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บทคัดย่อ
การสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับระบบวนเกษตรในพื้นที่สูงมีความจาเป็ นสาหรับการจัดการพื้นที่ตน้ น้ า
ให้ ค นสามารถอยู่ กับ ป่ าได้ ดัง นั้น การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ จ าแนกรู ป แบบวนเกษตรกาแฟและ
เปรี ยบเทียบลักษณะโครงสร้างสังคมพืชรวมถึงวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นกับกาแฟอราบิกา ใน
พื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ ป่าขุนแม่กวงอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการวางแปลง
ตัวอย่า งขนาด 20 เมตร x 20 เมตร จานวน 15 แปลง ให้ค รอบคลุ ม พื้ นที่ วนเกษตรกาแฟและป่ าดิ บ เขา
ธรรมชาติ พร้อมกับเก็บข้อมูลองค์ประกอบชนิดพืชเพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างสังคมพืช ผลการศึกษา
พบว่า ระบบวนเกษตรกาแฟ ในพื้นที่ศึกษา สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองสังคมย่อย ได้แก่ ระบบวนเกษตร
กาแฟปลูกร่ วมไม้ป่า และระบบวนเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ผล โดยระบบวนเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ป่ามี
ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชใกล้เคียงกับป่ าธรรมชาติมากกว่าระบบวนเกษตรกาแฟปลูก
ร่ วมไม้ผล และพบว่าขนาดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เป็ นปัจจัยจากัดในการเติบโตของต้นกาแฟ ผลการศึกษา
บ่งชี้วา่ การทาวนเกษตรกาแฟควรพิจารณาองค์ประกอบและความหลากหลายของไม้ตน้ เป็ นสาคัญ
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ABSTRACT
The knowledge of highland agroforestry systems is essential for head watershed management for
people living with the forest. This study investigated the Coffee – Agroforestry System (CAS) and
comparing plant community characteristics, and also the relationship between tree composition and coffee
were analyzed. The 20 m x 20 m permanent plots were established on CAS and old growth montane forest
were 15 plots in total. Species composition was collected for analyzed the plant community structure.
Results show that, the CAS classified into two sub-communities; coffee agroforestry with wild species
(CAW) and coffee agroforestry with fruit species (CAF). The CAW showed community characteristic
similar with the natural forest than the CAF sub-community, and also the large trees were limited coffee
growth in the study sites. These results suggested the important for the CAS practices should considered up
on species composition and diversity of tree.
Keywords: Highland-agroforestry, Head watershed forest, Montane forest, Arabica Coffee

1

Department of Forest Management, Maejo University, Phrae Campus, Phrae, 54140 Thailand
2
Department of Agroforestry, Maejo University, Phrae Campus, Phrae, 54140 Thailand
*
Corresponding author: E-mail: toktok1150@hotmail.com

64

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 4 (2): 63-76 (2563)

ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในอุณหภูมิต่าระหว่าง 15-22
องศาเซลเซียส ปริ มาณน้ าฝน เฉลี่ยรายปี ประมาณ
1,500 - 2,300 มิ ลลิ เมตร และสามารถขึ้นได้ดีที่
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 700-1,765 เมตร
(Inkhwaen and Meeboonlum, 2013) ดั ง นั้ นการ
จัด การปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมส าหรั บ
กาแฟอราบิกาโดยเฉพาะด้านอุณหภูมิและปริ มาณ
แสงจึงสามารถกระทาได้ด้วยการปลูกต้นไม้ให้
ร่ มเงาหรื อการปลู ก แบบวนเกษตรกาแฟ ซึ่ ง
สามารถช่วยเพิ่มผลผลิ ตและกาจัดวัชพืชได้เป็ น
อย่ า งดี (Bosselmann et al., 2009; Boreux et al.,
2016) นอกจากนั้ น การปลู ก กาแฟอราบิ ก าใน
สภาพป่ าธรรมชาติ ยัง สามารถให้ผ ลผลิ ต และ
คุณภาพของกาแฟที่ดีกว่าการปลูกกาแฟในสภาพ
กลางแจ้ง เพราะทาให้เมล็ดกาแฟมีระยะเวลาการ
สะสมอาหารได้มากขึ้นและสุ กช้ากว่าการปลูกใน
สภาพกลางแจ้ ง (Nesper, 2017) นอกจากนั้ น
สภาพป่ าธรรมชาติ ย งั ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตัว ทาง
ลักษณะสัณฐานวิทยาของกล้ากาแฟ (Thongplew
et al., 2020) และส่งผลให้ใบกาแฟมีความสามารถ
สังเคราะห์แสงในที่ แสงน้อยได้ดีก ว่ากลางแจ้ง
(Thaisantad et al., 2000) อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บัน
แม้ว่าจะมีงานวิจยั เกี่ยวกับวนเกษตรกาแฟอยู่เป็ น
จานวนมาก แต่ส่วนใหญ่มกั มุ่งเน้นไปที่ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิต
ของต้นกาแฟ เช่น การศึกษาของ Sungpalee et al.
(2017) Dechkruth and Naphrom (2017) แ ล ะ
Thongplew et al. (2020) ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาถึ ง
ความหลากหลายและลักษณะองค์ประกอบของ
หมู่ ไ ม้ป ลู ก ร่ ว มในระบบวนเกษตรกาแฟยัง มี
การศึกษาอยูน่ อ้ ยในประเทศไทย

