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ABSTRACT
Dry dipterocarp forest (DDF) in northern Thailand distribute in dry area, low nutrient with low recruitment rate
on tree growth, also low biomass accumulation due to the limited resource and accruing of forest fire. However, DDF still
plays important role in biomass and carbon sequestrations in the forest through photosynthesis and respiration process,
also the forest could suddenly release carbon by uncontrol forest fire. The study of biomass amounts and forest
composition in DDF was accessed in 2017 which aimed to investigate the potential of biomass amounts in the community
at Khun Mea Kuang National Reserved Forest. Twenty sample plots of 20  20 m were randomly established in DDF,
then, the species composition and environmental factors were investigated in each plot. Ordination analysis was applied
for detecting the relationship between stand and environmental factors. The 47 species 41 genus 25 family were found in
this study. The biomass amount was 80.9±11 Mg ha-1. The results showed that the community were separated for two
group as group A which the sub-community dominated by Shorea obtusa and group B which the sub-community
dominated by Dipterocarpus obtusifolius. Species diversity based on Shannon-Wiener index was higher in A group than
B group, 2.37 and 2.28, respectively.
Keywords: Biomass amounts, species composition, Dry Dipterocarp forest, Ordination, Plant community
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บทคัดย่ อ
ป่ าเต็งรังในภาคเหนื อเป็ นสังคมพืชพบกระจายได้ในพื้นที่ ที่มีความแห้งแล้งและดิ นอุดมสมบู รณ์ ต่ า อัตราการ
เจริ ญ เติ บโตและการสะสมมวลชี วภาพต่ า เนื่ องจากมี ปัจจัยแวดล้อมจากัดและการรบกวนจากไฟป่ า ทั้งนี้ ป่าเต็งรังยังมี
บทบาทสาคัญในการสะสมมวลชีวภาพผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ขณะเดียวกันป่ าเต็งรังอาจปลดปล่อยคาร์ บอนได้
อย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดไฟป่ า การศึกษาวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาศักยภาพการสะสมมวลชี วภาพ และสังคมพืชป่ าเต็งรัง
พื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติขุนแม่กวง ด้วยแปลงศึ กษาขนาด 40 x 40 เมตร จานวน 20 แปลง และการจัดลาดับสังคมพืชตาม
ปั จจัยแวดล้อม ผลการศึ กษา พบพันธุ์ไม้ท้ งั หมด 47 ชนิ ด 41 สกุล 25 วงศ์ ผลผลิตมวลชี วภาพพันธุ์ไม้ของป่ ามีค่าเท่ากับ
80.9±11 Mg ha-1 การแบ่งกลุ่มชนิ ดพันธุ์ไม้เด่นและการจัดลาดับในสังคมพืช สามารถแบ่งตามชนิ ดพันธุ์ไม้เด่นเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ โดยพิจารณาจากค่าปริ มาณมวลชี วภาพ ได้แก่ กลุ่มสังคมพื ชที่ มีไม้เต็งเด่ น มีชนิ ดที่ มีค่าดัชนี ความสาคัญสู งสุ ด 5
อันดับแรก ได้แก่ เต็ง พลวง รักใหญ่ เหี ยง และรัง มีค่าปริ มาณมวลชี วภาพของกลุ่มเฉลี่ย เท่ากับ 79.6±12.45 Mg ha-1 มีค่า
ดัชนี ความหลากหลายเท่ากับ 2.37 และสังคมพืชที่มีไม้เหี ยงเด่น มีชนิ ดที่มีค่าความสาคัญ ได้แก่ เหี ยง รักใหญ่ เต็ง รัง และ
เหมือดหลวง มีปริ มาณมวลชีวภาพของกลุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 81.31±10.82 Mg ha-1 มีค่าดัชนีความสาคัญเท่ากับ 2.28
คาสาคัญ : ปริ มาณการสะสมมวลชีวภาพ องค์ประกอบทางชนิดของพันธุ์ไม้ ป่ าเต็งรัง การจัดอันดับ สังคมพืช

