่อซีเมนตท์ั้งหมด โดยคาํนวณวิเคราะห์ปริมาณการสูญเสียดิน

และนํ้ าต่อหน่วยพื้นท่ี1ไร่ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างปริมาณการสูญเสียดินและนํ้าในแต่ละรูปแบบ

การใชป้ระโยชนท่ี์ดินในเชิงสถิติ ดว้ยโปรแกรมสถิติ SPSS (กลัยา, 2541 และปริญญา, 2555) 
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ภาพที ่1 แผนท่ีแสดงขอบเขตลุ่มนํ้ายอ่ยนํ้าป๊ี และตาํแหน่ง สร้างแปลงทดลองการสูญเสียดินและนํ้า 

 

ผลและวจิารณ์ผล 

 

1. ปริมาณการสูญเสียดิน ผลการศึกษา พบว่า แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกไผ่เป็นแนวดกัตะกอน มี

ปริมาณการสูญเสียหน้าดินจากการชะลา้งไหลบ่าของนํ้ าฝนเฉล่ียน้อยท่ีสุด 6.83 กิโลกรัม/ไร่/ปี รองลงมา 

ไดแ้ก่ แปลงพื้นท่ีปล่อยใหฟ้ื้นตวัตามธรรมชาติ แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกหญา้แฝกเป็นแนวดกัตะกอน และ 

แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอน โดยมีปริมาณการสูญเสียดินเฉล่ีย 7.09, 7.20 และ7.30 

กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามลาํดบั ส่วนแปลงพื้นท่ีทาํการเกษตร(ขา้วโพด)มีปริมาณการสูญเสียดินเฉล่ียมากท่ีสุด 

52.11 กิโลกรัม/ไร่/ปี (ตารางท่ี 1) ทั้งน้ีจากการเปรียบเทียบปริมาณสัดส่วนการสูญเสียดินต่อนํ้ าฝนใน100 

มิลลิเมตร พบว่าแปลงพื้นท่ีปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกไผ่เป็นแนวดกัตะกอนและแปลงพื้นท่ีปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูก

กลว้ยเป็นแนวดกัตะกอนมีแนวโน้มการสูญเสียดินท่ีลดลงทุกปี ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าแปลงพื้นท่ีปลูก

ฟ้ืนฟูป่าโดยปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอนสามารถลดการสูญเสียหน้าดินได ้ และจากขอ้มูลในปี พ.ศ.2561 

ปริมาณการสูญเสียดินในบางแปลงค่อนขา้งสูงผดิปกติ เน่ืองจากเป็นปีแรกของการศึกษา ดินในพื้นท่ีแปลง

ทดลองถูกรบกวนอยา่งมากจากการแผว้ถางไถพรวน และสร้างแปลงทดลอง 

 

2. ปริมาณการสูญเสียนํ้ า ผลการศึกษา พบว่า แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกไผ่เป็นแนวดักตะกอน

สูญเสียนํ้ าไหลบ่าหน้าดินเฉล่ียน้อยท่ีสุด จาํนวน 8.15 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี คิดเป็นความสูงของนํ้ า 5.09 

มิลลิเมตร โดยคิดเป็นสัดส่วนของนํ้ าไหลบ่าหน้าดินต่อนํ้ าฝนร้อยละ 0.92รองลงมาไดแ้ก่ แปลงปลูกพื้นท่ี

แปลงป่าปล่อยให้ฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ แปลงพื้นท่ีปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกหญา้แฝกเป็นแนวดกัตะกอน แปลง
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ปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอนและแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกกลว้ยเป็นแนวดกัตะกอนโดยมี

ปริมาณการสูญเสียนํ้ าเฉล่ีย 10.52,11.98, 12.82 และ13.15 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี ตามลาํดบั ส่วนแปลงพื้นท่ี

การเกษตร (ขา้วโพด) มีปริมาณการสูญเสียนํ้ าเฉล่ียสูงสุด 24.63ลูกบาศกเ์มตร/ไร่/ปี คิดเป็นความสูงของนํ้ า 

15.40  มิลลิเมตรโดยคิดเป็นสัดส่วนของนํ้าไหลบ่าหนา้ดินต่อนํ้าฝนร้อยละ2.77  (ตารางท่ี 2) ทั้งน้ีจากขอ้มูล

ผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่แปลงพื้นท่ีปลูกฟ้ืนฟูป่า ถึงแมว้า่ตน้ไมท่ี้ปลูกยงัไม่สูงปกคลุมพื้นท่ีแต่มีการสูญเสีย

นํ้ าไหลบ่าหน้าดินน้อย เน่ืองจากมีพืชเป็นแนวดกัตะกอน และมีพืชตระกูลหญา้ข้ึนสูงปกคลุมพื้นท่ีอย่าง

หนาแน่น สามารถรองรับนํ้ าฝนไม่ให้ตกกระทบผิวหน้าดินโดยตรงได้ และบางส่วน พืชดูดซับไปใช้

ประโยชน์ จึงทาํให้มีปริมาณการสูญเสียนํ้ าไหลบ่าหน้าดินน้อยในแปลงพื้นท่ีปลูกพื้นฟูป่าเส่ือมสภาพ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัท่ีนิพนธ์ (2527) ไดส้รุปไวว้่าสภาพของพืชพรรณและส่ิงปกคลุมดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชะลา้ง

พงัทลาย คือความหนาแน่นและลกัษณะท่ีปกคลุมติดต่อกนัใหเ้พียงพอท่ีจะลดแรงปะทะของเมด็ฝนและช่วย

ใหน้ํ้ าไหลบ่าชา้ลง 
 

ตารางที ่1 ปริมาณการสูญเสียดินในแต่ละรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีลุ่มนํ้ายอ่ยนํ้าป๊ี อาํเภอเวียงสา 

จงัหวดัน่าน ปี พ.ศ.2561-2564 

รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ปริมาณสูญเสียดิน(ก.ก./ไร่) 

ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 เฉล่ีย 

Af+bam. 13.7 3.43 6.88 3.34 6.83 

RF.            11 4.05 8.65 4.82 7.09 

Af+vet.   12.04 3.57 9.29 3.78 7.2 

Af._np. 11.48 3.73 10.44 3.76 7.3 

Af+bana. 39.15 4.65 9.43 3.97 14.3 

Agric. 121.19 20.46 38.27 29.01 52.1 

ปริมาณนํ้าฝนในวนัท่ีเกบ็ขอ้มูล

ช่วงเดือน พค.-ตค. (ม.ม.) 
447.5 389.73 800.4 586.1   

หมายเหตุ  Agric. = แปลงพื้นท่ีทาํการเกษตร (ขา้วโพด) Af +vet. = แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่า + แฝกเป็นแนวดกั

ตะกอน Af +bana. = แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่า+กลว้ยเป็นแนวดกัตะกอน Af + bam.= แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่า+ไผ่เป็น

แนวดกัตะกอน Af_np. = แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอน RF = พื้นท่ีแปลงป่าปล่อยให้ฟ้ืน

ตวัตามธรรมชาติ 
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3. ปริมาณการสูญเสียดินและนํ้ าในแต่ละรูปแบบต่างๆ การทดสอบความแปรปรวนของปริมาณการ

สูญเสียดินและนํ้ า โดยใชส้ถิติ Leven’s test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียดินและนํ้ า 

ดว้ยสถิติ Welch Test กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P<0.05) พบว่า มีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 3) แสดงวา่มีค่าเฉล่ียของปริมาณการสูญเสียดินอยา่งนอ้ย 2 รูปแบบท่ีมีค่าเฉล่ีย

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และค่าเฉล่ียของปริมาณการสูญเสียนํ้ากมี็อยา่งนอ้ย 2 รูปแบบมีค่าเฉล่ีย

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเช่นกนัจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดย

ใชส้ถิติทดสอบแบบ Dunnett T3 แสดงในตารางท่ี 4 พบว่า ค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียดินเป็นรายคู่ระหว่าง

พื้นท่ีแปลงปลูกการเกษตร(ขา้วโพด) กบัพื้นท่ีแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกหญา้แฝกเป็นแนวดกัตะกอน,  แปลง

ปลูกฟ้ืนฟูป่าปลูกไผเ่ป็นแนวดกัตะกอน,  แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอน และพื้นท่ีปล่อย

ใหฟ้ื้นตวัตามธรรมชาติ  มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  แต่มีค่าไม่แตกต่างกบั

แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกกลว้ยเป็นแนวดกัตะกอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

การสูญเสียดินเป็นรายคู่ระหว่างแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าแต่ละรูปแบบ พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ตารางที ่2 ปริมาณการสูญเสียนํ้าในแต่ละรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ายอ่ยนํ้าป๊ี อาํเภอเวียงสา  

จงัหวดัน่าน ปี พ.ศ.2561-2564 

รูปแบบการใช ้                                         ปริมาณการสูญเสียนํ้า 

ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉล่ีย 

 ลบ.ม/

ไร่ 

ม.ม. ลบ.ม/

ไร่ 

ม.ม. ลบ.ม/

ไร่ 

ม.ม. ลบ.ม/ 

ไร่ 

ม.ม. ลบ.ม/ 

ไร่ 

ม.ม. 

Af+bam   ปริมาณการสูญเสียนํ้า 7.08 4.42 5.00 3.12 12.88 8.05 7.63 4.77 8.15 5.09 

            สัดส่วนนํ้าไหลบ่า/นํ้าฝน,%  (0.99)  (0.80)  (1.01)  (0.86)  (0.92) 

RF.            7.04 4.40 7.94 4.96 15.83 9.89 11.27 6.71 10.52 6.49 

  (0.98)  (1.27)  (1.24)  (1.20)  (1.17) 

Af+vet.   12.61 7.88 6.01 3.75 18.59 11.62 10.73 7.12 11.98 7.59 

  (1.76)  (0.96)  (1.45)  (1.28)  (1.37) 

Af._np 12.43 7.77 5.98 3.73 21.50 13.44 11.39 7.11 12.82 8.01 

  (1.74)  (0.96)  (1.68)  (1.28)  (1.44) 

Af+bana 16.38 10.24 6.10 3.81 18.72 11.70 11.38 7.07 13.15 8.21 

  (2.29)  (0.98)  (1.46)  (1.27)  (1.48) 

Agric. 20.67 12.92 11.03 6.90 40.56 25.35 26.26 16.41 24.63 15.40 

  (2.89)  (1.77)  (3.17)  (2.95)  (2.77) 

ปริมาณฝนในวนัท่ีเกบ็ขอ้มูล 

ช่วงเดือนพค.-ตค.(ม.ม.) 

 

447.50 

 

389.73 

 

800.40 

  

586.1 
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ทางสถิติ ดังนั้ นจึงอาจกล่าวการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าต้นนํ้ าเส่ือมสภาพโดยการทาํการเกษตร

(ขา้วโพด) มีปริมาณการสูญเสียดินท่ีสูงแตกต่างจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดว้ยการปลูกฟ้ืนฟูป่าอยา่งเด่นชดั 

 

ตารางที่ 3 การทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนของรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีลุ่มนํ้ ายอ่ยนํ้ าป๊ี

โดยใชส้ถิติ Levene’s test และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติWelch Test 
 

Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ปริมาณการสูญเสียดิน (กิโลกรัม/ไร่) Based on Mean 15.464 5 354 .000 

ปริมาณการสูญเสียนํ้า (ลบ.ม/ไร่)  Based on Mean 14.264 5 354 .000 

Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

ปริมาณการสูญเสียดิน 

(กิโลกรัม/ไร่) 

Welch 3.079 5 160.474 .011 

     

ปริมาณการสูญเสียนํ้า  

(ลบ.ม/ไร่) 

Welch 9.948 5 163.627 .000 

     

Significant: * p<0.05, ** p<0.01, and *** p<0.001 

 

ตารางที่ 4  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียดินรายคู่ของรูปแบบการฟ้ืนฟูป่าดว้ยวิธี

ทดสอบ  

  Af+bana. Af._np Af+vet. Af+bam. RF. 

Agric Mean-Dif. 

Sig. 

2.52864 

0.073 

2.99195* 

0.009 

3.00407* 

0.008 

3.02622* 

0.008 

3.00697* 

0.008 

Af+bana.   0.46331 

0.930 

0.47543 

0.917 

0.49758 

0.889 

0.47833 

0.892 

Af._np    0.01212 

1.000 

0.03427 

1.000 

0.01502 

1.000 

Af+vet.     0.02215 

1.000 

0.00290 

1.000 

Af+bam.      -0.01925 

1.000 

RF.      - 

Significant: * p<0.05, ** p<0.01, and *** p<0.001 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการสูญเสียนํ้ าเป็นรายคู่ โดยใช้สถิตทดสอบแบบ 

Dunnett T3 ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 5 พบว่า ค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียนํ้ าเป็นรายคู่ ระหว่างแปลง

พื้นท่ีปลูกพืชเกษตร(ขา้วโพด)กบัแปลงพื้นท่ีปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกไผเ่ป็นแนวดกัตะกอน, แปลงพื้นท่ีปล่อยให้

ฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ, แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกหญา้แฝกเป็นแนวดกัตะกอน, แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูกพืช

เป็นแนวดกัตะกอน และแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกกลว้ยเป็นแนวดกัตะกอน มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  ส่วนค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียนํ้ าเป็นรายคู่ระหว่างแปลงพื้นท่ีปลูกฟ้ืนฟู

ป่าแต่ละรูปแบบนั้น มีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ดงันั้นจึงอาจกล่าวได้

ว่า พื้นท่ีแปลงปลูกพืชเกษตรมีการสูญเสียนํ้ าไหลบ่าหนา้ดินปริมาณมากท่ีสุดโดยแตกต่างจากแปลงพื้นท่ี

ปลูกฟ้ืนฟูป่าอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั0.05  แต่การสูญเสียนํ้ าของแปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าแต่ละรูปแบบ

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียนํ้ ารายคู่ของรูปแบบการฟ้ืนฟูป่าด้วยวิธี

ทดสอบแบบ Dunnett T3                

  Af+bana. Af._np Af+vet. Af+bam. RF. 

Agric  

      

Mean-Dif. 

Sig. 

0.76550* 

.001 

0.78737* 

0.001 

0. 84263* 

0.000 

1.09875* 

0.000 

0.94068* 

0.000 

Af+bana.   0.02187 

1.000 

0. 07713 

1.000 

0. 33325* 

0.049 

0.17518 

0.859 

Af._np    0.05527 

1.000 

0.31138* 

0.037 

0.15332 

0.892 

Af+vet.     0.25612 

0.109 

0.09805 

0.996 

Af+bam.     

 

 -0.15807 

0.647 

RF.      - 

Significant: * p<0.05, ** p<0.01, and *** p<0.001 
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สรุปผล 

 

 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยการปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกไผเ่ป็นแนวดกัตะกอน และพื้นท่ีป่าปล่อยใหฟ้ื้น 

ฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกหญา้แฝกเป็นแนวดกัตะกอน แปลงปลูกฟ้ืนฟูป่าไม่ปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอน และแปลง

ปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีปลูกกลว้ยเป็นแนวดกัตะกอน แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยทาํการเกษตร(ขา้วโพด) มีปริมาณการสูญเสียดินและนํ้ ามากท่ีสุดและมีค่า

แตกต่างจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมสภาพในแต่ละรูปแบบอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้น การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเส่ือมสภาพท่ีสูงชนัควรมีการการปลูกฟ้ืนฟูป่าเส่ือมสภาพ

เพื่อเร่งให้สภาพป่าฟ้ืนตวัไดเ้ร็วข้ึนและมีการปลูกพืชเป็นแนวดกัตะกอน เพื่อลดการสูญเสียดินและนํ้ า ซ่ึง

เป็นการอนุรักษดิ์นและนํ้ า โดยให้เป็นทางเลือกสําหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีตน้นํ้ าเส่ือมสภาพให้

เหมาะสมกบัพื้นท่ีลุ่มนํ้า และเป็นท่ียอมรับของชุมชนในทอ้งถ่ินต่อไป 
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ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพืน้ทีเ่กษตรของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวดัเชียงใหม่ 

Soil Fertility in Agricultural Areas of The Royal Agricultural Station Pangda, 

 Chiang Mai Province. 
 

คุณญัญา ชิดทอง1* จกัรพงษ ์ไชยวงศ์1 จีราภรณ์ อินทสาร1 และวาสนา วรุิญรัตน์1 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินพื้นท่ีเกษตร ในสถานี

เกษตรหลวงปางดะ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชต้วัอย่างดินท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ีทั้งหมดจาํนวน 30 บริเวณ  

ทาํการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดิน พบว่าดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างอ่อน มีค่าอยู่ในช่วง 6.01-7.63 

ปริมาณอินทรียวตัถุมีค่าตํ่ามากถึงค่อนขา้งสูง มีค่าอยูใ่นช่วง 0.46-3.29 % ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีสกดัไดอ้ยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งตํ่าถึงสูงมาก มีค่าอยู่ในช่วง 6.35-165.40 mg/kg ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดมี้ค่าสูงถึงสูง

มาก มีค่าอยู่ในช่วง 98.41-314.42 mg/kg ความจุในการแลกเปล่ียนแคตไอออนมีค่าค่อนขา้งสูง มีค่าอยู่

ในช่วง 16.01-17.69 cmol/kg อตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบสของดินมีค่าตํ่าถึงปานกลาง มีค่าอยูใ่นช่วง 19.27-

67.81 ดงันั้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินพื้นท่ีเกษตรจดัอยูใ่นระดบัปานกลางในชั้นดินบนและดินล่าง และมี

ความเหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ดา้นเกษตร  

คาํสําคญั : การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสถานีเกษตรหลวงปางดะ 

 

Abstract 

This study aimed to soil fertility evaluation in the Pangda Royal Agricultural Station. The 30 

representative agricultural soil sample were randomly collected in this area and soil chemistry was analyzed. 

The result showed  that the soil pH was moderately acidic to weakly alkaline (pH 6.01-7.63). The amount 

of organic matter was very low to moderately high (0.46-3.29 %). The extractable phosphorus content was 

moderately low to very high (6.35-165.40 mg/kg). The extractable potassium was high to very high (98.41-

314.42 mg/kg). The cation exchange capacity is moderately high (16.01-17.69 cmol/kg). Base saturation 

was low to medium (19.27-67.81 %). Thus, soil fertility in this agricultural area  was moderate level both 

of topsoil and subsoil, and suitable for supporting agriculture systems.  

Keywords: Soil fertility evaluation and Pangda royal agricultural station 
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บทนํา 

สถานีเกษตรหลวงปางดะ มีเน้ือท่ีประมาณ 12,947 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,092 ไร่ (กรมพฒันาท่ีดิน, 

2545) เป็นแหล่งรวบรวมพนัธ์ุพืชและศึกษาวิจยัไมผ้ลเขตหนาว ไมผ้ลเขตร้อน ไมต้ดัดอก ผกัอินทรีย ์ 

พืชสมุนไพร และพืชอ่ืน ๆ รวมทั้ งการทดสอบและคดัเลือกพนัธ์ุพืชจากต่างประเทศ นอกจากน้ียงัให ้

การส่งเสริมและพฒันาอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผกั ไมผ้ล พืชไร่ ภายใตร้ะบบมาตรฐานอาหารปลอดภยั 

ไดแ้ก่ มาตรฐานการเพาะปลูกท่ีดี (GAP) (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555) เม่ือมีการใชท้รัพยากรดินเพิ่มข้ึน

และความตอ้งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสูงข้ึน ทาํ ให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของดินท่ีมีสาเหตุ 

จากการใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมกับชนิดของพืช ตลอดจนมีการใช้ปุ๋ยหรือวสัดุปรับปรุงคุณภาพดิน 

ในปริมาณท่ีมากเกินความจาํเป็น ซ่ึงทาํให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน การประเมินคุณภาพดินเป็นส่ิงจาํเป็น

พื้นฐานสาํหรับการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรใหเ้หมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด 

ตลอดจนเป็นขอ้มูลสาํคญัต่อการปรับปรุงคุณภาพของดินดว้ยการใชปุ๋้ยหรือวสัดุปรับปรุงดินในปริมาณท่ี

เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (ปิยพร และคณะ, 2560) การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีทาํเกษตร และแนวทางในการจดัการดินเพื่อการ

ดินเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ จงัหวดัเชียงใหม่  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. สถานท่ีศึกษา  

สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตั้งอยูใ่นเขตหมู่บา้นปางดะ ตาํบลสะเมิงใต ้อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตั้งอยูร่ะหว่างพิกดั ละติจูด 18°44' ถึง 18°52' เหนือ และลองจิจูด 98°44' ถึง 98°48' ตะวนัออก มีสภาพพื้นท่ี

ส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนชนักบัพื้นท่ีลาดชนัสูง มีพื้นท่ีลูกคล่ืนลอดลาดอยู่ระหว่างหุบเขา มีความลาดชนั

มากกว่า 12 เปอร์เซ็นตถึ์งร้อยละ 81.98 ของพื้นท่ี ความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 560-1,335 เมตร 

พื้นท่ีร้อยละ 52.05 ของพื้นท่ี มีความสูงตํ่ากวา่ 800 เมตรจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง อุณหภูมิรายเดือนเฉล่ีย

ในรอบ 8 ปี อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 35.8 °C อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 7.6 °C อุณหภูมิเฉล่ีย 21.70 °C และมีปริมาณนํ้าฝน 

1,423.47 มม./ปี (โครงการหลวง, 2555)  

2. การเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 

การศึกษาในภาคสนามใชว้ิธีมาตรฐานโดยการสาํรวจดินและเกบ็ตวัอยา่งดินเบ้ืองตน้ โดยใชส้ว่านเจาะดิน

เก็บตัวอย่างดินแบบ Composite samples โดยเก็บตัวอย่างดินบนท่ีระดับความลึก 0-15 cm และดินล่าง 

ท่ีระดับความลึก 15-30 cm อย่างละ 3 ซํ้ า (เอิบ, 2548) รวมทั้ งหมด 30 จุด การศึกษาสมบติัทางเคมีบาง

ประการของดิน วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (organic matter) (Walkley and Black, 1934) ปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีสกดัได ้(extractable phosphorus) (Bray and Kurtz, 1945) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัได ้(extractable 

potassium) สกดัโดย 1 M NH4OAc ท่ีเป็นกลาง (pH 7.0) (กรมพฒันาท่ีดิน, 2553) ความจุแลกเปล่ียนแคต
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ไอออน (cation exchange capacity) โดยการชะแคตไอออนดว้ยสารละลาย 1 M NH4OAc ท่ีเป็นกลาง pH 7.0 

อตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส (base saturation percentage) โดยการคาํนวณจากค่าเบสรวมท่ีสกดัได ้(sum 

bases) และนําข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์และทําการประเมินคุณภาพดิน โดยใช้ระบบการจําแนก 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility Capability Soil Classification System) (เอิบ, 2548)   

 

ผลและวจิารณ์ 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 ผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดินท่ีศึกษา พบว่าดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างอ่อน มีค่าอยู่

ในช่วง 6.01-7.63 (Figure 1a) ซ่ึงเป็นผลจากวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมีส่วนหินปูนและสารละลายหินปูนทุติยภูมิ

ปะปนอยู่  (มลิสา และคณะ , 2559) ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าตํ่ ามากถึงค่อนข้างสูง มีค่าอยู่ในช่วง  

0.46-3.29 % (Figure 1b) โดยท่ีปริมาณอินทรียวตัถุในดินบนมีค่าสูงกวา่ดินล่างเป็นผลมาจากการทบัถมของ

เศษซากพืช ทาํให้อินทรียวตัถุสะสมอยูบ่นชั้นดินบน ส่วนดินล่างมีการสะสมของซากพืชนอ้ยกว่าจึงมีการ

สะสมอินทรียวตัถุนอ้ยกว่า (Virgo and Holmes, 1977) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีสกดัไดอ้ยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า

ถึงสูงมาก มีค่าอยูใ่นช่วง 6.35-165.40 mg/kg (Figure 1c) เน่ืองจากในพื้นท่ีเก็บตวัอยา่งมีการปลูกพืชและใช้

ปุ๋ยอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ฟอสฟอรัสตกคา้งในดินปริมาณสูง (ภาณุวชัร และคณะ, 2561) เช่นเดียวกบัปริมาณ

โพแทสเซียมท่ีสกดัไดมี้ค่าสูงถึงสูงมาก มีค่าอยูใ่นช่วง 98.41-314.42 mg/kg (Figure 1d) โดยมีปริมาณสูงใน

ดินชั้นบนและมีค่าตํ่าในดินชั้นล่าง การท่ีมีปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดม้ากในดินบนเป็นอิทธิพลมาจาก

การใช้ท่ีดินทางการเกษตรท่ีมีการใส่ปุ๋ย (คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา, 2544) ความจุในการแลกเปล่ียน 

แคตไอออนมีค่าค่อนขา้งสูง มีค่าอยู่ในช่วง 16.01-17.69 cmol/kg (Figure 1e) อตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส

ของดินมีค่าตํ่าถึงปานกลาง มีค่าอยู่ในช่วง 19.27-67.81 (Figure 1f) แสดงถึงดินมีการพฒันาการสูง (มลิสา 

และคณะ, 2559) 

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน ได้แก่ ปริมาณ

อินทรียวตัถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีสกดัได ้ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัได ้ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนของ

ดิน และอตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส เป็นตวัช้ีวดัหลกัในการจาํแนก (เอิบ, 2548) พบวา่ ในชั้นดินบนและชั้น

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ในระดบัปานกลาง (Figure 1g) 
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(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 

(e)

 

(f) 

 
  

                                           (g) 

 

 
Figure 1 Soil fertility levels (30 sites); a) pH (H2O 1:1), b) soil organic matter : OM, c) extractable P, 

extractable K, e) cation exchange capacity : CEC, f) %base saturation : %BS and g) soil fertility level. 
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สรุป 

ผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดินท่ีศึกษา พบว่า ดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างอ่อน ปริมาณ

อินทรียวตัถุมีค่าตํ่ามากถึงค่อนขา้งสูง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีสกดัไดอ้ยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่าถึงสูงมาก ปริมาณ

โพแทสเซียมท่ีสกดัไดมี้ค่าสูงถึงสูงมาก ความจุในการแลกเปล่ียนแคตไอออนมีค่าค่อนขา้ง อตัราร้อยละ

ความอ่ิมตวัเบสของดินมีค่าตํ่าถึงปานกลาง การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใชผ้ลการวิเคราะห์

ทางเคมีของดิน ไดแ้ก่ ปริมาณอินทรียวตัถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีสกดัได ้ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัได ้ความจุ

แลกเปล่ียนแคตไอออนของดิน และอตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส เป็นตวัช้ีวดัหลกัในการจาํแนก พบว่า ในชั้น

ดินบนและชั้นดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ในระดบัปานกลาง  

ดงันั้น การจดัการดินทางการเกษตรในพื้นท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ จงัหวดัเชียงใหม่ จึงควรมีการ

จดัการดินในดา้นความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เช่น การเพิ่มอินทรียวตัถุให้กบัดินโดยใส่ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มการดูดซับนํ้ าและธาตุอาหารพืชไวใ้นดินให้ไดน้านข้ึน (ลาวรรณ์ และคณะ, 

2556)นอกจากน้ีอินทรียวตัถุยงัช่วยทาํใหดิ้นร่วนซุยดี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชท่ี

ปลูก ในบริเวณดินท่ีเป็นกรดควรมีการใส่ปูนเพื่อเพิ่มค่า pH ของดิน การใชท่ี้ดินในพื้นท่ีเหล่าน้ีตอ้งมีวิธีการท่ี

เหมาะสมในการจดัการดิน โดยเฉพาะการปลูกพืชควรใชปุ๋้ยให้ครบสูตรหรือใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้

ตรงกบัความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด เพื่อให้การใชท่ี้ดินในบริเวณดงักล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากข้ึน (วีคาํ และคณะ, 2563) 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อทราบสมบติัดินตามลาํดบัภูมิประเทศบริเวณท่ีลาดเชิงภูเขาหินแกรนิต 

บริเวณป่าและพื้นท่ีเกษตร ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แฮ ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่าสมบติัทางกายภาพของดินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งในสภาพภูมิประเทศไดแ้ก่ เน้ือ

ดินท่ีมีเปอร์เซ็นต ์ดินเหนียวเพิ่มข้ึนตามความลึกในดินท่ีพบในตาํแหน่งตามสภาพภูมิประเทศท่ีสูงข้ึนและ

ดินท่ีอยูใ่นตาํแหน่งท่ีลาดเชิงเขาภูเขาหินแกรนิตมีความลึกมากกว่าดินท่ีอยูบ่ริเวณท่ีท่ีลาดชนัภูเขาตอนบน 

สมบติัทางเคมีของดินไม่แสดงความสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งลาํดบัภูมิประเทศของท่ีลาดเชิงภูเขาหินแกรนิต ดิน

มีปริมาณอินทรียวตัถุในระดบัตํ่ามากถึงสูงมาก ปริมาณแคลเซียมมีแนวโนม้ลดลงในดินตามบริเวณตอนบน

ของท่ีลาดเชิงเขาและความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามตาํแหน่งความสูงท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงมี

ความสมัพนัธ์กบัปริมาณของอนุภาคขนาดดินเหนียวท่ีเพิ่มข้ึน 

คาํสําคญั : สมบติัดินตามลกัษณะภูมิประเทศ, สมบติัดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
 

Abstract 

This study aimed to clarify soil properties according to topography of Granite Mountains in the 

forest and agricultural area of Mae Hae Royal Project Development Center, Mae Na Chon Sub-district, Mae 

Chaem District, Chiang Mai Province. The result showed sthat the soil physical properties were relate to 

the position in the terrain were soil texture, which percentage of clay content increased with the depth in the 

soil found in the higher topographic position and soils at the lower slopes were deeper than the upper slope 

position. The chemical properties of the soil showed no correlation with toposequence of the granite 

mountain. Soil organic matter was very low to very high and calcium content tends to decrease in the upper 

slopes. The cation exchange capacity tends to increase with increasing position height, which was correlated 

with increased clay fraction.  

Keywords : Soil properties according to topography, Soil properties and Land use 
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บทนํา 

การกาํเนิดของดินมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ วตัถุตน้กาํเนิดดิน สภาพภูมิอากาศ ส่ิงมีชีวิต สภาพภูมิ

ประเทศ เวลา และปัจจยัเฉพาะอ่ืนในแต่ละพื้นท่ี (เอิบ, 2547) โดยในสภาพภูมิประเทศเขตร้อนเป็นปัจจยั

หลกัท่ีควบคุมลกัษณะของดิน (Young, 1976) โดยตาํแหน่งของสภาพภูมิประเทศโดยเฉพาะพื้นท่ีติดภูเขาจะ

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ของท่ีลาดเชิงเขาตั้งแต่ตอนบน (upper foot slope) ไปจนถึงตอนปลาย (toe slope)  

มีผลต่อสมบติัของดินทั้งทางดา้นกายภาพและเคมี ได้แก่ ปริมาณอินทรียวตัถุ ปริมาณอนุภาคขนาดดิน

เหนียว ลกัษณะของหน้าตดัดินซ่ึงรวมไปถึงสีดิน เป็นตน้ (Applegarth and Dahams, 2001) สมบติัดินบาง

ประการจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของภูมิประเทศ โดยความหนาของชั้นดินบนมกัเพิ่มข้ึนในส่วนตํ่าของ

สภาพภูมิประเทศ (James and Fenton, 1993) และโดยปกติแลว้ตน้ไมใ้นบริเวณพื้นท่ีตอนล่างของช่วงความ

ลาดชนัให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตดีกว่าตอนบน (Norris et al., 1980) ดินเน้ือหยาบ หรือดินเหนียว มกั

กระจายอยูเ่ป็นบริเวณกวา้งในพื้นท่ีหลายจงัหวดัของประเทศไทย (คณาจารยภ์าควิชาปฐพีวิทยา, 2548) ดิน

เน้ือหยาบ เป็นดินท่ีมีค่าพีเอชตํ่า มีเหลก็ออกไซด ์และอลูมินมัออกไซดใ์นดินสูง  ขอ้จาํกดัทางการเกษตรท่ี

สําคญัของดินน้ีคือขอ้มูลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะดิน ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อ

ตอ้งการทราบสมบติัทางกายภาพ และเคมีกบัตาํแหน่งตามลาํตบัภูมิประเทศ สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการวางแผนการใชท่ี้ดินและการจดัการอยา่งย ัง่ยืนสาํหรับการผลิตพืชในพื้นท่ี

โครงการหลวงฯ ต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

พื้นท่ีศึกษาอยูใ่นบริเวณป่า และแปลงของเกษตรกร ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

เร่ิมทาํการศึกษาในเดือนตุลาคม 2564 และส้ินสุดการศึกษา ในเดือนธนัวาคม 2564 ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่ 

มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 1,171-1,290 ม. สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน 

(Itropical savannaclimate: Aw) (Koppen, 1931) อุณหภูมิเฉล่ีย 24 °C และมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 1,150 มม./ปี 

ทาํการศึกษาดินทั้งหมด 12 พีดอน ในบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินแกรนิต ไดแ้ก่ ท่ีลาดชนัภูเขาตอนบน (DMH1) 

และ(DMH6)  ท่ีลาดชันภูเขาตอนกลาง (DMH2) และ(DMH5)  ท่ีลาดชันภูเขาตอนล่าง (DMH3) และ

(DMH4) พื้นท่ีเกษตรลาดเชิงเขาตอนบน (M7) และ(M12) พื้นท่ีเกษตรลาดเชิงเขาตอนกลาง (M8) และ

(M11) พื้นท่ีเกษตรลาดเชิงเขาตอนล่าง (M9) และ (M10) (Figure 1) โดยทาํการขดุหลุมหนา้ตดัดินขนาดเลก็ 

(minipit) ขนาด 50 x 50 x 50 cm ทาํการศึกษาลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของบริเวณท่ีใชเ้ป็นตวัแทน และเก็บ

ตวัอย่างดินตามชั้นกาํเนิดดิน เพื่อนาํไปวิเคราะห์สมบติัต่างๆ ในห้องปฏิบติัการโดยวิธีการวิเคราะห์ติน

มาตรฐาน (เอิบ, 2548; Soil Survey Staff, 1993 และNational Soil Survey Center, 1996) ประกอบดว้ยการ

แจกกระจายขนาดอนุภาคดิน ความหนาแน่นรวม ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวตัถุ ปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ ปริมาณเบสท่ีสกัดได้ (แคลเซียม 
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แมกนีเซียม และโซเดียม) ทาํการรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมีของดิน 

ปัจจยัท่ีควบคุมลกัษณะของดินในพื้นท่ีศึกษา รวมถึงอธิบายความหมายขอ้มูลดิน โดยพิจารณาลกัษณะ และ

สมบติัของดินตามลาํดบัภูมิประเทศท่ีลาดเชิงเขาหินแกรนิต 

 

ผลการศึกษาและวจิารณ์ 

สภาพแวดล้อมและลกัษณะทัว่ไปของดิน 

การศึกษาสภาพแวดลอ้มและลกัษณะของดินในพื้นท่ีแปลงเกษตรกร ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 12 บริเวณ พบว่า ดินในบริเวณ DMH1, 2, 3, 4, 5 และ DHM6 วตัถุตน้กาํเนิดดิน

เป็นหินไบโอไทตแ์กรนิต สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีลาดชนัภูเขามีการพุพงัสลายตวัอยู่กบัท่ี และสภาพผิวหน้า

เป็นแบบการกร่อน มีความลาดชนัของผวิหนา้ในพิสัยร้อยละ 45-60 ดินในบริเวณ M7, M8, M9, M10, M11 

และ M12 พฒันามาจากวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีเป็นตะกอนนํ้ าพาเฉพาะพื้นท่ี และตะกอนหินดาดเชิงเขา สภาพ

พื้นท่ีท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการกร่อนในพื้นท่ีลาดชนัภูเขาตอนกลาง และพื้นท่ีลาดชนัภูเขาตอนล่างของภูเขา

หินอคันี สภาพการซึมนํ้ าท่ีหนา้ผิวดินและการไหลบ่าของนํ้ าผิวดินปานกลาง มีความลาดชนัตั้งแต่ร้อยละ 

10-16 ดินส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าไม่ดี 

 

 
Figure 1 Relationship between soil profile characteristic and landscape position. 