บทนา
วนเกษตรเป็ นรู ปแบบการจัดการการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น อย่ า งยัง่ ยืน โดยการผสมผสาน
ระหว่างการเกษตร ป่ าไม้ และปศุสัตว์ ในพื้นที่
เดี ย วกั น อย่ า งลงตั ว เพื่ อ ประโยชน์ ท างด้ า น
นิ เวศวิทยาและเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ผลผลิตและ
ผลประโยชน์สูงสุด ปัจจุบนั ระบบวนเกษตรได้รับ
ความส นใ จมาก ขึ้ น เนื่ องจากเป็ นการท า
การเกษตรให้มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ ป่ าและทา
หน้าที่ในการอนุรักษ์ดินและน้ าได้เช่นเดียวกับป่ า
ธรรมชาติ (Nair, 1993) ปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารท าวน
เกษตรกัน อย่ า งกว้า งขวางทั่ว โลก โดยเฉพาะ
ประเทศที่ ก าลัง พัฒ นาในเขตร้ อ น ได้แ ก่ แถบ
ประเทศลาติ น อเมริ กา แอฟริ กา และ เอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (World Agroforestry, 2019)
ประเทศไทยนั บ เป็ นอี ก ประเทศหนึ่ งที่ ท าวน
เกษตรกันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในแถบทาง
ภาคเหนื อข อง ป ระ เ ทศ จากราย งา น ข อ ง
Preechapanya et al. (1985) ได้ แ บ่ ง ระบบวน
เกษตรในภาคเหนื อของประเทศไทยออกเป็ น 30
ระบบ เช่น ป่ าเมี่ยง ข้าวไร่ หมุนเวียน ข้าวไร่ ผสม
ไม้ยืนต้น ข้าวโพดผสมไม้ยืนต้น สวนบ้าน และ
กาแฟผสมไม้ยืน ต้น เป็ นต้น ส าหรั บ ระบบวน
เกษตรกาแฟในภาคเหนื อของประเทศไทยส่ วน
ใหญ่ ม ั ก เป็ นการปลู ก กาแฟอราบิ ก า (Coffea
arabica) ผสมกับไม้ยืนต้น เช่น กระถิน นางพญา
เสื อโคร่ ง หรื อไม้ผลอื่ น ๆ (Preechapanya et al.,
1985) หรื อบางครั้งอาจมีการปลูกแทรกเข้าไปใน
พื้ นที่ ป่ า เช่ น ป่ าดิ บเขาระ ดั บ ต่ า เป็ นต้ น
(Thongplew et al., 2020) ส าเหตุ ที่ นิ ย ม ป ลู ก
กาแฟอราบิกาในทางภาคเหนื อนั้นเนื่ องจากกาแฟ
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โครงการพัฒ นาพื้ น ที่ ป่ าขุ น แม่ ก วงอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชี ยงใหม่ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 โดย
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มีพระราชดาริ ให้นาองค์ความรู ้ที่
ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจยั ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง ซึ่ง
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นป่ าต้น น้ า แม่ ก วงและถู ก ปก
คลุมด้วยป่ าดิบเขาระดับต่า และพื้นที่ดงั กล่าวยังมี
ประชาชนอาศัย อยู่จานวนมากถึง 6 ตาบล (The
Royal – initiated Khun Mae Kuang Forest Area
Development Project, 2013) ดัง นั้ น การที่ จ ะให้
ผูค้ นเหล่านี้ อาศัยอยู่กบั ป่ าได้ทางโครงการพัฒนา
พื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จึง
ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุ กพื้นที่ทากินใน
พื้นที่ตน้ น้ า โดยการส่ งเสริ มให้ประชาชนทากิ น
ในระบบวนเกษตรกาแฟ โดยเน้นไปที่การปลูก
กาแฟอราบิกาแทรกเข้าไปในพื้นที่ป่าที่มีการแบ่ง
เขตให้ทากินเรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏว่าการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางนี้ ได้ผลเป็ นอย่างดีทาให้ประชาชนที่
อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ มี อ าชี พ และรายได้ ที่ ม ั่ น คง
อย่างไรก็ตามเนื่องจากการปลูกกาแฟแทรกเข้าไป
ในพื้ น ที่ ป่ าเท่ า กับ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
โครงสร้ า งป่ าดั้ง เดิ ม แต่ ก็ ย ัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง
ลักษณะองค์ประกอบของไม้ปลูกร่ วมในรู ปแบบ
วนเกษตรกาแฟในพื้นที่ดงั กล่าวจนถึงปัจจุบนั
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการศึกษาความ
หลากหลายและลักษณะองค์ประกอบไม้ปลูกร่ วม
ในระบบ วนเกษตรกาแฟ บริ เ วณโครงการ
พั ฒ นาพื้ นที่ ป่ าขุ น แม่ ก วงอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจาแนกลักษณะหมู่ไม้ปลูก
ร่ วมวนเกษตรกาแฟรวมกับป่ าธรรมชาติ ด้ ัง เดิ ม
และมี การศึกษาความหลากหลายของพรรณพื ช
ในแต่ ล ะสั ง คม รวมถึ ง การหาความสั ม พัน ธ์
ระหว่า งลัก ษณะต้น กาแฟและลัก ษณะไม้ต้น ที่
ปลูกร่ วมในระบบวนเกษตรกาแฟ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การน าองค์ค วามรู ้ ดัง กล่ า วไปประยุ ก ต์ใ ช้เ พื่ อ
จัดการพื้นที่ที่มีการทาการเกษตรที่สูงในรู ปแบบ
วนเกษตรกาแฟให้มีความยัง่ ยืนต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานที่ศึกษา
งานวิ จัย นี้ ดาเนิ นการในพื้ นที่ โครงการ
พั ฒ นาพื้ นที่ ป่ าขุ น แม่ ก วงอั น เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ มี เ นื้ อที่ ป ระมาณ 345,000 ไร่
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต าบลเทพเสด็ จ ต าบลป่ าเมี่ ย ง
ต าบลเชิ ง ดอย ต าบลลวงเหนื อ ต าบลแม่ โ ป่ ง
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และตาบลห้วย
แก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระดับความ
สู งของพื้นที่อยู่ระหว่าง 800 ถึง 1,500 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี
มีค่าเท่ากับ 1,100 ถึง 1,200 มิลลิเมตร อุณหภูมิ
เฉลี่ ย รายปี เท่ากับ 25.4 องศาเซลเซี ย ส ปกคลุม
ด้วยสังคมพื ชป่ าดิ บ เขาระดับ ต่ า และชุ มชนใน
พื้นที่มีการทาการเกษตรแบบแบบวนเกษตรกาแฟ
เป็ นส่ ว นใหญ่ (The Royal – initiated Khun Mae
Kuang Forest Area Development Project, 2013)
การคัดเลือกพื้นที่และการเก็บข้ อมูล
คั ด เลื อ กพื้ น ที่ บ ริ เวณแปลงระบบวน
เกษตรกาแฟ โดยการเก็ บ ตัว อย่า งแบบเจาะจง
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(purposive sampling) คื อ ก าหนดให้ เ ป็ นแปลง
ปลูกกาแฟอราบิ กา ที่ มีอายุ 6 ปี มี การตัดแต่งกิ่ ง
มาแล้วประมาณ 150 วัน เพราะเป็ นระยะก่อนออก
ดอกติ ดผล โดยการสอบถามจากเจ้า ของแปลง
พร้อมกับคัดเลือกพื้นที่ป่าดิบเขาดั้งเดิมในบริ เวณ
ใกล้เ คี ย งกับ แปลงระบบวนเกษตรกาแฟ โดย
กาหนดให้ห่างจากชายขอบป่ าประมาณ 50 เมตร
เพื่อวางแปลงถาวร ทั้งนี้ ในการคัดเลือกพื้นที่วาง
แปลงตัวอย่าง กาหนดให้พ้นื ที่ท้ งั สองคือแปลงวน
เกษตรกาแฟและป่ าธรรมชาติ ต้องมีลกั ษณะภูมิ
ประเทศคล้า ยคลึ ง กัน หลัง จากนั้ น ท าการวาง
แปลงตัว อย่า งถาวร ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร
จานวนทั้ง สิ้ น 15 แปลง โดยวางแปลงในพื้ น ที่
แปลงระบบวนเกษตรกาแฟในพื้นที่ 3 หมู่บา้ น ๆ
ละ 4 แปลง รวมจ านวน 12 แปลง โดยเลื อ ก
หมู่บา้ นที่มีการปลูกกาแฟแบบวนเกษตรมากที่สุด
วางแปลงในพื้นที่ป่าดิบเขาธรรมชาติหมู่บา้ นละ 1
แปลง รวมจานวน 3 แปลง จากนั้น แต่ล ะแปลง
ตัวอย่างทาการแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10 เมตร
x 10 เมตร (รวม 60 แปลงย่อย หรื อ 0.6 เฮกแตร์)

