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ABSTRACT
This research was conducted since 2010. It primarily aimed to study the structure of plant community along the
riverbank of the Mekong River that runs through the border of the country. 28 sampling points were selected for the
study. The temporary sample plots of belt transects (comprising the subplot of 1 0 x1 0 m2, totaling 293 subplots) were
placed perpendicular to the shore all the way to the river. Trees, saplings and seedlings were identified, measured, and
counted the numbers. 155 plant species (all trees and undergrowth plants) from 119 genera and 48 families were found.
Of these, according to Pooma et al. (2005), 2 species of the plants treated as “Threatened species”, Artabotrys spinosus
and Sauropus heteroblastus, were found. The Important values of the first three tree species were: Ficus racemosa
(42.49%), Lagerstroemia sp. (20.75%) and Muntingia calabura (19.76%), respectively; that of tree saplings were
Leucaena leucocephala (84%), Crateva magna (19.27%) and Barringtonia acutangula (16.64%), respectively; and that
of tree seedlings were L. leucocephala (72.31%), Streblus asper (22.92%) and M. calabura (14.41%), respectively. Six
types of the forest floor could be classified i.e. 1) sandy beach, 2) pebble beach, 3) small sand pockets with rocks, 4)
rocky areas, 5) sandy-loam riverbank and 6) man-made riverbank (6). The sandy-loam riverbank was the most common
type of forest floor along the Mekong River.
Keywords: Plant diversity, Mekong river, Riparian forest.
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาโครงสร้ างของสั ง คมพื ช ตามริ ม ฝั่ งแม่ น้ าโขง ประเทศไทย ด าเนิ น การศึ ก ษาในปี พ.ศ. 2553 โดย
ทาการศึ กษารวมทั้งหมด 28 จุดสารวจ (ภาคเหนื อ 3 จุด และ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 25 จุด) แต่ละจุดสารวจทาการวาง
แปลงตัวอย่างแบบแถบ (belt transect) โดยใช้แปลงตัวอย่างย่อยขนาด 10x10 ตารางเมตร วางต่อเนื่องกันจากตลิ่งไปจนจรด
น้ า รวมจานวนแปลงตัวอย่างย่อยทั้งหมด 293 แปลง การศึ กษาครั้งนี้ พบพรรณไม้ท้ งั หมด (รวมทั้งไม้ตน้ และไม้พ้ืนล่าง)
155 ชนิด 119 สกุล 48 วงศ์ ในที่น้ ีมีพรรณไม้ที่มีสถานะทางการอนุรักษ์ ตามการจัดสถานภาพของ Pooma et al. (2005) เป็ น
พื ช ที่ มี ค วามเสี่ ยงต่ อ การสู ญพั น ธุ์ จ านวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ นาวน้ า (Artabotrys spinosus) และหางนาค (Sauropus
heteroblastus) ผลการวิเคราะห์ค่าความสาคัญ (Importance values) ของพรรณไม้ตน้ พบว่าไม้ตน้ ที่มีค่าความสาคัญเด่นเป็ น
3 อันดับแรก คือ มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa) ตะแบกโขง (Lagerstroemia sp.) และ ตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura)
โดยมีค่าความสาคัญเท่ากับ 42.49, 20.75 และ 19.76 เปอร์เซนต์ ตามลาดับ ส่วนลูกไม้ของไม้ตน้ ที่มีค่าความสาคัญเด่นเป็ น 3
อันดับแรก คือ กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) กุ่มน้ า (Crateva magna) และ จิกน้ า (Barringtonia acutangula) โดยมี
ค่าความสาคัญ เท่ ากับ 21.84, 19.27 และ 16.64 เปอร์ เซนต์ ตามลาดับ และกล้าไม้ของไม้ตน้ ที่ มีค่าความสาคัญเด่ นเป็ น 3
อัน ดับ แรก คื อ กระถิ น ยัก ษ์ ข่ อ ย (Streblus asper) และ ตะขบฝรั่ งโดยมี ค่ าความส าคัญ เท่ ากับ 72.31, 22.92 และ 14.41
เปอร์เซนต์ ตามลาดับ สามารถจาแนกสภาพพื้นป่ าของสังคมพืชริ มน้ าออกได้เป็ น 6 ประเภท คือ 1) หาดทราย 2) หาดหิ น 3)
หาดทรายสลับโขดหิ น 4) โขดหิ นหรื อลานหิ น 5) ตลิ่งดินปนทรายที่ไม่มีหิน และ 6) ตลิ่งคอนกรี ตและตลิ่งหิ นก้อน โดย
ตลิ่งดินปนทรายที่ไม่มีหินเป็ นประเภทของพื้นป่ าที่พบได้มากที่สุดตลอดแนวแม่น้ าโขงที่ไหลผ่านประเทศไทย
คาสาคัญ : ความหลากหลายของพรรณพืช แม่น้ าโขง ป่ าริ มน้ า
แม่น้ าโขงเป็ นแม่น้ าที่ มีความสาคัญต่อประเทศ
ต่ าง ๆ ที่ ล าน้ าไหลผ่ านในทางด้ านการเป็ นแหล่ งน้ า
อุ ป โภค บริ โภค แหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตรกรรม การ
คมนาคม การท่ องเที่ ยว การผลิ ตกระแสไฟฟ้ า และอื่ น ๆ
นอกจากนี้ ยังเป็ นแหล่งที่ อยู่อาศัยของสัตว์น้ านานาชนิ ด
ในที่ น้ ี รวมถึ งปลาซิ วแคระสามจุ ด (Boraras micros) ซึ่ ง
เป็ นปลาที่ มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์/หายาก และปลาบึ ก
(Pangasianodon gigas) ปลาน้ าจื ดที่ มี ขนาดตัวใหญ่ ที่ สุ ด
ใน โลก รวมถึ งการเป็ น พื้ นที่ ชุ่ มน้ า (Wetland) ที่ มี
ความส าคั ญ ตามอนุ สั ญ ญ าแรมซาร์ (Ramsar site)
(Dudgeon, 2002; ONEP, 2009)
เนื่ องจากแม่ น้ าโขงเป็ นแม่ น้ าที่ มี ค วามยาว
ต่ อเนื่ องตามแนวชายแดนประเทศไทยโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ บริ เวณชายตลิ่งแม่น้ ามีความผันแปร
ตามสภาพทางกายภาพของพื้นที่ และกระแสน้ าสู ง สังคม
พืชต่าง ๆ ตามแนวตลิ่งได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของดิ น
และ/หรื อหิ นที่สังคมพืชปรากฏอยู่ ระดับน้ าที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลง รวมถึ งความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ระบบนิ เวศที่ มี ค วาม

