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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิ ดพันธุ์ไม้ป่าเต็งรั งที่ มีหวายนั่ง และศึ กษา
นิเวศวิทยาบางประการของหวายนัง่ ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนแตกต่างกัน คือ พื้นที่ป่าเต็งรังที่มีการป้ องกันไฟ (แปลง 1) พื้นที่
ป่ าเต็งรังที่ ฟ้ื นตัวจากการทาการเกษตร (แปลง 2) และ พื้นที่ ป่าเต็งรังที่มีไฟป่ าเป็ นประจา (แปลง 3) โดยทาการวางแปลง
ตัวอย่างถาวรขนาด 50 x 100 เมตร พื้นที่ ละ 1 แปลง ทาการวัดและบันทึ กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH) ของ
พรรณไม้ตน้ ทุกชนิ ดตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป บันทึ กตาแหน่ งต้นไม้ทุกต้น พร้อมสุ่ มวัดความสู ง และวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอรากและความสู ง ของหวายนั่ง ผลการศึ กษาพบว่า ความหนาแน่ นของไม้ยืนต้น และพื้นที่ หน้าตัดต่อพื้นที่
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 และ แปลงที่ 3 เท่ากับ 1,284, 1,196, 1,842 ต้นต่อเฮกตาร์ และ 6.96, 7.93, 8.01 ตารางเมตร ตามลาดับ
ค่าดัชนีความสาคัญทางนิ เวศวิทยา (IVI) สูงสุด ของแปลงที่ 1 2 และ 3 คือ แดง พลวง และ พลวง มีค่าเท่ากับ 86.23, 188.88
และ 112.86 ตามลาดับ ในขณะที่ จานวนชนิ ด และดัชนี ความหลากชนิ ด (Shannon-Wiener index) เท่ากับ 19, 17, 23 ชนิ ด
และ 1.59, 1.16, 1.485 ตามลาดับ การกระจายตามชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของไม้ทุกต้นในแปลงที่ 3 เป็ นแบบ
negative exponential บ่ ง บอกถึ ง สภาพการเติ บ โตทดแทนตามธรรมชาติ เป็ นไปด้ว ยดี แ ละป่ าอยู่ ใ นช่ ว งการฟื้ นตัว
ความสัมพัน ธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่านศู น ย์กลางเพี ยงอกและความสู งของไม้ยืนต้น ในรู ป สมการ hyperbolic มี ค่า Hmax
สู งสุ ดในแปลงที่ 1 เท่ากับ 18.44 เมตร ส่ วนการศึกษานิ เวศวิทยาบางประการของหวายนัง่ พบว่า จานวนหวายนัง่ ที่ พบใน
แปลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอรากเฉลี่ย ขนาดความสูงค่าเฉลี่ย และ ขนาดความสูงสูงสุด ของทั้ง 3 แปลง พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นการจัดการพื้นที่และหรื อการถูกรบกวนทั้งจากมนุษย์และไฟป่ าส่งผลต่อปริ มาณ
และการเติบโตของหวายนัง่
คาสาคัญ: โครงสร้างป่ า องค์ประกอบชนิดพันธุ์ไม้ ป่ าเต็งรัง หวายนัง่ ไฟป่ า