สุ่ มวัดขนาดความโตคอรากและวัดความสู งต้น
กาแฟ จานวน 10 ต้นต่อแปลงย่อย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทาการจัดกลุ่มหมู่ไม้ (cluster analysis)
โดยใช้ ค่ า ความหนาแน่ น ของไม้ต้น ในแต่ ล ะ
แปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร x 20 เมตร ทั้ง ใน
แปลงวนเกษตรกาแฟและป่ าธรรมชาติ ม าใช้
จ าแนกสั ง คม (Community classification) โดย
ประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ความคล้า ยคลึ ง ของ Sorensen
(1948) ในการหาค่าความแตกต่างของสังคมพื ช
(dissimilarity) และใช้ห ลัก การรวมกลุ่ ม ตามวิธี
ของ Ward (Kent and Coker, 1994)
2. วิเคราะห์ค่าทางสังคมของไม้ใหญ่ โดย
วิ เ คราะห์ ดั ช นี ค่ า ความส าคั ญ ของชนิ ดไม้
(importance value index, IVI) ได้จากการหาความ
หนาแน่น (density, D: ต้น/เฮกแตร์) ความเด่นด้าน
พื้ น ที่ ห น้า ตัด (dominance, Do: ตร.ม./เฮกแตร์ )
และความถี่ (frequency, F: เปอร์เซ็นต์) เพื่อหาค่า
ความสัมพัทธ์ของทั้งสามค่าดังกล่าว ซึ่ งผลรวม
ข อ ง ค่ า สั ม พั ท ธ์ ทั้ ง ส า ม ค่ า เ ท่ า กั บ ดั ช นี ค่ า
ความสาคัญของชนิ ดไม้ (IVI) พร้อมทั้งวิเคราะห์
ดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener index
(H´) ได้จากสมการ

