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ผลงานวิชาการป่าไม้
การประชุมการป่าไม้ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
“ผลผลิตและงานวิจัยป่าไม้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

คณะท�ำงานฝ่ายวิชาการ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2557
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ค�ำน�ำ
การประชุมการป่าไม้ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ครั้งนี้เป็นการด�ำเนินการครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม
2556 นับจากที่ห่างหายไปนานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แบ่งส่วนราชการของกรมป่าไม้
เมื่อปี พ.ศ. 2556 ภายใต้หัวข้อเรื่องผลผลิตและงานวิจัยป่าไม้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่
ลงทะเบียนจ�ำนวนทัง้ หมด 397 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ทงั้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล องค์การ
สวนสัตว์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ส�ำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
รวมถึงสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน เครือข่ายป่าชุมชน และประชาชนทั่วไป
การประชุมการป่าไม้ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านบริหารและด้านวิชาการป่าไม้
2. สร้างเครือข่ายผู้มสี ่วนร่วมด�ำเนินการกิจกรรมด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็ง
3. เป็นเวทีให้ผู้วจิ ัยจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวคิดและประสบการณ์ เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางมาตรการการป้องกัน
รักษาป่า การส่งเสริมการปลูกป่า การส�ำรวจและการจัดท�ำแนวเขตในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับ
ป่าสงวนแห่งชาติ 1,221 ป่า
4. หาแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชน การจัดการป่าไม้ และการฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชด�ำริ
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการและถู ก ต้ อ งตามนโยบายด้ า นที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของรั ฐ บาลของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 รวมถึ ง
Growth Economy และ Asean Economic Community (AEC)
5. ก�ำหนดกลยุทธ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงแนวคิด นโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ได้
6. ให้เจ้าหน้าที่ในระดับ ผอ.ส�ำนัก ผอ.ส่วน และผอ.กลุ่มงาน ได้มีโอกาสรับทราบแนวคิดยุทธวิธี
และเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย เพื่อน�ำไปประยุกต์ และปรับให้อยู่ในแนวทางที่ปฏิบัติงานได้จริง และมีความรู้
ความเข้าใจในกลยุทธ์และพัฒนาการของงานป่าไม้ใหม่ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
การประชุมการป่าไม้ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 นี้ประกอบด้วย กิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่
1. ภาคบริหารจัดการ จัดให้มกี ารบรรยายพิเศษ และการอภิปรายกิจกรรมด้านป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง
1.1 การบรรยายพิเศษ จ�ำนวน 3 หัวข้อ ใช้เวลาทัง้ หมด 4 ชั่วโมง 30 นาที
(1) พระราชด� ำ ริ กั บ งานป่ า ไม้ บรรยายโดยนายเฉลิ ม เกี ย รติ แสนวิ เ ศษ ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

กรมป่าไม้

					(2) การป่าไม้กับประชาคมอาเซียน บรรยายโดย ดร.สุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้จัดการโครงการ
พัฒนาลุ่มน�ำ้ โขง ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
(3) ทิศทางและการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บรรยายโดย ศ.ศรีราชา เจริญพานิช
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.2 การอภิปรายเป็นกลุ่มจ�ำนวน 6 หัวข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เวลา
ทั้งหมด 12 ชั่วโมง 30 นาที
(1) นโยบายการป่าไม้แห่งชาติและยุทธศาสตร์การจัดการ
สรุปได้ว่ากรมป่าไม้ต้องคิดใหม่ ท�ำใหม่ โดยใช้แนวคิดเชิงนโยบายในรูปแบบการ
ป้องกันรักษาป่า การฟื้นฟูป่า การมีส่วนร่วมกันระหว่างป่ากับคน การปฏิบัติตามกฎหมาย การขยายพื้นที่
สีเขียวในเชิงรุก และต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่
(2) ป่าในเมืองเพื่อคุณภาพชีวิต
สรุปได้ว่าป่าในเมืองเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการมีส่วนร่วมกันในชุมชนเพื่อ
ใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชนและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยมีการกล่าวถึง
ป่าในเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และป่าในเมืองเกดน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้
ในอนาคตกรมป่ า ไม้ จ ะมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ทางด้ า นป่ า ในเมื อ งกั บ IUCN สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป่าชุมชนทั่วประเทศ
ตลอดจนยังให้กรมป่าไม้พิจารณาคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมของป่าในเมือง และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้กับ
สายไฟฟ้า ท�ำอย่างไรจึงจะเหมาะสมและสวยงาม
(3) ป่าเศรษฐกิจ : ทางรอด ทางรวยของประเทศ
สรุปได้วา่ กรมป่าไม้ควรเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจ พัฒนาเทคนิคการแปรรูปและเครือ่ งมือ
ให้เหมาะสมกับชนิดไม้ในประเทศไทยและใช้ไม้ให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งบริษัทแสงประไพผลิตภัณฑ์ไม้ จ�ำกัด
เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ประโยชน์ไม้อย่างประหยัดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(4) การเพิ่มมูลค่าผลิตผลป่าไม้จากงานวิจัย
สรุปได้ว่าส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเงินงบประมาณ
และวิชาการที่เกี่ยวข้อง
สมาคมอุตสาหรรมเครื่องเรือนไทย เสนอให้ศึกษาและพัฒนาเครื่องเลื่อยให้เหมาะ
สมกับการแปรรูปชนิดไม้ในประเทศไทยอันเป็นการลดต้นทุนท�ำให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
โรงเลื่อยจักรท่าเสา เป็นต้นแบบการใช้ไม้สักอายุ 10-15 ปี ที่ปลูกด้วยระยะปลูก 4x4
เมตร ในการท�ำเฟอร์นเิ จอร์ วงกบ ประตู พื้นบ้าน เป็นต้น
บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่พัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัส
ให้มีพันธุกรรมดี และชักน�ำให้เกษตรกรปลูกไม้ให้มอี ายุยาวนานขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อไม้
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(5) กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU FLEGT)
สรุ ป ประเด็ น ส� ำ คั ญ ได้ ว ่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอภิ ป รายมี ค วามยิ น ดี ม ากที่ ก รมป่ า ไม้ เ ป็ น
หน่วยงานหลักของการด�ำเนินการแทนทุกภาคส่วน เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการค้า การลงทุนเกีย่ วกับสินค้าทีเ่ ป็นไม้
ในตลาดโลก โดยต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงการยกเลิกมติครม. ปี พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
หารือกันในส่วนของปัญหาการปลูกไม้สัก ที่กล่าวไว้ว่า รายได้ไม่เอื้อ ระเบียบไม่อ�ำนวย รวมถึงการส่งออก
ไม้สักแปรรูปไม่ได้
(6) ประชาชนร่วมมือป่าไม้ยั่งยืน
สรุ ป ให้ ก รมป่ า ไม้ ป รั บ เปลี่ ย นบทบาท โดยท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม ประสานงาน
อ�ำนวยความสะดวก เชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือกับการป่าไม้เป็นผลท�ำให้
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ภาควิชาการ คณะท�ำงานฝ่ายวิชาการได้รับผลงานวิชาการ จ�ำนวนทั้งหมด 44 เรื่อง และคัดเลือก
เพื่อน�ำเสนอในรูปแบบการบรรยาย จ�ำนวน 32 เรื่อง พร้อมจัดท�ำเป็นโปสเตอร์เผยแพร่ผลงาน จ�ำนวน 12 เรื่อง
จากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
2.1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื
2.3 มูลนิธิภูมปิ ัญญาเผ่าพื้นเมืองบนที่สูง
2.4 ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่)
2.5 ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี
2.6 ส�ำนักจัดการที่ดินป่าไม้
2.7 ส�ำนักจัดการป่าชุมชน
2.8 ส�ำนักโครงการพระราชด�ำริและกิจการพิเศษ
2.9 ส�ำนักบริหารกลาง โดยส่วนฝึกอบรม
2.10 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
3. ภาคนิทรรศการ มีการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการและที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 10 หน่วยงาน
3.1 ส�ำนักส่งเสริมการปลูกป่า น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้อการก่อสร้างฝายต้นน�้ำล�ำธาร
การเพาะช�ำกล้าไม้ การปลูกป่า การฟื้นฟูป่าและการปลูกป่าภาคเอกชน
3.2 ส�ำนักจัดการป่าชุมชน น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้อผลผลิตจากป่าชุมชน เครื่องจักสานและ
ผลิตภัณฑ์จากตรัง สมุนไพรจากเชียงใหม่ และเถาวัลย์ทองจากกาญจนบุรี
3.3 ส�ำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้ออุปกรณ์ดับไฟป่า
แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟป่า และจุดเกิดไฟป่า รวมถึงโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่
และโครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต ตลอดจนอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า
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3.4 ส�ำนักด่านป่าไม้ น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้อกฎหมายหลักในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
3.5 ส�ำนักการอนุญาต น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้อการอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
และภารกิจของส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
3.6 ส�ำนักจัดการที่ดินป่าไม้ น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้อการส�ำรวจรังวัด ภาพถ่ายทางอากาศ
สิทธิ์ท�ำกินของประชาชนและหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ
3.7 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านป่าไม้ การจัดการเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่ แมลงศัตรูและโรคของไม้ปา่ ไม้สกุลอะเคเซีย ไม้สกั ไม้สาละอินเดีย และไผ่
3.8 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการน�ำเสนอนิทรรศการ
ในหัวข้อการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างยั่งยืน
3.9 ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมวนศาสตร์ ชุ ม ชนแห่ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ในนามรี ค อฟ
(RECOFTC) น�ำเสนอนิทรรศการในหัวข้อคนท้องถิ่นเป็นกุญแจส�ำคัญสู่ป่าที่สมบูรณ์
3.10 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) น�ำเสนอ
นิทรรศการในหัวข้อ โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านป่าไม้หลักสูตรระยะสั้น ที่เกี่ยวกับการท�ำผลิตภัณฑ์จาก
ส่วนของต้นไม้ในสวนป่า การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะ วิธีการเพาะเมล็ดไม้ป่าและการฝึกปฏิบัติการท�ำ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนไม้ โดยในภาพรวมของการประชุมการป่าไม้ครัง้ นี้ มีนกั เรียน นักศึกษา และประชาชน
เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการค่อนข้างน้อย
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งครั่ ง สภาพการผลิ ต
และการตลาดครัง่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเลีย้ งครัง่ ซึง่ ด�ำเนินการในท้องทีจ่ งั หวัดล�ำปาง
ล�ำพูน และพะเยา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจเอกสารงานวิจัยและการสัมภาษณ์เกษตรกร 302 ราย
พ่อค้าคนกลาง 30 ราย และโรงงานแปรรูปครั่ง 5 ราย เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ต้นทุน ผลผลิต การตลาด ราคารับ
ซื้อและขายครั่งดิบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงครั่ง ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 50-69 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพท�ำการเกษตร และเห็นว่า การเลี้ยง
ครั่งเป็นรายได้เสริมและรายได้ดี โดยมีรูปแบบการด�ำเนินการและการแบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งหมด 8 รูปแบบ
เกษตรกร ร้อยละ 92.38 มีต้นไม้เป็นของตนเอง และด�ำเนินการเพาะเลี้ยงครั่งด้วยตนเองตามขั้นตอนต่างๆ
แต่ถ้าเกษตรกรบางรายที่มีอายุมากและมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่มาก ท�ำให้มีต้นทุนในการจ้างปล่อยครั่งพันธุ์
และปีนตัดกิ่งเก็บผลผลิตครั่ง เป็นเงิน 300-700 บาท/คน/วัน ส�ำหรับวิถีทางการตลาดครั่ง พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายครั่งให้พ่อค้าคนกลางและปริมาณครั่งดิบส่วนใหญ่ที่ส่งให้โรงงานแปรรูปครั่งผ่านทางพ่อค้า
รับซื้อครั่งรายใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนโรงงานแปรรูปครั่ง ราคารับซื้อครั่งต่อกิโลกรัมเฉลี่ยของพ่อค้าคนกลางและ
โรงงานแปรรูปครั่งช่วงกลางเดือนธันวาคมในปี พ.ศ. 2554 คือ 145 บาท และ 167 บาท และ ปี พ.ศ. 2555 คือ
220 บาท และ 240 บาท ตามล�ำดับ ด้านการค้ากับต่างประเทศ พบว่า ในด้านปริมาณการส่งออก ประเทศไทย
ขายครั่งให้ประเทศอินเดียมากที่สุด ส่วนในด้านราคาครั่งเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่ส่งออก พบว่า ประเทศเยอรมนี
ให้ราคาสูงที่สุด ขณะที่ประเทศอินเดียให้ราคาต�่ำที่สุด และพบว่า สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกินไปและถูกพ่อค้า
คนกลางกดราคารับซื้อครั่งดิบ เป็นปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดและเกษตรกรส่วนใหญ่เสนอแนะว่า ต้องการให้รัฐบาล
ประกันราคารับซื้อและต้องการยืมครั่งพันธุ์จากทางราชการ
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ABSTRACT
The purposes of this study were to evaluate general situation of the farmers and to study situation
of Lac products and Lac marketing as well as problems and suggestions of Lac cultivation. This study was
conducted in Lampang, Lampoon and Phayao provinces located in the northern of Thailand. The study data
were collected from research documents as well as interviewing 302 farmers, 30 middle men and 5 seed
Lac mill owners. These were general data, cost, products, marketing, sale and buying price of raw Lac,
problems and suggestions. The results were revealed that most famers’ age was among 50-69 years
old that finished primary school and to do agriculture carrier. The most importance reasons of farmers on
Lac cultivation were good income. Income sharing pattern of farmers from Lac cultivation were 8 patterns.
92.38 % of Farmers had their own trees and did Lac cultivation by themselves. Nevertheless, some farmers
may had labor cost for cultivating Lac insect cost and cutting cost which was 300-700 bath/person/day,
when size of their own trees were over size. For marketing pathway, most famers sold Lac to middle men
and most Lac that sold to Lac processed mill through middle men which was representative of seed Lac
mills. Buying price average of raw Lac which purchased by middle men and seed Lac mills at the middle of
December 2011 were 145 and 167 bath/kilogram and December 2012 were 220 and 240 bath/kilogram,
respectively. For seed Lac export, Thailand sold the largest quantity of seed Lac to India. Germany gave the
highest average price of seed Lac per kilogram while India gave the lowest. The importance problems and
obstructions of farmers were over heat weather, and lower raw Lac price. They suggested that associated
government departments to guarantee buying price of raw Lac and support Lac insect species in the year
which faced with drought and lack of Lac insect species.

Keywords : Laccifer lacca kerr,  Lac cultivation,  Lac marketing
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ค�ำน�ำ
แมลงครัง่ (Laccifer lacca kerr) มีความเกีย่ วข้องกับมนุษย์มาตัง้ แต่สมัยโบราณ และจัดเป็นเพลีย้ ชนิดหนึง่
ที่เป็นแมลงเศรษฐกิจหรือเป็นศัตรูของต้นไม้ เพราะด้วยลักษณะการด�ำรงชีวิตของแมลงครั่งจะอาศัยเกาะอยู่
ตามกิ่งไม้แล้วใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นงวงดูดกินน�้ำเลี้ยงจากต้นไม้เป็นอาหาร และปล่อยสารที่มีลักษณะ
นิม่ เหนียวสีเหลืองออกมาตลอดเวลาจากตัวครัง่ เพือ่ ห่อหุม้ ตัวป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอก เมือ่ สารดังกล่าว
ถูกอากาศนานเข้าจะแข็งและกลายเป็นสีน�้ำตาลเรียกว่า ครั่ง ครั่งที่เก็บมาและกะเทาะออกจากกิ่งไม้แล้ว
เรียกว่า ครั่งดิบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรเก็บเพื่อน�ำไปขาย แมลงครั่งสามารถเลี้ยงบนต้นไม้ได้หลายชนิด ได้แก่
จามจุรีหรือฉ�ำฉา ปันแถ พุทรา เป็นต้น ครั่งดิบมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญคือ เรซิ่น ขี้ผึ้ง สีซากตัวครั่งและสารอื่นๆ
ส่วนครั่งที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมคือ สีครั่ง และเนื้อครั่ง (ฝ่ายวิจัยของป่า, 2534)
การน�ำครั่งมาใช้ประโยชน์มีมานานไม่ต�่ำกว่า  4,000 ปี โดยประเทศแรกที่มีการใช้ครั่งประทับตรา
คือ ประเทศอียิปต์ ครั่งเคยถูกใช้ท�ำเป็นแผ่นเสียง เรียกว่า แผ่นครั่ง ต่อมาการใช้ครั่งเพื่อปิดผนึกของส�ำคัญ
ต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนทรัพย์สินส่วนตัวยังมีอยู่ เช่น ใช้ปิดหีบเลือกตั้ง สีย้อมเส้นไหม การใช้ประโยชน์
จากครั่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบราชการไทยมาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ โดยปรากฏค� ำ ว่ า ประทั บ ครั่ ง ตั้ ง แต่
สมัยสุโขทัย โดยใช้ครัง่ ประทับปิดสิง่ ของส�ำคัญต่างๆ เช่น เครือ่ งบรรณาการหรือส�ำรับเครือ่ งต้นของพระมหากษัตริย์
ปัจจุบันครั่งถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น แล็คเกอร์ สีผสมอาหาร สีทาบ้าน หมึก
พิมพ์กันน�ำ 
้ เป็นต้น (ฝ่ายวิจัยของป่า, 2534; วนิดา, 2544; ส�ำราญ, 2532)
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ท�ำการเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพรอง ประกอบกับเกษตรกรยังขาดความรู้ความ
ช�ำนาญในการเลี้ยงครั่งให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี และถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้
สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกินไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่แม่ครั่งเริ่มขยายพันธุ์ท�ำให้แม่ครั่งตาย
เป็นจ�ำนวนมาก (กองค้นคว้า, 2508) ส่งผลให้ผลผลิตครั่งและการส่งออกครั่งไม่สม�่ำเสมอในแต่ละปี แต่หาก
มีการเลี้ยงสม�่ำเสมอและมีผลผลิตครั่งทุกปีและใช้ครั่งพันธุ์ของตนเอง อาจท�ำให้รายได้คุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้
ในการเลีย้ ง ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสภาพทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งครัง่ สภาพการผลิต
และการตลาดครั่ง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงครั่ง
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วิธีการศึกษา
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่ง
ท�ำการศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรที่เลี้ยงครั่งในท้องที่จังหวัดล�ำปาง ล�ำพูน และพะเยา จ�ำนวน
302 ราย โดยศึกษาลักษณะทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่ง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
ประสบการณ์ในการเลี้ยงครั่ง และเหตุผลในการเลี้ยงครั่งของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกด้านข้อมูล
จากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงครั่ง

สภาพการผลิตและการตลาดครั่ง
ศึกษาสภาพการผลิตของเกษตรกร โดยศึกษาวิธีด�ำเนินการเลี้ยงครั่งรูปแบบต่างๆ ของเกษตรกร เช่น
เกษตรกรเป็นผูด้ ำ� เนินการเองทัง้ หมด หรือด�ำเนินการบางส่วน เช่น เจ้าของต้นไม้ ผูข้ อปล่อยครัง่ ผูข้ อเหมาซือ้ เป็นต้น
ศึกษาการแบ่งผลประโยชน์จากการเลี้ยงครั่งในรูปแบบต่างๆ เพื่อหารูปแบบการเลี้ยงครั่งของเกษตรกร
และศึกษาสภาพการตลาดครัง่ โดยศึกษาข้อมูลการจ�ำหน่ายของเกษตรกร และข้อมูลการรับซือ้ ผลผลิตครัง่ ของ
พ่อค้าคนกลางและโรงงานแปรรูปครั่ง เพื่อหาวิถีการตลาดครั่งของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายในรอบปี
การผลิต พ.ศ. 2553 – 2554 และในรอบปีการผลิต พ.ศ. 2554 – 2555

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่ง
ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรที่เลี้ยงครั่งในพื้นที่เป้าหมายจ�ำนวน 302 ราย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพหลัก ประสบการณ์ในการเลี้ยงครั่ง และเหตุผลในการเลี้ยงครั่งของเกษตรกร ผลการศึกษามีดังนี้
(ตารางที่ 1)

เพศ
เกษตรกรที่สัมภาษณ์ พบว่า เป็นเพศชาย จ�ำนวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.48 และเป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.52  

อายุ
ผู้เลี้ยงครั่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี จ�ำนวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.12 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี จ�ำนวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.82 เห็นได้ว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัย
กลางคนขึ้นไปจนถึงสูงอายุ โดยเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 50-69 ปี มีจ�ำนวนถึง 178 ราย คิดเป็นร้อยละ
58.94 เนื่องจากการเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพรองจากการท�ำไร่ท�ำนา ลักษณะการเลี้ยงไม่ค่อยยุ่งยากไม่ต้องมีการ
ดูแลมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว จึงเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพรอง แต่ไม่เป็นที่นิยม
ของแรงงานวัยหนุ่มสาวที่ส่วนใหญ่นยิ มท�ำงานรับจ้างตามเมืองใหญ่ๆ
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ตารางที่ 1  ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรที่เลี้ยงครั่ง
จำ�นวน
(n=302)

ร้อยละ

1. เพศ
     1.1    ชาย
     1.2    หญิง

237
65

78.48
21.52

2. อายุ (ปี)
     2.1    30-39
     2.2    40-49
     2.3    50-59
     2.4    60-69
     2.5    70-79
     2.6    มากกว่า 80

9
53
97
81
51
11

2.98
17.55
32.12
26.82
16.89
3.64

3. ระดับการศึกษา
     3.1    ไม่ได้ศึกษา
     3.2    ประถมศึกษา
     3.3    มัธยมต้น
     3.4    มัธยมปลาย,ปวช
     3.5    อนุปริญญา,ปวส
     3.6    ปริญญาตรี
     3.7    ปริญญาโท

12
219
28
35
3
4
1

3.97
72.52
9.27
11.59
0.99
1.33
0.33

4. อาชีพหลัก
     4.1    การเกษตร
     4.2    ธุรกิจส่วนตัว
     4.3    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
     4.4    รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท

263
17
12
10

87.09
5.63
3.97
3.31

รายการ
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ตารางที่ 1  (ต่อ)
จำ�นวน
(n=302)

ร้อยละ

5. ประสบการณ์ในการเลี้ยงครั่ง (ปี)
     5.1    น้อยกว่า 10
     5.2    10-19
     5.3    20-29
     5.4    30-39
     5.5    40-49
     5.6    มากกว่า 50

57
46
59
51
46
43

18.87
15.23
19.54
16.89
15.23
14.24

6. เหตุผลในการเลี้ยงครั่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
     6.1    รายได้เสริม/รายได้ดี
     6.2    เลี้ยงง่าย/ดูแลง่าย
     6.3    สืบต่อจากพ่อแม่
     6.4    เลี้ยงตามเพื่อนบ้าน
     6.5    มีที่ดิน/มีต้นไม้อยู่แล้ว
     6.6    อื่นๆ ตามค�ำแนะน�ำ, รับจ้างปล่อย

207
51
40
30
30
7

68.54
16.89
13.25
9.93
9.93
2.32

รายการ

ระดับการศึกษา
เกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งส่วนใหญ่จบประถมศึกษา จ�ำนวน  219 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.52 รองลงมาจบ
มัธยมปลาย, ปวช. และมัธยมต้น จ�ำนวน 35 ราย และ 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.59 และ 9.27 ตามล�ำดับ
ท�ำให้ทราบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งจบการศึกษาค่อนข้างต�่ำ  เพราะการเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ ซึ่งเกษตรกรมีความช�ำนาญและไม่ต้องใช้ทักษะในการเลี้ยงมาก

อาชีพหลัก
เกษตรกรประกอบอาชีพท�ำการเกษตร จ�ำนวน  263 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.09 รองลงมาประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.63 ท�ำให้ทราบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งส่วนใหญ่มอี าชีพ
หลัก คือ เกษตรกรรม ได้แก่ การท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ไม่พบเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเลี้ยงครั่ง
เป็นอาชีพหลัก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรนารายณ์ (2553) ที่พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งส่วนใหญ่
(ร้อยละ 86) มีอาชีพหลักท�ำการเกษตร
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ประสบการณ์ในการเลี้ยงครั่ง
จ�ำนวนเกษตรกรซึ่งมีประสบการณ์ในการเลี้ยงครั่งตั้งแต่ น้อยกว่า 10 ปี ไปจนถึง มากกว่า 50 ปี
ใกล้เคียงกัน โดยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงครั่ง 20-29 ปี จ�ำนวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.54 รองลงมา
ได้แก่ ต�่ำกว่า 10 ปี และ 30-39 ปี จ�ำนวน 57 ราย และ 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.87 และ 16.89 ตามล�ำดับ
เกษตรกรส่วนใหญ่มตี น้ ไม้เป็นของตนเองและใช้ตน้ ไม้ทขี่ นึ้ อยูต่ ามหัวไร่ปลายนาเลีย้ งครัง่ รวมทัง้ เลีย้ งสืบทอดกันมา

เหตุผลในการเลี้ยงครั่ง
เกษตรกรให้เหตุผลว่า การเลีย้ งครัง่ เป็นรายได้เสริมและรายได้ดี จ�ำนวนมากถึง 207 ราย คิดเป็นร้อยละ
68.54 รองลงมา เลี้ยงง่ายและดูแลง่าย และเลี้ยงสืบต่อจากพ่อแม่ จ�ำนวน 51 ราย และ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ
16.89 และ 13.25 ตามล�ำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรนารายณ์ (2553) ที่พบว่า เหตุผลที่เกษตรกร
เลีย้ งครัง่ มากทีส่ ดุ เพราะคิดว่ารายได้ดี (ร้อยละ 52) จากการทีเ่ กษตรกรส่วนใหญ่มตี ้นไม้ทใี่ ช้เลีย้ งครัง่ เป็นของ
ตนเองอยู่แล้ว และใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก ท�ำให้ต้นทุนในการเลี้ยงต�่ำ  ไม่ต้องดูแลมาก อีกทั้งในบางปี
ครั่งดิบมีราคาแพง และหากได้ผลผลิตครั่งปริมาณมาก จะท�ำให้การเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพรองที่สามารถสร้าง
รายได้เป็นอย่างดี

สภาพการผลิตและการตลาดครั่ง
การผลิต
			 ลักษณะและรูปแบบการเลี้ยงครั่ง
เกษตรกรบางรายมีการด�ำเนินงานหลายลักษณะรวมกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2  ลักษณะการเลี้ยงครั่งของเกษตรกร

รายการ
1. มีต้นไม้เลี้ยงครั่งเอง
2. เช่าต้นไม้เลี้ยงครั่ง
3. เจ้าของต้นไม้ให้คนอื่นมาปล่อยเชื้อ
4. เจ้าของต้นไม้(ขายเหมา)
5. รับจ้างปล่อยครั่ง
6. ผู้เหมาซื้อ
7. นายหน้าเหมาซื้อ

จำ�นวน
(n=302)

ร้อยละ

279
42
14
8
1
1
1

92.38
13.91
4.64
2.65
0.33
0.33
0.33

หมายเหตุ : เกษตรกรแต่ละรายด�ำเนินการได้หลายลักษณะ
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การประชุ
การประชุมมการป่
การป่าเม้
าเม้ปประจํ
ระจําปีาปี2556
2556
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นไม้ของตนเอง จ�ำนวนมากถึง 279 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.38
รองลงมา ได้แก่ เช่าต้นไม้เพื่อเลี้ยงครั่ง และเป็นเจ้าของต้นไม้แต่ให้ผู้อ่นื มาขอปล่อย จ�ำนวน 42 ราย และ 14 ราย
ดยกษตรกรส่
ดยกษตรกรส่วน฿หญ่
วน฿หญ่มมีตีต้น้นเม้เม้ของตนอง
ของตนองจํจํา นวนมากถึ
า นวนมากถึง ง279
279ราย
รายคิคิดดป็ป็นนร้อร้อยละ
ยละ92.38
92.38
คิดเป็นร้อยละ 13.93 และ 4.64 ตามล�ำดับ และพบว่า เป็นผู้รับจ้างปล่อยครั่ง ผู้เหมาซื้อ และนายหน้า
รองลงมา
รองลงมาเด้เด้ก่ก่ช่ช่าต้าต้นนเม้เม้พืพื่อ่อลีลีย้ งครั
ย้ งครั่ง ่งละป็
ละป็นนจ้จ้า ของต้
า ของต้นนเม้เม้ต่ต่฿ห้฿ห้ผผู้อู้อื่นื่นมาขอปล่
มาขอปล่ออยยจํจํา นวน
า นวน4242ราย
ราย
เหมาซื้อ เพีคิดยป็
งประเภทละ13.93
1 ราย คิด4.64
เป็นร้อยละาดั0.33
จากผลการศึกษาท�ำให้ทอราบว่
า เกษตรกรส่
วนใหญ่
ละ
ละ1414ราย
ราย คิดป็นนร้อร้อยละ
ยละ 13.93ละ
ละ 4.64ตามลํ
ตามลําดับบละพบว่
ละพบว่า าป็ป็นนผูผู้รั้บรับจ้จ้า งปล่
า งปล่อยครั
ยครั่ง ่งผูผู้ หมาซื
้ หมาซื้อ้อ
มีต้นไม้ทาี่ใหมาซื
เลี้ยงครั
เป็
นงประภทละ
ของตนเองและเลี
่งนด้นร้วอร้ยตนเอง
เนื่อจากผลการศึ
งจากการเลี
่งาสามารถท�
ำาได้า โดยง่าย
ละนายหน้
้อ้อพี่งพี
ยยงประภทละ
1 1ราย
฿ห้
ละนายหน้
าช้หมาซื
ราย้ยคิงครั
คิดดป็ป็
อยละ
ยละ0.33
0.33
จากผลการศึ้ยกงครั
กษาทํ
ษาทํ
า ฿ห้ททราบว่
ราบว่
ไม่ต้องดูวแน฿หญ่
ทั่ง้งป็
รั่ง่งพัด้่งนด้วธุยตนอง
องตนเองเพื
่องจากการลี
ลดต้นทุนการเลี
กษตรกรส่
นืนื่อ่องจากการลี
้ย้ยงครั
กษตรกรส่
วลมาก
น฿หญ่มและมี
มีตีต้น้นเม้เม้ทตที่฿้นช้ี่฿ทุช้ลีนลี้ยต�งครั
้ย่ำ งครั
่งนีป็้เนกษตรกรสามารถใช้
นของตนองละลี
ของตนองละลีย้ งครั
ย้ คงครั
ว์ขยตนอง
งครั้ย่งง่ง โดยเก็บ
ครั่งพันาธุเด้
์ไาว้เด้สดยง่
นหนึ
ภายหลั
นธุ์ในปีต่อไป คครั่งรัพั่ง พันนธุ์ธุข์องตนอง
สามารถทํ
ายา่งยเม่
ลมาก
สามารถทํ
่วดยง่
เม่ตต้อ้องดูงดูงจากการขายครั
ลมากละมี
ละมีตต้น่ง้นทุดิทุบนนต่เพืต่ํา ํา่อทัใช้ทั้งขนี้งยายพั
นี้ กษตรกรสามารถ฿ช้
้ กษตรกรสามารถ฿ช้
ของตนอง
เกษตรกรที
เ่ ลีบย้ บครั
งครั
าหมาย
จ�ำนวน
302 ราย มีร่งปู ดิ่งแบบการด�
นการและการแบ่
พืพื่อ่อลดต้
ย้ งย้ งดยก็
่งภายหลั
งจากการขายครั
นนธุ์ธุ฿นปี
ลดต้นนทุทุนนการลี
การลี
ดยก็
ครั่งพั่งง่ พันในพื
นธุ์เธุว้์เน้ สว้ทีส่วเ่ นหนึ
วป้นหนึ
่งภายหลั
งจากการขายครั
ดิบบพืพื่อ่อ฿ช้฿ช้ขำยายพั
ขเนิยายพั
์฿นปี งปัน
ต่ต่อผลประโยชน์
ทั้งหมด 8 รูปแบบ (ตารางที่ 3) และสัดส่วนของเกษตรกรแบ่งตามรูปแบบการด�ำเนินการ
อเปเป
กษตรกรที
่ลี่ลี้ยงครั
่ง฿นพื
กษตรกรที
้ยยงครั
่ง฿นพืน้ น้ทีที่ปู่ปูา่ 4หมาย
าหมายจําจํนวน
านวน302
302ราย
รายมีมีรูปรูปบบการดํ
บบการดํา นิ
า นินนการละการ
การละการ
แต่ละรูปแบบ
ดังรายละเอี
ดในตารางที
บ่บ่งป๎งป๎นนผลประยชน์
ผลประยชน์ทัทั้งหมด
้งหมด88รูปรูปบบ
บบ(ตารางที
(ตารางที่ 3)่ 3)ละสั
ละสัดดส่ส่ว นของกษตรกรบ่
ว นของกษตรกรบ่ง ตามรู
ง ตามรูปปบบการ
บบการ
ดํดําตารางที
นิ
ลละรูปะรูปแบบการเลี
ยด฿นตารางที
านินนการต่
การต่
ปบบ
บบดัดังรายละอี
ง้ยรายละอี
ยด฿นตารางที่ 4่ 4
่ 3  รู
งครั่งของเกษตรกร
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ตารางที
ตารางที่ 3่ 3รูปรูปบบการลี
บบการลีย้ งครั
ย้ งครั่งของกษตรกร
่งของกษตรกร
รูปรูบบ
ปบบ

ผู้ดผูํา้ดนิ
นการ
ํานิ
นการ

1 1 2 จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
22 3
ผู้ผูหมาซื
อ้ อ้
้หมาซื
จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
33 4
ผู้ปผูล่้ปอล่ยครั
่งพั่งนพัธุน์ ธุ์
อยครั
จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
44 5
ผู้ปผูล่้ปอล่ยครั
่งพั่งนพัธุน์ ธุ์
อยครั
จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
55 6
ผู้ปผูล่้ปอล่ยครั
่งพั่งนพัธุน์ ธุ์
อยครั
จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
6 6 นายหน้
าหมาซื
อ้ อ้
นายหน้
าหมาซื
7 ผู้หมาซือ้ ครั่งจากนายหน้า
ผู้หมาซือ้ ครั่งจากนายหน้า
จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
7 7 ผู้ปผูล่้ปอล่ยครั
่งพั่งนพัธุน์ ธุ์
อยครั
8 ผู้ตัดก็บครั่ง
ผู้ตัดก็บครั่ง
จ้จ้
าของต้
นเม้
าของต้
นเม้
8 8 ผู้ปผูล่้ปอล่ยครั
่งพั่งนพัธุน์ ธุ์
อยครั
ผู้ผูหมาซื
อ้ อ้
้หมาซื

ต้นต้ทุนนทุของการพาะลี
้ยงครั
่ง ่ง
นของการพาะลี
้ยงครั
ค่าค่ครั
่ง ่ง
ค่าค่า
ค่าค่ดูาดูลล
ค่าค่า
าครั
ค่าค่ตัาดตัด
พันพัธุน์ &ธุ์ & ปล่ปล่
อยอย หลัหลั
งปล่
อยอย
กะทาะ
งปล่
กะทาะ
ก็ก็
บครั
่ง ่ง
บครั
วัสวัดุสหดุ่อห่อ ครัครั
่งพั่งนพัธุน์ ธุ์ ครัครั
่งพั่งนพัธุน์ ธุ์
ครัครั
่ง ่ง

























































หมายเหตุ: 
ดด�ำําดเนิ
นนการ
หมายหตุ
= =ดํด�าดํำนิาเนินินนการ
เม่เม่
นิํานิ
การ
หมายหตุ
::  =
นการ     =
การ= =ไม่
นการ
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การบ่
งป๎งนป๎ผลประยชน์
การบ่
นผลประยชน์
ของผู
้ดํา้ดนิ
นการ
ของผู
ํานิ
นการ
เด้เด้
รับรรายเด้
จากการขายทั
้งหมด
ับรายเด้
จากการขายทั
้งหมด
ตามราคาที
่ตกลงกั
บผูบ้ผูหมาซื
อ้ อ้
ตามราคาที
่ตกลงกั
้หมาซื
เด้เด้
รับรรายเด้
จากการขายทั
้งหมด
ับรายเด้
จากการขายทั
้งหมด
เด้เด้50%
ทั้งทหมด
50%จากรายเด้
จากรายเด้
ั้งหมด
เด้เด้50%
ทั้งทหมด
50%จากรายเด้
จากรายเด้
ั้งหมด
เด้เด้50%
ทั้งทหมด
50%จากรายเด้
จากรายเด้
ั้งหมด
เด้เด้50%
ทั้งทหมด
50%จากรายเด้
จากรายเด้
ั้งหมด
เด้เด้
หนึห่งนึ฿นสามของรายเด้
ทั้งทหมด
่ง฿นสามของรายเด้
ั้งหมด
เด้เด้
สอง฿นสามของรายเด้
ทั้งทหมด
สอง฿นสามของรายเด้
ั้งหมด
ตามราคาที
่ตกลงกั
บนายหน้
าา
ตามราคาที
่ตกลงกั
บนายหน้
ตามราคาที
่ตกลงกั
บผูบ้ผูหมาซื
อ้ อ้
ตามราคาที
่ตกลงกั
้หมาซื
เด้เด้
รับรรายเด้
จากการขายทั
้งหมด
ับรายเด้
จากการขายทั
้งหมด
เด้เด้
หนึห่งนึ฿นสามของรายเด้
ท
้
ั
ง
หมด
่ง฿นสามของรายเด้ทั้งหมด
เด้เด้
หนึห่งนึ฿นสามของรายเด้
ทั้งทหมด
่ง฿นสามของรายเด้
ั้งหมด
เด้เด้
หนึห่งนึ฿นสามของรายเด้
ทั้งทหมด
่ง฿นสามของรายเด้
ั้งหมด
เด้เด้50%
50%จากการขายหมา
จากการขายหมา
เด้เด้50%
50%จากการขายหมา
จากการขายหมา
เด้เด้
รับรรายเด้
จากการขายทั
้งหมด
ับรายเด้
จากการขายทั
้งหมด

กรมป่าไม้

ตารางที่ 4  สัดส่วนของเกษตรกรแบ่งตามรูปแบบการเลี้ยงครั่ง
รายการ
รูปแบบการเลี้ยงครั่งของเกษตรกร
     รูปแบบที่ 1
     รูปแบบที่ 2
     รูปแบบที่ 3
     รูปแบบที่ 4
     รูปแบบที่ 5
     รูปแบบที่ 6
     รูปแบบที่ 7
     รูปแบบที่ 8

จำ�นวน
(n=302)

ร้อยละ

268
48
58
3
17
4
4
7

88.47
15.89
19.21
0.99
5.63
1.32
1.32
2.32

จากตารางที่ 4 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ด�ำเนินการเลี้ยงครั่งรูปแบบที่ 1 คือ เกษตรกรเป็นผู้
ด�ำเนินการเองทัง้ หมด มีจ�ำนวนมากถึง  268 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.74 รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรด�ำเนินการ
ในรูปแบบที่ 3 คือ เกษตรกรเป็นเจ้าของต้นไม้หรือผู้มีครั่งพันธุ์มาขอเช่าต้นไม้เพื่อเลี้ยงครั่ง และรูปแบบที่ 2 คือ
เกษตรกรเป็นเจ้าของต้นไม้ด�ำเนินการปล่อยครั่งพันธุ์เองแต่ขายเหมาต้นหรือผู้เหมาซื้อ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
ครั่งจากเกษตรกร มีจ�ำนวน 58 ราย และ 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.21 และ 15.89 ตามล�ำดับ จากผลการ
ศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มตี ้นไม้เป็นของตนเองและด�ำเนินการเลี้ยงครั่งเองทัง้ หมด
			 ต้นทุนการเลี้ยงครั่ง
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครั่งของเกษตรกรในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พบว่า ค่าห่อครั่งพันธุ์
ค่าทอนกิ่ง และค่ากะเทาะครั่ง ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ค่าเชื้อครั่ง ค่าปล่อยครั่งพันธุ์ และค่าปีนตัดกิ่ง เพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะค่าปล่อยครั่งพันธุ์และค่าปีนตัดกิ่งที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก (ตารางที่ 5) จากผลการศึกษาแสดงให้
ทราบว่า โดยทั่วไปเกษตรกรส่วนใหญ่ด�ำเนินการเพาะเลี้ยงครั่งด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่มีอายุมากและ
มีต้นจามจุรีขนาดใหญ่มาก ที่ไม่สามารถด�ำเนินการปล่อยครั่งพันธุ์และปีนตัดกิ่งได้ด้วยตนเอง อาจต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการจ้างคนมาด�ำเนินการแทน
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ตารางที่ 5  ต้นทุนการเลี้ยงครั่ง
รายการ

พ.ศ. 2554*

พ.ศ. 2555*

หมายเหตุ

ค่าเชื้อครั่ง
(บาท/กิโลกรัม)

160 - 200

180 - 250

ปกติมีเชื้ออยู่แล้ว

ค่าห่อครั่งพันธุ์
(บาท/ซอง)

0.50-1.00

1.00

ทำ�ได้ 300 ซอง/วัน
(10-12 ซอง/กิโลกรัม)
ปกติดำ�เนินการเอง

ค่าปล่อยครั่งพันธุ์
(บาท/คน/วัน)

200 - 300

300 - 500

ปล่อยได้ 1-7 ต้น/วัน
(ต้นใหญ่-ใหญ่มาก)

ค่าปีนตัดกิ่ง
(บาท/คน/วัน)

200-300

300-700

ปีนตัดกิ่งได้ 1-7 ต้น/วัน
(ต้นใหญ่-ใหญ่มาก)

ค่าทอนกิ่ง
(บาท/วัน)

150 (หญิง) / 200 (ชาย) 150 (หญิง) / 200 (ชาย)

ค่ากะเทาะครั่ง
(บาท/กิโลกรัม)

2-5

2-5

ปกติดำ�เนินการเอง
ปกติดำ�เนินการเอง

หมายเหตุ : * = ปีท่เี ก็บผลผลิตครั่ง

การตลาด
			 วิถีการตลาดครั่ง
การตลาดจากรูปแบบและการแบ่งผลประโยชน์จากการเลีย้ งครัง่ ของเกษตรกร (ตารางที่ 3 และ 4)
และผลการศึกษาสภาพการตลาดครั่งจากข้อมูลการจ�ำหน่ายครั่งของเกษตรกร จ�ำนวน 302 ราย และการรับ
ซื้อผลผลิตครั่งของพ่อค้าคนกลาง จ�ำนวน  30 ราย และโรงงานแปรรูปครั่ง จ�ำนวน 5 ราย ท�ำให้ทราบถึงวิถี
การตลาดครั่งของเกษตรกร (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1  วิถีการตลาดครั่ง
		
จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จ�ำหน่ายครั่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง ได้แก่ พ่อค้าเร่
ที่มาขอรับซื้อครั่งจากเกษตรกรขณะเก็บผลผลิตครั่งในพื้นที่ปลูกหรือพ่อค้ารายย่อยที่อยู่ภายในหมู่บ้าน
ซึ่งเกษตรกรสามารถน�ำไปขายได้โดยตรงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เกษตรกรบางส่วนจ�ำหน่ายครั่ง
โดยตรงให้กับโรงงานแปรรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เป็นพ่อค้ารับซื้อครั่ง ซึ่งคล้ายคลึงกับ ผลการศึกษา
สภาพการตลาดครั่งของศรนารายณ์ (2553) ที่พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 46 น�ำครั่งไปขายที่จุดรับซื้อของพ่อค้า
คนกลาง ซึ่งได้แก่ พ่อค้าท้องที่ที่รวบรวมและพ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 36 ขายที่แหล่งเพาะเลี้ยงจากการที่พ่อค้า
หรือตัวแทนโรงงานมารับซื้อเอง และร้อยละ 18 น�ำไปขายที่โรงงานแปรรูปครั่ง ซึ่งพ่อค้าที่รับซื้อ ได้แก่ พ่อค้า
ท้องถิ่น ร้อยละ 70 พ่อค้ารวบรวมท้องที่ ร้อยละ 20 และตัวแทนโรงงาน ร้อยละ 10
พ่อค้ารายย่อยหรือพ่อค้าท้องทีท่ รี่ บั ซือ้ ครัง่ จากเกษตรกรขายครัง่ ดิบให้กบั พ่อค้ารับซือ้ ครัง่ รายใหญ่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของโรงงานแปรรูปครั่ง เพราะราคารับซื้อของตัวแทนโรงงานเป็นราคาเดียวกับ
ราคาที่ขายให้กับโรงงานแปรรูป ซึ่งทางโรงงานจะให้พ่อค้ารับซื้อรายใหญ่คัดคุณภาพครั่งดิบก่อนเข้าโรงงาน
แต่มีบางโรงงานที่รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรหรือพ่อค้าท้องที่
พ่อค้ารับซื้อครั่งรายใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนโรงงานแปรรูปครั่ง เป็นผู้รับซื้อครั่งทั้งจากเกษตรกร
โดยตรงและพ่อค้ารายย่อย เพือ่ ส่งครัง่ ดิบให้แก่โรงงานแปรรูปครัง่ ซึง่ เป็นเส้นทางทีป่ ริมาณของครัง่ ดิบส่วนใหญ่
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ส่งให้โรงงานแปรรูปครั่ง พ่อค้าที่เป็นตัวแทนเหล่านี้จะเป็นผู้ก�ำหนดราคารับซื้อครั่ง โดยทางโรงงานแปรรูป
จะแจ้งราคารับซื้อล่วงหน้าของวันรุ่งขึ้นที่จะรับซื้อให้ทราบ
ในจังหวัดล�ำปางมีโรงงานแปรรูปครั่งทั้งหมด 5 โรงงาน เป็นโรงงานที่ด�ำเนินงานโดยคนไทย
4 โรงงาน และโรงงานของอินเดีย 1 โรงงาน โรงงานทั้งหมดรับซื้อครั่งดิบส�ำหรับท�ำเป็นครั่งเม็ด เพื่อส่งออก
ทั้งหมด โดยแต่ละโรงงานรับค�ำสั่งซื้อมาจากต่างประเทศโดยตรง หากปีใดมีผลผลิตครั่งมากเกินความต้องการ
ของโรงงาน โรงงานจะก�ำหนดราคารับซื้อต�่ำ  แต่หากปีใดผลผลิตครั่งมีน้อยกว่าที่โรงงานต้องการ ทางโรงงาน
ตั้งราคารับซื้อสูง เพื่อให้มีครั่งดิบเพียงพอต่อการผลิตเป็นครั่งเม็ดส่งให้ต่างประเทศ
จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรจ�ำหน่ายครัง่ ให้แก่พ่อค้ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่
ถึงแม้ว่าราคาจะต�่ำกว่าการน�ำไปจ�ำหน่ายให้ตัวแทนโรงงานโดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า
การเลีย้ งครัง่ เป็นเพียงรายได้เสริมจากอาชีพหลักคือการเกษตร และการเก็บเกีย่ วครัง่ มักจะด�ำเนินการหลังจาก
เกี่ยวข้าวแล้ว ซึ่งเกษตรกรมีเวลาว่างมากพอ

สถานการณ์การตลาด
		 ราคารับซื้อ-ขายครั่งดิบ
จากการศึกษาพบว่า ราคารับซื้อครั่งต่อกิโลกรัมเฉลี่ยของพ่อค้าคนกลางและโรงงานแปรรูปครั่ง
ช่วงกลางเดือนธันวาคมในปี พ.ศ. 2554 คือ 145 บาท และ 167 บาท และ ปี พ.ศ. 2555 คือ 220 บาท และ
240 บาท ตามล�ำดับ
		
การค้ากับต่างประเทศ
จากมูลค่าและปริมาณการส่งออกรวมทัง้ 3 ปี (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2  มูลค่าและปริมาณส่งออกครั่ง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 2556
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จากผลการศึกษาในภาพที่ 2 พบว่า ประเทศไทยส่งออกครั่งให้ประเทศอินเดียมีมูลค่าและปริมาณ
มากที่สุด โดยมีมูลค่าการส่งออก 817.22 ล้านบาท และมีปริมาณการส่งออก 5,808.33 ตัน รองลงมา คือ
สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก 438.03  ล้านบาท และมีปริมาณการส่งออก 1,476.29 ตัน แต่การส่งออก
ให้ประเทศจีนมีมูลค่าและปริมาณน้อยที่สุด เนื่องจากเริ่มส่งออกในปี 2555 เป็นปีแรก โดยมีมูลค่าการส่งออก
เพียง 14.5 ล้านบาท และมีปริมาณการส่งออกเพียง 40.06 ตัน และการส่งออกไปยังประเทศเยอรมนีและ
แคนาดา มีมูลค่าและปริมาณการส่งออกใกล้เคียงกัน
ปริมาณการส่งออกครั่งค่อนข้างผันผวน ขึ้นกับปริมาณครั่งของตลาดโลก ปริมาณครั่งที่ส่งออก
โดยรวมในช่วงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีที่ครั่งมีราคาสูงนั้น มีปริมาณ 2,229.76 ตัน เป็นมูลค่าสูงถึง 716 ล้านบาท
แยกเป็นรายประเทศที่รับซื้อครั่ง คือ ประเทศอินเดีย ปริมาณ 1,449.57 ตัน มูลค่า 397.8 ล้านบาท ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 651.6 ตัน มูลค่า 269.5 ล้านบาท ประเทศจีน ปริมาณ  40.06 ตัน มูลค่า 14.5
ล้านบาท ประเทศแคนาดา ปริมาณ  36 ตัน มูลค่า 13.1 ล้านบาท ประเทศเยอรมนี ปริมาณ  26 ตัน มูลค่า
11.5 ล้านบาท และประเทศอื่นๆ ปริมาณ 26.53 ตัน มูลค่า 9.6 ล้านบาท (ภาพที่ 2) ซึ่งเห็นได้ว่า ประเทศไทย
มีการส่งออกครัง่ ให้ประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกามากทีส่ ดุ ส่วนในด้านราคาครัง่ เฉลีย่ ต่อกิโลกรัมทีส่ ่งออก
พบว่า ประเทศเยอรมนีให้ราคาสูงที่สุด ขณะที่ประเทศอินเดียให้ราคาต�่ำที่สุด
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้เลี้ยงครั่ง
ปัญหาและอุปสรรค
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 279
ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาของการเลี้ยงครั่งที่ส�ำคัญที่สุด เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
คือ สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกินไป มีจ�ำนวนมากถึง 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.62 รองลงมาเป็นปัญหาด้าน
การจ�ำหน่าย คือ ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา มีจ�ำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.80 (ตารางที่ 6)
ปัญหาสภาพอากาศเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของแมลงครั่ง
โดยเฉพาะสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานาน ท�ำให้รังครั่งอ่อนตัวอุดรูหายใจ   ท�ำให้ครั่งตาย
เกษตรกรหลายรายเมื่อเลี้ยงครั่งไม่ได้ผลผลิตติดต่อกันหลายปีจะเลิกล้มการเลี้ยงครั่งและตัดต้นจามจุรีขายไป
เป็นวัตถุดิบในการแกะสลัก หรือไปเป็นเชื้อเพลิงโรงบ่มล�ำไยอบแห้ง แล้วหันไปเพาะปลูกข้าวโพดแทน ท�ำให้
การเลีย้ งครัง่ ลดลงไปมาก เมือ่ ครัง่ ราคาดีจะกลับมาเลีย้ งใหม่ แต่ตอ้ งปลูกทดแทนต้นเดิมซึง่ ต้องใช้เวลาอีก 5 ปี
หรือหากมีต้นไม้อยู่แล้วแต่อาจหาครั่งพันธุ์ไม่ได้เนื่องจากหยุดเลี้ยงมานาน
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ตารางที่ 6  ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงครั่ง
รายการ
- สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกินไป
- พ่อค้าคนกลางกดราคา
- สัตว์/แมลงศัตรูครั่งรบกวน
- ค่าแรงงานสูง
- ขาดแคลนแรงงาน
- มลพิษ
- ภัยธรรมชาติ
- อื่นๆ (เช่น ไม่ทราบราคารับซื้อ หาครั่งพันธุ์ยากและราคาแพง ฯลฯ)

จำ�นวน
(n=279)

ร้อยละ

264
125
82
69
48
37
20
27

94.62
44.80
29.39
24.73
17.20
13.26
7.17
9.68

การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เป็นอีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากเกษตรกรหลายรายเลี้ยงครั่งโดยการ
ขายเหมา หรือให้ผู้ปล่อยครั่งในต้นไม้ของตนเองเป็นผู้รับซื้อ จึงมักถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ และการไม่ทราบ
ราคารับซื้อของโรงงาน ท�ำให้เกษตรกรที่ขายครั่งให้กับพ่อค้าเร่หรือพ่อค้ารายย่อยที่อยู่ภายในหมู่บ้าน ถูกกด
ราคารับซื้อ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าการเลี้ยงครั่งเป็นเพียงรายได้เสริมจากอาชีพหลักท�ำการเกษตร
จึงอาจขายครั่งดิบไปในราคาที่ต�่ำกว่าราคารับซื้อของโรงงานโดยไม่ได้ตรวจสอบราคารับซื้อล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรถึงข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกรต่อหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดดังตารางที่ 7 พบว่า เกษตรกรต้องการให้รฐั บาลประกันราคารับซือ้ มีจำ� นวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ
30.82 รองลงมา คือ ต้องการยืมครั่งพันธุ์จากทางราชการ มีจ�ำนวน  82 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.39 จาก
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความต้องการของเกษตรกรสอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
เกษตรกร คือ การขาดแคลนครั่งพันธุ์และราคาครั่งที่ผันผวนซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดท�ำให้
ผลผลิตแต่ละปีไม่แน่นอน เกษตรกรจึงต้องการให้รัฐบาลประกันราคาและให้ยมื ครั่งพันธุ์ในปีท่ขี าดแคลน
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ตารางที่ 7  ข้อเสนอแนะของเกษตรกร
รายการ
- ขอให้รัฐบาลประกันราคารับซื้อครั่ง
- ให้มีการยืมครั่งพันธุ์จากทางราชการ
- จัดตั้งสหกรณ์/รวมกลุ่ม
- ขอให้ทางราชการสนับสนุนพันธุ์ไม้จามจุรีที่ติดครั่งดี
- ขอให้ทางราชการให้ความรู้/อบรมการเลี้ยงครั่ง
- ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา มลพิษจากโรงงาน และหาตลาดครั่ง
- ต้องการที่ดินว่างเปล่าที่เป็นของรัฐบาลเพื่อเลี้ยงครั่ง

จำ�นวน
(n=279)

ร้อยละ

86
82
43
42
18
17
5

30.82
29.39
15.41
15.05
6.45
6.09
1.79

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

สรุปผล
1. เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมีอาชีพหลักท�ำการเกษตร ไม่เลี้ยงครั่งเป็นอาชีพหลัก โดยเห็นว่า การเลี้ยงครั่งเป็นรายได้เสริมและให้
รายได้ดี รองลงมา ได้แก่ เลี้ยงง่ายและดูแลง่าย เนื่องจากการเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพรองจากการท�ำไร่ท�ำนา
การเลี้ยงไม่ค่อยยุ่งยาก ไม่ต้องมีการดูแลมาก และเกษตรกรมีต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว จึงเลี้ยงครั่งเป็น
อาชีพเสริม แต่ไม่เป็นที่นิยมของวัยหนุ่มสาวที่ส่วนใหญ่นยิ มท�ำงานรับจ้างตามเมืองใหญ่ๆ
2. ผลการศึกษาลักษณะการเลี้ยงครั่งของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.38 มีต้นไม้
เป็นของตนเอง รองลงมา ได้แก่ เช่าต้นไม้เพือ่ เลีย้ งครัง่ คิดเป็นร้อยละ 13.93 เจ้าของต้นไม้แต่ให้ผอู้ นื่ มาขอปล่อย
ร้อยละ 4.64 และผู้รับจ้างปล่อยครั่ง ผู้เหมาซื้อ และนายหน้าเหมาซื้อ ซึ่งแต่ละลักษณะมีเพียงร้อยละ 0.33
ส�ำหรับรูปแบบการด�ำเนินการและการแบ่งปันผลประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งหมด 8 รูปแบบ
ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นผู้ด�ำเนินการเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 88.74 รองลงมา ได้แก่ เจ้าของต้นไม้หรือเป็น
ผู้มีครั่งพันธุ์มาขอเช่าต้นไม้เพื่อเลี้ยงครั่ง คิดเป็นร้อยละ 19.21 และเจ้าของต้นไม้ด�ำเนินการปล่อยครั่งพันธุ์เอง
แต่ขายเหมาต้นหรือเป็นผู้เหมาซื้อเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งจากเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 15.89
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3. ผลการศึกษาต้นทุนการเพาะเลี้ยงครั่งของเกษตรกร พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ค่าห่อ
ครั่งพันธุ์ ค่าทอนกิ่ง และค่ากะเทาะครั่ง ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ค่าเชื้อครั่ง ค่าปล่อยครั่งพันธุ์ และค่าปีนตัดกิ่ง
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าปล่อยครั่งพันธุ์และค่าปีนตัดกิ่งที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
4. วิถีการตลาดครั่ง ประกอบด้วย เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ตัวแทนโรงงาน และโรงงานแปรรูปครั่ง
ซึ่งในจังหวัดล�ำปางมีโรงงานแปรรูปครั่งทัง้ หมด 5 โรงงาน เป็นโรงงานที่ด�ำเนินงานโดยคนไทย 4 โรงงาน และ
โรงงานของอินเดีย 1 โรงงาน โรงงานทั้งหมดรับซื้อครั่งดิบเพื่อท�ำเป็นครั่งเม็ดส�ำหรับส่งออกทัง้ หมด โดยรับค�ำ
สั่งซื้อมาจากต่างประเทศโดยตรง ถ้าปีใดมีผลผลิตครั่งมากเกินความต้องการ โรงงานจะก�ำหนดราคารับซื้อต�่ำ 
แต่ถ้าปีใดผลผลิตครั่งมีน้อยกว่าที่ต้องการ โรงงานจะก�ำหนดราคา  รับซื้อสูง เพื่อให้มีครั่งดิบเพียงพอต่อการ
ผลิตครั่งเม็ดส่งให้ต่างประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่จ�ำหน่ายครั่งให้แก่พ่อค้ารายย่อย แม้ว่าราคาต�่ำกว่าการขาย
ให้แก่ตัวแทนโรงงานโดยตรง เนื่องจากเกษตรกร     ส่วนใหญ่เห็นว่าการเลี้ยงครั่งเป็นเพียงรายได้เสริม
5. ด้านราคารับซื้อ-ขายครั่งดิบ พบว่า ราคารับซื้อครั่งต่อกิโลกรัมเฉลี่ยของพ่อค้าคนกลางและ
โรงงานแปรรูปครั่งช่วงกลางเดือนธันวาคมในปี พ.ศ. 2554 คือ 145 บาท และ 167 บาท และ ปี พ.ศ. 2555 คือ
220 บาท และ 240 บาท ตามล�ำดับ
6. ในด้านการค้ากับต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยขายครั่งให้ประเทศอินเดียมากที่สุด ส่วนในด้าน
ราคาครั่งเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่ส่งออก พบว่า ประเทศเยอรมนี ให้ราคาสูงที่สุด ขณะที่ประเทศอินเดียให้ราคาต�่ำ
ที่สุด
7. สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกินไปและถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา เป็นปัญหาที่ส�ำคัญที่สุด และเกษตรกร
ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลประกันราคารับซื้อและต้องการยืมครั่งพันธุ์จากทางราชการ

ข้อเสนอแนะ
1. ด้วยสภาพอากาศเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตครั่งในแต่ละปี ท�ำให้การประเมิน
ผลผลิตครั่งที่จะเก็บได้ท�ำได้ยาก เกิดการเสี่ยงสูง และไม่คุ้มทุน ส่งผลให้เกษตรกรไม่เลี้ยงครั่งเป็นอาชีพหลัก
แม้ว่าบางปีมีผลผลิตครั่งมากและราคาสูง เช่น ในปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรได้ก�ำไรมาก แต่ในปี พ.ศ. 2553
ที่อากาศร้อนจัดเกินไปและเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน ได้ผลผลิตครั่งปริมาณน้อยมาก ท�ำให้เกษตรกร
หลายรายขาดทุน จากสาเหตุดงั กล่าวและราคาครัง่ ทีผ่ นั ผวนตลอดเวลา ท�ำให้การส่งเสริมให้เกษตรกรเลีย้ งครัง่
เป็นอาชีพหลักท�ำได้ยาก จึงคงเป็นเพียงอาชีพรองจากการท�ำการเกษตรเท่านั้น อีกทั้งเกษตรกรหลายราย
ได้ตัดต้นจามจุรีขายเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น กรมป่าไม้ควรส่งเสริมโดยให้ความรู้หรืออบรมการเลี้ยงครั่ง
สนับสนุนพันธุไ์ ม้จามจุรที ต่ี ดิ ครัง่ ดี และให้ยมื ครัง่ พันธุ์ ซึง่ จะมีผลให้เกษตรกรมัน่ ใจว่าการเลีย้ งครัง่ เป็นอาชีพรอง
ที่ควรด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป
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2. กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีบทบาทในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ครั่ง เพื่อเพิ่มอ�ำนาจ
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เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
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เสม็ด พืชที่ให้น�้ำมันหอมระเหยที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
Melaleuca leucadendra
Leaf Essential Oil for Economic Value
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BENJAVON CARUHAPATTANA
CHANTHAI CHITCHAK
SAMANG MOGKHUNTOD
WORATHAM OONJITTICHAI
BUNDIT HONGTHONG
KONGSAK MEEKAEW
TANIT NUYIM

บทคัดย่อ
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันเสม็ด (Melaleuca leucadendra) โดยได้เก็บตัวอย่างใบเสม็ด
(Melaleuca leucadendra) จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง ML1 ML2 และ ML3 จากสถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อน�ำมากลั่นด้วยวิธี steam distillation โดยใช้เครื่องกลั่นแก้ว Dean and Stark apparatus
ใช้เวลาในการกลั่นประมาณ 50 นาที จะได้นำ�้ มันสีเหลืองอ่อน ปริมาณน�้ำมันที่ได้ ML1 2.90 % ML2 4.10 %
และ ML3 3.15 % และเมื่อน�ำน�้ำมันที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันด้วยวิธี GC-MS
พบว่าองค์ประกอบหลักของน�้ำมันคือ methyl eugenol ML1 95.09 % ML2 94.44 % และ ML3 99.60 %
และมีองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆในปริมาณที่น้อยมาก เช่น caryophylene (ML1 0.65 %)  germacrene D
(ML2 0.44 %) และ cis-calamenene (ML1 0.49 %, ML2 0.47 %) จากผลการทดลองสรุปได้วา่ น�ำ้ มันเสม็ดทีน่ ำ� มาปลูก
ในประเทศไทยมีเพียง chemotype เดียวคือ methyl eugenol และน�้ำมันที่ได้มีคุณภาพที่สามารถยอมรับได้
ในเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจากปริมาณน�้ำมันที่ได้ค่อนข้างสูงและมีความบริสุทธิ์มาก ดังนั้นเสม็ด (Melaleuca
leucadendra) จึงเป็นพืชที่ให้น�้ำมันที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ  นอกจากนี้เสม็ด (Melaleuca leucadendra)
ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย ดังนั้นเสม็ด (Melaleuca leucadendra)
จึงเป็นไม้ทางเลือกอีกชนิดหนึ่งในการใช้ฟื้นฟูป่าพรุต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :  เสม็ด  พืชตระกลูชมพู่  น�้ำมันหอมระเหย  เมทธิล ยูจีนอล  คีโมไทพ์  ฟื้นฟูป่า
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
Study on chemical compositions of Melaleuca leucadendra leaf essential oil was carried out. Three
samples of Melaleuca leucadendra leaf (ML1, ML2 and ML3) was obtained from Saitong Cilviculture
Station, Prachuap khirikhan Province, Thailand. The isolation of the essential oil from the leaves was
achieved by steam distillation with water cohobation of the leaf material in a Dean and Stark apparatus.
The oil concentration from the distillation (w/w%, DW) of ML1, ML2 and ML3 were 2.90 %, 4.10 %
and 3.15 % respectively. The compositions of the essential oils were analysed by GC-MS. The major
component was methyl eugenol ML1 (95.09 %), ML2 (94.44 %) and ML3 (99.60 %). In addition to small
amounts of (E)-carryophylene (ML1 0.65 %), germacrene D (ML2 0.44 %) and cis-calamenene (ML1 0.49 %,
ML2 0.47 %). The result revealed that the Melaleuca leucadendra grown in Thailand had only one
chemotype. The essential oils obtained was very good quality and high economic potential due to very high
oil yield and very high methyl eugenol. It can grow very well in peat swamp areas in the south of Thailand
so it could be considered for reforestation in peat swamp areas.

