การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลของการจัดการไฟปาและการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
The outcome of forest fire management and community
participation on biological diversity conservation of deciduous
dipterocarp forest in the SomdejPraboromrajchonni patrol police
camp, Sansai district, Chiangmai province
ดาบตํารวจ ธีรกานต เทพขาว1 วิชญภาส สังพาลี2 และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง3
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บทคัดยอ: วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิดพันธุไมปาเต็งรังในพื้นที่ที่มีการ
จัดการไฟปาแตกตางกัน รวมถึงศึกษา กลุมประชากรและลักษณะการใชประโยชนจากปาในพื้นที่กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 คายสมเด็จพระบรมราชชนนี โดยดําเนินการวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 40 X 40 ตารางเมตร ในพื้นที่ที่มี
การจัดการไฟปาและการอนุรักษที่แตกตางกัน พบวา ความหนาแนน พื้นที่หนาตัดรวมตอพื้นที่ และขนาดเสนผาศูนยกลางที่
ระดับความสูงเพียงอกสูงสุด ในพื้นที่มีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป พื้นที่มีไฟปาเกิดขึ้นบางป และพื้นที่มีการจัดการปองกันไฟปา
เทากับ 392, 428, 508 ตนตอไร 3.01, 3.39, 3.92 ตารางเมตรตอไร และ 22.4, 26.4, 28.8 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่
จํานวนชนิดและ ดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index) เทากับ 22, 29, 22 ชนิด และ 1.767, 2.035, 2.171
ตามลําดับ การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนนั้นพบวา กลุมประชากรไดมีสวนรวมวางแนวทางการอนุรักษและใชประโยชน
โดยมีการสรางกฎ ระเบียบ กติกาในการใชประโยชนอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: การจัดการไฟปา การมีสวนรวม การอนุรักษ ปาเต็งรัง ความหลากหลายทางชีวภาพ
Abstract: Objectives of this study were to evaluate structure and composition of trees in the deciduous
dipterocarp forest where there were different forest fire management regimes and to study population
groups and their utilizations of forest resources in the SomdejPraboromrajchonni patrol police camp in
Sansai district, Chiangmai province area. The 40x40 m permanent plots were set up in areas with different
forest fire management and conservation strategies, namely area with annual forest fire, area with
occasional forest fire and area with forest fire management in place. Within these three studied areas,
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trees density were averaged at 392, 428, 508 trees/rai, respectively; total tree basal area/forest area were
averaged at 3.01, 3.39, 3.92 m2/rai, respectively; and tree diameter at breast height were averaged at 22.4,
26.4, 28.8 cm,respectively.In addition, number of tree species within these three studied areas were 22,
29, 22 species, respectively; and diversity index (Shannon-Wiener index of diversity) were 1.767, 2.035,
2.171, respectively. From the survey, it was found also that population groups had an opportunity to
participate in putting forward conservation and utilization plan by setting up rules, regulation and
etiquettes to encourage a sustainable utilization of forest resources.
Keywords: forest fire management, participation,conservation, deciduous dipterocarpforest, biological
diversity

บทนํา
ปาเต็งรัง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest) พบมาก
ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานหอ
พรรณไม , 2552) จัดเปนสังคมพืชปาไมถาวรที่มีไฟปาเปน
ปจจัยกําหนด (fire climax community) ถาไมมีไฟปาจะ
เปลี่ยนสภาพไปเปนชนิดอื่น (Cooling, 1968)การเกิดไฟปา
และผลกระทบตอระบบปาไมในประเทศไทย ปาที่เกิดไฟปา
เปนประจํา เปนเหตุใหสังคมพืชหลายชนิดคอยๆ เปลี่ยนเปน
สังคมพืชที่ปรับตัวเขากับไฟได โดยแทจริงแลวสังคมพืชบาง
ชนิดดํารงอยูไดตองมีไฟเกิดขึ้ นเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
(สันต และคณะ , 2534)อยางไรก็ตามพบวาการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให
เปนแหลงอาหารและยาสมุนไพรของชุมชนแตละทองถิ่นยังมี
อยูจํากัด ทั้งที่ตามขอเท็จจริงแลวพบวาชุมชนเกือบทุกแหงมี
การตั้งถิ่นฐา นในพื้นที่ ปาหรือใกลพื้นที่ปา โดยเฉพาะปา
อนุรักษจะมีการพึ่งพิงและใชประโยชนจากปาเพื่อเปนอาหาร
และยาสมุนไพรเกือบทุกพื้นที่ (อําไพ, 2549) ขอมูลจาก
การศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนในดานการสํารวจ
จําแนกสังคมพืชและการจําแนกชนิดพันธุ การสํารวจพืช
พรรณเฉพาะถิ่น พืชที่หายากและใ กลสูญพันธุตลอดจน
มาตรการในการอนุรักษและจัดการถิ่นที่อยูอาศัยและแหลง
อาหารของสัตวปาตอไป (เมธี, 2545)
Oral presentation

คายสมเด็จพระบรมราชชนนี กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 พื้นที่สวนใหญเดิมเปนปาเต็งรัง มีการ
ดูแลรักษาและการทําประโยชนของหนวยงานราชการ และ
ชาวบานตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ชุมชนโดยรอบมีวิถีชีวิตอยูกับปาแหงนี้และมีความสัมพันธกับ
ปามาตลอด ชุมชนยังชีพโดยอาศัยอาหารผลิตผลจากปาเพื่อ
บริโภค ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
ตอมาราษฎรทําการบุกรุกปาเพื่อตองการปจจัยสี่ในการ
ดํารงชีวิต สงผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวม กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ไดทําการอนุรักษและฟนฟู
โดยไดนอมนําแนวทางพระราชดําริฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ
และฟนฟูปาตนน้ําลําธาร ทําใหปาเริ่มฟนตัวเปนหยอมปาเต็ง
รังที่มีความอุดมสมบูรณ ดังนั้นจึงเปนประเด็นที่นํามาสูการ
ศึกษาวิจัยถึงผลของการจัดการไฟปาและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อ นําไปสูการอนุรักษอยางมีสวนรวมของชาวชุมชนจะได
ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิด
พันธุไมปาเต็งรัง ที่มีการจัดการไฟปาแตกตางกันในพื้นที่
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 คายสมเด็จ
พระบรมราชชนนี
หนา 73

