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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะโครงสร้างป่ าเต็งรังที่มีผ กั หวานป่ าและลักษณะนิ เวศวิทยาบางประการของ
ผักหวานป่ า โดยวางแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 200 x 200 เมตร ทาการวัดและบันทึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
(DBH) ของพรรณไม้ทุ ก ชนิ ด ตั้งแต่ 1 เซนติ เมตรขึ้ น ไป พร้ อ มบัน ทึ กต าแหน่ งต้น ไม้ทุ ก ต้น และขนาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลางคอรากของผักหวานป่ า จากการศึกษาพบไม้ยนื ต้นในแปลงตัวอย่าง 2,291 ต้นต่อเฮกแตร์ มี 40 ชนิด 36 สกุล
22 วงศ์ ค่าดัชนี ความสาคัญทางนิ เวศวิทยา (IVI) สู งสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ เต็ง รัง ยางเหี ยง รักใหญ่ และพลวง มีค่า
เท่ากับ 66.46, 56.87, 51.56, 33.84 และ 33.64 ตามลาดับ ค่าดัชนี ความหลากหลายโดยใช้สูตรของ Shannon-Wiener
index เท่ากับ 2.08 การกระจายตามชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของไม้ทุกต้นเป็ นแบบ negative exponential
โดยจานวนไม้ยืนต้นส่ วนมากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยูใ่ นช่วง 5.0-7.5 เซนติเมตร บ่งบอกถึงสภาพการ
เติบโตทดแทนตามธรรมชาติเป็ นไปด้วยดีและป่ าอยูใ่ นช่วงการฟื้ นตัว ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกและความสู งของไม้ยืนต้นในรู ปสมการ hyperbolic มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เฉพาะพื้นที่ (a) เท่ากับ 1.338 และมีค่า
Hmax เท่ากับ 23.15 เมตร ในขณะที่จานวนต้นผักหวานพบทั้งหมด 794 ต้น หรื อคิดเป็ น 202 ต้นต่อเฮกแตร์ มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ คอรากสู งสุ ดเท่ากับ 3.75 เซนติเมตร และมากที่สุดในชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอรากในช่วง
0.25-0.5 เซนติเมตร ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในแปลงย่อยขนาด 20 x 20 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก
ของผักหวานป่ าเฉลี่ย จานวนของไม้ยืนต้น ขนาดเส้น ผ่านศู นย์กลางเพี ยงอกไม้ยืนต้นสู งสุ ด จานวนต้นที่ อยู่วงศ์
Dipterocarpaceae และจานวนต้นรังมีความแตกต่างกันตามระดับความสูงของพื้นที่
คาสาคัญ: ลักษณะโครงสร้างป่ า การกระจายตามชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ป่ าเต็งรัง ผักหวานป่ า บ้านโปง
ABSTRACT
This study was conducted to evaluate a structure of the deciduous dipterocarp forest where Melientha suavis Pierre
was found and to elucidate some aspects of M. suavis ecology. A 200 x 200 m permanent plot was set up to
measure diameter at breast height (DBH) of all plants with DBH of at least 1 cm. Locations of all trees within a
plot was recorded as well as diameter at root collar of M. suavis. The study found that there were 2,291 trees found
per hectare, from 40 species, 36 genera, and 22 families. Species with the highest DBH was Shorea obtusa with the
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value of 54.71 cm. S. obtusa, S. siamensis, Dipterocarpus obtusifolius, Gluta usitata, and D. tuberculatus were the
top five species with the highest Importance Value Index (IVI) of 66. 46, 56. 87, 51. 56, 33. 84, and 33. 64,
respectively. The area’s Shannon-Wiener Index was 2.08. Distribution of trees within each DBH class was found to
be in a negative exponential form, with most trees occupied a 5.0-7.5 DBH class indicating that the forest under
study was in a reestablishment stage. Relationship between DBH and height in form of hyperbolic equation yielded
the coefficient of a and Hmax of 1.338 and Hmax of 23.15 m. In terms of M. suavis ecology, it was found that
there were 794 M. suavis stands in the area under investigation with the density of 202 stands/ha. The maximum
diameter at root collar of M. suavis was 3.75 cm. Most M. suavis was found to fall in the 0.25-0.5 cm. diameter at
root collar range. Analysis of Variance within a 20 x 20 subplots indicated that average diameter at root collar,
number of trees, number of Dipterocarpaceous trees, and number of S. siamensis were found to be significantly
different along different elevations.
Key words: forest structure, DBH-classes distribution, deciduous dipterocarp forest, Melientha suavis Pierre,
Banpong
บทนา
ประเทศไทยในอดีตเป็ นประเทศที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรั พ ยากรธรรมชาติ จากสถิ ติเกี่ ยวกับ ป่ าไม้ข อง
สานักการจัดการที่ดินป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ระบุวา่ พื้นที่ ป่าไม้
ในปี พ.ศ. 2516 มีพ้ืนที่ ป่าไม้ถึง 138,528,700 ไร่ (สานัก
จัดการที่ ดินป่ าไม้ กรมป่ าไม้, 2558) สาเหตุที่ทาให้ป่าไม้
ลดลงเกิดจากใช้ประโยชน์จากป่ าของมนุษย์ เช่น การเก็บ
ของป่ า การใช้ไม้เพื่อก่ อสร้าง ทาเชื้ อเพลิง และการขยาย
ที่ ดินป่ าไม้ในการทาการเกษตร เป็ นต้น วนิ ดา (2539) ได้
กล่าวว่า การเก็บหาของป่ ามาใช้ประโยชน์ของชุ มชนใน
ชนบทส่ ว นใหญ่ เป็ นการพึ่ ง พิ ง เพื่ อ ตอบสนองคนใน
ครอบครัว ส่ วน วีระวัฒน์ และคณะ (2539) ได้อธิ บายถึ ง
การพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ของครัวเรื อนชนบทแบ่งออกได้
เป็ น 3 ประการ คื อ การพึ่ งพิ งเพื่ อ ยัง ชี พ การพึ่ ง พิ ง เพื่ อ
รายได้ และการพึ่ งพิ ง เพื่ อ ปั จจั ย การผลิ ต แต่ ชุ ม ชน
ส่ วนมากจะพึ่ ง พิ งในด้านพื ชอาหาร(วนิ ด า, 2539) เช่ น
หน่ อไม้ หวาย ผักกูด เห็ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักหวานซึ่ ง
ได้รั บ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ผักหวานเป็ นผักหรื อพื ช
อาหารจากป่ าที่ ได้รับ ความนิ ยมสู ง เพราะมี รสชาติ ดี จึ ง
เป็ นที่ ต ้อ งการของตลาด (ณั ฏ ฐากร และบัณ ฑิ ต , 2552)
และส่วนใหญ่มกั พบผักหวานอยูใ่ นป่ าเต็งรัง โดยผักหวาน
ป่ าขึ้นในสังคมไม้รังเด่ น (Khamyong, 1995) ระดับความ

