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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมิ นมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นและติดตามการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจนของหญ้าก่อนและหลังชิงเผาในช่วงอายุที่แตกต่างกัน ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ด้วยวิธีการสุ่ มจุดวางแปลงถาวรขนาด 1×1 เมตร จานวน 260 แปลง
เพื่อเก็บมวลชี วภาพเหนื อดินทั้งหมด ผลการศึกษา พบว่าปริ มาณมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นของพืชรวมก่ อน
การชิ งเผาในพื้นที่ อายุน้อยกว่า 2 อายุ 4 และ 12 เดื อน เท่ากับ (mean±SE) 134.68±15.03, 205.15±17.70
และ 398.81±29.70 กรัมต่อตารางเมตร ตามลาดับ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชรวมภายหลังการเผามีมวล
ชีวภาพลดลงและมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นอายุอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยหญ้าที่มีอายุนอ้ ย
(2 และ 4 เดื อน) มี ม วลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นต่ ากว่า หญ้าที่ มีอายุมาก (12 เดื อน) อย่า งชัดเจน มี ค่ า เท่ากับ
1.17±0.14, 1.59±0.17 และ3.03±0.26 ตันต่ อเฮกตาร์ ตามล าดับ แตกต่ า งจากสั ดส่ วนของคาร์ บ อนต่ อ
ไนโตรเจน (C:N ratio) เปอร์ เซ็นต์ไนโตรเจน และปริ มาณโปรตีนหยาบ ที่พบว่าในพื้นที่หญ้าอายุนอ้ ย (2, 3
และ 4 เดือน) มีค่าสู งกว่าหญ้าอายุมาก (12 เดือน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่า หญ้าที่
มีอายุนอ้ ยกว่า 4 เดือน ภายหลังการชิงเผามีคุณค่าด้านโภชนาการแก่สัตว์ป่าได้ดีกว่าหญ้าอายุ 12 เดือน ดังนั้น
การวางแผนการจัดการชิ งเผาอย่างเป็ นระบบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับของพื้นที่ในการประชากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะแหล่งอาหารต่อไป
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ABSTRACT
The objective of this study aimed to compare the aboveground biomass (ABG) and the proportion
of carbon and nitrogen of grasses between before and after prescribed burning treatment at different ages in
the grassland at Thung Yai Naresuan Eastern Wildlife Sanctuary. Sample plots, 1 m × 1 m, for collecting
ABG were randomly set up with total 260 plots. The results showed that the total amount before prescribed
burning of ABG of the plants in the area less than 2 and 4 months and 12 months (mean ± SE) were 134.68
± 15.03, 205.15 ± 17.70 and 398.81 ± 29.70 g.m-2, respectively. The ABG of all plants after burnt was
decreased and significantly different (p <0.05) between grass ages. The younger grass ages (2 and 4 months)
had low ABG than older grass age (12 months) which value was 1.17±0.14, 1.59±0.17 and 3.03±0.26
ton.ha-1, respectively. Contrasting results were found in the ratio of carbon and nitrogen (C: N ratio),
percentage of nitrogen and the amount of coarse protein. They had significantly different (p <0.05) between
grass ages which younger grass ages (2, 3 and 4 months) had higher value than old age (12 months).
Indicating younger grass ages with less than 4 months after burnt had more nutritious value for wildlife than
older aged (12 months). Thus, prescribe burning system should establish in the wildlife sanctuaries to
promote the carrying capacity for sustainable wildlife management, particular food resources.
Keywords: tropical grassland, aboveground biomass of grass, C:N ratio of grass, grassland management

¹ Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, 10900 Thailand
2
School of Agriculture and Cooperatives, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, 11120 Thailand
3
Eastern Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary, Tak province, 63170 Thailand
*Corresponding author: E-mail: prateep.du@ku.ac.th

57

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 4 (1): 56-67 (2563)