ABSTRACT
This study was conducted to evaluate structure and composition of tree species in the deciduous
dipterocarp forest where Calamus acanthophyllus was found. Three studied areas with different degrees of
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disturbance was selected, including, protected fire area (plot 1), reestablished area from farming activity
(plot 2), and non protected fire area (plot 3). The permanent plot, 50 x 100 m, was set up in each area. In
each plot, all trees with diameter at breast height (DBH) over than 1 cm were identified and measured of
DBH and height of randomly selected trees, including the position of all trees were also recorded. In
addition, diameter at root collar and height of C. acanthophyllus were measured. It was found that tree
density and total basal area of plot 1, 2 and 3 were 1,284, 1,196 1,842 stands/ha, 6.96, 7.93, 8.01 m2/ha,
respectively. Plants with the highest Importance Value Index ( IVI) for plot 1, 2 and 3 were Tectona
grandis Linn.f., Dipterocarpus tuberculatus Roxb. and D. tuberculatus Roxb., with the IVI of 86.23,
188.88 and 112.86 %, respectively while numbers of plant species and diversity index (Shannon-Wiener
index) were 19, 17, 23 species and 1.59, 1.16, 1.485, respectively. Distribution of trees among different
DBH classes for plot 3 was found to be in a negative exponential form indicating that the forest in this plot
was in a reestablishment stage. Relationship between DBH and height in form of hyperbolic equation
yielded the highest Hmax in plot 1 at 18.44 m. In terms of C. acanthophyllus ecology, it found that the
average diameter at root collar, average height, and maximum height in all plots were statistically
different. It maybe concluded that area management and/or degree of disturbance from both from human
activities and fire could have an impact on number and growth of C. Acanthophyllus.
Key words: forest structure, species composition, deciduous dipterocarp forest, Calamas. acanthophyllus,
forest fire
บทนา
หวายในประเทศไทยมี อยูจ่ านวนไม่น้อยกว่า
60 ชนิ ด กระจายพัน ธุ์ต ามธรรมชาติ ในป่ าชนิ ด ต่างๆ
เช่น ป่ าพรุ ป่ าดิบชื้น และป่ าดิบแล้ง (Dransfield, 1979)
อย่ า งไรก็ ต ามมี ห วายเพี ย งบางชนิ ดเท่ า นั้ นที่ ได้ มี
การศึ กษา และนามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย เช่ น
หวายตะค้า ทอง (Calamus caesius) หวายข้ อ ด า (C.
manan) และหวายดง (C. siamensis) เป็ นต้น (สถิ ต ย์,
2529)
ในท้องที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้มีการ
ปลูกหวายดงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
จั ง หวัด สกลนคร และจั ง หวัด ใกล้ เคี ย ง ทั้ งนี้ เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ การใช้ป ระโยชน์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น (วินัย และ
คณะ, 2540) และได้มีงานวิจัยเกี่ ยวที่ ขอ้ งกับ หวายดง
อย่างมากมาย (สถิตย์, 2529; อาทร และคณะ, 2538) แต่
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ส าหรั บ หวายท้ อ งถิ่ น ที่ นิ ยมรั บ ประทานของชาว
ส ก ล น ค ร อี ก ช นิ ด ห นึ่ งคื อ ห วายนั่ ง (Calamus
acanthophyllus Becc.) มีชื่อเรี ยกอื่นๆ ตามท้องถิ่น เช่น
ห วายแย้ ห วายแคระ และห วายน้ อ ย (Evans and
Sengdala, 2001) เป็ นพืชที่ ชาวบ้านนิ ยมบริ โภค เนื่ อ ง
ด้วยมี รสชาติ ดี มี สรรพคุ ณยาทางรั กษาโรค โดยจาก
งานวิจัยของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าจุ ฬา
ภรณวลัย ลัก ษณ์ อัค รราชกุ ม ารี (2551) ทรงวิ จัย พื ช
สมุนไพรหวายนัง่ ชงโค เปล้าใหญ่ มีสารออกฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพสามารถต่อยอดพัฒนาเป็ นยาต้านมะเร็ ง ซึ่ งเป็ น
ที่สนใจเป็ นอย่างมาก
จากกรณี ดังกล่าว หวายนั่งจึ งถูกคุกคามและ
ลดจ านวนลงอย่า งมากอาจและอาจท าให้ ห ายไปใน
อนาคต ดังนั้นการศึกษาลักษณะโครงสร้างป่ าเต็งรังที่มี
หวายนัง่ และนิ เวศวิทยาบางประการของหวายนั่ง จึ งมี
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ความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนเพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลและวาง
แผนการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อชุมชน
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ครั้ งนี้ เพื่ อ ศึ กษ าลั ก ษ ณ ะ
โครงสร้ างและองค์ ป ระกอบพัน ธุ์ ไ ม้ป่ าเต็ ง รั ง และ
นิ เวศวิทยาบางประการของหวายนั่ง บริ เวณบ้านลาด
สมบู ร ณ์ ใ หม่ ต าบลห้ ว ยยาง อ าเภอเมื อ งสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสาคัญ (Importance
Value Index, IVI) ซึ่ งเป็ นผลรวมของค่าความถี่สมั พัทธ์
ค่าความหนาแน่ น สัม พัท ธ์ และค่ าความเด่ น สัม พัท ธ์
โดยค่ า ดั ช นี ความส าคั ญ เป็ นค่ า ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
บทบาทรวมทางนิเวศวิทยาของพันธ์ไม่แต่ละชนิดในป่ า
(อุทิศ, 2542)
2. วิ เ ค ราะ ห์ ค่ าดั ช นี ค วาม ห ล าก ห ล าย
( Shannon-Wiener index of diversity, H) (Kent and
Coker 1992)
3. ทาการจัดชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อก (DBH) และขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางที่ คอรากของ
หวายนัง่
4. วิเคราะห์ ค่ าความสู ง ของต้น ไม้ใ นแปลง
ศึ ก ษาแต่ ล ะแปลงโดยใช้ส มการความสัม พัน ธ์ ในรู ป
ข อ ง hyperbolic ต าม วิ ธี ก าร ข อ ง Ogawa and Kira
(1977)
5. วิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนลั ก ษณ ะ
นิ เวศวิ ท ยาของหวายนั่ ง โดยใช้ Kruskal- Wallis test
(Zar, 1999)