สู งตั้งแต่ 300-900 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พบ
ตามที่ โ คกบริ เวณที่ ด อนสู ง สภาพดิ น เป็ นดิ น ลู ก รั ง ที่ มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่า ดินดาน ดินกรวดลูกรัง ดินปนทราย
ซึ่ งกระจายอยู่ทั่ว ประเทศไทย (ณั ฏ ฐากร และบัณ ฑิ ต ,
2552)
พื้นที่ โครงการพัฒนาบ้านโปง จังหวัดเชียงใหม่
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อ ยู่ซ่ ึ งภายใต้ก ารดู แ ลของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการฯ มีเนื้อที่จานวน 3,686 ไร่ อยู่
ในเขตพื้นที่ ป่าสงวนสันทราย (จักรพงษ์ และคณะ, 2551)
สภาพป่ าส่ วนใหญ่เป็ นป่ าเต็งรัง ขณะที่ บริ เวณแอ่งที่ ราบ
ระหว่างหุบเขาเป็ นป่ าเบญจพรรณ โดยป่ าทั้งสองมีบทบาท
ความสาคัญด้านการบริ การระบบนิ เวศ ความสาคัญต่อวิถี
ชี วิ ต ของชุ ม ชนบ้านโปงในการอนุ รั ก ษ์พ้ื น ที่ โ ครงการ
พัฒนาบ้านโปง ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้งนี้
เพื่อนาความรู ้ลกั ษณะโครงสร้างของป่ าเต็งรังที่มีผกั หวาน
ป่ า มาใช้เป็ นฐานข้อมูลและเพื่อการวางแผนการดูแลและ
อนุรักษ์ป่า ให้เกิดประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อชุมชนตลอดไป
พื้นทีศ่ ึกษา
ป่ าเต็ งรั ง โ ค ร งก าร พั ฒ น าบ้ าน โ ป ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
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อุปกรณ์ และวิธีการ

