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บทที ่3 
 

วธีิการวจิยั 
 

3.1 พืน้ทีว่จัิย 
 

พื้นท่ีส ำหรับท ำกำรวิจยั คือ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ ไดพ้ระรำชทำนพระรำชด ำริ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม พ.ศ. 2525 ให้จดัตั้ง
ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ข้ึนบริเวณป่ำขุนแม่กวง อ ำเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3.1.1 ต าแหน่งทีต่ั้ง 

ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำกจำกพระรำชด ำริ ตั้ งอยู่ในเขตรอยต่อของ
ต ำบลป่ำเม่ียง และต ำบลแม่โป่ง อ ำเภอดอยสะเก็ดจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวำ่เส้นรุ้งท่ี 18 องศำ 53 ลิปดำ 
ถึง 17 องศำ 56 ลิปดำเหนือ และ เส้นแวงท่ี 99 องศำ 14 ลิปดำ ถึง 99 องศำ 16 ลิปดำ ห่ำงจำกตวัเมือง
เชียงใหม่ไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือบนถนนหลวงเส้นทำงท่ี 118 สำยเชียงใหม่ - เชียงรำย
ระยะทำงประมำณ 27 กิโลเมตรโดยอยูท่ำงขวำมือห่ำงจำกถนนประมำณ 2 กิโลเมตร  
 

3.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำกจำกพระรำชด ำริ อยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำขุนแม่กวง ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่ำไม้และภูเขำ ทิศเหนือเป็นป่ำเบญจพรรณ พื้นท่ี
ตอนกลำงและตอนใตเ้ป็นป่ำเต็งรังท่ีมีสภำพค่อนขำ้งเส่ือมโทรม มีควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเลปำน
กลำง ระหวำ่ง 350-580 เมตร มีควำมลำดชนัของพื้นท่ีค่อนขำ้งน้อย เฉล่ียประมำณ 3.5 เปอร์เซ็นต์ มี
ขนำดพื้นท่ีลุ่มน ้ ำทั้งหมด 8,500 ไร่ โดยมีควำมกวำ้งของลุ่มน ้ ำเฉล่ีย 2,500 เมตร และควำมยำวเฉล่ีย 
6,500 เมตร มีทิศของพื้นท่ีลำดเท (slope aspect) จำกทิศเหนือลงไปทำงทิศใต ้
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3.1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิอำกำศของพื้นท่ีศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภำคมไปจนถึงเดือนตุลำคม มีฝนตกชุกในเดือนสิงหำคม 

ภาพที ่3-1 ขอบเขตพื้นท่ีของศูนยศึ์กษำกำรพฒันำหว้ยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอ 
 ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ตำมแผนท่ีแสดงสภำพภูมิประเทศ (มำตรำส่วน 1:50,000) 

ถนนหลวงสายเชียงใหม่ - เชียงราย 

ท่ีท าการศูนย์ฯ 
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ฤดูหนำวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนไปจนถึงกลำงเดือนกุมภำพนัธ์ อำกำศค่อนขำ้งหนำวในเดือน
ธันวำคม ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพนัธ์ไปจนถึงเดือนเมษำยนอำกำศจะร้อนจดัในเดือน
เมษำยน มีปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ียต่อปี 1,328.9 มิลลิเมตร จ ำนวนวนัฝนตกเฉล่ียต่อปี 112 วนั อุณหภูมิ
สูงสุดเฉล่ีย 32.2 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต ่ำสุดเฉล่ีย 18.9 องศำเซลเซียส ควำมช้ืนสัมพัทธ์ 79.9 
เปอร์เซ็นต์ กำรระเหยเฉล่ียของน ้ ำต่อปี 1,222.6 มิลลิเมตร (ขอ้มูลสภำพอำกำศบริเวณสถำนีงำนวิจยั
กำรจดักำรตน้น ้ ำในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ฯ อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวำ่งปี 
พ.ศ. 2528-2550) 

