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บทคัดย่อ
การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เป็ นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงดาเนินต่อไป ซึ่ งการลดลงของพื้นที่ในรู ปแบบของ
การเปลี่ ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมหรื อที่ อยู่อาศัยเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุ ษย์อาจ
ก่อให้เกิดการรบกวนพื้นที่ป่าธรรมชาติ ที่อาจส่ งผลถึงการลดลงของชนิ ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพได้ ทั้งนี้
วัดป่ าเป็ นสถานที่หนึ่งที่อาจมีพ้นื ที่สีเขียวในรู ปแบบของพื้นที่ป่าดั้งเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ (Relict forest) ดังนั้นการศึกษาครั้ง
นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาโครงสร้างและความหลากหลายของพรรณไม้ที่คงเหลืออยูใ่ นพื้นที่ป่าในวัด รวมทั้งประเมิน
สถานภาพของพรรณไม้ ในพื้นที่ วดั ป่ า จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาการวางแปลงตัวอย่างชัว่ คราว (Temporary sample
plot) แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ขนาด 20 เมตร x 50 เมตร จานวนทั้งสิ้ น 14 แปลง ใน 13 วัด ผลการศึกษา
พบว่า สังคมพืชในพื้นที่วดั ป่ า จาแนกได้เป็ น 2 สังคมพืช ได้แก่ สังคมพืชป่ าดิบแล้ง และสังคมพืชป่ าเต็งรัง โดยสังคมพืช
ป่ าดิบแล้งพบพรรณไม้ท้ งั หมด 60 วงศ์ 106 สกุล 145 ชนิด จากทั้งหมด 7 วัด แบ่งออกเป็ นไม้ตน้ 52 วงศ์ 86 สกุล 116 ชนิด
และวงศ์ของไม้ตน้ ที่มีความสาคัญสูงสุดจากค่า FIV (Family Importance Index) คือ วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) โครงสร้าง
ของชั้นเรื อนยอดจาแนกได้ 3 ชั้นเรื อนยอด และไม้หนุ่ มพบวงศ์ขนุ น (Moraceae) วงศ์ถวั่ (Fabaceae) วงศ์เลื อดควาย
(Myristicaceae) จานวนมากที่ สุด ตามลาดับ และกล้าไม้พบวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae), วงศ์ขนุ น (Moraceae) และวงศ์
ตะคร้อ (Sapindaceae) ตามลาดับ ส่ วนสังคมพืชป่ าเต็งรังพบพรรณไม้ท้ งั หมด 33 วงศ์ 52 สกุล 65 ชนิ ด จากทั้งหมด 6 วัด
โดยไม้ตน้ พบ 23 วงศ์ 35 สกุล 43 ชนิ ด โดยวงศ์ของไม้ตน้ ที่มีความสาคัญได้แก่ Dipterocarpaceae สามารถแบ่งชั้นเรื อน
ยอดได้เป็ น 2 ชั้นเรื อนยอด ไม้หนุ่ มและกล้าไม้พบวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) เป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนั้นเมื่อทาการ
ประเมิ น สถานภาพพบว่า มี พ รรณไม้ใ นสถานภาพใกล้สู ญ พัน ธุ์ อ ย่า งยิ่ ง (Critically endangered; CR) ได้แ ก่ กฤษณา
(Aquilaria crassna) และยางแดง (Dipterocarpus turbinatus) และใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN) เช่ น ชิ งชัน (Dalbergia
oliveri) อีกทั้งยังสารวจพบพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) เช่น พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) เป็ นต้น
คาสาคัญ: ความหลากชนิดของพืช ป่ าดั้งเดิมที่ยงั คงเหลือ วัดป่ า สถานภาพของพืช สังคมพืช อุบลราชธานี
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา นครปฐม 73170
*Corresponding author: E-mail: thamarat.phu@mahidol.ac.th
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ABSTRACT
Deforestation is still occurring and continuity, some caused by land use transformation such as changed into
agricultural land or urban and built-up land together with population increase. This may also lead to decreasing in plants
diversity. However, forest monastery may have the green area in the kind of relict forest. Therefore, this study aims to
investigated plant community structure, diversity of flora, and status of plants in forest monastery, Ubon Ratchathani
Province. The study is conducted purposive sampling using 14 temporary sample plots (20x50 meters) in 13 monasteries.
The remnant forest patches in forest monastery can be divided in two types. It is Dry evergreen and Dry diptercarp
communities. Sixty families, 106 genus and 144 species from 7 monasteries can be identified in Dry evergreen
communities. Fifty-two families, 86 genus and 116 species are tree and Dipterocarpaceae was dominant in family
importance value (FIV) and the stratification can be divided in three layers. Dominant species of sapling can be Moraceae,
Fabaceae, Myristicaceae. Dipterocarpaceae, Moraceae, Sapindaceae in dry evergreen forest respectively. While dry
dipterocarp community found 33 families, 52 genus and 65 species from 6 monasteries, by which 23 families, 35 genus
and 43 species are tree. Moreover, Dipterocarpaceae is dominant family importance value. Two layers of stratifications
can be recognized. Sapling and seedling of Dipterocarpaceae are also dominant in dipterocarp deciduous forest. The
conservation status is listed in critically endangered namely; Aquilaria crassna and Dipterocarpus turbinatus; endangered
species is Dalbergia oliveri and vulnerable species is Dalbergia cochinchinensis.
Key words: Forest Monastery, Plants Community, Plants Diversity, Plants Status, Relict Forest,
Ubon Ratchathani Province

