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บทคัดย่ อ
กาแฟ เป็ นพืชเศรษฐกิจเขตร้อนที่เป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ปัจจุบนั มีการปลูกใต้ร่มในระบบวนเกษตรทัว่ โลก
การปลู กกาแฟอาราบิ กาในประเทศไทยได้รั บการส่ งเสริ มให้มีการปลู กและพัฒนาบนพื้นที่ สูง เนื่ องจากเป็ นพืชที่
ต้องการสภาพอากาศที่หนาวเย็น เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโต โดยได้ทาการศึกษาอิทธิพลของความหลากชนิดและ
ปั จจัยแวดล้อมบางประการที่ส่งผลต่อการเติบโตของต้นกาแฟในพื้นที่สถานี วิจยั และศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง
เคี่ยนและสถานี เกษตรที่สูงหนองหอย ด้วยการวางแปลงสารวจขนาด 30 เมตร x30 เมตร ในพื้นที่แปลงกาแฟใต้เรื อน
ยอดทั้งสองพื้นที่ โดยทาการระบุชนิด และวัดขนาดความโตไม้องค์ประกอบ และวัดขนาดความโต และความสู งของต้น
กาแฟ ผลการศึกษาพบว่า ชนิ ดไม้เด่นที่พบในพื้นที่สถานี ฯ ขุนช่างเคี่ยน เป็ นชนิ ดไม้ในป่ าดิ บเขา เช่น ทะโล้ และก่อ
เดือย เป็ นต้น มีปริ มาณแสงส่ องผ่านเรื อนยอดเฉลี่ยร้อยละ 30.88±11.21 ขณะที่พ้นื ที่สถานีฯ หนองหอย ชนิดไม้เด่นเป็ น
ไม้ป่าเบญจพรรณผสมป่ าดิบเขา เช่น เสี้ ยวดอกขาว มะกอกเกลื้อน และทะโล้ เป็ นต้น มีปริ มาณแสงส่ องผ่านเรื อนยอด
เฉลี่ยร้อยละ 32.01±7.12 การเติบโตของต้นกาแฟในสถานี ฯ ขุนช่างเคี่ยนมีความสู งมากกว่าต้นกาแฟในพื้นที่สถานี ฯ
หนองหอย โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นกาแฟไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ โดยความหลากชนิ ดที่เพิ่มขึ้น และ
ปริ มาณร้อยละแสงผ่านเรื อนยอดที่มากขึ้นจะมีผลต่อความสู งของต้นกาแฟที่นอ้ ยลงโดยในการจัดการแปลงวนเกษตรที่
ปลู กกาแฟใต้เรื อนยอดที่ มีการปกคลุ มประมาณร้ อยละ 30 ยังสามารถทาให้กาแฟเติ บโตได้ดีท้ งั สองพื้นที่ ท้ งั นี้ ตอ้ ง
คานึงถึงการคงไว้ของชนิดไม้ตน้ ในแปลงให้ร่มเงา เพื่อส่ งเสริ มการเติบโตของกาแฟต่อไป
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ABSTRACT
Coffee is one of the most important tropical crops in terms of global trade. Currently, mainly coffee plantation is
under the shed of tree in agroforestry systems around the world. The cultivation of Arabica coffee in Thailand has been
promoted and developed to the highland cultivation due to the cool and dry weather properly for coffee growth. This study
investigates the diversity of trees and tree canopy cover affected coffee growth between Khun Chang khian Highland
Agricultural Research and Training Station and Nong Hoi Highland Agricultural Station, Chiangmai Province. Three study
plots of 30x 30 m were conducted in both sites. The results showed that in Khun Chang khian station plots was dominated
by Lower Montane Forest species such as Schima wallichii and Castanopsis tribuloides with an average percentage of sky
openness 30.88±11.21. Nong Hoi Station plot was dominated by Mixed Deciduous Forest and Lower Montane Forest
species such as Bauhinia variegata, Canarium subulatum, and Schima wallichii with average percentage of sky openness
of 32.01±7.12. The total height of coffee trees in Khun Chang Khian station was higher than the coffee trees in the Nong
Hoi area. The diameter of the coffee plant was no different. Tree species diversity and sky openness were negatively affected
to the growth of coffee plants in both sites. The management of agroforestry plots with coffee under the shed of trees may
be necessary to consider preserving the trees in the plot to promote coffee growth further.
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มาก โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่อายุ 4 ปี ขึ้น
ไป ซึ่ ง ปกติ แ ล้ว กาแฟเป็ นพื ช ที่ มี อ ายุ ไ ด้ถึ ง 50 ปี
(Angkasit, 2004)
การปกคลุ ม ของชนิ ด ไม้ที่ เ ป็ นเรื อ นยอด
เป็ นโครงสร้างในระบบวนเกษตร สามารถอธิ บาย
ถึ ง การให้ ร่ ม ของเรื อ นยอด ความหนาแน่ น ของ
ต้นไม้ และความหลากชนิ ด ต่างเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
เป็ นต่อการบริ การทางนิเวศวิทยาได้ ซึ่ งพบว่าปั จจัย
ดังกล่าวอาจมีผลต่อการเติบโตและการให้ผลผลิต
ของกาแฟ (Wintgens, 2009) ปริ มาณแสงธรรมชาติ
ที่ กาแฟสามารถเติบโตได้อยู่ในช่ วงร้ อยละ 20-60
(Muschler, 2008) ซึ่ ง ปั จ จัย ทางกายภาพที่ มี ผ ลต่ อ
กาแฟดังกล่าวที่มาจากการคงอยูข่ องไม้ตน้ สามารถ
ช่ ว ยลดการระเหยและการคายน้ าของต้น กาแฟ
รวมถึงซากพืชที่ร่วงหล่นอาจเป็ นวัสดุคลุมดินและ
การคืนธาตุอาหาร และระบบรากของไม้ตน้ ช่วยใน
การระบายน้ า ลดความร้ อ นของอากาศและดิ น
ตลอดจนส่ ง เสริ มให้ มี ส ภาวะเหมาะสมต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของกาแฟ (Boonkird, 1986)
ก า รศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสง ค์ เ พื่ อ
เปรี ยบเทียบและประเมินความหลากชนิดไม้ที่คงอยู่
ในพื้นที่แปลงกาแฟใต้ร่มในรู ปแบบวนเกษตร และ
ประเมินอิทธิ พลของปริ มาณแสงผ่านเรื อนยอดต่อ
การเติบโตของต้นกาแฟอาราบิกา้ ในบริ เวณสถานี
วิจยั และศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนและ
สถานี เกษตรที่สูงหนองหอย จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อ
เป็ นข้อมูลในการจัดการแปลงวนเกษตรที่มีกาแฟใต้
เรื อนยอดให้ถูก ต้อง โดยไม่ ส่งผลกระทบต่ อการ