Keywords : Melaleuca leucadendra,  Myrtaceae,  essential oil,  methyl eugenol,  chemotype,
       

reforestation
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ค�ำน�ำ
Melaleuca leucadendra เป็นพืชในสกุลเสม็ด (Melaleuca) วงศ์ Myrtaceae มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศ
ออสเตรเลีย พบประมาณ 250 ชนิด (Brophy and Doran, 1996) พบมากบริเวณแม่น�้ำ  Ross River และริมฝั่ง
แม่น�้ำทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย กระจายจาก Queensland ไป Northern Territory และ Western
Australia ส�ำหรับในประเทศไทยจากการส�ำรวจพบเพียงชนิดเดียวคือ ไม้เสม็ดขาว Melaleuca cajuputi Powell
(จ�ำลอง, ชวลิต และวิวัฒน์, 2534) กรมป่าไม้ได้น�ำไม้สกุลนี้เข้ามาปลูกในประเทศไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น 11 ชนิด
17 seedlots โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย (ACIAR) ในปี ค.ศ.
1985-1986 ได้แ ก่ M. symphyocarpa, M. leucadendra, M. dealbata, M. viridiflora, M. bracteata,
M. stenostachya, M. saligna, M. acaciodes, M. cajuputi, M. nervosa, M. argentea  ทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั ห้วยทา
จังหวัดศรีสะเกษ  สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี จังหวัดราชบุรี สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ สถานี
วนวัฒนวิจยั สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  สถานีวนวัฒนวิจยั เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สถานีวนวัฒนวิจยั ห้วยบง
จังหวัดเชียงใหม่  และแปลงทดลองทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้  จังหวัดร้อยเอ็ด ส�ำหรับ Melaleuca leucadendra (seedlot 14147)
มีปลูกอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี และสถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังได้มีการน�ำเสม็ด
M. leucadendra จ� ำ นวน 1 seedlot (18956) มาปลู ก ที่ โ ครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทอง
จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย
Melaleuca leucadendra  มีชอื่ ทัว่ ไป Paperbark, White Tea Tree, Weeping Tea tree, Big White Paperbark,
Broad-leaved Tea Tree, Swamp Tea Tree และ River Cajuput เป็นต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูงประมาณ
5-40 เมตร เปลือกสีขาวเมือ่ อายุมากขึน้ เปลือกจะแตกเป็นชัน้ ๆ และมีสเี ข้มขึน้ ใบเป็นรูปดาบ (blade) ดอกสีขาว
เป็นช่อ 3 ช่อ สามารถเจริญได้ในดินทุกสภาวะทัง้ ในดินเค็มและดินที่เป็นกรดจัด ทั้งสภาพน�้ำท่วมและแห้งแล้ง
ล�ำต้นมีรูปทรงตัง้ แต่แคระแกร็น หงิกงอ ไปจนถึงเปลาตรง
จากรายงานของ Trung (2008) เกี่ยวกับไม้สกุลเสม็ดได้รายงานว่า ป่าเสม็ดมีบทบาทที่ส�ำคัญยิ่งต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยควบคุมระดับน�้ำในดิน ช่วยอุ้มและ
สะสมน�ำ้ ไว้ในช่วงฤดูฝนเก็บสะสมเป็นน�ำ้ ใต้ดนิ ไว้ใช้ในฤดูแล้งท�ำให้สามารถน�ำน�ำ้ มาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวัน
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ช่วยปรับปรุงดิน
และช่วยป้องกันการเกิดสารประกอบสารส้ม ส�ำหรับเนื้อไม้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านทั้งในการ
ก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ  อุตสาหกรรมไม้ประกอบและไม้ประสาน ได้แก่
chipboards fiberboards finger joint boards รวมทั้งการผลิตถ่านและน�้ำส้มควันไม้ นอกจากนี้ป่าเสม็ดยังเป็น
แหล่งที่มีการใช้ประโยชน์หลายด้าน ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ การเพาะเลี้ยงผึ้ง รวมทั้งการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
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นอกจากการใช้ประโยชน์เนื้อไม้แล้ว ใบยังสามารถน�ำมาผลิตน�้ำมันเสม็ดได้อกี ด้วย Brophy and Lassak
(1988) ได้ท�ำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันจากใบเสม็ด Melaleuca leucadendra พบว่า น�้ำมันเสม็ด
ชนิดนี้มีองค์ประกอบหลัก 2 chemotypes คือ methyl eugenol ในปริมาณ 99 % และ  E-methyl isoeugenol
ในปริมาณ 88 % และองค์ประกอบอืน่ ๆ ในปริมาณทีน่ อ้ ยมากได้แก่ ß-ocimene และ linalol รวมทัง้ sesquiterpenes
อื่นๆ ในทั้งสอง chemotypes Cleber และคณะ (2007) ได้ท�ำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันจาก
ใบของไม้สกุลเสม็ด 7 ชนิดที่น�ำจากประเทศออสเตรเลียมาปลูกในประเทศบราซิล พบว่าเสม็ด Melaleuca
leucadendra มีองค์ประกอบหลักทางเคมีที่ส�ำคัญคือ methyl eugenol อยู่ถึง 96.6 % Methyl eugenol เป็นสาร
ประเภท phenolic compound มีชื่อทางเคมี 2-methoxy-4- (2-propen-1-yl) phenol เป็นสารที่พบในน�้ำมัน
หอมระเหยทีส่ กัดได้จากพืชสมุนไพรและเครือ่ งเทศหลายชนิด เช่น กระเพรา โหระพา กานพลู ข่า และเครือ่ งเทศ
อื่นๆ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านการแพ้ ฤทธิ์ท�ำลายเชื้อรา และแบคทีเรียที่ท�ำให้อาหารเน่าเสีย (microbial
spoilage) รวมทั้งจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) หลายชนิด ต้านเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุอาการแน่นจุกเสียด
มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ มีฤทธิ์ขับลม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน
เช่น ในอุตสาหกรรมน�้ำหอม แต่งกลิ่นในทางการแพทย์ เป็นยาฆ่าเชื้อ ยาชาเฉพาะที่ ยาแก้ปวด ยาขับลม
เป็นยาไล่และฆ่าแมลง ท�ำซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันในงานทันตกรรม เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวานิลลิน (vanillin)
(Duke, 2555)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการทดลองเพื่อหาสายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในการน�ำมาผลิตน�ำ้ มันหอม
ระเหย (Methyl eugenol) น�ำสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพมาขยายพันธุ์และส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ชนิดนี้ในเชิง
เศรษฐกิจและการฟื้นฟูป่าพรุ
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วิธีการศึกษา
อุปกรณ์และวิธีการ
เก็บตัวอย่างใบเสม็ด Melaleuca leucadendra จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง จากสถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุปกรณ์
- เครื่องหาค่าปริมาณความชื้น (Mettler toledo HR 73 Halogen Moisture Analyzer)
- เครื่องกลั่นน�ำ้ มันหอมระเหยแบบแก้ว (Dean and Stark glass still)
- เครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันหอมระเหย (เครื่อง GC-MS (Hewlett Packard
6890N-HP 5973)
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สารเคมี
- Absolute methanol
- Pentane
- Sodium sulphate anhydrous

วิธีการทดลอง
1. การหาปริมาณความชื้นของใบเสม็ด Melaleuca leucadendra
น�ำใบสดของเสม็ด (Melaleuca leucadendra) น�้ำหนัก 1 กรัม ใส่ใน preti dish แล้วน�ำเข้าอบในเครื่อง
หาปริมาณความชื้นโดยใช้เวลาอบ 20 นาที ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จะได้ค่าปริมาณความชื้นออกมา
เป็นเปอร์เซ็นต์

2. การสกัดน�้ำมันจากใบเสม็ด Melaleuca leucadendra
น�ำใบสดของเสม็ด (Melaleuca leucadendra) น�ำ้ หนัก 500 กรัม มาสกัดด้วยวิธี hydrodistillation ด้วย
เครือ่ งสกัดแก้วส�ำหรับ steam distillation โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง จะได้นำ�้ มันสีเหลืองอ่อน และน�ำน�ำ้ มันที่
ได้มาผ่านขบวนการขจัดน�ำ้ โดยใช้โซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส จากนัน้ ค�ำนวณหาปริมาณน�้ำมันที่สกัดได้
		
		
วิธีการค�ำนวณเปอร์เซ็นต์น�้ำมันที่สกัดได้
                     % oil yield = {V/{[ f*(100 - % MC)]}*100
% oil yield = เปอร์เซ็นต์ของน�้ำมันที่ได้
f = น�ำ้ หนักใบสด
V = น�้ำหนักของน�้ำมันที่กลั่นได้
% MC = ค่าความชื้น

3. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันเสม็ด (Melaleuca leucadendra)
เตรียมสารละลายน�้ำมันหอมระเหยในเพนเทน ที่ความเข้มข้น 0.001% (v/v) ของแต่ละตัวอย่าง
แล้วน�ำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง GC-MS (Hewlett Packard 6890N-HP 5973) โดยใช้
condition ดังนี้
Column: HP-5 MS (0.25m × 30m × 0.25m)
Carrier gas: Helium flow 1.5 ml/ min
Oven: 60 oC to 240 oC (increase 3 oC/ min)
Injection: Split, 250 oC, 1ul, split ratio 20:1
Detector temperature: 280 oC
โดยใช้เวลาในการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่างประมาณ 90 นาที จากนั้นน�ำผล chromatogram ที่ได้มา
วิเคราะห์และประเมินผล
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. จากการน�ำใบสดของ Melaleuca leucadendra จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง มาสกัดน�้ำมันหอมระเหยด้วยวิธี
steam distillation จะได้นำ�้ มันสีเหลืองอ่อนที่ปริมาณ 2.90 % 4.10 % และ 3.15 % ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าทั้ง 3 ตัวอย่างมี methyl eugenol
เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 95.09 % 94.44 % และ 99.60 % ตามล�ำดับดังแสดงไว้ใน Table 1

Table 1  Percentage composition and oil yield of the essential oils from the leaves of Melaleuca leucadendra
Constituent

ML1 (%)

ML2 (%)

ML3 (%)

Methyl eugenol
(E)-caryophellene
Germacrene D
Cis-calamennene

95.09
0.65
0.49

94.44
0.44
0.47

99.6
-

Oil yield

2.95

4.12

3.15

สรุปผล
เสม็ด (Melaleuca leucadendra) เป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิต ยูจีนอล เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของน�้ำมันที่กลั่นได้พบว่ามีความบริสุทธิ์เกิน 90 % ปริมาณน�้ำมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในเชิงอุตสาหกรรม
(มากกว่ า 2 %) เป็ น น�้ ำ มั น หอมระเหยที่ มี คุ ณ ภาพสามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งหลากหลายทั้ ง ใน
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมน�้ำหอม อุตสาหกรรมแต่งกลิ่นอาหาร ใช้ในด้านการแพทย์ และในอุตสาหกรรม
ต่างๆ อีกมากมาย
จากการทดลองปลูกเสม็ด (M. leucadendra) ที่น�ำมาจากประเทศออสเตรเลียในโครงการความร่วมมือ
ของไทยและออสเตรเลีย พบว่าเสม็ดดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่ป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส
ดังนั้น เสม็ด (M. leucadendra) จึงเป็นไม้อกี ชนิดหนึ่งที่สามารถน�ำมาปลูกเพื่อการฟื้นฟูป่าพรุได้
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ภาพที่ 1  ล�ำต้นและเปลือกของเสม็ด M. leucadendra  ดอกของเสม็ด M. leucadendra

ภาพที่ 2  แปลงทดลอง M. leucadendra (seed lot 18956) โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทอง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเขียว ด�ำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 25512555 ภายใต้แผนงานวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ ผลิตผลป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำเศษไม้โตเร็วและเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
จากการศึกษาพบว่าเศษไม้โตเร็วและเศษวัสดุทางการเกษตร สามารถน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งได้เป็น
อย่างดี   ชนิดของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในการน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง พิจารณาจากผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพการใช้งานด้วยการต้มน�้ำ  ค่างานที่ได้ และค่าความร้อนของไม้โตเร็ว เรียงตามล�ำดับจากมากไป
หาน้อยคือ สนคาริเบีย กระถินออลาโคคาร์ปา และกระถินเทพา ส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรคือ มันส�ำปะหลัง
เปลือกส้มโอ ชานอ้อย ขุยมะพร้าว และซังขนุน ตามล�ำดับ ตัวประสานทีเ่ หมาะสมในการอัดแท่งขีเ้ ลือ่ ยไม้โตเร็ว
ผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตรคือ ผงถ่านและกาวแป้งมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นตัวท�ำให้เชื้อเพลิงสามารถจับตัว
กันได้ไม่ร่อนหลุดหรือเปราะแตกง่าย ปริมาณของกาวแป้งมันส�ำปะหลัง คือ 200 กรัม ต่อปริมาณไม้โตเร็ว
เศษวัสดุทางการเกษตร และผงถ่านทีม่ อี ตั ราส่วน 2:1:1 น�ำ้ หนักรวมกันเท่ากับ 2,000 กรัม  ส�ำหรับการเผาถ่านไม้
สะเดาด้วยเตาอิฐก่อขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร ได้ผลผลิตเฉลี่ย 26.40 เปอร์เซ็นต์ ถ่านไม้สะเดามีค่าประสิทธิภาพ
การใช้งาน 23.08 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน�ำถ่านเปลือกไม้สะเดามาท�ำเป็นถ่านอัดแท่งโดยใช้แป้งมันส�ำปะหลังและ
กาวแป้งมันส�ำปะหลังเป็นตัวประสาน ได้ค่าประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 27.25 เปอร์เซ็นต์ และ 27.47
เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ส่วนผลการทดลองท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านเปลือกไม้สะเดา พบว่าส่วนผสมที่มี
อัตราส่วนระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับกาวแป้งมันส�ำปะหลัง 3 เปอร์เซ็นต์ ให้อัตราการ
ผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 0.94 เซนติเมตรต่อวินาที มีค่าประสิทธิภาพการใช้งานด้วยเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงและ
ค่างานที่ได้เฉลี่ย มากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ :  ไม้โตเร็ว เชื้อเพลิงเขียว
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ค�ำน�ำ
ไม้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนขั้นพื้นฐานที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของคนไทย
มาตั้งแต่อดีตกาล ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหล่งก�ำเนิดพลังงานด้านต่างๆ เช่น น�้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ นิวเคลียร์ และความร้อนใต้พิภพมาใช้ แต่พลังงานเหล่านี้
เป็นพลังงานที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ แต่ไม้และวัสดุทางการเกษตรซึ่งจัดเป็นพลังงานชีวมวลสามารถ
ปลูกขึ้นใหม่ได้เรียกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งหากมีการจัดการด้านการปลูกและการตัดฟันเพื่อใช้สอยใน
ครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมตามหลักวิชาการที่ดีแล้ว ไม้และเศษวัสดุทางการเกษตรก็จะเป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก หาได้ง่าย และใช้ได้ไม่มีวันหมดสิ้น โดยเฉพาะไม้โตเร็วซึ่งเหมาะส�ำหรับการน�ำมา
ใช้เป็นเชื้อเพลิง และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
การเกษตร จึงมีเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวค่อนข้างมาก ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด ใบ และเหง้า
มันส�ำปะหลัง ชานอ้อยเน่าเปือ่ ย ฟางข้าว กาบ และกะลามะพร้าว เปลือกถัว่ ชนิดต่าง ๆ กาบปาล์ม ปอ ข้าวฟ่าง
เปลื อ กผลไม้ ขี้ เ ลื่ อ ยไม้ แ ปรรู ป และวั ช พื ช อี ก หลายชนิ ด ที่ ส ามารถน� ำ มาท� ำ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ได้ โดยน� ำ มา
อัดเป็นแท่งเรียกว่าเชือ้ เพลิงเขียว ซึง่ ได้มกี ารศึกษาวิจยั มาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2524 จนมาถึงปัจจุบนั แนวทางการศึกษา
ได้แก่ เทคนิคการผลิต การพัฒนาเครื่องมืออัดแท่ง การหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการท�ำเชื้อเพลิงเขียว
รวมถึงการเลือกวัตถุดิบมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงเขียว แล้วให้ความร้อนสูงเหมาะส�ำหรับเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มอาหาร
และใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนจากหม้อต้มน�้ำ  (Boiler)  ส�ำหรับการศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็ว
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงเขียวนี้ เป็นโครงการวิจัยของงานพัฒนาพลังงานจากไม้ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ด�ำเนินการระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2551-2555 ด้วยงบประมาณปกติของกรมป่าไม้ แผนงานวิจัยการใช้
ประโยชน์ไม้ ผลิตผลป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำ
เศษไม้โตเร็วและเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานโดยการน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง
โดยค�ำนึงถึงการเลือกวัตถุดบิ ตัวประสาน และอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมของตัวประสานทีจ่ ะท�ำให้ได้เชือ้ เพลิงอัดแท่ง
ที่มีคุณภาพดี ให้ความร้อนสูง และมีการเผาไหม้สม�่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้จากงานวิจัยนี้
มีสว่ นร่วมในการช่วยลดการใช้พลังงานจากไม้ และเป็นการใช้ประโยชน์ไม้และเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างคุม้ ค่า
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การตรวจเอกสาร
1. ข้อมูลทั่วไป
เชื้อเพลิงเขียว เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการอัดแท่งแบบอัดเย็นของวัสดุชวี มวลต่างๆ กับตัวประสาน น�ำไป
ตากแห้งแล้วน�ำมาใช้ในรูปของเชื้อเพลิงประเภทฟืน เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการเผาเป็นถ่านจึงมีควันค่อน
ข้างมากเหมือนไม้ฟืนหรืออาจมากกว่า เพราะมีปริมาณความชื้นและขี้เถ้าสูง แต่มีปริมาณคาร์บอนเสถียรน้อย
กว่าไม้ฟืน อย่างไรก็ตามการขาดแคลนไม้ฟืนเนื่องจากนโยบายปิดป่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 ประกอบกับเศษ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของประเทศไทยมีมากมาย การท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งในรูปเชื้อเพลิงเขียวจึงยังเป็น
พลังงานทดแทนในรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ จากการศึกษาแหล่งของวัสดุที่มีศักยภาพส�ำหรับ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในประเทศไทยของ วัฒนา, 2525 พบว่าวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวได้แก่ ข้าว
จะมีแกลบและฟางเป็นเศษเหลือทิง้ ถึง 2.3x106 - 7.1x106 ตันต่อปี และ 3.1x107 – 4.4x107 ตันต่อปี ตามล�ำดับ
ข้าวโพดมีเศษเหลือเป็นซัง 5.1x105 ตันต่อปี เศษเหลือเป็นต้น 5.1x106 ตันต่อปี มันส�ำปะหลังเหลือเป็นต้น
8.2x106 ตันต่อปี เป็นใบ 5.0x105  ตันต่อปี กะลามะพร้าว 2.5x105 ตันต่อปี กาบมะพร้าว 1.2x106  ตันต่อปี
ไม้แปรรูปมีเศษเหลือเป็นขี้เลื่อยและเศษไม้ 2.2x107 ตันต่อปี ไม้ยางมีเศษเหลือเป็นขี้เลื่อยและเศษไม้ 8.7x107
ตันต่อปี และไม้อื่นๆ มีเศษขี้เลื่อยและเศษไม้ 4.3x108 ตันต่อปี ทั้งนี้ยังไม่นับรวมวัชพืชอื่นๆ อีกมากมาย เช่น
ไมยราพยักษ์ หญ้าชนิดต่างๆ ผักตบชวา เปลือกธัญพืช และขยะมูลฝอย กล่าวได้ว่าวัสดุท่มี ีศักยภาพในการน�ำ
มาท�ำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในประเทศไทย ถ้าพิจารณาจากเศษวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยวอย่างเดียว
จะมีถึงปีละ 76-100 ล้านตัน ซึ่งเศษพืชเหล่านี้จะมีความชื้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าตากแห้งเหลือความชื้น
10 เปอร์เซ็นต์ ก็จะได้เชื้อเพลิงอัดแท่งประมาณ 45-60 ล้านตัน ซึ่งสามารถเทียบเป็นพลังงานไฟฟ้าและน�้ำมัน
เตาโดยคิดจากปริมาณเชื้อเพลิงอัดแท่ง 20 ล้านตันต่อปี ได้พลังงานไฟฟ้า 7.23 ล้านกิโลวัตต์ และเป็นน�้ำมัน
เตาได้ 6,351 ล้านลิตรต่อปี (วัฒนา, 2525)

2. ข้อมูลงานวิจัย
จากการตรวจเอกสารการศึกษาเชื้อเพลิงอัดแท่งส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงเครื่องอัดแท่งให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช้ การพัฒนากรรมวิธีการอัดและการเลือกชนิดของเศษวัสดุทางการเกษตรมา
ท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
วีระสิกร (2524) ได้รายงานว่าในปี 2517 มีโรงงานอัดแท่งเชื้อเพลิงเป็นการค้าแห่งแรกในประเทศไทย
ที่จังหวัดขอนแก่น โดยสั่งเครื่องอัดเชื้อเพลิงมาจากประเทศไต้หวัน ใช้กรรมวิธีอัดร้อน ปัจจุบันได้เลิกกิจการไป
แล้วเนื่องจากประสบปัญหาด้านการตลาด
กัญจนา และเพียรพรรค (2524 อ้างโดยประลอง, 2542) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ทาง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ แกลบ ขี้เลื่อย และชานอ้อย โดยน�ำมา
อัดแท่งและใช้ขี้ผึ้งและแป้งเปียกเป็นตัวประสาน พบว่าขี้เลื่อยและชานอ้อยสามารถน�ำมาอัดเป็นก้อนได้
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โดยไม่ต้องใช้ตัวประสาน ส่วนแกลบต้องใช้ตัวประสาน และเมื่อทดสอบการใช้งานเปรียบเทียบกับถ่านไม้
พบว่าก้อนเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบกับชานอ้อยมีการแตกร่วนน้อยที่สุดและขี้เลื่อยมีปริมาณเถ้าต�่ำสุด
เชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งทุกชนิดมีควันมากเมื่อเริ่มลุกไหม้ และควันจะลดลงเมื่อเชื้อเพลิงลุกติดไฟดีแล้ว
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (2524 อ้างถึงในวัฒนา, 2529) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขี้เลื่อยอัดแท่งแล้วน�ำ
ไปเผาเป็นถ่าน พบว่าขี้เลื่อยอัดแท่งที่เผาเป็นถ่านมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านจากไม้ชนิดเดียวกัน
อเนก (2525 อ้างโดยประลอง, 2542) รายงานว่าประเทศไทยมีโรงงานท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งเป็นการค้า
7 แห่ง ใช้แกลบและขี้เลื่อยเป็นวัตถุดบิ มีก�ำลังผลิต 1-2 ตันต่อวัน จ�ำหน่ายให้แก่ศูนย์อพยพ
วัฒนา (2528) ได้พัฒนารูปแบบการอัดเชื้อเพลิงจากอัดร้อนเป็นแบบอัดเย็น เนื่องจากมีราคาถูก
และท�ำได้ง่ายกว่า และได้มกี ารพัฒนาให้เครื่องมีคุณภาพดีข้นึ มาเป็นล�ำดับ
วัฒนา (2530) ได้รายงานว่ารายได้จากการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งประมาณ 22,500-30,000 ล้านบาท
ต่อปี เมื่อคิดราคาเชื้อเพลิงอัดแท่งกิโลกรัมละ 1.50 บาท และส�ำนักงานพลังงานแห่งชาติ (เดิม) ได้ค�ำนวณ
ต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ  0.57-0.64 บาท
ทองทิพย์ (2542) ได้น�ำเปลือกทุเรียนมาอัดแท่งด้วยวิธีอัดร้อนและอัดเย็นโดยไม่ใช้ตัวประสานและใช้
ตัวประสาน พบว่าทุกสูตรของการอัดเย็นมีค่าความร้อนใกล้เคียงกัน คือถ้าไม่ใช้ตัวประสานมีค่าเท่ากับ 3,671
กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมน�้ำหนักแห้ง  ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานมีค่าเท่ากับ 3,699 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมน�้ำ
หนักแห้ง และใช้โมลาสเป็นตัวประสานมีค่าเท่ากับ 3,625 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมน�้ำหนักแห้ง แต่ถ้าอัดรัอน
จะให้ค่าความร้อนสูงกว่าคือ 3,842 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมน�้ำหนักแห้ง  
งานวิจัยและพัฒนาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ท�ำการศึกษาวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงเขียว
จากผักตบชวาในบริเวณบึงมักกะสัน พบว่าเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาให้ค่าความร้อนประมาณ 2,800
กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม และเมื่อน�ำไปเผาเป็นถ่านด้วยเตาอิฐก่อ จะให้ค่าความร้อนถ่านจากเชื้อเพลิงเขียว
ผักตบชวาเป็น 3,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม เมื่อทดลองน�ำเชื้อเพลิงเขียวผักตบชวาผสมกับขี้เลื่อยจากถุง
เพาะเห็ดภายหลังจากที่เก็บดอกเห็ดแล้วด้วยส่วนผสม 1:1 พบว่าเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งสูตรนี้ให้ค่าความร้อน
ประมาณ 3,500 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม (โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, 2530)
วิจิตร (2542) ได้ศึกษาการท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยวิธีอบขี้เลื่อยให้มีความชื้น
15 เปอร์เซ็นต์ แล้วอัดเป็นแท่งด้วยเครื่องอัดร้อนแบบสกรูและกระบอกอัด มีอัตราการผลิต 2 แท่งต่อนาที
คิดเป็นปริมาณการผลิตรวมของเครื่องอัด 5 เครื่อง ในเวลา 18 ชั่วโมงต่อวัน จะได้แท่งเชื้อเพลิง 12 ตัน
หลังจากนั้นน�ำไปเผาเป็นถ่านด้วยเตาอิฐก่อความจุประมาณ 6 ตัน บรรจุแท่งเชือ้ เพลิงได้ 6,000 แท่ง ใช้เวลา
เผา 7 วัน ได้ผลผลิตถ่าน 2,000 กิโลกรัมต่อเตาเผา เมื่อค�ำนวณรายรับและรายจ่ายของโรงงานต่อเดือน โดย
คิดอัตราการผลิต 2 ตันต่อวัน ได้ผลตอบแทนที่ยังไม่ได้หักภาษีรายได้จะมีก�ำไรสุทธิ 72,500 บาท ค่าความร้อน
ของถ่านขี้เลื่อยไม้ยางพารามีค่าเท่ากับ 7,060 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม เมื่อน�ำถ่านไปทดสอบการต้มน�้ำตาม
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มาตรฐานกรมป่าไม้ มีค่าประสิทธิภาพการใช้งาน (%HU) 23.32 เปอร์เซ็นต์ เวลาที่ท�ำให้น�้ำเดือด 26.33 นาที
ไม่มีการแตกปะทุของถ่าน มีเขม่าและควันไฟเล็กน้อย การจุดติดไฟปานกลาง การให้ความร้อนนานเหมาะ
ส�ำหรับการท�ำอาหารประเภทปิ้งหรือย่างเนื่องจากมีอัตราการเผาไหม้ต�่ำ  ความร้อนสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเป็น
เวลานาน อุณหภูมไิ ม่สูงหรือต�่ำเกินไป
ประลอง (2542) ได้ศึกษาวิจัยการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวเพื่อทดแทนการใช้ฟืนและถ่านโดยส่วนผสม
เป็นชานอ้อยเน่าเปื่อย:ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 3:1 อัดด้วยเครื่องอัดเย็นที่ได้รับการปรับปรุง
จากต้นแบบเดิมเพื่อให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด ผลิตแท่งเชื้อเพลิงได้ 45-60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
โดยใช้มอเตอร์แบบ Single phase ขนาด 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 1 หน่วย (Unit) ต่อหนึ่งชั่วโมง ต้นทุนในการ
ผลิตไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม เชื้อเพลิงสูตรนี้มีประสิทธิภาพการใช้งาน (Heat Utilization Efficiency, HU)
25.88 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาที่ท�ำให้น�้ำเดือด คือ 20 นาที ให้ความแรงเปลวไฟดี มีค่าความร้อนเฉลี่ย 3,100
กิโลแคลอรีต่อกรัม เมื่อน�ำไปเผาเป็นถ่านจะมีค่าความร้อน 6,268 กิโลแคลอรีต่อกรัม ซึ่งใกล้เคียงกับค่า
ความร้อนของถ่านไม้ทั่วไป ถ้าจะคิดในแง่เศรษฐศาสตร์ กรณีการผลิตในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ใช้เครื่องอัดเพียงหนึ่งเครื่องผลิตในรูปแบบฟืน พบว่าจุดคุ้ม ณ อัตราดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ ที่ราคาขาย 2 บาท
ต่อกิโลกรัม ในเวลา 1 ปี ต้องผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวประมาณ 96.77 ตัน และขายที่ราคา 3 บาทต่อกิโลกรัม
ใช้เวลา 4 เดือนครึ่งผลิตเชื้อเพลิงเขียวได้ 37 ตัน จึงจะคุ้มทุน
ศิรินุช และคณะ (2548) ศึกษาการท�ำเชื้อเพลิงเขียวจากฟางข้าวและซังข้าวโพด โดยใช้กาวแป้งมันเป็น
ตัวประสานในอัตราส่วน ฟางข้าว:ข้าวโพด เท่ากับ 6:4 ให้ค่าประสิทธิภาพการใช้งาน (HU) 20.79 เปอร์เซ็นต์
ที่ความชื้นเฉลี่ย 5.99 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณขี้เถ้า 17.9 เมื่อวิเคราะห์ค่าต้นทุนการผลิตพบว่ามีต้นทุน 443,711
บาทต่อปี สามารถผลิตถ่านจากเชื้อเพลิงเขียวได้ปีละ 125,000 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 3.55 บาทต่อกิโลกรัม
ถ้าขายกิโลกรัมละ 5 บาท ต้องใช้เวลา 2 ปี 3 เดือน 12 วัน ถึงจะคุ้มทุน
อัจฉราและคณะ (2554) ได้ศึกษาการน�ำเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิง
อัดแท่ง ผลการศึกษาพบว่า เปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดเมื่อน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจะมีประสิทธิภาพ
การใช้งานเทียบเท่าไม้ฟืน มีค่าความร้อนเมื่ออัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงเขียวโดยใช้แป้งมันส�ำปะหลังเป็นตัวประสาน
เท่ากับ 3,901 และ 4,348 ตามล�ำดับ แต่ถ้าใช้กากน�้ำตาลหรือโมลาสเป็นตัวประสานจะมีค่าความร้อนเท่ากับ
3,400 และ 4,123 ตามล�ำดับ ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัด
แท่งเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดพบว่า การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์มีค่าระหว่าง 758-870
ppm ไนตริกออกไซด์ 18-26 ppm และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 12-17 ppm  ซึ่งค่าของไนตริกออกไซด์และ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐานของการเผาไหม้เชื้อเพลิง แต่ค่าคาร์บอนมอนนอกไซด์เกินค่ามาตรฐาน
(ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 670 ppm) ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
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3. เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียว
เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงโดยทั่วไปแบ่งออกตามลักษณะการท�ำงานได้เป็น 4 แบบ คือ (Karchesy, J. and
P. Koch, 1979 อ้างโดยประลอง, 2542)  
3.1 เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบลูกสูบ (Piston press) ประกอบด้วยลูกสูบชักเพื่อดันวัตถุดิบเข้าไปใน
กระบอกรูปเรียวได้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยอาศัยความร้อนจากการขัดสีของวัสดุกับผนังท่อและแรง
อัดดันให้เชื้อเพลิงออกมาเป็นแท่ง ปัญหาที่พบในเครื่องอัดประเภทนี้คือ การแตกของลูกสูบและกระบอกอัด
3.2 เครื่องอัดแบบลูกกลิ้ง (Roll press) วัตถุดิบจะตกลงมาระหว่างลูกกลิ้งทั้งสองที่หมุนในทิศทางตรง
กันข้ามและจะถูกอัดที่ตัวรองรับแท่งอัดเชื้อเพลิงอัดแท่งที่อัดด้วยเครื่องแบบนี้จะมีความหนาแน่น และความ
ทนทานน้อยต้องอาศัยตัวประสานช่วยในการอัดจึงจะท�ำให้เชื้อเพลิงแข็งเกาะตัวเป็นแท่ง
3.3 เครื่องอัดเม็ดหรืออัดเป็นแท่งเล็กๆ (Pelletizing press) อาศัยความร้อนจากการเสียดสีระหว่าง
แม่พมิ พ์และลูกกลิง้ อัดวัตถุดบิ ผ่านแม่พมิ พ์ทเี่ จาะเป็นรู และเชือ้ เพลิงทีผ่ า่ นรูออกมาจะถูกตัดด้วยใบมีดตามขนาด
ความยาวที่ต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปจะยาวไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-15 มิลลิเมตร
3.4 เครื่องอัดแบบเกลียว (Screw press) เป็นเครื่องอัดที่มีหลักการท�ำงานไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบจะถูกป้อน
เข้าเครื่องที่มีแกนเป็นเกลียวหมุนให้เกิดแรงอัด แบ่งออกเป็นเครื่องอัดเกลียวชนิดเย็นและเครื่องอัดแบบเกลียว
ชนิดร้อน ถ้าเป็นชนิดร้อนจะมีขดลวดที่กระบอกอัด วัสดุจะถูกดันโดยเกลียวที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือ
รูปกรวยเล็กน้อยผ่านเข้าไปในท่อหรือกระบอกอัดที่มีอุณหภูมิจากขดลวดความร้อนประมาณ 200-350 องศา
เซลเซียส ความร้อนท�ำให้วัสดุที่สัมผัสกับท่อเกิดการเผาไหม้และได้เชื้อเพลิงที่มีการยึดเกาะตัวกันดี เชื้อเพลิง
ที่ได้จะมีรูกลวงเพื่อเป็นช่องให้ก๊าซหรือควันที่เกิดในระหว่างการอัดถ่ายเทออกมา ปัญหาของเครื่องอัดร้อนคือ
การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเชื้อเพลิง ต้องมีความชื้นประมาณ 8-12 เปอร์เซ็นต์ ถ้าควบคุม
ความชื้นไม่ได้อาจเกิดปัญหาการแตกปะทุหรือระเบิดขณะแท่งเชื้อเพลิงถูกขับออกมา ส�ำหรับเครื่องอัดแบบ
เกลียวชนิดอัดเย็นเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดในการท�ำเชื้อเพลิงเขียว เนื่องจากต้นทุนต�่ำ  ใช้งานง่าย (ประลอง,
2542)
วัฒนา (2530) ได้แบ่งเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียวแบบอัดเย็น ออกเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องอัดที่
ท�ำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า ขนาด 3 แรงม้า แบบใช้มือหมุน และแบบจักรยานปั่น ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องอัดแบบเกลียวชนิดอัดเย็น 0.5 แรงม้า (Hp.) โดยใช้ไฟฟ้าแบบ Single phase แรงไฟ 220
โวลต์ พัฒนามาจากเครื่องอัดของวัฒนา (2530) โดยประลอง (2542) เป็นเครื่องอัดเชื้อเพลิงขนาดเล็ก สะดวก
ในการเคลื่อนย้าย สามารถใช้เพื่อการสาธิตการอัดแท่งเชื้อเพลิงในการจัดแสดงนิทรรศการในที่ต่างๆ
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4. ไม้โตเร็วที่ใช้ทดลอง
4.1 สนคาริเบีย (Pinus caribaea Morelet) เป็นไม้ตระกูลสนขนาดกลางถึงใหญ่ มีถิ่นก�ำเนิดอยู่แถบ
อเมริกากลาง การกระจายพันธุ์ตงั้ แต่ระดับน�้ำทะเลปานกลางถึงความสูง 1,000 เมตรจากระดับน�้ำทะเล ล�ำต้น
เปลาตรงแต่มีขนาดเล็กเนื่องจากมีเรือนยอดหนาแน่น เนื้อไม้มีความหนาแน่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับไม้สน
พื้นเมือง ประเทศไทยน�ำเข้ามาปลูกครั้งแรกปีพ.ศ. 2508 ภายใต้โครงการส�ำรวจวัตถุดิบเพื่อท�ำเยื่อกระดาษ
และต่อมาในปีพ.ศ. 2512 ได้มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมาร์คจัดตั้งโครงการปรับปรุง
พันธุ์ไม้สนขึ้น มีการทดสอบถิ่นก�ำเนิดเพื่อคัดเลือกแหล่งที่เหมาะสม มีการทดสอบสายพันธุ์เพื่อน�ำพันธุ์ดไี ปจัด
สร้างสวนผลิตเมล็ดทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเพื่อใช้เป็นแหล่งเมล็ด ซึ่งไม้สนคาริเบียเป็นไม้เศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้ปลูกสร้างสวนป่าในอนาคต ประโยชน์ของไม้สนคาริเบียคือมีเส้นใยยาวเหมาะที่
จะท�ำเยื่อกระดาษ (จารุณี และรัตนา, 2546) นอกจากนี้ยังให้น�้ำมันสนและชันสน ส�ำหรับประโยชน์ด้านอื่น ๆ
เช่น การท�ำโครงสร้างเรือ ท�ำของเด็กเล่น ท�ำไม้ประสาน ฝ้าและเพดาน ปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเพื่ออนุรักษ์
ดินและน�้ำในพื้นที่สูงชัน และใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากให้ความร้อนสูง น�้ำหนักเบา เผาไหม้ดี
และราคาไม่แพง (ประดิษฐ์ และคณะ, 2545)
4.2 สะเดา (Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton. ชื่อสามัญ: Siamese neem tree,
Nim, Margosa) สะเดาเป็นไม้ยืนต้นโตเร็วชนิดหนึ่ง เจริญได้ดีในแถบร้อนชื้น ทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้ง
สามารถขึน้ ได้ในดินทุกประเภท ยกเว้นดินทีม่ นี ำ�้ ขัง ดินเค็มเป็นกรดหรือด่างจัด ล�ำต้นสูง 15-20 เมตร เรือนยอด
แผ่กว้างรูปไข่ ในธรรมชาติพบในป่าดิบแล้งทั่วไปในประเทศอินเดีย ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า
และไทย แหล่งทดลองปลูกในประเทศไทยมีหลายแห่งได้แก่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าผาสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี ศูนย์บ�ำรุงพันธุ์ไม้กระยาเลย จังหวัดก�ำแพงเพชร โครงการทดลองปลูกป่าสาธิตเพื่อพลังงาน จังหวัด
ราชบุรี สวนอนุรักษ์พันธุ์ไม้อินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ และสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าดงลาน จังหวัดขอนแก่น
ไม้สะเดาสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน เนือ้ ไม้คล้ายไม้มะฮอกกานี เหมาะส�ำหรับท�ำเฟอร์นเิ จอร์และ
สิ่งก่อสร้าง เมล็ดของไม้สะเดายังสามารถน�ำไปสกัดน�้ำมัน เพื่อใช้จุดตะเกียง ท�ำน�้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ท�ำปุ๋ย นอกจากนี้น�้ำฝาดที่สกัดออกจากเมล็ดสามารถน�ำไปใช้ในการท�ำสบู่ ผสมยารักษาโรคและเครื่องส�ำอาง
และจากการศึกษาของ ฉวีวรรณ (2530) พบสารพิษทีผ่ สมอยูใ่ นสะเดามีหลายชนิด เช่น Azadirachtin, Nimbidin
ฯลฯ ซึ่งสารพิษที่สกัดได้จากสะเดาสามารถน�ำมาใช้ฆ่าแมลงที่กินพืชผลเกษตรได้ และสะเดายังสามารถน�ำไป
ปลูกเพื่อเป็นแนวป้องกันลมและให้ร่มตามริมถนน เนื่องจากไม้สะเดามีใบหนาทึบ รากลึก ทนแล้ง ทนดินเค็ม
และผลัดใบในระยะสัน้ ในด้านเชือ้ เพลิงจัดเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกเป็นไม้พลังงานเพื่อท�ำไม้ฟืนได้ (ลักษมี, 2553)
4.3 กระถินเทพา (Acacia mangium Wild) เป็นพันธุ์ไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่โตเร็ว มีความสูงได้ถงึ 30 เมตร
มีช่วงยาวของล�ำต้นที่ปราศจากกิ่งก้านเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงทั้งหมด ขึ้นในที่โล่งแจ้ง มีการลิดกิ่งเองตาม
ธรรมชาติ ต้นที่มีอายุมากๆ เปลือกแข็งหนา ขรุขระแตกเป็นร่องยาว และมีสีน�้ำตาลอ่อนถึงเข้ม มีถิ่นก�ำเนิด
ตามธรรมชาติด้านตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงเหนือของปาปัวนิวกีนี และด้านตะวันออก
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ของประเทศอินโดนิเซีย ในประเทศออสเตรเลียจะพบเห็นขึน้ อยูใ่ นสภาพภูมปิ ระเทศตัง้ แต่ระดับน�ำ้ ทะเลจนถึงความสูง
800 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้  กระถินเทพามีเนื้อไม้แข็ง มีความแข็งแรง
ทนทานดีปานกลาง สามารถใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทุกชนิดที่ไม่ต้องรับน�้ ำหนักมาก ท�ำเครื่องเรือน
วงกบ ประตู หน้าต่าง ปอกเป็นแผ่นไม้บาง เยื่อกระดาษ ไม้อัด ปาร์ติเกิลบอร์ด ไฟเบอร์บอร์ด และไม้ใช้สอย
ในรูปฟืนถ่าน  ซึ่งให้ค่าความร้อนเท่าๆ กับไม้กระถินณรงค์ คือประมาณ 4,800-4,900 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำไปปลูกเพื่อใช้ปกคลุมพื้นที่ปรับปรุงดิน ป้องกันการกัดชะล้างผิวหน้าดินได้เป็นอย่างดี
หรือปลูกให้รม่ เงา เป็นแนวฉากก�ำบัง ให้ความสวยงามตามทีส่ าธารณะต่างๆ และตามถนนหนทาง (ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
พืชเศรษฐกิจ, 2545) และจากการศึกษามวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินพบว่าไม้ชนิดนีม้ คี า่ มวลชีวภาพสูง แสดงว่าเป็น
พืชที่สมควรปลูกเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนได้ดี (Mat, S. et al., 2009)
4.4 ไม้อะเคเซียออลาโคคาร์ปา (Acacia aulacocarpa A. Cunn ex Benth) เป็นไม้ในวงศ์ Fabaceae/
Mimosaceae มีชื่อสามัญว่า Brown Salwood, Hickory Wattgle เป็นคนละชนิดกับกระถินณรงค์ ที่มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Acacia auriculaeformis ชื่อสามัญว่า Wattle, Northern Black Wattle มีถิ่นก�ำเนิดในเขตร้อน
ชื้นและกึ่งร้อนชื้นทางตอนเหนือของออสเตรเลียและปาปัวนิวกินี สามารถพบได้ตั้งแต่ระดับน�้ำทะเลไปจนถึง
ความสูง 1,000 เมตร ส่วนใหญ่จะขึ้นในบริเวณริมทางน�้ำไหลและชายป่าดิบชื้น (ทิพย์ลดา, 2551 ) มีผู้น�ำเข้า
มาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 (โสมวรรณ และคณะ, 2555) ไม้ชนิดนี้เป็นพืชตระกูลถั่ว มีไรโซเบียมที่สามารถตรึง
ไนโตรเจนในอากาศให้มาอยู่ในดินเป็นประโยชน์กับพืชได้ (Nitrogen fixation) จึงท�ำให้ไม้ในกลุ่ม Acacia เจริญ
เติบโตได้ดีแม้ในพื้นที่ที่มีสภาพไม่ดี จากการศึกษาวิจัยของสาวิตรี (2548) ได้ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของไม้
กระถิน 3 สายพันธุ์ คือ Acacia Mangium, Acacia crassicarpa และ Acacia aulacocarpa ในด้านของความหนา
แน่นของเนื้อไม้ องค์ประกอบทางเคมี  ความยาวของเส้นใย พบว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเยื่อ
และกระดาษ
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วิธีการศึกษา
1. อุปกรณ์
1. เศษวัสดุการเกษตรสด ได้แก่ เปลือกขนุน ขุยมะพร้าว มันส�ำปะหลัง ชานอ้อย เปลือกสับปะรด
สบู่ด�ำ เปลือกส้มโอ
2. ขีเ้ ลือ่ ยไม้โตเร็ว ได้แก่ ขีเ้ ลือ่ ยจากไม้สนคาริเบีย ไม้กระถินยักษ์ ขีเ้ ลือ่ ยจากไม้ Acacia aulacocarpa,
Acacia mangium  และเปลือกไม้สะเดา
3. แป้งมันส�ำปะหลัง
4. เตาเผาถ่านแบบเตาถังเดี่ยว
5. เตาอิฐก่อขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร
6. เตาประสิทธิภาพสูงกรมป่าไม้ เตาถ่าน ปม. 1 และเตาฟืน ปม. 2
7. เครื่องมือวิเคราะห์ค่าความร้อน (Bomb Calorimeter)
8. อุปกรณ์ทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิง ได้แก่ เครื่องชั่ง หม้ออะลูมเิ นียมเบอร์ 24
น�้ำ เชื้อไฟ ไม้ขดี ไฟ ที่คีบถ่าน ภาชนะใส่ถ่าน และเทอร์โมมิเตอร์
9. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ต้องใช้ในระหว่างการทดลอง ได้แก่ ถุงมือ ถุงพลาสติก กรรไกร เก้าอี้   มีด
เครื่องชั่งน�ำ้ หนัก หนังยางรัดถุง ถาดใส่เชื้อเพลิง กะละมังผสม ตะแกรงร่อนถ่าน กระดาษ และปากกาจดบันทึก
ข้อมูล

2. วิธีการทดลอง
2.1 การท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งสดจากขี้เลื่อยไม้โตเร็วผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตร
    เตรียมวัตถุดิบเพื่อน�ำมาเป็นส่วนผสมในการอัดแท่งเชื้อเพลิง โดยใช้ข้ีเลื่อยจากไม้โตเร็วได้แก่
กระถินเทพา (Acacia mangium) กระถินออลาโคคาร์ปา (Acacia aulacocarpa) สนคาริเบีย (Pinus caribaea)
และเปลือกไม้สะเดา (Azadirachta indica) เป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้เศษวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ขุยมะพร้าว
มันส�ำปะหลัง ชานอ้อย ซังขนุน เปลือกส้มโอ เป็นส่วนผสมในการท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยใช้กาวแป้งเปียก
และผงถ่านเป็นตัวประสาน ทุกสูตรของส่วนผสมที่เป็นเชื้อเพลิงเขียวจะต้องใช้กาวแป้งเปียก 200 กรัม และใช้
ผงถ่านในอัตราส่วนปริมาตรเท่ากับเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุทางการเกษตร โดยใช้เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียว
ตามแบบของประลอง (2542) ในการอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียวและอัดแท่งถ่านเปลือกไม้สะเดา
2.2 การศึกษาผลผลิตและประสิทธิภาพของถ่านไม้สะเดา
     เผาถ่ า นไม้ ส ะเดาให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต และคุ ณ ภาพถ่ า นที่ ดี ด ้ ว ยเตาอิ ฐ ก่ อ ขนาด 2 ลู ก บาศก์ เ มตร
ตามมาตรฐานการเผาถ่านของกรมป่าไม้  (Chomcharn et al. 1984a)
2.3 การศึกษาการท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดา
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ทดลองหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยแบ่งเชื้อเพลิงอัดแท่งออกเป็น
2 ประเภท คือ เชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีสภาพเป็นถ่าน ได้แก่ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านเปลือกไม้สะเดาและเชื้อเพลิง
อัดแท่งที่เป็นเชื้อเพลิงสด หรือเชื้อเพลิงเขียว คือมีสภาพเทียบเท่าไม้ฟืน ได้แก่ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เลื่อยไม้โต
เร็วผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตรและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดา รายละเอียดของส่วนผสมแต่ละ
สูตรดังแสดงในตารางที่ 1
2.4 การทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานเพื่อการหุงต้มของเชื้อเพลิงอัดแท่งแต่ละชนิดแต่ละสูตร
ใช้มาตรฐานการทดสอบของกรมป่าไม้ตามเอกสารอ้างอิงของ Chomcharn et al. 1984 b โดยใช้เตาฟืน ปม. 2
ทดสอบกับเชื้อเพลิงเขียว และเตาถ่าน ปม.1 ทดสอบกับถ่านเปลือกไม้สะเดาอัดแท่ง
2.5  การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เลื่อยไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีส่วนผสมของเศษวัสดุ
ทางการเกษตรที่ผลิตด้วยเครื่องอัดเย็นโดยใช้ผงถ่านและกาวแป้งมันส�ำปะหลังเป็นตัวประสานในส่วนผสมที่
แตกต่างกัน และการหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงถ่านจากเปลือกไม้สะเดาที่ใช้แป้งมันส�ำปะหลังและกาวมัน
ส�ำปะหลังเป็นตัวประสานในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของกรมป่าไม้ด้วยเครื่อง
บอมบ์แคลอริมิเตอร์รุ่น Parr 6300 รายละเอียดการหาค่าความร้อนปรากฏในคู่มือการหาค่าความร้อนตาม
เอกสาร อ้างอิงของนฤมล (2553)
2.6 การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยครั้งนี้สู่เกษตรกรและชุมชนในรูปแบบการจัด
โปสเตอร์และนิทรรศการ การบรรยาย และการสาธิตในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.7 การจัดท�ำรายงานและสื่อเผยแพร่ ได้แก่ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในรายงานประจ�ำปีของส�ำนัก
วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และน�ำเสนอผลงานในประชุมการป่าไม้ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 และรายงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งสดจากขี้เลื่อยไม้โตเร็วผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตร
ส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้โตเร็วผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตรและผงถ่านในอัตราส่วนต่างๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และภาพกิจกรรมการทดลองวิจัยแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 จากการทดลองอัดแท่งเชื้อเพลิง
เขียวสูตรต่างๆ พบว่า ถ้าผสมผงถ่านแต่ไม่ผสมกาวแป้งเปียกจะไม่สามารถอัดเชื้อเพลิงเป็นแท่งได้ หรือถ้า
ผสมกาวแป้งเปียกโดยไม่ผสมผงถ่านก็จะไม่สามารถอัดเชื้อเพลิงเป็นแท่งได้เช่นกัน ดังนั้นในส่วนผสมของเชื้อ
เพลิงเขียวอัดแท่งจึงต้องใช้กาวแป้งเปียก 200 กรัม แต่ใช้ผงถ่านในอัตราส่วนเท่ากับเศษวัสดุทางการเกษตร
เพราะถ้าใช้ผงถ่านน้อยเกินไปเชื้อเพลิงจะไม่แข็งอยู่ตัวและจะร่อนหลุดออกจากกันเมื่อเชื้อเพลิงแห้ง ส่วนผสม
ในการท�ำเชือ้ เพลิงเขียวแต่ละสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1
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Table 1  Composition of green fuel briquettes from sawdust and agricultural wastes
Sample

Compositions of green fuel

Mixing ratio

1

Acacia mangium + cassava + charcoal powder

2:1:1

2

A. mangium + bagasse + charcoal powder

2:1:1

3

A. mangium + coconut flake + charcoal powder

2:1:1

4

A. mangium + jack fruit fiber + charcoal powder

2:1:1

5

A. mangium + pomelo bark + charcoal powder

2:1:1

6

A. aulacocarpa + cassava + charcoal powder

2:1:1

7

A. aulacocarpa + bagasse + charcoal powder

2:1:1

8

A. aulacocarpa + coconut flake + charcoal powder

2:1:1

9

A. aulacocarpa + jack fruit fiber + charcoal powder

2:1:1

10

A. aulacocarpa + pomelo bark + charcoal powder

2:1:1

11

Pinus caribaea + cassava + charcoal powder

1:1:1

12

P. caribaea + bagasse + charcoal powder

2:1:1

13

P. caribaea + coconut flake + charcoal powder

1:1:1

14

P. caribaea + jack fruit fiber + charcoal powder

2:1:1

15

P. caribaea + pomelo bark + charcoal powder

1:1:1

16

Charcoal bark of Azadirachta indica  + glue from cassava

2:1:1

17

Acacia mangium + cassava + charcoal powder

2:1:1

18

A. mangium + bagasse + charcoal powder

Note : Sample 1-15 mixing with 200 g of glue from cassava
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ภาพที่ 1 การท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งสดจากขี้เลื่อยไม้โตเร็วผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตร

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไม้โตเร็วผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตร
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2. การศึกษาผลผลิตและประสิทธิภาพของถ่านไม้สะเดา
จากการทดลองเผาถ่านไม้สะเดาด้วยเตาอิฐขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จ�ำนวน 3 เตา พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 26.40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยของถ่านแท่ง ถ่านป่น และส้นถ่าน เท่ากับ 62.33,
4.00 และ 1.73 กิโลกรัม ตามล�ำดับ
เมือ่ น�ำถ่านไม้สะเดาทีไ่ ด้มาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานด้วยเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงของกรมป่าไม้
พบว่า ถ่านไม้สะเดาจากเตาที่ 1, 2 และ 3 มีค่างานที่ได้เฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 1.72, 1.74 และ 1.52 ตาม
ล�ำดับ ค่างานที่ได้เฉลี่ยทัง้ 3 เตา เท่ากับ 1.66  และค่าอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยของถ่านจากเตาที่ 1, 2 และ 3
เท่ากับ 6.84, 6.78 และ 5.39 กรัมต่อนาที ค่าอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยทั้ง 3 เตา เท่ากับ 6.34 กรัมต่อนาที และ
เมื่อน�ำถ่านไม้สะเดาไปทดสอบหาค่าประสิทธิภาพการใช้งานและค่าความร้อน พบว่า ถ่านไม้สะเดาจากเตาที่
1, 2 และ 3 มีค่าประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ย เท่ากับ 24.23, 23.27 และ 21.73  เปอร์เซ็นต์  ค่าประสิทธิภาพ
การใช้งานเฉลี่ยทั้ง 3 เตา เท่ากับ 23.08 เปอร์เซ็นต์   ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 3

Table 2 Result of charcoal production and efficiency of Azadirachta charcoal

Details

Number of Brick beehive kiln
1

2

3

Average

  Charcoal Production (%)

26.27 26.67

26.27

26.40

  Work Done

1.72

1.74

1.52

1.66

  Charcoal Burning Rate (g/min)

6.84

6.78

5.39

6.34

  Heating Value (Cal/g)

6,977 6,965

7,639

7,194

  Efficiency (Heat Utilization,%)

24.23 23.27

21.73

23.08
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ภาพที่ 3 การเผาถ่านไม้สะเดา
3. การศึกษาการท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดา
การทดลองน�ำเอาเปลือกไม้สะเดามาท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยน�ำเปลือกไม้สะเดามาบดแล้วอัดให้เป็น
แท่งด้วยเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียว ใช้ตัวประสานคือ แป้งมันส�ำปะหลัง พบว่า ไม่สามารถอัดออกมาเป็น
แท่งเชื้อเพลิงได้ แต่ถ้าน�ำเปลือกไม้สะเดามาเผาให้เป็นถ่านก่อนแล้วจึงน�ำไปบดและอัดให้เป็นแท่งถ่านด้วยตัว
ประสาน คือแป้งมันส�ำปะหลังหรือกาวแป้งมันส�ำปะหลัง จะสามารถอัดออกมาเป็น แท่งถ่านได้ โดยมีผลการ
ศึกษา ดังนี้

3.1 การท�ำถ่านอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดาโดยใช้แป้งมันส�ำปะหลังเป็นตัวประสาน
     การทดลองท�ำถ่านอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดา โดยใช้ถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม ผสม
กับแป้งมันส�ำปะหลังในอัตราส่วน  50 กรัม 100 กรัม  150 กรัม และ 200 กรัม พบว่าสามารถผลิตถ่านอัด
แท่งที่มีความยาวเท่ากับ 158, 146, 142 และ 140 เซนติเมตร ตามล�ำดับ โดยส่วนผสมที่มีอัตราส่วนระหว่าง
ถ่านเปลือกไม้สะเดากับแป้งมันส�ำปะหลัง 50 กรัม ให้ความยาวแท่งถ่านมากที่สุดเท่ากับ 158 เซนติเมตร และ
มีอัตราการผลิตสูงสุดเท่ากับ 0.98 เซนติเมตรต่อวินาที  
    
เมื่อน�ำถ่านอัดแท่งไปทดสอบค่างานที่ได้ อัตราการเผาไหม้ และประสิทธิภาพการใช้งานด้วยเตา
หุงต้มประสิทธิภาพสูง พบว่า ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับแป้งมัน
ส�ำปะหลัง 150 กรัม มีค่างานที่ได้เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1.12 และถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือก
ไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับแป้งมันส�ำปะหลัง 200 กรัม มีค่างานที่ได้เฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 0.90 ส�ำหรับ
ค่าอัตราการเผาไหม้ พบว่า ถ่านอัดแท่งที่มีอัตราการเผาไหม้น้อยที่สุดคือ ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่าน
เปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับแป้งมันส�ำปะหลัง 50 กรัม ซึ่งมีค่าอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยเท่ากับ 4.68 กรัม
ต่อนาที และมีประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ยเท่ากับ 25.74 เปอร์เซ็นต์ ถ่านอัดแท่งที่มีอัตราการเผาไหม้สูงที่สุด
คือ ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับแป้งมันส�ำปะหลัง 200 กรัม
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ซึ่งมีค่าอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยเท่ากับ 6.17 กรัมต่อนาที และมีประสิทธิภาพการใช้งานต�่ำที่สุดเท่ากับ 22.86
เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 4

		

ภาพที่ 4 เปลือกไม้สะเดาและการน�ำไปเผาเป็นถ่าน
Table 3 Results of briquette test from Azadirachta bark charcoal with Cassava flour for binding

Details
Length of briquette (cm)
Production rate (cm/sec)
Work Done
Briquette Burning rate (g/min)
Heating Value (Cal/g)
Efficiency (Heat Utilization,%)

Amount of Cassava flour (g)
50

100

150

200

158
0.98
0.96
4.68
4,809
25.74

146
0.86
0.92
5.23
4,937
24.71

142
0.81
1.12
5.61
4,959
27.25

140
0.77
0.90
6.17
4,950
22.86

ถ่านอัดแท่งที่มีค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้
สะเดาบด 2,000 กรัม กับแป้งมันส�ำปะหลัง 50 กรัม ซึ่งมีค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 5,816.12 แคลอรี่
ต่อกรัม จากการศึกษาพบว่าถ่านอัดแท่งจะมีค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยลดลงตามปริมาณแป้งมันส�ำปะหลัง
ที่เพิ่มขึ้น โดยถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับแป้งมันส�ำปะหลัง 100,
150 และ 200 กรัม มีค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 5,748  5,678 และ 5,577 แคลอรี่ต่อกรัม ตามล�ำดับ
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3.2 การท�ำถ่านอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดาโดยใช้กาวแป้งมันส�ำปะหลังเป็นตัวประสาน
    
เมื่อทดลองท�ำถ่านอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดาโดยใช้ถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม
ผสมกับกาวแป้งมันส�ำปะหลังในอัตราส่วนของแป้งต่อน�้ำโดยน�้ำหนักเท่ากับ 3, 5, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่า
ทุกส่วนผสมสามารถอัดเป็นแท่งถ่านได้ โดยมีความยาวของแท่งถ่านเท่ากับ 170, 187, 150 และ 142 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ ส่วนผสมที่มีอัตราส่วนระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับกาวแป้งมันส�ำปะหลัง 3
เปอร์เซ็นต์ ให้อัตราการผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 0.94 เซนติเมตรต่อวินาที และเมื่อน�ำถ่านอัดแท่งที่ได้ไปทดสอบ
ค่างานที่ได้ อัตราการเผาไหม้ และประสิทธิภาพการใช้งานด้วยเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง พบว่า ถ่านอัดแท่ง
ที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับกาวแป้งมันส�ำปะหลัง 3 เปอร์เซ็นต์ มีค่างานที่ได้
เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1.28 ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับกาวแป้ง
มั น ส� ำ ปะหลั ง 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ค ่ า งานที่ ไ ด้ เ ฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ 0.82 ส� ำ หรั บ ค่ า อั ต ราการเผาไหม้  
พบว่า  ถ่านอัดแท่งที่มีอัตราการเผาไหม้น้อยที่สุดคือ ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด
2,000 กับกาวแป้งมันส�ำปะหลัง 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยเท่ากับ 4.46 กรัมต่อนาที และมี
ประสิท ธิภ าพการใช้ ง านสู ง สุ ด เท่ า กั บ 33.43 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ถ่ า นอั ด แท่ ง ที่มีอั ต ราการเผาไหม้ สู ง ที่สุ ด คือ
ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดาบด 2,000 กรัม กับกาวแป้งมันส�ำปะหลัง 10 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งมีค่าอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยเท่ากับ 6.36 กรัมต่อนาที และมีประสิทธิภาพการใช้งานต�่ำที่สุดเท่ากับ 23.14
เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 5

Table 4  Results of briquette test from Azadirachta bark with Cassava glue for binding

Length of briquette (cm)

Amount of Cassava glue (%)
3
5
8
170
187
150

10
142

Production rate (cm/sec)

0.94

6.79

0.60

0.55

Work Done

1.28

1.02

0.97

0.82

Briquette Burning rate (g/min)

4.46

5.72

5.67

6.36

Heating Value (Cal/g)

5,063

5,118

4,635

4,801

Efficiency (Heat Utilization,%)

33.43

24.69

27.47

23.14

Details
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ภาพที่ 5 การท�ำถ่านอัดแท่งจากเปลือกไม้สะเดาโดยใช้กาวแป้งมันส�ำปะหลังเป็นตัวประสาน
4. การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงเขียวและถ่านเปลือกไม้สะเดาอัดแท่ง
น�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เป็นเชื้อเพลิงสดหรือเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและเชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีสภาพเป็นถ่าน
มาทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานด้วยมาตรฐานการต้มน�้ำของกรมป่าไม้ ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง
ที่ 5 และภาพที่ 6
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Table 5  Average results of green fuel briquettes quality from different formula of agricultural wastes
No.

Type of fuel

Time of
Last
temperature
boiling

Burning
rate

Work

Efficiency

min1

ํC

g/min

H2O,g/
fuel,g2

(%HU)

1

Acacia mangium+cassava

23.0

86.5

10.2

0.85

22.07

2

A. mangium+bagasse

24.5

94

10.5

0.96

21.76

3

A. mangium+coconut flake

28.0

91.7

9.8

0.80

21.05

4

A. mangium+jack fruit fiber

29.0

88.5

10.1

0.70

18.21

5

A. mangium+pomelo bark

24.0

92.0

12.7

0.76

18.10

6

A. aulacocarpa+cassava

24.0

88.5

10.8

0.70

21.78

7

A. aulacocarpa+bagasse

25.5

89.3

9.6

1.00

22.32

8

A. aulacocarpa+coconut flake

37.7

87.7

8.3

0.70

18.59

9

A. aulacocarpa+jack fruit fiber

29.0

86.0

10.8

0.70

17.58

10

A. aulacocarp+pomelo bark

22.0

87.5

9.5

0.70

19.19

11

Pinus caribaea+cassava

16.5

90.5

10.3

1.20

25.79

12

P. caribaea+bagasse

21.5

92.0

10.3

1.00

23.49

13

P. caribaea+coconut flake

30.0

89.5

10.3

0.90

19.60

14

P. caribaea+jackfruit fiber

34.0

91.0

9.9

0.60

16.33

15

P. caribaea+pomelo bark

23.0

94.0

13.2

0.73

16.26

16

Charcoal bark of Azadirachta indica

30.0

-3

4.46

1.28

33.43

กรมป่าไม้

Note : 1  : Time of boiling means the time in which the water in the pot reminded boiling priorto the heat
energy becoming exhausted.
         2 : Work Done means gram of water evaporated per gram of fuel used.      
         3 : No recorded
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ภาพที่ 6 การทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานด้วยมาตรฐานการต้มน�้ำของกรมป่าไม้
จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไม้กระถินเทพา (Acacia mangium) และกลุ่มเชื้อ
เพลิงอัดแท่งจากไม้กระถินออลาโคคาร์ปา (Acacai aulacocarpa) เมื่อผสมกากอ้อย จะมีค่างานที่ได้เฉลี่ย
มากกว่าผสมกับส่วนผสมอื่นคือ 0.96 และ 1.00 ตามล�ำดับ แต่เชื้อเพลิงอัดแท่งจากไม้สนคาริเบีย เมื่อผสม
กับชิ้นมันส�ำปะหลัง จะมีค่างานที่ได้เฉลี่ยมากกว่าผสมกับกากอ้อย คือเท่ากับ 1.20 และ 1.00 ตามล�ำดับ
และมีประสิทธิภาพการใช้งานด้วยเมื่อทดสอบกับเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่สูงกว่าถึง 25.79 เปอร์เซ็นต์
และมีค่าเวลาที่ท�ำให้นำ�้ เดือด (Time of boiling) น้อยที่สุด คือ 16.5 นาที ในขณะที่สองสูตรที่กล่าวมาแล้วมีค่า
ประสิทธิภาพการใช้งานด้วยเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงแตกต่างกันไม่ถงึ 1 เปอร์เซ็นต์
เมื่อน�ำค่าประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ยของทุกสูตรในแต่ละกลุ่มของเชื้อเพลิงอัดแท่งกลุ่มไม้กระถิน
เทพา กลุ่มไม้กระถินออลาโคคาร์ปา และสนคาริเบีย มาเปรียบเทียบกันคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.14 เปอร์เซ็นต์,
19.89 เปอร์เซ็นต์ และ 20.29 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ จึงสรุป
ได้ว่า ไม้โตเร็วทั้งสามชนิดสามารถน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งได้ในคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยเศษวัสดุ
ทางการเกษตรทีเ่ หมาะสมในการน�ำมาท�ำเป็นเชือ้ เพลิงอัดแท่งมากทีส่ ดุ คือมันส�ำปะหลัง เปลือกส้มโอ ชานอ้อย
ขุยมะพร้าว และซังขนุน เรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย ส�ำหรับไม้สะเดาไม่ได้มกี ารทดสอบเชือ้ เพลิงอัดแท่ง
ที่ผสมเศษวัสดุทางการเกษตรจึงไม่สามารถน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ อย่างไรก็ตาม ถ่านจากเปลือกไม้
สะเดาเมื่อน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งก็ให้ค่าประสิทธิภาพการใช้งานและค่างานที่ได้สูง สามารถน�ำมาท�ำเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่งคุณภาพดีได้

5. การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งและเศษวัสดุชีวมวล
จากการน�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งทุกสูตรมาหาค่าความร้อน จะพบว่าในกลุ่มเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไม้              
สนคาริเบีย และกลุ่มเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไม้กระถินออลาโคคาร์ปา เมื่อผสมด้วยเปลือกส้มโอจะให้ค่า
ความร้อนที่สูงกว่าสูตรอื่น คือมีค่าความร้อนเท่ากับ 5,078 และ 5,069 กิโลแคลรอรี่ต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ
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และเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไม้สนคาริเบียผสมกับชิ้นมันส�ำปะหลัง มีค่าความร้อนเท่ากับ 4,909 กิโลแคลอรี่ต่อ
กิโลกรัม ซึง่ อยูใ่ นระดับทีด่ เี มือ่ เทียบกับสูตรอืน่ ๆ ผลการวิเคราะห์คา่ ความร้อนดังแสดงในตารางที่ 6 และภาพที่ 7

กรมป่าไม้

Table 6  Heating Values of some biomass fuels and biomass briquetted fuels
Samples

Heating
value
(Kcal/kg)

Sources

cassava or tapioca
corncob
coconut flake or fuzz
bagasse
pomelo bark
palm bunch
palm leaves
palm branch
palm sheath
sawdust of Acacia mangium
sawdust of Acacia aulacocarpa
sawdust of Leucaena leucocephala
sawdust of Eucalyptus camaldulensis
sawdust of Pinus caribaea
sawdust of Pterocarpus indicus
Azadirachta indica charcoal

1,780
2,700
4,380
3,172
3,825
4,104
4,151
4,125
4,163
4,467
5,193
3,870
4,500
4,572
4,778
7,194

physic nut Jatropha curcas
Anthracite charcoal

3,763
4,631

cassava charcoal

4,050

corncob charcoal

4,351

Energy for Environment Foundation
Energy for Environment Foundation
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Wood Energy Development Section
Applied Scientific Research
Corporation of Thailand
Wood Energy Development Section
Applied Scientific Research
Corporation of Thailand
Applied Scientific Research
Corporation of Thailand
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Table 6  (Continued)
		

Samples

Heating
value
(Kcal/kg)

Sources

coconut shell charcoal

7,760

Wood Energy Development Section

A. mangium + bagasse + charcoal powder

4,685

Wood Energy Development Section

A. mangium + coconut flake + charcoal powder

4,620

Wood Energy Development Section

A. mangium + jack fruit fiber+ charcoal powder

4,865

Wood Energy Development Section

A. mangium + pomelo bark + charcoal powder

4,591

Wood Energy Development Section

A. aulacocarpa + cassava + charcoal powder

4,471

Wood Energy Development Section

A. aulacocarpa + coconut flake + charcoal powder

4,649

Wood Energy Development Section

A. aulacocarpa + jack fruit fiber+charcoal powder

4,644

Wood Energy Development Section

A. aulacocarpa + pomelo bark + charcoal powder

5,069

Wood Energy Development Section

Pinus caribaea + cassava + charcoal powder

4,909

Wood Energy Development Section

P. caribaea + bagasse + charcoal powder

4,709

Wood Energy Development Section

P. caribaea + coconut flake + charcoal powder

4,823

Wood Energy Development Section

P. caribaea + jack fruit fiber + charcoal powder

4,808

Wood Energy Development Section

P. caribaea + pomelo bark + charcoal powder

5,078

Wood Energy Development Section

Pterocarpus indicus + pomelo bark+charcoal

5,337

Wood Energy Development Section
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ภาพที่ 7 การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่ง