ไม้ที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ มากกว่า
การดู ด ซับ เรี ยกว่า แหล่ งปลดปล่ อ ยคาร์ บ อน (carbon
source) โดยทั่ ว ไปป่ าทุ ติ ย ภู มิ (secondary forest) หรื อ
สวนป่ าที่ มี ต ้ น ไม้ ที่ ก าลั ง เติ บ โตเป็ นแหล่ ง กั ก เก็ บ
คาร์ บ อนที่ มี ศั ก ยภาพสู งหรื อสามารถดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ได้ม าก (Ashton et al., 2012) กว่า
พื้นที่ป่าที่เป็ นสังคมสุดยอด (climate forest)

บทนา
ป่ าไม้มีบ ทบาทในการกักเก็บและปลดปล่อย
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งผ่านกระบวนการสังเคราะห์
แสงของพื ช ซึ่ งในกระบวนการสะสมนั้ นในแต่ ล ะปี
ต้น ไม้จะเพิ่ ม พู น ผลผลิ ต ด้ว ยการเจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ ม
มวลชี วภาพ ในทางกลับ กัน การปลดปล่ อ ยจะเกิ ด จาก
กระบวนการหายใจ และการย่อยสลายของซากพืช โดย
ต้น ไม้จ ะกัก เก็ บ คาร์ บ อนไว้ใ นส่ ว นต่ า งๆของต้น ไม้
พื้นที่ ใดที่ มีการตัดฟั นต้นไม้ออกจากพื้นที่ ส่ งผลทาให้
พื้นที่น้ นั ๆ มีผลผลิตมวลชี วภาพลดลง และหรื อการเผา
ป่ า ที่ มี ผ ลต่ อ การปลดปล่ อ ยคาร์ บ อนขึ้ น สู่ บ รรยากาศ
(Schimel, 1995) การสะสมมวลชี วภาพและการดู ด ซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่ าไม้สามารถพิจารณาจาก
การกักเก็บคาร์ บอนในมวลชี วภาพของป่ า ทั้งนี้ การกัก
เก็บคาร์ บอนในมวลชีวภาพของป่ าธรรมชาติแต่ละชนิ ด
ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณคาร์ บอน (carbon content) ที่ สะสมใน
ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้แต่ละชนิดที่เป็ นองค์ประกอบ การ
หมุนเวียนหรื อแลกเปลี่ยนคาร์ บอนระหว่างแหล่งสะสม
ค า ร์ บ อ น ท า ใ ห้ ป่ า ไ ม้ ที่ มี ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากกว่าการปลดปล่ อ ย เรี ย กว่า
แหล่งกักเก็บคาร์ บอน (carbon sink) ในทางตรงข้ามป่ า