คานา
กาแฟ เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ เขตร้ อ นที่ เ ป็ นที่
นิ ยมอย่างกว้างขวาง ปั จจุบนั มีการปลูกในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสู งในเขตร้อนทัว่ โลก
และมี ค วามต้อ งการทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
(International Coffee Organization, 2016) แนวโน้ม
ความนิ ยมที่เพิ่มมากขึ้นทาให้การปลูกกาแฟที่มีการ
ปลูกแบบใต้ร่ม (shed coffee plantation) มี รูปแบบ
เป็ นพืชแบบกลางแจ้ง (full-sun) มากยิ่งขึ้น (Jha et
al., 2014) ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น พื้ น ที่ ป่ า ไ ม้ ไ ด้ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเป็ นพื้นที่ปลูกกาแฟในระบบวนเกษตร
อาจจะส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ
(Magrach and Ghazoul, 2015) อย่ า งไรก็ ต ามการ
ปลูกพืชในระบบวนเกษตรยังสามารถคงได้ซ่ ึ งการ
บริ การของระบบนิเวศได้ (ecological services) เช่น
การผสมเกสร (pollination) การหมุ น เวี ย นธาตุ
อาหาร (nutrient cycling) การควบคุ ม แมลงศัต รู
(pest controls) และการควบคุ ม สภาพอากาศ
(climate buffering) (Magrach and Ghazoul, 2015)
การปลู ก กาแฟอาราบิ ก้า ในประเทศไทย
ได้รั บ การส่ ง เสริ มโดยกรมวิ ช าการเกษตรและ
หน่ วยงานที่ได้ทดลองปลูกและขยายพันธุ์ โดยสาย
พันธุ์ที่ส่งเสริ มให้เกษตรกรปลูกเป็ นหลักคือ พันธุ์
อาราบิ ก้าเนื่ องจากพันธุ์น้ ี เป็ นพืชที่ ตอ้ งการสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นในการเจริ ญเติบโต หรื อเป็ นพื้นที่
ที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 700 เมตรขึ้น
ไป จึ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพดี ท าให้ มี ก าร
ส่ งเสริ มให้ ป ลู ก อย่ า งกว้ า งขวางในปั จจุ บ ั น
ตลอดจนมีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่สูงเป็ นอย่าง
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เติ บ โตของกาแฟ และความหลากชนิ ด ของไม้
องค์ประกอบบนพื้นที่สูงต่อไป

น้ าฝนเฉลี่ ย 1,354.5 มิ ลลิ เมตรต่อปี และอุณหภู มิ
เฉลี่ยทั้งปี 28.5 องศาเซลเซียส การศึกษาในครั้งนี้ได้
ทาการสารวจในช่วงเดื อนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์
ส ารวจกาแฟอาราบิ ก้ า ในสายพั น ธุ์ ค าติ ม อร์
(Cartimor) ช่ วงอายุ 27-30 ปี ซึ่ งปลูกตั้งแต่ปี 2529
อยู่ในสภาพใต้ร่มเงา มีการจัดการแปลงก่ อนปลูก
สายพัน ธุ์ ป ลู ก และการปฏิ บ ั ติ ท างการเกษตร
เดียวกันทั้ง 2 สถานี

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พืน้ ที่ศึกษา
สถานีวิจยั และศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุน
ช่างเคี่ยน (สถานี ฯ ขุนช่างเคี่ยน) และสถานีเกษตรที่
สู งหนองหอย (สถานี ฯ หนองหอย) เป็ นสถานี วิจยั
เพื่อศึกษาและพัฒนาวิชาการความรู ้ให้กบั เกษตรกร
บนพื้นที่สูงและเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ได้มี
การเริ่ มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ภายใต้การดูแล
โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ มี
กาแฟอาราบิกา้ เป็ นพืชชนิ ดหนึ่ งที่ ทาการปลูกใน
พื้นที่ เป็ นพื้นที่ตน้ แบบเพื่อศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการ
ปลูก การผลิต และการส่ งเสริ มการปลูกกาแฟอารา
บิ ก้า ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน โดยแปลงกาแฟที่
ทาการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแปลงปลูกกาแฟที่ปลูกใต้ไม้
ใหญ่ มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป แบบวนเกษตร ส่ ว นใหญ่
พื้นที่ศึกษาเป็ นชายป่ าติดกับป่ าธรรมชาติ โดยสถานี
ฯ ขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นขุนช่างเคี่ยน อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 262 ไร่ ระดับ
ความสู ง จากระดับ น้ าทะเล 1,200-1,300 เมตร
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,495.5 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิ
เฉลี่ ยตลอดปี 19.8 องศาเซลเซี ยส พืชหลักที่ ปลูก
ได้แก่ กาแฟอาราบิกา้ และไม้ผลเมืองหนาว ขณะที่
สถานีฯ หนองหอย ตั้งอยูท่ ี่หมู่บา้ นหนองหอย อ.แม่
ริ ม จ.เชียงใหม่ มีพ้ืนที่ประมาณ 80 ไร่ ความสู งจาก
ระดับ น้ า ทะเล 850 - 900 เมตร มี พื ช หลัก ที่ ป ลู ก
ได้แ ก่ กาแฟอาราบิ ก้า และพื ช ผัก ต่ า ง ๆ ปริ ม าณ

2. การสารวจข้ อมูลภาคสนาม
วางแปลงสารวจที่แปลงกาแฟอาราบิกา้ ใน
พื้นที่ใต้ร่ม บริ เวณสถานีฯ ขุนช่างเคี่ยนและสถานี ฯ
หนองหอย โดยท าการวางแปลงแบบเจาะจง
(purposive plot) ขนาด 30 เมตร ×30 เมตร จานวน 3
แปลงสารวจในแต่ละพื้นที่ (รวมสองพื้นที่ 6 แปลง)
โดยตามระดับความสู งของพื้นที่ปลูกกาแฟใต้ร่มไป
จนถึงขอบพื้นที่ปลูกกาแฟที่ติดชายป่ า ภายในแปลง
30 เมตร x 30 เมตรแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10x10
เมตร จานวน 9 แปลง ในการสารวจภาคสนามทา
การเก็บข้อมูลของไม้ตน้ และต้นกาแฟ ดังต่อไปนี้
2.1 ไม้ตน้
1) ข้อ มู ล ของไม้ต ้น ในแปลง ท าการ
บันทึกชนิด วัดเส้นรอบวงของไม้ตน้ ที่มีเส้นรอบวง
มากกว่า 14 เซนติเมตร ที่ระดับความสู ง 1.30 เมตร
(Girth at breast height, GBH; cm) ด้วยตลับเมตร วัด
ความสู งทั้งหมด (Total height, Ht; m) และความสู ง
กิ่งแรกของไม้ตน้ (First branch height, H1; m) โดย
ใช้เครื่ องวัดความสู ง Range Finder
2) ภายในแปลงสารวจทาการวัดขนาด
เรื อนยอดของไม้ตน้ ทั้งหมด 4 ทิ ศ เพื่อจัดทาภาพ
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โครงสร้างด้านตั้ง (Profile diagram) และร้อยละการ
ปกคลุมเรื อนยอด (Percentage of crown cover) โดย
ใช้ข อ้ มู ล ความสู ง ทั้ง หมด ความสู ง กิ่ ง แรก ความ
กว้างของเรื อนยอด และพิกดั ที่บอกตาแหน่งของไม้
ต้น ในแผนภาพโครงสร้ า งด้า นตั้ง เพื่ อ ศึ ก ษาชั้น
เรื อนยอดในแปลงกาแฟใต้ร่มเงา และคานวนร้อย
ละพื้ น ที่ แ สงส่ องผ่ า นเรื อนยอดจากแผนภาพ
โครงสร้างด้านตั้ง (Appendix Figure 1 and 2)
2.2 ต้นกาแฟ
ในแต่ ล ะแปลงย่อ ยขนาด 10 เมตร x 10
เมตร ทาการสุ่ มกาแฟในแปลงย่อยจ านวนแปลง
ย่อยละ 3 ต้น รวม 21 ต้น ต่ อแปลง ทาการวัดและ
บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางด้วย digital vernier caliper
ที่ระดับความสู ง 15 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D15; cm)
(Andrade et al., 2015) และวัดความสู ง ต้นตัวอย่าง
ด้วย measuring pole (H; m)