 

สัณฐานวทิยาของดิน 

ดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก ดินบนมีสีเทาเขม้มาก และสีนํ้ าตาลผสมแดงเขม้ ดินล่าง มีสีนํ้ าตาลปนแดง 

และแดงถึงนํ้ าตาลปนเทา เน้ือดินอยู่ในช่วงดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียว โครงสร้างดินแบบกอ้น

เหล่ียมมุมคม นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วนของหินทรายในบริเวณท่ีเป็นดินต้ืน จากการศึกษาพบว่า ตาํแหน่ง

ตามลาํดบัภูมิประเทศของท่ีลาดเชิงเขาหินแกรนิตอิทธิพลต่อความต้ืนลึกของดิน สีดิน ส่วนดินในบริเวณ
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ตั้งแต่ท่ีลาดเชิงภูเขาตอนบนจนถึงตอนล่าง บริเวณ DMH1 ถึง DMH6 เป็นดินท่ีมีการพฒันาการตวัสูง ดินลึก 

มีการสะสมของดินเหนียวในดินล่าง 

ความลึกประมาณ 50 ซม. จากชั้นผิวดิน และพบแร่เหล็กออกไซด์ ลกัษณะพื้นผิวของสภาพภูมิ

ประเทศเป็นแบบโคง้นูน ส่วนดินแปลงเกษตรท่ีลาดเชิงเขา M7, M8, M11 และ M12 พบการสะสมชั้นสะสม

ดินเหนียว และแร่เหลก็ออกไซด ์ท่ีระดบัความลึกเดียวกบัดินอ่ืนลกัษณะสีดินเป็นสีนํ้าตาลแดง อีก 2 บริเวณ 

ไดแ้ก่ บริเวณ M9 และ M10 พบว่า เป็นดินท่ีลึกเน่ืองจากเป็นดินท่ีอยู่ต ํ่ากว่าในสภาพภูมิประเทศ อิทธิพล

ของการชะละลายมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาตวัของดิน ทาํให้เกิดการสะสมของดินตะกอน เป็นการ

เปล่ียนทางนํ้ าจากหุบเขาชนัลงสู่ท่ีราบ จึงทาํให้ดินชั้นล่างวินิจฉยัทั้งหมดเป็นชั้นท่ีมีการสะสมของตะกอน

ดินท่ีมีสีซีดมากกวา่ดินบริเวณอ่ืน 

 

สมบัติทางกายภาพ 

ผลการศึกษาการกระจายขนาดของอนุภาคดินตามความลึกในแต่ละชั้นดิน พบว่า การกระจายของ

อนุภาคขนาดทรายทุกบริเวณในชั้นดินบนอยูใ่นช่วง 20.80-37.10 % ส่วนในดินล่างอยูใ่นช่วง 17.80-33.40 % 

การกระจายของอนุภาคขนาดทรายแป้งในชั้ นดินบนอยู่ในช่วง 14.60-33.70 % ดินล่างอยู่ในช่วง 

14.10-27.70 % และการกระจายของอนุภาคขนาดดินเหนียวในชั้นดินบนอยูใ่นช่วง 27.20-53.20 % และใน

ดินล่างอยู่ในช่วง 39.20-58.90 % โดยภาพรวม พบว่า เน้ือดินมีดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากวตัถุตน้

กาํเนิดของดินท่ีเป็นหินไบโอไทตแ์กรนิต เน้ือดินเป็นดินเหนียวตลอดหนา้ตดัดิน แต่ในบริเวณท่ีอยูต่ ํ่าลงไป

ตามสภาพภูมิประเทศมีนํ้ าพาผสมกบัตะกอนหินดาดเชิงเขาของหินแกรนิต ดินบริเวณท่ีอยู่ตอนบนของท่ี

ลาดเชิงภูเขามีเน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนเหนียวปนทราย และมีอนุภาคขนาดทราย

ตามลาํดับ (Figure 3) ความหนาแน่นรวมของดินทุกบริเวณมีค่าอยู่ในระดับค่อนขา้งตํ่าถึงค่อนขา้งสูง 

อยู่ในช่วง 1.28-1.83 Mg/m3 โดยในชั้นดินบนมีค่าอยู่ในช่วง 1.28-1.83 Mg/m3 ส่วนในชั้นดินล่างมีค่าอยู่

ในช่วง 1.44-1.71 Mg/m3 และความหนาแน่นรวมของดินมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามความลึก (Figure 2)  การท่ี

ค่าความหนาแน่นรวมของดินส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามความลึกเน่ืองจากในดินบนมีปริมาณ

อินทรียวตัถุสูงกวา่ และมีการเคล่ือนยา้ยดินเหนียวจากชั้นดินบนลงสู่ชั้นดินล่าง อนุภาคท่ีมีขนาดเลก็ละเอียด

จะแทรกตวัอยู่ในช่องว่างในดิน ทาํให้ดินชั้นดินล่างมีการอดัตวัมากข้ึน (Brady and Weil, 2008) สําหรับ

ความหนาแน่นรวมของดินบริเวณพื้นท่ีเกษตรท่ีลาดเชิงเขา M7, M8, M9, M10, M11 และ M12 เกิดจากการ

ใชเ้คร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ในการไถพรวนซํ้ าพื้นท่ีเดิม ทาํให้เกิดการอดัตวัแน่นในชั้นท่ีอยูใ่ตช้ั้นไถพรวน 

(เอิบ, 2547) 
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Figure 2 Bulk density total in soils along footslope of granitestone mountain. 

 

 
Figure 3 Textural class of soils selected 

สมบัติทางเคมีของดิน 

จากผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชดิน โดยใชส้ดัส่วนดิน ต่อนํ้า 1:1 พบวา่ ดินมีค่าพีเอชเป็นกรดรุนแรงมาก

ถึงเป็นกลางมีค่าอยูใ่นช่วง 3.47 - 6.72 (Figure 4a) ปริมาณอินทรียวตัถุมีค่าตํ่ามากถึงสูงมาก มีค่าอยูใ่นช่วง  

3.00 -130.20 g/kg (Figure 4b) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์มีค่าตํ่ ามากถึงสูง มีค่าอยู่ในช่วง  

0.83 – 33.34 mg/kg (Figure 5c) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์มีค่าตํ่าถึงสูงมาก มีค่าอยู่ในช่วง 

37.82 – 446.33 mg/kg  (Figure 5d) ปริมาณเบสท่ีสกดัได ้ไดแ้ก่ ธาตุประจุบวกท่ีเป็นด่างอยู่ในรูปท่ีสกดัได ้

คือ แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม ปริมาณแคลเซียมท่ีสกดัไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่าถึงปานกลาง มีค่าอยูใ่นช่วง 

3.12 – 4.51 cmol/kg (Figure 6e) ปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกัดได้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าอยู่ในช่วง  
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2.08 – 2.82  cmol/kg  (Figure 6f) และปริมาณโซเดียมท่ีสกดัไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่ามากถึงสูงมาก มีค่าอยูใ่นช่วง 

13.22 – 178.25 mg/kg  (Figure 6g) 

(a) pH H2O 1:1 

 

(b) OM  

 

 
Figure 4 Depth functions of soil pH by water and 1M KCl and organic matter content in soils along 

       footslope of granitestone mountain.  

(c) Avai.P 

 

(d) Avai.K 

 

 
Figure 5 Depth functions of major plant nutrients in soils along foot slope of granitestone mountain.  

mg/kg  mg/kg  

g/kg  
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(e) Extr. Ca 

 

(f) Extr. Mg 

 

(g) Extr. Na 

 

  
Figure 6 Depth functions of extractable bases in soils along foot slope of granitestone mountain 

 

สรุป 

ดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก ยกเวน้ดินในตาํแหน่งท่ีอยู่พื้นท่ีเกษตรท่ีลาดเชิงเขาตอนล่างจาํนวน 

2 บริเวณ คุณสมบติัทางกายภาพของดินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งในสภาพภูมิประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือดินมี

ความเหนียวเพิ่มข้ึนในดินท่ีพบในตาํแหน่งตามสภาพภูมิประเทศท่ีสูงข้ึน และดินท่ีอยูใ่นตาํแหน่งท่ีใกลก้บั

ภูเขาหินแกรนิตจะมีความลึกมากกว่าดินท่ีอยู่บริเวณท่ีลาดเชิงเขาตอนล่าง สมบติัทางเคมีของดินไม่แสดง

ความสัมพนัธ์ชดัเจนกบัตาํแหน่งของดินท่ีพบในลาํดบัภูมิประเทศของท่ีลาดเชิงภูเขาหินแกรนิต โดยดินมี

ปริมาณอินทรียวตัถุในระดบัตํ่ามากถึงสูงมาก แคลเซียมมีแนวโนม้ลดลงในดินตามบริเวณตอนบนของท่ี

ลาดเชิงเขา และความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามความสูงท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบั

ปริมาณของอนุภาคขนาดดินเหนียวท่ีเพิ่มข้ึน การปรับปรุงเพื่อการเกษตรตอ้งมีการปรับความเป็นกรด-ด่าง

ของดิน  โดยการเติมโดโลไมท์จะทาํให้ดินมีปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมเพิ่มข้ึน ควบคู่ไปกบัการเพิ่ม

ปริมาณอินทรียวตัถุใหก้บัดินโดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสดเพื่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งย ัง่ยนื  

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แฮ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในเร่ืองสถานท่ี 

มูลนิธิโครงการหลวงท่ีมอบทุนวิจยั และนกัศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่ ท่ีใหค้วาม

ช่วยเหลือในการเกบ็ขอ้มูลมาวิจยั 

 

 

cmol/kg  cmol/kg  mg/kg  
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Soil Quality Assessment in The Monoculture (maize) and Integrated Agriculture Areas in Mae 
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บทคดัย่อ 

          การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของดินการทาํการเกษตรเชิงเด่ียวโดยปลูก

ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นหลกัและเกษตรผสมผสาน โดยใชแ้ปลงตวัอยา่งพื้นท่ีละ 8 แปลง เพื่อเก็บตวัอยา่งดิน 

(รวมทั้ งหมด 16 แปลง) ง ในพื้นท่ีตาํบลบ้านทับ และตาํบลช้างเค่ิง อาํเภอแม่แจ่ม จังหวดั เชียงใหม่ 

ตรวจสอบคุณสมบติัของดินภาคสนามโดยใชว้ิธีการประเมินคุณภาพของดินตามคู่มือขององคก์ารอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ไดแ้ก่ เน้ือดิน โครงสร้างดิน ช่องว่างในดิน สีดิน ปริมาณสีจุดประ

ของดิน ปริมาณและขนาดของไส้เดือนดิน กล่ินดิน การพฒันาของรากพืช การขงันํ้ าท่ีผิวหน้าดิน รอย

แตกระแหงท่ีผวิดินในช่วงฤดูแลง้ ส่ิงปกคลุมดิน และการกร่อนของดิน ตามสภาพพื้นท่ีและการจดัการของ

เกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าการประเมินคุณภาพของดินในพื้นท่ีการทาํการเกษตรเชิงเด่ียว (ขา้วโพดเล้ียง

สัตว)์ มีผลประเมินระดบัปานกลาง (20 – 29.5 คะแนน) และพื้นท่ีการทาํเกษตรผสมผสานมีผลประเมิน

ระดบัปานกลางถึงดี (26.5 – 35 คะแนน) โดยสพรรณณพืชปกคลุมผวิดินในพื้นท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 

% มีอิทธิพลต่อความเส่ียงการกร่อนของดิน ดงันั้นรูปแบบการทาํเกษตรกรรมจึงควรนาํมาใชเ้ป็นหลกัใน

พิจารณาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษดิ์นและนํ้าในพื้นท่ีศึกษา 

คาํสําคญั: เกษตรเชิงเดียว เกษตรผสมผสาน การใหค้ะแนนดว้ยภาพ 

 

Abstract 

This study aimed to assess the soil quality in the  monoculture farming with mainly maize and 

integrated agriculture. Eighth sampling plots were applied for soil sample collection in each agricultural 

system, total 16 plots, in Ban Thap and Chang Keng Subdistrict, Mae Chaem District, Chiang Mai Province. 

Soil quality assessment was done follwed the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) manual. These consisted of soil texture, soil structure, soil porosity, soil color, number and colour of 
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soil mottle, earthworm, potential rooting depth, Surface ponding, surface crusting and surface cover and soil 

erosion to the conditions of the area and the management of farmer. The results showed that the assessment 

of soil quality in the monoculture area (maize) that there was an assessment at a moderate level (20 – 29.5 

points), while a moderate to good level (26.5-35 points) was classified in  mixed farming areas.  The 

vegetation  cover in the area with slope >35% had high influenced on  soil erosion risk. Thus, agricultural 

systems should be mainly concerned for supporting soil and water conservation  in the study area. 

Keyword:  Monoculture, Integrated Agriculture, Visual Scoring 

 

บทนํา 

        การทาํการเกษตรบนพื้นท่ีสูงหรือบนพื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น ส่วนใหญ่ในอดีตพื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีป่า 

ระบบการเกษตรเชิงเด่ียว คือ ระบบเกษตรท่ีปลูกพืชชนิดเดียว ในบริเวณกวา้ง เป็นระบบท่่ีนิยมใช้โดย

เกษตรกรผูม้ ีพื้นท่ีในการทาํการเกษตรเป็นจาํนวนมาก  ระบบเกษตรผสมผสาน คือ ระบบเกษตรกรรมท่ีมี

การปลูกพืช และเล้ียงสตัวห์ลาย ๆ ชนิดในพื้นท่ีเดียวกนั โดยการผลิตแต่ละชนิดเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

ระบบความสัมพนัธ์อาจจะอยูใ่นรูปความสัมพนัธ์ระหว่างพืชกบัพืช พืชกบัสัตว ์หรือ สัตวก์บัสัตวก์็ได ้(กิติ

ศกัด์ิ, 2564) เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอ แม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่ มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นหลกั และมี

พื้นท่ีปลูกจาํนวนมากซ่ึงอยูบ่นพื้นท่ีลาดชนัเชิงชอ้น บา้นแม่ข้ีมูก ตาํบล บา้นทบั อาํเภอ แม่แจ่ม มีพื้นท่ีท่ีติด

กบัพื้นท่ีป่า และมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งต่อเน่ืองจนดินเกิดความเส่ือมโทรม  ในปี พ.ศ. 2564 เกษตรกร

ชุมชนบา้นแม่ข้ีมูก อาํเภอ แม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่ ไดมี้การรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ

กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา (ชรัญญา, 2564) โดยมีใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบ่งเป็นสัดส่วน ดั้งน้ี ผกั และ

ธัญพืช ไมผ้ล สมุนไพร ป่า และกลว้ย (นงนุช, 2564) ในดา้นคุณภาพดินระบบการเกษตรเชิงเด่ียวจะพบ

ปัญหาเร่ือง ดินเส่ือมโทรม เน่ืองมาจากปุ๋ยเคมีจะเร่งอตัราการสลายตวัของอินทรียวตัถุในดิน ทาํให้ความ

หนาแน่นของดินเพิ่มข้ึน ความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่าลง และการใชปุ๋้ยเคมีท่ีมีไฮโดเจนไอออน (H+) เป็น

องคป์ะกอบ ทาํให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มข้ึน ซ่ึงทาํให้ธาตุอาหารพืชบางตวัเปล่ียนสภาพไปอยู่ในรูปท่ีไม่

เป็นประโยชน์ต่อพืช การประเมินคุณภาพดินเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้

เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด โดยใชว้สัดุปรับปรุงดินในปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดในการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนในการผลิต (ปิยพร, 2561) 

 
อุปกรณ์และวธีิการ  

พืน้ทีศึ่กษา 

      การเก็บตวัอย่างดิน  เลือกตวัแทนในพื้นท่ีโดยรวมตามลกัษณะภูมิประเทศ  และทาํการเจาะดินเพื่อดู

ความสมํ่าเสมอของดินในพื้นท่ี และทาํการเก็บตวัอย่างดิน 2 รูปแบบคือ การเก็บตวัอย่างแบบรบกวนดิน 

(ทาํลายโครงสร้าง) และการเก็บตวัอยา่งดินแบบไม่รบกวนดิน (ไม่ทาํลายโครงสร้าง) โดยใชก้ระบอกเหลก็ 
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และแหวนเก็บตวัอยา่งดินท่ีทราบปริมาตรท่ีแน่นอนเก็บตวัอย่างดินท่ีระดบัความลึก 0-5, 5-10, 10-15 และ 

15-30 เซนติเมตร ตามลาํดบัของแต่ละจุดพื้นท่ีละ 3 จุด และจดัทาํหลุมศึกษาดินขนาดเลก็ (Soil minipit) ตาม

คู่มือการเกบ็ตวัอยา่งและอธิบายลกัษณะของดินภาคสนามตาม National soil survey center natural resources 

conservation service ประเทศสหรัฐอเมริกา (เอิบ, 2548)  วิธีการตรวจสอบคุณสมบติัของดินภาคสนาม 

(Visual soil assessment) โดยวิธีการประเมินคุณภาพของดินตาม คู่มือขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) สาํหรับพื้นท่ีเกษตรเชิงเด่ียวปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และเกษตรผสมผสาน ไดแ้ก่ เน้ือ

ดิน โครงสร้างดิน ช่องว่างในดิน สีดิน ปริมาณ สีจุดประของดิน ปริมาณไส้เดือนและขนาดของไส้เดือน 

กล่ินดิน การพฒันาของรากพืช การขงันํ้ าหน้าผิวดิน รอยแตกผิวดินในหน้าแลง้และส่ิงปกคลุม และการ

กร่อนของดิน (FAO, 2020) 

 

ผลและวจิารณ์  

การประเมินคุณภาพดิน 

1.1  พื้น ท่ีการทําการเกษตรเชิงเ ด่ียว (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)  (MKN1-MKN8)  ความสูงจาก

ระดบันํ้ าทะเลปานกลางท่ี 896 - 1034 เมตร ระดบัความลาดชนัอยูร่ะหว่าง 28-36 %  (Table 1) มีผลประเมิน

ท่ีระดบัปานกลาง (20 – 29.5 คะแนน) เน้ือดินในพื้นท่ีมีลกัษณะ ร่วนเหนียวถึงทรายปนร่วน โครงสร้างดินมี

การจบักนัเป็นกอ้น ประมาณร้อยละ 50 มีรูปร่างเป็นกอ้นเหล่ียมมุมคมและมีช่องว่างในดินขนาดเล็ก ปาน

กลาง สีดินมีสีคลํ้ าใกลเ้คียงค่ามาตรฐาน ไม่พบสีจุดประ และไส้เดือนดิน กล่ินดินมีกล่ินดินธรรมชาติ 

ความสามารถในการหยัง่ลึกของรากพืชอยูร่ะหวา่ง 40-60 เซนติเมตร ดินในพื้นท่ีไม่พบนํ้าขงัหนา้ผวิดิน โดย

ดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าอยูแ่ลว้ ดินมีรอยแตกขนาด 20-30 เซนติเมตร และมีพืชปกคลุมผิวดินร้อยละ 30 - 70 ใน 3 

พื้นท่ี และ ดินมีรอยแตกขนาดใหญ่กว่า 50 เซนติเมตร และมีพืชปกคลุมผิวดินไม่เกินร้อยละ 30 ใน 5 พื้นท่ี 

พบการกดัเซาะของนํ้ามีการกร่อนเป็น Rill และ Sheet เกิดข้ึน ความลึกของการกร่อนของดินพบมากกวา่ 30 

เซนติเมตร พบในทุกพื้นท่ี (Table 2) 
 

Table 1 General characteristics of monoculture (maize) areas  

Study Aera Coordinate Altitude Slope Land use 

MKN1 422752 E 2042572 N 1,034 MSL 28 % Maize 

MKN2 423151 E 2041892 N 896 MSL 32 % Maize 

MKN3 423201 E 2042269 N 987 MSL 36 % Maize 

MKN4 423339 E 2042554 N 1,003 MSL 30 % Maize 

MKN5 423236 E 2042899 N 1026 MSL 35 % Maize 

MKN6 423878 E 2042775 N 963 MSL 34 % Maize 

MKN7 424133 E 2042669 N 915 MSL 35 % Maize 

MKN8 424096 E 2042623 N 913 MSL 30 % Maize 
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Table 2 General characteristics of integrated agricultural areas 

 

1.2 พื้นท่ีการทาํเกษตรผสมผสาน (MKM1 – MPN2) ความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางท่ี 518 -

813 เมตร ระดบัความลาดชนัอยู่ระหว่าง 27-38 % (Table 3) มีผลประเมินท่ีระดบัปานกลางถึงดี (26.5 – 35 

คะแนน)  เน้ือดินในพื้นท่ีมีลกัษณะ เหนียวปนทรายถึงทรายปนร่วน โครงสร้างดินมีการจบักนัเป็นกอ้น 

ประมาณร้อยละ 50 มีรูปร่างเป็นกอ้นเหล่ียมมุมคมและมีช่องว่างในดินขนาดเล็ก ปานกลาง สีดินมีสีคลํ้า

ใกลเ้คียงค่ามาตรฐาน ใน 8 พื้นท่ี และ 2 พื้นท่ีพบสีดินมีสีคลํ้ าเท่ากบัค่ามาตรฐาน  ไม่พบสีจุดประ และ

ไส้เดือนดิน กล่ินดินมีลกัษณะกล่ินดินธรรมชาติ ความสามารถในการหยัง่ลึกของรากพืชอยูร่ะหว่าง 40-60 

ดินในพื้นท่ีไม่พบนํ้ าขงัหนา้ผวิดิน โดยดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า ดินมีรอยแตกขนาด 20-30 เซนติเมตร และมีพืชปก

คลุมผิวดินร้อยละ 30 ถึง 70 พบใน 6 พื้นท่ี และ 2 พื้นท่ีไม่พบรอยแตกของดิน และมีพืชปกคลุมผิวดินไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 พบการกดัเซาะของนํ้ามีการกร่อนเป็น Rill และ Sheet ความลึกของการกร่อนของดินพบ

มากกว่า 30 เซนติเมตร พบใน 4 พื้นท่ี และ 6 พื้นท่ี พบการเซาะของนํ้ านอ้ยถึงไม่พบเลย ความลึกของการ

กร่อนของดินพบ ไม่เกิน 15 เซนติเมตร (Table 4) 

การประเมินคุณภาพของดินในพื้นท่ีการทาํการเกษตรเชิงเด่ียว (ขา้วโพดเล้ียงสัตว)์ มีผลประเมินท่ี

ระดบัปานกลาง (20 – 29.5 คะแนน) และพื้นท่ีการทาํเกษตรผสมผสาน มีผลประเมินท่ีระดบัปานกลางถึงดี 

(26.5 – 35 คะแนน) ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 % พบการการกร่อนของดินแบบเป็นร้ิว (rill) และ

เป็นร่องขนาดใหญ่ (gully) ทั้งการเกษตรเชิงเด่ียว (ขา้วโพดเล้ียงสตัว)์ และเกษตรผสมผสาน ซ่ึงการประเมิน

การให้คะแนนความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ ?พรรณพืชปกคลุมผิวดิน (vegetation cover)ในระบบ

การเกษตรผสมผสานจะอยูใ่นระดบัคะแนนท่ีดีกวา่การเกษตรเชิงเด่ียว ในพื้นท่ีการเกษตรเชิงเดียวควรมีการ

อนุรักษดิ์นในพื้นท่ี เช่น การปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพื้นท่ีหรือปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดความแรง

ของเม็ดฝน และชะลอความเร็วของนํ้ า (กรมพฒันาท่ีดิน, 2564)  และพื้นท่ีมีความลาดเทมาก (20-35 

เปอร์เซ็นต)์  จาํเป็นตอ้งมีมาตรการอนุรักษดิ์น และนํ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ คนัคูรับนํ้ ารอบเขา ขั้นบนัไดดิน 

ซ่ึงอาจจะเป็นขั้นบนัไดดินสาํหรับไมผ้ล (กรมพฒันาท่ีดิน, 2557) 

Study Aera Coordinate Altitude Slope Land use 

MKM1 424832 E  2042642 N 790 MSL 30 % Banana and Rubber 

MKM2 425559 E  2042473 N 733 MSL 35 % Banana and Mango 

MKM3 426743 E  2041705 N 778 MSL 38 % Banana and Mango 

MKM4 427148 E  2041695 N 813 MSL 29 % Banana and Mango 

MPL1 436516 N  2046522 E 518 MSL 30 % Banana and Coconut 

MPL2 436259 E  2046563 N 616 MSL 35 % Banana and Teak 

MPN1 437033 E  2048333 N 600 MSL 36 % Banana and Longan 

MPN2 438064 E  2048023 N 627 MSL 27 % Banana and Longan 
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Table 3 Assessment score of properties in monoculture areas (maize) 

Parameter 
Study Aera 

MKN1 MKN2 MKN3 MKN4 MKN5 MKN6 MKN7 MKN8 

Soil Texture (x3)
 * 1 1 0.5 1.5 1 1.5 0 0.5 

Soil Structure (x3)
 * 0 1 1 1 1 1 1 1 

Soil Porosity (x3)
 * 0 1 1 1 1 1 1 1 

Soil Color (x2)
 * 1 1 1 1 1 1 1 1 

Soil Mottles (x3)
 * 2 2 2 2 2 2 2 2 

Earth Worm(x3)
 * 0 0 0 0 0 0 0 0 

Smell (x2)
 * 1 1 1 1 1 1 1 1 

Root Develop (x3)
 * 1 1 1 1 1 1 1 1 

Surface ponding (x3)
 * 2 2 2 2 2 2 2 2 

Surface cover, crusting (x2)
 * 0 0 1 0 1 1 0 0 

Soil Erosion (x1)
 * 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total score** 20 28 26.5 27.5 28 29.5 23 24.5 

* 0 =Poor, 1 = Moderate condition, 2 =  Good condition   ** Poor = <20, Moderate = 20-37, Good = >37 
 

Table 4 Assessment score of properties in Integrated Agriculture 

Parameter 
Study Aera 

MKM1 MKM2 MKM3 MKM4 MPL1 MPL2 MPN1 MPN2 

Soil Texture (x3)
* 0.5 0.5 0.5 0 1 0 1 1 

Soil Structure (x3)
 * 1 1 1 1 1 2 1 1 

Soil Porosity (x3) * 1 1 1 1 1 2 1 1 

Soil Color (x2) * 1 1 1 2 1 2 1 1 

Soil Mottles (x3)
 * 2 2 2 2 2 2 2 2 

Earth Worm(x3)
 * 0 0 0 0 0 0 0 0 

Smell (x2)
 * 1 1 1 1 1 1 1 1 

Root Develop (x3)
 * 1 1 1 1 1 1 1 1 

Surface ponding (x3)
 * 2 2 2 2 2 2 2 2 

Surface cover, crusting (x2)
 * 1 1 1 2 2 1 1 1 

Soil Erosion (x1)
 * 0 0 2 0 2 2 0 2 

Total score** 26.5 26.5 28.5 29 32 35 28 30 

* 0 =Poor, 1 = Moderate condition, 2 =  Good condition   ** Poor = <20, Moderate = 20-37, Good = >37 
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สรุป 

 ระบบการเกษตรผสมผสานคุณภาพดินอยู่ในระดบัคะแนนท่ีสูงกว่าการเกษตรเชิงเด่ียว แสดงให้

เห็นว่ารูปแบบการทาํเกษตรกรรมแบบผสมผสานมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ดินไดดี้กว่าปลูกพืชเชิงเด่ียว 

นอกจากน้ีความลาดชนัของพื้นท่ีก็ส่งผลต่อความเส่ียงการเกิดการพงัทลายดิน ดงันั้น การพิจารณาคดัเลือก

ระบบการทาํเกษตรกรรมและรูปแบบการปลูกจึงมีความสาํคญัมากเพื่อการการอนุรักษดิ์นและนํ้าบนท่ีสูงให้

เกิดความยัง่ยนืต่อไป  
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มูลค่ากกัเกบ็คาร์บอนในพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างอ่างเกบ็นํา้คลองวงัโตนด จังหวดัจันทบุรี 

Carbon sequestration value in the Khlong Wang Tanot Reservoir Construction Project, Thailand 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินปริมาณกกัเก็บคาร์บอน ในพื้นท่ีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าคลองวงั

โตนด จงัหวดัจนัทบุรี ทาํการสํารวจด้วยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบ point sampling ท่ีแต่ละกลุ่มแปลงตวัอย่าง 

(cluster) ห่างกนั 500 x 500 เมตร รวม 135 กลุ่มแปลง 675 แปลงย่อย ทัว่พื้นท่ีนํ้ าท่วมและพื้นท่ีขา้งเคียง

ปริมาณคาร์บอนในแต่ละกลุ่มแปลงนาํมาสร้างค่าของกริดคาร์บอนขนาด 40 x 40 เมตร โดยวิธี interpolation 

ผลการศึกษา พบว่า ในพื้นท่ีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าคลองวงัโตนด ครอบคลุมพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขา

สิบหา้ชั้น มีพื้นท่ี 1,223.3 เฮกตาร์ และในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุซ่อง มีพื้นท่ี 877.1 เฮกตาร์  ปริมาณกกั

เก็บคาร์บอนในพื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น มีค่าสูงกว่าเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เท่ากบั 

76,903.2 และ 8,250.8 ตนั ตามลาํดบั คิดเป็นปริมาณดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 281,981 ตนั และ 

30,253 ตนั ตามลาํดบั มีมูลค่าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตรวม 3,147,328.8 บาท ทั้งน้ีไม่รวมปริมาณกกัเกบ็ท่ี

จะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

คาํสําคญั  ทุนธรรมชาติ:  คาร์บอน:  อ่างเกบ็นํ้าคลองวงัโตนด 
 

Abstract 

 The purpose of this study focused to  assess the amount of carbon sequestration in the Khlong Wang 

Tanot Reservoir Construction Project, Chanthaburi Province. Point sampling technique was applied where 

each sampling cluster was systematically spaced 500 m x 500 m  across the flooded area, a total of 135 

clusters of 675 sub-plots. The carbon content of each cluster was used to determine the 40 m x 40 m  carbon 

grid values by interpolation process. The results showed that the reservoir covers an area of 1,223.3 hectares 

in Khao Sip Ha Chan national park and 877.1 hectares in Pah Khun Song national reserved forest. The 

carbon storage had higher in   the national park than the national reserved forest,  76,903.2 and 8,250.8 tons, 

respectively . The amount of carbon dioxide (CO2) absorbed was  281,981 tons and 30,253 tons, 

respectively. The estimate of  a total carbon credit turnover was  3,147,328.8 baht, excluding the increasing 

in carbon storage in the future. 