สั ต ว์ ป่ าจ าเป็ นต้ อ งอาศัย ปั จ จัย พื้ น ฐานหลาย
ประเภท เช่ น แหล่ ง น้ า ที่ ห ลบภัย และแหล่ ง
อาหาร (Marod, 2012) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าทุ่ ง ใหญ่ นเรศวรด้า นตะวันออก มี ก ารจัดการ
แหล่ ง น้ าและพื้ น ที่ ห ลบภั ย ให้ เ หมาะสมต่ อ
ประชากรสัตว์ป่าตลอดทั้งปี แต่แหล่ งอาหารยัง
ไม่ ไ ด้รั บ การจัด การให้ เ หมาะสมกับ ประชากร
สัตว์ป่าที่ มีในพื้นที่ การจัดการแหล่ งอาหารเพื่ อ
สัตว์ป่าจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะอาหารเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่สัตว์ป่าต้องการ เนื่ องจากสัตว์ป่าที่
อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ อ าหารอุ ด มสมบู ร ณ์ ม ั ก มี
ร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรง และอัตราการขยายพันธุ์
เพิ่มมากขึ้น (Suksawang and Nuthong, 2017)
การชิ ง เผาเป็ นวิธี ห นึ่ ง ของการเผาตาม
กาหนด (Prescribe burning) เป็ นการใช้ประโยชน์
จากไฟเพื่อการจัดการป่ าไม้ เป็ นการเผาในช่ วง
ก่ อ นถึ ง ฤดู ไ ฟป่ า และมี ก ารควบคุ ม และดู แ ล
(Akkhakarakar et al., 1996) ท าให้ เ กิ ดคว า ม
รุ นแรงและมี ผ ลกระทบต่ อ ธรรมชาติ น้ อ ยลง
(Towne and Craine, 2014) การใช้ ไ ฟป่ าในการ
จัดการทุ่งหญ้าเพื่อให้เกิ ดหญ้าระบัดเพียงพอต่อ
ประชากรสัตว์กินพืชในพื้นที่เป็ นวิธีที่สะดวก ใช้
จ านวนคนและงบประมาณในการจัด การน้ อ ย
โดยไฟจากการชิ งเผามีผลกับการกระจายของพืช
และวัฏ จั ก รคาร์ บอน (Bowman et al., 2009)
นอกจากนี้ ยงั เป็ นตัวช่ วยในการคัดเลื อกชนิ ดพืช
ให้คงอยู่ในระบบนิ เวศที่มกั เกิดไฟป่ าเป็ นประจา
(Bond and Keeley, 2005) ในระบบนิ เวศทุ่งหญ้า
ไฟป่ านับเป็ นปั จจัยที่ จาเป็ นต่อการคงอยู่ของทุ่ง
หญ้า และเป็ นการย่น ระยะเวลาการหมุ น เวี ย น
สารอาหารภายในระบบนิ เ วศ (Akkharakkhar,

