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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ปัญหำและควำมส ำคัญ 
 

ในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเสด็จพระราชด าเนินผ่านพื้นท่ีลุ่มน ้ าห้วย
ฮ่องไคร้และพบวา่พื้นท่ีลุ่มน ้ าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังท่ีเส่ือมโทรม มีความลาดชนัของพื้นท่ีไม่มากนกั
และไม่มีราษฎรอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี ดงันั้นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ จึงไดพ้ระราชทานพระราชด าริ 
เม่ือวนั ท่ี  11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ให้จัดตั้ งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ บริเวณป่าขุนแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  สภาพป่าเต็งรังท่ีเส่ือมโทรมน้ี
เป็นสภาพพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีมีอยูค่่อนขา้งมากในภาคเหนือ ถา้พื้นท่ีลุ่มน ้ าแบบน้ีไดรั้บการพฒันาแลว้ก็จะ
ท าให้พื้นท่ีตน้น ้ าล าธารของภาคเหนือและชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎรในพื้นท่ีลุ่มน ้ ามีสภาพดีข้ึนไป
ดว้ย โดยมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เป็นศูนยก์ลางของการศึกษา ทดลองและวิจยั เพื่อหารูปแบบการ
พัฒนาต่างๆ และเผยแพร่ให้กับราษฎรเพื่อท่ีจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป โดย
ท าการศึกษาพฒันาป่าไม ้3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง คือ ไมใ้ชส้อย ไมผ้ลและไมเ้ช้ือเพลิง ซ่ึงจะอ านวย
ประโยชน์ในการอนุรักษดิ์นและน ้ า ตลอดจนคงความชุ่มช้ืนของพื้นท่ีให้เป็นประโยชน์อยา่งท่ี 4 และ
เป็นพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ โดยตน้ทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นท่ีป่าไมต้น้น ้ าล าธาร 
และปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน ้ าต่างๆ ผสมผสานกบัการศึกษาด้านการ
เกษตรกรรม ปศุสัตว์และโคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาการพฒันาท่ี
สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรท่ีจะเขา้มาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนยฯ์ แล้วน าไปใช้
ปฏิบติัอย่างได้ผลต่อไป ตามพระราชด าริว่า ให้ศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ ท าหน้าท่ีเสมือนพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติท่ีมีชีวติท่ีประชาชนจะเขา้ไปเรียนรู้และน าไปปฏิบติัได ้