พื้นทีศ่ ึกษา
ป่ าเต็ ง รั ง บริ เวณพื้ น ที่ ฝึ กธงชัย มทบ. 29
สั ง กั ด มณฑลทหารบกที่ 29 อ าเภอเมื อ งสกลนคร
จังหวัดสกลนคร อยูใ่ นพื้นที่ เขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าภู
พาน ใช้ในการฝึ กกาลังพล มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 7,000 ไร่ ซึ่ ง
ติดต่อกับ บ้านลาดสมบูรณ์ ใหม่ ตาบลห้วยยาง อาเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูล
1. วางแปลงตัว อย่า งถาวรขนาด 50 x 100
เมตร ในพื้นที่ ที่ถูกรบกวนแตกต่างกัน คือ พื้นที่ ป่าเต็ง
รังที่มีการป้ องกันไฟ (แปลง 1) พื้นที่ป่าเต็งรังฟื้ นฟูจาก
การทาการเกษตร (แปลง 2) และ พื้นที่ ป่าเต็งรังที่ มีไฟ
ป่ าเป็ นประจา (แปลง 3)
2. ภายในแปลงตัวอย่าง ขนาด 50 x 100 เมตร
ทาการแบ่ งแปลงย่อยออกเป็ นขนาด 10 x 10 เมตร ใน
แต่ละแปลงย่อย ทาการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ติดหมายเลขประจาต้น บันทึ ก
ชื่ อ ชนิ ด พัน ธุ์ ขนาด และเก็ บ ตัว อย่า งพรรณพื ช ที่ ไ ม่
สามารถระบุชนิดได้ เพื่อนาไปพิสูจน์ชนิดพันธุ์ต่อไป
3. ภายในแปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร
เก็ บ ข้อ มู ล มิ ติ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของต้น หวายนั่ ง โดย
บันทึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอราก ความสูง พร้อม
ติดหมายเลขประจาต้น
4. ท าการสุ่ ม วัด ขนาดความสู งทั้ง หมดของ
ต้น ไม้ โดยให้ก ระจายตามชั้น ขนาดความโต (DBH)
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ต ามวิ ธี ก ารของ Ogawa and
Kira (1977)

