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บทที ่5 
 

วจิารณ์ผลการวจิยั 
 

 ผลการวิจยัเก่ียวกบัเก่ียวกบัอิทธิพลของไผต่่อปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ า
ในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีปลูกไผเ่สริมในป่าเตง็รัง บริเวณพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 

5.1 สังคมพชื 
 

 ระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริมท่ีท าการศึกษานั้นเดิมเป็นป่าเต็งรังต่อมาได้
มีการปลูกไผเ่สริมในป่าเตง็รัง การน าไผม่าปลูกเสริมในป่าเต็งรังจึงมีลกัษณะของการปลูกป่าเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม้ในป่า ขณะเดียวกันไผ่ท่ีปลูกก็จะไประโยชน์ต่อชาวบ้านจาก
หน่อไมแ้ละล าไผ ่ไผท่ี่ปลูกเสริมเขา้ไปจะมี 3 ชนิด คือ ไผซ่าง ไผบ่งและไผร่วก นอกจากน้ีไผท่ี่ปลูก
จะช่วยปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในป่า โดยใบไผท่ี่ร่วงหล่นลงบนดินและถูกยอ่ยสลายให้ธาตุอาหารต่างๆ 
รากไผ่ท่ีแผ่กระจายไปตามดินชั้นบนจะช่วยยึดดินและป้องกนัการเซาะกร่อนหน้าดิน ช่วยลดการ
สูญเสียดินไปกบัน ้ าท่ีไหล่บ่า ระบบนิเวศป่าเต็งรังท่ีปลูกไผ่เสริมก็จะมีสมดุลของธาตุอาหารดีข้ึน
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไมใ้นป่า 
 ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม ้(species diversity) หมายถึง จ านวนชนิดพนัธ์ุไม ้(species 
richness) และสัดส่วนจ านวนประชากรของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดในพื้นท่ี (relative abundance) พิจารณา
ได้จาก จ านวนชนิดพนัธ์ุไมแ้ละดชันีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ ซ่ึงในท่ีน้ีใช้ Shannon-Wiener 
Index (SWI) จากการวางแปลงสุ่มตวัอย่างทั้งหมด 10 แปลง พบวา่ ระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็ง
รังปลูกไผเ่สริมท่ีมีเต็งเป็นพนัธ์ุไมเ้ด่น มีจ านวนชนิดพนัธ์ุไมผ้นัแปรระหวา่ง 12-34 ชนิดต่อไร่โดยมี
จ านวนชนิดพันธ์ุไม้ทั้ งหมด 59 ชนิด (ใน 53 สกุล 27 วงศ์) และSWI มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.03 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัป่าชนิดอ่ืนๆ เสวียน (2538) ศึกษาสังคมพืชป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์
โดยแยกเป็นป่าเต็งรังท่ีมีพนัธ์ุไมเ้ด่น 4 ชนิด คือ เต็ง รัง เหียงและพลวง ไดใ้ชแ้ปลงสุ่มตวัอยา่งพื้นท่ี
ละ 12 แปลง พบวา่ จ  านวนชนิดพนัธ์ุไมใ้นสังคมพืชเหล่าน้ี เท่ากบั 30, 31, 28 และ 27 ชนิด ตามล าดบั 
(SWI = 2.94, 3.15. 3.37 และ 3.67)  จ  านวนชนิดพนัธ์ุไมใ้นป่าเตง็รังท่ีเป็นป่าชุมชนของบา้นทรายทอง 
จงัหวดัล าพูน 2 พื้นท่ีศึกษาโดยแสงค า (2552) มี 64 และ 71 ชนิด มีดชันีความหลากหลายของชนิด
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พนัธ์ุ (SWI) เท่ากบั 3.33 และ 3.80 ขณะท่ีป่าเบญจพรรณในป่าชุมชนมีจ านวนชนิดมากกวา่ คือ 121 
และ 122 ชนิด (SWI = 6.09 และ 4.48) และ ณัฐลกัษณ์ (2552) รายงานวา่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีจ  านวนชนิดพนัธ์ุ เท่ากบั 101 และ 103 ชนิด (SWI = 4.45 และ 
5.08) แต่การศึกษาป่าเต็งรังน้ีได้วางแปลงสุ่มตวัอย่างครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 400-1,100 ม.จาก
ระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีชนิดพนัธ์ุจากป่าชนิดอ่ืนๆ ข้ึนปะปนมาก จะเห็นไดว้า่สังคมพืชในระบบนิเวศ
วนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมมีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม้ใกล้เคียงกับป่าเต็งรัง
ธรรมชาติในพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือน้อยกว่าในบางพื้นท่ี แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัป่าชนิดอ่ืน ป่าเต็งรังจะมี
ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไมน้อ้ยกวา่ เน่ืองจากเดิมพื้นท่ีป่าเต็งรังในบริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นป่าเต็งรังท่ีเส่ือมโทรมจึงไดมี้การจดัตั้งศูนยศึ์กษาการ
พฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพฒันาต่อไป ซ่ึงการปลูกไผ่เสริมป่าเต็ง
รังก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการฟ้ืนฟูป่าเตง็รังท่ีเส่ือมโทรม 
 

