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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการกระจายของชนิ ดพรรณไม้ป่าเต็งรัง
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ละจุดสารวจทาการวางแปลงตัวอย่างชัว่ คราวขนาด 30 เมตร x 30 เมตร จานวน 3 แปลงตัวอย่าง แต่ละแปลงห่ างกัน 50
เมตร ทาการระบุชนิ ด และวัดขนาดต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 เซนติ เมตรขึ้นไป และปั จจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่ช่วงชั้นความสู ง และคุณสมบัติของดินจากการเก็บดินชั้นบน นามาวิเคราะห์
หาโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิ ดพรรณไม้ การจัดกลุ่มหมู่ ไม้ ความแตกต่างระหว่างปั จจัยแวดล้อมในแต่ละ
สังคมย่อย และปั จจัยที่ มีผลต่อการกระจายของแต่ละชนิ ดพรรณไม้ ผลการศึ กษาพบว่าป่ าเต็งรั งในพื้ นที่ มีช นิ ด ไม้
ทั้งหมด 51 ชนิ ด 37 สกุล 27 วงศ์ เนื้ อดินมีอนุ ภาคทรายเป็ นหลักโดยทั้งพื้นที่มีอนุ ภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 50
การจัดกลุ่มหมู่ไม้ที่ระดับความคล้ายคลึงที่ร้อยละ 60 สามารถจัดจาแนกหมู่ไม้ออกได้เป็ น 5 หมู่ไม้ ได้แก่ หมู่ไม้พลวง
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อิทธิ พลจากปั จจัยด้านความใกล้ไกลจากแหล่งน้ าธรรมชาติมากกว่าหมู่ไม้อื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนปั จจัยอื่น ๆ
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ส่ งผลต่อการกระจายของชนิดไม้ โดยสามารถแบ่งได้เป็ นกลุ่มชนิดพรรณไม้ที่แปรผันตาม แปรผกผัน และกลุ่มที่ไม่ได้
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ไม้มาปลูกเสริ มหรื อฟื้ นฟูพ้นื ที่ตามปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมให้ประสบความสาเร็ จต่อไป
คาสาคัญ: ความต้องการทางนิเวศ ป่ าผลัดใบ การจัดกลุ่มหมู่ไม้ ป่ าสงวนแห่งชาติ
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ABSTRACT
This research was aimed to study the environmental factors influencing the distribution of tree species in the
natural deciduous dipterocarp forest (DDF) in The San Sai Forest Reserve, Chiang Mai Province. 15 survey points were
set up systematically 200 m apart. Each survey point contained 3 sampling plots of 30 m x 30 m in size, and each plot was
50 m apart. All tree species with diameter at breast height (DBH) larger than 1 cm were identified and measured in 2020.
Species composition was analyzed using stand clustering analysis. One-way ANOVA was used to determine differences in
environmental factors among groups, and to elucidate the relationship between these factors and tree species distribution
parameters. The results showed that 51 species from 37 genera and 27 families were found. The soil in the area was mainly
composed of sand particle (more than 50%). Cluster analysis of tree data based on 60% similarity index revealed five
groups of tree stands, which were Dipterocarpus tuberculatus stand, Shorea obtusa stand, Shorea siamensis stand,
Dipterocarpus obtusifolius-Shorea siamensis stand and Dipterocarpus obtusifolius-Shorea obtusa stand. The species
diversity value was found the highest in Shorea siamensis stand (39 species), which was significantly influenced by the
distance from natural water source. However, other factors did not affect stands clustering. Analysis of factors influencing
species distribution showed that 12 out of 51 species were found to be associated with 9 environmental factors. Proportion
of clay particle in the soil strongly influenced tree distribution. Based on types of responses, trees could be grouped into
those that preferred either high or low percentage of clay and those that were not affected by percentage of clay. The
relationships between plant distribution and environmental factors are very important for restoration management plans.
The selection of suitable species based on their niches is needed to promote successful restoration programs.
Key words: Ecological niche, Deciduous forest, Tree stand clustering, Forest reserved
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พลวง และกราด หรื อเผาส่ วนห่ อหุ้มเมล็ดที่มีความ
แข็งและหนาให้แตกออก เช่น ประดู่ (Pterocarpus
macrocarpus) แ ด ง ( Xylia xylocarpa) ก ร ะ บ ก
(Irvingia malayana) และกลุ่มไม้ชิงชัน (Dalbergia
spp.) เป็ นต้น (Marod and Kutintara, 2009)
ปั จจุบนั ป่ าเต็งรังในประเทศไทยมักมีการ
จัดการไฟป่ า และการปลูกชนิ ดไม้เสริ มไม่ถูก ต้อง
ได้แก่ การกันไฟป่ าอย่างต่อเนื่องหลายสิ บปี (Marod
and Kutintara, 2009) การปลูกชนิ ดไม้ต่างถิ่ นหรื อ
ต่ า งระบบนิ เ วศเพื่ อ ฟื้ นฟู ป่ าเต็ ง รั ง ซึ่ งอาจท าให้
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ช นิ ด ไ ม้
เปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อการสื บพันธุ์ของกล้าไม้
(Nguyen and Baker, 2016) ส่ ง ผลต่ อ การกั ก เก็ บ
คาร์ บ อน (Carbon stork) ในรู ป มวลชี ว ภาพ และ
ผลผลิ ต จากป่ าที่ ไ ม่ ใ ช่ เ นื้ อ ไม้ (Non-timber forest
product) อั น เ ป็ น แ ห ล่ ง ร า ย ไ ด้ ข อ ง ชุ ม ช น
เช่ นเดี ยวกันกับพื้นที่ โครงการพัฒนาบ้านโปง อัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ตั้ง อยู่ ใ นเขตป่ าสงวน
แห่ ง ชาติ ป่ าสั น ทราย จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นพื้ น ที่
อนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืช ผนวกกับการให้ชาวบ้านใน
ชุมชนข้างเคียง เข้าใช้พ้นื ที่ในการเก็บหาของป่ าตาม
ฤดูกาล และในพื้นที่มีการจัดการแตกต่างกันไป เช่น
การกันไฟเป็ นระยะเวลานาน และมีพ้ืนที่ถูกปล่อย
ให้ไฟป่ าเข้าตามฤดูกาลทุกปี อีกทั้งยังมีการปลูกไม้
เสริ มพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามพรรณไม้ที่มี
การปลู ก เสริ มหรื อที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ อาจ
ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกันออกไป จึง
มีความจาเป็ นต้องศึกษาปั จจัยแวดล้อมที่มีอิทธิ พล
ต่อการกระจายของชนิ ดพรรณไม้ป่าเต็งรัง โดยมี