บทนา
แม่น้ าโขงจัดเป็ นหนึ่ งในแม่น้ าหลักของโลก มี
ความยาวเป็ นลาดับที่ 12 ของโลก และเป็ นลาดับที่ 7 ของ
เอเชี ย ซึ่ งมี ปริ มาณน้ าผ่ านมากเป็ นอันดับ ที่ 8 ของโลก
( Office of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning [ONEP], 1999 ; Bhuwabhutanon Na
Mahasarakham, 2007) โดยแม่น้ าโขงเป็ นแม่น้ านานาชาติ
ครอบคลุมพื้นที่ 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจี น
สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ไทย
กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม มีตน้ กาเนิ ด
จากที่ ราบสู งทิ เบต (Tibetan plateau) ในประเทศจี น ไหล
เข้า สู่ พ รมแดนกั้ นระหว่ างประเทศสหภาพพม่ าและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และไหล
ต่ อ เป็ นพรมแดนกั้น ระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศ
สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผ่ านประเทศ
กัมพูชา และไหลลงทะเลจีนใต้ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิ ยม เวี ยด น าม (Hiroshi, 2000; White, 2002; Douglas,
2005; ONEP, 2009; Mekong River Commission, 2010)
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ซับซ้อนของสิ่ งมีชีวิตในน้ า และการใช้ประโยชน์ตามแนว
ตลิ่งในบางพื้นที่ของชุมชนตามวิถีชีวติ ริ มน้ าที่สืบทอดกัน
มาตั้งแต่อดีต เป็ นผลให้ลกั ษณะของตลิ่งแตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่ (Puff and Chayamarit, 2011)
วิกฤติ แม่ น้ าโขงในปั จจุ บันมี ความรุ นแรงมาก
ขึ้น เช่น การแห้งขอดอย่างหนักเนื่ องมาจากภัยแล้ง หรื อ
การสร้ างเขื่ อ นตามจุ ด ต่ าง ๆ ของแม่ น้ าโขงซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการไหลของกระแสน้ าและระดับน้ าในแม่น้ า
ส่ งผลต่อเนื่ องไปถึ งชุ มชนในประเทศต่าง ๆ และคาดว่า
อาจมี ผลกระทบต่อระบบนิ เวศอย่างมากโดยเฉพาะผลต่อ
โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายทางชี วภาพ
ของพืช งานวิจยั นี้ จึงเน้นที่ การศึ กษาโครงสร้างสังคมพืช
(plant community structure) บางประการ ความหลากหลาย
ของชนิ ดพืช (plant species diversity) และความหลากหลาย
ของถิ่ น ที่ อยู่ (habitat diversity) ของสั งคมพื ช ตามริ ม ฝั่ ง
แม่ น้ าโขงในจุ ดที่ ไหลผ่านประเทศไทย ซึ่ งข้อมู ลที่ ได้
สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินลักษณะพื้นที่
และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
โดยเฉพาะในการจัดการระบบนิเวศสังคมพืชริ มน้ า