 

3.1.4 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

พื้นท่ีของศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ มีควำมผนัแปรของ
ลกัษณะทำงธรณีวิทยำเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงประกอบด้วยหินตน้ก ำเนิดดินท่ีแตกต่ำงกนั 5 กลุ่ม คือ (1) 
พื้นท่ีหินทรำย (Quartzitic and feldspatic sandstone) (2) พื้นท่ี หินฟิลไลท์(Phyllite, grey to purple 
grey) (3) พื้นท่ีหินภูเขำไฟ (Volcanic rocks: rhyorite and andesite) (4) พื้นท่ีหินปูนและหินดินดำน 
(Massive limestone, shale) และ (5) พื้นท่ีหินตะกอน (High terrace deposits) 

 

3.1.5 ลกัษณะพนัธ์ุไม้ 
 

ลกัษณะสังคมพืชท่ีพบภำยในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็นป่ำผลดัใบ2 ชนิด คือป่ำเต็งรัง (Dry dipterocarp forest, DDF) พบกระจำยอยูท่ ัว่
พื้นท่ีโดยเฉพำะบริเวณไหล่เขำและสันเขำ รวมทั้งพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบ ซ่ึงอยู่สูงจำกระดบัน ้ ำทะเลปำน
กลำงประมำณ 500 เมตร พนัธ์ุไมเ้ด่นคือ วงศไ์มย้ำง (Dipterocarpaceae) แต่เป็นพวกท่ีข้ึนในพื้นท่ีแห้ง
แลง้ (Xeric dipterocarps) ไดแ้ก่ เต็ง, รัง, เหียง และพลวง ตน้ไมท่ี้มีขนำดเล็กข้ึนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกซ่ึง
ชนิดของพนัธ์ุไมจ้ะมีควำมผนัแปรแตกต่ำงกนัตำมหินตน้ก ำเนิดดินของพื้นท่ี 

ป่ำเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest, MDF) ท่ีพบมีไมส้ักเป็นพนัธ์ุไมเ้ด่น วงศ์ Labiatae
และมีไผข้ึ่นปะปนพบตำมเชิงเขำและบริเวณใกลล้ ำห้วยท่ีมีควำมชุ่มช้ืน ลกัษณะพื้นท่ีมีควำมลำดชนั
น้อย สูงจำกระดบัน ้ ำทะเลปำนกลำงประมำณ 450 เมตร มีตน้ไมข้นำดกลำงและขนำดใหญ่มำกกว่ำ
ตน้ไมข้นำดเล็กข้ึนอยูห่นำแน่น 

เน่ืองจำกพื้นท่ีดั้งเดิมค่อนขำ้งแห้งแลง้และมีสภำพแวดลอ้มท่ีคลำ้ยกนัระหวำ่งป่ำสองชนิด 
ท ำให้มีกำรกระจำยของพนัธ์ุไมบ้ำงชนิดจำกป่ำเต็งรังเขำ้ไปปะปนในพื้นท่ีป่ำเบญจพรรณ และใน
ขณะเดียวกนัพนัธ์ุไมบ้ำงชนิดจำกป่ำเบญจพรรณก็จะมีกำรกระจำยเขำ้ไปในป่ำเตง็รังเช่นกนั จึงท ำให้
เกิดลกัษณะของสังคมพืชท่ีก ้ำก่ึงกนัระหวำ่งป่ำเตง็รังและป่ำเบญจพรรณ 
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3.2 วธีิการวจัิย 
 

กำรศึกษำระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่ำเต็งรังท่ีมีกำรปลูกไผเ่สริม ประกอบดว้ยกำรศึกษำ 3 
ส่วน คือ (1) กำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของชนิดพนัธ์ุไมเ้ชิงปริมำณ โดยวธีิกำรวำงแปลงสุ่มตวัอยำ่ง 
เพื่อศึกษำลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งในประชำกรพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิด ลกัษณะและโครงสร้ำงของสังคมพืช (2) 
กำรศึกษำอิทธิพลของไผ่ท่ี มี ต่อดินและลักษณะดิน โดยกำรเก็บตัวอย่ำงดินมำวิเครำะห์ใน
ห้องปฏิบติักำร รวมทั้งศึกษำถึงควำมสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ (3) ศึกษำปริมำณกำรกกัเก็บ
คำร์บอน ธำตุอำหำรและน ้ำในระบบนิเวศ 

 

 3.2.1 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม้ 
 

 (1) การวางแปลงสุ่มตัวอย่าง 
 

ท ำกำรเลือกพื้นท่ีในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำกจำกพระรำชด ำริ ในพื้นท่ี
ป่ำเต็งรังท่ีมีกำรปลูกไผ่เสริม ท ำกำรวำงแปลงสุ่มตวัอย่ำงแบบถำวร ขนำด 40 × 40 ตร.ม. จ ำนวน
ทั้งหมด 10 แปลงโดยวิธีสุ่มแบบแจกแจงพื้นท่ี (Stratified random sampling) ในแต่ละแปลงภำยใน
แบ่งออกเป็นแปลงยอ่ยจ ำนวน 16 แปลงยอ่ย แต่ละแปลงยอ่ยขนำด 10×10 ตร.ม เก็บขอ้มูลเส้นรอบวง
ล ำตน้ท่ีระดบัอก (girth at breast height, 1.3 เมตร จำกพื้นดิน) ควำมสูงและขนำดทรงพุ่มของไมย้ืน
ตน้ทุกต้นเพื่อศึกษำโครงสร้ำงของสังคมพืชและควำมหลำกหลำยของชนิดพนัธ์ุไม้ บนัทึกข้อมูล
สภำพพื้นท่ี ไดแ้ก่ ทิศดำ้นลำด ควำมลำดชนั ควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเลปำนกลำง เป็นตน้ ท ำกำรเลือก 
3 แปลงใหก้ระจำยตำมพื้นท่ี เพื่อศึกษำลกัษณะดิน 

 

 (2) การวเิคราะห์ข้อมูลพนัธ์ุไม้ 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยของชนิดพนัธ์ุไมป้ระกอบดว้ยควำมหลำกหลำยเชิงปริมำณ 
(Quantitative data) และข้อมูลควำมหลำกหลำยเชิงคุณภำพ (Qualitative data) ข้อมูลเชิงปริมำณ
เก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนประชำกรและขนำดของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิด ไดแ้ก่ ควำมถ่ี ควำมหนำแน่น ควำม
เด่นและดัชนีควำมส ำคัญ ส ำหรับตัวช้ีวดัเก่ียวกับลักษณะชองสังคมพืช ได้แก่ ดัชนีบ่งช้ีควำม
หลำกหลำยของชนิดพนัธ์ุไม้และดัชนีบ่งช้ีสภำพของป่ำไม้ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพเป็นขอ้มูลเชิง
อธิบำย ไดแ้ก่ กำรจดัท ำบญัชีรำยช่ือของพรรณไม ้(Species list) แสดงเป็นช่ือสำมญั (Common name) 
และช่ือวทิยำศำสตร์ (Scientific name) รวมทั้งช่ือวงศข์องพนัธ์ุไม ้
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 กำรวเิครำะห์สังคมพืชเชิงปริมำณใชต้วัช้ีวดัต่ำงๆ ทำงนิเวศวทิยำ (Krebs, 1985) 
 

  
 

ภาพที3่-2 กำรวดัขนำดล ำตน้ (ซำ้ย) และควำมสูงของตน้ไม ้(ขวำ) ในแปลงสุ่มตวัอยำ่ง 
 

ก. ความถี่ของพนัธ์ุไม้ (Plant Frequency) 