ไม้ใ นป่ าเบญจพรรณและป่ าดิ บ เขา (Tsutsumi,
1983) โดยพิจ ารณาชนิ ด ไม้เ ด่ น ในแต่ ละแปลงว่า
เป็ นชนิดไม้เด่นประจาป่ าเบญจพรรณหรื อป่ าดิบเขา
เพื่อใช้สมการของแต่ละชนิดป่ า (forest type) ดังนี้
ชนิดป่ าดิบเขา
Wt=Ws+Wb+Wl
Ws = 0.0509 D2H 0.919
Wb = 0.00893 D2H0.977
Wl = 0.0140 D2H 0.669
โดยที่

3. วิเคราะห์ ข้อมูล
1) ดั ช นี ความส าคั ญ (Importance value
index, IVI) ของชนิ ดไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษา ทาการ
คานวนลักษณะเชิ งปริ มาณของพันธุ์ไม้แต่ละชนิ ด
ในสั ง คมพื ช โดยค่ า ดัช นี ข องแต่ ล ะชนิ ด ได้จ าก
ผลรวมของค่ า ความถี่ สั ม พัน ธ์ ความหนาแน่ น
สัมพัทธ์ และ ความเด่นสัมพัทธ์ของชนิดนั้น ๆ
2) ดัชนี ความหลากชนิ ด (Species Diversity
Index) เพื่อใช้บ่งชี้ความหลากหลายของชนิ ดไม้ใน
สังคมพืช ในที่น้ ี ใช้สมการ Shannon-Wiener Index,
H/, (Krebs, 1985)
3) การประเมินการสะสมมวลชีวภาพเหนื อ
พื้นดิ นของไม้ตน้ ประเมินโดยใช้สมการของชนิ ด

ชนิดป่ าเบญจพรรณ
Wt=Ws+Wb+Wl
Ws = 0.0396 D2H 0.9326
Wb = 0.003487 D2H1.0270
Wl = (28.0/Wtc+0.025)–1

Wt =มวลชีวภาพเหนือดินทั้งหมด (กิโลกรัม)
Ws = มวลชีวภาพส่ วนของลาต้น (กิโลกรัม)
Wb = มวลชีวภาพส่ วนของกิ่ง (กิโลกรัม)
Wl = มวลชีวภาพส่ วนของใบ (กิโลกรัม)
Wtc = มวลชีวภาพส่ วนของลาต้น+กิ่ง (กิโลกรัม)
Wt = มวลชีวภาพส่ วนเหนือดิน (กิโลกรัม)
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)
H = ความสู งของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร)

3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ คือ จานวนต้นไม้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยระดับอกของไม้ตน้
การสะสมมวลชี ว ภาพรวมของไม้ต ้น ขนาดและ
ความสู ง ของต้น กาแฟเฉลี่ ย ในแปลง โดยใช้ก าร
วิ เ คราะห์ t-test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่น 95% ด้ ว ย
โปรแกรม R
4. วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ต่ อ การ
เติบโตของต้นกาแฟ ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ต้นกาแฟที่ 15 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D15) ความสู ง
ทั้งหมด (H) และค่า D2H ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การ
เติบโตและการสะสมมวลชีวภาพของพืช (Hase and
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Foelster, 1983) โดยนาข้อมูลจากต้นกาแฟในแต่ละ
แปลงย่อยมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
โดยกาหนดตัวแปรอธิบาย (Explained Variable; Y)
คื อ ค่ า D15 ค่ า H และค่ า D2H ก าหนดให้ต ัว แปร
อิ ส ระ (Independent Variable; x) คื อ ร้ อ ยละแสง
ส่ องผ่านเรื อนยอด (x1) ปริ มาณมวลชี วภาพของไม้
ต้นในแปลงย่อย (x2) และค่าดัชนี ความหลากชนิ ด
(x3) และทดสอบอิทธิ พลร่ วม (interaction) ระหว่าง
พื้ น ที่ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ส มการเชิ ง เส้ น ทั่ว ไป
(Generalized linear model, GLM) ในโปรแกรม R

ความหลากหลาย เท่ า กั บ 1.82, 1.75 และ 2.98
ตามลาดับ) ขณะที่พ้ืนที่สถานี ฯ หนองหอย พบไม้
ต้นทั้งหมด 73 ต้น ใน 33 ชนิ ด 30 สกุล 23 วงศ์ มี
ความหนาแน่ น เท่ า กั บ 270.4 ต้น ต่ อ เฮกแตร์ มี
พื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 26.80 ตารางเมตรต่อเฮก
แตร์ เมื่อพิจารณาค่าดัชนี ค่าความสาคัญพบชนิ ดไม้
เด่น จากค่าดัชนีความสาคัญ 5 ชนิดแรก ได้แก่ เสี้ ยว
ดอกขาว (Bauhinia variegate L.) มะกอกเกลื้ อ น
(Canarium subulatum Guillaumin) ทะโล้ ก่ อ แพะ
(Quercus kerrii Craib) และกระถิน (Leucaena sp.)
มีค่าเท่ากับ 77.70, 22.37, 21.73, 18.44 และ 14.78
ตามลาดับ (Table 1) และมีค่าความหลากชนิ ด (H/)
ของไม้ตน้ รวมเท่ากับ 3.01 (แปลงที่ 1, 2 และ 3 มีค่า
เท่ากับ 2.14, 1.75 และ 2.99 ตามลาดับ)
การสะสมมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นของ
ไม้ตน้ ในพื้นที่ศึกษา พบว่าในพื้นที่สถานี ฯ ขุนช่าง
เคี่ ย นมี ก ารสะสมมวลชี ว ภาพรวมเฉลี่ ย ต่ อ แปลง
เท่ า กั บ 49.27±13.15 กิ โลกรั มต่ อ ตารางเมตร
(492.7±131.5 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์) ขณะในสถานี
ฯ หนองหอยมีการสะสมมวลชี วภาพรวม เฉลี่ยต่อ
แปลงเท่ากับ 17.556±1.35 กิ โลกรัมต่อตารางเมตร
(175.5±13.5 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์)
เมื่ อเปรี ยบเที ยบจานวนและพื้นที่ หน้าตัด
ของไม้ตน้ ในแต่ละแปลงย่อย ที่พบในสถานี ฯ ขุน
ช่างเคี่ยนและสถานี ฯ หนองหอย พบว่าจานวนต้น
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (t= - 0.438, p = 0.68)
(Figure 1a) เช่ น เดี ย วกับ พื้ น ที่ ห น้า ตัด เฉลี่ ย ที่ ไ ม่ มี
ความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ (t = 0.98, p = 0.33)
(Figure 1b)