นันทน์ (Office of the Forest Herbarium, 2014) โดยสารวจ
ในเดือนช่วงเดื อนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ งเป็ น
ช่วงที่ระดับน้ าในแม่น้ าโขงลดลงต่าสุด
2. การเก็บข้ อมูลสังคมพืช
วางแปลงศึ ก ษากึ่ งถาวรเพื่ อ เป็ นตัวแทนของ
การศึกษาสังคมพืชริ มน้ า โดยได้ทาการปั กหมุดเหล็กไว้
ที่หัวแปลงพร้อมจับพิกดั ด้วยเครื่ องระบุตาแหน่งบนพื้น
โลก (Global Positioning System, GPS) ทาการวางแปลง
ตัวอย่างแบบแถบ (belt transect) ด้วยเชือกวางแปลง โดย
ใช้แปลงย่อยขนาด 10x10 ตารางเมตร วางติดต่อกันบน
แผ่น ดิ น จากบริ เวณตลิ่ งไปจนถึ งจุ ด ที่ น้ าลดลงต่ าที่ สุ ด
แล้วทาการบันทึ กชนิ ด และขนาดของไม้ตน้ (tree) ด้วย
เทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter tape) ของต้นไม้ที่มี
ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางที่ ระดับอก (diameter at breast
height) ตั้งแต่ 4.5 เซนติ เมตร จากนั้น ท าการวางแปลง
ตัวอย่างขนาด 4x4 ตารางเมตร ซ้อนลงไปในที่มุมด้านขวา
ล่างของแปลงขนาด 10x10 ตารางเมตร แล้วทาการบันทึก
ชนิ ด และจ านวนของลู กไม้ (sapling) ของไม้ต ้น (tree)
โดยมีนิยามว่าเป็ นไม้ตน้ ที่ มีความสู งมากกว่า 1.30 เมตร
แต่ มี ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางที่ ระดั บ อกไม่ ถึ ง 4.5
เซนติเมตร และจากนั้นทาการวางแปลงตัวอย่างขนาด 1x1
ตารางเมตร ซ้อ นลงไปในที่ มุ มด้านขวาล่ างของแปลง
ขนาด 4x4 ตารางเมตร แล้วทาการบันทึกชนิ ดและจานวน
ของกล้าไม้ (seedling) ของไม้ตน้ (tree) โดยมีนิยามว่าเป็ น
ไม้ตน้ ที่ มีความสู งน้อยกว่า 1.30 เมตร และทาการบันทึ ก
ชนิ ดและพื้ นที่ ป กคลุ ม ของไม้ พ้ื น ล่ า ง (undergrowth
plants) ซึ่ งเป็ นพื ชอื่ น ๆ นอกจาก 3 กลุ่ มที่ กล่ าวมาแล้ว
รวมถึงพื้นที่ปกคลุมที่เป็ นพื้นทรายและหิ น

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พื้นทีแ่ ละขอบเขตการศึกษา
ท าการเลื อกพื้ น ที่ เพื่ อก าห น ดจุ ดส ารวจ
(sampling points) ตามแนวเส้นทางน้ าหลักของแม่น้ าโขงที่
ไหลผ่านประเทศไทย โดยในภาคเหนื อคือ บริ เวณอาเภอ
เชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตั้ งแต่ จั ง ห วั ด เลย จน ถึ งอ าเภอโขงเจี ยม จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี เพื่อวางแปลงกึ่งถาวร (semi-permanent plots)
แต่ละจุดสารวจห่ างกันทุกระยะ 50 กิ โลเมตร รวมทั้งหมด
28 จุดสารวจ (Figure 1 and Table 2)
การศึ กษาครั้ งนี้ ท าการศึ กษาเฉพาะพื ชที่ มี ท่ อ
ลาเลี ยง (vascular plants) ตั้งแต่กลุ่มเฟิ ร์ น (ferns) พืชเมล็ด
เปลื อ ย (gymnosperms) ไปจนถึ งพื ชที่ เมล็ ดมี สี่ งห่ อหุ ้ ม
(angiosperms) คื อ กลุ่ ม พื ช ใบเลี้ ยงคู่ (dicots) และพื ช ใบ
เลี้ ยงเดี่ ยว (monocots) เท่ านั้น โดยระบุ ชนิ ดและวิสัยของ
พื ชตามเอกสารชื่ อพรรณไม้แห่ งประเทศไทย เต็ม สมิ ติ

