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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลาย และองค์ประกอบชนิดของไม้ตน้ รวมถึง
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นตัวกาหนดการปรากฏของชนิ ดไม้ในสังคมป่ าผลัดใบของป่ าชุ มชนบ้านแม่เชี ยงราย
ลุ่ม ตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง โดยเก็บรวบรวมข้อมู ลแปลงตัวอย่าง ขนาด 40 x 40 เมตร
จานวน 25 แปลง ด้วยวิธี การสุ่ มส ารวจอย่างเป็ นระบบ (Systematic sampling method) ในพื้ นที่ ป่ าชุ ม ชน
จานวน 24,000 ไร่ และเก็บปั จจัยสิ่ งแวดล้อมเพื่อทาการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ต่อการปรากฏและการ
กระจายของชนิ ดไม้ด้วยวิธี ก ารจัดล าดับ หมู่ ไม้ (Canonical correspondence analysis, CCA) ผลการศึ ก ษา
ความหลากหลายของชนิ ดไม้ พบว่า ป่ าชุ ม ชนแห่ งนี้ มี ค่ าความหลากชนิ ดตาม Shannon-Wiener Index
เท่ากับ 2.491 ± 0.281 ซึ่ งประกอบด้วยชนิ ดไม้ท้ งั หมด 197 ชนิด 144 สกุล ใน 62 วงศ์ สามารถจาแนกหมู่ไม้
ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ หมู่ ไ ม้ ป่ าเต็ ง รั ง ที่ มี ไ ม้ เต็ ง และมะค่ า แต้ เป็ นไม้ เด่ น (Shorea obstusa-Sindora
siamensis Stand) หมู่ไม้ป่าเต็งรังที่มีไม้รัง และเต็งเป็ นไม้เด่น (Shorea siamensis-Shorea obtusa Stand) และ
หมู่ไม้ป่าผสมผลัดใบหรื อป่ าเบญจพรรณ (Mixed deciduous Stand) และผลการวิเคราะห์การจัดลาดับหมู่ไม้
ด้วยวิธีการ CCA พบว่า ความสู งจากระดับน้ าทะเล ระยะห่ างจากลาน้ า ความชื้ นในดิ น อินทรี ยว์ ตั ถุ ในดิ น
และระยะห่ า งจากหมู่ บ ้ า น เป็ นปั จ จัย สิ่ งแวดล้ อ มหลัก ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกระจายและการปรากฏของ
องค์ประกอบชนิ ดไม้ ดังนั้น การเพิ่มความชุ่ มชื้ นในดิน การป้ องกันไฟป่ า การคัดเลือกชนิ ดไม้ที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกฟื้ นฟูในระบบนิเวศป่ าไม้ รวมถึงการกาหนดกฎระเบียบและติดตามการใช้ประโยชน์
จึงมีความสาคัญต่อการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
คาสาคัญ: ความหลากหลายของชนิดไม้ ป่ าผลัดใบ ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม การจัดการป่ าชุมชน
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ABSTRACT
This study aims to assess the impact of environmental factors on tree species and biodiversity in
the Ban Mae Chiang Rai Lum Community Forest in Lampang Province. Twenty-five, 40 x 40 m (0.16 ha)
sample plots were established and analyzed to project the biodiversity of the total 3,925 ha area. The
ecological gradient of vegetation was evaluated through a Canonical Correspondence Analysis (CCA) and
then used to examine the environmental factors that impacted tree species composition and distribution.
The results show that the Shannon-Wiener Index of the community forest was 2.491 ± 0.281,
encompassing 197 species, 144 genera and 62 plant families. The cluster analysis classified the forest
communities into three stands; Shorea obstusa-Sindora siamensis stand, Shorea siamensis-Shorea obtusa
stand, and mixed deciduous stand. The CCA ordination identified that elevation, distance to streams, soil
moisture, organic matter, and distance to communities were the most impactful factors on species
composition and distribution. Therefore, increasing soil moisture, protecting from forest fires and
selecting relevant species to restore the forest ecosystem are important strategies for community forest
management. Furthermore, the utilization of forest resources by the community should be regulated and
monitored for sustainability.
Keyword: tree species diversity, deciduous forest, environmental factors, community forest management
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ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7.6 ล้านไร่ หรื อประมาณ 7%
ของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศ (RFD, 2020)
อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้ว่าการดาเนิ นการจัดการ
ป่ าชุ ม ชนในประเทศไทยที่ ผ่ า นมาค่ อ นข้ า ง
ประสบความสาเร็ จในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ รวมถึ ง สามารถอ านวยประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนท้อ งถิ่ น ในด้า นการยัง ชี พ และสร้ า ง
รายได้ให้กบั ชุ มชน แต่ยงั คงพบว่า มีความสู ญเสี ย
ความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์พื ช เกิ ดขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ อง ชนิ ดพื ชอย่างน้อย 1,442 ชนิ ด ถู กจัดอยู่
บั ญ ชี พื ชที่ ถู กคุ กคาม (DNP, 2017) โดยจาก
การศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ได้แก่
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลัก ษณะดิ น และการใช้
ประโยชน์ จ ากมนุ ษ ย์ เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ส่ งผล
กระทบต่อชนิ ดพืชในระบบนิ เวศป่ าไม้ในหลาย
ๆ พื้นที่ (Oliveira-Filho et al., 1998; Zhang et al.,
2013; Zhao et al., 2015) เช่ น ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับ น้ าทะเลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ องค์ป ระกอบ
และการกระจายของชนิ ดไม้ในอุ ทยานแห่ งชาติ
ดอยอินทนนท์ (Teejuntuk et al., 2003) ระยะห่ าง
จากลาน้ ามีอิทธิ พลต่อการปรากฏของชนิ ดไม้ใน
สั ง ค ม พื ช บ ริ เว ณ Gobin Sugar Reservoir
(Sarvade et al., 2016) ความชื้ นในดิ น มี ผ ลต่ อ
ลัก ษณะการเจริ ญ เติ บโตของพื ชในสังคมพื ชป่ า
เขาหิ นปู น (Asanok and Marod, 2016) ปริ มาณ
อิ น ทรี ย ์วตั ถุ ใ นดิ น ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งสั ง คมพื ช และปั จ จัย สิ่ งแวดล้ อ มของ
Tropical Juri Forest (Sarker et al., 2014) ในขณะ
ที่ที่ต้ งั ของหมู่บา้ นส่ งผลกระทบต่อชนิ ดไม้ในป่ า
ของ Fereydan ซึ่ งสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์จาก
ชุ มชน (Eghdami et al., 2019) นอกจากนี้ ข้อมู ล
การศึ ก ษาในระดับ พื้ น ที่ ใ นด้า นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ

คานา
ประเทศไทยจั ด อยู่ ใ นประเทศที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพสู ง ด้วยมีระบบนิเวศป่ าไม้
ที่หลากหลาย มี พ้ืนที่ ป่าไม้ปกคลุม 31.68% ของ
พื้ น ที่ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ป ร ะ เท ศ (RFD, 2019)
ประกอบด้วยชนิดพืช ประมาณ 15,000 ชนิด หรื อ
8% ของชนิดพืชที่พบทัว่ โลก (ONEP, 2009)
ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความหลากทาง
ชี ว ภาพพรรณพื ช นั้ น มี ร ายงานว่ า ประชาชน
ประมาณ 23 ล้านคน อาศัยอยู่ในหรื อใกล้บริ เวณ
พื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ได้ป ระโยชน์ จากการใช้
ผลิ ต ผลป่ าไม้ ร อง (Non-timber forest products,
NTFPs) เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการขั้ น
พื้ น ฐานในการด ารงชี วิต และสร้ างรายได้ให้ แก่
ครั ว เรื อน (Witchawutipong, 2005) ดั ง นั้ น การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพืช
จึ ง เป็ นประเด็ น ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการจัด การ
ทรัพยากรป่ าไม้เพื่อการตอบสนองประโยชน์ต่อ
ความต้องการของประชาชนในปัจจุบนั
แนวคิ ดด้านการจัดการป่ าชุ ม ชนได้ เข้ามามี
บทบาทอย่างมากในการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
โดยประเทศไทยได้ ด าเนิ นการส่ งเสริ มการ
ดาเนิ นงานด้านป่ าชุ ม ชนมาตั้งแต่ ปี 2530 โดยที่
กรมป่ าไม้ ได้ท าการขึ้ น ทะเบี ย นจัด ตั้ง เป็ นป่ า
ชุ ม ชนในปี 2543 (RFD, 2014) และล่ า สุ ดได้ มี
ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุ มชน เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2562 ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ราษฎร
ในชุ มชนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าชุ มชนกับ
ภาครั ฐ อย่ า งถู ก ต้อ งตามกฎหมาย (Community
Forest Act, 2019) จากข้อมู ล ตั้งแต่ ปี 2543 จนถึ ง
ปั จจุบนั มีชุมชนได้ข้ ึนทะเบียนจัดตั้งป่ าชุ มชนกับ
ก ร ม ป่ า ไ ม้ ไ ป แ ล้ ว ม าก ก ว่ า 17,400 แ ห่ ง
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บ้านแม่เชียงรายลุ่มซึ่ งเป็ นป่ าชุมชนขนาดใหญ่ที่มี
การบริ ห ารจัด การร่ ว มกั น ระหว่ า งราษฎรใน
ชุ ม ชนกับ ภาครั ฐ อาจเป็ นแนวทางส าหรั บ การ
จัดการป่ าชุ มชนอย่างยัง่ ยืนให้แก่พ้ืนที่อื่น ๆ ของ
ประเทศไทยได้เป็ นอย่างดี

ชนิ ดไม้ เพื่อใช้สาหรับการวางแผนการจัดการป่ า
ไม้ในพื้นที่ป่าชุ มชนของประเทศไทยยังมีอยูอ่ ย่าง
จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมพื ชป่ าผลัดใบ
(Deciduous forests) ที่ มี ก ระจายอยู่ ท ั่ ว ประเทศ
กว่า 18% ของพื้ น ที่ ป่ าทั้ง หมด (RFD, 2019) ซึ่ ง
จากผลดังกล่ าวอาจกระทบต่อการบริ หารจัดการ
ป่ าชุ ม ชนให้ เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
ดังนั้น การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ทาการประเมิ นความหลากหลายของชนิ ดไม้ใน
พื้ น ที่ ป่ าชุ ม ชน และศึ ก ษาปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มที่
ส่ งผลต่อการกระจายและการปรากฏของหมู่ ไม้
(stand) ซี่ ง นับ ว่า เป็ นข้อมู ล พื้ น ฐานที่ ส าคัญ เพื่ อ
การจัดการป่ าชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป

2. การเก็บข้ อมูล
2.1 ข้อมูลด้านองค์ประกอบของชนิดไม้
วางแป ล งตั ว อย่ า ง ขน าด 40 x 40 เม ต ร
จานวน 25 แปลง ด้วยวิธี ส ารวจอย่างเป็ นระบบ
(Systematic sampling method) ใน แต่ ล ะแป ล ง
แบ่งแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร เพื่อเก็บข้อมูล
ไม้ใหญ่ (Tree) หรื อไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อก (Diameter at breast height, DBH) ตั้ ง แต่ 4.5
เซนติ เมตร จากนั้น สร้ า งแปลงย่อ ยขนาด 4 x 4
เมตร และ 1 x 1 เมตร เก็บข้อมู ลไม้รุ่น (Sapling)
ไม้ที่มี DBH น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร และมีความ
สู งมากกว่ า 1.30 เมตร และกล้ า ไม้ (Seedling)
หรื อไม้ที่มีความสู งน้อยกว่า 1.30 เมตร ตามลาดับ

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา
พื้ น ที่ ป่ าชุ ม ชนบ้า นแม่ เชี ย งรายลุ่ ม หมู่ ที่ 3
ตาบลแม่ พ ริ ก อาเภอแม่ พ ริ ก จังหวัด ล าปาง ซึ่ ง
ชุ มชนได้ดาเนิ นการขึ้นทะเบียนเป็ นป่ าชุ มชนกับ
กรมป่ าไม้ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ 2551 มี เนื้ อ ที่ 24,000ไร่
ส ภ าพ ป่ าเป็ น ป่ าผลั ด ใบ (Deciduous forests)
ประกอบด้ว ยป่ าเต็ ง รั ง (Deciduous dipterocarp
forest) และป่ าผสมผลัด ใบหรื อ ป่ าเบญจพรรณ
(Mixed deciduous forest) พื้ น ที่ มี ค ว าม สู งอ ยู่
ระหว่ า ง 140 – 660 เมตร จากระดั บ น้ าทะเล
ถึ งแม้ว่าชุ ม ชนได้ท าการกาหนดระเบี ยบการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่ าไม้ภายในป่ าชุมชน ขณะที่
หน่วยงานภาครัฐก็มีส่วนช่วยสนับสนุ นให้การใช้
ประโยชน์ดงั กล่ าวให้มีความยัง่ ยืน แต่ก็ยงั พบว่า
ขาดการเชื่ อ มต่ อ ด้ า นการท างานที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ระหว่างหน่วยงานมาก ดังนั้น การศึกษาป่ าชุ มชน

2.2 ข้อมูลด้านปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
ทาการรวบรวมข้อมูลปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน และ
การใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ รวมจานวน 8 ปั จจัย
ทั้งทางด้านลัก ษณะภู มิ ประเทศ ได้แก่ ความสู ง
จากระดับ น้ าทะเล (Elevation, EL) ทิ ศ ด้านลาด
(Aspect, AS) และระยะห่ างของแปลงตัวอย่างจาก
ลาน้ า (Distance to streams, DS) ด้วยวิธีประมาณ
ค่ าในช่ วง (Interpolation) จากแผนที่ ภูมิ ป ระเทศ
มาตราส่ วน 1:50,000 โดยเครื่ องมื อ Topo to
raster toolbox ในโปรแกรม ArcGIS ส่ ว นปั จ จัย
ด้านลัก ษณะดิ น ท าการเก็ บ ตัวอย่างดิ น ที่ ระดับ
ความลึก 15-20 เซนติเมตร จานวน 3 จุดในแต่ละ
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แปลงตัว อย่า ง ในช่ ว งฤดู ฝ น (เดื อ นมิ ถุ น ายนกรกฎาคม 2561) แล้วท าการวิเคราะห์ สมบัติดิน
ในห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง (Soil
acidity, pH) อิ น ทรี ย ์วตั ถุ ในดิ น (Organic matter,
OM) ฟอสฟอรั ส ในดิ น (Available phosphorus,
P) และความชื้ นในดิ น (Soil moisture, SM) ส่ วน
ปั จจัยผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากมนุ ษย์
ทาการแปลงข้อมูลระยะห่ างจากแปลงตัวอย่างถึ ง
หมู่ บ ้า น (Distance to communities, DC) ด้ว ยวิ ธี
เช่นเดียวกับปั จจัยด้านลักษณะภูมิประเทศข้างต้น

เมื่อ H' คือ ดัชนีความหลากหลากชนิดของ
Shannon-Wiener
Pi คือ อัตราส่ วนของชนิ ดที่ i ต่อจานวน
ตัวอย่างทั้งหมด เมื่อ i= 1, 2, 3,…,S

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ดัชนีค่าความสาคัญ (Importance value index, IVI)
วิเคราะห์ดชั นีค่าความสาคัญของชนิ ดไม้ ด้วย
การค านวณจากผลรวมของค่ า ความหนาแน่ น
สั ม พั ท ธ์ (Relative density, RD) ค่ า ค ว า ม ถี่
สั ม พัท ธ์ (Relative frequency, RF) และค่ า ความ
เด่ น สั ม พั ท ธ์ (Relative dominance, RDo) (Curtis
and Mclntosh, 1951)
3.2 การจัดกลุ่มหมู่ไม้ (Stand clustering)
จ าแนกหมู่ ไ ม้ ด้ว ยการวิ เคราะห์ ก ารจัด กลุ่ ม
(Cluster analysis) ต า ม วิ ธี Relative Sorensen
Distance แ ล ะ Ward’s Linkage Method ด้ ว ย
โปรแกรม PC.ORD version 5.10 โดยใช้ ดัช นี ค่ า
ความส าคั ญ ของไม้ ใ หญ่ (Tree IVI) ในแปลง
ตัวอย่างทั้งหมด (จานวน 25 แปลง)