บทนา

ในอดีต พ.ศ.2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าตาม
ธรรมชาติร้อยละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศ แต่ลดลงเหลือ
เพี ย งร้ อยละ 31.58 ใน พ.ศ.2559 (Forest Land
Management, Royal Forest Department, 2016) ซึ่ ง
สาเหตุ ห ลัก ๆ ของการท าลายป่ าคื อ ความต้อ งการใช้
พื้ นที่ และใช้ ไ ม้ โดยเฉพาะสภาพป่ าไม้ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่าปี พ.ศ. 2516 มีพ้ืนที่ ป่าร้อย
ละ 30.01, ในปี พ.ศ. 2534 มีจานวนร้อยละ 12.91 และปี
พ.ศ. 2541 มี จ านวนร้ อ ยละ 12.43 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
แนวโน้มของพื้นที่ป่าที่ลดลง และถ้าเปรี ยบเทียบกับภาค
อื่น ๆ มีจานวนป่ าไม้ที่น้อยกว่ามาก (Charuppat, 1998)
ส าหรั บ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่า มี พ้ื น ที่ ป่ า
เหลื ออยู่น้อย โดยพบกระจายอยู่เฉพาะในเขตจังหวัด
ชั ย ภู มิ เลย อุ ด รธานี สกลนคร นครราชสี ม า และ

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นเขตร้อนอยู่
ระหว่าง 2 เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ คือ เขตภูมิศาสตร์พืช
พรรณภูมิภาคอินโดจี น (Indochina) และซุ นดา (Sunda
typical of Malaysia, Sumatra, Borneo and Java) ท าให้
ประเทศไทยเป็ นศู นย์รวมของเขตพืชพรรณ (floristic
elements) ที่ ส าคัญ 3 เขต ได้ แ ก่ อิ น โด-พม่ า (IndoBurmese element) พื ชพรรณอิ น โด-จี น (Indo-Chinese
element) และ พื ช พรรณมาเลเซี ย (Malesian element)
(Pooma, 2005) อีกทั้งมีสภาพทางภูมิศาสตร์ หลากหลาย
ที่เอื้ออานวยต่อการเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวิต เป็ นแหล่ง
ที่ อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิ ด (Phetchaburi
National Park and Protected Areas Innovation Center, 2013)
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อุ บ ลราชธานี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเขตป่ าอนุ รั ก ษ์ข องกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Santisuk, 2006)
ทั้ง นี้ พื้ น ที่ ป่ าส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทยได้
ก าหนดมาตรการในการอนุ รั ก ษ์ ที่ ส าคัญ คื อ การ
ประกาศพื้ น ที่ คุ ้ม ครอง (protected area) เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพทั้งภายในถิ่ น ก าเนิ ด (in
situ) และนอกถิ่นกาเนิด (ex situ) โดยประกาศเป็ นพื้นที่
อุทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุ กขชาติ ซึ่ ง
พื้นที่คุม้ ครองดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการดูแลจัดการอย่างเป็ นระบบ ในขณะเดียวกัน พื้นที่
ป่ าในบริ เวณวัด ซึ่ งมักนิ ยมเรี ยกกันโดยทั่วไปว่า “วัด
ป่ า” มีพ้ืนที่ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพื้นที่ คุม้ ครองที่ มีการ
ประกาศตามกฎหมาย
ทั้ง นี้ พื้ น ที่ ป่ าของจัง หวัด อุ บ ลราชธานี ส่ ว น
หนึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ในรู ปแบบของวัดป่ า เป็ นพื้นที่
ที่ยงั สามารถคงสภาพความหลากหลายของพืชพรรณไว้
(Pukahuta et al., 2016) ความเป็ นวัด ป่ านี้ ท าให้ส ภาพ
ของป่ าไม้คงสภาพความอุดมสมบู รณ์ ตามระบบนิ เวศ
มากที่สุด แม้จะมีพ้นื ที่เพียงเล็กน้อยก็ตาม (Sornsakda et
al., 2013)
ดัง นั้ น จึ ง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้อ งมี ก ารศึ ก ษา
โครงสร้างและจาแนกสังคมพืชในพื้นที่ วดั ป่ า จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อสามารถประเมินความหลากหลายทาง
ชี วภาพ รวมถึ งสถานภาพทางด้านการอนุ รักษ์ อันจะ
ช่วยให้เกิ ดการฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ โดยการศึกษามีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ กษาโครงสร้ างสัง คมพื ช และความ
หลากหลายพรรณไม้ในพื้นที่วดั ป่ า จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่ อ ตรวจสอบสถานภาพ และการใช้
ประโยชน์ ข องพรรณไม้ ในพื้ นที่ วั ด ป่ า จั ง หวัด
อุบลราชธานี