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ สังคมพืช
1) วิเคราะห์ ค่าความสาคัญ (Importance values, IVs,
ปรับปรุ งจาก Kutintara (1998)) ของไม้ตน้ ในแปลง โดย
พิ จ ารณาจากผลรวมของค่ า ความหนาแน่ น สั ม พัท ธ์
(Relative density) ค่าความถี่สมั พัทธ์ (Relative frequency)
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วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 3 (2): 46-55 (2562)

Figure 1 Sampling points where the semi-permanent plots laid down along the Mekong River: (A) Country map showing
the total of 28 sampling points; (B) 3 sampling points in Chiang Rai province of northern Thailand, MKN 01-03; and (C)
25 sampling points in north-eastern Thailand (Ubon Ratchathani, Amnat Charoen, Mukdahan, Nakhon Phanom, Bueng
Kan, Nong Khai and Leoi Provinces; MKNE01-24).
และความเด่ น สั ม พัท ธ์ (Relative dominance) ทางด้ าน
พื้ น ที่ ห น้ าตัด (basal area) ส าหรั บ ค่ าความส าคัญ ของ
ลู ก ไม้ แ ละกล้ า ไม้ พิ จ ารณาจากผลรวมของค่ า ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์และค่าความถี่สัมพัทธ์ ส่ วนไม้พ้ืนล่าง
ใช้การบรรยายประกอบ
2) วิเคราะห์ดชั นีความหลากชนิ ดของไม้ตน้ ไม้หนุ่ม
และกล้าไม้ โดยใช้ Shannon–Wiener Index (Shannon and
Weaver, 1949; Spellerberg and Fedor, 2003)

10x10 ตารางเมตร) ทั้ งสิ้ น 293 แปลง รวมเป็ นพื้ น ที่
ทั้งหมด 29,300 ตารางเมตร พบพรรณไม้ท้ งั หมด (รวมทั้ง
ไม้ตน้ และไม้พ้ืนล่าง) 155 ชนิ ด (species) จาก 119 สกุล
(genus) 48 วงศ์ (Family) (โดยมี พ รรณไม้ 1 ชนิ ด ไม่
ทราบวงศ์ ส่วนอีก 7 ชนิด ไม่ทราบสกุล)
เมื่ อพิ จารณาจากพื้นที่ วางแปลงศึ กษาทั้งหมด
ตลอดริ มฝั่ งแม่น้ าโขง พบว่าไม้ตน้ ที่มีค่าความสาคัญเด่น
เป็ น 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa
L.) ต ะ แ บ ก โ ข ง (Lagerstroemia sp.) ต ะ ข บ ฝ รั่ ง
(Muntingia calabura L.) ม ะ ฝ่ อ (Trewia nudiflora L.)
กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) โดย
มีค่าความสาคัญ เท่ ากับ 42.49, 20.75, 19.76, 16.58 และ
16.32 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 1) โดยไม้ตน้ ทั้งหมด
มีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 3.18

