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บทคัดย่อ
การกระจายของพรรณพืชและซากพืชนับว่ามีความสาคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ป่า
สู ง การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบองค์ประกอบพรรณพืช ค่าเชิ งปริ มาณของไม้ตน้ และไม้
หนุ่ม รวมถึงปริ มาณและการกระจายของมวลชี วภาพซากพืชในป่ าเต็งรัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกี ยรติ โดยวางจุ ดสารวจจานวน 32 จุ ด ให้กระจายทัว่ พื้นที่ นาข้อมู ลที่ ได้ไปทาแผนที่ การกระจายความ
หนาแน่น พื้นที่หน้าตัด และมวลชี วภาพของซากพืช ผลการศึกษาพบชนิดไม้ใหญ่ จานวน 17 วงศ์ 23 สกุล
26 ชนิ ด วงศ์ที่พบชนิ ดมากที่สุด คือ วงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) ความหนาแน่ นและพื้นที่หน้าตัดรวม
เท่ากับ 68.64 ต้นต่อเฮกแตร์ และ 19.94 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ ชนิดไม้เด่นในระดับไม้ใหญ่ คือ
เต็ ง (Shorea obtusa) ยางเหี ย ง (Dipterocarpus obtusifolius) ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatns) รั ง
(Shorea siamensis) และมะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania lanzan) ส่ วนไม้หนุ่ มพบจานวนชนิ ดไม้เท่ากับ 13
ชนิ ด 11 สกุล 10 วงศ์ ความหนาแน่ นและพื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 45.49 ต้นต่อเฮกแตร์ และ 12.44 ตาราง
เมตรต่อเฮกแตร์ ชนิ ดไม้เด่นยังคงเป็ นกลุ่มชนิ ดเดี ยวกับไม้ใหญ่ โดยมีเพิ่มเข้ามาหนึ่ งชนิ ด คือ เหมือดแอ
(Memecylon edule) มวลชีวภาพของเศษซากพืชทั้งหมดบริ เวณพื้นป่ าเต็งรัง มีค่าเท่ากับ 0.007 ตันต่อเฮกแตร์
การกระจายของความหนาแน่นของไม้ใหญ่และไม้หนุ่มแสดงในพื้นที่ในระดับมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 3.30
และ 7.99 ตามลาดับ สอดคล้องกับแผนที่การกระจายของพื้นที่หน้าตัดของไม้ตน้ และไม้หนุ่มในระดับมาก
ที่สุดเท่ากับร้อยละ 9.17 และ 2.36 ตามลาดับ ส่ วนแผนที่พ้นื ที่การกระจายของเศษซากพืชในระดับมากที่สุด
เท่ากับ ร้ อยละ 5.80 ของพื้นที่ แสดงให้เห็ นว่ามวลชี วภาพซากพืชในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยค่อนข้างต่า
เป็ นไปตามความหนาแน่นของไม้ตน้ และไม้รุ่น
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ABSTRACT
Plant and litter distribution are very important for soil properties in the forest. This study aimed to
clarify the species composition and quantitative data of tree and sapling, particular, biomass of litters in
deciduous dipterocarp forest, DDF, Maejo University Phrae campus. The sample plots, total 32 plots, were
set up which distributed the whole forest area. Then, all information was created into the quantitative
characteristic map based on GIS. The result shows that 17 families, 23 genus and 26 species of tree. The
important family was Dipterocarpaceae. Tree density and basal area in DDF were 68.64 individuals.ha-1
and 1 9 . 9 4 m2 . ha- 1. The dominance tree species was Shorea obtusa, Dipterocarpus obtusifolius,
Dipterocarpus tuberculatns, Shorea siamensis and Buchanania lanzan. While, 13 families 11 genus and 10
species of sapling were found. Sapling density and basal area were 45.49 individual.ha-1 and 12.44 m2.ha-1,
respectively. The dominance sapling species was almost the same species as tree which the additional
species was Memecylon edule. The biomass of litter was 0.007 ton.ha-1. The highest tree and sapling density
distribution area were 3.30 and 7.99 percent of total area, respectively. The highest tree and sapling basal
area distribution area were 9.17 and 2.36 percent of total area, respectively. While, the highest biomass of
litter distribution area was 5.80 percent of total area. Indicating the biomass of litters had very low due to
the low of tree and sapling density in the university forest.
Keyword: plant and litter distribution, deciduous dipterocarp forest, Maejo University Phrae Campus
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University Phare Campus, 2019) ดั ง นั้ นข้ อ มู ล
ลัก ษณะการกระจายของไม้ใ หญ่ ไม้หนุ่ ม และ
ซากพืช จึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดการพื้นที่ เพื่ อ
ความยัง่ ยื น ของป่ า ท าให้จ าเป็ นต้อ งหาวิ ธี ก าร
สารวจ เพื่อให้ทราบถึงฐานข้อมูลการกระจายของ
ไม้ใหญ่ ไม้หนุ่ม และซากพืชในพื้นที่ป่า
มวลชีวภาพ (Biomass) หมายถึง มวลของ
พื ช สี เขี ย วที่ ส ร้ างขึ้ นมาจาก ก ระ บวนก าร
สังเคราะห์ แสง การวัดมวลชี วภาพนิ ย มวัด เป็ น
น้ าหนักแห้ง (dry weight) อาจวัดเป็ นน้ าหนักต่ อ
หน่วยของพืช เช่น ต่อต้น หรื อต่อหน่วยของพื้นที่
ซึ่ งอาจหมายถึ งมวลชี วภาพของพืชทั้งป่ าหรื อทั้ง
สังคมพืช (Sahunalu, 1999)
ซากพื ช (litter) ได้แก่ ใบไม้ กิ่ ง ไม้ ดอก
ผล ไม่ใช่ผลผลิตเดียวที่ระบบนิ เวศป่ าไม้สร้างขึ้น
แต่ซากพืชเหล่านี้ มีความสาคัญต่อการหมุนเวียน
ธาตุ อาหารในป่ าไม้เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากซาก
พื ช เหล่ า นี้ เมื่ อตกลงสู่ พ้ื นดิ นและถู ก ย่อยสลาย
กลายเป็ นสารอิ น ทรี ย ์ที่ พื ชและจุ ลิ นทรี ย ์ใ นดิ น
สามารถน ากลับ ไปใช้ใ นการเจริ ญ เติ บ โตและ
สะสมอยู่ในชั้นดิ นต่อไป (Hanphattanakit, 2014)
ซึ่ งจะเป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญสาหรับสิ่ งมีชีวิต
จาพวกไส้เดือน แบคทีเรี ย และสิ่ งมีชีวติ ขนาดเล็ก
อื่ น ๆ ซ า ก พื ช ที่ ร่ ว ง ห ล่ น ( Litterfall) แ ล ะ
อินทรี ยวัตถุของดิ นช่ วยพัฒนาโครงสร้างของดิ น
และการรวมกลุ่มของดิ น (Aggregation) ซึ่ งจะทา
ให้การซึ มผ่านของน้ าดีข้ ึนเมื่อเปรี ยบเทียบกับดิ น
ที่ปราศจากสิ่ งปกคลุ ม นอกจากนี้ อินทรี ยวัตถุ ยงั
ช่ วยเพิ่ ม ความจุ แลกเปลี่ ย นแคตไอออน (Cation
exchange capacity) และลดการกร่ อนของดิน (Soil
erosion) ซากพืชที่ร่วงหล่นยังช่วยให้อุณหภูมิที่ผิว
ดินคงที่อีกด้วย (Bollen et.al., 1974) เศษซากใบไม้