ผลและวิจารณ์

การเก็บข้ อมูล

ลักษณะโครงสร้ างและองค์ ประกอบของป่ าเต็งรังทีม่ ี
ผักหวานป่ า
จากการศึกษาพบไม้ยนื ต้นทั้งหมด 9,162 ต้นหรื อ
เท่ากับ 2,291 ต้นต่อเฮกแตร์ (ตารางที่ 1) มีจานวน 40 ชนิ ด
36 สกุล 22 วงศ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของไม้ยืน
ต้นในแปลงตัวอย่างสูงสุดคือ ต้นเต็ง มีค่าเท่ากับ 54.71 ซม.
ไม้ยืนต้นที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกน้อยกว่า 10
ซม. มีจานวนชนิ ดพันธุ์ท้ งั หมด 40 ชนิ ด จานวน 5,735 ต้น
คิดเป็ น 1,433 ต้นต่อเฮกแตร์ ไม้ยืนต้นที่ มีขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์กลางเพี ยงอกมากกว่า 10 ซม. พบจานวนชนิ ด พัน ธุ์
ทั้งสิ้ น 25 ชนิ ด จานวน 3,427 ต้น คิดเป็ น 856 ต้นต่อเฮก
แตร์ ขนาดพื้นที่ หน้าตัดรวมเท่ ากับ 19.58 ตารางเมตรต่อ
เฮกแตร์ จากการศึ กษาครั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าป่ าเต็งรังในพื้นที่
บ้านโปงมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็งรังที่ศูนย์
ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ (พัช ร์ ธี รั ต น์ และสุ น ทร,
2558) มี ค วามหนาแน่ น เท่ า กั บ 3175 ต้ น ต่ อ เฮกแตร์
ตามลาดับ ซึ่ งวันชัย (2545) พบว่าสภาพพื้นที่ ที่ปล่อยให้มี
การฟื้ นตัว มี ก ารทดแทนตามธรรมชาติ เป็ นระยะเวลา
ยาวนาน จานวนชนิ ดพันธุ์ไม้ และจานวนต้น เพิ่ มขึ้ น ใน
พื้ น ที่ ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อ ัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึง พ.ศ. 2542 ระยะเวลา
16 ปี พบว่ามีจานวนพรรณไม้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2-4 เท่า และ
ความหนาแน่นเพิม่ ขึ้น 1.5 เท่า
ส าหรั บ พื้ น ที่ ห น้ า ตัด รวมพบว่า มี พ้ื น ที่ เท่ า กับ
19.58 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า ป่ าเต็งรังที่ มี
การฟื้ นตัว ในพื้ น ที่ ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ ฯ
(พัช ร์ ธี รั ต น์ และสุ น ทร, 2558) และ ป่ าเต็ ง รั ง ในสภาพ
ธรรมชาติ ใน อุทยานแห่ งชาติ ดอยอิ นทนนท์ (วิชญ์ภาส,
2545) โดยมีขนาดพื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 32.18 และ 29.2
ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีค่า
ใกล้เคี ยงกับ พื้นที่ ป่าเต็งรั ง บริ เวณบ้านห้วยซลอบ ตาบล
ห้วยผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (21.41 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ )
(อ านาจ และคณะ, 2558) เช่ น เดี ย วกัน กับ ค่ าความหลาก
ชนิ ด โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ค่ า Shannon Wiener index
เท่ากับ 2.08 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ท าการวางแปลงตัว อย่ า งเพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะ
โครงสร้างป่ าเต็งรังและนิ เวศวิทยาของผักหวานป่ า ในป่ า
เต็งรังที่มีผกั หวานป่ าขึ้นกระจายอยูต่ ามพื้นป่ า ดังนี้
1. วางแปลงถาวรขนาด 4 เฮกแตร์ (200 x 200 ม.)
2. ภายในแปลงตัวอย่าง ทาการวัดขนาดความโตของ
ชนิ ดไม้ทุกต้นที่ มีเส้นรอบวงมากกว่า 3.1 ซม. และสุ่ มไม้
ยืน ต้น เพื่อ วัดความสู ง ซึ่ งแบ่ งเป็ นไม้คละชนิ ดในแปลง
ตัวอย่าง เต็ง รัง ยางเหี ยง และรักใหญ่
3. ภายในแปลงตัว อย่า งขนาด 10 x 10 เมตร เก็ บ
ข้อมูลมิติการเจริ ญเติบโตของต้นผักหวานป่ าโดย ทาการ
บั น ทึ กขนาดความโตที่ ค อราก หรื อ ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางที่ เพียงอก ความสู งทั้งหมด พร้อมติดหมายเลข