5.2 ลกัษณะดิน 
 

 ดินในระบบวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท่ีไดท้  าการศึกษานั้นพบว่าลกัษณะของดินมีชั้นดินท่ีต้ืนมาก มีกอ้นหิน
และหินผใุนชั้นดิน รวมทั้งหินโผล่ในพื้นท่ี ซ่ึงคลา้ยคลึงกบับริเวณท่ีป่าเต็งรังทัว่ไป ดินไม่ถูกรบกวน
จากการไถพรวนชั้นดินจึงเป็นดินท่ีมีลกัษณะชั้นดินเป็นไปตามธรรมชาติ ซึงมีซากใบไมก่ิ้งไมป้กคลุม
อยูบ่นผิวดิน แต่ในฤดูแลง้จะมีการแผว้ถางหรือเก็บซากพืชบนผิวดินท าแนวกนัไฟเพื่อป้องกนัไฟป่า
ในบางพื้นท่ี ท าการเลือก 3 แปลงให้กระจายตามพื้นท่ีท าการขุดหลุมดินตามความลึกของดิน เพื่อ
ศึกษาและเก็บตวัอย่างแปลงละ 1 หลุม พบว่า ดินทั้ง 3 พีดอน มีวตัถุตน้ก าเนิดดินหรือหินตน้ก าเนิด
ดิน คือ หินแอนดีไซต์ เป็นหินอคันีเน้ือละเอียดมีเน้ือไม่ค่อยสม ่าเสมอ มีชั้นดินต้ืนมาก มีกอ้นหินและ
หินผุในชั้นดิน จดัอยูใ่นอนัดบั Entisols โดยใน พีดอน 1 พฒันาการของหนา้ตดัดินเป็นแบบ A - Bw - 
C - R1 - R2 พีดอน 2 มีการพฒันาการของหน้าตดัดินเป็นแบบ A - AC - C - R1 - R2 และพีดอน 3 มี
การพฒันาการของหน้าตดัดินเป็นแบบ A - AC - R1 - R2 – R3 และมีความหนาแน่นรวมของดินต ่า
ตลอดชั้นดินเน่ืองจากมีปริมาณกรวดมากและส่งผลท าให้มีมวลดินน้อย ดินชั้นบนมีเน้ือดินแบบดิน
ร่วน ในดินชั้นล่างเน้ือดินมีความผนัแปรระหว่างดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีปริมาณของอินทรียวตัถุสูง และมีแนวโนม้ลดลงตามระดบั
ความลึกของดินจนถึงระดับต ่าในดินชั้ นล่าง ปริมาณคาร์บอนในอินทรียวตัถุในดินมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกบัอินทรียวตัถุ ปริมาณฟอสฟอรัสอยูใ่นระดบัต ่าถึงสูง ปริมาณโพแทสเซียมอยูใ่นระดบัต ่า
ถึงสูงมากโดยมีแนวโน้มลดลงตามความลึกของดิน ปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับต ่ า ปริมาณ
แมกนีเซียมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีปริมาณโซเดียมอยูใ่นระดบัต ่าถึงต ่ามาก 
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 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แสงค า (2552) พบวา่ ดินในป่าเต็งรังของป่าชุมชนบา้นทราย
ทอง ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ดินส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นดินต้ืน มีหินโผล่ เน้ือดินเป็น
ดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย มีปริมาณกรวดและกอ้นหินในชั้นดินค่อนขา้งมากตลอด
ทั้ งชั้ นดิน ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง ปริมาณอินทรียวตัถุดินชั้นบนมีค่า
ค่อนขา้งสูงและมีค่าลดลงตามชั้นดิน อินทรียวตัถุและไนโตรเจนมีค่าต ่ามากตลอดชั้นดิน ปริมาณ
ฟอสฟอรัสอยูใ่นระดบัต ่ามาก ปริมาณโพแทสเซียมมีค่าสูงมากในดินชั้นบนและมีค่าลดลงตามชั้นดิน 
ส าหรับแคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมอยูใ่นระดบัต ่าถึงต ่ามากตลอดชั้นดิน 
 การศึกษาลักษณะของดินป่าไม้ในพื้นท่ีอ่ืน ณัฐลักษณ์ (2552) พบว่า ดินในป่าเต็งรังของ
อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย มีความแปรผนัตามระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลของพื้นท่ีจากดินท่ีต้ืน
จนถึงลึกมาก (50-140 ซม.) มีวตัถุตน้ก าเนิดดินเป็นหินแกรนิต ดินชั้นบนเป็นดินร่วนเน้ือละเอียดปาน
กลางถึงเน้ือหยาบ ดินชั้นล่างเป็นดินเน้ือละเอียดถึงร่วนเน้ือละเอียดปานกลาง ดินจดัอยู่ในอนัดับ 
Ultisols มีความหนาแน่นค่อนขา้งต ่าในดินชั้นบนและค่อนขา้งสูงในดินชั้นล่างมีความแปรผนัตาม
พื้นท่ี มีปริมาอินทรียวตัถุสูงมากในดินชั้นบนจนถึงต ่ามากในดินชั้นล่างมีปริมาณลดลงตามระดบั
ความลึกของดิน ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนมีแนวโนม้เช่นเดียวกบัปริมาณอินทรียวตัถุ มีปริมาณ
ฟอสฟรัสอยู่ในระดับต ่าถึงต ่ามาก ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก ปริมาณ
แคลเซียมอยูใ่นระดบัต ่ามาก แมกนีเซียม และโซเดียมอยูใ่นระดบัต ่าถึงต ่ามาก 
 การศึกษาชนิดดินและลกัษณะของดินจะมีความผนัแปรตามพื้นท่ี และหินตน้ก าเนิดดิน ดิน
ป่าเต็งรังบางแห่ง เช่น บริเวณดอยอินทนนท ์อาจเป็นดินท่ีต้ืนมากในอนัดบั Entisols และลึกปานกลาง
ในอนัดบั Inceptisols (เสวียน, 2538) ป่าเต็งรังส่วนใหญ่มกัจะพบในบริเวณหินตะกอนและหินแกรนิต 
ซ่ึงมกัจะมีดินท่ีต้ืน ความอุดมสมบูรณ์ต ่าและมีหินโผล่ อยา่งไรก็ตาม ดนยั (2548) พบวา่ ป่าเต็งรังใน
พื้นท่ีอ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีข้ึนบริเวณพื้นท่ีหินปูนนั้นดินจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง 
 