คานา
ป่ าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest)
มีลกั ษณะเป็ นป่ าโปร่ งประกอบด้วยต้นไม้ผลัดใบ
ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ขึ้ นกระจัดกระจาย มี
ความหนาแน่ นค่อนข้างต่ า เรื อนยอดเปิ ดไม่ค่อย
แน่นทึบ พื้นป่ าจึงส่ วนใหญ่จึงมีหญ้าและไผ่แคระ
จ าพวกไผ่ เ พ็ ก (Vietnamosasa pusilla) ไผ่ โ จด
(Vietnamosasa ciliate) ขึ้ น ทั่ว ไป บางพื้ น ที่ อ าจ
พบลูกไม้หรื อกล้าไม้ค่อนข้างหนาแน่น ส่ วนใหญ่
มีไฟป่ าเกิดขึ้นเป็ นประจาทุกปี (Sukwong, 2019)
ทาให้ลูกไม้บางส่ วนถู กไฟไหม้ตายทุกปี ต้องรอ
จนกว่ า ลู ก ไม้ น้ ั น ๆ สะสมอาหารไว้ใ นราก
เพียงพอจึงจะเติบโตขึ้นพ้นอันตรายจากไฟป่ าได้
บางพื้นที่ที่เป็ นที่ราบมีดินค่อนข้างลึกต้นไม้มกั มี
ขนาดสู งใหญ่ข้ ึนเป็ นกลุ่ม ๆ คล้ายป่ าผสมผลัดใบ
(Mixed deciduous forest) ป่ าเต็ ง รั ง ที่ มี ส ภาพ
ค่ อ นข้ า งแคระแกร็ น พบกระจายบนภู เ ขา
ภาคเหนื อ ที่ มี ดิ น ตื้ น ตามไหล่ เ ขาและสั น เขา
บริ เวณที่แห้งแล้งมากที่สุ ดจะพบไม้รังขึ้ นเกื อบ
เป็ นกลุ่มเดียวกันล้วน ส่ วนไม้เต็งมักขึ้นปะปนกับ
พรรณไม้อื่น ๆ พรรณไม้เด่นส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม
ไ ม้ ว ง ศ์ ย า ง ผ ลั ด ใ บ ( Deciduous species in
Dipterocarpaceae) ที่ ส า คั ญ คื อ เ ต็ ง ( Shorea
obtusa) รั ง ( Shorea siamensis) ย า ง ก ร า ด
( Dipterocarpus intricatus) ย า ง เ หี ย ง
( Dipterocarpus obtusifolius) แ ล ะ ย า ง พ ล ว ง
( Dipterocarpus tuberculatns) ( Santisuk, 2007)
โดยป่ าเต็งรั งในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่
เฉลิ ม พระเกี ย รติ นับ เป็ นป่ าที่ ชุ มชนได้มี การใช้
ประโยชน์ ม ากมาย อี ก ทั้ง เป็ นแหล่ ง ผลิ ต พื ช
อาหารมากมายหลายอย่าง ทาให้สามารถดึงดูดนก
แมลง และสัตว์กินพืชต่าง ๆ เข้ามาอาศัย (Maejo
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จัดเป็ นองค์ป ระกอบที่ส าคัญของการหมุน เวีย น
สารอาหารในระบบนิ เวศป่ า โดยถูกถ่ายทอดจาก
บนพื้ น ดิ น สู่ ใ ต้พ้ื น ดิ น การผลิ ต เศษซากใบไม้
ขึ้ นอยู่กบั สังคมพืชในแต่ละพื้นที่ ฤดู กาล สภาพ
ภูมิศาสตร์ รวมไปถึ งปั จจัยทางกายภาพและเคมี
ต่าง ๆ (Ananthakrishnan, 1996)
ดัง นั้น วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้
เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง การกระจายของไม้ ใ หญ่ (tree)
และไม้หนุ่ม (Sapling) และรวมถึงซากพืช (Litter)
ในพื้นที่ ป่าเต็ง รั ง เพื่อที่ จะได้ทราบลักษณะการ
กระจายของมวลชี วภาพที่ ได้จากการเก็บเศษกิ่ ง
ไม้และใบไม้ที่ร่วงหล่ นของซากต้นไม้ เพื่อเป็ น
ข้อ มู ล ในการจัด การป่ าเต็ ง รั ง ในพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป

จังหวัดแพร่ มี เนื้ อที่ 1,041 ไร่ สภาพภู มิ อากาศ มี
อุ ณหภู มิ เฉลี่ ยตลอดปี อยู่ระหว่าง 9.2 - 43.0 องศา
เซลเซี ยส ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ยตลอดปี อยู่ระหว่าง
1,009.8 - 1,550 มิลลิ เมตร มี ความสู งของพื้นที่ 236
เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (Ninkaew and
Asanok, 2015)
2. วิธีการศึกษา
วางแปลงตัวอย่างขนาด 10 เมตร  10 เมตร
จ านวน 32 จุ ด ส ารวจ กระจายอยู่ ท ั่ว พื้ น ที่ ห ลั ง
จากนั้นแบ่ งเป็ นแปลงย่อยขนาด 4 เมตร x 4 เมตร
และขนาด 1 เมตร x 1 เมตร บริ เวณมุมแปลงทุก ๆ
แปลงย่อยเพื่อเก็บข้อมูลเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter
at breast height, DBH) และความสู งของไม้ในสอง
ระดับคื อ ไม้ใหญ่ (ไม้ที่ มี DBH ≥ 4.5 cm และสู ง
เกิ น 1.30 m) และไม้หนุ่ ม (ไม้ที่ มี DBH < 4.5 cm
และสู งเกิ น 1.30 m) ในแปลง 10 เมตร  10 เมตร
และ 4 เมตร  4 เมตร ตามลาดับ

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาในพื้นที่ ป่าเต็งรัง ของมหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้ -แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ อ าเภอร้ อ งกวาง

Figure 1 Sample points, , for data collection in the study area.
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พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างซากพืช ในที่น้ ีคือส่ วนของใบ
และกิ่งในแปลงย่อย 1 เมตร  1 เมตร หลังจากนั้น
จั ด ท า แ ผ น ที่ ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม ห น า แ น่ น
พื้นที่หน้าตัด และมวลชี วภาพของอิ นทรี ยวัตถุ ใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic information
system, GIS ) เข้ามาช่ วย เพื่อให้ทราบการกระจาย
ของมวลชี วภาพซากพืชตามการกระจายของพันธุ์
ไม้ท้ งั ไม้ตน้ และไม้หนุ่ม

โดย MC (%) = น้ าหนักสด × 100
น้ าหนักแห้ง
3.3 การกระจายของพรรณไม้และซากพืช
นาเข้า ข้อ มู ล พิ ก ัด ต าแหน่ ง ของชนิ ดไม้
และซากพืชจากแปลงทดลองทั้งหมด (Figure 1)
โดยใช้ เ ครื่ องส ารวจพิ ก ั ด ดาวเที ย ม (Global
Positioning System, GPS) น ามาประยุ ก ต์ ก ั บ
เทคนิ คการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศาสตร์ เพื่ อวิเคราะห์ ก ารซ้อนทับ (overlay)
การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล (Classification) และการ
ประมาณค่ า ช่ ว ง (Interpolation) ด้วยโปรแกรม
ArcGis 10.6 (Mamah, 2013) โดยค านวณความ
หนาแน่ นและซากพืชในแต่ละจุดสารวจเพื่อนามา
ทาการกระจายข้อมูลและสร้ างแผนที่การกระจาย
ของความหนาแน่ น ของไม้ใ หญ่ ไม้ห นุ่ ม และ
ปริ มาณซากพืชในพื้นที่ศึกษา