คานา
ป่ าผลัดใบ (Deciduous forests) เช่น ป่ าผสม
ผลั ด ใบ (Mixed deciduous forest) และป่ าเต็ ง รั ง
(Deciduous dipterocarp forest) ในเขตร้ อ นมัก พบ
การกระจายตัวอยู่เหนื อเส้นศูนย์สูตร (Nguyen and
Baker, 2016; Khaing et al., 2019) ในประเทศไทย
พบตามภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนื อเป็ น
ส่ วนใหญ่ (Santisuk, 2003; Marod and Kutintara,
2009) และสามารถกระจายได้ถึ ง พื้ นที่ ภาคกลาง
และภาคตะวันตกบางส่ วน จนถึงจังหวัดเพชรบุ รี
(Forest herbarium, 2010) พบได้ต้ งั แต่พ้ืนที่ราบ ไป
จนถึ ง ภู เ ขาที่ มี ค วามสู งถึ ง 1 ,000 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล นอกจากนี้ทางภาคเหนือที่มีความสู ง
มากกว่า 1,000 เมตร ยังสามารถพบสังคมป่ าเต็งรัง
ขึ้นร่ วมกันเป็ นแนวบริ เวณรอยต่อระหว่างป่ าดิบเขา
เช่ น ในอุท ยานแห่ ง ชาติ ดอยสุ เทพ-ปุ ย (Marod et
al., 2019) และในอุท ยานแห่ ง ชาติ ดอยอิ นทนนท์
(Teejuntuk et al., 2002)
ลักษณะดินส่ วนใหญ่เป็ นดินทรายหรื อดิน
ทรายผสมลูกรัง อาจมีหินโผล่เหนื อพื้นดินบ้าง การ
ระบายน้ าดี แต่ไม่สามารถเก็บความชื้นไว้ในดินใน
ฤดูแล้งได้ ชนิ ดไม้ส่วนใหญ่มีระบบนิ เวศที่พ่ึงไฟ
( Fire- dependent ecosystem) ค ง ส ภ า พ อ ยู่ ไ ด้
เนื่ องจากไฟป่ า (Wanthongchai et al., 2014) ต้องมี
ไฟป่ าเข้ามากาจัดเศษวัชพืช หญ้า และเศษซากใบ
พื ช บนพื้ น ป่ า เพื่ อ ให้ ส่ ว นสื บ พัน ธุ์ ข องพรรณไม้
สามารถตกลงสู่ พ้ืนป่ าได้โดยตรง เช่น ชนิ ดไม้วงศ์
ยางผลัดใบ (Deciduous Dipterocarpaceae) ที่มีอายุ
ของเมล็ดสั้นประมาณ 1 สัปดาห์ เช่น เต็ง รัง เหี ยง
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยแวดล้อมที่มีอิทธิ พ ล
ต่ อ การกระจายของชนิ ด พรรณไม้ป่ าเต็ ง รั ง ตาม
ธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าสงวนป่ าสันทราย อาเภอสัน
ทราย จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
จัดการป่ าเต็งรังให้ถูกต้องตามรู ปแบบวิชาการ และ
นาไปสู่ การฟื้ นฟูชนิ ดพรรณไม้ป่าเต็งรังให้ถูกต้อง
ตามปั จ จัย แวดล้อ มหรื อ ความต้อ งการทางระบบ
นิเวศ (Ecological niche) ที่เหมาะสมต่อไป

ระบุชนิดไม้ทุกชนิด อ้างตาม Smitinand (2014) วัด
ขนาดความโตของไม้ตน้ (Tree) ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางที่ ร ะดั บ ความสู ง เพี ย งอกมากกว่ า 1
เซนติเมตร (Diameter at breath height, DBH >1 cm)
3 ) เ ก็ บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม
(Environmental factors collection)
3.1) ปัจจัยด้านภูมิประเทศ ได้แก่ ความ
สู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง (Elevation) ทิศด้าน
ลาด (Aspect) และความลาดชัน (Slope) ได้จากแผน
ที่แบบจาลองความสูงภูมิประเทศ (Digital elevation
model) ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ที่มีความละเอียด
30 เมตร x 30 เมตร และความใกล้ไ กลแหล่ ง น้ า
(Distance from natural water) นาข้อมูล จากแผนที่
เส้นลาน้ าของประเทศไทยในรู ปแบบ shapefile
3.2) ปั จ จัย ด้า นสมบัติ ข องดิ น ท าการ
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงสารวจ โดยใช้วิธีเก็บดิ น
แบบการรบกวนโครงสร้างดิน (ความลึก 0-15 ซม.)
โดยเก็บทั้งหมด 5 จุด จุดละ 100 กรัม รวมเป็ น 500
กรัม ต่อ 1 ตัวอย่างดิน/แปลงสารวจ เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ความเป็ นกรดด่ าง
(Soil acidity, pH) อิ น ทรี ยวั ต ถุ ใ นดิ น ( Organic
matter, OM) ไ น โ ต ร เ จ น ใ น ดิ น ( Percent of
Nitrogen,- N) ฟ อ ส ฟ อ รั ส ใ น ดิ น ( Available
phosphorus,-P) โพแทสเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้
(Exchangeable potassium, K) และสัดส่ วนอนุ ภาค
เนื้ อดิ น (Soil texture; sand, silt and clay fraction)
วิเคราะห์ส มบัติดิน ในห้องปฏิ บัติก ารปฐพี วิ ท ยา
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
ทาการศึกษาในพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีการขอใช้
ประโยชน์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขนาด 3,636 ไร่
(5.82 ตารางกิ โ ลเมตร) อยู่ ภ ายในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. การเก็บข้ อมูล
1) ก าหนดจุ ด ส ารวจแบบเป็ นระ บบ
(Systematic system) จากแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ของ
พื้ น ที ศึ ก ษา จ านวน 15 จุ ด ส ารวจ (Temporary
survey point) แต่ละจุดมีระยะห่างกัน 200 เมตร ใน
แต่ละจุดสารวจ ทาการวางแปลงตัวอย่างชัว่ คราว
(Temporary sample plots) ขนาด 30 เมตร x 30 เมตร
(เพื่อให้เท่ากับค่าความละเอี ย ดของแผนที่ ช่ วงชั้น
ความสู ง (Digital elevation model) จานวน 3 แปลง
ต่อจุดสารวจ (Figure 1)
2) การเก็ บ ข้อ มู ล ชนิ ด ไม้ (Tree species
collection) ในแปลงตัว อย่า งขนาด 30 เมตร x 30
เมตร ด้วยการวางแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10
เมตร จานวน 9 แปลงย่อย (Figure 1) โดยทาการ
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Figure 1 Study area and plot layout were shown; 1) San Sai National Reserved Forest, 2) Baan Pong
Development Forest under the Royal Initiative and 15 survey points, 3) three temporary sample plots per each
sampling point and 4) each sample plot divided into nine subplots of 10 m x 10 m.
3) การจั ด กลุ่ ม หมู่ ไ ม้ (stand clustering)