 เป็นค่ำท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรกระจำยตำมพื้นท่ีของพืชชนิดใดใดในสังคมพืช 

ควำมถ่ีของพืชชนิด ก. = 
จ ำนวนแปลงสุ่มตวัอยำ่งท่ีพบพืชชนิด ก. 

x 100 
จ ำนวนแปลงสุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด 

ควำมถ่ีสมัพทัธ์ของพืชชนิด ก. = 
ควำมถ่ีของพนัธ์ุไมช้นิด ก.                  

x 100 
ผลรวมค่ำควำมถ่ีของพนัธุ์ไมทุ้กชนิด 

 

ข. ความหนาแน่นของพนัธ์ุไม้ (Plant Density) 

เป็นค่ำท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขนำดจ ำนวนประชำกรของพนัธ์ุไมช้นิดต่ำงๆ ท่ีข้ึนอยูใ่นสังคมพืช 
 

ควำมหนำแน่นของพนัธุ์ไมช้นิด ก. = จ ำนวนตน้ทั้งหมดของพนัธุ์ไมช้นิด ก. (ตน้/แปลง) 
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จ ำนวนแปลงสุ่มตวัอยำ่งท่ีใชศึ้กษำทั้งหมด 

ควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ 

ของพนัธ์ุไมช้นิด ก. 
= 

ควำมหนำแน่นของพนัธุ์ไมช้นิด ก. 
x 100 

ผลรวมของควำมหนำแน่นของพนัธุ์ไมทุ้กชนิด 

ค.  ความเด่นของพนัธ์ุไม้ (Plant Dominance) 

 เป็นค่ำท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงมวลชีวภำพและบทบำทต่อส่ิงแวดลอ้มของพนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนในสังคมพืช 

ควำมเด่นสมัพทัธ์ของพืชชนิด ก. = 
พ้ืนท่ีหนำ้ตดัล ำตน้รวมของพนัธุ์ไมช้นิด ก. 

x 100 
พ้ืนท่ีหนำ้ตดัล ำตน้รวมของพนัธุ์ไมทุ้กชนิด 

 

ง. ดัชนีความส าคัญทางนิเวศวทิยา (Ecological Importance Value Index, IVI) 
ค่ำควำมถ่ี ควำมหนำแน่นและควำมเด่นนั้นให้ควำมหมำยท่ีแตกต่ำงกนั ค่ำควำมถ่ีช้ีใหเ้ห็นถึง

ลกัษณะกำรกระจำยตำมพื้นท่ี ค่ำควำมหนำแน่นบอกให้ทรำบถึงจ ำนวนของประชำกร ส่วนค่ำควำม
เด่นนั้นจะแสดงให้ทรำบถึงกำรปกคลุมพื้นท่ีของพนัธ์ุไมช้นิดต่ำงๆ ดงันั้นภำพรวมเก่ียวกบัอิทธิพล
ทำงนิเวศวิทยำของพนัธ์ุไม้แต่ละชนิดในสังคมพืชสำมำรถแสดงให้เห็นจำกค่ำ ดชันีควำมส ำคญั 
(Importance Value Index, IVI) ซ่ึงเป็นค่ำผลรวมของค่ำควำมถ่ีสัมพทัธ์ ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ และ
ค่ำควำมเด่นสัมพทัธ์ 

ดชันีควำมส ำคญัของพนัธ์ุไมช้นิด ก. = ควำมถ่ีสมัพทัธ์ + ควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ + ควำมเด่นสมัพทัธ์ 
 

ดชันีควำมส ำคญัสมัพทัธ์ 
ของพนัธ์ุไมช้นิด ก. 