Keywords natural capital: carbon: Khlong Wang Tanot reservoir 
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บทนํา 

 การเปล่ียนแปลงวฏัจกัรคาร์บอนในพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดห์รือการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ากการตดัไมท้าํลายป่า หรือการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปานทิพย ์(2554) 

กล่าวว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น การเผา

ไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการตดัไมท้าํลายป่าเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั หรือ 

การเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตดัไมท้าํลายป่าน้ีนับว่าเป็นตวัการสําคญัท่ีสุดในการปลดปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ ในประเด็นน้ี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าคลองวงัโตนด จงัหวดั

จนัทบุรี ของกรมชลประทาน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เป็นท่ีสนใจขององคก์รต่าง ๆ ทั้งฝ่าย

สนบัสนุนและฝ่ายคดัคา้นการก่อสร้าง เพราะนอกจากจะมีผลทาํใหเ้กิดการสูญเสียพื้นท่ีป่าไมอ้นัเป็นแหล่งท่ี

อยู่อาศยัของสัตวป่์าหายากในระดบัสากล โดยเฉพาะการสูญเสียถ่ินท่ีอยู่อาศยัของชา้งป่า และขดัแยง้กบั

นโยบายในการเพิ่มพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศ ถึงแมจ้ะมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ

ทางกฎหมายไปแลว้ แต่พบว่าขอ้มูลประการหน่ึงท่ีรายงานการศึกษาดงักล่าวไม่มีการกล่าวถึงในคร้ังแรก ๆ 

คือ การสูญเสียตน้ทุนทางธรรมชาติ และนิเวศบริการของป่า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ความคุม้ค่า

ของโครงการ โดยเฉพาะการเป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอนในธรรมชาติ ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ

ตอ้งการประเมินปริมาณกกัเก็บคาร์บอนและมูลค่าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตในพื้นท่ีโครงการก่อสร้างอ่าง

เกบ็นํ้าคลองวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุรี  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างอ่างเกบ็นํา้คลองวงัโตนด 

เน่ืองจากขอบเขตพื้นท่ีนํ้ าท่วมภายหลงัการการก่อสร้างอ่างเกบ็นํ้ าคลองวงัโตนด ท่ีกรมชลประทาน 

(2564) ท่ีกรมชลประทานยื่นหนังสือขอใชพ้ื้นท่ีมาท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ไม่เป็นไป

ตามเส้นชั้นความสูงระดบัทะเลปานกลางตาม จึงเลือกใชเ้ส้นขอบเขตตามท่ีปรากฏในรายงานการศึกษา

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าคลองวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุรี ของกรมชลประทาน 

(2564) นาํมาตรึงค่าพิกดัแผนท่ีและนาํเขา้ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม ArcGIS โดยกาํหนดพื้นท่ีศึกษา ในพื้นท่ี

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าคลองวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุรี  คาบเก่ียวระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น 

จงัหวดัจนัทบุรี และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุซ่อง (Figure 1) 

2. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ทีด่นิบริเวณพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างอ่างเกบ็นํา้คลองวงัโตนด 

จาํแนกโดยการแปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียมแลนดแ์ซท 8 ท่ีบนัทึกภาพวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 

จากเวปไซตข์อง U. S. Geological Survey (USGS): https://www.usgs.gov/ 

 

https://www.usgs.gov/
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3. การสํารวจแจงนับไม้  

สาํรวจแบบ point sampling ดว้ยรีเลสโคป (relascope) ท่ีมีขนาดค่าคงท่ีพื้นท่ีหนา้ตดั (Basal Area 

Factor; BAF) เท่ากบั 3   วางจุดสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มแปลง (cluster) ห่างกนั 500 x 500 เมตร สมํ่าเสมอทัว่

พื้นท่ีนํ้ าท่วม รวม 135 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแปลงประกอบดว้ย 5 แปลงยอ่ย ท่ีตาํแหน่งก่ึงกลางและห่างออกไป

ตามทิศหลกัทั้ง 4  ระยะห่างทิศละ 50 เมตร รวม 675 แปลงยอ่ย ไมต้น้และเถาวลัยท่ี์นบัดว้ยวิธีน้ีมีขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลางท่ีระดบัอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ข้ึนไป ส่วนไมห้นุ่ม และกลา้ไม ้สาํรวจดว้ยแปลงตวัอยา่ง

วงกลมรัศมี 5 และ 2 เมตร ตามลาํดบั ดาํเนินการวจิยัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2564 

4. การวเิคราะห์ปริมาณมวลชีวภาพและคาร์บอนของไม้ยืนต้น 

ใชส้มการแอลโลเมตรี แยกตามชนิดสงัคมพืช โดย ป่าดิบแลง้ ใชส้มการของ Tsutsumi et al. (1983)  

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบช้ืน ใชส้มการตาม Ogawa et al. (1965) ไผ่ ใชส้มการตาม Ubonwan et al. 

(2011) และเถาวลัย ์ใชส้มการตาม ชิงชยั และคณะ (2554)  สาํหรับสังคมพืชท่ีไม่มีสมการสาํหรับประมาณ

ค่ามวลชีวภาพใตพ้ื้นดินของตน้ไม ้จะใชส้มการของ Cairns et al. (1997) การประมาณค่ามวลชีวภาพของไม้

หนุ่ม และกลา้ไม ้ใชว้ิธีการสุ่มเก็บตวัอย่างนาํมาหาปริมาณมวลชีวภาพ ตามแนวทางของ ชิงชยั และคณะ 

(2554)  ปริมาณมวลชีวภาพท่ีได้คาํนวณเป็นปริมาณกักเก็บคาร์บอนเท่ากับร้อยละ 47 ของมวลชีวภาพ 

(IPCC, 2006) เม่ือไดข้อ้มูลการสะสมมวลชีวภาพและคาร์บอนของแต่กลุ่มแปลงตวัอยา่ง จึงนาํมาทาํแผนท่ี

ความหนาแน่นของปริมาณในแต่ละบริเวณดว้ยวิธีการสร้าง interpolation ดว้ยกริดขนาด 40 x 40 เมตร ส่วน

การคาํนวณค่าการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) = คาร์บอน (C) x 3.6667 ตาม IPCC (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1   Location of Khlong Wang Tanot Reservoir Construction Project and the sample plots studied 
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ผลและวจิารณ์ 

1. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ทีด่ินในขอบเขตพืน้ทีท่ีก่รมชลประทานขอใช้ประโยชน์ 

ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วนตามสถานภาพกฎหมาย  ส่วนท่ี 1 คือพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาสิบห้าชั้น พื้นท่ี 1,223.3 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแลง้ในท่ีราบลุ่ม (lowland dry evergreen forest)  

ส่วนท่ี 2  เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุซ่อง พื้นท่ี 877.1 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา (Table 1) 

2. ปริมาณมวลชีวภาพและกกัเกบ็คาร์บอนในพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างอ่างเกบ็นํา้คลองวงัโตนด 

พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพรวม 181,179 ตนั โดยกกัเก็บในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 

และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุซ่อง 163,624 และ 17,555 ตนั คิดเป็นปริมาณเฉล่ีย 133.01 และ 23.96 ตนัต่อ

เฮกตาร์ ตามลาํดบั โดยคิดเป็นปริมาณกกัเก็บคาร์บอนรวม 85,150 ตนั แบ่งเป็นปริมาณท่ีกกัเก็บในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติ  76,910 และ 8,240 ตนั หรือเฉล่ีย 62.51 และ  11.26 ตนัต่อเฮกตาร์ 

ตามลาํดบั (Table 1) โดยปริมาณการกกัเกบ็มวลชีวภาพ/คาร์บอน ในพื้นท่ีโครงการอ่างเกบ็นํ้าคลองวงัโตนด 

ในส่วนของพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ มีปริมาณสูงบริเวณตอนกลางและตอนบนของเขตพื้นท่ีนํ้ าท่วม เน่ืองจาก

สภาพป่าในบริเวณน้ีอยู่ใกลค้ลองโตนด ทาํให้มีความชุ่มช้ืนสูงทาํให้การฟ้ืนตวัของสภาพป่าภายหลงัการ

สัมปทานไม ้รวดเร็วกว่าบริเวณท่ีห่างออกไป ส่วนบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงสภาพปัจจุบนัเกือบ

ทั้งหมด คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม มีปริมาณการกกัเก็บมวลชีวภาพ/คาร์บอน น้อยกว่า (Figure 2) และพบว่า 

ปริมาณมวลชีวภาพเฉล่ียในส่วนของป่าดิบแลง้ในพื้นท่ีโครงการอ่างเก็บนํ้ าคลองวงัโตนด มีค่าสูงกว่ามวล

ชีวภาพของป่าดิบแลง้ท่ีสถานีวิจยัและฝึกนิสิตวนศาสตร์วงันํ้ าเขียว (วสนัต ์และคณะ, 2562) และสูงกวา่มวล

ชีวภาพเฉล่ียในป่าดิบแลง้ทัว่ทั้งพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น (ศูนยว์ิจยัและพฒันานวตักรรมอุทยาน

แห่งชาติ จงัหวดัเพชรบุรี, 2564) ซ่ึงมีค่า 119.92 และ 134.09 ตนัต่อเฮกตาร์ ตามลาํดบั 
 

Table 1 Biomass and carbon storage in the area of Khlong Wang Tanot Reservoir construction project 

Land covers 

Khao Sib Ha Chan National Park Pa Khun Song National Reserved Forest 

Cover area 

(ha) 

Biomass 

(ton) 

Carbon 

(ton) 

Average 

biomass 

(ton/ha) 

Cover area 

(ha) 

Biomass 

(ton) 

Carbon 

(ton) 

Average 

biomass 

(ton/ha) 

Moist evergreen 

forest. 

1.0 217.4 

102.2 
217.4 

- 
- 

- - 

Dry evergreen forest 981.3 138,449.3 65071.2 141.1 40.3 2,989.7 1405.2 74.2 

Forest plantation 195.8 21,419.6 10067.2 109.4 10.3 738.2 347.0 71.7 

Secondary forest 8.7 1,116.7 524.8 128.4 - - - - 

Range land 2.3 210.4 98.9 91.5 - - - - 

Official used zone 4.3 365.3 171.7 85.0 - - - - 

Agricultural 26.9 1,702.1 800.0 63.3 762.2 12,958.6 6090.5 17.0 

Community area 3.0 143.1 67.3 47.7 68.6 868.3 408.1 12.7 

total 1,223.3 163,623.9 76903.2 133.76 877.1 17,554.8 8250.8 20.0 
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Figure 2  Carbon sequestration in the Khlong Wang Tanot Reservoir Construction Project 

 

4. มูลค่าของคาร์บอน  

คาร์บอนในพื้นท่ีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าคลองวงัโตนด 85,154 ตนั มีปริมาณการดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 312,235 ตนั คิดเป็นมูลค่าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต โดยใชอ้ตัราราคาซ้ือขาย

ในต่างประเทศ 0.28 ยโูรต่อตนั ตามราคาการซ้ือขาย ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (องคก์ารบริหารจดัการ

ก๊าซเรือนกระจก, 2563) ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 36 บาทต่อ 1 ยโูร คิดเป็นอตัราซ้ือขาย 10.08 บาทต่อตนั ดงันั้น 

จึงมีมูลค่าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตเท่ากบั 3,147,328.8 บาท โดยมีมูลค่าเฉพาะในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขา

สิบหา้ชั้น 2,842,368.48 บาท ทั้งน้ียงัไม่รวมปริมาณกกัเกบ็คาร์บอนจากการเจริญเติบโตของตน้ไมใ้นอนาคต 
 

สรุป 

 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าคลองวงัโตนด ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้นทาํ

ให้เกิดการสูญเสียตน้ทุนทางธรรมชาติในระดับสากลท่ีมีมูลค่าสูง ท่ีสามารถใช้เป็นกลไกการซ้ือขาย

คาร์บอนและสนองต่อเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

สุทธิใหเ้ป็นศูนย ์ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามแผนของรัฐบาลไทย  
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การกกัเกบ็คาร์บอนของไม้ยืนต้นในป่าชุมชนบ้านปง จังหวดัแพร่ 

CARBON STORAGE OF TREES IN BAN PONG COMMUNITY FOREST PHRAE PROVINCE 
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บทคดัย่อ 

การกกัเก็บคาร์บอนของไมย้ืนตน้ในป่าชุมชนบา้นปง จงัหวดัแพร่ คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

มวลชีวภาพและปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนบา้นปง โดยทาํการวางแปลงตวัอยา่งขนาด 20 x 20 

เมตร จาํนวน 25 แปลง ทาํการสาํรวจตน้ไมท่ี้มีเน้ือไมทุ้กตน้ โดยวดัขนาดความโต และความสูงของตน้ไม ้

พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหามวลชีวภาพ และการกกัเกบ็คาร์บอนของตน้ไมท่ี้มีเน้ือไมทุ้กตน้ 

ผลการศึกษาพบวา่ มวลชีวภาพรวมของตน้ไมใ้นป่าชุมชนบา้นปง ทั้งหมดเท่ากบั 167.05 ตนั โดยมี

มวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมด 131.54 ตนั และมวลชีวภาพใตพ้ื้นดินทั้งหมด 35.51 ตนั และปริมาณการกกั

เก็บคาร์บอนรวมของตน้ไมพ้ื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง ทั้งหมดเท่ากบั 78.51 ตนัคาร์บอน โดยมีปริมาณการกกั

เก็บคาร์บอนของตน้ไมเ้หนือพื้นดินทั้งหมด 61.82 ตนัคาร์บอน และมีปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอนของตน้ไม้

ใตพ้ื้นดินทั้ งหมด 16.69 ตนัคาร์บอน จากการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนบา้นปงทาํหน้าท่ีเป็นแหล่งกักเก็บ

คาร์บอน เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีส่วนสาํคญัในการลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางดา้นการ

กกัเกบ็คาร์บอนท่ีจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั: มวลชีวภาพ, ปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอน, ป่าชุมชนบา้นปง  
 

Abstract 

Carbon Storage of trees in Ban Pong Community Forest Phrae Province.  The objectives of this study 

were to study biomass and carbon Storage in Ban Pong Community Forest by placing 25 sample plots of 20 x 20 

meters in size, surveying every tree with wood by measuring the size and the height of the tree along with data 

analysis by biomass and the carbon Storage of all woody trees. 

The results showed that total Biomass of trees in Ban Pong Community Forest.  The total amount 

was 167.05 tons with total above-ground biomass 131.54 tons and total below-ground biomass 35.51 tons 

and total carbon Storage of trees in the Ban Pong community forest.  The total carbon Storage of trees was 

78. 51 tons carbon with total above- ground tree carbon Storage 61.82 tons carbon and total below- ground 

tree carbon Storage 16.69 tons carbon. The Ban Pong Community Forest serves as a carbon storage facility. 
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It is a green area that plays an important role in reducing environmental problems.  Especially in terms of 

carbon Storage that will contribute to mitigating climate change effectively. 

Keywords: biomass, carbon Storage, Ban Pong community forest 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาท่ีสาํคญัระดบัโลกก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

โดยมีสาเหตุมาจากหลายๆ ดา้นทั้งการใชท้รัพยากรท่ีมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ โดยเป็นตวัการท่ีสําคญัในการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นแลว้มาจากการ

กระทาํของมนุษยท์ั้งส้ิน ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นส่ิงท่ีสาํคญัแก่มนุษยชาติ       ถือเป็นแหล่งนิเวศบริการของโลก

ท่ีสําคญั ทัง่ทางดา้นปัจจยัทั้งส่ีท่ีจาํเป็นแก่มนุษย ์และมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนไดเ้ป็นอย่างดี โดย

ตน้ไมจ้ะมีความสามารถดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์โดยผา่นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง จะถูกกกัเก็บ

ในรูปแบบของคาร์บอนในมวลชีวภาพทั้ งในราก ลาํตน้ ก่ิงก้าน และใบ อย่างไรก็ตามการเพิ่มข้ึนของ

ประชากรโลก ส่งผลให้ความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากป่าเพิ่มมากข้ึน โดยสาเหตุหลกัๆ มาจากการบุกกรุก

และตัดต้นไม้จนเกิดความเส่ือมโทรม เพื่อทาํการเกษตรกรรมย่อมทาํให้ความสามารถในการดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง อีกทัง่ยงัทาํให้คาร์บอนท่ีกกัเก็บไวใ้นมวลชีวภาพของพืชถูกปลดปล่อยผ่าน

กระบวนการย่อยสลายออกมามากเกินไป ปัจจุบนัประเทศไทยมีพื้นท่ีประมาณ 321 ลา้นไร่ หรือประมาณ

ร้อยละ 31.68 ของเน้ือท่ีประเทศ (สาํนกัจดัการท่ีดินป่าไม,้ 2562)  

ป่าชุมชนบา้นปงเป็นป่าชุมชนแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศดีเด่นระดบัประทศในโครงการ   คน

รักษป่์า ป่ารักชุมชน ประจาํปี 2563 มีพื้นท่ีป่าชุมชน 3,330 ไร่ จดัตั้งเม่ือปี 2548 เพราะความเขม้แข็งและ

ศกัยภาพของชุมชนท่ีเช่ือมโยงการจดัการป่าเขา้กบัความมัน่คงดา้นอาหารและนํ้ า คุณภาพชีวิตของชุมชน 

รวมทั้งมีความตระหนกัในการป้องกนัและตั้งรับปรับตวัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัยงั

ไม่มีการศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนแห่งน้ี จึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาการกกัเกบ็คาร์บอนของป่าชุมชน

แห่งน้ี เพื่อจะไดท้ราบปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศของป่าชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงจะแสดงถึงผลของ

การจดัการป่าชุมชนท่ีมีต่อศกัยภาพของระบบนิเวศในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นบา้นปง เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน

ประกอบการวางแผนพฒันาทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ชุมชนได้ใช้

ประโยชน์อย่างย ัง่ยืนต่อไป และเพื่อให้ชาวบา้นไดรั้บทราบขอ้มูลทัว่กนั  จะไดเ้กิดความรักหวงแหน และ

ช่วยดูแลรักษาตลอดไป ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามวลชีวภาพและปริมาณการกกัเก็บ

คาร์บอนของไมย้นืตน้ในป่าชุมชนบา้นปง จงัหวดัแพร่ 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

การวางแปลงตัวอย่าง 

 ทาํการวางแปลงตวัอย่างแบบเป็นระบบ (systematic sampling) จาํนวน 25 แปลง โดยทาํการวาง

แปลงตวัอยา่งขนาด 20 เมตร x 20 เมตร (Figure 1) 

 
Figure 1 Ban Pong Community Forest, Phrae Province 
 

การเกบ็ข้อมูลพรรณพืช 

ทาํการสํารวจตน้ไมท่ี้มีเน้ือไมทุ้กตน้ โดยใชว้ิธีการวดัเส้นรอบวงท่ีความสูงระดบัอกเท่ากบัหรือ

มากกวา่ 4.5 เซนติเมตร ท่ีระดบัความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน และวดัความสูงทั้งหมดของตน้ไม ้

การคาํนวณปริมาณมวลชีวภาพของไม้ยืนต้น 

คาํนวณปริมาณมวลชีวภาพของลาํตน้ ก่ิง ใบ โดยใชส้มการแอลโลเมตรีของป่าเบญจพรรณและเตง็

รังของ Ogawa et al. (1965) 

Ws = 0.0396 (D2H) 0.9326 

Wb= 0.003487 (D2H) 1.0270 

Wl = (28.0/Wtc+0.025)–1 

ดงันั้น ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพรรณพืช เท่ากบั AGB = Ws + Wb + Wl 

 มวลชีวภาพของราก คิดเป็นร้อยละ 27 ของมวลชีวภาพของส่วนท่ีเหนือดิน (IPCC, 2006) มวล

ชีวภาพของราก Wr = (Ws + Wb + Wl) x 0.27 

ดงันั้น ปริมาณมวลชีวภาพของพรรณพืชทั้งหมด เท่ากบั AGB + Wr 

การกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชท่ีมีเน้ือไม ้คาํนวณไดจ้ากสมการของ ชมพู

นุช (2554) คือ ค่ามวลชีวภาพท่ีไดจ้ากสมการแอลโลเมตริก คูณกบั 0.47 (โดยนํ้ าหนกัของเน้ือไมท่ี้อบแห้ง

หรือมวลชีวภาพ จะมีคาร์บอนสะสมอยูป่ระมาณ ร้อยละ 47) ดงัน้ี  

ปริมาณคาร์บอน = มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน x 0.47 
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การกกัเกบ็คาร์บอนในราก คาํนวณไดจ้ากสมการ 

การกกัเกบ็คาร์บอนในราก = (Ws + Wb + Wl + Wr) × 0.47 

  

ผลและวจิารณ์ 

มวลชีวภาพของไม้ต้น 

จากการศึกษาพบว่า มวลชีวภาพรวมของตน้ไมใ้นป่าชุมชนบา้นปงทั้งหมด 167.05 ตนั โดยมีมวล

ชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมด 131.54 ตนั และมวลชีวภาพใตพ้ื้นดินทั้งหมด 35.51 ตนั โดยชนิดตน้ไมท่ี้มีมวล

ชีวภาพรวมมากท่ีสุด 10 อนัดบั ไดแ้ก่ ประดู่ 20.57 ตนั สกั 17.69 ตนั ตะแบกเปลือกบาง 9.28 ตนั ต้ิวขน 9.20 

ตนั ข้ีอา้ย 8.09 ตนั ทองหลาง 8.01 ตนั กระพี้จัน่ 7.33 ตนั แดง 6.78 ตนั ส้านใหญ่ 6.23 ตนั และมะหาด 6.12 

ตนั ตามลาํดบั (Table 1) 

Table 1 Biomass of Trees in Ban Pong Community Forest, Phrae Province 
 

Biomass (tons) 
 

Botanical name AGB BGB Total 

Pterocarpus macrocarpus 16.20 4.37 20.57 

Tectona grandis 13.93 3.76 17.69 

Lagerstroemia duperreana 7.30 1.97 9.28 

Cratoxylum formosum subsp. Pruniflorum 7.24 1.96 9.20 

Terminalia nigrovenulosa 6.37 1.72 8.09 

Erythrina subumbrans 6.31 1.70 8.01 

Millettia brandisiana 5.77 1.56 7.33 

Xylia xylocarpa 5.34 1.44 6.78 

Dillenia obovate 4.90 1.32 6.23 

Artocarpus thailandicus 4.82 1.30 6.12 

Others 53.35 14.40 67.75 

Total 131.54 35.51 167.05 

ปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอน 

จากการศึกษาพบว่า ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนของตน้ไมพ้ื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง ทั้งหมดเท่ากบั 

78.51 ตนัคาร์บอน โดยมีปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอนของตน้ไมเ้หนือพื้นดินทั้งหมด 61.82 ตนัคาร์บอน และ

มีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนของตน้ไมใ้ตพ้ื้นดินทั้งหมด 16.69 ตนัคาร์บอน โดยชนิดตน้ไมท่ี้มีปริมาณการ

กกัเก็บคาร์บอนรวมมากท่ีสุด 10 อนัดบั ไดแ้ก่ ประดู่ 9.67 ตนัคาร์บอน สัก 8.32 ตนัคาร์บอน ตะแบกเปลือก

บาง 4.36 ตนัคาร์บอน ต้ิวขน 4.32 ตนัคาร์บอน ข้ีอา้ย 3.80 ตนัคาร์บอน ทองหลาง 3.77 ตนัคาร์บอน กระพี้

จัน่ 3.45 ตนัคาร์บอน แดง 3.19 ตนัคาร์บอน ส้านใหญ่ 2.93 ตนัคาร์บอน และมะหาด 2.88 ตนัคาร์บอน 

ตามลาํดบั (Table 2) 
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Table 2 Carbon Storage of trees in Ban Pong Community Forest, Phrae Province 
 

Carbon Storage (ton/ha) 
 

Botanical name AGB BGB Total 

Pterocarpus macrocarpus 7.61 2.06 9.67 

Tectona grandis 6.55 1.77 8.32 

Lagerstroemia duperreana 3.43 0.93 4.36 

Cratoxylum formosum subsp. 3.40 0.92 4.32 

Terminalia nigrovenulosa 2.99 0.81 3.80 

Erythrina subumbrans 2.97 0.80 3.77 

Millettia brandisiana 2.71 0.73 3.45 

Xylia xylocarpa 2.51 0.68 3.19 

Dillenia obovate 2.30 0.62 2.93 

Artocarpus thailandicus 2.26 0.61 2.88 

Others 25.07 6.77 31.84 

Total 61.82 16.69 78.51 

Remark; AGB: Living Above-ground Biomass BGB: Living Below-ground Biomass  

 

สรุป 

ปริมาณมวลชีวภาพของพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง พบว่า มีมวลชีวภาพ เท่ากบั 167.05 ตนั ซ่ึงเม่ือเทียบ

กบั ภทัร์ธีรา และคณะ (2563) การประเมินมูลค่าการกกัเก็บคาร์บอนของพืชท่ีมีเน้ือไมใ้นป่าเบญจพรรณใน

อุทยานแห่งชาติเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี มีปริมาณมวลชีวภาพ 246.11 ตนั จะมีปริมาณมวลชีวภาพนอ้ย

กว่าอยา่งชดัเจน เน่ืองจากพื้นท่ีป่าชุมชนมีการเขา้ไปใชป้ระโยชน์อยูต่ลอดเวลา ถึงแมจ้ะมีกฎระเบียบอยา่ง

เคร่งครัด ชาวบา้นทาํเป็นพื้นใชป้ระโยชน์ เช่น หาของป่า ใชป้ระโยชน์จากไมต่้างๆ อยา่งท่ีไดล้งไปในพื้นท่ี 

ก็สังเกตเห็นไดท้ัว่ไป ส่วนอุทยานแห่งชาติเอราวณั เป็นท่ีอนุรักษอ์ยา่งเคร่งครัด มีระเบียบอยา่งชดัเจน เลย

ทาํให้มีตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ หลากหลาย กว่าป่าชุมชนบา้นปง อีกทัง่ยงัมีช่วงปิดป่า เพื่อให้ระบบนิเวศเกิด

การฟ้ืนตวั กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ และเม่ือเทียบกบั ชญัษา และคณะ (2559) ไดป้ระเมินการกกัเก็บ

คาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชท่ีมีเน้ือไมป่้าชุมชนห้วยขา้วกํ่า อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา มวลชีวภาพรวม 

74,949.67 กิโลกรัม (ต่อ 4,000 ตารางเมตร) และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนโดยรวม เท่ากับ 38,547.23 

กิโลกรัม คาร์บอน (ต่อ 4,000 ตารางเมตร) จะมีมวลชีวภาพมากกว่า อาจมาจากพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง และ

การวางแปลงตวัอยา่งมากกว่าป่าชุมชนหว้ยขา้วกํ่า เลยทาํใหม้วลชีวภาพรวมมากกว่า หากพื้นท่ีเก็บตวัอยา่ง

เท่ากนั อาจมีมวลชีวภาพรวมใกลเ้คียงกนักไ็ด ้

 ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนของพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นปง พบว่า มีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนของ

ตน้ไม ้เท่ากบั 78.51 ตนัคาร์บอน ซ่ึงเม่ือเทียบกบั ยุพเยาว ์และคณะ (2563) การกกัเก็บคาร์บอนในมวล
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ชีวภาพของไมต้น้ในป่าชุมชนบา้นแสงตะวนั จงัหวดัสุรินทร์ มีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ

เฉล่ีย เท่ากบั 12,281.23 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีปริมาณมวลชีวภาพมากกวา่ อาจเป็นเพราะขนาดพื้นท่ีในการเกบ็

ตวัอยา่ง และขนาดพื้นท่ีของป่าชุมชนบา้นปงมีมากกว่าป่าชุมชนบา้นแสงตะวนั เลยทาํให้ประสิทธิภาพใน

การกกัเกบ็คาร์บอนมากกวา่อยา่งชดัเจน    

 ป่าชุมชนบา้นปงถือว่าทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งกกัเก็บคาร์บอน เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีส่วนสาํคญัในการลด

ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางดา้นการกกัเก็บคาร์บอนท่ีจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.กฤษดา พงษก์ารัณยภาส รศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก และผศ.ดร.วรรณา มงักิตะ 

ท่ีให้แนะนาํแนวทางในการทาํงานวิจยั ขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุน และ

ขอขอบคุณผูน้าํชุมชนและประชาชนบา้นปง ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ี  

 

เอกสารอ้างองิ 

 IPCC. 2006.  IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventourics. International Pacel 

on Climate Change. IGES, Japan. 

 Ogawa, H., K. Yoda, K. Ogino and T. Kira 1965. Comparative ecological studies on three main 

types of forest vegetation in Thailand. Plant biomass. Nature and Life in Southeast Asia. 

 ชมพูนุช แสนภพ. 2554.  การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ต้นไม้ในสวนสันติภาพ 

กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

 ภทัร์ธีรา บุญทูล วาทินี สวนผกา และสมพร แม่ล่ิม. 2563.  การประเมินมูลค่าการกกัเกบ็คาร์บอน

ของพืชทีมี่เน้ือไม้ในป่าเบญจพรรณในอุทยานแห่งชาติเอราวณั จังหวดักาญจนบุรี. คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

 ยุพเยาว ์โตคีรี และคณะ 2563.  การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ต้นในป่าชุมชนบ้านแสง

ตะวนั จังหวดัสุรินทร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์. 

 สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่. 2563.  ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคเหนือ. กรมอุตุนิยมวิทยา.   [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://www.cmmet.tmd.go.th/station/phrae/ 

 สาํนกัจดัการท่ีดินป่าไม.้  2562. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2561-2562. อาคารถนอมเปรมรัศมี 

กรมป่าไม ้แขวงลาดพร้าว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900. 

 

 

http://www.cmmet.tmd.go.th/station/phrae/


การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

221 

 

การจัดการพืน้ทีป่่าเพ่ือการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม :  

กรณศึีกษาการปลูกกาแฟร่วมกบัป่า 

Management of forest areas for the participation and conservation forests : 

A case study of coffee planting with forests. 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือจําแนกและจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และศึกษาลักษณะ

โครงสร้างป่าและลกัษณะเมล็ดกาแฟท่ีปลูกร่วมกบัป่า ในพ้ืนท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดาํริ บา้นนาเกียน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบทั้งหมด 11,737.87 ไร่ จากการศึกษาพบว่า 

สามารถจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ป่าดิบเขาระดบัตํ่า ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ 

หมู่บา้น พ้ืนท่ีโครงการ ไร่หมุนเวียน และไร่ถาวรซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทาํสวนผสมผสานระหวา่งไมป่้าและกาแฟหรือ

พืชเกษตรอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 63.75, 4.33, 2.98, 3.32, 9.78 และ 16.39 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ตามลาํดบั ผล

การศึกษาลกัษณะโครงสร้างป่าและลกัษณะเมลด็กาแฟ ในพ้ืนท่ีไร่ถาวรแปลงปลูกกาแฟอาราบิกา อายปุระมาณ 

10 ปี ท่ีปลูกภายใตร่้มไมป่้าธรรมชาติ และพ้ืนท่ีโล่งแจง้ พบวา่พ้ืนท่ีแปลงปลูกกาแฟใตป่้าธรรมชาติ มีสัดส่วน

ของตน้กาแฟและไมย้นืตน้คิดเป็น 73.59 และ 26.41 เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ี ขณะพ้ืนท่ีปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีโล่งแจง้

นั้นไม่พบไมย้นืตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่ตน้กาแฟท่ีปลูกกาแฟใตป่้าธรรมชาติ มีขนาดของใบ รวมถึงพ้ืนท่ีผิวใบท่ี

มากท่ีสุด ขณะท่ีจาํนวนขอ้ก่ิงท่ีใชส้าํหรับการเกิดของผลนั้นกบัมีจาํนวนท่ีนอ้ยกวา่กาแฟท่ีปลูกในพ้ืนท่ีโล่งแจง้ 

ในส่วนของลกัษณะเมลด็กาแฟ พบวา่ผลกาแฟจากพ้ืนท่ีปลูกภายใตป่้ามีนํ้ าหนกัของเมลด็กะลาท่ีมากท่ีสุด และ

ยงัมีจาํนวนของเมล็ดเกรดใหญ่มากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ การปลูกกาแฟภายใตป่้าธรรมชาตินั้นทาํใหไ้ดข้นาด

เมล็ดท่ีใหญ่กวา่กาแฟท่ีปลูกภายใตรู้ปแบบอ่ืน ดงันั้น การปลูกกาแฟร่วมกบัป่าธรรชาติเดิมนบัเป็นรูปแบบวน

เกษตรท่ีช่วยในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศไวอี้กดว้ย 

คาํสําคัญ: การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, ปลูกกาแฟภายใตร่้มไมป่้าธรรมชาติ, ปลูกกาแฟร่วมกบัไมผ้ล, ปลูกกาแฟใน

พ้ืนท่ีโล่งแจง้ 
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Abstract 

 This study aimed to classify and manage land use and study the characteristics of forest structure 

and coffee beans grown together with the forest at the Royal Agricultural Development Station Project, Ban 

Na Kian, Chiang Mai Province which has a total area of responsibility 11,737 rai. The study found that six 

land use types were classified,  including lower montane  evergreen forest, natural restoration forest, village,  

project area, shifting cultivation,  and permanent farmland where  combined with  forest plantations and 

coffee or other agricultural crops accounted for 63.75 , 4.33, 2.98, 3.32, 9.78 and 16.39 percent of the total 

area, respectively. The forest structure and characteristics of coffee beans were carried out in the permanent 

farm lands where were planted arabica coffee under shade of natural forest, about 10 years, and under 

monocropping of coffee.  

The results showed that coffee plantation area under the natural forest the proportion of coffee and 

perennials trees accounted for 73.59 and 26.41 percent of the area, while the coffee plantations in 

monocropping of coffee areas did not find any perennial plants. It was also found that coffee plants grown 

under natural forests had the largest leaf size and leaf surface area. while the number of branches used for 

fruit emergence was lower than that of coffee grown in monocropping of coffee. In terms of coffee bean 

characteristics, it was found that the coffee from the area planted under the forest had the highest weight of 

the shelled beans and also has the largest number of large grade seeds. Indicating growing coffee under 

natural forests yields larger grain sizes than coffee grown under other forms. Thus, this is the appropriated 

system as agroforestry in order to diversity and ecosystem conservation.  