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมและการ
กระจายของหมู่ไม้
ศึ กษาปั จจัยแวดล้อมที่ ส่ งผลต่อการกระจาย
ของพรรณไม้ ใ นแต่ ล ะหมู่ ไ ม้ โดยใช้ ดัช นี ค่ า
ความสาคัญของไม้ใหญ่ (Tree) และตัวแปรด้าน
ปัจจัยแวดล้อม คือ ความสู งจากระดับน้ าทะเล ทิศ
ด้านลาด ระยะห่ างจากล าน้ า ความเป็ นกรดด่ าง
อินทรี ยว์ ตั ถุในดิน ฟอสฟอรัสในดิน ความชื้ นดิน
และระยะห่ างจากหมู่ บ ้ า น มาวิ เคราะห์ การ
จัด ล าดับ หมู่ ไ ม้(Stand ordination analysis) ตาม
วิ ธี ก า ร Canonical correspondence analysis
(CCA)(McCune and Grace, 2002) ด้วยโปรแกรม
PC.ORD version 5.10
ผลและวิจารณ์
1. การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และองค์ ประกอบของชนิดไม้
ส ารวจพบชนิ ดไม้ ในป่ าชุ มชนบ้ า นแม่
เชี ย งรายลุ่ ม จานวน 197 ชนิ ด 144 สกุ ล 62 วงศ์
จาแนกเป็ นชนิ ด ไม้ใหญ่ (Tree) ไม้รุ่น (Sapling)
และกล้าไม้ (Seedling) จานวน 129, 99 และ 141
ชนิ ด ตามลาดับ มีวงศ์ไม้เด่นจากความหลากชนิ ด
ได้ แ ก่ ไม้ ว งศ์ ย าง (Dipterocarpaceae) วงศ์ ถ ั่ ว
(Fabaceae) วงศ์ ย างพารา (Euphorbiaceae) วงศ์
สมอ(Combretaceae) วงศ์ม ะแฟน (Burseraceae)
วงศ์ ถ อบแถบ (Connaraceae) และวงศ์ ต ะแบก
(Lythraceae) ผลการวิเคราะห์ การจัดกลุ่ มหมู่ไม้
(Cluster analysis) ต าม วิ ธี ข อ ง Ward’s Method

3.3 ความหลากชนิด (Species diversity)
วิเคราะห์ดชั นี ความหลากหลาย จากดัชนี ค่า
ความหลากชนิ ดของ Shannon-Wiener Index (H')
อ้างอิงจาก Magurran (2004) ดังนี้
H'= -∑pi (ln) pi
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ด้ ว ยการจั ด ก ลุ่ ม ตามค่ า สั มป ระสิ ท ธิ์ ความ
คล้ายคลึงของ Sorensen ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
จัดจาแนกหมู่ไม้ออกเป็ น 3 กลุ่ม (Figure 1) คือ
(1) หมู่ไม้เต็งและมะค่ าแต้ (Shorea obstusaSindora siamensis Stand, SOS) ประกอบด้วย 10
แปลงตัวอย่าง พบชนิดไม้ จานวน 63 ชนิด
มี ค วามหนาแน่ น 736.88 ต้ น ต่ อ เฮกแตร์ เมื่ อ
พิจารณาชนิ ดไม้เด่นจากดัชนี ค่าความความสาคัญ
(IVI) ของชนิดไม้ใน 5 ลาดับแรก คือ เต็ง (Shorea
obtusa, 60.41) ม ะ ค่ า แ ต้ (Sindora siamensis,
37.08) แ ด ง (Xylia xylocarpa, 36.42) ม ะ ก อ ก
เกลื้ อน (Canarium subulatum, 18.67) และ ค า
รอก (Eillipanthus tomentosus, 16.22) ตามลาดับ
(2) ห มู่ ไ ม้ รั งแ ล ะ เต็ ง (Shorea siamensisShorea obtusa Stand, SSS) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 1
แปลงตัวอย่าง โดยพบชนิ ดไม้ จานวน 83 ชนิ ด
1,078.41 ต้นต่อเฮกแตร์ ชนิ ดไม้เด่ นจากค่าดัช นี
ความความส าคัญ (IVI) ของชนิ ดไม้ใน 5 ล าดับ
แ ร ก คื อ รั ง (Shorea siamensis, 5 5 .2 5 ) เต็ ง
(Shorea obtusa, 36.34) แดง (Xylia xylocarpa,
17.97) ตะแบ กเลื อด (Terminalia mucronata,
1 6 .8 3 ) แ ล ะ ย า ง พ ล ว ง ( Dipterocarpus
tuberculatus, 14.76) ตามลาดับ
(3) หมู่ ไ ม้ป่ าผสมผลัด ใบ (Mixed deciduous
stand, MDS) ประกอบด้ว ย 4 แปลงตัว อย่า ง พบ
ชนิ ดไม้ จ าน วน 72 ชนิ ด มี ความห น าแน่ น
1,229.69 ต้น ต่ อ เฮกแตร์ ชนิ ด ไม้เด่ น จากค่ า ดัช นี
ความความส าคั ญ (IVI) ใน 5 ล าดั บ แรก คื อ
ข ะ เจ๊ าะ (Millettia leucantha, 2 5.2 0 ) ต ะ แ บ ก
เปลื อ กบาง (Lagerstroemia duperreana, 21.70)
กระพี้ จัน่ (Millettia brandisiana, 21.48) เม่ า สาย
(Antidesma sootepense, 1 8 .4 0 ) แ ล ะ ป ร ะ ดู่