สรุปผล
การศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเขียวนี้ พบว่า เศษไม้โตเร็วและเศษวัสดุทางการ
เกษตร สามารถน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งได้เป็นอย่างดี   ความเหมาะสมในการน�ำมาท�ำเป็นเชื้อเพลิงโดย
พิจารณาจากการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานด้วยการต้มน�ำ 
้ ค่างานที่ได้และค่าความร้อนของไม้โตเร็ว
เรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย สนคาริเบีย สนออลาโคคาร์ปา และกระถินเทพา ส่วนวัสดุทางการเกษตร
คือ มันส�ำปะหลัง เปลือกส้มโอ ชานอ้อย ขุยมะพร้าว และซังขนุน ตามล�ำดับ ตัวประสานที่เหมาะสมในการอัด
แท่งขี้เลื่อยไม้โตเร็วผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตรคือผงถ่าน และกาวแป้งมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นตัวท�ำให้เชื้อ
เพลิงสามารถจับตัวกันได้ไม่ร่อนหลุดหรือเปราะแตกง่าย ปริมาณของกาวแป้งมันส�ำปะหลังคือ 200 กรัมต่อ
ปริมาณไม้โตเร็ว เศษวัสดุทางการเกษตรและผงถ่านที่มีอัตราส่วน 2:1:1 น�้ำหนัก 2,000 กรัม ส�ำหรับการ
ทดลองอัดเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านเปลือกไม้สะเดา พบว่า ส่วนผสมที่มีอัตราส่วนระหว่างถ่านเปลือกไม้สะเดา
บด 2,000 กรัม กับกาวแป้งมันส�ำปะหลัง 3 เปอร์เซ็นต์ ให้อัตราการผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 0.94 เซนติเมตรต่อ
วินาที และมีอัตราการเผาไหม้ ประสิทธิภาพการใช้งานด้วยเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง และค่างานที่ได้เฉลี่ย
มากที่สุด
สรุปได้ว่าการน�ำเอาเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไม่มีมูลค่ามาผสมกับขี้เลื่อยไม้โตเร็ว สามารถช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตรและลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรมไม้โตเร็ว โดยน�ำมาใช้ประโยชน์
ทางด้านพลังงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งต่อไป สามารถน�ำเศษไม้โตเร็ว หรือเศษวัสดุทางการ
เกษตรอื่นๆ มาทดลองเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป
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การศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์ ได้ด�ำเนินการศึกษาระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551-2555 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการน� ำ ไม้ โ ตเร็ ว บางชนิ ด คื อ สนคาริ เ บี ย กระถิ น เทพา
สนประดิพัทธ์ และไผ่รวก มาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ และน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน
การดูดซับสี และกลิ่นในน�้ำทิ้ง ดังนี้ 1) การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย และไม้กระถินเทพา โดยน�ำ
ตัวอย่างไม้มาเผาเป็นถ่าน ท�ำการบด คัดขนาด แล้วน�ำไปกระตุ้นทางฟิสิกส์โดยเผาในเตาเผาถ่านกัมมันต์ที่มี
เครื่องฉีดละอองน�ำ้ อยู่ภายใน ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วน�ำไปกระตุ้นทางเคมีโดย
น�ำมาบดให้มขี นาดเล็กประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร 300 กรัม ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) จ�ำนวน 600
กรัม และเติมน�ำ 
้ ในอัตราส่วน  2:1 โดยน�ำ้ หนัก แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จนแห้ง แล้วน�ำไป
แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 50 มิลลิลิตร ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0,  10,  20, 30 และ
40 เปอร์เซ็นต์ แล้วเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ที่ระดับ
ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบียจะมีค่าไอโอดีนสูงสุดเท่ากับ 600 มิลลิกรัมต่อกรัม
และที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพา จะมีค่าไอโอดีนเท่ากับ 518 มิลลิกรัม
ต่อกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของถ่านไม้สนคาริเบียและถ่านไม้กระถินเทพา ที่ไม่ผ่านการกระตุ้นใดๆ ประมาณ
2.94 และ 4.14 เท่า ตามล�ำดับ 2) การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์ และไผ่รวก โดยน�ำตัวอย่างมา
เผาเป็นถ่าน ท�ำการบด คัดขนาด แล้วน�ำไปกระตุ้นทางฟิสิกส์โดยการเผาในเตาเผาถ่านกัมมันต์ที่มีเครื่องฉีด
ละอองน�้ำอยู่ภายใน ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้ถ่านที่มีค่าไอโอดีนเท่ากับ 364
และ 207 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของถ่านไม้สนประดิพัทธ์และไผ่รวกที่ไม่ผ่านการกระตุ้นใดๆ ประมาณ 1.96 และ
1.36 เท่า ตามล�ำดับ 3) การน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย กระถินเทพา สนประดิพัทธ์ และไผ่รวกไปใช้
ประโยชน์ในการดูดซับสีและกลิ่นในน�้ำทิ้งจากชุมชน โรงงาน และน�้ำสีผสมอาหาร โดยน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้
สนคาริเบีย กระถินเทพา สนประดิพัทธ์ และไผ่รวก ปริมาณแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 กรัม
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ใส่ลงในน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร พบว่า 3.1) ควรใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบียในปริมาณ 1 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20
มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง จะท�ำให้น�้ำทิ้งใสไม่มีสี และตั้งทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง กลิ่นจะลดลงจนเหลือน้อย
3.2) ควรใช้ถา่ นกัมมันต์จากไม้กระถินเทพา ในปริมาณ 1 กรัมต่อน�ำ้ ทิง้ 20 มิลลิลติ ร และตัง้ ทิง้ ไว้ 6 ชัว่ โมง จะท�ำให้
น�้ำทิ้งใสไม่มีสี และตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กลิ่นจะลดลงจนเหลือน้อย 3.3) ควรใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์
ในปริมาณ 4 กรัมต่อน�ำ้ ทิง้ 20 มิลลิลติ ร และตัง้ ทิง้ ไว้ 24 ชัว่ โมง จะท�ำให้นำ�้ ทิง้ ไม่มสี ี และกลิน่ ลดลงจนเหลือน้อย
3.4) ควรใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่รวกในปริมาณ 4 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะท�ำให้
น�้ำสีผสมอาหารใสไม่มสี ีและไม่มีกลิ่น
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ABSTRACT
The study of utilization of fast growing tree for activated carbon production was launched during
2008-2012. The aims of this study were to gain utilization some fast growing tree species to produce
activated carbon for color and smell adsorption of waste water. Activated carbon preparation from Pinus
caribea and Acacia mangium used charcoal size 2.0-2.5 centimeters to activated at 400 °C for 1 hour in
activated carbon kiln, then maked charcoal size 0.2-0.3 centimeters to activate with sodium chloride at five
level concentration at 800 °C for 1 hour in furnace was found activated carbon from Pinus caribea had iodine
value 600 milligram/gram at 20 % sodium chloride concentration and at 10 % sodium chloride concentration
iodine value of Acacia mangium was 518 milligram/gram. Activated carbon from Casuarina equisetifolia Linn.
and Thyrsostachys siamensis Gamble used charcoal size 2.0-2.5 centimeters to activate at 400 °C for
1 hour in activated carbon kiln had iodine value 364 and 207 milligram/gram. Activated carbon utilization
used activated carbon at five levels weight to adsorb color and smell of waste water. The results found that we
should use activated carbon from Pinus caribea 1 gram for 20 milliliters  of waste water and set for 3 hours,
activated carbon from Acacia mangium 1 gram for 20 milliliters  of waste water and set for 6 hours,
activated carbon from Casuarina equisetifolia Linn. and activated carbon from Thyrsostachys siamensis
Gamble 2 gram for 20 milliliters  of waste water and set for 24 hours to make good water (no color and
no smell)

Keywords : activated carbon, fast growing tree, iodine value, adsorption
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ค�ำน�ำ
ปัจจุบนั การปลูกสร้างสวนป่าและปรับปรุงพันธุไ์ ม้โตเร็วของภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องมีการตัดสาง
ขยายระยะไม้โตเร็วที่มีขนาดเล็กออก ส่วนไม้โตเร็วที่มีขนาดใหญ่ก็น�ำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ท�ำให้มีเศษไม้ กิ่งไม้ หรือไม้ขนาดเล็ก ที่ได้จากการตัดสางขยายระยะ และมีเศษไม้ขนาดใหญ่ที่เหลือจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์และอุตสาหกรรมอบไม้ เช่น ปีกไม้ ปลายไม้  เศษไม้บาง ขี้กบ
ขี้เลื่อย เศษชิ้นไม้สับ  ไม้มีต�ำหนิ ขอบไม้ และเศษไม้ระแนง ซึ่งเศษไม้ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวนี้
ส่วนใหญ่จะทิ้ง ไม่น�ำมาใช้ประโยชน์ แต่เราสามารถน�ำเศษเหลือต่างๆ เหล่านี้มาเพิ่มมูลค่าโดยการน�ำมาท�ำเป็น
ถ่านกัมมันต์ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การน�ำเศษไม้จากสวนป่ามาเพิ่มมูลค่า โดยน�ำมาท�ำถ่านกัมมันต์ ส�ำหรับใช้ในการดูดซับสีและกลิ่นของน�ำ้ ทิ้ง
จากครัวเรือน ชุมชน และโรงงาน เป็นต้น

วิธีการศึกษา
1. การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย (Pinus caribaea) และไม้กระถินเทพา (Acacia mangium)
		
การศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบียที่ตัดสางขยายระยะ (Thinning) จากศูนย์
วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และไม้กระถินเทพาที่ตัดสางขยายระยะจากสวนป่าลาดกระทิง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วิธกี ารเตรียมโดยเผาในเตาเผาถ่านกัมมันต์ และเผากับโซเดียมคลอไรด์ทอี่ ตั ราส่วนต่างกันในเตาเผา
อุณหภูมิสูงมีดังนี้ (ภาพที่ 1)
1.1 การเตรียมตัวอย่าง น�ำตัวอย่างไม้สนคาริเบีย หรือไม้กระถินเทพา ไปเผาเป็นถ่านในเตาถังน�้ำมัน
ขนาด 200 ลิตร
1.2 การกระตุ้นทางฟิสิกส์ น�ำถ่านที่ได้ในข้อ 1.1 มาบดย่อยให้มีขนาด 2.0-2.5 เซนติเมตร จ�ำนวน
200 กรัม ใส่ในตะแกรงสี่เหลี่ยมแล้วน�ำไปเผาในเตาเผาถ่านกัมมันต์ (ที่มีเครื่องฉีดละอองน�้ำอยู่ภายใน)
ที่อุณหภูมิหัวเผา 400 องศาเซลเซียส แล้วฉีดละอองน�้ำ  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง น�ำถ่านกัมมันต์ที่ได้ออกจากเตา
แล้วผึ่งให้แห้ง
1.3 การกระตุ้นทางเคมี น�ำถ่านที่ผ่านการกระตุ้นแล้วในข้อ 1.2 มาบดให้มีขนาดเล็กประมาณ 0.2–
0.3 เซนติเมตร จ�ำนวน 300 กรัม ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) จ�ำนวน 600 กรัม และเติมน�้ำในอัตราส่วน
2:1 โดยน�้ำหนัก แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จนแห้ง (วิชัย และคณะ, 2534)
1.4 น�ำถ่านกัมมันต์ทเี่ ตรียมได้ในข้อ 1.3  จ�ำนวน 30 กรัม โดยน�ำมาแช่กบั สารละลายโซเดียมคลอไรด์
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่มีความเข้มข้นโดยน�้ำหนักต่อปริมาตรแตกต่างกัน คือร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40
ตามล�ำดับ แล้วน�ำไปกระตุ้นในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
1 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น
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1.5 จากนัน้ น�ำถ่านกัมมันต์ทไี่ ด้ไปล้างด้วยน�้ำสะอาดหลาย ๆ ครัง้ แล้วน�ำไปล้างด้วยกรดไฮโดรคลอริก
เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก และล้างด้วยน�้ำร้อนอีกหลาย ๆ ครั้ง จน pH ได้เท่ากับ 7 แล้วน�ำไปอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (วิชัย และคณะ, 2534)  
1.6 น�ำถ่านที่ได้ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.4 ไปทดสอบความสามารถในการดูดซับไอโอดีน หรือ
ค่าไอโอดีน โดยส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการท�ำการวิเคราะห์
1.7 น�ำค่าไอโอดีนที่ได้ในข้อ 1.6 มาพิจารณาเพื่อเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย และไม้กระถินเทพา
		

ภาพที่ 1 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบียและไม้กระถินเทพา
2. การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพทั ธ์ (Casuarina equisetifolia Linn.) และไม้ไผ่รวก (Thyrsostachys
siamensis Gamble)
การศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์ใช้ไม้ที่ตัดสางขยายระยะจากจังหวัด
สุราษฏร์ธานี และไม้ไผ่รวกจากจังหวัดราชบุรี วิธีการเตรียมโดยเผาในเตาเผาถ่านกัมมันต์ มีดังนี้ (ภาพที่ 2)
2.1 การเตรียมตัวอย่าง น�ำตัวอย่างไม้สนประดิพัทธ์หรือไม้ไผ่รวกไปเผาเป็นถ่านด้วยเตาอิฐก่อ
2.2 การกระตุ้นทางฟิสกิ ส์ น�ำถ่านตามข้อ 2.1 มาบดย่อยให้มขี นาดประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ใส่ใน
ตะแกรงสีเ่ หลีย่ มแล้วน�ำไปเผากระตุน้ ในเตาเผาถ่านกัมมันต์ (ทีม่ เี ครือ่ งฉีดละอองน�ำ้ อยูภ่ ายใน) ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ วั เผา
400 องศาเซลเซียส แล้วฉีดละอองน�้ำเป็นเวลา 1 ชั่วโมง น�ำถ่านกัมมันต์ท่ไี ด้ออกจากเตา แล้วผึ่งให้แห้ง
2.3 น�ำถ่านที่ได้ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ไปทดสอบความสามารถในการดูดซับไอโอดีน หรือ ค่าไอโอดีน
โดยส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการท�ำการวิเคราะห์
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ภาพที่ 2 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์และไม้ไผ่รวก
3. การน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย ไม้กระถินเทพา ไม้สนประดิพัทธ์ และไม้ ไผ่รวก ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดูดซับสี และกลิ่นของน�้ำทิ้งจากชุมชนหรือโรงงาน และน�้ำสีสังเคราะห์ ดังนี้
3.1 ชั่งถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย ไม้กระถินเทพา และไม้สนประดิพัทธ์ แต่ละชนิดจ�ำนวน 1, 2,
3 และ 4 กรัม ใส่ในหลอดทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล�ำดับ จากนั้นเทน�้ำทิ้งตัวอย่างจากชุมชนหรือโรงงาน
จ�ำนวน 20 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่บรรจุถ่านกัมมันต์ทงั้ 4 หลอด และหลอดควบคุม 1 หลอด (ไม่มีถ่าน
กัมมันต์)
3.2 ชั่งถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่รวก จ�ำนวน 2, 4, 6 และ 8 กรัม ใส่ขวดเก็บสารที่ 1, 2, 3 และ 4 ตาม
ล�ำดับ จากนั้นเทน�ำ้ สีผสมอาหาร จ�ำนวน 40 มิลลิลิตร ลงในขวดเก็บสารที่บรรจุถ่านกัมมันต์ ทั้ง 4 ขวด และ
ขวดควบคุม 1 ขวด (ไม่มถี ่านกัมมันต์)
3.3 จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น ของน�้ำทิ้ง และน�้ำสีผสมอาหารดังกล่าว ในภาชนะ
ทดลองทั้ง 5 ภาชนะ บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ทุก 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. ค่าไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย ไม้กระถินเทพา ไม้สนประดิพัทธ์ และไม้ ไผ่รวก ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ค่าไอโอดีนของถ่านและถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย กระถินเทพา สนประดิพัทธ์ และไผ่รวก
วิธีการ/ชนิดไม้

ค่าไอโอดีนเฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อกรัม)
สนคาริเบีย

กระถินเทพา

สนประดิพัทธ์

ไผ่รวก

ถ่าน

204

125

186

207

การกระตุ้นทางฟิสกิ ส์
ถ่าน+สเปรย์นำ 
�้ 400 ˚C

389

414

364

282

การกระตุ้นทางฟิสกิ ส์และทางเคมี
ถ่าน+สเปรย์นำ 
�้ 400 ˚C + 0% NaCl Sol-nat 800°C

505

496

-

-

ถ่าน+สเปรย์นำ 
�้ 400 ˚C + 10% NaCl Sol-nat 800°C

513

518

-

-

ถ่าน+สเปรย์นำ 
�้ 400 ˚C + 20% NaCl Sol-nat 800°C

600

486

-

-

ถ่าน+สเปรย์นำ 
�้ 400 ˚C + 30% NaCl Sol-nat 800°C

555

496

-

-

ถ่าน+สเปรย์นำ 
�้ 400 ˚C + 40% NaCl Sol-nat 800°C

523

454

-

-

การศึกษาค่าไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย ไม้กระถินเทพา ไม้สนประดิพัทธ์ และ
ไม้ไผ่รวก จากตารางที่ 1 พบว่า
1.1 ถ่านที่ไม่ผ่านการกระตุ้น : ถ่านจากไม้สนคาริเบียมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 204 มิลลิกรัมต่อกรัม
ถ่านจากไม้กระถินเทพามีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 125 มิลลิกรัมต่อกรัม ถ่านจากไม้สนประดิพัทธ์มีค่าไอโอดีน
เฉลี่ยเท่ากับ 186 มิลลิกรัมต่อกรัม และถ่านจากไม้ไผ่รวกมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 207 มิลลิกรัมต่อกรัม
1.2 ถ่านที่ผ่านการกระตุ้นทางฟิสิกส์ คือ กระตุ้นโดยใช้ละอองน�้ำ  : ถ่านจากไม้สนคาริเบียมีค่า
ไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 389 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่าไอโอดีนมากกว่าถ่านที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นประมาณ 1.91
เท่า ถ่านจากไม้กระถินเทพา มีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 414 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่าไอโอดีนมากกว่าถ่านที่
ไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ประมาณ 3.31 เท่า ถ่านจากไม้สนประดิพัทธ์มีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 364  มิลลิกรัม
ต่อกรัม ซึ่งมีค่าไอโอดีนมากกว่าถ่านที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ประมาณ 1.96 เท่า และถ่านจากไม้ไผ่รวก มีค่า
ไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 282 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่าไอโอดีนมากกว่าถ่านที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ประมาณ 1.36
เท่า
1.3 ถ่านที่ผ่านการกระตุ้นทั้งทางฟิสิกส์และทางเคมี คือ กระตุ้นโดยใช้ละอองน�้ำแล้วกระตุ้นต่อโดย
ใช้สารสะลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ : ถ่านจากไม้สนคาริเบียมีค่าไอโอดีน
เฉลี่ยแตกต่างกันเท่ากับ 505,  513, 600, 535 และ 523 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล�ำดับ และถ่านกัมมันต์ท่ไี ด้
มีค่าไอโอดีนมากกว่าถ่านที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นประมาณ 2.48, 2.51, 2.94, 2.62 และ 2.56 เท่า ตามล�ำดับ
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และถ่านจากไม้กระถินเทพา มีค่าไอโอดีนเฉลี่ยแตกต่างกันเท่ากับ 496,  518, 486, 496 และ 454 มิลลิกรัม
ต่อกรัม ถ่านกัมมันต์ท่ไี ด้จะมีค่าไอโอดีนมากกว่าถ่านที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ประมาณ 3.97, 4.14, 3.89, 3.97
และ 3.63 เท่า ตามล�ำดับ
1.4 การพิจารณาเลือกถ่านกัมมันต์ไปใช้ประโยชน์จะใช้ค่าไอโอดีนเป็นเกณฑ์ โดยเลือกค่าไอโอดีน
ที่มากที่สุด จากการศึกษาพบว่า การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย คือ การน�ำถ่านจากไม้สนคาริเบีย
มากระตุ้นทางฟิสิกส์และทางเคมี โดยใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 20 ซึ่งท�ำให้
ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีค่าไอโอดีนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 600 มิลลิกรัมต่อกรัม การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้กระถิน
เทพา คือ การน�ำถ่านจากไม้กระถินเทพามากระตุ้นทางฟิสิกส์และทางเคมี โดยใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์
ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 ซึ่งท�ำให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มี ค่าไอโอดีนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 518 มิลลิกรัมต่อ
กรัม การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์ คือ การน�ำถ่านจากไม้สนประดิพัทธ์มากระตุ้นทางฟิสิกส์
ซึ่งท�ำให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีค่าไอโอดีนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 364 มิลลิกรัมต่อกรัม และการเตรียมถ่านกัมมันต์
จากไม้ไผ่รวก คือ การน�ำถ่านจากไม้ไผ่รวกมากระตุ้นทางฟิสิกส์ ซึ่งท�ำให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีค่าไอโอดีนเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 282 มิลลิกรัมต่อกรัม เนื่องจากเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) ช�ำรุดจึงท�ำให้การศึกษาการผลิต
ถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์และไม้ไผ่รวกไม่สามารถศึกษาการกระตุ้นทางเคมีได้
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2. การศึกษาการใช้ประโยชน์ถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย ไม้กระถินเทพา ไม้สนประดิพัทธ์ และไม้ไผ่รวก
2.1   การน� ำ ถ่ า นกั ม มั น ต์ จ ากไม้ ส นคาริเ บีย ไปทดสอบกั บ น�้ำ ทิ้ง จากนิค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่เวลา = 0  ชั่วโมง
ที่เวลา = 24  ชั่วโมง
ที่เวลา = 48  ชั่วโมง
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบการน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบียไปทดสอบกับน�้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เวลาต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า น�้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะสี
เหลืองเข้มใสมีตะกอนแขวนลอย กลิ่นเหม็นแรง ปริมาณถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย  ที่ควรใช้ คือ ปริมาณ
1 กรัมต่อน�ำ้ ทิง้ 20 มิลลิลติ ร และตัง้ ทิง้ ไว้ 3 ชัว่ โมง จะท�ำให้นำ�้ ทิง้ ใสไม่มสี ี และตัง้ ทิง้ ไว้ 48 ชัว่ โมง กลิน่ จะลดลง
จนเหลือน้อย ดังภาพที่ 3
การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 57

กรมป่าไม้

2.2 การน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพา ไปทดสอบกับน�้ำทิ้งจากชุมชนในเขตไทรม้า จังหวัดนนทบุรี  

ที่เวลา = 0  ชั่วโมง
ที่เวลา = 24  ชั่วโมง
ที่เวลา = 48  ชั่วโมง
ภาพที่ 4   การเปรียบเทียบการน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพาไปทดสอบกับน�ำ้ ทิง้ จากเขตไทรม้า จังหวัดนนทบุรี
ที่เวลาต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า น�้ำทิ้งจากเขตไทรม้า จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะสีเขียวอมเหลืองเข้ม มีตะกอน
แขวนลอยอยู่ในน�ำ้ มาก กลิ่นอยู่ในระดับที่รับได้ ปริมาณถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพาที่ควรใช้ คือ ปริมาณ
1 กรัมต่อน�ำ้ ทิ้ง 20 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง จะท�ำให้น�้ำทิ้งใสไม่มีสี และตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กลิ่นจะลด
ลงจนเหลือน้อย ดังภาพที่ 4  
2.3 การน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์ ไปทดสอบกับน�้ำทิ้งจากใต้อาคารแฟลตต�ำรวจ บางมด
เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่เวลา = 0  ชั่วโมง
ที่เวลา = 24  ชั่วโมง
ที่เวลา = 48  ชั่วโมง
ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบการน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพทั ธ์ไปทดสอบกับน�ำ้ ทิง้ จากใต้อาคารแฟลตต�ำรวจ
บางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เวลาต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า น�้ำทิ้งจากใต้อาคารแฟลตต�ำรวจบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มีลักษณะ
สีเขียวเข้ม มีตะกอนแขวนลอยอยู่ในน�้ำมาก กลิ่นเหม็นแรงมาก ปริมาณถ่านกัมมันต์จาก ไม้สนประดิพัทธ์ที่
ควรใช้ คือ ปริมาณ 4 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะท�ำให้  น�้ำทิ้งไม่มีสี และกลิ่นลดลง
จนเหลือน้อย ดังภาพที่ 5
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2.4 การน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่รวกไปทดสอบกับน�ำ้ สีผสมอาหาร
		
		
				
				
ที่เวลา = 0  ชั่วโมง
ที่เวลา = 24 ชั่วโมง
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ที่เวลา = 48 ชั่วโมง
ภาพที่ 6  การเปรียบเทียบการน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่รวกไปทดสอบกับน�้ำสีผสมอาหาร ที่เวลาต่างกัน
		
จากการศึกษา พบว่า น�้ำสีผสมอาหาร มีลักษณะสีฟ้าใส ไม่มีตะกอนแขวนลอย แต่งกลิ่น JASMIN
อยู่ในระดับที่รับได้ ปริมาณถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่รวกที่ควรใช้ คือ ปริมาณ 4 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร และ
ตั้งทิ้งไว้  24 ชั่วโมง จะท�ำให้นำ�้ สีผสมอาหารใสไม่มสี ีและไม่มีกลิ่น ดังภาพที่ 6

สรุปผล
1. การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบียและไม้กระถินเทพา
การเตรี ย มถ่ า นกั ม มั น ต์ จ ากไม้ ส นคาริ เ บี ย และไม้ ก ระถิ น เทพา โดยน� ำ ตั ว อย่ า งไม้ ม าเผาเป็ น
ถ่าน ท�ำการบด คัดขนาด แล้วน�ำไปกระตุ้นทางฟิสิกส์โดยเผาในเตาเผาถ่านกัมมันต์ที่มีเครื่องฉีดละอองน�้ำ
อยู่ภายใน ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วน�ำไปกระตุ้นทางเคมี โดยน�ำมาบดให้มขี นาด
เล็กประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร 300 กรัม ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) จ�ำนวน 600 กรัม และเติมน�้ำ
ในอัตราส่วน 2:1 โดยน�้ำหนัก แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสจนแห้ง แล้วน�ำไปแช่ในสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ 50 มิลลิลิตร ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0,  10,  20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์
แล้วเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น
20 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบียจะมีค่าไอโอดีนสูงสุดเท่ากับ 600 มิลลิกรัมต่อกรัม และที่ระดับ
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพา จะมีค่าไอโอดีนเท่ากับ 518 มิลลิกรัมต่อกรัม
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของถ่านไม้สนคาริเบียและถ่านไม้กระถินเทพา ที่ไม่ผ่านการกระตุ้นใดๆ ประมาณ 2.94 และ
4.14 เท่า ตามล�ำดับ
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2. การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์และไผ่รวก
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์ และไผ่รวก โดยน�ำตัวอย่างมาเผาเป็นถ่าน ท�ำการบด
คัดขนาด แล้วน�ำไปกระตุ้นทางฟิสิกส์โดยการเผาในเตาเผาถ่านกัมมันต์ที่มีเครื่องฉีดละอองน�้ำอยู่ภายใน
ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้ถ่านที่มีค่าไอโอดีนเท่ากับ 364 และ 207 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของถ่านไม้สนประดิพัทธ์และไผ่รวกที่ไม่ผ่านการกระตุ้นใดๆ ประมาณ 1.96 และ 1.36 เท่า ตามล�ำดับ

3. การศึกษาการใช้ประโยชน์ถ่านกัมมันต์จากสนคาริเบีย กระถินเทพา สนประดิพัทธ์ และไผ่รวก
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ถ่านกัมมันต์จากสนคาริเบีย กระถินเทพา สนประดิพัทธ์ และไผ่รวก
โดยน�ำถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วดังกล่าวไปทดสอบกับน�้ ำทิ้ง 4 แหล่ง คือ น�้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  น�้ำทิ้งจากเขตไทรม้า จังหวัดนนทบุรี น�้ำทิ้งจากใต้แฟลตต�ำรวจบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ และน�ำ้ สีผสมอาหาร พบว่า ถ่านกัมมันต์จากไม้ทงั้ 4 ชนิดดังกล่าวสามารถดูดซับกลิ่น
และสีของน�ำ้ ทิง้ ได้ทงั้ 4 แหล่ง ท�ำให้นำ�้ ทิง้ ใสขึน้ และมีกลิน่ ลดลง จนถึงไม่มกี ลิน่ ส�ำหรับปริมาณของถ่านกัมมันต์
แต่ละชนิดที่ควรน�ำไปใช้มีดังนี้
3.1 ควรใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้สนคาริเบีย ในปริมาณ 1 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 3
ชั่วโมง จะท�ำให้น�้ำทิ้งใสไม่มีสี และตั้งทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง กลิ่นจะลดลงจนเหลือน้อย
3.2 ควรใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพา ในปริมาณ 1 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 6
ชั่วโมง จะท�ำให้น�้ำทิ้งใสไม่มีสี และตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กลิ่นจะลดลงจนเหลือน้อย
3.3 ควรใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้สนประดิพัทธ์ ในปริมาณ 4 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 24
ชั่วโมง จะท�ำให้น�้ำทิ้งไม่มีสี และกลิ่นลดลงจนเหลือน้อย
3.4 ควรใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่รวกในปริมาณ 4 กรัมต่อน�้ำทิ้ง 20 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
จะท�ำให้นำ�้ สีผสมอาหารใสไม่มสี ีและไม่มีกลิ่น

4. ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาการใช้ประโยชน์ถ่านกัมมันต์ควรเพิ่มปริมาณถ่านกัมมันต์ท่ีใช้ในการศึกษาให้มีหลาย
ระดับมากขึ้นจนถึงปริมาณที่ท�ำให้นำ�้ ทิง้ ใสไม่มสี ี และไม่มกี ลิ่น และควรเพิ่มการศึกษาการน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้   
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เทคนิคการเพาะเมล็ดไม้เทพทาโร

Germination Technique of Cinnamomum porrectum Seed
					มโนชญ์ มาตรพลากร1 MARNOJ MARTPALAKORN
บทคัดย่อ
ในธรรมชาติของไม้เทพทาโรจะออกดอกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม และผลจะ
สุกแก่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ผลที่ร่วงหล่นใต้โคนจะใช้เวลาในการงอกที่นานและได้
จ�ำนวนกล้าไม้ท่นี ้อยมาก ลักษณะผลสดเมื่อสุกแก่จะมีสีม่วงด�ำ มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย
1 เซนติเมตร มีประมาณผลสุก 1,529 ผลต่อกิโลกรัม ใน 1 ผลมี 1 เมล็ด เมล็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ
0.50 เซนติเมตร  คิดเป็นจ�ำนวนเมล็ดเท่ากับ 10,261 เมล็ดต่อกิโลกรัม ในบางแหล่งเมล็ดไม้ เมล็ดจะมีขนาดที่
โตกว่าเล็กน้อย  คิดเป็นจ�ำนวนเมล็ดเท่ากับ 8,834  เมล็ดต่อกิโลกรัม   
ในการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นหาวิธีในการกระตุ้นเมล็ดไม้เทพทาโร ก่อนน�ำไปเพาะเพื่อให้ได้กล้าไม้จ�ำนวน
มากและในระยะเวลาอันสัน้   โดยวางแผนการทดลองแบบ  split plot design มีปัจจัยศึกษาหลักคือ ปัจจัยการ
ให้แสงสว่างในระหว่างการเพาะและไม่ให้แสงสว่างในระหว่างการเพาะ  ส่วนปัจจัยรองคือ ปัจจัยวัสดุที่ใช้ใน
การเพาะและวิธกี ารปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะ      
โดยธรรมชาติ แ ล้ ว เมล็ ด ไม้ เ ทพทาโรจะสามารถงอกได้ เ พี ย ง 1-3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในเวลา 3 เดื อ น
แต่ผลการทดลองครั้งนี้พบว่า การปฏิบัติต่อเมล็ดโดยการผ่าซีกเมล็ดไม้เทพทาโรในแนวกลางของเมล็ด ซึ่งจะ
ได้เมล็ดเป็นสองซีกตามแนวของ cotyledon  เมือ่ น�ำซีกของ cotyledon ทีม่ ี Embryo ติดอยู่ ไปแช่ในน�ำ้ เปล่าเป็น
เวลา 8 ชั่วโมง แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุเพาะแกลบเผาและวัสดุเพาะขุยมะพร้าว จะให้การงอกที่สูงสุดและไม่มี
ความแตกต่างกันในทางสถิติ คือ 76.00 และ 70.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ การใช้เวลาในการงอกให้ได้จำ� นวนกล้า
ครึ่งหนึ่งของการงอกทั้งหมด จะใช้เวลาเท่ากับ 11.33 วันและ 11.01 วันตามล�ำดับและไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติเช่นกัน ส�ำหรับปัจจัยการให้แสงสว่างในระหว่างการเพาะนั้น ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมด
ของเมล็ดไม้เทพทาโร การขลิบเมล็ดบริเวณที่รากงอก แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุแกลบเผาและวัสดุขุยมะพร้าวนั้น
จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกที่รองลงมา คือ 31.00 และ 31.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ และใช้เวลาในการงอกให้ได้
จ�ำนวนกล้าครึ่งหนึ่งของการงอกทัง้ หมด เท่ากับ 16.77 และ 19.22 วัน ตามล�ำดับ ส่วนการขริบเมล็ดในบริเวณ
ใดๆ แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุแกลบเผานั้น เมล็ดก็สามารถที่จะงอกได้ถึง 12.67 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
In natural habitat, Cinnamomum porrectum usually possess the flowering period during late
November to early December and fruit maturation period during mid March to mid April.  For mature fruits
that fall nearby the trees, their seeds have quite long germination period and only a small number of seeds
develop into seedlings. Mature fruits have dark purple color and average 1 cm. of diameter.  Generally,
there are 1,529 fruits per kg.  A fruit has only one seed. The seeds have average diameter of 0.5 cm.
There are 10,261 seeds per kg.  However,   in some seed sources, seeds have slightly bigger seed size
and there are  8,834 seeds per kg.
The objective of this study was to determine suitable seed pretreatment  methods  in order to
produce a large number of seedlings within short period of germination time.  The experiments were
carried out by using split plot design.  The main factor  was focused on light application for germination,
whereas the sub factor  was focused  on the germination medias and the seed presowing treatments .
In natural condition, Cinnamomum porrectum seeds have only a few percentage of germination.   
The results of this study showed that the seeds that were cut  along longitudinal line, and divided cotyledon
into two symmetrical parts, soaked cut seeds with attached embryos  in water for 8 hours, and  germinated
in media of burnt rice husk and coconut husks, had the highest  total germination at 76.00 %
and 70.33 %, respectively  with no significant difference. The rate of germination (R50) were 11.33 and
10.01 days, respectively  with also no statistical significant  difference. It was also revealed that the factor of
light  application during germination period had no effect  on total germination percentage of Cinnamomum
porrectum seeds.
The seed coat  trimming at the radicle position treatment with germinated in burnt  rice husk and
coconut husks medias resulted the average germination at 31.00 % and 31.67 %, respectively. and they
took 16.77 and 19.22 days for getting a half of total germination . The trimming of any parts of seed coat
and germinated in burnt rice husk or coconut husk medias gave the average germination at 12.67 %. This
study may be concluded that all kinds of seed cracking treatments can give higher total germination
percentage, depending on the different cracking treatments.

Keywords : Cinnamomum porrectum, seed germination
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ค�ำน�ำ
ไม้เทพทาโรเป็นไม้ยนื ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cinnamomum porrectum (Roxb.)
Kosterm.จัดอยู่ในวงศ์ Lauraceae เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย แต่จะ
พบมากที่สุดในทางภาคใต้ของประเทศไทย ในชื่อของไม้จวงหรือไม้จวงหอม ทั้งนี้เนื่องจากทุกส่วนของไม้
เทพทาโรนัน้ มีกลิน่ หอม  โดยเฉพาะในส่วนของผลและเมล็ด ซึง่ มีนำ�้ มันหอมระเหยในปริมาณทีม่ ากกว่าส่วนอืน่
น�ำ้ มันหอมระเหยนีส้ ามารถน�ำไปผลิตเป็นน�ำ้ มันนวดแก้ปวดข้อ ปวดเมือ่ ยเคล็ดขัดยอก แก้แผลอักเสบ แก้ปวดฟัน
และยังสามารถน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมยาในต�ำรับยาต่างๆมากมาย นอกจากนี้เนื้อไม้ยังสามารถน�ำมาใช้ใน
งานการแกะสลัก งานด้านการก่อสร้าง ใช้ทำ� เครือ่ งเรือน เครือ่ งไม้ใช้สอยต่างๆ เศษไม้ยงั สามารถน�ำไปท�ำธูปหอม
ใช้จุดเผาในพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น ใช้เผาในพิธีกรรมในเทศกาลกินเจของชาวจีน น�้ำมันที่กลั่นจาก
ไม้เทพทาโรสามารถใช้ในอุตสาหกรรมน�้ำหอม สบู่ สารซักล้างท�ำความสะอาดและผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ อีกมากมาย
ด้วยคุณประโยชน์อันมากมายของไม้เทพทาโร ท�ำให้ไม้เทพทาโรเป็นพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง ที่ควรส่งเสริม
ให้มีการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต และเพื่อลดการน�ำไม้เทพทาโรจากป่าธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
ไม้เทพทาโรสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักช�ำ  ในธรรมชาติของไม้เทพทาโร
ที่พบในทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้น ไม้เทพทาโรจะออกดอกในช่วงปลายพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม
และผลจะสุกแก่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ผลที่ร่วงหล่นใต้โคนจะใช้เวลาในการงอก
ที่นานและได้จ�ำนวนกล้าไม้ที่น้อยมาก ราษฎรที่สนใจจะปลูกไม้เพทาโร ได้น�ำเมล็ดมาเพาะเพื่อผลิตกล้าไม้
แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ จึงมักนิยมถอนกล้าไม้เทพทาโรจากบริเวณใต้โคนต้น  น�ำมาช�ำลงถุงแล้วเลี้ยงดูจน
สามารถน�ำไปปลูกได้
ด้วยเหตุนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงได้มีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัยค้นหาวิธีในการกระตุ้นเมล็ดไม้เทพทาโร ก่อนน�ำไปเพาะเพื่อให้ได้กล้าไม้เทพทาโรจ�ำนวนมากใน
ระยะเวลาอันสั้น เพื่อจะได้น�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในการผลิตกล้าไม้เทพทาโรให้แก่ราษฎรผู้สนใจ
และเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เทพทาโร ให้ประสบความส�ำเร็จและตรงตามแผนงานที่วางไว้
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วิธีการศึกษา
สถานที่ท�ำการทดลอง
การศึกษาอิทธิพลของการกระตุ้นเมล็ดไม้เทพธาโรก่อนการเพาะเพื่อเร่งการงอกของเมล็ดนั้นได้
ท�ำการศึกษาทดลองขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การวางแผนการทดลอง
ท�ำการวางแผนการทดลองแบบ  split plot design โดยมีปัจจัยศึกษาหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยการให้
แสงสว่างในระหว่างการเพาะและไม่ให้แสงสว่างในการเพาะ ปัจจัยการให้แสงสว่างในระหว่างการเพาะจะให้
แสงจากหลอดไฟฟ้า โดยให้แสงวันละ 8 ชั่วโมง และปัจจัยการไม่ให้แสงในการเพาะ  กระท�ำโดยการห่อกล่อง
เพาะด้วยแผ่นฟอยล์ ส่วนปัจจัยรองอีก 2 ปัจจัยคือ วัสดุท่ีใช้ในการเพาะ และวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะ
ปัจจัยต่างๆในการทดลองสามารถแยกออกได้เป็น 32 สิ่งทดลอง (Treatments)  แต่ละสิ่งทดลองมีจ�ำนวน 3 ซ�้ำ 
(Replications)  โดยก�ำหนดซ�ำ้ ละ 100 เมล็ดทดลอง และก�ำหนดการทดลองไว้ 30 วัน ท�ำการจดบันทึกข้อมูล
ทุกวันและควบคุมสภาพแวดล้อมอื่นให้เหมาะแก่การงอก จนสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง

การเก็บเมล็ด
ท�ำการส�ำรวจแหล่งเมล็ดไม้เทพธาโร  ในท้องที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพังงา และติดตามการ
ออกดอกติดผลของไม้เทพธาโรเป็นระยะ เมือ่ ผลสดใกล้จะสุกแก่ น�ำตาข่างพรางแสงไปกางไว้ใต้ตน้ ไม้เทพทาโร
เพื่อเก็บรวบรวมผลสดจากใต้โคนต้น เนื่องจากผลสดไม้เทพทาโรจะสุกแก่และร่วงหล่นไม่พร้อมกัน เมื่อถึงฤดู
ที่ผลสดสุกแก่ ท�ำการเก็บรวบรวมผลสดที่หล่นในตาข่ายพรางแสงที่กางไว้ เก็บข้อมูลพื้นฐานของผลสด เช่น
น�ำ้ หนักเฉลีย่ ของผลสด ขนาดของผลสด จ�ำนวนผลสดเฉลีย่ ต่อกิโลกรัม จากนัน้ น�ำผลสดไปล้างแยกเนือ้ ผลออก
และท�ำความสะอาดเมล็ด จากนั้นน�ำเมล็ดไปผึ่งลมให้แห้ง ท�ำการสุ่มเมล็ดเพื่อหาข้อมูลพื้นฐาน เช่น หาน�้ำหนัก
ของเมล็ด ขนาดของเมล็ด ความชื้นของเมล็ด ส่วนผลสดและเมล็ดอีกจ�ำนวนหนึ่งใช้เพื่อเตรียมการทดลองตาม
ปัจจัยการทดลองที่ก�ำหนดไว้  

การเตรียมกล่องเพาะ
ในการศึกษาทดลองส่วนนี้ ต้องการศึกษาถึงเรื่องแสงสว่างว่ามีอิทธิพลต่อการงอกหรือไม่ จึงได้
ก�ำหนดปัจจัยหลักไว้ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยการเพาะในสภาพแวดล้อมทีม่ แี สงสว่าง โดยก�ำหนดให้แสงระหว่างการเพาะ
8 ชั่วโมงต่อวัน และปัจจัยการเพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงสว่าง โดยการใช้ฟอยล์ห่อกล่องเพาะในระหว่าง
การทดลอง
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การเตรียมวัสดุเพาะ
ในการศึกษาทดลองส่วนนี้ ต้องการศึกษาถึงชนิดของวัสดุเพาะที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดไม้เทพทาโร
จึงได้ก�ำหนดชนิดวัสดุเพาะที่ใช้ในการศึกษาจ�ำนวน 4 ชนิด ดังต่อไปนี้คือ ขุยมะพร้าว ทราย กระดาษกรองและ
แกลบเผา ส�ำหรับขุยมะพร้าวจะต้องน�ำไปแช่น�้ำ  1 คืน เพื่อลดความฝาดลง และแกลบเผาจะต้องล้างเพื่อลด
ความเป็นด่างลงก่อนน�ำไปใช้ในการเพาะ  

การเตรียมเมล็ดเพื่อน�ำไปทดลอง
ในการศึกษาทดลองส่วนนี้ ต้องการศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดไม้เทพทาโรก่อนน�ำไปเพาะ เพื่อหา
วิธีที่เหมาะสมที่จะสามารถท�ำให้เมล็ดงอกได้เร็วและได้จ�ำนวนมาก โดยก�ำหนดวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำ
ไปเพาะ (Presowing treatments) 4 วิธี  ดังต่อนี้
    

1. เมล็ดควบคุม (control) หมายถึงเมล็ดที่มิได้รับการกระตุ้นโดยวิธีใดๆ น�ำเมล็ดไปแช่ในน�้ำเปล่า

8 ชั่วโมง แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุเพาะที่เตรียมไว้
           2. การขริบเมล็ด  ก�ำหนดให้เป็นวิธีปฏิบัติต่อเมล็ดวิธีที่ 1 (Presowing treatment No.1) คือการน�ำเมล็ด
มาขริบท�ำแผล โดยใช้มีดหรือคัตเตอร์ขริบบริเวณใดๆของเมล็ดก็ได้ ยกเว้นบริเวณที่รากจะงอกออก เพื่อให้
เมล็ดสามารถดูดน�ำ้ ได้ น�ำเมล็ดไปแช่ในน�ำ้ เปล่า 8 ชั่วโมง แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุเพาะที่เตรียมไว้
3. การขริบหัวเมล็ด ก�ำหนดให้เป็นวิธีปฏิบัติต่อเมล็ดวิธีที่ 2 (Presowing treatment No.2) คือการน�ำ
เมล็ดมาขริบท�ำแผล โดยการใช้มีดหรือคัตเตอร์ ตัดแกะเปลือกบริเวณที่รากจะงอกออก น�ำเมล็ดไปแช่ในน�้ำ
เปล่า 8 ชั่วโมง แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุเพาะที่เตรียมไว้
4. การผ่าซีกเมล็ด  ก�ำหนดให้เป็นวิธีปฏิบัติต่อเมล็ดวิธีที่ 3 (Presowing  treatment No.3) คือการน�ำ
เมล็ดมาผ่าครึ่งตามแนวสันนูนบนเมล็ด (Figure 1) ซึ่งเมื่อผ่าเสร็จจะได้เมล็ดเป็นสองซีกตามแนวแบ่งครึ่งของ
เมล็ดซึง่ แบ่งโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว (Figure 2) ให้นำ� เมล็ดซีกซึง่ มีสว่ นทีจ่ ะพัฒนาไปเป็นยอดอ่อนและราก (embryo)
มาใช้ในการเพาะ  ส�ำหรับอีกซีกที่เหลือไม่น�ำมาใช้ในการเพาะ (Figure 3) น�ำเมล็ดที่ผ่าแล้วนัน้ ไปแช่ในน�้ำเปล่า
8 ชั่วโมง แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุเพาะที่เตรียมไว้
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Figure 1 Showing symmetrical longitudinal line of Cinnamomum porrectum seed.

Figure 2 Showing cutting method of Cinnamomum porrectum seed along the longitudinal line.

Figure 3 Cut seed with attached embryo (right), used for germination.
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การทดสอบเมล็ด
1. น�ำ้ หนักของเมล็ด  (Seed weight)  
    
ท�ำการสุ่มเมล็ดไม้เทพธาโรจากกองเมล็ดตามหลักการสุ่มเมล็ด จ�ำนวน 8 กอง (replications)
กองละ 100 เมล็ด น�ำไปชั่งหาน�้ำหนักต่อกองด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า ค�ำนวณหาน�้ำหนักเฉลี่ยของเมล็ดแต่ละกอง
น�ำข้อมูลไปหาน�ำ้ หนัก 1,000 เมล็ด ดังวิธีต่อไปนี้
น�ำ้ หนักต่อ 1,000  เมล็ด  = น�ำ้ หนักเฉลี่ยของเมล็ดที่ค�ำนวณได้ X  10
		 2. ความชื้นของเมล็ด (Seed moisture content)
     
ท�ำการสุ่มเมล็ดไม้เทพธาโรจากกองเมล็ดตามหลักการสุ่มเมล็ด โดยก�ำหนดน�้ำหนักประมาณ  
10 กรัมต่อซ�ำ  
้ จ�ำนวน 4 ซ�้ำ  น�ำตัวแทนที่สุ่มไปชั่งหาน�้ำหนักสดด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 103±2
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็นใน Desiccators เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน�ำไปชั่งหาน�ำ้
หนักแห้ง น�ำข้อมูลที่ได้ไปค�ำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้
  
% Water content = {(Fresh weight - Dry weight) / Fresh weight} X 100
3. การทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมด  (Total germination test)
     
เปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมด หมายถึงจ�ำนวนของเมล็ดที่งอกต่อจ�ำนวนเมล็ดที่เพาะ 100 เมล็ด  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 30 วัน เมื่อน�ำเมล็ดที่เตรียมไว้ไปเพาะในกล่องเพาะตามชนิดสิ่งทดลองต่าง ๆ แล้ว
ท�ำการจดบันทึกการงอกทุกวันและต้องตรงตามเวลาที่ก�ำหนด น�ำข้อมูลไปหาความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์
4. อัตราการงอกของเมล็ด ( rate  of germination, R50 )
   
อัตราการงอกของเมล็ดคือจ�ำนวนวันที่เมล็ดสามารถงอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ของการงอกทัง้ หมด
(total germination)  ค่าอัตราการงอกที่น้อยที่สุดจะแสดงถึงเมล็ดที่มีพลังการงอกสูงสุด จัดเป็นเมล็ดที่มีความ
แข็งแรงสุด น�ำข้อมูลการงอกประจ�ำวันไปค�ำนวณหาค่าอัตราการงอกและหาความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์
5. เจอร์มิเนชั่นแวลู (Germination value)
     
เจอร์มิเนชั่นแวลู เป็นค่าที่ใช้ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแรงของเมล็ดไม้ เมล็ดไม้ที่แข็งแรงจะมีความ
สามารถในการงอกที่เร็ว สม�่ำเสมอ และงอกได้มาก Czabator (1962) กล่าวว่าค่าเจอร์มิเนชั่นแวลูเป็นผลคูณ
ของค่าเฉลีย่ สุดท้ายของการงอกในแต่ละวัน กับค่าเฉลีย่ สูงสุดของการงอกในแต่ละวัน ค่าเจอร์มเิ นชัน่ แวลูทสี่ งู กว่า
จะแสดงถึงความแข็งแรงของเมล็ดที่สูงกว่า เมื่อหาค่าเจอร์มิเนชั่นได้แล้ว น�ำข้อมูลของค่าเจอร์มิเนชั่นแวลูที่ได้
ไปหาความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ต่อไป
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                สูตรการหาค่าเจอร์มเิ นชั่นแวลู คือ        GV  =  MDG  x  PV
                โดยก�ำหนดให้  GV      คือค่าเจอมิเนชั่นเวลู
                                    MDG   คือค่าเฉลี่ยการงอกสะสมรายวันเมื่อสิ้นสุดการงอก
                                    PV      คือค่าเฉลี่ยการงอกสะสมรายวันที่มีค่าสูงสุด

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด�ำเนินการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละปัจจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์วาเรียนส์ (Analysis of
Variance) และเมื่อพบความแตกต่าง ท�ำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีทเมนต์ด้วยวิธี LSD. เพื่อแยก
ความแตกต่างนัน้ โดยใช้โปรแกรม Genstat

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
ไม้เทพทาโรเป็นไม้ป่าที่มีดอกสมบูรณ์เพศ (complete flower)  มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอก
เดียวกัน ดอกจะเริ่มบานในช่วงเช้า เวลาประมาณ 7-9 น. และพร้อมที่จะผสมพันธุ์ เมื่อดอกได้รับการผสม
ก็จะพัฒนาเป็นผลต่อไป ส่วนดอกที่ไม่ได้รับการผสมก็จะหลุดร่วงไป ในหนึ่งช่อดอกของไม้เทพทาโรจะ
ประกอบไปด้วยดอกประมาณ 14  ดอก (Figure 4) ในจ�ำนวนดอก 14 ดอกนี้ สามารถพัฒนาไปจนเป็นผลทีส่ กุ
แก่ซงึ่ มีลกั ษณะค่อนข้างกลม ได้เพียง 1-2  ผลเท่านัน้ (Figure 5) ในหนึง่ ผลสดของเทพทาโรทีส่ กุ แก่จะมีความ
โตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของผลประมาณ 1 เซนติเมตร มีเมล็ดอยูภ่ ายในเพียง 1 เมล็ด  ลักษณะของเมล็ดกลม
มีเส้นผ่านศูนย์กลางเมล็ดประมาณ 0.5 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดค่อนข้างแข็ง (Figure 6) ภายในเมล็ดประกอบด้วย
ใบเลี้ยง (cotyledons) 1 คู่   และมีแกนคัพภะ (embryo) อยู่ในต�ำแหน่งปลายใบเลี้ยงคู่ จ�ำนวน 1 แกน เมล็ด
โดยธรรมชาติจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ต�่ำและใช้เวลาในการงอกที่นาน  ส่งผลให้กล้าไม้เทพทาโรในท้องตลาด
มีราคาแพง โดยทั่วไปกล้าไม้เทพทาโรที่ขายในท้องตลาด ได้จากการถอนกล้าเล็กจากใต้โคนต้นไม้เทพทาโร
ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่งอกโดยธรรมชาติ   จากนั้นน�ำมาช�ำใส่ถุงเพาะช�ำไว้ เพื่อน�ำออกจ�ำหน่ายจ่ายแจกต่อไป
จากการศึกษาวิจัยของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคใต้  ส�ำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า
ผลสดไม้เทพทาโรที่สุกแก่ เมื่อล้างเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดออกแล้ว น�ำไปเพาะในวัสดุเพาะ เมล็ดจะให้การงอกเพียง
1-3 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาในการงอกนานถึง 30-90 วัน  ซึ่งเป็นการงอกที่ต�่ำและใช้เวลานานมาก  ท�ำให้
ต้นทุนการผลิตกล้าไม้สูงขึ้น กล้าไม้หายากและมีราคาแพงขึ้น
จากการติดตามการออกดอกและติดผลของไม้เทพธาโรพบว่า ไม้เทพทาโรจะมีการออกดอกปีละครัง้
ส�ำหรับในท้องที่จังหวัดสงขลา ไม้เทพทาโรจะออกดอกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม
ของทุกปี   และมีการพัฒนาจนผลเริ่มสุกแก่ในกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ปริมาณผลสุกแก่จะ
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มากสุดในกลางเดือนเมษายน และผลสุกแก่จะร่วงหมดในกลางเดือนพฤษภาคม   ส�ำหรับในท้องที่จังหวัดพังงา
ผลสดของไม้เทพทาโรจะสุกแก่ก่อนท้องที่จังหวัดสงขลาประมาณ 1 เดือน  ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิอากาศในท้องที่นั้น
เป็นส�ำคัญ  ผลของไม้เทพทาโรในแต่ละต้นหรือในต้นเดียวกัน จะสุกแก่ไม่พร้อมกัน  ดังนั้นการเก็บรวบรวมผลสด
ที่สุกแก่จึงต้องใช้วิธีการกางตาข่ายพรางแสงไว้ใต้ร่มเงาไม้   ซึ่งจะท�ำให้การเก็บรวบรวมนั้นง่ายขึ้น  ลักษณะ
ผลสดของไม้เทพธาโรเมื่อสุกแก่แล้วจะมีสีม่วงด�ำ  มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 1 เซนติเมตร    
แต่ละผลมีน�้ำหนักโดยเฉลี่ย 0.654 กรัมต่อผล  หรือประมาณ  1,529  ผลสุกต่อกิโลกรัม ผลที่สุกแก่จาก
แหล่งเมล็ดไม้ที่ต่างกันจะมีขนาดผลที่ต่างกัน ผลที่สุกแก่ของไม้เทพทาไรเมื่อน�ำไปล้างเนื้อเยื่อที่หุ้มผลออก
ก็จะพบเมล็ดไม้เทพทาโรสีน�้ำตาล จ�ำนวน 1 เมล็ดต่อ 1 ผล  มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร จากการ
สุ่มตัวอย่างเพื่อหาน�้ำหนักเมล็ดไม้เทพธาโรพบว่า  น�้ำหนักเมล็ดไม้เทพทาโรจ�ำนวน 1,000 เมล็ด มีน�้ำหนัก
97.46  กรัม และ มีค่า CV เท่ากับ 0.68 สามารถคิดเป็นจ�ำนวนเมล็ดต่อกิโลกรัมได้เท่ากับ 10,261 เมล็ดต่อ
กิโลกรัม ในบางแหล่งเมล็ดไม้   เมล็ดจะมีขนาดที่โตกว่าเล็กน้อย  เมื่อสุ่มตัวอย่างเพื่อหาน�้ำหนักเมล็ด พบว่า
เมล็ดไม้เทพทาโรจ�ำนวน 1,000 แมล็ด มีน�้ำหนักเท่ากับ 113.2 กรัม  ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนเมล็ดต่อกิโลกรัมเท่ากับ
8,834  เมล็ดต่อกิโลกรัม  และมีปริมาณความชื้น   36.8 เปอร์เซ็นต์  
เมล็ดไม้จากแต่ละต้นจะมีคุณภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คุณภาพของเมล็ดยัง
แตกต่างกันไปตามแหล่งของเมล็ดไม้ด้วย  น�้ำหนักเมล็ดเป็นคุณสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งที่จะสามารถชี้
ถึงคุณภาพเมล็ดได้ บัณฑิต (2544) กล่าวว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีน�้ำหนักมากย่อมมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูง  มีความ
มีชีวิตสูง สามารถงอกได้เร็ว และเก็บรักษาได้นานกว่าเมล็ดที่มีน�้ำหนักน้อย ส่วน Copeland (1976) กล่าวว่า
โดยปกติแล้วขนาดของเมล็ดและขนาดของกล้าไม้จะมีความสัมพันธ์กัน และยังกล่าวว่า น�้ำหนักของเมล็ดน่าจะ
มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของกล้า  
จากการทดลองในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยการให้แสงสว่างในระหว่างการเพาะ ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์
การงอกทั้งหมดของเมล็ดไม้เทพทาโร   กล่าวคือเมล็ดไม้เทพทาโรสามารถงอกได้ในปริมาณที่ไม่มีความแตก
ต่างกันในทางสถิติ   ไม่ว่าจะท�ำการเพาะในบริเวณที่มีแสงหรือไม่มีแสงก็ตาม (Table 1) กล้าไม้ที่ได้จากการ
เพาะในสภาพแวดล้อมที่มีแสงจะมีลักษณะสมบูรณ์และมีสีเขียว ส่วนกล้าที่ได้จากการเพาะในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่มีแสงจะมีลักษณะสีขาว (Figure 7) แต่ต่อมาเมื่อน�ำกล้านั้นไปเลี้ยงในที่ที่มีแสงระยะหนึ่ง กล้าก็จะเปลี่ยน
เป็นสีเขียวและสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำเมล็ดไปเพาะที่ต่างกันนั้น จะให้
เปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมด (Total germination) ที่แตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งด้วย วิธีการปฏิบัติ
ต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะโดยวิธีการผ่าซีกเมล็ดแล้วน�ำไปแช่ในน�้ำเปล่าก่อนน�ำไปเพาะในวัสดุเพาะที่เตรียมไว้  
เป็นวิธกี ารที่สามารถให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุด เมื่อเทียบกับวิธอี ื่นในการทดลองนี้ (Table 4) นอกจากนี้ยัง
พบว่าการใช้วัสดุในการเพาะที่ต่างกัน จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมด (Total germination) ที่แตกต่างกันในทาง
สถิติอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งด้วย (Table 1) วัสดุเพาะชนิดแกลบเผาและขุยมะพร้าว ทั้งสองชนิดเป็นวัสดุเพาะที่ให้
เปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงสุด และวัสดุเพาะทั้งสองชนิดนี้ ให้เปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมดที่ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ (Table 5) จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า การน�ำวิธกี ารปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะโดยการผ่าซีก
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เมล็ดซึง่ เป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ นัน้ (Table 4) ไปใช้รว่ มกับการเพาะในวัสดุเพาะทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ซึง่ ได้แก่วสั ดุเพาะแกลบเผา
หรือวัสดุเพาะขุยมะพร้าว (Table 5) จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมดที่สูงกว่าการใช้วิธกี ารปฏิบัติต่อเมล็ดก่อน
น�ำไปเพาะโดยวิธีอื่นและใช้วัสดุเพาะชนิดอื่น ค่าเปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมดที่ได้จากการใช้วัสดุเพาะแกลบเผา
และวัสดุเพาะขุยมะพร้าวนั้น  ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ กล่าวคือการเพาะโดยใช้วัสดุแกลบเผาและ
การเพาะโดยใช้วัสดุขุยมะพร้าวจะให้เปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมดเท่ากับ 76 เปอร์เซ็นต์ และ 70.33 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ และค่าทัง้ สองไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
                  เมื่อพิจารณาถึงค่าเจอร์มิเนชั่นวาลู (Germination value) ในตารางที่ 2 พบว่าการปฏิบัตติ ่อเมล็ด
ก่อนน�ำไปเพาะโดยวิธีต่างๆ นั้น  จะให้ค่าเจอร์มิเนชั่นวาลูที่มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง
(P<0.01) วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะโดยการผ่าซีกเมล็ด (presowing treatment No.3) จะให้
ค่ า เจอร์มิเนชั่นวาลูที่สูงที่สุด (GV.=2.342) และปรากฏมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งในทางสถิติ
เมื่อเทียบกับวิธกี ารปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะโดยวิธอี ื่นๆ (Table 4) เจอร์มิเนชั่นวาลู เป็นค่าผสมผสานกัน
ของค่าเปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมดและค่าความเร็วในการงอกของเมล็ดไม้ เมล็ดที่งอกได้มากและงอกได้เร็วจะ
ให้ค่าเจอร์มเิ นชั่นที่สูงกว่า  ซึ่งแสดงถึงเมล็ดที่แข็งแรงกว่า จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า เมื่อน�ำวิธกี ารปฏิบัติ
ต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะโดยการผ่าซีกเมล็ดแล้วเพาะในวัสดุเพาะแกลบเผาและเพาะในวัสดุเพาะขุยมะพร้าว
จะให้ค่าเจอร์มเิ นชั่นวาลูเท่ากับ 2.706 และ 2.399  ตามล�ำดับ (Table 6)
                   เมื่อพิจารณาถึงค่าอัตราการงอก (Rate of germination, R50) ในตารางที่ 3 พบว่า การปฏิบัติต่อ
เมล็ดก่อนน�ำไปเพาะโดยวิธตี ่างๆนัน้   จะให้ค่าอัตราการงอก ที่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิตอิ ย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง
(P<0.01) วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะโดยการผ่าซีกเมล็ด (Presowing treatment No.3) จะให้ค่า
อัตราการงอกที่ต�่ำที่สุด และเป็นค่าที่มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง เมื่อเทียบกับวิธีการ
ปฏิบัติต่อเมล็ดโดยวิธีอื่น (Table 4)  ยกเว้นเมล็ดในกลุ่ม control ค่า R50 หมายถึงระยะเวลาที่เมล็ดสามารถ
งอกได้ครึ่งหนึ่งของการงอกทั้งหมด  ค่าอัตราการงอกที่ต�่ำแสดงถึงเมล็ดจะใช้เวลาในการงอกน้อย กล่าวคือ
เมล็ดจะงอกได้เร็ว แสดงถึงความแข็งแรง ความมีพลังในการงอกที่สูง (Germination energy) ค่า R50 เป็นค่าที่
ใช้จ�ำนวนเมล็ดที่งอกทั้งหมดเป็นฐานในการคิดจ�ำนวนวันที่ใช้ในการงอก  ซึ่งในบางกรณีก็ไม่สามารถน�ำมาใช้
ในการเปรียบเทียบได้   จ�ำนวนเมล็ดที่งอกในแต่ละทรีทเมนต์ที่มีความแตกต่างกันมากเกินไป ไม่สามารถน�ำ
มาเปรียบเทียบหาความแข็งแรงโดยวิธีนี้ได้   ดังนั้นการพิจารณาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง ควรพิจารณา
ค่าเปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมด และค่าเจอร์มเิ นชัน่ วาลู มาใช้รว่ มในการประกอบการพิจารณาด้วย จากตารางที่ 6
แสดงให้เห็นว่า การน�ำวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะโดยการผ่าซีกเมล็ด  แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุเพาะแกลบ
เผาและเพาะในวัสดุเพาะขุยมะพร้าว  เมล็ดจะใช้เวลาในการงอกได้   50 เปอร์เซ็นต์ ของการงอกทั้งหมด  
เท่ากับ 11.33 วัน และ 11.01 วัน ตามล�ำดับ และไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิติ
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Figure 4 Flowering of Cinnamomum porrectum

Figure 5 Mature fruits of  Cinnamomum porrectum

Figure 6 Cinnamomum porrectum seed with pericarp removal.
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ให้ แ สงในระหว่ า งเพาะ

ไม่ให้แสงในระหว่างเพาะ

Figure 7 Growth difference in Cinnamomum orrectum seedling under light treatments, With light
treatment (left), and without light treatment (right).

Figure 8 Correct direction of seed cutting (left) ,  incorrect direction of seed cutting (right)

Figure 9 Growth difference in seedling with different seed presowing treatments, treatment No.3 (left),
and  treatment No.2 (right)
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Table 1  Analysis of variance in viability of Cinnamomum porrectum  seeds, determined by total  germination
Source of variation

d.f.

S.S.

M.S.

  Replication
  Light
  Residual
  Media
  Pretreatments
  media X light   
  Pretreatment X light   
  Pretreatments X media
  Pretreatments X media X light   
  Residual
     Total

2
1
2
3
3
3
3
9
9
60
95

0.0073
0.0131
0.0212
0.1340
6.9121
0.0042
0.0108
0.2129
0.0245
0.4672
7.8074

0.0037
0.0131
0.0106
0.0447
2.3040
0.0014
0.0036
0.0237
0.0027
0.0078

NS

กรมป่าไม้

P-value
     0.383 NS
     0.002**
   <0.001**
     0.909 NS
     0.709 NS
     0.005**
     0.959 NS

Non  Significant at           * Significant  difference  at 95%       ** Significant  difference  at  99%

Table 2 Analysis of variance in vigor of Cinnamomum porrectum  seeds, determined by germination value.
Source of variation

d.f.

S.S.

M.S.

  Replication
  Light
  Residual
  Media
  Pretreatments
  media X light   
  Pretreatment X light   
  Pretreatments X media
  Pretreatments X media X light   
  Residual
     Total

2
1
2
3
3
3
3
9
9
60
95

0.7985
0.4927
0.9989
0.9950
91.3233
0.0752
0.7312
1.0097
0.3435
13.0669
109.8347

0.3992
0.4927
0.4995
0.3317
30.4411
0.0251
0.2437
0.1122
0.0382
0.2178

NS

P -value
   0.425 NS
   0.218 NS
<0.001**
   0.951 NS
   0.349 NS
   0.858 NS
   0.996 NS

Non Significant at           * Significant difference  at 95%       ** Significant difference  at  99%
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Table 3  Analysis of  variance in vigor of Cinnamomum porrectum  seeds, determined by  germination rate.
Source of variation
   Replication
   Light
   Residual
   Media
   Pretreatments
   media X light   
   Pretreatment X light   
   Pretreatments X media
   Pretreatments X media X light   
   Residual
     Total
NS

d.f.

S.S.

M.S.

2
1
2
3
3
3
3
9
9
60
95

28.08
00.08
00.48
45.75
3,745.65
160.15
187.09
127.31
165.98
865.18
5,325.75

14.04
00.08
00.24
15.25
1,248.55
53.38
62.36
14.15
18.44
14.42

P-value
   0.625 NS
   0.374 NS
< 0.001**
   0.016 *
   0.008**
   0.465 NS
   0.267 NS

Non Significant at           * Significant difference  at 95%       ** Significant difference  at  99%

Table 4   Variation on seed viability and vigor of Cinnamomum porectum seed among three different presowing  
treatments.

Treatments
Control
presowing treatment
No.1
presowing treatment
No.2
presowing treatment
No.3

Total Germination

Germination Value

rate of germination

0.0008     d
0.0825     c

0.000   b
0.047   b

0.90    c
14.90   b

0.2133     b

0.254   b

17.09   b

0.7033     a

2.342   a

12.45   a
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Table 5   Variation  on  seed  germination  of  Cinnamomum porectum  seed  in  different  germination  
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medias, determined  by  total  germination,  germination  value  and  rate of germination.

Germination medias Total germination (TG.) Germination Value (GV.) rate of germination (R50)
Burnt rice husk
Coconut  husk
Sand
Filter paper

0.299      a   
0.265      ab   
0.223      bc  
0.203      c

0.812      a
0.693      a
0.587      a
0.551       a

10.52    a
12.14    a
11.88    a
10.79    a

Table 6 Variation on seed viability and vigor of Cinnamomum porectum  seed  by using presowing
treatment No.3  in various  germination  medias.

treatments
Burnt rice husk
Coconut  husk
Filter paper
sand

Total Germination

Germination Value

rate of germination

76.00%  a  
70.33%  ab
69.33%  b  
62.67%  b   

    2.706      a
    2.399      a
    2.164       a
    2.099      a

11.33    a
11.01     a
13.66    a
13.79    a

Figure 10 Comparing on seed viability and vigor of Cinnamomum porectum  seed by using presowing
treatment No.2 and No.3  in four different germination  medias.
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สรุปผล
โดยธรรมชาติแล้วเมล็ดไม้เทพทาโรจะสามารถงอกได้เพียง 1-3 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 3 เดือน แต่ใน
การทดลองครัง้ นี้ท�ำให้ทราบว่า หากมีการปฏิบัติต่อเมล็ดในวิธที ี่เหมาะสม ก่อนน�ำไปเพาะก็จะสามารถเพาะให้
ได้กล้าไม้เทพทาโรจ�ำนวนมากได้ วิธีที่ดีที่สุดในการเพาะเมล็ดไม้เทพทาโร คือวิธีการผ่าซีกเมล็ด (Presowing
treatment No.3)  การผ่าซีกเมล็ดไม้เทพทาโรในแนวกลางของเมล็ด ซึ่งจะได้เมล็ดเป็นสองซีกตามแนวของ
cotyledon  น�ำซีกของ cotyledon ที่มี Embryo ติดอยู่   ไปแช่นำ�้ ในน�้ำเปล่าเป็นเวลา 8 ชั่วโมง แล้วน�ำไปเพาะใน
วัสดุเพาะแกลบเผาหรือวัสดุเพาะขุยมะพร้าว ซึ่งจะให้การงอกที่สูงสุด คือ 76 เปอร์เซ็นต์, 70.33 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ  และใช้เวลาในการงอกให้ได้จำ� นวนกล้า 50 เปอร์เซ็นต์ ของการงอกทัง้ หมด เท่ากับ 11.33 วัน และ
11.01 วัน ตามล�ำดับ  จากการสังเกตุพบว่า การผ่าครึ่งเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะแบบไม่มีทิศทางในการผ่า จะให้
เปอร์เซ็นต์การงอกประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ การผ่าผิดแนวจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดอย่างมาก
ส�ำหรับวิธีการขริบเมล็ดบริเวณที่รากงอก (Presowing treatment No.2) แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุแกลบเผา
หรือวัสดุขุยมะพร้าวนั้น จะให้เปอร์เซนต์การงอกที่รองลงมา คือ 31.00 เปอร์เซ็นต์ และ 31.67 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ และใช้เวลาในการงอกให้ได้จ�ำนวนกล้า 50 เปอร์เซ็นต์ ของการงอกทัง้ หมด เท่ากับ 16.77 วัน และ
19.22 วัน ตามล�ำดับ  
การขริบเมล็ดในบริเวณใดๆ (Presowing treatment No.1) แล้วน�ำไปเพาะในวัสดุแกลบเผานัน้ เมล็ด
ก็สามารถที่จะงอกได้ถงึ 12.67 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระท�ำใดๆ ให้เปลือกเมล็ดแตกก็จะสามารถ
ท�ำให้เมล็ดมีการงอกเพิ่มขึ้นได้มากน้อยตามวิธีการที่ต่างกันไป   
ปัจจัยการให้แสงสว่างในระหว่างการเพาะ ไม่มผี ลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมดของเมล็ดไม้เทพทาโร
กล่าวคือเมล็ดไม้เทพทาโรสามารถงอกได้ในปริมาณที่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ไม่ว่าจะท�ำการเพาะ
ในบริเวณที่มีแสงสว่างหรือไม่มีแสงสว่างก็ตาม แต่กล้าไม้ท่ีได้จากการเพาะสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างจะมี
ลักษณะสมบูรณ์และมีสีเขียว  ส่วนกล้าที่เพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงสว่างจะมีลักษณะสีขาว  แต่เมื่อต่อมา
น�ำมาเลี้ยงในที่ที่มีแสงสว่างระยะหนึ่ง กล้าไม้เทพทาโรก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวและสมบูรณ์ขึ้น       
             การปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะวิธีที่ 2 (Presowing treatment No.2) จะให้กล้าไม้เทพทาโรที่
สมบูรณ์กว่ากล้าไม้เทพทาโรที่ได้จากการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะวิธีที่ 3 (Presowing treatment No.3)
(Figure 9) ทั้งนี้เพราะวิธีที่ 3 นั้น กล้าไม้จะได้รับอาหารสะสมจากเมล็ดเพียงครึ่งเดียว  แต่ในวิธีที่ 2 กล้าไม้
จะได้รับอาหารสะสมจากเมล็ดเต็มทัง้ เมล็ด  แต่เมื่อพิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์การงอกทัง้ หมดและพิจารณาถึงค่า
ความแข็งแรง พบว่า วิธีที่ 3 เป็นวิธีที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นในการทดลอง วิธีที่ 3 จะให้เปอร์เซ็นต์
การงอกทั้งหมดและค่าความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด ส่วนกล้าไม้เทพทาโรที่ได้จากวิธีการเพาะทั้งสองวิธีนั้น  
เมือ่ ย้ายลงถุงเพาะช�ำและมีการบ�ำรุงรักษาตามปกติในระยะหนึง่   การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของกล้าไม้
จะไม่ปรากฏความต่างกัน  ดังนัน้ จึงเห็นควรให้เลือกวิธีที่ 3 ในการเพาะเมล็ดไม้เทพทาโร
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จากการสังเกตพบว่าเมื่อน�ำเมล็ดไปผ่าซีกตามวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนน�ำไปเพาะดังกล่าวข้างต้น
(Presowing treatment No.3)  แล้วน�ำไปแช่ในสารเตตราโซเดียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ความแข็งแรง ความมีชีวติ ของเมล็ด  เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้ว  ได้ทดลองน�ำเมล็ดนัน้ ไปเพาะ
ในขุยมะพร้าว พบว่าเมล็ดสามารถให้เปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาเพียง 7 วัน  มีค่า
GV=22.85   ความสามารถในการงอกได้ท่มี ากและเร็วนัน้ อาจเป็นเพราะการแช่เมล็ดนานขึ้น ท�ำให้สารยับยัง้
การงอกของเมล็ดบางอย่างอาจถูกละลายออกมากขึ้น หรืออาจเป็นเพราะอิทธิพลของสารเตตราโซเดียม
คลอไรด์ในระหว่างการแช่เมล็ด  อีกประการหนึ่งคือในบางปีที่มีการติดดอกออกผลจ�ำนวนมาก เมล็ดมีความ
สมบูรณ์ เมล็ดสามารถจะให้เปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมดได้ถึง 80-85 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการผ่าเมล็ดข้างต้น  
ข้อมูลการสังเกตทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาให้เมล็ดมีการงอกที่มากขึ้นและ
เร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งต่อไปในอนาคต  
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Rooted Cutting of High Genetic Material of
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.

