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บทที ่6 
 

สรุปผลการวจิยั 
 
 การวิจยัเก่ียวกบัเก่ียวกบัอิทธิพลของไผต่่อปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน ้ าใน
ระบบนิเวศวนเกษตรท่ีปลูกไผ่เสริมในป่าเต็งรัง บริเวณพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

6.1 ลกัษณะสังคมพชื 
 

สังคมพืชในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม สังคมพืชป่าดั้งเดิมเป็นป่าเตง็รัง
ต่อมาไดมี้การปลูกไผ่เสริมป่าเต็งรังเพื่อท่ีจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัป่าเต็งรัง ท าให้จ  านวน
ชนิดพืช (species richness) และจ านวนประชากรพืช (population) เพิ่มมากข้ึน ไผ่ท่ีปลูกเสริมเขา้ไป
ในป่ามี 3 ชนิด คือ ไผซ่าง ไผ่บงและไผร่วก จากการวางแปลงสุ่มตวัอย่างทั้งหมด 10 แปลง พบวา่ มี
จ  านวนชนิดพนัธ์ุไมผ้นัแปรระหวา่ง 12-34 ชนิดต่อไร่โดยมีจ านวนชนิดพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 59 ชนิด (ใน 
53 สกุล 27 วงศ)์ พบพนัธ์ุไมว้งศถ์ัว่ (Leguminosae) มากท่ีสุด (12 ชนิด) ส าหรับไมท่ี้เป็นดชันีของป่า
เตง็รังไมว้งศย์าง (Dipterocarpaceae) พบ 3 ชนิด คือ เตง็ รัง และพลวง 

พบพนัธ์ุไมป่้า 5 ชนิด ท่ีมีความถ่ีสูงถึง 100% คือ เต็ง กระถินยกัษ ์ประดู่ มะเก้ิม และตุม้กวา้ว 

พนัธ์ุไมป่้าท่ีมีความถ่ีรองลงมา 90% มี 7 ชนิด คือ รัง รกฟ้า เก็ดด า มะขามป้อม ชิงชนั ละมุดสีดา และ

ยอป่า พนัธ์ุไมท่ี้มีความถ่ี 80% มี 2 ชนิด คือ นนทรี และรัก  พนัธ์ุไมท่ี้มีความถ่ี 60-70% มี 4 ชนิด คือ 

เค็ด ค ามอกน้อย แดง และเครือพนัซ้าย พนัธ์ุไม้ป่าชนิดอ่ืนมีค่าความถ่ีของการพบน้อยกว่า 60% 

ส าหรับไผท่ี่ปลูกนั้น ไผบ่งมีความถ่ีสูงท่ีสุด (100%) รองลงมาคือ ไผร่วก (90%) และไผซ่าง (80%) 

พนัธ์ุไมป่้าท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ กระถินยกัษ ์(113.5 ตน้/ไร่) รองลงมาคือ เตง็ (64.7 

ตน้/ไร่) รัง (19.5 ตน้/ไร่) ประดู่ (19 ตน้/ไร่) แดง (12.5 ตน้/ไร่) เก็ดด า (12.1 ตน้/ไร่) และมะขามป้อม 

(11.9 ตน้/ไร่) พนัธ์ุไมช้นิดอ่ืนมีค่าความหนาแน่นลดลงไป ส าหรับไผท่ี่มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ 

ไผบ่ง (31.4 กอ/ไร่) รองลงมาคือ ไผร่วก (9.3 กอ/ไร่) และ ไผซ่าง (4.6 กอ/ไร่) 
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พื้นท่ีหนา้ตดัล าตน้รวมของสังคมพืชมีค่าเฉล่ีย 2.3 ตร.ม./ไร่ ไมเ้ต็ง เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีความเด่น

มากท่ีสุด โดยมีพื้นท่ีหน้าตดัล าตน้ เท่ากบั 0.874 ตร.ม./ไร่ และมีค่าความเด่นสัมพทัธ์ เท่ากบั 38.2% 

ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด รองลงมาคือ กระถินยกัษ์ (17.15%) รัง (16.25%) ประดู่ (4.58%) รกฟ้า (4.16%) 

และเก็ดด า (2.95%) เป็นตน้ 

ไม้เต็ง มีค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยาของพนัธ์ุไม้มากท่ีสุด (20.55% ของพันธ์ุไม้
ทั้งหมด) รองลงมาคือ กระถินยกัษ์ (18.54%) รัง (8.58%) ประดู่ (4.77%) รกฟ้า (3.54%) และเก็ดด า 
(3.40%) ตามล าดบั พนัธ์ุไมช้นิดอ่ืนมีค่ารวมกนัเท่ากบั 40.62% 

ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม้โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) พบว่า มี
ค่าสูงสุดในแปลงท่ี 2 (4.16) และต ่าสุดในแปลงท่ี 9 (0.75) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 

การประเมินสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยใช้ค่าดชันีบ่งช้ีสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของป่า (FCI) พบว่า จากการสุ่มตวัอย่างในป่าอนุรักษ์ จ  านวน 10 แปลง มีค่าผนัแปรระหว่าง 6.50-
16.22 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.98 ซ่ึงสภาพป่ายงัอยูใ่นระดบัความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
 

6.2 ลกัษณะดิน 
 

6.2.1 ชนิดดินและลกัษณะการพฒันาของช้ันดิน 
พีดอน 1 มีความสูงของพื้นท่ี 450 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล มีความลาดชนั 18 เปอร์เซ็นต์ ชั้น

ดินมีความลึก 25 เซนติเมตร มีชั้นดินต้ืน มีการพฒันาการของหน้าตดัดินแบบ A - Bw - C - R1 - R2  
พีดอน 2 มีความสูงพื้นท่ี 430 เมตร มีความลาดชนั 20 เปอร์เซ็นต์ ชั้นดินมีความลึก 18 เซนติเมตร มี
ชั้นดินต้ืน มีการพฒันาการของหน้าตดัดินแบบ A - AC - C - R1 - R2 และพีดอน 3 มีความสูงพื้นท่ี 
400 เมตร มีความลาดชัน 14 เปอร์เซ็นต์ ชั้ นดินมีความลึก 27.5 เซนติเมตร มีชั้ นดินต้ืน มีการ
พฒันาการของหนา้ตดัดินแบบ A - C - R1 - R2 - R3 ดินทั้ง 3 พีดอน จดัอยูใ่นอบัดบั Entisols 
 

6.2.2 สมบัติทางกายภาพของดิน 
(1) ความหนาแน่นรวมของดิน 

 พีดอน 1 พีดอน 2 และพีดอน 3 มีความหนาแน่นรวมของดินต ่าตลอดชั้นดิน พีดอน 1 มีค่าผนั
แปรระหว่าง 0.44-0.86 เมกกะกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พีดอน 2 มีค่า 0.74-0.80 เมกกะกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และพีดอน 3 มีค่า 0.57-0.77 เมกกะกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากมีปริมาณกรวดและหินอยูใ่น
ชั้นดินในปริมาณมากและมีชั้นดินท่ีต้ืน 
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(2) เนือ้ดิน 
พีดอน 1: ดินชั้ นบน (0-5 ซม.) มี เน้ือดินแบบดินร่วน (loam) ท่ี ระดับความลึก 5-10 

เซนติเมตร มีเน้ือดินแบบดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) และชั้นดินท่ีอยู่ลึกลงไป (10-25 
ซม.) เป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) 

พดีอน 2: ตลอดชั้นความลึกของดิน (0-18 ซม.) เป็นดินแบบดินร่วน (loam)  
พีดอน 3: ดินชั้นบน (0-5 ซม.) เป็นดินเน้ือปานกลางแบบดินร่วน (loam) และในดินชั้นล่าง 

(5-27.5 เซนติเมตร) เป็นดินเน้ือหยาบปานกลางแบบดินร่วนปนทราย (sandy loam) 
 

6.2.3 สมบัติทางเคมีของดิน 
(1) ปฏิกริิยาดิน 
พีดอน 1 ดินมีค่าปฏิกิริยาเป็นกลาง (neutral) ตลอดชั้นความลึก 25 เซนติเมตร พีดอน 2 

ตลอดชั้นความลึกของดิน (0-18 ซม.) เป็นกรดเล็กน้อย (slightly acid) และพีดอน 3 ดินชั้นบน (0-5 
ซม.) เป็นกรดเล็กนอ้ย (slightly acid) และในดินชั้นท่ีลึกลงไป (5-27.5 ซม.) มีค่าเป็นกลาง (neutral) 
 

(2) อนิทรียวตัถุ คาร์บอน และไนโตรเจนในดิน 

ความเข้มข้น  (content) ของอินทรียว ัตถุในดินบน (0-5 ซม.) พีดอน 1 มีความเข้มข้น

อินทรียวตัถุอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (26.33 กรัมต่อกิโลกรัม) พีดอน 2 และพีดอน 3 มีค่าอยู่ใน

ระดบัสูง (37.38-44.51 กรัมต่อกิโลกรัม) และมีแนวโนม้ลดลงตามระดบัความลึกของดินจนถึงระดบั

ต ่าในดินชั้นล่าง ความเขม้ขน้คาร์บอนในดินมีแนวโน้มเช่นเดียวกบัอินทรียวตัถุในดิน ขณะท่ีความ

เขม้ขน้ของไนโตรเจนในดินของทั้ง 3 พีดอน มีค่าผนัแปรในระดบัปานกลางไปจนถึงต ่ามาก โดยมี