ผลและวิจารณ์
1. โครงสร้ างและองค์ ประกอบของป่ าเต็งรังทีม่ หี วายนั่ง
พื้นที่ป่าเต็งรังที่มีการป้ องกันไฟ (แปลง 1) พบไม้
ยืนต้นทั้งหมด 642 ต้นหรื อเท่ากับ 1,284 ต้นต่อเฮกแตร์
มีจานวน 20 ชนิ ด 19 สกุล 15 วงศ์ (Table 1) ไม้ยืนต้นที่
มี ขน าด เส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล างเพี ยงอกน้ อ ยกว่ า 10
เซนติเมตร มีจานวนชนิ ดพันธุ์ 17 ชนิ ด จานวน 524 ต้น
คิดเป็ น 1,048 ต้นต่อเฮกแตร์ โดยขนาดดังกล่าวพบ แดง
มากที่ สุด มี จานวน 303 ต้น หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 57.82
รองลงมา เต็ง จานวน 123 ต้น และ เหี ยง จานวน 37 ต้น
และขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางเพี ย งอกมากกว่ า 10
เซนติ เมตร มี จานวนชนิ ด 11 ชนิ ด จานวนต้น 118 ต้น
คิดเป็ นร้อยละ 236 ต้นต่อเฮกแตร์ โดยขนาดดังกล่าวพบ
พลวง มากที่ สุ ด จ านวน 44 ต้น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
37.28 รองลงมา เต็ง จานวน 21 ต้น และแดง จานวน 20
61
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ต้นตามลาดับ พื้นที่หน้าตัดรวม 6.98 ตารางเมตรต่อเฮก
แตร์ เมื่อพิจารณาค่าดัชนี ความสาคัญ (IVI) พื้นที่ ป่าเต็ง
รั ง ที่ มี การป้ องกั น ไฟ พ บ ว่ า พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี
ความสาคัญสู งสุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง พลวง เต็ง
รักใหญ่ และ เหี ยง ตามลาดับ พื้นที่ป่าเต็งรังที่ฟ้ื นตัวจาก
การทาการเกษตร (แปลง 2) พบไม้ยืนต้นทั้งหมด 598
ต้น หรื อเท่ากับ 1,196 ต้นต่อเฮกแตร์ มีจานวน 21 ชนิ ด
20 สกุล 15 วงศ์ ไม้ยืน ต้นที่ มีขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง
เพียงอกน้อยกว่า 10 เซนติเมตร มี จานวนพันธุ์ 17 ชนิ ด
จ านวนต้น 276 ต้น คิ ด เป็ น 552 ต้น ต่ อ เฮกแตร์ โดย
ขนาดดังกล่ าวพบ พลวงมากที่ สุ ด จานวน 182 ต้น คิ ด
เป็ นร้อยละ 65.94 รองลงมา เหมือดแอ่ จานวน 35 และ
เต็ง จานวน 10 ต้น และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
มากกว่า 10 เซนติเมตร มีจานวนพันธุ์ 16 ชนิ ด มีจานวน
322 ต้นคิ ดเป็ น 644 ต้นต่อเฮกแตร์ โดยขนาดดังกล่าว
พบต้น พลวง มากที่ สุด จ านวน 272 ต้น รองลงมารั ก
ใหญ่ จานวน 11 ต้น และแดง จานวน 11 ต้นตามลาดับ
พื้นที่ หน้าตัดรวม 7.93 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ค่าดัชนี
ความสาคัญสู งสุ ดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ พลวง เหมือด
แอ่ แดง รักใหญ่ และ หนามแท่ง ตามลาดับ พื้นที่ป่าเต็ง
รังที่ มีไฟป่ าเป็ นประจา (แปลง 3) พบไม้ยืนต้นทั้งหมด
921 ต้น หรื อ เท่ ากับ 1,842 ต้น ต่ อเฮกแตร์ มี จ านวน 26
ชนิ ด 25 สกุ ล 17 วงศ์ ไม้ ยื น ต้ น ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเพียงอกน้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีจานวนพันธุ์
23 ชนิ ด มีจานวน 705 ต้น คิดเป็ น 1,410 ต้นต่อเฮกแตร์
โดยขนาดดังกล่าว พบมากที่ สุด แดง จานวน 432 ต้น
รองลงมา พลวง จานวน 137 ต้น และ เต็ง จานวน 62 ต้น
และขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางเพี ย งอกมากกว่ า 10
เซนติ เมตร มี จ านวนพัน ธุ์ 18 ชนิ ด มี จ านวน 216 ต้น
โดยขนาดดังกล่าวพบ พลวง มากที่ สุด จานวน 127 ต้น
รองลงมา แดง จานวน 39 ต้น และตูมกาขาว จานวน 15
ต้น ตามลาดับ พื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 8.01 ตารางเมตร
ต่อเฮกแตร์ พื้นที่ป่าเต็งรังที่มีไฟป่ าเป็ นประจา พันธุ์ไม้ที่
มีค่าดัชนีความสาคัญสูงสุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ พลวง
แดง เต็ง ตู ม กาขาว และ หว้า ในส่ ว นของดัช นี ค วาม
หลากชนิ ด (H’) พบว่า พื้ น ที่ ป่ าที่ ถู กรบกวนน้อยมี ค่ า