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ดัชนี ค่าความสาคัญทางนิ เวศวิทยาของ
ชนิดไม้ (Importance value index, IVI) (Kent, 2012)
คานวณจากผลรวมของค่าความสัมพัทธ์ต่าง ๆ ของ
ชนิ ด ไม้น้ ัน ในสั ง คม ได้แ ก่ ผลรวมของค่ า ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RD) ค่าความถี่
สัมพัทธ์ (Relative frequency, RF) และค่าความเด่น
สัมพัทธ์ (Relative dominance, RDo) ตามสู ตรดังนี้

จ าแนกด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ารจั ด กลุ่ ม ( Cluster
analysis) ด้ ว ย วิ ธี ก า ร Euclidean ( Pythagorean)
Distance measure แล ะ Ward’s Linkage Method
โดยระยะทางของ Euclidean เป็ นตั ว วัด ความ
คล้ า ยคลึ ง ระหว่ า งกลุ่ ม และท าการการสร้ า ง
Dendrogram โดยวิธี Ward’s Method (Kent, 2012)
4) การประเมิ น ค่ า ในช่ ว ง (Interpolation)
ของปั จจัยแวดล้อมด้านภูมิประเทศ และสมบัติดิน
ด้วยวิธีการ Kriging (Jirakajohnkool, 2009) โดยการ
วิเคราะห์ใ นโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์
(Arc. GIS) version 10.5
5) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of variances, ANOVA) ของปัจจัยแวดล้อมในแต่ละ

IVI = RD+RDo+RF
2) วิ เคราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามหลากชนิ ด ตาม

สู ตรของ Shannon–Wiener Index (Shannon and
Weaver, 1949) ตามสู ตรดังนี้
s

H/ = ∑ (pi)i ln (pi)
i=1
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หมู่ ไ ม้ โดยการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ด้ว ยวิ ธี ก าร
Tukey's Honesty Significant Difference (HSD) ด้วย
โปรแกรม R
6) วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
ปรากฏชนิดไม้ต่าง ๆ โดยใช้ค่าดัชนีความสาคัญ (IVI)
ของชนิ ดไม้ทุกชนิ ด กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้
เทคนิ คการวิเคราะห์ทางสถิติการถดถอยพหุ คูณ ด้วย
วิธีการแบบจาลองเชิ งเส้ นทั่วไป (Generalized linear
model, GLM) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
สภาพภูมิ ประเทศ คุ ณสมบัติดินกับการปรากฎของ
ชนิ ดไม้ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติ 95% โดยให้ตวั
แปรอิ ส ระ เป็ นปั จ จั ย สภาพภู มิ ป ระเทศ และ
คุณสมบัติดินในแต่ละแปลงตัวอย่าง (12 ปัจจัย) ตัว
แปรตาม เป็ นค่าค่าดัชนี ความสาคัญของชนิ ดไม้ใน
แต่ ละจุ ดส ารวจ ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ การคัดเลื อ ก
สมการที่สามารถอธิบายแบบจาลองได้อย่างเหมาะสม
พิจารณาจากสมการที่มีค่า AIC (Akaike’s information
criterion) น้อยที่สุด (Ripley et al., 2017) เพื่อวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม R ดังสมการต่อไปนี้

x11 = โพแทสเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (K) และ x12 =
ฟอสฟอรัสในดิน (P)
ผลและวิจารณ์
1. องค์ประกอบชนิดไม้ (Species composition)
พบชนิดไม้ตน้ ในพื้นที่ท้ งั หมด 51 ชนิด 37
สกุล 27 วงศ์ จานวน 1,690 ต้น (ความหนาแน่น 420
ต้นต่อเฮกแตร์ ) มีค่าความหลากหลายของชนิ ดไม้
เท่ า กั บ 2.13 ซึ่ งถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
พื้ นที่ หน้า ตัดรวมของล าต้น เท่ า กับ 47.73 ตาราง
เมตร (หรื อคิดเป็ น 11.79 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ )
โดยไม้ตน้ ในวงศ์ที่มีความเด่นจากพื้นที่หน้าตัดรวม
สู งสุ ด 5 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae)
วงศ์ ม ะม่ ว ง (Anacardiaceae) วงศ์ ก่ อ (Fagaceae)
วงศ์หว้า (Myrtaceae) และวงศ์ประดู่ (Fabaceae) มี
พื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 8.13, 0.85, 0.83, 0.45 และ
0.31 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ ชนิดไม้เด่น
จากค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ 10 ชนิ ดแรก ได้แก่ เหี ยง
เต็ง รัง พลวง รักใหญ่ ก่อแพะ เหมือดโลด ก้าว แข้ง
กวางดง และมะม่ ว งหั ว แมงวัน โดยมี ค่ า ดั ช นี
ความส าคัญ เท่ า กับ 61.49, 36.25, 26.48, 21.92,
19.68, 12.80, 12.39, 7.95, 7.26 และ 6.63 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ (Table 1)

Y = <-glm (IVI species n~ x1 + x2 + . . . . x11, family
= gaussian (link=identity))
โดยที่ x1 = ร้อยละความลาดชัน (slope), x2 =
ความสู งจากระดับน้ าทะเล (elevation), x3 = องศาทิศ
ด้ า นลาด (aspect), x4 = ความใกล้ ไ กลแหล่ ง น้ า
(Distance from natural water), x5 = ความเป็ นกรดด่างของดิน (soil pH), x6 = เปอร์เซ็นต์อินทรี ยวัตถุใน
ดิน (OM), x7 = สัดส่ วนอนุ ภาคทราย (%Sand), x8 =
สั ดส่ วนอนุ ภาคดิ นเหนี ยว (%Clay), x9 = สั ดส่ วน
อนุภาคทรายแป้ง (%silt), x10= ไนโตรเจนในดิน (N),

