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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของไผต่่อปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ าในระบบ
นิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริมไดด้ าเนินการในบริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  ไผ่ท่ีปลูกเสริมในป่าเต็งรังมี 3 ชนิด 
คือ ไผซ่าง ไผบ่งและไผร่วก ศึกษาสังคมพืชโดยวธีิการวางแปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 40 x 40 ตารางเมตร 
จ านวน 10 แปลง ในแต่ละแปลงเก็บขอ้มูลพรรณไมโ้ดยการวดัเส้นรอบวงล าตน้ท่ีระดบั 1.3 เมตร จาก
พื้นดิน ความสูงและขนาดทรงพุ่มของพนัธ์ุไมย้ืนตน้ทุกตน้ ส าหรับไผ่นั้นวดัขนาดของกอไผ่แทน
ขนาดล าตน้ เลือกแปลงสุ่มตวัอย่าง 3 แปลง ส าหรับศึกษาลกัษณะดินและในแต่ละแปลงไดขุ้ดหลุม
ดิน 3 หลุม ท่ีมีความกวา้ง 1.5 เมตร และลึกลงไปจนถึงชั้นหินแข็ง ศึกษาลักษณะชั้นดินและเก็บ
ตวัอยา่งดินตามความลึกเพื่อน าไปวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและทางเคมีในห้องปฏิบติัการ รวมทั้ง
การจ าแนกชนิดดิน 

ในแปลงสุ่มตวัอย่าง 10 แปลง พบจ านวนชนิดพนัธ์ุไมผ้นัแปรระหว่าง 12-34 ชนิด โดยมี
จ านวนชนิดพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 59 ชนิด (ใน 53 สกุล 27 วงศ์) พบพนัธ์ุไมว้งศ์ถัว่ (Leguminosae) มาก
ท่ีสุด (12 ชนิด) พนัธ์ุไมว้งศไ์มย้าง (Dipterocarpaceae) ท่ีใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ีป่าเต็งรังพบ 3 ชนิด คือ เต็ง 
รังและพลวง มีพนัธ์ุไม ้5 ชนิด ท่ีมีค่าความถ่ีของการพบ 100% คือ เต็ง กระถินยกัษ ์ประดู่ มะเก้ิมและ
ตุม้กวา้ว ความหนาแน่นเฉล่ียของตน้ไมใ้นป่ามีค่า 2,056 ตน้ต่อเฮกแตร์ (329 ตน้ต่อแปลง) พนัธ์ุไมท่ี้
มีความเด่นสัมพทัธ์มากท่ีสุด คือ เต็ง (38.2% ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด) รองลงมาคือ กระถินยกัษ ์รัง ประดู่
และรกฟ้า ไมเ้ต็งมีค่าดชันีความส าคญัทางนิเวศวิทยามากท่ีสุดในป่า (20.55% ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด) 
รองลงมา คือ กระถินยกัษ์ รัง ประดู่และรกฟ้า ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ (SWI) มี
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ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.03 และมีค่าดชันีบ่งช้ีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (FCI) ผนัแปรระหว่าง 6.50-
16.22 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.98 

ดินในระบบวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมทั้ง 3 พีดอน (หลุม) เป็นดินชนิดเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นดินต้ืนมากและจดัอยูใ่นอนัดบั Entisols อนัดบัยอ่ย Orthents พีดอน 1 ดินมีการพฒันาการของ
หน้าตดัดินแบบ A-Bw-C-R1-R2 พีดอน 2 มีหน้าตดัดินแบบ A-AC-C-R1-R2 และพีดอน 3 เป็นแบบ 
A-C-R1-R2-R3 ค่าความหนาแน่นรวมของดินทั้ง 3 พีดอนมีค่าต ่าตลอดชั้นดิน มีเน้ือดินปานกลาง
แบบแบบดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ไปจนถึงดินเน้ือหยาบแบบดินร่วนทราย ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กนอ้ยในดินบนและเป็นกลางในดินล่าง 

ปริมาณมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมป่้าในแปลงสุ่มตวัอยา่ง 10 แปลง มีค่าระหวา่ง 49.12-93.95 
เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 69.52 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ ปริมาณมวลชีวภาพของไผมี่
ค่าระหว่าง 2.74-18.18 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ โดยมีค่าเฉล่ีย 7.04 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ ปริมาณการ
สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไม้มีค่าระหว่าง 24.27-46.42 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ (เฉล่ีย 
34.35 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์) ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของไผ่มีค่าระหว่าง 1.26-8.87 เมกกะ
กรัมต่อเฮกแตร์ (เฉล่ีย 3.43 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์) คิดเป็นร้อยละ 9.08 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด ปริมาณ
การกกัเก็บไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมในมวลชีวภาพของพืชมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 362.37, 42.07, 179.54, 692.85 และ112.13 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามล าดบั 

ระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริมมีปริมาณการกกัเก็บน ้ าสูงสุดเฉล่ีย 1,206.75 
ลูกบาศกเ์มตรต่อเฮกแตร์ (193.08 ลูกบาศกเ์มตรต่อไร่) โดยแยกออกเป็นการกกัเก็บน ้ าในมวลชีวภาพ
ของพืชเฉล่ีย 57.53 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ (9.20 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) และปริมาณการกกัเก็บน ้าใน
ดินเฉล่ีย 1,149.22 ลูกบาศกเ์มตรต่อเฮกแตร์ (183.87 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) การกกัเก็บน ้ าในระบบนิเวศ
วนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมส่วนใหญ่ถูกกกัเก็บไวใ้นดินร้อยละ 95.23 ของปริมาณการกกั
เก็บน ้าทั้งหมดในระบบนิเวศ 