บทนา
หญ้า เป็ นพื ช ปี เดี ย ว (annual plant) หรื อ
อาจเป็ นพื ช หลายปี สัง เกตได้จากวัฏ จัก รชี วิต ที่
แสดงออกทางสัณฐานวิทยา หากเป็ นพืชปี เดียวจะ
มีวฏั จักรชี วิตเกิดขึ้นสมบูรณ์ภายใน 1 ปี แล้วตาย
ภายหลัง จากที่ อ อกดอกและติ ด ผล ส่ ว นหญ้า ที่
เป็ นพื ช หลายปี มี ก ารสร้ า งหน่ อใหม่ ทุก ปี มี ก าร
ออกดอกติดผลไม่พร้ อมกัน เนื่ องจากแต่ละต้นมี
อายุไม่เท่ากัน (Ngernsangsuey, 2017) ในพื้นที่ที่
ส่ วนใหญ่มีพืชวงศ์หญ้า หรื อคล้ายหญ้า กระจาย
อยู่ ต ามธรรมชาติ เ รี ยกว่ า “ทุ่ ง หญ้า ” (Wright,
2001) ประมาณกันว่าหนึ่ งในสี่ ของพื้นที่ ดินบน
โลกเป็ นทุ่ ง หญ้า (Thadsi, 2004) ทุ่ ง หญ้า ยัง เป็ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ทดแทน
และรักษาให้คงอยูไ่ ด้เช่นเดียวกับทรัพยากรป่ าไม้
แต่แตกต่างกันตรงที่ป่าไม้น้ นั เกี่ ยวข้องกับต้นไม้
ใหญ่ ส่ วนทุ่งหญ้าเกี่ยวข้องกับหญ้าและพืชขนาด
เล็ ก ที่ อ ยู่ ต ามป่ า ที่ สั ต ว์ ป่ ากิ น เป็ นอาหารได้
(Ruangpanich, 2015) และหญ้ายังมีความทนทาน
ต่อการถูกแทะเล็มสู ง (Chaiyarat, 2015) นอกจาก
เป็ นแหล่ งอาหารสัตว์ป่าแล้ว หญ้ายังมี ส่วนช่ วย
อนุรักษ์ดินและน้ าด้วยเช่นกัน (Thasri, 2005)
เขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าทุ่ ง ใหญ่ น เรศวร
ด้านตะวันออก เป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นที่มรดกโลก
ทุ่ ง ใหญ่ -ห้ว ยขาแข้ง มี พ้ื น ที่ ทุ่ ง หญ้า เป็ นแหล่ ง
อาหารที่สมบูรณ์สาหรับสัตว์ป่ากิ นพืช โดยพื้นที่
ทุ่งหญ้าส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นทุ่งหญ้าเขตร้อนที่
เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ในอดีต (Marod and
Kutintara, 2009) ส าหรั บ การจัด การประชากร
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2003) ตามรายงานของ Nakmuenwai (2002) ระบุ
ว่าหากไม่มีการเกิดไฟป่ าไหม้ทุ่งหญ้าในเขตรักษา
พันธุ์ สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเป็ น
เวลานานสังคมพืชจะเปลี่ยนแปลงขั้นทดแทนไป
เป็ นป่ าที่ มี ล ัก ษณะคล้ า ยกับ พื้ น ที่ ป่ าโดยรอบ
ส่ ง ผลให้พ้ื นที่ ทุ่ ง หญ้า ซึ่ งเป็ นแหล่ ง อาหารของ
สัตว์ป่าก็ค่อย ๆ ลดลง และมีผลไปถึงศักยภาพการ
รองรับประชากรของสัตว์ป่าในพื้นที่แห่ งนี้ ลดลง
ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในการจัดการระบบนิ เวศ
ทุ่ ง หญ้า แห่ ง นี้ ด้ว ยไฟป่ าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สู งสุ ดและมีความยัง่ ยืนจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องมี
ความรู ้ ความเข้าใจในระบบนิ เวศทุ่งหญ้าที่ มีการ
ตอบสนองต่อไฟป่ าอย่างไรเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยง
ผลกระทบด้ า นลบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในภายหลั ง
(Driscoll et al., 2010) ดังนั้น จึงควรมีการจัดการ
ชิ ง เผาทุ่ ง หญ้า ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เ กิ ด สมดุ ล ต่ อ
ระบบนิ เวศโดยรวม จึ ง นามาสู่ วตั ถุ ป ระสงค์ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อประเมินมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดิ นและติดตามการเปลี่ ยนแปลงมวลชี วภาพ
เหนื อ พื้ น ดิ น ของหญ้า ก่ อ นและหลัง การชิ ง เผา
บริ เวณพื้ นทุ่ ง หญ้า ในเขตรั ก ษาพันธุ์ สั ตว์ป่าทุ่ง
ใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก

ร้ อ ยละ 1.82 ของพื้ น ที่ ท้ ัง หมด หรื อคิ ด เป็ น
17,261.57 ไร่ (2,761.85 เฮกตาร์ )
2. การเก็บข้ อมูล
การประเมินมวลชีวภาพเหนื อพื้นดินของ
หญ้าบริ เวณพื้นที่ชิงเผา ทาได้โดยแบ่งพื้นทุ่งหญ้า
ออกเป็ น 6 พื้นที่ และกาหนดจุดสารวจในทุ่งหญ้า
ทั้ง 6 พื้นที่น้ นั ทาการสุ่ มวางแปลงให้ครอบคลุม
ปั จจัยที่มีผลต่อพื้นที่มากที่สุด ได้แก่ ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ทิศด้านลาด ลักษณะดิ น
และระยะห่ างจากขอบป่ า ทาการบันทึ กค่าพิ ก ัด
ของจุ ด ส ารวจ โดยใช้ ร ะบบพิ ก ั ด Universal
Transverse Mercator (UTM) WGS84
ในแต่ละจุ ดสารวจดาเนิ นการวางแปลง
ถาวรเป็ นแปลงขนาด 1×1 เมตร จานวน 4 แปลง
ตามทิศเหนื อ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ห่ าง
ออกไปจากจุดสารวจทิศละ 10 เมตร ในการเก็บ
ข้อมูลใช้กรอบรู ปสี่ เหลี่ยม ขนาด 1×1 เมตร ที่ได้
แบ่งเป็ นช่องขนาด 10×10 เซนติเมตร จานวน 100
ช่ อง วัดการกระจายของหญ้าในแปลงตามการ
ปรากฎในแต่ละช่อง และสุ่ มวัดความสู งของหญ้า
ในช่องที่ 2, 9, 15, 22, 29, 36, 42, 49, 55, 62, 69,
76, 82, 89 และ95 ตามลาดับ หลังจากที่วดั ความ
สู ง ของหญ้า แล้วท าการถ่ า ยภาพในแนวตั้ง ฉาก
และแนวระนาบกับแปลง เมื่ อถ่ ายภาพเสร็ จแล้ว
ท าการสุ่ ม เก็ บ ตัวอย่า งพื ช สองแปลงในทิ ศ ตรง
ข้ามกัน โดยการเก็บทั้งหมดในแปลงย่อย และทา
การแยกเป็ นกลุ่มหญ้าและกลุ่มที่ไม่ใช่หญ้า
ตัดพืชในแปลงแบบชิ ดดิ นเพื่อให้ได้พืชตัวอย่าง
ทั้ง หมดในแปลง นาตัวอย่า งพื ช ที่ ไ ด้ใ ส่ แผงอัด
พรรณไม้ โดยแยกพื ช ตามลัก ษณะวิสั ย (habit)
ตามรู ปแบบของ Office of the Forest Herbarium

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา
เขตรั ก ษ าพั น ธุ์ ทุ่ ง ใ ห ญ่ นเ ร ศ ว ร ด้ า น
ตะวันออก ตั้งอยู่ในตาบลแม่ละมุง้ อาเภออุม้ ผาง
จั ง หวั ด ตาก มี พื้ นที่ ทั้ งหมด 948,438 ไร่
( Department of National Parks, Wildlife and
Plant Conservation, 2017) ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้
คัดเลือกพื้นที่ที่เป็ นบริ เวณพื้นที่ทุ่งหญ้าซึ่ งคิดเป็ น
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(2014) ได้แก่ ไม้พมุ่ (Shrub) ไม้ลม้ ลุก (Forb) และ
หญ้า (Grass) เพื่อนามาตากให้แห้ง เมื่ อตัวอย่า ง
พืชแห้งแล้วนาเฉพาะหญ้าออกจากแผงอัดพรรณ
ไม้มาตัดเป็ นชิ้นความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร
และนาไปอบให้แห้ง ในตูอ้ บที่อุณหภูมิ 80 องศา
เ ป็ น เ ว ล า 2 4 ชั่ ว โ ม ง ( Sirimakron and
Sukmasuang, 2009)