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า พื้นที่ ท้ งั หมดของ
โครงการพัฒ นาบ้ า นโปงฯ เป็ นพื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง
ทั้งหมดเนื่ องจากพบชนิ ดไม้วงศ์ยางผลัดใบเป็ นไม้
เด่ น ทั้ง 4 ชนิ ด แรก แต่ อ าจแตกต่ า งในสั ง คมย่อย
เนื่ องจากปั จจัยสิ่ งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตลอดจนการ
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จัดการด้านการกันพื้นที่เพื่อเป็ นแนวกันไฟต่างกัน
ซึ่งนาไปสู่ผลการศึกษาการจัดกลุ่มหมู่ไม้

ฟอสฟอรัสในดิน มีค่าระหว่าง 5-33 ppm ค่อนข้าง
ต่ า จนถึ ง ปานกลาง (Horneck et al., 2011) และ
โพแทสเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ มี ค่ อ นข้า งกว้ า ง
ระหว่าง 11-214.9 ppm ซึ่ งค่าปริ มาณนี้ กล่าวได้ว่ามี
ปริ มาณโพแทสเซี ย มที่ แลกเปลี่ ย นได้ค่อนข้างต่ า
จนถึ ง ปานกลาง (Horneck et al., 2011) ทั้ง นี้ เมื่ อ
พิจารณาค่าต่าง ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ในแต่ละสังคมย่อย แต่พบปั จจัยด้านความไกลจาก
แหล่งน้ าหรื อลาห้วยธรรมชาติ มีความแตกต่างอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 99
เปอร์เซ็นต์ ระหว่างกลุ่มหมู่ไม้ (Appendix Table 1)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 หมู่ไม้พลวง ประกอบด้วย 6
แปลงตัวอย่าง ในจุดสารวจที่ 1 และ 2 โดยพบไม้
ต้น จ านวน 14 ชนิ ด มี ช นิ ด ไม้เ ด่ น จากค่ า ดัช นี
ความส าคัญ คื อ พลวง รั ง รั ก ใหญ่ เต็ง และเหี ย ง
ตามลาดับ โดยมีความหนาแน่ นของต้นไม้ท้ งั หมด
1,289 ต้นต่อเฮกแตร์ และพื้นที่หน้าตัด 16.94 ตาราง
เมตรต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ มี ค่าความหลากชนิ ด
ค่อนข้างต่าเท่ากับ 1.77 เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อม
ด้านสภาพภูมิประเทศที่ปรากฎสังคมพลวง พบว่า
อยูท่ ี่ระดับความสู งจากน้ าทะเล 372 เมตร ความลาด
ชัน 29.5 เปอร์เซ็นต์ และทิศด้านลาดในทิศตะวันตก
เฉียงใต้ และสมบัติของดินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเนื้ อดิน
ร่ วนทราย (Sandy loam) ซึ่ งมีสัดส่ วนอนุภาคทราย
62.4 เปอร์เซ็นต์ เป็ นต้น (Appendix Table 1)

2. การจัดกลุ่มหมู่ไม้ (Tree stand clustering)
ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มหมู่ไม้ (Cluster
analysis) ที่ ร ะดับ ความคล้า ยคลึ ง 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์
สามารถจัดจาแนกหมู่ไม้ออกเป็ น 5 กลุ่ม (Figure 2
and 3) ตามชนิ ดไม้เด่ น (Dominance species) และ
เมื่ อ พิ จ ารณาความแตกต่ า งของปั จ จัย แวดล้ อ ม
ระหว่า งกลุ่ ม หมู่ ไ ม้ท้ งั 5 กลุ่ ม ได้แก่ ความสู ง จาก
ระดับน้ าทะเล ที่ มีความสู งระหว่าง 314-443 เมตร
ความลาดชัน (Slope) ที่มีความลาดชันระหว่าง 7-65
เปอร์ เซ็นต์ ทิศด้านลาด ที่อยู่ระหว่างทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนือถึงทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ เนื้ อดินส่ วนใหญ่
เป็ นดินร่ วนปนทราย (Sandy loam) ถึงดินร่ วนทราย
(Loamy sand) ที่มีสัดส่ วนอนุภาคทราย ค่อนข้างสู ง
ระหว่า ง 54-77 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาคื อ สัดส่ วน
อนุ ภาคทรายแป้ ง ระหว่าง 12-24 เปอร์ เซ็นต์ และ
สัดส่วนอนุภาคดินเหนียว ระหว่าง 12-18 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ ในด้า นความเป็ นกรด-ด่ า งในดิ น มี ค่า
ระหว่า ง 4.7-5.4 ซึ่ ง มี ค วามเป็ นกรดจัดถึ ง กรดจัด
มาก ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน มีค่าระหว่าง 0.95
( ต่ า ) – 4. 16 ( ค่ อ น ข้ า ง สู ง ) ( Osotsapha, 2015)
เปอร์ เซ็ นต์ ไ นโตรเจนใ นดิ น มี ค่ า ตั้ งแต่ ค่ า
ไนโตรเจนระดับต่ามาก (0.04%) ถึงค่าไนโตรเจน
ระดับปานกลาง (0.2%) ซึ่งสอดคล้องกับค่าปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในดิน (Horneck et al., 2011)
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Table 1 Important value index of top ten species in DDF at San Sai Forest Reserve, San Sai District,
Chiang Mai Province.
Basal area Density
(m2 ha-1) (stem ha-1)
4.33
84
Dipterocarpus obtusifolius
1.95
65
Shorea obtusa
0.92
45
Shorea siamensis
0.92
43
Dipterocarpus tuberculatus
0.70
27
Gluta usitata
0.66
22
Quercus kerrii
0.24
17
Aporosa villosa
Tristaniopsis burmanica var. rufescens
0.39
7
0.12
15
Wendlandia paniculata
0.12
7
Buchanania lanzan
Other species (41 species)
1.42
98
Summation
11.78
420
Species