ทาการเก็บข้อมูลด้านองค์ป ระกอบของ
ชนิ ด พรรณพื ช ได้แ ก่ ความหลากชนิ ด ขนาด
พื้นที่ หน้าตัด และความหนาแน่ น ของไม้ยืนต้น
ทุก ๆ แปลงย่อย โดยการบันทึกข้อมูลไม้ตน้ (tree)
คือ ไม้ที่มีขนาดความโตทางเส้นผ่า นศู นย์ก ลาง
เพี ย งอกที่ 1.30 เมตร มากกว่ า หรื อเท่ า กับ 4.5
เซนติเมตร ของทุกชนิดที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง
พร้ อ มกับ ท าการจ าแนกชนิ ด ตาม (Pooma and
Suddee, 2014) และท าการนับ จ านวนต้น กาแฟ
(Number of individuals) ทั้ง หมดในแต่ ล ะแปลง
ตัวอย่าง ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร ภายในแต่ละ
แปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร x 20 เมตร พร้อมทั้ง

S

H/= - ∑ pi lnpi
i=1

pi = สัดส่ วนของจานวนชนิดที่ i (ni) ต่อผลรวม
ของจานวนทั้งหมดทุกชนิดในสังคม (N)
เมื่อ i = 1, 2, 3, … , s
S = จานวนชนิดไม้ท้ งั หมด
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3. เปรี ยบเทียบลักษณะการเจริ ญเติ บโต
ของต้ น กาแฟในแต่ ล ะสั ง คมพื ช โดยการ
เปรี ยบเทียบความแปรปรวนของขนาดความโต
คอราก ความสู ง ของต้นกาแฟ และ ปริ ม าณต้น
กาแฟ โดยใช้สถิติ t-test

แบ่งเป็ นรู ปแบบวนเกษตรกาแฟ ได้ 2 รู ปแบบ คือ
ระบบวนเกษตรกาแฟปลู ก ร่ ว มไม้ป่ า (coffee
agroforestry with wild species; CAW) และระบบ
ว น เ ก ษ ต ร ก า แ ฟ ป ลู ก ร่ ว ม ไ ม้ ผ ล (coffee
agroforestry with fruit species; CAF) และ สังคม
พืชป่ าธรรมชาติ คือ สังคมพืชป่ าดิบเขาระดับต่า
(natural lower montane forest; NMF) (Figure 1)

4. หาความสัมพันธ์ของลักษณะต้นกาแฟ
และปริ มาณของไม้ยื น ต้น ที่ ป รากฏในแปลง
ตัว อย่ า งโดยการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี Generalize
Linear Mixed Model (GLMM) โดยก าหนด ให้
ปัจจัยที่เป็ นตัวแปรต้น คือ ลักษณะของต้นกาแฟอ
ราบิ ก า ได้แ ก่ จ านวนต้น ความโตคอราก และ
ความสู ง ส่ วนตัวแปรตามคื อลักษณะของไม้ยืน
ต้น ได้แก่ จานวนต้น และขนาดพื้นที่หน้าตัดของ
ไม้ใหญ่ ที่ปรากฏภายในแปลงตัวอย่างขนาด 20
เมตร x 20 เมตร และกาหนดให้แต่ละสังคมพื ชที่
ได้จ ากการจัด กลุ่ ม เป็ นค่ า ตัว แปรปั จ จัย การสุ่ ม
(random factor) ทั้งนี้ ทาการคัดเลื อกแบบจาลอง
ข อ ง GLMM ด้ ว ย ก า ร ก า ห น ด ค่ า Akaike
information criterion (AIC) ต่ า สุ ด ด้ ว ยฟั ง ก์ ชั น
StepAIC ของ Packages MuMIn โดยโปรแกรม R
version 3.4.1