ผลและวิจารณ์
1. องค์ ประกอบชนิดไม้ และความหลากชนิด
ในพืน้ ทีส่ ถานีเกษตรทีส่ ู ง
จากการศึกษาองค์ประกอบชนิ ดในพื้นที่
สารวจสถานี ฯ ขุนช่ างเคี่ยน พบไม้ตน้ ทั้งหมด 54
ต้น ใน 31 ชนิ ด 23 สกุล 16 วงศ์ มีความหนาแน่ น
เท่ากับ 196.2 ต้นต่อเฮกแตร์ มีพ้ืนที่หน้าตัดของไม้
ต้น รวมเท่ ากับ 36.09 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ เมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนี ค่าความสาคัญพบชนิ ดไม้เด่น จาก
ค่ า ดั ช นี ค วามส าคัญ 5 ชนิ ด แรก ได้ แ ก่ ทะโล้
(Schima wallichii (DC.) Korth.) ก่อหมวก (Quercus
oidocarpa Korth) ก่ อ ใ บ เ ลื่ อ ม ( Castanopsis
tribuloides (Sm.) A.DC.) กะทั ง ใบใหญ่ (Litsea
grandis (Nees) Hook. f.) และก่ อ ด า (Lithocarpus
truncatus (King ex Hook. F.) Rehder ) โดยมี ค่ า
เท่ า กับ 45.42, 21.23, 17.61, 16.76 และ 12.70
ตามลาดับ (Table 1) และมีค่าความหลากชนิ ดของ
ไม้ต ้น รวมเท่ า กับ 3.21 (แปลงที่ 1, 2 และ 3 มี ค่ า
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Table 1. Important value index (IVI) and basal area (BA) of tree species in study plots in Khun Changkhian and Nong Hoi Highland Agricultural Stations
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ขณะที่การสะสมมวลชีวภาพของไม้ตน้ ใน
พื้นที่ ศึกษาพบว่าพื้นที่ สถานี ฯ ขุนช่ างเคี่ยนมี ก าร
สะสมมวลชี ว ภาพของไม้ต ้น รวมมากกว่ า พื้ น ที่
สถานี ฯ หนองหอยอย่างมี นัยสาคัญ (t = 2.51, p <
0.05) (Figure 1c) จ านวนต้น ในแปลง และขนาด
พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ในแปลงไม่มีความแตกต่าง
กัน มากนัก อาจเนื่ อ งมาจากการจัด การแปลงใน
ระบบวนเกษตรในช่วงต้นของการปลูก โดยเฉพาะ
บนพื้นที่สูงที่มีความลาดชันนั้น มักมีการคงเหลือ
ไม้ใหญ่ไว้บางส่ วน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้
ไม้ใ หญ่ ดัง กล่ า วเป็ นร่ มเงา รั ก ษาอุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นดิน และลดการชะล้างของดิน โดยจัดสรร
ให้มีพ้ืนที่วา่ งมากพอในการปลูกพืชที่กาหนดไว้ ซึ่ง
เป็ นชนิ ดที่ ส ามารถเติ บ โตได้ ดี ใ ต้ ร่ มเงาได้ ดี
(Preechapanya, 2002) จากรายงานพบว่ า ระยะที่
เหมาะสมในการปลูกไม้ตน้ ร่ วมกาแฟ มีระยะปลูก
ที่เหมาะสมคือ 12-15 เมตร ซึ่งเป็ นระยะที่เรื อนยอด
กาแฟสามารถขยายออกไปได้ (Department of

Agriculture Extension, 2 0 1 4 ) ดั ง นั้ น ไ ม้ ต ้ น ที่
คงเหลื อ ในแปลงจึ ง มี จ านวนต้น ต่ อ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่
แตกต่ า งกัน ขณะที่ ข นาดของไม้ต ้น ที่ ค งอยู่ส่ ว น
ใหญ่เป็ นไม้ขนาดใหญ่ที่สืบเนื่ องมาจากการเปิ ดป่ า
ในอดี ต ของทั้ง 2 พื้ น ที่ เ พื่ อ การเกษตรที่ สู ง ในป่ า
ดั้งเดิมที่จะตัดไม้ขนาดเล็กและไม้พ้ืนล่างให้มีพ้ืนที่
เพื่อปลูกพืช โดยไม่พบชนิ ดไม้ป่าที่ทดแทนเข้ามา
ตามธรรมชาติจากป่ าบริ เวณใกล้เคียงเนื่ องจากการ
จัด การแปลงในพื้ น ที่ ป ลู ก ประจ าทุ ก ปี แต่ เ พื่ อ
พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบค่ามวลชี วภาพเหนื อ
พื้ น ดิ น รวมของสถานี ฯ ขุน ช่ า งเคี่ ย นและสถานี ฯ
หนองหอย พบว่ามีค่ามวลชีวภาพแตกต่างกันอย่าง
มี นัยสาคัญ เนื่ องจากสถานี ฯ ขุนช่ างเคี่ยนตั้งอยู่ที่
ความสู ง จากระดับ น้ าทะเล 1,200-1,300 เมตร ซึ่ ง
ปรากฏชนิ ดไม้ของป่ าดิ บเขาที่ยงั คงไว้ เช่ น ทะโล้
ก่อชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็ นไม้เรื อนยอดชั้นบน มีความสู ง
เฉลี่ย 20-30 เมตร ขณะที่พ้ืนที่สถานี ฯ หนองหอยมี
ความสู งจากระดับน้ าทะเล 850 - 900 เมตร ซึ่งเป็ น