ประจาต้นทุกต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ ของพรรณไม้
(Importance Value Index, IVI) ตามวิธีข อง อุ ทิ ศ (2542)
วิเคราะห์ ดัชนี ความหลากหลาย (Shannon-Wiener index
of diversity) ตามวิธีการของ Krebs (1972) นอกจากนี้ ยัง
ท าการจัด ชั้น ขนาดเส้น ผ่านศู น ย์ก ลางที่ เพี ยงอก (DBH)
เพื่อนามาพล็อตการกระจายและเปรี ยบเทียบระหว่างแปลง
ตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ค่าความสู งของต้นไม้ในแปลงศึ กษา
แต่ ละแปลงโดยใช้ส มการพยากรณ์ ค วามสู งต้น ไม้ ตาม
วิธี ก ารของ Ogawa and Kira (1977) โดยน าค่ า ความสู ง
ต้นไม้ที่ได้ในแต่ละชั้นอายุมาสร้างสมการความสัมพันธ์
ในรู ปของ hyperbolic
3. วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนลักษณะโครงสร้าง
และองค์ ป ระกอบของพัน ธุ์ ไ ม้ ในเชิ ง ปริ มาณ ได้ แ ก่
จานวนต้นผักหวานป่ า ขนาดเส้น ผ่านศู น ย์กลางที่ ระดับ
ความสู งเพี ย งอกเฉลี่ ย โดยใช้ Kruskal- Wallis test (Zar,
1999)
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ฮ่องไคร้ ฯ (พัชร์ ธีรัตน์ และสุ นทร, 2558) และในอุทยาน
แห่ งชาติ ด อยอิ น ทนนท์ (วิช ญ์ภ าส, 2545) ซึ่ งมี ค่ าเท่ ากับ
2.460 และ 2.218 ตามลาดับ และมีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ ป่า
เต็ ง รั ง บริ เวณบ้ า นห้ ว ยซลอบ ต าบลห้ ว ยผา จั ง หวัด
แม่ฮ่องสอน (1.574) จากข้อมูลที่ได้จะเห็นได้วา่ ลักษณะเชิง
ปริ มาณทางนิ เวศวิทยาของป่ าเต็งรัง พื้นที่โครงการพัฒนา
บ้านโปง ใกล้เคียงกับ พื้นที่ บ้านห้วยซลอบ ตาบลห้วยผา
จังหวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งจากทั้งสองพื้ น ที่ เป็ น
พื้น ที่ ที่ มี ชาวบ้านเก็บ หาของป่ าและใช้ป ระโยชน์ จากป่ า
เหมือนกัน ในขณะที่ป่าเต็งรังบริ เวณพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็ น
สภาพป่ าที่ ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ เป็ นพื้นที่อนุรักษ์ และ
ปล่อยให้มีการทดแทน ฟื้ นฟูตามธรรมชาติ
อย่ า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาของ Khamyong
(1995) ได้ท าการวิเคราะห์ โครงสร้ างของป่ าเต็งรั ง บ้าน
ห้วยหิ นดา อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสังคมพืชป่ า
เต็งรังมีไม้รังเป็ นไม้เด่น มีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 813
ต้นต่อเฮกแตร์ มีขนาดพื้นที่หน้าตัดรวมเฉลี่ย 13.63 ตาราง
เมตรต่อเฮกแตร์ ความหนาแน่นของผักหวานป่ าเฉลี่ย 3.18
% และมีค่าความถี่เฉลี่ย 100 % ซึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนา
บ้านโปงฯ ที่ มีไม้เต็งเป็ นไม้เด่น ลักษณะของดิ นเกิ ดจาก
การผุ พ ัง อยู่กั บ ที่ แ ละจากเศษหิ นเชิ ง เขาของหิ น ทราย
อิ ท ธิ พ ลจากการชะล้างพัง ทลายของผิ วดิ น ท าให้ ดิ น ใน
พื้นที่ลึก พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงฯ มีความหนาแน่น
ของผักหวานป่ าเท่ากับ 202 ต้นต่อเฮกแตร์หรื อเท่ากับ 8.10
% และ ค่าความถี่ 3.28 % โดยพบว่ามี เส้นผ่านศู นย์กลาง
คอรากสู ง สุ ด 3.75 ซม. นอกจากนี้ การกระจายตัว ของ
ผักหวานป่ าในทั้งสองพื้นที่ มีรูปแบบที่ แตกต่างกัน พื้นที่
โครงการพัฒนาบ้านโปงฯ มีการกระจายตัวแบบเป็ นกลุ่ม
เนื่ องจากมีความถี่ต่ าแต่ความหนาแน่นสู งแสดงให้เห็ นว่า
ผัก หวานป่ าในบริ เวณดังกล่ าวมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พื้ น ที่
เฉพาะจุ ด กล่ า วคื อ ผัก หวานป่ ามี ค วามต้อ งการปั จจั ย
แวดล้อมเชิงสภาพพื้นที่