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช
คานวณหาความหนาแน่ น (density, D)
ความถี่ (frequency, F) และพื้ น ที่ ห น้ า ตัด (basal
area, Ba) ทั้งไม้ตน้ และไม้หนุ่ม (Kutintara, 1999)
ความหนาแน่น (D) = จานวนต้นทั้งหมดที่ปรากฏ
พื้นที่สารวจทั้งหมด
ความถี่ (F) = จานวนแปลงที่พบชนิดไม้ x 100
จานวนแปลงที่สารวจทั้งหมด

ผลและวิจารณ์
1. โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้
ช นิ ด ไ ม้ ท้ ั ง ห ม ด ภ า ย ใ น ป่ า เ ต็ ง รั ง
(Deciduous dipterocarp forest, DDF) พบ 26 ชนิด
23 สกุ ล 17 วงศ์ วงศ์เด่ นด้า นจ านวนชนิ ด ที่ พ บ
มากที่สุด คือ วงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) และ
เมื่อพิจารณาตามขนาดของพรรณไม้ ได้ผลดังนี้
ไม้ใ หญ่ พบ 24 ชนิ ด 21 สกุ ล 15 วงศ์
ชนิดไม้ที่มีความหนาแน่นสู งสุ ด 5 อันดับแรก คือ
เต็ ง (Shorea obtasa) ยางเหี ย ง (Dipterocarpus
obtusifolius) ย า ง พ ล ว ง ( Dipterocarpus
tuberculatns) รัง (Shorea siamensis) และมะม่วง
หั ว แมงวัน (Buchanania lanzan) มี ค่ า เท่ า กั บ
1,096.88, 421.88, 387.50, 312.50 และ 118.75 ต้น

พื้นที่หน้าตัด (Ba, m2) = (22/7)*DBH2 / (4 x 10-7)¶

3.2 มวลชีวภาพของซากพืช
ค านวณมวลชี วภาพหรื อน้ าหนักแห้ ง
ของส่ วนต่าง ๆ ของซากพืชจากเปอร์ เซ็นต์ความชื้ น
ที่ได้จากการหาความชื้ นในส่ วนต่าง ๆ ของซากพืช
ได้ แ ก่ ใบ และกิ่ ง ให้ เ ป็ นมวลชี ว ภาพซากพื ช
(กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ) (Sukwong, 2016.) ดังนี้
Biomass = (100×FW)
(MC+100)
เมื่อ FW = น้ าหนักสด(fresh weight, kg)
MC = เปอร์ เซ็นต์ความชื้ น (moisture content, %)
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ต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ ส่ วนความถี่ของชนิดไม้ที่มี
ค่ า สู ง สุ ด คื อ เต็ ง รั ง ยางเหี ย ง ยางพลวง และ
มะม่วงหัวแมงวัน มีค่าเท่ากับ 96.88, 71.88, 59.38,
46.88 และ 40.64 เปอร์เซนต์ ตามลาดับ (Table 1)
จากผลการศึกษาพบว่าความหลากชนิดของไม้ตน้
ของพื้ น ที่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ที่ มี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการขึ้นอยู่ของชนิ ดไม้
ในป่ าเต็ง รั ง พื้ นที่ อื่ น ๆ ที่ มี ค่ า สู ง กว่า เกื อ บสอง
เท่ า ตัว จากรายงานการศึ ก ษาองค์ป ระกอบของ
พรรณพืชในป่ าเต็งรัง พื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติขุน
แม่กวงของ Kachina et.al. (2019) ที่พบชนิดไม้

47 ชนิ ด 41 สกุ ล 25 วงศ์ หรื อ จากรายงานของ
Asanok and Taweesuk (2562) ในพื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง
บริ เวณลุ่มน้ าแม่คามี ที่พบชนิ ดไม้ถึง 42 ชนิ ด 35
สกุล 15 วงศ์ การที่ พบความหลากชนิ ดในพื้ นที่
ศึกษาน้อยกว่าป่ าเต็งรั งที่ อื่น ๆ ของประเทศอาจ
เกิดจากการที่ยงั คงมีการรบกวนจากกิ จกรรมของ
มนุษย์ของชุมชนโดยรอบเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้
และผลิตผลรองป่ า รวมทั้งดินเป็ นหิ นลูกรังและมี
ความแห้งแล้งสู งมากท าให้การสื บ ต่ อพันธุ์ ข อง
ชนิดไม้เกิดขึ้นได้นอ้ ยมาก

Table 1 Top ten tree species in the frequency and density in DDF at the Maejo University Phrae campus
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Species
Shorea obtasa
Shorea siamensis
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus tuberculatns
Buchanania lanzan
Aporosa villosa
Canarium subulatum
Vitex peduncularis
Gluta usitata
Catunaregam tomentosa
Other (14 species)