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
พื้ นที่ ศึ กษาอยู่ ใ นบริ เวณวั ด ป่ า จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศบางส่ ว นตั้ง อยู่ ใ น
บริ เ วณที่ เ ป็ นแอ่ ง กระทะ เรี ย กว่า แอ่ ง โคราช (Korat
basin) หรื อ แอ่ ง โคราช-อุ บ ล ซึ่ ง มี แ ม่ น้ า สองสายไหล
ผ่ า นได้ แ ก่ แม่ น้ ามู ล และแม่ น้ าชี (Department of
Mineral Resources, n.d.) สู ง จากระดั บ น้ าทะเลเฉลี่ ย
ประมาณ 120 เมตร ลักษณะทั่วไปเป็ นที่ ราบสู งที่ ลาด
เอียงจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ปริ มาณน้ าฝนรายปี
1597.16 มิลลิเมตร โดยมีปริ มาณสูงสุดในเดือนกันยายน
(304.25 มิ ลลิ เมตร) และต่ าสุ ดในเดื อนมกราคม (3.21
มิลลิเมตร) อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 27.60 องศาเซลเซียส
โดยต่าสุ ดในเดือนธันวาคม (24.28 องศาเซลเซี ยส) และ
สู ง สุ ด ในเดื อ นเมษายน (30.37 องศาเซลเซี ยส) (Thai
Meteorological Department, n.d.) ดิ น มี ว ตั ถุ ต ้น ก าเนิ ด
และกระบวนการเกิ ดแตกต่างกันออกไปตามลัก ษณะ
ธรณี สัณฐาน ซึ่ งประกอบด้วยหิ นตะกอนและหิ นอัคนีที่
เ ป็ น หิ น ภู เ ข า ไ ฟ ช นิ ด บ ะ ซ อ ล ต์ ( basalt) ( Land
Development Department, 1991) พื้นที่ ป่าไม้ในจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบไปด้วยพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์ สัต ว์
ป่ า 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่ายอดโดม และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า บุณฑริ ก – ยอดมน และพื้นที่อุทยาน
แห่ งชาติ 4 แห่ ง ได้แก่ อุทยานแห่ งชาติภูจอง - นายอย
อุทยานแห่ งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่ งชาติผาแต้ม และ
อุทยานแห่ งชาติเขาพระวิหาร โดยสามารถแบ่งประเภท
ป่ าไม้ได้เป็ น ป่ าดิบแล้ง ป่ าบุ่งป่ าทาม ป่ าเต็งรัง รวมทั้ง
ป่ าเบญจพรรณ ซึ่งพบเล็กน้อย (Santisuk, 2006)
การคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ละการเก็บข้ อมูล
คัดเลื อกบริ เวณที่ เป็ นตัวแทนที่ ดีของสังคมพืช
ในพื้นที่วดั ป่ า โดยทาการพิจารณาสุ่มสารวจแบบเจาะจง
(purposive sampling) เพื่ อ วางแปลงตัว อย่ า งชั่ว คราว
(Temporary sample plot) ขนาด 20 เมตร x 50 เมตร
จ านวน 14 แปลง (Figure 1) แบ่ ง เป็ นพื้ น ที่ ป่ าดิ บ แล้ง
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7 แปลง และพื้นที่ป่าเต็งรัง 7 แปลง ซึ่งลักษณะสังคมพืช
ทั้งสองรู ปแบบเป็ นสังคมหลัก ๆ ที่ สามารถพบได้ใ น
พื้นที่ วดั ป่ าในจังหวัดอุบลราชธานี โดยในแต่ละแปลง
ตัวอย่างทาการแบ่งแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร เพื่อวัด
ขนาดและจ าแนกชนิ ด ไม้ต ้น (Tree) (ไม้ที่ มี เ ส้น ผ่า น
ศู น ย์ ก ลางระดั บ อก หรื อ DBH (Diameter at Breast
Height) ที่ ค วามสู ง 1.3 เมตร มากกว่า หรื อ เท่ า กับ 4.5
เซนติเมตร และมีความสูงของต้นไม้มากกว่าหรื อเท่ากับ
1.3 เมตร) อี ก ทั้ งท าการส ารวจโครงสร้ า งและ
องค์ประกอบของพรรณพืช บริ เวณมุมแปลงทาการวาง
แปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อสารวจไม้หนุ่ม (Sapling)
(DBH น้อ ยกว่า 4.5 เซนติ เมตร และความสู งมากกว่า
หรื อ เท่ า กับ 1.3 เมตร) และ วางแปลงย่อ ยขนาด 1x1
เมตร ในแปลงย่อยขนาด 4x4 เมตร เพื่อสารวจกล้าไม้
(Seedling) (ความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร)