จากการศึ กษาพบชนิ ดไม้ยืน ต้น ที่ พ บในแปลง
ตัวอย่างที่ มีจานวนต้นสู งสุ ด 5 อัน ดับแรก ได้แก่ เต็ง รั ง
ยางเหี ยง พลวง และรั ก ใหญ่ มี จ านวนต้น เท่ ากับ 2,498
1,900 1,371 1,072 และ 996 ตามลาดับ ความเด่นสัมพัทธ์
ของไม้ยนื ต้นที่พบสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เต็ง ยางเหี ยง
รัง พลวง และรักใหญ่ มีค่าเท่ากับ 24.501, 24.041, 21.398,
10.441 และ10.262 ตามลาดับ ค่าความถี่สมั พัทธ์ของไม้ยืน
ต้น ที่ พ บสู งสุ ด 5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ รั ง เต็ง รั ก ใหญ่ ยาง
เหี ยง และพลวง ซึ่ งมี ค่าเท่ ากับ 14.736, 14.697, 12.714,
12.558 และ11.509 ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ (IVI) พบว่า
พัน ธุ์ ไม้ที่ มี ค่ าดัช นี ค วามส าคัญ สู ง สุ ด ใน 10 อัน ดับ แรก
ได้แ ก่ เต็ ง รั ง ยางเหี ย ง รั ก ใหญ่ พลวง เก็ ด แดง มะกอก
เกลื้อน ช้างน้าว มะม่วงหัวแมลงวัน และสารภี ซึ่งโดยมีค่า
เท่ากับ 66.46, 56.87, 51.56, 33.84, 33.64, 11.74, 9.52, 9.1,
9 และ 3 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2 เป็ นในทางเดียวกันกับวัน
วิสา และคณะ (2557) ซึ่ งมี ค่ าดัช นี ค วามส าคัญ ในพื้ น ที่
อุ ท ยานแงชาติ แ ม่ ว งค์ 5 อัน ดับ แรกคื อ เต็ ง รั ง มะกอก
เกลื อ น รั ก ใหญ่ และปรู่ โดยมี ค่ า เท่ า กับ 98.99, 60.01,
22.15, 21.18 และ 20.36 ตามลาดับ และ 5 อันดับแรกใน
พื้นที่ อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา จังหวัดเชี ยงใหม่ คือ เต็ง
พลวง รั ง ยางเหี ย ง และรั ก ใหญ่ ซึ่ งมี ค่ า เท่ า กับ 63.58,
61.64, 58.23, 36.34 และ 16.37 ตามลาดับ (สรรเสริ ญ และ
คณะ, 2556)
รู ปแบบการกระจายตามระดับชั้นขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ไม้ยืนต้นทั้งหมดในแปลงตัวอย่างมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยูใ่ นช่วง 5.0-7.5 ซม. เป็ นจานวน
มาก รองลงมาอยู่ใ นช่ ว ง 7.5-10 ซม. และ2.5-5.0 ซม.
จานวนต้นของผักหวานป่ าพบมากที่ สุดในชั้นขนาดเส้น
ผ่านศู น ย์กลางคอราก 0.25-0.5 ซม. รองลงมาอยู่ในช่ วง
0.01-0.25 ซม. และ0.5-0.75 ซม. จานวนต้น ของเต็งพบ
มากที่ สุดในชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 6-8 ซม.
และ 8-10 ซม. รองลงมา 4-6 ซม. จานวนต้นของรังพบมาก
ที่สุดในชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 6-8 ซม. และ
8-10 ซม. รองลงมาจะ
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Table 1 Frequency, abundance, relative frequency, density and dominance, importance value index ( IVI) and