ป่ าเต็งรังเป็ นสังคมพืชที่พบกระจายได้ในพื้นที่
ที่มีความแห้งแล้งและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า พบขึ้น
กระจายอยูพ่ ้ืนที่ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของประเทศไทย (Rundel and Boonprakob, 1995) มี
อัตราการเจริ ญเติบโต และอัตราการสะสมมวลชีวภาพช้า
เนื่ อ งจากปั จจัยจ ากัด ได้แก่ ช่ วงฤดู แล้งที่ ยาวนาน 3-5
เดื อน และไฟป่ า (Maxwell 2004; Elliott et al. 2006) ซึ่ ง
การเกิ ดไฟป่ าหรื อการบุ กรุ กตัดไม้ในป่ าเต็งรังและอาจ
ส่ งผลต่ อ การสะสมมวลชี วภาพ ใน ป่ าธรรมชาติ
นอกจากนี้ ปัจจุบนั พบว่ามีการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ ป่าเต็ง
รั ง เป็ นพื้ น ที่ เกษตรกรรม บางพื้ น ที่ ก ลายเป็ นป่ าเสื่ อ ม
โทรม (degraded forest) ซึ่ งความต้องการใช้ประโยชน์
ที่ดินในประเทศไทยในปั จจุบนั เป็ นสาเหตุสาคัญหนึ่ งที่
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ทาให้มีการบุกพื้นที่ป่าธรรมชาติ และทาให้มีการสู ญเสี ย
ความหลายหลายทางชีวภาพ (Hannah et al. 1995)
เท ค นิ ค การจั ด กลุ่ ม (clustering) และการ
จัดลาดับ (ordination) สามารถช่วยในการจัดกลุ่มข้อมูล
ทางชี ววิทยาโดยเฉพาะองค์ประกอบทางชนิ ด (species
composition) เป็ นหมู่ ไม้ (stand) หรื อ สังคมย่อ ยภายใน
สังคมพืชนั้น ๆ ตามสภาพปั จจัยแวดล้อม ในแต่ละความ
แตกต่างของสังคมย่อยในป่ า เกิ ดได้จากป่ าแต่ล ะชนิ ด
แบ่งออกเป็ นชนิ ดย่อย (subtypes) ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของไม้
ชั้น เรื อ นยอดเด่ น (dominant trees) ซึ่ งขึ้ นอยู่ ใ นพื้ น ที่
แตกต่างกันในป่ าและ การจัดลาดับ (ordination) คือการ
เรี ยงลาดับของกลุ่มพืชตามลักษณะที่ ค่อย ๆ เปลี่ยนไป
เป็ นการผันแปรที่ต่อเนื่องด้านองค์ประกอบภายในสังคม
พื ช ซึ่ งอาจไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในสภาพจริ ง เนื่ อ งจาก
ความผัน แปรของปั จจัยแวดล้อมในธรรมชาติ อาจขาด
เป็ นช่วง แต่เมื่อนาตัวอย่างมาจัดเรี ยงใหม่ก็จะเห็นความ
ผัน แปรที่ ต่อ เนื่ องกัน อย่างชัด เจน หรื อเป็ นการจัด วาง
แปลงตัวอย่างหมู่ ไ ม้ หรื อ ชนิ ด พัน ธุ์ พื ช ลงบนแกนซึ่ ง
แทนลักษณะสังคมหรื อปั จจัยแวดล้อมที่ลดหลัน่ กัน
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาการ
สะสมมวลชีวภาพ และองค์ประกอบชนิดไม้ในป่ าเต็งรัง
บนพื้นที่ หินทราย ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติขุนแม่กวง
เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ ติ ด ตามการฟื้ นฟู ส ภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน
ที่ สาคัญ รวมถึ งประยุกต์ใช้ในการฟื้ นฟูพ้ื น ที่ ป่ าเต็งรั ง
เสื่ อมโทรมในอนาคต

ลักษณะดิ น เป็ นดิ นที่ เกิ ดจากหิ นดิ นดาน และหิ น ทราย
ส าห รั บ โค รงการพั ฒ น าพื้ น ที่ ป่ าขุ น แ ม่ กวงอั น
เนื่ องมาจากพระราชดาริ เป็ นโครงการขยายผลของศูนย์
ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนื่ องมาจากพระราชดาริ ได้
มีการดาเนิ นการให้ราษฎรทากิ นเป็ นการชัว่ คราวในเขต
ป่ าสงวนแห่ งชาติ แต่ ยงั พบว่ามี ก ารบุ ก รุ ก ของราษฎร
นอกเขตพื้ น ที่ อนุ ญ าตโดยส่ วนใหญ่ เป็ นการตัดฟั น ไม้
และการเก็บหาของป่ า
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาสังคมพืช
คัดเลือกและวางแปลงโดยการสุ่มตัวอย่างขนาด
40  40 เมตร จานวน 20 แปลง ในป่ าเต็งรังบริ เวณพื้นที่
ป่ าสงวนขุนแม่กวง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีระยะห่างระหว่างแปลงอย่างน้อย 100 เมตร ในแต่
ละแปลงทาการแบ่งเป็ นแปลง ย่อยขนาด 10 x 10 เมตร
ทาการสารวจชนิดไม้ทุกต้นในแปลงที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH, ที่
ระดับความสูง 1.30 เมตร) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป
พร้อมทาการวัดขนาดลาต้นด้วยเทปวัดระยะทาง และ
ความสูงต้นไม้ ด้วยเครื่ องมือ Haga hypsometer
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การประเมินค่ าผลผลิตมวลชีวภาพพันธุ์ไม้
นาข้อมูลเส้นรอบวงและความสู งที่ ได้จากการ
สารวจ คานวณหามวลชี วภาพของส่ วนที่ เป็ นลาต้น กิ่ ง
ใบ และราก ตามสมการ allometry ที่ได้ศึกษากับป่ าผลัด
ใบในประเทศไทย โดย Ogino et al. (1967)
wS = 189 (D2H)0.902
wB = 0.125Ws1.204
1/wL = (11.4/ws0.90) + 0.172
เมื่อ wS คือ มวลชีวภาพของลาต้น (กิโลกรัม)
wB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม)
wL คือ มวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม)
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก (เมตร)
H คือ ความสูงของต้นไม้ (เมตร)