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556

2. เพื่อศึกษากลุมประชากรและลักษณะการใชประโยชน
จากปาเต็งรัง ในพื้นที่คายสมเด็จพระบรมราชชนนี

การวางแปลงศึกษาเพื่อใหทราบชนิดและปริมาณโดยวิธีการ
วางแปลงตัวอยางถาวร จํานวน 3 แปลง ในการศึกษานี้จะใช
แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4040 ตารางเมตร
อุปกรณและวิธีการ
และแบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร รวม 16
1. พื้นที่ศึกษา
แปลงยอยในแตละหมูไมตัวอยาง ทําการบันทึกชนิดพันธุไ ม
ปาเต็งรัง บริเวณ กองกํากับการตํารวจตระเวน
และวัดขนาดเสนรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกของตนไมที่
ชายแดนที่ 33 (คายสมเด็จพระบรมราชชนนี )ตั้งอยูในเขตปา ปรากฏในทุกแปลงยอย (10 x 10 ตารางเมตร ) ทุกตนที่มี
สงวนแหงชาติปาสันทราย ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาสลับที่ราบ ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต 4.5
เชิงเขา ลักษณะภูมิอากาศทองที่อําเภอสันทรายตรวจวัดโดย เซนติเมตร ขึ้นไป สําหรับพรรณไมที่ไมทราบชื่อชนิดทําการ
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ระหวางป พ .ศ. 2551 ถึง พ.ศ. เก็บตัวอยางพรรณไมเพื่ออัดแหง (specimens) เพื่อใชใน
2554 พบวา ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ยมีคาเทากับ
862 การจําแนกตอไป
มิลลิเมตร ชวงฤดูที่มีปริมาณน้ําฝนมากพอ (สูงกวา 100
4. การวิเคราะหขอมูล
มิลลิเมตร) เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน และ
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2
ชวงฤดูแลง เริ่ มตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึงเดือน เมษายน เดือน
สิงหาคมเปนเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 245.2 สวนคือ ขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งไดจากการวางแปลงตัวอยาง
และขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งไดจากการทําเวทีแลกเปลี่ยน และ
มิลลิเมตร สําหรับอุณหภูมิทองที่อําเภอสันทรายนั้น พบวา
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย และ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อยูที่ 16.7 จากการสัมภาษณ
ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหคาดัชนีความสํา คัญของ
และ 36.2 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
พรรณพืช (importance value index, IVI) คือ ผลรวมของ
2. การคัดเลือกพื้นที่วางแปลงตัวอยางในสังคมพืช คาความสัมพัทธตาง ๆ ของชนิดพันธุไมนั้นในสังคม นั่นคือ
ปาเต็งรัง
ผลรวมของคาความหนาแนนสัมพัทธ คาความถี่สัมพัทธ และ
การคัดเลือกพื้นที่วางแปลงตัวอยางในสังคมพืชปา คาความเดนสัมพัทธ ตามวิธีการที่ไดสรุปไวโดย อุทิศ (2542)
เต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนีไดแบงพื้นที่เปน 3 แปลง วิเคราะหดัชนีความหลากชนิดต าม Shannon-Wiener
ตามลักษณะสภาพของลักษณะการควบคุมไฟปา ไดแกแปลง index ซึ่งทําการคํานวณตามไดดังนี้ (Krebs, 1972)
ที่ 1 ปาหวยปาเปยง พิกัด UTM X 0501576 Y 2095627
s
ระดับความสู ง 362 MSL ซึ่งเปนพื้นที่ปาที่ถูกไฟไหมทุกป
H = − ∑ pi ln pi
i =1
แปลงที่ 2 อยูในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ พิกัด UTM X 0500377 Y
ในเมื่อ pi =สัดสวนระหวางจํานวนตนของพรรณไมชนิดที่ i
2095125 ระดับความสูง 355 MSL ซึ่งเปนพื้นที่ปาที่ใกล
ตอจํานวนตนของพรรณไมทั้งหมด (เมื่อ i = 1, 2, 3,… s)
ที่ตั้งอาคารสํานักงานที่ทําการของ กองกํากับการตํารวจ
s = จํานวนชนิดพรรณไมทั้งหมดในแปลงที่ศึกษา
ตระเวนชายแดนที่ 33 มีการปองกันไฟปามาตลอดระยะเวลา
ln = ลอกการิทึ่มฐานธรรมชาติ
19 ป และ แปลงที่ 3 ปามอนดินแดง พิกัด UTM X
การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน
0501483 Y 2095352 ระดับความสูง 368 MSL มีการเกิด
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ บริบทชุมชน
ไฟปาเวนระยะหางกันประมาณหนึ่งปหรือสองปตอครั้ง
บทบา ทการมีสวนรวมโดยใชแบบสัมภาษณ (interview
3. การเก็บขอมูลความหลากหลายของชนิดพันธุพืช
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schedule) ทําการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย จนถึงการจัดกิจกรรมที่มีสวนรวมและไมมี
สวนรวม โดยใชกระบวนการสังเกต (observation) ซึ่งการ
สังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนการสังเกตการณ สวนการสังเกต
แบบมีสวนรวมเปนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น
จัดทําการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interviews) ใชวิธีการ
สุมแบบเจาะจงประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชนรอบพื้นที่ วิจัย
จํานวน 5 ชุมชนการสนทนากลุม (focus
group
interviews) รวมประชุมกลุมประชากร เพื่อรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพและประเด็นที่ไมสามารถหาขอมูลไดใน
ระยะเวลาวิจัย โดยขอมูลมาจากการประมวลผล จากการจด
บันทึก สนทนา ทําการวิเคราะห สังเคราะหรวมกันเพื่อใหได
ขอมูลที่มีคุณภาพ และการใชแผนที่ความคิด (mind map)
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ไดมีขอมูลเชิงลึกมากขึ้น กลุมเปาหมายมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ถอดองคความรูทําให
สามารถเห็นคุณคารวมกัน รวมบันทึกขอมูลเรื่องราวที่
นําเสนอ ลงบนเอกสารอยางชัดเจน ทําใหไดขอมูล ครบถวน
ดังรายงานของ ดาบตํารวจ ธีรกานต ( 2555)