							 สมบูรณ์ บุญยืน1

SOMBOON BOONYUEN
บทคัดย่อ

ไม้เทพทาโรเป็นไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดพังงา ทุกส่วนน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น
ยอดอ่อนน�ำมารับประทาน  น�้ำมันที่กลั่นจากส่วนต่างๆของเทพทาโรมีสรรพคุณทางยาใช้ท�ำยาหม่อง น�้ำมัน
เหลือง น�้ำมันนวด แก้ปวดข้อ ฯลฯ น�้ำมันที่บีบจากผลสุกใช้ทาแผลสด ไฟไหม้น�้ำร้อนลวก แมลงกัดต่อย และ
อื่นๆ ส่วนของตอรากไม้ และเนื้อไม้น�ำมากลึงและแกะสลัก ลักษณะพันธุ์ดขี องไม้เทพทาโร นอกจากการเติบโต
และรูปทรงแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงปริมาณและคุณสมบัติของน�้ำมันที่กลั่นได้ การขยายพันธุ์เพื่อให้ได้กล้าพันธุ์ดี
จากแม่ไม้เหล่านี้การปักช�ำเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด จึงได้ท�ำการศึกษาการขยายพันธุ์เทพทาโรโดยการ
ปักช�ำที่สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2551 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ 2 X 4  Factorial experiment in randomized complete block design จ�ำนวน 4 ซ�้ำๆละ 24 กิ่ง
มีปัจจัยการทดลอง เป็นลักษณะกิ่งและวัสดุปักช�ำ  ลักษณะกิ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือส่วนปลายยอดและส่วน
ที่ถัดลงมา ทั้งสองส่วนตัดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ตัดใบออกเหลือครึ่งใบ แช่ฮอร์โมนเร่งราก 30 นาที
ปักช�ำในถาดหลุมที่บรรจุวัสดุปักช�ำ  4 แบบ คือ ทรายหยาบ แกลบเผา ขุยมะพร้าวและทรายผสมขุยมะพร้าว
ในอัตราส่วน 2 : 1 วางถาดเพาะช�ำภายในกระโจมพลาสติกที่อยู่ในเรือนเพาะช�ำระบบควบคุม ให้น�้ำแบบพ่น
หมอกวันละ 4 ครั้ง ตรวจสอบการเกิดรากหลังการปักช�ำ  45 วัน พบว่า กิ่งที่เป็นส่วนปลายยอดมีการแตกราก
มากกว่ากิ่งที่เป็นส่วนที่ถัดลงมาอย่างมีนัยส�ำคัญ วัสดุปักช�ำที่เป็นทรายผสมขุยมะพร้าวให้เปอร์เซ็นต์การแตก
รากดีที่สุด เฉลี่ยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่างลักษณะกิ่งปักช�ำกับวัสดุปักช�ำต่อการ
แตกรากของกิ่งปักช�ำเทพทาโร

ค�ำส�ำคัญ : เทพทาโร  การปักช�ำ  ลักษณะกิ่ง  วัสดุปักช�ำ  เปอร์เซ็นต์การแตกราก

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
Cinnamomum porrectum (Roxb.) is a holy tree granted to represent Phangnga province by Her
Majesty the Queen.  Every part of this tree could be multi utilized.  Young shoot is edible.  Oil extracted
from all parts has medicinal property used in balm, yellow oil, massage oil and arthralgia remedy oil etc.  
Oil squeezed from ripen fruit has special property to wound caused by fresh cut, burned, scorch, insect
sting and others.   Wood and root stump are good for peeling and carving.  Genetic value of this specie
should be evaluated not only by its growth and performance but also its chemical composition of extracted
oil.  Once a good tree selected, to propagate it and maintain the same genetic property, rooted cutting is
the most practical and economical method.  Songkhla Silvicultural Research Station , therefore, studied on
rooted cutting of C. porrectum during 2007-2008.  4 replications of 24 experimental units were tested in
2x4 Factorial Experiment in Randomized Complete Block Design.  The treatments were types of cuttings
and rooting media.  2 types of cutting, terminal shoot and lower part of the shoot, were compared.  The
shoots were cut to about 10 cm long trimmed off half leaves.  The cutting bases were treated with rooting
hormone for 30 minutes prior to striking into rooting media.  Media formulas tested were coarse sand, rice
husk ash, coconut husk and a mixture of coarse sand and coconut husk of 2:1 ratio.  Cutting trays were
laid in plastic chambers which set under a green house equipped with automatic mist spray.  Water was
sprayed 4 times a day.  Roots of cuttings were examined 45 days after cutting.  It was found that terminal
shoots were significantly rooted more than the lower part.  The best media for C. porrectum rooted cutting
was a mixture of sand and coconut husk in which the cutting rooted more than 80 % in average.  There
was no significant interaction between cutting types and rooting media on rooting ability of C. porrectum,
rooted cutting, rooting media.

Keywords : Cinnamomum porrectum (Roxb.),  Rooted cutting,  Rooting percentage,  Rooting media,  
Types of cutting.
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ค�ำน�ำ
เทพทาโร เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่ ไม่ ผ ลั ดใบ มีชื่อ วิท ยาศาสตร์ ว ่ า Cinnamomum
porrectum (Roxb.) Kosterm. จัดอยู่ในวงศ์ Lauraceae เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดพังงา
มีเขตการกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียเขตร้อน ตั้งแต่ทิเบต ตอนใต้ของจีน อินเดีย พม่า เวียดนาม ไทย มาเลเซีย
สิงคโปร์ และเกาะต่างๆ ในอินโดนีเซีย (เกาะสุมาตรา เกาะจาวา เกาะบอร์เนียว) คาบสมุทรอินโดจีนจนถึง
แหลมมลายู เทพทาโรเป็นพันธุ์ไม้ที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
ขึ้นกระจัดกระจายเป็นกลุ่มตั้งแต่ที่ราบเชิงเขาจนถึงบนเขาในป่าดิบชื้น สภาพดินร่วนปนทราย น�้ำไม่ท่วมขัง
ซึ่งจะพบมากในท้องที่ภาคใต้ (ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2552; Lemmens et al., 1995)
ตั้งแต่จังหวัดพังงา ตรัง กระบี่ พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส โดยพบมากที่จังหวัดพังงา ตรัง และกระบี่ (นวลพรรณ และคณะ, 2550) เนื่องจากทุกส่วนของไม้
เทพทาโรมีกลิ่นหอมตั้งแต่ใบ ดอก ผล เนื้อไม้ เปลือกและราก จึงนิยมน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เนื้อไม้
ใช้ในการก่อสร้าง ตอรากไม้ใช้ในการแกะสลักเป็นของประดับและสินค้าที่ระลึก ไม้และเปลือกไม้เป็นส่วนผสม
ในต� ำ หรั บยา เศษไม้ใช้จุดเผาในพิธีกรรมเทศกาลกิน เจของชาวจีน ใบน� ำ มารั บ ประทานเป็ น ผั ก เหนาะได้
(นวลพรรณ และคณะ,2550) ในส่วนของผลแห้งและเมล็ด น�ำมาบีบเป็นน�้ำมันหอม ใช้ทารักษาแผลสด ไฟไหม้
น�้ำร้อนลวก ทาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก นอกจากนี้เนื้อไม้ และใบ น�ำมาสกัดโดยการกลั่นได้น�้ำมันหอมระเหย
ใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์สบู่ น�้ำหอม และอื่นๆอีกมาก จากการใช้ประโยชน์ได้มากมายเหล่านี้ ไม้เทพทาโรจึงเป็น
พันธุ์ไม้ที่ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการน�ำไม้มาจากป่าธรรมชาติ
ในสภาพธรรมชาติเทพทาโรมีการขยายพันธุ์ได้ต้นใหม่จากการงอกของเมล็ดและแตกต้นอ่อนจาก
รากของต้นแม่ ทั้งนี้การงอกของเมล็ดจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงจะได้ต้นกล้าและเติบโต
เป็นไม้ใหญ่ตอ่ ไป ซึง่ จะเกิดเองตามธรรมชาตินอ้ ยมาก ถึงแม้ได้มกี ารศึกษาวิจยั เทคนิคการเพาะเมล็ดงอกได้เร็วขึน้
(ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2552) ก็ตาม ยังมีข้อจ�ำกัดในการเก็บหาเมล็ดจากต้นพันธุ์
ให้ได้ปริมาณมากเพื่อการผลิตกล้าไม้ตามความต้องการ การขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการปักช�ำนอกจากจะช่วย
ให้สามารถผลิตกล้าไม้ที่คงลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีของแม่ไม้ไว้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาการผลิตกล้าไม้ไม่
เพียงพอจากวิธีการเพาะเมล็ด และแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วย ดังนั้นจึงได้ท�ำการศึกษาวิจัย
การผลิตกล้าไม้เทพทาโรพันธุด์ โี ดยการปักช�ำ ทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์แม่ไม้เพื่อจัดสร้างสวนผลิตกิ่งปักช�ำ
2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์และวิธีการผลิตกล้าไม้เทพทาโรโดยการปักช�ำกิ่ง   
3. เพื่อหาส่วนของกิ่งปักช�ำที่เหมาะสมต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำ
4. เพื่อหาวัสดุปักช�ำที่เหมาะสมต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำ
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วิธีการศึกษา
สถานที่ท�ำการทดลอง
การศึกษาวิจัยนี้ ด�ำเนินการที่ สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนเส้น
รุ้งที่ 7.025532 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่ 100.290167 องศาตะวันออก สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย
25 เมตร ปริมาณน�้ำฝน 1,850 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.00 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต�่ำสุดเฉลี่ย  
29.50  องศาเซลเซียส  (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ.2550 - 2551)

การวางแผนการทดลอง
ใช้แผนการทดลองแบบ 2 X 4  Factorial experiment in randomized complete block design จ�ำนวน 4 ซ�้ำ
การทดลอง
มีปัจจัยการทดลอง คือลักษณะกิ่งปักช�ำและวัสดุปักช�ำ 
- ลักษณะกิ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วนปลายยอดและส่วนที่ถัดลงมา
- วัสดุปักช�ำมี 4 แบบ คือ
1) ทรายหยาบ
2) แกลบเผา
3) ขุยมะพร้าว
4) ทรายผสมขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 2 : 1

อุปกรณ์
1) โรงเรือนปักช�ำ หลังคาเป็นตาข่ายพรางแสง แสงผ่านได้ 50 เปอร์เซ็นต์
2) ทรายหยาบ แกลบเผา และขุยมะพร้าว
3) ฮอร์โมนเร่งราก (พีรูท)
4) โครงครอบท�ำด้วย ท่อ พีวซี ี
5) ถาดหลุม ขนาด 24 หลุมต่อถาด มีความสูง 10 เซนติเมตร
6) พลาสติกใส ขนาดความกว้าง 3.60 เมตร
7) ถังน�ำ้ ขนาดเล็ก ส�ำหรับแช่ก่งิ ปักช�ำ
8) กรรไกรตัดกิ่ง มีดคัตเตอร์

วิธีการศึกษา
			 วิธีการขยายพันธุ์แม่ไม้เพื่อการสร้างสวนผลิตกิ่งพันธุ์
ส�ำรวจคัดเลือกแม่ไม้เทพทาโรในแหล่งธรรมชาติ 2 แหล่งคือ ท้องที่จังหวัดสงขลา และจังหวัด
พังงา ท�ำการขยายพันธุ์แม่ไม้ที่คัดเลือกไว้แบบไม่อาศัยเพศ 2 วิธี โดยการขุดตัดรากที่มีหน่อแตกเป็นต้นอ่อน
จากราก ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร น�ำมาเพาะเลี้ยงในถุง วางไว้ในเรือนเพาะช�ำ  รดน�้ำบ�ำรุงดูแลกล้าไม้
และโดยการตอนกิ่งทิ้งไว้ ประมาณ 45 วัน เมื่อแตกรากแล้วน�ำมาช�ำในถุงเพาะช�ำ  จนกล้าไม้มีความแข็งแรง
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ได้ขนาดที่เหมาะสม น�ำกล้าไม้ที่ขยายพันธุ์ได้จากทั้ง 2 วิธี ลงปลูกในพื้นที่ โดยปลูกแบบสลับแถวเว้นแถว
เป็นสวนผลิตกิ่งพันธุ์ขนาด 2.0 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 1.0 x 1.5 เมตร บ�ำรุงดูแลรักษา รดน�้ำ ใส่ปุ๋ย จนต้นไม้อายุ
ประมาณ 1 ปี ใช้เป็นต้นพันธุ์สำ� หรับการปักช�ำต่อไป สังเกตพัฒนาการของกล้า เปรียบเทียบความยากง่ายใน
การปฏิบัติการ ข้อดี และข้อเสีย ของการขยายพันธุ์แต่ละวิธี เปรียบเทียบการเติบโตที่อายุ 1 ปี
			 การเตรียมกระบะและวัสดุปักช�ำ
ในการศึกษานี้ใช้วัสดุปักช�ำ  4 แบบ คือทรายหยาบ แกลบเผา  ขุยมะพร้าว และทรายผสมขุย
มะพร้าว ในอัตราส่วน 2 : 1 ซึ่งวัสดุปักช�ำเหล่านี้มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีบางประการดังแสดงใน
Table 1 บรรจุวัสดุทงั้ 4 แบบลงภาชนะปักช�ำที่เป็น ถาดเพาะช�ำขนาด 24 หลุมต่อถาด แบบละ 8 ถาด ส�ำหรับ
ปักช�ำกิ่ง 24 กิ่ง ต่อถาด ถือเป็น 1 ซ�้ำ ตามแผนการทดลอง

กรมป่าไม้

Table 1  Some physical and chemical properties of studied rooting media.
Media

General properties

note

Sand

High water holding capacity
pH 6-7
Low porosity
Excellent structural strength
Heavy weight (per unit)

Burnt Rice husk

High water holding capacity
pH 7-8.5
high porosity
high structural strength
Light weight (per unit)

Coconut husk

Excellent water holding capacity
pH 6-7
high porosity
Low structural strength and decomposable
Light weight (per unit)

Rinsed in water
prior to using

ที่มา :  โสระยา (2550)
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การเตรียมกิ่งปักช�ำ
กิ่งปักช�ำที่ใช้ในการทดลองนี้ได้จากสวนผลิตกิ่งพันธุ์เทพทาโร อายุประมาณ 1 ปี ที่ด�ำเนินการตัด
ล�ำต้นสูงจากพื้น 1.0 เมตร ให้ผลิยอดใหม่เป็นกิ่งใหม่เติบโตจนกระทั่งประมาณ 60 วัน  จึงจะเลือกตัดกิ่งมา
ใช้ในการทดลอง โดยเลือกยอดที่มีใบแก่พอประมาณ กิ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลอ่อน มีตาตุ่มตามซอกใบ
และปลายยอดพร้อมจะแตกเป็นยอดใหม่ ในการทดลองใช้กิ่งปักช�ำ  2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนปลายยอด
และส่วนที่สองเป็นส่วนถัดลงมา เตรียมกิ่งปักช�ำทั้งสองส่วนโดยตัดแต่งให้มีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
แล้วตัดใบออกให้เหลือใบส่วนปลายกิ่งไว้ 2-3 ใบ และตัดปลายใบให้เหลือครึ่งใบ (Figure 1) เตรียมกิ่งแต่ละส่วน
จ�ำนวนส่วนละ 384 กิ่ง ส�ำหรับเตรียมปักช�ำในถาดเพาะช�ำ  ที่มีวัสดุปักช�ำ  4 แบบ แบบละ 4 ช�้ำ  ช�้ำละ 24 กิ่ง
ตามแผนการทดลอง น�ำกิ่งที่เตรียมไว้แช่ในสารละลายฮอร์โมนเร่งราก (พี-รูท,ชื่อสามัญในท้องตลาด) ที่ความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ตัง้ ทิ้งไว้นาน 30 นาที ก่อนน�ำไปปักช�ำในวัสดุปักช�ำต่อไป

Figure 1 shoots for rooted cutting.
วิธีการปักช�ำ
รดน�ำ้ วัสดุปกั ช�ำในถาดเพาะช�ำให้ช่มุ พอประมาณและสม�ำ่ เสมอทุกถาด น�ำกิง่ ปักช�ำทัง้ 2 ส่วนทีเ่ ตรียมไว้
แล้วปักลงในกระบะ ตามแผนการทดลอง รดน�้ำผสมยากันเชื้อรา แล้วน�ำไปวางแบบสุ่ม ภายใน กระโจม
พลาสติก 4 กระโจม แต่ละกระโจมถือเป็น 1 ซ�้ำ  (Block) ครอบปิดทับขอบพลาสติกให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้
ความชื้นระบายออก ให้น�้ำแบบพ่นหมอกบนกระโจมซึ่งตั้งภายใต้เรือนเพาะช�ำวันละ 4 ครั้ง สังเกตให้มีไอน�้ำ
เป็นฝ้าเกาะอยู่ที่พลาสติกภายในกระโจมตลอดเวลา ทั้งนี้ไม่ต้องเปิดพลาสติกออก ตั้งแต่เริ่มปักช�ำประมาณ
45 วัน ท�ำการตรวจสอบการแตกรากของกิ่งปักช�ำ  บันทึกภาพและนับจ�ำนวนกิ่งที่แตกราก ในแต่ละปัจจัยการ
ทดลอง น�ำไปค�ำนวณหาเปอร์เซ็นต์การแตกราก และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์หาอิทธิพลของวัสดุปักช�ำ  ลักษณะกิ่ง และอิทธิพลร่วมของทั้งสองปัจจัย ต่อการแตกราก
ของกิ่งปักช�ำ  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย (Analysis of Variance, ANOVA) และเมื่อพบว่ามี
อิทธิพล ท�ำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัย ด้วยวิธี Least significant difference
(LSD) โดยใช้โปรแกรม SAS

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
การขยายพันธุ์เพื่อสร้างสวนผลิตกิ่งปักช�ำ
จากการที่ได้ด�ำเนินการขยายพันธุ์แม่ไม้ที่คัดเลือกไว้ มาจัดสร้างเป็นสวนผลิตกิ่ง ด้วยวิธีแบบไม่อาศัย
เพศ 2 วิธี คือการตอนกิ่ง และตัดช�ำรากที่มีกล้าแตกขึ้นมา เปรียบเทียบวิธีการทั้งสอง พบว่า หลังจากที่ผลิต
เป็นกล้าไม้ได้แล้วน�ำไปปลูกลงแปลง ปรากฏว่าต้นไม้ท่ีเกิดจากการขยายพันธุ์ทั้ง 2 วิธีมีอัตราการรอดตายสูง
แต่ต้นที่มาจากกิ่งตอนมีความสามารถในการเติบโตมากกว่ากล้าที่มาจากรากเล็กน้อย แต่เมื่อท�ำการตัดแต่ง
กิ่งหลังการปลูกไปแล้ว 1 ปีเพื่อผลิตกิ่งส�ำหรับการปักช�ำ ต้นพันธุ์ท่ไี ด้จากการขยายพันธุ์ทงั้ 2 วิธี ผลิตกิ่งได้ไม่
แตกต่างกัน (Figure 2) แสดงว่าการขยายพันธุ์แม่ไม้เทพทาโรที่คัดเลือกไว้ สามารถท�ำได้ทั้ง 2 วิธี จะใช้วิธไี หน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสะดวก ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีความยากง่ายในการปฏิบัติ ข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน
ดังแสดงใน Table 2

a

b

c

Figure 2  Hedge orchard of Cinnamomum porrectum for cutting materials
    (a) comparison between layering plants and plants sprouting from root section
    (b) and shoot harvesting for rooted cutting.
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Table 2  Some advantages and disadvantages of 2 vegetative propagation methods for Cinnamomum
		porrectum  hedge orchard establishment.

propagation
method
Layering

Sprouting Root

advantages
1. Successfully applied to       
    every plus tree.
2. after rooting,seedling
   grows faster the other
    method
1. Easier and safer to
    operate than layering.
2. Once there are sprouts
on the roots, complete
seedlings could be
obtained right away.

disadvantages
1. It is more difficult and dangerous to
    operate layering on the tree crown.
2. It takes some time to root.
3. Some trees are difficult to root.
4. It is necessary to go back to the tree to
look after the layering branches and to
    cut  the rooted branches later.
      1. During the surveying, not all trees
          have sprouting root.
      2. In some cases digging root could
tedious.
      3. Skills and experiences are required
          in root digging.

ลักษณะการแตกรากของกิ่งปักช�ำไม้เทพทาโร
หลังจากการปักช�ำกิ่งเทพทาโร 45 วัน พบว่ากิ่งปักช�ำส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเขียวสดและมีใบติดอยู่
และมียอดแตกใหม่ (Figure 3a) เมื่อดูใต้ถาดจะเห็นรากโผล่ออกมาทางใต้ถาดบางส่วน เมื่อลองถอนกิ่งปักช�ำดู
พบว่า บางส่วนเริ่มออกรากแล้ว ลักษณะรากที่แตกออกมาเป็นรากแขนงค่อนข้างแข็งแรง มีหลายรากออกมา
รอบๆ โคนกิ่ง โผล่พ้นวัสดุปักช�ำออกมา (Figure 3b, 3c) แต่มีบางส่วนที่มีใบติดอยู่แต่ไม่เกิดราก โดยเฉพาะกิ่ง
ปักช�ำในวัสดุท่เี ป็นแกลบเผา กิ่งยังสดแตกยอดแต่ไม่แตกราก (Figure 3d)
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a

b

c

d

Figure 3 shoot sprout after cutting (a) and rooted after 1-2 months (b and c) some cuttings especially
in burnt rice husk medium produced new shoot but no root (d)

ส่วนของกิ่งต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำ
  จากการเปรียบเทียบลักษณะกิ่ง 2 ส่วน ที่เป็นปลายยอดกับส่วนที่ถัดลงมา ต่อการแตกรากของกิ่ง
ปักช�ำ  พบว่า ส่วนของกิ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำไม้เทพทาโร โดยกิ่งที่มีส่วน
ของปลายยอดมีเปอร์เซ็นต์การแตกรากเฉลี่ยถึง 50.78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าส่วนที่ถัดลงมาที่มีการแตกราก
เพียง 40.36 เปอร์เซ็นต์   (Table 3)  อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง สอดคล้องกับการทดลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับไม้สัก
ของ คณิต และสาโรจน์  (2545) ที่พบว่าส่วนยอดซึ่งเป็นไม้อ่อนจะมีการแตกรากดีกว่าส่วนล่าง ๆ ลงมาซึ่งเป็น
ไม้ที่แก่กว่า แต่ตรงข้ามกับ สุนันทา  และคณะ  (2539) ศึกษาการแต่งกิ่งโดยท�ำการตัดช�ำแบบข้อเดียว  (Onenode  cutting) จากส่วนต่าง ๆ ได้แก่  ส่วนปลายยอด  ข้อที่  2  ที่  3  และที่  4  พบว่า กิ่งช�ำที่ได้จากส่วนของ
กล้าไม้สักที่ใกล้กับคอรากมากที่สุด จะให้เปอร์เซ็นต์การแตกรากสูงสุด
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Table 3  Average rooting percentages of 2 Cinnamomum porrectum cutting types when using  various
types of rooting media.

Cutting types

sand

Burnt Rice
husk

Coconut husk Mixture of Burnt Rice
husk Coconut husk

Average

Terminal
shoot
Lower shoot
part
Average

61.46

10.42

44.79

86.46

50.78 a

50.00

6.25

35.42

69.79

40.36 b

55.73 b

8.33 d

40.10 c

78.13 a

วัสดุปักช�ำกับการแตกรากของกิ่งปักช�ำ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าวัสดุปักช�ำมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ วัสดุปักช�ำที่เป็นส่วน
ผสมของทรายและขุยมะพร้าวเป็นวัสดุที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกรากเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 78.13 เปอร์เซ็นต์ (Table 3)
ในขณะที่ ทราย ขุยมะพร้าว และแกลบเผา มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การแตกรากของกิ่งปักช�ำแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญโดยมีการแตกรากเฉลี่ย 55.73  40.10 และ 8.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ การที่เปอร์เซ็นต์การแตกราก
ของกิ่งปักช�ำในขี้เถ้าแกลบต�่ำกว่าวัสดุอ่นื ๆ อย่างมาก อาจจะเนื่องจากค่า pH ที่สูงจนเป็นด่างของขี้เถ้าแกลบ

อิทธิพลร่วมของส่วนของกิ่งกับวัสดุปักช�ำต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำ
ส่วนของกิ่งปักช�ำไม่มีอิทธิพลร่วมกันกับวัสดุปักช�ำ  ในการแตกรากของกิ่งปักช�ำ  ถึงแม้ว่ากิ่งปักช�ำทั้ง
2 ส่วน จะมีการแตกรากที่แตกต่างกันแต่แสดงลักษณะการแตกรากในวัสดุปักช�ำต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน
ในวัสดุปักช�ำที่แตกรากได้น้อย ก็แตกรากได้น้อยทัง้ 2 ส่วน

สรุปผล
1. การขยายพันธุ์แม่ไม้เพื่อสร้างสวนผลิตกิ่งพันธุ์ ท�ำได้ทั้ง 2 วิธีคือ การตอนกิ่งและการขุดรากที่มีต้น
กล้ามาปลูก แต่การขุดรากท�ำได้งา่ ยกว่าและกล้าแข็งแรงกว่า แต่การตอนกิง่ ท�ำได้ทกุ ต้น ได้ตน้ ตอทีเ่ ติบโตเร็วกว่า
แต่การแตกรากค่อนข้างยาก
2. ส่วนของกิ่งปักช�ำทั้งที่เป็นปลายยอดและส่วนที่ถัดลงมาสามารถแตกรากได้ แต่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง ส่วนที่เป็นปลายยอดจะแตกรากได้ดกี ว่า
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3. กิง่ ปักช�ำเทพทาโรสามารถแตกรากได้ในวัสดุปกั ช�ำทัง้ 4 ชนิดทีท่ ดลอง คือ ทราย ขุยมะพร้าว  แกลบเผา
และทรายผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1
4. วัสดุปักช�ำมีอิทธิพลต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำโดยวัสดุที่ดีที่สุดคือ ส่วนผสมของ ทรายและขุย
มะพร้าวในอัตราส่วน 2:1 แต่แกลบเผาไม่เหมาะสมต่อการปักช�ำกิ่งเทพทาโรเพราะมีความเป็นด่างสูงเกินไปจะ
แตกรากน้อยมากแต่จะแตกยอดอ่อน
ดังนั้นการปักช�ำกิ่งเทพทาโรควรใช้ส่วนยอดที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปและควรใช้ส่วนปลายยอดของกิ่ง
จากต้ น เทพทาโรที่ ตั ด ให้ แ ตกกิ่ ง ใหม่   โดยใช้ วั ส ดุ ท รายผสมขุ ย มะพร้ า วในอั ต ราส่ ว น 2: 1 และปั ก ช� ำ 
ในครอบพลาสติก ภายใต้ เ รือ นเพาะช� ำ ที่พ รางแสงประมาณ 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ให้ มี ค วามชื้น ประมาณ 80
เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 45- 60 วัน กิ่งปักช�ำจะแตกราก แล้วย้ายลงถุงเพาะช�ำทั่วไป บ�ำรุงดูแลกล้า อีก 4 เดือน
ก็สามารถลงปลูกในพื้นที่ต่อไปได้
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การเจริญเติบโตและการจัดการไม้เทพทาโร

Growth and Management of Cinnamomum
porrectum (Roxb.) Kosterm.
						 พรเทพ เหมือนพงษ์1

						 คงศักดิ์ มีแก้ว1
						 สมบูรณ์ บุญยืน1
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ไม้เทพทาโร เป็นไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดพังงา ซึ่งมีการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยมี
ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ เนื้อไม้มีกลิ่นหอมนิยมน�ำมาแกะสลักกันอย่างมากในภาคใต้ แต่การน�ำไม้มาแกะ
สลักนั้นมีข้อจ�ำกัดอยู่มากทั้งในเรื่องของกฎระเบียบและการอนุรักษ์ แต่ด้วยความส�ำคัญและความจ�ำเป็นใน
การใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการสกัดน�ำ้ มันหอมซึ่งได้มกี ารพยายามทดลอง โดยการน�ำเอาผลหรือใบมาทดลอง
กลั่นก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากถ้าได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริง
และพัฒนามาในรูปแบบการปลูกสร้างสวนป่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาการอย่างแท้จริงและ
ถูกต้องแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและประเทศได้แล้วยัง
ลดรายจ่ายในการน�ำเข้าน�้ำมันหอมจากต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากให้ประโยชน์โดยตรงทางเศรษฐกิจ
แล้วการปลูกป่ายังให้ผลประโยชน์ทางอ้อมทัง้ ในรูปของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ อี กี ด้วย
ทางกรมป่าไม้ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนคนไทยทั้ง
ประเทศ ให้มีเศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดีต่อไปอย่างยั่งยืน จึงได้น�ำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโร
มาเพื่อขอรับการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างครบวงจร และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อประชาชนและประเทศชาติได้ การศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและการจัดการไม้เทพทาโรใน
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และการพัฒนาของไม้เทพทาโรที่ปลูกในรูปของสวนป่าเพื่อเศรษฐกิจใน
สภาพพื้นที่ต่างๆ
2. สามารถน�ำข้อมูลการเจริญเติบโตและการพัฒนาของไม้เทพทาโรมาวางแผนเพื่อจัดการสวนป่าให้
เหมาะสมต่อไป
3. เป็นแปลงปลูกสร้างสวนป่าถาวรที่มีขนาดพอเหมาะส�ำหรับการศึกษาดูงานเพื่อการจัดการสวนป่า
เทพทาโรได้อย่างเหมาะสม
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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วิธีการศึกษา
1. จัดเตรียมกล้าไม้เทพทาโรประมาณ 1,000 กล้า ให้มีขนาดเหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่า
โดยมีการศึกษารายละเอียดในการเตรียมกล้าไม้ ติดตามการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้าไม้อย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถน�ำมาปลูกสร้างสวนป่าได้
2. จัดเตรียมพื้นที่ ขนาด 110x110 เมตร (แปลงปลูกขนาด 100x100 เมตร แนวขอบแปลงเพื่อเป็นแนว
กันไฟประมาณ 10 เมตร) โดยการไถดันตอไม้ เศษไม้ เก็บริบสุมเผาเศษไม้ออกให้หมด ไถแปรด้วยรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ด้วยผานสามและผานเจ็ด เพื่อให้พื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกจัดท�ำรั้วลวดหนามล้อมแปลง
ทดลองทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์เลี้ยงหรืออื่นๆ
3. ปักหลักหมายระยะปลูก ขนาดระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร และระยะห่างระหว่างแถว 4  เมตร
(หรือ 4x4 เมตร  หรือความหนาแน่น 100 ต้นต่อไร่) ขุดหลุมและปลูกกล้าไม้เมื่อเวลาเหมาะสม และปลูกซ่อม
หลังปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน
4. วัดการเจริญเติบโตทั้งความโตโคนต้น และความโตที่ระดับสูงจากดิน 1.30 เมตร และความสูงของ
กล้าไม้ ทุก 6 เดือน เพื่อติดตามดูการเจริญเติบโตของต้นไม้
5. บ�ำรุงรักษาแปลงทดลองโดยการใส่ปุ๋ย การดายวัชพืช ตามความเหมาะสม
6. หาผลผลิตมวลชีวภาพของใบ ล�ำต้น และกิ่งโดยวิธีตัดฟัน (Stratified clip technique) (Monsi and
Saeki, 1953) และศึกษามวลชีวภาพของรากโดยวิธีขุดล้าง (excavation method) (Kraenzel et al., 2003)
ดังแสดงในภาพที่ 1 เมื่อต้นไม้มีอายุ 4 ปี และสร้างสมการความสัมพันธ์เพื่อประเมินผลผลิตมวลชีวภาพของไม้
เทพทาโรต่อไป
7. น�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ และน�ำมาจัดรูปแบบเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการน�ำ
เสนอในที่ประชุม และหาข้อมูลสรุปในการจัดการสวนป่าเทพทาโรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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Figure 1  Schematic diagram of tree sampling with stratified clip and Excavation technique

พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ทดลองปลูกพันธุ์ไม้ของสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ดั้งเดิมมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง ก่อนถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และแปลงทดลองปลูกพันธุ์ไม้ในที่สุด มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ 200 MSL ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยราย
ปี 1,100-1,200 มิลลิเมตร อุณหภูมเิ ฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 83 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 2)

Figure 2  Location of the study site, Prachuap Khirikhan Silviculture Research Station
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาถึงอัตราการเจริญเติบโต และการรอดตายของไม้เทพทาโรที่ปลูกในพื้นที่ทดลองของ
สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าเมื่ออายุ 4 ปี กล้าไม้ท่ีปลูกใน
พื้นที่เปิดโล่งมีอัตราการรอดตาย 54 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ปลูกภายใต้เรือนยอดของไม้
กระถินณรงค์ ซึง่ พบว่ามีอตั ราการรอดตายเหลือเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากกล้าไม้เทพทาโร
มีความต้องการแสงค่อนข้างสูงในระยะแรกของการเจริญเติบโต และเมื่อพิจารณาอัตราการตายตลอดช่วง
เวลาของการศึกษา จากตารางที่ 1 และภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าในช่วงปีแรก (พ.ศ. 2551-2552) แม้กล้าไม้จะ
มีอัตราการตายค่อนข้างสูง แต่อัตราการตายของกล้าไม้จากทั้งสองพื้นที่ใกล้เคียงกัน คือ 57 และ 56
เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ปลูกภายใต้เรือนยอด และพื้นที่เปิดโล่งตามล�ำดับ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากไม้เทพทาโร
เป็นไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าดิบชื้น โดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่
มีปริมาณน�้ำฝนรายปี่เฉลี่ยสูง (>1,600 มิลลิเมตรต่อปี) รวมถึงความชื้นสัมพัทธ์ที่ค่อนข้างสูงตลอดทัง้ ปี ดังนั้น
การน�ำกล้าไม้เทพทาโรมาปลูกในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน�้ำฝน
เฉลี่ยรายปีเพียง 1,100-1,200 มิลลิเมตร ต่อปีเท่านัน้ ส่งผลให้กล้าไม้ไม่สามารถทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้
และล้มตายในที่สุด (ภาพที่ 4) แต่หากเป็นการปลูกใต้ร่มเงาไม้อ่นื หรือไม้พ่เี ลี้ยงพบว่า กล้าไม้สามารถรอดตาย
ได้ดีขึ้นในระยะแรก เนื่องจากไม้พี่เลี้ยงที่ขึ้นอยู่แผ่เรือนยอดปกคลุม ป้องกันความร้อนของกล้าไม้จากการ
สัมผัสแสงแดดโดยตรง อีกทัง้ ไม้พเี่ ลีย้ งยังช่วยรักษาความชืน้ ของอากาศ และดินทัง้ จากการปกคลุมของเรือนยอด
นอกจากนี้ ซ ากพื ช ที่ ร ่ ว งหล่ น ปกคลุ ม ดิ น ยั ง มี ก ารปลดปล่ อ ยธาตุ อ าหาร และเพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ห้
แก่ดินได้อีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบอัตราการรอดตายของกล้าไม้เทพทาโรที่ปลูกในพื้นที่ของสถานีวนวัฒนวิจัย
สงขลาพบว่า กล้าไม้มีอัตราการรอดตายสูงถึงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่พบ
ไม้เทพทาโรขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศมีความชุ่มชื้นและปริมาณน�้ำฝนสูงถึง 1,700 มิลลิเมตรต่อปี
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้เทพทาโรเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในระยะสองปี
ถัดมา (พ.ศ. 2552-2554) กลับพบว่ากล้าไม้ที่ปลูกภายใต้เรือนยอดของไม้กระถินณรงค์กลับมีอัตราการตาย
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเหลือการรอดตายของกล้าไม้เพียง 3 เปอร์เซ็นต์ ในที่สุด ในขณะที่กล้าไม้
ในพื้นที่เปิดโล่งกลับพบว่ามีกล้าไม้ตายเพิ่มขึ้นอีกไม่มากนัก โดยพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีอัตราการตายเพิ่ม
ขึ้นเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2554 เหลือกล้าไม้ในพื้นที่เปิดโล่งถึง 54 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นที่
น่าสังเกตว่าแท้จริงแล้วกล้าไม้เทพทาโรมีความต้องการร่มเงาปกคลุมแต่เพียงในระยะแรกเท่านัน้ แต่เมื่อต้นไม้
ตั้งตัวได้แล้ว การปกคลุมของเรือนยอดกลับส่งผลให้กล้าไม้มอี ัตราการตายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
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Table 1 Growth of Cinnamomum porrectum between 1-4 year-old planted in Kuiburi district, Prachuap
Khirikhan province

year
2551
2552
2553
2554

under canopy
Survival D0 (cm) DBH
(%)
(cm)
100
57
43
3

0.98
1.2
0.78
3.74

0
0
0.13
1.76

H (m)
18.11
23.15
46.1
214.60

under canopy
Survival D0 (cm) DBH
(%)
(cm)
100
56
55
54

0.96
1.24
1.46
2.55

0
0
0.09
1.08

H (m)
17.54
19.33
76.16
131.17

Figure 3  Survival rate of Cinnamomum porrectum seedling between 2551-2554 B.D.
กล้าไม้เริ่มแห้ง
จากส่วนยอด
พบทั้งในกล้า
ขนาดเล็ก และกล้า
ขนาดใหญ่

Figure 4  Mortality of Cinnamomum porrectum seedling
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กล้าไม้แห้งตาย
ทั้งต้นในที่สุด

กล้าไม้เทพทาโรที่ปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราการเติบโตที่ไม่ดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับกล้าไม้
ที่ปลูกในจังหวัดสงขลา (ภาพที่ 6-7) กล่าวคือ พบว่ากล้าไม้อายุ 4 ปี ที่ปลูกในพื้นที่เปิดโล่ง และภายใต้เรือน
ยอดไม้กระถินณรงค์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 2.55 และ 3.74 เซนติเมตร ตามล�ำดับ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 1.08 และ 1.76 เซนติเมตร ตามล�ำดับ และมีความสูงของกล้าไม้เฉลี่ย 1.31 และ 2.14
เมตร ตามล�ำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าจากผลการศึกษาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล้าไม้ที่ปลูกในพื้นที่ทั้ง 2
รูปแบบ ให้อัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
และความสูงทั้งหมดของกล้าไม้ แม้ว่ากล้าไม้ในพื้นที่ปลูกร่วมกับกระถินณรงค์จะมีกล้าไม้เหลืออยู่เพียง
3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่ต�่ำกว่าแปลงเปิดโล่งค่อนข้างมาก ซึ่งน่าจะเป็นผลเนื่องมาจากกล้า
ไม้ปลูกด้วยระยะปลูกที่ค่อนข้างกว้างคือ 4 เมตร x 4 เมตร ประกอบกับการเติบโตทั้งทางเรือนยอด และเรือน
รากของกล้าไม้อายุเพียง 4 ปี   ยังไม่ก่อให้เกิดการแก่งแย่งปัจจัยในการเติบโตระหว่างกล้าไม้ที่ขึ้นอยู่ด้วยกัน
ดังนั้นการปลูกกล้าไม้ด้วยระยะปลูกดังกล่าวจะสามารถลดการแก่งแย่งของกล้าไม้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงอาจ
สรุปได้ว่าไม่มีความจ�ำเป็นในการตัดสางขยายระยะในช่วง 4-5 ปีแรกแต่อย่างใด จากผลการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น สามารถกล่าวยืนยันได้ว่าการปลูกไม้เทพทาโรในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
มีสภาพอากาศความแห้งแล้ง ในระยะแรกจ�ำเป็นจะต้องปลูกในรูปแบบผสมผสานร่วมกับไม้อื่นๆ เพื่อช่วยให้
กล้าไม้สามารถตั้งตัวได้ในระยะแรก เช่นเดียวกับเอกสารแนะน�ำเรื่องการปลูกไม้เทพทาโรของสถานีเพาะช�ำ
กล้าไม้จังหวัดพังงา (2546) ได้กล่าวว่า ไม้เทพทาโรสมควรที่จะปลูกสร้างสวนป่าในที่ที่มีความชุ่มชื่นเพียงพอ
เพราะเทพทาโรจะชอบขึ้นอยู่บนเขาในป่าดงดิบ พบมากที่สุดทางภาคใต้ อาจจะปลูกใต้ร่มไม้อื่นหรือปลูกเป็น
ไม้แซมสวนป่า น่าจะเจริญเติบโตดีกว่าปลูกเป็นไม้เบิกน�ำในที่โล่งแจ้ง รวมถึงควรปลูกระยะห่างต้นละ 5 เมตร
อาจปลูกแซมสวนป่า หรือปลูกพืชจ�ำพวกกล้วยน�้ำว้า เป็นพืชพี่เลี้ยงแซมลงไปเพื่อให้มีรายได้ในช่วง 2-3 ปีแรก
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Figure 5 Diameter at ground level of Cinnamomum porrectum seedling between 2551-2554 B.E.
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Figure 6 Diameter at breast height of Cinnamomum porrectum seedling between 2551-2554 B.E.

Figure 7 Total height of Cinnamomum porrectum seedling between 2551-2554 B.E.
จากการศึกษามวลชีวภาพของไม้เทพทาโรอายุ 5 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา โดยวิธีการตัดฟัน
(Scarified clip technique) และวิธีการขุดล้าง (Ecavation technique) พบว่ามวลชีวภาพของไม้เทพทาโรในส่วน
เหนือดิน (ล�ำต้น กิ่ง และใบ) และมวลชีวภาพของราก มีความสัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
และตัวแปรร่วมระหว่างก�ำลังสองของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและความสูงทั้งหมด ในรูปของสมการ
เส้นโค้ง (Allometric equation) โดยพบว่าเมื่อใช้ตัวแปรร่วมระหว่างก�ำลังสองของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อกและความสูงในการพยากรณ์ผลผลิตมวลชีวภาพ จะให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) ที่สูงกว่าการใช้ค่า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวอยู่เล็กน้อย กล่าวคือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง 0.86-0.99 รายละเอียดปรากฏดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 และภาพที่ 8
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Table 2 Allometric constants (a,b) and coefficients of determination (R ) for estimating biomass
2
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components of individual tree (kg tree-1)

Component

Parameter

Equation

a

b

R2

Stem

dbh

Y = aXb

0.06

2.45

0.99

Branch

Y = aXb

0.02

2.61

0.98

Leaf

Y = aXb

0.07

1.95

0.84

Root

Y = aXb

0.0002

4.05

0.93

Y = aXb

0.02

1.02

0.99

Branch

Y = aXb

0.01

1.09

0.99

Leaf

Y = aXb

0.03

0.82

0.86

Root

Y = aXb

0.0001

1.52

0.96

Stem

dbh2h

Remark :  number after alphabet indicate the difference equation parameter where; 1: dbh  and 2: dbh2h
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a1
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c1

c2

							
							

d1
d2
Figure 8 Biomass estimation of Cinnamomum porrectum in each tree part; a: stem, b: branch, c: leaf and d: root
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ผลผลิตมวลชีวภาพของไม้เทพทาโรเมื่ออายุ 4 ปี ที่ปลูกในพื้นที่ อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากการใช้สมการประมาณผลผลิตมวลชีวภาพรายต้นของไม้เทพทาโร โดยใช้ตัวแปรเป็นขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก และความสูง (dbh2h) ดังปรากฏในตารางที่ 2 ร่วมกับอัตราการรอดตายของไม้ในแต่ละ
แปลง (ตารางที่ 1) พบว่าเมื่ออายุ 4 ปี ไม้เทพทาโรในแปลงที่ปลูกใต้เรือนยอดของไม้กระถินณรงค์ และปลูก
กลางแจ้ง จะมีผลผลิตมวลชีวภาพในส่วนของล�ำต้น เท่ากับ 2.62 และ 10.43 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนของกิ่ง
เท่ากับ 1.50 และ 5.37 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนของใบเท่ากับ 2.69 และ 14.37 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และใน
ส่วนของรากเท่ากับ 0.03 และ 0.06 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ ในขณะที่ผลรวมของมวลชีวภาพทัง้ หมด
จากทั้งสองพื้นที่เท่ากับ 6.84 และ 30.23 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 เป็นที่
น่าสนใจว่าสัดส่วนของมวลชีวภาพระหว่างล�ำต้น และใบมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยมวลชีวภาพในส่วนของใบ
มีมากกว่าในส่วนของล�ำต้นอยู่เล็กน้อย ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแตกต่างจากการศึกษาเรื่องมวลชีวภาพของ
ไม้อื่นๆ โดยทั่วไป ที่ส่วนใหญ่แล้วล�ำต้น และกิ่งมักจะมีผลผลิตมวลชีวภาพในอัตราส่วนที่มากกว่าใบเสมอ เช่น
ผลการศึกษาของ Nualngam (2002) และ Ponthep et al. (2011) ในขณะที่มวลชีวภาพของรากอยู่ในสัดส่วนที่
น้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนอื่น สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่ามวลชีวภาพของรากมักมีสัดส่วนของผลผลิต
มวลชีวภาพน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ เช่นกัน
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Table 3 Biomass distribution of Cinnamomum porrectum seedling between 2551-2554 B.E.
Tree part (kg ha-1)
stem

branch

leaf

root

Total
(kg ha-1)

under canopy

2.62

1.50

2.69

0.03

6.84

bare plot

10.43

5.37

14.37

0.06

30.23

plot

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นซึ่งแสดงให้เห็นในภาพรวมว่า ทั้งพื้นที่ที่ปลูกภายใต้เรือนยอดของไม้
กระถินณรงค์ และพื้นที่โล่งแจ้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ผลผลิตมวลชีวภาพค่อนข้างต�่ำ  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการปลูกไม้โตเร็วชนิดอื่น ๆ เป็นผลเนื่องมาจากไม้เทพทาโรที่ปลูกนั้นมีอัตราการรอดตายที่ต�่ำมาก (3 และ
54 เปอร์เซ็นต์, ดูตาราง 2) แม้ว่าจะมีการดูแลรักษากล้าไม้เป็นอย่างดี ทั้งการรดน�้ำ  การให้ร่มเงาในระยะแรก
การก�ำจัดวัชพืชอย่างสม�่ำเสมอ และต้นไม้ที่เหลือรอดชีวิตอยู่จะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีก็ตาม แสดงให้
เห็นว่ากล้าไม้เทพทาโรมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมนอกพืน้ ทีก่ ารกระจายพันธุต์ ามธรรมชาติไม่สดู้ นี กั
โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่มีความแห้งแล้งสูงเช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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Figure 9 Biomass distribution of Cinnamomum porrectum seedling between 2551-2554 B.E.
การกระจายของมวลชีวภาพของรากไม้เทพทาโรดังแสดงในภาพที่ 10 พบว่า มวลชีวภาพใต้ดินส่วน
ใหญ่ มีการกระจายอยู่ในชัน้ ความลึก 2 ระดับชั้น ได้แก่ ความลึก 10-20 เซนติเมตร จากผิวดินสูงมีค่าสูงที่สุด
เท่ากับ 50.83 เปอร์เซ็นต์ และระดับ 20-30 เซนติเมตร เท่ากับ 32.04 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในชัน้ ผิวดิน 0-10
เซนติ เ มตร พบการกระจายของรากเพี ย ง 5.17 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ท่ า นั้ น ส� ำ หรั บ ในชั้ น   30-40 เซนติ เ มตร
มีการกระจายของรากเท่ากับ 9.56 เปอร์เซ็นต์ และในชั้นลึกที่สุดของการศึกษาในครัง้ นี้คือ 40-50 เซนติเมตร
พบการกระจายของรากต�่ำที่สุด เพียง 2.41 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวจะสังเกตได้ว่านอก
จากชัน้ ผิวดินแล้ว การกระจายของมวลชีวภาพของรากไม้เทพทาโรจะลดลงเรือ่ ยๆ ตามความลึกของดินทีเ่ พิม่ ขึน้
สอดคล้องกับผลการศึกษามากมายที่พบว่าการกระจายของรากจะลดลงตามความลึกของดินที่เพิ่มมากขึ้น
(Srivastava et al., 1986; Rytter and Hanson, 1996; Tongtapao, 2008; Ponthep et al., 2011) ซึ่งเป็นผล
เนื่องมาจากการกระจายของรากมีความสัมพันธ์กับปริมาณของน�้ำ  และธาตุอาหารในดินซึ่งมักพบความอุดม
สมบูรณ์ในดินชั้นบนและลดความอุดมสมบูรณ์ลงตามความลึกของดินที่เพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับการที่พบมวล
ชีวภาพของรากในส่วนผิวดินค่อนข้างต�่ำนั้น น่าจะเกิดขึ้นจากในระยะแรกของการเจริญเติบโต ไม้เทพทาโรมี
การพัฒนาการหยั่งรากลงในแนวดิ่งเพื่อยึดล�ำต้นให้มั่นคง ก่อนที่จะมีการพัฒนาจ�ำนวนรากมากขึ้นในระยะ
เวลาต่อมาเพื่อดูดซึมน�้ำ และธาตุอาหารต่อไป
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Figure 10 Proportion of root mass distributing through soil depth

สรุปผล
จากผลการศึกษาเรือ่ งการเจริญเติบโตและการจัดการไม้เทพทาโร ในพืน้ ทีท่ ดลองของสถานีวนวัฒนวิจยั
ประจวบคีรขี ันธ์ อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการเปรียบเทียบระหว่างการปลูกภายใต้เรือนยอดไม้
โตเร็ว ได้แก่ ไม้กระถินณรงค์ และการปลูกในพื้นที่โล่งแจ้ง สรุป และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการปลูกกล้าไม้เทพทาโรมีความต้องการร่มเงาเพื่อช่วยลดความร้อน และการสัมผัสโดยตรงของ
แสงแดดซึ่งจะเป็นปัญหาให้กล้าไม้แห้งตายได้โดยเฉพาะในระยะแรก แต่หลังจากกล้าไม้ตั้งตัวได้แล้ว การให้
ร่มเงาจะส่งผลให้อัตราการตายของกล้าไม้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่กล้าไม้ที่ปลูกโดยไม่มีสิ่งปกคลุม
กลับมีอัตราการตายที่ต�่ำมาก จึงกล่าวได้ว่าแท้จริงแล้วไม้เทพทาโรเป็นชนิดไม้ที่ต้องการแสงมากพอสมควร
ในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะกล้าไม้ การปลูกไม้เทพทาโรในรูปของสวนป่าอาจปลูกควบคู่กับ
การปลูกไม้โตเร็ว หรือพืชล้มลุกอายุสั้น เช่น กล้วยฯ แต่หลังจากช่วงปีแรกผ่านไปแล้ว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เปิดร่มเงาเพื่อให้ไม้เทพทาโรที่ปลูกเจริญเติบโตต่อไปได้
2. ผลผลิตมวลชีวภาพของไม้เทพทาโรมีการกระจายอยู่ในส่วนของใบในอัตราส่วนที่สูงกว่าส่วนอื่น
ในแง่ของการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการกลั่นน�้ำมันหอมระเหยอาจเป็นจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของไม้เทพทาโร
เนื่องจากน�้ำมันหอมระเหยที่ได้จากใบ ให้คุณภาพ และปริมาณที่ไม่แตกต่างจากการกลั่นจากส่วนอื่นๆ
รวมถึงยังสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้งา่ ย มีความต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืน เมือ่ เปรียบเทียบกับการตัดส่วนของล�ำต้น กิง่
หรือรากที่อาจท�ำได้เพียงครั้งเดียว เมื่อครบรอบตัดฟันสุดท้ายเท่านัน้
3. มวลชีวภาพของรากในพืน้ ทีศ่ กึ ษามีอตั ราส่วนทีต่ ำ�่ มากเมือ่ เทียบกับส่วนอืน่ รวมถึงมีการกระจายมาก
ในระดับความลึก 10-30 เซนติเมตร เท่านั้น ดังนั้นการปลูกไม้เทพทาโรเป็นแถวเดียว หรือใช้ระยะปลูกที่กว้าง
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มากเกินไป อาจเกิดปัญหาต้นไม้ค่อนล้มเมื่อเกิดลมแรง หรือพายุได้ ระยะปลูกที่เหมาะสม และไม่หนาแน่น
เกินไปควรใช้ที่ 3 เมตร x 3 เมตร หรือ 4 เมตร x 4 เมตร ทัง้ ยังเพียงพอในการปลูกพืชล้มลุกควบด้วย นอกจากนี้
การน�ำไม้เทพทาโรไปปลูกในพื้นที่สูงชันจ�ำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการจัดการอย่างเข้มข้นเพื่อลดปัญหา
การพังทลายของหน้าดิน และความเสียหายของกล้าไม้ที่อาจจะเกิดขึ้น
4. การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้เทพทาโร ควรพิจารณาถึงปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะ
สภาพอากาศ และปริมาณน�้ำฝนเป็นอันดับแรก ในพื้นที่ท่ีปริมาณน�้ำฝนต�่ำกว่าปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปีของ
ประเทศไทยคือ 1,630 มิลลิเมตร จ�ำเป็นต้องแนะน�ำให้เกษตรกรปลูกไม้เทพทาโรมีการจัดการสวนป่าอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะในระยะกล้าไม้ การปลูกพืชควบ หรือการให้ร่มเงา และน�้ำในฤดูแล้ง ต้องท�ำควบคู่กับการก�ำจัด
วัชพืช และให้ปุ๋ยอย่างสม�่ำเสมอ แต่หากเป็นการปลูกไม้เทพทาโรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การปลูก
สร้างสวนสามารถกระท�ำได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคนัก อีกทั้งยังเป็นไม้ที่โตเร็ว และสามารถให้ผลผลิตได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้ อีกด้วย
5. การศึกษาในครั้งนี้ด�ำเนินการในช่วงแรกของการเติบโตเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลต่างๆ อาจยังไม่เพียง
พอต่อการวางแผนจัดการ หรือสร้างแนวทางการด�ำเนินงานของสวนป่าไม้เทพทาโรในระยะยาว ดังนั้นจึงควร
มีการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอในการตัดสินใจด�ำเนินการต่างๆ
เกี่ยวกับสวนป่าไม้เทพทาโร ในอนาคตต่อไป
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ภาคผนวก

Appendix Figure 1 Under canopy plot (upper) and bare land plot (lower)
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Appendix Figure 2  4-year-old Cinnamomum porrectum planted at Prachaup Khiri Khan
silvicultural research station

Appendix Figure 3 Mortality of Cinnamomum porrectum seedling after dry season
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Appendix Figure 4 Aboveground biomass study by using stratified clip technique
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Appendix Figure 5  Belowground biomass study by using excavation method
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องค์ประกอบทางเคมีในน�้ำมันหอมระเหยใบเทพทาโร
จากแปลงทดสอบสายพันธุ์ จังหวัดสงขลา

Chemical Compositions in Volatile Leaves Oils of
Cinnamomum Porectum (Roxb.) Kosterm. from Progeny
Test in Songkhla Province
					 ทรรศนีย์ พัฒนเสรี 1 TASANEE PATTANASEREE
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีในน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโรจาก
แปลงทดสอบสายพันธุ์ จังหวัดสงขลา โดยท�ำการกลั่นน�ำ้ มันหอมระเหยด้วยน�ำ 
้ แล้ววิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ทางเคมีของน�ำ้ มันด้วยเครื่อง GC-MS ตรวจพิสูจน์ชนิดขององค์ประกอบทางเคมีจาก Chromatogram เทียบกับ
ค่ามาตรฐานที่มีการบันทึกไว้  พบว่า เทพทาโรที่มีสายพันธุ์จากจังหวัดพังงาที่ให้น�้ำมันคล้ายกลิ่นรูทเบียร์
มีปริมาณน�ำ้ มันหอมระเหย 1.55 เปอร์เซ็นต์มคี ่าความถ่วงจ�ำเพาะ 1.0862  องค์ประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญ คือ
แซฟรอล 97.02 เปอร์ เ ซ็ น ต์ น�้ ำ มั น ที่ ใ ห้ ก ลิ่ น คล้ า ยตะไคร้ ให้ ป ริ ม าณน�้ ำ มั น 1.64 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ค ่ า
ความถ่วงจ�ำเพาะ 0.8700 องค์ประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญประกอบด้วย Z-citral 29.78 เปอร์เซ็นต์ และ E-citral
33.90 เปอร์เซ็นต์ น�้ำมันที่ให้กลิ่นคล้ายกลิ่นดอกไม้ให้ปริมาณน�้ำมัน 2.52 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความถ่วงจ�ำเพาะ
0.9001 องค์ประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญคือ Linalool 68.87 เปอร์เซ็นต์ น�้ำมันที่ให้กลิ่นคล้ายน�้ำมันเสม็ดขาว
จ�ำนวน 2 สายพันธุ์ มีปริมาณน�้ำมัน 1.61 และ  2.61 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความถ่วงจ�ำเพาะ 0.9048 และ 0.9110
องค์ประกอบทางเคมีทสี่ ำ� คัญคือ 1,8-cineole  47.87 และ 49.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ส่วนน�ำ้ มันหอมระเหย
ที่มสี ายพันธุ์จากจังหวัดสงขลาที่ให้นำ�้ มันกลิ่นคล้ายน�ำ้ มันเสม็ดขาวจ�ำนวน 3 สายพันธุ์ ให้ปริมาณน�ำ้ มัน 1.87
1.53 และ 0.55 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความถ่วงจ�ำเพาะ 0.9034 0.9039 0.9008 องค์ประกอบหลักทางเคมีคือ
1,8-cineole 49.73  43.25 และ 47.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือก
สายพันธุ์เทพทาโรด้วยองค์ประกอบทางเคมี เพื่อปลูกสร้างสวนป่าเทพทาโรที่ให้น�้ำมันหอมระเหยตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ :  น�้ำมันหอมระเหย  ใบเทพทาโร  แซฟรอล  ซิตรอล  ซีนอี อล  ลินาลูล
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ABSTRACT
This research was studied on volatile leaves oils and chemical compositions of Cinnamomum
porrectum Kosterm. by water distillation.  Analyzed the chemical compositions of volatile oils by GC-MS
and identified them by compared retention time and mass spectra chromatogram with standard library.
The results found that plant genetic from Pang-nga province with root beer odor,  oil yield was 1.55 %,
specific gravity was 1.0826 and major chemical component was safrole 97.02 %,  oil yield of lemon glass
odor was 1.64 %, specific gravity was 0.8700 and major chemical component were beta-citral 29.78 %
and citral 33.90 %, oil yield of flower odor was 2.52 %, specific gravity was 0.9001 and major chemical
component limonene 68.87 %, oils yield of cajuput odor from 2 genetic plants were 1.61 % and 2.61 %,
specific gravity were 0.9048 and 0.9111 and major chemical component were 1,8-cineole  47.87 % and
49.40 % respectively. In case of  Song Khla province, including 3 plants genetic, found that oils yield of
cajuput odor were 1.87 %, 1.53 % and 0.55 %,  specific gravity were 0.0.9034,  0.9039 and 0.9008,  
major chemical component were 1,8-cineole  49.73 %, 43.25 % and 47.25 % respectively. The results
would be very advantage for plant selection base on chemical compositions.