Figure 1 Comparative between a) Number of tree and b) Tree Basal area (log-transformation) among the
study areas in Khun Chang Khian and Nong Hoi Highland Agricultural Station, Chiang Mai province
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ลักษณะของป่ าผสมผลัดใบที่มีไม้ป่าดิบเขาขึ้นผสม
ส ภ า พ พื้ น ที่ มี ก า ร กั น ไ ฟ เ พื่ อ ป้ อ ง กั น พื ช ผ ล
การเกษตร โดยในช่ วงฤดู แล้งไม้ตน้ ในแปลงบาง
ชนิ ดจะมีการผลัดใบ รวมไปถึงความสู งของไม้ใน
ชั้น เรื อ นยอดในแปลงอยู่ใ นช่ ว ง 25-20 เมตร ที่ มี
ความสู งของต้นไม้ส่วนใหญ่น้อยกว่าพื้นที่ขุนช่าง
เคี่ยนทาให้ไม้ตน้ ในแปลงมีการสะสมมวลชี วภาพ
น้อยกว่าพื้นที่สถานีช่างเคี่ยน สอดคล้องกับรายงาน
วิจยั การประเมินปริ มาณการสะสมคาร์ บอนของป่ า
ดิ บแล้ง (ป่ าไม่ผลัดใบ)และป่ าเต็งรั ง (ป่ าผลัดใบ)
พบว่าในป่ าไม่ผลัดใบมีการสะสมมวลชี วภาพของ
ไม้ตน้ มากกว่าป่ าผลัดใบ เนื่ องจากไม้ตน้ ในป่ าผลัด
ใบจะมีช่วงชะลอการเติบโตลงในฤดูแล้งรวมไปถึง
ในบางพื้นที่อาจจะมีไฟป่ ารบกวน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
ท าให้ ไ ม้ ต ้ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ตามชี พ ลั ก ษณ์ แ ละมี
ช่ วงเวลาในการสะสมมวลชี วภาพสั้นกว่าพื้นที่ป่า
ไม่ผลัดใบ (Senpaseuth et al., 2009)

เรื อนยอดกาแฟที่ มีความสู งเฉลี่ ย 3.11±0.28 เมตร
เป็ นเรื อนยอดชั้น ล่ า งหรื อ เรื อ นยอดที่ ถู ก บดบัง
(suppressed or overtopped canopy) ขณะเดียวกันไม่
พบกล้า ไม้ หรื อ ไม้รุ่ น ของชนิ ด ไม้ที่ พ บในแปลง
สารวจ ส่ วนพื้นที่มีปริ มาณแสงผ่านเรื อนยอดเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 30.88±11.21 (Appendix Figure 1) ขณะที่
แปลงสารวจในพื้นที่สถานี ฯ หนองหอย สามารถ
แบ่งได้เป็ น 4 ชั้นเรื อนยอดเช่นกัน ได้แก่ ชั้นเรื อน
ยอดเด่ น มี ค วามสู ง 20 - 35 เมตร ประกอบด้ว ย
ตีนนก เสี้ ยวดอกขาว หว้า ชั้นเรื อนยอดรอง มีความ
สู ง 15 – 20 เมตร ประกอบด้วย มะกอกเกลื้อน และ
แคหางค่ า ง ชั้ นไม้ พุ่ ม มี ค วามสู ง 5 – 10 เมตร
ประกอบด้วย ต้างหลวง ไคร้น้ า และติ้วเกลี้ยง เป็ น
ต้น และชั้นเรื อนยอดกาแฟที่มีความสู งเฉลี่ย 2.94±
0.22 เมตร เป็ นเรื อนยอดชั้นล่างหรื อเรื อนยอดที่ถูก
บ ด บั ง มี ป ริ ม า ณ แ ส ง ผ่ า น เ รื อ น ย อ ด ร้ อ ย ล ะ
32.01±7.12 (Appendix Figure 2)
กลุ่มชนิ ดไม้ที่คงอยู่ในแปลงวนเกษตรนั้น
มัก เป็ นไม้ใ หญ่ ที่มีการคัด เลื อกให้คงไว้ โดยต้อง
เป็ นชนิ ด ที่ ไ ม่ กี ด ขวางการเติ บ โต การเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิ ต กาแฟ และให้ ก าแฟได้รั บ ปริ มาณแสง
สม่าเสมอ โดยจากการศึกษาในระบบวนเกษตรโดย
มี รายงานการปลูกชาอัสสัม (เมี่ ยง) ใต้ร่มไม้ใหญ่
ในพื้นที่ตาบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ พบไม้เด่น
ของเรื อนยอดชั้นบน เช่ น ทะโล้ ก่ อหยุม ก่ อเดื อย
และก่ อ หรั่ ง เป็ นต้น ซึ่ งเกษตรกรคงไม้ใ หญ่ ใ น
แปลงไว้เพื่อให้ช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
ในแปลงปลูกชา และสามารถตัดไม้บางส่ วนเป็ นไม้
ฟื นเพื่อใช้ในการอบชา (Preechapanya, 2002) ทั้งนี้

2. โครงสร้ างด้ านตั้ง การปกคลุมเรื อนยอด
และปริมาณแสงส่ องผ่ านเรื อนยอด
จากการวางแปลงสารวจโครงสร้างด้านตั้ง
ของแปลงกาแฟใต้ร่มในพื้นที่สถานี ฯ ขุนช่างเคี่ยน
สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ชั้นเรื อนยอด ได้แก่ เรื อนยอด
ชั้ นบน (top canopy) มี ค วามสู ง 20 – 30 เมตร
ประกอบด้วย ทะโล้ ก่อแป้ น เก็ดแดง และก่อเดือย
เป็ นต้น เรื อนยอดชั้นรอง (middle canopy) มีความ
สู ง 15 – 20 เมตร ประกอบด้วย หว้าเขา กาลังเสื อ
โคร่ ง และสารภี ดอย เป็ นต้น เรื อนยอดชั้นไม้พุ่ม
(shrub canopy) มีความสู ง 5 – 10 เมตร ประกอบด้วย
หน่ วยนกงุม กอมขม และไคร้มดขน เป็ นต้น มีช้ นั
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ในแปลงปลูกกาแฟมักมีการตัดแต่งไม้ตน้ เมื่อมีการ
แตกกิ่งก้านในระดับต่า และจัดการวัชพืชสม่าเสมอ
จึ ง ท าให้ ล ัก ษณะโครงสร้ า งด้า นตั้ง ของแปลงวน
เกษตรไม้ตน้ ร่ วมกาแฟนั้น ไม่พบไม้รุ่น (sapling)
กล้าไม้ (seedling) และไม้พ้ืนล่าง (understory) ซึ่ ง
จะมีความแตกต่างจากโครงสร้ างด้านตั้งของชนิ ด
ป่ าที่ อยู่ใกล้เคียง เช่ น ป่ าดิ บเขาบริ เวณสถานี ห้วย
น้ าค้าง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีโครงสร้างด้านตั้งของ
ป่ า แบ่งได้เป็ น 3 ชั้นเรื อนยอด (4-5 ชั้นที่รวมชั้นไม้
พื้นล่างด้วย) โดยมีความสู งของเรื อนยอดชั้นบนที่
40-50 เมตร (Dhanmanonda, 1997) ขณะป่ าเบญจ
พรรณที่ แบ่งได้ 3-4 เรื อนยอด (รวมชั้นไม้พ้ืนล่าง)
โดยมี เ รื อ นยอดชั้น บนมัก สู ง ไม่ เ กิ น 40-30 เมตร
(Marod and Kutintara, 2009)
ระบบวนเกษตรที่ มีไม้ตน้ ร่ วมกาแฟอารา
บิกา้ ไม้ตน้ เป็ นส่ วนให้ร่มเงา (shading) แก่ตน้ กาแฟ
ท าให้ มี ป ริ มาณร้ อ ยละของแสงที่ เ หมาะสมต่ อ
เจริ ญเติบโตของต้นกาแฟ ซึ่ งช่วงร้อยละของแสงที่
ต้นกาแฟใช้ในการเติบโตในแปลงปลูกที่มีการใช้
วัสดุ บงั แสง (shading) ที่ เหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 50
(Department of Agriculture Extension, 2014) และ
ในสภาพป่ าธรรมชาติ ร้ อ ยละ 20-60 (Muschler,
2008) รวมไปถึ ง ไม้ใ หญ่ ช่ ว ยให้อุ ณ หภู มิ ที่ ผิว ใบ
ของกาแฟในช่ วงกาแฟไม่สูงจนเกิ น ไป ซึ่ งกาแฟ
เป็ นพืชที่เติบโตได้ดีใต้ร่มเงาของพืชชนิ ดอื่น ช่ วง
อุณหภู มิผิวใบที่ 20-25 องศาเซลเซี ยส เป็ นช่ วงที่
เหมาะสมในการสังเคราะห์แสงของต้นกาแฟ โดย
ปริ มาณแสงและอุณภูมิที่เพิ่มมากขึ้น (มากกว่า 45
องศาเซลเซี ย ส) การสังเคราะห์ แ สงของกาแฟจะ