(Pterocarpus macrocarpus, 1 4.5 2 ) ต าม ล าดั บ
ชนิ ดไม้เด่ นของหมู่ไม้ในกลุ่ มป่ าผลัดใบที่พ บได้
ในป่ าเต็งรังและป่ าผสมผลัดใบ (Table 1) มีความ
คล้า ยคลึ ง กับ การศึ ก ษาอื่ น ๆ ของประเทศไทย
(Marod et al. ,1999; Kabir and Webb, 2006;
Teejuntuk et al., 2003; Pothawong et al., 2015;
Asanok et al., 2019)
2. ความหลากหลายของชนิดไม้ ในป่ าชุ มชน
ความหลากหลายของชนิ ดไม้ใ นป่ าชุ มชน
บ้านแม่เชี ยงรายลุ่ม จากดัชนี ของ Shannon-Wiener
Index (H') พบมีค่าอยู่ในระดับปานกลาง (Table 2)
ค่าเฉลี่ยในระดับไม้ใหญ่ ไม้รุ่น และกล้าไม้ เท่ากับ
2.491 ± 0.281, 2.251 ± 0.327 แล ะ 2.442 ± 0.434
ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึ ก ษาที่ เคยมี รายงาน
ในสังคมป่ าผลัดใบในภาคเหนื อ ของประเทศไทย
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ มี ค วามหลากชนิ ด อยู่ใ นระดับ ปาน
กลาง เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (H'=2.06)
อุทยานแห่ งชาติแม่ปิง (H'=2.46) และบริ เวณพื้นที่
ลุ่ ม น้ าแม่ ค ามี (ป่ าเต็ ง รั ง และป่ าผสมผลั ด ใบ ,
H'=2.60 และ2.96 ตามล าดับ ) (DNP, 2015; DNP,
2016; Papakjan et al.,2 0 1 7 ) แ ส ด ง ใ ห้ เห็ น ถึ ง
ศั ก ยภาพ ของป่ าชุ มชนแห่ งนี้ ใน การอ าน วย
ประโยชน์ ให้แก่ ราษฎรในชุ ม ชนด้านการอนุ รัก ษ์
และใช้สอยประโยชน์ซ่ ึงความหลากหลายของชนิด
ไม้ในสังคมพืชสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านการดารงชี พของประชาชนและสร้างรายได้ ที่
ส าคั ญ ให้ แ ก่ ค รั ว เรื อน (Kabir and Webb, 2006;
Thammanu and Caihong, 2014; Jaimoy et al.,
2015; Larpkerna et al., 2017; Asanok et al., 2019)
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Figure 1 Classification of the 25 sample plots in deciduous forests of the Ban Mae Chiang Rai Lum
Community Forest, Northern Thailand
Table 1 Five dominant tree species in each stand based on importance value index (IVI)
Stand
SOS
s
/Rank
ing

Species
Shorea obtusa
Sindora siamensis
Xylia xylocarpa
Canarium subulatum
Ellipanthus tomentosus
SSS Shorea siamensis
Shorea obtusa
Xylia xylocarpa var. kerrii
Terminalia mucronata
Dipterocarpus tuberculatus
MDS Millettia leucantha
Lagerstroemia duperreana
Millettia brandisiana
Antidesma sootepense
Pterocarpus macrocarpus

RD
18.83
16.20
15.00
12.04
12.82
2.972
10.24
6.36
.79
20.01
10.43
27.05
6.328
13.21
6.485
.09
4.165
.75
.64
11.44
7.247
11.66
7.888
.38
10.17
.03
2.802
10.36
.85

RF
14.91
6.466.
12.79
13.77
20
4.653.
11.34
7.803
88
12.52
9.771
14.63
7.207.
1.30
5.595.
04
3.796.
56
67
6.236.
6.236.
28
5.976.
28
5.715.
02
4.164.
76
19

19

RDo
26.67
14.42
22.48
10.60
12.16
11.04
9.12
2.06
11.07
22.71
16.14
30.89
4.441
19.25
4.766.
1.53
6.803.
23
56
7.537.
8.238.
53
7.637.
23
2.522.
63
7.577.
52
57

IVI
60.41
37.08
50.27
36.42
31.18
18.67
30.69
16.22
17.74
9
55.25
36.34
72.57
17.97
43.75
16.83
26.66
14.76
17.54
15.87
25.20
21.70
25.47
21.48
21.89
18.40
21.68
14.52
18.64
14.61
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Table 2 Species diversity indices in each forest stand
Type
Tree

Sapling

Seedling

Stand
SOS
SSS
MDS
Average
SOS
SSS
MDS
Average
SOS
SSS
MDS
Average

H'
2.351 ± 0.269
2.568 ± 0.274
2.682 ± 0.161
2.491 ± 0.281
2.242 ± 0.334
2.337 ± 0.335
2.033 ± 0.234
2.251 ± 0.327
2.491± 0.359
2.462 ± 0.461
2.184 ± 0.553
2.442 ± 0.434