ในภาคเหนือพบป่าเตง็รังกระจายอยูท่ ัว่ไปเป็นบริเวณกวา้งมากกวา่ป่าชนิดอ่ืน จึงมีประโยชน์
แก่ชุมชนทั้งจากผลผลิตท่ีเป็นเน้ือไมแ้ละของป่าต่างๆ ป่าเต็งรังข้ึนปกคลุมทั้งในพื้นท่ีราบและบน
ภูเขา เป็นป่าท่ีข้ึนกระจายอยูใ่นพื้นท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเลเป็นช่วงกวา้งมาก พบท่ีความสูง 150-1,300 
เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง มีปริมาณน ้ าฝนผนัแปรระหวา่ง 800-1,500 มม.ต่อปี สามารถข้ึนปก
คลุมในพื้นท่ีบนหินแกรนิต หินศิลาแลงและหินปูน บางพื้นท่ีเป็นดินทรายร่วนลึกหรือดินสีเหลืองปน
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แดง (red yellow soil) หรือ ดินลูกรัง (lateritic soil) หรือ พื้นท่ีหินกรวด (conglomerate) ดินมีสีเหลือง
แดง ซ่ึงเป็นสีของสารประกอบธาตุเหล็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีดินมีความช้ืนน้อย ส่วนใหญ่มกัจะมีดินต้ืน
และมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก บางแห่งมีหินโผล่และไม่มีดินเลย ส่วนใหญ่พบในพื้นท่ีหินแกรนิต
และหินตะกอน 
 พนัธ์ุไมเ้ด่นในป่าเตง็รังคือ ไมต้ระกลูยาง (Dipterocarpaceae) แต่เป็นชนิดพนัธ์ุไมย้างท่ีข้ึนใน
พื้ น ท่ี แห้ งแล้ ง  (Xeric dipterocarps)  ได้ แ ก่  เต็ ง  (Shorea obtusa) รั ง  (Shorea siamemsis) เหี ย ง 
(Dipterocarpus obtusifolius) และพลวง (Dipterocarpus tuberculatus) ป่าเต็งรังจดัเป็นป่าท่ีใกล้ชิด
และมีความส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งให้ไมส้ าหรับ
ก่อสร้างบา้นเรือน ไมฟื้นและของป่าต่างๆ 
 การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม ้ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1) การเขา้สู่ระบบของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ซ่ึงจะท าให้เกิดสารประกอบคาร์โบไฮ
เดรท (2) การหมุนเวียนภายในและสะสมในส่วนต่างๆ ของระบบนิเวศ ไดแ้ก่ เน้ือเยื่อพืช สัตวแ์ละ
จุลินทรีย ์การสะสมของซากอินทรียบ์นพื้นป่าจากการร่วงหล่นของซากพืชและการสะสมอยู่ในดิน 
(3) การสูญเสียคาร์บอนออกไปจากระบบนิเวศ ไดแ้ก่ การหายใจของพืช สัตวแ์ละจุลินทรีย ์การเซาะ
กร่อนหน้าดิน การเกิดไฟป่า การตดัฟันไม้ไปใช้ประโยชน์และหาของป่า (Landsberg & Gower, 
1997) ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศป่าไมจ้ะมีมากเม่ือคาร์บอนหมุนเวยีนเขา้สู่ระบบใน
อตัราท่ีมากและมีอตัราการสูญเสียคาร์บอนนอ้ย นอกจากระบบนิเวศป่าไมแ้ลว้ ระบบนิเวศวนเกษตร 
(Agroforest ecosystems) ก็สามารถกกัเก็บคาร์บอนไดม้าก เน่ืองจากมีพนัธ์ุไมป่้าและพืชเกษตรข้ึนอยู่
ร่วมกนัในพื้นท่ี แต่ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนอาจจะผนัแปรไปตามองคป์ระกอบท่ีหลากหลายของ
ระบบวนเกษตร 
 การหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชอ่ืนๆ ในระบบนิเวศ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม เก่ียวข้องกบัสมดุลระบบนิเวศและความสามารถในการ
ใหผ้ลผลิตของพืชชนิดต่างๆ ท่ีข้ึนอยู ่(Pritchett and Fisher, 1987; Kimmins, 2004) 
 ไผ่เป็นทรัพยากรป่าไมอ้ย่างหน่ึงท่ีชาวบ้านคุน้เคยกนัมาก เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัของ
คนเรานั้นไดรั้บประโยชน์จากไผอ่ยา่งมาก ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไผส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้
ทุกส่วนทั้ง ราก ล าตน้ ใบและหน่อไม ้ไผเ่ป็นพืชกลุ่มหน่ึงของพืชท่ีมีสีเขียวเกือบตลอดปี (evergreen 
plants) เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวท่ีอยูใ่นวงศ ์Gramineae อนุวงศ ์(Subfamily) Bambusoideae ชนิดไผ่ท่ีพบ
ในประเทศไทยมีประมาณ 60 ชนิด (species) ใน 13 สกุล (genus) (กรมป่าไม,้ 2531) ไผมี่ความส าคญั
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยในชนบทมาช้านาน รากไผซ่ึ่งเป็นระบบรากฝอยจะประสานกนั
อยา่งเหนียวแน่นช่วยยดึดินตามไหล่เขาและริมห้วยไม่ให้เกิดการเซาะกร่อนพงัทลายของดิน ดินขุยไผ่
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มีลกัษณะร่วนโปร่งเบาเหมาะกบัการปลูกพืช (กรมป่าไม,้ 2541) การใชป้ระโยชน์ไผท่างตรง เช่น การ
น ารากไผใ่ชป้ระดิษฐ์เคร่ืองประดบั หน่อไมใ้ชรั้บประทาน ล าไผใ่ชท้  าหตัถกรรมจกัสาน ใชท้  าท่ีคา้ง
ผกัและผลไม ้ใชใ้นงานดา้นก่อสร้าง อุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมไหมเทียม ใบไผแ่ละกาบ
ไผใ่ชเ้ป็นภาชนะห่อของและมุงหลงัคา เป็นตน้ 
 ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาบทบาทของระบบวนเกษตรป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมท่ีมีต่อสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลของไผต่่อปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ าใน
ระบบนิเวศวนเกษตรท่ีมีการปลูกไผเ่สริมในป่าเตง็รัง การกกัเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ าในระบบ
นิเวศมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตทางชีวภาพของพืช ขอ้มูลท่ีไดจ้ะท าให้เราทราบว่ามี
ปริมาณการสะสมธาตุอาหารไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยเฉพาะธาตุคาร์บอน ซ่ึงจะบ่งบอกถึงอิทธิพลของ
ป่าไมท่ี้มีต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ท่ีจะช่วยลดสภาวะโลกร้อนซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัในปัจจุบนัได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1.2.1 เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ าในระบบนิเวศวน
เกษตรท่ีปลูกไผ่ เสริมป่าเต็งรัง ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2 เพื่ อ เป็นแนวทางในการป รับป รุงระบบนิ เวศป่ าเต็ งรัง  ให้ มี คุณค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกไผ่ชนิดต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงระบบ
นิเวศใหส้ามารถรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้มไดม้ากข้ึน 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 

1.3.1 เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการจดัการป่าเต็งรังโดยการปลูกไผ่และพนัธ์ุไม้
ชนิดอ่ืนๆ เสริมในป่าท่ีให้ไดผ้ลผลิตท่ีเป็นของป่ามากข้ึน 

1.3.2 เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการส่งเสริมให้ชุมชนน าไปใชใ้นการปรับปรุงป่าเต็งรังใน
พื้นท่ีป่าชุมชนบริเวณโดยรอบศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย  
 

 การวิจยัเก่ียวกับระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังท่ีมีการปลูกไผ่เสริม ประกอบด้วย
การศึกษา 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 

1.4.1 สังคมพืชในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม  
1.4.2 ลกัษณะดินในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม 
1.4.3 ศกัยภาพการกกัเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ าในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็ง

รังปลูกไผเ่สริม 
  