Keywords :  Volatile leaves oils,  Cinnamomum porrectum,  Safrole,  Citral,  1,8-cineole,  Linalool    
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ค�ำน�ำ
เทพทาโร เป็นไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดพังงา จัดอยู่ในวงศ์ Lauraceae มีชื่อเรียกทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Cinnamomum porrectum  Kosterm.  (เต็ม,  2544)   และมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่  
ภาคกลางและตะวันออกเรียกเทพทาโร  ภาคใต้เรียกจวงหรือจวงหอม ภาษายาวีเรียกมือแดกะมางิง ภาคเหนือ
เรียกจะไคต้น จะไคหอม หรือพลูต้นขาว  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกการบูรเนื่องจากเปลือกต้นและราก
มีกลิ่นคล้ายต้นการบูรหรืออบเชยญวน (Cinnamomum camphora (L.) J.Presl) พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
แต่จะพบมากในภาคใต้  ขึ้นได้ดีในที่มีความชื้น สภาพดินร่วนปนทราย น�้ำไม่ท่วมขัง ระดับความสูง 0 - 800 เมตร
จากระดับน�ำ้ ทะเล
เทพทาโรเป็นไม้หอมเศรษฐกิจที่ส�ำคัญชนิดหนึ่ง นิยมใช้มากในงานแกะสลัก ในปัจจุบัน แหล่งของ
ผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโรที่ส�ำคัญอยู่ในท้องที่จังหวัดตรังและพังงา ซึ่งผู้ประกอบการได้ใช้เนื้อไม้และรากท�ำ
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ส่วนเศษไม้ที่เหลือจากการแกะสลักน�ำไปกลั่นน�ำ้ มันหอมระเหย เศษเหลือจากการกลั่น
น�้ำมันหอมระเหยใช้ท�ำธูปหอม นอกจากนี้ในจังหวัดพังงายังมีการผลิตน�้ำมันเทพทาโรจากการบีบผลผึ่งแห้ง
ออกจ�ำหน่ายเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคโดยอ้างอิงการใช้ตามภูมปิ ัญญาพื้นบ้าน
เทพทาโรเป็นไม้ท่มี ีลักษณะพิเศษกว่าไม้ชนิดอื่น กล่าวคือ ทุกส่วนของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นใบ  ดอก  ผล  
เปลือกไม้   เนื้อไม้ และราก ล้วนมีกลิ่นหอม จากรายงานการศึกษาวิจัยด้านองค์ประกอบทางเคมีจากน�้ำมัน
หอมระเหยเทพทาโร (ทรรศนีย์ และ นัฏฐินี,  2554) พบว่า น�้ำมันหอมระเหยเทพทาโรจากเนื้อไม้ เปลือก
และรากไม้ จะมีกลิ่นคล้ายรูทเบียร์  ส่วนน�ำ้ มันหอมระเหยที่ได้จากส่วนของใบ ผล ดอก ในแต่ละต้น แม้ปลูกใน
พื้นที่เดียวกัน จะให้กลิ่นต่างกันถึง 4 กลิ่น และมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันออกไปด้วย กล่าวคือ น�้ำมัน
หอมระเหยเทพทาโรที่มีกลิ่นคล้ายรูทเบียร์ มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นแซฟรอล (Safrole) น�้ำมันหอม
ระเหยเทพทาโรที่มีกลิ่นคล้ายตะไคร้ มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นซิตรอล (Citral) น�้ำมันหอมระเหยเทพทาโร
ที่มีกลิ่นคล้ายกลิ่นหอมของดอกไม้ มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นลินาลูล (Linalool) และน�้ำมันหอมระเหย
เทพทาโรที่มีกลิ่นคล้ายน�้ำมันเสม็ดขาวมีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นซีนีออล (1,8-cineole) ท�ำให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายขึน้ กับองค์ประกอบหลักทีม่ อี ยู่ในน�้ำมันหอมระเหยเทพทาโรแต่ละกลิน่   นอกจากนี้
ยังมีรายงานว่าน�้ำมันเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้หลายชนิด (Yuenyongsawad and
Kummee, 2002; Phongpaichit et al, 2006; Palanuvej et al, 2006) สามารถพัฒนาไปสู่ยาใช้ภายนอกได้
(Werawatganone et al, 2006)
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโร จะใช้หลักการจับ (Scavenge)
กับ DPPH radical (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) กล่าวคือ เมื่อสารต้านอนุมูลอิสระถ่ายเทอิเล็คตรอน 1 ตัว
ให้ DPPH radical จะท�ำให้ DPPH radical ซึ่งมีสีม่วง เปลี่ยนรูปไปเป็น DPPH-H ซึ่งมีสีเหลืองอ่อน วัดการดูดกลืน
คลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตรด้วยเครื่อง Ultra-Violet Spectrophotometer
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DPPH radical (สีม่วง)                         DPPH-H (สีเหลือง)
						
Antioxidant  
แล้วค�ำนวณหาค่าของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในรูปของ Radical scavenging (%) โดยค�ำนวณจากสูตรดังนี้
Radical scavenging (%)
=    [ 1 – ( Asample/  ADPPH )]  x  100
Asample
=    ค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของตัวอย่างผสมกับ DPPH
ADPPH
=    ค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของ DPPH
(Buijnsters et al,  2001)
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยด้านความผันแปรของน�ำ้ มันหอมระเหยเทพทาโรจากแปลง
ทดสอบสายพันธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแปลงทดลองที่มีต้นเทพทาโรที่มีสายพันธุ์จากแหล่งจังหวัดพังงา
(วัดนิโรธรังสี) และจังหวัดสงขลา (สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้) ช่วงที่เก็บตัวอย่างเพื่อการทดลอง
ต้นเทพทาโรมีอายุเพียง 2 ปี 5 เดือน ยังไม่เติบโตพอที่จะศึกษาทางเนื้อไม้หรือผล จึงได้ท�ำการศึกษาวิจัยเฉพาะ
ส่วนของใบเท่านั้น โดยท�ำการศึกษาหาปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญในน�้ำมันหอมระเหยจาก
ใบเทพทาโรและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน�้ำมันหอมระเหยแต่ละกลิ่นในขั้นต้นเพียง 8 ต้นเท่านั้น จะต้องมี
การศึกษาเปรียบเทียบเมื่อต้นเทพทาโรเจริญเติบโตและมีอายุมากขึ้นว่า น�้ำมันหอมระเหยเทพทาโรมีความ
ผันแปรทั้งในรูปปริมาณและคุณสมบัติทางเคมีที่ส�ำคัญอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกสายพันธุ์ให้ได้ต้น
ที่มีสารส�ำคัญสูง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

วิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่าง
1. เก็บตัวอย่างใบเทพทาโรจากแปลงทดสอบสายพันธุ์แบบเปิด ท้องที่จังหวัดสงขลา โดยเก็บแบบ
สุ่มให้ได้ตัวอย่างครบทุกกลิ่นและทุกซ�ำ 
้ (Replication) จ�ำนวนทั้งหมด 4 กลิ่น 8 สายพันธุ์จาก 2 แหล่ง คือ
สายพันธุ์จากจังหวัดพังงาและสายพันธุ์จากจังหวัดสงขลา
2. เด็ดเอาเฉพาะใบอ่อนและใบแก่ปานกลาง เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของตัวอย่างใบให้อยู่ใน
สภาพดีก่อนน�ำไปท�ำการทดลอง
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อุปกรณ์
1. ชุดกลั่นน�้ำมันหอมระเหยแบบแก้ว
2. เครื่องหาความถ่วงจ�ำเพาะของน�้ำมันหอมระเหย Anton Parr  
3. เครื่องวิเคราะห์สาร GC-MS   (GC Agilent 6890-MS Agilent 5973)
4. คอลัมน์แบบ Capillary column model Agilent 19091s-433  HP-5MS  ความหนาของฟิล์ม
0.25 µm ยาว 30 m เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในคอลัมน์ 250 µm และ Capillary column model Altech
ความหนาของฟิล์ม 0.25 µm ยาว 60 m เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในคอลัมน์ 320 µm
5. เครื่อง UV Spectrophotometer (Shimazu)

วิธีการทดลอง
1. สกัดน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโรโดยกลั่นตัวอย่างด้วยชุดกลั่นน�้ำมันหอมระเหยแบบแก้ว
ใช้น�้ำสะอาดในการกลั่น แยกเก็บน�้ำมันที่ได้  ท�ำการกลั่นตัวอย่างละ 4 ซ�้ำ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
2. ก�ำจัดน�ำ้ ที่ปนในน�ำ้ มันโดยกรองผ่านคอลัมน์ของเกลือโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส
3. ชั่งหาน�ำ้ หนักของน�้ำมันที่ได้ โดยคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์น�้ำหนักต่อน�้ำหนักอบแห้ง
4. สังเกตสีของน�้ำมันแต่ละตัวอย่าง และหาค่าความถ่วงจ�ำเพาะของน�้ำมันที่อุณหภูมิ 20 ํC ด้วยเครื่อง
หาความถ่วงจ�ำเพาะ ท�ำตัวอย่างละ 4 ซ�ำ 
้ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
5. วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟที่ต่อกับเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์  
ดังนี้
5.1 เตรียมสารละลายของน�ำ้ มันหอมระเหยความเขมขน 0.05 mg/ml โดยใช้เฮ็กเซน (Hexane
Chromatography grade) เป็นตัวท�ำละลาย
5.2 ฉีดตัวอย่างลงในเครื่อง GC ปริมาตร 2 µl โดยใชสภาวะในการวิเคราะหดังนี้
ใช้ Carrier gas เป็น แก๊สฮีเลียม (He)
อัตราการไหลของแก๊ส (Flow rate)
1.3ml/min
				 Split ratio
20 :1
Injector temperature
250 C
Detector EI-MS, 70 eV
Column temperature programme  
Rate ( ํC/min) Temperature ( ํC)
Hold time (min)
    
  1     ----       50.0
    0.00
    
  2       4         180.0
    0.00
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ตรวจพิสูจน์องค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันโดยการเปรียบเทียบ retention times และ mass spectra
ของสารที่ได้กับค่ามาตรฐานที่มีการบันทึกไว้ใน Wiley7n Libraries และ NIST05 Libraries
6. หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน�้ำมันหอมระเหยกลิ่นคล้ายรูทเบียร์ กลิ่นคล้ายตะไคร้ กลิ่นคล้ายน�้ำมัน
เสม็ดขาว และกลิ่นคล้ายกลิ่นหอมของดอกไม้ ด้วยวิธี DPPH free radical colorimetry ดังนี้
6.1 เตรียมสารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ความเข้มข้น 0.24 mM
ใน Absolute methanol
6.2 เตรียมตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ตั้งแต่ 12.5   25  50  100  200 และ 400 µg/ml
โดยใช้ Absolute methanol เป็นตัวท�ำละลาย
6.3 น�ำสารละลาย DPPH ในข้อ 6.1 ปริมาณ 2 ml และสารละลายตัวอย่างในข้อ 6.2 ปริมาณ
2 ml มาผสมกัน  ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วน�ำไปวัดการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร
ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer วัดตัวอย่างละ 3 ซ�้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ย แล้วน�ำไปพล็อตกราฟและค�ำนวณค่า
ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแต่ละตัวอย่าง

กรมป่าไม้

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
การทดลองนี้เป็นการกลั่นน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโรอายุ 2 ปี 5 เดือน จากแปลงทดสอบ
สายพันธุแ์ บบเปิด ท้องทีจ่ งั หวัดสงขลา ท�ำการเก็บตัวอย่างแบบสุม่ ในทุกซ�ำ 
้ (Replication) ของแปลงปลูก และให้ได้
กลิ่นของเทพทาโรครบทั้ง 4 กลิ่น 8 สายพันธุ์ จาก 2 แหล่งพันธุกรรม คือ แหล่งพันธุกรรมจากวัดนิโรธรังสี
อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และแหล่งพันธุกรรมจากสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ อ�ำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา ท�ำการกลั่นน�้ำมันตัวอย่างละ 4 ซ�้ำ  หาปริมาณน�้ำมันหอมระเหยที่ได้เทียบกับน�้ำหนักอบแห้ง
ดังแสดงใน Table1 พิจารณาสายพันธุ์ที่มีแหล่งมาจากจังหวัดพังงาทั้งหมด 5 สายพันธุ์พบว่า น�้ำมันหอม
ระเหยจากใบเทพทาโรที่มีกลิ่นคล้ายรูทเบียร์มีสีเหลืองอ่อน ให้ปริมาณน�้ำมันน้อยที่สุดเป็น 1.55 เปอร์เซ็นต์
และมีค่าความถ่วงจ�ำเพาะ 1.0862 จัดเป็นน�้ำมันหอมระเหยเทพทาโรกลิ่นเดียวเท่านั้นที่หนักกว่าน�้ำ   ส่วน
น�้ำมันหอมระเหยกลิ่นคล้ายตะไคร้ กลิ่นคล้ายกลิ่นหอมของดอกไม้ และกลิ่นคล้ายน�้ำมันเสม็ดขาวล้วนเบา
กว่าน�ำ้ เนื่องจากมีค่าของความถ่วงจ�ำเพาะระหว่าง0.8700-0.9048 ปริมาณน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโร
ที่มีกลิ่นคล้ายตะไคร้มคี ่า 1.64 เปอร์เซ็นต์ ส่วนน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโรที่มีกลิ่นคล้ายน�้ำมันเสม็ดขาว
แม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต้นแม่เดียวกัน (PC5) แต่เก็บจากแปลงทดลองคนละซ�้ำกัน (R1 และ R2)
ให้ปริมาณของน�้ำมันต่างกันอย่างมาก คือ PC5  R1 C2  N7 ให้ปริมาณน�้ำมันหอมระเหย 1.61 เปอร์เซ็นต์
และ PC5 R2 C7 N13 ให้ปริมาณน�ำ้ มันหอมระเหย 2.61 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงกว่ามาก จะต้องมีการทดสอบซ�้ำ
เมื่อต้นเทพทาโรในแปลงทดลองมีอายุมากขึ้น

การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 115

กรมป่าไม้

Table 1   Percent yield,  specific gravity and color of volatile leaves oils with various odor from
		
Cinnamomum porrectum

No.

Code of Plants

Odor of oils

Yield (%)

Specific gravity

Color

1 PC4    R4 C13 N6

Root beer

1.55

1.0862

Pale yellow

2 PC9    R1 C3   N4

Lemon grass

1.64

0.8700

Deep yellow

3 PC10 R2 C5   N9

Flower

2.52

0.9001

Pale yellow

4 PC5    R1 C2   N7

Cajuput oil

1.61

0.9048

Pale yellow

5 PC5    R2 C7  N13

Cajuput oil

2.61

0.9110

Pale yellow

6 SC1R1C3N5

Cajuput oil

1.87

0.9034

Pale yellow

7 SC6R2C5N13

Cajuput oil

1.53

0.9039

Pale yellow

8 SC8R3C11N15

Cajuput oil

0.55

0.9008

Pale yellow

PC - plant genetic from Pang-nga province
R   - replication of planting

SC - plant genetic from Song Khla province
C   - column of planting in each replication

N   - number of planting in each row

พิจารณาน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโรที่มีแหล่งพันธุกรรมจากจังหวัดสงขลา 3 สายพันธุ์ ซึ่งเป็น
กลิ่นคล้ายน�้ำมันเสม็ดขาวทั้งหมด แต่เก็บจากแปลงทดลองคนละซ�้ำกัน พบว่าน�้ำมันหอมระเหยที่ได้มีสีเหลือง
อ่อน  มีค่าความถ่วงจ�ำเพาะใกล้เคียงกัน มีค่าระหว่าง 0.9008-0.9034 ซึ่งจัดเป็นน�้ำมันที่เบากว่าน�้ำ และมีค่า
ใกล้เคียงกับน�้ำมันกลิ่นคล้ายน�้ำมันเสม็ดขาวที่มีแหล่งพันธุกรรมจากจังหวัดพังงา  ปริมาณน�้ำมันหอมระเหย
ในสายพันธุ์  SC1 R1 C3  N5 และ SC6  R2 C5  N13 มีค่าใกล้เคียงกันเป็น  1.87 เปอร์เซ็นต์ และ 1.53 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ ส่วนสายพันธุ์  SC8  R3 C11 N15 ให้ปริมาณน�้ำมันน้อยมากเป็น 0.55 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาด้านองค์ประกอบทางเคมีในน�้ำมันหอมระเหยจากใบเทพทาโรแต่ละกลิ่นนั้น จะพิจารณา
จาก Retention time และ Percent area ของสารแต่ละชนิดที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง GC-MS เทียบ
กับสารมาตรฐานใน Wiley7n Libraries และ NIST05 Libraries  ดังแสดงไว้ใน Table 2 จะเห็นว่า น�้ำมันหอม
ระเหยจากใบเทพทาโรที่มีแหล่งจากจังหวัดพังงาจ�ำนวน 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ PC4R4 C13 N6 มีกลิ่นคล้าย
รูทเบียร์ องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นแซฟรอลมากถึง 97.02 เปอร์เซ็นต์   มี Valencene และ Caryophyllene
อยู่ในปริมาณน้อยมากเป็น 0.31 เปอร์เซ็นต์ และ 1.04 เปอร์เซ็นต์   สายพันธุ์ PC9 R1 C3 N4 น�้ำมันหอมระเหย
มีกลิ่นคล้ายตะไคร้องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็น β-citral หรือ z-citral 29.78 เปอร์เซ็นต์ และ α-Citral
หรือ E-citral 33.90 เปอร์เซ็นต์ และมี Valencene   1,8-ceneole α-trepineole  และ Caryophyllene เป็น
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16.36 เปอร์เซ็นต์ 3.22 เปอร์เซ็นต์ 1.97เปอร์เซ็นต์   และ 7.00 เปอร์เซ็นต์ตามล�ำดับ  จะเห็นว่ามี Citral
เป็นองค์ประกอบหลักมากถึง 63.68 เปอร์เซ็นต์ น�ำ้ มันหอมระเหยทีม่ กี ลิน่ คล้ายกลิน่ หอมของดอกไม้ มีองค์ประกอบหลัก
ทางเคมีเป็นลินาลูล (Linalool) 68.87 เปอร์เซ็นต์ และประกอบด้วย Valencene 1,8-ceneole α-trepineole
และ Caryophyllene เป็น 4.82 เปอร์เซ็นต์  0.24 เปอร์เซ็นต์  0.58 เปอร์เซ็นต์ และ 2.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ  
ใน Figure 1 แสดงถึงองค์ประกอบทางเคมีในน�้ำมันหอมระเหยใบเทพทาโรที่มีกลิ่นคล้ายกลิ่นน�้ำมัน
เสม็ดขาวทั้งหมด 5 สายพันธุ์ จะเห็นว่ามีชนิดขององค์ประกอบทางเคมีเหมือนกัน แต่ปริมาณขององค์ประกอบ
ทางเคมีจะแตกต่างกัน กล่าวคือ สายพันธุ์ PC5 R1 C2 N7 มีปริมาณ 1,8-cineole เป็น 47.87 เปอร์เซ็นต์
(ปริมาณน�ำ้ มัน 1.61 เปอร์เซ็นต์) และสายพันธุ์ PC5 R2 C7  N13 มีปริมาณ v1,8-cineole เป็น 49.40 เปอร์เซ็นต์
(ปริมาณน�้ำมัน 2.61 เปอร์เซ็นต์)  ทั้งที่ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้มาจากแม่ไม้เดียวกัน (PC 5)  แต่มีปริมาณของ
1,8-cineole ต่างกัน และมีปริมาณน�้ำมันหอมระเหยต่างกันด้วย แต่เนื่องจากการทดลองนี้เป็นการวิจัยขั้นต้น
การเก็บตัวอย่างยังไม่มากพอทีจ่ ะสรุปผลได้ จะต้องมีการทดลองจากตัวอย่างในแปลงทดสอบสายพันธุเ์ ทพทาโร
ที่มากกว่านี้ และในชั้นอายุที่มากขึ้น จึงจะสามารถยืนยันผลได้ถูกต้อง ในกรณีน�้ำมันหอมระเหยกลิ่นคล้าย
น�้ำมันเสม็ดขาวจากใบเทพทาโรอีก 3 สายพันธุ์ที่มีแหล่งจากจังหวัดสงขลา พบว่า สายพันธุ์ SC1 R1 C3 N5
สายพันธุ์ SC6 R2 C5 N13 และสายพันธุ์ SC8 R3 C11 N15 ประกอบด้วย 1,8-cineole 49.73 เปอร์เซ็นต์
43.25 เปอร์เซ็นต์ และ 47.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ซึ่งถ้าพิจารณาในสายพันธุ์ SC8 R3 C11 N15 จะเห็นว่ามี
ปริมาณของ 1,8-cineole มีค่าเป็น 47.25 เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆ ที่มีปริมาณของน�้ำมันหอมระเหยน้อยมาก มีค่าเพียง
0.55 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับน�้ำมันหอมระเหยของเทพทาโรในสายพันธุ์นี้ เปรียบเทียบ
กันในระหว่างแปลงทดลองแต่ละซ�ำ  
้ เพื่อพิจารณาว่ามีความผันแปรขององค์ประกอบทางเคมีมากน้อยอย่างไร
ในสายพันธุ์เดียวกัน
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PC4   R4 C13 N6

PC9   R1 C3   N4

PC10 R2 C5   N9

PC5   R1 C2   N7

PC5R2 C7  N13

SC1   R1 C3  N5

SC6   R2 C5  N13

SC8  R3 C11 N15

1

2

3

4

5

6

7

8

Cajuput oil

Cajuput oil

Cajuput oil

Cajuput oil

Cajuput oil

Flower

Lemon grass

Root beer

Odor of oils

-

-

-

-

-

-

-

97.02

-

-

-

-

-

-

29.78

-

-

-

-

-

-

-

33.90

-

C   - column of planting in each replication    N   - number of planting in each row

2.09

3.53

0.49

2.12

2.49

4.82

16.36

0.31

47.25

43.24

49.73

49.40

47.87

0.24

3.22

-

1,8-cineole

    R - replication of planting

-

-

-

-

-

68.87

-

-

Safrole β-citral Citral Valencene Limonene

PC - plant genetic from Pang-nga province   SC - plant genetic from Song Khla province

Code of Plants

No.

Major Chemical Compositions (%)

Table 2  Major chemical compositions in volatile leaves oils with various odor from Cinnamomum porrectum

19.57

23.27

16.82

17.36

19.05

0.58

1.97

-

4.85

9.58

4.36

7.43

6.59

2.33

7.00

1.04

α-trepineole Caryophyllene
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Figure 1  Major chemical compositions of volatile leaves oils from different progeny test of
Cinnamomum porrectum with Cajuput oil odor
ความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญของน�้ำมันเทพทาโรทั้ง 4 สายพันธุ์ ท�ำให้เทพทาโร
แต่ละสายพันธุ์มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้แตกต่างกัน   เนื่องจากองค์ประกอบ
ทางเคมีแต่ละชนิดในน�้ำมันมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน เช่น เทพทาโรกลุ่มที่มีสารแซฟฟรอลสูง พบว่า
น�้ำมันที่ได้มีลักษณะคล้ายน�้ำมันแซสซาฟรัส ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมยา ยาฆ่าแมลง
และน�ำ้ หอม เพราะสารแซฟฟรอลเป็นสารตัง้ ต้นทีส่ ำ� คัญในอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่วนเทพทาโรกลุม่ ทีม่ สี ารซิตรอล
มีกลิ่นคล้ายตะไคร้ผสมส้ม ไม่ฉุนเหมือนตะไคร้ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม สบู่ แชมพู และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่
ใช้ในครัวเรือนได้ดี และสารส�ำคัญที่พบในกลุ่มนี้มีรายงานว่าไล่แมลงได้ดี จึงสามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์
ไล่แมลงได้ดว้ ย เช่นเดียวกันกับกลุม่ ทีม่ สี ารส�ำคัญเป็นซีนอิ อล อาจน�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในทางยา และแต่งกลิน่
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เช่นเดียวกันกับน�้ำมันเสม็ด และน�้ำมันยูคาลิปตัส ส่วนกลุ่มที่มีสารส�ำคัญเป็นลินาลูล  
สามารถน�ำไปใช้ในการแต่งกลิ่นเครื่องส�ำอาง สบู่ แชมพู ท�ำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม น�้ำหอม นอกจากนี้ยังมี
รายงานว่า ลินาลูลมีฤทธิ์ฆ่าหมัดและแมลงสาปได้ดี รวมถึงเป็นสารตัง้ ต้นในการสังเคราะห์วติ ามินอีด้วย
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การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน�้ำมันหอมระเหยแต่ละกลิ่นด้วยวิธี DPPH free radical colorimetry
ได้แสดงไว้ใน Figure 2  Figure 3  Figure 4  และ Figure 5

Redical
Scavenging (%)

Figure 2   Antioxidant activity of volatile leaves oils from Cinnamomum porrectum with Root Beer odor

Redical
Scavenging (%)

Figure 3 Antioxidant activity of volatile leaves oils from Cinnamomum porrectum with Lemongrass odor
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Redical
Scavenging (%)

Figure 4 Antioxidant activity of volatile leaves oils from Cinnamomum porrectum with Cajuput oil odor

Redical
Scavenging (%)

Figure 5  Antioxidant activity of volatile leaves oils from Cinnamomum porrectum with Flowerl odor
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สรุปผล
จากผลการทดลองกลั่นน�้ำมันหอมระเหยจากใบและผลเทพทาโรจากวัดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
และจากสวนเอกชนในอ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สามารถสรุปได้ว่า ผลเทพทาโรให้ปริมาณน�้ำมันหอม
ระเหยมากกว่าใบมากหลายเท่าตัว น�้ำมันหอมระเหยที่ได้มีกลิ่นแตกต่างกันออกไปขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมี
ที่เป็นองค์ประกอบหลัก น�้ำมันหอมระเหยจากใบและผลเทพทาโรจากต้นเดียวกันมีองค์ประกอบทางเคมีที่
คล้ายคลึงกัน แต่น�้ำมันหอมระเหยที่ได้จากเทพทาโรต่างต้นกัน แม้จะเจริญเติบโตในบริเวณเดียวกันจะมีองค์
ประกอบหลักทางเคมีแตกต่างกัน ท�ำให้สามารถแบ่งสายพันธุ์ย่อยของเทพทาโรตามองค์ประกอบหลักทาง
เคมีของน�ำ้ มันหอมระเหย (Chemotype) ได้เป็น 4 สายพันธุ์ย่อย ได้แก่ กลุ่มที่น�้ำมันหอมระเหยมีองค์ประกอบ
ทางเคมีที่ส�ำคัญเป็นสารแซฟฟรอล (Safrole) ให้กลิ่นคล้ายรูทเบียร์ กลุ่มที่น�้ำมันหอมระเหยมีองค์ประกอบ
ทางเคมีที่ส�ำคัญเป็นสารซิตรอล (Citral) ให้กลิ่นคล้ายตะไคร้ผสมส้ม กลุ่มที่น�้ำมันหอมระเหยมีองค์ประกอบ
ทางเคมีที่ส�ำคัญเป็นสารซีนิออล (1,8-cineole) ให้กลิ่นคล้ายน�้ำมันเสม็ดขาว และกลุ่มที่น�้ำมันหอมระเหยที่มี
องค์ประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญเป็นลินาลูล (Linalool) จะให้กลิ่นหอมของดอกไม้ การใช้ประโยชน์น�้ำมันหอม
ระเหยที่ได้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นกับองค์ประกอบหลักทางเคมีที่มีอยู่ในน�้ำมันหอมระเหย

เอกสารอ้างอิง
เต็ม  สมิตนิ นั ท์.  2544.  ชือ่ พรรณไม้แห่งประเทศไทย.  (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2544) บริษทั ประชาชน  จ�ำกัด.  
กรุงเทพฯ.  810 หน้า.
Palanuvej, C., P.  Werawatganone., V.  Lipipun  and  N.  Ruangrungsi.  2006.  Chemical composition
and antimicrobial activity against Candida albicans of essential oil from leaves of Cinnamomum
porrectum. Thai J. Health Res.  20(1): 69-76.
Pongpaichit, S., S. Kummee. , L. Nilrat  and  A. Itarat.  2006.  Antimicrobial activity of oil from the root of
Cinnamomum porrectum.  Songklanakarin J. Sci. Technol.  29 (Suppl. 1  Thai Herbs II): 11-16.
Werawatganone, P., C. Palanuvej  and  N. Ruangrungsi.  2006.  Thep-taa-ro oil extract in solution
and emulgel dosage forms.  Thai J. Health Res.  20(1): 77-86.
Zhu  L.F., Lu  B.Y. and Li  Y.J. 1984.  Studies on Chemical Constituents of Essential Oil from Leaves of
Jiang-Zhang.  Journal  of  Integrative  Plant  Biology.  26(6): 634-638.  
Yuenyongsawad, S. and  S. Kummee.  2002.  Composition and antimicrobial evaluation of volatile oil
from Cinnamomum porrectum stem. p.420-421. In 28st Congress on Science and Technology of
Thailand.  King Mongkut’s Institute.  Bangkok.  

122 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพของสวนป่าไม้สัก

กรมป่าไม้

Estimating the Stem Volume and Biomass of Teak Plantation
							 ประพาย แก่นนาค1

PRAPAI KANNAK
							 อโณทัย ไพยารมณ์1 ANOTHAI PHAIYAROM
บทคัดย่อ
การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สัก ในแปลงทดสอบแม่ไม้สัก
จากกล้าปักช�ำ ปี 2543 ทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั ก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยใช้สมการ allometric equations
ที่สร้างขึ้นจากตัวแทนต้นไม้ในแปลงจ�ำนวน 12 ต้น พบว่า สวนป่าไม้สัก อายุ 12 ปี มีความสูงเฉลี่ย 12.01 เมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 16.78 เซนติเมตร มีความเพิ่มพูนรายปีด้านความสูงและขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 1.0 เมตร/ปี และ 1.40 เซนติเมตร/ปี ความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้เหนือเปลือกและปริมาตร
ไม้ใต้เปลือกเฉลี่ย 1.14 และ 0.90 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 8.7 เมกกะกรัม/ไร่ แยกเป็น
มวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง และใบ เท่ากับ 6.9, 1.5 และ 0.3 เมกกะกรัม/ไร่ ตามล�ำดับ คิดเป็นความเพิ่มพูนของ
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินเฉลี่ย 0.72 เมกกะกรัม/ไร่/ปี

ค�ำส�ำคัญ :  ปริมาตรไม้  มวลชีวภาพ  ไม้สัก

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
Estimating the stem volume and above-ground biomass of Tectona grandis L.f. at 12 year-old
were studied in Clonal test 2000 at Kamphaeng Phet Silvicultural Research Station, Kamphaeng Phet
province.  The objectives of the studies were to determine stem volume and aboveground biomass
equations by using allometric equations.  After that, stem volume and aboveground biomass of teak
plantation was estimated.  The result revealed that teak plantation at 12 year-old were determined;
average height, 12.01 m; average diameter at breast height, 16.78 cm.  The annual increment of height
and diameter were 1.0 m/yr and 1.40 cm/yr; and the annual increment of over bark and inner bark of stem
volume were 1.14 and 0.90 m3.rai-1.yr-1.  Above-ground biomass was 8.7 Mg.rai-1 which composed of
stem, branch, and leaf biomass as 6.9, 1.5 and 0.3 Mg.rai-1, respectively.  Therefore, annual increment of
above-ground biomass was 0.72 Mg.rai-1.yr-1.  

Keywords :  Stem volume,  Above-ground biomass,  Teak
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ค�ำน�ำ
ไม้สักในธรรมชาติส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณ   เติบโตดีในสภาพดินร่วนปนทรายที่เกิดจาก
หินปูน มีความชุ่มชื้นสูง ความเป็นกรด – ด่าง ระหว่าง  6.5-7.5  ดินไม่แน่นมาก ดินค่อนข้างลึกถึงลึกมาก
ดินที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง คือ ดินที่มักมีน�้ำท่วมขัง ดินเหนียว ดินลูกรัง และดินทราย เพราะจะท�ำให้ไม้สักไม่
ค่อยเจริญเติบโต ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปริมาณน�้ำฝนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 1,270-3,600
มิลลิเมตร/ปี มีช่วงฤดูแล้งสลับฤดูฝนชัดเจนเพื่อให้เกิดลวดลายของวงปีสวยงาม แต่หากอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง
จะแคระแกร็นมีรูปทรงที่เป็นพุ่ม มีการเติบโตทางความสูงน้อยและอาจตายได้ ส่วนพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมาก
ต้นสักจะมีขนาดใหญ่และมีพพู อนมาก ไม้สกั จะเติบโตทางความสูงในช่วงต้นฤดูฝนแล้วจึงเจริญทางด้านความโต
ในปลายฤดูฝน ไม้สักเป็นพืชที่ต้องการแสงสว่างมาก ไม่อาจทนร่มและไม่ทนต่อการถูกเบียดบังได้ ความเข้ม
ของแสงที่เหมาะสม  คือ 75-95 % ของปริมาณแสงกลางวันที่ได้รับแสงเต็มที่
ไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูง   เป็นไม้ประเภทโตปานกลาง และมีรอบตัดฟันยาว สักที่ปลูก
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีระยะปลูกเริ่มต้น 4 x 4 เมตร มีรอบตัดฟันประมาณ 30-40 ปีและมีการตัดขยาย
ระยะ 2-3 ครั้งในระหว่างรอบตัดฟัน ไม้สักมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเพิ่มขึ้นตามอายุในรูปความสัมพันธ์
แบบฟังก์ชันยกก�ำลัง (power function) และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกประมาณ
1.0 เซนติเมตร/ปี คณะวนศาสตร์ (2552) ได้รวบรวมข้อมูลของไม้สกั พบว่า มีความเพิม่ พูนเฉลีย่ รายปีของความสูง
และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกระหว่าง 0.75-1.50 เมตร/ปี และ 0.94-1.62 เซนติเมตร/ปี ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการบ�ำรุงดูแลอย่างดี   ให้น�้ำ   ให้ปุ๋ย  และธาตุอาหารที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
ใช้กล้าสายพันธุ์ดีปลูก ไม้สักจะเติบโตเร็ว อาจลดรอบตัดฟันลงเหลือ 15-20 ปี มีขนาดความโตราว  80-90  
เซนติเมตร และเมื่อตัดไม้สักออกแล้ว ตอยังสามารถแตกหน่อใหม่ได้อกี   
สวนป่าสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสภาพให้สารประกอบคาร์โบไฮเดรตสะสม
ในมวลชีวภาพ (biomass) ส่วนต่างๆ ของพืช ต้นไม้มีการสะสมมวลชีวภาพแตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของพรรณไม้
ศักยภาพของพื้นที่ที่ปลูก อายุ และความหนาแน่นของต้นไม้ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้สักที่ปลูกในพื้น
ที่ที่มีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96, 0.77 และ 0.61
เมกกะกรัม/ไร่/ปี ตามล�ำดับ (คณะวนศาสตร์, 2554) ส่วน ชลาทร และคณะ (2547) ได้ศึกษามวลชีวภาพของ
ไม้ซ้อ ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน�้ำล�ำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา อายุ 10 ปี มีความหนาแน่น 158 ต้น/ไร่ มีมวล
ชีวภาพของล�ำต้น กิ่ง และใบ เท่ากับ 8,920, 1,097 และ 9,214 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�ำดับ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพของสวนป่าไม้สัก อายุ 12 ปี ซึ่งปลูก
ที่สถานีวนวัฒนวิจัยก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่า
ไม้สักต่อไป

วิธีการศึกษา
การวิจัยด�ำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยก�ำแพงเพชร อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร อยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 160 33่ 43.6” เหนือ และเส้นแวงที่ 990 33่ 37.5” ตะวันออก ณ พิกัด 47 Q  0554447 UTM 1831036
ห่างจากตัวเมืองก�ำแพงเพชร 10  กิโลเมตร มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 0C และอุณหภูมติ �่ำสุดเฉลี่ย 22.3 0C
มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,033 มิลลิเมตร โดยจ�ำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปี 76 วัน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
76 เปอร์เซ็นต์ ความสูงของพื้นที่ประมาณ 95 เมตรจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ราบและเนินเตี้ยๆ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สภาพดินเป็นดินทรายร่วน (Loamy sand) มีค่า pH เท่ากับ
5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ สภาพป่าเดิมเป็นป่าเต็งรังประกอบด้วยเหียง พลวง พะยอม เต็ง รัง แดง ประดู่
และไม้กระยาเลยชนิดอื่นๆ
การเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบแม่ไม้สกั จากกล้าปักช�ำ ปี 2543 เนือ้ ที่ 12 ไร่ ระยะปลูก 4 x 4 ตารางเมตร
จ�ำนวนต้นไม้เมื่อเริ่มปลูก 1,200 ต้น โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน
(DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น
2. จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้ เพื่อท�ำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดต่างๆ กัน ทั้งขนาดเล็ก
กลาง และขนาดใหญ่ จ�ำนวน 12 ต้น เพือ่ ใช้ศกึ ษาปริมาตรและมวลชีวภาพของไม้สกั โดยวัดมิติ (dimension) ต่างๆ
ของตัวแทนต้นไม้ท่คี ัดเลือกไว้ทุกต้น ได้แก่ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (total height, H) ความสูงถึงระดับกิ่งสด
กิ่งแรก (HB) ซึ่งปกติมักจะถือว่าระดับของเรือนยอดของต้นไม้จะลงมาถึงระดับใต้กิ่งสดกิ่งแรกนี้โดยประมาณ
ดังนั้น ความลึกของเรือนยอด (crown depth) จึงเท่ากับ H - HB = Hk วัดความกว้างของเรือนยอด (R) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน (D0) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับสูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร (D0.3) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้นที่ระดับสูงเพียงอก (diameter at breast height, DBH) วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่ระดับต่างๆ ตัง้ แต่ความยาว 0.3, 1.3, 2.3 เมตร ไปตลอดความยาวของล�ำต้น เพื่อสร้างสมการปริมาตรไม้
ท�ำการตัดทอนล�ำต้นออกตามช่วงต่างๆ ตั้งแต่ความยาว 0.3, 1.3, 2.3,.... เมตร ไปตลอดความยาวของ
ล�ำต้น ชั่งน�้ำหนักสดของส่วนต่างๆ ตามล�ำดับ เพื่อศึกษาปริมาณการกระจายของมวลชีวภาพของส่วนที่เป็น
ล�ำต้น กิ่ง และใบ ตามระดับความสูงของล�ำต้นไม้ โดยใช้วิธกี ารศึกษาแบบ stratified clip technique (พงษ์ศักดิ์,
2538) เก็บตัวอย่างย่อยของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง และใบ มาท�ำการอบให้แห้งด้วยเตาอบ
ที่ อุ ณ หภู มิ 80-90 0C เพื่ อ เปลี่ ย นน�้ ำ หนั ก สด (fresh weight) ของต้ น ไม้ ใ นแปลงให้ เ ป็ น น�้ ำ หนั ก แห้ ง
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(oven-dried weight) เพื่อหามวลชีวภาพ (biomass) แต่ละส่วน (ล�ำต้น กิ่ง และใบ) ของต้นไม้แต่ละต้น ซึ่งใช้เป็น
ตัวแทนในการสร้างสมการมวลชีวภาพ เพื่อน�ำไปประมวลหามวลชีวภาพของต้นไม้ทงั้ แปลง

กรมป่าไม้

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การเติบโตของไม้สัก
จากการวัดการเติบโตของต้นสักอายุ 12 ปี พบต้นไม้ทั้งหมดจ�ำนวน 1,012 ต้น (84 ต้น/ไร่; รอดตาย
84.33 %) มีความสูงเฉลี่ย 12.01 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 16.78 เซนติเมตร มีความเพิ่มพูน
เฉลี่ยรายปีด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.0 เมตร/ปี และ 1.40 เซนติเมตร/ปี ตามล�ำดับ
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนี้
     

H = 22.239 Ln(DBH) - 44.516

  R2 = 0.6677

เมื่อ       H
=  ความสูงของต้นไม้ (เมตร)
             DBH =  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)

Figure 1  The relation between tree height and dbh in teak plantation
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Table 1  Tree height and diameter in teak plantation  
No

Clone No.

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

305
245
341
159
315
313
130
343
290
160
253
333
251
247
39
288
334
326
269
304
120
324
143
46
330
89
268
35
27
301
302
300
318
91
314
84
115

12
11
11
9
10
8
8
11
12
10
12
8
10
9
9
9
9
9
12
10
11
12
12
11
12
12
11
9
9
11
10
11
10
11
11
9
12

128 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

Ht

DBH

Mean

StDev

Mean

StDev

13.24
12.26
13.20
13.00
12.56
12.81
12.46
12.70
12.33
12.99
13.00
12.34
12.60
11.67
12.02
12.37
12.49
12.59
12.87
12.33
12.42
11.68
12.46
12.24
12.38
12.52
12.00
12.60
11.94
12.34
12.48
11.63
12.08
12.81
12.43
12.10
12.54

0.69
1.03
0.63
0.71
2.15
1.00
1.13
2.04
0.90
1.08
0.93
2.09
0.82
3.12
2.08
0.84
0.96
0.94
0.71
1.73
0.70
2.93
1.70
1.87
1.89
0.87
2.33
0.94
2.31
0.65
1.01
1.77
2.78
0.86
0.74
1.82
0.66

19.73
18.94
18.90
18.90
18.83
18.73
18.68
18.60
18.47
18.23
18.12
18.06
18.02
18.00
17.96
17.93
17.86
17.85
17.81
17.76
17.73
17.72
17.72
17.71
17.66
17.65
17.63
17.62
17.61
17.61
17.57
17.52
17.41
17.41
17.40
17.40
17.36

4.11
2.11
4.33
2.87
2.20
2.89
3.39
2.76
3.19
1.71
2.61
3.65
1.84
3.64
3.37
2.49
3.88
3.19
2.00
2.60
1.91
5.04
3.84
4.45
3.82
3.72
4.39
2.50
4.30
2.36
1.81
4.28
4.94
3.09
1.41
2.49
2.64
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Table 1  (Continued)   
No

Clone No.

N

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

328
144
272
323
322
38
4
129
278
73
47
335
340
270
142
113
267
337
292
141
336
271
90
262
317
280
273
339
332
41
264
158
274
345
282
266
338
344

7
9
12
11
11
9
8
11
10
9
11
8
9
12
9
12
11
11
11
10
7
10
11
9
11
11
11
10
11
12
11
11
8
11
11
11
10
9

Ht

DBH

Mean

StDev

Mean

StDev

12.61
12.41
12.31
12.06
12.54
12.37
11.90
12.36
11.70
12.41
12.23
12.36
12.67
11.91
12.11
12.27
12.34
12.32
12.18
12.06
11.79
11.98
12.34
11.74
11.77
12.00
11.93
12.05
11.00
12.23
11.98
11.71
12.19
11.58
12.26
12.56
12.19
11.28

0.89
0.78
1.40
3.19
1.24
0.79
1.42
0.45
1.01
0.66
1.51
1.76
1.46
1.14
1.45
0.73
1.07
0.85
0.94
1.43
3.04
1.69
0.63
2.10
2.15
1.48
1.24
1.92
2.58
2.41
1.90
1.32
0.59
2.57
1.08
0.42
1.23
2.18

17.33
17.30
17.24
17.19
17.19
17.17
17.14
17.12
17.05
17.00
16.99
16.95
16.95
16.84
16.82
16.79
16.78
16.76
16.74
16.73
16.64
16.56
16.55
16.50
16.48
16.43
16.42
16.37
16.27
16.26
16.25
16.23
16.21
16.15
16.12
16.09
16.07
15.97

1.93
2.01
2.71
5.06
2.67
3.18
3.19
1.95
2.95
1.48
3.29
3.97
3.59
3.05
3.00
1.64
3.64
2.19
2.58
4.03
4.79
3.07
2.13
3.62
4.20
3.25
3.22
4.43
4.22
3.65
4.07
1.95
1.63
5.03
2.81
2.07
2.87
3.65
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Table 1  (Continued)   
No

Clone No.

N

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

83
325
45
265
255
69
289
128
86
116
246
303
136
329
146
263
316
37
331
72
36
291
327
119
71

10
11
11
9
10
8
11
10
11
10
11
9
8
10
10
9
10
8
12
8
8
9
10
12
8
1,012

All
Mean annual increment
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Ht

DBH

Mean

StDev

Mean

StDev

11.38
10.96
11.52
12.02
10.84
11.19
10.72
11.68
11.60
10.85
11.78
11.69
10.84
10.62
11.04
11.70
11.55
11.55
11.06
10.19
11.93
11.16
11.10
10.26
10.46
12.01
1.00

3.03
3.15
1.79
1.79
3.52
1.67
2.67
2.51
1.42
2.34
2.06
1.82
2.49
3.65
2.75
2.20
1.23
1.45
2.42
3.17
1.69
3.29
2.05
2.24
1.52
1.84

15.96
15.91
15.89
15.79
15.78
15.63
15.63
15.60
15.52
15.49
15.37
15.33
15.18
15.03
14.90
14.87
14.86
14.59
14.58
14.45
14.30
14.27
14.14
13.56
12.80
16.78
1.40

5.42
4.14
3.51
2.53
5.42
3.58
5.46
3.08
2.54
3.84
4.77
4.59
3.64
7.03
3.68
3.24
2.97
1.92
2.77
4.23
2.82
4.58
3.01
3.00
2.42
3.52
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2. ปริมาตรไม้ของสวนป่าไม้สัก

เมื่อ

สมการปริมาตรไม้สกั ทีส่ ร้างจากตัวแทนต้นไม้ 12 ต้น เพือ่ น�ำไปประมวลหาปริมาตรของต้นไม้ทงั้ แปลง คือ
Vover bark = 0.0003 (DBH)2.2127
R2
=
0.9776
Vunder bark = 0.0002 (DBH)2.2714
R2
=
0.9664
   Vover bark
= ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศก์เมตร)
Vunder bark = ปริมาตรใต้เปลือก (ลูกบาศก์เมตร)
      DBH    = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)

Figure 2  The relation between tree volume and DBH of teak by using a power equation
จากสมการปริมาตรไม้สามารถค�ำนวณหาปริมาตรไม้ทั้งแปลงของสักได้ ดังนี้ ปริมาตรไม้เหนือเปลือก
เท่ากับ 13.73 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ และปริมาตรไม้ใต้เปลือกเท่ากับ 10.84 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ คิดเป็นความเพิ่มพูน
ของปริมาตรไม้เหนือเปลือกและปริมาตรไม้ใต้เปลือกเท่ากับ 1.14 และ 0.90 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี ส่วนใหญ่
ต้นไม้มีขนาดเส้นรอบวง 50-100 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)

Table 2  Wood production of  teak with different stem-girth classes in plantation
GBH_Class (cm)
<30
30-50
50-100
Total
Mean annual increment

12 rai
1.06
29.72
133.98
164.76
13.73

Vover bark (m3)
1 rai
0.09
2.48
11.17
13.73
1.14

1 ha
0.55
15.48
69.78
85.81
7.15

12 rai
0.80
23.15
106.19
130.13
32.13

Vunder bark (m3)
1 rai
0.07
1.93
8.85
10.84
0.90

1 ha
0.41
12.06
55.31
67.78
5.65
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3. มวลชีวภาพของสวนป่าไม้สัก
สมการมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของแต่ละส่วน (ล�ำต้น กิ่ง ใบ) ที่สร้างจากตัวแทนต้นไม้ 12 ต้น
เพื่อน�ำไปประมวลหามวลชีวภาพของไม้สักทัง้ แปลง คือ
WS = 0.0793 (DBH)2.4329
R2 = 0.9863
WB = 0.0012 (DBH)3.3439
R2 = 0.9019
WL = 0.00009 (DBH)3.7333
R2 = 0.8221
			
เมื่อ
WS    =   มวลชีวภาพล�ำต้น (กิโลกรัม)
WB    =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม)
WL     =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม)
           DBH =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)

Figure 3  Allometric equations of above-ground biomass of teak
จากสมการมวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง และใบ ของไม้สัก สามารถค�ำนวณหามวลชีวภาพของไม้สักทัง้ แปลง
ได้ 8.7 เมกกะกรัม/ไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง และใบ เท่ากับ 6.9, 1.5 และ 0.3 เมกกะกรัม/ไร่ คิดเป็น
ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ 0.72 เมกกะกรัม/ไร่/ปี (ตารางที่ 3)
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Table 3  Above-ground biomass of teak in plantation
Area

WS (Mg)

WB (Mg)

WL (Mg)

Total (Mg)

12 rai
1 rai
1 ha
%

82.3
6.9
42.9
79.1

17.6
1.5
9.2
16.9

4.1
0.3
2.1
4.0

104.0
8.7
54.2
100

วิจารณ์ผล
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้สักมีการแปรผันค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับอายุ และสภาพท้องที่ (ชิงชัย และ
ทศพร, 2544; ทศพร และคณะ, 2548) ในขณะที่มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสักในท้องที่เดียวกันมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ มวลชีวภาพยังขึ้นกับความหนาแน่นของต้นไม้ (สมชาย และคณะ, 2553) ดังนั้น
การพิจารณามวลชีวภาพสวนป่าควรค�ำนึงถึงการเติบโตและความหนาแน่นของต้นไม้ควบคู่กัน
คณะวนศาสตร์ (2554) ได้เปรียบเทียบไม้สักที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง
และเหมาะสมน้อย พบว่า มีความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของความสูงเท่ากับ 1.50, 1.08 และ 0.75 เมตร/ปี
และความเพิ่มพูนของเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเท่ากับ 1.62, 1.12 และ 0.94 เซนติเมตร/ปี ตามล�ำดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษานี้ พบว่า ไม้สักในแปลงปลูกทดสอบแม่ไม้จากกล้าปักช�ำที่สถานีวนวัฒนวิจัย
ก�ำแพงเพชร มีความหนาแน่นต้นไม้ 84 ต้น/ไร่ มีความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกเท่ากับ 1.0 เมตร/ปี และ 1.40 เซนติเมตร/ปี แต่ถ้ามีการคัดเลือก clone ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น clone
no. 305, 245, 341, 159, 315, 313, 130, 343, 290, 160, 253, 333, 251, 247 เป็นต้น จะสามารถเพิ่มการ
เติบโตของสวนป่าไม้สักในแปลงปลูก นั่นหมายถึงการเพิ่มทั้งปริมาตรและมวลชีวภาพของสวนป่า
เมื่อเปรียบเทียบความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96, 0.77 และ 0.61 เมกกะกรัม/ไร่/ปี ตามล�ำดับ
(คณะวนศาสตร์, 2554) ซึ่งพบว่าจากการศึกษานี้มีความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ
0.72 เมกกะกรัม/ไร่/ปี ดังนั้น แปลงปลูกทดสอบแม่ไม้สักของสถานีวนวัฒนวิจัยก�ำแพงเพชรจึงจัดอยู่ในพื้นที่
เหมาะสมปานกลาง
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การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในสวนป่าไม้สัก

Carbon and Nutrient Accumulations in Teak Plantation
							 อโณทัย ไพยารมณ์1 ANOTHAI PHAIYAROM

							 ประพาย แก่นนาค1 PRAPAI KANNAK
บทคัดย่อ

การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในสวนป่าไม้สัก อายุ 12 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยก�ำแพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนต่างๆ ของไม้สัก ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง และใบ จากตัวแทนต้นไม้ 12 ต้น
ในแปลงทดสอบแม่ไม้สักจากกล้าปักช�ำ  ปี 2543 แล้วน�ำไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ
เพื่อประมาณการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่า พบว่า สวนป่าไม้สัก
อายุ 12 ปี มีปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ที่สะสมในมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินเฉลี่ย 3,763, 33.09, 8.99, 41.72, 47.96 และ 14.19 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�ำดับ คิดเป็นมูลค่า
การสะสมคาร์บอน และธาตุอาหารอื่นๆ เท่ากับ 147 บาท/ไร่/ปี

ค�ำส�ำคัญ :  คาร์บอน  ธาตุอาหาร  ไม้สัก

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
Carbon and Nutrient Accumulations in Teak Plantation at 12 year-old were studied in clonal test at
Kamphaeng Phet Silvicultural Research Station, Kamphaeng Phet province. The objectives of the studies
were to determine carbon and nutrient stocks in biomass of Tectona grandis L.f.  The result revealed that
carbon and nutrient accumulations includings, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium
in aboveground biomass were 3,763, 33.09, 8.99, 41.72, 47.96 and 14.19 kg.rai-1, respectively. The
valuation of carbon and nutrient products were 147 baht.rai-1.yr-1.  

Keywords :  Carbon,  Nutrient,  Teak
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ค�ำน�ำ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้มาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในอดีต ท�ำให้การกักเก็บ
ธาตุคาร์บอนที่เคยมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในรูปของเนื้อไม้ในพื้นที่ป่าถูกเผาไหม้หรือท�ำลายลงเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้การเตรียมพื้นที่เพื่อท�ำการเกษตรกรรม จ�ำเป็นต้องมีการเผาพื้นที่ทุกปีเพื่อก�ำจัดวัชพืช หรือเศษไม้
ปลายไม้ จึงเป็นการเพิ่มปริมาณ CO2 เข้าสู่บรรยากาศอีกทางหนึ่ง การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าหรือ
การปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมมาปลูกไม้ยืนต้นจะช่วยเพิ่มการ
สะสมธาตุคาร์บอน หรือช่วยชะลอการปลดปล่อย CO2 สูอ่ ากาศอีกทางหนึง่ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความสมดุลของวัฎจักร
คาร์บอน ที่จะส่งผลต่อระบบภูมิอากาศของโลกต่อไป
ต้นไม้จะกักเก็บคาร์บอนไว้ในส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก ในรูปของมวลชีวภาพ ในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งหากมีผลผลิตมวลชีวภาพเพิ่มขึ้น พื้นที่นั้นก็จะมีการกักเก็บคาร์บอนตามผลผลิตมวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้น
การปลูกสวนป่าไม้สกั รอบตัดฟันประมาณ 30 ปี สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 1.36-2.16 เมกกะกรัม/
ไร่/ปี ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูก เมือ่ ตัดฟันแล้วน�ำไม้สกั จากสวนป่าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้าน
ท�ำเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีอายุยืนนานไม้สักเหล่านั้นก็ยังคงสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ตลอดอายุ
การใช้งาน และเมื่อท�ำการปลูกใหม่สวนสักที่ปลูกใหม่เหล่านั้นก็ยังคงดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ต่อไป
ในขณะที่ไม้โตเร็ว เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ และยูคาลิปตัส เป็นต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้สงู สุดมากกว่า 6 เมกกะกรัม/ไร่/ปี ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูก (คณะวนศาสตร์, 2554) ในอดีตสวนป่าไม้สัก
ของรัฐก�ำหนดรอบตัดฟันที่อายุ 60 ปี ซึ่งมีความโตประมาณ 120 เซนติเมตร แต่หากปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก
โดยใช้สายพันธุ์ดี ผ่านการคัดเลือกหรือการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว สามารถลดรอบตัดฟันให้ส้ันลงได้ อาจเหลือ
เพียง 15-20 ปี ที่ความโต 80-90 เซนติเมตร
โครงการ CDM (Clean Development Mechanism) เป็นกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดภายใต้พธิ สี ารเกียวโต
(Kyoto protocol) โดยประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และต่อมาให้
สัตยาบันเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 CDM ก�ำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนา โดยให้เกิดการลงทุนในโครงการที่มีผลให้เกิดการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในพืน้ ทีข่ องประเทศก�ำลังพัฒนา ทัง้ นี้ จะมีการคิดคาร์บอนเครดิตจากหน่วยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้และได้รับการรับรอง (certified emission reductions, CERs) CDM เป็นโครงการประเภทกักเก็บก๊าซเรือน
กระจก ไม้สักจัดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพส�ำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้ ไม้สักที่ปลูกในพื้นที่
แตกต่างกัน มีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพแตกต่างกัน มวลชีวภาพของป่าปลูกมีการแปรผันขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของต้นไม้ เช่น ชนิดไม้ อายุ ระยะปลูกหรือความหนาแน่น และสภาพพื้นที่
เป็นต้น (คณะวนศาสตร์, 2554)
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ซึ่งปลูกที่สถานีวนวัฒนวิจัยก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร ตลอดจนศึกษามูลค่าของคาร์บอนและธาตุ
อาหารที่สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักต่อไป
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วิธีการศึกษา
การวิจยั ด�ำเนินการทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั ก�ำแพงเพชร อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร อยูร่ ะหว่างเส้นรุง้
ที่ 160 33่ 43.6” เหนือ และเส้นแวงที่ 990 33่ 37.5” ตะวันออก ณ พิกัด 47 Q  0554447 UTM 1831036
ห่างจากตัวเมืองก�ำแพงเพชร 10  กิโลเมตร มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 0C และอุณหภูมติ �่ำสุดเฉลี่ย 22.3 0C
มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,033 มิลลิเมตร โดยจ�ำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปี 76 วัน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
76 เปอร์เซ็นต์ ความสูงของพื้นที่ประมาณ 95 เมตรจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ราบและเนินเตี้ยๆ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สภาพดินเป็นดินทรายร่วน (Loamy sand) มีค่า pH เท่ากับ
5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ สภาพป่าเดิมเป็นป่าเต็งรังประกอบด้วยเหียง พลวง พะยอม เต็ง รัง แดง ประดู่
และไม้กระยาเลยชนิดอื่นๆ
การเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบแม่ไม้สัก ปี 2543 เนื้อที่ 12 ไร่ ระยะปลูก 4 x 4 ตารางเมตร จ�ำนวน
ต้นไม้เมื่อเริ่มปลูก 1,200 ต้น ปัจจุบันเหลือ 1,012 ต้น โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน
(DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น
2. จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้ เพื่อท�ำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดต่างๆ กัน ทั้งขนาด
เล็ก กลาง และขนาดใหญ่ จ�ำนวน 12 ต้น เพื่อใช้ศึกษามวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหาร
ในมวลชีวภาพไม้สัก โดยสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนของไม้สักจากตัวแทน 12 ต้น แยกออกเป็น ล�ำต้น กิ่ง และใบ
น�ำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนและธาตุอาหารที่เก็บสะสมในพืชในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
2.1  การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในพืช น�ำเอาตัวอย่างที่บดแล้วมาท�ำการย่อยด้วยวิธี
Wet ashing โดยใช้กรดซัลฟูรคิ เข้มข้น (H2SO4) แล้วใช้วิธกี ารกลั่นแบบ Micro kjeldhal method ในการวิเคราะห์
หาความเข้มข้น (Bremner and Mulvaney, 1982)
2.2  การวิเคราะห์ปริมาณของธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม น�ำตัวอย่าง
ที่บดแล้วมาท�ำการย่อยด้วยวิธี Wet ashing ด้วยกรดผสมระหว่างกรดไนตริกเข้มข้น (HNO3) และกรดซัลฟูริค
เข้มข้น ในอัตราส่วน 6 : 1 ต่อจากนัน้ จึงน�ำไปวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารต่างๆ ดังนี้
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(1) Total P ท�ำการวิเคราะห์โดยใช้ Ammonium vanadate และ Colorimeter method (Olsen and
Sommers, 1982)
(2) Total K หาได้จากการอ่านค่าด้วยเครื่อง Flame photometer (Knudsen et al., 1982)
(3) Total Ca และ Mg หาได้จากการอ่านค่าด้วยเครือ่ ง Atomic absorption (Lanyon and Heald, 1982)
2.3 การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในชิน้ ส่วนพืช โดยวิธี Wet oxidation ของ Walkley and Black (1947)
3. การประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในสวนป่าไม้สัก โดยประยุกต์ใช้วิธี Market
valuation และ Cost replacement method (พงษ์ศักดิ์ และ พิณทิพย์, 2552) ทั้งนี้มูลค่าของคาร์บอน ประเมิน
จากการซือ้ ขายคาร์บอนในตลาดโลก โดยเป็นการซือ้ ขายในตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary carbon market : VCM)
(Katherine, et al. 2008.) มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเท่ากับ 0.10 US$ tonC-1 หรือ 3.074 บาทต่อตันคาร์บอน
(อัตราแลกเปลี่ยน 30.74 บาทต่อดอร์ล่าสหรัฐ) และการประเมินมูลค่าของธาตุอาหาร ได้แก่   ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) จากปริมาณธาตุอาหารที่สะสมใน
เนื้อเยื่อพืช ประเมินจากราคาของปุ๋ยยูเรีย (ส�ำหรับธาตุไนโตรเจน) ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (ฟอสฟอรัส)
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (โพแทสเซียม) และปูนโดโลไมต์ (แคลเซียมและแมกนีเซียม) ซึ่งราคาของปุย๋ เคมีตอ่
ราคา 1 กระสอบน�ำ้ หนัก 50 กิโลกรัม มีดงั นี้ ราคาปุย๋ ยูเรีย (46 เปอร์เซ็นต์ N ส�ำหรับธาตุไนโตรเจน) 600 บาท ราคาปุย๋
ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (46 เปอร์เซ็นต์ P2O5 ส�ำหรับธาตุฟอสฟอรัส) 600 บาท ราคาปุย๋ โพแทสเซียมคลอไรด์
(60 เปอร์เซ็นต์ K2O ส�ำหรับธาตุโพแทสเซียม) 400 บาท และปูนโดโลไมต์ (31 เปอร์เซ็นต์ CaO, 21 เปอร์เซ็นต์ MgO ส�ำหรับ
ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม) 1,500 บาทต่อตัน เมื่อค�ำนวณเปรียบเทียบราคาปุ๋ยต่อน�้ำหนักธาตุอาหาร
พืช 1 หน่วย (กิโลกรัม) พบว่า มูลค่าของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม
(Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เท่ากับ 26.09, 26.09, 13.33, 5.77 และ 5.77 บาท/กิโลกรัม ตามล�ำดับ  ทั้งนี้
การประเมินมูลค่าธาตุอาหารสะสมในพืชพิจารณาจากธาตุอาหารที่พืชสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ (Readily
available form) โดยเปลี่ยนปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดและธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่สกัดได้ (Exchangeable forms)
ณ ช่วงเวลาที่ศึกษาให้มาอยู่ในรูปธาตุอาหารที่ปลดปล่อยและพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้ค่าคงที่
(factor) ของ C, N, P, K, Ca และ Mg เท่ากับ 1.00, 0.02, 2.29, 1.20, 1.40, และ 1.70 เป็นตัวคูณ (ขนิษฐา และ
คณะ, 2553)
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สัก
			 1.1 มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
      จากตารางที่ 1 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สัก เท่ากับ 8.7 เมกกะกรัม/ไร่ แยกเป็น
มวลชีวภาพล�ำต้น กิง่ และใบ เท่ากับ 6.9, 1.5 และ 0.3 เมกกะกรัม/ไร่ ตามล�ำดับ (ประพาย และ อโณทัย, 2556)

Table 1  Total forest biomass of teak plantation
Area

WS (Mg)

WB (Mg)

WL (Mg)

Total (Mg)

12 rai
1 rai
1 ha
%

82.3
6.9
42.9
79.1

17.6
1.5
9.2
16.9

4.1
0.3
2.1
4.0

104.0
8.7
54.2
100

Source: ประพาย และ อโณทัย (2556)

			 1.2 ธาตุอาหารที่สะสมในมวลชีวภาพ
       ผลการวิเคราะห์คาร์บอนและธาตุอาหารต่างๆ ในล�ำต้น กิ่ง และใบ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ทีส่ ะสมในมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินของสวนป่าไม้สกั ดังแสดงในตารางที่ 2
เมื่อค�ำนวณหาปริมาณการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สักทั้งแปลง
คิดเป็นปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ที่สะสมในมวลชีวภาพ
เท่ากับ 3,763, 33.09, 8.99, 41.72, 47.96 และ 14.19 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)

Table 2  Nutrient contents in forest biomass of teak
Nutrient
C
N
P
K
Ca
Mg

g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g

Stem

Branch

Leaf

43.38
0.285
0.115
0.430
0.397
0.149

42.83
0.439
0.042
0.638
1.190
0.165

46.71
2.073
0.141
0.839
0.960
0.452
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Table 3  Nutrient accumulations in forest biomass of teak plantation
Nutrient
C
N
P
K
Ca
Mg

(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

Stem
2,975
19.55
7.89
29.49
27.23
10.22

per 1 rai
Branch Leaf
628
160
6.43 7.11
0.62 0.48
9.35 2.88
17.44 3.29
2.42
1.55

Total
3,763
33.09
8.99
41.72
47.96
14.19

Stem
18,594
122.16
49.29
184.31
170.17
63.87

per 1 ha
Branch Leaf
3,922 1,001
40.20 44.45
3.85 3.02
58.42 17.99
108.97 20.58
15.11 9.69

Total
23,518
206.81
56.16
260.73
299.72
88.67

2. การประเมินมูลค่าของคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สัก
การประเมินมูลค่าของคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สัก เมื่ออายุ
12 ปี มีมูลค่า 1,760 บาท/ไร่ เฉลี่ย 147 บาท/ไร่/ปี (ตารางที่ 4)

Table 4  Estimating nutrient accumulation values on forest biomass of teak plantation

Nutrient
C
N
P
K
Ca
Mg

(Mg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

Nutrient
Available
storages Factor
form
(12 rai)
(12 rai)
45.15
397.07
107.83
500.59
575.47
170.24

1.00
0.02
2.29
1.20
1.40
1.70

45.15
7.94
246.94
600.71
805.66
289.41

Value (bath)

Price

12 rai

1 rai

1 ha

baht/Mg
baht/kg
baht/kg
baht/kg
baht/kg
baht/kg

138.8
207.2
6,442.6
8,007.5
4,648.6
1,669.9

11.6
17.3
536.9
667.3
387.4
139.2

72.3
107.9
3,355.5
4,170.6
2,421.2
869.7

(bath)

21,115

1,760

10,997

(bath/year)

1,760

147

916

3.07
26.09
26.09
13.33
5.77
5.77
Total

วิจารณ์ผล
ปริมาณการสะสมคาร์บอนในส่วนของเนื้อไม้สักที่อยู่เหนือพื้นดินในพื้นที่สวนป่าสัก อ�ำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี อายุ   10, 14, 18, 27 และ 28 ปี มีค่าเท่ากับ 1,802; 3,093; 2,931; 9,741 และ 12,674
กิโลกรัม/ไร่ (นาฏสุดา, 2550) ในขณะที่ไม้กระถินเทพา กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส แดง พะยูง
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และประดู่ป่า ที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า จังหวัดนครราชสีมา มีการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพเท่ากับ 14,792; 9,078; 8,906; 6,702; 6,154 และ 3,955 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�ำดับ (เสริมพงศ์, 2544)
ปริ ม าณคาร์ บ อนในล� ำ ต้ น สั ก ในสวนป่ า ทองผาภู มิ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี แปรผั น ตามอายุ ข องต้ น ไม้
(ร้อยละ 44.35-50.07 ของน�้ำหนักแห้ง) โดยต้นไม้อายุมากมีปริมาณคาร์บอนในเนื้อไม้มากกว่าไม้อายุน้อย
(ทศพร และคณะ, 2548) และ ประดิษฐ์ และคณะ (2551) พบว่า ปริมาณคาร์บอนในส่วนของล�ำต้น กิ่ง และราก
มีค่าใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 45-46 ของน�้ำหนักแห้ง) แต่มีค่าน้อยกว่าในส่วนของใบ (ร้อยละ 49 ของน�้ำ
หนักแห้ง) ซึ่งในการศึกษานี้พบว่า สวนป่าไม้สักอายุ 12 ปี มีปริมาณการสะสมคาร์บอนในล�ำต้น กิ่ง และใบ
เท่ากับ ร้อยละ 43.38, 42.83 และ 46.71 ของน�้ำหนักแห้ง คิดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนในส่วนของเนื้อไม้
สักที่อยู่เหนือพื้นดิน 3,763 กิโลกรัม/ไร่
จากการเปรียบเทียบศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59, 0.47 และ 0.37 เมกกะกรัม/ไร่/ปี คิดเป็น
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ 0.46,  0.37 และ 0.29 เมกกะกรัม/ไร่/ปี ตามล�ำดับ (คณะวนศาสตร์, 2554)
ซึ่งในการศึกษานี้พบว่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากับ 0.31 เมกกะกรัม/ไร่/ปี
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การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสวนป่า
ไม้สนคาริเบียอายุ 9 ปี

Estimating the Stem Volume and Biomass of 9 Year-Old

Pinus caribaea Morelet Plantation
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสวนป่าสนคาริเบีย อายุ 9 ปี
ที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สมการ allometric equations ที่สร้างขึ้นจากตัวแทนต้นไม้
ในแปลงจ�ำนวน 12 ต้น ผลการศึกษาพบว่า สนคาริเบีย มีความสูงเฉลี่ย 13.20 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกเฉลี่ย 12.80 เซนติเมตร มีความเพิ่มพูนรายปีด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.47
เมตรต่อปี และ 1.42 เซนติเมตรต่อปี ความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้เหนือเปลือกและปริมาตรไม้ใต้เปลือกเฉลี่ย
0.16 และ 0.12 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี มีมวลชีวภาพ 4.8 เมกกะกรัมต่อไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก เท่ากับ 2.6, 0.5, 0.7 และ 1.0 เมกกะกรัมต่อไร่ คิดเป็นความเพิ่มพูนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเฉลี่ย
0.53 เมกกะกรัมต่อไร่ต่อปี

ค�ำส�ำคัญ :  สนคาริเบียอายุ 9 ปี  ปริมาตรไม้  มวลชีวภาพ  

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

1

146 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

กรมป่าไม้

ABSTRACT
Estimating the stem volume and forest biomass of 9 year-old Pinus caribaea Morelet plantation
were studied in seed stand 2003 at Baokaew Silvicultural Research Station, Chiang Mai.  The objectives
of the studies were to estimate stem volume and forest biomass of pine plantation by using allometric
equations.  The results revealed that 9 year-old Pinus caribaea plantation were determined; average
height, 13.20 m; average diameter at breast height, 12.80 cm.  The annual increment of height and
diameter were 1.47 m/yr and 1.42 cm/yr; and the annual increment of over bark and inner bark of stem
volume were 0.16 and 0.12 m3.rai-1.yr-1.  Forest biomass was 4.8 Mg.rai-1 which composed of stem,
branch, leaf and root biomass as 2.6, 0.5, 0.7 and 1.0 Mg.rai-1, respectively.  Therefore, annual increment
of forest biomass was 0.53 Mg.rai-1.yr-1.