relative IVI of trees in a 4 Ha in Deciduous Dipterocarp Forest with Melientha suavis at the Royal-initiated
Ban Pong Development Project, Maejo University.
No. name
species
no.individuals Rde(%)
RF(%) Rdo(%)
IVI(%)
1 เหมือดโลด
38
0.415
1.166
0.324
1.905
Aporosa villosa
2 เต็งหนาม
18
0.196
0.467
0.137
0.800
Bridelia retusa
3 มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania lanzan
203
2.216
5.560
1.25
9.000
4 มะกอกเกลื้อน
200
2.183
5.677
1.661
9.520
Canarium subulatum
5 คูน
2
0.022
0.039
0.004
0.064
Cassia fistula
6 ตาฉี่ เคย
3
0.033
0.117
0.013
0.162
Craibiodendron stelatum
7 ติว้ เกลี้ยง
0.055
0.194
0.008
0.257
Cratoxylum cochinchinense 5
8 ติ้วขน
6
0.065
0.156
0.029
0.250
Cratoxylum formosum
9 เก็ดแดง
301
3.285
5.560
2.900
11.745
Dalbergia assamica
10 มะคังแดง
2
0.022
0.039
0.015
0.076
Dioecrescis erythroclada
11 ตับเต่าต้น
4
0.044
0.156
0.035
0.234
Diospyros ehretioides
12 ยางเหี ยง
1371 14.964
12.558
24.041
51.564
Dipterocarpus obtusifolius
13 พลวง
1072 11.701
11.509
10.441
33.650
Dipterocarpus tuberculatus
14 สารภีป่า
5
0.611
1.827
0.571
3.09
Garcinia speciosa
15 กระมอบ
1
0.011
0.039
0.002
0.052
Gardenia obtusifolia
16 รักใหญ่
996
10.871
12.714
10.262
33.847
Gluta usitata
17 กระบก
3
0.033
0.078
0.019
0.130
Irvingia malayana
18 เข็มดอกแดง
Ixora sp.
4
0.044
0.117
0.007
0.167
19 กุ๊ก
2
0.022
0.078
0.004
0.104
Lannea coromandelica
20 สองสลึง
0.142
0.428
0.069
0.639
Lophopetalum duperreanum 13
21 มะม่วงป่ า
46
0.502
1.322
0.234
2.058
Mangifera caloneura
22 ผักหวานป่ า
12
0.131
0.350
0.024
0.505
Melientha suavis
23 เหมือดจี้
17
0.186
0.467
0.035
0.687
Memecylon plebejum
24 กระทุ่มเนิน
41
0.448
1.439
0.172
2.058
Mitragyna rotundifolia
25 ยอป่ า
19
0.207
0.661
0.081
0.949
Morinda coreia
26 ช้างน้าว
246
2.685
5.249
1.168
9.102
Ochna integerrima
27 มะพอก
8
0.087
0.233
0.109
0.430
Parinari anamensis
28 ข้าวสารป่ า
7
0.076
0.233
0.018
0.328
Pavetta indica
29 มะขามป้ อม
1
0.011
0.039
0.000
0.050
Phyllanthus emblica
30 หมักม่อ
5
0.055
0.117
0.013
0.184
Rothmannia wittii
32 เต็ง
2498 27.265
14.697
24.501
66.463
Shorea obtusa
33 รัง
1900 20.738
14.736
21.398
56.872
Shorea siamensis
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Table 1 (Continued)
No.
name
34
ตูมกาขาว
35
หว้าขี้แพะ
36
สมอไทย
37
กาสามปี ก
38
ตีนนก
39
กัดลิ้น
40
แข้งกวางดง