ลดลงอย่างสมบู รณ์ ทาให้การเติ บโตและผลผลิ ต
ของกาแฟลดลง (Cannell, 1985; DaMatta et al.,
2007; Bote and Struik, 2011)
3. การเติบโตของกาแฟ
ผลการประเมินความโตทางด้านขนาดเส้น
รอบวง และความสู ง ของต้น กาแฟ พบว่ า พื้ น ที่
สถานี ฯ ขุนช่างเคี่ยนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้น
กาแฟเฉลี่ ย 7.02± 0.27 เซนติ เมตร และมี ความสู ง
ต้นกาแฟเฉลี่ย 3.11±0.28 เมตร (Figure 1a) ขณะที่
สถานี ฯ หนองหอย ต้น กาแฟมี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเฉลี่ย 7.54±1.09 เซนติเมตร และมีความ
สู งต้นกาแฟเฉลี่ย 2.95±0.22 เมตร (Figure 2b) เมื่อ
ทาการเปรี ย บเที ย บระหว่างพื้น ที่ พบว่า ขนาดต้น
กาแฟ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (t = -1.840,
p= 0.072) โดยพื้ น ที่ ส ถานี ฯ หนองหอยมี ก าร
กระจายของช่วงขนาดมากกว่าพื้นที่สถานี ฯขุนช่าง
เคี่ยน (Figure 2a) ขณะที่ความสู งของต้นกาแฟใน
พื้ น ที่ ส ถานี ฯ ขุน ช่ า งเคี่ ย นมี ค วามสู ง มากกว่า ต้น
กาแฟในพื้นที่สถานี ฯ หนองหอยอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (t = 2.1785, p < 0.05) โดยพื้นที่ สถานี ฯ
ขุนช่ างเคี่ยนมีการกระจายของช่ วงข้อมูลความสู ง
มากกว่ า สถานี ฯ หนองหอยเล็ ก น้อ ย (Figure 2b)
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ค วามโตของกาแฟทั้ง 2 สถานี
ใกล้เคียงกันนั้น อาจสื บเนื่ องมาจาก สายพันธุ์ อายุ
ของกาแฟ ปริ มาณน้ าและธาตุอาหารที่มาจากการ
จัด การโดยมนุ ษ ย์ รวมถึ ง การตัด กิ่ ง เพื่ อ เก็บ เกี่ ย ว
ผลผลิตตลอดระยะเวลาที่ตน้ กาแฟเติบโต แม้ว่าใน
ส ถ า นี ฯ ขุ น ช่ า ง เ คี่ ย น ตั้ ง อ ยู่ ที่ ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้ าทะเลที่พ้นื ที่มีอากาศหนาวเย็นมากกว่า
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Figure 2 Comparative growth of coffee trees a) Dimeter at 15 cm above ground and b) Total height
between Khun Chang Kean Station and Nong Hoi Station, Chiang Mai province.
รวมไปถึงมีพ้ืนที่ร่มเงาจากไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวง
ที่ ใ หญ่ ม ากกว่ า สถานี ฯ หนองหอย (Appendix
Figure 1 and 2) โดยพบว่าข้อมูลขนาดของต้นกาแฟ
มีความผันแปรสู งในพื้นที่สถานี ฯ หนองหอย อาจ
เนื่ อ งมาจากปั จ จัย ความแห้ ง แล้ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นตาม
ฤดู กาล และลักษณะเรื อนยอดของต้นไม้ในแปลง
การผลัด ใบของไม้บ างชนิ ด เช่ น มะกอกเกลื้ อ น
เสี้ ยวดอกขาว มะม่วงหัวแมลงวัน เป็ นต้น เรื อนยอด
ต้นกระถิ นที่ มีลกั ษณะโปร่ งเกื อบตลอดทั้งปี อาจ
ส่ งผลต่ อการเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย ด้านอากาศที่ เ กิ ด
จากลักษณะของเรื อนยอด (Fotis and Curtis, 2017)

อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p < 0.05, regression
coefficients = -0.014) และ ความหลากชนิ ดไม้ตน้
ใ น ท า ง ผ ก ผั น (negative correlation) อ ย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05, regression coefficients
= -0.418) และ ค่า D2H ของต้นกาแฟ ได้รับอิทธิพล
ของความหลากชนิ ด ของไม้ต ้น ที่ พ บในแปลง
ใ น ท า ง ผ ก ผั น (negative correlation) อ ย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05, regression coefficients
= - 90.502)โดยทั้ง ความสู ง และค่ า D2H ของต้น
กาแฟ ไม่พบอิทธิพลร่ วมระหว่างพื้นที่ ขณะที่ขนาด
เส้นรอบวงไม่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งหมด
จากผลการศึกษา แม้ว่าพื้นที่ท้ งั สองจะอยู่
ในระดับความสู งที่มีความแตกต่างกัน แต่ปัจจัยที่
ส่ งผลกระทบต่อการเติบโตของต้นกาแฟคือ ปัจจัยที่
มีความผันแปรในพื้นที่ (local condition) ที่คล้ายกัน
ทั้งสองพื้นที่ กล่าวคือ การปกคลุมเรื อนยอดเป็ นตัว
แปรที่ ช่ ว ยควบคุ ม ความชื้ น อุ ณ หภู มิ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้
(Schäfer and Vanderklein, 2011) ซึ่ งความหลาก