โครงสร้ างและองค์ประกอบพรรณพืช
พ บ ว่ า ทั้ ง ส า ม สั ง ค ม พื ช มี ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
องค์ประกอบชนิ ดที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่าง
ชัด เจน (Table 1) ได้แ ก่ ระบบวนเกษตรกาแฟ
ปลูกร่ วมไม้ป่า ประกอบด้วยพรรณไม้ 44 ชนิด มี
ขนาดพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ของไม้ ใ หญ่ และความ
หนาแน่นของหมู่ไม้เท่ากับ 24.25 ตร.ม./เฮกแตร์
และ 491 ต้น/เฮกแตร์ มีค่า ดัชนี ความหลากชนิ ด
เท่ากับ 3.49 (Table 1) และเมื่อประเมินความเด่น
ของชนิ ดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนี ความสาคัญ
(IVI) พบว่าชนิ ดไม้ที่มีค่าดัชนี ความสาคัญสู งสุ ด
5 ลาดับแรก ได้แก่ ยมหอม (Toona ciliata) ทะโล้
(Schima wallichii) สะท้ อ นรอก (Elaeocarpus
tectorius) กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa) และ
พะบ้า ง (Mischocarpus pentapetalus) มี ค่ า ดัช นี
ความสาคัญ เท่ากับ 27.08, 24.87, 19.04, 15. 14,
และ44.18 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดั บ (Table 2)
ในขณะที่ ระบบวนเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ผล
ประ กอบด้ ว ย พรรณไ ม้ 39 ชนิ ด มี ขนา ด
พื้นที่หน้าตัดของไม้ใหญ่ และความหนาแน่นของ
หมู่ไม้ เท่ากับ 41.89 ตร.ม./เฮกแตร์ และ 558 ต้น/
เฮกแตร์ มี ค่าดัชนี ความหลากชนิ ด เท่ากับ 2.79
(Table 1)

ผลและวิจารณ์
การจาแนกระบบวนเกษตรกาแฟ
การจ าแนกระบบวนเกษตรกาแฟ ใน
บริ เ วณโครงการพัฒ นาพื้ น ที่ ป่ าขุ น แม่ ก วงอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
การจัดกลุ่มสังคมพืชด้วยเทคนิ ค cluster analysis
ตามวิธีของ Ward’s method ด้วยการจัดกลุ่มตาม
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ความคล้า ยคลึ ง ของ Sorensen ที่
ระดับ ความคล้า ยคลึ ง 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สามารถ
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Figure 1 Plant community clustering in coffee-agroforestry system along the study site including coffee
agroforestry with wild species (CAW), coffee agroforestry with fruit species (CAF), and natural lower
montane forest (NMF)

Table 1 Plant community characteristics of coffee- agroforestry system; coffee agroforestry with wild
species (CAW), coffee agroforestry with fruit species (CAF), and natural lower montane forest (NMF)
across the study site including; number of species (N), Shannon-Weiner diversity index (H'), community
basal area (Ba, m2 ha-1), and stem density of tree (stems ha-1)
Community characters
N
H'
Ba
D