ผลรวมของค่ า ความหลากชนิ ด สั ม พัท ธ์ (Relative
diversity; relative number of species) แ ล ะ ค ว า ม
หนาแน่ น สั ม พัท ธ์ (Relative density) กับ ค่ า ความเด่ น
สัมพัทธ์ (Relative dominance) ในระดับวงศ์ (Mori et al,
1983) และวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสาคัญของพรรณไม้
(Importance Value Index, IVI) ค านวณได้จ ากผลรวม
ของค่าความหนาแน่ นสัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์ และ
ความถี่ สั ม พัท ธ์ (Relative frequency) ในระดั บ ชนิ ด
(Curtis and McIntosh, 1950) และใช้สมการ Shannon –
Wiener diversity index (Shannon and Weaver, 1949)
เพื่อหาค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพรรณ (Species
diversity index, H’) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
s
H’ = -∑ (pi)(lnpi)
I=1
เมื่อย H’ = ค่าดัชนีความหลากชนิดของชนิดพรรณ
pi = สัดส่ วนระหว่างจานวนต้นไม้ชนิ ด i ต่อ
ั้
จานวนต้นไม้ทงหมด
ั้
s = จานวนชนิดพรรณไม้ทงหมด
i = ชนิด/วงศ์/กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ (i = 1, 2, 3, s)
2. การระบุชื่อและสถานภาพทางการอนุ รักษ์
และการใช้ประโยชน์ อาศัยข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และหนังสื อ Flora of Thailand เล่มต่าง ๆ รวมไป
ถึงการระบุสถานะโดยอาศัย หนังสื อ Threatened Plants
in Thailand (Chamchumroon et al., 2017) และ เว็บไซต์
บัญ ชี แ ดงของสหภาพเพื่ อ การอนุ รั กษ์ธรรมชาติ ห รื อ
IUCN Red List เพื่อระบุสถานะแก่พืชที่ได้ทาการสารวจ

Figure 1 Sampling plots of forest monastery in
Ubon Ratchathani province

ผลและวิจารณ์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้ างของสังคมพืช
ด้วยการจาแนกชั้น จากการแบ่งชั้นเรื อนยอดโดยการทา
profile diagram ต่อมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสาคัญของ
วงศ์ (Family Importance Value, FIV) ค านวณได้ จ าก

สามารถจาแนกสังคมพืชหลักที่ สามารถพบได้
ทัว่ ไปในพื้นที่วดั ป่ า ออกเป็ น 2 ชนิด คือ สังคมพืชป่ าดิบ
แล้ง และสังคมพืชป่ าเต็งรัง มีลกั ษณะโครงสร้างดังนี้
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5 อันดับแรกและค่าดัชนี ความหลากหลายของแต่ละวัด
ป่ า แสดงดัง Table 1
ไ ม้ ห นุ่ ม พ บวง ศ์ ข นุ น ( Moraceae) วง ศ์ ถ ั่ ว
(Fabaceae) และ วงศ์ เ ลื อ ดควาย (Myristicaceae) เป็ น
ส่ วนใหญ่ ส่ วนกล้าไม้พบวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae),
วงศ์ข นุ น (Moraceae) และ วงศ์ต ะคร้ อ (Sapindaceae)
เมื่ อพิจารณาร่ วมกับพรรณไม้เด่ นในแต่ละวัดแล้วนั้น
สังคมพืชป่ าดิ บแล้งยังคงมี การทดแทนตามธรรมชาติ
ต่อไป เนื่ องจากกล้าไม้วงศ์ยางสามารถเติบโตเป็ นไม้
หนุ่มและไม้ตน้ ในอนาคต