= 
ดชันีควำมส ำคญัของพนัธ์ุไมช้นิด ก. 

x 100 
ผลรวมของดชันีควำมส ำคญัของพนัธ์ุไมทุ้กชนิด 

 

จ. ดัชนีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม้ (Indexes of Species Diversity Index) 
 ดชันีท่ีใชบ้่งช้ีควำมหลำกหลำยของชนิดพนัธ์ุไมใ้นสังคมพืชไดจ้ำกกำรค ำนวณหลำยสูตรแต่
ในท่ีน้ีจะใช ้Shannon – Wiener Index (SWI) ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี 
             S     
  H =     -  (pi) (log2 pi)                              
           i = 1     
 เม่ือ H =     ดชันีควำมหลำกหลำยของชนิดพนัธ์ุ (species diversity index) 
  S =     จ ำนวนชนิดของพนัธ์ุไมท้ั้งหมดในแปลงตวัอยำ่ง 
  pi =     สดัส่วนจ ำนวนตน้ของพืชชนิด  i  ต่อจ ำนวนตน้ไมท้ั้งหมด 
 

ฉ. ดัชนีบ่งช้ีสภาพของป่าไม้ (Forest Condition Index, FCI) 
กำรประเมินสังคมพืชป่ำไมว้่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์มำก ปำนกลำงหรือต ่ำ โดยพิจำรณำจำก

จ ำนวนตน้ของชนิดพนัธ์ุไมต่้ำงๆ ตน้ไมข้นำดเล็กจะให้ควำมส ำคญันอ้ยกวำ่ตน้ไมท่ี้มีขนำดใหญ่ ป่ำท่ี



 

27 
 

มีควำมอุดมสมบูรณ์จะตอ้งประกอบดว้ยพนัธ์ุไมข้นำดเล็ก ขนำดกลำงและขนำดใหญ่โดยมีประชำกร
มำกนอ้ยไดส้ัดส่วนกนั ในท่ีน้ีจะท ำกำรแยกประชำกรของตน้ไมต้ำมขนำดเส้นรอบวงล ำตน้เป็น 0-25 
ซม., 25-50ซม., 50-75 ซม., 75-100 ซม., … ตำมล ำดบั  
   

 FCI =      n1.10-3 + n2.10-2 + n3.10-1 + n4 + n5 + … nn 
  
เม่ือ FCI =     ดชันีสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำไม ้

n1 คือจ ำนวนตน้ของพนัธ์ุไมท่ี้มีเสน้รอบวงล ำตน้นอ้ยกวำ่ 25 ซม. 
  n2 คือจ ำนวนตน้ของพนัธ์ุไมท่ี้มีเสน้รอบวงล ำตน้ระหวำ่ง 25-50 ซม. 
  n3 คือจ ำนวนตน้ของพนัธ์ุไมท่ี้มีเสน้รอบวงล ำตน้ระหวำ่ง 50-75 ซม. 
  n4 คือจ ำนวนตน้ของพนัธ์ุไมท่ี้มีเสน้รอบวงล ำตน้ระหวำ่ง 75-100 ซม. 
  n5 คือจ ำนวนตน้ของพนัธ์ุไมท่ี้มีเสน้รอบวงล ำตน้ระหวำ่ง 100-125 ซม. 
  nn คือจ ำนวนตน้ของพนัธ์ุไมท่ี้มีเสน้รอบวงล ำตน้ระหวำ่ง n ซม.  
 

3.2.2 การศึกษาลกัษณะดิน 
 

ในแปลงสุ่มตวัอย่ำงส ำรวจพนัธ์ุไมจ้  ำนวน 10 แปลง ท ำกำรเลือก 3 แปลง ให้กระจำยตำม
พื้นท่ี ท ำกำรขดุหลุมดินตำมควำมลึกของดิน เพื่อศึกษำลกัษณะชั้นดิน (Soil profiles) และเก็บตวัอยำ่ง
ดินในแปลงสุ่มตวัอยำ่ง แปลงละ 1หลุม 
 