พิจารณาความแตกต่างที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %
(P < 0.05)
ผลและวิจารณ์
1. ปริมาณมวลชีวภาพ
ผลการศึ ก ษาพบว่า ก่ อ นชิ ง เผาปริ ม าณ
มวลชี วภาพเหนื อพื้นดินของพืชรวมในทุ่งหญ้าที่
มี อายุ 2, 4 และ 12 เดื อน โดยใช้แปลงตัว อย่า ง
จานวน 68, 44 และ 148 แปลง ตามล าดับ มี ค่ า
เท่ า กั บ 134.68±15.03, 205.15±17.70 และ
398.81±29.70 กรัมต่อตารางเมตร ตามลาดับ โดย
สามารถจาแนกปริ มาณมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ น
ตามวิสัยในแต่ละชั้นอายุ คื อ 2, 4 และ 12 เดื อน
สาหรับไม้พุ่ม มีค่าเท่ากับ 2.92±1.80, 14.62±7.23
และ 27.74±8.53 กรั มต่อตารางเมตร ตามลาดับ
วิสัยไม้ลม้ ลุก มีค่าเท่ากับ 14.97±5.55, 30.42±6.44
และ 63.46±8.43 กรั มต่อตารางเมตร ตามลาดับ
และหญ้ามีค่าเท่ากับ 116.82±13.64, 159.08±17.05
และ 302.47±25.49 กรัมต่อตารางเมตร ตามลาดับ
(Table 1 and Figure 1) เมื่อกาหนดให้พืชก่อนชิ ง
เผาทั้ง หมดมี อายุเป็ น 12 เดื อน แสดงให้เห็ นว่า
หลังการชิ งเผาปริ มาณของมวลชี วภาพพืชลดลง
สอดคล้องกับรายงงานของ Rideout-Hanzak et al.
(2019) นอกจากนี้ Sirimakron and Sukmasuang
(2009) ได้ร ายงานผลของไฟจากการเผาตาม
กาหนดต่อการใช้ถิ่นที่อาศัยของสัตว์กินพืชขนาด
ใหญ่ ใ นเขตรั ก ษาพันธุ์ สั ต ว์ป่ าห้ วยขาแข้ง และ
พบว่าหลังจากการเผามี ปริ มาณมวลชี วภาพของ
กล้าไม้ และหญ้าลดลงเช่นเดียวกัน

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาหญ้าที่ อบแห้งแล้วมาชั่งน้ าหนักและ
สุ่ ม ตัว อย่ า งหญ้ า เพื่ อ ส่ ง ไปวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว น
คาร์ บ อนต่ อไนโตรเจน (C:N ratio) ที่ โครงการ
พัฒนาวิชาการดิ น ปุ๋ ย และสิ่ งแวดล้อม ภาควิชา
ปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่ อเก็ บ ข้อมู ล ก่ อนชิ ง เผาในพื้ นที่ ดัง กล่ า วเสร็ จ
ตามก าหนดแล้วจึ ง เริ่ ม ท าการชิ ง เผาทุ่ ง หญ้า ที่ มี
อายุ 1 ปี ตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ เพื่อติดตามข้อมูล
หลังชิ งเผาของหญ้าที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 4 เดือน
โดยติ ด ตามจากแปลงถาวรที่ ว างไว้ก่ อ นชิ ง เผา
พร้อมทั้งคานวณค่าสถิติเชิ งพรรณนาของปริ มาณ
มวลชีวภาพ สัดส่ วนคาร์ บอน และใช้ค่ามาตรฐาน
6.24 คู ณ กั บ ไนโตรเจนเป็ นค่ า โปรตี น หยาบ
(Crude protein) ใ นแต่ ล ะ ช่ วงอายุ ข องหญ้ า
(Magomya et al., 2014) วิเคราะห์ข ้อมู ล โดยการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ น
และค่าเฉลี่ ยของสัดส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน
ทั้งก่อนและหลังชิงเผาในแต่ละช่ วงอายุของหญ้า
โดยใช้ One-way Anova และPost Hoc Tests เพื่อ
ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งคู่ และท าการ
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Table 1 Descriptive information of aboveground biomass content.
Age
(month)
2
4
Total (g.m-2)
12
Total
2
4
Shrub (g.m-2)
12
Total
Forb (g.m-2)
2
4
12
Total
2
Grass (g.m-2)
4
12
Total

N

Mean

68
44
148
260
67
44
148
259
68
44
148
260
68
44
148
260

134.67
205.15
398.82
296.96
2.92
14.62
27.74
19.09
14.97
30.42
63.46
45.19
116.82
159.08
302.47
229.65

Std.
Error
15.03
17.70
29.70
19.08
1.80
7.23
8.53
5.08
5.55
6.44
8.43
5.29
13.64
17.05
25.49
16.08

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของปริ มาณของมวลชี วภาพเหนื อ
พื้นดิ นก่ อนและหลังเผาพบว่าพื ชรวม ไม้ล้มลุ ก
และหญ้ามีปริ มาณมวลชี วภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ส่ วนไม้พุ่ม มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ ทุ่ ง หญ้า มัก เกิ ด ไฟป่ าขึ้ นเป็ น
ประจาทาให้พืชที่เป็ นไม้พมุ่ ในพื้นที่มีการปรับตัว
ทนไฟให้ เ ข้า กับ ระบบนิ เ วศ ท าให้ ไ ฟป่ าส่ ง ผล
กระทบต่อพืชน้อยลง (Keeley et al., 2011)