เซนติเมตร ตามลําดับ และมีขนาดพื้นที่หนาตัดรวมเทากับ
3.01, 3.92 และ 3.39 ตารางเมตรตอไร ตามลําดับ (ตารางที่
1)
ในสวนความหลากหลายของพรรณไมนั้น จะเห็นไดวา
พื้นที่ที่มีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป กับพื้นที่ที่การจัดการ
ปองกันไฟ มีจํานวนวงศและจํานวนชนิดคลายคลึงกัน คือ 12
และ 13 วงศ และ 22 และ 22 ชนิดตามลําดับ ในขณะที่
พื้นที่ที่มีไฟปาเกิดขึ้นบางเปนบางป พบวา มีความ
หลากหลายของวงศ และชนิดพันธุไมสูงกวาพื้นที่ทั้งสอง โดย
พบจํานวน 18 วงศ และ 29 ชนิด ตามลําดับ การวิเคราะห
ดัชนีความหลากหลายโดย Shannon – Wiener index (H/)
พบวา พื้นที่มีการจัดการปองกันไฟและพื้นที่ที่มีไฟปาบางปมี
คาใกลเคียงกันเทากับ 2.171 และ 2.035 สวนพื้นที่ที่มีไฟปา
เปนประจํานั้นพบวามีคาต่ําสุดเทากับ1.767 (ตารางที่1)
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพันธุไมทั้ง 3 แปลง พบ
พันธุไมที่ปรากฏอยูในแปลงตัวอย างทั้งสิ้น จํานวน 21 วงศ
(family) 35 ชนิด (species) 1,378 ตน วงศที่พบชนิดพันธุ
ไมมากที่สุด คือ วงศ Rubiaceae พบจํานวน 7 ชนิด ไดแก
กระทุมโคก (Mitragyna hirsute Havil) มะเค็ด
ผลและวิจารณ
(Catunaregam tomentosum (Kurz) Bank.f) คํามอก
1. ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิด
หลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) กระทอมหมู
พันธุไมในแปลงตัวอยาง
(Mitragyna rotundifolia (Roxb.)) คํามอกนอย
ลักษณะโครงสรางและความหลากหลายของชนิดพันธุไม (Gardenia obtusifolla Roxb. ex Kurz) ยอปา (Morinda
ปาเต็งรัง พบวา พื้นที่ที่มีไฟปาเปนประจํานั้น (แปลงที่ 1) มี coreia Ham.) และแขงกวาง (Wendlandia tinctoria
จํานวนตนที่พบในแปลงตัวอยางนอยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ (Roxb.) DC.) วงศที่พบจํานวนตนมากที่สุด คือ วงศ
กันไฟปาไวทุก ๆ ป (แปลงที่ 2) และพื้นที่ที่มีไฟปาบางป Dipterocarpaceae พบมากที่สุด ไดแก เต็ง (Shorea
(แปลงที่ 3) โดยมีความหนาแนนเทากับ 392, 508 และ 428 obtusa Wall. ex Blume) จํานวน 397 ตน เหียง
ตนตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) สําหรับขนาดความโตที่ (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.exMiq.) จํานวน
ระดับความสูงเพียงอก (DBH) และพื้ นที่หนาตัดรวมนั้น 279 ตน พลวง (Dipterocarpus tuberculatas Roxb)
พบวา พื้นที่ที่มีไฟปาเปนประจํานั้น มีขนาดสูงสุดของคา
จํานวน 232 ตน และ รัง (Shorea siamensis Miq) จํานวน
DBH ที่พบในแปลงและพื้นที่หนาตัดรวมต่ําสุด เมื่อเทียบกับ 38 ตน
พื้นที่ที่กันไฟปาไวทุก ๆ ป และพื้นที่ที่มีไฟปาบางป โดยมี
ขนาดสูงสุดของคา DBH เทากับ 22.4, 28.8 และ 26.4
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ตารางที่ 1 ลักษณะเชิงปริมาณของแปลงตั วอยางในปาเต็งรัง ปาหวยปาเปยง (แปลงที่ 1) ปาบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แปลงที่ 2) และปามอนดินแดง (แปลงที่ 3) ในบริเวณคายสมเด็จพระ
บรมราชชนนี ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ลักษณะเชิงปริมาณ
ก. ลักษณะเชิงพื้นที่
-คาพิกัด X
-คาพิกัด Y
-ความสูง
-มาตรการปองกันไฟปา
ข. ลักษณะทางนิเวศวิทยา
-จํานวนวงศ (ตอแปลง)
-จํานวนสกุล (ตอแปลง)
-จํานวนชนิด(ตอแปลง)
-จํานวนตน (ตอแปลง)
-พื้นที่หนาตัดรวม (ตารางเมตรตอแปลง)
-คา DBH สูงสุด(เซนติเมตร)
-Shannon – Wiener index (H)
1.1 แปลงที่ 1 ปาหวยปาเปยง (พื้นที่ที่มีไฟปา
เปนประจํา)
ผลการวิเคราะหความสําคัญทางนิเวศวิทยา พบวา
ชนิดพันธุไมที่มีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาสูง 5 อันดับ
แรกไดแก อันดับที่ 1 เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex
Blume)ซึ่งมีจํานวนตน เทากับ 198 มีความสําคัญทาง
นิเวศวิทยาสูงที่สุด โดยมีคาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 50.51 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอย
ละ 14.95 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ
30.98 และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ
รอยละ 96.44
อันดับที่ 2 เหียง (Dipterocarpus
obtusifolius Teijsm. ex Miq.) มีจํานวนเทากับ 68 คา
ความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 17.35
คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 14.95 คาความเดน
สัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ 13.08 และคาดัชนี
Oral presentation

แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3

0501576
2095627
362 MSL
มีไฟปาทุกป

0500377
2095125
355 MSL
ไมมีไฟปา

0501483
2095352
368 MSL
ไฟไหมบางป

12
17
22
392
3.01
22.4
1.767

13
19
22
508
3.92
28.8
2.171

18
23
29
428
3.39
26.4
2.035

ความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ 59.39
อันดับที่ 3 พลวง (Dipterocarpus tuberculatas Roxb) มี
จํานวนตนเทากับ 44 คา ความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 11.22 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอย
ละ 13.08 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ
17.43 และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ
รอยละ 41.74 อันดับที่ 4 กระพี้เขาควาย (Dalbergia
cultrata Graham ex Benth.) มีจํานวนตนเทากับ 198 คา
ความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 3.83
คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 10.28 คาความเดน
สัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ 4.85 และคาดัชนี
ความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ 18.96 และ
อันดับที่ 5 รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou) มี
จํานวนตน เทากับ 10 คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 2.55 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ
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7.48 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ 4.09
และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิ ทยา(IVI) เทากับ รอยละ
14.12 ดังแสดงไวในตารางที่ 2
1.2 แปลงที่ 2 บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช (พื้นที่มีการจัดการปองกันไฟ)
ผลการวิเคราะหความสําคัญทางนิเวศวิทยา พบวา
ชนิดพันธุไมที่มีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาสูง 5 อันดับ
แรกไดแก อันดับที่ 1 เหียง (Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm. Ex Miq.)มีจํานวนตนเทากับ 160 คาความ
หนาแนนสัมพัทธ (Rde) เทากับ รอยละ 31.50 คาความถี่
สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 11.19 คาความเดนสัมพัทธ
(Rdo) เทากับ รอยละ 41.68 และคาดัชนีความสําคัญทาง
นิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ 84.37 อันดับที่ 2 กระพี้เขา
ควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.) มี
จํานวนเทากับ 70 คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde) เทากับ
รอยละ13.78 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 10.49
คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ 14.77 และคา
ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ 39.04
อันดับที่ 3 เต็ง (ShoreaobtusaWall. ex Blume) มี
จํานวนตนเทากับ 85 คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 16.73 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอย
ละ 9.79 คาความเดนสัมพัทธ เทากับ รอยละ 10.66 และ
คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ
รอยละ 10.04 อันดับที่ 4 รักใหญ (Glutausitata (Will.)
Ding Hou) มีจํานวนตนเทากับ 51 คาความหนาแนน
สัมพัทธ (Rde) เทากับ รอยละ 10.04 คาความถี่สัมพัทธ
(RF) เทากับ รอยละ 9.79 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo)
เทากับ รอยละ 6.57
และคาดัชนีความสําคัญทาง
นิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ 26.40 อันดับที่ 5 มะกอก
เกลื้อน มีจํานวนตนเทากับ 30 คาความหนาแนนสัมพัทธ
(Rde) เทากับ รอยละ 5.91 คาความถี่สัมพัท ธ (RF) เทากับ
รอยละ 9.79 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ
6.21 และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ
รอยละ 21 ดังแสดงไวในตารางที่ 3
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1.3 แปลงที่ 3 บริเวณพื้นที่ปามอนหวยดินแดง
(พื้นที่ที่มีไฟปาบางป)
ผลการวิเคราะหความสําคัญทางนิเวศวิทยา พบวาชนิดพันธุ
ไมที่มีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาสูง 5 อันดับแรกไดแก
อันดับที่ 1 พลวง (Dipterocarpus tuberculatas Roxb)มี
จํานวนตนเทากับ 167 คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 39.02 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอย
ละ 13.01 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ
41.53 และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ
รอยละ 93.56 อันดับที่ 2 เต็ง (Shorea obtusaWall. ex
Blume)มีจํานวนตนเทากับ 111 คาความหนาแนนสัมพัทธ
(Rde) เทากับ รอยละ 25.93 คาความถี่สัมพัทธ (RF)
เทากับ รอยละ 13.01 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ
รอยละ 12.18 และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI)
เทากับ รอยละ 51.12 อันดับที่ 3 เหียง (Dipterocarpus
obtusifolius Teijsm .ex Miq.) มีจํานวนตนเทากับ 38 คา
ความห นาแนนสัมพัทธ (Rde) เทากับ รอยละ 8.88
คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 9.76 คาความเดน
สัมพัทธ (Rdo)
เทากับ รอยละ 15.31 และคาดัชนี
ความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ 33.95
อันดับที่ 4 เหมือดพลอง (Memecylon edulonedule L.)
มีจํานวนตนเทากับ 13 คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)
เทากับ รอยละ 3.04 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ
7.32 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ 3.82
และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ
14.17 อันดับที่ 5 รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding
Hou) มีจํานวนตนเทากับ 13 คาความหนาแนนสัมพัทธ
(Rde) เทากับ รอยละ 3.04 คาความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ
รอยละ 7.32 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo) เทากับ รอยละ
3.78 และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) เทากับ
รอยละ 14.13 ดังแสดงไวในตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 ชนิดพันธุไม (Species) จํานวนตน (N) คาความหนาแนนสัมพัทธ (RDe) คาความถี่สัมพัทธ (RF) คาความเดนสัมพัทธ
(RDo) และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา(IVI) ของชนิดพันธุไม ในพื้นที่แปลงตัวอยางที1่
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Species
เต็ง (Shorea obtusaWall. ex Blume)
เหียง (Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm.exMiq.)
พลวง (Dipterocarpus tuberculatasRoxb)
กระพี้เขาควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.)

รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou)
รัง (Shorea siamensisMiq)
ยอปา (Morinda coreia Ham.)
กระทุมโคก (Mitragyna hirsutaHavil.)
ตะครอ (Schieichera oleosa (Lour.) Oken.)
ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble)
คํามอกนอย (Gardenia obtusifollaRoxb.exKurz)
มะเค็ด (Catunaregum tomentosam
แขงกวาง (Wendiandia tinctoria (Roxb)DC.)
(Kurz)Bank.f)
มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guill.)
เหมือดดง (Symplocos macrophylla (ssp.)
เหมือดโลด (Aporrusa villosa Lindi. Baill)
sulcata)
มะพอก (Parinari anamense Hance)
ตีนนก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer)
รกฟา (Terminalia alata Heyne ex Roth.)
เถาวัลยเปรียง (Derris scandens Benth.)
สมอไทย (Terminalia chebula Retz. var. chebula)

คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.)
รวม

Oral presentation

N
198
68
44
15
10
10
5
5
7
5
4
5
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
392