CAW
44
3.49
24.25
491

Plant community
CAF
NMF
39
45
2.79
3.45
41.89
39.60
558
883
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เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้
ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ (IVI) พบว่ า ชนิ ด ไม้ที่ มี ค่ า
ดัช นี ค วามส าคัญ สู ง สุ ด 5 ล าดับ แรก คื อ กร่ า ง
(Ficus altissima) พลับ (Diospyros areolata) ชา
เมี่ยง (Camellia sinensis) แคหัวหมู (Markhamia
stipulata) และกล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa)
มีค่าดัชนีความสาคัญเท่ากับ 58.24, 39.99, 30.96,
21.20, และ 11.11 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 2)
ส่ วนสังคมพืชป่ าดิบเขาธรรมชาติ ประกอบด้วย
พรรณไม้ 45 ชนิ ด มี ข นาดพื้ นที่ หน้า ตัดของไม้
ใหญ่ และความหนาแน่นของหมู่ไม้ เท่ากับ 39.60
ตร.ม./เฮกแตร์ และ 883 ต้น/เฮกแตร์ มี ค่ าดัชนี
ความหลากชนิ ด เท่ากับ 3.45 (Table 1) และเมื่อ
ประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคม โดยใช้ค่า
ดัชนี ความสาคัญ (IVI) พบว่าชนิ ดไม้ที่มีค่าดัชนี
ความส าคัญ สู ง สุ ด 5 ล าดับ แรก ได้แ ก่ ห าอาว
( Cananga brandisiana) เ ง า ะ ห นู ( Nauclea
subdita) โ ม ง ( Canarium strictum) ก่ อ ด า
(Lithocarpus lucidus) และ จ าปี ป่ า (Magnolia
baillonii) มี ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ เท่ า กับ 22.43,
22.04, 19.00, 17.60, และ 14.86 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามล าดับ (Table 2) เห็ นได้ว่า ระบบวนเกษตร
กาแฟปลูกร่ วมไม้ป่ามีค่าดัชนี ความหลากหลาย
ของ Shannon สู งสุ ดและมีค่าใกล้เคีย งกับ ป่ าดิ บ
เขาธรรมชาติ แสดงว่าการทาวนเกษตรในรู ปแบบ
นี้สามารถรักษาความหลากหลายไว้ได้
ดังนั้นการปลูกกาแฟแทรกเข้าไปในพื้นที่ป่า อาจ
ทาลายเฉพาะโครงสร้างไม้พ้นื ล่าง แต่ยงั คงสภาพ
ป่ าในชั้นเรื อนยอดได้เหมือนสังคมดั้งเดิม (Klein
et al., 2003) ซึ่ งการท าวนเกษตรในรู ป แบบนี้
สามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพได้ท้ งั พืชและสัตว์ป่า เช่น

สั ต ว์ เ ลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมขนาดเล็ ก (Caudill et al.,
2014) การทาให้เกิดสมดุลทางนิ เ วศของสัตว์ผลู ้ ่า
และเหยือ่ ในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มแมลง
(Perfecto and Vandermeer, 2008) หรื อแม้แต่การ
ส่ งเสริ มให้เกิดการกักเก็บคาร์ บอนในหมู่ไม้มาก
ขึ้น (Hager, 2012) ในขณะที่ระบบวนเกษตรกาแฟ
ปลูก ร่ วมไม้ผล แสดงค่าดัชนี ความหลากหลาย
ต่าสุ ดทั้งที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดมากที่สุด อาจเป็ น
เพราะไม้ผลได้รับการดูแลอย่างดีจึงทาให้มีลาต้น
ขนาดใหญ่ แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามในการปลู ก ไม้ผล
จ าเป็ นต้อ งดู แ ลและจัด การพื้ น ที่ อ ย่ า งประณี ต
(intensive) เช่น การกาจัดวัชพืชและการเปิ ดพื้นที่
เพื่อเพิ่มผลผลิต จึงเป็ นเหตุให้มีความหลากหลาย
น้อ ยลงจากป่ าธรรมชาติ ด้ ัง เดิ ม (Silprasit et al.,
2016) อี ก ทั้ง ในการท าวนเกษตรในรู ป แบบนี้
เกษตรกรอาจมุ่ ง เน้ น ไปการปลู ก ไม้ผ ลยื น ต้น
แทนที่ ช นิ ด ไม้ด้ ัง เดิ ม จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ท าลาย
โครงสร้างป่ าดิบเขาระดับต่าดั้งเดิมได้ (van Oijen
et al., 2010)
ปริมาณและลักษณะต้นกาแฟ
จากการเปรี ยบเที ย บลัก ษณะของต้น
กาแฟอราบิกา ในระบบวนเกษตรกาแฟปลูกร่ วม
ไม้ป่า และ ระบบวนเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ผล
พบว่า ขนาดความโตคอรากของต้น กาแฟไม่มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ในขณะที่ ค วามสู ง ของต้น กาแฟในระบบวน
เกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ผลมีความสูงมากกว่าต้น
กาแฟในระบบวนเกษตรกาแฟปลู ก ร่ ว มไม้ป่ า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ 3.43 เมตร
และ 2.94 เมตร ตามลาดับ (Table 3)
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Table 2 The five ranking of important value index (IVI) of tree including; the relative dominant of basal
area (RDo), relative stem density (RD), and relative frequency (RF) of plant community of coffee
agroforestry with wild species (CAW), coffee agroforestry with fruit species (CAF), and natural lower
montane forest (NMF) across the study site.
Plant community
Coffee-agroforestry with wild species (CAW)
Toona ciliata
Schima wallichii
Elaeocarpus tectorius
Diospyros glandulosa
Mischocarpus pentapetalus
Coffee-agroforestry with fruit species (CAF)
Ficus altissima
Diospyros areolata
Camellia sinensis
Markhamia stipulata
Diospyros glandulosa
Natural lower montane forest (NMF)
Cananga brandisiana
Nauclea subdita
Canarium strictum
Lithocarpus lucidus
Magnolia baillonii