(1) ศึกษาลกัษณะช้ันดินและเกบ็ตัวอย่าง 
 

ท ำกำรเก็บตวัอยำ่งดินในสังคมพืชป่ำไม ้ในแต่ละพื้นท่ีขุดหลุมดินขนำดควำมกวำ้ง 1.5 เมตร 
และลึก 2 เมตร (หรือตำมควำมลึกของดินท่ีขุดได)้ ศึกษำลกัษณะชั้นดิน (Soil profiles) รวมทั้งจ  ำแนก
ชนิดดินและเก็บตวัอยำ่งดินตำมระดบัควำมลึก 12 ระดบัท่ีระดบัควำมลึก 0-5, 5-10, 10-20, 20-40, 40-
60, 60-80, 80-100, 100-120, 120-140, 140-160, 160-180 และ 180-200 ซม. เก็บตัวอย่ำงดินแบบ 
Composite sampling 
 

(2) วเิคราะห์ตัวอย่างดิน 
 

 (ก) สมบัติทางกายภาพของดิน (Physical properties)  
1) เน้ือดิน (Texture) ท ำกำรวิเครำะห์กำรกระจำยของอนุภำพดิน (particle size distribution) โดยวิธี 

Hydrometer method  
2) ควำมหนำแน่นรวมของดิน (Bulk density) โดยวธีิ Core method  
3) ปริมำณกรวดภำยในดิน (Gravel content)  
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ภาพที ่3-3 กำรศึกษำลกัษณะชั้นดิน 
 

  

  
ภาพที ่3-4 กำรวเิครำะห์สมบติัทำงกำยภำพและเคมีของตวัอยำ่งดิน 

 
(ข) สมบัติทางเคมีของดิน (Chemical properties)  

1) ปฏิกิริยำดิน (pH) ใช ้pH meter อตัรำส่วน 2 ต่อ 5 (ดินต่อน ้ำ) 
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2) ปริมำณอินทรียวตัถุ (Organic matter) โดยวธีิ Wet Oxidation 
3) ปริมำณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total Nitrogen) โดยวธีิ Micro Kjeldahl method 
4) ปริมำณของฟอสฟอรัสท่ีสกดัได้ (Extractable P) โดยวิธีสกดัด้วยสลำย Bray II แล้ววดัโดยใช้

เคร่ือง Spectrophotometer 
5) ปริมำณของโพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีสกดัได้ (Extractable  K Na Ca 

และ Mg) ใชว้ธีิสกดัดว้ย 1 N ammonium acetate pH 7 อ่ำนค่ำดว้ยเคร่ือง Atomic absorption 
6) ควำมสำมำรถในกำรแลกเปล่ียนประจุบวก (C.E.C.) ใช้สำรละลำย 1 M Ammonium acetate ท่ี 

pH 7.0 เป็นตวักรด 
7) ปริมำณคำร์บอนและธำตุอำหำรในดิน ท ำกำรค ำนวณจำกปริมำณของมวลดินแห้ง (ผ่ำนร่อน

ตะแกรงขนำด 2 มม.) กับค่ำควำมเข้มข้นของธำตุอำหำรต่ำงๆ ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ห้องปฏิบติักำร โดยกำรน ำค่ำปริมำณของอนุภำคดินในแต่ละชั้นท่ีท ำกำรเก็บตวัอย่ำงดิน ตำม
ช่วงควำมลึกคูณกบัควำมเขม้ขน้ของธำตุอำหำรในแต่ละชนิด 

 

(ค) ปริมาณการสะสมธาตุอาหารภายในดิน 
 

ท ำกำรศึกษำจำกปริมำณของมวลดินแห้ง (ผ่ำนกำรร่อนตะแกรงขนำด 2 มิลลิเมตร) กบัค่ำ
ควำมเขม้ขน้ของธำตุอำหำรต่ำงๆ ท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ในห้องปฏิบติักำร โดยกำรน ำค่ำปริมำณของ
อนุภำคดินในแต่ละชั้นท่ีท ำกำรเก็บตวัอยำ่งตำมช่วงควำมลึกคูณกบัควำมเขม้ขน้ของธำตุอำหำรในแต่
ละชนิด 
 