RD
(%)
19.10
14.05
13.01
9.24
8.07
3.53
5.87
1.75
2.65
2.02
20.72
100

RDo
(%)
36.74
16.55
7.82
7.85
5.96
5.64
2.09
3.38
0.98
0.98
12.00
100

RF
(%)
5.65
5.65
5.65
4.84
5.65
3.63
4.44
2.82
3.63
3.63
54.44
100

IVI
(%)
61.49
36.25
26.48
21.92
19.68
12.80
12.39
7.95
7.26
6.63
87.16
300

Figure 2 Stand clustering of deciduous dipterocarp forest (DDF) based on IVI data at Baan Pong Development
Forest under the Royal Initiative
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Figure 3 Topographic map showing five-distribution stands of dominance species in study area
2) กลุ่มที่ 2 หมู่ไม้เต็ง ประกอบด้วย 6 แปลง
ตัวอย่า ง ในจุ ดส ารวจที่ 3 และ 8 โดยพบชนิ ดไม้
จ านวน 22 ชนิ ด มี ชนิ ดไม้ เ ด่ น จ ากค่ า ดั ช นี
ความส าคัญคื อ เต็ง เหี ย ง รั ง พลวง และประดู่ ป่า
ตามลาดับ โดยมีความหนาแน่ นของต้นไม้ท้ งั หมด
935 ต้นต่อเฮกแตร์ และพื้นที่หน้าตัด 11.62 ตาราง
เมตรเฮกแตร์ ตามลาดับ มีค่าความหลากชนิดระดับ
ปานกลางเท่ากับ 2.88 เมื่อพิจารณาปั จจัยแวดล้อม
ด้านสภาพภูมิประเทศที่ปรากฎสังคมเต็ง พบว่าอยู่ที่
ระดับความสู งจากน้ าทะเล 396.5 เมตร ความลาด
ชัน 35.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และทิ ศ ด้า นลาดอยู่ ใ นทิ ศ
ตะวันตกเฉี ย งใต้ และคุ ณ สมบัติข องดิ นโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นเนื้อดินทรายร่ วน (Loamy sand) ถึงดินร่ วน

ทราย (Sandy loam) มีสัดส่ วนอนุภาคทรายมากกว่า
58.6 เปอร์เซ็นต์ (Appendix Table 1)
3) กลุ่ ม ที่ 3 หมู่ ไ ม้รั ง ประกอบด้ว ย 12
แปลงตัว อย่า ง ในจุ ด ส ารวจที่ 12, 13, 14 และ 15
โดยพบชนิ ดไม้ จานวน 39 ชนิ ด มีชนิ ดไม้เด่นจาก
ค่าดัชนี ความสาคัญ เช่น รัง เต็ง ก่อแพะ แข้งกวาง
ดง และยางเหี ยง ตามลาดับ โดยมีความหนาแน่ น
ของต้ น ไม้ ท้ ั ง หมด 1,596 ต้ น ต่ อ เฮกแตร์ และ
พื้ นที่ ห น้ า ตั ด 22.27 ตารางเมตรต่ อ เฮกแตร์
ตามล าดับ มี ค่ า ความหลากชนิ ด ระดับ ปานกลาง
เท่ากับ 2.88 เมื่อพิจารณาปั จจัยแวดล้อมด้านสภาพ
ภู มิ ป ระเทศที่ ป รากฎสั ง คมเต็ง พบว่า อยู่ที่ ร ะดับ
ความสู ง จากน้ า ทะเล 380 เมตร ความลาดชัน 44
เปอร์เซ็นต์ และทิศด้านลาดทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
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และสมบัติข องดิ นโดยส่ วนใหญ่ เป็ นเนื้ อ ดิ น ร่ ว น
เหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ถึงดินร่ วนทราย
(Sandy loam) มี สั ดส่ วนอนุ ภ าคทรายมากกว่า 62
เปอร์ เซ็นต์ พื้นที่ไม้รังเด่นนี้ เป็ นพื้นที่ค่อนข้างไกล
จากแหล่งน้ าตามธรรมชาติโดยมีค่าเฉลี่ยระยะความ
ไกลแหล่งน้ าที่ 154 เมตร (Appendix Table 1) ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็ นสันเขาค่อนข้างลาดชัน
4) กลุ่มที่ 4 หมู่ไม้เหี ยง-รัง ร่ วมเป็ นไม้เด่น
ประกอบด้วย 6 แปลงตัวอย่าง ในจุดสารวจที่ 4 และ
5 พบชนิ ดไม้ จานวน 13 ชนิ ด มีชนิ ดไม้เด่นจากค่า
ดัชนีความสาคัญ เช่น เหี ยง รัง เหมือดโลด รักใหญ่
และขี้ ม อด ตามล าดับ โดยมี ค วามหนาแน่ น ของ
ต้ น ไ ม้ ท้ ั ง ห ม ด 1,289 ต้ น ต่ อ เ ฮ ก แ ต ร์ แ ล ะ
พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด 18.27 ตารางเมตรต่ อ เฮกแตร์
ตามลาดับ มีค่าความหลากชนิ ดค่อนข้างต่าเท่ากับ
1.27 เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จัย แวดล้อ มด้า นสภาพภู มิ
ประเทศที่ปรากฎสังคมยางเหี ยง พบว่าอยู่ที่ระดับ
ความสู งจากน้ าทะเล 412 เมตร ความลาดชัน 11.5
เปอร์เซ็นต์ และทิศด้านลาดอยู่ในทิศตะวันตกเฉี ยง
ใต้ และคุณสมบัติของดินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเนื้ อดิ น
ทรายร่ วน (loamy sand) ซึ่ งมี สัดส่ วนอนุ ภาคทราย
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ (Appendix Table 1)
5) กลุ่มที่ 5 หมู่ไม้เหียง-เต็ง ร่ วมเป็ นไม้เด่น
ประกอบด้วย 15 แปลงตัวอย่าง ในจุดสารวจที่ 6, 7,
9, 10 และ 11 โดยพบชนิ ด ไม้ จ านวน 35 ชนิ ด มี
ชนิ ดไม้เด่นจากค่าดัชนี ความสาคัญ เช่น เหี ยง เต็ง
รัง ก้าว เหมือดโลด และรักใหญ่ ตามลาดับ โดยมี
ความหนาแน่ นของต้นไม้ท้ งั หมด 982 ต้นต่อเฮก
แตร์ และพื้ น ที่ ห น้า ตัด 26.05 ตารางเมตรต่ อ เฮก