การปลูกไผเ่สริมในป่าเต็งรังท าให้เกิดเป็นระบบนิเวศวนเกษตรเน่ืองจากชาวบา้นสามารถใช้
ประโยชน์จากล าไผแ่ละหน่อไมส้ าหรับรับประทาน จ านวนชนิดไผ่ 3 ชนิดและจ านวนกอไผท่ี่ปลูก
ส่งผลท าให้ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืชในป่าเพิ่มข้ึน ทั้งยงัช่วยท าให้ปริมาณการหมุนเวียน
คาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ าของระบบนิเวศป่าเต็งรังเพิ่มข้ึนดว้ย ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพนัธ์ุ
ไมใ้นป่าและท าใหป่้าเตง็รังซบัน ้าไดดี้ข้ึน จึงเป็นผลดีต่อการจดัการลุ่มน ้า 
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ABSTRACT 
 
 The study on influences of bamboo on storages of carbon, nutrients and water in agroforest 
ecosystem of planted bamboo-dry dipterocarp forest was carried out in the Huai Hong Khrai Royal 
Development Study Center, Doi Sakaet district, Chiang Mai province. Three kinds of bamboo 
species including Pai Sang (Bambusa menbranaceus), Pai Bong (Bambusa nutans) and Pai Ruak 
(Thrysostachys siamensis) were planted in the forest. Plant community had been investigated using 
10, 40 x 40 m2 sampling plots. In each plot, stem girths at 1.3 m above ground, heights and crown 
widths of all tree species of heights >1.5 m were measured. As for bamboo species, the clump girth 
of bamboo bush was measured. Three plots were selected for soil study, and one soil pit was made 
in each plot with 1.5 meters in width and the depth to parent rock. Soil profile development was 
examined, and soil samples were collected along the soil depth. The soil samples were taken to a 
laboratory for analysis of physical and chemical properties. Soil type was later determined. 
 Using ten sampling plots, the plant species richness varied between 12-34 trees/plot, and a 
total of 59 species (53 genera and 27 families) was found. The highest number of tree species in the 
forest was in the family of Leguminosae (12 species). Three species in Dipterocarpaceae as an 
indicator of the dry dipterocarp forest were found: Teng (Shorea obtusa), Rung (Shorea siamensis) 
and Pluang (Dipterocarpus tuberculatus). Five tree species including S. obtusa, Leucaena 
leucocephala, Pterocarpus macrocapus, Canarium subulatum and Haldina cordifolia had frequency 
values of 100%. The average density of tree species in the forest was 2,056 trees ha-1 (329 
trees/plot). S. obtusa had the highest relative dominance (38.02% of all species), followed by L. 
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leucocephala, S. siamensis, P. macrocapus and Terminalia alata. S. obtusa had also the highest IVI 
(20.55%), followed by L. leucocephala, S. siamensis, P. macrocapus and T. alata. The mean species 
diversity index using Shannon-Wiener Index (SWI) was 3.03. The forest condition index (FCI) 
varied between 6.50 and 16.22, 10.98 on average. 
 Soils in three pedons of the agroforest ecosystem of planted bamboo-dry dipterocarp forest 
were the same type. It was very shallow soil, and classified into Order Entisols, Suborder Orthents. 
Pedon 1 had a profile of A-C-R1-R2-R3 whereas those of Pedon 2 and Pedon 3 were A-AC-C-R1-
R2 and A-C-R1- R2- R3, respectively. Soil bulk densities in the three pedons were low throughout 
soil profiles. Soil textures varied from medium to moderately coarse, loam to sandy clay loam and 
sandy loam. Soil reaction in top soil was slightly acid while that in subsoil was neutral. 
 Amounts of plant biomass in ten sampling plots varied between 49.12 and 93.95 Mg ha-1 
(69.52 Mg ha-1 on average), while the bamboo biomass were 2.74 and 18.18 Mg ha-1 (averaging 
7.04 Mg ha-1). The amounts of carbon stored in plant biomass in ten sampling plots varied between 
24.27 and 46.42 Mg ha-1 (34.35 Mg ha-1), and it was in a range of 1.26-8.87 Mg ha-1 (averaging 3.43 
Mg ha-1) for bamboo species (9.08% of total storage). The mean amounts of nitrogen, phosphorus, 
potassium, calcium and magnesium stored in plant biomass were 362.37, 42.07, 179.54, 692.85 and 
112.13 kg ha-1, respectively. 
 The mean maximum capacity of water storage in agroforest ecosystem of planted bamboo-
dry dipterocarp forest was 1,206.75 m3 ha-1. This included the amounts of water stored in plant 
biomass at 57.53 m3 ha-1 and the amount in soil at 1.149.22 m3 ha-1. The majority amount of water 
storage in the ecosystem was in soil, 95.23% of the total water storage. 
 Planting of bamboo species in the dry dipterocarp forest resulted in the establishment of an 
agroforest ecosystem since the farmers can get benefits from utilizing bamboo stems, and bamboo 
shoots for food. Three species of planted bamboo with the different number of bamboo clumps 
increased species diversity of the forest. The bamboo species had also increased the amounts of 
carbon, nutrient and water cycles in the dry dipterocarp forest. These can promote the growths of 
tree species and increase water retention of the dry dipterocarp forest. It is good for watershed 
management. 