วิธีการศึกษา
พื้นทีศ่ ึกษา
พื้น ที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ขุน แม่กวงครอบคลุ ม
หมู่ บ้านศาลาปางสัก ต าบลเชิ งดอย อาเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชี ยงใหม่ มี พ้ืนที่ ติดต่อกับศูนย์การศึ กษาพัฒนา
ห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อ ัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอย
ส ะเก็ ด จั ง ห วั ด เชี ยงให ม่ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ อ ยู่ สู งจาก
ระดับ น้ าทะเล 500 เมตร มี ป ริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย 1,300
มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 12.1-37.0 องศาเซลเซี ยส มี
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ค านวณหามวลชี ว ภาพของส่ ว นที่ เป็ นราก ตาม
สมการ allometry ของ Ogawa et al. (1965)
wR = 0.026 (D2H) 0.775
เมื่อ wR คือ มวลชีวภาพของราก (kg/ha)
D คื อ เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางที่ ค วามสู ง ระดั บ อก
(เซนติเมตร)
H คือ ความสูงของต้นไม้ (เมตร)
โดยมวลชีวภาพ (Biomass) = WS+WB+WL+WR

pi เป็ นสัดส่วนจานวนต้นของพันธุ์ไม้ชนิด i ต่อจานวน
ต้นของพันธุ์ไม้ทุกชนิด
ผลและวิจารณ์
1. ป่ าเต็งรัง และการสะสมมวลชีวภาพเหนือดิน
พบพันธุ์ไม้ท้ งั หมด 47 ชนิ ด (species) 41 สกุล
(genera) 25 ว ง ศ์ (families) จ าน ว น 6,026 ต้ น เมื่ อ
พิจารณาจากค่าดัชนี ความสาคัญภาพรวมของทุ กแปลง
พบว่าชนิ ดที่มีความสาคัญ 5 อันดับแรก คือ เต็ง (Shorea
obtusa) เหี ย ง ( Dipterocarpus obtusifolius) พ ล ว ง
(Dipterocarpus tuberculatus) รั ก ให ญ่ (Gluta usitata)
และ รัง (Shorea siamensis)
ผลผลิตมวลชีวภาพพันธุ์ไม้ป่าเต็งรังมีค่าเท่ากับ
80.9±11 Mg ha-1 การสะสมมวลชี วภาพของพันธุ์ไม้ใน
ส่ วนของลาต้นมีมากที่ สุด รองลงมาคือ ราก กิ่ ง และใบ
ตามลาดับ ทั้งนี้มวลชีวภาพของพันธุ์ไม้ในป่ าเต็งรังในป่ า
สงวนแห่ งชาติ แ ม่ ก วงนี้ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ การศึ ก ษาของ Phongkhamphanh et al.
(2015) ป่ าเต็ ง รั ง บริ เวณอ าเภอแม่ ท า จัง หวัด ล าพู น มี
ปริ มาณมวลชี วภาพผันแปรระหว่าง 62 Mg ha-1 ถึง 159