Keywords:  9 year-old Pinus caribaea,  Stem volume,  Biomass
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ค�ำน�ำ
สนคาริเบีย มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลาง สามารถขึ้นได้ในสภาพภูมิประเทศและสภาพดินฟ้า
อากาศที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ราบติดชายฝั่งทะเลที่มีความสูงเท่ากับระดับน�้ำทะเลจนถึง
1,000 เมตร ในพื้นที่ทวีปที่เป็นภูเขา ซึ่งมีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยปีละ 660-3,500 มิลลิเมตร (Robbins, 1983)
ไม้สนคาริเบียทีน่ ำ� มาปลูกในประเทศไทยพบว่ามีการเจริญเติบโตดี สามารถขึน้ ได้ทงั้ ในพืน้ ทีร่ ะดับสูงและระดับต�ำ่
และปรับตัวได้ดีในหลายสภาพพื้นที่ (Granhof, 1983) สนคาริเบีย เหมาะที่จะใช้ท�ำเยื่อกระดาษเนื่องจากมี
เส้นใยยาว ทัศนีย์ และคณะ (2529) พบว่าไม้สนคาริเบียที่น�ำเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทยมีเส้นใยยาว
ประมาณ 2.82 มิลลิเมตร โดยความยาวจะเพิ่มขึ้นจากโคนไปปลายไม้ นอกจากนี้ สนคาริเบียยังใช้ใประโยชน์
ในอุตสาหกรรมอืน่ อีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ไม้อดั ไม้บาง และเฟอร์นเิ จอร์ นอกจากจะ
ได้ประโยชน์จากเนือ้ ไม้แล้วไม้สนคาริเบียยังให้ยางสนซึง่ ใช้ในอุตสาหกรรมสี น�ำ้ มันชักเงา และใช้เป็นสารแต่งกลิน่
ตลอดจนใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำหอม (สาโรจน์, 2544) เนื่องจากสนคาริเบียสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง จึงเหมาะที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ โดยค�ำนึงถึงการคัดเลือกชนิดและ
ถิ่นก�ำเนิดที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ รวมทั้งการใช้แหล่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ จะช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้ที่ปลูกมี
การเจริญเติบโตเร็ว รูปทรงดี มีความแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง ให้เนื้อไม้ท่มี ีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนสูง
คุ้มค่าต่อการลงทุน
อ�ำไพ และคณะ (2555) ได้ท�ำการศึกษาสนคาริเบียอายุ 6 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีความเพิ่มพูนทางความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 1.10 เมตรต่อปี และ 1.36
เซนติเมตรต่อปี ความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้เปลือกเฉลี่ย 0.36 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี และมีการสะสม
มวลชีวภาพเฉลี่ย 0.40 เมกกะกรัมต่อไร่ต่อปี ส่วนสนคาริเบียอายุ 18 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง จังหวัด
เชียงใหม่ มีความเพิ่มพูนทางความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 1.14 เมตรต่อปี และ 1.17 เซนติเมตร
ต่อปี ความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้เปลือกเฉลี่ย 2.49 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี และมีการสะสมมวลชีวภาพ
เฉลีย่ 1.68 เมกกะกรัมต่อไร่ตอ่ ปี (อ�ำไพ และคณะ, 2556) และสนคาริเบียอายุ 29 ปี ทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั ห้วยบง
มีความเพิ่มพูนทางความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 0.73 เมตรต่อปี และ 0.88 เซนติเมตรต่อปี
ความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้เปลือกเฉลี่ย 1.34 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี และมีการสะสมมวลชีวภาพเฉลี่ย
1.24 เมกกะกรัมต่อไร่ต่อปี (พงษ์ศักดิ์ และคณะ, 2555; สมชาย และคณะ, 2555)
สถานีวนวัฒนวิจยั บ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปลูกไม้สนคาริเบีย เนือ้ ที่ 14.45 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร
ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 9 ปี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณปริมาตร และมวลชีวภาพสวนป่า เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าสนคาริเบียต่อไป
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วิธีการศึกษา
การวิจัยด�ำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ กม. 36 ถนน
สายฮอด-แม่สะเรียง ต�ำบลบ่อหลวง อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เส้นรุ้งที่ 180 09´เหนือ และเส้นแวงที่ 980 27´
ตะวันออก พิกัด 47 Q 0435732 UTM 2006943 สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง 1,095 เมตร สภาพ
พืน้ ที่เดิมเป็นป่าดิบเขาซึ่งประกอบด้วยไม้สนเขาเป็นส่วนใหญ่มที งั้ สนสองใบและสนสามใบ นอกจากนีย้ ังมีไม้ก่อ
ชนิดต่างๆ ขึ้นปะปน รวมทั้งไม้เนื้อแข็งบางชนิด เช่น เต็ง รัง เหียง และพลวง เป็นต้น โดยเก็บข้อมูลในแปลง
ไม้สนคาริเบีย ปี 2546 เนือ้ ที่ 14.45 ไร่ ระยะปลูก 3x3 เมตร จ�ำนวนต้นไม้เมือ่ เริม่ ปลูก 2,723 ต้น โดยมีวธิ กี ารศึกษา
ดังนี้
1.  เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน
(DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น
2.  จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้ เพื่อท�ำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดต่างๆ กัน ทั้งขนาด
เล็ก กลาง และขนาดใหญ่ จ�ำนวน 12 ต้น เพื่อใช้ศึกษาปริมาตรและมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบีย โดยวัดมิติ
(dimension) ต่างๆ ของตัวแทนต้นไม้ที่คัดเลือกไว้ทุกต้น ได้แก่ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (H) ความสูงถึงระดับ
กิง่ สดกิง่ แรก (HB) ความกว้างของเรือนยอด (R) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับชิดดิน (D0) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทีร่ ะดับสูงจากพืน้ ดิน 30 เซนติเมตร (D0.3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้นทีร่ ะดับใต้กงิ่ สดกิง่ แรก (DB) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้นทีร่ ะดับสูงเพียงอก (DBH) วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับต่างๆ ตัง้ แต่ความยาว
0.3 เมตร 1.3 เมตร 2.3 เมตร ไปตลอดความยาวของล�ำต้น เพื่อสร้างสมการปริมาตรไม้ แล้วท�ำการตัด
ทอนล�ำต้นออกตามช่วงต่างๆ ตั้งแต่ความยาว 0.3 เมตร 1.3 เมตร 2.3 เมตร ไปตลอดความยาวของล�ำต้น
ชั่งน�ำ้ หนักสดของส่วนต่างๆ ตามล�ำดับ เพื่อศึกษาปริมาณการกระจายของมวลชีวภาพของส่วนที่เป็นล�ำต้น กิ่ง
และใบ ตามระดับความสูงของล�ำต้นไม้ โดยใช้วธิ กี ารศึกษาแบบ stratified clip technique (พงษ์ศักดิ์, 2538)
3.  สุ่มตัวอย่างไม้ท่ตี ัดฟัน 3 ขนาด ได้แก่ ใหญ่ กลาง และเล็ก จ�ำนวนทั้งหมด 3 ต้น ท�ำการขุดรากของ
ตัวอย่างแต่ละต้น เพื่อศึกษาระบบรากและมวลชีวภาพของราก
4.  เก็บตัวอย่างย่อยของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก มาท�ำการอบให้แห้งด้วย
เตาอบที่อุณหภูมิ 80-90 0C เพื่อเปลี่ยนน�้ำหนักสด (fresh weight) ของต้นไม้ในแปลงให้เป็นน�้ำหนักแห้ง
(oven-dried weight) เพื่อหามวลชีวภาพ (biomass) ของต้นไม้แต่ละต้นทั้งต้น และมวลชีวภาพของแต่ละส่วน
(ล�ำต้น ใบ กิ่ง และราก) ของต้นไม้ น�ำข้อมูลมวลชีวภาพของต้นไม้ตัวอย่างไปสร้างสมการเพื่อหามวลชีวภาพ
ของต้นไม้ทงั้ แปลง

การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 149

กรมป่าไม้

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. ผลผลิตและมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบีย
การเติบโตของต้นสนคาริเบีย อายุ 9 ปี ในแปลง พบต้นไม้ทั้งหมดจ�ำนวน 1,650 ต้น (114 ต้นต่อไร่;
อัตราการรอดตายร้อยละ 60.59) มีความสูงเฉลี่ย 13.20 + 2.64 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
เฉลีย่ 12.80 + 4.10 เซนติเมตร คิดเป็นอัตราความเพิม่ พูนด้านความสูง 1.47 เมตรต่อปี และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.42 เซนติเมตรต่อปี มีความกว้างเรือนยอดเฉลีย่ 2.42 + 0.85 เมตร ความลึกของเรือนยอดเฉลีย่ 6.52 + 3.38 เมตร
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้สนคาริเบีย ดังนี้
H = 5.8075 Ln(DBH) - 5.5089
  R2 = 0.8611
เมื่อ       H    = ความสูงของต้นไม้ (เมตร)
             DBH =    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)

2. ปริมาตรไม้สนคาริเบีย
สมการปริมาตรไม้สนคาริเบีย เพื่อน�ำไปประมวลหาปริมาตรของต้นไม้ทั้งแปลง คือ
Vover bark = 0.00005 (DBH)2.1197
R2 = 0.9961
Vunder bark = 0.00003 (DBH)2.2002
R2 = 0.9784
     เมื่อ    Vover bark   = ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศก์เมตร)
    Vunder bark  = ปริมาตรใต้เปลือก (ลูกบาศก์เมตร)
      DBH    = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)
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จากสมการปริมาตรไม้สามารถค�ำนวณหาปริมาตรไม้ทงั้ แปลงของสนคาริเบียได้ ดังนี้ ปริมาตรไม้เหนือเปลือก
เท่ากับ 21.16 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาตร 1.47 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย  0.16 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี
และปริมาตรใต้เปลือก 15.77 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาตร 1.09 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 0.12 ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร่ต่อปี (ตารางที่ 1)
Table 1  Stem volume of Pinus caribaea plantation in different stem-girth classes

GBH_Class (cm)
<30
30-50
50-100
Total
Mean annual increment (m3/yr)

Vover bark (m3)

Vover bark (m3)

14.44 rai 1 rai 1 ha

5 rai 1 rai 1 ha

1.29
10.58
9.29
21.16
2.35

0.09
0.73
0.64
1.47
0.16

0.56
4.58
4.02
9.16
1.02

0.92
7.82
7.03
15.77
1.75

0.06
0.54
0.49
1.09
0.12

กรมป่าไม้

0.40
3.38
3.04
6.82
0.76

3. มวลชีวภาพไม้สนคาริเบีย
สมการมวลชีวภาพของแต่ละส่วน (ล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก) เพื่อน�ำไปประมวลหามวลชีวภาพของ
ต้นไม้ทั้งแปลง คือ
WS = 0.0274 (DBH)2.5541
R2 = 0.9703
WB = 0.1266 (WS)1.1217
R2 = 0.9517
WL = 0.0059 (DBH)2.6181
R2 = 0.9471
WR = 3.2649 (WS)0.634
R2 = 0.9850
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เมื่อ

WS =   มวลชีวภาพล�ำต้น (กิโลกรัม)
WB =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม)
WL =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม)
WR =   มวลชีวภาพราก (กิโลกรัม)
           DBH  =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)

Table 2  Forest biomass in Pinus caribaea organs at 9 year-old
Area

WS (Mg)

WB (Mg)

WL (Mg)

WR (Mg)

Total (Mg)

14.45 rai
1 rai
1 ha
%

37.5
2.6
16.2
54.1

7.3
0.5
3.2
10.5

9.6
0.7
4.2
13.9

14.9
1.0
6.5
21.5

69.4
4.8
30.0
100

จากสมการมวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ และรากของไม้สนคาริเบีย สามารถค�ำนวณหามวลชีวภาพของ
ไม้สนคาริเบียทัง้ แปลงได้ 4.8 เมกกะกรัมต่อไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 2.6, 0.5, 0.7
และ 1.0 เมกกะกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.1, 10.5, 13.9 และ 21.5 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
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วิจารณ์ผล
ความเพิ่มพูนทางความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของสวนป่าสนคาริเบียที่ อายุ 9 ปี เฉลี่ย
1.47 เมตรต่อปี และ 1.42 เซนติเมตรต่อปี เปรียบเทียบกับสนคาริเบียอายุ 6, 18 และ 29 ปี ซึ่งมีความเพิ่มพูน
ทางความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 1.10, 1.14 และ 0.73 เมตรต่อปี และ 1.36, 1.17 และ 0.88
เซนติเมตรต่อปี ตามล�ำดับ (อ�ำไพ และคณะ, 2555; พงษ์ศักดิ์ และคณะ, 2555; อ�ำไพ และคณะ, 2556)
ความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้เปลือกของสนคาริเบีย ที่อายุ 9 ปี เฉลี่ย 0.12 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี
เปรียบเทียบกับสนคาริเบียอายุ 6, 18 และ 29 ปี ซึ่งมีความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้เปลือกเฉลี่ย 0.36, 2.49
และ 1.34 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี ตามล�ำดับ (อ�ำไพ และคณะ, 2555; สมชาย และคณะ, 2555; อ�ำไพ และ
คณะ, 2556)
ความเพิม่ พูนของมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบีย ทีอ่ ายุ 9 ปี เฉลีย่ 0.53 เมกกะกรัมต่อไร่ตอ่ ปี เปรียบเทียบ
กับสนคาริเบียอายุ 6, 18 และ 29 ปี ซึ่งมีการสะสมมวลชีวภาพเฉลี่ย 0.40, 1.68 และ 1.24 เมกกะกรัมต่อไร่
ต่อปี ตามล�ำดับ (อ�ำไพ และคณะ, 2555; สมชาย และคณะ, 2555; อ�ำไพ และคณะ, 2556) มวลชีวภาพสวนป่า
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามอายุ และความเพิม่ พูนของมวลชีวภาพจะเริม่ ลดลงเมือ่ สวนป่ามีอายุมากขึน้ อย่างไรก็ตาม
ความหนาแน่นของต้นไม้มผี ลต่อมวลชีวภาพสวนป่าด้วย (สมชาย และคณะ, 2554)

สรุปผล
ไม้ ส นคาริ เ บี ย อายุ 9 ปี มี ค วามสู ง เฉลี่ ย มี ค วามสู ง เฉลี่ ย 13.20 + 2.64 เมตร และขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 12.80 + 4.10 เซนติเมตร คิดเป็นอัตราความเพิ่มพูนด้านความสูง 1.47 เมตร
ต่อปี และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.42 เซนติเมตรต่อปี  คิดเป็นปริมาตร 1.47 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย  0.16
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี และปริมาตรใต้เปลือก 15.77 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาตร 1.09 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ไร่ เฉลี่ย 0.12 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบียทั้งแปลงได้ 4.8 เมกกะกรัมต่อไร่ แยกเป็น
มวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 2.6, 0.5, 0.7 และ 1.0 เมกกะกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.1, 10.5,
13.9 และ 21.5 ตามล�ำดับ

การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 153

กรมป่าไม้

เอกสารอ้างอิง
ทัศนีย์ รัติวานิช, อรรณพ อภิชาตบุตร์, เพ็ญศรี นามประเสริฐ, วิชิต สนธิวนิช และ รัตนา หม้อมณี.  2529.
เยื่อกระดาษไม้สนคาริเบียและไม้สนโอคาปา.  กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้.  21 หน้า.
พงษ์ ศั ก ดิ์ ฉั ต รเตชะ, อ� ำ ไพ พรลี แ สงสุ ว รรณ์ , สมชาย นองเนื อ ง และ จุ ฑ ารั ต น์ แสงเสถี ย ร.   2555.
การเจริ ญ เติ บ โตและสมบั ติ ดิ น ในสวนป่ า สนคาริ เ บี ย .   เอกสารประกอบการประชุ ม การป่ า ไม้
ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2555.  10 น.
พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ.  2538.  ผลผลิตและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้. คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.  557 น.
สมชาย นองเนือง, สุนทร ค�ำยอง, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์.  2554.  การกักเก็บคาร์บอน
ใน มวลชี ว ภาพของต้ น ไม้ ใ นสวนป่ า สนสามใบ หน่ ว ยจั ด การต้ น น�้ ำ บ่ อ แก้ ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ .
วารสารวนศาสตร์ 31 (2): 1-15.
สมชาย นองเนื อ ง, อ� ำ ไพ พรลี แ สงสุ ว รรณ์ , พงษ์ ศั ก ดิ์ ฉั ต รเตชะ และ จุ ฑ ารั ต น์ แสงเสถี ย ร.   2555.
การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพสวนป่าสนคาริเบีย.  เอกสารประกอบการประชุมการป่าไม้
ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2555.  10 น.  
สาโรจน์  วัฒนสุขสกุล.  2544.  สนคาริเบีย.  ส่วนวนวัฒนวิจัย ส�ำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.  93 น.  
อ� ำ ไพ พรลี แ สงสุ ว รรณ์ , สมชาย นองเนื อ ง, พงษ์ ศั ก ดิ์ ฉั ต รเตชะ และ สาโรจน์ วั ฒ นสุ ข สกุ ล .
2556.   การประมาณมวลชี ว ภาพและการเก็ บ กั ก คาร์ บ อนในสวนป่ า ไม้ ส นคาริ เ บี ย อายุ 18 ปี .
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 2 ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า ง วั น ที่ 24-26 มกราคม
พ.ศ. 2556.  8 น.
อ�ำไพ พรลีแสงสุวรรณ์, สมชาย นองเนือง, สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล, พงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ, คณิต รัตนวัฒน์กุล
และ จุฑารัตน์ แสงเสถียร.  2555.  การประมาณปริมาตรไม้และมูลค่าสวนป่าไม้สนคาริเบียอายุ 6 ปี.  
เอกสารประกอบการสั ม มนาทางวนวั ฒ นวิ ท ยา ครั้ ง ที่ 9 ระหว่ า งวั น ที่ 21-22 มิ ถุ น ายน 2555
ณ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ.  14 น.
Granhof, J.J. 1983. “Growth and variation in Pinus caribaea (Morelet) at high and low elevation and
latitude in Thailand”, p: 2E1-2E52. In: Thai-Danish Cooperation on Eucalyptus and Pine
Improvement 1969-1980.  Vol. II.  Forest Research Paper.  Silvicultural Research Sub-Division,
Royal Forest Department, Bangkok; and Danish International Development Agency (DANIDA),
Copenhagen.
Robbins, A.M.J.  1983.  Pinus caribaea Morelet.  Seed Leaflet No. 2.  June 1983.  DANIDA Forest Seed
Center, Humlebaek, Denmark.  21 p.

154 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

กรมป่าไม้

การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในสวนป่า
ไม้สนคาริเบียอายุ 9 ปี

Carbon and Nutrient Accumulations in 9 Year-Old

Pinus Caribaea Morelet Plantation

					ศรีศักดิ์ พุ่มพวง1

SRISAK PUMPUANG
					อ�ำไพ พรลีแสงสุวรรณ์1 AMPAI PORNLEESANGSUWAN
					สมชาย นองเนือง1
SOMCHAI NONGNUANG
					สัญญา สิริบุญยะพร1 SANYA SIRIBOONYAPORN
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในสวนป่าสนคาริเบีย
อายุ 9 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนต่างๆ ของไม้สน ได้แก่ ล�ำต้น
กิ่ง และใบ จากตัวแทนต้นไม้ในสวนป่า 12 ต้น แล้วน�ำไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ
เพื่อประมาณการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพของสวนป่าไม้สนคาริเบีย ผลการศึกษาพบว่า
สวนป่าสนคาริเบีย อายุ 9 ปี มีปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
ที่สะสมในมวลชีวภาพป่าไม้เฉลี่ย 2,256, 16.30, 1.27, 8.25, 7.14 และ 2.10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ คิดเป็น
มูลค่าการสะสมคาร์บอน และธาตุอาหารอื่นๆ เฉลี่ย 33 บาทต่อไร่ต่อปี

ค�ำส�ำคัญ :  สนคาริเบียอายุ 9 ปี  คาร์บอน  ธาตุอาหาร  

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

1
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ABSTRACT
Carbon and nutrient accumulations in 9 year-old Pinus caribaea Morelet plantation were studied
in seed stand 2003 at Baokaew Silvicultural Research Station, Chiang Mai.  The objectives of
the studies were to determine carbon and nutrient stocks in biomass of pine plantation. The results
revealed that carbon and nutrient accumulations including, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and
magnesium in forest biomass were 2,256, 16.30, 1.27, 8.25, 7.14 and 2.10 kg.rai-1, respectively.
The valuation of carbon and nutrient products were 33 baht.rai-1.yr-1.  

Keywords :  9 year-old Pinus caribaea,  Carbon,  Nutrient
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ค�ำน�ำ
การเติบโตของต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสภาพให้เป็นมวลชีวภาพ และ
สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพ การตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ท�ำเครื่องเรือน เป็นต้น และปลูกป่า
ทดแทนเป็นการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่สิ้นสุด การดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการปลูกสร้าง
สวนป่าขึ้นใหม่ เป็นผลพลอยได้มากกว่าที่จะเป็นผลประโยชน์โดยตรง เพราะประโยชน์ที่ได้โดยตรงจากป่าคือ
ผลผลิตเนื้อไม้ ส่วนประโยชน์ทางอ้อมนอกจากช่วยอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธาร ดิน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติแล้ว ยังช่วยลดมลภาวะในชัน้ บรรยากาศของโลก การปลูกป่าไม้เพื่อกักเก็บคาร์บอนก�ำลัง
ถูกใช้เป็นเครดิตทางการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมโลก
ศักยภาพการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ
แล้งและป่าดงดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบว่า ป่าดงดิบเขามีปริมาณการเก็บกักคาร์บอนใน
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินสูงที่สุด 128.99+32.70 Mg.ha-1 ในขณะที่ป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบแล้งมีปริมาณ
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ 93.12+43.10 และ 35.40+5.55 Mg.ha-1 ตามล�ำดับ ศักยภาพการสะสม
คาร์บอนในรูปผลผลิตปฐมภูมิสุทธิเหนือพื้นดินของระบบนิเวศป่าธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
มีค่าต�่ำกว่าระบบนิเวศป่าที่ก�ำลังฟื้นสภาพ ในขณะที่ระบบนิเวศป่าที่ก�ำลังฟื้นสภาพอาจจ�ำเป็นต้องพึ่งพา
การจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้การฟื้นฟูสภาพป่าและการเก็บกักคาร์บอนของระบบนิเวศป่ามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (สนธยา, 2547)
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้ของสวนป่าสนคาริเบียอายุ 6 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล
จังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ย 0.19 เมกกะกรัมต่อไร่ต่อปี และการสะสมธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในมวลชีวภาพป่าไม้ เฉลี่ยรวม 4.44 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (อ�ำไพ และ
คณะ, 2555) ในขณะที่สวนป่าสนคาริเบียอายุ 18 และ 29 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง จังหวัดเชียงใหม่
มีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้เฉลีย่ 0.80 และ 0.57 เมกกะกรัมต่อไร่ตอ่ ปี และการสะสมธาตุอาหารรวม
7.36 และ 5.22 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล�ำดับ การกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพป่าไม้ เมื่อ
อายุ 6, 18 และ 29 ปี มีมูลค่าเฉลี่ย 48, 52 และ 41 บาทต่อไร่ต่อปี (อ�ำไพ และคณะ, 2555; สมชาย และคณะ,
2555; อ�ำไพ และคณะ, 2556)
สถานีวนวัฒนวิจยั บ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปลูกไม้สนคาริเบีย เนือ้ ที่ 14.45 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร
ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 9 ปี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในสวนป่า
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าสนคาริเบียต่อไป
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วิธีการศึกษา
การวิจัยด�ำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ กม. 36 ถนน
สายฮอด-แม่สะเรียง ต�ำบลบ่อหลวง อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เส้นรุง้ ที่ 180 09´เหนือ และเส้นแวงที่ 980 27´
ตะวันออก พิกัด 47 Q 0435732 UTM 2006943 สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง 1,095 เมตร สภาพพื้นที่เดิม
เป็นป่าดิบเขาซึ่งประกอบด้วยไม้สนเขาเป็นส่วนใหญ่มีทั้งสนสองใบและสนสามใบ นอกจากนี้ยังมีไม้ก่อ
ชนิดต่างๆ ขึ้นปะปน รวมทั้งไม้เนื้อแข็งบางชนิด เช่น เต็ง รัง เหียง และพลวง เป็นต้น โดยเก็บข้อมูลในแปลง
ไม้สนคาริเบีย ปี 2546 เนื้อที่ 14.45 ไร่ ระยะปลูก 3x3 เมตร จ�ำนวนต้นไม้เมื่อเริ่มปลูก 2,723 ต้น โดยมีวิธีการ
ศึกษา ดังนี้
1. เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน
(DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น
2. จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้ เพื่อท�ำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดต่างๆ กัน ทั้งขนาด
เล็ก กลาง และขนาดใหญ่ จ�ำนวน 12 ต้น เพื่อใช้ศึกษามวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหาร
ในมวลชีวภาพไม้สน โดยสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนของไม้สนจากตัวแทน 12 ต้น แยกออกเป็น ล�ำต้น กิ่ง และใบ
น�ำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนและธาตุอาหารที่เก็บสะสมในพืชในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
2.1 การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในพืช น�ำเอาตัวอย่างที่บดแล้วมาท�ำการย่อยด้วยวิธี
Wet ashing โดยใช้กรดซัลฟูรคิ เข้มข้น (H2SO4) แล้วใช้วิธกี ารกลั่นแบบ Micro kjeldhal method ในการวิเคราะห์
หาความเข้มข้น (Bremner and Mulvaney, 1982)
2.2 การวิเคราะห์ปริมาณของธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม น�ำตัวอย่างที่
บดแล้วมาท�ำการย่อยด้วยวิธี Wet ashing ด้วยกรดผสมระหว่างกรดไนตริกเข้มข้น (HNO3) และกรดซัลฟูรคิ เข้มข้น
ในอัตราส่วน 6 : 1 ต่อจากนัน้ จึงน�ำไปวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารต่างๆ ดังนี้
(1)  Total P ท�ำการวิเคราะห์โดยใช้ Ammonium vanadate และ Colorimeter method (Olsen and
Sommers, 1982)
(2)  Total K หาได้จากการอ่านค่าด้วยเครื่อง Flame photometer (Knudsen et al., 1982)
(3)  Total Ca และ Mg หาได้จากการอ่านค่าด้วยเครือ่ ง Atomic absorption (Lanyon and Heald, 1982)
2.3  การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในชิน้ ส่วนพืช โดยวิธี Wet oxidation ของ Walkley and Black (1947)
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3. การประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในสวนป่าไม้สน โดยประยุกต์ใช้วิธี Market
valuation และ Cost replacement method (พงษ์ศักดิ์ และ พิณทิพย์, 2552) ทั้งนี้มูลค่าของคาร์บอน ประเมิน
จากการซือ้ ขายคาร์บอนในตลาดโลก โดยเป็นการซือ้ ขายในตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary carbon market : VCM)
(Katherine, et al. 2008.) มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเท่ากับ 0.10 US$ tonC-1 หรือ 3.074 บาทต่อตันคาร์บอน
(อัตราแลกเปลี่ยน 30.74 บาทต่อดอร์ล่าสหรัฐ) และการประเมินมูลค่าของธาตุอาหาร ได้แก่   ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) จากปริมาณธาตุอาหารที่สะสมใน
เนื้อเยื่อพืช ประเมินจากราคาของปุ๋ยยูเรีย (ส�ำหรับธาตุไนโตรเจน) ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (ฟอสฟอรัส)
ปุย๋ โพแทสเซียมคลอไรด์ (โพแทสเซียม) และปูนโดโลไมต์ (แคลเซียมและแมกนีเซียม) ซึง่ ราคาของปุย๋ เคมีตอ่ ราคา
1 กระสอบน�ำ้ หนัก 50 กิโลกรัม มีดงั นี้ ราคาปุย๋ ยูเรีย (46 เปอร์เซ็นต์ N ส�ำหรับธาตุไนโตรเจน) 600 บาท ราคาปุย๋
ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (46 เปอร์เซ็นต์ P2O5 ส�ำหรับธาตุฟอสฟอรัส) 600 บาท ราคาปุย๋ โพแทสเซียมคลอไรด์ (60 เปอร์เซ็นต์
K2O ส�ำหรับธาตุโพแทสเซียม) 400 บาท และปูนโดโลไมต์ (31 เปอร์เซ็นต์  CaO, 21 เปอร์เซ็นต์ MgO ส�ำหรับธาตุแคลเซียมและ
แมกนีเซียม) 1,500 บาทต่อตัน เมื่อค�ำนวณเปรียบเทียบราคาปุ๋ยต่อน�้ำหนักธาตุอาหารพืช 1 หน่วย (กิโลกรัม)
พบว่า มูลค่าของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม
(Mg) เท่ากับ 26.09, 26.09, 13.33, 5.77 และ 5.77 บาท/กิโลกรัม ตามล�ำดับ  ทั้งนี้การประเมินมูลค่า
ธาตุอาหารสะสมในพืชพิจารณาจากธาตุอาหารที่พืชสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ (Readily available form)
โดยเปลี่ยนปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่สกัดได้ (Exchangeable forms) ณ ช่วงเวลาที่
ศึกษาให้มาอยู่ในรูปธาตุอาหารที่ปลดปล่อยและพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้ค่าคงที่ (factor) ของ C,
N, P, K, Ca และ Mg เท่ากับ 1.00, 0.02, 2.29, 1.20, 1.40, และ 1.70 เป็นตัวคูณ (ขนิษฐา และคณะ, 2553)

กรมป่าไม้

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สน
1.1 มวลชีวภาพสวนป่าสนคาริเบีย
     มวลชีวภาพสวนป่าไม้สนคาริเบีย อายุ 9 ปี คิดเป็น 4.8 เมกกะกรัมต่อไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพล�ำต้น
กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 2.6, 0.5, 0.7 และ 1.0 เมกกะกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) (สัญญา และคณะ, 2556)
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Table 1  Forest biomass in Pinus caribaea organs at 9 year-old
Area
14.45 rai
1 rai
1 ha

WS (Mg)
37.5
2.6
16.2

WB (Mg)
7.3
0.5
3.2

WL (Mg)
9.6
0.7
4.2

WR (Mg)
14.9
1.0
6.5

Total (Mg)
69.4
4.8
30.0

Source: สัญญา และคณะ (2556)

1.2 ธาตุอาหารที่สะสมในมวลชีวภาพป่าไม้
      ผลการวิเคราะห์คาร์บอนและธาตุอาหารต่างๆ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
และแมกนีเซียม ที่สะสมในส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ และรากสนคาริเบีย ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ปริมาณ
การสะสมธาตุ อ าหารในเนื้อ เยื่อ ไม้ ส นคาริ เ บี ย ทั้ ง แปลงคิ ด เป็ น ปริ ม าณคาร์ บ อน ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เฉลีย่ 2,256, 16.30, 1.27, 8.25, 7.14 และ 2.10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)

Table 2  Nutrient contents in Pinus caribaea organs at 9 year-old
Nutrient
OC
(g/100 g)
N
(g/100 g)
P
(mg/kg)
K
(mg/kg)
Ca
(mg/kg)
Mg
(mg/kg)

Stem
46.88
0.20
140.8
278.7
1,370.3
257.0

Branch
45.57
0.26
226.0
1,368.8
1,446.0
420.5

Leaf
50.12
0.84
529.2
5,735.7
2,801.8
892.7

Root
45.74
0.40
419.2
2,916.3
948.2
606.4

Table 3  Nutrient accumulations in Pinus caribaea organs at 9 year-old
Nutrient

per 1 rai
Stem Branch Leaf Root Total

per 1 ha
Stem Branch Leaf Root Total

OC
N
P
K
Ca
Mg

1,218
5.25
0.37
0.72
3.56
0.67

7,613
32.80
2.29
4.53
22.25
4.17

(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

231
1.34
0.11
0.69
0.73
0.21

334
5.62
0.35
3.82
1.87
0.59
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473
4.10
0.43
3.02
0.98
0.63

2,256
16.30
1.27
8.25
7.14
2.10

1,442
8.36
0.72
4.33
4.58
1.33

2,085
35.12
2.20
23.87
11.66
3.71

2,958
25.61
2.71
18.86
6.13
3.92

14,099
101.89
7.91
51.59
44.62
13.14
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Table
4 Estimating
nutrient
accumulation
values
forest
biomass
plantation
Nutrient

Nutrient
storages

(14.44 rai)
C (Mg) (14.45
32.59rai)

N
P
K
Ca
Mg

(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

235.49
18.29
119.23
103.12
30.37

Factor

Available
form

1.00
0.02
2.29
1.20
1.40
1.70

(14.44 rai)
32.59
4.71
41.89
143.07
144.37
51.63

Value (baht)

Price
3.07
26.09
26.09
13.33
5.77
5.77
Total

14.44 rai 1 rai

bath/Mg
bath/kg
bath/kg
bath/kg
bath/kg
bath/kg
(baht)
(baht/yr)

100.2
122.9
1092.9
1907.1
833.0
297.9
4,354
484

6.9
8.5
76
132
58
21
302
33

1 ha
43.3
53.2
473
825
360
129
1,884
209
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และคณะ, 2556) มูลค่าการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพป่าไม้ เมื่ออายุ 9 ปี มีมูลค่าเฉลี่ย
คาร์บอนละธาตุอาหาร฿นมวลชีวภาพปุาเม้ฉลี่ย 48, 52 ละ 41 บาทต่อเร่ต่อปี (อําเพ ละคณะ, 2555;
33 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับสนคาริเบียอายุ 6, 18 และ 29 ปี มีมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนและธาตุ
สมชาย ละคณะ, 2555; อําเพ ละคณะ, 2556) การสะสมคาร์บอนละธาตุอ าหาร฿นมวลชีว ภาพปุา เม้
อาหารในมวลชีวภาพป่าไม้เฉลี่ย 48, 52 และ 41 บาทต่อไร่ต่อปี (อ�ำไพ และคณะ, 2555; สมชาย และคณะ,
ขึน้ กับปริมาณมวลชีวภาพสวนปุาละความข้มข้นของธาตุอาหารที่สะสม฿นนือ้ ยื่อพืช
2555; อ�ำไพ และคณะ, 2556) การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพป่าไม้ขึ้นกับปริมาณมวล
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สรุปผล
ไม้สนคาริเบีย อายุ 9 ปี มีมวลชีวภาพป่าไม้ในสวนป่าทั้งแปลง 4.8 เมกกะกรัมต่อไร่ แยกเป็น
มวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 2.6, 0.5, 0.7 และ 1.0 เมกกะกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.1,
10.5, 13.9 และ 21.5 ตามล�ำดับ โดยมีการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารอื่นในเนื้อเยื่อพืช (ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม) 2,256, 16.30, 1.27, 8.25, 7.14 และ 2.10 กิโลกรัมต่อไร่
ตามล�ำดับ การประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพป่าไม้คิดเป็น 302 บาทต่อไร่
เฉลี่ย 33 บาทต่อไร่ต่อปี
การปลูกสร้างสวนป่าสนคาริเบียควรใช้พันธุ์ท่ผี ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว ร่วมกับการจัดการสวนป่า
ที่ดีจะสามารถเพิ่มผลผลิตและมูลค่าด้านเนือ้ ไม้ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการกักเก็บ
คาร์บอนและธาตุอาหารด้วย
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การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่า
กระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง
Changing the Above-Ground Biomass of
Acacia Auliculiformis, Acacia Mangium, Eucalyptus
Camaldulensis and Dalbergia Cochinchinensis
Plantation at 25 Year-Old

							 ธิติ วิสารัตน์1
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บทคัดย่อ
การประมาณมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
และพะยูง อายุ 25 ปี ด�ำเนินการทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้สมการความสัมพันธ์
ในรูปของ Allometric relation ที่สร้างขึ้นจากต้นไม้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในแปลงตัวอย่างทั้ง 4 ชนิด และน�ำไป
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาเมื่อพันธุ์ไม้ทงั้ 4 ชนิด อายุ 12 ปี
ผลการศึกษาพบว่า สวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยเท่ากับ 20.31, 24.77, 20.59 และ 12.23 เซนติเมตร ตามล�ำดับ และความสูง
ทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 24.22, 24.57, 22.99 และ 16.47 เมตร ตามล�ำดับ คิดเป็นความเพิ่มพูนของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยเท่ากับ 0.81, 0.99, 0.82 และ 0.49 เซนติเมตรต่อปี ตามล�ำดับ และความสูง
ทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 0.97, 0.98, 0.92 และ 0.66 เมตรต่อปี ตามล�ำดับ เมื่อน�ำไปประมาณมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง ตามอัตราการรอดตาย
ในปัจจุบัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.80, 41.83, 34.28 และ 33.59 ตันต่อไร่ ตามล�ำดับ โดยสามารถแยก
เป็นมวลชีวภาพล�ำต้น เท่ากับ 35.53, 32.42, 29.56 และ 26.60 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพกิ่ง เท่ากับ 6.38, 8.77,
4.32 และ 6.62 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใบ เท่ากับ 0.89, 0.64, 0.40 และ 0.37 ตันต่อไร่ ตามล�ำดับ เมื่อ
น�ำไปเปรียบเทียบกับสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง ที่อายุ 12 ปี
พบว่าพันธุ์ไม้ทงั้ 4 ชนิด อายุ 25 ปี มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 16.04, 10.40, 17.16 และ
19.05 ตันต่อไร่ ตามล�ำดับ เป็นผลท�ำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรายปีของสวนป่า

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

1

164 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

กระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง ในช่วงอายุ 12-25 ปี เป็นเวลา 13 ปี ปรากฏ
ว่ามีค่าเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1.23, 0.80, 1.32 และ 1.47 ตันต่อไร่ ตามล�ำดับ

กรมป่าไม้

ค�ำส�ำคัญ : มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน  กระถินณรงค์ กระถินเทพา  ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส  พะยูง

การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 165

กรมป่าไม้

ABSTRACT
Changing the above-ground biomass of Acacia auliculiformis, Acacia mangium, Eucalyptus camaldulensis
and Dalbergia cochinchinensis plantation at 25 year-old were studied at at Sakaerat Silvicultural Research
Station, Nakornratchasrima province.  The objectives of the studies were to determine aboveground
biomass equations by using allometric equations.  After that, aboveground biomass was estimated and
compare with plantation at 12 year-old. The result revealed that 25 year-old plantation were determined;
average diameter at breast height, 20.31, 24.77, 20.59 and 12.23 cm, respectively; average height,
24.22, 24.57, 22.99 and 16.47 m, respectively.  The annual increment of diameter were 0.81, 0.99, 0.82 and 0.49
cm/yr, respectively; and height were 0.97, 0.98, 0.92 and 0.66 m/yr, respectively.  Above-ground biomass
was 42.80, 41.83, 34.28 and 30.85 Mg.rai-1, respectively; which composed of stem, 35.53, 32.42,
29.56 and 26.60 Mg.rai-1, respectively; branch, 6.38, 8.77, 4.32 and 6.62 , respectively; and leaf biomass
as 0.89, 0.64, 0.40 and 0.37 Mg.rai-1, respectively.  Therefore, compare with plantation at 12 year-old,
the increment of above-ground biomass was 16.04, 10.40, 17.16 and 19.05 Mg.rai-1, respectively. Therefore,
annual increment of above-ground biomass was 1.23, 0.80, 1.32 and 1.47 Mg.rai-1 .yr-1, respectively.  

Keywords : Above-ground biomass,  Acacia auliculiformis, Acacia mangium, Eucalyptus camaldulensis,
			 Dalbergia cochinchinensis
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ค�ำน�ำ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climaate change) โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน (Global warming) ใน
ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายในหลายประเทศทั่วโลก โดยสาเหตุที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ในเขต
ร้อนชืน้ เป็นพืน้ ทีท่ ถี่ กู พบว่ามีอตั ราการท�ำลายทีส่ งู เนือ่ งจากประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม ประกอบกับ
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร ท�ำให้ความต้องการใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ต่างๆ มีมากขึ้น (IPCC,1996) ซึ่งใน
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2504 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีมากถึงร้อยละ 53 ของพื้นที่รวมของทั้งประเทศ
แต่เนื่องจากขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ และการจัดการอย่างยั่งยืน ท�ำให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ
เพียงร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2551  (กรมป่าไม้, 2554) จากสาเหตุดังกล่าวเป็นผลท�ำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศโลก ซึง่ เป็นต้นเหตุของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ  (IPCC, 2550)  และกว่าร้อยละ
90 ของก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้
ท�ำลายป่า การเกษตร และกระบวนการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีสัดส่วนของ
การปลดปล่อยมากที่สุด ร้อยละ 77 ของก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (WRI, 2006) ส่วนการตัดไม้ท�ำลายป่าเป็นผล
ท�ำให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศประมาณร้อยละ20ทีเ่ กิดจากการสูญเสีย
คาร์บอนที่กักเก็บในรูปของเนื้อไม้ (OEPP, 2000)
ป่าไม้มบี ทบาทส�ำคัญในการดูดซับ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ยกระบวนการสังเคราะห์แสง
และเปลี่ ย นสภาพเป็ น สารประกอบคาร์ โ บไฮเดรต โดยเก็ บ กั ก ไว้ ใ นส่ ว นต่ า งๆ ของต้ น ไม้ ใ นรู ป ของ
มวลชีวภาพ (Biomass) รวมถึงการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน และเก็บกักในรูปของคาร์บอนอินทรีย์ในดิน
(Soil organic carbon) (Zhang & Zhang, 2003) จากการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พบว่า
ในปี 2543 ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั้ หมด 210.23 ล้านตัน โดยภาคป่าไม้มกี ารดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 52.37 ล้านตัน หรือคิดเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 3.44 ของ
การประมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศ (ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2553)
ซึ่งการปลูกสร้างสวนป่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหา
สภาวะโลกร้อนได้ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปของเนื้อไม้ และประโยชน์ที่ส�ำคัญยิ่งคือช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ การประมาณมวลชีวภาพของสวนป่า
จึงมีความส�ำคัญในการประมาณการสะสมของคาร์บอน (Carbon sequestration) ของสวนป่าชนิดต่างๆ ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ระยะปลูก ลักษณะภูมอิ ากาศ และลักษณะภูมปิ ระเทศ
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การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณมวลชีวภาพของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคา
ลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง อายุ 25 ปี และการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของสวนป่าจากอายุ 12 ปี
เป็นอายุ 25 ปี ซึ่งปลูกที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ประเมินศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าต่อไป    
กระถินณรงค์ เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์ถั่ว มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Acacia auriculiformis เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่น
ก�ำเนิดดั้งเดิมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และในประเทศปาปัวนิวกีนี ลักษณะทั่วไปเป็นไม้พุ่ม
หรือไม้ต้นสูง 10-20 เมตร เปลือกเรียบอ่อน สีเทา เมื่อแก่เปลือกแตกเป็นร่องยาวลึกสีเทาเข้ม ใบเป็นใบเดีย่ ว
เกิดแบบสลับ ส่วนทีเ่ ห็นเป็นแผ่นใบคือส่วนของก้านใบทีเ่ ปลีย่ นรูปมาท�ำหน้าทีเ่ ป็นใบ รูปเคียว ยาว 7-15 เซนติเมตร
กว้าง 1-3 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อยาว 2-6 เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กสีเหลืองซีดถึงเหลืองสด ฝักม้วนเป็นเกลียว
ขนาดยาว 10 เซนติเมตรขึน้ ไป กว้าง 1-2 เซนติเมตร เมือ่ แก่จะเป็นสีนำ�้ ตาล เมล็ดสีดำ� ขนาดยาว 5-8 มิลลิเมตร
กว้าง 2.5-3.5 มิลลิเมตร มีรกสีเหลืองซีดติดอยู่ที่ขั้วของเมล็ด ในประเทศไทยมีการน�ำเข้ามาปลูกครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2528 (สุจติ รา และคณะ, 2536)
กระถินเทพา เป็นไม้ในวงศ์ถวั่ ชนิดหนึง่ มีชอื่ พฤกษศาสตร์วา่ Acacia mangium มีถนิ่ ก�ำเนิดบริเวณตอนเหนือ
ของออสเตรเลีย ปาปัวนิวกีนี และหมู่เกาะโมลัคคาส์ (Moluccas) ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่พบที่ความสูง
ไม่เกิน 100 เมตรจากระดับน�้ำทะเล เป็นไม้ที่ชอบอากาศชื้นแต่ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น บริเวณถิ่นก�ำเนิดมี
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,000 – 5,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 22-34 องศาเซลเซียส ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้น
สูงประมาณ 30 เมตร เปลือกมีสเี ทาอมน�ำ้ ตาล ค่อนข้างหนา เมือ่ แก่ผวิ เปลือกจะหยาบ ใบเป็นใบเดีย่ วเกิดแบบสลับ
ส่วนที่เห็นเป็นแผ่นใบคือส่วนของก้านใบที่เปลี่ยนรูปมาท�ำหน้าที่เป็นใบ ดอกเป็นดอกช่อรูปหางกระรอก สีขาว
ครีม ยาว 10 เซนติเมตร ฝักบิดไปมาเป็นกลุ่มก้อนแน่น เมื่อแก่มีสีน�้ำตาลเข้ม เมล็ดสีด�ำ ขนาด 3-5 มิลลิเมตร
มีรกสีเหลืองสดยึดติดกับฝัก ปัจจุบนั มีการปลูกไม้ชนิดนีใ้ นหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ (ส�ำนักส่งเสริมการปลูกป่า, มปป.)
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส มีชอื่ ทางพฤกษศาสตร์วา่ Eucalyptus camaldulensis เป็นพรรณไม้พนื้ เมือง
ของทวีปออสเตรเลีย เป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูงปกติ 25-30 เมตร รูปทรงเปลาตรง เปลือกเรียบ
สีชมพูครีม หรือขาว เมื่อแห้งร่อนออกเป็นแผ่นจากผิวล�ำต้น มีกิ่งก้านน้อย ใบเป็นรูปหอกเรียงตรงข้ามสลับกัน
ดอกเป็นรูปกระสวย สีขาวครีม ผลเป็นรูปถ้วย เมื่อแก่ปลายผลจะแยกออก เมล็ดมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร
เมล็ด 1 กรัม จะมีเมล็ดประมาณ 773 เมล็ด (สุณิส, 2552) ระบบรากมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รากแก้ว
สามารถหยัง่ ลงในดินได้ลกึ ระบบรากมีประสิทธิภาพสูงในการดูดน�ำ้ จากดิน ท�ำให้เติบโตได้ดแี ม้ในท้องทีแ่ ห้งแล้ง
(Boland et al., 1985)     
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พะยูง เป็นไม้ในวงศ์ถั่วชนิดหนึ่ง มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Dalbergia cochinchinensis จัดเป็นไม้พื้นเมือง
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ที่ มี ค ่ า ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด อยู ่ ใ นประเทศไทย พม่ า ลาว กั ม พู ช า และเวี ย ดนาม
ในประเทศไทยพบได้ทวั่ ไปในป่าเบญจพรรณชืน้ และป่าดิบแล้งทัว่ ไป ทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในที่สูงจากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลางประมาณ 100-200 เมตร เป็นไม้ผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 25 เมตร
มีช่วงล�ำต้น 10-15 เมตร เนื้อไม้เป็นเสี้ยนสนเป็นริ้วแคบๆ มีความละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน และชักเงาได้ดี
มีน�้ำมันในตัว จัดเป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งในตลาดโลก (จุติเทพ, 1999) ปัจจุบันอยู่ในบัญชี 2 ของภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ที่อนุญาตให้ค้าได้
แต่ต้องควบคุมไม่ให้ลดปริมาณอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้สูญพันธุ์ (CITES, 2013)

วิธีการศึกษา
การวิจัยด�ำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 14๐ 27'-14๐ 33' เหนือและเส้นแวงที่ 101๐ 53'-101๐ 56' ตะวันออก ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาภูหลวง มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.3 0C และอุณหภูมิต�่ำสุดเฉลี่ย 15.9 0C มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยต่อปี
1,372 มิลลิเมตร โดยจ�ำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปี 112 วัน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 78 เปอร์เซ็นต์ สภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาที่มีระดับความลาดชันปานกลาง โดยมีเนินเขาเตี้ยๆ และที่ราบอยู่บ้างเล็กน้อย
มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลเฉลี่ยปานกลาง 200–700 เมตร พื้นที่มีความลาดชันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 30–45 เปอร์เซ็นต์ มีล�ำห้วยที่มีน�้ำไหลเฉพาะบางฤดู โดยจะไม่มีน�้ำไหลในฤดูแล้ง สภาพดินเป็นดิน
Red yellow podzolic และ Great soil group มีการระบายน�ำ้ ดีถงึ ดีปานกลาง ความลึกประมาณ 40-60 เซนติเมตร
ดินชัน้ บนและดินชัน้ ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีนำ�้ ตาลแก่ถงึ น�ำ้ ตาลเข้มหรือแดงปนเหลือง เป็นกรดเล็กน้อย
ถึงปานกลางมีคา่ ประมาณ 5.65-6.09 มีคณ
ุ สมบัตทิ างฟิสกิ ส์ไม่ดแี ละคุณสมบัตทิ างเคมีอดุ มสมบูรณ์ปานกลาง
สภาพป่าเดิมส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังในบางส่วน
ด�ำเนินการวางแปลงตัวอย่างในสวนป่าทัง้ 4 ชนิด ที่ปลูกพร้อมกัน เมื่อปี 2529 อายุ 25 ปี ระยะปลูก
2x2 ตารางเมตร เท่ากัน โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน
(DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น
2. จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้ เพื่อท�ำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดต่างๆ กัน ทั้งขนาดเล็ก
กลาง และขนาดใหญ่ จ�ำนวน 6 ต้น ในแต่ละสวนป่า เพื่อใช้ศึกษามวลชีวภาพ โดยวัดมิติ (Dimension) ต่างๆ
ของตัวแทนต้นไม้ที่คัดเลือกไว้ทุกต้น ได้แก่ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (Total height, H) ความสูงถึงระดับ
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กิ่งสดกิ่งแรก (HB) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน (D0) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับสูงจากพื้นดิน
30 เซนติเมตร (D0.3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (Diameter at breast height, DBH) และวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ระดับความยาวขึ้นไปทุกๆ 1 เมตร ไปตลอดความยาวของล�ำต้น
ท�ำการตัดทอนล�ำต้นออกเป็นท่อน ตัง้ แต่ระดับความยาว 0.3 เมตร จากโคนท่อน และยาวไปทุกๆ  1 เมตร
ไปตลอดความยาวของล�ำต้น ชั่งน�ำ้ หนักสดของส่วนต่างๆ ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง ใบ เพื่อศึกษาปริมาณการกระจาย
ของมวลชีวภาพ โดยใช้วธิ กี ารศึกษาแบบ Stratified clip technique (พงษ์ศกั ดิ,์ 2538) เก็บตัวอย่างของส่วนต่างๆ
ของต้นไม้แต่ละต้น มาท�ำการอบให้แห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 80-90 0C เพื่อเปลี่ยนน�้ำหนักสด (Fresh weight)
ของต้นไม้ในแปลงให้เป็นน�ำ้ หนักแห้ง (Oven-dried weight) เพื่อหามวลชีวภาพ (Biomass) แต่ละส่วน (ล�ำต้น กิ่ง
และใบ) ของต้นไม้แต่ละต้น ซึ่งใช้เป็นตัวแทนในการสร้างสมการมวลชีวภาพ เพื่อน�ำไปประมวลหามวลชีวภาพ
ของต้นไม้ทงั้ แปลงต่อไป
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ชื่อย่อเรียกแทนสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
และพะยูง ว่าดังนี้ Aa, Am, Ec และ Dc ตามล�ำดับ

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การเติบโต
จากการวัดการเติบโตของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลซิส และพะยูง
ที่อายุ 25 ปี พบว่า มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 48.2, 41.4, 41.4 และ 90.0 ตามล�ำดับ โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 20.31, 24.77, 20.59 และ 12.23 เซนติเมตร ตามล�ำดับ ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 24.22,
24.57, 22.99 และ 16.47 เมตร ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2) โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ดังตารางที่ 1
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Table 1  Relation’s equation of Tree diameter and height in plantation at 25 years old

Table 1 Relation’s equationการประชุ
of Treeมdiameter
การป่าเม้ปand
ระจําheight
ปี 2556in plantation at 25 years old

Plantation
Equation
R - square
Table 1 Relation’s equation of Tree diameter and height in plantation at 25 years old
Aa
H = 11.545 Ln(DBH) – 9.5592
0.9877
Am
H = 13.944
Ln(DBH) – 19.152 R -0.8366
Plantation
Equation
square
Ec
H = 11.434
0.9412
Aa
11.545 Ln(DBH) – 10.591
9.5592
0.9877
Dc
H = 11.625
0.9235
Am
13.944 Ln(DBH) – 10.842
19.152
0.8366
มื่อ
H Ec = ความสูง ของต้
(มตร)Ln(DBH) – 10.591
H = นเม้11.434
0.9412
เมื่อ       H         =   ความสู
นไม้นผ่(เมตร)
DBHDc = งของต้
ขนาดส้
กลางพีLn(DBH)
ยงอก (ซนติ
มตร)
Hานศู
= นย์11.625
– 10.842
0.9235
      DBH     =   ขนาดเส้
ผ่านศูนงย์ของต้
กลางเพี
มื่อ
H
= นความสู
นเม้ยงอก
(มตร)(เซนติเมตร)
Table 2 Tree diameter
in plantation
25 years
DBHand=height
ขนาดส้
นผ่านศูนย์atกลางพี
ยงอกold(ซนติมตร)
Table
2  Tree diameter
height in  plantation
years old
Plot sizeand Spacing
Density at 25Servial
DBH (cm)
Ht (m)
Plantation
3
(m ) and height
(m) in Tree
rai at 25rate
(%)
Table 2 Tree diameter
plantation
years old Mean SE Mean SE
1

Plot size Spacing Density
Aa
1320
2x3
125
Plantation
(m3)
(m)
Tree rai1

Servial
48.2
(%)
rate

DBH (cm)
20.31 0.81
Mean SE

Ht (m)
24.22 0.50
Mean SE

Am
Aa

1320
1320

2x3
2x3

107
125

41.4
48.2

24.77
20.31

0.92
0.81

24.57
24.22

0.60
0.50

Ec
Am

1320
1320

2x3
2x3

107
107

41.4
41.4

20.59
24.77

0.91
0.92

22.99
24.57

0.51
0.60

Dc
Ec

1320
1320

2x3
2x3

234
107

90.0
41.4

12.23
20.59

0.50
0.91

16.47
22.99

0.51
0.51

ากระถินณรงค์
ป ตัส คามาลดู
ละ
Dcการปลี่ยนปลงการติ
1320
2บxตของสวนปุ
3
234
90.0กระถินทพา
12.23ยูคาลิ0.50
16.47  ลซิส0.51
พะยูง จากที่อายุ 12 ปี ป็น อายุ 25 ปี มีความพิ่มพูนของขนาดส้นผ่า นศูนย์กลางฉลี่ยท่า กับ 6.5, 6.2,
8.9 ละการปลี
2.2 ซนติ
มตร ตามลําบดัตของสวนปุ
บ ดยคิดป็านกระถิ
ความพิ
่มพูนกระถิ
ฉลี่ยนรายปี
กับป0.50,
0.47, 0.68
่ยนปลงการติ
นณรงค์
ทพา ท่
ยูคาาลิ
ตัส คามาลดู
ลซิส ละ
ละ
การเปลี
่
ย
นแปลงการเติ
บ
โตของสวนป่
า
กระถิ
น
ณรงค์
กระถิ
น
เทพา
ยู
ค
าลิ
ป
ตั
ส
คามาลดู
เ
ลซิ
ส
และ
0.17งซนติ
มตรต่
ดับ ละมี
่มพู่มนพูทางด้
านความสูนงผ่ฉลี
บ 6.3, ่ย3.4,
ละ 6.2,
6.8
พะยู
จากที
่อายุ อ12ปี ปีตามลํ
ป็นาอายุ
25 ปีคมีวามพิ
ความพิ
นของขนาดส้
า นศู่ยนท่ย์ากกัลางฉลี
ท่า กั7.5
บ 6.5,
พะยู
ง จากที
่อายุบ 12
ปี เป็ป็นนอายุ
25 ่มปีพูมีนคฉลี
วามเพิ
่มพูนท่
ของขนาดเส้
นผ่านศูนย์0.58
กลางเฉลี
เท่ากับมตรต่
6.5, อ6.2,
มตร
ตามลํ
ดยคิ
ความพิ
่ยรายปี
บ 0.49,
ละ่ย0.47,
0.52
ปี
8.9 ละ
2.2า ดัซนติ
มตรดตามลํ
าดับ ดยคิ
ดป็นความพิ
่มพูานกัฉลี
่ยรายปี0.26,
ท่า กับ 0.50,
0.68 ละ
8.9
และ
เซนติเมตร
ำดับ โดยคิดเป็นความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.50, 0.47, 0.68 และ 0.17
ตามลํ
าดั2.2
บ (ตารางที
3 ) ตามล�
0.17 ซนติ
มตรต่อปี่ ตามลํ
าดับ ละมีความพิ่มพูนทางด้านความสูง ฉลี่ยท่า กับ 6.3, 3.4, 7.5 ละ 6.8
เซนติ
ความเพิ
นทางด้
านความสู
่ยเท่0.26,
ากับ 6.3,
และมตรต่
6.8 เมตร
มตรเมตรต่
ตามลํอาปีดับตามล�
ดยคิำดัดบป็และมี
นความพิ
่ม พู่มนพูฉลี
่ยรายปี
ท่า กับงเฉลี
0.49,
0.583.4,
ละ7.5
0.52
อ ปี
ตามล�
ดเป็นความเพิ
ตามลํำดัาบดับโดยคิ
(ตารางที
่ 3 ) ม่ พูนเฉลีย่ รายปี เท่ากับ 0.49, 0.26, 0.58 และ 0.52 เมตรต่อปี ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)
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Table 3 Tree diameter and height change in  plantation

Table 3 Tree diameter and height change in plantation
										
		
Plantatio
DBH (cm)
Increment
Ht (m)
Increment
Plantation
%
%
-1
-1
12
25
yrs
cm
cm
yr
12
25
yrs
m
m
yr
n
yrs*
yrs*
Aa
13.8
20.3
6.5 0.50
32.1 17.9
24.2
6.3 0.49 26.1
Am

18.6

24.8

6.2

0.47

24.9

21.2

24.6

3.4

0.26

13.7

Ec

11.7

20.6

8.9

0.68

43.2

15.5

23.0

7.5

0.58

32.6

Dc

10.0

12.2

2.2

0.17

18.2

9.7

16.5

6.8

0.52

41.1

การเติบโตของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูงที่อายุ 25 ปี
ตของสวนปุ
ากระถิ
ณรงค์
ยูคาลิปตัส คามาลดู
ละพะยู
ที่อ ายุ 25
ระยะปลูก 2การติ
x 3 บเมตร
พบว่า พะยู
งซึน่งเป็
นไม้ทกระถิ
้องถิ่นนมีทพา
อัตราการรอดตายสู
งสุดทีลนซิ
่ 90สเปอร์
เซ็นต์งมากกว่
ากลุ่ม
ปี ระยะปลู
2 x่น3ทีมตร
า พะยูงซึ่งป็นเม้
ท้องถิาง่นมี41.4-48.2
อัตราการรอดตายสู
น มากกว่า
ของไม้
โตเร็วต่กางถิ
่มีอัตพบว่
ราการรอดตายอยู
่ระหว่
เปอร์เซ็นงต์สุดซึที่ง่ คิ90ดเป็ปอร์
นอัต ซ็ราการรอดตาย
กลุ่มของเม้ตร็วต่างถิ่น ที่มีอัตราการรอดตายอยู่ระหว่าง 41.4-48.2 ปอร์ ซ็น ซึ่ง คิดป็นอัตราการรอด
มากกว่าถึง 1 เท่าตัว อันเนือ่ งมาจากลักษณะการเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ กลุม่ ของไม้โตเร็วเป็นไม้ทตี่ อ้ งการแสงมาก
ตายมากกว่าถึง 1 ท่าตัว อันนื่อ งมาจากลักษณะการติบ ตที่ ตกต่า งกัน ซึ่ง กลุ่มของเม้ตร็ วป็นเม้ที่
จึงมีการเติบโตที่รวดเร็ว ท�ำให้เรือนยอดชิดติดกัน ต้นที่เติบโตช้ากว่าจึงตกอยู่ในร่มเงาของต้นที่เติบโตได้ดีกว่า
ต้องการสงมาก จึงมีการติบตที่รวดร็ว ทํา฿ห้รือนยอดชิดติดกัน ต้นที่ติบตช้ากว่าจึงตกอยู่฿นร่มงาของ
ท�ำให้
ดุ ต่ลดลงจนตาย฿นที
างจากพะยูงซึง่ เป็่สนุดไม้ต่ทางจากพะยู
้องถิน่ เติบงโตช้
า ไม่
งการแสงมาก
ต้นอทีตั ่ติราการเติ
บตเด้ดบีกโตค่
ว่า ทํอายๆ
฿ห้อลดลงจนตายในที
ัตราการติบตค่อส่ ยๆ
ซึ่งป็
นเม้ได้ทต้อ้องถิ
่นติบ ต
จึงสามารถปรั
บตัวและเติบโตภายใต้
ร่มบเงาของต้
ที่โตกว่ารได้
อัตราการรอดตายจึ
า อัตราการ
ช้า เม่เด้ต้องการสงมากจึ
งสามารถปรั
ตัวละตินบไม้ตภาย฿ต้
่มงาของต้
นเม้ที่ตกว่า เด้งสูอังตกว่
ราการรอด
เติบตายจึ
โตทางด้
นความโตจากอายุ
12 ปี าทีนความตจากอายุ
่ Kochi Kamo ที่ได้12ศึกปีษาไว้
เมื่อปีKamo
2008ที่เด้มาจนอายุ
พบว่ามา
พะยูง
งสูงากว่
า อัตราการติบตทางด้
ที่ Kochi
ศึกษาเว้ มื25่อปีปี2008
ปี พบว่
าพะยู
งที่มอีค่าปีพี
มตรต่
อ ปี ท่าโนัตเร็
้นต่วาทีงจากกลุ
่มของเม้
ตร็านความโตระหว่
ว ที่มีอัตราการ าง
ที่มจนอายุ
ีค่าเพียง250.17
เซนติ
เมตรต่
เท่ยางนั0.17
้น ต่าซนติ
งจากกลุ
่มของไม้
่มีอัตราการเติ
บโตด้
ติบตด้าเซนติ
นความตระหว่
0.47-0.86
เมตรต่อปีาง 0.47-0.86 ซนติมตรต่อปี
การจั
ดการสวนปุ
ขึ้น่กอยู
ถุ ป ระสงค์
ของการปลู
ป็น การปลู
พื่อ ศรษฐกิ
มีความ
การจั
ดการสวนป่
าขึ้นาอยู
ับวั่กตับถุวัปตระสงค์
ของการปลู
ก ถ้ากเป็ถ้นาการปลู
กเพื่อกเศรษฐกิ
จ มีคจวามต้
องการ
ต้องการ฿นการ฿ช้
ระยชน์
อ้ เม้ดยตรง
ารตัดสางขยายระยะมื
รือนยอดของต้
ริ่มยบีดชิยดดกัน
ในการใช้
ประโยชน์จปากเนื
้อไม้จากนื
โดยตรง
ควรมีกควรมี
ารตัดกสางขยายระยะเมื
่อเรือ่อนยอดของต้
นไม้นเเม้
ริ่มเบี
ชิด กั น พื่อ ฿ห้ต้ น เม้ ฿ นสวนปุ า มีก ารติ บ ตอย่ า งต็ ม ที่เ ม่ มีก ารซ้ อ นทั บ กัน ของรือ นยอด ต่ ถ้า ป็ น
เพื่อให้ต้นไม้ในสวนป่ามีการเติบโตอย่างเต็มที่ไม่มีการซ้อนทับกันของเรือนยอด แต่ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ของ
วัตถุประสงค์ของการปลูกพื่อพืน้ ฟูปุา ฿นพืน้ ที่สื่อมทรม หรือ พื้นที่ที่ คยป็นปุา มาก่อ น ก็เม่จํา ป็นต้อ งมี
การปลูกเพื่อพื้นฟูป่า ในพื้นที่เสื่อมโทรม หรือพื้นที่ที่เคยเป็นป่ามาก่อน ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้
การจัดการพื่อ฿ห้มีผลผลิตมากขึน้ พียงต่จัดการกระตุ้นสวนปุา฿ห้ปลี่ ยนปลงป็นปุาธรรมชาติ฿นวลาที่
มีผรวดร็
ลผลิตวมากขึ
ยงแต่จกัดสริ
การกระตุ
ให้เปลี่ยนแปลงเป็
าธรรมชาติในเวลาที
ขึน้ เด้้นก่เพีการปลู
มเม้ท้องถิ้น่นสวนป่
นั้นข้าาเป฿นสวนปุ
าที่ริ่มมีอนัตป่ราการรอดตายที
่ลดลง่รวดเร็
ป็นต้วนขึ้น ได้แก่
การปลูกเสริมไม้ท้องถิ่นนั้นเข้าไปในสวนป่าที่เริ่มมีอัตราการรอดตายที่ลดลง เป็นต้น
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2. มวลชีวภาพของสวนป่า
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ตัวอย่าง กับขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก และความสูงทั้งหมด ของในแต่ละสวนป่า สามารถสร้างสมการประมาณมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินของไม้ในแต่ละสวนป่า ที่อายุ 25 ปี ดังตารางที่ 4

Table 4  Equation of  biomass estimating in plantation

เมื่อ

    

WS =   มวลชีวภาพล�ำต้น (กิโลกรัม)
WB<3 =   มวลชีวภาพกิ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 3 เซนติเมตร (กิโลกรัม)         
WB>3  =   มวลชีวภาพกิ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 3 เซนติเมตร (กิโลกรัม)
WB    =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม)
WL =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม)
D =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)
H   =   ความสูงทัง้ หมด (เมตร)		

จากสมการมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
และพะยูง ที่อายุ 25 ปี สามารถค�ำนวณหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดได้เท่ากับ 267.5, 261.4, 214.3 และ
209.9 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ แยกเป็น มวลชีวภาพล�ำต้น เท่ากับ 222.07, 202.61, 184.75 และ 166.24 ตัน
ต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ มวลชีวภาพกิ่ง เท่ากับ 39.88, 54.79, 27.01 และ 41.38 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ และ
มวลชีวภาพใบ เท่ากับ 5.57, 4.02, 2.50 และ 2.32 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
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Table 5  Above-ground biomass in plantation at 25 years old
Table 5 Above-ground biomass in plantation at 25 years old
Area
1 rai
1 rai
1 ha

1 ha
%

%

Plantation
Aa
Am
Ec
Dc
Aa
Am
Ec
Dc
Aa
Am
Ec
Dc

WS (ton)
35.53
32.42
29.56
26.60
222.07
202.61
184.75
166.24
83.0
77.5
86.2
79.2

WB (ton)
6.38
8.77
4.32
6.62
39.88
54.79
27.01
41.38
14.9
21.0
12.6
19.7

WL (ton)
0.89
0.64
0.40
0.37
5.57
4.02
2.50
2.32
2.1
1.5
1.2
1.1

Total (ton)
42.80
41.83
34.28
33.59
267.5
261.4
214.3
209.9
100
100
100
100

ปริมมาณการสะสมมวลชี
าณการสะสมมวลชีววภาพเหนื
ภาพหนื
พบว่
า กระถิ
นณรงค์
ริมาณการสะสมมวลชี
ว ภาพอ
ปริ
อพือ้นพืดิ้นนดินพบว่
ากระถิ
นณรงค์
มีปริมมีปาณการสะสมมวลชี
วภาพเหนื
น้ ดินส่ มากที
่สุด 267.5
นต่อฮกตร์
ยงกับนเทพาที
กระถินม่ ทพาที
่มีการสะสม
ตันต่อรองลงมา
ฮกตร์
พืหนื
น้ ดิอนพืมากที
ดุ 267.5
ตันต่อตัเฮกแตร์
ใกล้เคี฿กล้
ยงกับคีกระถิ
กี ารสะสม
261.4 ตัน261.4
ต่อเฮกแตร์
รองลงมาสวนปุายูคาลิปตัส คามาลดูลนซิส ละพะยูง ที่มีค่า฿กล้คียงกัน ดยจะห็นเด้ว่า เม้ตร็ว ฿นสกุล
สวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง ที่มีค่าใกล้เคียงกัน โดยจะเห็นได้ว่า ไม้โตเร็วในสกุล Acacia
Acacia สามารถสะสมมวลชีวภาพเด้มากกว่าสกุล Eucalyptus ฿นขณะที่พะยูงซึ่งป็นเม้ตช้า มีป ริมาณการ
สามารถสะสมมวลชีวภาพได้มากกว่าสกุล Eucalyptus ในขณะทีพ่ ะยูงซึง่ เป็นไม้โตช้า มีปริมาณการสะสมมวลชีวภาพ
สะสมมวลชีวภาพน้อยที่สุด 209.9 ตันต่อฮกตร์ ต่ก็มีค่า฿กล้คียงกับยูคาลิปตัส คามาลดู ลนซิส ที่มีการ
น้อยที่สุด 209.9 ตันต่อเฮกแตร์ แต่ก็มีค่าใกล้เคียงกับยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีการสะสมมวลชีวภาพ
สะสมมวลชีวภาพ 214.3 ตันต่อฮกตร์ ม้จะมีอัตราการติบ ตที่ต่ํา กว่า มาก ต่ นื่อ งด้ว ยอัตราการรอด
214.3 ตันต่อเฮกแตร์ แม้จะมีอัตราการเติบโตที่ต�่ำกว่ามาก แต่เนื่องด้วยอัตราการรอดตายของพะยูงมีค่าสูงถึง
ตายของพะยูงมีค่าสูงถึง 90 ปอร์ซ็นต์ มากว่ายูคาลิปตัส คามาลดูลนซิส ที่มีการอัตราการรอดตายพียง
90 เปอร์เซ็นต์ มากว่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีการอัตราการรอดตายเพียง 41.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่า
41.4 ปอร์ซ็นต์ ซึ่งมากกว่าถึงท่าตัว ม้จะมีการติบตที่ต่ํากว่า ต่อัตราการรอดตายที่สูง กว่า มากทํา ฿ห้
ถึงเท่าตัว แม้จะมีการเติบโตที่ต�่ำกว่า แต่อัตราการรอดตายที่สูงกว่ามากท�ำให้การสะสมมวลชีวภาพมีค่า
การสะสมมวลชีวภาพมีค่าเม่ตกต่างกันมาก
ไม่แตกต่าการพิ
งกันมาก
จารณามวลชีวภาพของสวนปุา฿นภาพรวมเม่ควรพิจารณาฉพาะด้านการติบ ตท่า นั้น ควร
การพิ
จ
ารณามวลชี ว ภาพของสวนป่
ค วรพิ จ่ เปด้
ารณาเฉพาะด้
า นการเติ
บ โตเท่อ มูา นัล้ นที่
พิจารณาอัตราการรอดตายหรื
อความหนาน่านในภาพรวมไม่
ของเม้฿นปลงควบคู
ว ยกัน พื่อ ความข้
า ฿จ฿นข้
ควรพิ
ารณาอั
ตราการรอดตายหรื
อความหนาแน่นของไม้ในแปลงควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อความเข้าใจในข้อมูล
ถูกต้อจงพิ
่มมากขึ
น้
ที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
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กรมป่าไม้

3. การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของสวนป่า

3.เปรีการเปลี
นแปลงมวลชี
วภาพของสวนป่
า ที่ด�ำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เมื่อสวนป่าอายุได้ 12 ปี ในปี
ยบเทีย่ยบจากการศึ
กษาของ
Kochi Kamo
เปรียวบเที
กษาของ
Kamo ที่ดํามเนิา น(ตารางที
การในพืน้ ่ ที6)่เดียวกัน เมื่อสวนปุาอายุได้ 12 ปี
พ.ศ. 2541 ที่สถานี
นวัยฒบจากการศึ
วิจัยสะแกราช
จังKochi
หวัดนครราชสี

ในปี พ.ศ. 2541 ที่สถานีวนวัฒวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา (ตารางที่ 6)
-1
Table 6Table
  Above-ground
biomass
change
in plantation
6 Above-ground
biomass
change
in plantation(t(thaha -1) )
Plantation