RDe (%)
50.51
17.35
11.22
3.83
2.55
2.55
1.28
1.28
1.79
1.28
1.02
1.28
0.77
0.51
0.77
0.51
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
100

RF (%)
14.95
13.08
13.08
10.28
7.48
5.61
4.67
4.67
1.87
3.74
3.74
2.80
2.80
1.87
1.87
1.87
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
100

RDo (%)
30.98
28.96
17.43
4.85
4.09
1.89
1.72
0.91
2.36
0.61
0.82
0.90
0.38
1.44
0.46
0.22
1.40
0.24
0.14
0.08
0.06
0.06
100

IVI (%)
96.44
59.39
41.74
18.96
14.12
10.04
7.66
6.86
6.02
5.63
5.58
4.97
3.95
3.82
3.10
2.60
2.59
1.43
1.33
1.27
1.25
1.25
300
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ตารางที่ 3 ชนิดพันธุไม (Species) จํานวนตน (N) คาความหนาแนนสัมพัทธ (RDe) คาความถี่สัมพัทธ (RF) คาความเดน
สัมพัทธ (RDo) และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) ของชนิดพันธุไม ในพื้นที่แปลงตัวอยางที่ 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Species
เหียง (Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm.exMiq.)
กระพี้เขาควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.)
เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume)
รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou)
มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatumGuill.)
พลวง (Dipterocarpus tuberculatasRoxb)
รัง (Shorea siamensisMiq)
เหมือดพลอง (Memecylon edulonedule L.)
กระบก (Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn.)
คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.)
มะเค็ด (Catunaregum tomentosam (Kurz) Bank. f)
กระทุมโคก (Mitragyna hirsute Havil.)
แดง (Xyliaxylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib& Hutch.)
I.C.Nielsen.Hutch.)
I.C.Nielsen.
เหมือดดง (Symplocos
macrophylla (ssp.) sulcata)

สมอไทย (Terminalia chebula Retz. var. chebula)
ตีนนก (Vitexpedun cularis Wall. Ex Schauer)
มะมวงหัวแมงวัน (Buchanania latifolia Roxb.)
มะแฟน (Protium serratum (Wall.) Engl.)
มะตาด (Dillenia indica Linn.)
แขงกวาง (Wendiandia tinctoria (Roxb)DC.)
คํามอกนอย (Gardenia obtusifolla Roxb.exKurz)
ตะครอ (Schieichera oleosa (Lour.) Oken.)
รวม

Oral presentation

N
160
70
85
51
30
21
27
20
3
7
6
4
3
7
3
3
3
1
1
1
1
1
508

RDe (%)
31.50
13.78
16.73
10.04
5.91
4.13
5.31
3.94
0.59
1.38
1.18
0.79
0.59
1.38
0.59
0.59
0.59
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
100

RF (%)
11.19
10.49
9.79
9.79
9.79
9.09
10.49
7.69
2.10
2.80
2.80
2.80
2.10
1.40
1.40
1.40
1.40
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
100

RDo (%)
41.68
14.77
10.66
6.57
6.21
5.73
2.71
1.54
5.78
0.77
0.40
0.47
0.68
0.46
0.46
0.21
0.14
0.21
0.21
0.13
0.10
0.10
100

IVI (%)
84.37
39.04
37.18
26.40
21.90
18.96
18.52
13.17
8.47
4.94
4.38
4.06
3.37
3.24
2.45
2.20
2.13
1.11
1.10
1.03
1.00
0.99
300
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ตารางที่ 4 ชนิดพันธุไม (Species) จํานวนตน (N) คาความหนาแนนสัมพัทธ (RDe) คาความถี่สัมพัทธ (RF) คาความเดน
สัมพัทธ (RDo) และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) ของชนิดพันธุไม ในพื้นที่แปลงตัวอยางที่ 3
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Species
พลวง (Dipterocarpus tuberculatasRoxb)
เต็ง (Shoreaobtusa Wall. ex Blume)
เหียง (Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm.exMiq.)
เหมือดพลอง (Memecylon edulonedule L.)
รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou)
กระพี้เขาควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.)

มะพอก (Parinari anamense Hance)
ตูมกาขาว (Strychonosnux-bianda A.M .Hill)
มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guill.)
กระทุมโคก (Mitragyna hirsute Havil.)
เหมือดดง (Symplocos macrophylla (ssp.) sulcata)
เหมือดโลด (Aporrusa villosa Lindi. Baill)
กระทอมหมู (Mitragyna rotundifolia (Roxb.))
สมอไทย (Terminalia chebula Retz. var. chebula)
ตะครอ (Schieichera oleosa (Lour.) Oken.)
กระบก (Irvingia malayana Oliv.exA.Benn.)
แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz)
มะเค็ด (Catunaregum tomentosam (Kurz)Bank.f)
คํามอกนอย (Gardenia obtusifolla Roxb. Ex Kurz)
เหมือดหอม (Symplocos racemosa Roxb.)
รกฟา (Terminalia alata Heyne ex Roth.)
ยอปา (Morinda coreia Ham.)
ตะโก (Diospyros rhodocalyx Kurz.)
คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.)
แขงกวาง (Wendiandia tinctoria (Roxb)DC.)
ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble)
มะตาด (Dillenia indica Linn.)
ปอบิด (Helicte resisora L.)
ปอมื่น (Corona floribunda (Kurz) Craib)
รวม

Oral presentation

N
167
111
38
13
13
12
7
10
6
8
5
4
8
4
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
428

RDe
39.02
(%)
25.93
8.88
3.04
3.04
2.80
1.64
2.34
1.40
1.87
1.17
0.93
1.87
0.93
0.70
0.23
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
100

RF (%)
13.01
13.01
9.76
7.32
7.32
6.50
4.88
5.69
3.25
3.25
3.25
3.25
1.63
1.63
2.44
0.81
1.63
1.63
1.63
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
100

RDo
41.53
(%)
12.18
15.31
3.82
3.78
4.18
3.51
1.05
4.11
1.42
0.61
0.78
0.96
1.62
0.69
1.51
0.42
0.13
0.12
0.71
0.39
0.37
0.23
0.20
0.17
0.07
0.06
0.05
0.05
100