Mg ha-1 โดยค่ามวลชีวภาพมีค่ามากกว่าป่ าเต็งรังในพื้นที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี ที่ มี ค่ า การสะสมมลชี ว ภาพอยู่
ระหว่ า ง 18 ถึ ง 36 Mg ha-1 (Petchaburi National Parks
Research Center, 2016) และน้ อ ยกว่ า การศึ ก ษามวล
ชีวภาพเหนื อพื้นดินและการกักเก็บคาร์ บอนในป่ าเต็งรัง
อุทยานแห่ งชาติแม่ปิง มีปริ มาณการสะสมเท่ากับ 94 Mg
ha-1 โ ด ย คิ ด เป็ น ไ ม้ ว ง ศ์ ย าง ม า ก ถึ ง 81.8 Mg ha-1
(Jomnongpakdee and Nathawuth, 2015)
ทั้งนี้ จากการสารวจภาคสนามพบว่าพื้นที่ ป่ า
ถูกบุกรุ กในบางบริ เวณเนื่ องจากปรากฏไม้ตน้ ขนาดเล็ก
ขึ้นกระจายทัว่ ไปโดยไม่มีไม้ตน้ ขนาดใหญ่ปรากฏในจุด
เดี ยวกัน เนื่ องจากมี การเข้ามาใช้ป ระโยชน์ ของชุ มชน
ในขณะที่ แ ปลงที่ อ ยู่บ นพื้ น ที่ สู ง ชัน พบว่า ไม้ย งั มี ไ ม้
ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร
ปรากฏทัว่ ทั้งบริ เวณ โดยเฉพาะไม้เหี ยง โดยพื้นที่ที่มีไม้
ขนาดเล็ ก ปรากฏอยู่ จ านวนมากมี ค วามเสี่ ย งในการ

2. การจัดกลุ่มและการจัดลาดับหมู่ไม้
จาแนกหน่ วยตัวอย่าง (แปลงสารวจ) โดยใช้
ลัก ษณะความคล้า ยคลึ ง และความแตกต่ า ง ระหว่า ง
หน่ ว ยตัว อย่า ง ด้ว ยการใช้ ค่ า ปริ ม าณการสะสมมวล
ชี วภาพ เพื่ อ วิ เ คราะห์ การจั ด กลุ่ ม ห มู่ ไม้ (Cluster
analysis) แ ล ะ ส ร้ าง Hierarchical Cluster dendrogram
ด้วยวิธี Ward’s Linkage Method ด้วยฟังก์ชนั่ hclust และ
วิเคราะห์ การจัดลาดับหมู่ไม้ (Ordination analysis) ด้วย
วิธี Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS) ด้วย
ฟังก์ชนั่ metNDS ใน package vegen ที่ใช้แสดงตาแหน่ง
ข้อ มู ล ความแตกต่ างหรื อ ความคล้ายของข้อ มู ล ด้ว ย
โปรแกรม R version 3.4.1
3. การวิเคราะห์ สังคมพืช
3.1 ค่าดัชนีความสาคัญของชนิดไม้ (importance
value index, IVI) หลังจากการกาหนดกลุ่มสังคมย่อย
ด้วยค่าปริ มาณการสะสมมวลชีวภาพแล้ว ทาการประเมิน
IVI ของชนิดไม้แต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากผลรวมของ
ค่าความถี่สมั พัทธ์ (Relative frequency) ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (Relative density) และความเด่นสัมพัทธ์
(Relative dominance) ของไม้ใหญ่ (tree)
3.2 ค่าดัช นี ค วามหลากชนิ ดของ Shannon-Wiener
index (H´)
S