Biomass at 12 yrs
WS WB WL

Total

Biomass Increment
WS WB WL

Total

-0.3 100.2

Percent (%) change
WS WB WL

Total

81.3

2.5

-5.6

100

Aa

122.5

38.9

5.9

167.3

99.6

1.0

Am

154.0

38.2

4.2

196.4

48.6

16.6 -0.2

65.0

31.6

43.4

-4.2

100

Ec

89.2

15.2

2.7

107.0

95.6

11.8 -0.2 107.3

107.1

77.7

-7.6

100

Dc

66.0

21.5

3.3

90.9

100.2 19.9 -1.0

151.9 92.5 -29.7

100

119.0

การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินของสวนปุากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิป ตัส คามาล
ดูการเปลี
เลซิส และพะยู
ง จากที่อวภาพเหนื
ายุ 12 ปี อเป็พืนน้ ดิอายุ
25 ปี มีคากระถิ
วามเพิน่มณรงค์
พูนของมวลชี
ภาพเหนื
้ง หมด เลซิส
ย่ นแปลงมวลชี
นของสวนป่
กระถินวเทพา
ยูคอาลิพืป้นตัดินสทัคามาลดู
กับ 100.2,
และ 25
119.0
ต่อ เฮกแตร์
า ดับ วแยกเป็
น มวลชี
า ต้น เท่
เท่าากักับบ 100.2,
และพะยูเท่งาจากที
่อายุ 65.0,
12 ปี 107.3
เป็น อายุ
ปี มีตัคนวามเพิ
่มพูนตามลํ
ของมวลชี
ภาพเหนื
อพื้นวดิภาพ
นทั้งลํหมด
99.6, 48.6, 95.6 และ 100.2 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ มวลชีวภาพกิ่ง เท่า กับ 1.0, 16.6, 11.8 และ 19.9
65.0, 107.3 และ 119.0 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ แยกเป็น มวลชีวภาพล�ำต้น เท่ากับ 99.6, 48.6, 95.6 และ
ตันต่อ เฮกแตร์ ตามลํา ดับ และ มวลชีว ภาพใบ ลดลง เท่า กับ 0.3, 0.2, 0.2 และ 1.0 ตันต่ อ เฮกแตร์
100.2 ตัตามลํ
นต่อาเฮกแตร์
ตามล�
บ มวลชี
วภาพกิ่ม่งพูเท่
ากับ 1.0,วภาพเหนื
16.6, อ11.8
19.9่ยรายปี
ตันต่อเท่
เฮกแตร์
ตามล�ำดับ
ดับ (ตารางที
่ 7 ำ) ดัโดยคิ
ดเป็นความเพิ
นของมวลชี
ดินทัและ
้งหมดเฉลี
า กับ 7.71,
และมวลชี
วภาพใบลดลง
เท่าตักันบต่อ0.3,
0.2,ต่อ0.2
และา ดั1.0
ตันต่อนเฮกแตร์
ำดับว(ตารางที
5.00,
8.25 และ 9.16
เฮกแตร์
ปี ตามลํ
บ แยกเป็
ความเพิตามล�
่มพูนมวลชี
ภาพลํา ต้่น7เท่) าโดยคิ
กับ ดเป็น
3.74, 7.35วภาพเหนื
และ 7.71อตัดินนต่ทัอง้ เฮกแตร์
ปี ตามลํ
่มพูนมวลชี
ภาพกิ9.16
่ง เท่ตัา กันบต่อ0.08,
ความเพิ7.66,
ม่ พูนของมวลชี
หมดเฉลีตย่ ่อรายปี
เท่าาดักับบ ความเพิ
7.71, 5.00,
8.25 วและ
เฮกแตร์ตอ่ ปี
0.91 และ
1.53 ตัน่มต่พู
อเฮกแตร์
ปี ตามลํ
นมวลชี7.35
วภาพใบ
ตามล�ำดั1.28,
บ แยกเป็
น ความเพิ
นมวลชีตว่อภาพล�
ำต้านดับเท่และ
ากับความเพิ
7.66,่มพู3.74,
และลดลง
7.71เท่ตัานกัต่บอ0.03,
เฮกแตร์ต่อปี
0.01, 0.02 และ 0.08 ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี ตามลําดับ (ตารางที่ 7 )

ตามล�ำดับ ความเพิ่มพูนมวลชีวภาพกิ่ง เท่ากับ 0.08, 1.28, 0.91 และ 1.53 ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี ตามล�ำดับ
และความเพิม่ พูนมวลชีวภาพใบลดลง เท่ากับ 0.03, 0.01, 0.02 และ 0.08 ตันต่อเฮกแตร์ตอ่ ปี ตามล�ำดับ (ตารางที่ 7 )
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Table 7  Above-ground biomass change rate in plantation (t ha-1 -1yr-1)-1
Table 7 Above-ground biomass change rate in plantation (t ha yr )
Plantation

Biomass increment (t ha-1 yr-1)

WS

WB

WL

Aa

99.6

1.0

-0.3

Am

48.6

16.6

Ec

95.6

Dc

100.2

Total

Change rate (t ha-1 yr-1)

Total

WS

WB

WL

100.2

7.66

0.08

-0.03

7.71

-0.2

65.0

3.74

1.28

-0.01

5.00

11.8

-0.2

107.3

7.35

0.91

-0.02

8.25

19.9

-1.0

119.0

7.71

1.53

-0.08

9.16

								
การเปลี่ย่ยนแปลงมวลชี
นแปลงมวลชีววภาพเหนื
ภาพเหนืออพืพื้นน้ ดิดินนจากตารางพบว่
จากตารางพบว่าา เมื
เมื่อ่อ อายุ
อายุ 12
การเปลี
12 ปีปี กระถิ
กระถินนเทพา
เทพา มีมีกการสะสม
ารสะสม
มวลชีววภาพสู
มวลชี
ภาพสูงงทีที่ส่สุดุด รองลงมาเป็
รองลงมาเป็นนกระถิ
กระถินนณรงค์
ณรงค์ โดยมี
โดยมีปปริริมมาณการสะสมมวลชี
าณการสะสมมวลชีววภาพที
ภาพที่ม่มากกว่
ากกว่าา แตกต่
แตกต่าางกั
งกันน
อย่าางชั
มารถบอกได้วว่า่า
อย่
งชัดดเจนกั
เจนกับบยูยูคคาลิ
าลิปปตัตัสส คามาลดู
คามาลดูเลนซิ
เลนซิสสและพะยู
และพะยูง งที่ปทีริ่ปมริาณการสะสมน้
มาณการสะสมน้ออยทียที่ส่สุดุดจึจึง สา
งสามารถบอกได้
ในช่ววงง 12
25 ปีปี
ในช่
12 ปีปี แรกไม้
แรกไม้โโตเร็
ตเร็ววมีมีกการสะสมมวลชี
ารสะสมมวลชีววภาพที
ภาพที่ม่มากกว่
ากกว่าาไม้
ไม้พพะยู
ะยูงง แต่
แต่จจากการศึ
ากการศึกกษาเมื
ษาเมื่อ่อสวนปุ
สวนป่าาอายุ
อายุ 25
พบว่าาพะยู
พบว่
พะยูงงมีมีกการเพิ
ารเพิ่ม่มขึขึน้ ้นของมวลชี
ของมวลชีววภาพมากที
ภาพมากที่ส่สุดุด119.0
119.0ตันตัต่นอต่เฮกแตร์
อเฮกแตร์ซึ่งซึใกล้
่งใกล้เ คีเคียยงกังกับบกระถิ
กระถินนณรงค์
ณรงค์แและ
ละ
าดัำบดับในขณะที
ยูยูคคาลิ
าลิปปตัตัสส คามาลดู
คามาลดูเเลนซิ
ลนซิสส ทีที่ม่มีคีค่า่า 100.2
100.2และ
และ107.3
107.3ตันตัต่นอต่เฮกแตร์
อเฮกแตร์ตามลํ
ตามล�
ในขณะที่ก่กระถิ
ระถินนเทพากลั
เทพากลับบ
มีการเพิ่มขึน้ ของมวลชีวภาพน้อยที่สุดเพียง 65.0 ตันต่อเฮกแตร์ แสดงให้เห็นว่าสวนปุาไม้โตเร็ว จะเติบ โตได้
มีการเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพน้อยที่สุดเพียง 65.0 ตันต่อเฮกแตร์ แสดงให้เห็นว่าสวนป่าไม้โตเร็วจะเติบโต
อย่างรวดเร็ว และสะสมมวลชีวภาพได้ดีในช่วงแรก หลัง จากนั้นเมื่อ อายุเ พิ่มมากขึ้นอัตราการรอดตายจะ
ได้อย่างรวดเร็ว และสะสมมวลชีวภาพได้ดีในช่วงแรก หลังจากนั้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นอัตราการรอดตาย
ลดลงเป็นผลให้การสะสมมวลชีวภาพลดลง แตกต่างจากไม้ท้องถิ่นที่แม้จะเติบโตช้า แต่อัตราการรอดตายสูง
จะลดลงเป็นผลให้การสะสมมวลชีวภาพลดลง แตกต่างจากไม้ท้องถิ่นที่แม้จะเติบโตช้า แต่อัตราการรอดตายสูง
ในระยะยาวเมื่ออายุเพิ่มมากขึน้ ก็จะสามารถสะสมมวลชีวภาพได้มากกว่า กลุ่มของไม้โตเร็ว ได้ แต่เ มื่อ แยก
ในระยะยาวเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถสะสมมวลชีวภาพได้มากกว่ากลุ่มของไม้โตเร็วได้ แต่เมื่อแยกการ
การเพิ่มขึน้ ของมวลชีว ภาพออกเป็นส่ว นต่า งๆ พบว่า เมื่อ อายุเ พิ่มมากขึ้นมวลชีว ภาพใบจะ มีการลดลง
เพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพออกเป็นส่วนต่างๆ พบว่า เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมวลชีวภาพใบจะมีการลดลง แตกต่าง
แตกต่างจากมวลชีวภาพในส่วนของลําต้น และกิ่งที่มีการเพิ่มขึน้ ตามอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ สนิท
จากมวลชีวภาพในส่วนของล�ำต้น และกิ่งที่มีการเพิ่มขึ้นตามอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ สนิทและคณะ
และคณะ (2515) และ Bray and Gorham (1964) ที่พบว่าปริมาณการร่ว งหล่นของซากพืช ส่ว นที่เ ป็นใบจะ
(2515)
และ Brayขand
Gorham
ปริมาณการร่นวไม้งหล่
ของซากพืมชทีส่่ชวิดนที
ตามอายุ
เพิ่มขึน้ ตามอายุ
องหมู
่ไม้ที่เ พิ(1964)
่มขึ้น เมืที่อ่พเรืบว่อานยอดของต้
มี กนารปกคลุ
กัน่เป็ซึน่งใบจะเพิ
ทํา ให้ป่มริขึม้นาณมวล
ของหมู
่ไม้ท่เี พิ่มขึ่อ้นายุเมื25
่อเรืปีอนยอดของต้
นไม้มกี ารปกคลุ12มทีปี่ชิดกัน ซึ่งท�ำให้ปริมาณมวลชีวภาพของใบที่อายุ 25 ปี
ชีวภาพของใบที
มีปริมาณลดลงจากอายุ
มีปริมาณลดลงจากอายุ 12 ปี
ดังนั้นการปลูกสร้างสวนปุาควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้า ง เพื่อ จะได้ว างแผนการ
ดั ง นั้ น การปลู ก สร้ า งสวนป่ า ควรค� ำ นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการจั ด สร้ า ง เพื่ อ จะได้ ว างแผน
จัดการได้อย่างเหมาะสม ทําให้การปลูกสร้างสวนปุา ประสบความสํา เร็จตามวัตถุป ระสงค์ที่ได้กํา หนดไว้
การจัดการได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้การปลูกสร้างสวนป่าประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้
แต่ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ใดก็ตามสวนปุาก็ยังคงทําหน้า ที่ดูดซับ ก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซค์ ลดปริมาณก๊า ซ
แต่ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ใดก็ตามสวนป่าก็ยังคงท�ำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศ แก้ไขภาวะโลกร้อน เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศ และช่วยรักษาระบบนิเวศให้มี
ความสมดุล เพื่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวติ บนโลกใบนี้
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สรุปผล
สวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง ทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา อายุ 25 ปี ระยะปลูก 2x3 เมตร มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดเท่ากับ 267.5, 261.4,
214.3 และ 209.9 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ แยกเป็น มวลชีวภาพล�ำต้น เท่ากับ 222.07, 202.61, 184.75 และ
166.24 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ มวลชีวภาพกิง่ เท่ากับ 39.88, 54.79, 27.01 และ 41.38 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ
และมวลชีวภาพใบ เท่ากับ 5.57, 4.02, 2.50 และ 2.32 ตันต่อเฮกแตร์
การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากที่อายุ 12 ปี เป็น อายุ 25 ปี มีความเพิ่มพูนของ
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมด เท่ากับ 100.2, 65.0, 107.3 และ 119.0 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ แยกเป็น
มวลชีวภาพล�ำต้น เท่ากับ 99.6, 48.6, 95.6 และ 100.2 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ มวลชีวภาพกิ่ง เท่ากับ 1.0,
16.6, 11.8 และ 19.9 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ และมวลชีวภาพใบ ลดลง เท่ากับ 0.3, 0.2, 0.2 และ 1.0 ตัน
ต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ
คิดเป็นความเพิ่มพูนของมวลชีวภาพเหนือดินทั้งหมดเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 7.71, 5.00, 8.25 และ 9.16
ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี ตามล�ำดับ แยกเป็น ความเพิ่มพูนมวลชีวภาพล�ำต้น เท่ากับ 7.66, 3.74, 7.35 และ 7.71
ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี ตามล�ำดับ ความเพิ่มพูนมวลชีวภาพกิ่ง เท่ากับ 0.08, 1.28, 0.91 และ 1.53 ตันต่อเฮกแตร์
ต่อปี ตามล�ำดับ และ ความเพิ่มพูนมวลชีวภาพใบลดลง เท่ากับ 0.03, 0.01, 0.02 และ 0.08 ตันต่อเฮกแตร์ต่อ
ปี ตามล�ำดับ
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Carbon Sequestration of Acacia Auliculiformis,
Acacia Mangium, Eucalyptus Camaldulensis and
Dalbergia Cochinchinensis Plantation at 25 Year-Old
						 ธิติ วิสารัตน์1
THITI VISARATANA
						 เกรียงไกร โพธิงาม1 KRIANGKRAI POTINGAM
บทคัดย่อ
การเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
และพะยูง ด�ำเนินการในหมู่ไม้อายุ 25 ปี ที่ปลูกด้วยระยะปลูก 2X3 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2529 ที่สถานีวนวัฒน
วิจัยสะแกราช อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยสุ่มเลือกพื้นที่สวนป่าดังกล่าวเพื่อวางแปลงตัวอย่าง
ขนาดพื้นที่ 33X40 เมตร หรือ 1,320 ตารางเมตร ท�ำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและความสูง
ทั้งหมดพร้อมกับตรวจสอบอัตราการรอดตาย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 หลังจากนั้นท�ำการตัดต้นไม้ที่
สุ่มเลือกไว้ทั้ง 4 ชนิด เพื่อประมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและน�ำตัวอย่างส่วนที่เป็นล�ำต้น กิ่ง และใบของไม้
แต่ละชนิดไปวิเคราะห์ความเข้มข้นของคาร์บอนที่อยู่ในส่วนของต้นไม้ เพื่อน�ำไปประมาณการเก็บกักคาร์บอน
เหนือพื้นดินของสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส และพะยูง
ผลการศึกษาพบว่าที่อายุ 25 ปี ต้นไม้ในสวนป่าแต่ละชนิดมีการแก่งแย่งกันมากพอควร โดยเฉพาะ
กระถินณรงค์ กระถินเทพา และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีอัตราการรอดตายเหลือเพียง 48.2, 41.4
และ 41.4 เปอร์เซ็นต์ตามล�ำดับ แต่พะยูงยังมีอัตราการรอดตายมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจาก
ลักษณะการเติบโตของกระถินณรงค์ กระถินเทพา และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีค่าเฉลี่ยปีละเท่ากับ
0.50, 0.47 และ 0.68 เซนติเมตรตามล�ำดับ ในขณะที่พะยูงมีค่าเฉลี่ยปีละ 0.17 เซนติเมตร การวิเคราะห์ค่า
ความเข้มข้นของคาร์บอนที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของกระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และ
พะยูง พบว่าในส่วนที่เป็นล�ำต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.55, 49.80, 48.54 และ 48.00 เปอร์เซ็นต์ตามล�ำดับ ส่วน
ที่เป็นกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.43, 50.09, 48.09 และ 47.61
เปอร์เซ็นต์ตามล�ำดับ ส่วนที่เป็นกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.25,
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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49.84, 48.45 และ 48.02 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ส่วนที่เป็นใบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.45, 52.14, 53.49 และ
50.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ เมื่อน�ำทุกส่วนของต้นไม้กระถินณรงค์ กระถินเทพา  ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
และพะยูง มาค�ำนวณเป็นค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 49.70, 50.37, 49.37 และ 48.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ปริมาณคาร์บอนเหนือพืน้ ดินทีส่ ะสมอยูใ่ นส่วนต่างๆ ของกระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
และพะยูง พบว่ามีอยู่ในส่วนที่เป็นล�ำต้นมากที่สุดและส่วนที่เป็นใบมีปริมาณน้อยที่สุด เมื่อท�ำการเปรียบเทียบ
ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินของพันธุ์ไม้ 4 ชนิด อายุ 25 ปี พบว่าในส่วนที่เป็นล�ำต้นของกระถินเทพา
มีปริมาณคาร์บอนมากที่สุดเท่ากับ 17.3 ตันต่อไร่หรือ 108.2 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ รองลงมาได้แก่
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กระถินณรงค์ และพะยูงตามล�ำดับ และกระถินเทพาก็ยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีปริมาณ
คาร์บอนในส่วนที่เป็นกิ่งมากที่สุดเท่ากับ 4.4 ตันต่อไร่หรือ 27.4 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ รองลงมาได้แก่
พะยูง กระถินณรงค์ และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าใบของกระถินณรงค์
สามารถเก็บกักคาร์บอนได้มากที่สุดเท่ากับ 0.5 ตันต่อไร่ หรือ 2.9 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ และอีก 3 ชนิด
มีปริมาณคาร์บอนในส่วนที่เป็นใบใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 0.2-0.3 ตันต่อไร่ หรือ 1.2-2.1 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์
จากข้อมูลดังกล่าวท�ำให้ทราบว่าที่อายุ 25 ปี กระถินเทพา เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นสวนป่าด้วยระยะปลูก 2x3
เมตร สามารถเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินได้มากที่สุดเท่ากับ 22.0 ตันต่อไร่ หรือ 137.7 ตันคาร์บอนต่อ
เฮกตาร์ รองลงมาได้แก่ กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง เท่ากับ 105.1, 101.5 และ 85.6
ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ ตามล�ำดับ เมื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซิส และพะยูง ที่อายุ 12 ปี พบว่าเมื่อพันธุ์ไม้ทงั้ 4 ชนิด อายุ 25 ปี มีการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดิน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 21.1, 39.7, 47.5 และ 40.6 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ ตามล�ำดับ และท�ำให้ทราบถึงการ
เปลี่ย นแปลงของปริม าณคาร์บอนเหนือ พื้น ดิน รายปีของสวนป่ า กระถิน ณรงค์ กระถิน เทพา ยู ค าลิป ตั ส
คามาลดูเลนซิส และพะยูง ในช่วงอายุตงั้ แต่ 12-25 ปี เป็นเวลา 13 ปี ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.62, 3.05,
3.65 และ 3.12 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ ตามล�ำดับ

ค�ำส�ำคัญ :  การเก็บกัก คาร์บอน กระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส พะยูง
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ABSTRACT
Changing the above-ground biomass of Acacia auliculiformis, Acacia mangium, Eucalyptus camaldulensis
and Dalbergia cochinchinensis plantation at 25 year-old were studied at at Sakaerat Silvicultural Research
Station, Nakornratchasrima province.  The objectives of the studies were to determine aboveground biomass
equations by using allometric equations.  After that, aboveground biomass was estimated and compare
with plantation at 12 year-old. The result revealed that 25 year-old plantation were determined; average
diameter at breast height, 20.31, 24.77, 20.59 and 12.23 cm, respectively; average height, 24.22, 24.57,
22.99 and 16.47 m, respectively.  The annual increment of diameter were 0.81, 0.99, 0.82 and 0.49 cm/yr,
respectively; and height were 0.97, 0.98, 0.92 and 0.66 m/yr, respectively.  Above-ground biomass was
42.80, 41.83, 34.28 and 30.85 Mg.rai-1, respectively; which composed of stem, 35.53, 32.42, 29.56
and 26.60 Mg.rai-1, respectively; branch, 6.38, 8.77, 4.32 and 6.62 , respectively; and leaf biomass as
0.89, 0.64, 0.40 and 0.37 Mg.rai-1, respectively.  Therefore, compare with plantation at 12 year-old, the
increment of above-ground biomass was 16.04, 10.40, 17.16 and 19.05 Mg.rai-1, respectively. Therefore,
annual increment of above-ground biomass was 1.23, 0.80, 1.32 and 1.47 Mg.rai-1.yr-1, respectively.  

Keywords : Above-ground biomass, Acacia auliculiformis, Acacia mangium, Eucalyptus camaldulensis,
			Dalbergia cochinchinensis
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ค�ำน�ำ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน (Global warming)
ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายในหลายประเทศทั่วโลก โดยสาเหตุที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้
ในเขตร้อนชื้นเป็นพื้นที่ที่ถูกพบว่ามีอัตราการท�ำลายที่สูง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
ประกอบกั บ การเพิ่ม ขึ้น ของจ� ำ นวนประชากร ท� ำ ให้ ค วามต้ อ งการใช้ พื้น ที่เ พื่อ ประโยชน์ ต ่ า งๆ มีม ากขึ้น
(IPCC,1996) ซึ่งในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2504 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีมากถึงร้อยละ 53 ของพื้นที่รวม
ของทั้งประเทศ แต่เนื่องจากขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ และการจัดการอย่างยั่งยืน ท�ำให้พื้นที่ป่าลดลง
อย่างรวดเร็วเหลือเพียงร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2551  (กรมป่าไม้, 2554) จากสาเหตุดังกล่าวเป็นผลท�ำให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC,
2550) และกว่าร้อยละ 90 ของก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล การตัดไม้ท�ำลายป่า การเกษตร และกระบวนการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มีสัดส่วนของการปลดปล่อยมากที่สุด ร้อยละ 77 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (WRI, 2006) ส่วนการ
ตัดไม้ทำ� ลายป่าเป็นผลท�ำให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศประมาณร้อยละ
20 ที่เกิดจากการสูญเสียคาร์บอนที่กักเก็บในรูปของเนื้อไม้ (OEPP, 2000)
ป่าไม้มบี ทบาทส�ำคัญในการดูดซับ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ยกระบวนการสังเคราะห์แสง
และเปลี่ยนสภาพเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต โดยเก็บกักไว้ในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ในรูปของมวลชีวภาพ
(Biomass) รวมถึงการย่อยสลายของจุลนิ ทรียใ์ นดิน และเก็บกักในรูปของคาร์บอนอินทรียใ์ นดิน (soil organic carbon)
(Zhang & Zhang, 2003) จากการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พบว่า ในปี 2543 ประเทศไทย
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 210.23 ล้านตัน โดยภาคป่าไม้มีการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทั้งหมด 52.37 ล้านตัน หรือคิดเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 3.44 ของการประมาณการ
ปล่อยทั้งหมดของประเทศ (ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553)
ซึ่งการปลูกสร้างสวนป่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหา
สภาวะโลกร้อนได้ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปของเนื้อไม้ และประโยชน์ที่ส�ำคัญยิ่งคือช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ การประมาณมวลชีวภาพของสวนป่า
จึงมีความส�ำคัญในการประมาณการสะสมของคาร์บอน (carbon sequestration) ของสวนป่าชนิดต่างๆ ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กันชนิดพันธุ์ ระยะปลูก ลักษณะภูมอิ ากาศ และลักษณะภูมปิ ระเทศ
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กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง อายุ 25 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา
กระถินณรงค์ เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์ถั่ว มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Acacia auriculiformis เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่น
ก�ำเนิดดั้งเดิมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และในประเทศปาปัวนิวกีนี ลักษณะทั่วไปเป็นไม้พุ่ม
หรือไม้ต้นสูง 10-20 เมตร เปลือกเรียบอ่อน สีเทา เมื่อแก่เปลือกแตกเป็นร่องยาวลึกสีเทาเข้ม ใบเป็นใบเดี่ยว
เกิดแบบสลับ ส่วนที่เห็นเป็นแผ่นใบคือส่วนของก้านใบที่เปลี่ยนรูปมาท�ำหน้าที่เป็นใบ รูปเคียว ยาว 7-15
เซนติเมตร กว้าง 1-3 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อยาว 2-6 เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กสีเหลืองซีดถึงเหลืองสด
ฝักม้วนเป็นเกลียวขนาดยาว 10 เซนติเมตรขึน้ ไป กว้าง 1-2 เซนติเมตร เมือ่ แก่จะเป็นสีนำ�้ ตาล เมล็ดสีดำ� ขนาดยาว
5-8 มิลลิเมตร กว้าง 2.5-3.5 มิลลิเมตร มีรกสีเหลืองซีดติดอยู่ที่ขั้วของเมล็ด ในประเทศไทยมีการน�ำเข้ามา
ปลูกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2528 (สุจติ รา และคณะ, 2536)
กระถินเทพา เป็นไม้ในวงศ์ถวั่ ชนิดหนึง่ มีชอื่ พฤกษศาสตร์วา่ Acacia mangium มีถนิ่ ก�ำเนิดบริเวณตอนเหนือ
ของออสเตรเลีย ปาปัวนิวกีนี และหมู่เกาะโมลัคคาส์ (Moluccas) ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่พบที่ความสูง
ไม่เกิน 100 เมตรจากระดับน�้ำทะเล เป็นไม้ที่ชอบอากาศชื้นแต่ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น บริเวณถิ่นก�ำเนิดมี
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,000 – 5,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 22-34 องศาเซลเซียส ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้น
สูงประมาณ 30 เมตร เปลือกมีสเี ทาอมน�ำ้ ตาล ค่อนข้างหนา เมือ่ แก่ผวิ เปลือกจะหยาบ ใบเป็นใบเดีย่ วเกิดแบบสลับ
ส่วนทีเ่ ห็นเป็นแผ่นใบคือส่วนของก้านใบทีเ่ ปลีย่ นรูปมาท�ำหน้าทีเ่ ป็นใบ ดอกเป็นดอกช่อรูปหางกระรอก สีขาวครีม
ยาว 10 เซนติเมตร ฝักบิดไปมาเป็นกลุ่มก้อนแน่น เมื่อแก่มีสีน�้ำตาลเข้ม เมล็ดสีด�ำ  ขนาด 3-5 มิลลิเมตร
มีรกสีเหลืองสดยึดติดกับฝัก ปัจจุบนั มีการปลูกไม้ชนิดนีใ้ นหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ (ส�ำนักส่งเสริมการปลูกป่า, มปป.)
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส มีชอื่ ทางพฤกษศาสตร์วา่ Eucalyptus camaldulensis เป็นพรรณไม้พนื้ เมือง
ของทวีปออสเตรเลีย เป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูงปกติ 25-30 เมตร รูปทรงเปลาตรง เปลือกเรียบ
สีชมพูครีม หรือขาว เมือ่ แห้งร่อนออกเป็นแผ่นจากผิวล�ำต้น มีกงิ่ ก้านน้อย ใบเป็นรูปหอกเรียงตรงข้ามสลับกัน
ดอกเป็นรูปกระสวย สีขาวครีม ผลเป็นรูปถ้วย เมือ่ แก่ปลายผลจะแยกออก เมล็ดมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร
เมล็ด 1 กรัม จะมีเมล็ดประมาณ 773 เมล็ด (สุณิส, 2552) ระบบรากมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รากแก้วสามารถ
หยั่งลงในดินได้ลึก ระบบรากมีประสิทธิภาพสูงในการดูดน�้ำจากดิน ท�ำให้เติบโตได้ดีแม้ในท้องที่แห้งแล้ง
(Boland et al.,1985)     
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พะยูง เป็นไม้ในวงศ์ถั่วชนิดหนึ่ง มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Dalbergia cochinchinensis จัดเป็นไม้พื้นเมือง
ที่ มี ค ่ า ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด อยู ่ ใ นประเทศไทย พม่ า ลาว กั ม พู ช า และเวี ย ดนาม
ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในป่าเบญจพรรณชื้น และป่าดิบแล้งทั่วไป ทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในที่สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลางประมาณ 100-200 เมตร เป็นไม้ผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่
สูงถึง 25 เมตร มีช่วงล�ำต้น 10-15 เมตร เนื้อไม้เป็นเสี้ยนสนเป็นริ้วแคบๆ มีความละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน
และชักเงาได้ดีมีน�้ำมันในตัว จัดเป็นไม้ท่ีมีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งในตลาดโลก (จุติเทพ, 1999) ปัจจุบันอยู่
ในบัญชี 2 ของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
ที่อนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องควบคุมไม่ให้ลดปริมาณอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้สูญพันธุ์ (CITES, 2013)

วิธีการศึกษา
การวิจัยด�ำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 14๐ 27'-14๐ 33' เหนือและเส้นแวงที่ 101๐ 53'-101๐ 56' ตะวันออก ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาภูหลวง มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.3 0C และอุณหภูมิต�่ำสุดเฉลี่ย 15.9 0C มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยต่อปี
1,372 มิลลิเมตร โดยจ�ำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปี 112 วัน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 78 เปอร์เซ็นต์ สภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาที่มีระดับความลาดชันปานกลาง โดยมีเนินเขาเตี้ยๆ และที่ราบอยู่บ้างเล็กน้อย
มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลเฉลี่ยปานกลาง 200–700 เมตร พื้นที่มีความลาดชันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 30–45 เปอร์เซ็นต์ มีล�ำห้วยที่มีน�้ำไหลเฉพาะบางฤดู โดยจะไม่มีน�้ำไหลในฤดูแล้ง สภาพดินเป็น
ดิน Red yellow podzolic และ Great  soil  group มีการระบายน�้ำดีถึงดีปานกลาง ความลึกประมาณ 40-60  
เซนติเมตร ดินชั้นบนและดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน�้ำตาลแก่ถึงน�้ำตาลเข้มหรือแดงปนเหลือง
เป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลางมีค่าประมาณ 5.65-6.09 มีคุณสมบัติทางฟิสกิ ส์ไม่ดีและคุณสมบัติทางเคมีอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง สภาพป่าเดิมส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังในบางส่วน
ด�ำเนินการวางแปลงตัวอย่างในสวนป่าทัง้ 4 ชนิด ที่ปลูกพร้อมกัน เมื่อปี 2529 อายุ 25 ปี ระยะปลูก
2x3 เมตร เท่ากัน โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1.  เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน
(DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกต้น
2.  จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้ เพื่อท�ำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดต่างๆ กัน ทั้งขนาด
เล็ก กลาง และขนาดใหญ่ จ�ำนวน 6 ต้น ในแต่ละสวนป่า เพื่อใช้ศึกษามวลชีวภาพ โดยวัดมิติ (Dimension)
ต่างๆ ของตัวแทนต้นไม้ทคี่ ดั เลือกไว้ทกุ ต้น ได้แก่ ความสูงทัง้ หมดของต้นไม้ (Total height, H) ความสูงถึงระดับ
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กิง่ สดกิ่งแรก (HB) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน (D0) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับสูงจากพื้นดิน

กรมป่าไม้

30 เซนติเมตร (D0.3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (Diameter breast height, DBH) และวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ระดับความยาวขึ้นไปทุกๆ 1 เมตร ไปตลอดความยาวของล�ำต้น
ท�ำการตัดทอนล�ำต้นออกเป็นท่อน ตัง้ แต่ระดับความยาว 0.3 เมตร จากโคนท่อน และยาวไปทุกๆ  1 เมตร
ไปตลอดความยาวของล�ำต้น ชั่งน�ำ้ หนักสดของส่วนต่างๆ ได้แก่ ล�ำต้น กิ่ง ใบ เพื่อศึกษาปริมาณการกระจาย
ของมวลชีวภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ Stratified clip technique (พงษ์ศักดิ์, 2538) เก็บตัวอย่างของส่วน
ต่างๆ ของต้นไม้แต่ละต้น มาท�ำการอบให้แห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 80-90 0C เพื่อเปลี่ยนน�้ำหนักสด (Fresh
weight) ของต้นไม้ในแปลงให้เป็นน�ำ้ หนักแห้ง (Oven-dried weight) เพื่อหามวลชีวภาพ (Biomass) แต่ละส่วน
(ล�ำต้น กิ่ง และใบ) ของต้นไม้แต่ละต้น ซึ่งใช้เป็นตัวแทนในการสร้างสมการมวลชีวภาพ เพื่อน�ำไปประมวลหา
มวลชีวภาพของต้นไม้ทงั้ แปลงต่อไป
การศึก ษาปริม าณคาร์บอน ท�ำโดยการสุ ่ มตั ว อย่ า งชิ้น ส่ ว นของไม้ ใ นสวนป่ า ที่ศึก ษามวลชีว ภาพ
โดยแยกออกเป็น ล�ำต้น กิ่ง และใบ น�ำตัวอย่างชิ้นส่วนต่างๆ อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
หรือจนน�้ำหนักคงที่ บดเป็นผงละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40 เมซ แล้วส่งวิเคราะห์ท่ีห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น
ของคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ โดยการประมาณการเก็บกักคาร์บอนในสวนป่า ค�ำนวนโดยใช้ค่าความ
เข้มข้นของคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพคูณด้วยมวลชีวภาพที่สะสมอยู่ในสวนป่า จะได้ปริมาณคาร์บอนที่
สะสมอยู่ในสวนป่า
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ชื่อย่อเรียกแทนสวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
และพะยูง ดังนี้ Aa, Am, Ec และ Dc ตามล�ำดับ

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
สวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลซิส และพะยูง ที่อายุ 25 ปี พบว่า มีอัตรา
การรอดตาย เท่ากับ 48.2, 41.4, 41.4 และ 90.0 ตามล�ำดับ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย
20.31, 24.77, 20.59 และ 12.23 เซนติเมตร ตามล�ำดับ ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 24.22, 24.57, 22.99 และ
16.47 เมตร ตามล�ำดับ
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จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ตัวอย่างกับขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเพี
ยงอก และความสู
ละสวนป่า วสามารถสร้
างสมการประมาณมวลชี
วภาพเหนื
จากการหาความสั
มพังนทัธ์้งรหมด
ะหว่าของในแต่
งมวลชีว ภาพของส่
นต่า งๆ ของต้
นเม้ตัว อย่า งกับ ขนาดส้
นผ่า นอ

พืศู้นนดิย์นกของไม้
า และค�
นวนปริ
มาณมวลชี
วภาพออกมาได้
ดังนี้ า งสมการประมาณมวลชีว ภาพ
ลางพีในแต่
ยงอกละสวนป่
ละความสู
งทั้งำหมด
ของ฿นต่
ละสวนปุ
า สามารถสร้
หนือพืสวนป่
น้ ดินของเม้
฿นต่
ละสวนปุ
า ละคํ
านวนปริ
วภาพออกมาเด้
ดังนี้ ง ที่อายุ 25 ปี สามารถ
ากระถิ
นณรงค์
กระถิ
นเทพา
ยูคาลิมปาณมวลชี
ตัส คามาลดู
เลนซิส และพะยู
ค�ำนวณหามวลชี
ภาพเหนื
อพืน้ ดิกระถิ
นทัง้ หมดได้
บ ป267.5,
261.4, 214.3
209.9ง ตัทีน่อต่ายุ
อเฮกแตร์
ตามล�ำดับ
สวนปุาวกระถิ
นณรงค์
นทพาเท่ยูาคกัาลิ
ตัส คามาลดู
ลนซิสและ
ละพะยู
25 ปี สามารถ

แยกเป็
น มวลชีวภาพล�
ำต้น เท่าอกัพืบ้น222.07,
202.61, ท่184.75
และ 166.24
ต่อเฮกแตร์
วภาพกิง่
คํานวณหามวลชี
ว ภาพหนื
ดินทั้ง หมดเด้
า กับ 267.5,
261.4,ตัน214.3
ละ ตามล�
209.9ำดัตับนมวลชี
ต่อ ฮกตร์
เท่ตามลํ
า กั บาดั39.88,
น ต่ อ เฮกแตร์
ตามล�
ำ ดั บ ละ
และมวลชี
เท่ า กั บ
บ ยกป็54.79,
น มวลชี27.01
ว ภาพลํและ
า ต้น 41.38
ท่า กับตั222.07,
202.61,
184.75
166.24ว ภาพใบ
ตันต่อ ฮกตร์
ตามลํ4.02,
าดับ 2.50
มวลชีและ
วภาพกิ
่ง ท่ตัานกัต่บอเฮกแตร์
39.88, 54.79,
ละ 41.38
5.57,
2.32
ตามล�ำ27.01
ดับ (ตารางที
่ 1) ตันต่อ ฮกตร์ ตามลํา ดับ ละมวล
ชีวภาพ฿บ ท่ากับ 5.57, 4.02, 2.50 ละ 2.32 ตันต่อฮกตร์ ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

Table 1  Above-ground biomass in plantation at 25 years old

Table 1 Above-ground biomass in plantation at 25 years old
Area Plantation
WS (ton)
WB (ton)
1 rai
Aa
35.53
6.38
Am
32.42
8.77
1 rai
Ec
29.56
4.32
Dc
26.60
6.62
1 ha
Aa
222.07
39.88
Am
202.61
54.79
1 ha
Ec
184.75
27.01
Dc
166.24
41.38
Aa
83.0
14.9
%
Am
77.5
21.0
%
Ec
86.2
12.6
Dc
79.2
19.7

WL (ton)
0.89
0.64
0.40
0.37
5.57
4.02
2.50
2.32
2.1
1.5
1.2
1.1

Total (ton)
42.80
41.83
34.28
33.59
267.5
261.4
214.3
209.9
100
100
100
100

าณความข้
นของคาร์
1.1.ปริปริมมาณความเข้
มข้มนข้ของคาร์
บอนบอน

ผลจากการส่
างไปวิ
เคราะห์
คาร์คาร์
บอนที
ส่ ะสมในส่
วนของล�
ำต้นาต้กินง่ กิและใบ
ของสวนป่
ากระถิ
นณรงค์
ผลจากการส่งตังวตัอย่
วอย่
างเปวิ
คราะห์
บอนที
่สะสม฿นส่
วนของลํ
่ง ละ฿บ
ของสวนปุ
า กระถิ
น
กระถิ
นเทพา
าลิปตัยูสคาลิคามาลดู
เลนซิสลนซิ
และพะยู
ง พบว่งา พบว่
มีปริามาณความเข้
มข้นของคาร์
บอนในส่บ อน฿น
วนของ
ณรงค์
กระถิยูนคทพา
ปตัส คามาลดู
ส ละพะยู
มีป ริมาณความข้
มข้นของคาร์
นท่ากับ49.80,
49.55,48.54
49.80,และ
48.54
ละเปอร์
48.00
ซ็นำต์ดับตามลํ
ท่า กับ49.96,
48.84,48.27
49.96,
ล�ำส่ต้วนนของลํ
เท่ากัาบต้49.55,
48.00
เซ็นปอร์
ต์ ตามล�
กิ่ง าเท่ดัาบกับกิ่ง48.84,
และ
48.27เปอร์
ละเซ็48.81
ปอร์ำดัซ็บนและใบ
ต์ ตามลํเท่าาดักับบละ฿บ
า กับ, 53.49
52.45,และ
52.14
50.80
48.81
นต์ ตามล�
52.45, ท่
52.14
50.80, 53.49
เปอร์เซ็ละ
นต์ ตามล�
ำดับปอร์
โดยคิ ซ็ดนเป็ต์น
ค่าเฉลี่ยรวมของในแต่ละสวนป่า เท่ากับ 49.70, 50.37, 49.37 และ 48.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
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ตามลํา ดับ ดยคิ ดป็ นค่ า ฉลี่ย รวมของ฿นต่ ละสวนปุา ท่า กับ 49.70, 50.37, 49.37 ละ 48.45
ปอร์ซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที่ 2) การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
กรมป่าไม้
Table 2 Carbon content (%) of each part in plantation at 25 years old
Table 2 Carbon content (%) of each part in plantation at 25 years old
ตามลํา ดับ ดยคิ ดป็ นค่ า ฉลี่ย รวมของ฿นต่ ละสวนปุา ท่า กับ 49.70, 50.37, 49.37 ละ 48.45
ปอร์
ซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที
Plantation
Stem่ 2)
Branch
Leaf
Average
Table 2Aa Carbon content 49.55
(%) of each part in plantation
48.84 at 25 years old52.45
49.70
Am
49.80
49.96
52.14
50.37
Plantation
Stem
Branch
Leaf
Average
Ec
48.54
48.27
53.49
49.37
Aa
49.55
48.84
52.45
49.70
Dc Am
48.00
47.81
50.80
48.45
49.80
49.96
52.14
50.37
Ec

48.54

48.27

53.49

49.37

2. ปริมาณคาร์บDcอนที่ก็บกักหนื
อพื้นดิน
48.00
47.81
50.80
48.45
2. ปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักเหนื
อพื้นดิน
ค�ำนวนปริ
ม่าณคาร์
บอนที
กเหนื
โดยใช้คค่า่าความข้
ความเข้มข้นนของคาร์
า า
มื่อมเมื
คําณคาร์
า่อนวนปริ
มาณคาร์
อ พือ้นพื้ดินดินนดย฿ช้
ของคาร์บบอนของสวนป่
อนของสวนปุ
2. ปริ
บอนที
ก็บกับกอนที
หนื
อ่ก็พืบ่เ้นก็กัดิบกนกัหนื
นณรงค์
กระถิ
นเทพา
ส คามาลดู
เลนซิสสละพะยู
และพะยูงงพบว่
พบว่าา มีมีปปริริมมาณคาร์
าณคาร์บบอนที
อ อ
กระถิกระถิ
นณรงค์
กระถิ
นทพา
ยูคยูาลิคาลิ
ปตัปสตัคามาลดู
ลนซิ
อนที่เก็่บก็กับกกัเหนื
กหนื
มื่อคําเท่นวนปริ
มาณคาร์131.66,
บอนที่ก็105.77
บกักหนืและ
อ พื้น101.70
ดิน ดย฿ช้
ค่า ความข้
มข้นของคาร์
บำอนของสวนปุ
ทั้งหมด
บ 132.97,
ตัตันนคาร์
อเฮกแตร์
ตามล�ตามลํ
ดับ แยกเป็
นส่าวน น
พืน้ ดิพืน้นทัดิ้งนหมด
ท่ากับากั132.97,
131.66, 105.77
ละ 101.70
คาร์บอนต่
บ อนต่
อ ฮกตร์
า ดับ ยกป็
กระถิำนต้ณรงค์
กระถินทพา100.89,
ยูคาลิป89.68
ตัส คามาลดู
ลนซิสตัละพะยู
ง พบว่
า มีปริมตามล�
าณคาร์ดับบอนที
่ ก็บ กักหนืากัอบ
ของล�
และละ
79.80
นคาร์
อนต่
เฮกแตร์
ส่วนของกิ
ส่วนของลํ
าต้นนเท่ท่าากักับบ110.03,
110.03, 100.89,
89.68
79.80
ตันบคาร์
บออนต่
อฮกตร์ำตามลํ
า ดับ ส่่งวเท่นของกิ
่ง
พืน้ ดินทั้งหมด ท่ากับ 132.97, 131.66, 105.77 ละ 101.70 ตันคาร์บ อนต่อ ฮกตร์ ตามลํา ดับ ยกป็น
27.37,
13.0413.04
และ 19.78
ตันคาร์ตับนอนต่
อบเฮกแตร์
ตามล�ำดัตามลํ
บ และส่าดัวนของใบ
เท่
ากับ 2.92,ท่2.10,
1.33
ท่ากั19.48,
บส่ว19.48,
27.37,
ละ
19.78
คาร์
อนต่
อ
ฮกตร์
บ
ละส่
ว
นของ฿บ
า
กั
บ
นของลําต้น ท่ากับ 110.03, 100.89, 89.68 ละ 79.80 ตันคาร์บอนต่อฮกตร์ ตามลํา ดับ ส่ว นของกิ2.92,
่ง
และ
1.18
ตั
น
คาร์
บ
อนต่
อ
เฮกแตร์
ตามล�
ำ
ดั
บ
(ตารางที
่
3)
2.10, ท่1.33
1.1827.37,
ตันคาร์
บอนต่
ฮกตร์
ตามลํ
าดับอฮกตร์
(ตารางทีตามลํ
่ 3) าดับ ละส่วนของ฿บ ท่า กับ 2.92,
ากับละ
19.48,
13.04
ละอ19.78
ตันคาร์
บอนต่
Table2.10,
3 Above-ground
(tonอCarbon)
in plantation
at 25่ 3)years old
1.33 ละ 1.18 ตัcarbon
นคาร์บอนต่
ฮกตร์ ตามลํ
าดับ (ตารางที
Table 3  Above-ground carbon (ton Carbon) in plantation at 25 years old
Table 3 Above-ground carbon (ton Carbon) in plantation at 25 years old
Area Plantation
WS (tC)
WB (tC)
WL (tC)
Total (tC)
Area

1 rai

1 rai

1 rai
1 ha

1 ha 1 ha
%

% %

Plantation
Aa
Am Aa
Ec Am
Dc Ec
Dc
Aa
Aa
Am
Am
Ec Ec
Dc Dc
Aa Aa
Am Am
Ec Ec
Dc Dc

WS (tC)
17.60
17.60
16.14
16.14
14.35
14.35
12.77
12.77
110.03
110.03
100.89
100.89
89.68
89.68
79.80
79.80
82.7
82.7
76.6
76.6
84.8
84.8
78.5
78.5

WB3.12
(tC)
3.12
4.38
4.38
2.06
2.06
3.17
3.17
19.48
19.48
27.37
27.37
13.04
13.04
19.78
19.78
14.6
14.6
20.8
20.8
12.3
12.3
19.5
19.5

WL 0.47
(tC)
0.47
0.34
0.34
0.21
0.21
0.19
0.19
2.92
2.92
2.10
2.10
1.33
1.33
1.181.18
2.22.2
1.61.6
1.31.3
1.21.2

Total (tC)
21.27
21.2721.07
21.0716.92
16.9216.27
16.27
132.97
132.97
131.66
131.66
105.77
105.77
101.70
101.70
100 100
100 100
100 100
100 100
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3. การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน
การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน เมื่อเปรียบเทียบกับ Kochi kamo et al. (2008) ที่ได้
ท�ำการศึกษามวลชีวภาพในพื้นที่เดียวกัน ที่อายุ 12 ปี โดยคิดน�้ำหนักคาร์บอนในมวลชีวภาพมีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง
(50 เปอร์เซ็นต์) ของมวลชีวภาพ (Dixon et al., 1994) พบว่า สวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา  ยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซิส และพะยูง มีปริมาณคาร์บอนเหนือพืน้ เท่ากับ 83.7, 98.2, 53.5 และ 45.5 ตันคาร์บอนต่อแฮกแตร์
ตามล�ำดับ
การเปลีย่ นแปลงมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินจากตารางพบว่า เมือ่ อายุ 12 ปี สวนป่ากระถินเทพามีการสะสม
มวลชีว ภาพสู ง ที่สุ ด รองลงมาเป็ น สวนป่ า กระถิน ณรงค์ โดยมีป ริม าณการสะสมมวลชีว ภาพที่ม ากกว่ า
แตกต่างกันอย่างชัดเจนกับสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และสวนป่าพะยูง ที่ปริมาณการสะสมน้อยที่สุด
จึงสามารถบอกได้ว่าในช่วง 12 ปีแรก ไม้โตเร็วมีการสะสมมวลชีวภาพที่มากกว่าไม้พะยูง แต่จากการศึกษา
เมื่อสวนป่าอายุ 25 ปี พบว่าพะยูงมีการเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพมากที่สุด 119.0 ตันต่อเฮกแตร์   ซึ่งใกล้เคียง
กับกระถินณรงค์และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีค่า 100.2 และ 107.3 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ ในขณะ
ที่กระถินเทพากลับมีการเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพน้อยที่สุดเพียง 65.0 ตันต่อเฮกแตร์ แสดงให้เห็นว่าสวนป่า
ไม้โตเร็วจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสะสมมวลชีวภาพได้ดใี นช่วงแรก หลังจากนัน้ เมือ่ อายุเพิม่ มากขึน้ อัตราการ
รอดตายลดลงเป็นผลให้การสะสมมวลชีวภาพลดลง แตกต่างจากไม้ท้องถิ่นที่แม้จะเติบโตช้า แต่อัตราการ
รอดตายสูง ในระยะยาวสามารถสะสมมวลชีวภาพได้มากกว่ากลุ่มของไม้โตเร็วได้ แต่เมื่อแยกการเพิ่มขึ้นของ
มวลชีวภาพออกเป็นส่วนต่างๆ พบว่า เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมวลชีวภาพใบจะมีการลดลง แตกต่างจากมวล
ชีวภาพในส่วนของล�ำต้น และกิ่งที่มีการเพิ่มขึ้นตามอายุ

สรุปผล
สวนป่ากระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพะยูง ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา อายุ 25 ปี ระยะปลูก 2x3 เมตร มีปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนในส่วนของล�ำต้น
เท่ากับ 49.55, 49.80, 48.54 และ 48.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ กิ่ง เท่ากับ 48.84, 49.96, 48.27 และ 48.81
เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ และใบ เท่ากับ 52.45, 52.14, 53.49 และ 50.80 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ โดยคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยรวมของในแต่ละสวนป่า เท่ากับ 49.70, 50.37, 49.37 และ 48.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ
คิดเป็นปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักเหนือพื้นดินทั้งหมด เท่ากับ 132.97, 131.66, 105.77 และ 101.70
ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ แยกเป็นส่วนของล�ำต้น เท่ากับ 110.03, 100.89, 89.68 และ 79.80
ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ ส่วนของกิ่ง เท่ากับ 19.48, 27.37, 13.04 และ 19.78 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์
ตามล�ำดับ และส่วนของใบ เท่ากับ 2.92, 2.10, 1.33 และ 1.18 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ตามล�ำดับ
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ความหลากชนิดพันธุ์ ไม้ การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหาร
ในป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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Plant Diversity, Carbon Sinks and Nutrient
Accumulations in Dry Dipterocarp Forest at Chiang Mai
Silvicultural Research Station, Chiang Mai Province
วรพจน์ ค�ำใบ1 WORAPOJ KHAMBAI
บทคัดย่อ

การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากชนิดพันธุ์ไม้ และการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหาร
ในมวลชีวภาพป่าเต็งรัง ที่สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่ อ�ำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินลักษณะของ
สังคมพืชโดยวิเคราะห์ค่าความถี่ ความเด่น ความหนาแน่น ดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศ และความหลากชนิด
พันธุ์ไม้ ตามสมการ Shanon-Wiener index (Krebs, 1985) ส�ำหรับการวิเคราะห์มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ
ป่าเต็งรังตาม Ogino et al. (1967) มวลชีวภาพรากตาม Ogawa et al. (1965) และการสะสมคาร์บอน  และธาตุ
อาหารในมวลชีวภาพตาม Tsutsumi et al. (1983) ผลการศึกษาพบว่า ป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ทั้งหมด 32 ชนิด
ใน 31 สกุล 26 วงศ์ ไม้เหียงเป็นพันธุ์ไม้เด่นที่มีดัชนีความส�ำคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เต็ง และรักใหญ่ ดัชนี
ความหลากชนิดเท่ากับ 2.39  มีมวลชีวภาพป่าไม้ 10,943 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก 7,169, 1,825, 332 และ 1,618 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ ปริมาณการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพ
คิดเป็น 5,406 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก 3,577, 889, 160 และ 780 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล�ำดับ ไม้เหียงมีการสะสมคาร์บอนมากที่สุดร้อยละ 50.64 (2,738 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาคือ
เต็ง และรักใหญ่ มีการสะสมคาร์บอน 1,321 และ 741 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ การสะสมธาตุอาหาร ได้แก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม คิดเป็น 61.52, 8.32, 41.85, 88.30 และ 20.44
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ

ค�ำส�ำคัญ :  ป่าเต็งรัง  ความหลากชนิดพันธุ์ มวลชีวภาพ คาร์บอน ธาตุอาหาร
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ABSTRACT
The research on plant diversity, carbon sinks and nutrient accumulations in dry dipterocarp forest
(DDF) was carried out at Chiang Mai Silvicultural Research Station, Chiang Mai province.  Plant species
composition and diversity in the forests were assessed for frequency, density, dominance and important
value index.  Species diversity index of forest communities was based on a Shannon-Wiener function.  
Aboveground biomass was analyzed by using Ogino et al. (1967), biomass of root by using Ogawa et al.
(1965), and carbon and nutrients stocks by using Tsutsumi et al. (1983).  Totally 32 tree species in 31
genera and 26 families were observed in dry dipterocarp forest.  The most dominant tree, Dipterocarpus
obtusifolius, followed by Shorea obtuse and Gluta usitata, respectively.  Shannon-Wiener index of species
diversity in DDF was 2.39.  Total biomass of DDF was 10,943 kg.rai-1, separated into stem, branch, leaf,
and root biomass of 7,169, 1,825, 332 and 1,618 kg.rai-1, respectively.  Total biomass carbon was 5,406
kg.rai-1 including stem, branch, leaf, and root biomass of  3,577, 889, 160 and 780 kg.rai-1, respectively.  
D. obtusifolius had the highest carbon of 50.64 % (2,738  kg.rai-1), followed by S. obtusa (1,321 kg.rai-1)
and G. usitata (741 kg.rai-1), respectively.   The other nutrients accumulations in biomass of DDF including,
nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium were 61.52, 8.32, 41.85,  88.30 and 20.44
kg.rai-1, respectively.

Keywords : Dry dipterocarp forest,  plant species diversity,  forest biomass,  carbon stocks,  nutrient   
accumulations
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ค�ำน�ำ
ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) เป็นสังคมพืชป่าผลัดใบ (Deciduous forest) ปกติจะขึน้ ในพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง
ที่มีระยะ 5-6 เดือนต่อปี ได้รับปริมาณน�ำ้ ฝน 900-1,200 มิลลิเมตรต่อปี   มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ�ำโดยไฟป่า
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการจัดโครงสร้าง  ชนิดไม้  และการสืบพันธุ์ของต้นไม้ในพื้นที่ (Kuchler and Sawyer, 1967)
ในภาคเหนือป่าเต็งรังมักจะขึ้นตามภูเขาที่มีโขดหิน ดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ  มีหินลูกรังปะปน ต้นไม้
ที่พบแคระแกรน คดงอ ขึ้นกระจายอยู่ห่างๆ ในพื้นที่ค่อนข้างราบจะเป็นดินทราย ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มีล�ำต้นตรง
และเจริญเติบโตค่อนข้างดี พรรณไม้เด่นคือ ไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) 4 ชนิด ได้แก่ เต็ง (Shorea obtusa)
รัง (S. siamensis) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) และพลวง (D. tuberculatus)
ป่าเต็งรังในประเทศไทยพบได้ตังแต่จังหวัดเพชรบุรีขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ระดับความสูง
50 เมตร จนถึง 1,000 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง  โดยป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยนัน้
อยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (Maksirisombat, 1997) จากข้อมูลสถิติการป่าไม้ของ
ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2545 พบว่ามีเนื้อที่ป่าเต็งรังอยู่ประมาณ  11.61  ล้านไร่ หรือประมาณ 3.60 เปอร์เซ็นต์
ของเนื้อที่ป่าทัง้ หมดของประเทศ   
ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือ ภาวะโลกร้อน
(Global warming) หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effects) มาตั้งแต่ ปี 2535 ดังที่เห็นได้จาก
การที่มีพิธีสารเกียวโต ที่เป็นมาตรการทางกฎหมายร่วมกันของนานาประเทศเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
ขณะนี้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ย 0.6-0.8 องศาเซลเซียส/ปี ส�ำหรับประเทศไทยข้อมูลจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า มีอุณหภูมิสูงขึ้นปีละ 0.5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล
อย่างมากต่อการละลายของน�้ำแข็งขั้วโลก เห็นได้จากการละลายของน�้ำแข็งที่เกาะกรีนแลนด์ภายในเวลา 5 ปี
พบว่าชั้นน�้ำแข็งละลายไปมากถึง 70 เมตร ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเล และจากข้อมูลระหว่างปี
พ.ศ. 2537-2549 พบว่าน�ำ้ ทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30-40 มิลลิเมตร (ระบบเครือข่ายสารสนเทศด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, 2550)
การเจริญเติบโตของต้นไม้ในป่า ต้นไม้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสภาพให้เป็น
มวลชีวภาพ (Biomass) กระบวนการนี้เรียกว่า การสะสมคาร์บอนหรือการกักเก็บ (Carbon sequestration)
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มพูนปริมาณ
การเก็บกักคาร์บอนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้นรายปี (Creedy and Wurzbacher, 2001)
ปริมาณการยึดคาร์บอนต่อปีของต้นไม้จะมีค่าสูงในช่วงแรกๆ ของการเจริญเติบโต (William, 1995)
สภาพพื้นที่บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นหิน
หน้าดินตืน้ ดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นเต็งรังรุน่ ทีส่ องทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว มีไฟไหม้ปา่ เกิดขึน้ เกือบทุกปี
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การศึกษานีเ้ ป็นการวางแปลงถาวรเพือ่ ศึกษาความหลากชนิดพันธุไ์ ม้ และการประมาณมวลชีวภาพป่าไม้
และการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในป่าเต็งรัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาการฟื้นตัวของป่าเต็งรัง
บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

วิธีการศึกษา
การวิจัยได้ด�ำเนินการในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่
หมู่ 6 ต�ำบลแม่หอพระ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   พื้นที่อยู่สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลางประมาณ
400 เมตร อุณหภูมเิ ฉลีย่ 25.8 องศาเซลเซียส โดยมีอณ
ุ หภูมสิ งู สุดเฉลีย่ 32.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมติ ำ่� สุด
เฉลีย่ 19.5 องศาเซลเซียส  ปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ รายปีเท่ากับ 1,366 มิลลิเมตร มีจำ� นวนวันทีฝ่ นตกเฉลีย่ ต่อปี 97 วัน
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 86 สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงเล็กน้อย ดินเป็นดินลูกรังมีความอุดม
สมบูรณ์ต�่ำ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง

การวางแปลงตัวอย่างในการศึกษาพันธุ์ ไม้
ท�ำการสุ่มวางแปลงตัวอย่างขนาด 40 x 40 ตารางเมตร ในป่าเต็งรังธรรมชาติ จ�ำนวน 10 แปลง
แต่ละแปลงแบ่งออกเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร เก็บข้อมูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่
ระดับอกหรือ 1.30 เมตร จากพื้นดิน (DBH) และความสูงของต้นไม้ทุกชนิดที่พบในแปลงตัวอย่างที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง > 4.5 เซนติเมตร และขนาดการปกคลุมเรือนยอดในทิศเหนือ-ใต้, ออก-ตก เพื่อ
1. ค�ำนวณหาลักษณะของสังคมพืชในป่าเต็งรัง ได้แก่ จ�ำนวนชนิดพันธุ์ไม้ในป่า ลักษณะเชิงปริมาณของ
พรรณไม้ ได้แก่ ค่าความถี่ ความเด่น ความหนาแน่น ดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศ  (Important value index, IVI)
และดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index of species diversity) (Krebs, 1985)
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3.  ค�ำนวณหาคาร์บอนในมวลชีวภาพ จากค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของคาร์บอนในเนื้อเยื่อพืชส่วนที่เป็น
ล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก มีค่าเท่ากับร้อยละ 49.9, 48.7, 48.3 และ 48.2 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการศึกษา
ของ Tsutsumi et al. (1983)
4.  ค�ำนวณหาธาตุอาหารที่สะสมในมวลชีวภาพ จากค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืช
ส่วนที่เป็นล�ำต้น กิ่ง ใบ และราก ดังนี้ ไนโตรเจนมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.53, 0.53, 1.59 และ 0.53 ฟอสฟอรัส
มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.08, 0.10, 0.13 และ 0.02 โพแทสเซียมมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.37, 0.40, 1.10 และ 0.27
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แคลเซียมมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.76, 0.80, 1.50 และ 0.88 แมกนีเซียมมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.17, 0.20, 0.90
และ 0.10 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการศึกษาของ Tsutsumi et al. (1983)

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
ผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ลักษณะของสังคมพืช มวลชีวภาพป่าไม้  การสะสมคาร์บอนและ
ธาตุอาหารของป่าเต็งรัง

1. ลักษณะของสังคมพืชในป่าเต็งรัง
1.1 จ�ำนวนชนิดพันธุ์ ไม้ในป่า
ป่าเต็งรังมีพนั ธุไ์ ม้ทงั้ หมด 32 ชนิด ใน 31 สกุล 25 วงศ์ พบพันธุไ์ ม้ในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) และ
วงศ์เข็ม (Rubiaceae) มากทีส่ ดุ 3 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์มะม่วง (Anacadiaceae) วงศ์มะขามป้อม (Euphorbiaceae)
และวงศ์ถั่ว (Leguminosae) 2 ชนิด ที่เหลือจ�ำนวน 20 วงศ์ พบวงศ์ละ 1 ชนิด (ตารางที่ 1)

1.2 ลักษณะเชิงปริมาณของพรรณไม้
			 (1) ความถี่ของพันธุ์ ไม้
				 พันธุไ์ ม้ทมี่ คี า่ ความถีข่ องการพบสูงกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ เหียง (D. tuberculatus) เต็ง (Shorea
obtusa) รักใหญ่ (Gluta usitata) และมะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum)  รองลงมาเป็นพันธุ์ไม้ที่พบ
ร้อยละ 40-60 ได้แก่ รัง ( S. siamensis) ตาลเหลือง (Ochna integerrima) ละมุดป่า (Manilkara littoralis) กระบก
(Irvingia malayana) เหมือดจี้ (Memecylon scutellatum )  มะห้า (Syzygium oblatum)  ส้าน (Dillenia obovata)
และรักขี้หมู (Semecarpus albescens) นอกนัน้ เป็นพันธุ์ไม้ท่พี บน้อยกว่าร้อยละ 40
			 (2) ความหนาแน่นของพันธุ์ ไม้
พันธุ์ไม้ที่พบมีความหนาแน่นเฉลี่ย 339 ต้นต่อไร่ พันธุ์ไม้ที่มคี วามหนาแน่นมากที่สุด คือ เต็ง
(128 ต้นต่อไร่) เหียง (108 ต้นต่อไร่) รักใหญ่ (56 ต้นต่อไร่) ตามล�ำดับ ที่เหลือมีความหนาแน่นเฉลี่ยต�่ำกว่า
10 ต้นต่อไร่ ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมะพอก พุทราป่า เหมือดหอม เสลา และยอป่าพบเพียง 0.1
ต้นต่อไร่
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			 (3) ความเด่นของพันธุ์ ไม้
พันธุ์ไม้ที่พบมีความเด่นมากที่สุด คือ เหียง (ร้อยละ 45.90 ของพันธุ์ไม้ทงั้ หมด) รองลงมาคือ
เต็ง (ร้อยละ 26.84) และรักใหญ่ (ร้อยละ 15.04) ตามล�ำดับ พันธุ์ไม้ท่เี หลือมีค่าความเด่นน้อยกว่าร้อยละ 3.0
			 (4) ดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศ
พันธุไ์ ม้ทมี่ คี า่ ดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศมากทีส่ ดุ คือ เหียง (ร้อยละ 28.03 ของพันธุไ์ ม้ทง้ั หมด)
เต็ง (ร้อยละ 23.69 ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด) และรักใหญ่ (ร้อยละ 12.64 ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด) ตามล�ำดับ
โดยพันธุ์ไม้เด่นทั้ง 3 ชนิดนี้มคี ่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศรวมกันเท่ากับร้อยละ 64.36 ของพันธุ์ไม้ทงั้ หมด  

1.3 ดัชนีความหลากชนิด
ดัชนีความหลากชนิด เกี่ยวข้องกับความมากน้อยของจ�ำนวนชนิดพันธุ์ (species abundance)
และความสม�ำ่ เสมอของชนิดพันธุ์ (species evenness) ค่าดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener function
พบว่า ป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าความหลากชนิดเท่ากับ 2.39

1.4 การกระจายของจ�ำนวนประชากรพันธุ์ ไม้ตามขนาดล�ำต้นและความสูง
   พันธุ์ไม้ที่มีขนาดความสูง <5, 5-10, 10-15 และ 15-20 เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.17, 68.20,
17.53 และ 0.10 ตามล�ำดับ และพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง <30, 30-50, 50-75 และ 75-100
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 62.05, 32.67, 5.19 และ 0.09 ตามล�ำดับ เนื่องจากป่าเต็งรังบริเวณนี้เป็นป่าที่เพิ่ง
ฟื้นตัว ส่วนใหญ่จึงพบพันธุ์ไม้ที่มีความสูงต�่ำกว่า 10 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต�่ำกว่า 50 เซนติเมตร
จ�ำนวนมาก
เมื่อ ปี พ.ศ. 2540  Murray (1997) ได้ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรัง บริเวณ
สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่ พบมีค่า 2.48 โดยพบไม้เหียง และเต็ง มีค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศมากที่สุด
และต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สมชาย และคณะ (2545) ได้ศึกษาการฟื้นฟูสภาพป่าเต็งรังตามธรรมชาติ บริเวณ
สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2541-2545) พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรัง
มีคา่ เพิม่ ขึน้ จาก 2.06 เป็น 2.16 โดยพบไม้เหียงมีคา่ ดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ เต็ง รักใหญ่
และ รัง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษานี้ พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้มีค่า 2.39 โดยพบไม้เหียง
เต็ง และรักใหญ่ มีค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศมากที่สุด ซึ่งเห็นได้ว่ามีค่าใกล้เคียงกันแม้เวลาจะผ่านไป
15 ปี เนื่องจากมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในป่าเต็งรังบริเวณนี้ ท�ำให้การฟื้นตัวของป่าเต็งรังเป็นไปได้ช้า
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2. มวลชีวภาพป่าไม้
ป่าเต็งรังมีมวลชีวภาพป่าไม้ 10,943 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 1) แยกเป็นมวลชีวภาพล�ำต้น กิ่ง ใบ และ
ราก 7,169, 1,825, 332 และ 1,618 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ พบไม้เหียงมีการสะสมมวลชีวภาพมากที่สุด
ร้อยละ 50.64 (5,542 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาคือ เต็ง รักใหญ่ มีการสะสมมวลชีวภาพ 2,674 และ 1,500
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ

3. การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพ
มีปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพทั้งหมด 5,406 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 1) แยกเป็นส่วนของล�ำต้น
กิ่ง ใบ และราก 3,577, 889, 160 และ 780 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ พบไม้เหียงมีการสะสมคาร์บอนใน
มวลชีวภาพมากที่สุดร้อยละ 50.64 (2,738 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาคือ เต็ง และรักใหญ่ มีการสะสมมวล
ชีวภาพ 1,321 และ 741 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าชนิดต่างๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกันในป่าแต่ละประเภท ป่าดิบชื้นมีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ
และป่าเต็งรัง โดยมีค่าเท่ากับ 263.94, 201.86, 99.47 และ 42.61 ตันต่อเฮกแตร์ หรือคิดเป็น 42,230, 32,298,
15,915 และ 6,818 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ (นวลปราง และ นันทนา, 2548) โดยพบการสะสมคาร์บอน
ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีค่ามากกว่าป่าเต็งรังบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่

4. การสะสมธาตุอาหารในมวลชีวภาพ
การสะสมไนโตรเจนในมวลชีวภาพทั้งหมด 61.52 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก 37.99, 9.67, 5.28 และ 8.57 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ  
การสะสมฟอสฟอรัสในมวลชีวภาพทั้งหมด 8.32 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก 5.74, 1.82, 0.43 และ 0.32 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ
การสะสมโพแทสเซียมในมวลชีวภาพทั้งหมด 41.85 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก 26.52, 7.30, 3.65 และ 4.37 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ
การสะสมแคลเซียมในมวลชีวภาพทั้งหมด 88.30 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก 54.48, 14.60, 4.98 และ 14.23 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ
การสะสมแมกนีเซียมในมวลชีวภาพทั้งหมด 20.44 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นส่วนของล�ำต้น กิ่ง ใบ
และราก 12.19, 3.65, 2.99 และ 1.62 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ
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Figure 1 Biomass and nutrient accumulations of tree species in dry dipterocarp forest
Figure 1  Biomass and nutrient accumulations of tree species in dry dipterocarp forest
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Table 1  Species list and growth forms of tree species in dry dipterocarp forest
Table 1 Species list and growth forms of tree species in dry dipterocarp forest
No
Family names
1 ANACARDIACEAE
2
3
4
5
6
7

APOCYNACEAE
BURSERACEAE
CHRYSOBALANACEAE
COMBRETACEAE
DILLENIACEAE
DIPTEROCARPACEAE

8 EBENACEAE
9 ERICACEAE
10 EUPHORBIACEAE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

FAGACEAE
GUTTIFERAE
IRVINGIACEAE
LABIATAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
LYTHACEAE
MELASTOMATACEAE
MYRTACEAE
OCHNACEAE
RHAMNACEAE
RHIZOPHORACEAE
RUBIACEAE

23 SAPOTACEAE
24 SYMPLOCACEAE
25 THEACEAE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Thai names
รัก฿หญ่
รักขีห้ มู
สัตบรรณ
มะกอกกลือ้ น
มะพอก
สมอเทย
ส้าน
ต็ง
รัง
หียง
ตับต่าต้น
ดาวราย, ตาฉี่คย
ต็งหนาม
หมือดลด
ก่อพะ
ติว้ กลีย้ ง
กระบก
ตีนนก
ก็ดดง
ประดู่
สลาขาว
หมือดจี้
มะห้า
ตาลหลือง
พุทราปุา
ฉียงพร้านางอ
ตุ้มกว้าว
ยอปุา
มะค็ด
ละมุดปุา
หมือดหอม
สารภีปาุ