95% confidence interval for mean
Lower Bound
Upper Bound
104.66
164.67
169.46
240.84
340.13
457.50
259.39
334.52
-0.68
6.52
0.04
29.20
10.89
44.60
9.09
29.10
3.90
26.04
17.44
43.40
46.81
80.12
34.77
55.61
89.61
114.04
124.70
193.45
252.09
352.85
129.99
261.31

ผลจากการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง
ของปริ มาณของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินก่อนและ
หลัง ชิ ง เผาในแต่ ล ะช่ ว งอายุ โดยเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างช่ วงอายุ 2 , 4 และ 12 เดื อน พบว่ามวล
ชีวภาพพืชรวม ไม้ลม้ ลุก และหญ้า ที่มีอายุหลังชิง
เผาน้อยกว่า 2 และ 4 เดื อน มี ความแตกต่างจาก
อายุ 12 เดื อนอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ (p<0.05)
ไม้พุ่ ม ที่ อ ายุ ห ลัง ชิ ง เผา 2 เดื อ น มี ป ริ ม าณมวล
ชี วภาพแตกต่างจากอายุ 12 เดือนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) พืชรวม ไม้พุ่ม ไม้ลม้ ลุ ก และ
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หญ้า ที่มีอายุหลังเผา 2 เดือนมีปริ มาณมวลชีวภาพ
แตกต่างจากอายุ 4 เดื อน อย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ส่ วนไม้พุ่มที่มีอายุหลังเผา 4 เดือน

มี ป ริ ม าณมวลชี ว ภาพแตกต่ า งจากอายุ 2 เดื อ น
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 1 Aboveground biomass amount of plants habits according to age 2, 4 and 12 months; Where (A)
the amount of biomass of the total plant (B) the amount of biomass of the shrub (C) the amount of biomass
of the forb and (D) the amount of biomass of the grass.
เมื่ อทราบปริ ม าณมวลชี ว ภาพเหนื อพื้ น ดิ น ของ
หญ้า โดยเฉลี่ ย ที่ ไ ด้จ ากแปลงตัว อย่า งในแต่ ล ะ
พื้ น ที่ แ ล้ว สามารถค านวณปริ ม าณมวลชี วภาพ
เหนื อพื้นดิ นของหญ้าอายุ 2, 4 และ 12 เดื อนต่อ
พื้ น ที่ ไ ด้ ดัง นี้ หญ้า ที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า 2 เดื อ นมี
ปริ มาณมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ น 1.17±0.14 ตัน
ต่อเฮกตาร์ (คิดเป็ นปริ มาณหญ้าทั้งหมดของพื้นที่