H = - (pi) (ln pi)
i =1

เมื่อ H คือ ดัชนีความหลากของชนิดพันธุ์ไม้
S คือ จานวนชนิดพันธุ์ไม้ท้ งั หมด และ
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พบว่า พันธุ์ไม้มีการแบ่งเป็ นกลุ่มด้วยค่าความ
คล้ายคลึงโดยมีไม้เหี ยงปรากฏอยูใ่ นทุกแปลงการสารวจ
และสามารถแบ่งกลุ่มได้อย่างชัดเจน ซึ่งไม้เหี ยงในพื้นที่
สารวจพบว่ามีขนาดใหญ่และมีจานวนมาก โดยพิจารณา
พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ล าต้ น ที่ จะมี ค่ า สู งกว่ า ชนิ ดอื่ น ซึ่ ง
พื้ น ที่ ห น้าตัด ของไม้เหี ยง ในกลุ่ม ที่ มี เหี ยงเด่ น เท่ ากับ
9.204 ตารางเมตรต่ อ เฮกแตร์ โดยคิ ด เป็ น7.722 ตาราง
เมตรต่อเฮกแตร์ และ แปลงที่มีเต็งเด่น พบจึงทาให้เป็ น
ไม้เด่นที่สามารถจัดกลุ่มได้อย่างชัดเจน

สู ญ เสี ยคาร์ บ อนจากพื้น ที่ โดยการปลดปล่อยคาร์ บอน
จากการเกิดไฟป่ า ในขณะเดียวกันไม้ตน้ ขนาดเล็กจะถูก
ตัดไปใช้ประโยชน์ เช่น การเผาถ่านไม้ในป่ า ขณะที่ไม้ที่
มี ขนาดใหญ่ ยงั สามารถเติ บโตต่อไปได้โดยไม่ สูญ เสี ย
คาร์บอนทั้งหมดไปโดยการเผา แม้มีไฟป่ าเกิดขึ้นก็ตาม
2. การจัดกลุ่มหมู่ไม้
จากการวิ เคราะห์ ก ารจั ด กลุ่ ม หมู่ ไ ม้ ด้ว ยค่ า
ปริ มาณการสะสมมวลชี วภาพ สามารถแบ่ งกลุ่มหมู่ไม้
ได้สองสังคมย่อยคือ สังคมเต็ง (กลุ่ม A) และสังคมยาง
เหี ยง (กลุ่ม B) (Figure 1)

A

B

Figure 1 Hierarchical clustering dendrograms of 2 groups of DDF subtypes sample plots (community) in
Khun Mea Kuang National Reserved Forest. Group A was dominated by Shorea obtuse, while, Group B
was dominated by Dipterocarpus obtusifolius .
ความสาคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เต็ง พลวง รักใหญ่ เหี ยง
และรั ง ซึ่ งมี ค่าดัช นี ความสาคัญ คื อ 52.16 46.65 36.02
35.68 และ 28.58 ตามลาดับ ในขณะที่ สังคมป่ าเต็งรังที่มี
ไม้เหี ยงเด่น (Group B) ชนิ ดพันธุ์ที่มีค่าดัชนีความสาคัญ
5 อัน ดับ แรก ได้แก่ เหี ยง รั กใหญ่ เต็ง รั ง และ เหมื อ ด
หลวง โดยมี ค่ า ดั ช นี ค วามส าคัญ เท่ า กับ 92.13 34.78
23.07 17.07 13.60 ตามลาดับ (Table 1 )
เมื่อพิจารณาสังคมพืชทั้งสองที่ทาการจัดลาดับ
แล้วชนิ ดที่ มีค่า IVI 10 อันดับแรกมี ความคล้ายคลึ งกัน
ทางชนิ ด พัน ธุ์ เด่ น แต่ สั ง คมป่ าเต็ ง รั ง ที่ มี ไ ม้เหี ย งเด่ น