Family
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Anacardiaceae
Symploceae
Burseraceae
Lamiaceae
Anacardiaceae
Rubiaceae

ไม้ห นุ่ ม พบ 13 ชนิ ด 11 สกุ ล 10 วงศ์
ชนิ ด ที่ มี ค วามหนาแน่ น สู ง สุ ด คื อ เต็ง (Shorea
obtasa) รั ง ( Shorea siamensis) เ ห มื อ ด แ อ
(Memecylon edule) ยางพลวง (Dipterocarpus
tuberculatns) และมะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania

Frequency
(%)
96.88
71.88
59.38
46.88
40.63
25.00
21.88
15.63
15.63
3.13
32.72

Density
(individual.ha-1)
1128.125
390.625
431.25
315.625
118.75
37.50
59.375
40.625
18.75
21.875
121.88

lanzan) มี ค่ า เท่ า กับ 200.00, 93.75 87.50, 50.00
และ 31.25 ต้นต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ (Table 2) ซึ่ ง
ความหนาแน่นของไม้เด่นในระดับไม้รุ่นต่ากว่าไม้
ใหญ่มาก แสดงว่าการรักษาโครงสร้างป่ าและการ
สื บต่ อพันธุ์ ไม่ เป็ นปกติ ตามธรรมชาติ คื อ มี ไม้
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ขนาดเล็กจ านวนน้อยในพื้ นที่ ป่ าไม่ พร้ อมเจริ ญ
ทดแทนเป็ นไม้ใหญ่ในอนาคต (Marod et al., 2018)
และต้องหาวิธี การที่ สามารถรั กษาโครงสร้ างป่ า
และการสื บต่อพันธุ์ให้เป็ นปกติตามธรรมชาติ คือ l

ส่ งเสริ มหรื อเข้าไปจัดการให้มีไม้ขนาดเล็กจานวน
มากที่ พร้ อมเจริ ญทดแทนเป็ นไม้ใหญ่ในอนาคต
(Nakthanom and Thinkampheang, 2018)

Table 2 Top ten sapling species in the frequency and density in DDF at the Maejo University Phrae campus
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Species
Shorea obtasa
Shorea siamensis
Memecylon edule
Dipterocarpus tuberculatns
Buchanania lanzan
Dipterocarpus obtusifolius
Dillenia obovata
Aporosa villosa
Catunaregam tomentosa
Cratoxylum formosum
Other (3 species)

Family
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Melastomataceae
Dipterocarpaceae
Anacardiaeceae
Dipterocarpaceae
Dilleniaceae
Symplocaceae
Rubiaceae
Hypericaceae

2. การกระจายความหนาแน่นของชนิดไม้
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม
หนาแน่ น ของไม้ใ หญ่ ในป่ าเต็ง รั ง พบมี ค วาม
หนาแน่ นอยู่ระหว่าง 128.27 - 815.63 ต้นต่อเฮก
แตร์ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ช่วง โดยช่วงที่มีการ
กระจายความหนาแน่ นของไม้ใหญ่ที่ครอบคลุ ม
พื้นที่ได้มากที่สุด คือ ช่วงความหนาแน่นในระดับ
ปานกลาง (403.21 – 540.68 ต้นต่อเฮกแตร์ ) มีการ
ครอบครองพื้ น ที่ ร้ อ ยละ 35.98 ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา
และช่ วงที่มีความหนาแน่ นของไม้ใหญ่ที่พบการ
ครอบครองพื้นที่นอ้ ยที่สุด คือ ความหนาแน่นใน
ระดับมากที่สุด (678.16 – 815.63 ต้นต่อเฮกแตร์ )

Frequency
(%)
40.62
28.12
9.37
15.62
12.50
6.25
6.25
9.37
6.25
9.37
9.36

Density
(individual.ha-1)
100.00
46.87
43.70
25.00
15.62
12.50
9.37
9.37
6.25
6.25
9.36

(Figure 2A) แสดงว่าศักยภาพของพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมส าหรั บ ไม้ใ หญ่ ใ นพื้ นที่ มี อยู่ค่ อนข้าง
น้อย เนื่ องจากพื้นที่ส่วนใหญ่น้ นั เป็ นดินที่มีลูกรัง
ผสมมากและกระจายอยูท่ วั่ ทั้งพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
ชนิดไม้สาคัญที่ถือว่าเป็ นไม้เด่นในป่ าเต็งรัง เช่น
เต็ง รัง ยางพลวง เป็ นต้น ยังคงสามารถพบเห็ น
การกระจายได้ทวั่ ไป (Table 3)
การกระจายความหนาแน่นของไม้หนุ่ม พบ
มีความหนาแน่นระหว่าง 0 -1,199.94 ต้นต่อเฮกแตร์
โดยช่ ว งความหนาแน่ น ของไม้ ห นุ่ ม ที่ ก ระจาย
ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด คือ ช่วงความหนาแน่ นใน
ระดับน้อยมาก (0 – 239.99 ต้นต่อเฮกแตร์ ) ซึ่ งมีพ้นื ที่
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ครอบครองร้ อยละ 39.02 ของพื้นที่ ศึกษา และช่ วง
ความหนาแน่ นที่ มี ก ารกระจายครอบคลุ ม พื้ น ที่ ไ ด้
น้อยที่สุด คือ ความหนาแน่นในระดับมาก (719.97 –
959.69 ต้นต่อเฮกแตร์ ) (Table 4) อย่างไรก็ตามพื้นที่
ร้ อยละ 72 ของพื้นที่ ท้ งั หมด เป็ นพื้นที่ การกระจาย
ของความหนาแน่ นในระดับน้อยและน้อยที่สุด ของ
ไม้หนุ่ มในพื้นที่ป่าเต็งรัง (Figure 2B) แสดงให้เห็ น
ว่าการตั้งตัวในระดับไม้หนุ่มมีนอ้ ยมากและยากที่จะ
สามารถรั ก ษาโครงสร้ า งและการสื บ ต่ อ พัน ธุ์ ตาม
ธรรมชาติได้ในอนาคต