Keywords: land use, planting coffee in natural forest, monocropping of coffee, intercropping of coffee   

with fruit 

 

บทนํา 

 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าไม้เปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีทาํ

การเกษตรถือเป็นปัญหาหลกัของป่าเขตร้อน โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนหน่ึงเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากวฒันธรรมการตั้งถ่ินฐาน และการทาํการเกษตรของกลุ่มชนพื้นเมือง หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุใน

ภาคเหนือของไทยมีรูปแบบการเกษตรหลกัดั้งเดิมเป็นการทาํไร่เล่ือนลอย (Shifting cultivation) ซ่ึงองคก์ร

และหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดพ้ยายามสร้างร่วมมือในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนพื้นท่ีทาํการเกษตรมา

เป็นแบบผสมผสานให้มากยิ่งข้ึน เพื่อลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคา

ผลผลิต และเนน้ใหเ้กษตรกรสามารถทาํการเกษตรท่ีมีรายได ้และช่วยรักษาป่า ซ่ึงหน่ึงในพืชทางเลือกชนิด

น้ีคือ “ กาแฟ ” ซ่ึงการปลูกกาแฟอาราบิกา้ในประเทศไทยนั้นไดมี้การปลูกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ
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ปลูกกาแฟแบบเชิงเด่ียว การปลูกร่วมกบัไมผ้ล การปลูกร่วมกบัไมย้นืตน้ หรือการปลูกกาแฟภายใตร่้มไมป่้า

ธรรมชาติ ซ่ึงรูปแบบการปลูกกาแฟภายใตร่้มไมป่้าธรรมชาตินั้น ยงัมีความแตกต่างภายในของป่าเอง เช่น

ประเภทของป่าลกัษณะทางด้านภูมิประเทศ และอีกหลายปัจจัย ท่ีอาจจะส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟ 

(ประชา และคณะ, 2560; วิชญภ์าส และคณะ, 2560) จากการศึกษาของ นริศ และคณะ (2539) พบวา่การปลูก

กาแฟท่ีระดบัความสูง 1,250 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล ส่งผลให้ผลผลิตของกาแฟมีคุณภาพสูงในดา้นของ

คุณภาพขนาดเมลด็ ส่วนปัจจยัดา้นแสง ท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

กาแฟ โดยแสงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสภาพพื้นท่ีปลูก เน่ืองจากการปลูกในแต่ละพื้นท่ีมีความเขม้ของ

ร่มเงาท่ีแตกต่างกนั (นริศ, 2543; พงศกร และ ระวี, 2560; Muliasari et al., 2015) และกาแฟถือไดว้่าเป็นพืช

เศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายได ้สร้างอาชีพ และท่ีสาํคญันั้นสามารถปลูกร่วมกบัพื้นท่ีป่าหรือไม้

ยืนตน้ได ้ลดปัญหาการบุกรุกแผว้ถางพื้นท่ีป่า ลดการเผาอนัเป็นสาเหตุหลกัของปัญหาหมอกควนั และ

เกษตรกรยงัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการปลูกกาแฟแซมสวนไมผ้ล จึงนาํไปสู่การประกอบอาชีพเกษตรร่วมกบั

การอนุรักษป่์าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจาํแนกและจดัการการใชป้ระโยชน์

ท่ีดิน และศึกษาลกัษณะโครงสร้างป่าและลกัษณะเมล็ดกาแฟท่ีปลูกร่วมกบัป่า ในพื้นท่ีโครงการสถานี

พฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ บา้นนาเกียน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 พืน้ทีท่าํการศึกษา/การวางแปลงการทดลอง 

 คดัเลือกแปลงปลูกกาแฟอาราบิกา อายปุระมาณ 10 ปี ท่ีปลูกภายใตร่้มไมป่้าธรรมชาติ 3 พื้นท่ี และ

ปลูกในพื้นท่ีโล่งแจง้ 3 พื้นท่ี ในเขตพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ บา้นนา

เกียน ตาํบลนาเกียน อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีมีระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง

ประมาณ 1,200 เมตร เป็นชนิดป่าดิบเขาระดบัตํ่า เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปลูกกาแฟในสภาพแวดลอ้มการ

ปลูกใตร่้มไมป่้าตามธรรมชาติและการปลูกในพื้นท่ีโล่งแจง้ โดยพื้นท่ีท่ีเลือกนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความสูง

จากนํ้ าทะเลเดียวกนั ทิศดา้นลาดเดียวกนั และความลาดชนัเดียวกนั โดยวางแปลงทดลองขนาด 20 x 20 

เมตร (Plot) พื้นท่ีละ 1 แปลง โดยแบ่งแปลงยอ่ยขนาด 10 x 10 เมตร (Sup-plot) จาํนวน 4 แปลงยอ่ย 

การเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาการจําแนกการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

การศึกษาขอ้มูลการใชท่ี้ดินทางดา้นกายภาพ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิจากการสาํรวจ

ภาคสนาม และจดัเก็บขอ้มูลการใชท่ี้ดินในรูปแบบ shapefile ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ดว้ยพื้น

หลกัฐานอา้งอิง WGS1984 ระบบพิกดั (Coordinate system) UTM โซน 47N ประกอบดว้ย 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลจุด (points) ขอ้มูลเส้น (lines) ขอ้มูลพื้นท่ี (areas or polygons) ขอ้มูลกริด (raster) และจาํแนกประเภท
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การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่า พี้นท่ีทาํกินถาวร พื้นท่ีไร่หมุนเวียน พื้นท่ีโครงการ

สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริบา้นนาเกียน พื้นท่ีหมู่บา้น และพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ 

 การศึกษาลกัษณะโครงสร้างป่าและลกัษณะเมลด็กาแฟทีป่ลูกร่วมกบัป่า 

 ทาํการศึกษาตน้กาแฟและองค์ประกอบของพรรณไมใ้นพื้นท่ี โดยคดัเลือกพื้นท่ีทาํการศึกษา

ออกเป็น 2 พื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตร่้มไมป่้าตามธรรมชาติ และพื้นท่ีปลูกกาแฟในพื้นท่ีโล่งแจง้ 

วางแปลงตวัอยา่งขนาดแปลงทดลอง 20 x 20 เมตร จาํนวน 3 แปลง ในแต่ละพื้นท่ี ทาํการวดัขนาดความโต

ตน้ (Girth at Breast Height ;GBH) ท่ีระดบั 130 เซนติเมตร และท่ีระดบั 30 เซนติเมตร วดัขนาดความสูงของ

ตน้ โดยการสุ่มเลือกตน้กาแฟ จาํนวน 15 ตน้ในแต่ละแปลง วดัขนาดความยาวก่ิงท่ียาวท่ีสุดทางทิศตะวนัตก 

ทิศตะวนัออก ทิศเหนือ และทิศใตข้องตน้กาแฟท่ีสุ่มเลือก นับจาํนวนก่ิงท่ีให้ผลผลิตแลว้และยงัไม่ให้

ผลผลิต วดัขนาดช่วงความยาวระหว่างขอ้ของก่ิงท่ียาวท่ีสุดทั้ง 4 ทิศดงักล่าว พร้อมทั้งเก็บตวัอยา่งใบกาแฟ 

1 คู่ท่ีอยูต่รงขา้มกน้บริเวณตรงกลางก่ิงท่ียาวท่ีสุดทั้ง 4 ทิศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดและมวลของใบกาแฟ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาการจําแนกการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและจดัการการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีโครงการฯ 

จาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีของโครงการฯ ออกเป็นประเภท 6 ประเภท ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่า พี้นท่ีทาํกิน

ถาวร พื้นท่ีไร่หมุนเวียน พื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริบา้นนาเกียน พื้นท่ี

หมู่บา้น และพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ และทาํการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแต่

ละประเภทดงักล่าวขา้งตน้ตามแนวทางการกาํหนดประเภทการใชท่ี้ดินให้สอดคลอ้งกบัมาตรการการใช้

ท่ีดินในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า ของสาํนกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทางดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม เพื่อนาํขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทั้งหมดมากาํหนดแนวทางการจดัการการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหรือการพฒันาพื้นท่ีใหมี้

ความเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีต่อไป 

การศึกษาลกัษณะโครงสร้างป่า 

วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) เป็นการรวบรวมค่าความร่ํารวยและความ

สมํ่าเสมอของชนิด (Species richness and evenness) (Shannon and Wiener, 1949) 

วิเคราะห์ค่าดชันีความสาํคญัของชนิดไมใ้นพื้นท่ีท่ีเป็นนิเวศวิทยาของตน้กาแฟ โดยการวิเคราะห์หา

ค่าดชันีความสาํคญัของพนัธ์ุไม ้(Importance value index, IVI) ของชนิดไมแ้ต่ละชนิดในสังคม เพื่อหาชนิด

ไมเ้ด่นท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นตวัดชันีช้ีวดั (Indicator) ของแต่ละสงัคมพืชได ้โดยเกิดจากผลรวมของค่าความ

สมัพทัธ์ทั้งสามคือ ค่าความหนาแน่นสมัพทัธ์ (Relative density, RD) ค่าความถ่ีสมัพทัธ์ (Relative frequency, 

RF) และค่าความเด่นสมัพทัธ์ (Relative dominance, RDo) (Whittaker, 1970) 
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การศึกษาลกัษณะเมลด็กาแฟทีป่ลูกร่วมกบัป่า 

1. ทาํการสุ่มเกบ็เมลด็กาแฟผลสด (เมลด็กาแฟเชอร์ร่ี) ในช่วงฤดูกาลเกบ็เก่ียวกาแฟปี 2562 

โดยสุ่มเกบ็เมลด็กาแฟผลสดทัว่ทั้งตน้ (ของตน้กาแฟท่ีมีผลผลิต) ในแต่ละแปลงตวัอยา่งทั้ง 3 แปลง 

2. นาํเมล็ดกาแฟของแต่ละแปลงท่ีไดท้าํการเก็บมา สุ่มเมล็ดกาแฟนบัจาํนวน 5 ซํ้ า ซํ้ าละ 

100 เมลด็  วดัขนาดเมลด็ดา้นกวา้ง ดา้นยาว ดา้นหนา (ดา้นประกบ) และชัง่นํ้ าหนกัผลสดและในส่วนของ

เมลด็กาแฟกะลาแต่ละเมลด็  

3. ตากในภาชนะถาดหลุม และมีการเขียนช่ือและรหสักาํกบั เพื่อป้องกนัไม่ใหผ้สมรวมกนั

ของเมลด็กาแฟ 

4. แบ่งเกรดเมล็ดกาแฟโดยใช้เกรดการคา้ตามประกาศของสํานักงานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2561 โดยใชเ้กณฑข์นาดความกวา้งของเมลด็กาแฟ

กะลา แบ่งไดเ้ป็น 7 เกรด  

 

การวเิคราห์ข้อมูลทางสถิต ิ

วิเคราะห์ลักษณะเชิงปริมาณของต้นกาแฟปลูกภายใต้ป่าธรรมชาติ กับกาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ี

กลางแจง้ ดว้ยวิธีการ Two-sample t-test โดยโปรแกรม R และวิเคราะห์ความแปรปรวนของขนาดผลกาแฟ

เชอร์ร่ี และเมลด็กาแฟกะลาในมิติต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมมาจากพื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาติ 

พื้นท่ีปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผล และพื้นท่ีปลูกกาแฟแบบโล่งแจ้ง ด้วยวิธีการแบบ Nonparametric test 

(Kruskal-Wallis Test) โดยโปรแกรม R 

 

ผลและวจิารณ์ 

การศึกษาการจําแนกการใช้ประโยชน์ทีด่ิน  

 จากการศึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดาํริ บา้นนาเกียน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 11,737.87 ไร่ จาํแนกเป็นพื้นท่ีป่า ซ่ึงเป็นชนิดป่าดิบเขา

ระดบัตํ่าทั้งหมด 7,482.53 ไร่ พื้นท่ีไร่ถาวรซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์ในลกัษณะทาํกินถาวรต่อเน่ืองทุกปี เช่น 

นาขา้ว สวนไมผ้ล สวนผสมผสานระหวา่งไมผ้ลพืชไร่หรือผสมผสานระหวา่งไมป่้าและกาแฟ ไมผ้ลร่วมกบั

กาแฟ กาแฟเพียงชนิดเดียว ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์เป็นตน้ 1,860.32 ไร่ พื้นท่ีไร่หมุนเวียน 1,447.80 พื้นท่ีหมู่บา้น 

349.89 ไ ร่ พื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าท่ีปล่อยให้เกิดการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติโดยพรรณไม้

ป่าดิบเขาระดบัตํ่า 507.74 ไร่ และพื้นท่ีโครงการ 389.58 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.75, 16.39, 9.78, 2.98, 4.33 

และ 3.32 ตามลาํดบั หากพิจารณาการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีดงักล่าวตามแนวทางและหลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินใน

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า โดยไม่นาํพื้นท่ีโครงการฯ จาํนวน 389.58 ไร่ มาร่วมพิจารณาเน่ืองจากเป็นพื้นท่ี

พิเศษสําหรับการจัดตั้ งเป็นท่ีตั้ งอาคารสํานักงาน และพื้นท่ีทดลองทางการเกษตรแล้ว พบว่า การใช้
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ประโยชน์ท่ีดินทั้ง 5 ประเภท รวม 11,348.29 ไร่ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม 9,003.13 ไร่ และตั้งอยูใ่น

พื้นท่ีไม่เหมาะสม 2,345.16 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.33 และ 20.67 ตามลาํดบั (Figure 1) 

 

Figure 1 Land use classification. 
 

การศึกษาลกัษณะโครงสร้างป่าและลกัษณะเมลด็กาแฟทีป่ลูกร่วมกบัป่า 

ผลการศึกษาลกัษณะเชิงปริมาณของตน้กาแฟและสภาพแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งพื้นท่ีปลูก

กาแฟภายใตร่้มไมป่้าตามธรรมชาติ และพื้นท่ีปลูกกาแฟในพื้นท่ีโล่งแจง้ พบวา่ พื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตร่้มไม้

ป่าตามธรรมชาติ มีสัดส่วนของตน้กาแฟและไมย้นืตน้คิดเป็น 73.59 และ 26.41 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี โดยมี

ค่าดชันีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Index) เท่ากบั 1.24 (Table 1) มีจาํนวนชนิดไมท้ั้งหมด 20 ชนิด 

เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความสําคญัของพรรณไม ้(Importance Value Index; IVI) พบว่า พื้นท่ีดงักล่าวมี

พนัธ์ุไมเ้ด่น 5 อนัดบั คือ กาแฟ (Coffea arabica L.) รองลงมาคือ กลว้ยฤาษี (Diospyros glandulosa) กาํยาน 

( Styrax benzoides)  แ ห ลบุก  ( Phoebe lanceolata (Nees) Nees)  แ ละ แ ฮพัน จั้ น  ( Eurya acuminata DC.) 

ตามลาํดบั (Table 2) 

ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอกของไมย้ืนตน้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.97 เซนติเมตร หรือคิดเป็น

พื้นท่ีหนา้ตดัรวมอยูท่ี่ 2.56 ตารางเมตร/1,200 ตารางเมตรของพื้นท่ีแปลงตวัอยา่ง ขณะท่ีพื้นท่ีปลูกกาแฟใน

พื้นท่ีโล่งแจง้นั้ น พบจาํนวนต้นกาแฟมากกว่าพื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตร่้มไม้ป่าตามธรรมชาติถึง 40.37 

เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่พบไมย้นืตน้ในแปลงปลูกกาแฟดงักล่าว ดงันั้นขนาดของพื้นท่ีหนา้ตดัรวมทั้งหมดในพื้นท่ี
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ดงักล่าวจะเป็นขนาดของตน้กาแฟทั้งหมด ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี 0.21 ตารางเมตร/1,200 ตารางเมตรของพื้นท่ีแปลง

ตวัอยา่ง (Table 1) 

Table 1  Characteristics of forest structure  in 2 different planting coffee patterns: under  natural forest and 

monocropping of coffee. 

Variables 
Planting coffee patterns 

Under natural forest Under monocropping of coffee 

Number of coffees (no. per 1,200 m2) 588 986 

Number of trees (no. per 1,200 m2) 211 - 

Mean DBH of tree (cm) 9.97 - 

Shannon-Wiener Index (H’) per 1,200 m2 1.24 - 

Number of species (no. per 1,200 m2) 20 1 

Basal area (m2 per 1,200 m2) 2.56 0.21 

Table 2  List of plant species, number of individuals and basal area (m2 per 1,200 m2) within 2 different 

planting patterns: under  natural forest and monocropping of coffee. 

Name Scientific name 
No.of 

individuals 

Basal area  

(m2 per 1,200 m2) 

Rd 

(%) 

RF 

(%) 

RDo 

(%) 

IVI 

(%) 

กาแฟ Coffea arabica L. 588 0.16 73.59 18.75 6.27 98.62 

กลว้ยฤาษี Diospyros  glandulosa 73 0.62 9.14 14.06 24.37 47.57 

กาํยาน Styrax  benzoides 46 0.61 5.76 12.50 23.68 41.94 

แหลบุก Phoebe lanceolata (Nees) Nees 23 0.19 2.88 10.94 7.25 21.07 

แฮพนัจั้น Eurya acuminata DC. 17 0.21 2.13 9.38 8.03 19.53 

ยมแดง Heynea trijuga Roxb. ex Sims 12 0.24 1.50 7.81 9.55 18.87 

มนัปลา Glochidion sphaerogynum  6 0.09 0.75 4.69 3.45 8.89 

เด่ือขน Ficus  semicordata var. semicordata 1 0.11 0.13 1.56 4.46 6.15 

ก่อใบแหลม Lithocarpus  magneinii 2 0.10 0.25 1.56 4.08 5.89 

ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. 1 0.07 0.13 1.56 2.64 4.32 

เต่าร้าง Caryota  urens 3 0.02 0.38 3.13 0.77 4.27 

ขา้วสารหลวง Maesa  ramentacea 13 0.02 1.63 1.56 0.66 3.85 

แขง้กวาง Wendlandia  tinctoria 1 0.04 0.13 1.56 1.37 3.06 

ซอ้ Gmelina  arborea 4 0.02 0.50 1.56 0.79 2.85 

หมีเหมน็ Litsea  salicifolia  var. glutinosa 1 0.02 0.13 1.56 0.89 2.58 

ไข่ปลา Debregeasia  longifolia 2 0.02 0.25 1.56 0.75 2.57 

เหมือดหอม Sarcosperma  arboreum 3 0.01 0.38 1.56 0.49 2.43 

ขนหนอน Bridelia  tomentosa 1 0.01 0.13 1.56 0.31 1.99 

มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 1 0.00 0.13 1.56 0.13 1.82 

ตะไคร้ตน้ Litsea cubeba 1 0.00 0.13 1.56 0.04 1.73 

รวม  799 2.56 100 100 100 300 
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ในส่วนของลกัษณะเชิงปริมาณของตน้กาแฟ (Table 3) พบว่า กาแฟท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการปลูกกาแฟใต้

ป่าธรรมชาติ และพื้นท่ีปลูกกาแฟกลางแจง้ มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอก และความสูงตน้ไม่แตกต่าง

กนัทางสถิติ ในส่วนของลกัษณะก่ิงตน้กาแฟ พบว่า ตน้กาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีกลางแจง้มีจาํนวนขอ้ต่อก่ิง

มากกว่ากาแฟปลูกภายใตป่้าธรรมชาติ โดยมีจาํนวนขอ้ต่อก่ิงอยูท่ี่ 21 และ 15 ก่ิงตามลาํดบั ขณะท่ีความยาว

ของขอ้ก่ิงกบัพบว่า กาแฟปลูกภายใตป่้าธรรมชาติมีความยาวขอ้มากกวา่ถึง 22.75 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีจาํนวน

ของก่ิงกาแฟท่ียงัไม่ให้ผลผลิต พบว่า กาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีกลางแจง้มีนาํนวนท่ีมากกว่ากาแฟท่ีปลูกภายใต้

ป่าธรรมชาติถึง 25 เปอร์เซ็นต ์สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Heverly, et al. (2006) ท่ีรายงานวา่ การปลูกกาแฟ

ในท่ีร่ม มีจาํนวนขอ้ และตาดอกนอ้ยกว่าการปลูกกลางแจง้ แต่ในส่วนของความยาวขอ้ของตน้กาแฟท่ีปลูก

ใตป่้าธรรมชาติมีความยาวมากกว่าการปลูกกาแฟกลางแจง้ เพราะตน้กาแฟมีการยืดตวัหาแสงมากกว่า เม่ือ

พิจารณาจากลกัษณะใบ พบว่า กาแฟท่ีปลูกภายใตป่้าธรรมชาติ มีขนาดความกวา้ง ความยาวใบ และพื้นท่ีผวิ

ใบมากกว่ากาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีกลางแจง้ คิดเป็น 10.92, 10.21 และ 21.15 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ Adugna and Paul (2011) ท่ีรายงานวา่ ตน้กาแฟท่ีปลูกในท่ีร่มมีดชันีพื้นท่ีผวิใบและมีขนาด 

คุณภาพท่ีดีกวา่กาแฟกลางแจง้ 
 

Table 3 Characteristics of coffee and leaf coffee in 2 different planting patterns: planting coffee in natural 

forest and monocropping of coffee. 

  Planting coffee patterns 
 

  
Under natural 

forest 

Under monocropping 

of coffee 

Statistical 

test 

Mean DBH of coffee (cm) 1.64 ± 0.04 1.50 ± 0.03 ns 

Mean Height of coffee (cm) 201.56 ± 21.14 185.12 ± 19.95 ns 

Number node of coffee (form longest fork sample) 15 ± 5 21 ± 6 *** 

Mean length of coffee node (form longest fork sample) 4.22 ± 0.84 3.26 ± 0.77 *** 

Mean length of fork coffee (form longest fork sample) 62.28 ± 16.58 63.44 ± 12.38 ns 

Number fork yielding (all coffee tree) 32 ± 11 30 ± 15 ns 

Number fork non-yielding (all coffee tree) 12 ± 7 16 ± 7 * 

Leaf of coffee    

Mean of leaf width (cm) 6.87 ± 6.87 6.12 ± 6.12 *** 

Mean of leaf length (cm) 15.28 ± 2.69 13.72 ± 2.34 *** 

Mean of leaf area (cm2) 77.64 ± 25.96 61.22 ± 21.46 *** 

Mean of leaf weight (mg) 0.5588 ± 0.0637 0.6067 ± 0.0718 ns 
 

Remark: ns = no significantly different, * P < 0.05, ** P <0.01, and *** P<0.001   ??? 
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จากการศึกษาขนาดของเมลด็กาแฟอาราบิกา้ ในพื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตรู้ปแบบการปลูกต่างกนั คือ 

พื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาติ พื้นท่ีปลูกกาแฟร่วมกบัไมผ้ล และพื้นท่ีปลูกกาแฟแบบโล่ง

แจง้ พบว่า กาแฟปลูกแบบโล่งแจง้ให้คุณภาพของผลผลิตในดา้นความหนาของผลเชอร์ร่ีมากกว่ากาแฟท่ี

ปลูกในร่วมกบัไมผ้ล คิดเป็น 1.65 เปอร์เซ็นต ์และกาแฟท่ีปลูกภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาติ คิดเป็น 10.83 

เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีลกัษณะความกวา้ง ความยาว และนํ้ าหนักของผลเชอร์ร่ีท่ีมาจากพื้นท่ีปลูกกาแฟทั้ง 3 

รูปแบบ กบัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่มีแนวโนม้ว่าผลกาแฟเชอร์ร่ีท่ีมาจากพื้นท่ีกาแฟปลูกภายใต้

เรือนยอดป่าธรรมชาติ มีขนาดความกวา้ง ความยาว และนํ้ าหนกัของผลมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัรวมไปถึง

ขนาดของเมลด็กาแฟกะลาโดยเฉพาะนํ้ าหนกัของเมลด็ ซ่ึงมีนํ้ าหนกัมากกว่าเมลด็กาแฟกะลาท่ีมาจากพื้นท่ี

ปลูกร่วมกบัไมผ้ล คิดเป็น 7.27 เปอร์เซ็นต ์และเมล็ดกาแฟกะลาท่ีมาจากพื้นท่ีปลูกแบบโล่งแจง้ คิดเป็น 

21.82 เปอร์เซ็นต ์(Table 4) โดยสอดคลอ้งกบัรายงานของ ประชา และคณะ (2560) ท่ีไดร้ายงานว่า กาแฟท่ี

ปลูกภายใตป่้าธรรมชาติใหคุ้ณภาพของผลผลิตดา้นขนาดความกวา้ง นํ้ าหนกัผลสด และผลแหง้สูงกวา่กาแฟ

ท่ีปลูกภายใตรู้ปแบบอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากเรือนยอดของไมย้นืตน้ท่ีข้ึนอยูใ่นบริเวณแปลงปลูกกาแฟ ได้

บดบงัแสงท่ีส่องเขา้มาจนเกิดเป็นร่มเงา โดย กฤษณะ และคณะ 2562 ไดพ้บว่า กาแฟท่ีปลูกภายใตป่้านั้นจะ

ถูกปกคลุมโดยเรือนยอดของไมย้ืนตน้ จนมีแสงท่ีสามารถส่องลงมาถึงเรือนยอดชั้นบนของตน้กาแฟเฉล่ีย

เพียง 20.31 เปอร์เซ็นต ์นอกจากน้ี Geromel et al. (2008) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า การพฒันาเน้ือเยื่อของเมล็ด

กาแฟ ไดแ้ก่ ผล ผนงัของผล และอาหารสะสมในเมล็ด สาํหรับกาแฟท่ีปลูกในท่ีร่ม หรือในพื้นท่ีท่ีมีไมย้ืน

ตน้ข้ึนปกคลุมใหร่้มเงาอยู ่จะใชร้ะยะเวลาในการพฒันาเน้ือยือ่ของเมลด็ท่ียาวนานกวา่ กาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ี

ท่ีไดรั้บแสงมาก จึงส่งผลให้เมล็ดกาแฟสามารถพฒันาจนเป็นเมล็ดท่ีมีความสมบูรณ์เต็มท่ีมากกว่า ดงันั้น

เมลด็จึงมีขนาดและนํ้าหนกัท่ีมากกวา่ 
 

ในส่วนของเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียเน้ือเมลด็กาแฟจากการแปรรูปผลเชอร์ร่ีเป็นเมลด็กะลา พบว่า ใน

ดา้นขนาดความกวา้ง เมล็ดกาแฟท่ีปลูกภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาติ และปลูกร่วมกบัไมผ้ล มีเปอร์เซ็นต์

การสูญเสียเน้ือดา้นนอกมากท่ีสุด ส่วนในดา้นขนาดความหนา พบวา่ พื้นท่ีปลูกร่วมกบัไมผ้ล และพื้นท่ีปลูก

กาแฟแบบโล่งแจง้ มีการสูญเสียเน้ือดา้นนอกมากท่ีสุด และในดา้นของนํ้ าหนกัผลกาแฟ พบว่า พื้นท่ีปลูก

กาแฟร่วมกบัไมผ้ล และพื้นท่ีปลูกแบบโล่งแจง้ มีการสูญเสียเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัผลกาแฟ จากผลเชอร์ร่ีเป็น

กะลากาแฟมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั Cannell (1985) และ Geromel et al. (2008) ท่ีพบวา่ การปลูกกาแฟภายใต้

สภาพร่มเงามีการสุกแก่ของผลกาแฟท่ีชา้กว่าการปลูกในสภาพโล่งแจง้ ส่งผลให้มีระยะเวลาการสะสม

อาหารและขยายขนาดผลกาแฟท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหก้ารปลูกในสภาพร่มเงามีปริมาณเน้ือดา้นนอก และขนาดของ

เอนโดสเปิร์มท่ีมากกวา่การปลูกในสภาพโล่งแจง้ 
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Table 4  Seed size of coffee cherry, Seed size of parchment coffee and Flesh loss of coffee cherry to 

parchment coffee by processing (%) in 3 different planting patterns: planting coffee in natural forest 

intercropping of coffee with fruit and monocropping of coffee. 

Planting coffee patterns 

  
Under natural 

forest 

Under fruit 

orchard 

Under monocropping 

of coffee 

Kruskal-Wallis 

chi-squared 

Seed size of coffee cherry 

Width (mm) 13.66 ± 0.88 12.79 ± 1.66 11.77 ± 0.89 4.22ns 

Length (mm) 15.80 ± 1.05 15.46 ± 1.29 15.14 ± 1.19 4.34ns 

Thickness (mm) 11.86 ± 0.88b 13.08 ± 0.97a 13.30 ± 0.95a 10.22** 

Weight (mg) 1.70 ± 0.28 1.67 ± 0.40 1.49 ± 0.30 5.18ns 

Seed size of parchment coffee 

Width (mm) 8.50 ± 0.78 8.22 ± 0.91 8.33 ± 0.83 2.00ns 

Length (mm) 12.58 ± 0.9 12.23 ± 1.29 11.8 ± 1.15 5.46ns 

Thickness (mm) 9.75 ± 0.9 9.48 ± 1.19 9.47 ± 0.93 0.96ns 

Weight (mg) 0.55 ± 0.12a 0.51 ± 0.15a 0.43 ± 0.12b 7.74* 

Flesh loss of coffee cherry to parchment coffee by processing (%) 

Width 37.68 ± 5.53a 35.26 ± 6.82a 29.22 ± 5.27b 6.98* 

Length 20.28 ± 4.12 20.92 ± 5.08 22.11 ± 4.17 0.98ns 

Thickness 17.64 ± 7.29b 27.37 ± 9.10a 28.80 ± 5.03a 8.18* 

Weight 67.73 ± 4.66b 69.62 ± 6.13a 71.03 ± 5.68a 8.42* 

Yield of coffee (kg/plant) 2.25 ± 1.72 - 1.87 ± 0.55 ns (t-test) 

Remark: ns = no significantly different, * P < 0.05, ** P <0.01, and *** P<0.001   

 

ในส่วนของเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียเน้ือเมลด็กาแฟจากการแปรรูปผลเชอร์ร่ีเป็นเมลด็กะลา พบว่า ใน

ดา้นขนาดความกวา้ง เมล็ดกาแฟท่ีปลูกภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาติ และปลูกร่วมกบัไมผ้ล มีเปอร์เซ็นต์

การสูญเสียเน้ือดา้นนอกมากท่ีสุด ส่วนในดา้นขนาดความหนา พบวา่ พื้นท่ีปลูกร่วมกบัไมผ้ล และพื้นท่ีปลูก

กาแฟแบบโล่งแจง้ มีการสูญเสียเน้ือดา้นนอกมากท่ีสุด และในดา้นของนํ้ าหนกัผลกาแฟ พบว่า พื้นท่ีปลูก

กาแฟร่วมกบัไมผ้ล และพื้นท่ีปลูกแบบโล่งแจง้ มีการสูญเสียเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัผลกาแฟ จากผลเชอร์ร่ีเป็น

กะลากาแฟมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั Cannell (1985) และ Geromel et al. (2008) ท่ีพบวา่ การปลูกกาแฟภายใต้

สภาพร่มเงามีการสุกแก่ของผลกาแฟท่ีชา้กว่าการปลูกในสภาพโล่งแจง้ ส่งผลให้มีระยะเวลาการสะสม

อาหารและขยายขนาดผลกาแฟท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหก้ารปลูกในสภาพร่มเงามีปริมาณเน้ือดา้นนอก และขนาดของ

เอนโดสเปิร์มท่ีมากกวา่การปลูกในสภาพโล่งแจง้ 
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ดา้นความผนัแปรของขนาดเมล็ดนั้นไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะขนาดความกวา้ง และนํ้ าหนกัของเมล็ด

กาแฟกะลา เน่ืองจากขนาดความกวา้งเมล็ดกะลาเป็นส่วนท่ีนํามาเทียบเกรดตามเกณฑ์มาตรฐาน จาก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนํ้ าหนักเมล็ดกะลาเป็นค่าท่ีใช้เป็นปริมาณในการซ้ือขาย

โดยทัว่ไป ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า การกระจายของจาํนวนเมล็ดกาแฟกะลาในแต่ละชั้นขนาดความกวา้ง

เมลด็ ของพื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาติ มีจาํนวนเมลด็ท่ีมีขนาดของความกวา้งสูงสุดในชั้น

ขนาด 8.5-9 มิลลิเมตร รองลงมาคือชั้นขนาด 8-8.5 และ 7.5-8 มิลลิเมตร ตามลาํดบั พื้นท่ีปลูกกาแฟร่วมกบั

ไมผ้ล พบมากในชั้นขนาด 8-8.5 มิลลิเมตร รองลงมาคือชั้นขนาด 7.5-8 และ 8.5-9 มิลลิเมตร ตามลาํดบั 

พื้นท่ีปลูกกาแฟแบบโล่งแจง้ พบมากในชั้นขนาด 8-8.5 มิลลิเมตร รองลงมาคือชั้นขนาด 8.5-9 และ 7.5-8 

มิลลิเมตร ตามลาํดบั (Figure 2) ในส่วนของการกระจายของจาํนวนเมล็ดกาแฟกะลาในแต่ละชั้นนํ้ าหนัก

เมลด็ ของพื้นท่ีปลูกกาแฟภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาติ มีจาํนวนเมลด็ท่ีมีนํ้ าหนกัสูงสุดในชั้นขนาด 0.4-0.5 

มิลลิกรัม รองลงมาคือชั้นขนาด 0.5-0.6 และ 0.3-0.4 มิลลิกรัม ตามลาํดบั พื้นท่ีปลูกกาแฟร่วมกบัไมผ้ล พบ

มากในชั้นขนาด 0.5-0.5 มิลลิกรัม รองลงมาคือชั้นขนาด 0.3-0.4 และ 0.5-0.6 มิลลิกรัม ตามลาํดบั พื้นท่ีปลูก

กาแฟแบบโล่งแจ้ง พบมากในชั้นขนาด 0.5-0.6 มิลลิกรัม รองลงมาคือชั้นขนาด 0.4-0.5 และ 0.6-0.7 

มิลลิกรัม ตามลาํดบั (Figure 3) วิชญภาส และคณะ (2562) ไดอ้ธิบายวา่ กาแฟท่ีปลูกภายใตรู้ปแบบท่ีแตกต่าง

กนั ส่งผลให้ขนาดเมลด็มีความผนัแปรท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยเฉพาะกาแฟท่ีปลูกภายใตป่้านั้นใหผ้ลผลิต

ดา้นความกวา้งเมล็ดสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบักาแฟท่ีปลูกในรูปแบบกลางแจง้ และกาแฟท่ีปลูกร่วมกบัไมผ้ล 

อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้่าขนาดของเมล็ดกาแฟนั้นอาจมีความผนัแปรไปตามสภาพพื้นท่ีปลูกท่ีมีความ

แตกต่างกนัในหลายปัจจยั โดยเฉพาะปัจจยัดา้นแสง และอาจรวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัท่ีได้

ทาํการศึกษาคร้ังน้ี เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Muschler, 2001; Romero-

Alvarado et al., 2002; Moraris et al., 2006; MouenBedimo et al., 2008) ซ่ึงตอ้งทาํการศึกษาเพิ่มเติมในคร้ัง

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

232 

 
Figure 2 Distribution of number parchment coffee bean in each layer of width (mm). 

 

 
 

Figure 3 Distribution of number parchment coffee bean in each layer of weight (mm). 
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ขนาดเมลด็กาแฟตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 เม่ือทาํการเทียบเคียงขนาดความกวา้งเมล็ดกาแฟกะลา กบัขนาดเมล็ดกาแฟตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า จาํนวนเมลด็ส่วนมากของพื้นท่ีปลูกกาแฟทั้ง 3 รูปแบบมี

ขนาดอยูใ่นเกรด 1 เป็นส่วนใหญ่ แต่เมลด็กาแฟท่ีปลูกกาแฟภายใตเ้รือนยอดป่าธรรมชาตินั้น มีจาํนวนเมลด็

กาแฟเกรด 1 มากกว่า เมล็ดกาแฟจากพื้นท่ีปลูกกาแฟแบบโล่งแจง้ และพื้นท่ีปลูกกาแฟร่วมกบัไมผ้ล คือ 

ร้อยละ 97.20, 92.40 และ 91.20 ตามลาํดบั (Table 5) สอดคลอ้งกบัรายงานของ วิชญภาส และ คณะ (2562) 

ท่ีรายงานว่าากาแฟท่ีปลูกภายใตป่้ามีเปอร์เซ็นต์ของจาํนวนเมล็ดเกรด 1 หรือ เมล็ดกาแฟกะลาท่ีมาความ

กวา้งตั้งแต่ 7.1 มิลลิเมตรข้ึนไป มากกวา่กาแฟท่ีปลูกร่วมกบัไมผ้ล และกาแฟท่ีปลูกแบบกลางแจง้ 
  

Table 5  Variation of seed size of parchment coffee in 3 different planting patterns: planting coffee in natural 

forest intercropping of coffee with fruit and monocropping of coffee, according to the criteria of the Ministry 

of Agriculture and Cooperatives. 