IVI (%)
93.56
51.12
33.95
14.17
14.13
13.48
10.03
9.08
8.76
6.54
5.03
4.97
4.45
4.18
3.83
2.55
2.51
2.22
2.21
1.99
1.67
1.41
1.28
1.25
1.21
1.11
1.10
1.10
1.10
300
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จากการศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิดพันธุไมปาเต็งรัง ภายในพื้นที่คายสมเด็จพระบรมราช
ชนนี ซึ่งเปนปาผลัดใบ ไดมีการจําแนกชนิดพรรณไม ดัชนีความสําคัญในสังคมพืช ทั้งดานความเดน ความถี่ และความ
หนาแนน พบวาไมในวงศ Dipterocapaceae เปนกลุมพรรณ ไมเดน ที่มีนัยสําคัญเชิงนิเวศวิทยา ถึงแมวาจะมีการเลือกวาง
แปลงตัวอยาง ที่มีการจัดการไฟปาและการอนุรักษแตกตางกัน 3 รูปแบบคือ พื้นที่ที่มีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป พื้นที่ที่มีไฟปา
เกิดขึ้นบางเปนบางป และพื้นที่ที่มีการจัดการป องกันไฟปาเขมงวด พบวา ความหลากหลายของชนิดพันธุไมปาที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.5 เซนติเมตรพบมากในพื้นที่ที่มีไฟปาบางบางป การแสดงออกที่โดดเดนของพรรณไมในวงศ
Dipterocapaceae ในปาเต็งรังนั้นซึ่งพบเชนเดียวกับการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ เชนการศึก ษาลักษณะนิเวศวิทยาบางประการ
ของปาผลัดใบ ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทโดย วิชญภาส (2545) รายงานไววา ผลรวมของคาความหนาแนนสัมพัทธ คา
ความเดนสัมพัทธ และคาความถี่สัมพัทธพบวาคาการแสดงออกของไมแตละชนิดในสวนที่สัมพันธกับไมอื่น ๆ ในปาเต็งรัง
พรรณไม ในวงศ Dipterocapaceae (38.91%) เปนวงศที่มีดัชนีคาความสําคัญสูงกวาพรรณไมในวงศอื่น ๆ แตอยางไรก็ดี
พรรณไมวงศ Dipterocapaceae มีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยานอยเมื่อเทียบกับปาชนิดอื่น เชนรายงานของ