4. อิทธิพลของปัจจัยแสงส่ องผ่ านเรื อนยอดที่มีผล
ต่ อการเติบโตของกาแฟ
ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บปั จ จัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการเติบโตของต้นกาแฟพบว่า ความสู ง
ของต้น กาแฟทั้งสองพื้นที่ ได้รับอิ ทธิ พลของแสง
ผ่านเรื อนยอดในทางผกผัน (negative correlation)
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ชนิ ดของชนิ ดไม้ตน้ ที่คงเหลืออยู่ และการปกคลุม
ของเรื อนยอดส่ งผลต่อปริ มาณแสงที่ส่องผ่านลงมา
ซึ่ งปริ มาณแสงที่นอ้ ยทาให้ตน้ กาแฟสู งมากขึ้นโดย
ปกติแล้วเมื่อมีร้อยละแสงน้อย ไม้ตน้ มีแนวโน้มสู ง
มากขึ้นเพื่อการรั บแสง (Koch et al., 2004) ขณะที่
ความหลากชนิ ด ของพรรณไม้ ต่ า งมี ผ ลต่ อ การ
เติบโตของต้นกาแฟ ซึ่ งความหลากชนิ ดของไม้ตน้
เที ย บได้ กั บ ความหลากหลายของระดั บ ร่ มเงา
(diversity canopy shed) ซึ่ งหมายถึ งปริ มาณแสงที่
ส่ องลงมาถึ งเรื อนยอดต้น กาแฟว่าต้องมี ก ารผ่า น
ระดับ ของร่ ม เงาหลายชั้น เรื อ นยอด เมื่ อ มี ค วาม
หลากหลายสู ง ทาให้มีระดับร่ มเงาที่ ซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ส่ งผลให้มีปริ มาณแสงที่ส่องลงมาถึงพื้นป่ า
ลดลง โดยจากศึกษาของ Nesper et al. (2017) พบว่า
ความหลากชนิ ด มีผลต่อการเติบโตของกาแฟด้าน
ความยาวข้อ ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้า ม (negative
correlation) แต่ ข ณะเดี ย วกัน ส่ ง ผลท าให้ ผ ลผลิ ต
ของกาแฟและคุ ณ ภาพของสารกาแฟเพิ่ ม สู งมาก
ยิ่ง ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การปลู ก ใต้ร่ ม ไม้เ พี ย ง
ชนิ ดเดียว (Boreux et al., 2013) ซึ่ งความหลากชนิด
อาจมี ส่ ว นท าให้ มี แ มลงผสมเกสรเข้า มาอย่ า ง
ต่อเนื่ อง เนื่ องจากชนิ ดไม้ในพื้นที่มีช่วงชี พลักษณ์
การออกดอกที่ ต่ า งเวลากัน จึ ง อาจเป็ นการเพิ่ ม
โอกาสการผสมของดอกกาแฟ (Krishnan et al.,
2012) ทั้งนี้ การที่มีความหลากหลากหลายของเรื อน
ยอดน้ อ ย หรื อมี เ พี ย งชั้ นเดี ย วอาจจะส่ ง ผลต่ อ
ลักษณะภู มิอากาศจุ ลภาค (microclimate) โดยอาจ
ทาให้อุณหภูมิสูงและมีความผันแปรของความชื้ น
ในอากาศ (Boreux et al., 2013) ขณะเดี ยวกั น

องค์ประกอบชนิ ด ไม้ที่ส่งผลถึงโครงสร้ างของร่ ม
เงา (shade structural components) การปกคลุมเรื อน
ยอด (canopy cover) และความหนาแน่ นของชนิ ด
ไม้ใ ห้ร่ ม (shade tree density) ต่ า งมี ค วามสัม พัน ธ์
กับปริ มาณแสงที่ มีความเหมาะสมกับการเติ บ โต
ของต้นกาแฟ ซึ่งหมายถึงปริ มาณความเข้มของแสง
(light intensity) ที่ ส่ อ งผ่า นลงมา (Muschler, 2008)
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่ทาให้ตน้ กาแฟเติบโตได้น้ ัน
ไม่ ไ ด้มี เ พี ย งปั จ จัย ด้า นแสงเพี ย งอย่า งเดี ย ว โดย
ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ดิ น ความชื้ น อุ ณ หภู มิ และ
ปริ มาณน้ าฝน ถู ก น ามาก าหนดขอบเขตความ
เหมาะสม (land suitability) ของการปลูกกาแฟ ซึ่ ง
ทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างกันโดยระดับความสู ง
จากน้ าทะเล แต่ ปริ มาณแสงและการปกคลุ มของ
เรื อนยอดจากชนิ ด ไม้ที่ ป รากฏแม้ว่ า จะมี ค วาม
แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์กลับไม่แสดงอิทธิ พล
ของพื้นที่ ดังนั้น หากเกษตรกรคงไม้ตน้ ไว้ในแปลง
กาแฟในระดับที่เหมาะสม ปั จจัยด้านความชื้นและ
อุณหภูมิจะยังช่วยให้กาแฟเติบโตได้ดี
แม้ว่าพื้น ที่ ศึกษาครั้ งนี้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พื้นที่อนุ รักษ์ แต่ในทางการปฏิบตั ิเพื่อการส่ งเสริ ม
การปลู ก กาแฟของเกษตรกรในพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก
(small scale) เพื่ อ การจัดการด้า นเศรษฐกิ จ ชุ มชน
การปรากฏของไม้ที่ มี ค วามหลากชนิ ด ในแปลง
รู ปแบบวนเกษตรมีขอ้ ดีในการเป็ นทางเลือกการใช้
ประโยชน์ไม้ของเกษตรกร (Rice, 2008; Jezeer et
al., 2018) ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ในแปลงวนเกษตรที่ มีการ
ปลู ก ไม้ร่ ว มกาแฟนั้น มัก พบการปลู ก ไม้ใ ช้ส อย
หรื อ ไม้ผ ล ซึ่ ง นอกเหนื อ จากรายได้จ ากผลผลิ ต
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กาแฟ รายได้ของเกษตรกรจะมาจากการขายไม้ซุง
(timber) ไม้เ ชื้ อ เพลิ ง (firewood) และไม้ผ ล (fruit
tree) ซึ่งในบางพื้นที่รายได้มาจากไม้ที่ปลูกให้ร่มใน
แปลงกาแฟ (Mehta and Leuschner, 1997)

เหมาะสมต่อการเติบโตของกาแฟ และยังช่วยรักษา
โครงสร้างและองค์ประกอบป่ าดั้งเดิมไว้ได้ภายใต้
ก า ร พั ฒ น า ชี วิ ต ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อม
กิตติกรรมประกาศ