ผลและวิจารณ์
1. โครงสร้ างของสังคมพืช
จากการวางแปลงกึ่ งถาวรเพื่อศึ กษาโครงสร้าง
ของสังคมพืชริ มน้ า (Riparian forest) บริ เวณริ มฝั่ งแม่น้ า
โขง ทั้ งหมด 28 จุ ด ส ารวจ จ านวนแปลงย่ อ ย (ขนาด
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ส าหรั บ ลู ก ไม้ ที่ มี ค่ าความส าคั ญ เด่ น เป็ น 5
อัน ดับ แรก ได้แก่ กระถิ น ยัก ษ์ กุ่ ม น้ า (Crateva magna
(Lour.) DC.) จิ ก น้ า ( Barringtonia acutangula (L.)
Gaertn.) ขี้ หนอน (Celtis sp.) เดื่ อสาย (Ficus semicordata
Buch.-Ham. ex Sm.) และ Aglaia sp. โดยมี ค่าดัชนี เท่ ากับ
21.84, 19.27, 16.64, 14.55 และ 12.66 เปอร์ เซ็ นต์
ตามล าดับ และลูกไม้ท้ ังหมดมี ค่ าดัชนี ความหลากชนิ ด
เท่ากับ 2.70
ส่ วนกล้าไม้ที่มีค่าความสาคัญเด่นเป็ น 5 อันดับ
แรก ได้ แ ก่ กระถิ นยัก ษ์ ข่ อ ย (Streblus asper Lour.)
ตะขบฝรั่ง กุ่มน้ า และ จิ กน้ า โดยมีค่าดัชนี เท่ากับ 72.31,
22.92, 14.41, 12.89 และ 12.16 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ โดย
กล้าไม้ท้ งั หมดมีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 2.07
ไม้พ้ืนล่างที่ ไม่ใช่หญ้า (non-grass undergrowh
plants) ที่ พบส่ วนใหญ่ สามารถทนน้ าท่ วมได้ เ ป็ น
ระยะเวลาสั้น ๆ ที่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่ทาการศึกษา เช่น
ก้างปลา (Phyllanthus reticulatus Poir. ) ก้ างปลาหนาม
(Sauropus sp.) บ อ น (Colocasia esculenta (L.) Schott)
เป ล้ า ทุ่ ง (Croton bonplandianus Baill.) ผั ก ป ล า บ
(Commelina sp.) ผั ก ไผ่ น้ า (Persicaria lapathifolia (L.)
Delarbre) หวายลิ ง (Flagellaria indica L.) และ หางนาค
(Sauropus heteroblastus Airy Shaw ซึ่ งเป็ นพืชที่มีสถานะ
ทางการอนุรักษ์เป็ นพืชที่มีความเสี่ ยงต่อการสูญพันธุ์ ตาม
การจัดสถานภาพของ Pooma et al. (2005) เป็ นต้น
ส่ วนพืชวงศ์หญ้าที่ พบส่ วนใหญ่เป็ นพืชทนน้ า
ท่วม มักเป็ นหญ้าที่ ข้ ึนตามริ มน้ า มีลกั ษณะลาต้นที่ กลวง
หรื อ เป็ นทุ่ น ท าให้ ล อยหรื อ อยู่ไ ด้น้ าได้น านได้ หญ้ า
เหล่ านี้ จะเจริ ญ เติ บ โตส่ ง ใบและล าต้น ขึ้ นสู่ เหนื อ น้ า
ในช่ ว งน้ าหลาก เช่ น แขม (Phragmites karka (Retz.)
Trin. ex Steud.) เลา (Saccharum spontaneum L.) ห ญ้ า
ขน (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf) หญ้ า ดอกขาว
( Leptochloa chinensis (L.) Nees) แ ล ะ ห ญ้ า พ ง
( Hemisorghum mekongense (A. Camus) C. E. Hubb.)
เป็ นต้น แต่บางชนิ ดเมื่อน้ าหลากท่วมมิดกอ ส่ วนของลา
ต้นและใบเหนื อดิ นจะเน่ าสลายไป เหลื อส่ วนของไหล
หรื อเหง้าใต้ดินไว้และสามารถเจริ ญเติบโตงอกลาต้นและ

ใบเหนื อ ดิ น ได้ใหม่ ห ลังน้ าลด เช่ น หญ้าคา (Imperata
cylindrica (L.) Raeusch.) และ หญ้ าแฝก (Chrysopogon
zizanioides (L.) Roberty) เป็ นต้น
2. สภาพพื้นป่ าของสังคมพืชริมฝั่งแม่ นา้ โขง
จากจุ ดส ารวจทั้งหมดพบว่าสภาพพื้ น ป่ าของ
สั ง ค ม พื ช ริ ม ฝั่ ง แ ม่ น้ าโ ข ง ท างภ าค เห นื อ แ ล ะ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีลกั ษณะคล้ายกัน โดยสามารถแบ่ง
สภาพพื้นป่ าออกได้เป็ น 6 แบบ (Table 2) ได้แก่
1. หาดทราย มักมี ลกั ษณะเป็ นหาดทรายกว้าง
ในฤดูแล้งเมื่ อน้ าลดจะเห็ นเป็ นหาดทรายยาวไปจนจรด
แม่ น้ า เช่ น จุ ด ส ารวจบริ เวณห้ วยชะโงม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัด นครพนม (หาดทรายกว้าง 600 เมตร) และจุ ด
สารวจ บ้านหาดเบี้ย ตาบลปากชม จังหวัดเลย (หาดทราย
กว้าง 290 เมตร) ในพื้นที่ ลกั ษณะนี้ มกั ไม่ค่อยพบกล้าไม้
หรื อลูกไม้
2. หาดหิ น มี ล ัก ษณะเป็ นหาดที่ มี หิ น แม่ น้ า
ขนาดเล็ ก สลับ กับ หย่อ มทราย เช่ น บริ เวณหาดคัม ภี ร์
อาเภอปากชม จังหวัดเลย ไม้ตน้ ลูกไม้ และกล้าไม้เด่ น
พบเด่ นๆ เช่ น กุ่มน้ า (Crateva magna (Lour.) DC.) และ
มะฝ่ อ (Trewia nudiflora L.) เป็ นต้น โดยเป็ นพรรณไม้
เบิกนาที่พบได้ตามริ มน้ า
3. หาดทรายสลับโขดหิ น บริ เวณที่เป็ นทรายจะ
พบไคร้ น้ า (Homonoia riparia Lour.) เลา (Saccharum
spontaneum L.) ห ญ้ า ด อ ก ห น อ น ( Chenopodium
ambrosioides L.) และ สลอดน้ า (Ficus heterophylla L.f.)
เป็ นต้น ขึ้นอยูค่ ่อนข้างหนาแน่น พบในบริ เวณจุดสารวจ
อาเภอเชี ยงของ และแก่ งผาได อาเภอเวียงแก่ น จังหวัด
เชียงราย เป็ นต้น
4. โขดหิ น หรื อลานหิ น เช่ น จุ ดส ารวจบริ เวณ
จังหวัดอุบลราชธานี อาเภอดอนตาล จังหวัดมุ กดาหาร
และจุ ดส ารวจจังหวัดหนองคาย พรรณไม้พ้ื นล่างที่ พบ
บริ เวณนี้ ส่วนมากขึ้นแทรกตามรอยแตกของหิ นหรื อตาม
พื้นทรายระหว่างก้อนหิ นหรื อโขดหิ น เช่น ยอแม่น้ าโขง
(Morinda pandurifolia Kuntze) และ หว้า น้ า (Syzygium
thorelii (Gagnep.) Merr. & L.M.Perry) เป็ นต้น