ใกล้เคียงกันเท่ากับ 1.569 และ 1.485 ส่ วนพื้นที่ ป่าที่ ทา
การเกษตรนั้นพบว่ามีค่าต่าสุดเท่ากับ 1.151 (Table 1)
จากการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นรู ป ของ
hyperbolic พบว่า เส้นแนวโน้มความสู งในแปลงที่ 1 มี
ค่ า สู ง กว่า ไม้ใ นแปลงป่ าอื่ น ๆ ทุ ก ขั้น ขนาดความโต
(DBH) โดยมี ค่าความสู งที่ จะเกิ ดขึ้ นได้สูงสุ ด (Hmax)
เท่ า กับ 18.45 เมตร ในขณะที่ แ ปลงที่ 2 และ 3 มี ค่ า
Hmax เท่ ากับ 17.70 และ 15.90 เมตร ตามลาดับ โดยมี
ค่ า coefficients (a) เท่ ากั บ 1.18 1.078 และ 1.033
ตามลาดับ
จากการศึ กษาครั้ งนี้ จะเห็ น ได้ว่าป่ าเต็งรั งใน
พื้นที่ค่ายธงชัยมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็ง
รังที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (พัชร์ ธีรัตน์ และ
สุ นทร, 2558) และพื้นที่ ป่าเต็งรังบ้านห้วยซลอบ ตาบล
ห้วยผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อานาจ และคณะ, 2558)ที่มี
ความหนาแน่ นเท่ากับ 3,175 และ 2,352 ต้นต่อเฮกแตร์
ตามลาดับ สาหรั บพื้น ที่ ห น้าตัดรวมพบว่ามี พ้ืน ที่ น้อย
กว่า ป่ าเต็ ง รั ง ที่ มี ก ารฟื้ นตัว ในพื้ น ที่ ศู น ย์ศึ ก ษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ และ ป่ าเต็งรังในสภาพธรรมชาติ
ใน อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์ (วิช ญ์ ภ าส 2545)
โดยมี ข นาดพื้ น ที่ ห น้าตัด รวมเท่ ากับ 32.18 และ 29.2
ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้
มีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ ป่าเต็งรัง บริ เวณบ้านห้วยซลอบ
ตาบลห้วยผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (21.41 ตารางเมตรต่อ
เฮกแตร์) ในขณะที่ค่า H’ของทั้งสามพื้นที่ที่ศึกษาซึ่งมีค่า
น้อยกว่า พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ และ
ใน อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 2.460
และ 2.218 ตามลาดับ แต่มีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็งรัง
บริ เวณบ้านห้วยซลอบ ตาบลห้วยผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(1.574) จากข้อมูลที่ ได้จะเห็ นได้ว่าลักษณะเชิ งปริ มาณ
ทางนิ เวศวิทยาของป่ าเต็งรัง พื้นที่ค่ายธงชัย ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ บ้านห้วยซลอบ ตาบลห้วยผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากทั้งสองพื้นที่ เป็ นพื้นที่ ที่มีชาวบ้านมี
การเก็บ หาของป่ าและใช้ป ระโยชน์ จากป่ าเหมื อนกัน
ในขณะที่ป่าเต็งรังบริ เวณพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติดอนอิน
ทนนท์ และ ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ เป็ น
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2.5 – 5.0 เซนติเมตรเป็ นจานวนมาก รอลงมาอยูใ่ นช่วง
5.0 – 7.5 เซนติ เมตร และ1.0 – 2.5 เซนติ เมตร จานวน
ต้น ของหวายนั่ ง พบมากที่ สุ ด ในชั้ นขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางคอราก 0.5-1. เซนติเมตร รองลงมาอยู่ในช่วง
1-1.5 เซนติเมตร และ ต่ากว่า 0.25 เซนติเมตร