ปริมำณกำรสะสมของธำตุอำหำร A= ค่ำควำมเขม้ขน้ของธำตุอำหำร A × มวลดินแหง้ใน 1 หน่วยพ้ืนท่ี 
 

3.2.3 การศึกษามวลชีวภาพของพนัธ์ุไม้ 
 

จำกขอ้มูลควำมหลำกหลำยของชนิดพนัธ์ุไมเ้ชิงปริมำณ น ำมำค ำนวณมวลชีวภำพของพนัธ์ุ
ไม้แต่ละชนิดและทั้งป่ำ แยกเป็นส่วนของล ำตน้ ก่ิง ใบและรำก ตำมสมกำร allometry ของ Ogino     
et al.(1967) ซ่ึงใชก้บัป่ำผลดัใบ ดงัน้ี 
 

 WS =  189 (D2H)0.902  (D2H= m2.m) 
 WB =  0.125 WS

1.204 
 WL =  1/(11.4/ WS

0.9 + 0.172) 
 

 ส ำหรับในส่วนของรำกใชส้มกำรของ Ogawa et al. (1965) 
  WR =  0.026 (D2H)0.775 (D2H= cm2.m) 
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 เม่ือ WS  คือ มวลชีวภำพของล ำตน้ 
  WB คือ มวลชีวภำพของก่ิง 
  WL  คือ มวลชีวภำพของใบ 
  WR  คือ มวลชีวภำพของรำก 
  D    คือ เส้นผำ่นศูนยก์ลำงท่ีควำมสูงระดบัอก (1.3 เมตร) 
  H    คือ ควำมสูงของตน้ไม ้
 

ส ำหรับมวลชีวภำพของไผ่แต่ละชนิดท ำกำรสุ่มตดัชนิดละ 3-5 ล ำ โดยแยกเป็นมวลชีวภำพ
ของ ล ำตน้ ก่ิงและใบ  
 

3.3.4 การศึกษาการสะสมคาร์บอน ธาตุอาหารและน า้ในระบบนิเวศ 
 

1) เม่ือทรำบปริมำณมวลชีวภำพของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดตำมสมกำร allometry ท ำกำร
เก็บตวัอยำ่งล ำตน้ ก่ิง และใบ เพื่อวิเครำะห์ธำตุอำหำร จะใช้ควำมเขม้ขน้เฉล่ียของ
ธำตุอำหำรในเน้ือเยื่อพืชส่วนท่ีเป็นล ำตน้ ก่ิง ใบ และรำก มีควำมเขม้ขน้ของธำตุ
คำร์บอน เท่ำกบั ร้อยละ 49.9, 48.7, 48.9 และ 48.12 ตำมล ำดบั ซ่ึงเป็นค่ำท่ีได้จำก
กำรศึกษำของ Tsutsumi et al. (1983) เพื่อศึกษำปริมำณคำร์บอนท่ีสะสมในมวล
ชีวภำพของพรรณไม ้

2) ปริมำณคำร์บอนและธำตุอำหำรท่ีสะสมในดินได้จำกกำรหำ soil mass กับควำม
เขม้ขน้ของคำร์บอนและธำตุอำหำรในดิน 

3) เก็บตวัอย่ำงพืชส่วนท่ีเป็นล ำต้น ก่ิง และใบเพื่อหำปริมำณน ้ ำ (%) และประเมิน
ปริมำณน ้ำในมวลชีวภำพของพนัธ์ุไมป่้ำและไผ ่

4) เก็บตวัอยำ่งดิน เพื่อศึกษำควำมจุควำมช้ืนสนำม (field capacity) และปริมำณกกัเก็บ
น ้ำของดินในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่ำเตง็รังท่ีมีกำรปลูกไผเ่สริม 