5.3 ศักยภาพในการกกัเกบ็คาร์บอน ธาตุอาหารและน า้ 
 

5.3.1 การกกัเกบ็คาร์บอนในมวลชีวภาพของพชื 
 

จากการศึกษาปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชในระบบวนเกษตรท่ีเป็นป่า
เตง็รังปลูกไผเ่สริม พบวา่ มีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนเท่ากบั 40.58 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ โดยมีการ
กกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมเ้ท่ากบั 34.35 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ และมวลชีวภาพของ
ไผเ่ท่ากบั 3.43 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์  

เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาอ่ืน แสงค า (2552) พบว่า ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพในสังคมพืชป่าเต็งรัง บริเวณป่าชุมชนบา้นทรายทอง ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 
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เท่ากบั 23.50 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ และ ณัฐลกัษณ์ (2552) ศึกษาความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม ้
ลกัษณะดินและการสะสมคาร์บอนในป่าชนิดต่างๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า การกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าสน 
และป่าดิบเขา มีปริมาณ 59.08, 80.32, 236.35, 110.36 และ 148.74 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ตามล าดบั 
จะเห็นไดว้า่การปลูกไผเ่สริมในป่าเต็งรังท าให้มีการกกัเก็บคาร์บอนมากกวา่ในบางพื้นท่ี แต่ปริมาณ
การกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืช จะผนัแปรไปตามชนิดพืช ชนิดป่าและสภาพแวดลอ้มของ
ป่า ป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากนั้นปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพจะมีมากกว่าป่าท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์น้อย ป่าเต็งรังจะมีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนน้อยท่ีสุดเน่ืองจากป่ามีความอุดม
สมบูรณ์นอ้ย และอยูใ่นพื้นท่ีแห้งแลง้ ในบางพื้นป่าเตง็รังและป่าเบญจพรรณอาจเกิดไฟป่าในช่วงฤดู
แลง้ท าใหมี้การสูญเสียคาร์บอนไปกบัไฟป่า 
 

5.3.2 ศักยภาพการกกัเกบ็ธาตุอาหารในระบบนิเวศวนเกษตร 
 

การกกัเก็บธาตุอาหารทั้งหมดในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริม พบว่า มี
การกกัเก็บไนโตรเจนเท่ากบั 2.44 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และโซเดียม สามารถกักเก็บได้เท่ากับ 145.98, 269.14, 1,701.93, 450.68 และ 35.05 
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัการศึกษาการกกัเก็บธาตุอาหารในพื้นท่ีอ่ืน แสงค า 
(2552) ศึกษาความหลากกหลายของชนิดพืช ลกัษณะดินและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน บา้นทราย
ทอง ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน พบวา่ ดินในป่าเต็งรังมีการกกัเก็บไนโตรเจนเท่ากบั 3.57 
เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม สามารถกกั
เก็บไดเ้ท่ากบั 4.49, 547.53, 728.75, 240.11 และ 93.19 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามล าดบั อานนท ์(2557) 
ศึกษาการกกัเก็บธาตุอาหารของระบบนิเวศวนเกษตรบริเวณโครงการพฒันาพื้นท่ีป่าขุนแม่ กวง อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ในระบบนิเวศวนเกษตรสวนเม่ียง
มีการกกัเก็บไนโตรเจนเท่ากบั 12.11 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และโซเดียม สามารถกักเก็บได้เท่ากับ 90.64, 3,423.07, 1,644.84, 1,804.27 และ 44.32 
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามล าดบั ส่วนในระบบวนเกษตรสวนกาแฟนั้น พบวา่ มีการกกัเก็บไนโตรเจน
เท่ากบั 8.42 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม 
สามารถกักเก็บได้เท่ ากับ 172.69, 2,553.59, 2,563.19, 1,856.99 และ 25.67 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ 
ตามล าดบั  