RDo

RD

RF

IVI

13.69
11.07
9.48
3.28
4.88

5.93
9.32
5.08
5.93
5.08

7.46
4.48
4.48
5.97
4.48

27.08
24.87
19.04
15.18
14.44

55.71
2.70
0.85
10.62
2.02

0.75
28.36
19.40
5.22
3.73

1.79
8.93
10.71
5.36
5.36

58.24
39.99
30.96
21.20
11.11

5.55
7.99
8.73
8.27
8.95

12.26
9.43
5.66
4.72
2.83

4.62
4.62
4.62
4.62
3.08

22.43
22.04
19.00
17.60
14.86

Table 3 Comparing of coffee characteristics in the coffee agroforestry with wild species (CAW) and coffee
agroforestry with fruit species (CAF) community by t-test.
Coffee characteristics
Root collar (cm.)
Height (m)
Number of individual (individual per 100 m2)

CAW
8.31±1.50
2.94±0.72
30.75±8.36
71

CAF
8.49±2.25
3.43±1.15
37.25±3.54

p-value
0.675
0.026
0.000
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เมื่ อ พิ จ ารณาความหนาแน่ น ของหมู่ ไ ม้ยื น ต้น
พบว่าในระบบวนเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ผล มี
ค่าความความหนาแน่นของหมู่ไม้มากกว่าระบบ
วนเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ป่า (Table 1) เป็ นไป
ได้ว่า ความหนาแน่ น ของหมู่ ไ ม้ท าให้แ สงส่ อ ง
ผ่านลงมายังพื้นป่ าของระบบวนเกษตรกาแฟปลูก
ร่ วมไม้ผลมี น้อยจึ ง ท าให้ต้นกาแฟเจริ ญเติ บ โต
ด้านความสู งเพื่อหาแสงได้มากกว่าในพื้นที่ระบบ
วนเกษตรกาแฟปลู ก ร่ ว มไม้ป่ า สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ Boreux et al. (2016) ที่ระบุว่าการ
เพิ่มปริ มาณร่ ม จากเรื อนยอดไม้ส ามารถช่ วยให้
ต้นกาแฟสามารถเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดี
ยิ่ง ขึ้ น นอกจากนั้นยัง พบว่า จานวนต้นกาแฟใน
ระบบวนเกษตรกาแฟปลู ก ร่ ว มไม้ผลมี จ านวน
มากกว่ า ระบบวนเกษตรกาแฟปลู ก ร่ ว มไม้ป่ า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001) คือ 37.25 ต้น
ต่ อ 100 ตารางเมตร (10 เมตร x 10 เมตร) และ
30.75 ต้นต่อ 100 ตารางเมตร ตามลาดับ (Table
3) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจัด การระบบวนเกษตร
กาแฟปลูกร่ วมไม้ผลมุ่ง เน้นไปที่การผลิ ตกาแฟ
เป็ นหลัก จึ ง มี ก ารปลู ก กาแฟปริ มาณมากเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการปลูกกาแฟในระบบวนเกษตร
กาแฟปลูกร่ วมไม้ป่า อย่างไรก็ตามการปลูกกาแฟ
ในรู ป แบบของวนเกษตรย่อ มส่ ง ผลให้ก าแฟมี
ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าทั้งด้านการเติบโตและผลผลิต
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การปลู ก กาแฟในเชิ ง เดี่ ย ว
(Campanha et al. 2005) นอกจากนั้นยังพบว่าการ
เติบโตคอรากของต้นกาแฟในระบบวนเกษตรทั้ง
สองระบบ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ในทางสถิ ติ
แสดงว่า ต้นกาแฟสามารถเติ บโตได้ในพื้นที่ ป่ า
ดังนั้นในการปลูกกาแฟอาจไม่จาเป็ นต้องปลูกใน
พื้นที่โล่งเสมอไป แต่ยงั สามารถจัดการปลูกกาแฟ