แตร์ ตามล าดับ มี ค่ า ความหลากชนิ ด ระดับ ปาน
กลางเท่ากับ 2.65 เมื่อพิจารณาปั จจัยแวดล้อมด้าน
สภาพภูมิประเทศที่ปรากฎสังคมเหี ยง พบว่าอยู่ที่
ระดับความสู งจากน้ าทะเล 373 เมตร ความลาดชัน
31.8 เปอร์เซ็นต์ และทิศด้านลาดอยู่ในทิศตะวันตก
เฉี ยงใต้ และสมบัติของดินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเนื้ อดิน
ร่ วนทราย (Sandy loam) ซึ่ งมีสัดส่ วนอนุภาคทราย
ระหว่าง 60-65 เปอร์เซ็นต์ (Appendix Table 1)
การเกิดสังคมย่อยในป่ าเต็งรัง อาจเกิดได้
จากหลายปั จจัยทั้งปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการสื บ ต่ อ
พัน ธุ์ การกระจายพัน ธุ์ ต ามธรรมชาติ และปั จ จัย
สภาพแวดล้อมที่ ส ามารถศึ ก ษาเข้าถึ ง ได้เ ร็ ว เช่ น
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และสมบัติ ดิน
อย่ า งไรก็ ต ามจากการรายงานของ Ogawa et al.
(1965) และ Nguyen and Baker (2016) การปรากฎ
สังคมย่อยป่ าเต็งรังในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มกั พบ
การปรากฎอยูร่ ่ วมกันของชนิดไม้เด่นเป็ น 3 แอสโซ
ซิ เ อ ชั น ( Association) ก ล่ า ว คื อ 1) Shorea
association เป็ นสังคมกลุ่มเต็ง –รั ง มักพบในพื้ นที่
ค่อนข้างแห้งแล้ง ดิ นตื้ น หิ นโผล่มาก และสมบัติ
ของดิ น ด้ า นสารอาหารต่ า ง ๆ ค่ อ นข้ า งต่ า 2)
Dipterocarpus tuberculatus – D. obtusifolious
association สังคมพลวง – เหี ย ง เป็ นสังคมที่ ดิ น มี
ความชื้ นสู งกว่าพื้นที่แรก ดินอนุ ภาคทรายสู ง และ
ค่อนข้างลึ ก และ 3) สังคมที่ มี ชนิ ดไม้เด่ นปรากฏ
ร่ วมกันทุกชนิด (Mixed dominance association) ซึ่ง
พบได้ย าก ส่ วนใหญ่ ม ัก พบในพื้ นที่ ร าบ เนิ น เขา
และดินที่อุดมสมบูรณ์ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของนักวิจยั ต่าง ๆ ข้างต้นเมื่อพบเนื้อดินทราย
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ร่ วนหรื อร่ วนทรายที่มีสัดส่ วนอนุภาคทรายมากกว่า
60 เปอร์เซ็นต์ จะปรากฏสังคมยางเหียงเด่น และเมื่อ
พื้นที่ไกลจากแหล่งน้ า ดินตื้นความลาดชันค่อนข้าง
สู ง จะพบสั ง คมรั ง เป็ นหลัก สลับ กั บ สั ง คมเต็ ง
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษากรณี สั ง คมย่อ ยป่ าเต็ง รั ง
พื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติขุนแม่กวง อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่พบว่า สามารถจาแนกได้เป็ นสังคม
ย่อยแยกกันชัดเจนระหว่างสังคมไม้เต็ง และสังคม
ไม้เหียง ที่มีกลุ่มชนิดไม้อนุกูล (Associated species)
ที่ ต่า งกัน ส่ ง ผลต่อปริ ม าณการสะสมคาร์ บอนใน
มวลชีวภาพ และคุณสมบัติดา้ นสารอาหารของดิ น
ต่างกันด้วย (Kachina et al., 2019) อย่างไรก็ตามผล
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเบื้องต้นในด้านการจัดการ
ป่ าเต็งรังให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการ ซึ่ งในปั จจุบนั
ถือว่าเป็ นสังคมพืชที่มีการใช้ประโยชน์ จัดการ และ
การฟื้ นฟู ม ากสั งคมพื ช หนึ่ ง ในพื้ นที่ ภาคเหนื อใน
ประเทศไทย การฟื้ นฟูป่าโดยการนาชนิ ดไม้ด้ งั เดิม
ในสัง คมย่อยที่ ส ามารถอยู่ร่วมกับ ปั จจัย แวดล้อม
ดังที่ศึกษาข้างต้นอาจเป็ นการเร่ งผลสาเร็ จหรื อย่น
ระยะเวลาการฟื้ นฟู และจัดการพื้นที่ป่าเต็งรั งได้ดี
ในอนาคต

ชนิ ดที่ พ บในป่ าเต็ ง รั ง พบว่ า มี 1 2 ชนิ ด ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยแวดล้อมทั้ง 9 ปั จจัยจาก 12
ปั จจัย โดยยึดปั จจัยด้านสัดส่ วนอนุ ภาคดินเหนี ย ว
เป็ นปัจจัยหลักในการแบ่งความสัมพันธ์ เนื่องจากมี
จ านวนชนิ ด ไม้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ม ากที่ สุ ด และ
แสดงออกได้ชดั เจนในการแบ่งกลุ่มความสัมพันธ์
เ ชิ ง บ ว ก ( Positive relationship) แ ล ะ เ ชิ ง ล บ
(Negative relationship) (Appendix Table 2) และอีก
39 ชนิด ไม่พบความสัมพันธ์กบั ปัจจัยแวดล้อม โดย
มี ส ามารถอธิ บ ายตามกลุ่ ม ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
กระจายได้ดงั นี้
1) กลุ่ ม การกระจายของชนิ ด ไม้ ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับสัดส่ วนอนุภาคดินเหนี ยว
(% clay) อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ พบจ านวน 3
ชนิด ได้แก่ มะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania lanzan)
แข้งกวางดง (Wendlandia paniculata) และคารอก
(Ellipanthus tomentosus) ตามลาดับ ขณะที่ คารอก
ยังมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
กับความลาดชัน ทิ ศด้านลาด ความใกล้ไกลลาน้ า
และสัดส่วนอนุภาคทราย ตามลาดับ
2) กลุ่ ม การกระจายของชนิ ด ไม้ ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับสัดส่ วนอนุ ภาคดินเหนี ยว
(% clay) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พบ 4 ชนิด ได้แก่
รั ง ( Shorea siamensis) ก่ อ น ก ( Lithocarpus
polystachyus) เก็ ดแดง (Dalbergia assamica) และ
กาสามปี ก (Vitex peduncularis) ตามลาดับ โดยรังมี
ความสัมพันธ์เชิ งลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ กับ
ความใกล้ไกลลาน้ า และความเป็ นกรด-ด่างของดิน
ส าหรั บ เก็ ด แดงมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกอย่ า งมี