1. โครงสร้ างสั งคมพืชป่ าดิบแล้ ง พบกระจายอยู่
บริ เวณพื้นที่ลุ่ม หรื อใกล้ลาน้ า พบพรรณไม้ท้ งั หมด 60
วงศ์ 106 สกุล 145 ชนิ ด พบไม้ตน้ ทั้งหมด 583 ต้น 52
วงศ์ 86 สกุล 116 ชนิด (ไม่สามารถระบุได้ 7 ชนิด) โดย
วงศ์ที่มีความสาคัญจากค่า FIV ส่ วนใหญ่ที่พบจากการ
ว า ง แ ป ล ง ส า ร ว จ ใ น วั ด ป่ า จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ ย า ง
(Dipterocarpaceae) (Figure 2) สามารถจาแนกชั้นเรื อน
ยอดได้ 3 ชั้น คือ เรื อนยอดชั้นบน (ความสูง 18-27 เมตร)
เรื อนยอดชั้นรอง (ความสู ง 11-18 เมตร) และ เรื อนยอด
ชั้นล่าง (ความสู ง 6-11 เมตร) และมีค่าดัชนี ความสาคัญ

Figure 2 Family importance value of dry evergreen forest in forest monastery, Ubon Ratchathani province.
เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของไม้ตน้ มีค่าเฉลี่ย
832.85 ต้น/เฮกแตร์ โดยวัดที่ มีความหนาแน่ นมากที่สุด
คือวัดหนองป่ าพงที่มีความหนาแน่น 1,190 ต้น/เฮกแตร์
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบกับป่ าดิ บแล้งที่สถานี วิจยั
สิ่ ง แวดล้อ มสะแกราช จัง หวัด นครราชสี ม า มี ค วาม
หนาแน่น 1,487.5 ต้น/เฮกแตร์ (Visaratana, 1983) หรื อที่
ป่ าชุ ม ชนบ้า นโคกใหญ่ อ าเภอนาจะหลวย จั ง หวัด
อุ บ ลราชธานี มี ค วามหนาแน่ น 1,444.44 ต้น /เฮกแตร์

(Ruangritsarakun, 2013) หรื อเมื่ อ พิ จ ารณาดัช นี ค วาม
หลากชนิดพบว่ามีค่าเฉลี่ย 2.79 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับป่ า
ดิ บ แล้ง ที่ ส ะแกราช กับ ป่ าชุ ม ชนบ้า นโคกใหญ่ ที่ มี ค่ า
3.05 และ 3.03 มีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย
วัดป่ าบางแห่ งมีลกั ษณะสังคมพืชที่ เกิ ดจากการ
ทดแทน ได้แก่ วัดป่ าโนนสว่าง และวัดป่ าหนองบัวฮี เดิม
เคยเป็ นป่ าเต็งรัง เนื่ องจากยังคงมีพรรณไม้ที่ปรากฏใน
ป่ าเต็งรังเหลืออยู่ และไฟป่ ามีความสาคัญต่อการปรากฏ
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โดยวงศ์ที่มีความสาคัญจากค่า FIV ส่ วนใหญ่อยูใ่ นวงศ์
ยาง (Dipterocarpaceae) (Figure 3) สามารถแบ่งชั้นเรื อน
ยอดได้เ ป็ น 2 ชั้น เรื อ นยอด โดยเฉลี่ ย อยู่ใ นช่ ว ง 4 - 8
เมตร และ 8 - 14 เมตรโดยมีค่าดัชนีความสาคัญ 5 อันดับ
แรกและค่าดัชนี ความหลากหลายแสดงของแต่ละวัดป่ า
ดัง Table 2 ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ส่วนใหญ่พบอยูใ่ นวงศ์
Dipterocarpaceae และเมื่อพิจารณาร่ วมกับพรรณไม้เด่น
ในแต่ละวัดแล้วนั้น สังคมป่ าเต็งรังจะยังคงมีการสื บต่อ
ทดแทนต่อไป

ของพันธุ์ไม้ในป่ าเต็งรัง (Boonnam, 2014) การเกิ ดเป็ น
หย่อมป่ าขนาดเล็กในพื้นที่วดั และมีการป้ องกันไฟป่ าจึง
ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงองค์ประกอบพันธุ์พืชใน
ปั จจุบนั
2. โครงสร้ างของสั ง คมพื ช ป่ าเต็ ง รั ง มัก พบ
บริ เวณที่ เป็ นลานหิ น หรื อชื้ นดิ นตื้น ส่ วนใหญ่อยู่ทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัด โดยวางแปลงชัว่ คราว จานวน
7 แปลง โดยพบพรรณไม้ท้ งั หมด 33 วงศ์ 52 สกุล 65
ชนิด พบไม้ตน้ ทั้งหมด 413 ต้น 23 วงศ์ 35 สกุล 43 ชนิด