Santisuk

(1988) ที่พบพะยอม (Shorea roxburghii) เพียงชนิดเดียวในปาเต็งรังผสม
ในสวนของความหลากหลายของชนิดพันธุที่สัมพันธกับไฟปา ที่พื้นที่ที่มีการปองกันไฟปาเปนเปนเวลานานกวา 19
ป และพื้นที่ที่มีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจําทุกปนั้น กลับมีความหลากหลายของชนิดพันธุไมนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา
ตัวตามธรรมชาติของปาเต็งรัง ที่เปนสังคมพืชที่ชนิดพันธุไมมีการปรับตัวใหอยูรวมกับไฟปา และสอดคลองกับการศึกษาของ
Sukwong (1974) พบวาไมเดนที่พบในสังคมปาเต็งรังไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง และไมรองที่พบ ไดแก ยางกราด ประดู
พะยอม กอแพะ รัก เปนตน เมื่อมีการปองไฟปาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหลักษณะของพื้นที่มีความชื้นที่สูงเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ในชวงระยะเวลาแรกพรรณไมจึงมีความหนาแนนตอพื้นที่สูงดังจะเห็นไดจากขอมูลที่ไดจากการวางแปลงในครั้งนี้ โดยพื้นที่ที่มี
การปองกันไฟปาพบวามีความหนาแนนของตนไมตอพื้นที่สูงถึง 508 ตนตอไร ในขณะที่พื้นที่ที่มีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจํานั้น
ความหนาแนนของตนไมมีเพียง 392 ตนตอไร จะเห็นไดวามีความแ ตกตางกันในสวนของความหนาแนนของตนไมแตกลับ
พบวาความหลากหลายของชนิดพันธุไมนั้นมีจํานวนเทากัน นั่นแสดงใหเห็นวามาตรการปองกันไฟปาอยางเขมงวดนั้นไมไดเปน
การเพิ่มความหลากหลายชนิดพันธุไมในพื้นที่เลย
แตอยางไรก็ตามขอสรุปเรื่องของไฟปากับความหลากหลา ยทางชนิดพันธุนั้น มีขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
ไดผลการศึกษาคลายคลึงกับการศึกษาในครั้งนี้ อาทิเชน การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปาเต็งรังที่มีการปองกันไฟปา เปน
ระยะเวลา 17 ป ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา (พงษศักดิ์ และคณะ ,2545)
การศึกษาของ สันต และคณะ (2534) ไดทําการศึกษาไฟปาไมในประเทศไทยวาผลของการเกิดไฟปาเปนประจํา เปนเหตุให
สังคมพืชหลายชนิดคอย ๆ เปนสังคมพืชที่ปรับตัวเขากับไฟได โดยแทจริงแลวสังคมพืชบางชนิดดํารงอยูไดตองมีไฟเกิดขึ้น
เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เชน พวกพืชที่สามารถงอกใหมภายหลังไฟไหมนั้น จะเปนพันธุไมที่สามารถขยายพันธุโดยไมอาศัย
เพศได นอกจากนี้คุณสมบัติ ทางเคมีและโครงสรางของพืชมักมีลักษณะเอื้ออํานวยใหติดไฟ ประกอบดวยกลุมไมตาง ๆ กัน
Oral presentation
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และสภาพถูกไฟไหมมาแลว อยางไรก็ตาม ชนิดและความหลากหลายของพันธุพืชในระบบนิเวศสังคมพืชที่ใดที่หนึ่งนั้น มีปจจัย
ที่เกี่ยวของอยูหลายประการ ความสัมพันธระหวางพืชพรรณธรรมชาติประจําถิ่น และปจจัยสิ่งแวดลอม (environmental
factor) ที่มีอิทธิพลตอพืชไดแก ปจจัยภูมิอากาศ (climatic factor) ไดแกปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปจจัยดิน
(edaphic factor) ไดแก ชนิดและลักษณะของดิน ปจจัยทางภูมิประเทศ (topographic factor) ไดแกความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง ทิศทาง ดานลาด ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปจจัยสิ่งมีชีวิต (biotic factor) ไดแก พืช สัตว สิ่งที่
มีชีวิตอื่น ๆ เชน มนุษย และปจจัยไฟปา ลวนแลวมีผลกระทบตอพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นที่โดยตรง ซึ่งทําใหโครงสรางปาในแต
ละแหงเปลี่ยนแปลงไป (อุทิศ, 2542)
อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาแตเพียงผลของการจัดการไฟตอลักษณะโครงสรางและความหลากหลายของ
พรรณพืชสวนผลกระทบของไฟปาตอองคประกอบในสวนที่ไมมีชีวิต เชนปจจัยดานดิน โดยเฉพาะอยางยิการเปลี
่ง
่ยนแปลงสมบัติ
ทางกายภาพ-เคมีและปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินปาเต็งรังนั้น มีการศึกษาในพื้นที่ใกลเคียงกันทีบ่ ริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอิน
ทขิล จ. เชียงใหม ซึ่งจากการศึกษาของ สาโรจน และคณะ(2555) ไดเปรียบเทียบระหวางปาที่มีไฟปาและไมมีไฟปาเปนระยะเวลา
อยางนอยสิบป เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูระบบนิเวศปาเต็งรัง พบวา ดินชั้นบนในปาที่มีไฟปาเปนดินทรายปนรวนและปาที่ไมมีไฟ
ปาเปนดินรวนปนทราย คาเฉลี่ยตัวแปรอื่นๆ ในดินชั้นบนสุดของปาที่มีและไมมีไฟปาแตกตางกันเล็กนอย ปาที่มีไฟปามีปริมาณ
อินทรียวัตถุ คารบอนและไนโตรเจนทั้งหมดในดินลึก200 ซม. เฉลี่ย 124, 72 และ 7.9 Mg ha-1ตามลําดับ ในขณะที่ปาที่ไมมีไฟ
ปามีปริมาณสูงกวา (212, 123 และ 8.0 Mg ha-1) ปาที่มี ไฟปามีปริมาณที่สกัดไดของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียมและโซเดียมในดินเฉลี่ย 50, 6,421, 3,827, 2,912 และ 493 kg ha-1ตามลําดับ สวนปาที่ไมมีไฟปามีคา 156, 6,227,
4,287, 3,921 และ 412 kg ha-1ตามลําดับ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ที่พบวาจํานวนตนไมตอ แปลงตัวอยาง พื้นที่หนาตัดรวม และ
คา DBH สูงสุด มีคาสูงกวาแปลงที่มีไฟปาเปนประจําและไฟปาบางปซึ่งมีความเปนไปไดวาในพื้นที่ที่ไมมีไฟปามีปริมาณ
อินทรียวัตถุ คารบอนและไนโตรเจนในดินสูงกวา แตไมมีผลตอจํานวนชนิดในพื้นที่ที่มีไฟปาบางป ที่พบวามีจํานวนชนิดมากที่สุด
ในการศึกษาครั้งนี้
2. การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรัง
สําหรับปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี มีชาวบานเขามาทําการใชประโยชนจากของปา จากการเก็บขอมูล
โดยการวางแปลงและการเดินสํารวจการหาของปาของชุมชน พบวา มีการเก็บหาของปา แตกตางกันไปตามฤดูกาล และความ
ตองการใชประโยชนจากของปา ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ อําไพ (2549) ที่พบวา ชุมชนเกือบทุกแหงที่มีการตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่ปาหรือใกลพื้นที่ปาจะมีการพึ่งพิงและใชประโยชนจากปาเพื่อเปนอาหารและยาสมุนไพรเกือบทุกพื้นที่ ดังจะเห็นจากการ
ใชประโยชนจากปาของชนเผาลั๊วะบานสาม องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมกอกําเนิดขึ้น
จากการพึ่งพิงและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมของคนและชุมชนมาตั้งแตในอดีต ซึ่งพัฒนาการทางดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ที่ไดดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคน โดยอาศัยธรรมชาติในเรื่องความตองการพื้นฐาน ไมวาเปนที่
อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ทุกอยางลวนไดมามาจากทรัพยากรปาไมทั้