3. ปั จ จัยแวดล้ อ มที่มี ผลต่ อ การกระจายของชนิด
พรรณไม้ในป่ าเต็งรัง
ผลการวิเคราะห์การกลุ่มหมู่ไม้นาไปสู่ การ
วิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ ด้ ว ยวิ ธี การ
แบบจ าลองเชิ งเส้ น ทั่ ว ไป (GLM) ตามปั จจั ย
สิ่ ง แวดล้อ มซึ่ งน ามาสู่ ก ารระบุ ปั จ จัย แวดล้อ มที่
เหมาะ ส มทั้ ง 9 ปั จจั ย ที่ ได้ จ ากการทดสอบ
ความสั ม พัน ธ์ กับ การกระจายของชนิ ด ไม้ท้ ัง 51
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นัยสาคัญทางสถิติกบั ความลาดชัน และทิศด้านลาด
รวมถึงมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกบั ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินอีกนัยหนึ่ง
3) กลุ่ ม การกระจายของชนิ ด ไม้ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับปั จจัยอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ความสัมพันธ์เชิ งลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ กับ
ความใกล้ไ กลล าน้ า ได้แก่ เหมื อดโลด (Aporosa
villosa) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) และเต็ง
(Shorea obtusa) โดยเหมือดโลดยังมีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกับ ความเป็ นกรด-ด่ า งของดิ น และเต็ง มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็ นกรด-ด่างของดิน
ในส่ วนที่ ชิ ง ชัน ( Dalbergia oliveri) มี ค วามสัมพันธ์
เชิ งลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ ปริ มาณ
อิ น ทรี ย วัต ถุ ใ นดิ น และกุ๊ ก หรื อ อ้อ ยช้า ง ( Lannea
coromandelica) มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ งล บ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติกบั สัดส่วนอนุภาคทราย
จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าใน
พื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง ที่ ถื อ ได้ว่ า เป็ นสั ง คมพื ช ที่ มี ค วาม
หลากชนิ ดต่า ตลอดจนพื้นที่ศึกษามีความแตกต่าง
ของปั จ จัย แวดล้อ มไม่ ม ากนัก ชนิ ด ไม้ ย งั มี ค วาม
แตกต่า งกันในด้า นความต้องการทางระบบนิ เวศ
(Ecological niche) หรื อปั จจัยแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่างกันไป (Bunyavejchewin et al., 2011; Marod et
al., 2019) เช่น ในกรณี เนื้ อดิน พื้นที่ศึกษามีปริ มาณ
สั ดส่ วนของเนื้ อ ดิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นอนุ ภ าคทราย
(Sand texture) ซึ่ งเป็ นลักษณะดินปกติของพื้นที่ป่า
เต็ ง รั ง ทั่ว ไป (Sahunalu, 2009; Bunyavejchewin et
al., 2011) แต่มีอนุภาคดินเหนียว (Clay texture) ร่ วม
ปะปนอยู่ ซึ่ งชนิ ด ไม้ แ ข้ ง กวางดง เป็ นชนิ ด ที่

สามารถกระจายได้ถึ ง พื้ นที่ ช ายป่ าดิ บ เขาที่ ระดับ
ความสู งถึง 1,000 เมตร พื้นที่ป่าดิบเขาทัว่ ไปมีเนื้ อ
ดินในสัดส่ วนอนุ ภาคเหนี ยวมากกว่าเนื้ อดิ นอื่ น ๆ
(Teejuntuk et al., 2002; Marod et al., 2014) ในส่วน
ชนิ ด มะม่ ว งหั ว แมงวัน และค ารอกนั้น สามารถ
กระจายตามธรรมชาติได้ต้ งั แต่ชายป่ าดิบแล้งที่ราบ
จนถึ ง ป่ าเต็ ง รั ง ที่ มี ค วามชื้ น ไม่ แ ห้ ง แล้ง มากนั ก
(Forest herbarium, 2010) ซึ่ งส่ ว นใหญ่ อ าจเป็ นที่
รองรั บดิ นตะกอนที่ มี อนุ ภาคเหนี ย ว และร่ วมกับ
ลักษณะของผล และเมล็ดของสองชนิ ดข้างต้นที่มี
ลักษณะเป็ นทรงรี -กลม จึงมีความสัมพันธ์ทางด้าน
ตรงข้ามกับความลาดชันอีกนัยหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้าม
กับชนิดไม้เด่นในป่ าเต็งรังคือ รัง ที่พบในพื้นที่แห้ง
แล้ง ดิ น มี สัดส่ วนอนุ ภ าคทรายสู ง มี หิ น โผล่ มาก
(Sahunalu, 2009; Nguyen and Baker, 2016) จนถึ ง
พื้ น ที่ เ กาะที่ มี แ ต่ หิ น พบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบกับ
สัดส่ วนอนุ ภาคดินเหนี ยว และอนุ มานได้ว่า รั ง ไม่
ชอบพื้นที่ค่อนข้างชื้นเพราะมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับความใกล้ไกลแหล่งน้ า ในส่ วนของชนิดเก็ดแดง
กาสามปี ก และก่อนกนั้น เป็ นไม้เรื อนยอดรองของ
ป่ าเต็งรังอยู่แล้ว (Marod and Kutintara, 2009) จึงมี
ความสัมพันธ์กบั ปัจจัยแวดล้อมเช่นเดียวกับรัง และ
ยังปรากฏในพื้นที่ที่มีอินทรี ยวัตถุต่า และความลาด
ชั น ที่ สู งอี ก นั ย หนึ่ ง ในส่ วนของกลุ่ ม ที่ 3 ที่
ประกอบด้วยชนิดเต็ง เหมือดโลด และมะขามป้อม
ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความใกล้ไกลของแหล่ง
น้ าธรรมชาติน้ นั ซึ่ งเป็ นวิสัยปกติของชนิ ดไม้ป่าเต็ง
รังที่กระจายในพื้นที่ แห้งแล้งเป็ นหลัก ไม่กระจาย
ในพื้นที่ช้ืน สอดคล้องกับชนิ ดชิงชัน ที่พบในพื้นที่
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ที่มีอินทรี ยวัตถุที่ต่า อาจส่ งผลถึงความชื้ นในพื้นที่
ค่อนข้างน้อยอีกนัยหนึ่ ง อย่างไรก็ตามการกระจาย
ของกุ๊กหรื ออ้อยช้าง ที่เป็ นชนิ ดเดียวในทั้งหมดที่มี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับ สัดส่ วนอนุ ภาคทราย อาจ
เนื่องมาจากการกระจายของไม้ชนิดนี้มีขอบเขตการ
กระจายที่กว้างตั้งแต่พ้ืนที่ป่าผสมผลัดใบค่อนข้าง
ชื้นไปจนถึงป่ าเต็งรัง (Forest herbarium, 2010)