Figure 3 Family importance value of Deciduous Dipterocarp Forest in forest monastery, Ubon Ratchathani province.
เมื่ อ พิ จ ารณาความหนาแน่ น ไม้ต ้น มี ค่ า เฉลี่ ย
591.43 ต้น/เฮกแตร์ โดยวัดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด
คือ วัดป่ าภูเขาทองที่มีความหนาแน่น 1,140 ต้น/เฮกแตร์
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับป่ าเต็งรังตามธรรมชาติ สถานี
วิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช พบว่ามีความหนาแน่ นของ
ไม้ต ้น 700 ต้น /เฮกแตร์ (Bunyavejchewin, 2012) และ
ป่ าชุ ม ชนบ้า นบุ ต าก้อ ง จัง หวัด นครราชสี ม า มี ค วาม
ห น า แ น่ น ข อ ง ไ ม้ ต้ น 766.68 ต้ น / เ ฮ ก แ ต ร์
(Ruangritsarakun, 2013) ซึ่ งวัดป่ าภูผาประตูทองมีความ

หนาแน่ นที่ ใกล้เคี ยงกับป่ าเต็งรั งทั้ง 2 ที่ (700 ต้น/เฮก
แตร์) วัดป่ าบางแห่ง เช่น วัดถ้ าอัศวเทพ และวัดภูพร้าว มี
ลักษณะสังคมพืชที่ ปรากฏเป็ นป่ าเต็งรั งแคระบนลาน
หิ น เนื่ องจากลักษณะพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นลานหิ น มีช้ นั
ดินตื้นมาก ต้นไม้จะขึ้นอยูบ่ ริ เวณที่มีช้ นั ดินเท่านั้น และ
ต้นไม้มีลกั ษณะเป็ นต้นเตี้ยแต่มีขนาดลาต้นที่ใหญ่ โดย
สังเกตได้จากค่าจานวนชนิ ด ความหนาแน่ น และดัชนี
ความหลากชนิ ดที่มีค่าต่า เมื่อเทียบกับป่ าเต็งรังในวัดป่ า
อื่น ๆ
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Table 1 Important value index (Top 5) and diversity index of tree in Dry Evergreen Forest
Temple Name
No. of tree (ha-1) No. of Species
IVI
1. Wat Pah Nanachat

820

24

2.Wat Nong Pah Pong

1,190

33

3. Wat Pah Phrom
Thitanu - Sorn

510

21

4. Wat Pah Hua Don

740

31

5. Wat Pah Non Sawang

970

29

6. Wat Pah Nam Bun

660

31

7. Wat Pah Nong Bua Hi

940

27

32

1. Anisoptera costata (62.30)
2. Aphanamixis polystachya (48.47)
3. Dipterocarpus alatus (26.67)
4. Dialium cochinchinense (24.33)
5. Syzygium sp. (17.58)
1. Ellipanthus tomentosus (42.69)
2. Dipterocarpus obtusifolius (41.61)
3. Microcos tomentosa (23.14)
4. Diospyros pilosanthera (23.07)
5. Cratoxylum formosum (20.96)
1. Melodorum fruticosum (57.33)
2. Arthocarpus elasticus (43.80)
3. Dipterocarpus alatus (39.32)
4. Anisoptera costata (17.23)
5. Knema globularia (15.85)
1. Knema globularia (27.04)
2. Elaeocarpus stipularis (26.50)
3. Dipterocarpus alatus (22.38)
4. Lophopetalum duperreanum (20.59)
5. Dialium cochinchinense (17.74)
1. Anisoptera costata (70.42)
2. Nephelium hypoleucum (37.63)
3. Aporosa sp. (18.39)
4. Lithocarpus polystachyus (14.90)
5. Parinari anamensis (13.72)
1. Lagerstroemia cochinchinensis (37.96)
2. Cratoxylum formosum (29.33)
3. Anisoptera costata (20.78)
4. Dipterocarpus turbinatus (20.49)
5. Crypteronia paniculata (14.98)
1. Dipterocarpus alatus (66.20)
2. Nephelium hypoleucum (49.27)
3. Diospyros pilosanthera (22.61)
4. Parinari anamensis (16.59)
5. Xylopia vielana (14.76)

H′
2.63

2.78

2.55

3.16

2.63

3.02

2.80
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Table 2 Important value index (Top 5) and diversity index of tree in Deciduous Dipterocarp Forest
Temple Name
No. of tree (ha-1) No. of Species
IVI