เท่ากับ 3,226.49±376.60 ตัน) หญ้าที่มีอายุ 4 เดือน
มีปริ มาณมวลชีวภาพเหนื อพื้นดิ น 1.59±0.17 ตัน
ต่อเฮกตาร์ (คิดเป็ นปริ มาณหญ้าทั้งหมดของพื้นที่
เท่ากับ 4,393.48±470.77 ตัน) และหญ้าอายุ 12
เดื อน มี ปริ มาณมวล ชี วภาพ เ หนื อ พื้ น ดิ น
3.03±0.26 ตันต่ อเฮกตาร์ (คิ ดเป็ นปริ มาณหญ้า
ทั้งหมดของพื้นที่เท่ากับ 8,353.78±704.10 ตัน)
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ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
สัดส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน ระหว่างก่อนและ
หลังชิ งเผา โดยเปรี ยบเทียบที่ช่วงอายุ 2, 3, 4 และ
12 เดื อน พบว่า สั ดส่ วนคาร์ บ อนต่ อไนโตรเจน
เปอร์ เซ็นต์ไนโตรเจน และโปรตีนหยาบในหญ้า
หลังเผาที่มีอายุ 2, 3 และ 4 เดือน มีความแตกต่าง
จากหญ้าอายุ 12 เดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) ส่ วนเปอร์ เซ็ นต์ของคาร์ บอนของหญ้า
ก่ อนและหลัง จากการชิ ง เผามี ค วามแตกต่ า งกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
จากข้อ มู ล ปริ ม าณของหญ้า ทั้ง หมดใน
พื้ นที่ และข้ อ มู ล สั ด ส่ วนของคาร์ บ อ นต่ อ
ไนโตรเจน สามารถคิ ด ค านวณปริ มาณของ
คาร์ บอน ไนโตรเจน และโปรตีนหยาบในหญ้า
หลังชิ งเผาทั้งหมดของพื้นที่ แต่ละช่ วงอายุ (1, 2
และ 12 เดือน) ได้ดงั นี้ หญ้าอายุ 1 เดือน มีปริ มาณ
มวลชี ว ภาพทั้ง หมด 698.40 ตัน จ าแนกเป็ น
ปริ มาณคาร์ บอน ไนโตรเจน และโปรตีนหยาบ
เท่ากับ 313.72±8.24, 8.87±0.91 และ 55.44±5.69
ตัน ตามล าดับ หญ้าอายุ 2 เดื อน มี ปริ มาณมวล
ชี วภาพทั้งหมด 4,004.37 ตัน จาแนกเป็ นปริ มาณ
คาร์ บอน ไนโตรเจน และโปรตี นหยาบ เท่ า กับ
1,789.95±13.62, 42.05±3.60 และ 262.79±22.53
ตัน ตามล าดับ ส่ ว นหญ้า ที่ มี อ ายุ 12 เดื อ น มี
ปริ มาณมวลชี วภาพทั้งหมด 8,353.78 ตัน จาแนก
เป็ นปริ ม าณคาร์ บ อน ไนโตรเจน และโปรตี น
หยาบ เท่ากับ 3,940.48±59.31, 37.59±3.34 และ
234.95±20.89 ตัน ตามล าดับ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
หญ้า อายุม าก (12 เดื อ น) ภายหลัง การชิ ง เผามี
ปริ มาณมวลชี วภาพและคาร์ บอนเพิ่มสู งมากกว่า
ขณะที่ยงั อายุนอ้ ย (1 และ 2 เดือน)

2. สั ดส่ วนคาร์ บอนต่ อไนโตรเจน
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า สั ด ส่ ว น ค า ร์ บ อ น ต่ อ
ไนโตรเจนในหญ้ า ตัว อย่ า งที่ สุ่ ม มาจากหญ้า
ภายหลังการชิ งเผาที่มีอายุ 2, 3, 4 และ 12 เดื อน
พบว่า มี สั ด ส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจนเท่ า กับ
36.90±4.20, 43.77±4.27, 43.77±4.27 และ
107.73±8.47 ตามล าดับ มี เปอร์ เซ็ น ต์ค าร์ บ อน
เท่ากับ 44.92±1.18, 44.70±0.34, 44.70±0.34 และ
47.17±0.71 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลาดับ มีเปอร์ เซ็ นต์
ไนโตรเจนเท่ า กั บ 1.27±0.13, 1.05±0.09,
1.05±0.09 และ 0.45±0.04 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
และมีโปรตีนหยาบเท่ากับ 7.91±0.79, 6.55±0.56,
6.55±0.56 และ 2.81±0.23 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
(Table 2 and Figure 2)
จากการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
สัดส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน ระหว่างก่อนและ
หลังชิ งเผา พบว่าสัดส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน
เปอร์ เซ็นต์ไนโตรเจน และปริ มาณโปรตีนหยาบ
มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ส่ ว นเปอร์ เ ซ็ น ต์ข องคาร์ บ อนมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็ นต์ของไนโตรเจน เห็นได้ว่า
หญ้ า หลั ง ชิ งเผาที่ ข้ ึ นมาใหม่ มี ป ริ มาณของ
ไนโตรเจนสู ง เกิ น กว่ า สองเท่ า ก่ อ นท าการเผา
แสดงให้เห็นว่าหญ้าหลังชิงเผามีปริ มาณโปรตีนที่
สู งมากกว่าหญ้าก่อนชิ งเผา จึงทาให้สัตว์ป่ามีการ
เข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ พ้ื น ที่ ห ลั ง จากการชิ ง เผา
มากกว่ า การพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ก ารเผา ดั ง นั้ น ไฟที่
เกิดขึ้นนั้นส่ งผลเชิ งเพิ่มคุณภาพของอาหารให้กบั
พื้นที่ทุ่งหญ้าที่เป็ นแหล่งอาหารสาคัญของสัตว์ป่า
(Gates et al., 2017)
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การจัดการชิ งเผาทุ่ง หญ้าแห่ งนี้ เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ศัก ยภาพในการรองรั บประชากรสัตว์ป่าในเชิ ง
คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ป่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การปล่ อ ยให้ ห ญ้ า แห่ ง นี้ เจริ ญเติ บ โตไปตาม
ธรรมชาติโดยไม่มีการจัดการชิงเผาใด ๆ เลย