species
Strychnos nux-blanda
Syzygium cumini
Terminalia chebula
Vitex peduncularis
Vitex pinnata
Walsura pinnata
Wendlandia paniculata

อยู่ในช่ วง 10-12 ซม. จานวนต้นของยางเหี ยงพบมาก
ที่ สุ ดในชั้น ขนาดเส้น ผ่านศู น ย์กลางเพี ยงอก 6-8 ซม.
รองลงมาจะอยู่ ใ นช่ ว ง 10-12 ซม. และ8-10 ซม.
รองลงมาจะอยู่ในช่ วง 10-12 ซม. จานวนต้นของยาง
เหี ยงพบมากที่ สุดในชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อก 6-8 ซม รองลงมาจะอยูใ่ นช่วง 10-12 ซม. และ8-10
ซม. และจ านวนต้น ของรั ก ใหญ่ พ บมากที่ สุ ด ในชั้น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 6-8 ซม. รองลงมา8-10
ซม. และ 4-6 ซม. และเมื่อพิจารณาจากการกระจายของ
ต้น ไม้ตามระดับชั้น ขนาดเส้นผ่านศู น ย์กลางเพี ยงอก
(diameter class distribution) ภายใน พื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง
โครงการพัฒ นาบ้านโปงฯ พบว่าการกระจายตัวของ
ต้นไม้เป็ นรู ปแบบเพิ่มขึ้นแบบชี กาลังเชิ งลบ (negative
exponential growth form) หรื อ L-shape (Figure 1) ซึ่ ง
หมายถึงการรักษาโครงสร้างไว้ได้ดีเนื่องจากมีไม้ขนาด
เล็กที่สามารถเติมโตทดแทนไม้ขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
หรื ออยูใ่ นสภาวะคงที่ (stable stage) เนื่ องจากมีการสื บ
ต่อพันธุ์ที่ดี (Bunyavejchewin et al., 2001: and Ogawa
et al., 1965) แสดงให้เห็นว่าในอนาคตป่ าเต็งรังในพื้นที่
โครงการพัฒ นาบ้านโปงฯ ที่ ชุมชนโดยรอบเข้ามาใช้
ประโยชน์จะมีตน้ ไม้ขนาดเล็กเจริ ญเติมโตมาเป็ นต้นไม
ใหญ่จานวนมาก แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความถี่ในการเกิดไฟ
ป่ าในพื้นที่ การเลี้ ยงสัตว์เลี้ ยงแบบปล่อยเข้าไปในป่ า
การรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป อาจเป็ นสาเหตุสาคัญ
ที่จะทาลายต้นไม้ขนาดเล็ก
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ขนาดความโต

no.individuals Rde(%) RF(%)
Rdo(%) IVI(%)
4
0.044
0.117
0.008
0.168
29
0.317
0.894
0.233
1.444
5
0.055
0.194
0.018
0.267
8
0.087
0.272
0.037
0.396
2
0.022
0.078
0.019
0.119
7
0.076
0.233
0.079
0.389
5
0.055
0.156
0.079
0.289
9162
(DBH) กับความสู ง (H) ของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง
(Figure 2) มาสร้ างสมการความสั ม พัน ธ์ ใ นรู ป ของ
hyperbolic พบว่า จากค่าขนาดความโต (DBH) ของต้น
ใด ๆในแปลงตัวอย่างที่ มีขนาดความโตที่เท่ากัน ไม้รัง
จะมีความสู งที่ สูงกว่าไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามด้วยไม้
คละชนิ ด ยางเหี ยง เต็ง และรักใหญ่ ตามลาดับ และจาก
สมการในตารางที่ 5 จะพบว่า ค่าความสู งที่ มากที่ สุดที่
จะเกิ ด ขึ้ นได้ (Hmax) ของรั ง เท่ า กั บ 25.447 เมตร
รองลงมาค่าความสู งที่มากที่สุดที่ จะเกิ ดขึ้นได้ (Hmax)
ของไม้คละชนิ ดพัน ธุ์ในแปลงตัวอย่างเท่ ากับ 23.155
เมตร ค่าความสูงที่มากที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ (Hmax) ของ
ยางเหี ยงในแปลงตัวอย่างเท่ากับ 23.053 เมตร ค่าความ
สู งที่ มากที่ สุดที่ จะเกิ ดขึ้นได้ (Hmax) ของเต็งในแปลง
ตัวอย่างเท่ากับ 22.153 เมตร และ ค่าความสูงที่มากที่สุด
ที่ จะเกิ ดขึ้ น ได้ (Hmax) ของรั กใหญ่ ในแปลงตัวอย่าง
เท่ากับ15.131 เมตร
เมื่อพิจารณาภาพรวมของผักหวานป่ าและไม้
ยืนต้นของแต่ละชั้นความสูงจากระดับน้ าทะเล โดยแบ่ง
แปลงตัวอย่างขนาด 20x 20 เมตร (ระดับต่าเท่ากับความ
สู งจากระดับน้ าทะเล 399-421 เมตร ระดับกลางเท่ากับ
ความสูงจากระดับน้ าทะเล 422-447 เมตร และระดับสู ง
เท่ า กับ ความสู ง จากน้ าทะเล 448-473 เมตร) พบว่ า
ขนาดเส้นผ่านศูน ย์กลางคอรากของผักหวานป่ าเฉลี่ ย
จานวนของไม้ยืนต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
ไม้ยืนต้นสู งสุ ด จานวนต้นที่ อยู่วงศ์ Dipterocarpaceae
และจานวนต้นรัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ที่
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ระดับความสาคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ในขณะที่ จานวนต้น
ผัก หวานป่ า ขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลางคอรากสู ง สุ ด
ความสู งของผักหวานป่ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง

อกเฉลี่ยของไม้ยนื ต้น และความสูงไม้ยืนต้น ไม่มีความ
แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ที่ ระดับ ความส าคัญ ทาง
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Figure 1 Distribution of number of trees (A), M. suavis (B),S. obtuse (C), S. siamensis (D), Dipterocarpus
obtusifolius (E) and Gluta usitata (F) along different DBH classes within a 4-ha plot of deciduous
dipterocarp forest under the Ban Pong Royal-initiated Development Project, Maejo University habituated
by M. suavis.

90

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 1 (1): 84-93 (2560)

20

Height (m)

15

10

5

0
0

10

20

30

40

DBH (cm.)

50

60

Figure 2 Relationship between DBH and height of trees found within a 4-ha plot of deciduous dipterocarp forest
under the Ban Pong Royal-initiated Development Project, Maejo University habituated by M. suavis.
(Mixed tree species: ; Gluta usitata (Wall.) Ding Hou:
; Shorea obtuse Wall. ex Blume .... ;
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.:
และ Shorea siamensis Miq.:___ ___ . estimated from
the hyperbolic eqnation (H=1/[(1/aD)+(1/H*)]. By the method of Ogawa and Kira (1977)
Table 2 The coefficients a and H* estimated from the hyperbolic equation of the method of Ogawa and Kira (1977)
Tree species
a
H*
Mixed tree species
1.338
23.155
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou
2.019
15.131
Shorea obtuse Wall. ex Blume
1.415
22.135
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
1.496
23.053
Shorea siamensis Miq.
1.227
25.447
ผักหวานป่ าเฉลี่ย จานวนของไม้ยืนต้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกไม้ยืนต้นสู งสุ ด จานวนต้นที่ อยู่วงศ์
Dipterocarpaceae และจานวนต้นรังมีความแตกต่างกัน
ตามระดับความสูงของพื้นที่

สรุป
การศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่ า
เต็งรังที่ มีผกั หวานป่ า บริ เวณโครงการพัฒนาบ้านโปง
อัน เนื่ องมากจากพระราชด าริ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการวางแปลงถาวรขนาด 200 x
200 เมตร พบไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง 2,291 ต้น/เฮก
แตร์แตร์ จานวน 40 ชนิด 36 สกุล 22 วงศ์ และผักหวาน
ป่ า 202 ต้น/เฮกแตร์ ค่า Shannon-Wiener index เท่ากับ
2.08 ค่ าดัช นี ค วามส าคัญ ทางนิ เวศวิท ยา (IVI) สู งสุ ด
ได้แก่ เต็ง มีแค่เท่ากับ 66.46 ไม้ยืนต้นส่ วนมากมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยูใ่ นช่วง 5.0-7.5 ซม. ส่ วน
ผัก หวานป่ าที่ พ บมากที่ สุ ด อยู่ใ นชั้น ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์กลางคอราก 0.25-0.5 ซม. ผลการทดสอบความ
แปรปรวนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอรากของ
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