1. Wat Tam Heo Sinchai

2.Wat SirinthornWararam or Wat Phupao
(Site 1)*
3. Wat SirinthornWararam or Wat Pupao
(Site 2)*

950

14

330

6

190

3

4. Wat Pah
Phudin - Wiwek

600

12

5. Wat Pah
Phukao - Thong

1,140

19

6. Wat Pah Tam
Assawat - Thep*

230

5

7. Wat Pah PhuphaPratoo - Thong*

700

15

1. Shorea obtuse (117.80)
2. Dipterocarpus obtusifolius (77.69)
3. Shorea siamensis (24.96)
4. Shorea roxburghii (14.54)
5. Gluta sp. (12.50)
1. Dipterocarpus obtusifolius (170.55)
2. Shorea siamensis (55.53)
3. Gluta sp. (37.76)
1. Gluta sp. (166.94)
2. Dipterocarpus obtusifolius (119.41)
1. Dipterocarpus obtusifolius (106.39)
2. Dipterocarpus tuberculatus (66.92)
3. Irvingia malayana (28.87)
4. Buchanania lanzan (24.66)
5. Aporosa villosa (14.05)
1. Dipterocarpus obtusifolius (55.31)
2. Cratoxylum formosum (45.68)
3. Pterocarpus macrocarpus (37.00)
4. Aporosa villosa (30.35)
5. Shorea obtusa (28.97)
1. Dipterocarpus obtusifolius (132.94)
2. Terminalia pedicellata (57.61)
3. Gluta sp. (53.49)
1. Shorea obtusa (127.35)
2. Shorea siamensis (56.83)
3. Vitex peduncularis (38.91)

H′

1.67

0.98

0.86

1.84

2.43

1.35

1.70

Remark: * indicated only two or three dominance species can be shown.
และ Fabaceae สามารถแบ่งออกได้ตามระดับความเสี่ ยง
คื อ ใกล้สู ญ พัน ธุ์ อ ย่า งยิ่ ง (Critically endangered; CR)
ไ ด้ แ ก่ ก ฤ ษ ณ า (Aquilaria crassna) แ ล ะ ย าง แ ด ง
(Dipterocarpus turbinatus) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered;

3. สถานภาพทางการอนุ รั ก ษ์ จากการส ารวจ
และจาแนกชนิ ดพันธุ์ท้ งั หมด 171 ชนิ ด (รวม 2 สังคม
พืช) พบว่ามีพรรณไม้ที่อยูใ่ นสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์
จานวน 30 ชนิ ด ส่ วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae
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EN) เช่น ชิ งชัน (Dalbergia oliveri) มีแนวโน้มใกล้สูญ
พั น ธุ์ ( Vulnerable; VU) เ ช่ น พ ะ ยู ง (Dalbergia
cochinchinensis) ใกล้ถูกคุ กคาม (Near threatened; NT)
เช่ น เขลง (Dialium cochinchinense) และ มี ความเสี่ ยง
น้ อ ย ( Least concerned; LC) เ ช่ น ย า ง เ หี ย ง
(Dipterocarpus obtusifolius)
4. การใช้ ประโยชน์ จากพื ช ส่ วนใหญ่ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก เ นื้ อ ไ ม้ ใ น ก ลุ่ ม พื ช ว ง ศ์ ย า ง
(Dipterocarpaceae) เช่ น ไม้ รั ง และกระบาก การใช้
ประโยชน์จากใบ เพื่อห่ ออาหารหรื อมุงหลังคาบ้าน เช่น
ยางเหี ยงและยางพลวง การใช้ประโยชน์จากชันและยาง
เพื่อใช้เป็ นน้ ามันชักเงา ยาเรื อเช่ น ชันกระบาก ชันเต็ง
ชัน รั ง น้ ามัน ยางนา น้ ามัน ยางเหี ย ง น้ ามัน ยางกราด
น้ ามันยางพลวง เป็ นต้น การใช้ไม้วงศ์ยางเป็ นสมุนไพร
เช่ น ใบและยางของต้นยางนาหรื อ ยางเหี ยงใช้เพื่อขับ
เลือด เปลือกต้นเต็งใช้แก้ผื่นคัน น้ ามันยางนาใช้แก้โรค
ผิวหนัง โรคเรื้ อน ห้ามหนอง กล่อมเสมหะในลาคอ ใบ
ยางนาหรื อ เหี ย งต้ม กับ เกลื อ แล้ว อม แก้ป วดฟั น ปวด
เหงื อกนอกจากนั้นไม้วงศ์ยางยังส่ งผลด้านวัฒนธรรม
เ ช่ น ก า ร นั บ ถื อ ผี ปู่ ต า ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งมักสร้ างศาลปู่ ตาไว้บริ เ วณที่
ด อ น ข อ ง ห มู่ บ้ า น ซึ่ ง มี ไ ม้ ว ง ศ์ ย า ง เ ป็ น ไ ม้ เ ด่ น
(Bupabanpot, 2013)
ทั้งนี้ ชิงชัน พะยูง และ กฤษณา มีความต้องการ
ท า ง ต ล า ด สู ง (Royal Forest Department, n.d.,
Department of Agriculture, 2015) โดยเฉพาะชิงชันและ
พะยูง เป็ นไม้ห วงห้า มน าผ่า นหรื อ ออกนอกประเทศ
(Ministry of Commerce, 2016) เนื่องจากวัดป่ าส่วนใหญ่
ไม่ได้อยูใ่ นเขตคุม้ ครองตามกฎหมาย (วัดป่ าบางแห่งอยู่
ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ) อาจส่ งผลให้เกิ ดการลักลอบ
ตัด ไม้จึ ง จ าเป็ นหามาตรการอนุ รั ก ษ์แ ละการติ ด ตาม
ตรวจสอบต่อไป