ปริมาณลดลงตามความลึกของดิน 
 

(3) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมทีส่กดัได้ 
 

ฟอสฟอรัส : พีดอน 1 ในดินบน (0-5 ซม.) มีความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสอยู่ในระดบัต ่า (4.64 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ท่ีความลึก 5-20 เซนติเมตร มีค่าปานกลาง (12.07 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และท่ี
ความลึก 20-25 เซนติเมตร มีค่าสูง (27.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พีดอน 2 มีฟอสฟอรัสสูงมากตลอด
ชั้นความลึกของดิน (143.58-200.79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และ พีดอน 3 ดินบน (0-10 ซม.) มีค่า
ค่อนขา้งต ่า (8.53-9.84 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และค่อนขา้งสูงท่ีความลึก 10-27.5 เซนติเมตร (19.50-
20.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  
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 โพแทสเซียม : พีดอน 1 ในดินบน (0-10 ซม.) มีค่าต ่า (30.30-53.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
และต ่ามากท่ีความลึก 10-25 เซนติเมตร (23.78-28.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พีดอน 2 ดินบน (0-5 
เซนติเมตร) มีค่าปานกลาง (69.58 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) มีค่าต ่าท่ีความลึก 5-18 เซนติเมตร (33.15-
47.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พีดอน 3 ในดินบน (0-5 ซม.) มีค่าสูงมาก (188.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
มีค่าต ่าท่ีความลึก 5-20 เซนติเมตร (33.15-53.53 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และมีค่าต ่ามากในดินล่าง 
 แคลเซียม : พดีอน 1 ความเขม้ขน้ของแคลเซียมตลอดชั้นความลึกของดิน 0-25 เซนติเมตร มี
ค่าต ่า (425.68-501.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พีดอน 2 แคลเซียมตลอดชั้นดินท่ีระดบัความลึก 0-18 
เซนติเมตร มีค่าต ่า (491.55-584.45 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และพีดอน 3 มีแคลเซียมตลอดชั้นดินลึก
27.5 เซนติเมตร อยูใ่นระดบัต ่า (545.61-592.90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
 แมกนีเซียม : พีดอน 1 ความเขม้ขน้ของแมกนีเซียมตลอดชั้นความลึกของดิน 25 เซนติเมตร 
มีค่าปานกลาง (150.07-166.97 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พีดอน 2 แมกนีเซียมตลอดชั้นความลึกของดิน 
18 เซนติเมตร มีค่าระดบัปานกลาง (150.80-172.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และพีดอน 3 แมกนีเซียม
ตลอดชั้นดินลึก 27.5 เซนติเมตร มีค่าระดบัปานกลาง (201.67-216.21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

โซเดียม : โซเดียมในพีดอน 1 และพีดอน 2 มีค่าต ่ามากตลอดชั้นดิน (10.88-20.68 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม) ใน พีดอน 3 โซเดียมท่ีความลึก 0-10 เซนติเมตร มีค่าต ่ามาก (11.90-19.70 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม) และมีค่าต ่าท่ีความลึก 10-27.5 เซนติเมตร (25.43-28.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
 

6.3 ศักยภาพในการกกัเกบ็คาร์บอน ธาตุอาหารและน า้ 
 

 6.3.1 การกกัเกบ็คาร์บอนในมวลชีวภาพของพชื 

(1) ปริมาณมวลชีวภาพ 

ปริมาณมวลชีวภาพของพืช ประกอบดว้ย มวลชีวภาพของพนัธ์ุไมใ้บกวา้งและมวลชีวภาพ
ของไผ ่ปริมาณมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมใ้บกวา้งมีค่าระหวา่ง 49.12-93.95 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 69.52 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ พนัธ์ุไมป่้าท่ีมีปริมาณมวลชีวภาพสูงสุด คือ เต็ง (24.67 เมกกะ
กรัมต่อเฮกแตร์, 33.23 %) รองลงมาคือ กระถินยกัษ์ (13.54 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์, 17.69%) และรัง 
(12.62 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์, 16.48%) ปริมาณมวลชีวภาพของไผ่มีค่าระหว่าง 2.74-18.18 เมกกะ
กรัมต่อเฮกแตร์ โดยมีค่าเฉล่ีย 7.04 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ คิดเป็นร้อยละ 9.19 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

 

(2) ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพ 
 ปริมาณการสะสมคาร์บอนในพนัธ์ุไม้ใบกวา้งมีค่าระหว่าง 24.27-46.42 เมกกะกรัมต่อเฮก
แตร์ มีค่าเฉล่ีย 34.35 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ พนัธ์ุไมท่ี้มีปริมาณการสะสมมากท่ีสุด คือ เต็ง (12.19 



 