Planting coffee patterns 

Coffee grade (%) Under natural forest Under  fruit orchard 
Under monocropping 

of coffee 

1 97.20 ± 2.49 91.20 ± 9.71 92.40 ± 6.11 

2 2.67 ± 2.08 5.75 ± 5.62 4 ± 1.63 

3 1 ± 0 2.25 ± 1.50 3 ± 1.41 

4 - 2.50 ± 2.38 1.50 ± 0.71 

5 - 2 ± 0 1.33 ± 0.58 

6 1 ± 0 - 2 ± 0 

7 1 ± 0 - 1 ± 0 

 

ผลผลติกาแฟ 

 ผลผลิตกาแฟจากการสาํรวจขอ้มูลผลผลิตกาแฟท่ีปลูกภายใตป่้าธรรมชาติ และกาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ี

โล่งแจง้ พบว่า กาแฟท่ีปลูกภายใตป่้าธรรมชาติให้นํ้ าหนกัผลผลิตกาแฟต่อตน้ ไม่แตกต่างจากกาแฟท่ีปลูก

ในพื้นท่ีโล่งแจง้ โดยมีผลผลิตอยูท่ี่ 2.25 และ 1.87 กิโลกรัมต่อตน้ ตามลาํดบั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้กาแฟท่ีปลูก

ในพื้นท่ีโล่งแจง้ส่วนใหญ่มกัให้นํ้ าหนักผลผลิตต่อตน้ท่ีมากกว่า แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาจาก

ขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้กาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีทั้ง 2 รูปแบบน้ี จะเห็นไดว้่าตน้กาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีโล่ง

แจง้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอก ความสูงตน้ และจาํนวนก่ิงท่ีให้ผลผลิตท่ีน้อยกว่า ซ่ึงเป็นไปไดว้่า

ลกัษณะดงักล่าวอาจเก่ียวขอ้งกบัการใหผ้ลผลิต แต่ยงัไม่พบรายงานดงักล่าว ดงันั้นการปลูกกาแฟภายใตป่้า

ธรรมชาตินอกจากจะให้ผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกนัแลว้ ยงัเป็นการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม่ใหถู้กบุกรุกทาํลาย และ

ยงัเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้
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สรุป 

 1. การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ บา้นนา

เกียน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 11,737.87 ไร่ จาํแนกเป็นพื้นท่ีป่า 7,482.53 ไร่ พื้นท่ีไร่ถาวร 1,860.32 ไร่ 

พื้นท่ีไร่หมุนเวียน 1,447.80 พื้นท่ีหมู่บ้าน 349.89 ไร่ พื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ 507.74 ไร่ และพื้นท่ี

โครงการ 389.58 ไร่ 

 2. การศึกษาลกัษณะโครงสร้างป่าและลกัษณะเมล็ดกาแฟท่ีปลูกร่วมกบัป่า ตน้กาแฟอาราบิกาท่ี

ปลูกภายใตป่้าธรรมชาติ มีลกัษณะของขอ้และก่ิงท่ีดอ้ยกว่ากาแฟท่ีปลูกกลางแจง้ ในดา้นจาํนวนขอ้และ

จาํนวนก่ิงท่ีให้ผลผลิต แต่ลกัษณะใบของตน้กาแฟมีขนาดและพื้นท่ีผิวใบท่ีมากกว่า โดยลกัษณะดงักล่าว

รวมถึงรูปแบบการปลูกกาแฟภายใตป่้าธรรมชาติ อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพของผลผลิตเมลด็กาแฟใน

ดา้นนํ้าหนกัของเมลด็กาแฟกะลา และจาํนวนเกรดของเมลด็กาแฟท่ีเป็นเกรดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผูน้าํชุมชน และประชาชนชาวชุมชนบา้นนาเกียนทุกท่านท่ีช่วยให้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นและ

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่ ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร

รูปกาแฟบา้นนาเกียน ท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบักาแฟ ขอขอบคุณ

เจา้หน้าท่ีของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริบา้นนาเกียน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีช่วย

สนบัสนุนใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จ ลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาความหลากหลายของสังคมพืชและการพึ่งพิงทรัพยากรของชุมชนบา้นนํ้ าป้ี จงัหวดัน่าน 

เป็นหน่ึงในแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้กนัของหน่วยงานรัฐกบัชุมชน ท่ีมีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร

ป่าไมเ้กินศกัยภาพของพื้นท่ี ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความหลากหลายของสงัคมพืช 

และการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนบา้นนํ้ าป้ี ตาํบลนํ้ ามวบ อาํเภอเวียงสา  จงัหวดัน่าน โดยทาํการวาง

แปลงสํารวจความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ขนาด 40x40 เมตร และทาํการสํารวจ

โครงสร้างทางดา้นตั้ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลทางนิเวศวิทยา ไดแ้ก่ ชนิดพนัธ์ุ ความสูง ความโต การปกคลุม

เรือนยอดของไมใ้หญ่ รวมทั้งความหนาแน่นของไมห้นุ่ม ลูกไมแ้ละไมพ้ื้นล่าง และไผ่  เพื่อทาํการวิเคราะห์

ความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืช และทาํการสาํรวจพฤติกรรมการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน

บา้นนํ้ าป้ี โดยการใชแ้บบสอบถาม รวบรวมขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นอาหาร 

ดา้นการใชส้อย  และดา้นการใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เพื่อวิเคราะห์ความถ่ี และปริมาณการใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรป่าไมท้ั้ง 3 ดา้น 

ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีตวัแทนป่าธรรมชาติ มีลกัษณะโครงสร้างของสังคมพืช 3 ชั้นเรือนยอด 

ไดแ้ก่ ชั้นเรือนยอด4-12 เมตร, 13-16 เมตร และ16 เมตรข้ึนไป มีการปกคลุมเรือนยอด ร้อยละ 70 พบไมใ้หญ่ 52 

ชนิด ความความหนาแน่น 94 ตน้/ไร่ พนัธ์ุไมเ้ด่นและมีความสําคญัทางนิเวศ 5 ลาํดบั ไดแ้ก่ รัง แดง ประดู่ 

ออ้ยชา้ง และมะกอกป่า ตามลาํดบั พบไมห้นุ่ม 11 ชนิด ความหนาแน่น 38 ตน้/ไร่ พนัธ์ุไมท่ี้พบมากท่ีสุด 5 

ลาํดบัไดแ้ก่ ออ้ยชา้ง กวา้ว ปอเลียงฝ้าย ตะแบกเปลือกบาง และประดู่ ตามลาํดบั พบลูกไมแ้ละไมพ้ื้นล่าง 57 

ชนิด พบมากท่ีสุด 5 ลาํดบัไดแ้ก่ กลา้ไผซ่าง หญา้ดอกขาว มะเฟืองป่า หงอนไก่ และต้ิวเกล้ียง ตามลาํดบั พบไผ่

ทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ ไผ่ซาง ไผ่ขา้วหลาม ไผ่ไร่ และไผ่รวก ส่วนพฤติกรรมการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม ้ดา้น

อาหาร ประกอบด้วย หน่อไม ้ร้อยละ 95 ปริมาณ 722 กก./ปี พืชผกัป่า ร้อยละ 80 ปริมาณ 173 กก./ปี พืช

สมุนไพร ร้อยละ 60 ปริมาณ 58 กก./ไร่ และผลไมป่้า ร้อยละ 90 ปริมาณ 71 กก./ปี ดา้นการใชส้อย ประกอบดว้ย
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เช้ือเพลิง ไมฟื้น และถ่าน 1,990 กก./ปี และไมท่ี้ใชป้ระกอบหัตถกรรม 108 ลาํ/ปี และดา้นวสัดุก่อสร้างท่ีอยู่

อาศยั ประกอบดว้ยไมไ้ผ่ 222 ลาํ/ปี และไมอ่ื้น ๆ 126 ตน้/ปี ผลการศึกษาขา้งตน้สามารถเป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรป่าไมข้องชุมชนเกินศกัยภาพของพื้นท่ีป่า ใหเ้กิดความสมดุลระหว่างการผลิตและ

การใชป้ระโยชน์ และเป็นแนวทางในการวางแผนรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม เกิดความสมดุล

และยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

คาํสําคญั: ความหลากหลายของสงัคมพืช, การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม ้ชุมชนบา้นนํ้าป้ี 

 

Abstract 

The study of the Diversity of Plant Community and Resources Dependency of Ban Nam Pee Community, 

Nan province was an approach to eliminate excess utilisation of forest resources leading to conflict between community and 

government agencies. This study aimed to understand plant biodiversity and community reliance on forest product at Ban 

Nam Pee, Nam Muap Sub-district, Wiang Sa District, Nan Province. 40x40 meters plot was investigated in the forest 

ecosystem including species diversity, high, size, crown cover, plant density, undergrowth and bamboo. Questionnaires were 

distributed to collect the direct forest utilisation covered food, household utility, and construction. Qualitative analysis were 

implied to analyse information from the survey. 

The study found that the forest containing 70% crown cover with 3 distinctive layers, 4-12 meters, 13-16 

meters, and higher than 16 meters. 52 tree species were found with density of 94 tree per rai. The highest tree density were 

Shorea siamensis, Xylia xylocarpa, Pterocarpus macrocarpus, Lannea coromandelica and Spondias pinnata respectively. 

There were 11 sapling species with density of 38 tree per rai. The highest sapling density were Lannea coromandelica, 

Haldina cordifolia, Eriolaena candollei, Lagerstroemia duperreana, and Pterocarpus macrocarpus respectively. There were 

57 Seedling and ground cover which comprising Dendrocalamus strictus, Vernonia cinerea, Terminalia triptera, Celosia 

argentea, and Cratoxylum cochinchinense respectively. There were 4 bamboo species found (Dendrocalamus Strictus, 

Cephalostachyum  pergracile, Oxytenanthera albociliata and Thyrsostachys Siamensis).  Interestingly, the finding of forest 

utilisation for food are as follow, 95% were bamboo shoot (722 kg./year), 80% were wild vegetable (173 kg./year) 60% were 

herbal medicine (58 kg./rai), 90 % were wild fruit (71 kg./year). Chacoal and Firewood were collected for 1990 kg./year, 

Bamboo was collect for handicraft for 108 rod/year. Bamboo and tree for household construction for 333 rod/year and 126 

tree per year.  The study recommendation underline the important of information collect can be useful for resolve the 

overcapacity forest utilisation problem by balancing the community use and forest production increment. The study also 

suggested the guideline for resources utilisation in the community was crucial for sustainable forest resources utilisation. 

Keywords: Diversity of Plant Community, Forest Resources Dependency, Ban Nam Pee Community  
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บทนํา 

ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ เป็นทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต

ของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ถือว่าเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารท่ีสาํคญัของประเทศ ทาํหนา้ท่ี

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บทั้งทางตรง และทางออ้มจากระบบนิเวศ หรือท่ี

เรียกว่า การให้บริการทางระบบนิเวศ (Ecosystem Services) (Costanza et al., 1997)โดยการให้บริการทางระบบ

นิเวศ มีทั้งหมด 4 ดา้น 1) บริการดา้นการเป็นแหล่งผลิต 2) บริการดา้นการควบคุมกลไกของระบบ 3) บริการดา้น

วฒันธรรม และ 4) บริการดา้นการเก้ือหนุน (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) แต่ในปัจจุบนัทรัพยากร

ป่าไมข้องประเทศไทยลดลงอยา่งต่อเน่ือง จากสถิติพื้นท่ีป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าไมถึ้งร้อยละ 

43.21 ของพื้นท่ีประเทศ เม่ือพิจารณารายภาคพบวา่ภาคเหนือมีพื้นท่ีป่าไมม้ากท่ีสุดถึงร้อยละ 66.96 จนในป่า พ.ศ. 

2563 ประเทศไทยเหลือพื้นท่ีป่าไมเ้พียงร้อยละ 31.64 โดยในภาคเหนือเหลือพื้นท่ีป่าไมเ้พียงร้อยละ 52.38 (กรม

ป่าไม,้ 2563) ทั้งน้ีการลดลงของพื้นท่ีป่าไมมี้สาเหตุมาจาก การเพิ่มข้ึนของประชากร โครงการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมทั้งการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม และการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจอีกดว้ย กิจกรรมเหล่าน้ีจึงส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบนิเวศป่าไม ้ทาํใหก้ารทาํหนา้ท่ีของระบบนิเวศหรือการบริการทางระบบ

นิเวศเปล่ียนแปลงไป ระบบนิเวศไม่สามารถให้บริการไดอ้ย่างสมดุล ทาํให้ความสามารถในการดูดซับนํ้ าของ

พื้นท่ีลดลง เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีเกิดฝนตกหนกั ปริมาณนํ้ าไหลบ่าลงสู่พื้นท่ีตอนล่างอยา่งรวดเร็ว จนเกิดเป็นอุทกภยั

สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนอยา่งมาก และในช่วงฤดูแลง้ท่ีดินดูดซบันํ้ าไวไ้ดน้อ้ยเกิด

ฝนท้ิงช่วง และขาดนํ้าในหนา้แลง้ เกิดภยัแลง้ดงัท่ีปรากฏในหลายพื้นท่ี 

แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้ี ภาครัฐไดต้ระหนกัถึงปัญหาในดา้นทรัพยากรป่าไม ้โดยในส่วน

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า และปรับปรุงรูปแบบ

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีป่า นอกจากน้ียงัมีการดาํเนินการในดา้นกฎหมาย เพื่อรองรับ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์ โดยกาํหนดแนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเกิดทดแทนใหม่ไดข้องประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณรอบพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ฉะนั้นขอ้มูล

พื้นฐานทั้งในมิติทรัพยากรธรรมชาติ และมิติของชุมชนจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการดาํเนินการดังกล่าว 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกฎหมายท่ีตอ้งการใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุลยัง่ยนื 

ดงันั้นการศึกษาความหลากหลายของสังคมพืช และการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม ้จึงเป็นส่วนสาํคญัท่ี

ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน ทาํให้ทราบศกัยภาพของทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ี และทราบถึงการใชป้ระโยชน์หรือการ

พึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน เพื่อใชใ้นการวางแผนการใชท้รัพยากรป่าไมข้องชุมชนให้สมดุลกบัศกัยภาพ

ของการผลิตของป่าไม ้และแกไ้ขปัญหาคนอยูก่บัป่าต่อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

1. พืน้ทีศึ่กษา  

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าห้วยปอน ตาํบลนํ้ ามวบ อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

ขนาดพื้นท่ี 170 ไร่ ความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 385 – 476 เมตร ความลาดชนัเฉล่ีย 15.48 เปอร์เซ็นต์ 

ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความลึกของชั้นดิน 70 – 95 เซนติเมตร ความหนาแน่นของดินเฉล่ีย 0.63 กรัม/

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร สภาพป่าเป็นป่าเตง็รังผสมเบญพรรณ ทิศดา้นลาดไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

2. อุปกรณ์ 

2.1 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ  

2.2 แบบสอบถาม 

2.3 เทปวดัระยะ เคร่ืองวดัความโต และความสูงตน้ไม ้

3. การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม และการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 ความหลากหลายของสงัคมพืช 

1) วางแปลงตวัอยา่งเพื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างสงัคมพืชในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ขนาด 40x40 เมตร  

2) สํารวจขอ้มูลความสูง ความโต และความกวา้งของเรือนยอดไมใ้หญ่ และสํารวจชนิดพนัธ์ุ และ

ความหนาแน่นของไมห้นุ่ม ลูกไม ้และไผ ่

3) วิเคราะห์ขอ้มูล ลกัษณะโครงสร้างสังคมพืช ไดแ้ก่ จาํนวนชนิดพนัธ์ุไม ้ความถ่ี ความหนาแน่น 

ความเด่น ดชันีความสาํคญัทางนิเวศวิทยาของไมใ้หญ่ จากสมการของ Whittaker (1970) และ ดอกรักและอุทิศ 

(2552) และการปกคลุมของเรือนยอด จาํนวนชั้นเรือนยอดของสังคมพืชป่าธรรมชาติ รวมทั้งวิเคราะห์ความ

หนาแน่นของไมห้นุ่ม ลูกไม ้และไผ ่

3.2 การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน 

1) กาํหนดจาํนวนตวัอยา่งในการสอบถาม/สัมภาษณ์ ดว้ยสูตรการหาจาํนวนตวัอยา่งของ Yamane 

(1973) 

2) สร้างแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ของป่าของชุมชน และ

ทดสอบปรับแกแ้บบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์ในพื้นท่ีจริง 

3) เก็บขอ้มูลเศรษฐกิจ-สังคม และการใช้ประโยชน์ของป่าของชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม/

สมัภาษณ์ ในพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย 

4) วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามคาํนวณค่าทางสถิติ โดยใชส้ถิติพื้นฐานเพื่อแสดงจาํนวนร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และค่าพิสยั ฯลฯ 
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ผลและวจิารณ์ 

1. ความหลากหลายของสังคมพืช 

โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไมใ้นสังคมพืชพื้นท่ีลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติ ท่ีมีสภาพป่าเป็นป่าเตง็

รังผสมเบญจพรรณท่ีมีไผ ่พบไมใ้หญ่ จาํนวน 52 ชนิด ความหนาแน่น 94 ตน้/ไร่ โดยพบ รัง (Shorea siamensis) 

เป็นพนัธ์ุไมเ้ด่นและมีความสําคญัทางนิเวศมากท่ีสุดในพื้นท่ี โดยมีค่าดัชนีความสําคญั (Importance Value 

Index, IVI ) เท่ากับ 48.39 รองลงมา ได้แก่ แดง (Xylia xylocarpa) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) ออ้ยช้าง 

(Lannea coromandelica) มะกอกป่า (Spondias pinnata) และรกฟ้า (Terminalia elliptica) โดยมีค่า IVI เท่ากบั 27.22, 

25.04, 12.65, 12.45 และ 11.97 ตามลาํดบั (Table 1) พบไมห้นุ่ม จาํนวน 11 ชนิด ความหนาแน่น 38 ตน้/ไร่ โดย

ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ออ้ยชา้ง (Lannea coromandelica) รองลงมา ไดแ้ก่ กวา้ว (Haldina cordifolia)ปอเลียงฝ้าย 

(Eriolaena candollei) ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana) และประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) 

ตามลาํดบั พบลูกไมแ้ละไมพ้ื้นล่าง จาํนวน 57 ชนิด กระจายอยูท่ ัว่พื้นท่ีมากท่ีสุดคือ กลา้ไผซ่าง (Dendrocalamus 

Strictus) รองลงมา ได้แก่ หญา้ดอกขาว(Vernonia cinerea) มะเฟืองป่า (Terminalia triptera) หงอนไก่ (Celosia 

argentea) และต้ิวเกล้ียง (Cratoxylum cochinchinense ) ตามลาํดับ  ส่วนไมไ้ผ่ พบจาํนวน 4 ชนิด ได้แก่ ไผ่ซาง 

(Dendrocalamus Strictus) ไผ่ขา้วหลาม (Cephalostachyum  pergracile) ไผ่ไร่(Oxytenanthera albociliata) และไผ่

รวก (Thyrsostachys Siamensis) โดยมีความหนาแน่นเฉล่ีย 25 กอ/ไร่ จาํนวนเฉล่ีย 10 ลาํ/กอ พบมากท่ีสุดคือไผ่

ซาง มีความหนาแน่น 23 กอ/ไร่ ไผข่า้วหลาม 1.3 กอ/ไร่ ส่วนไผไ่ร่ และไผร่วกพบเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น และพบ

ไผท่ี่เป็นไมห้นุ่ม 3 ชนิด ไดแ้ก่ ไผซ่าง ไผข่า้วหลาม และไผไ่ร่ ลกัษณะโครงสร้างสังคมพืชทางดา้นตั้ง สามารถ

แบ่งชั้นเรือนยอดได ้จาํนวน 3 ชั้นเรือนยอด ไดแ้ก่ ชั้นเรือนยอดท่ีมีความสูง 4 – 12 เมตร, 13 – 16 เมตร และ

มากกวา่ 16 เมตรข้ึนไป โดยมีการปกคลุมของเรือนยอดประมาณร้อยละ 70  
 

2. พฤติกรรมการพึง่พงิทรัพยากรของชุมชนด้านป่าไม้ 

จากจาํนวนตวัอย่างทั้งหมด จาํแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ 55 เพศหญิง ร้อยละ 45 มีพฤติกรรมการใช้

ทรัพยากรป่าไม ้แบ่งเป็นประเภทการใชป้ระโยชน์ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ดา้นอาหาร ดา้นการใชส้อย  และดา้นการใช้

เป็นวสัดุก่อสร้างท่ี อยูอ่าศยั พบวา่  

2.1 ดา้นอาหาร ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้มีความถ่ี 1 – 5 คร้ัง/ปี จาํนวนทั้งหมด 

1,024 กิโลกรัม/ปี (Table 2) ประกอบดว้ย  

1) หน่อไม ้ร้อยละ 95 ของผูใ้ชป้ระโยชน์ มีความถ่ีในการเก็บหา 1 -20 คร้ัง/ปี ปริมาณการ

ใชเ้ท่ากบั 722 กิโลกรัม/ปี และ 38 กิโลกรัม/คร้ัง ส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์ ไผ่ซาง และไผ่ไร่ ท่ีสํารวจใน

พื้นท่ีลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ  
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Table 1 ranking of the important value index ( IVI; %) of mixed deciduous dipterocarp forest 

No. Species RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

1 Shorea siamensis 12.81 6.22 29.36 48.39 

2 Xylia xylocarpa 9.25 7.77 10.2 27.22 

3 Pterocarpus macrocarpus 8.19 8.29 8.57 25.04 

4 Lannea coromandelica 4.63 5.18 2.84 12.65 

5 Spondias pinnata 4.63 5.18 2.64 12.45 

6 Terminalia elliptica 2.85 4.15 4.98 11.97 

7 Mikania cordata 4.63 4.66 2.4 11.69 

8 Dalbergia cultrata 3.56 3.11 3.26 9.93 

9 Canarium subulatum 2.85 3.63 2.99 9.46 

10 Bauhinia glauca 3.56 4.15 1.18 8.88 

Other species (42) 43.15 47.71 31.57 122.32 

total 100 100 100 300 

Remark: RD = Relative density, RDo = Relative dominance, RF = Relative Frequency,  

IVI = Important Value Index 
 

2) พืชผกัป่า ร้อยละ 80 ของผูใ้ชป้ระโยชน์ มีความถ่ีในการเก็บหา 1 - 6 คร้ัง/ปี ปริมาณการ

ใชเ้ท่ากบั 173 กิโลกรัม/ปี และ 10.81 กิโลกรัม/คร้ัง มีเฉพาะผกัหวานป่า ท่ีเป็นไมใ้หญ่ท่ีสาํรวจในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าป่า

ธรรมชาติ ในขณะท่ีชนิดอ่ืน ๆ เป็นไมเ้ถา พืชลม้ลุก ไดแ้ก่ ผกักดู ขิงแมงดา ดีงูหวา้ กลว้ยหก หวาย เห็ดข่า  

3) พืชสมุนไพร ร้อยละ 60 ของผูใ้ชป้ระโยชน์ มีความถ่ีในการเก็บหา 1 -4 คร้ัง/ปี ปริมาณ

การใชเ้ท่ากบั 58 กิโลกรัม/ปี และ 4.83 กิโลกรัม/คร้ัง ส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์พืชลม้ลุก ท่ีมีเหงา้ใตดิ้น 

ไดแ้ก่ ข่าป่า ขม้ินป่า ลางจืด สะคา้น 

4) ผลไมป่้า ร้อยละ 75 ของผูใ้ชป้ระโยชน์ มีความถ่ีในการเก็บหา 1 -3 คร้ัง/ปี ปริมาณการใช้

เท่ากบั 71 กิโลกรัม/ปี และ 4.18 กิโลกรัม/คร้ัง โดยเป็นการใชป้ระโยชน์ ตะคร้อ มะขามป้อม มะกอกป่า ท่ีเป็นไม้

ใหญ่ท่ีสาํรวจในพื้นท่ีลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมี ผกัเส้ียน มะหลอด มะไฟป่า คอแลน มะม่วงป่า อีกดว้ย 
 

2.2 ดา้นการใชส้อย ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ร้อยละ 75 ของผูใ้ชป้ระโยชน์ มี

ความถ่ี 1 – 3 คร้ัง/ปี โดยส่วนใหญ่เกบ็หา 2 คร้ัง/ปี (Table 3) ประกอบดว้ย 
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1) การเป็นเช้ือเพลิง ไมฟื้น และถ่าน มีปริมาณการเก็บหา 1,990 กิโลกรัม/ปี โดยใชไ้ม้

ทุกชนิดพนัธ์ุท่ีแหง้ตาย ยกเวน้ไมไ้ผ ่

2) การประกอบหตัถกรรม ใชไ้ม่ไผจ่าํนวน 108 ลาํ/ปี โดยเป็นการใชป้ระโยชน์ ไผซ่าง ท่ีมี

การสาํรวจพบ นอกจากน้ียงัมีไผบ่ง ไผร่วก หวาย และก๋งอีกดว้ย 
 

2.3 ดา้นการใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ร้อยละ 70 

ของผูใ้ชป้ระโยชน์  มีความถ่ี 1 – 4 คร้ัง/ปี โดยส่วนใหญ่เกบ็หา 1 คร้ัง/ปี (Table 3) ประกอบดว้ย 

1) ไมไ้ผ ่ มีปริมาณการเกบ็หา จาํนวน 222 ลาํ/ปี โดยส่วนใหญ่เป็น ไผซ่าง และไผบ่ง 

2) ไมย้นืตน้อ่ืน ๆ มีปริมาณการเก็บหา จาํนวน 126 ตน้/ปี ไดแ้ก่ ประดู่ป่า  แดง เตง็ รัง ท่ีมี

การสาํรวจพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้าป่าธรรมชาติ  
 

Table 2 Utilization of forest resources in terms of food sources 

Type % frequency (round/yr) 

quantity 

per round total 

(kg./round) (kg./yr) % 

หน่อไม ้ 95 1-20 4-100 (38) 722 70.51 

พืชผกัป่า 80 1-6 2-40 (10.81) 173 16.99 

พืชสมุนไพร 60 1-4 1-20 (4.83) 58 5.66 

ผลไมป่้า 90 1-3 2-10 (4.18) 71 6.93 

Table 3 Utilization of forest resources in terms of fuel use and handicrafts 

Type 
 

% 
frequency (round/yr) 

quantity 

per round total 

(kg./round) (kg./yr) % 

เช้ือเพลิง ไมฟื้น และถ่าน 
75 1-3 

- 1,990 - 

ประกอบหตัถกรรม - 108(ลาํ) - 

Table 4 Utilization of forest resources in terms of  housing construction materials 

Type % frequency (round/yr) 

quantity 

per round total 

(per year) % 

ไมไ้ผ ่
70 1-4 

- 222(trunk) 63.79 

ไมอ่ื้น ๆ - 126(trunk) 36.21 
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สรุป 

ลกัษณะโครงสร้างทางดา้นตั้งในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าป่าธรรมชาติ(ป่าเตง็รังผสมเบญจพรรณท่ีมีไผ)่  มี 3 ชั้น

เรือนยอด ไดแ้ก่ ชั้นเรือนยอด 4-12 เมตร, 13-16 เมตร และ 16 เมตรข้ึนไป มีการปกคลุมเรือนยอดร้อยละ 70 ความ

หลากหลายของสังคมพืช พบไมใ้หญ่ จาํนวน 52 ชนิด ไมห้นุ่ม จาํนวน 11 ชนิด ลูกไมแ้ละไมพ้ื้นล่าง 57 ชนิด และ

ไผ ่จาํนวน 4 ชนิด  

พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ด้านอาหาร ทั้ งหมด 1,024 กก./ปี ประกอบด้วย 

หน่อไม ้พืชผกัป่า พืชสมุนไพร และผลไมป่้า ดา้นการใชส้อย ประกอบดว้ยเช้ือเพลิง ไมฟื้น และถ่าน 1,990 กก./

ปี และไมท่ี้ใชป้ระกอบหตัถกรรม 108 ลาํ/ปี และดา้นวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ประกอบดว้ยไมไ้ผ ่222 ลาํ/ปี และ

ไมอ่ื้น ๆ 126 ตน้/ปี 
 

กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปไดโ้ดยสมบูรณ์ ดว้ยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

ในโอกาสน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ท่ี

ใหก้ารสนบัสนุนทุนในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี และขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช พร้อมทั้ง

หน่วยงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสนบัสนุนการทาํงานงานวิจยัฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์  
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ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชในป่าอนุรักษ์สวนไม้กาํแพงเพชร 

Forest structure and Species composition in Conservation Areas of Kamphaeng Phet Plantation. 
 

พฒันา ชมภูวิเศษ1* และ สถิตย ์ถ่ินกาํแพง2  
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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยสถานการณ์พื้นท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศมีแนวโน้มลดลง ส่งกระทบผลให้ความ

หลากหลายชนิดพรรณพืช และสัตวล์ดลงตามไปดว้ย บริษทัสยามฟอเรสทรี จาํกดัไดก้นัพื้นท่ีของบริษทัไว้

ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นท่ีส่วนป่าเศรษฐกิจ เพื่อจดัทาํเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์(conservation areas) ดาํเนิน

สาํรวจขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณ และติดตามนิเวศวิทยาระยะยาว (long-term ecological 

research) เพื่อคงพื้นท่ีป่าไมแ้ละการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ทั้งพืชพรรณและ

สัตวป่์าใหด้าํรงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติต่อไปไดอ้ยา่งสมดุลกบัการใชป้ระโยชน์ โดยการทาํการ

วางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด 20 เมตร x 50 เมตร เพื่อสํารวจขอ้มูลโครงสร้างและองคป์ระกอบ

พรรณพืช แบ่งแปลงยอ่ยขนาด 10 x 10 เมตร จาํนวน 10 แปลงยอ่ย ทาํการสาํรวจพรรณไมทุ้กตน้ท่ีมีขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH, ระดบั 1.30 เมตร) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ดว้ยการติด

หมายเลขตน้ (order tagged) วดัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ความสูงตน้ไม ้บนัทึกพิกดัของตน้ไมใ้นแปลงถาวร  

 ในพื้นท่ีป่าอนุรักษส์วนไมก้าํแพงเพชร พบชนิดพรรณไมท้ั้งหมด 77 ชนิด 61 สกุล และ 32 วงศ์ 

สาํหรับพรรณไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร มี

ความหนาแน่นเฉล่ีย 2,203 ตน้ต่อเฮกตาร์ และ พื้นท่ีหนา้ตดัเฉล่ีย 21.65 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์  มีความหลาก

ชนิดพรรณไมท่ี้ค่อนขา้งสูง (Shannon-Weiner index (H/) เท่ากบั 3.66) เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นป่ารุ่นท่ีสอง  และ

มีความต่อเน่ืองกบัผนืป่าธรรมชาติจึงทาํใหก้ารสืบต่อพนัธ์ุ โดยท่ีรูปแบบการกระจายของตน้ไมน้ั้นเป็นแบบ

ตวัแอล (L-shape) แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีป่าอนุรักษส์วนไมก้าํแพงเพชร สามารถรักษาโครงสร้างการสืบต่อ

พนัธ์ุในธรรมชาติไดเ้ป็นปกติ กล่าวคือมีไมข้นาดเล็กอยู่เป็นจาํนวนมากท่ีสามารถเจริญทดแทนไปเป็นไม้

ขนาดใหญ่ไดใ้นอนาคต   

คาํสําคญั  :  โครงสร้างป่า  องคป์ระกอบพรรณพืช นิเวศวิทยาระยะยาว  ความหลากหลายทางพืชพรรณ 

 

 

 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

246 

 

Abstract 

 Today, the situation of Thailand's forest areas is deteriorating. As a result, plant and animal diversity 

has reduced. The Siam Forestry Co., Ltd. has reserved roughly 10% of the Company's economic forest area 

to establish a conservation area. Conducting long-term ecological research and plant biodiversity 

assessments to preserve forest areas and protect biodiversity of both plants and animal in the natural 

environment while balancing the usage of natural resources. In conservation areas, a permanent plot of 20 

x 50 meters was established, with all trees ≥ 2 cm. To explore forest structure and species composition, 

DBH were tagged, measured, recorded position(x,y) and identified.  

 The results showed the tree species diversity of 77 species ,61 genera and 32 families was found. 

The basal areas and stem density were 21.65 m2. ha-1 and 2,203 stem. ha-1, respectively, while high diversity 

base on Shannon-Winer index was found (H´=3.66) because this is a secondary forest after fire protect. 

Considering on forest regeneration, the negative exponential growth form or L-shape base on diameter class 

distribution was detected. Indicating the good natural regeneration process was detected in which small trees 

can be replace the mature trees in the future.   

Keywords:   Forest structure, Species composition, Conservation Areas, Forest regeneration, long-term 

ecological research, Plant diversity.  