การกกัเก็บธาตุอาหารในระบบนิเวศนั้นจะมีการแปรผนัไปตามพื้นท่ี ลกัษณะดิน ลกัษณะภูมิ
ประเทศ และชนิดของป่า จะเห็นไดว้่าในป่าเต็งรังจะมีการกกัเก็บธาตุอาหารน้อยกว่าในป่าชนิดอ่ืน 
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เน่ืองจากเป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าป่าชนิดอ่ืน และลักษณะดินท่ีมีชั้ นดินต้ืนท าให้มี
ปริมาณการกกัเก็บธาตุอาหารในดินท่ีน้อยกวา่ในพื้นท่ีท่ีมีชั้นดินลึก การปลูกไผเ่สริมในป่าเต็งรังจึง
เป็นแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในป่าเต็งรัง ใบไผท่ีร่วงหล่นบนพื้นป่าจะถูกยอ่ยสลาย
ใหธ้าตุอาหารต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มการกกัเก็บธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าเตง็รังได ้
 

5.3.3 ศักยภาพการกกัเกบ็น า้ในระบบนิเวศวนเกษตร 
 

การกกัเก็บน ้ าในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 

คือ การกกัเก็บน ้ าในมวลชีวภาพของพืชและการกกัเก็บน ้ าในดิน จากการศึกษาพบวา่ ในระบบนิเวศ

วนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมมีปริมาณการกกัเก็บน ้ าสูงสุดเฉล่ีย 1,206.75 ลูกบาศก์เมตรต่อ

เฮกแตร์ โดยมีการกกัเก็บน ้ าในมวลชีวภาพของพืช 57.53 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ และมีการกกัเก็บ

น ้ าในดิน 1,149.22 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาการกกัเก็บน ้ าในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

อานนท์ (2557) ศึกษาการกกัเก็บน ้ าของระบบนิเวศวนเกษตรบริเวณโครงการพฒันาพื้นท่ีป่าขุนแม่ 

กวง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ระบบนิเวศวนเกษตรสวน

เม่ียงในพื้นท่ีป่าดิบเขา มีการกกัเก็บน ้าสูงสุดเฉล่ีย 9,190.31 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ และระบบนิเวศ

วนเกษตรสวนกาแฟในพื้นท่ีป่าดิบเขา มีการกกัเก็บน ้ าสูงสุดเฉล่ีย 5,431.94 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ 

สอดคลอ้งกบั วีรภทัร (2556) ศึกษาการกกัเก็บน ้าของระบบนิเวศวนเกษตรบนพื้นท่ีสูง ในต าบลป่าแป๋ 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ระบบนิเวศวนเกษตรสวนเม่ียงในพื้นท่ีหมู่บา้นแม่ไคร้มีปริมาณ

การกกัเก็บน ้าสูงสุดเฉล่ีย 9,559.51 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ และพื้นท่ีหมู่บา้นปางมะโอมีปริมาณการ

กกัเก็บน ้าสูงสุดเฉล่ีย 9,409.63 ลูกบาศกเ์มตรต่อเฮกแตร์ 

เม่ือเปรียบเทียบการกกัเก็บน ้ าในระบบนิเวศในพื้นท่ีอ่ืนจะเห็นไดว้่าระบบนิเวศวนเกษตรท่ี

เป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริม มีปริมาณการกกัเก็บน ้ าไดน้้อยกวา่ในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าดิบเขา 

เน่ืองจากการกกัเก็บน ้ าในมวลชีวภาพของพืชจะผนัแปรไปตามชนิดของพืช ขนาดและอายุของพนัธ์ุ

ไม ้ส่วนการกกัเก็บน ้ าในดินจะผนัแปรไปตามสมบติัทางกายภาพของดิน ในพื้นท่ีป่าเต็งรังจะมีความ

แห้งแลง้ของพื้นท่ีและมีชั้นดินท่ีต้ืน (shallow soil) ท  าให้มีปริมาณการกกัเก็บน ้ าในระบบนิเวศน้อย

กวา่ในพื้นท่ีป่าชนิดอ่ืน 

 