งสิ้น ซึ่งกวาจะรูวาพืชใดใช

ประโยชนไดหรือไม ตองผานการลองผิดลองถูกมานาน แลวนํามาใชในวิถีชีวิต ใหคนรุนตอ ๆ มาไดปฏิบัติตาม นอกจากนี้
Watanabe et al. (1993) ไดศึกษาระบบนิเวศปาผลัดใบพบวามีความสําคัญและมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของชาวบาน
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ที่อยูใ นชนบทเพราะยังตองพึ่งพาอาศัยปาผลัดใบเพื่อเปนแหลงอาหารตามฤดูกาล เชน ผักพื้นเมือง และสัตวปาบางชนิด
นอกจากนี้ยังใชพรรณไมเนื้อแข็งหลายชนิดในปาผลัดใบเพื่อกอสรางที่อยูอาศัย เชน ไมเต็ง รัง เหียง ประดู ชิงชัน เปนตน
พรรณไมบางชนิดยังใชเปนสมุนไพรรักษาโรคได เชน สมอไทย มะขามปอม
จากการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรังประกอบการ
ประชุมพิจารณานอกเหนือจากผลที่ไดเก็บขอมูลโดยการวางแปลงตัวอยางถาวร ทั้งหมดจํานวน 3 แปลง โดยการเก็บหาของ
ปาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และนําไปขายสรางรายไดเสริมทดแทนการรับจางรายวัน สามารถจัดทํารายชื่อพรรณไมสวนที่
ใชประโยชน ทําใหทราบวามีพรรณไม ทั้งหมดอยางนอย 166 ชนิด ซึ่งเมื่อแยกชนิดตามการใชประโยชนพบวา เปน พืชพรรณ
ไม ประเภทพืชอาหาร จํานวน 68 ชนิด พืชสมุนไพร จํานวน 119 ชนิด พืชที่ใชในพิธีกรรม จํานวน 24 ชนิด พืชที่ใชเนื้อไม
จํานวน 44 ชนิด นอกจากพรรณไม แลวยังคงเขามาใชประโยชนผลผลิตจากสัตวปาตาง ๆ ตามฤดูกาล ในชวงฤดูแลง
ตอเนื่องฤดูฝน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม เชน ไขมดแดง รังไขตัวตอ รวงผึ้งรัง ไขจักจั่ น ไขแมลงมัน แมงจินูน
อึ่งปากขวด อึ่งอาง กบ เขียด เปนตน มีการเขามาศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดลอมของกลุมคายเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี เกี่ยวกับ
การดูนก และไกปา สวนในฤดูฝนเขามาใชประโยชนจากการเก็บดอกเห็ด เชน เห็ด ผักหวานปา ผักสา ชุมชนใหเหตุผลวา
ในบริเวณพื้ นที่ปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนี เปนผืนปาใกลชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ และเคยเปนปาที่ชุมชนเคยใช
ประโยชนมากอน ดังนั้นจึงนิยมเขามาเก็บหาของปาตามฤดูกาล
จากผลการประชุมกลุมยอยทั้ง 5 กลุม ไดคําตอบจากทุกกลุมสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ทุกครัว เรือนยังคง
พึ่งพิงของปาในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในดานอาหาร ทั้งนี้ ราษฎรสามารถเก็บหาของปาไดงาย ไมวาชุมชนจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจอยูในระดับพอมีพอกินถึงระดับฐานะดี หรือคอนขางขาดแคลนยากจน ก็ยังคงพึ่งพิงของปาอยูเสมอเชนกัน
ในอดีตชุมชนไมมีการสรางกฎ กติกา ในการเขามาใชประโยชนจากปา หลังจากมีการประชุมกลุมผูเขามาใช
ประโยชนจากปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนีแลว ทําใหมีความรู ความเขาใจ ไดทราบถึงชนิดและปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนี บางอยางมีปริ
มาณลดลง สาเหตุมาจากการเก็บหาทําให
ทรัพยากรธรรมชาติบางอยางหายไปจากพื้นที่ ซึ่งในปจจุบันชุมชนไดรวมกันสรางกฎ ระเบียบ ในการรวมกันอนุรักษปาคาย
สมเด็จพระบรมราชชนนี นัดหมายใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดการถายทอดภูมิปญญาในการใชประโยช น
จากปารวมกับกลุมเครือขายองคกรภายนอกชุมชนที่มีการถายทอดภูมิปญญาดานการอนุรักษปาเชนเดียวกันอยางนอย ปละ
1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนี ที่ไดสรุป
จากการประชุมกลุมยอยของหมูบานบ ริวาร และบุคลากรตํารวจตระเวนชายแดน สามารถสรุปประเด็นในการจัดการ
ทรัพยากรไว 6 ประเด็น ไดแก (1) การปองกันการลักลอบตัดไม และลาสัตวในคายสมเด็จพระบรมราชชนนี (2) การฟนฟู
ความสมบูรณของแหลงตนน้ําลําธาร (3) การใชสารเคมีในพื้นที่เพื่อลดมลภาวะทางน้ํา (4) การจัดการและการปองกันไฟปา
(5) การปลูกตนไมเสริมปา (6) การปลุกจิตสํานึกรณรงคเพื่อการมีสวนรวมอนุรักษปาผานกิจกรรมของทางราชการและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาผลของการจัดการไฟปาและการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยการวางแปลงตัวอยางขนาด 40 X 40 ตาราง
เมตร ในพื้นที่ที่มีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป (แปลงที่ 1)พื้นที่ที่มีการจัดการปองกันไฟปาเขมงวด (แปลงที่ 2) และพื้นที่ที่มีไฟปา
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เกิดขึ้นบางเปนบางป (แปลงที่ 3)พรอมดวย
การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
พื้นที่ สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1.
พื้นที่ที่มีไฟปาเกิดขึ้นบางป มีความ
หลากหลายของชนิดพันธุไมสูงกวาพื้น ที่ ที่มีไฟปาเปน
ประจําทุก ๆ ป และ พื้นที่ที่มีการจัดการปองกันไฟปา
เขมงวด โดยพบจํานวนชนิดในแปลงตัวอยาง 22, 22 และ
29 ชนิดตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายของชนิด
ประเมินโดย Shannon-Wiener index of diversity ใน
พื้นที่ มีการจัดการปองกันไฟและพื้นที่ที่มีไฟปาบา งปมีคา
ใกลเคียงกันเทากับ 2.171และ 2.035สวนพื้นที่ที่มีไฟปา
เปนประจํานั้น พบวามีคาต่ําสุดเทากับ 1.767ความ
หนาแนนของตนไมในแปลงที่มีการปองกันไฟปามีความ
หนาแนนสูงสุดเทากับ 508 ตนตอไร
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภา พสามารถ จัดทํา
รายชื่อพรรณไมสวนที่ใชประโยชนทั้งหมดอยางนอย 166
ชนิด ซึ่งเมื่อแยกชนิดตามการใชประโยชนพบวา เปน พืช
พรรณไม ประเภทพืชอาหาร จํานวน 68 ชนิด พืช
สมุนไพร จํานวน 119 ชนิด พืชที่ใชในพิธีกรรม จํานวน
24 ชนิด พืชที่ใชเนื้อไม จํานวน 44 ชนิด นอกจาก
พรรณไม แลวยังคงเขามาใชประโยชนผลผลิตจากสัตวปา
ตาง ๆ ตามฤดูกาล
3. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุมกลุมยอย
ของหมูบานบริวาร และบุคลากรตํารวจตระเวนชายแดน
นํามาซึ่งการ สรางกฎ ระเบียบ ในการรวมกันอนุรักษปา
คายสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อใหเกิ ดการถายทอดภูมิ
ปญญาในการใชประโยชนจากปารวมกับกลุมเครือขาย
องคกรภายนอกชุมชนที่มีการถายทอดภูมิปญญาดานการ
อนุรักษปา

สันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอมดวยเจาหนาที่ทุกทานที่มี
สวนรวมในทุกๆกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรัง ขอขอบคุณผูนําชุมชน
และตัวแทนชาวบานหมูที่ 1, 7, 8 และ 13 มา ณ โอกาส
นี้ดวย
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