สรุ ป
โครงสร้ างและความหลากหลายของพรรณพืช
1. สังคมพืชป่ าดิบแล้งในพื้นที่วดั ป่ า พบพรรณ
ไม้ ท้ ั งหมด 60 วงศ์ เช่ น วงศ์ ม ะไฟ (Euphorbiaceae)
วงศ์ถ ั่ว (Fabaceae) วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) เป็ นต้น
นอกจากนั้น มีพรรณไม้เด่นจาพวก เหมือดโลด (Aporosa
villosa) และกระบาก (Anisoptera costata) ขึ้นผสมอยูก่ บั
พ ร ร ณ ไ ม้ ด้ ั ง เ ดิ ม เ ช่ น ย า ง เ หี ย ง ( Dipterocarpus
obtusifolius) ยางกราด (Dipterocarpus intricatus) เมื่ อ
พิจารณาการสื บต่อพันธุ์ระดับไม้หนุ่มและกล้าไม้พบว่า
ป่ าดิบแล้งสามารถเจริ ญทดแทนได้ในอนาคต
2. สังคมพืชป่ าเต็งรังในพื้นที่ วดั ป่ า พบพรรณ
ไม้ท้ งั หมด 33 วงศ์ เช่น วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) วงศ์
เข็ม (Rubiaceae) และวงศ์ถวั่ (Fabaceae) เป็ นต้น มีพรรณ
ไ ม้ เ ด่ น จ า พ ว ก เ ต็ ง ( Shorea obtusa) ย า ง เ หี ย ง
(Dipterocarpus obtusifolius) รัง (Shorea siamensis) ข่อย
หิ น (Gardenia saxatilis) เมื่ อ พิ จ ารณาการสื บ ต่ อ พัน ธุ์
ระดับไม้หนุ่ มและกล้าไม้พบว่าป่ าเต็งรังสามารถเจริ ญ
ทดแทนได้ในอนาคต
3. สถานภาพทางการอนุรักษ์น้ นั พบพืชที่อยูใ่ น
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered;
CR) ได้ แ ก่ กฤษณา (Aquilaria crassna) และยางแดง
(Dipterocarpus turbinatus) ใกล้สู ญ พัน ธุ์ (Endangered;
EN) เช่ น ชิ งชัน (Dalbergia oliveri) มี แนวโน้มใกล้สูญ
พั น ธุ์ ( Vulnerable; VU) เ ช่ น พ ะ ยู ง ( Dalbergia
cochinchinensis) เป็ นต้น
4. การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ไม้วงศ์ยาง ซึ่ ง
สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลายด้าน เช่ น การใช้
ประโยชน์จากเนื้ อไม้หรื อส่ วนอื่น ๆ โดยตรง หรื อคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของไม้วงศ์ยางต่อชุมชน
การศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียว
ในวัด ป่ าหรื อพื้ น ที่ ป่ าที่ ย ัง คงเหลื อ อยู่ ใ นวัด นั้ น มี
ความสาคัญต่อการเป็ นแหล่งอนุรักษ์พืชในระดับจังหวัด
อย่างไรก็ตามพื้นที่ ดังกล่าวอาจเสี่ ยงต่อการถูกรบกวน
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โดยมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงหรื อสูญหายของชนิ ด
พันธุ์ไม้ที่สาคัญ ดังนั้น จึงจาเป็ นที่จะต้องหาแนวทางเพื่อ
นาไปสู่การจัดการอย่างมีระบบต่อไปในอนาคต
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