50

เดื่อสาย (Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm.)
Aglaia sp.

มะฝ่ อ (Trewia nudiflora L.)

กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) 16.32

สนุ่น (Salix tetrasperma Roxb.)

4

5

6

51
126
300

สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.)

ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don)

สัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.)

Others

Total

8

9

10

11

10.59

10.67

10.79

กุ่มน้ า (Crateva magna (Lour.) DC.)

7

12.78

13.21

16.58

19.76

Total

Others

เพี้ยะฟาน (Allophylus cobbe (L.) Raeusch.)

เติม (Bischofia javanica Blume)

เลือด (Knema sp. )

กางขี้มอด (Albizia odoratissima (L.f.) Benth.)

ขี้หนอน (Celtis sp.)

จิกน้ า (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)

ตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura L.)

200

77.5

6.77

6.77

7.04

7.82

9.19

12.7

14.6

16.6

Total

Others

มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.)

มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.)

กาสามปี ก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer)

ละหุ่ง (Ricinus communis L.)

200

37.2

4.32

4.32

5.05

5.78

ปอสา (Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.) 8.63

12.2

12.9

กุ่มน้ า (Crateva magna (Lour.) DC.)
จิกน้ า (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)

14.4

ตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura L.)

22.9

ข่อย (Streblus asper Lour.)

19.3

กุ่มน้ า (Crateva magna (Lour.) DC.)

3

20.75

ตะแบกโขง (Lagerstroemia sp.)

IVs (%)

กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) 72.3

IVs (%) Species

Seedling Species (1x1 m.)

กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) 21.8

Species

2

42.49

IVs (%)

Sapling Species (4x4 m.)

มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa L.)

Species

Tree Species (10x10 m.)

1

No.

Table 1 Importance values of first 10 species of Trees, Saplings and Seedlings
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Table 2 Twenty-eight sampling points identified according to the six types of forest floor
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Plot-code
MK-N01
MK-N02
MK-N03
MK-NE01
MK-NE02
MK-NE03
MK-NE04
MK-NE05
MK-NE06
MK-NE07
MK-NE08
MK-NE09
MK-NE10
MK-NE11
MK-NE12
MK-NE13
MK-NE14
MK-NE15
MK-NE16
MK-NE17
MK-NE18
MK-NE19
MK-NE20
MK-NE21

Type of forest floor
man-made riverbank
small sand pockets with rocks
small sand pockets with rocks
sandy-loam riverbank
rocky areas
rocky areas
sandy-loam riverbank
rocky areas
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
sandy beach
man-made riverbank
sandy-loam riverbank
man-made riverbank
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
sandy-loam riverbank
rocky areas
sandy-loam riverbank