สภาพป่ าที่ ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ เป็ นพื้ น ที่ อนุ รัก ษ์
และปล่อยให้มีการทดแทน ฟื้ นฟูตามธรรมชาติ
2. การกระจายของชั้นขนาดเส้ นผ่านศู นย์ กลางเพียงอก
ไม้ยื น ต้น ในแปลงตัว อย่า งที่ 1 ส่ ว นใหญ่ มี
ขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลางเพี ย งอกอยู่ในช่ ว ง 1.0 – 2.5
เซนติ เมตร (Figure 1) รองลงมาอยู่ใ นช่ ว ง 5.0 – 7.5
เซนติเมตร และ7.5 – 10 เซนติเมตร จานวนต้นของหวาย
นั่งพบมากที่ สุดในชั้นขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางคอราก
0.5-1 เซนติเมตร รองลงมาอยูใ่ นช่วง 1-1.5 และ1.5-2.0
เซนติ เมตรเซนติเมตร แปลงที่ 2 พบจานวนต้นมากใน
ชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยู่ในช่วง 7.5 – 10
เซนติเมตรเป็ นจานวนมาก รอลงมาอยูใ่ นช่วง 10 – 12.5
เซนติ เมตร และ5.0 – 7.5 เซนติ เมตร จ านวนต้น ของ
หวายนั่งพบมากที่สุดในชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอ
ราก 0.5-1 เซ น ติ เม ต ร รองล งม าอยู่ ใ น ช่ วง 1-1.5
เซนติเมตร และ0.0-0.5 เซนติเมตร แปลงที่ 3 พบจานวน
ต้นมากในชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยูใ่ นช่วง

เมื่ อพิ จารณาจากการกระจายของต้น ไม้ตาม
ระดับชั้น ขนาดเส้นผ่านศู น ย์กลางเพี ยงอก พบว่าการ
กระจายตัวของต้นไม้เป็ นรู ปแบบเพิ่มขึ้น แบบชี้ กาลัง
เชิ งล บ (negative exponential growth form) ห รื อ Lshape ซึ่ งหมายถึงการรักษาโครงสร้างไว้ได้เนื่ องจากมี
ไม้ขนาดเล็กที่ สามารถเติบโตทดแทนไม้ขนาดใหญ่ได้
ใ น อ น า ค ต เนื่ อ ง จ า ก มี ก า ร สื บ ต่ อ พั น ธุ์ ที่ ดี
(Bunyavejchewin et al., 2001: and Ogawa et al., 1965)
สอดคล้องกับ สุ ธีระ และคณะ (2556) ที่ ศึกษาการสื บ
ต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้บริ เวณแนวรอยต่อ
ป่ าดิบเขาระดับต่าและป่ าเต็งรัง โดยพบว่าแบบการ

Table 1 Quantitative characteristics of three forest plots in deciduous dipterocarp forest with three distinct
characteristics which are, fire protected (plot 1), reestablished from farming activity (plot 2), and regularly
disturbed by fire (plot 3).
Quantitative characteristics
Number of Species
Density (stem.ha-1)
Number of Genus
Number of Family
Maximum tree diameter (dbh; cm)
Number of species with dbh<10 cm
Number of species with dbh  10 cm
Number of stem with dbh<10 cm
Number of stem with dbh  10 cm
Total basal area (m2.ha-1)
Shannon-Wiener index (H’)

plot1
20
1284
19
15
51.73
17
11
524
118
6.96
1.569

plot2
21
1196
20
15
51.72
17
16
276
322
7.93
1.151
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plot3
26
1842
25
17
43.48
23
18
216
216
8.01
1.485
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กระจายตามระดับชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1
เซนติเมตร ขึ้นไป ของพันธุ์ไม้ทุกชนิ ดที่ ต้ งั ตัวในแนว
รอยต่อระหว่างป่ าที่ มีรูปแบบการกระจายตัวแบบ การ
เพิ่มขึ้นแบบชี้กาลังเชิงลบ(negative exponential growth
form) อย่างไรก็ ดี ก ารเข้า มาใช้ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชน
โดยรอบอาจทาให้ไม้เล็กได้รับผลกระทบบ้าง แต่ท้ งั นี้
ขึ้ น อยู่กับ ความถี่ ในการเกิ ด ไฟป่ า หรื อ การเลี้ ย งสัต ว์
เลี้ยงแบบปล่อย