(p < 0.05) โดยแกนที่ 1 พบว่าอินทรี ยวัตถุในดิ น
(r=-0.546) และความชื้นในดิน (r=-0.470)
มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับการกระจายของหมู่ไม้
แต่ ร ะยะห่ างจากล าน้ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวก
(r=0.409) ในขณะที่ แกนที่ 2 ปั จจัยความสู งจาก
ระดับน้ าทะเล (r=0.810) มีความสัมพันธ์ เชิ งบวก
แต่ ระยะห่ างจากหมู่ บ ้านมี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง ลบ
(r=-0.513) กับ การกระจายของหมู่ ไ ม้ (Figure 2)
สามารถจ าแนกปั จ จัย แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การ
กระจายของหมู่ไม้ออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 (Group 1) ประกอบด้วยแปลงที่ 1,
7, 8, และ12 ซึ่ งเป็ นห มู่ ไ ม้ เ ต็ ง และมะค่ า แต้
(Shorea obstusa-Sindora siamensis stand, SOS)
แล ะแป ล งที่ 2, 9, และ 11 (Shorea siamensisShorea obtusa stand, SSS) ซึ่ งเป็ นหมู่ ไ ม้รัง และ
เต็ ง ที่ พ บ ในป่ าเต็ ง รั ง พ บ ว่ า การกระจายมี
ความสั มพันธ์ ในเชิ ง บวกกับ ระดับ ความสู งจาก
ระดับ น้ าทะเล (EL) ชนิ ดไม้เด่ น นอกจากพรรณ
ไม้เด่นในป่ าเต็งรังแล้วยังพบไม้ชนิ ดอื่น ๆ ขึ้นอยู่

3. ความสั มพันธ์ ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับการ
กระจายของหมู่ไม้
ผลการวิ เคราะห์ การจัด ล าดั บ หมู่ ไ ม้ ด้ ว ย
วิ ธี ก าร CCA โดยมี ค่ า Eigenvalues ของแกน 1
(Axis 1) แกน 2 (Axis 2) แล ะแกน 3 (Axis 3)
เท่ากับ 0.531, 0.363 และ0.239 ตามลาดับ
ค่าสหสัมพันธ์ ของ Pearson Correlation ระหว่าง
ปัจจัยแวดล้อมกับการปรากฏของหมู่ไม้มีค่าอยูใ่ น
ระดับสู งบนแกน 1 (Axis 1) มี ค่า r เท่ากับ 0.924
และแกน 2 (Axis 2) ค่า r เท่ากับ 0.933 ตามลาดับ
ดังนั้น ทั้ง แกน 1 และแกน 2 จึงมีความเหมาะสม
สาหรับการใช้อธิ บายปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ชนิ ด ไม้ ทั้ง นี้ จากผลการวิเคราะห์ Monte Carlo
permutation test พบว่ า ปั จ จัย แวดล้อ ม 5 ปั จ จัย
ได้แก่ ความสู งจากระดับน้ าทะเล (EL) ระยะห่ าง
จากล าน้ า (DS) ความชื้ น ในดิ น (SM) ปริ มาณ
อิ น ทรี ย์ ว ัต ถุ ใ นดิ น (OM) และระยะห่ างจาก
หมู่บา้ น (DC) เป็ นปั จจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กบั
การกระจายของหมู่ไม้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
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กลุ่ ม ที่ 2 (Group 2) ประกอบด้ว ยแปลงที่ 6
และ 10 หรื อหมู่ไม้รังและเต็ง (Shorea siamensisShorea obtusa stand, SSS) และแปลงที่ 3, 13, 21,
และ 23 หรื อหมู่ ไ ม้ เต็ ง และมะค่ า แต้ ( Shorea
obstusa-Sindora siamensis stand, SOS) ที่ พ บอยู่
ในป่ าเต็งรั ง โดยปั จ จัย ด้านระยะห่ างจากล าน้ า
(DS) มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการกระจายของ
ห มู่ ไ ม้ น้ ี ชนิ ดไม้ เ ด่ น เช่ น ช้ า งน้ า ว (Ochna
integerrima, OCIN) ห ว้ า (Syzygium cumini,
SYCU) สั ก (Tectona grandis, TEGR) ยอเถื่ อ น
( Morinda elliptica, MOEL) แ ล ะ ม ะ ซ า ง
(Madhuca dongnaiensis, MADO) เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปป่ าผลัดใบมักพบในพื้นที่แห้งแล้ง
ดินมีสภาพเป็ นดินทราย ในป่ าผสมผลัดใบเนื้อดิน
มีองค์ประกอบอนุภาคทรายน้อยกว่าป่ าเต็งรัง คือ
53% แ ล ะ 70% ต าม ล าดั บ (Myo et al., 2016)
อนุ ภาคทรายมี คุณสมบัติท าให้น้ าซึ มผ่านได้ง่าย
แต่มีความสามารถในการอุม้ น้ าไว้ได้น้อย ดังนั้น
ระบบรากที่หยัง่ ลึกจะช่ วยให้พืชสามารถปรับตัว
และอยูร่ อดในสภาวะที่แห้งแล้งในพื้นที่ที่อยูห่ ่ าง
จากแหล่ งน้ าหรื อมี ความชื้ นในดิ นต่ า หรื อกล่าว
ได้วา่ ชนิดไม้ในป่ าผลัดใบมีการพัฒนาระบบราก
ที่ ลึกช่ วยให้พืชสามารถปรับตัวและเจริ ญเติบโต
ในสภาพพื้ นที่ ที่มี ความแห้งแล้ง (Wessel, 1971)
ซึ่ งเป็ นปกติ ของสังคมพื ชป่ าผลัดใบในประเทศ
ไทยที่ พ รรณไม้มี ก ารปรั บ ตัว ให้ มี ค วามทนต่ อ
ความแห้งแล้งได้ดี เนื่ องด้วยข้อจากัดของดิ นที่ มี
ความอุ ดมสมบู รณ์ ต่ า รวมถึ งปั จจัย การรบกวน
จากไฟป่ าก็ มี ส่ วนส าคัญ ในการก าหนดการ
ปรากฏของชนิ ด ไม้ใ นสั ง คมป่ าเต็ งรั ง (Rundel
and Boonprakob, 1995; Marod et al., 2002;
Bunyavejchewin et al., 2011)