3. การจัดลาดับหมู่ไม้
จากการวิเคราะห์ การจัด กลุ่ม หมู่ ไม้ สามารถ
แบ่ งกลุ่มชนิ ดเด่ นในพื้น ที่ สารวจออกเป็ น 2 กลุ่ม และ
พบว่าเมื่ อ พิ จ ารณาการจัด ล าดับ หมู่ ไม้ ด้วยวิธี NMDS
พบว่า ทั้งสองสังคมแสดงส่ วนที่ซอ้ นทับของกลุ่ม ไม่ได้
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน แสดงถึงการมีปัจจัยร่ วมบาง
ประการในการกาหนดการปรากฏของหมู่ไม้ (Figure 2)
สังคมพืชย่อยป่ าเต็งรังป่ าสงวนแห่งชาติแม่กวง
สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 สังคม คื อ สังคมป่ าเต็งรังที่ มีไม้
เต็ ง เด่ น (Group A) พบ ว่ า ชนิ ดพั น ธุ์ ไ ม้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี
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พบว่า ไม้เหี ยงที่ มีค่าความสาคัญสู งมาก ถึงร้อยละ 30.1
ของทุกชนิ ดในสังคม ในขณะที่สงั คมป่ าเต็งรังที่มีไม้เต็ง
เด่ น ชนิ ดที่ มีความสาคัญอันดับแรก มี ความสาคัญ ร้อย
ละ 17 ของทุ กชนิ ดในสังคม เมื่ อพิจารณาค่าดัชนี ความ
หลากหลายแล้ว พบว่า Group A มี ค่ าดัช นี ค วามส าคัญ
2.37 มี ค่ า ปริ มาณมวลชี ว ภาพของกลุ่ ม เฉลี่ ย เท่ า กั บ
7 9 .6 ±1 2 .5 Mg ha-1 แ ล ะ Group B ค่ าดั ช นี ค ว าม

หลากหลายเท่ากับ 2.28 กล่าวคือกลุ่มที่ มีไม้เต็งเด่นเป็ น
สั ง คมที่ มี ค วามหลายหลายสู ง กว่า สั ง คมไม้เหี ย งเด่ น
เล็กน้อย โดย มีปริ มาณมวลชี วภาพของกลุ่มเฉลี่ยเท่ากับ
81.31±10.82 Mg ha-ซึ่ งพบว่ า ปริ มาณมวลชี ว ภาพ
ระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั ยะสาคัญ
(t = -0.303, p-value = 0.768)

Figure 2 NMDS ordination of the similarity in DDF community composition across Khun Mea Kuang National Reserved
Forest biomass. Labels refer to species and plots by subtype separate in Group A which the community dominated by
Shorea obtuse (solid line polygon) and Group B which the community dominated by Dipterocarpus obtusifolius (dashed
line polygon).
เนื่ อ งจากป่ าเต็ง รั งมี ข ้อ จากัด เรื่ อ งไฟป่ าและ
สภาพภูมิอากาศที่มีความแห้งแล้งทาให้กลุ่มของชนิ ดพืช
ที่ปรากฏในสังคมมีความหลายหลายต่ากว่าป่ าชนิดอื่น ๆ
แต่เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างสังคมย่อยในพื้นที่ ป่าสงวน
ขุ น แม่ ก วง มี ค วามไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก แม้ว่ า การ
ปรากฏของไม้ บ างชนิ ดที่ มี ค วามสามารถในการ
ครอบครองพื้นที่ ได้เป็ นบริ เวณกว้างมากกว่าชนิ ดอื่น ๆ
ได้แก่ ไม้เหี ยง โดยในกลุ่มที่ปรากฏชนิ ดพันธุ์ร่วมกับไม้
เหี ยงในสังคมดังกล่าวมีความหลายหลาย ค่อนข้างต่า คือ
สัด ส่ ว นหรื อ การปรากฏของพื ช ชนิ ด อื่ น ๆมี น้อ ย ย่อ ม

