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ตารางที่ 4-37 ปริมาณมวลชีวภาพส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
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ตารางที่ 4-38 ปริมาณมวลชีวภาพส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
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ตารางที่ 4-39 ปริมาณมวลชีวภาพส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
เตง็รังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 9 

86 

ตารางที่ 4-40 ปริมาณมวลชีวภาพส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
เตง็รังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 10 
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ตารางที่ 4-41 ปริมาณมวลชีวภาพของพนัธุไ์มป่้าและไผใ่นระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเต็งรัง
ปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 
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ตารางที่ 4-42 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 1  
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ตารางที่ 4-43 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 2 

90 

ตารางที่ 4-44 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 3 

91 

ตารางที่ 4-45 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 4 
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ตารางที่ 4-46 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน

เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 5 
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ตารางที่ 4-47 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 6 

94 

ตารางที่ 4-48 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 7 

94 

ตารางที่ 4-49 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 8 

96 

ตารางที่ 4-50 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 9 

97 

ตารางที่ 4-51 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของพนัธุไ์มป่้าในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม แปลงที่ 10 

97 

ตารางที่ 4-52 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของพนัธุไ์มป่้าและไผใ่นระบบวนเกษตรที่
เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 

98 

ตารางที่ 4-53 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในมวลชีวภาพพชืในระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็
รังปลูกไผเ่สริม 

101 

ตารางที่ 4-54 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในมวลชีวภาพพชืในระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
เตง็รังปลูกไผเ่สริม 

103 

ตารางที่ 4-55 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในมวลชีวภาพพชืในระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
เตง็รังปลูกไผเ่สริม 

104 

ตารางที่ 4-56 ปริมาณแคลเซียมทั้งหมดในมวลชีวภาพพชืในระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็
รังปลูกไผเ่สริม 

105 

ตารางที่ 4-57 ปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมดในมวลชีวภาพพชืในระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
เตง็รังปลูกไผเ่สริม 

106 

ตารางที่ 4-58 ปริมาณธาตุอาหารในมวลชีวภาพของพนัธุไ์มป่้าและไผใ่นระบบวนเกษตร
ที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 

107 

 



 

ฒ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4-59 ปริมาณธาตุอาหารในดินในระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม 109 
ตารางที่ 4-60 ปริมาณน ้ าในมวลชีวภาพของพนัธุไ์มเ้ด่นแยกตามส่วนต่างๆ ของพชื 110 
ตารางที่ 4-61 ปริมาณการกกัเก็บน ้าในมวลชีวภาพของพชืในระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็

รังปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 
111 

ตารางที่ 4-62 ปริมาณการกกัเก็บน ้าในมวลชีวภาพของพนัธุไ์มป่้าและไผ ่ในระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 

112 

ตารางที่ 4-63 ปริมาณการกกัเก็บน ้าสูงสุดในดินของระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูก
ไผเ่สริม (พดีอน 1) 

114 

ตารางที่ 4-64 ปริมาณการกกัเก็บน ้าสูงสุดในดินของระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูก
ไผเ่สริม (พดีอน 2) 

115 

ตารางที่ 4-65 ปริมาณการกกัเก็บน ้าสูงสุดในดินของระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูก
ไผเ่สริม (พดีอน 3) 

115 

ตารางที่ 4-66 ปริมาณการกกัเก็บน ้าในดิน (วนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) ของระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม (พดีอน 1) 

115 

ตารางที่ 4-67 ปริมาณการกกัเก็บน ้าในดิน (วนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) ของระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม (พดีอน 2) 

115 

ตารางที่ 4-68 ปริมาณการกกัเก็บน ้าในดิน (วนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) ของระบบวน
เกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผเ่สริม (พดีอน 3) 

116 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ณ 
 

สารบาญภาพ 
 

  หน้า 

ภาพที่ 3-1 ขอบเขตพื้นที่ของศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
อ าเภอ 

22 

ภาพที่ 3-2 การวดัขนาดล าตน้และความสูงของตน้ไมใ้นแปลงสุ่มตวัอยา่ง 25 
ภาพที่ 3-3 การศึกษาลกัษณะชั้นดิน 28 
ภาพที่ 3-4 การวเิคราะห์สมบติัทางกายภาพและเคมีของตวัอยา่งดิน 28 
ภาพที่ 4-1 ลกัษณะทัว่ไปของระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม 33 
ภาพที่ 4-2 โครงสร้างแนวระนาบของระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม แปลง

ที่ 1 
59 

ภาพที่ 4-3 โครงสร้างแนวระนาบของระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม แปลง
ที่ 2 

59 
ภาพที่ 4-4 โครงสร้างแนวระนาบของระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม แปลง

ที่ 3 
60 

ภาพที่ 4-5 ลกัษณะภูมิประเทศและหนา้ตดัของดิน พดีอน 1 62 
ภาพที่ 4-6 ลกัษณะภูมิประเทศและหนา้ตดัของดิน พดีอน 2 64 
ภาพที่ 4-7 ลกัษณะภูมิประเทศและหนา้ตดัของดิน พดีอน 3 66 
ภาพที่ 4-8 เปรียบเทียบความหนาแน่นรวมของดินและการกระจายของอนุภาคดินตาม

ระดบัความลึกของดินในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม 
70 

ภาพที่ 4-9 เปรียบเทียบสมบตัิทางเคมีของดินในพดีอน 1 พีดอน 2 และพดีอน 3 ตาม
ระดบัความลึกของดินในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม 

75 

ภาพที่ 4-10 เปรียบเทียบสมบตัิทางเคมีของดินในพดีอน 1 พีดอน 2 และพดีอน 3 ตาม
ระดบัความลึกของดินในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม 
(ต่อ) 

76 

ภาพที่ 4-11 เปรียบเทียบสมบตัิทางเคมีของดินในพดีอน 1 พีดอน 2 และพดีอน 3 ตาม
ระดบัความลึกของดินในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม 
(ต่อ) 

77 

ภาพที่ 4-12 ปริมาณมวลชีวภาพของพนัธุไ์มป่้าและไผใ่นระบบวนเกษตรที่เป็นป่าเต็งรัง
ปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 

88 

ภาพที่ 4-13 ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของพนัธุไ์มป่้าและไผใ่นระบบวนเกษตรที่
เป็นป่าเตง็รังปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 

99 

ภาพที่ 4-14 ปริมาณน ้ าในมวลชีวภาพของพนัธุไ์มป่้าและไผใ่นระบบวนเกษตรที่เป็นป่า
เตง็รังปลูกไผเ่สริม (10 แปลง) 

113 

ภาพที่ 4-15 ศกัยภาพการกกัเก็บน ้ าสูงสุดในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเตง็รังปลูกไผ่
เสริม 

116 

 



 

ด 
 

สารบาญตารางภาคผนวก 
 

 หน้า 

ตารางภาคผนวกที่ 1 การแบ่งขนาดและปริมาณของรากพชืในชั้นดิน 137 
ตารางภาคผนวกที่ 2 เกณฑก์ารแบ่งระดบัความหนาแน่นรวมของดิน 137 
ตารางภาคผนวกที่ 3 การแบ่งกลุ่มของเน้ือดิน 138 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ขอ้จ ากดัต่างๆ ที่ใชใ้นการประเมินระดบัของสมบตัิทางเคมีและ 

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
139 

ตารางภาคผนวกที่ 5 ความเขม้ขน้เฉล่ียของธาตุอาหารในเน้ือเยือ่พชื 142 
 