เมื่อพิจารณาในเชิ งคุ ณภาพที่มีผลต่อการ
เจริ ญเติ บ โตของสั ต ว์ กิ น พื ช พบว่ า ปริ มาณ
ไนโตรเจน และโปรตี น ของหญ้ า ทั้ง พื้ น ที่ มี
ปริ มาณสู งกว่าในหญ้าที่มีอายุ 12 เดื อน จึงนับว่า
เป็ นเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ใช้ในสนับสนุน

Table 2 Descriptive data of carbon and nitrogen ratios.
Age
(month)
2
3
C N ratio
4
12
Total
2
3
4
C (%)
12
Total
2
3
4
12
N (%)
Total
2
3
4
Crude protein
12
Total

N

Mean

Std. Error

5
4
4
5
18
5
4
4
5
18
5
4
4
5
18
5
4
4
5
18

36.91
43.77
43.77
107.73
64.16
44.92
44.70
44.70
47.17
45.66
1.27
1.05
1.05
0.45
0.91
7.91
6.55
6.55
2.81
5.70

4.20
4.27
4.27
8.47
9.63
1.18
0.34
0.34
0.71
0.56
0.13
0.09
0.09
0.04
0.11
0.79
0.56
0.56
0.23
0.69
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95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
Upper Bound
25.25
48.57
30.18
57.36
30.18
57.36
84.22
131.25
43.36
84.97
41.64
48.20
43.63
45.77
43.63
45.77
45.21
49.14
44.45
46.87
0.92
1.62
0.76
1.33
0.76
1.33
0.35
0.55
0.67
1.15
5.73
10.10
4.76
8.34
4.76
8.34
2.17
3.46
4.21
7.19
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Figure 2 The amount of carbon and nitrogen proportion in grass according to age 2, 3, 4 and 12 months;
Where (A) the amount of carbon and nitrogen proportion (B) the amount of carbon (C) the amount
of nitrogen and (D) the amount of crude protein.
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณา
โดยรวมทั้งพื้นที่ หญ้าที่อายุ 12 เดือนมีปริ มาณมวล
ชีวภาพและคาร์ บอนสู งกว่าหญ้าอายุ 1 และ2 เดือน
แต่กลับพบว่าปริ มาณไนโตรเจน และโปรตีนของ
หญ้าทั้งพื้นที่ มี ปริ มาณสู งกว่าในหญ้าที่ มีอายุ 12
เดื อน ดัง นั้นการชิ ง เผาทุ่ ง หญ้า ในพื้ นที่ แห่ ง นี้ จึ ง
เป็ นหนึ่ งในการจัดการถิ่ นอาศัยของสัตว์ป่าในแง่
การเพิ่มศักยภาพในการรองรับประชากรสัตว์ป่ า
ในเชิงคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ป่า

สรุ ป
ปริ ม าณมวลชี ว ภาพภายหลัง การชิ ง เผา
ของพื ช รวม ไม้ล้ม ลุ ก และหญ้า มี ป ริ ม าณลดลง
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ส่ วนไม้พุ่ม มี
ปริ มาณมวลชี วภาพลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (p>0.05) โดยพบว่ า ก่ อ นและหลัง ชิ ง เผา
สั ด ส่ วนคาร์ บอนต่ อ ไนโตรเจน เปอร์ เซ็ น ต์
ไนโตรเจน ปริ มาณโปรตีนหยาบมีความแตกต่าง
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