ชนิ ดไม้เต็ง ถือได้ว่าเป็ นไม้เด่ นในพื้ นที่
เนื่ องจากมี ความหนาแน่ นมากที่สุด ทั้งในระดับ
ไม้ใหญ่และไม้หนุ่ม มีค่าเท่ากับ 57.76 ต้นต่อเฮก
แตร์ และ 5.12 ต้นต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ อย่างไรก็
ตามการกระจายของต้น เต็ ง แม้ว่ า สามารถพบ
กระจายอยู่ทวั่ พื้นที่ แต่การกระจายของไม้ใ หญ่
และไม้ห นุ่ ม เป็ นไปในลัก ษณะแปรผกผัน กัน
(Figure 3 A and B) เนื่ องจากไม้หนุ่ มไม่สามารถ
ตั้งตัวและเจริ ญเติบโตได้ในพื้นที่ไม้ใหญ่

Table 3 The distribution area of tree density in the DDF was shown.
Density (individual.ha-1)
Area (ha)
Area (%)
Highest

(678.16 – 815.63)

2.81

3.30

High

(540.68 – 678.16)

17.70

20.80

Moderate (403.21 – 540.68)

30.63

35.98

Low

(265.47 – 403.21)

23.47

27.57

Very low (128.27 – 265.74)

10.65

12.51

Table 4 The distribution area of sapling density in the DDF was shown.
Density (individual.ha-1)

Area (ha)

Area (%)

Highest (959.69 - 1,199.94)

6.80

7.99

High

(719.97 - 959.69)

4.33

5.32

Moderate (479.98 - 719.97)

12.56

14.69

Low

28.18

33.10

33.22

39.02

(239.99 - 479.98)

Very low (0 – 239.99)

3. การกระจายของพื้นที่หน้าตัด
การกระจายของพื้นที่หน้าตัดไม้ทุกชนิด
ในระดับ ไม้ใ หญ่ พบว่า มี พ้ื นที่ หน้า ตัด ระหว่า ง
0.69 - 6.02 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ สามารถแบ่ง

ออกเป็ น 5 ช่ วง ซึ่ งพื้นที่หน้าตัดระดับปานกลาง
(2.82 – 3.89 ตารางเมตรต่ อ เฮกแตร์ ) มี พ้ื น ที่
ครอบคลุ ม มากที่ สุ ด เท่ า กับ ร้ อ ยละ 36.27 ของ
พื้ นที่ ศึ ก ษา ขณะที่ พ้ื นที่ หน้า ตัดระดับ มากที่ สุ ด
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(4.95 – 6.02 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ) มีพ้ืนที่การ
กระจายน้อยที่ สุด เท่ากับร้ อยละ 6.45 ของพื้นที่
ศึกษา (Table 5) แสดงว่าพื้นที่ป่าส่ วนใหญ่เป็ นไม้
ที่มีขนาดเล็กเนื่องจากในอดีตนั้นป่ าเต็งรังบริ เวณ
นี้เคยมีการใช้ประโยชน์จากการตัดไม้เพื่อใช้ใน

ครั ว เรื อ น สภาพป่ าปั จ จุ บ ัน มี ก ารทดแทนตาม
ธรรมชาติ หรื อเรี ยกว่า เป็ นป่ าเต็งรังรุ่ นสอง ซึ่ งมี
แต่ ต้ น ไม้ ข นาดเล็ ก ท าให้ ก ารกระจายของ
พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ไม้ ใ หญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ค่อนข้างมาก (0.69 - 3.89 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ )

A)

B)

Figure 2 The distribution density of tree (A) and sapling (B) in the DDF was shown.