 

บทนํา 
 

พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์(Conservation Areas) ในพื้นท่ีสวนป่ากาํแพงเพชร เน้ือท่ี 923.54  ไร่  เป็นหน่ึงใน

พื้นท่ีอนุรักษท่ี์บริษทั สยามฟอเรสทรี จาํกดั ท่ีไดก้นัพื้นท่ีออกมาจากพื้นท่ีของบริษทัท่ีใชป้ระโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ สนับสนุนงบประมาณ ในการคงพื้นท่ีป่าไม้และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(biodiversity) ทั้งพืชพรรณและสัตวป่์าให้ดาํรงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติต่อไปไดอ้ยา่งสมดุลกบั

การใชป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจ  

การประเมินค่าดชันีความสาํคญั (importance value index, IVI) เป็นค่าท่ีใชแ้สดงถึงค่าความสาํคญั

ในการครอบครองพื้นท่ีนั้น ๆ ของพรรณไม ้ซ่ึงถา้ของพนัธ์ุไมช้นิดนั้นสูงแสดงว่าชนิดนั้นมีความเด่นและ

ความสาํคญัของพื้นท่ีนั้น ๆ (ดอกรัก และอุทิศ, 2552)   

การศึกษาดา้นโครงสร้างป่า (forest structure) พิจารณาโครงสร้าง 2 ประการ ไดแ้ก่ โครงสร้างดา้น

ตั้ง และโครงสร้างด้านราบ (vertical and horizontal structure)  (Hitimana et al., 2004) โครงสร้างด้านตั้ง 

(vertical structure) ไดแ้ก่ ความสูงของชั้นเรือนยอดท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่ระดบัผวิดินจนถึงชั้นเรือนยอดสูงสุด 

รวมถึงไม้เด่นแต่ละชั้ นเรือนยอดต่าง ๆ ด้วย (Whittaker, 1975) ส่วนโครงสร้างด้านราบ (horizontal 
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structure)ได้แก่ ความหนาแน่นและการกระจายของขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของต้นไมแ้ต่ละสังคม ซ่ึง

แสดงออกในรูปแบบพื้น ท่ีหน้าตัด  (basal area) และรวมถึงการปกคลุมของพื้น ท่ี เ รือนยอดด้วย                     

(Hitimana et al., 2004) 

ความหนาแน่นยงัมีอิทธิพลต่อการเติบโต การกระจาย การมีชีวิต และการสืบพนัธ์ุของพืชในเขต

ร้อน การเพิ่มข้ึนของโครงสร้างในแนวราบ คือ การเพิ่มจาํนวนและความโตของตน้ไมแ้ต่ละตน้ในสังคม 

(Clark and Clark, 1984)  โดยปกติความหนาแน่นจะเปล่ียนแปลงในทางตรงขา้มกบัขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัของ

ตน้ไม ้(Condit, 1995; Denslow, 1995) ความหนาแน่นจะลดลงเม่ือขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อการ

กระจายตวัตามเส้นผา่ศูนยก์ลางของหมู่ไมใ้นรูปแบบ Negative exponential growth form หรือ Reversed – J 

shaped cure (Denslow, 1995) และโดยปกติแลว้รูปแบบการกระจายของขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง (distribution 

of diameter class) สามารถบ่งบอกถึงการถูกรบกวน และการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีป่านั้น (Bunyavejchewin 

et al., 2001; Pongsak, 2009) และถา้รูปแบบการกระจายเป็นไปในรูป Negative exponential growth form 

แสดงว่า พื้นท่ีนั้นมีไมข้นาดเลก็มากสามารถเจริญทดแทนไมข้นาดใหญ่ไดดี้ในอนาคต หรือพื้นท่ีป่าแห่งน้ีมี

การสืบต่อพนัธ์ุท่ีดีนั้นเอง (ดอกรัก และคณะ 2561) 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความหลากหลายชนิดพรรณ ดา้นโครงสร้างป่า (forest structure)  และ

การสืบต่อพนัธ์ุของชนิดพรรณไมใ้นป่าอนุรักษส์วนไมก้าํแพงเพชร และนาํไปสร้างแผนการจดัการ และ

ติดตามนิเวศวิทยาระยะยาว (long-term ecological research) 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

พืน้ทีศึ่กษา  :  

 พื้นท่ีสวนไมก้าํแพงเพชร บริษทั สยามฟอเรสทรี จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ 91 หมู่ 8 ต.หนองหวัววั อ.พราน

กระต่าย จ.กาํแพงเพชร มีพื้นท่ีทั้งหมด 9,201.43 ไร่ มีใชป้ระโยชน์พื้นท่ี 5 ส่วนดงัน้ี 

1) พื้นท่ีปลูกยคูาลิปตสั (Plantation Area) รวมทั้งหมด 7,708 ไร่ หรือ 83.77 % ซ่ึงประกอบดว้ย 5 

ชั้นอาย ุ

2) พื้นท่ีแปลงวจิยัและพฒันาพนัธ์ุไม ้พื้นท่ี 189.29 ไร่ (2.05%) 

3)  พื้นท่ีวนเกษตร (Agroforestry Area) พื้นท่ี 285.10 ไร่(3.10%) 

4) พื้นท่ีสาํนกังาน (Office Area) พื้นท่ี 95.22 ไร่ (1.03%) 

5) พื้นท่ีอนุรักษ ์(Conservation Area) พื้นท่ี 923.54 ไร่(10.04%) 

พื้นท่ีปกคลุมดว้ยสงัคมพืชป่าเตง็รัง (Deciduous dipterocarp Forest) พบป่าชนิดน้ีไดต้ั้งแต่ระดบัพื้น

ราบ ในบริเวณท่ีดินเป็นทรายจดั และบางพื้นท่ีกมี็หินปะปนอยู ่จนกระทัง่ถึงบริเวณเนินสูงท่ีสุดของพื้นท่ี มี

ลกัษณะเป็นป่าโปร่ง มีไมข้นาดกลางและขนาดเลก็ข้ึนกระจดักระจาย ไม่แน่นทึบ ไมพ้ื้นล่างและเถาวลัยมี์

นอ้ย ตน้ไมมี้ความสูงประมาณ 5 – 15 เมตร ผลดัใบในฤดูแลง้  
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ลกัษณะทางปฐพวีทิยา 

พื้นท่ีอนุรักษข์องสวนไมก้าํแพงเพชรทั้งหมด จดัอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 49 เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย 

ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรัง พบชั้นหินทราย มีความชนั 1-2 % เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก มีการระบายนํ้าไม่ดี 

ระดบันํ้าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 2 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า pH 5.0-6.5  

การเกบ็ข้อมูล 

1) ภายในพื้นท่ีอนุรักษข์องสวนป่า ทาํการคดัเลือกพื้นท่ีตวัแทนของสงัคมพืชภายในพื้นท่ีโดยใชก้าร

สุ่มแบบเจาะจง (purposive random sampling) บริเวณสงัคมพืชท่ีถือวา่เป็นตวัแทนท่ีดีของพื้นท่ีป่า

อนุรักษ ์ 

2) ทาํการวางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด 20 เมตร x 50 เมตร จาํนวน 3 แปลง และแบ่งแปลง

ย่อยขนาด 10 x 10 เมตร รวมจาํนวน 10 แปลงย่อย (Figure 1) ทาํการสํารวจพรรณไมทุ้กตน้ท่ีมีขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH, ระดบั 1.30 เมตร) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ดว้ยการติด

หมายเลขตน้ (order tagged) วดัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ความสูงตน้ไม ้บนัทึกพิกดัของตน้ไมใ้นแปลงถาวร 

พร้อมทั้งระบุชนิดพืชตามการระบุชนิดของ เตม็ (2558) สาํหรับพรรณไมท่ี้ไม่สามารถทาํการจาํแนกชนิดได้

ในภาคสนาม จะทาํการเกบ็ตวัอยา่งแหง้ (plant specimens) จาํนวนชนิดละ 3 ตวัอยา่ง เพื่อนาํมาระบุชนิดดว้ย

การเปรียบเทียบกบัชนิดพรรณไมท่ี้ระบุชนิดแลว้ ในหอพรรณไม ้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธ์ุ

พืชไม ้

 
 

 

 

 

 

 

Figure 1 Lay out of permanent plot. 

 

3) คดัเลือกพื้นท่ีแปลงถาวร เพือ่เป็นตวัแทนในการศึกษาการจาํแนกชั้นสงัคมพืช (plant community 

stratification) ดว้ยการสร้างแผนภูมิชั้นเรือนยอด (profile diagram) และแผนภูมิการปกคลุมเรือนยอด 

(crown cover diagram) โดยคดัเลือกพื้นท่ีแปลงขนาด 10 x 50 เมตร เป็นตวัแทนการศึกษา จากนั้นแบ่งแปลง 

4) ยอ่ยขนาด 10 x 10 เมตร จาํนวน 5 แปลงยอ่ย ในแต่ละแปลงยอ่ยทาํการสร้างแผนภูมิชั้นเรือนยอด

โดยทาํการร่างภาพเรือนยอด (crown canopy sketch) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

1) ประเมินดชันีค่าความสาํคญัของพรรณพืช (Importance Value Index, IVI) ของพืชแต่ละชนิดใน

สงัคม โดยใชก้ารคาํนวณตาม ดอกรักและอุทิศ (2552)  

2) ดชันีความหลากหลาย (diversity index) ของสงัคมพืชในพื้นท่ีศึกษา โดยใชส้มการของ Shannon-

Wiener (1949, อา้งตาม Ludwig และ Reynold) ดงัน้ี  
 

H’= ∑
=

−
S

1i

(pi ln pi) 

 

H’ =ค่าดชันีความหลากหลายของพื้นท่ี Shannon-Wiener 

pi   = สดัส่วนของจาํนวนชนิดท่ี i ต่อผลรวมของจาํนวนทั้งหมดทุกชนิดในสงัคม (N)    

  
(𝑛𝑛𝑛𝑛)
𝑁𝑁

 เม่ือ i  = 1,2,3,…..S    

S    = จาํนวนชนิดทั้งหมดในพื้นท่ี 

Ln   = ลอ๊คการิทึมธรรมชาติ (natural logarithm) 

 

ผลและวจิารณ์ 

โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช 

ผลการสํารวจความหลากหลายของพรรณไมใ้นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พบชนิดไมจ้าํนวน 77 ชนิด 61 

สกุล และ 32 วงศ ์มีความหนาแน่นเฉล่ีย 2,203 ตน้ต่อเฮกตาร์ และ พื้นท่ีหนา้ตดัเฉล่ีย 21.65 ตารางเมตรต่อ

เฮกตาร์ (Table 1) มีค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากับ 3.66 ชนิดไมเ้ด่นในพื้นท่ีเม่ือ

พิจารณาจากดัชนีค่าความสําคัญใน 10 ลําดับแรก ได้แก่ พลวง (Dipterocarpus tuberculatus), ต้ิวส้ม 

(Cratoxylum formosum), มะกอกเกล้ือน (Canarium subulatum), แดง (Xylia xylocarpa), มะม่วงหัวแมงวนั 

(Buchanania lanzan), กระทุ่มเนิน (Mitragyna rotundifolia), ยอเถ่ือน (Morinda citrifolia), รักใหญ่ (Gluta 

usitata), เหมือดโลด (Aporosa villosa) และ รกฟ้า (Terminalia alata) เป็นตน้  มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 

31.39, 19.70, 15.85, 15.38, 13.03, 9.65, 9.23, 9.16, 9.09 และ 8.61 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  
 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างป่าอนุรักษ ์บริเวณโดยรอบของสวนไมก้าํแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นสังคมพืช

ป่าเต็งรัง (deciduous dipterocarp forest) ท่ีพบการกระจายตั้ งแต่ระดับ 50 - 70 เมตร จากระดับนํ้ าทะเล 

ลกัษณะเป็นป่าเตง็รังรุ่น 2 ซ่ึงมีการกนัไฟในฤดูแลง้ จึงส่งผลใหมี้จาํนวนตน้ไมค่้อนขา้งเยอะและขนาดของ

ตน้ไมมี้ขนาดเล็ก ขณะท่ีการปกคลุมเรือนยอดบริเวณสวนไมก้าํแพงเพชรมีการปกคลุมของเรือนยอดมี

ลกัษณะเป็นเรือนยอดท่ีค่อนขา้งปิด มีเปอเซ็นตก์ารปกคลุมเรือนยอดประมาณ 75.9 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีป่า 

พบกระจายอยู่บริเวณท่ีแห้งแลง้ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า หนา้ดินต้ืนเป็นดินกรวด สามารถจาํแนกได้

ค่อนขา้งชดัเจนเป็น 2 ชั้นเรือนยอด (Figure 2) 
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Table 1. Some dominant species in permanent plot; Density Density (D), Basal area (BA), Important 

value index (IVI) 

No species Scientific name  
Density 

(ind./ha) 

Do 

(m^2/ha) 

RD 

(%) 

RF 

(%) 

Rdo 

(%) 

IVI 

(%) 

1 พลวง Dipterocarpus tuberculatus  2.80 282 12.91 12.78 5.70 31.39 

2 ต้ิวส้ม Cratoxylum formosum 1.72 165 7.94 7.49 4.27 19.70 

3 มะกอกเกล้ือน Canarium subulatum  1.91 70 8.83 3.18 3.85 15.85 

4 แดง Xylia xylocarpa  0.49 157 2.28 7.11 5.98 15.38 

5 มะม่วงหวัแมงวนั Buchanania lanzan  1.14 90 5.24 4.08 3.70 13.03 

6 กระทุ่มเนิน Mitragyna rotundifolia  0.44 80 2.03 3.63 3.99 9.65 

7 ยอเถ่ือน Morinda citrifolia  0.77 53 3.54 2.42 3.28 9.23 

8 รักใหญ่ Gluta usitata  0.75 60 3.44 2.72 2.99 9.16 

9 เหมือดโลด Aporosa villosa  0.49 78 2.25 3.56 3.28 9.09 

10 รกฟ้า Terminalia alata  0.37 83 1.70 3.78 3.13 8.61 
  Other species (67) 10.79 1085.00 49.84 49.24 59.83 158.91 

    Total 21.65 2203 100 100 100 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Forest structure and tree distribution at Conversation Areas: (A) Profile diagram and                         

(B) Crown cover diagram.   
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การสืบต่อพนัธ์ุภายในป่าอนุรักษ์ 

 เม่ือพิจารณาการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมภ้ายในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์จากรูปแบบการกระจายของตน้ไม้

ตามขนาดชั้นเส้นผา่ศูนยก์ลาง (diameter class distribution) สาํหรับตน้ไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ตั้งแต่ 2 

ซม พบว่ารูปแบบการกระจายของตน้ไมน้ั้นเป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ (Negative exponential growth form) 

หรือรูปตวัแอล (L-shape) แสดงใหเ้ห็นว่าพื้นท่ีป่าอนุรักษส์วนไมก้าํแพงสามารถรักษาโครงสร้างการสืบต่อ

พนัธ์ุในธรรมชาติไดเ้ป็นปกติ กล่าวคือมีไมข้นาดเล็กอยู่เป็นจาํนวนมากท่ีสามารถเจริญทดแทนไปเป็นไม้

ขนาดใหญ่ไดใ้นอนาคต (Figure 3) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figure 3 The diameter class distribution in conservation areas (All tree DBH ≥ 2cm.) 

สรุป 

 โครงสร้างป่าในพื้นท่ีป่าอนุรักษเ์ป็นป่าเตง็รัง (deciduous dipterocarp forest) ท่ีผ่านการถูกรบกวน

จากชุมชนในบริเวณพื้นท่ีรอบขา้งและอยูร่ะหวา่งการทดแทน (secondary forest) ผลการสาํรวจค่าดชันีความ

หลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากบั 3.66 นับว่าพื้นท่ีสวนไมก้าํแพงเพชรนั้นมีความหลากหลายของ

พรรณไมค่้อนขา้งสูง  และ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์สวนไมก้าํแพงสามารถรักษาโครงสร้างการสืบต่อพนัธ์ุใน

ธรรมชาติไดเ้ป็นปกติ มีไมข้นาดเล็กอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีสามารถเจริญทดแทนไปเป็นไมข้นาดใหญ่ไดใ้น

อนาคต  

แต่อย่างไรพบว่ามีการเขา้ใชป้ระโยชน์จากการเก็บผลิตผลรองป่าไม ้(non timber forest products, 

NTFPs) เช่น เก็บเห็ด ผกัหวาน ผกัต้ิว รวมถึงผลไมป่้าหลายชนิด  มีการใชป้ระโยชน์ไมเ้พื่อการทาํฟืน หรือ

ไมโ้ครงสร้างขนาดเลก็โดยปรากฏหลกัฐานการตดัไมก้ระจายอยูท่ ัว่ไปภายในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์จึงตอ้งเร่งทาํ

แผนงานการจดัการ (management plan) ในการจดัการพื้นท่ีอนุรักษ ์ และส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัชุมชน

รอบพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หเ้ขา้ใจถึงความสาํคญั 
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การตั้งตัวของพนัธ์ุไม้พืน้ถ่ินในป่าฟ้ืนฟู บริเวณวนอุทยานภูพระ จังหวดักาฬสินธ์ุ 

Establishment of Native Tree Species in Reforestation Area in  

Phu Phra Forest Park, Kalasin Province 
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บทคดัย่อ 

 พื้นท่ีป่าผา่นการบุกรุกหากมีการป้องกนัการเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเดิมไดส้ังคมพืชยอ่มสามารถ

ทดแทนและฟ้ืนกลับคืนสู่สภาพป่าดั้ ง เดิมได้ในตามช่วงเวลาและรูปแบบการฟ้ืนฟู ท่ีแตกต่างกัน 

วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ี เพื่อตอ้งการทราบถึงโครงสร้างป่าและองคป์ระกอบพรรณไม ้ระหวา่งป่าฟ้ืนฟู

กบัป่าธรรมชาติ โดยวางแปลงถาวร ขนาด 100 เมตร x 100 เมตร จาํนวน 1 แปลง ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา คือ ป่า

เตง็รังธรรมชาติ พื้นท่ีป่าเตง็รังทดแทนตามธรรมชาติ พื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูดว้ยยคูาลิปตสั และสวนป่ายคูาลิปตสั ทาํ

การติดเบอร์ตน้ไม ้วดัขนาดและระบุชนิดไมต้น้ ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ดาํเนินการ

วิจยัระหวา่งเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563    

 ผลการศึกษาพบว่า ความหลากชนิดไมมี้ค่าสูงท่ีสุดในสวนป่ายูคาลิปตสั (40 ชนิด) รองลงมาคือ         

ป่าเต็งรังฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ ป่าเต็งรังธรรมชาติและป่าเต็งรังฟ้ืนฟูดว้ยยคูาลิปตสั มีจาํนวน 28, 27 และ 22 

ชนิด ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่าดชันีความหลากชนิดของ Shannon-Weiner โดยทั้งส่ีพื้นท่ีท่ี

มีระดบัความหลากหลายอยูใ่นระดบัตํ่า (1.69-2.55) ชนิดไมท่ี้พบในสวนป่ายคูาลิปตสัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม้

พุ่มท่ีเขา้มาตั้งตวัไดดี้และถือเป็นไมเ้ด่น เม่ือพิจารณาจากดชันีค่าความสําคญั เช่น พลบัพลา (Microcos 

tomentosa), หมกัหมอ้ (Rothmannia eucodon) และยอป่า (Morinda coreia) แตกต่างจากภายในป่าเต็งรัง 

และป่าเต็งรังฟ้ืนฟูตามธรรมชาติและดว้ยการปลูกยูคาลิปตสั ท่ีส่วนใหญ่พรรณไมเ้ด่นยงัคงเป็นกลุ่มไม้

ดั้งเดิม เช่น เตง็ (Shorea obtusa), ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus), เหียง (Dipterocarpus obtusifolius),  

รักใหญ่ (Gluta usitata) และกระบก (Irvingia malayana) พื้นท่ีหนา้ตดัของตน้ไมมี้ความแตกต่างกนัระหว่าง

พื้นท่ี โดยสวนป่ายูคาลิปตสัมีพื้นท่ีหน้าตดัสูงท่ีสุด (134.34 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) ขณะท่ีป่าฟ้ืนฟูดว้ย            

ยูคาลิปตสั มีค่าความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาติ สูงท่ีสุด (ร้อยละ 55.81) รองลงมาคือป่าทดแทนรุ่นสอง   

(ร้อยละ 50.98) ซ่ึงนบัว่าไม่แตกต่างกนัมากนกั แสดงให้เห็นว่าการใชย้คูาลิปตสัฟ้ืนฟูป่าเตง็รังเส่ือมโทรม

นั้นอาจไม่มีความจาํเป็น อย่างไรก็ตาม ขนาดพื้นท่ีหน้าตดัของยูคาลิปตสัท่ีมีมากตามการเติบโตนั้นอาจ

นาํมาใชส่้งเสริมในการใชป้ระโยชน์ไมใ้นอนาคตได ้

คาํสําคญั: การทดแทนของสงัคมพืช ชนิดไมพ้ื้นถ่ิน การตั้งตวัของพรรณพืช  
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Abstract 

 The degraded forests may increase their natural forest recovery if they were protected from the land 

utilizing, however, the success differed among the period of times and forest restoration patterns. This study 

aimed to clarify the forest structure and species composition between the forest restoration and natural 

forest. A 1-ha permanent plot was established in each condition area, natural deciduous dipterocarp forest 

(DDF), natural succession of degraded DDF, restoration forest by Eucalytus camaldulensis and Eucalytus 

camaldulensis plantation, respectively. All trees with diameter at breast height (DBH) larger than 2 cm. 

were tagged, measured and species identified during October to November 2020 

 The results showed that highest species rich was found in the Eucalytus camaldulensis plantation 

(40 species) and followed by natural succession of degraded DDF, DDF and forest restoration by Eucalytus 

camaldulensis, 28, 27 and 22 species, respectively. The diversity index based on Shannon-Weiner also 

showed the same tendency, however, low diversity was detected in all sites (H/= 1.69-2.55). Shrub and 

shrubby tree species had high established and became dominance species in the Eucalytus camaldulensis 

plantation, for instant, Microcos tomentosa, Rothmannia eucodon, and Morinda coreia. Contrasting within 

the DDF and forest restoration by Eucalytus camaldulensis, the native species mostly dominance such as 

Shorea obtusa, Pterocarpus macrocarpus, Dipterocarpus obtusifolius, Gluta usitata, and Irvingia 

malayana. Tree basal areas also showed the strongly different among the sites. The highest was found in 

the Eucalytus camaldulensis plantation (134.34 m2.ha-1). While, the similarity index showed that the 

similarity of forest restoration by Eucalytus camaldulensis and natural succession of degraded DDF into the 

natural DDF was almost the same, 55.81 and 50.98, respectively. Indicating that it may no need to plant 

Eucalytus camaldulensis, only allowed the natural process. However, large amount of basal area or large 

tree of Eucalytus camaldulensis may useful for further utilization.   

Keywords : plant community succession, native species, plant establishment 

บทนํา 

 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีถูกบุกรุกและรบกวน เม่ือปล่อยท้ิงไว้ระยะท่ียาวนานพอสมควร สภาพพื้นท่ีจะ 

ปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีเร่ิมมีความหลากหลายทางองคป์ระกอบของชนิดพืชท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี การทดแทน

ของสังคมพืชตามธรรมชาติตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีมีการบุกรุก

เป็นบริเวณกวา้ง และการรบกวนทั้งจากมนุษยแ์ละธรรมชาติ เช่น เกิดไฟป่าเป็นประจาํทุกปี ทาํให้ปัจจยั

แวดลอ้มท่ีจาํเป็นต่อการตั้งตวั (establishment) ของพรรณไมด้ั้งเดิมเปล่ียนแปลงไปอยา่งชา้ และไม่ส่งเสริม
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ต่อการทดแทนตามธรรมชาติ โอกาสท่ีจะกลบัเป็นสังคมป่าถาวรหรือป่าสุดยอด (climax forest) นั้นเป็นไป

ไดย้าก และตอ้งใชเ้วลายาวนานกวา่พื้นท่ีท่ีถูกทาํลายเพียงเลก็นอ้ย 

 การช่วยร่นระยะเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ ของการฟ้ืนฟูอาจทาํไดโ้ดยการนาํชนิดไมพ้ื้นถ่ิน (native 

species) หรือกลุ่มไมเ้บิกนาํ (pioneer species) หรือกลุ่มไมต่้างถ่ินโตเร็ว (fast growing species) นาํมาใชใ้น

ขั้นเร่ิมตน้ของการปลูกฟ้ืนฟู ดว้ยการปลูกชนิดไมก้ลุ่มดงักล่าวเสริมเขา้ไปในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม เพื่อฟ้ืนฟู

สภาพป่าไมแ้ละปรับปัจจยัแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการตั้งตวั ของชนิดไมพ้ื้นถ่ินมากข้ึน และเขา้มาทดแทน

ไมเ้บิกนาํเม่ือระยะเวลาผา่นไป จนเกิดเป็นสังคมพืชถาวรข้ึนใหม่เพื่อใหท้รัพยากรป่าไมท่ี้ถูกทาํลายสามารถ

ฟ้ืนตวักลบัมาสู่สภาพป่าธรรมชาติดั้งเดิมกรมป่าไม ้ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในอดีต ก่อนมี

การปรับเปล่ียนโครงสร้าง กรมป่าไม ้ท่ีเกิดการแยกหน่วยงานอีกหลายกรม เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพนัธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นตน้ จึงมีการปลูกป่าฟ้ืนฟูบริเวณป่าท่ีมีสภาพ                

เส่ือมโทรม โดยใช้พรรณไมเ้บิกนําทอ้งถ่ิน รวมถึงพรรณไมต่้างถ่ินโตเร็ว เช่น กระถินณรงค์ (Acacia 

auriculaefornis) กระถินเทพา (Acacia mangium) กระถินยกัษ์ (Leucaena leucochephala) และยูคาลิปตสั 

( Eucalyptus camaldulensis)  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ยู ค า ลิ ป ตัส เ ป็ น ช นิ ด ไ ม้ ท่ี นิ ย ม ป ลู ก ฟ้ื น ฟู ใ น พื้ น ท่ี ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอดีต ทาํให้ปัจจุบนัพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกัพบเห็น        

ยคูาลิปตสัร่วมเป็นโครงสร้างหลกัของป่าอยูร่่วมกบัพรรณไมอ่ื้น ๆ ท่ีเขา้มาตั้งตวัตามธรรมชาติภายหลงัการ

ปลูกป่าฟ้ืนฟู โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 วนอุทยานภูพระ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล ทอ้งท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ มีเน้ือท่ีประมาณ 6,200 ไร่ ภายใตก้ารบริหารงานของสํานกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช โดยในบริเวณวนอุทยานมีพื้นท่ีแปลงปลูกป่าฟ้ืนฟูดว้ยยคูาลิปตสั 

ในพื้นท่ีป่าสภาพเส่ือมโทรมท่ีถูกบุกรุกเปล่ียนสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตร ซ่ึงไดด้าํเนินการปลูกตั้งแต่ พ.ศ. 2529 

ตามโครงการพฒันาป่าดงมูล (1) อาํเภอหนองกุงศรี อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ปัจจุบนัพื้นท่ีแปลง

ปลูกป่าดงักล่าวถูกปล่อยท้ิงไวใ้หมี้การทดแทนตามธรรมชาติ ซ่ึงสังคมพืชป่าฟ้ืนฟูเดิมมีการเปล่ียนแปลงทั้ง

โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไมแ้ตกต่างไปจากเม่ือเร่ิมทาํการปลูกป่าฟ้ืนฟูอยูม่าก 

 อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลดงักล่าวยงัมิไดมี้ผูศึ้กษาถึงผลสาํเร็จของการปลูกฟ้ืนฟูดว้ยตน้ยคูาลิปตสัภายใน

ป่าเตง็รังท่ีถูกบุกรุก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของพื้นท่ีวนอุทยานเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าสังคมพืชท่ีมีการทดแทน

ตามธรรมชาติโดยไม่มีการปลูกฟ้ืนฟู กบัสังคมพืชท่ีมีการทดแทนตามธรรมชาติภายหลงัมีการปลูกฟ้ืนฟูมี

สภาพพื้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงนโยบาย ในการบริหารจดัการป่าไมใ้นพื้นท่ีเส่ือมโทรม

ดว้ยการฟ้ืนฟูจากการปลูกไมย้คูาลิปตสั ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการทราบถึงโครงสร้าง

ป่าและองคป์ระกอบพรรณไมใ้นพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติและป่าฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกไมย้คูาลิปตสั รวมถึง

ตรวจสอบการตั้งตวัของชนิดไมพ้ื้นถ่ินในพื้นท่ีป่าเต็งรังธรรมชาติ เปรียบเทียบกบัพื้นท่ีป่าฟ้ืนฟูทั้งสอง

ลกัษณะ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีต่อไป    
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

1. พืน้ทีศึ่กษา (study area) 
 

วนอุทยานภูพระ มีพื้นท่ีครอบคลุมทั้งส้ิน 9.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,200 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวน

แห่งชาติดงมูลทอ้งท่ีบา้นหนองแซง ตาํบลนาตาล อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาเทือกเดียวขนาดเล็ก บนหลงัเขาเป็นท่ีราบลานกวา้งมีความสูงจาก

ระดบันํ้ าทะเล ปานกลางประมาณ 410 เมตร ยกตวัข้ึนโดยมีพื้นท่ีราบบนหลงัเขา เป็นแหล่งตน้นํ้ าสาขาหน่ึง

ของลาํนํ้าปาว  

ลักษณะภูมิอากาศ ปริมาณฝนเฉล่ีย ประมาณ 1,469.9 ม.ม./ปี อุณหภูมิเฉล่ียรายปี 26.4 องศา

เซลเซียส 

สังคมพืชส่วนใหญ่เป็นสังคมป่าเต็งรังซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุด และพื้นท่ีแปลงปลูกป่าตาม

โครงการพฒันาป่าสงวนดงมูล (1) มีพื้นท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของวนอุทยานภูพระ เร่ิมปลูกปี พ.ศ. 

2529 มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 1,050 ไร่ ชนิดไมท่ี้ปลูก คือ ยคูาลิปตสั 

 

2. การคดัเลือกพืน้ที ่(site selection) 
 

การคดัเลือกพื้นท่ีเพื่อวางแปลงถาวร (permanent plot) ดว้ยการพิจารณาพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี และ

เป็นพื้นท่ีถูกรบกวนนอ้ยท่ีสุด โดยการสุ่มสํารวจแบบเจาะจง (purposive sampling) ในแปลงป่าเต็งรังตาม

ธรรมชาติ และแปลงป่าฟ้ืนฟู โดยกาํหนดพื้นท่ีศึกษาเป็น 4 ลกัษณะ และวางแปลงตวัอยา่งถาวรขนาด 1 เฮค

แตร์ (100 เมตร x 100 เมตร)  

พื้นท่ี ท่ี 1 : ป่าเตง็รังธรรมชาติ   

พื้นท่ี ท่ี 2 : ป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทนตามธรรมชาติ   

พื้นท่ี ท่ี 3 : ป่าเตง็รังฟ้ืนฟดูว้ยการปลูกยคูาลิปตสั  

พื้นท่ี ท่ี 4 : สวนป่ายคูาลิปตสั 

 

3. การเกบ็ข้อมูล (data collection) 
 

ภายในแปลงถาวรทาํการสร้างแปลงยอ่ย ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร เพื่อทาํการสาํรวจขอ้มูลตน้ไม้

ทุกตน้ท่ีมีขนาดความสูงมากกกวา่ 1.30 เมตร และมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอกตั้งแต่ 2 เซนติเมตรข้ึนไป 

โดยทาํการติดหมายเลขตน้ไม ้วดัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางและความสูง พร้อมทั้งบนัทึกพิกดัตน้ไมใ้นแปลง  

(x, y) และจาํแนกชนิดพรรณไม ้ 
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2W 

A+B 
x 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
 

4.1 ดัชนีค่าความสําคัญ (importance value index, IVI) โดยทําการคาํนวณหาความหนาแน่น 

(density) ความเด่นด้านพื้นท่ีหน้าตดั (basal area) และความถ่ี (frequency) เพื่อนําค่าท่ีได้มาหาค่าความ

หนาแน่นสัมพทัธ์ (relative density) ความเด่นสัมพทัธ์ (relative dominance) และความถ่ีสัมพทัธ์ (relative 

frequency) เม่ือนาํผลรวมของค่าสัมพทัธ์ทั้งสามค่าท่ีไดคื้อ ดชันีค่าความสาํคญัซ่ึงสามารถใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ี

ความเด่นของพรรณไมใ้นพื้นท่ีได ้(ดอกรัก และอุทิศ, 2552) คาํนวณค่าความสาํคญัของพรรณไมต้ามสูตร

ของ Whittaker, (1975) ดงัน้ี  

 

 IVIA   = RDA + RDoA+ RFA    (1) 
 

 

4.2 ค่าดชันีความหลากชนิด (species diversity index) คาํนวณไดโ้ดยใชด้ชันีของ Shannon-Wiener 

(H´) (Shannon and Wiener, 1949) ดงัน้ี 

 

                                            H´   =                                                      (2) 

          

  เม่ือ  H´  =  ค่าดชันีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener 

          s  =  จาํนวนชนิดทั้งหมดท่ีพบในสงัคมพืช 

          pi    =  สัดส่วนของจาํนวนชนิดท่ี i ต่อผลรวมของจาํนวนทั้งหมดทุกชนิดใน  

                                              สงัคม   (          ) เม่ือ i = 1, 2, 3,…,s 

                       

4.3 ดัชนีค่าความคล้ายคลึง (similarity index; SI) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงระหว่าง          

สังคมพืช ท่ีประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มของการทดแทนสังคมพืช คาํนวณไดจ้ากสมการของ 

Sorensen (Kutintara, 1975)  ดงัน้ี 

  

                       SI Sorensen   =   100                            100                               (3) 

                                    

            เม่ือ  SI  =  ดชันีความคลา้ยคลึง 

       W  =  จาํนวนชนิดหรือผลรวมค่าเชิงปริมาณท่ีปรากฏทั้งในสงัคม A และ B 

       A   =  จาํนวนชนิดหรือค่าเชิงปริมาณท่ีปรากฏทั้งหมดในสงัคม A 

                    B   =  จาํนวนชนิดหรือค่าเชิงปริมาณท่ีปรากฏทั้งหมดในสงัคม B 
 

 

Ni 

N   

s 

(Pi)(In) − ∑ 
i = 1 
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ผลและวจิารณ์ 

 

1. โครงสร้าง และองค์ประกอบของพรรณไม้ 

  

 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของตน้ไมท้ั้งหมด (Overall trees) หรือตน้ไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

เพียงอก (DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตรเป็นตน้ไป พบว่าความหลากชนิดไมมี้ค่าสูงท่ีสุดในสวนป่ายูคาลิปตสั 

(40 ชนิด) รองลงมาคือ ป่าเตง็รังธรรมชาติฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ ป่าเตง็รังและป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยยคูาลิปตสั มี

จาํนวน 28, 27 และ 22 ชนิด ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่าดชันีความหลากชนิดของ Shannon-

Weiner โดยทั้งส่ีพื้นท่ีมีระดบัความหลากหลายอยู่ในระดบัตํ่า (1.69-2.55) โดยมีค่าสูงท่ีสุดในส่วนป่ายูคา

ลิปตสั ซ่ึงชนิดไมท่ี้พบในสวนป่ายูคาลิปตสัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมพุ้่มท่ีเขา้มาตั้งตวัไดดี้และถือเป็นไมเ้ด่น

เม่ือพิจารณาจากดัชนีค่าความสําคัญ เช่น พลับพลา (Microcos tomentosa), หมักหม้อ (Rothmannia 

eucodon),  ยอป่า (Morinda coreia) และโมกมนั (Wrightia arborea) แตกต่างจากภายในป่าเตง็รัง และป่าเตง็