สรุป

บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานการ
ประเมินผลผลิตกาแฟของสายพันธุ์กาแฟอาราบิ กา้
ในแปลงระบบวนเกษตร ซึ่ ง ได้รั บ ทุ น สนับสนุ น
การวิ จ ั ย ริ เริ่ มแบบมุ่ ง เป้ า (Targeted Research
Initiatives) ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอขอบพระคุณหัวหน้า
สถานี และผู ้ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการศึ ก ษา
ภาคสนามเป็ นอย่างดี

การปลู ก กาแฟอาราบิ ก้า ในประเทศไทย
ได้รับการส่ งเสริ มให้ดาเนิ นการปลูกและพัฒนาบน
พื้นที่สูงโดยมีรูปแบบการปลูกแบบใต้ร่มไม้ใหญ่
ในระบบวนเกษตร การวางแปลงสารวจไม้ตน้ และ
ต้นกาแฟในพื้นที่ท้ งั สองสถานี ฯ พบว่าในสถานี ฯ
ขุนช่ างเคี่ยนพบชนิ ดไม้ป่าดิ บเขา เช่ น ทะโล้ และ
ก่อเดือย ขณะที่พ้นื ที่สถานีฯ หนองหอย พบชนิดไม้
เด่ น จากป่ าผสมผลัด ใบขึ้ น ร่ ว มกับ ป่ าดิ บ เขา เช่ น
เสี้ ยวดอกขาว มะกอกเกลื้ อ น และทะโล้ เป็ นต้น
โดยแปลงสถานี ฯ ขุนช่ างเคี่ยนมีปริ มาณแสงส่ อง
ผ่ า นเรื อนยอดเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 30.88±11.21 ขณะที่
สถานีฯ หนองหอย มีปริ มาณแสงส่ องผ่านเรื อนยอด
เฉลี่ยร้อยละ 32.01±7.12 ขณะที่การประเมินความ
โตของต้นกาแฟ พบว่าขนาดต้นกาแฟทั้งสองพื้นที่
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วน
ความสู งต้นกาแฟในสถานีฯ ขุนช่างเคี่ยนมีความสู ง
มากกว่าต้นกาแฟในสถานีฯ สู งหนองหอย โดยการ
เติบโตของต้นกาแฟทั้งสองพื้นที่ได้รับอิทธิ พลของ
แสงผ่านเรื อนยอด และความหลากชนิดของไม้ตน้
ดั ง นั้ น การคงไว้ ซ่ ึ งไม้ ต ้ น ในระดั บ ที่
เหมาะสมเพื่อการปลูกการแฟในระบบวนเกษตร
นั้น เรื อนยอดของต้นไม้ที่เหลือไว้มีส่วนช่วยทาให้
ปั จ จัย ด้า นความชื้ น และอุ ณ หภู มิ อ ากาศมี ค วาม
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b)

120
Plot 3 Dominant canopy (20-30 m): S. wallichii (2 ) Castanopsis diversifolia
(5) D. dongnaiensis (8) C. acuminatissima (13) Litsea martabarnica (32) and C.
tribuloides (37) Subdominant canopy (15 – 20 m) : P. cerasoides (1) Persea
gamblei (3) L. martabarnica (6 and 31) Diospyros glandulosa (10) Lithocarpus
truncat (15, 16 and 34) S. wallichii (20 and 22) Albizia odoratissima (21)
Symplocos sulcata (23 and 24) Lithocarpus annamensis (28 and 29)
Micromelum minutum (30) and Wendlandia tinctoria (38) Shrub canopy (5 –
10 m) : A. fragrans (4) Millettia leucantha (7) D. oliveri (9, 17, 18 and 25)
Garcinia cowa (11 and 12) Lithocarpus dealbatus (14) S. wallichii (19 and 36)
Gardenia obtusifolia (26 and 33) Castanopsis armata (27) D. glandulosa (35)
Lithocarpus harmandii (39 and 40)

c)

Appendix Figure 1 Profile diagram of Khun Chang khian Highland Agricultural Research and Training Station study plot.

Plot 1 Dominant canopy (20-30 m) : S. wallichii (3) Subdominant canopy Plot 2 Dominant canopy (20-30 m): S. wallichii (3) Artocarpus
(15 – 20 m) : Syzygium albiflorum (1) Betula alnoides (2) A. fragrans (4) C. gomezianus (4) Subdominant canopy (15 – 20 m) : Q. oidocarpa
tribuloides (5) Prunus cerasoides (6) and Litsea grandis (7)
(1 and 2) Shrub canopy (5 – 10 m) : Beilschmiedia gammieana
(5) Picrasma javanica (6) Glochidion eriocarpum (7)

a)

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 5 (1): 105˗121 (2564)

121
Plot 2 Dominant canopy (20-25 m) : C. subulatum (9)
Subdominant canopy (15 – 20 m) : Leucaena sp. (1) B. variegata
(2, 5, 7, 8, 13 and 15) A. fragrans (3) Syzygium cumini (10) C.
subulatum (11) F. adenophylla (12) Quercus kerrii (14) Vitex
canescens (15) Shrub canopy (5 – 10 m) : Q. kerrii (4) B.
variegata (6)

b)

Appendix Figure 2 Profile diagram of Nong Hoi Highland Agricultural Station study plot.

Plot 1 Dominant canopy (20-25 m) : Vitex pinnata (4) Terminalia calamansanay
(8) Subdominant canopy (15 – 20 m) : B. variegata (1, 11, 13 and 14) Bombax
ceiba (2) F. adenophylla (3) Leucaena sp. (9) Lannea coromandelica (10) C.
subulatum (12) Shrub canopy (5 – 10 m) :
V. pinnata (5) S. wallichii (6) Trevesia palmata (7)

a)

Plot3 Dominant canopy (20-25 m) : S. wallichii (18) B. variegata (19)
Spondias pinnata(20) B. lanzan (27) Subdominant canopy (15 – 20 m) :
Shorea obtusa (2) C. subulatum (3 and 10) B. variegata (5, 13,17, 34 and 37)
S. cumini (8) C. iners (14) T. palmata (16) Leucaena sp. (24) Q. kerrii (25)
Aporosa villosa (29) Dillenia obovata (31) Melia azedarach (35) Oroxylum
indicum (36) Cananga latifolia (39) C. acuminatissima (43) Shrub canopy (5
– 10 m) : C. subulatum (1) Q. kerrii (4) B. lanzan (6, 7, 33) C.
acuminatissima (9) Cratoxylum formosum (11) Homonoia riparia (12)
Leucaena sp. (15) D. oliveri (21) Bridelia glauca (22, 23 แand 40) Chukrasia
tabularis (26) B. variegata (29) W. paniculata (30, 32) Cratoxylum
cochinchinense (41) Turpinia pomifera (42)

c
c)
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