A)

B)

Figure 3 The distribution density of tree (A) and sapling (B) of Shorea obtusa in the DDF was shown.
76

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 4 (1): 68-82 (2563)

แสดงให้เห็ นว่าการกระจายของพื้นที่ หน้า ตัดมี
ความสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นของต้นไม้ โดยที่

พื้นที่หน้าตัดที่มีปริ มาณมากพบกระจายในบริ เวณ
พื้นที่ที่มีตน้ ไม้ข้ ึนอยูห่ นาแน่นมาก (Figure 4 A)

Table 5 Basal area of tree distribution in Dry Dipterocarp Forest
Basal area (m2.ha-1)

Area (ha)

Area (%)

Highest

(4.95 – 6.02)

5.49

6.45

High

(3.89 – 4.95)

18.00

21.08

Moderate (2.82 – 3.89)

30.88

36.27

Low

(1.76 – 2.82)

23.14

27.18

Very low (0.69 – 1.76)

7.81

9.17

A)

B)

Figure 4 Basal area distribution of tree (A) and sapling (B) in DDF was shown.
การกระจายพื้นที่หน้าตัดของชนิ ดไม้ใน
ระดับไม้หนุ่ม พบว่ามีพ้ืนที่หน้าตัดอยู่ระหว่าง 0
-1.46 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ โดยที่พ้ืนที่หน้าตัด
ระดับน้อยมาก (0.00 – 0.29 ตารางเมตรต่ อ เฮก
แตร์ ) มี พ้ืนที่ ครอบคลุ มมากที่ สุ ด ร้ อยละ 49.57
ของพื้นที่ ศึกษา แตกต่างจากพื้นที่ หน้าตัดระดับ

มากที่สุด (1.17 – 1.46 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ) ที่มี
พื้นที่ครอบคลุ มน้อยที่สุด ร้ อยละ 2.36 ของพื้นที่
ศึกษา (Table 6)
ชนิ ดไม้ เ ต็ ง ยั ง คงเป็ นไม้ ที่ มี ข นาด
พื้นที่หน้าตัดสู งสุ ด ทั้งระดับไม้ใหญ่และไม้หนุ่ ม
มี ค่ า เท่ า กับ 24.43 ตารางเมตรต่ อ เฮกแตร์ และ
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0.004 ตารางเมตรต่ อเฮกแตร์ ตามล าดับ ไม้เต็ง
สามารถกระจายอยูไ่ ด้ทวั่ ทั้งพื้นที่ป่าเต็งรัง แสดง
ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าเต็งรังบริ เวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แพร่ -เฉลิ มพระเกี ยรติ เป็ นพื้ นที่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่ อ การตั้ง ตัว ของไม้ เ ต็ ง (Figure 5)
เนื่ องจากส่ วนใหญ่พ้ืนที่มีความแห้งแล้งสู ง และ
ดิ นที่ส่วนใหญ่เป็ นดิ นลูกรัง ทาให้พรรณไม้ชนิ ด
อื่นสื บต่อพันธุ์ได้ยากเมื่อเทียบกับไม้เต็ง ถิ่นอาศัย
ที่ เหมาะสมต่ อการตั้ง ตัวของพรรณพื ชจึ ง นับว่า
เป็ นปั จจั ย ส าคัญ ในการน ามาใช้ ใ น การวาง
แผนการจัดการฟื้ นฟูป่าบริ เวณนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการทางนิ เ วศวิ ท ยา (ecological
niche) ของพื ช ในแต่ ล ะชนิ ด อย่ า งเหมาะสม
โดยเฉพาะการปรั บสภาพดิ นก่ อนการปลู กฟื้ นฟู

เพื่อที่จะให้ตน้ ไม้ชนิ ดอื่น ๆ สามารถขึ้นร่ วมกัน
ได้ในพื้นที่อย่างมีความเหมาะสม
จากการศึกษาของ Ninkaew and Asanok
(2015) โครงสร้างสังคมพืชและการประเมินการ
กั ก เ ก็ บ ค า ร์ บ อ น ใ น พื้ น ที่ ป่ า ธ ร ร ม ช า ติ
มหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้- แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พบ
ขนาดพื้นที่หน้าตัดและความหนาแน่นของหมู่ไม้
มี ค่ า เท่ า กับ 19.56 ตารางเมตรต่ อ เฮกแตร์ และ
82.48 ต้นต่ อเฮกแตร์ ตามล าดับ ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่า
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เนื่ องจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี การ
วางแปลงแบบเป็ นระบบทาให้การกระจายของ
แปลงทดลองในพื้นที่ศึกษาที่บางบริ เวณเป็ นพื้นที่
ที่ มีหินลู กรั งอยู่เป็ นจานวนมากทาให้ไม้ที่ข้ ึ นอยู่
ในบริ เวณนั้นเจริ ญเติบโตได้ค่อนข้างยาก

Table 6 Basal area distribution of sapling in DDF was shown.
Basal area (m2.ha-1)

Area (ha)

Area (%)

Highest (1.17 – 1.46)

2.01

2.36

High

(0.87 – 1.17)

5.78

6.79

Moderate (0.58 – 0.87)

7.32

8.60

Low

(0.29 – 0.58)

27.92

32.79

Very low (0.00 - 0.29)