MK-NE22

Location
Chiang Saen, Chiang Rai
Chiang Khong, Chiang Rai
Wiang Kaen, Chiang Rai
Khong Chiam, Ubon Ratchathani
Khong Chiam, Ubon Ratchathani
Pho Sai, Ubon Ratchathani
Chanuman, Amnat Charoen
Don tan, Mukdahan
Muang, Mukdahan
Nam Kam, Nakhon Phranom
Muang, Nakhon Phranom
Tha Uthen, Nakhon Phranom
Tha Uthen, Nakhon Phranom
Bueng Khong Long, Bueng Kan
Bung Khla, Bueng Kan
Bueng Kan, Bueng Kan
Bueng Kan, Bueng Kan
Rattanawapi, Nong Khai
Phon Phisai, Nong Khai
Phon Phisai, Nong Khai
Muang, Nong Khai
Tha bo, Nong Khai
Si Chiang Mai, Nong Khai
Sangkhom, Nong Khai
Pak Chom, Loei

25
26

MK-NE23_1

Pak Chom, Loei

sandy-loam riverbank

27

MK-NE23_2

Pak Chom, Loei

man-made riverbank

28

MK-NE24

Chiang Khan, Loei

sandy-loam riverbank

5. ตลิ่งดินปนทรายที่ไม่มีหิน เป็ นพื้นที่ที่พบ
มากสุดในการวางแปลงศึกษา โดยพบถึง 15 จุดสารวจ

pebble beach

(คิดเป็ นร้อยละ 54 ของจุดสารวจทั้งหมด) พื้นที่ดงั กล่าว
นี้ในฤดูน้ าหลากบางส่วนจะจมอยูใ่ ต้น้ า และเมื่อน้ าลด
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ในบริ เวณที่ไม่ลาดชันมักจะมีการใช้ประโยชน์ในการ
ปลูกพืชผักโดยชาวบ้านในพื้นที่ เช่น ข้าวโพด มะเขือ
เทศ ถัว่ ลิสง ถัว่ ฝักยาว เป็ นต้น (Foundation for
Ecological Recovery, 2012)
6. ตลิ่งคอนกรี ตและตลิ่งหิ นก้อน เป็ นพื้นที่ ที่
เกิ ดจากสิ่ งก่อสร้างของมนุ ษย์ ซึ่ งแต่เดิ มน่ าจะเป็ นพื้นที่
หาดทรายสั้น ๆ แต่มีการก่อสร้างเขื่อนกั้นเพื่อลดการพัง
ของตลิ่ ง จากการกัด เซาะของแม่ น้ า ไม้ต ้น ที่ พ บเช่ น
ม ะ ฝ่ อ (Trewia nudiflora L.) ก า ง ห ล ว ง ( Albizia
chinensis (Osbeck) Merr.) แ ล ะ เ ดื่ อ ส า ย ( Ficus
semicordata Buch.-Ham. ex Sm.) เป็ นต้น พื้นที่ ลกั ษณะ
ดังกล่าวมักไม่ค่อยพบไม้พ้นื ล่างเนื่องจากมีการปูหินหรื อ
เทคอนกรี ต