ผลการศึ ก ษาข้า งต้น สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
จัดการพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะป่ าเต็งรังที่มีพ้ืนที่มาก
ในพื้นที่ ภาคเหนื อของประเทศไทย ตลอดจนการ
ฟื้ นฟู การคัดเลื อกชนิ ดไม้ม าปลูกเสริ ม หรื อฟื้ นฟู
พื้ น ที่ ต ามปั จ จัย แวดล้อ มที่ เ หมาะสมให้ ป ระสบ
ความสาเร็จต่อไป
เอกสารอ้างอิง

สรุป
พื้นที่ป่าเต็งรังในโครงการพัฒนาบ้านโปงฯ
พบชนิ ด ไม้ 51 ชนิ ด 37 สกุ ล 27 วงศ์ เนื้ อ ดิ น มี
สั ด ส่ วนอ นุ ภ า ค ท ร า ย เ ป็ น ห ลั ก ม า ก ก ว่ า 5 0
เปอร์เซ็นต์ มีความเป็ นกรดปานกลางถึงต่าระหว่าง
4.7-5.2 และมีปริ มาณสารอาหารในดินค่อนข้างต่า
การจัด กลุ่ ม หมู่ ไ ม้ที่ ร ะดับ ความคล้า ยคลึ ง ที่ 60
เปอร์เซ็นต์ สามารถจาแนกหมู่ไม้ออกเป็ น 5 หมู่ไม้
กล่า วคื อ หมู่ไ ม้พ ลวง หมู่ ไ ม้เต็ง หมู่ ไ ม้รัง หมู่ไ ม้
เหียง-เต็ง และหมู่ไม้เหียง-รัง ในด้านปัจจัยแวดล้อม
พบว่ า สั ง คมรั ง นั้น พบชนิ ด ไม้ม ากสุ ด ที่ 39 ชนิ ด
และปั จ จัย แวดล้อ มด้ า นความไกลจากแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ เ ฉลี่ ย มากที่ สุ ด กว่ า สั ง คมอื่ น อย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ และปั จ จัย อื่ น ๆ ไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ และจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการกระจายของชนิ ดไม้พบว่ามี 12
จาก 51 ชนิดมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมทั้ง
9 ปั จ จัย กล่ า วคื อ ปั จ จัย ด้า นสั ดส่ วนอนุ ภ าคดิ น
เหนี ย วสามารถแบ่ ง ชนิ ด พรรณไม้ที่ สั ม พัน ธ์ ไ ป
ในทางผแปรผัน ตาม และแปรผกผัน กับ สั ดส่ วน
อนุภาคดินเหนียว และชนิดไม้ที่มีความสัมพันธ์กบั
ปัจจัยอื่น ๆ เช่นความใกล้ไกลกับแหล่งน้ าธรรมชาติ
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Elevation
Slope
Aspect
Steam
Sand
Silt
(m asl)
(%)
(degrees)
(m)
(%)
(%)
1
372±14.1 29.50±14.8 230.4±5.7 130±14.1a
62.4±0.9 22.1±0.9
2
396.5±20.5 35.5±20.5 212.9±42.1 113.5±24.7 a 58.6±6.3 22.4±1.6
3
380.8±25.2 44.0±14.2 182.6±43.2 154.2±35.8 a 62.2±5.8 22.0±1.8
4
412.5±43.1 11.5±0.7
212.7±19.5 9.5±3.5c
70.1±10.2 17.1±5.9
5
373.8±47.5 31.8±21.3 210.3±11.5 85.5±7.8b
64.9±2.6 20.7±1.1
t-test
ns
ns
ns
**
ns
ns
cv (%)
10.29
53.74
33.09
22.96
8.09
10.99
Remark; Avai-P = available phosphorus (P) Ex-K = extractable form potassium (K)
ns = non-significant
*** = significantly difference at p < 0.01
Stand

31
31

Clay
(%)
16.7±0.5
17.1±1.7
14.4±2.0
15.7±0.2
14.9±1.7
ns
77.62

N
(%)
0.13±0.03
0.10±0.02
0.11±0.02
0.08±0.04
0.13±0.04
ns
31.45

Avai-P
(ppm)
26.9±8.6
12.9±11.2
21.9±1.6
12.7±10.8
19.9±1.6
ns
26.96

Ex-K
(ppm)
132.9±35.5
46.3±44.9
92.3±11.3
75.7±12.4
114.7±59.3
ns
44.23

Organic
matter (%)
2.6±0.6
1.9±0.3
2.2±0.1
1.6±0.9
2.5±0.9
ns
31.48

Soil pH
5.1±0.01
5.1±0.1
5.2±0.1
4.7±0.5
5.2±0.2
ns
4.61
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Appendix Table 1 Analysis of variance of environmental characteristics between five trees stand groups
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Species
Elevation
Slope
Aspect
Shorea siamensis
Lithocarpus polystachyus
0.26*
0.13*
Dalbergia assamica
Vitex peduncularis
0.10*
Buchanania lanzan
Wendlandia paniculata
-0.005*
-0.0016*
Ellipanthus tomentosus
Aporosa villosa
Dalbergia oliveri
Lannea coromandelica
Phyllanthus emblica
Shorea obtusa
Remark; Ex-K = extractable form potassium (K), * = p < 0.05, ** = p < 0.01

Steam
-0.25*

-0.0015*
-0.12*

Sand

-0.012*

Clay
-15.84*
-6.82*
-5.08**
-6.76*
3.54*
6.76*
0.002*

Ex-K

OM

Soil pH
-42.5*

-24.1**

11.3*
-27.32*
-2.09*

-3.08**
-0.22*

32

-17.25**

-32.2*
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Appendix Table 2 GLM analysis of the relationships between species distribution and environmental factors for DDF species in study area.
The values in the various columns are model regression coefficients. The coefficients with the lowest AIC were selected.