รังฟ้ืนฟูตามธรรมชาติและดว้ยการปลูกยคูาลิปตสั ท่ีส่วนใหญ่พรรณไมเ้ด่นยงัคงเป็นกลุ่มไมร้ะดบัเรือนยอด

ชั้ น บน ดั้ ง เ ดิ มของป่า เ ต็ ง รั ง  เ ช่น  เ ต็ ง  ( Shorea obtusa) ,  ประ ดู่  ( Pterocarpus macrocarpus) ,  เ หี ยง 

(Dipterocarpus obtusifolius), รักใหญ่ (Gluta usitata),  และกระบก (Irvingia malayana), ฯลฯ  ขณะท่ีความ

หนาแน่นของตน้ไมมี้ค่าอยูร่ะหว่าง 453-622 ตน้ต่อเฮกแตร์ โดยพบมากท่ีสุดในป่าเตง็รังฟ้ืนตามธรรมชาติ

และน้อยท่ีสุดในป่าเต็งรัง พื้นท่ีหน้าตดัของตน้ไมมี้ความแตกต่างกนัระหว่างพื้นท่ีมากโดยสวนป่ายูคา

ลิปตสัมีพื้นท่ีหนา้ตดัสูงท่ีสุด (134.34 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) และพื้นท่ีป่าเต็งรังฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกตน้ยคูา

ลิปตสัมีค่านอ้ยท่ีสุด (10.20 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) 

 

ป่าเต็งรังธรรมชาติ (natural forest) พบชนิดพรรณไมจ้าํนวน 27 ชนิด 26 สกุล 16 วงศ์ มีความ

หนาแน่น 453 ตน้ต่อเฮกแตร์ พื้นท่ีหนา้ตดั 12.94 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ มีดชันีค่าความสาํคญัใน 5 ลาํดบั

แรก ไดแ้ก่ เตง็ ประดู่ เหียง รักใหญ่ และกระบก ซ่ึงมีดชันีค่าความสาํคญัเท่ากบั 90.99, 50.97, 43.20, 28.60 

และ 20.56 ตามลาํดบั มีค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากบั 2.11 (Table 1)  

 

 ป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทนตามธรรมชาติ (natural succession of degraded DDF) พบชนิดพรรณ

ไมจ้าํนวน 28 ชนิด 25 สกุล 15 วงศ ์มีความหนาแน่น 622 ตน้ต่อเฮกแตร์ พื้นท่ีหนา้ตดั 13.19 ตารางเมตรต่อ

เฮกแตร์ มีค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากบั 2.03 ชนิดไมท่ี้มีดชันีค่าความสําคญัใน 5 

ลาํดบัแรก ไดแ้ก่  เต็ง, รัง (Shorea siamensis), รักใหญ่,  เหียง และกระบก ซ่ึงมีดชันีค่าความสําคญัเท่ากบั 

106.78, 45.20, 37.53, 22.78 และ 17.77 ตามลาํดบั ชนิดอ่ืน ๆ มีค่าดชันีความสาํคญัลดหลัน่กนัไป (Table 2)  
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Table 1 Top ten species based on importance value index ( IVI)  in natural DDF for over all trees; density 

 ( D, stems/ha) ,  basal area ( BA, m2/ha) , relative dominance (RDo), relative density (RD), and 

 relative frequency (RF).           
 Thai name Species  D BA RDo RD RF IVI 

1 เตง็ Shorea obtusa  171 3.7442 28.9435 37.7483 24.3028 90.9947 

2 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus  41 3.6703 28.3723 9.0508 13.5458 50.9688 

3 เหียง Dipterocarpus obtusifolius  80 1.2938 10.0012 17.6600 15.5378 43.1991 

4 รักใหญ่ Gluta usitata  39 1.2972 10.0280 8.6093 9.9602 28.5974 

5 กระบก Irvingia malayana  18 1.2698 9.8162 3.9735 6.7729 20.5626 

6 รัง Shorea siamensis Miq. 23 0.7729 5.9748 5.0773 6.3745 17.4266 

7 พนัซาด Erythrophleum succirubrum  24 0.0847 0.6544 5.2980 6.3745 12.3270 

8 แดง Xylia xylocarpa  15 0.0480 0.3711 3.3113 3.5857 7.2680 

9 กุ๊ก Lannea coromandelica 8 0.0726 0.5610 1.7660 1.9920 4.3190 

10 กระโดน Careya arborea  6 0.1604 1.2395 1.3245 1.5936 4.1577 

  Other species (17) 28 0.5223 4.0380 6.1810 9.9602 20.1791 

  Total 453 12.9362 100 100 100 300 
 

Table 2  Top ten species based on importance value index ( IVI)  in natural succession of DDF for over all 

 trees; density ( D, stems/ha) ,  basal area ( BA, m2/ha) , relative dominance (RDo), relative density 

 (RD), and relative frequency (RF).           
 Thai name Species D  BA RDo RF RF IVI 

1 เตง็ Shorea obtusa  259 5.3376 40.4789 41.6399 24.6622 106.7810 

2 รัง Shorea siamensis Miq. 88 2.2232 16.8602 14.1479 14.1892 45.1973 

3 รักใหญ่ Gluta usitata  73 1.4851 11.2625 11.7363 14.5270 37.5259 

4 เหียง Dipterocarpus obtusifolius  46 0.7810 5.9228 7.3955 9.4595 22.7777 

5 กระบก Irvingia malayana  16 1.4690 11.1403 2.5723 4.0541 17.7667 

6 แดง Xylia xylocarpa  43 0.2079 1.5764 6.9132 8.7838 17.2733 

8 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus  5 0.4786 3.6298 0.8039 1.6892 6.1229 

9 หนามแท่ง Catunaregam spathulifolia 8 0.2229 1.6904 1.2862 2.3649 5.3414 

10 กระโดน Careya arborea  6 0.1801 1.3655 0.9646 1.6892 4.0193 

  Other species (18) 45 0.5474 4.1512 7.2347 13.1757 24.5616 

  Total 622 13.1862 100  100 100 300 
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ป่าเต็งรังฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกตน้ยคูาลิปตสั (restoration forest by Eucalytus camaldulensis) พบชนิด

พรรณไมจ้าํนวน 22 ชนิด 22 สกุล 13 วงศ ์มีความหนาแน่น 478 ตน้ต่อเฮกแตร์ พื้นท่ีหนา้ตดั 10.20 ตาราง

เมตรต่อเฮกแตร์ มีค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากบั 1.69 ชนิดไมท่ี้มีดชันีค่าความสาํคญั

สูงใน 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ เตง็, ยคูาลิปตสั (Eucalyptus camaldulensis), กระบก, เหียง และรักใหญ่ ซ่ึงมีดชันี

ค่าความสาํคญัเท่ากบั 113.66, 48.66, 32.57, 28.08 และ 18.57 ตามลาํดบั ชนิดอ่ืน ๆ มีค่าดชันีความสาํคญั

ลดหลัน่กนัไป (Table 3)  

Table 3  Top ten species based on importance value index ( IVI)  in restoration forest by Eucalytus 

camaldulensis for over all trees; density (D, stems/ha) ,  basal area ( BA, m2/ha) , relative dominance (RDo), 

relative density (RD), and relative frequency (RF).           
 Thai name Species D BA RDo RD RF IVI 

 1 เตง็ Shorea obtusa  267 2.8111 27.5479 55.8577 30.2564 113.6621 

2 ยคูาลิปตสั Eucalyptus camaldulensis  67 2.0178 19.7743 14.0167 14.8718 48.6628 

3 กระบก Irvingia malayana  15 2.2715 22.2599 3.1381 7.1795 32.5775 

4 เหียง Dipterocarpus obtusifolius  42 0.5038 4.9374 8.7866 14.3590 28.0830 

5 รักใหญ่ Gluta usitata  17 0.9568 9.3761 3.5565 5.6410 18.5736 

6 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus  6 0.9883 9.6848 1.2552 2.0513 12.9913 

7 พนัชาด Erythrophleum succirubrum  18 0.1266 1.2409 3.7657 4.6154 9.6220 

8 หมกัหมอ้ Rothmannia eucodon  6 0.0218 0.2137 1.2552 3.0769 4.5458 

9 เหมือดแอ Memecylon scutellatum  7 0.0024 0.0233 1.4644 2.0513 3.5390 

10 หนามแท่ง Catunaregam spathulifolia 3 0.1329 1.3020 0.6276 1.5385 3.4681 

  Other species (12) 30 0.3714 3.6398 6.2762 14.3590 24.2749 

    Total 478 10.2043 100 100 100 300 

 

สวนป่ายคูาลิปตสั (Eucalytus camaldulensis plantation) พบชนิดพรรณไมจ้าํนวน 40 ชนิด 36 สกุล 

22 วงศ ์มีความหนาแน่น 515 ตน้ต่อเฮกแตร์ พื้นท่ีหน้าตดั 134.34 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ มีค่าดชันีความ

หลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากบั 2.55 ชนิดไมท่ี้มีดชันีค่าความสาํคญัสูงใน 5 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ยคูา

ลิปตสั, พลบัพลา (Microcos tomentosa), เขลง (Dialium cochinchinense), หมกัหมอ้ (Rothmannia eucodon) 

และยอป่า (Morinda coreia) ซ่ึงมีดัชนีค่าความสําคญัเท่ากับ 119.33, 23.30, 21.52, 20.74 และ 16.43 

ตามลาํดบั ชนิดอ่ืน ๆ มีค่าดชันีความสาํคญัลดหลัน่กนัไป (Table 4)   
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Table 4 Top ten species based on importance value index (IVI) in  Eucalytus camaldulensis plantation for overall 

trees; density (D, stems/ha), basal area (BA, m2/ha), relative dominance (RDo), relative density (RD), and relative 

frequency (RF).              

 

 จากผลการศึกษาขา้งตน้พบว่า ชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความสาํคญั สูงสุด 5 อนัดบัแรก ของพื้นท่ีป่าเต็ง

รังธรรมชาติ ป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทนตามธรรมชาติ และป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกตน้ยคูาลิปตสั เป็น

ชนิดเดียวกนั จาํนวน 4 ชนิด คือ เตง็, เหียง, รักใหญ่, และกระบก  แสดงใหเ้ห็นว่าในป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการ

ทดแทนตามธรรมชาติและป่าเต็งรังฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกตน้ยูคาลิปตสั มีการทดแทนกลบัสู่สภาพป่าเต็งรัง

ธรรมชาติดั้งเดิมไดดี้ จากการท่ีมีชนิดไมจ้ากป่าเต็งรังธรรมชาติเขา้มาตั้งตวัในพื้นท่ี สอดคลอ้งกบัรายงาน

ของ ต่อลาภ และคณะ (2556) ท่ีรายงานว่าการฟ้ืนฟูป่าดว้ยวิธีการปลูกเสริมร่วมกบัพรรณพืชดั้งเดิมในพื้นท่ี  

มีความเหมาะสมกบัการสืบต่อพนัธ์ุของพนัธ์ุไมด้ั้งเดิม และดอกรัก (2555) พบว่า การปลูกไมโ้ตเร็วรวมกบั

ไมพ้ื้นถ่ิน ส่งผลให้ป่าฟ้ืนฟูมีองคป์ระกอบของชนิดพรรณทดแทนสู่ป่าธรรมชาติไดร้วดเร็ว ในขณะท่ีสวน

ป่ายคูาลิปตสั ท่ีชนิดไมท่ี้มีดชันีค่าความสาํคญัสูงสุด 5 ลาํดบัแรก ไม่พบเป็นชนิดไมจ้ากป่าเตง็รังธรรมชาติ 

โดยมียูคาลิปตสัมีค่าดชันีความสําคญัสูงสุด และส่วนใหญ่เป็นพรรณไมเ้บิกนาํ เช่น พลบัพลา เขลง หมกั

หมอ้ และยอป่า แสดงให้เห็นว่าชนิดไมพ้ื้นถ่ินในป่าเต็งรังธรรมชาติ เขา้มาตั้งตวัในพื้นท่ีป่ายูคาลิปตสั          

ได้น้อย เม่ือเปรียบเทียบส่วนพื้นท่ีหน้าตดัของ 4 พื้นท่ี พบว่า สวนป่ายูคาลิปตสัมีพื้นท่ีหน้าตดัสูงท่ีสุด 

(134.34 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์) แสดงให้เห็นว่าในพื้นท่ีมีกาํลงัผลิตดา้นเน้ือไมสู้งกว่าพื้นท่ีอ่ืน สอดคลอ้ง

กบัรายงานของ ดอกรัก และคณะ (2546) ท่ีพบว่าคุณสมบติัเฉพาะตวัของยคูาลิปตสัมีอตัราการเจริญเติบโต

 Thai 

name 
Species D BA RDo RD RF IVI 

1 ยคูาลิปตสั Eucalyptus camaldulensis 162 86.4675 64.3671 31.4563 23.5088 119.3322 

2 พลบัพลา Microcos tomentosa 73 0.9549 0.7108 14.1748 8.4211 23.3066 

3 เขลง Dialium cochinchinense 42 6.6477 4.9486 8.1553 8.4211 21.5250 

4 หมกัหมอ้ Rothmannia eucodon 45 2.9305 2.1815 8.7379 9.8246 20.7439 

5 ยอป่า Morinda coreia 37 1.1087 0.8253 7.1845 8.4211 16.4309 

6 กระบก Irvingia malayana 8 11.2924 8.4062 1.5534 2.4561 12.4157 

7 โมกมนั Wrightia arborea 22 3.3519 2.4952 4.2718 4.9123 11.6793 

8 มะค่าแต ้ Sindora siamensis 15 1.9435 1.4467 2.9126 4.2105 8.5699 

9 พนัชาด Erythrophleum succirubrum 17 0.4544 0.3383 3.3010 3.8596 7.4989 

10 มะพอก Parinari anamensis  4 6.3636 4.7371 0.7767 1.0526 6.5664 

  Other species (30) 90 12.8199 9.5432 17.4757 24.9123 51.9312 

  Total 515 134.335 100 100 100 300 
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ทั้ งขนาดความ โตและความสูงดีกว่าชนิดไมอ่ื้น ๆ และให้กาํลงัดา้นการผลิตเน้ือไมเ้พื่อประโยชน์ดา้น

เศรษฐกิจ    

 

2. ดัชนีความคล้ายคลงึ (Similarity index, SI)  
 

     ค่าดัชนีความคลา้ยคลึงของการทดแทนสังคมพืชระหว่างป่าเต็งรังธรรมชาติ กับสวนป่ายูคา

ลิปตสั, ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ และป่าฟ้ืนฟูจากการปลูกยคูาลิปตสั แลว้ปล่อยใหมี้การทดแทนตามธรรมชาติ 

เป็นระยะเวลาประมาณ 34 ปี ( พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2563)  จากขอ้มูลในระดบัไมใ้หญ่ (Mature trees) พบวา่ ป่า

ฟ้ืนฟูดว้ยยูคาลิปตสั (REF) มีค่าความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาติ (NF) สูงท่ีสุด พบ 13 ชนิด (ร้อยละ 55.81)  

รองลงมาคือป่าทดแทนรุ่นสอง (SF) พบ 12 ชนิด และสวนป่ายคูาลิปตสั (EP) พบ 9 ชนิด ตามลาํดบั        โดย

สวนป่ายคูาลิปตสัมีความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาติเพียงร้อยละ 30 ในขณะท่ีป่าฟ้ืนฟูดว้ยยคูาลิปตสั (REF) 

และป่าทดแทนรุ่นท่ีสอง (SF) มีความคลา้ยคลึงกนัมากเกือบร้อยละ 50 (Table 5)   
 

 จากขอ้มูลในระดบัไมรุ่้น (Sapling tree) พบว่า ป่าทดแทนรุ่นสอง (SF) กบัป่าฟ้ืนฟูดว้ยยูคาลิปตสั 

(REF) มีค่าความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาติ (NF) สูงท่ีสุด และมีค่าเท่ากนั (ร้อยละ 48.00) และสวนป่ายูคา

ลิปตสั (EP) ตามลาํดบั โดยสวนป่ายคูาลิปตสัมีความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาติเพียงร้อยละ 28.57 ในขณะท่ี

ป่าฟ้ืนฟูดว้ยยูคาลิปตสั (REF) และป่าทดแทนรุ่นท่ีสอง (SF) มีความคลา้ยคลึงกนัมากเกือบร้อยละ 57.14 

(Table 6)   
 

Table 5 Similarity index (SI)  and Dissimilarity index (DI) value were shown, above and below diagonal matrix, 

respectively,  between natural forest ( NF) , natural succession of DDF ( SF) , restoration forest by Eucalytus 

camaldulensis (RFE), Eucalytus camaldulensis plantation (EP) based on mature tree (DBH > 4.5 cm)  
  

NF SF RFE EP 

NF - 50.98 55.81 30.00 

SF 49.02 - 59.09 29.51 

RFE 44.19 40.91 - 35.48 

EP 70.00 70.49 64.52 - 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

263 

Table 6 Similarity index (SI)  and Dissimilarity index (DI) value were shown, above and below diagonal 

matrix, respectively, between natural forest (NF), natural succession of DDF (SF), restoration forest by 

Eucalytus camaldulensis (RFE), Eucalytus camaldulensis plantation (EP) based on sapling.                            

(DBH 2 - 4.4 cm)  

 NF SF RFE EP 

NF - 48.00 48.00 28.57 

SF 52.00 - 57.14 26.32 

RFE 52.00 42.86 - 36.84 

EP 71.43 73.68 63.16 - 

 

 จากผลการศึกษาขา้งตน้ ค่าดชันีความคลา้ยคลึงระหวา่งสังคมพืชทั้ง 4 พื้นท่ี พบว่าในระดบัไมใ้หญ่ 

(Mature trees) และในระดบัไมรุ่้น (Sapling tree) ระหว่างป่าเต็งรังธรรมชาติ กบัป่าฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทน

ตามธรรมชาติ และป่าเต็งรังฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกตน้ยูคาลิปตสั มีผลไปในทิศทางเดียวกนั คือ สังคมพืชมี

แนวโนม้เขา้ใกลป่้าเต็งรังธรรมชาติ โดยในระดบัไมใ้หญ่ มีค่าดชันีความคลา้ยคลึงมากกว่าร้อยละ 50 โดย

ชนิดไมท่ี้พบใน 3 พื้นท่ี และเป็นชนิดไมเ้ด่น ไดแ้ก่ เต็ง ประดู่ เหียง รักใหญ่ กระบก และพนัซาด และใน

ระดบัไมรุ่้น มีค่าดชันีความคลา้ยคลึง ร้อยละ 48 โดยชนิดไมท่ี้พบใน 3 พื้นท่ีและเป็นชนิดไมเ้ด่น ไดแ้ก่ เตง็ 

เหียง และพนัซาด แสดงให้เห็นว่า เม่ือระยะเวลาผา่นมา 34 ปี สังคมป่าฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทนตามธรรมชาติ 

และป่าเต็งรังฟ้ืนฟูด้วยการปลูกต้นยูคาลิปตสั มีแนวโน้มเขา้ใกลป่้าเต็งรังธรรมชาติดั้ งเดิม ซ่ึงการใช้               

ยูคาลิปตสัฟ้ืนฟูป่าเต็งรังเส่ือมโทรมนั้นอาจไม่มีความจาํเป็น สอดคลอ้งกบัรายงานของวรดลต ์(2558) ท่ี

พบวา่ภายหลงัการปลูกยคูาลิปตสั แลว้ปล่อยทดแทนตามธรรมชาติ เกิดการทดแทนของของพรรณไมด้ั้งเดิม

ในระดบัหน่ึง การฟ้ืนฟูสภาพป่าตามธรรมชาติ (natural restoration) แมว้่าการเติบโตชา้กว่าการปลูกป่าแต่

ระยะยาวสามารถเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีเส่ือมโทรมไดดี้กวา่การปลูกป่าเพียงชนิดเดียว  
 

ในขณะท่ีค่าดชันีความคลา้ยคลึงระหวา่งป่าเตง็รังธรรมชาติกบัสวนป่ายคูาลิปตสั มีค่านอ้ยท่ีสุด โดย

ในระดบัไมใ้หญ่ มีค่าดชันีความคลา้ยคลึงเพียงร้อยละ 30.00 เม่ือพิจารณาชนิดไมเ้ด่น 5 อนัดบัแรก ไม่พบ

ชนิดไมป่้าเตง็รังธรรมชาติดั้งเดิมตั้งตวัในสวนป่ายคูาลิปตสั แต่พบว่าเป็นกลุ่มไมพุ้่มเขา้มาตั้งตวั เช่น เขลง 

ยอป่า โมกมนั และหมกัหมอ้ ขณะท่ีในระดบัไมรุ่้น มีค่าดชันีความคลา้ยคลึงเพียงร้อยละ 28.57 เม่ือพิจารณา

ชนิดไมเ้ด่น 5 อนัดบัแรก ชนิดไมท่ี้พบในป่าเต็งรังธรรมชาติกบัสวนป่ายูคาลิปตสั คือ พนัซาด แต่ไม่พบ

ชนิดไมป่้าเตง็รังธรรมชาติดั้งเดิมตั้งตวัในสวนป่ายคูาลิปตสั โดยพบว่าเป็นกลุ่มไมพุ้่มเขา้มาตั้งตวัแทน เช่น 

พลบัพลา หมกัหมอ้ เขลง ยอป่า และพนัซาด อาจเน่ืองจากพื้นท่ีสวนป่ายคูาลิปตสัมีเรือนยอดท่ีไม่แน่นทึบ

ส่งผลให้มีแสงสว่างลงพื้น และการพบชนิดไมพ้ื้นถ่ินในป่าเต็งรังธรรมชาติ เขา้มาตั้งตวัในพื้นท่ีป่ายูคา
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ลิปตสัไดท้ั้งในระดบัไมต้น้และไมรุ่้นไดน้อ้ย อาจเพราะแปลงยคูาลิปตสัมีการร่วงหล่นของซากพืช เฉล่ียต่อ

ปีสูง และใบของยคูาลิปตสัมีสารเคลือบ (wax) จึงเป็นเหตุใหใ้บมีการยอ่ยสลายชา้ จนปกคลุมหนา้ดินส่งผล

ใหส่้วนสืบพนัธ์ุคือเมลด็ของไมช้นิดอ่ืนตั้งตวัไดช้า้ (Guo and Sim, 2002)  
 

เม่ือพิจารณาค่าดชันีความคลา้ยคลึงกบัค่าดชันีความหลากหลาย พบว่า ในพื้นท่ีป่าเต็งรังฟ้ืนฟูดว้ย       

ยคูาลิปตสั (ปลูกเสริม) มีค่าดชันีความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาติมากท่ีสุดแต่มีค่าดชันีความหลากหลายตํ่าสุด 

ในขณะท่ีสวนป่ายคูาลิปตสั (ปลูกเชิงเด่ียว) มีค่าดชันีความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาตินอ้ยท่ีสุดแต่มีค่าดชันี

ความหลากหลายสูง แสดงให้เห็นว่า การปลูกเสริมโดยยงัมีแม่ไมด้ั้ งเดิมในพื้นท่ีเหลืออยู่ มีแนวโน้มท่ี

กลบัคืนสู่ป่าธรรมชาติดั้ งเดิมไดดี้กว่า แต่มีความหลากหลายของชนิดไมน้้อย ขณะท่ีการปลูกยูคาลิปตสั 

(เชิงเด่ียว) มีแนวโน้มกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติได้ต ํ่า แต่กลับพบว่ามีความหลากชนิดของพรรณพืชสูง            

อาจเน่ืองมาจากอยูใ่นขั้นตอนของการทดแทนตามธรรมชาติ ในช่วงตน้หรือกลางของการทดแทน ท่ีมีความ

หลากชนิดมากกว่าช่วงเร่ิมทดแทนหรือช่วงท่ีป่าเข้าสู่จุดสุดยอด (Barbour et al., 1980; Turner, 2004) 

สอดคลอ้งกบัรายงานของ สุธีระ และคณะ (2562) พบว่าการฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกไมต่้างถ่ิน และปล่อยให้

ทดแทน ในพื้นท่ี พบวา่ป่าฟ้ืนฟูมีความหลากชนิดมากกวา่ป่าธรรมชาติขา้งเคียง 

 

สรุป 

 

 1. ลกัษณะโครงสร้างและองคป์ระกอบของพรรณพืช พบวา่ ชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความสาํคญั สูงสุด 5 

อนัดบัแรก ของพื้นท่ีป่าเตง็รังธรรมชาติ ป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทนตามธรรมชาติ และป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ย

การปลูกตน้ยคูาลิปตสั เป็นชนิดเดียวกนั จาํนวน 4 ชนิด คือ เตง็, เหียง, รักใหญ่, และกระบก แสดงใหเ้ห็นว่า

เม่ือระยะเวลาผา่นมา 34 ปี ในป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการทดแทนตามธรรมชาติและป่าเตง็รังฟ้ืนฟูดว้ยการปลูก

ตน้ยูคาลิปตสั มีการทดแทนกลบัสู่สภาพป่าเต็งรังธรรมชาติดั้งเดิมไดดี้ ซ่ึงการใชย้คูาลิปตสัฟ้ืนฟูป่าเต็งรัง

เส่ือมโทรมนั้นอาจไม่มีความจาํเป็น ขณะท่ีสวนป่ายคูาลิปตสักลบัพบวา่ชนิดไมพ้ื้นถ่ินในป่าเตง็รังธรรมชาติ 

เขา้มาตั้งตวัในพื้นท่ีสวนป่ายคูาลิปตสัไดน้อ้ย ไมเ้ด่นท่ีพบคือยคูาลิปตสั และเป็นกลุ่มไมพุ้่ม เช่น พลบัพลา 

ยอป่า โมกมนั หมกัหมอ้ ฯลฯ และในพื้นท่ีป่าปลูกยคูาลิปตสั มีขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัสูงกว่าทุกพื้นท่ี แสดงถึง

กาํลงัผลิตดา้นเน้ือไม ้และอตัราการเจริญเติบโตทั้งขนาดความโตและความสูงดีกวา่ชนิดไมอ่ื้น ๆ 

 2. ดชันีความหลากชนิดของป่าธรรมชาติและป่าฟ้ืนฟู พบว่า ชนิดของตน้ไม ้(overall tree) 3 พื้นท่ี   

มีระดบัความหลากหลายอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.00-3.00) ยกเวน้ป่าฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกยคูาลิปตสั ท่ีพบดชันี

ความหลากหลายตํ่า (1.69) ส่วนดชันีความคลา้ยคลึงระหวา่งป่าธรรมชาติกบัป่าฟ้ืนฟู พบว่าป่าฟ้ืนฟูดว้ยการ

ปลูกยคูาลิปตสั มีค่าความคลา้ยคลึงกบัป่าธรรมชาติ สูงท่ีสุด (ร้อยละ 55.81) รองลงมาคือป่าทดแทนรุ่นสอง 

(ร้อยละ 50.98) ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั  
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3. ผลจากการฟ้ืนฟูป่าพื้นท่ีเส่ือมโทรมในพื้นท่ีวนอุทยานภูพระ โดยการปลูกยคูาลิปตสั แลว้ปล่อย

ให้ เ กิดการทดแทน 34 ปี  (พ.ศ.2529 -2563)  พบว่า  การปล่อยให้มีการทดแทนตามธรรมชาติ                           

(natural restoration) มีแนวโนม้ทดแทนของชนิดไมด้ั้งเดิมตามธรรมชาติไดดี้กว่าการปลูกฟ้ืนฟูโดยใชย้คูา

ลิปตสั (เชิงเด่ียว) ท่ีอาจไม่เหมาะสมถึงในการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ในอนาคตอาจส่งเสริมในการใช้

ประโยชน์ไมใ้นพื้นท่ีต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
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ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการวางแปลงถาวรและเกบ็ขอ้มูล ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ 
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ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุกล้วยไม้ป่าดิบเขาในบริเวณทีไ่ด้รับอทิธิพลของไฟป่า 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย จังหวดัเชียงใหม่ 

Diversity of orchid species in forest-fire effected area in 

Montane Forest at Doi Suthep - Pui National Park, Chiang Mai Province 
 

ปณิดา กาจีนะ1* สุทิน พรหมปลดั2 และกสุุมา โพธ์ิรุ้ง1 
1 ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

2อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

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

บทคดัย่อ  

กลว้ยไมอิ้งอาศยั มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะไมต้น้ท่ีเป็นแหล่งอาศยัในการยึดเกาะและอิงอาศยั 

ปัจจยัรบกวนท่ีส่งผลต่อสภาพป่าและไมต้น้แหล่งอาศยั มกัส่งผลกระทบต่อพืชอิงอาศยัในการสูญเสียท่ีอาศยั

และสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเติบโต วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาผลกระทบของไฟป่าต่อความ

หลากชนิดของกลว้ยไมบ้ริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยใชว้ิธีการ

สาํรวจบนเส้นทางยอดดอยปุยในพื้นท่ีเกิดไฟป่า (fire) และพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟป่า (no fire) เป็นระยะ 40 เมตรใน

แต่ละพื้นท่ี โดยสาํรวจชนิดไมต้น้ท่ีเป็นแหล่งอาศยั และนบัจาํนวนชนิดและจาํนวนกอของกลว้ยไมต่้อตน้

ในปี พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่าค่าความหลากหลายของกลว้ยไมต้ามดชันีของ Shannon-Weiner (H/) 

ระหว่างพื้นท่ีท่ีมีไฟป่ามีค่าตํ่ากว่าพื้นท่ีไม่มีไฟป่าเลก็นอ้ย (H/ = 2.10 และ 2.30 ตามลาํดบั) โดยไมต้น้ท่ีพบ

จาํนวนกอและจาํนวนชนิดกลว้ยไมม้ากท่ีสุดตลอดเส้นทาง คือ สนสามใบ แมว้่าความหนาแน่นไม่สูงนกั 

รองลงมาคือ ก่อเดือย และ ทะโล ้พบกลว้ยไมท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบของเปลือกไมส้องรูปแบบ คือ 

เอ้ืองน่ิมปากตดั และ เอ้ืองปากแฉก สัมพนัธ์กบัรูปแบบเปลือกแตกเป็นร่อง (Fissured bark) และ เอ้ืองเงิน

แดง สัมพนัธ์กบัรูปแบบเปลือกแบบสะเก็ด (Scaly bark) แสดงให้เห็นว่าไฟป่าและรูปแบบเปลือกท่ีอาศยัมี

ผลต่อการปรากฏของชนิดกลว้ยไม ้

คาํสําคญั : กลว้ยไมอิ้งอาศยั, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ไฟป่า, ลกัษณะเปลือก 

 

Abstract  

 Epiphytic orchid is related to characteristic of host plants for  supporting it growth and   

colonization. Disturbing factors affect forest and tree habitat conditions that could influence epiphytes in 

losing habitat and declining growing conditions. This study aimed to observe orchid diversity and their host 

plants along the  Yod Doi-Pui nature study trail between fire and non-fire areas at  Doi Suthep-Pui National 

Park, during 2020. The results showed that the orchid species diversity based on Shannon-Weiner index 
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(H/) had slightly lower in the fire area than non fire areas (H/= 2.10 and 2.30, respectively). The common 

host tree species with high orchids species and their clums was Pinus kesya, even though it had low tree 

density, and followed by Castanopsis acuminatissima and Schima wallichii of orchids. Some orchid species 

showed correlation with the bark types of host. Species of Eria truncate and Diploprora truncata had  

related to the fissured bark, while Dendrobium cariniferum had associated with the scaly bark type. 

Indicating forest fire and bark types had influenced on orchid diversity.  