riparia Lour.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex Choisy)
ตะแบกโขง (Lagerstroemia sp.) เป็ นต้น
ส่ ว นไม้พุ่ ม และไม้เลื้ อ ยที่ พ บเป็ นพื ช ทนน้ า
ท่วมสามารถพบได้ในทุกสถาพพื้นที่ ในฤดูน้ าหลาก ใน
บริ เวณที่ น้ าท่วมสู งกลุ่มไม้พุ่มและไม้เลื้อยส่ วนใหญ่จะ
ตาย หรื อ ชะงักการเจริ ญ เติ บ โต (Striker, 2012) ยกเว้น
น าวน้ า (Artabotrys spinosus Craib) ซึ่ งเป็ น พื ช ที่ มี
สถานะทางการอนุ รั ก ษ์ ตามการจัด สถานภาพของ
Pooma et al. (2005) เป็ นพื ช ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การสู ญ
พัน ธุ์ และจากการสารวจพบว่าพรรณพื ช ที่ พ บตามริ ม
แม่น้ าโขงโดยเฉพาะพืชทนน้ าท่วมเป็ นกลุ่มพืชมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว สามารถปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ สภาพแวดล้อ ม
สามารถด ารงชี วิ ต และเจริ ญ เติ บ โตตามลัก ษณะการ
เปลี่ ย นแปลงของระดับ น้ าที่ มี ค วามผัน แปรระหว่า ง
ฤดู กาลได้ดี พื ช ที่ ท นน้ าท่ วมส่ ว นมากจะพบขึ้ น อยู่ใน
บริ เวณโขดหิ น ลานหิ น ซึ่ งเป็ นสภาพพื้ น ที่ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการรบกวนของมนุ ษ ย์น้อ ย หากพื้ น ที่
ดังกล่าวไม่ถูกรบกวนหรื อไม่มีการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ ไปเป็ นสิ่ งก่ อสร้างโดยเฉพาะเขื่อน
ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสน้ าในแม่น้ าโขงอย่างฉับพลัน พรรณพืชที่ พบไม่
น่าจะได้รับผลกระทบใด ๆ (Fu et al., 2012)
การศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ามี ก ระถิ น ยัก ษ์ ซึ่ งเป็ น
ชนิ ด พัน ธุ์ต่างถิ่ น ที่ รุกราน (invasive alien species) เป็ น
ไม้เด่ นทั้งในระดับไม้ตน้ ลูกไม้ของไม้ตน้ และกล้าไม้
ของไม้ตน้ ลักษณะเช่ นนี้ อาจส่ งผลต่อการสื บ ต่อพัน ธุ์
ของพรรณไม้ท้อ งถิ่ น (native plant species) ชนิ ด อื่ น ๆ
ในสังคมทั้งในปั จจุบนั และอนาคตได้ จึงควรมีมาตรการ
กาจัดออก แม้ว่าจะเป็ นการยากที่ จะป้ องกัน การเข้ามา
ปรากฎของกระถินยักษ์เพราะส่ วนที่ใช้ในการแพร่ พนั ธุ์
(dispersal unit) ของมัน ไม่วา่ ผล เมล็ด หรื อบางครั้งตลิ่ง
พั ง แล้ ว หลุ ด มาทั้ งต้ น ก็ ส ามารถถู ก พั ด พามาโดย
กระแสน้ าได้ แต่กระถินยักษ์ซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นไม้เบิกนา
และชอบพื้ น ที่ โ ล่ ง นั้ น หากสั งคมพื ช ที่ ต ้อ งการมี ก าร
พัฒ นาตัวไปถึ งระดับ ที่ มี เรื อนยอดแน่ น ทึ บ พอสมควร
แล้ว ปั ญหาการปรากฏของกระถินยักษ์ในสังคมก็จะค่อย

วิจารณ์
โดยทัว่ ไปแล้วแม่น้ าโขงมีตลิ่งที่ สูงชันมากทั้ง
สองฝั่ ง ระดั บ น้ าในแม่ น้ าโขงในฤดู ฝ น (ช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน-พฤศจิกายน) และฤดูแล้ง (ช่วงเดือนธันวาคมพฤษภาคม) มีความแตกต่างกันประมาณ 6-8 เมตร (Puff
and Chayamarit, 2011) พรรณไม้ที่ พ บส่ ว นมากมี ก าร
ปรับตัวให้เข้ากับการขึ้นลงและความแรงของกระแสน้ า
ซึ่ งพบว่ า พรรณไม้ ที่ ส ารวจพบเป็ นพื ช ทนน้ าท่ ว ม
(rheophytes) รวมทั้งหมด 42 ชนิด
สาหรับไม้ตน้ ที่พบเป็ นพืชทนน้ าท่วมสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ไม้ตน้ ที่ พบได้เฉพาะ
ต าม ริ ม ต ลิ่ ง ส่ วน ม ากเป็ น พ รรณ ไม้ เ บิ กน า มั ก
เจริ ญ เติ บ โตตามหาดทราย และตลิ่ งดิ น ไม้ต ้น เหล่ านี้
สามารถทนน้ าท่วมที่ โคนต้นได้เป็ นระยะเวลานานถึง 6
เดือน เช่น ก้านเหลือง (Nauclea orientalis (L.) L.) กุ่มน้ า
จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) เป็ นต้น และ อีก
กลุ่มคือไม้ตน้ ที่พบได้ตามโขดหิ นหรื อขึ้นแทรกตามรอย
แตกของหิ นหรื อตามพื้นทรายระหว่างก้อนหิ นหรื อโขด
หิ น ไม้ตน้ เหล่านี้ มีลกั ษณะลาต้นที่ เตี้ยและมีขนาดใหญ่
ลาต้นเอนราบไปตามโขดหิ น มีรากที่ลึกและแข็งแรงเพื่อ
จะต้านกระแสน้ าในฤดูน้ าหลาก เช่น ไคร้น้ า (Homonoia

53

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 3 (2): 46-55 (2562)
ๆ หมดไป และหากได้มี ก ารวางแปลงศึ ก ษาส ารวจ
ติดตามพลวัตรของสังคมพืชริ มแม่น้ าโขงอย่างต่อเนื่องก็
อาจทาให้เห็ น การเปลี่ ยนแปลงของพรรณพืชริ มแม่น้ า
โขงได้ดีข้ ึ น ตลอดจนน าไปใช้ในการวางแผนเพื่ อการ
อนุรักษ์ได้ดีในอนาคต
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