126 
 

เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์, 32.27 %) รองลงมาคือ กระถินยกัษ ์(6.69 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์, 17.71%) และ
รัง (6.23 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์, 16.50%) ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพไผ่มีค่าระหว่าง 1.26-8.87 
เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.43 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ คิดเป็นร้อยละ 9.08 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 
 

6.3.2 ศักยภาพการกกัเกบ็ธาตุอาหารในระบบนิเวศวนเกษตร 
 

(1) การกกัเกบ็ธาตุอาหารในมวลชีวภาพของพชื 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด:  ในมวลชีวภาพของพืชมีค่าเฉล่ีย 362.37 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แยก

เป็นในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไม้ใบกวา้ง 318.26 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และในมวลชีวภาพไผ่  44.47 

กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ หรือร้อยละ 12.16 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด: มีค่าเฉล่ีย 42.07 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ โดยมีการกกัเก็บในพนัธ์ุไม้

ป่าใบกวา้ง 37.34 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และในมวลชีวภาพไผ่ 4.73 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ หรือร้อยละ 

11.21 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด: มีค่าเฉล่ีย 179.54 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ โดยมีการกกัเก็บปริมาณ

โพแทสเซียมในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไม้ใบกวา้ง 157.72 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และในมวลชีวภาพไผ ่

21.82 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ หรือร้อยละ 12.06 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

ปริมาณแคลเซียมทั้งหมด: มีค่าเฉล่ีย 692.85 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ โดยมีการกกัเก็บในมวล

ชีวภาพของพนัธ์ุไมใ้บกวา้ง 619.88 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และในมวลชีวภาพไผ ่72.97 กิโลกรัมต่อเฮก

แตร์ หรือร้อยละ 10.50 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

ปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมด: ในมวลชีวภาพของพืชมีค่าเฉล่ีย 112.13 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ 

โดยมีในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไม้ใบกวา้ง 94.75 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และในมวลชีวภาพไผ่ 17.37 

กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ หรือร้อยละ 15.33 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด  
 

(2) การกกัเกบ็ธาตุอาหารในดิน 
(ก) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
พดีอน 1 ในชั้นดินลึก 25 เซนติเมตร มีปริมาณการกกัเก็บไนโตรเจนทั้งหมด 2.28 เมกกะกรัม

ต่อเฮกแตร์ พีดอน 2 ในชั้นดินลึก 18 เซนติเมตร มีปริมาณการกกัเก็บไนโตรเจนทั้งหมด 2.00 เมกกะ
กรัมต่อเฮกแตร์ และ พีดอน 3 ในชั้นดินลึก 27.5 เซนติเมตร มีปริมาณการกกัเก็บไนโตรเจนทั้งหมด 
1.96 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ 
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(ข) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมทีส่ามารถสกดัได้ 
พีดอน 1: มีฟอสฟอรัสตลอดชั้นความลึก 25 เซนติเมตร ทั้งหมด 38.41 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ 

โพแทสเซียม 71.66 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แคลเซียม 1,117.56 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แมกนีเซียม 327.41 
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และโซเดียม 35.57 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ 

พีดอน 2: ตลอดชั้นความลึก 18 เซนติเมตร มีการกกัเก็บฟอสฟอรัส 242.33 กิโลกรัมต่อเฮก
แตร์ โพแทสเซียม 70.01 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แคลเซียม 820.66 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แมกนีเซียม 
246.30 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และโซเดียม 25.94 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ 

พีดอน 3: ตลอดชั้นความลึก 27.5 เซนติเมตร มีการกกัเก็บฟอสฟอรัส 31.00 กิโลกรัมต่อเฮก
แตร์ โพแทสเซียม 127.14 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แคลเซียม 1,089.03 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แมกนีเซียม 
396.95 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และโซเดียม 43.65 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ 
 

6.3.3 ศักยภาพการกกัเกบ็น า้ในระบบนิเวศวนเกษตร 
 

การกกัเก็บน ้ าในระบบนิเวศประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การกกัเก็บน ้ าในมวลชีวภาพของ
พืช และการกกัเก็บน ้ าในดิน พบวา่ ในระบบนิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริมมีปริมาณการ
กกัเก็บน ้ าสูงสุดเฉล่ีย 1,206.75 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ (193.08 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) โดยมีการกกั
เก็บน ้ าในมวลชีวภาพพืช 57.53 ลูกบาศกเ์มตรต่อเฮกแตร์ (9.20 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) และมีการกกัเก็บ
น ้ าในดิน 1,149.22 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ (183.87 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) การกกัเก็บน ้ าในระบบ
นิเวศวนเกษตรท่ีเป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมส่วนใหญ่จะถูกกกัเก็บไวใ้นดิน ประมาณร้อยละ 95.23 
ของปริมาณการกกัเก็บน ้าทั้งหมดในระบบนิเวศ 
 