ได้ ด้ ว ยเช่ น กั น ที่ พ บ ทั่ ว ไป เช่ น ม ะน าวผี
( Atalantia monophylla, ATMO) เม่ า ไ ข่ ป ล า
( Antidesma ghaesembilla, ANGH) รั ก ใ ห ญ่
( Gluta usitata, GLUS) ป อ เจี๋ ย น ( Bauhinia
bracteata, BABR) ตะขบป่ า (Flacourtia indica,
FLIN) พลองเหมื อด (Memecylon edule, MEED)
และตะขบไทย (Flacourtia rukam, FLRU) เป็ น
ต้น แสดงว่ า ความสู งที่ เพิ่ ม ขึ้ นส่ ง ผลต่ อ ความ
หลากชนิ ด ที่ สู งขึ้ น สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษา
ของ Teejuntuk et al. (2003) ที่ ร ายงานว่ า ระดับ
ความสู งของพื้นที่ มีผลต่อความหลากชนิ ดไม้ใน
ป่ าเต็ง รัง บริ เวณอุ ท ยานแห่ งชาติ ดอยอิ น ทนนท์
แสดงว่า ชนิ ด ไม้ใ นสั ง คมป่ าเต็ ง รั ง หลายชนิ ด
สามารถตั้งตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสู ง และ
ขึ้ นอยู่ร่วมกับ พรรณไม้ป่ าดิ บ เขาได้ โดยเฉพาะ
บริ เวณแนวรอยต่อระหว่างป่ าดิบเขาและป่ าเต็งรัง
(Marod et al., 2015) ซึ่ ง อ าจ เกี่ ย ว เนื่ อ ง ด้ ว ย
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ออานวยต่อการเจริ ญเติบโตที่
มี ม าก ก ว่ า บ น พื้ น ที่ สู ง (Ivanov et al., 2008)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Bunyavejchewin
et al. (2011) พบว่า ความแตกต่างของระดับความ
สู งข อ งป่ าเต็ งรั งมี ค ว าม เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ขี ด
ความสามารถในการอุ ้ม น้ าของดิ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ
องค์ประกอบของชนิ ดไม้ โดยในพื้นที่ ที่มีระดับ
ความสู งมากมักถู กจากัดด้วยทรั พ ยากรที่ จาเป็ น
ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช เนื่ องจากข้อจากัดด้าน
ความชื้ น ธาตุ อาหาร แรงลม และสภาพดิ นที่ ต้ื น
(Bridge and Johnson, 2000; Zhang et al., 2013)
ป่ าชุ มชนแห่ งนี้ มีความสู งไม่มากนัก อยู่ระหว่าง
140-660 เมตร จากระดั บ น้ าทะเล ดั ง นั้ น จึ ง มี
ค ว าม เป็ น ไ ด้ ว่ าช นิ ด ไ ม้ เห ล่ านี้ ส าม าร ถ
เจริ ญเติบโตได้ดีในระดับความสู งที่เพิ่มสู งขึ้น
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Figure 2 The relationship between stand distribution ( ) and the environmental factors; elevation (EL),
distance to streams (DS), soil moisture (SM), organic matter (OM), and distance to communities (DC).
กลุ่มที่ 3 (Group 3) ประกอบด้วยแปลงที่ 14,
15, แ ล ะ 20 เป็ น ป่ า ผ ส ม ผ ลั ด ใ บ ( Mixed
Deciduous Forest, MDS) และหมู่ไม้ที่ 24 เป็ นหมู่
ไม้ เต็ ง และมะค่ า แต้ (Shorea siamensis-Shorea
obtusa stand, SSS) ที่ พ บในป่ าเต็ ง รั ง ขึ้ น ร่ ว มกัน
พบว่า ปั จจัย แวดล้อมทางความชื้ น ในดิ น (SM)
ปริ ม าณอิ น ทรี ว ตั ถุ ใ นดิ น (OM) และ ระยะห่ า ง
จากหมู่บา้ น (DC) มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อการ
กระจายของหมู่ไม้น้ ี โดยเฉพาะหมู่ไม้ในป่ าผสม
ผลัดใบ (MDS-20, MDS-14 และ MDS-15) พบว่า
ร ะ ดั บ ค ว าม ชื้ น ใน ดิ น (SM) แ ล ะ ป ริ ม าณ
อินทรี ยวัตถุในดิน (OM) มี ผลต่อการปรากฏของ
หมู่ไม้ค่อนข้างสู ง ชนิ ดไม้ที่สาคัญ เช่ น ประดู่ป่า