42.20

49.57

4. การกระจายของมวลชีวภาพซากพืช
ผลการศึ ก ษาการกระจายมวลชี ว ภาพ
ของซากพืช (ใบและกิ่ ง) พบมวลชี วภาพทั้งหมด
0.007 ตันต่อเฮกแตร์ จาแนกเป็ นมวลชีวภาพของ
ใบและกิ่ง เท่ากับ 0.002 และ 0.005 ตันต่อเฮกแตร์
ตามลาดับ พบได้ทวั่ ไปในพื้นที่และมีปริ มาณมาก
ทางทิศใต้ของพื้นที่ศึกษา (Figure 6) การกระจาย
ของมวลชี วภาพซากใบและกิ่งในช่ วงที่พบค่าสู ง

ที่ สุ ด มี พ้ื น ที่ ป กคลุ ม ร้ อ ยละ 3.25 และ 2.55
ตามล าดับ (Table 7 and 8) ซึ่ ง มี ค่ า น้อยกว่า การ
รายงานของ Phaowongsa (1976) ที่ศึกษาปริ มาณ
การร่ ว งหล่ น ของซากพื ช ในป่ าเต็ ง รั ง บริ เ วณ
สถานี วิจยั สะแกราช พบว่ามีปริ มาณซากพืชเฉลี่ย
0.013 ตันต่อเฮกแตร์ เนื่ องจากไม้ที่อยู่ในพื้ นที่ มี
ความหนาแน่ น และพื้ น ที่ ห น้ า ตัด ต่ า จึ ง ท าให้ มี
ปริ มาณเศษซากพืชที่ร่วงหล่นมีนอ้ ยตามไปด้วย
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A)

B)

Figure 5 Basal area distribution of Shorea obtusa in DDF. A) and B) indicate tree and sapling, respectively.

A)

B)

Figure 6 Biomass distribution map of litter in the DDF was shown. A) and B) indicate leave and branches, respectively.
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Table 7 Biomass distribution of litter (leaves) in DDF was shown.
Biomass (kg.ha-1)
Area (ha)
Area (%)
Highest

(65.52 – 81.35)

2.77

3.25

High
(49.69 – 65.52)
Moderate (33.87 – 49.69)

10.37
20.23

12.17
23.74

Low
(18.05 – 33.87)
Very low (< 2.22 – 18.05)

9.75
42.11

11.44
49.41

Table 8 Biomass distribution of litter (branches) in DDF was shown.
Biomass (kg / ha)
Area (ha)
Area (%)
Highest
High
Moderate
Low
Very low

(41.57 – 49.92)
(33.22 – 41.57)
(24.87 – 33.22)
(16.52 – 24.87)
(< 8.17 -16.52)

2.17
13.50
15.92
26.50
27.17

2.55
15.83
18.67
31.08
31.87

บูรณาการเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์และการฟื้ นฟู
ป่ าเต็งรัง ได้อย่า งเป็ นระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้นในอนาคต อีกทั้งองค์ความรู ้ที่ได้รับยัง
ใช้ เ ป็ นฐานข้อ มู ล ทรั พ ยากรความหลากหลาย
พรรณพื ช เพื่ อ การใช้ป ระโยชน์ อ ย่า งยัง่ ยืน ของ
ชุมชนบริ เวณรอบมหาวิทยาลัย ในอนาคต

สรุ ป
พื้นที่ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่
เฉลิ มพระเกี ยรติ พบชนิ ดไม้ท้ งั ในระดับไม้ใหญ่
และไม้รุ่น จานวน 26 ชนิด 23 สกุล 17 วงศ์ วงศ์ที่
พ บ ม า ก ช นิ ด ที่ สุ ด คื อ ว ง ศ์ ไ ม้ ย า ง
(Dipterocarparceae) ความหนาแน่นของไม้ใหญ่มี
ค่าสู งกว่าไม้รุ่น และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
พื้นที่หน้าตัด โดยการร่ วงหล่นของซากพืชในป่ า
เต็ง รั ง ท าให้มี ม วลชี วภาพซากพื ช บริ เวณพื้ น ป่ า
ทั้งหมดเท่ากับ 0.007 ตันต่อเฮกแตร์ และกระจาย
อยู่ทวั่ พื้นที่ป่าเต็งรังโดยพบมากบริ เวณที่มีตน้ ไม้
ขึ้นอยู่หนาแน่ นของพื้นที่ การประมวลผลข้อมูล
เชิ ง พื้ น ทั้ ง การกระจายของชนิ ด ไม้ แ ละมวล
ชี วภาพซากพืช ในรู ปของแผนที่การกระจายท า
ให้ ส ามารถน าไปใช้ใ นการด าเนิ น งานในเชิ ง

ข้ อเสนอแนะ
ควรมี ก ารศึ ก ษาวิเ คราะห์ ค วามเข้ม ข้น
ของธาตุ อาหารจากซากพื ช รวมถึ งข้อมู ล ปั จจัย
สิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการร่ วงหล่นของซากพืชใน
ระยะยาว เพื่ อติ ดตามความผันแปรของปริ มาณ
ธาตุอาหารจากซากพืชภายในระบบนิเวศป่ าเต็งรัง
ซึ่ งจะทาให้ทราบการฟื้ นตัวของระบบนิ เวศตาม
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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