ปกคลุ ม มากจนหวายนั่ ง ไม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้
สภาพแวดล้อมจึงเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการจากัด
ชนิ ดและปริ มาณของหวาย สอดคล้องกับรายงานของ
สถิ ต ย์ (2529) และ อาทร และคณะ (2538) ที่ พ บว่า
หวายตะค้า ทอง (Calamus caesius) หวายข้ อ ด า (C.
manan) และหวายดง (C. siamensis) ต้อ งการสภาพ
พื้ น ที่ เป็ นป่ าดิ บ มี ค วามชื้ น เพี ย งพอ ดิ น มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ จึงสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
ด้านความสัมพันธ์ของหวายนัง่ กับป่ าเต็งรัง
ยัง ไม่ มี ง านวิ จัย ที่ มี ก ารศึ ก ษาไว้แ ต่ มี ใ นรายงานของ
Evans & Sengdala. (2001) พบหวายนั่งในพื้นที่ ป่าเต็ง
รังในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย และ
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
เท่านั้น จากข้อมูลแปลงที่ 2 และ 3 ขนาดความโตน้อย
กว่าแปลงอื่น อาจเนื่ องจากมีไฟไหม้บ่อย ดังนั้นแปลงที่
ท าการเกษตรอาจไม่ ใ ช่ แ ปลงที่ เหมาะสม ดั ง นั้ น
จาเป็ นต้องศึ กษาระดับและความถี่ของไฟที่ เหมาะสม
แม้จะมีจานวนหวายนั่งมากในพื้นที่ที่มีไฟไหม้หรื อใน
พื้นที่เกษตร แต่ขนาดความโตที่คอรากและความสูงของ
หวายนั่ ง ในพื้ น ที่ ที่ ป้ อ งกัน ไฟมี ข นาดใหญ่ ก ว่า มาก
อนุ มานได้ว่า ระดับและความถี่ของไฟ มีผลต่อจานวน
ของหวายนัง่

3. ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของหวายนั่ง
จานวนหวายนัง่ ที่พบในแปลงที่ 2 พบจานวน
ต้นสู งสุ ด รองลงมาคือแปลงที่ 3 และ แปลงที่ 1 จานวน
มี1912, 1881 และ 898 ต้น ตามลาดับ (Table 2) ซึ่งทั้ง 3
แปลงมีจานวนต้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในด้านมิ ติ ด้านขนาดการเจริ ญ เติ บ โต พบว่า มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกันได้แก่
ส่วนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอรากและความสู ง
เฉลี่ ย การรบกวนที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ จ านวนและ
สภาพการเติบโตของหวายนัง่ โดยพื้นที่ ถูกรบกวนจาก
ชาวบ้ า นใช้ ใ นการท าเกษตรพบหวายนั่ ง มากที่ สุ ด
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ป่ าเต็งรั งที่ มี ส ภาพพื้ น ที่ ที่ โ ปร่ ง มี แ สง
สว่ า ง และหวายนั่ ง มี ค วามทนไฟ จึ ง พบหวายนั่ ง
มากกว่าในพื้นที่ป่าที่ได้รับการป้ องกันไฟ ที่มีหญ้าขึ้น
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Figure 1 Distribution of trees and diameter at root collar of C. acanthophyllus along different DBH classes within
three forest plots in deciduous dipterocarp forest with three distinct characteristics which are, fire
protected (plot 1), reestablished from farming activity (plot 2), and regularly disturbed by fire (plot 3).
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Figure 1 Distribution of trees and diameter at root collar of C. acanthophyllus along different DBH classes within
three forest plots in deciduous dipterocarp forest with three distinct characteristics which are, fire
protected (plot 1), reestablished from farming activity (plot 2), and regularly disturbed by fire (plot 3).
(Continued)
Table 2 Analysis of variance using Kruskal-Wallis ( H) method of different ecological characteristics of
C. acanthophyllus found within three forest plots in deciduous dipterocarp forest with three distinct
characteristics which are, fire protected (plot 1), reestablished from farming activity (plot 2), and regularly
disturbed by fire (plot 3)
Some of ecological characteristics Plot 1

Plot 2

Plot 3

H

p-value

No. of individuals (Total)

1,912(b)

1,881(ab)

11.74**

0.0028

898 (a)

Mean of root collar diameter (mm) 1.19±0.32(a)

1.04±0.31(ab) 0.98±0.16(b)

7.88*

0.0194

Max. of root collar diameter (mm) 3.65

12.57

1.79ns

0.4067

10.44

Mean of height (cm)

34.45±9.79(a) 25.10±8.37

19.18±4.39(c) 33.64***

Max. of height (cm)

104.5(a)

89.5(ab)

103(b)

65

<0.0001

13.8751*** 0.000976
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