(Pterocarpus macrocarpus, PTMA) ก ะ เจี ย น
( Polyalthia cerasoides, POCE) ขี้ ห น อ น
(Zollingeria dongnaiensis, ZODO) ส้ ม ก บ
(Hymenodictyon orixense, HYOR) และอ้อ ยช้ า ง
(Lannea coromandelica, LACO) เป็ นต้น แสดง
ให้เห็ นว่าความชื้ นและอิ นทรี ยวัตถุ ที่สู งมี ผลต่ อ
การปรากฏของชนิ ดไม้ในหมู่ ไ ม้น้ ี ซึ่ งแตกต่ า ง
จากชนิ ดไม้อื่น ๆ ในป่ าผลัดใบทัว่ ไปที่ สามารถ
ปรับตัวให้อยู่รอดและเจริ ญเติ บ โตได้ดีแม้อยู่ใน
สภาพพื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง (Marod et al., 1999) หรื อ
พื้นที่ดินมีธาตุอาหารในดินต่า (Grime, 1997)
ในขณะที่ ระยะห่ างจากหมู่บ ้าน (DC) มี
ความสั มพันธ์กบั การกระจายหมู่ไม้ของเต็งและ
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มะค่ า แต้ (SSS) และป่ าผสมผลัด ใบ (MDS) ซึ่ ง
นอกเหนือจากพบไม้เด่นในทั้งสองป่ าแล้ว ยังพบ
ชนิ ด ไม้พุ่ ม เตี้ ย ขึ้ น เป็ นส่ ว นใหญ่ คื อ แข้ง กวาง
(Wendlandia tinctoria, WETI) ก ร ะ ท่ อ ม ห มู
( Mitragyna rotundifolia, MIRO) เ ต็ ง ห น า ม
( Bridelia retusa, BRRE) แ ล ะ เ ล็ บ เห ยี่ ย ว
(Zizyphus oenoplia, ZIOE) ซึ่ งมั ก ไม่ พ บไม้ ต้ น
ขนาดใหญ่ บ ริ เวณใกล้ก ับ ชุ ม ชนเนื่ อ งจากส่ ว น
ใหญ่ มีการใช้ป ระโยชน์ด้วยการตัดเพื่ อนาไม้มา
ใช้ในการก่อสร้ างหรื อทาเชื้ อเพลิ ง แสดงให้เห็ น
ว่า การใช้ประโยชน์ ของมนุ ษย์ส่งผลกระทบต่อ
องค์ป ระกอบและการกระจายของชนิ ด ไม้ โดย
ชนิ ด ไม้ เหล่ า นี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นชนิ ด พื ช เบิ ก น า
(pioneer species) ที่มีเกิ ดในกระบวนการทดแทน
ตามธรรมชาติ ภ ายหลัง การรบกวนโดยเฉพาะ
เล็บเหยี่ยว ดังนั้น การใช้ประโยชน์ของชุมชนอาจ
ส่ งผลกระทบต่ อ โดยตรงต่ อ การฟื้ นฟู ตาม
ธรรมชาติของระบบนิเวศ จากรายงานของ Måren
and Sharma (2018) พบว่า ในพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ใ กล้ก ับ
หมู่บา้ น มี การถู กบุ กรุ กทาลาย และเข้าถึ งการใช้
ประโยชน์ ม ากกว่าพื้ นที่ ที่ ห่างไกลหมู่ บ ้าน หาก
ไม่มีการติดตามและขาดการบังคับใช้ก ฎระเบียบ
ดังนั้น ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม อาจมี
ความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยชนิ ด พื ช ในพื้ น ที่ ป่ า
ชุ ม ชน หากไม่ เร่ ง ด าเนิ น การบริ ห ารจัด การป่ า
ชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเกิ ดจากการยอมรั บ
ของทั้งชุมชนและหน่วยงานในภาครัฐ

แสดงให้ เห็ น ว่ า ปั จ จัย ด้ า นสภาพภู มิ ป ระเทศ
ลักษณะดิน และการใช้ประโยชน์ของราษฎรใน
ชุ ม ชนส่ ง ต่ อความหลากหลายและการกระจาย
ของชนิดไม้ค่อนข้างสู ง จากผลการศึกษาดังกล่าว
สามารถนาไปสู่ การวางแผนเพื่ อการพื้นฟู ระบบ
นิ เวศป่ าไม้ เพื่ อการจัดการป่ าชุ ม ชนอย่างยัง่ ยืน
ก ารศึ ก ษ าค รั้ งนี้ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ค วาม สู งจาก
ระดับน้ าทะเล ระยะห่างจากลาน้ า ความชื้ นในดิน
ปริ ม าณอิ น ทรี ย ์ว ตั ถุ ใ นดิ น และระยะห่ า งจาก
หมู่บา้ น เป็ นตัวกาหนดการปรากฏของชนิ ดไม้ใน
สั ง คมป่ าผลัด ใบ ดั ง นั้ น การเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น
รวมถึงการป้ องกันไฟป่ า และการคัดเลือกชนิดไม้
ที่ เห ม าะ ส ม กั บ ส ภ าพ พื้ น ป ลู ก ฟื้ น ฟู จึ งมี
ความสาคัญต่อการจัดการพื้นที่ป่าชุมชน ที่จะช่วย
ให้สภาพป่ ามีความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งขึ้ น ส่ งผลให้
ชนิ ดไม้ในป่ าชุ มชนสามารถเติบโตได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ แล้วในด้านการใช้ป ระโยชน์ จากป่ า
ชุ ม ชน ควรมี การกาหนดกฎระเบียบและติดตาม
การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเคร่ งครั ด รวมถึ ง การ
ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านนาพืชที่นิยมใช้ประโยชน์จาก
ป่ าชุ ม ชนมาขยายพัน ธุ์ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น ากลับ ไป
ปลู ก ฟื้ นฟู ย งั พื้ น ที่ ป่ าชุ ม ชน หรื อ ปลู ก เสริ ม ใน
พื้นที่ที่ใกล้เคียงหมู่บา้ นและในพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการอนุ รั ก ษ์ ช นิ ด ไม้ใ นป่ า
ชุ มชนแล้ว ยังสามารถช่ วยให้ราษฎรในชุ มชนได้
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สรุ ป
ผลการศึ ก ษาความหลากหลายของชนิ ดไม้
และปั จจัยแวดล้อมต่อการกระจายของหมู่ไม้ใน
พื้นที่ป่าชุ มชนบ้านแม่เชี ยงรายลุ่ม จังหวัดลาปาง
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