ในระบบวนเกษตร ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องตัดไม้ด้ งั เดิม
ออกเพราะกาแฟสามารถเติ บ โตได้ดีใ นพื้ น ที่ มี
แสงราไรจากการปกคลุมของเรื อนยอดของต้นไม้
ใหญ่ (Salazar-Diaz and Tixier, 2017)
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะของต้นกาแฟกับไม้
ยืนต้น
จากการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ลัก ษณะของต้นกาแฟอราบิ ก ากับองค์ประกอบ
ของไม้ใหญ่ (Table 4) พบว่า จานวนต้นกาแฟมี
ความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กับขนาดพื้นที่หน้าตัดของไม้ใหญ่ (p < 0.05) และ
มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกบั จานวนต้นไม้ใหญ่ (p<0.01) แสดงให้เห็น
ว่าในการจัดการกับจานวนต้นกาแฟในระบบวน
เกษตรขนาดของไม้ยืนต้นมีผลต่อการปลูกกาแฟ
หรื อมี ผลต่อ การอยู่ร อดของต้นกาแฟ กล่าวคื อ
พื้ นที่ ๆ ต้นไม้ขนาดใหญ่จะมี จ านวนต้น กาแฟ
น้อยในขณะที่ จานวนต้นไม้มี ผ ลต่ อการเพิ่ มขึ้น
ของจานวนต้นกาแฟได้มากกว่า ส่ วนขนาดความ
โตของคอรากของต้นกาแฟ พบว่า มีความสัมพันธ์
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั จานวนต้น
ของไม้ใหญ่ในพื้นที่ (p<0.05) แสดงว่าต้นกาแฟ
เติบโตทางความโตของลาต้นได้ดีในพื้นที่ที่มีไม้
ยื น ต้น ปกคลุ ม อยู่ ห่ า ง ๆ ส่ ว นความสู ง ของต้น
กาแฟ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กบั หมู่ไม้ในพื้นที่
(Table 4) อาจเนื่ อ งจากต้น ไม้ข นาดใหญ่ ย่ อ มมี
เรื อนยอดที่แผ่กว้างทาให้บดบังแสงมากเกิ นไป
จนกาแฟไม่สามารถเติบโตได้ (Salazar-Diaz and
Tixier, 2017) ในขณะที่ไม้ยืนต้นมีขนาดเล็กแต่มี
จานวนมากสามารถปรับสภาพแวดล้อมส่ งเสริ ม
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ให้ ก าแฟเติ บ โตได้ดี ก ว่ า ดัง นั้ น ในการจัด การ
ระบบวนเกษตรทั้งแบบกาแฟปลูกร่ วมกับไม้ป่า
และกาแฟปลู ก ปลู ก ร่ วมกั บ ผลไม้ จึ ง ไม่ ค วร

ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ที่ มี ไ ม้ยื น ต้น ขนาดใหญ่ ที่
ขึ้นอยูห่ นาแน่นภายในป่ า

Table 4 Generalized linear mixed model (GLMM) analyses of the relationships of the abundances of the
coffee in each forest stand with coffee agroforestry with wild species (CAW), and coffee agroforestry with
fruit species (CAF) in the study site; only estimate value are significant coefficients selected to minimize
the Akaike’s information criterion (AIC) are included. *p < 0.05, **p < 0.01, NS = no significant
Coffee characteristic

basal area (m2 ha–1)

Number of individual (individual per 100 m2)
Root collar (cm.)
Height (m)

- 0.042*
NS
NS

number of tree
(stem per 0.01ha-1)
0.008**
- 0.063*
NS

ซึ่ งถ้าหากโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สามารถสร้างความเข้าใจ
ในองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษานี้ อาจช่ ว ย
ส่ งเสริ มให้เกิดความหลากหลายของหมู่ไ ม้มาก
ขึ้ นในการปลู ก กาแฟด้ ว ยระบบวนเกษต ร
นอกจากนั้ น ควรน าระบบวนเกษตรกาแฟไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ตน้ น้ าอื่ น ๆ ที่ มีคนอาศัย อยู่
เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอันจะช่วยลดการบุก
รุ กป่ าในพื้นที่ตน้ น้ าได้ดียงิ่ ขึ้น

สรุป
ระบบวนเกษตรกาแฟ ในพื้นที่โครงการ
พั ฒ นาพื้ นที่ ป่ าขุ น แม่ ก วงอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองสังคม
ย่อย ได้แก่ ระบบเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ป่า และ
ระบบวนเกษตรกาแฟปลูกร่ วมไม้ผล โดยระบบ
วนเกษตรกาแฟปลู ก ร่ ว มไม้ป่ า มี ล ัก ษณะทาง
สังคมใกล้เคียงกับป่ าธรรมชาติมากกว่า ระบบวน
เกษตรปลูกร่ วมไม้ผล นอกจากนั้นยังพบว่าขนาด
ลาต้นและจานวนของต้นไม้ใหญ่ที่ปรากฏอยู่ใน
พื้ น ที่ ย ัง เป็ นปั จ จัย จ ากัด ในการเติ บ โตของต้น
กาแฟอราบิกา ดังนั้นผลการศึ กษานี้ ช้ ี ใ ห้เห็ น ว่า
การทาวนเกษตรกาแฟควรคานึ งถึงปริ มาณและ
ความหลากหลายของชนิ ดไม้ยืน ต้นเป็ นส าคัญ
กล่ า วคื อ ถ้า หากปลู ก กาแฟร่ ว มกับ ไม้ป่ าย่ อ ม
สามารถรั ก ษาสภาพป่ าให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ป่ า
ธรรมชาติได้มากกว่าการปลูก กาแฟร่ วมกับไม้ผล

กิตติกรรมประกาศ
ค ณ ะ ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ส า นั ก ง า น
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่ า และ
พันธุ์พืช และเกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟแบบวนเกษตร
ในพื้ นที่ ศึ ก ษาที่ อานวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลศึกษาวิจยั นอกจากนั้นขอขอบคุณนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญญาโทสาขาวิ ช าการจัด การป่ าไม้
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