Keywords Epiphyte orchids, Biodiversity, Forest fire, Bark types 

 

บทนํา  

กลว้ยไมอิ้งอาศยั (epiphyte orchids) ในธรรมชาตินั้นมีความสัมพนัธ์กบัไมต้น้ท่ีเป็นแหล่งอาศยัซ่ึง

เป็นส่วนสาํคญัทางกายภาพในการยดึเกาะและอิงอาศยั (physical supports) ดงันั้นปัจจยัรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึน

ไดใ้นธรรมชาติ เช่น การเกิดไฟป่า (forest fire) ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพป่าและไมต้น้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อ

พืชอิงอาศยัในการสูญเสียท่ีอาศยัและสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเติบโต (Hietz et al. 2006) ซ่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัใน

การเติบโตของกลว้ยไมข้ึ้นอยู่กบัลกัษณะของไมต้น้และการเปล่ียนแปลงสังคมพืชตามพลวตั เช่น ขนาด 

ความสูง รูปร่างเรือนยอด ตาํแหน่งของก่ิง และการเปล่ียนแปลงของช่วงอายขุองไมต้น้ (Taylor and Burns, 

2015; Zotz, 2007) ขณะเดียวกนักลว้ยไมเ้ป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีการกระจายพนัธ์ุตามธรรมชาติ จะข้ึนอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมี

ความช้ืนและมีแสงสว่างท่ีเหมาะสม พบว่ากลว้ยไมส่้วนใหญ่จะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสูงของภูมิ

ประเทศ โดยจะมีความหลากหลายมากท่ีสุดในช่วงความสูงของพื้นท่ี 50-2,000 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล 

(Wolf and Flamenco, 2003) เช่น เอ้ืองเงินแดง (Dendrobium cariniferum) มกัพบกระจายอยู่ในช่วงระดบั

ความสูงภูมิประเทศระหว่าง 700 เมตร ถึง 1,100 เมตร (Thaitong, 2000) ในปัจจุบนักลว้ยไมไ้ทยหลายชนิด

ไดสู้ญหายไปจากแหล่งกาํเนิด บางชนิดก็ลงเหลืออยูน่อ้ยในธรรมชาติ จากการบุกรุกทาํลายป่าและการเกิด

ไฟป่าซ่ึงเกิดจากการทาํกิจกรรมของมนุษย ์ทาํใหจ้าํนวนกลว้ยไมใ้นป่าธรรมชาติลดลงอยา่งรวดเร็วและเส่ียง

ต่อการสูญพนัธ์ุมากข้ึน (Besi et al., 2019) 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มียอดดอยปุยเป็นยอดเขาสูงสุด 1,658 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปาน

กลาง เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุยนับเป็นเส้นทางเรียนรู้พรรณไม ้เป็นป่าดิบเขาดั้งเดิมระยะทาง 

2,600 เมตร มีนกัท่องเท่ียวและนกัศึกษาธรรมชาตินิยมเดินทางมาใชเ้ป็นจาํนวนมาก เส้นทางมีพนัธ์ุไมเ้ด่น 

เช่น มณฑาป่า ว่านไก่แดง กาํลงัเสือโคร่ง เป็นตน้ (Faculty of foestry, 2020) ในปี พ.ศ. 2563 พื้นท่ีอุทยานฯ 

ไดรั้บผลกระทบจากการเกิดไฟป่าเป็นบริเวณกวา้ง ครอบคลุมในหลายพื้นท่ี รวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ยอดดอยปุย ท่ีบางส่วนของเส้นทางได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าดังกล่าว การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความหลากหลายของกลว้ยไมก้บัไมต้น้แหล่งอาศยัในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบของไฟ

ป่า เพื่อเป็นขอ้มูลของพื้นท่ีเพื่อการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพกลว้ยไมต่้อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

1. การสํารวจภาคสนาม 

  ทาํการสาํรวจกลว้ยไมใ้นพื้นท่ีเสน้ทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย โดยเลือกจุดสาํรวจในระยะท่ีไม่

มีไฟป่าหรือไม่ได้รับอิทธิพลจากไฟป่า (ระยะท่ี 500 เมตร จากจุดเร่ิมตน้) และพื้นท่ีมีไฟป่าหรือไดรั้บ

อิทธิพลของไฟป่าท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 (ระยะท่ี 800 เมตร จากจุดเร่ิมตน้) โดยเลือกใชว้ิธีการสาํรวจจาก

การนบัตามแนวเส้นทาง (Roadside counts) (Bhumpakphan, 2010) ซ่ึงกาํหนดระยะจากแนวสาํรวจกลว้ยไม้

ในระยะจากเสน้ทางเดินเสน้ทางศึกษาธรรมชาติในแนวตั้งฉาก ไปทางขวา 20 เมตร และไปทางซา้ย 20 เมตร 

โดยเดินสาํรวจในระยะท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลไฟป่า (no fire) 40 เมตร และระยะท่ีไดรั้บอิทธิพลไฟป่า (fire) 40 

เมตร พร้อมทาํการเก็บขอ้มูลชนิดตน้ไมท่ี้กลว้ยไมใ้ชเ้ป็นแหล่งอาศยั (ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้ท่ี

ระดบั 1.3 เมตร มากกว่า 4.5 เซนติเมตร ข้ึนไป) วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง ความสูงทั้งหมดของไมต้น้ 

บนัทึกลกัษณะการแตกของเปลือก ไดแ้ก่ เปลือกแบบเรียบ (smooth bark) แบบสะเกด็ (scaly bark) และแบบ

เป็นร่อง (fissured bark)  ระบุค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ของไมต้น้ และวดัระยะทางของตาํแหน่งไมต้น้ท่ีพบ

กลว้ยไมจ้ากแนวสาํรวจ พร้อมใชก้ลอ้งส่องสองตา (binoculars) ในการระบุชนิดกลว้ยไม ้(orchids species) 

และนบัจาํนวนกอกลว้ยไม ้(colony) ท่ีพบในแต่ละตน้ดว้ยการ โดยเปรียบเทียบกบัเอกสารการจาํแนกชนิด

กลว้ยไม ้ 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1. ประเมินค่าดชันีความสําคญัทางนิเวศวิทยาของกลว้ยไม ้(Ecological importance value index, 

IVI) ซ่ึงพิจารณาจากผลรวมของค่าความถ่ีสัมพทัธ์ และความหนาแน่นสัมพทัธ์ของกลว้ยไมท่ี้ปรากฏบนไม้

ตน้ท่ีเป็นแหล่งอาศยัทั้งหมดท่ีพบจากแนวสาํรวจทั้งสองพื้นท่ี 

2.2 ประเมินค่าดชันีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุกลว้ยไม ้(Species diversity) โดยใชส้มการความ

หลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Wiener index ในพื้นท่ีท่ีมีไฟและไม่มีไฟป่า และประเมินค่าดชันีความ

คลา้ยคลึงของชนิดกลว้ยไมข้อง Sorensen’s Index (Krebs, 2009) 

2.3 ทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะไมต้น้แหล่งอาศยั ไดแ้ก่ จาํนวนตน้ พื้นท่ีหนา้ตดั และ

ความสูง รวมถึงประเมินค่าเฉล่ียของจาํนวนกอของกลว้ยไม ้และจาํนวนชนิดของกลว้ยไมต่้อตน้ ดว้ยการ

ทดสอบ t-test ดว้ยฟังกช์ัน่ t.test โปรแกรม R 

2.4 วิเคราะห์การจดัลาํดบัของกลุ่มของกลว้ยไมท่ี้พบบนไมต้น้ท่ีเป็นแหล่งอาศยั ดว้ยการวิเคราะห์ 

Canonical Correspondence Analysis (CCA) โดยนําเอาลกัษณะของไมต้น้เขา้มาจัดความสัมพนัธ์กับการ

ปรากฏของกลว้ยไม ้โดยกลุ่มขอ้มูลหลกั (Main matrix) คือ จาํนวนกลว้ยไมท่ี้พบบนไมต้น้แหล่งอาศยั

ทั้งหมดท่ีพบในการสาํรวจ และปัจจยัท่ีใชว้ิเคราะห์การจดักลุ่ม (Second matrix) คือ ขนาดลาํตน้ของไมต้น้

แหล่งอาศยั (DBH) ความสูงของตน้ทั้งหมด (Height) และรูปแบบเปลือก โดยทาํการวิเคราะห์การจดักลุ่มดว้ย

ฟังกช์ัน่ cca โปรแกรม R  
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ผลและวจิารณ์ 

1. ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของกล้วยไม้ 

 จากการสาํรวจความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุกลว้ยไม ้ภายในพื้นท่ีท่ีมีไฟป่าและไม่มีไฟป่า บริเวณ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย พบกลว้ยไมท้ั้งหมด 10 วงศ์ 17 ชนิด 

จาํนวน 197 กอ (colony) โดยมีชนิดพนัธ์ุกลว้ยไมท่ี้ไม่สามารถจาํแนกได ้2 ชนิด ค่าดชันีความหลากหลายของ

ชนิดพนัธ์ุกลว้ยไม ้ตาม Shannon-Weiner index  รวมทั้งสองพื้นท่ี มีค่าเท่ากบั 2.26 ชนิดพนัธ์ุกลว้ยไมท่ี้มีค่า

ดชันีความสาํคญั (Importance Value Index; IVI) สูงท่ีสุด คือ เอ้ืองลาํต่อเหล่ียม (Pholidota recurva) มีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 33.29 รองลงมาคือ เอ้ืองเทียนหนู (Coelogyne schultesii) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 28.72 และ เอ้ืองผีพราน 

(Pinalia amica) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 16.54 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดในแต่ละพื้นท่ีดงัน้ี  

ในพื้นท่ีท่ีเกิดไฟป่า พบชนิดพนัธ์ุกลว้ยไมท้ั้ งหมด 9 วงศ์ 15 ชนิด จาํนวน 140 กอ ค่าดัชนีความ

หลากหลายของชนิดพนัธ์ุกลว้ยไม ้มีค่าเท่ากบั 2.10 มีกลว้ยไมจ้าํนวนเฉล่ีย 2.3±1.6 ชนิดต่อตน้ ชนิดพนัธ์ุ

กลว้ยไมท่ี้มีค่าดชันีความสาํคญัสูงท่ีสุด คือ เอ้ืองลาํต่อเหล่ียม มีค่าเท่ากบัร้อยละ 38.80 รองลงมาคือ เอ้ืองเทียน

หนู มีค่าเท่ากบัร้อยละ 28.09 และ เอ้ืองผพีราน มีค่าเท่ากบัร้อยละ 14.52 ตามลาํดบั 

ในพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟป่า พบชนิดพนัธ์ุกลว้ยไมท้ั้ งหมด 8 วงศ์ 14 ชนิด จาํนวน 57 กอ ค่าดัชนีความ

หลากหลายของชนิดพนัธ์ุกลว้ยไม ้มีค่าเท่ากบั 2.30 มีกลว้ยไมจ้าํนวนเฉล่ีย 1.4±1.1 ชนิดต่อตน้ ชนิดพนัธ์ุ

กลว้ยไมท่ี้มีค่าดชันีความสําคญัทางสูงท่ีสุด คือ เอ้ืองเทียนหนู มีค่าเท่ากบั 29.94 รองลงมาคือ สิงโตรวงขา้ว 

(Bulbophyllum sichyobulbon) และ เอ้ืองผีพราน มีค่าเท่ากบั 21.17 ตามลาํดบั โดยทั้งสองพื้นท่ีมีค่าดชันีความ

คลา้ยคลึง (Sorensen’s Index, Ss) ของชนิดกลว้ยไม ้เท่ากบั 0.77 โดยชนิดท่ีพบเฉพาะพื้นท่ีมีไฟป่า คือ เอ้ืองเงิน

แ ด ง  ( Dendrobium cariniferum)  เ อ้ื อ ง ป า ก แ ฉ ก  ( Diploprora truncata)  แ ล ะ เ อ้ื อ ง สี ต า ล 

(Dendrobium heterocarpum) ขณะท่ีชนิดกล้วยไม้ท่ีพบเฉพาะในพื้นท่ีไม่มีไฟ คือ เอ้ืองก้ามกุ้ง (Eriodes 

barbata) 

 

2. ไม้ต้นแหล่งอาศัย 

จากการสาํรวจไมต้น้ท่ีเป็นแหล่งอาศยัของกลว้ยไม ้ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย พบไม้

ตน้จาํนวน 60 ตน้ จาก 10 วงศ ์19 ชนิด ชนิดท่ีพบจาํนวนตน้มากท่ีสุด คือ ทะโล ้(Schima wallichii) มีจาํนวน 9 

ต้น รองลงมาได้แก่ ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima) แข้งกวาง (Wendlandia paniculate) สนสามใบ 

(Pinus kesiya) และ กาํลงัเสือโคร่ง (Betula alnoides) จาํนวน 6, 5, 4, และ 4 ตน้ ตามลาํดบั ในพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟป่า  

ไมต้น้ท่ีพบกลว้ยไม ้มี 31 ตน้ จาก 8 วงศ ์14 ชนิด มีพื้นท่ีหนา้ตดัเฉล่ีย 1.14 ± 1.03 ตารางเมตร มีความสูงเฉล่ีย 

18.34 ± 5.30 เมตร ชนิดไมต้น้ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ก่อหร่ัง (Castanopsis armata) พบจาํนวน 4 ตน้ และพื้นท่ีท่ีมี

ไฟป่า พบจาํนวนไมต้น้ท่ีมีกลว้ยไมจ้าํนวน 29 ตน้ จาก 7 วงศ์ 10 ชนิด ซ่ึงมีพื้นท่ีหน้าตดัเฉล่ีย 0.89 ± 1.05 
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ตารางเมตร มีความสูงเฉล่ีย 18.03 ± 5.00 เมตร ชนิดไมต้น้ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ทะโล ้เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง

พื้นท่ีท่ีมีไฟป่าและไม่มีไฟป่าทางดา้นจาํนวนตน้ พื้นท่ีหนา้ตดั ความสูงทั้งหมด พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทั้งหมดทุกตวัแปร คือ จาํนวนตน้ (t= 0.43, p= 0.66) ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดั (t= -0.91, p= 0.36) และ 

ความสูง (t= 0.23, p= 0.81)  
 

เม่ือทาํการประเมินจาํนวนชนิดของกลว้ยไมท่ี้ปรากฏบนไมต้น้ท่ีเป็นแหล่งอาศยั ระหว่างพื้นท่ีท่ีมีไฟ

ป่าและพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟป่า พบว่า จาํนวนกอกลว้ยไมท่ี้ปรากฏบนตน้ และจาํนวนชนิดกลว้ยไมท่ี้ปรากฏมีความ

แตกต่างกนัระหว่างพื้นท่ีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (t= -2.93, p< 0.01 และ t= -2.82, p< 0.01 ตามลาํดบั) โดย

พบว่าพื้นท่ีท่ีมีไฟป่ามีจาํนวนกอ และจาํนวนชนิดต่อตน้มากกว่าพื้นท่ีไม่มีไฟป่า (Figure 1a และ b) โดย

ธรรมชาติไฟป่ามกัทาํลายไมข้นาดเล็กบนผิวดิน เช่นกลุ่มไมพ้ื้นล่างและกลา้ไม ้ในขณะท่ีระดบัไมต้น้นั้นมกั

ไดรั้บผลกระทบน้อยหากไฟป่าท่ีเกิดข้ึนอยู่ในระดบัท่ีไม่รุนแรง ซ่ึงไฟป่าในธรรมชาติมกัส่งผลกระทบทั้ง

ทางดา้นบวกและลบในระบนิเวศซ่ึงหากอยูใ่นระดบัท่ีไม่รุนแรงมากเกินไป จะเป็นการช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการ

แตกกอ แตกใบ ของพืชบางชนิด (Kachina et al. 2017) แต่หากอยูใ่นระดบัท่ีมีความรุนแรงมาก จะเป็นการทาํให้

เกิดบาดแผลสร้างความเสียหายจนส่งผลกระทบต่อไมต้น้ ซ่ึงไฟป่าท่ีมีความรุนแรงในระดบัปานกลาง (ไมพ้ื้น

ล่างไหม ้ไมใ้ตเ้รือนยอดบางชนิดไม่ไดรั้บผลกระทบ) จะปรากฏจาํนวนชนิดท่ีมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั

ระดบัไฟท่ีน้อย หรือมากกว่า (Richter et al. 2019) ขณะท่ีกลว้ยไมน้ั้นอาศยัอยู่บนตน้ไมร้ะดบัท่ีค่อนขา้งสูง 

(มากกว่า 15 เมตร) การเกิดไฟป่าในพื้นท่ีเป็นการไหมไ้มพ้ื้นล่างบางชนิดทาํให้บริเวณเรือนยอดชั้นรองเกิด

พื้นท่ีโล่งมากยิ่งข้ึนจึงอาจทาํให้กลว้ยไมร้ะดบัท่ีตํ่าลงมาไดรั้บแสงท่ีเพียงพอต่อการเติบโต (Rasmussen and 

Rasmussen, 2018) 

Figure 1 Comparative of a) number of the orchid colony and b) number of orchid species on host tree 

between fire and non-fire areas at Yod Doi-Pui nature trail. 

 
 

a) b) 
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3. ความสัมพนัธ์ของการปรากฏของกล้วยไม้ต่อลกัษณะของไม้ต้นแหล่งอาศัย 

ปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์การจดัอนัดบัความสัมพนัธ์ประกอบดว้ย ขนาดลาํตน้ของไมต้น้แหล่งอาศยั 

(DBH) ความสูงของตน้ทั้งหมด (Height) และรูปแบบเปลือก โดยทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัจาํนวน

กลว้ยไมท่ี้พบบนไมต้น้แหล่งอาศยั แสดงกลุ่มของชนิดกลว้ยไมก้บัไมต้น้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสองกลุ่ม (p-

value =  0.088; Marginally significant) คือ 1) ชนิดกลว้ยไมท่ี้สัมพนัธ์กบัไมต้น้ท่ีมีรูปแบบเปลือกเป็นร่อง 

ไดแ้ก่ เอ้ืองน่ิมปากตดั (Eria truncata) และเอ้ืองปากแฉก (Diploprora truncata) โดยตวัอยา่งชนิดไมต้น้ท่ีมี

รูปแบบเปลือกแตกเป็นร่อง เช่น ทะโล ้ก่อเดือย เป็นตน้ และกลุ่มท่ี 2 คือ ชนิดกลว้ยไมท่ี้สัมพนัธ์กบัเปลือก

รูปแบบแตกแบบสะเก็ด ได้แก่ เอ้ืองเงินแดง (Dendrobium cariniferum)ตวัอย่างชนิดไมต้น้ท่ีมีรูปแบบ

เปลือกแตกเป็นร่อง เช่น สนสามใบ ก่อหร่ัง เป็นตน้ (Figure 2) 

ขนาดของไมต้น้และความสูงของตน้ไมท่ี้เป็นแหล่งอาศยัจะเป็นส่วนท่ีช่วยใหก้ลว้ยไมไ้ดรั้บแสงท่ี

เหมาะสมต่อการเติบโตซ่ึงเป็นส่วนพื้นฐานของกล้วยไม้ท่ีปรากฏบนต้น แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีแสดง

ความสัมพนัธ์ต่อการปรากฏชนิดกลว้ยไมใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษา Cedric et al. (2021) 

พ บ ว่ า ม ว ล ชี ว ภ า พ ข อ ง ก ล้ว ย ไ ม้ ท่ี ป ร า ก ฏ บ น ต้น  African hardwood ( Triplochiton scleroxylon)  มี

ความสัมพนัธ์กับขนาดต้นและความสูงของตน้ในระดับตํ่า โดยขณะท่ีกล้วยไม้บางชนิดอาจจะแสดง

ความสัมพนัธ์ต่อตน้อิงอาศยั (Rasmussen and Rasmussen, 2018) เช่น กลว้ยไมท่ี้พบในทวีปเอเชีย จาก

รายงานของ Pridgeon (2014) ในประเทศอินเดีย เอ้ืองมาลยัแดง (Aerides multiflora) มกัพบอยูบ่นตน้มะม่วง 

(Mangifera indica) ขณะท่ีในฑิเบตมกัพบบนตน้ของไมส้กลุ Dillenia sp. (Dilleniaceae) และ สกลุ Fraxinus 

sp. (Oleaceae) โดยอาจะเน่ืองมาจากลกัษณะแหล่งยึดเกาะ เช่น ลกัษณะของเปลือก โดยการศึกษาของ 

Adhikari and Fischer (2011)  พบว่ากล้วยไม้มักปรากฏบนต้นท่ีมีสภาพเปลือกท่ีขรุขระ (rough bark) 

เน่ืองจากในสภาพท่ีมีความช้ืนสูงสภาพเปลือกดงักล่าวสามารถท่ีจะกกัเก็บความช้ืนไดย้าวนานกว่า และ

เติบโตและยดึเกาะของตน้อ่อนสามารถทาํไดดี้กว่าตน้ท่ีมีเปลือกแบบเรียบ โดยการศึกษาในประเทศเนปาล 

พบว่าไมต้น้แหล่งอาศยัของกลว้ยไมน้ั้นมีชนิดกลว้ยไมท่ี้พบมากค่อนขา้งหลากหลาย แต่ท่ีเป็นชนิดท่ีพบได้

บ่อยคือ ไมว้งศ์ถัว่ (Fabaceae) หรือไมท่ี้มีขนาดใหญ่ เช่น ไมว้งศ์หวา้ (Myrtaceae) (Timsina et al, 2016) 

การศึกษาในคร้ังน้ี พนัธ์ุไมท่ี้เป็นชนิดเด่นในพื้นท่ีศึกษา ต่างเป็นไมท่ี้มีลกัษณะเปลือกท่ีเหมาะสม การ

ปรากฏของกลว้ยไมอ้าจจะมาจากโอกาสท่ีส่วนการสืบพนัธ์สามารถเกาะ ยดึและสภาพเปลือกท่ีเหมาะสมต่อ

การเติบโต สามารถขยายกอและสร้างกลุ่มข้ึนมาได ้(colonization) โดยชนิดท่ีพบไดบ่้อยในป่าพื้นท่ีนั้นหรือ 

มกัมีโอกาสในการเป็นแหล่งอาศยัของพืชอิงอาศยั (Callaway et al. 2002) 
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Figure 2 Ordination using Canonical Correspondence Analysis (CCA) estimate main matrix (number of 

orchids on individual host tree) and second matrix (DBH, Height and Bark type; scaly, fissured, and smooth) 

in on Yod Doi-Pui nature trail, symbol  represented orchid species score and symbol +  represented host 

species score. 
 

สรุป  

ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อดชันีความหลากหลายของกลว้ยไม ้โดยมีค่า Shannon-Weiner index 

ตํ่ากว่าเล็กนอ้ย (H/= 2.10 และ 2.30 ตามลาํดบั) อย่างไรก็ตามจาํนวนกอและชนิดกลว้ยไมใ้นพื้นท่ีมีไฟพบ

สูงกว่าพื้นท่ีไม่มีไฟป่า ไมต้น้ท่ีพบจาํนวนกอและจาํนวนชนิดกลว้ยไมม้ากท่ีสุดตลอดเส้นทาง คือ สนสาม

ใบ ก่อเดือย และ ทะโล ้โดยโดยพบกลว้ยไมท่ี้มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของเปลือกไมส้องรูปแบบ คือ เอ้ือง

น่ิมปากตดั และ เอ้ืองปากแฉก สัมพนัธ์กบัรูปแบบเปลือกแตกเป็นร่อง (Fissured bark) และ เอ้ืองเงินแดง 

สัมพนัธ์กบัรูปแบบเปลือกแบบสะเก็ด (Scaly bark) ดงันั้น การจดัการไฟป่าให้อยู่ในระดบัไฟท่ีไม่รุนแรง

มากนกัจึงจาํเป็นต่อการคงไว ้ซ่ึงชนิดกลว้ยไมบ้างชนิดท่ีอาศยับนตน้ท่ีเป็นแหล่งอาศยัสมารถท่ีจะปรับตวั

ไดก้บัไฟป่า  
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ความสัมพนัธ์แบบเอคโตไมคอร์ซาระหว่างกล้าไม้วงศ์ยาง (รังและตะเคยีนทอง) กบัเห็ดเผาะหนัง 

และประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญของกล้าไม้  

Ectomycorrhizal Association of Dipterocarpaceae Seedlings (Shorea siamensis Miq. and  

Hopea odorata Roxb.)  ?inoculated with Astraeus odoratus Phosri et al.  

and Plant Growth Promoting Efficiency 
 

บารมี สกลรักษ์1 มนสั ชยัยะนุภาพ2 ธญัพร บุญวรรโณ1 พนิน สินธวารักษ์1  

ธารรัตน์ แกว้กระจ่าง3 นิสา เหลก็สูงเนิน3 และ วนินัทด์า หิมะมาน1* 
  

1 สาํนกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ 10900 
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3 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

*Corresponding author: E-mail: winandah@gmail.com 

   

บทคดัย่อ   

 วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อ  1) ตอ้งการทราบความสัมพนัธ์แบบเอคโตไมคอร์ซาระหว่างกลา้ไมรั้ง

และตะเคียนทองกบัเห็ดเผาะ และ 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเช้ือเห็ดเผาะในการส่งเสริมการเจริญของ

กลา้ไม ้ผลการศึกษาลกัษณะสัณฐานและลกัษณะกายวิภาคของรากกลา้ไมท้ั้งสองชนิดท่ีปลูกเช้ือเห็ดเผาะ

พบว่าแสดงรูปแบบรากเอคโตไมคอร์ไรซาทั้ งหมด 3 รูปแบบ ตรวจพบโครงสร้างของราท่ีเรียกว่า 

Sclerotium และ Rhizomorph และเส้นใยของรามีการปรากฏของ Clamp’s connection ซ่ึงแสดงในเบ้ืองตน้

ว่ารากมีความสัมพนัธ์แบบเอคโตไมคอร์ซา การระบุชนิดราท่ีอยูร่่วมกบัรากเอคโตไมคอร์ไรซาดว้ยเทคนิค

ชีวโมเลกุล จาํแนกไดว้่าเป็นเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) ผลการตรวจนับจาํนวนรากเอคโตไมคอร์ 

ไรซาของกลา้ไมรั้งในชุดการทดลองเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม มีค่า 23.02 และ 25.78 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

โดยอาจเน่ืองมาจากการปนเป้ือนของเช้ือเห็ดเผาะโดยแมลงขนาดเล็กเป็นพาหะ หรือการปนเป้ือนจาก 

การรดนํ้ าให้กบักลา้ไมใ้นระหว่างการปลูก จาํนวนรากเอคโตไมคอร์ไรซาของกลา้ไมต้ะเคียนทองในชุด 

การทดลองเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม มีค่า 29.29 และ 9.78 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั จากการศึกษาพบว่าเช้ือ

เอคโตไมคอร์ไรซามีผลต่อการเจริญเติบโตของกลา้ไมต้ะเคียนทอง ทาํให้มีค่าเส้นผ่านศูนยก์ลางคอราก

ดีกวา่กลา้ไมรั้ง  
 

คาํสําคญั: เอคโตไมคอร์ซา, ไมว้งศย์าง, รัง, ตะเคียนทอง, เห็ดเผาะหนงั 
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ชนิดของชันโรงในพืน้ทีป่่าเส่ือมสภาพ อุทยานแห่งชาตศิรีน่าน:  

กรณศึีกษาเพ่ือหาชนิดทีเ่หมาะสมต่อการส่งเสริมการเพาะเลีย้ง 

Species of stingless bee in degraded conservation forest at Sri Nan National Park:  

A case study of select suitable species for culturing promotion 
 

อิสราพงษ ์วรผาบ1* แกว้ภวกิา รัตนจนัทร์1 และสุธิดา ถุงจนัทร์1 

 

1กลุ่มงานวิจยักีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม ้สาํนกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ. 10900. 
*Corresponding another: Itsarapong_voraphab@dnp.mail.go.th 

 

บทคดัย่อ 

 ชนัโรง (Stingless bee) เป็นผึ้งขนาดเล็กท่ีมีบทบาทสําคญัในระบบนิเวศป่าไม ้สามารถผสมเกสร

ของพืชป่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ชนัโรงยงัเป็นแมลงท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ โดยการใช้

ประโยชน์จากการเกบ็เก่ียวนํ้าผึ้ง ซ่ึงสามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูเ้ล้ียง การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ

ความหลากชนิดของชนัโรงในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพ ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีน่าน และคดัเลือกชนิดท่ีมี

ศกัยภาพเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเพาะเล้ียง เพื่อสร้างรายไดท้ดแทนการทาํเกษตรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์

โดยวิธีการใชส้วิงโฉบ (Sweep net) เพื่อเกบ็ตวัอยา่งชนัโรง จาํนวน 3 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2562 ถึง ปี พ.ศ. 2563  

 ผลการศึกษาพบชนัโรงทั้งหมด 6 ชนิด โดยพบจาํนวนประชากรชนัโรงชนิด  Tetragonula laeviceps 

มากท่ีสุด 63.71 % รองลงมา ไดแ้ก่ Tetragonula fuscobalteata (14.60 %), Lepidotrigona ventralis species 

group (10.61 %), Homotrigona apicalis (5.75%), Lepidotrigona terminate (4.86 %) แ ล ะ  Tetragonilla 

collina (1.32 %) ตามลาํดบั ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีชนัโรง 2 ชนิด ท่ีมีรายงานว่าสามารถเพาะเล้ียงไดแ้ละมีการ

ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ T. laeviceps และ T. fuscobalteata การศึกษาคร้ังน้ีไดค้ดัเลือก

ชนัโรงชนิด T. Laeviceps มาทาํการศึกษาเพาะเล้ียงโดยการต่อรังเทียมเพื่อขยายรังและเพิ่มประชากร ซ่ึง

พบว่าภายหลงัการต่อรัง ชันโรงเขา้มาสร้างรังใหม่และเก็บสะสมอาหารในรังเทียมได ้ดงันั้นจากขอ้มูล

เบ้ืองตน้น้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการเล้ียงชนัโรงในชุมชนเพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละ

ทดแทนการทาํกินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัของชุมชน

รอบพื้นท่ีป่าอนุรักษอ่ื์นในประเทศไทยต่อไป 
 

คาํสําคญั: ผึ้งชนัโรง, ป่าเส่ือมสภาพ, อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
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การศึกษาความหลากหลายของแบคทเีรียในดิน โดยวธีิเมตาจีโนมิกส์ในแปลงศึกษารูปแบบการฟ้ืนฟู 

ป่าอนุรักษ์เส่ือมสภาพระยะเร่ิมต้นโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวดัน่าน 

The study of diversity of soil bacteria by metagenomics in the study plots of type of protected area 

restoring model at the beginning, Si Nan National Park, Nan Province 
 (1 Enter) 

ทิพยล์ดา ทองตะเภา1* และ วนินัทด์า หิมะมาน1 
 (1 Enter) 

1 สาํนกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ 10900  

*Corresponding author: E-mail:tiplada@hotmail.com  

  (1 Enter) 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินโดยวิธีเมตาจีโนมิกส์ในพื้นท่ี 3 รูปแบบ   ในอุทยาน

แห่งชาติศรีน่าน จงัหวดัน่าน และพื้นท่ีใกลเ้คียง ไดแ้ก่ 1) แปลงป่าฟ้ืนฟู อายุ 1 ปี ภายหลงัผ่านการปลูก

ขา้วโพดและปล่อยท้ิงร้างเป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบนัมีหญา้ขจรจบ (P. pedicellatum)  ข้ึนทดแทน 2) พื้นท่ีไร่

ขา้วโพด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเกษตรท่ีมีการปลูกพืชเชิงเด่ียว และ 3) พื้นท่ีป่าธรรมชาติ ท่ีในอดีตมีการใชป้ระโยชน์

เป็นแหล่งไมใ้ช้สอย โดยการเก็บตวัอย่างดินชั้นบนในพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ี ในแปลงฟ้ืนฟูป่า พื้นท่ีไร่

ขา้วโพด และป่าธรรมชาติ จาํนวน 18, 10 และ 10 ตวัอย่าง ตามลาํดบั ตวัอย่างดินในพื้นท่ีรูปแบบเดียวกนั

ผสมรวมกัน นําตวัอย่างดินไปวิเคราะห์หาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินโดยการวิเคราะห์สาร

พนัธุกรรมของแบคทีเรียในดินดว้ยวิธีเมตาจีโนมิกส์ ผลการศึกษาพบดินในพื้นท่ีไร่ขา้วโพดมีจาํนวนชนิด

แบคทีเรียสูงสุด (144 ชนิด 55 วงศ)์ รองลงมาคือพื้นท่ีแปลงป่าฟ้ืนฟู อาย ุ1 ปี และป่าธรรมชาติ (127 ชนิด 66 

วงศ ์และ 123 ชนิด 59 วงศ ์ตามลาํดบั) ซ่ึงแตกต่างจากดชันีค่าความหลากหลายของ Shannon-Wiener index 

ท่ีพบว่าดินในแปลงป่าฟ้ืนฟู อายุ 1 ปี มีความหลากหลายของแบคทีเรียสูงท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากับ 3.75 

รองลงมาคือดินในป่าธรรมชาติ และไร่ขา้วโพด โดยมีค่าเท่ากบั 3.68 และ 3.66 ตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่า 

ช่วงอายขุองการฟ้ืนฟูและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่งผลต่อความหลากหลายของแบคทีเรียในดิน 

 

คาํสําคญั  ความหลากหลายของแบคทีเรียในดิน วิธีเมตาจีโนมิกส์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 11 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

278 

 

แอคติโนมัยสีทจากดินในอุทยานแห่งชาตปิางสีดาและการใช้ประโยชน์ 

Actinomycetes in soil from Pangsida National Park and Their Utilization 
 

วารีรัตน์ กลบัใจได้1* มะลิวลัย ์ยงัเป็นบุญ1 ปานรดา แจง้สนัเทียะ1 วินนัทด์า หิมะมาน1  

ทิพยล์ดา ทองตะเภา1และบารมี สกลรักษ์1 
 

1กลุ่มงานวิจยักีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม ้สาํนกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ 10900 

* Corresponding Author; E-mail: Wareerat.kl@gmail.com 
   

บทคดัย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อจําแนกสายพันธ์ุแอคติโนมัยสีทด้วยการศึกษาลักษณะทาง          

สัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของผนังเซลล์ ทดสอบความสามารถในการสร้างสารส่งเสริม       

การเจริญของพืชและการย่อยสลายสารอินทรียท่ี์มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ดาํเนินการคดัแยกแอคติโนมยัสีท   

จากดินในอุทยานแห่งชาติปางสีดาโดยใชอ้าหาร starch casein agar และ humic acid vitamin agar แยกได ้91          

ไอโซเลต สามารถจดักลุ่มตามสีสปอร์ได ้6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีสร้างสปอร์สีเทา (58.8 เปอร์เซ็นต์) สีขาว    

(25 เปอร์เซ็นต์) สีนํ้ าตาล (8.7 เปอร์เซ็นต์) สีเขียว (3.7 เปอร์เซ็นต์) สีเหลือง (2.5 เปอร์เซ็นต์) และสีส้ม     

(1.2 เปอร์เซ็นต)์ เม่ือนาํมาศึกษาชนิดของกรด diaminopimelic (DAP) ในผนังเซลล ์พบว่าแอคติโนมยัสีท  

จาํนวน 78 ไอโซเลต (97.5 เปอร์เซ็นต์) มี LL- DAP เป็นองค์ประกอบ จัดอยู่ในกลุ่มสเตรปโตมยัสีท         

และ 13 ไอโซเลต (2.5 เปอร์เซ็นต)์ มี meso-DAP จดัเป็นกลุ่มท่ีไม่ใช่สเตรปโตมยัสีท (non-streptomycete) 

ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช พบว่าแอคติโนมยัสีท จาํนวน 48        

ไอโซเลต (53.8 เปอร์เซ็นต์) ท่ีสร้างไซเดอโรฟอร์ จาํนวน 51 ไอโซเลต (63.8 เปอร์เซ็นต์) สร้างสาร            

อินโดลอะซิติคแอซิดและจาํนวน 51 ไอโซเลต (63.8 เปอร์เซ็นต)์ ท่ีเปล่ียนฟอสเฟตให้อยู่ในรูปละลายนํ้ า 

เม่ือทดสอบความสามารถในการยอ่ยสลายสารอินทรียโ์มเลกุลขนาดใหญ่ พบว่าแอคติโนมยัสีท จาํนวน 58 

ไอโซเลต (72.5 เปอร์เซ็นต์) ท่ีย่อยโปรตีน จาํนวน 56ไอโซเลต (70.0 เปอร์เซ็นต์) ท่ีย่อยแป้ง จาํนวน 70     

ไอโซเลต (87.5 เปอร์เซ็นต)์ ท่ียอ่ยไซแลน และจาํนวน 22 ไอโซเลต (27.5 เปอร์เซ็นต)์ ท่ียอ่ยคาร์บอกซีเมทิล

เซลลูโลส จะเห็นไดว้่าเช้ือแอคติโนมยัสีทท่ีคดัแยกไดมี้ประสิทธิภาพในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญ  

ของพืชและมีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรียท่ี์มีโมเลกุลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน          

ไอโซเลต PSD1016 PSD2001 PSD2012 PSD3012 TS023 และ TS030  

คาํสําคญั: แอคติโนมยัสีท สารส่งเสริมการเจริญของพืช สารอินทรียโ์มเลกลุขนาดใหญ่  
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