ส่งผลต่อความหลากหลายของการทางานของระบบนิเวศ
(function) ด้ว ยเช่ น กัน แต่ ท้ ั งนี้ ป่ าเต็ ง รั ง ในป่ าสงวน
แห่งชาติแม่กวงแห่ งนี้ ยังคงถือว่าเป็ นชนิดป่ าที่มีบทบาท
สาคัญในการสะสมคาร์บอนและกาหนดการทางานของ
ระบบนิ เวศในพื้ น ที่ ดัง กล่ าว เนื่ อ งจากความสามารถ
ทนทานต่อปั จจัยจากันในพื้นที่ มากกว่าชนิดอื่นๆ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วการสะสมปริ มาณมวลชี วภาพ ไม่มีความ
แตกต่างกัน ป่ าเต็งรังในพื้นที่ศึกษา นี้ ยงั สามารถเพิ่มพูน
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ได้มายิง่ ขึ้น
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Table 1 Important value (IVI) of tree species in dry diptercarp forest (DDF) b at Khun Mea Kuang Reserved forest,
Chiang Mai. Separated to Group A which dominated by Shorea obtusa species and Group B which dominated by
Dipterocarpus obtusifolius species.
Group A
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Group B
Thai name

เต็ง
(Shorea obtusa)
พลวง
(Dipterocarpus tuberculatus)
รักใหญ่
(Gluta usitata)
เหียง
(Dipterocarpus obtusifolius)
รัง
(Shorea siamensis)
มะม่วงหัวแมงวัน
(Buchanania lanzan)
เหมือดหลวง
(Aporosa villosa)
ชิงชัน
(Dalbergia oliveri)
คามอกน้อย
(Gardenia obtusifolia)
หว้า
(Syzygium cumini)
ชนิดอื่นๆ (other)
Total

BA
(m2ha-1)

IVI

ลาดับที่

4.4252

52.16

1

3.9906

46.65

2

2.3690

36.02

3

2.7352

35.68

4

1.5705

28.58

5

0.2377

10.42

6

0.3658

8.30

7

0.3740

8.16

8

0.0712

7.82

9

0.2834
0.6877
17.1104

7.21
59.00
300.00

10
11

สรุปผล
สังคมพืชป่ าเต็งรัง ภายในพื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติ
ขุนแม่กวงเป็ นป่ าที่อยูใ่ นระยะฟื้ นฟูสภาพและความอุดม
สมบู ร ณ์ ค่ อ นข้างสู ง เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ ข ยายผลการ
จัดการลุ่ม น้ าแบบบู รณาการของศู น ย์ศึก ษาการพัฒ นา
ห้วยฮ่องไคร้ สามารถแบ่งหมู่ไม้ยอ่ ยได้เป็ นสังคมพืชไม้
เต็ ง เด่ น และสั ง คมพื ช ไม้เ หี ย งเด่ น โดยทั้ง นี้ พื้ น ที่ ป่ า
สงวน มี ก ารจัด การป่ าไม้โ ดยให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มใน
รู ป แบบของป่ าชุ ม ชน ซึ่ งหากมี ก ารตัด ฟั น ไม้ อย่า ง
ต่อเนื่องอาจมีผลต่อปริ มาณการสะสมมวลชีวภาพได้

Thai name
เหียง
(Dipterocarpus obtusifolius)
รักใหญ่
(Gluta usitata)
เต็ง
(Shorea obtusa)
รัง
(Shorea siamensis)
เหมือดหลวง
(Aporosa villosa)
พลวง
(Dipterocarpus tuberculatus)
เหมือดจี้
(Memecylon scutellatum)
เคาะ
(Tristaniopsis burmanica)
ดาวราย
(Craibiodendron stellatum)
ชิงชัน
(Dalbergia oliveri)
ชนิดอื่นๆ (other)
Total

BA
(m2ha-1)

IVI

9.2041

92.13

2.0382

34.78

1.4369

23.07

1.0283

17.07

0.5811

13.60

0.5104

11.00

0.1733

10.10

0.1533

8.95

0.1050

7.00

0.3071
1.3826
16.9204

6.95
75.36
300.00

ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏหรื อการจัดลาดับควรมีการวัดและประเมินปัจจัย
แวดล้อมและนามาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
การศึกษาครั้งต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณ
แผ่นดินจากสานักงานสภาวิจยั แห่งชาติประจาปี 2560
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