Scientific names
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou
Semecarpus albescens Kurz
Alstonia scholaris (L.) R.Br.
Canarium subulatum Guillaumin
Parinari anamense Hance
Terminalia chebula Retz. Var. chebula
Dillenia obovata (Blume) Hoogland
Shorea btuse Wall. Ex Blume
Shorea siamensis Miq.
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. Ex Miq.
Diospyros ehretioides Wall. Ex G.Don
Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm.
Bridelia retusa (L.) A.Juss.
Aporosa villosa (Wall. Ex Lindl.) Baill.
Quercus kerrii Craib
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
Irvingia malayana Oliv. Ex A.W.Benn.
Vitex pinnata L.
Dalbergia oliveri Gamble
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Lagerstroemia tomentosa C.Presl
Memecylon scutellatum Naudin
Syzygium oblatum (Roxb.) Wall. Ex A.M.Cowan & Cowan
Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Gouania obtusifolia Vent.
Carallia brachiata (Lour.) Merr.
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
Morinda elliptica Ridl.
Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng.
Manilkara littoralis (Kurz) Dubard
Symplocos racemosa Roxb.
Anneslea fragrans Wall.
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species
in dry
dipterocarp
forest
Table
2 Quantitative
characteristics
of tree
species
in dry
dipterocarp
forest
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Species

เหียง
เต็ง
รักใหญ่
มะกอก
เหมื
เกลือ้อนด
รัโลด
ง
เก็ดแดง
ตาล
ละมุ
เหลือดงปุา
กระบก
เหมือดจี้
มะห้า
ส้าน
รักขีห้ มู
หนาม
ตุมะเค็
้มกว้ดาว
ก่อแพะ
ส้มปูอง
สัตบรรณ
ติว้ เกลีย้ ง
ประดู่
ตีนนก
สารภี
เต็งหนาม
ดาวลาย
มะพอก
สมอไทย
ตับเต่า
พุทธาปุา
เหมือด
เสลา
หอม
ยอปุา
Total

No. of
tree

1,076
1,281
559
72
81
85
64
18
21
10
19
13
9
13
12
10
5
6
7
3
3
2
3
3
2
1
3
2
1
1
1
1
3,38
6

Frequenc
y
(%)

Density
(tree/rai)

66.67 107.65
66.67 128.10
66.67 55.90
66.67 7.20
53.33 8.10
60.00 8.50
46.67 6.35
60.00 1.80
53.33 2.10
50.00 1.00
46.67 1.90
46.67 1.30
46.67 0.90
40.00 1.30
33.33 1.20
33.33 1.00
26.67 0.50
20.00 0.60
20.00 0.70
20.00 0.30
20.00 0.30
13.33 0.20
13.33 0.30
13.33 0.30
13.33 0.20
6.67
0.10
6.67
0.30
6.67
0.20
6.67
0.10
6.67
0.10
6.67
0.10
6.67
0.05
1,043 338.64

Basal
area
(m2/rai)

1.24
0.72
0.41
0.06
0.07
0.04
0.06
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.70

Relative (%)
Frequenc
y

6.39
6.39
6.39
6.39
5.11
5.75
4.47
5.75
5.11
4.79
4.47
4.47
4.47
3.83
3.19
3.19
2.56
1.92
1.92
1.92
1.92
1.28
1.28
1.28
1.28
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
100

Density

31.79
37.83
16.51
2.13
2.39
2.51
1.88
0.53
0.62
0.30
0.56
0.38
0.27
0.38
0.35
0.30
0.15
0.18
0.21
0.09
0.09
0.06
0.09
0.09
0.06
0.03
0.09
0.06
0.03
0.03
0.03
0.01
100

Dominanc
e

45.90
26.84
15.04
2.06
2.56
1.63
2.40
0.29
0.37
0.52
0.26
0.18
0.17
0.23
0.17
0.19
0.07
0.24
0.13
0.06
0.06
0.15
0.08
0.07
0.02
0.13
0.04
0.02
0.03
0.03
0.02
0.03
100

IVI
(300)

84.0
71.06
8
37.9
10.5
3
10.0
8
9.89
6
8.75
6.58
6.10
5.61
5.29
5.04
4.91
4.45
3.72
3.68
2.77
2.34
2.26
2.07
2.06
1.48
1.45
1.44
1.35
0.80
0.77
0.72
0.70
0.70
0.68
0.68
300

(%)

28.0
23.6
3
12.6
9
3.53
4
3.35
3.30
2.92
2.19
2.03
1.87
1.76
1.68
1.64
1.48
1.24
1.23
0.92
0.78
0.75
0.69
0.69
0.49
0.48
0.48
0.45
0.27
0.26
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
100
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Table
Table3  Species
3 Speciesdiversity
diversityindex
index(SWI)
(SWI)ofoftree
treespecies
speciesin indrydrydipterocarp
dipterocarpforest
forest
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Species

ต็ง
หียง
รัก฿หญ่
รัง
หมือดลด
มะกอกกลื้อน
ก็ดดง
ละมุดปุา
หมือดจี้
ตาลหลือง
มะห้า
รักขีห้ มู
หนามมะค็ด
กระบก
ตุ้มกว้าว
ส้าน
สัตบรรณ
ส้มปูอง
ก่อพะ
ติว้ กลีย้ ง
ต็งหนาม
ประดู่
สมอเทย
สารภี
ดาวลาย
ตับต่า
ตีนนก
พุทธาปุา
สลา
มะพอก
หมือดหอม
ยอปุา
Total

pi
0.3783
0.3179
0.1651
0.0251
0.0239
0.0213
0.0188
0.0062
0.0056
0.0053
0.0038
0.0038
0.0035
0.0030
0.0030
0.0027
0.0021
0.0018
0.0015
0.0009
0.0009
0.0009
0.0009
0.0009
0.0006
0.0006
0.0006
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0001
1.00

log2pi
-1.4025
-1.6534
-2.5989
-5.3161
-5.3859
-5.5556
-5.7369
-7.3332
-7.4784
-7.5556
-8.0251
-8.0251
-8.1406
-8.4036
-8.4051
-8.5556
-8.9182
-9.1430
-9.4036
-10.1406
-10.1406
-10.1406
-10.1406
-10.1406
-10.7255
-10.7255
-10.7255
-11.7255
-11.7255
-11.7255
-11.7255
-12.7255
-269.54
Shannon-Wiener Index
(H)
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pi*log2pi
-0.5305
-0.5256
-0.4290
-0.1334
-0.1288
-0.1181
-0.1076
-0.0455
-0.0419
-0.0402
-0.0308
-0.0308
-0.0288
-0.0248
-0.0248
-0.0227
-0.0184
-0.0162
-0.0139
-0.0090
-0.0090
-0.0090
-0.0090
-0.0090
-0.0063
-0.0063
-0.0063
-0.0035
-0.0035
-0.0035
-0.0035
-0.0019
-2.39
2.39
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Table
Table44Number
Numberofoftree
treeindividuals
individualsofof tree
tree species
species with
with different
different height
heightclasses
classesinindry
drydipterocarp
dipterocarpforest
forest
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Species
ต็ง
หียง
รัก฿หญ่
รัง
หมือดลด
มะกอกกลื้อน
ก็ดดง
ละมุดปุา
หมือดจี้
ตาลหลือง
มะห้า
รักขีห้ มู
หนามมะค็ด
กระบก
ตุ้มกว้าว
ส้าน
ยางขาว
ส้มปูอง
ก่อพะ
ติว้ กลีย้ ง
ต็งหนาม
ประดู่
สมอเทย
สารภี
ดาวลาย
ตับต่า
ตีนนก
พุทราปุา
มะพอก
สลา
หมือดหอม
ยอปุา
Total
%

กรมป่าไม้

Number of tree individuals with different height classes (m)
<5
5 – 10
10 – 15
15 – 20
Total
233
972
77
1,281
86
548
439
4
1,076
64
466
30
559
20
64
1
85
28
52
1
81
10
55
7
72
1
37
26
64
10
9
2
21
4
15
19
4
13
1
18
13
13
3
10
1
13
2
10
12
5
5
10
2
8
0
10
5
4
9
7
7
2
4
6
3
2
5
1
1
1
3
3
3
2
1
3
1
2
3
1
2
3
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
480
2,309
594
4
3,386
62.05
32.67
5.19
0.09
100
200
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Table 5 Number of tree individuals of tree species with different stem-girth classes in dry  dipterocarp
forest
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Table
forest
Table6  Biomass
6 Biomassof oftree
treespecies
speciesin indrydrydipterocarp
dipterocarp
forest
No

Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หียง
ต็ง
รัก฿หญ่
ก็ดดง
มะกอกกลื้อน
หมือดลด
รัง
กระบก
ละมุดปุา
ตาลหลือง
ส้มปูอง
หมือดจี้
รักขีห้ มู
ตุ้มกว้าว
มะห้า
ตีนนก
หนามมะค็ด
มะพอก
ส้าน
สัตบรรณ
สารภี
ติว้ กลีย้ ง
ประดู่
ต็งหนาม
ก่อพะ
ยอปุา
พุทราปุา
สมอเทย
หมือดหอม
ดาวลาย
สลา
ตับต่า
Total
%

Stem
3,626.72
1,753.39
984.52
192.57
144.14
133.25
101.05
40.80
22.18
16.95
16.00
15.08
14.72
13.39
11.50
10.79
10.57
9.97
9.32
9.28
4.79
4.54
4.51
4.30
3.86
2.27
1.97
1.79
1.74
1.14
0.96
0.77
7,169
65.51

Biomass (kg.rai-1)
Branch
Leaf
991.31
148.60
405.15
93.03
231.58
50.96
53.46
7.73
35.75
6.93
30.25
7.22
22.35
5.65
11.63
1.53
5.01
1.21
3.69
0.97
3.96
0.77
2.94
0.96
3.14
0.86
2.98
0.74
2.37
0.69
3.06
0.41
2.19
0.63
2.83
0.38
1.98
0.55
2.10
0.50
1.07
0.26
1.09
0.23
1.04
0.24
0.96
0.24
0.79
0.23
0.54
0.12
0.45
0.10
0.32
0.12
0.39
0.10
0.20
0.08
0.19
0.06
0.13
0.06
1,825
332
16.68
3.03

Root
775.22
422.20
233.15
40.97
32.98
32.35
24.99
8.44
5.50
4.27
3.66
4.06
3.73
3.30
2.98
2.22
2.73
2.06
2.37
2.26
1.17
1.07
1.08
1.05
1.00
0.53
0.47
0.50
0.42
0.32
0.25
0.23
1,618
14.78

Total
5,541.86
2,673.76
1,500.21
294.74
219.80
203.06
154.04
62.41
33.91
25.88
24.39
23.04
22.45
20.42
17.54
16.48
16.13
15.24
14.22
14.15
7.29
6.92
6.87
6.55
5.89
3.46
2.99
2.74
2.64
1.74
1.47
1.18
10,943
100
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Table
Table7  Carbon
7 Carbonamounts
amountsofoftree
treespecies
speciesin indrydrydipterocarp
dipterocarpforest
forest
No

Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หียง
ต็ง
รัก฿หญ่
ก็ดดง
มะกอกกลื้อน
หมือดลด
รัง
กระบก
ละมุดปุา
ตาลหลือง
ส้มปูอง
หมือดจี้
รักขีห้ มู
ตุ้มกว้าว
มะห้า
ตีนนก
หนามมะค็ด
มะพอก
ส้าน
สัตบรรณ
สารภี
ติว้ กลีย้ ง
ประดู่
ต็งหนาม
ก่อพะ
ยอปุา
พุทราปุา
สมอเทย
หมือดหอม
ดาวลาย
สลา
ตับต่า
Total

Stem
1,809.73
874.94
491.27
96.09
71.93
66.49
50.42
20.36
11.07
8.46
7.98
7.52
7.35
6.68
5.74
5.38
5.28
4.98
4.65
4.63
2.39
2.27
2.25
2.15
1.92
1.13
0.98
0.89
0.87
0.57
0.48
0.38
3,577

Carbon (kg.rai-1)
Branch
Leaf
Root
482.77
71.77
373.65
197.31
44.93
203.50
112.78
24.61
112.38
26.04
3.73
19.75
17.41
3.35
15.90
14.73
3.49
15.59
10.89
2.73
12.04
5.67
0.74
4.07
2.44
0.59
2.65
1.80
0.47
2.06
1.93
0.37
1.76
1.43
0.46
1.96
1.53
0.41
1.80
1.45
0.36
1.59
1.15
0.34
1.44
1.49
0.20
1.07
1.07
0.31
1.32
1.38
0.18
0.99
0.97
0.26
1.14
1.02
0.24
1.09
0.52
0.13
0.56
0.53
0.11
0.51
0.50
0.12
0.52
0.47
0.11
0.51
0.39
0.11
0.48
0.26
0.06
0.26
0.22
0.05
0.23
0.16
0.06
0.24
0.19
0.05
0.20
0.10
0.04
0.16
0.09
0.03
0.12
0.06
0.03
0.11
889
160
780
203
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Total
2,737.93
1,320.68
741.05
145.61
108.58
100.30
76.08
30.83
16.75
12.78
12.05
11.38
11.09
10.08
8.66
8.14
7.97
7.53
7.02
6.99
3.60
3.42
3.39
3.23
2.91
1.71
1.48
1.35
1.31
0.86
0.73
0.58
5,406

การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
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Table
Table8  Nitrogen
8 Nitrogenamounts
amountsof oftree
treespecies
speciesin indrydrydipterocarp
dipterocarpforest
forest
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Species
หียง
ต็ง
รัก฿หญ่
ก็ดดง
มะกอกกลื้อน
หมือดลด
รัง
กระบก
ละมุดปุา
ตาลหลือง
ส้มปูอง
หมือดจี้
รักขีห้ มู
ตุ้มกว้าว
มะห้า
ตีนนก
หนามมะค็ด
มะพอก
ส้าน
สัตบรรณ
สารภี
ติว้ กลีย้ ง
ประดู่
ต็งหนาม
ก่อพะ
ยอปุา
พุทราปุา
สมอเทย
หมือดหอม
ดาวลาย
สลา
ตับต่า
Total

Stem
19.2216
9.2930
5.2179
1.0206
0.7639
0.7062
0.5356
0.2162
0.1176
0.0899
0.0848
0.0799
0.0780
0.0710
0.0609
0.0572
0.0560
0.0528
0.0494
0.0492
0.0254
0.0241
0.0239
0.0228
0.0204
0.0121
0.0104
0.0095
0.0092
0.0060
0.0051
0.0041
37.99

Nitrogen (kg.rai-1)
Branch
Leaf
5.2540
2.3628
2.1473
1.4792
1.2274
0.8102
0.2834
0.1229
0.1895
0.1101
0.1603
0.1148
0.1185
0.0898
0.0617
0.0243
0.0266
0.0193
0.0195
0.0154
0.0210
0.0122
0.0156
0.0153
0.0166
0.0136
0.0158
0.0118
0.0126
0.0110
0.0162
0.0065
0.0116
0.0101
0.0150
0.0060
0.0105
0.0087
0.0111
0.0080
0.0057
0.0042
0.0058
0.0036
0.0055
0.0038
0.0051
0.0038
0.0042
0.0037
0.0028
0.0019
0.0024
0.0017
0.0017
0.0019
0.0021
0.0015
0.0011
0.0012
0.0010
0.0010
0.0007
0.0009
9.67
5.28

Root
4.1087
2.2376
1.2357
0.2172
0.1748
0.1714
0.1324
0.0447
0.0292
0.0226
0.0194
0.0215
0.0197
0.0175
0.0158
0.0118
0.0145
0.0109
0.0126
0.0120
0.0062
0.0057
0.0057
0.0056
0.0053
0.0028
0.0025
0.0027
0.0022
0.0017
0.0013
0.0012
8.57

Total
30.9470
15.1570
8.4913
1.6440
1.2384
1.1528
0.8763
0.3470
0.1926
0.1474
0.1374
0.1323
0.1281
0.1161
0.1003
0.0916
0.0922
0.0847
0.0812
0.0803
0.0414
0.0391
0.0389
0.0372
0.0337
0.0196
0.0170
0.0158
0.0150
0.0101
0.0084
0.0069
61.52

204
การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 207

การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
กรมป่าไม้

Table
in dry
dipterocarp
forest
Table9  Phosphorus
9 Phosphorusamounts
amountsof oftreetreespecies
species
in dry
dipterocarp
forest
No

Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หียง
ต็ง
รัก฿หญ่
ก็ดดง
มะกอกกลื้อน
หมือดลด
รัง
กระบก
ละมุดปุา
ตาลหลือง
ส้มปูอง
หมือดจี้
รักขีห้ มู
ตุ้มกว้าว
มะห้า
ตีนนก
หนามมะค็ด
มะพอก
ส้าน
สัตบรรณ
สารภี
ติว้ กลีย้ ง
ประดู่
ต็งหนาม
ก่อพะ
ยอปุา
พุทราปุา
สมอเทย
หมือดหอม
ดาวลาย
สลา
ตับต่า
Total

Stem
2.9014
1.4027
0.7876
0.1541
0.1153
0.1066
0.0808
0.0326
0.0177
0.0136
0.0128
0.0121
0.0118
0.0107
0.0092
0.0086
0.0085
0.0080
0.0075
0.0074
0.0038
0.0036
0.0036
0.0034
0.0031
0.0018
0.0016
0.0014
0.0014
0.0009
0.0008
0.0006
5.74

Phosphorus (kg.rai-1)
Branch
Leaf
Root
0.9913
0.1932
0.1550
0.4051
0.1209
0.0844
0.2316
0.0662
0.0466
0.0535
0.0100
0.0082
0.0358
0.0090
0.0066
0.0302
0.0094
0.0065
0.0224
0.0073
0.0050
0.0116
0.0020
0.0017
0.0050
0.0016
0.0011
0.0037
0.0013
0.0009
0.0040
0.0010
0.0007
0.0029
0.0012
0.0008
0.0031
0.0011
0.0007
0.0030
0.0010
0.0007
0.0024
0.0009
0.0006
0.0031
0.0005
0.0004
0.0022
0.0008
0.0005
0.0028
0.0005
0.0004
0.0020
0.0007
0.0005
0.0021
0.0007
0.0005
0.0011
0.0003
0.0002
0.0011
0.0003
0.0002
0.0010
0.0003
0.0002
0.0010
0.0003
0.0002
0.0008
0.0003
0.0002
0.0005
0.0002
0.0001
0.0005
0.0001
0.0001
0.0003
0.0002
0.0001
0.0004
0.0001
0.0001
0.0002
0.0001
0.0001
0.0002
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
1.82
0.43
0.32
205
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Total
4.2409
2.0132
1.1321
0.2258
0.1667
0.1527
0.1155
0.0480
0.0254
0.0194
0.0185
0.0171
0.0168
0.0153
0.0131
0.0127
0.0120
0.0117
0.0106
0.0106
0.0055
0.0052
0.0052
0.0049
0.0044
0.0026
0.0023
0.0020
0.0020
0.0013
0.0011
0.0009
8.32

การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
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Table
Table1010  Potassium
Potassiumamounts
amountsofoftree
treespecies
speciesin indrydrydipterocarp
dipterocarpforest
forest
No

Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หียง
ต็ง
รัก฿หญ่
ก็ดดง
มะกอกกลื้อน
หมือดลด
รัง
กระบก
ละมุดปุา
ตาลหลือง
ส้มปูอง
หมือดจี้
รักขีห้ มู
ตุ้มกว้าว
มะห้า
ตีนนก
หนามมะค็ด
มะพอก
ส้าน
สัตบรรณ
สารภี
ติว้ กลีย้ ง
ประดู่
ต็งหนาม
ก่อพะ
ยอปุา
พุทราปุา
สมอเทย
หมือดหอม
ดาวลาย
สลา
ตับต่า
Total

Stem
13.4189
6.4875
3.6427
0.7125
0.5333
0.4930
0.3739
0.1510
0.0821
0.0627
0.0592
0.0558
0.0545
0.0495
0.0425
0.0399
0.0391
0.0369
0.0345
0.0344
0.0177
0.0168
0.0167
0.0159
0.0143
0.0084
0.0073
0.0066
0.0064
0.0042
0.0036
0.0029
26.52

Potassium (kg.rai-1)
Branch
Leaf
3.9653
1.6346
1.6206
1.0233
0.9263
0.5606
0.2139
0.0850
0.1430
0.0762
0.1210
0.0794
0.0894
0.0621
0.0465
0.0168
0.0200
0.0134
0.0148
0.0106
0.0159
0.0085
0.0118
0.0106
0.0126
0.0094
0.0119
0.0082
0.0095
0.0076
0.0123
0.0045
0.0088
0.0070
0.0113
0.0041
0.0079
0.0060
0.0084
0.0055
0.0043
0.0029
0.0043
0.0025
0.0041
0.0026
0.0038
0.0026
0.0032
0.0026
0.0022
0.0013
0.0018
0.0012
0.0013
0.0013
0.0016
0.0011
0.0008
0.0009
0.0008
0.0007
0.0005
0.0006
7.30
3.65

Root
2.0931
1.1399
0.6295
0.1106
0.0891
0.0873
0.0675
0.0228
0.0149
0.0115
0.0099
0.0110
0.0101
0.0089
0.0081
0.0060
0.0074
0.0056
0.0064
0.0061
0.0031
0.0029
0.0029
0.0028
0.0027
0.0014
0.0013
0.0014
0.0011
0.0009
0.0007
0.0006
4.37

Total
21.1118
10.2714
5.7591
1.1220
0.8416
0.7808
0.5929
0.2371
0.1303
0.0997
0.0934
0.0891
0.0865
0.0785
0.0677
0.0626
0.0622
0.0579
0.0548
0.0544
0.0280
0.0265
0.0264
0.0252
0.0227
0.0133
0.0115
0.0106
0.0102
0.0068
0.0057
0.0046
41.85
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Table
Table1111  Calcium
Calciumamounts
amountsofoftree
treespecies
speciesin indrydrydipterocarp
dipterocarpforest
forest
No

Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หียง
ต็ง
รัก฿หญ่
ก็ดดง
มะกอกกลื้อน
หมือดลด
รัง
กระบก
ละมุดปุา
ตาลหลือง
ส้มปูอง
หมือดจี้
รักขีห้ มู
ตุ้มกว้าว
มะห้า
ตีนนก
หนามมะค็ด
มะพอก
ส้าน
สัตบรรณ
สารภี
ติว้ กลีย้ ง
ประดู่
ต็งหนาม
ก่อพะ
ยอปุา
พุทราปุา
สมอเทย
หมือดหอม
ดาวลาย
สลา
ตับต่า
Total

Stem
27.5631
13.3257
7.4823
1.4635
1.0955
1.0127
0.7680
0.3101
0.1686
0.1288
0.1216
0.1146
0.1119
0.1017
0.0874
0.0820
0.0803
0.0758
0.0709
0.0706
0.0364
0.0345
0.0343
0.0327
0.0293
0.0173
0.0149
0.0136
0.0132
0.0087
0.0073
0.0059
54.48

Calcium (kg.rai-1)
Branch
Leaf
7.9305
2.2290
3.2412
1.3954
1.8527
0.7644
0.4277
0.1159
0.2860
0.1039
0.2420
0.1083
0.1788
0.0847
0.0931
0.0230
0.0401
0.0182
0.0295
0.0145
0.0317
0.0115
0.0235
0.0144
0.0251
0.0129
0.0239
0.0111
0.0189
0.0104
0.0245
0.0061
0.0175
0.0095
0.0226
0.0057
0.0159
0.0082
0.0168
0.0076
0.0085
0.0040
0.0087
0.0034
0.0083
0.0036
0.0077
0.0036
0.0063
0.0035
0.0043
0.0017
0.0036
0.0016
0.0026
0.0018
0.0031
0.0014
0.0016
0.0012
0.0015
0.0009
0.0010
0.0008
14.60
4.98
207
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Root
6.8219
3.7153
2.0517
0.3606
0.2902
0.2846
0.2199
0.0743
0.0484
0.0376
0.0322
0.0357
0.0328
0.0291
0.0262
0.0196
0.0241
0.0181
0.0209
0.0199
0.0103
0.0094
0.0095
0.0092
0.0088
0.0047
0.0041
0.0044
0.0037
0.0028
0.0022
0.0020
14.23

Total
44.5446
21.6777
12.1511
2.3677
1.7756
1.6476
1.2514
0.5004
0.2753
0.2105
0.1970
0.1882
0.1827
0.1658
0.1430
0.1321
0.1315
0.1222
0.1158
0.1148
0.0592
0.0560
0.0557
0.0532
0.0480
0.0280
0.0242
0.0225
0.0215
0.0143
0.0120
0.0097
88.30

การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
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Table
  Magnesium
of tree
species
in dry
dipterocarp
forestforest
Table1212
Magnesiumamounts
amounts
of tree
species
in dry
dipterocarp
No

Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หียง
ต็ง
รัก฿หญ่
ก็ดดง
มะกอกกลื้อน
หมือดลด
รัง
กระบก
ละมุดปุา
ตาลหลือง
ส้มปูอง
หมือดจี้
รักขีห้ มู
ตุ้มกว้าว
มะห้า
ตีนนก
หนามมะค็ด
มะพอก
ส้าน
สัตบรรณ
สารภี
ติว้ กลีย้ ง
ประดู่
ต็งหนาม
ก่อพะ
ยอปุา
พุทราปุา
สมอเทย
หมือดหอม
ดาวลาย
สลา
ตับต่า
Total

Stem
6.1654
2.9808
1.6737
0.3274
0.2450
0.2265
0.1718
0.0694
0.0377
0.0288
0.0272
0.0256
0.0250
0.0228
0.0195
0.0183
0.0180
0.0169
0.0159
0.0158
0.0081
0.0077
0.0077
0.0073
0.0066
0.0039
0.0033
0.0030
0.0030
0.0019
0.0016
0.0013
12.19

Magnesium (kg.rai-1)
Branch
Leaf
1.9826
1.3374
0.8103
0.8373
0.4632
0.4586
0.1069
0.0696
0.0715
0.0623
0.0605
0.0650
0.0447
0.0508
0.0233
0.0138
0.0100
0.0109
0.0074
0.0087
0.0079
0.0069
0.0059
0.0086
0.0063
0.0077
0.0060
0.0067
0.0047
0.0063
0.0061
0.0037
0.0044
0.0057
0.0057
0.0034
0.0040
0.0049
0.0042
0.0045
0.0021
0.0024
0.0022
0.0021
0.0021
0.0022
0.0019
0.0021
0.0016
0.0021
0.0011
0.0010
0.0009
0.0009
0.0006
0.0011
0.0008
0.0009
0.0004
0.0007
0.0004
0.0005
0.0003
0.0005
3.65
2.99

Root
0.7752
0.4222
0.2331
0.0410
0.0330
0.0323
0.0250
0.0084
0.0055
0.0043
0.0037
0.0041
0.0037
0.0033
0.0030
0.0022
0.0027
0.0021
0.0024
0.0023
0.0012
0.0011
0.0011
0.0011
0.0010
0.0005
0.0005
0.0005
0.0004
0.0003
0.0003
0.0002
1.62

Total
10.2607
5.0505
2.8286
0.5448
0.4119
0.3843
0.2923
0.1148
0.0642
0.0492
0.0457
0.0442
0.0428
0.0387
0.0335
0.0303
0.0308
0.0281
0.0271
0.0268
0.0138
0.0130
0.0130
0.0124
0.0112
0.0065
0.0057
0.0053
0.0050
0.0034
0.0028
0.0023
20.44
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สรุปผล
การศึกษาความหลากชนิดพันธุ์ไม้ และการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในป่าเต็งรัง ที่สถานีวนวัฒน
วิจัยเชียงใหม่ อ�ำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ทงั้ หมด 32 ชนิด ใน 31 สกุล 25 วงศ์
พบพันธุไ์ ม้ในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) และวงศ์เข็ม (Rubiaceae)  มากทีส่ ดุ พันธุไ์ ม้ทมี่ คี า่ ความถีข่ องการพบ
สูงกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ เหียง (D. tuberculatus)  เต็ง (Shorea obtusa)  รักใหญ่ (Gluta usitata) และมะกอกเกลือ้ น
(Canarium subulatum)  พันธุ์ไม้ที่พบมีความหนาแน่นเฉลี่ย 339 ต้นต่อไร่ พันธุ์ไม้ที่มีความหนาแน่นมากที่สุด
คือ เต็ง เหียง และรักใหญ่ ตามล�ำดับ พันธุ์ไม้ที่พบมีความเด่นมากที่สุด คือ เหียง (ร้อยละ 45.90 ของพันธุ์
ไม้ทั้งหมด) รองลงมาคือ เต็ง (ร้อยละ 26.84) และรักใหญ่ (ร้อยละ 15.04) ตามล�ำดับ พันธุ์ไม้ที่มีค่าดัชนี
ความส�ำคัญมากที่สุดคือ เหียง (ร้อยละ 28.03 ของพันธุ์ไม้ทงั้ หมด) เต็ง (ร้อยละ 23.69 ของพันธุ์ไม้ทงั้ หมด) และ
รักใหญ่ (ร้อยละ 12.64 ของพันธุ์ไม้ทงั้ หมด) ตามล�ำดับ โดย พันธุ์ไม้เด่นทัง้ 3 ชนิดนี้มีค่าดัชนีความส�ำคัญรวมกัน
เท่ากับร้อยละ 64.36 ของพันธุ์ไม้ทั้งหมด  ดัชนีความหลากชนิด ของ (Shannon-Wiener index) มีค่าเท่ากับ
2.39 ป่าเต็งรังบริเวณนี้เป็นป่าที่เพิ่งฟื้นตัว ส่วนใหญ่จึงพบพันธุ์ไม้ที่มีความสูงต�่ำกว่า 10 เมตร และขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางต�่ำกว่า 50 เซนติเมตรจ�ำนวนมาก
มวลชีวภาพในป่าเต็งรัง คิดเป็น 10,943 กิโลกรัมต่อไร่ มีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพทั้งหมด
5,406 กิโลกรัมต่อไร่ พบการสะสมธาตุอาหารต่างๆ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
และแมกนีเซียม คิดเป็น 61.52, 8.32, 41.85, 88.30 และ 20.44 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ ไม้เหียงมีการสะสม
คาร์บอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพมากที่สุด รองลงมาคือ เต็ง และรักใหญ่  
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การศึกษานี้ด�ำเนินการโดยส�ำนักจัดการป่าชุมชน และศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้
ในพื้นที่ป่าชุมชน จ�ำนวน 12 แห่ง ด้วยการวางแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 60x60 เมตร จ�ำนวน 1 แปลง
(แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จ�ำนวน 36 แปลง) เพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและ
ปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมป่าไม้
ผลการศึกษาพบว่าป่าชุมชนบ้านโคกแจง จังหวัดราชบุรี มีคา่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ShannonWiener index; H) สูงที่สุดเท่ากับ 3.17 ขณะที่ป่าชุมชนบ้านเนินมณฑา จังหวัดจันทบุรมี ีค่า H ต�่ำที่สุดเท่ากับ 0
ส�ำหรับการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน พบว่าป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี มีค่ามากที่สุดเท่ากับ
73.93 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ขณะที่ป่าชุมชนบ้านบุตาก้องจังหวัดนครราชสีมา มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 6.87
ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ นอกจากนี้พบว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนมีความสัมพันธ์กับความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ระดับ r2=0.09 แต่มคี วามสัมพันธ์กับพื้นที่หน้าตัดของไม้ในป่าชุมชนที่ระดับ r2=0.87

ค�ำส�ำคัญ :  ป่าชุมชน การกักเก็บคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ

ส�ำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
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ABSTRACT
This study was supervised by community forest management bureau, and carried out by 12 centers of
community forestry research and development in 12 community forests. A 60x60 m permanent sampling
plot, consisting of 36 10x10 m subplots inside, was established in each community. The study aimed to
estimate biodiversity and carbon stock in community forest
The result illustrated that Baan Kokjang in Rachaburi province had the highest Shannon-Wiener
index (H) of 3.17 where Baan NernMonta in Chantuburi province was lowest (0). Regarding community
forest carbon only for above ground carbon, carbon density was highest in Baan Kokyai (73.93 tonC/ha) in
Nakornnachasrima and, was lowest in Baan Butakong (6.87 tonC/ha).  Furthermore, relationship between
biodiversity and forest carbon density was low (r2=0.09) whereas total basal area was related highly with
carbon density (r2=0.87)

Keywords :  Community forest,  Carbon stock,  Biodiversity
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ค�ำน�ำ
การเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธารป้องกันการพังทลายของดิน เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และกักเก็บ
คาร์บอนถือว่าเป็นการให้บริการทางระบบนิเวศของป่าไม้ทสี่ ำ� คัญต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์   แต่ความสามารถ
ในการให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพเป็ น ส� ำ คั ญ    โดย Thompson et al.
(2012) รายงานว่าความสามารถในการให้บริการทางระบบนิเวศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความหลากหลาย
ทางชีวภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน
จ�ำนวน 35 แห่ง โดยส�ำนักจัดการป่าชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่าการกักเก็บคาร์บอนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามความหลากหลายทางชีวภาพ (ข้อมูลจากส�ำนักจัดการป่าชุมชน)
ป่าชุมชนเป็นการจัดการป่าไม้รูปแบบหนึ่งที่อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่า
ปัจจุบันมีป่าชุมชนอย่างเป็นทางการมากกว่า 8,500 แห่ง เนื้อที่มากกว่า 3,500,000 ไร่ (ส�ำนักจัดการ
ป่าชุมชน, 2556) สะท้อนให้เห็นว่าป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ
กักเก็บคาร์บอน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ป่าชุมชนสามารถให้บริการทางระบบนิเวศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การตรวจวัดคุณภาพทั้งสองมิติข้างต้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมินสถานภาพความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จากชุมชนแล้ว ยังสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาแนวทางการจัดการป่าชุมชนให้เหมาะสมส�ำหรับชุมชนนัน้ ๆ อีกด้วย (Kapos et al., 2012)
จากความส�ำคัญของการตรวจวัดคุณภาพดังกล่าวส�ำนักจัดการป่าชุมชนได้ทำ� การศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการวางแปลงตัวอย่าง
ถาวร (Pearson et al., 2007) ซึ่งมีขนาดแปลงที่สามารถตรวจวัดได้จากการส�ำรวจระยะไกลหรือภาพถ่าย
ดาวเทียมในป่าชุมชนเพือ่ ตรวจสอบสภาพป่าชุมชนได้อย่างถูกต้องต่อเนือ่ งและเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ข้อมูล (verification) (Skole et al., 2013) บนสมมติฐานว่าป่าชุมชนที่มคี ่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
จะมีการกักเก็บคาร์บอนมากและหวังว่าจะน�ำข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบผลจากการวัดซ�ำ้
ในอีก 5 ปี ข้างหน้า หรือปีพ.ศ. 2560 เพื่อทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงสร้างป่า ความหนาแน่นของหมู่ไม้ ความเด่นหรือการปกคลุมพื้นที่ของหมู่ไม้ และปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
จากกรมป่าไม้

216 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

กรมป่าไม้

วิธีการศึกษา
ส�ำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนจ�ำนวน 12
แห่ง คัดเลือกป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและเงินอุดหนุนจากกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบจ�ำนวนศูนย์ฯ
ละ 1 ป่าชุมชน (Table 1) และท�ำการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางที่
ก�ำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้
1) สุ่มวางแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 60 × 60 เมตร เพื่อเป็นตัวแทนในป่าชุมชนจ�ำนวนป่าละ 1 แปลง
โดยแต่ละแปลงประกอบด้วยแปลงย่อยภายใน ขนาด 10 x 10 เมตร จ�ำนวน 36 แปลง และท�ำการบันทึกชนิด
จ�ำนวน ความโตและความสูงของต้นไม้ (พันธุ์ไม้ท่มี ีขนาดเส้นรอบวงเพียงอก (GBH) 15 เซนติเมตรขึ้นไป และสูง
มากกว่า 1.30 เมตรขึ้นไป) ทั้งนี้ต้นไม้ทุกต้นจะถูกติดป้ายโลหะและทาสีต�ำแหน่งที่ท�ำการวัดขนาดเพื่อประโยชน์
ในการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ปีถัดๆไปได้อย่างถูกต้อง
2) น�ำชุดข้อมูลต้นไม้ตามข้อ 1) มาวิเคราะห์ดังนี้
2.1 ดัชนีความส�ำคัญของพันธุ์ไม้ (Important Value Index, IVI) ค�ำนวณจากค่ารวมของค่า
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density, Rd) ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency, Rf)
และความเด่ น สั ม พั น ธ์ (Relative dominance, Rdo) เข้าด้วยกัน (ธิติ และชลธิดา, 2547
และจงรัก และคณะ, 2542 และดอกรัก และอุทศิ , 2552)
2.2 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ ตามวิธี จงรัก และคณะ (2542)
2.3 การกระจายของพรรณไม้ในป่าชุมชนตามชั้นขนาดความโต ตามวิธี ธิติ และชลธิดา 2547
และ ภานุมาศ และคณะ (2547)
			2.4 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน โดยสมการประมาณปริมาตรของพันธุไ์ ม้ในป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณของ Ogawa et al., (1968) และป่าพรุของ ทาเคชิ และคณะ (2544)
และน�ำปริมาตรคูณด้วยค่าคงที่ 0.47 (IPCC, 2006)

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จาก Table 2 แสดงถึงค่าดัชนีความส�ำคัญของชนิดพันธุ์ไม้ที่มีค่าสูงสุดเฉพาะ 5 ล�ำดับแรก ในแต่ละ
ป่าชุมชนยกเว้นป่าชุมชนบ้านเนินมณฑาที่มีเฉพาะไม้เสม็ดเพียงชนิดเดียว ซึ่งค่าดัชนีความส�ำคัญจะบ่งบอก
ถึงความส�ำคัญของพรรณไม้ในสังคม กล่าวคือพันธุไ์ ม้ทมี่ คี า่ ดัชนีความส�ำคัญสูงย่อมมีการแสดงออกในสังคมนัน้
ได้ ดีก ว่ า ไม้ ที่มีค ่ า ดั ช นีค วามส� ำ คั ญ ต�่ ำ กว่ า และประการส� ำ คั ญ พรรณไม้ ช นิด ใดที่ถู ก จั ด ล� ำ ดั บ อยู ่ ใ นกลุ ่ ม
ความส�ำคัญต้นๆ สามารถเรียกได้ว่าเป็นไม้ดัชนี (indicator tree species) ที่ใช้ในการระบุชนิดสังคมพืช
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หรือชนิดป่า (ดอกรัก และอุทิศ, 2552) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบว่าป่าชุมชนที่ท�ำการศึกษามีสภาพเป็น
กลุ่มความสําคัญต้นๆ สามารถเรียกได้ว่าเป็นไม้ดัชนี (indicator tree species) ที่ใช้ในการระบุช นิดสัง คมพืช
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าพรุ และป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ โดยประมาณร้อยละ 50 ของพืน้ ทีศ่ กึ ษาเป็นป่าเต็งรัง  
หรือชนิดปุา (ดอกรัก และอุทิศ, 2552) ซึ่งในการศึกษาครั้งนีพ้ บว่าปุา ชุมชนที่ทํา การศึกษามีสภาพเป็นปุา
(Table 3) นอกจากนี้ Table 2 ยังบ่งบอกถึงสถานะของพันธุ์ไม้เด่นของแต่ละป่าชุมชนว่ามีความหนาแน่น ความถี่
เบญจพรรณ ปุาเต็งรัง ปุาพรุ และปุาเต็งรังผสมเบญจพรรณ โดยประมาณร้อ ยละ 50 ของพื้นที่ศึกษาเป็น
และความโต เป็นอย่างไร อาทิเช่น ป่าชุมชนบ้านศรีวิชัย พบว่า เหียงมีค่าความส�ำคัญสูงสุด (93.79)  เนื่องจาก
ปุาเต็งรัง (Table3) นอกจากนี้ Table 2 ยังบ่งบอกถึงสถานะของพันธุ์ไม้เ ด่นของแต่ละปุา ชุมชนว่า มีความ
เป็นไม้ขนนาดใหญ่
(Rdo เท่ากับเป็39.18)
ความหนาแน่
ง (Rd
เท่าวกัิชบัย 41.80)
การกระจายใน
หนาแน่
ความถี่ และความโต
นอย่าและมี
งไร อาทิ
เ ช่น ปุา ชุนมสูชนบ้
า นศรี
พบว่า แม้
เหียวา่งมีเหีคย่างจะมี
ความสํ
า คัญ
่าไม่แตกต่เนืา่องจากพั
�ำดับรองๆ(Rdoเท่
มากนัากกับ(Rf39.18)
เท่ากับและมี
12.81)
เป็นต้น นสูง (Rdเท่า กับ 41.80)
สูพืง้นสุทีด่ป(93.79)
งจากเป็นธุน์ไไม้ม้ขลนาดใหญ่
ความหนาแน่
แม้ว่าเหียงจะมีการกระจายในพืน้ ที่ปุาไม่แตกต่างจากพันธุ์ไม้ลําดับรองๆ มากนัก (Rfเท่ากับ 12.81) เป็นต้น
Table 1 Basic Information of studied community forests
Table1 Basic Information of studied community forests
No.
Community forest
1 Baan Sriwichai, Lee, Lumphun

2 Baan Phong, Wiang Chiang Rung, Chiangrai
3 Baan Nongjorakae, Prankratai, KamphaengPhet
4 Baan Pokum, Naklang, Nongbaulumphu
5 Baan Butakong, Soongnern, NakhonRatchasima
6 Baan NernMonta, Nayaiarm, Chanthaburi
7 Baan Kokjang, Potaram, Ratchaburi
8 Princess Chulabhorn Park, Cha-uat, Nakhon Si Thammarat
9 Baan Borwar, KhuanNiang, Songkla
10 Baan Kaodin, Phaisali, Nakhonsawan
11 Baan Kokyai, Najaluay, UbonRatchathani
12 Baan Praw, Wattananakorn, Sakaew
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Area (rai)
Local responsible unit
612.00 Centre of Community Forestry Research and
Development 1 (Chiangmai)
168.25 Centre of Community Forestry Research and
Development 2 (Chiangrai)
220.00 Centre of Community Forestry Research and
Development 4 (Tak)
287.00 Centre of Community Forestry Research and
Development 6 (UdonThani)
230.19 Centre of Community Forestry Research and
Development 8 (NakhonRatchasima)
127.00 Centre of Community Forestry Research and
Development 9 (Chonburi)
500.00 Centre of Community Forestry Research and
Development 10 (Ratchaburi)
1,493.25 Centre of Community Forestry Research and
Development 12 (Nakhon Si Thammarat)
20.00 Centre of Community Forestry Research and
Development 13 (Songkla)
219.67 Centre of Community Forestry Research and
Development 14 (Nakhonsawan Branch)
145.63 Centre of Community Forestry Research and
Development 15 (UbonRatchathani Branch)
1,026.00 Centre of Community Forestry Research and
Development 16 (PrachinBuri)

Table 2  Floristic composition illustrated as important value index consisting of relative density (Rd),

กรมป่าไม้

   relative frequency (Rf) and relative dominance (Rdo) for studied community forests
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Table 2  (cont.)

โลด

Symplocos cochinchinensis (Lour.)
S. Moore Var. cochinchinensis
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Table 2  (cont.)

อย่างไรก็ตามจาก Table 3 แสดงให้เห็นว่าแม้ป่าเต็งรังในการศึกษาครั้งนี้จะพบมากที่สุด แต่พบว่า
ป่าเบญจพรรณของป่าชุมชนโคกใหญ่ มีชนิดพันธุ์ต้นไม้มากที่สุด จ�ำนวน 54 ชนิด รองลงมาเป็นป่าเต็งรังของ
บ้านโคกแจง จ�ำนวน 51 ชนิด (Table 3) และป่าพรุบ้านเนินมณฑาพบไม้เสม็ดเพียงชนิดเดียว (Table 2
และ 3) น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ว่า จ�ำนวนชนิดพันธุข์ องต้นไม้ของป่าเบญจพรรณในการศึกษาครัง้ นีโ้ ดยเฉลีย่ ไม่แตก
ต่างจากป่าเบญจพรรณ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน�้ำแม่กลอง ที่มีจ�ำนวน 48 ชนิด (ภานุมาศและคณะ, 2547)
ขณะที่จ�ำนวนชนิดพันธุ์ของต้นไม้ในป่าเต็งรังจากการศึกษามีแนวโน้มมากกว่าป่าเต็งรังสะแกราช 4 สังคมย่อย
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ซึ่งมีจ�ำนวน 35, 32, 29 และ 33 ชนิด ตามล�ำดับ (ศิริภา, 2529) และป่าเต็งรังบริเวณโครงการพัฒนาตาม
ขณะทีำ่จริําปนวนชนิ
ดพันงธุ-จั์ของต้
นไม้จัใงนปุ
งรังจากการศึ
มากกว่
าเต็สง,รั2540)
งสะแกราช 4 สังคมย่อย
พระราชด�
่าหนองเต็
กราช
หวัาดเต็นครราชสี
มา กซึษามี
่งมีจแ�ำนวโน้
นวน ม33
ชนิดาปุ(จรั
ซึ่งมีจํานวน 35, 32, 29 และ 33 ชนิด ตามลําดับ (ศิริภา, 2529) และปุาเต็งรังบริเวณโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริปุาหนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจํานวน 33 ชนิด(จรัส, 2540)
Table 3  Community forest characteristics
Table 3 Community forest characteristics

Deciduous Dipterocarp Forest
Dry Dipterocarp Forest
Deciduous Dipterocarp Forest
Deciduous Dipterocarp Forest
Mixed Deciduous Forest
Swamp Forest
Deciduous Dipterocarp Forest
Swamp Forest
Swamp Forest
Deciduous dipterocarp- Mixed
deciduous forest
Mixed Deciduous Forest
Deciduous Dipterocarp Forest
Deciduous Dipterocarp Forest

36
40
44
47
38
1
51
6
11

Density
(ton/hectare)
2,472
1,025
1,453
2,753
767
4,225
1,950
1,225
528

41

1,092

2.851

54
29
61

1,444
1,333
2,616

3.029
2.277
2.367

Deciduous Dipterocarp Forest
Deciduous Dipterocarp Forest
Deciduous Dipterocarp Forest

35
69
46

1,638
594
1,960

1.878
2.591
3.100

35
32
29
33

555
632
731
701

4.05
3.05
2.45
3.57

Community forest
Baan Sriwichai*
Baan Phong*
Baan Nongjorakae*
Baan Pokum*
Baan Butakong*
Baan NernMonta*
Baan Kokjang*
Princess Chulabhorn Park
Baan Borwar*
Baan Kaodin*

Forest type

*

Baan Kokyai*
Baan Praw*
Huay San Community Forest to
Royal Commemorative, Phrae 1
Baan Dong Ma Fueng 2
Baan Don 2
NakhonRatchasima Nursery
Extension Centre3
Nongteng-Chakarach Forest,
NakhonRatchasima 4
 Sakaerat Environmental
Research Station
 Payom-Korpea

Number of Species

H
2.136
2.634
2.958
2.290
2.646
0.000
3.170
0.230
1.647

Deciduous Dipterocarp Forest

 Teng - Rang
 Payom- Rang
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Table 3  (cont.)
Community forest
Nongteng-Chakarach Forest,
5
NakhonRatchasima
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Forest type
Deciduous Dipterocarp
Forest

Number of
Species

33

Density

(ton/hectare)
1,740

H

2.322

6
Mixed Deciduous Forest
21
2.892
Mae Huat Forest,Lampang
314
Mae-Klong Watershed
Mixed Deciduous Forest
48
219
Research Station 7
Baan Toa Daeng,Narathiwat8 Swamp Forest
46
1,381
3.822
หมายหตุ * : ผลการศึกษาครั้งนี้ 1: ศิริเชย (2549) 2 : นันทนา ละคณะ (2556) 3 : นิลุบล (2541) 4 : ศิริภา (2529)
หมายเหตุ * : ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ 1 : ศิ ริ ไ ชย (2549) 2 : นั น ทนา และคณะ (2556) 3 : นิ ลุ บ ล (2541)
5 : จรัส (2540) 6: อาภรณ์ (2532) 7: ภานุมาศละคณะ (2547)ละ 8 : สุภาวดี (2537)

   4 : ศิรภิ า (2529) 5 : จรัส (2540) 6:  อาภรณ์ (2532) 7: ภานุมาศและคณะ (2547) และ 8 : สุภาวดี (2537)
สําหรับความหนาน่นของต้นเม้พ บว่า ปุา พรุบ้า นนินมณฑา จัง หวัดจันทบุรี มีค่า มากที่สุดป็น
4,225 ต้น/ฮกตร์ซ่งึ อาจตกต่างจากปุาพรุบ้านต๊ะดง จังหวัดนราธิว าส ที่มีความหนาน่น 1,381 ต้น/
ส�ำหรับความหนาแน่นของต้นไม้พบว่าป่าพรุบ้านเนินมณฑา จังหวัดจันทบุรี มีค่ามากที่สุดเป็น 4,225
ฮกตร์ (สุภาวดี, 2537) นอกจากนี้ ห ากพิ จารณาความหนาน่ นของต้นเม้ปุา ต็ง รั ง ของปุ าชุ มชนที่
ต้ทํนาการศึ
/เฮกแตร์
ซึ่งอาจแตกต่
พรุบา้างนโต๊
ะแดง จังหวัต้ดนนราธิ
วาส ทีขณะที
่มีความหนาแน่
1,381 ้นต้ทีน่ /เฮกแตร์
กษา฿นครั
้งนีพ้ บว่าามีงจากป่
ค่า อยู่ราะหว่
1,333-2,753
/ฮกตร์
่ปุา ต็ง รังน฿นบางพื
ช่น
(สุ
ภาวดี, 2537)
นอกจากนี
ากพิ
นของต้านชุไม้
ปา่ เต็งรัมงพระกี
ของป่ายชุรติ
มชนที
การศึกจัษาในครั
ความหนาน่
นของต้
นเม้฿นปุห้ าต็
งรัจงทุารณาความหนาแน่
ติยภูมิบริวณครงการปุ
มชนฉลิ
ฯ ห้ท่ วำ� ยซาน
ง หวัด ง้ นี้
พบว่
่ระหว่ต้างน/ฮกตร์
1,333-2,753
/เฮกแตร์
รังในบางพื
ที่ เช่นเด้ความหนาแน่
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(ศิริภา, 2529) ส�ำหรับป่าเบญจพรรณในป่าชุมชนดัง Table 2 พบว่าอาจมีค่ามากกว่าป่าเบญจพรรณป่าแม่หวด
(นิตยา, 2533) ละปุาบญจพรรณบริวณสถานีวิจัยลุ่มน้ํา ม่กลอง ที่มีความหนาน่น 219 ต้น/ฮกตร์
จังหวัดล�ำปาง ที่มีความหนาแน่น 314 ต้น/เฮกแตร์ (อาภรณ์, 2532) ป่าเบญจพรรณลุ่มน�้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ
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กับ 0.000 แสดงให้เห็นว่าในที่นี้ป่าชุมชนบ้านโคกแจงมี
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กรมป่าไม้

องค์ประกอบทั้งสองมิติครบถ้วนมากที่สุดไม่ว่าจะมีชนิดพันธุ์ไม้ในป่าเป็นจ�ำนวนมากและแต่ละพันธุ์มีการ
กระจายสม�่ำเสมอทั่วพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับป่าชุมชนบ้านเนินมณฑาที่มีพันธุ์ไม้เสม็ด
เพียงชนิดเดียวจึงท�ำให้ป่าแห่งนีม้ คี ่า H เป็นศูนย์หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มคี วามหลากหลายทางชีวภาพแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ส�ำหรับป่าชุมชนอื่นๆที่มีค่าดัชนีลดหลั่นกันลงไป อาจอธิบายได้ว่าองค์ประกอบทั้งสองลดหลั่นกันตาม
ล�ำดับ (Table 2) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นว่าป่าชุมชนที่มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณมีค่า
H หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าป่าเต็งรังและป่าพรุ ตามล�ำดับ
นอกจากนีเ้ มือ่ เปรียบเทียบกับค่าดัชนีทไี่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้ กับป่าในพืน้ ทีอ่ นื่ (Table 2)  เช่น ป่าเต็ง
รังทุติยภูมบิ ริเวณโครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ห้วยซาน จังหวัดแพร่ (ศิริไชย, 2549) ป่าเต็งรังทุตยิ ภูมิ
ในป่าชุมชนบ้านดงมะเฟือง บ้านแม่เปาหลวง และบ้านดอน (นันทนา และคณะ, 2556) ป่าเต็งรังทุติยภูมิ
บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเพาะช�ำกล้าไม้นครราชสีมา (นิลุบล, 2541) ป่าเต็งรังทุติยภูมิ บริเวณโครงการพัฒนา
ตามพระราชด�ำริ ป่าหนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสีมา (จรัส, 2540) ป่าเบญจพรรณป่าแม่หวด จังหวัด
ล�ำปาง (อาภรณ์, 2532) ป่าเบญจพรรณบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน�้ำแม่กลอง (ภานุมาศ และคณะ, 2547)
และป่าพรุบ้านโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีความแตกต่างกันไป อาจพออธิบายได้ว่าองค์ประกอบทั้ง
สองประการดังกล่าวของค่า H มีลักษณะผันแปรกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อิทธิพลต่อความผันแปรของ
องค์ประกอบทั้งสอง อาทิเช่น ภูมิอากาศ ชนิดของดิน-หิน ความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล และชีวปัจจัย (ธวัชชัย,
2550) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของแต่ละชุมชนอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อความมากมายและการกระจาย
ของชนิดพันธุ์ไม้ในแต่ละสังคมพืช
จาก Figure 1 เมื่อจัดชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของพรรณไม้เฉพาะพันธุ์ไม้เด่น 10 ชนิดแรก
ในแต่ละพื้นที่ป่าชุมชน (ยกเว้นป่าชุมชนบ้านเนินมณฑาเนื่องจากมีไม้เสม็ดเพียงชนิดเดียว) พบว่า ส่วนใหญ่มี
ลักษณะการกระจายตัวแบบ L-Shape คือ มีจ�ำนวนต้นไม้มากในชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกต�่ำ  และ
ลดลงเมื่อชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกมีค่าสูงขึ้นซึ่งลักษณะการกระจายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพื้นที่
ป่าชุมชนนัน้ ถูกรบกวนจากการถูกบุกรุกท�ำลายมาก่อนแต่ทงั้ นีจ้ ะเห็นว่าได้ว่าพรรณไม้ในป่าชุมชนโดยส่วนใหญ่
สามารถเจริญเติบโตและทดแทนได้ดี สังเกตจากพบต้นไม้ขนาดเล็กเป็นจ�ำนวนมากกว่าต้นไม้ขนาดใหญ่
ซึ่งอาจพอสะท้อนถึงความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์จากป่าโดยชุมชนอาจไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติของต้นไม้ในป่ามากนักแต่อย่างไรก็ตาม หากสังเกตจากลักษณะการกระจายของความโตของพันธุ์ไม้
ในบางป่าชุมชน เช่นป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งกระจูดส�ำหรับ
จักสานผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพบว่า มีลักษณะการกระจายไม่เป็นแบบ L-shape โดยมี
ต้นไม้ขนาดเล็กน้อยกว่าต้นไม้ที่มีขนาดกลางเป็นอย่างมาก ซึ่งผลของการเก็บหากระจูดอาจรบกวนการเจริญ
เติบโตของลูกไม้และไม้หนุ่มจนกระทั่งไม่สามารถพัฒนาเป็นต้นไม้ในป่าแห่งนี้ได้ประกอบกับการขุดคูรอบพรุ
ซึ่งเป็นสังคมพืชที่มีลักษณะน�้ำท่วมขังและมีสภาพชื้นแฉะอยู่แทบตลอดทั้งปี (ธวัชชัย, 2552)  อาจกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่าพรุ และส่งผลให้ต้นไม้มขี นาดเล็ก และไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดเี ท่าที่ควร
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จาก Figure 2 พบว่ า บ้ า นโคกใหญ่ มี ก ารกั ก เก็ บ คาร์ บ อนเหนื อ พื้ น ดิ น มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น 73.93
ตันคาร์บอน/ไร่ รองลงมาได้แก่ บ้านเนินมณฑา (72.36) บ้านโพธิ์ค�ำ  (59.79) บ้านโป่ง (52.16) บ้านบ่อหว้า
(50.21) บ้านเขาดิน (38.85) สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (31.79) บ้านศรีวิชัย (30.67) บ้านพร้าว (30.33)
บ้านหนองจระเข้ (24.31) บ้านโคกแจง (17.30) และบ้านบุตาก้อง (6.87) ตามล�ำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
การกักเก็บคาร์บอนจ�ำแนกตามชนิดป่าพบว่าป่าพรุมีแนวโน้มกักเก็บคาร์บอนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ป่า
เบญจพรรณและป่ า เต็ ง รั ง ตามล� ำ ดั บ อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนของป่ า แต่ ล ะชนิ ด มี
ความผันแปรสูงมาก ซึ่งสอดคล้องตามลดาวัลย์ (2554) กล่าวว่าปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินที่สะสม
ของป่าธรรมชาติผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดป่า ชนิดพรรณไม้ท่เี ป็นองค์ประกอบองป่า ความหนาแน่น
ของป่า สภาพภูมิประเทศ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมป่าธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ มีความหนาแน่นของไม้
ขนาดใหญ่จ�ำนวนมากจะมีการกักเก็บคาร์บอนสูง ขณะที่ป่าทุติยภูมิหรือป่าที่ถูกท�ำลายและก�ำลังฟื้นคืน
สภาพป่านั้นมีการสะสมคาร์บอนต�่ำกว่าป่าธรรมชาติที่ไม่ถูกรบกวนมาก และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินโดยเฉลี่ยกับป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย เช่นป่าดงดิบ (122.94 ตัน/เฮกแตร์)
ป่าเบญจพรรณ (92.44 ตัน/เฮกแตร์) และป่าเต็งรัง (38.06 ตัน/เฮกแตร์) (ลดาวัลย์, 2554) พบว่าแม้ว่า
ป่าชุมชนบางแห่งจะมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย แต่โดยส่วนใหญ่การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนยังมีค่าต�่ำกว่าค่า
เฉลี่ยตามรายงานของลดาวัลย์ (2554) สะท้อนให้เห็นว่าป่าชุมชนสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือน
กระจก และบรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีศักยภาพและไม่อาจถูกละเลยได้
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Figure 1 Tree diameter class distribution in 12 community forests
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Figure 1  (cont.)
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Figure 2  Above ground carbon density from each studied community forest
นอกจากนี้ พบว่า การกักเก็บคาร์บอนของแต่ละป่าชุมชนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดพื้นที่
หน้าตัด (Figure 3) แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามล�ำดับ (Figure 4 และ 5)
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าป่าชุมชนใดที่มีต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าชุมชนที่มี
ต้นไม้ขนาดเล็ก แต่ป่าชุมชนใดที่มีความหนาแน่นและความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในพื้นที่มาก
อาจไม่สามารถกักเก็บคาร์บอนมากได้

Figure 3  Relationship between basal area (m2) and above ground carbon density (TonC/ha)
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Figure 4  Relationship between tree density (tree/ha) and above ground carbon density (TonC/ha)

Figure 5  Relationship between Shannon-Wiener index and above ground carbon density  (TonC/ha)
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ในปัจจุบันมีกลไกและมาตรการใหม่ๆ สร้างแรงจูงใจอย่างมีส่วนร่วมให้เกิด
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและทรัพยากรต่างๆ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสนับสนุนกลไกตลาด จูงใจให้มีการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ และสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายคาร์บอนจากการดูแลรักษาป่า เช่น คาร์บอนเครดิต
(Carbon Credit), เรดด์พลัส (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, REDD+) ซึ่ง
เมื่อน�ำความสัมพันธ์ต่างๆ ข้างต้นจากการศึกษาครั้งนี้มาพิจารณา จะเห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชน (Sunderland, 2011 และ CBD, 2013) มีความสัมพันธ์
กับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในส่วนเหนือพื้นดินต�่ำมาก ดังนั้นการน�ำกลไกเหล่านี้เพื่อสร้างแรงจูงใจจาก
ผลตอบแทนทางการเงินมาใช้กับการบริหารจัดการป่าชุมชนควรพิจารณาด�ำเนินการอย่างรอบคอบ เช่น
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ควรด�ำเนินการส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนควบคู่กับการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้กับป่าชุมชนนอกจากจะเป็นการสร้างความทนทานให้แก่ป่าชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน (Forest resilience) ยังจะท�ำให้ป่าสามารถให้บริการทางระบบนิเวศและทาง
อาหารให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วย (Thompson et al. 2012)

สรุปผล
จากการศึกษาพบว่าความหลากหลายทางชีวภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการกักเก็บคาร์บอนในป่า
ชุมชน โดยป่าชุมชนที่มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณมีแนวโน้มมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าป่าเต็งรัง
และป่ า พรุ ตามล� ำ ดั บ ขณะที่ ป ่ า ชุ ม ชนที่ เ ป็ น ป่ า พรุ ส ามารถกั ก เก็ บ คาร์ บ อนมากที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่
ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ตามล�ำดับ นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป่าชุมชนข้อมูล
ทางนิเวศบางประการดังแสดงในการศึกษาครั้งนี้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการป่าชุมชน เช่น ลักษณะ
การกระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพรรณไม้ในป่าชุมชนสามารถบ่งบอกถึงสภาพป่าในปัจจุบัน
ภายใต้การใช้ประโยชน์จากชุมชนอันน�ำไปประกอบการตัดสินใจในการด�ำเนินกิจกรรมป่าไม้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฟื้นฟู กันไฟ หรือการปลูกพันธุ์ไม้เสริมในป่าชุมชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าควบคู่กันไปมากที่สุด
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Genetic Diversity of Wax Tree (Rhus Succedanea L.)
in Thailand
วิชาญ เอียดทอง1
กรองทอง ใจแก้วแดง1

WICHAN EIADTHONG
KRONGTHONG JAIKAEWDAENG
บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยจ�ำนวน 96 ตัวอย่าง
ด้วยเทคนิค SCoT markers ที่ได้เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรในป่าธรรมชาติ และแปลงปลูกรวมพันธุ์
พบว่า PIC มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 0.36 ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงของ Jaccard อยู่ในช่วง 0.130 - 0.923 ค่า
เฮตเตอโรไซโกซิตีที่ได้จากค่าคาดหมายอยู่ในช่วง 0.21- 0.39 ค่าเฉลี่ยอยู่ 0.28 และมีค่า Gst เท่ากับ 0.275
ผลการวิเคราะห์แผนภูมแิ สดงความใกล้เคียงทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA สามารถจ�ำแนกกลุม่ ตัวอย่างออกได้
ได้ 10 กลุ่ม และพบว่าแต่ละต้นของต้นรักแกนมอภายในกลุ่มที่ 2, 4, 5, 6, 8 และ 9  เป็นตัวอย่างที่มาจาก
แหล่งประชากรเดียวกันภายในกลุ่มนัน้ ๆ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถจ�ำแนกสายต้นของต้นรักแกนมอได้ชัดเจน
และนับว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการคัดเลือกพันธุ์ต้นรักแกนมอในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ :   ความหลากหลายทางพันธุกรรม  ความผันแปรทางพันุกรรม  ต้นรักแกนมอ  Rhus succedanea
   ประเทศไทย

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ABSTRACT
The study of genetic diversity among 96 collected clones of wax tree in Thailand both in situ and
ex situ conservation sites using Start Codon Targeted (SCoT) markers. The resulted showed that polymorphic
information content (PIC) average at 0.36.  Jaccard’s similarity coefficient was ranged from 0.130 to 0.923.
The expected heterozygosity  range showed 0.21- 0.39, with an average of 0.28, and Gst average was
0.275.  The dendrogram constructed using unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA)
classified into 10 groups and within group of each group no.2, 4, 6, 8 and 9 which had originated only
1 origin.  The results showed the genetic diversity of wax tree was high to use as genetic database for wax
tree plantation improvement and raw lacquer production in the future.

Keywords :  Genetic diversity,  Genetic variation,  Wax tree,  Rhus succedanea,  Thailand
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ค�ำน�ำ
ยางรักเป็นชันธรรมชาติที่มีคุณลักษณะข้นเหนียว และจะแข็งตัวเมื่อชันแห้ง  ชันรักสามารถเคลือบ
ผิวหน้าภาชนะเครื่องใช้ให้มีความเป็นเงามันได้ดี   ส่งผลให้ภาชนะดังกล่าวมีความทนทานต่อความร้อน
ความชื้น กรด หรือด่างอ่อนๆ  อีกทั้งยางรักยังมีสมบัติเหนียวที่ใช้เชื่อมประสานให้ติดวัสดุติดกันได้ เช่น กาว
รวมทัง้ ใช้ในการถมปรับผิวหน้าวัสดุได้มคี วามเรียบสม�ำ่ เสมอจนสามารถสะท้อนแสงคงความใหม่แก่ภาชนะได้ดี
(จุลทรรศน์, 2551) ยางรักได้มาจากการกรีดมาจากล�ำต้นของพรรณไม้ที่เป็นสมาชิกของวงศ์ Anacardiaceae  
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สกุล คือ พรรณไม้สกุล Gluta มีอยู่ 2 ชนิดคือ รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou)
และรักน�ำ้ เกลีย้ ง (Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou) (วิชาญ, 2554)  และพรรณไม้สกุล  Rhus มีอยู่ 1 ชนิด คือ
รักแกนมอ  (cay son : Rhus succedanea L.) (Quang, 2002) และพรรณไม้สกุล Toxicodendron มีอยู่ 1 ชนิด คือ
รักจีน (Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A. Barkley) (จาง และจาง, 2551)  จากหลักฐานทางโบราณคดี
พบว่าในประเทศไทยรู้จักน�ำยางรักมาใช้ประโยชน์นานกว่า 4,000 ปี  ด้วยการน�ำมาเคลือบผิวหน้าภาชนะต่างๆ
ให้มีความสวยงามและเพิ่มความคงทนด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างตามภูมิปัญญาของช่างหัตถกรรมท�ำเครื่องรัก
และเครื่องเขินของแต่ละชุมชนที่มีความคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวในระดับท้องถิ่นและระดับชาติใน
ทวีปเอเชีย (วีระชัย, 2551)
รักแกนมอ  เป็นไม้ต้นมีชื่อสามัญว่า wax tree  โดยมีชื่อท้องถิ่นเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่
ของไทยอีกหลายชื่อไม่ว่า กะดอลิง (เลย, หนองคาย), รักแกนมอ (เพชรบูรณ์), มะกอกเกี้ยม (ประจวบคีรขี ันธ์),
มักกักเขา (ตราด), สะเดาช้าง (กลาง, เลย), ฮักไก่ (เชียงใหม่) (Chayamarit, 2010)  ในส่วนของลักษณะ
สัณฐานดังแสดงไว้ใน Figure 1 นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์กระจายอยู่ในสังคมพืชป่าดิบแล้ง  และป่าดิบเขา
ในประเทศไทยพบอยู่ในเขตภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนที่ระดับความสูงจากระดับน�้ำทะเล
ปานกลาง 600-2,000 เมตร มีร ายงานการเก็ บ ตั ว อย่ า งจากจั ง หวั ด นครนายก  นครราชสีม า   ชั ย ภู ม  ิ
เพชรบูรณ์  ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก  เชียงใหม่  ล�ำปาง  เชียงราย  และน่าน  (วิชาญ และคณะ, 2555)  ทุกส่วน
ที่มีชีวิต และน�้ำ ยางมีคุ ณ สมบั ติค ล้ า ยกั บ ต้ น รั ก ใหญ่ แ ละรั ก น�้ ำ เกลี้ย ง (วิช าญ, 2554) สีน�้ำ ยางรั ก ขณะที่
น�้ำยางยังไม่แข็งตัวมีความขุ่นข้นสีนำ�้ ตาลอ่อนและมีความโปร่งแสงกว่ารักใหญ่   ช่างฝีมือช่างหัตถกรรมรักใน
ประเทศเวียดนามและไต้หวัน  น�ำน�้ำยางของต้นรักแกนมอมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ในงานเคลือบผิว
เครื่องเรือนประเภทไม้ กระเบื้อง  และน�ำไขจากเมล็ดมาท�ำเทียนไข (Niimura et al., 1996; Lu et al., 2007)  
การใช้ประโยชน์ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการน�ำน�ำ้ ยางมาใช้ประโยชน์เช่นในประเทศเวียดนาม  การวิจัย
ครั้งนี้เพื่อต้องการน�ำยางรักดิบจากต้นรักแกนมอมาใช้ต่อการทดแทนและแก้ปัญหาขาดแคลนยางรักดิบที่ได้
เดิมได้มาจากต้นรักใหญ่เพียงชนิดเดียว ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอที่จะ
น�ำข้อมูลเพื่อหาพันธุกรรมที่ดีและเหมาะสมต่อการน�ำไปปลูกสวนป่าเพื่อการกรีดยางรักดิบต่อไปในอนาคต  
ทั้งนี้เนื่องจากช่วงการเก็บเกี่ยวยางรักดิบของต้นรักแกนมอหลังจากปลูกแล้วใช้ช่วงเวลาสั้นกว่าการปลูกต้น
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รักใหญ่และรักน�้ำเกลี้ยงคาดว่าใช้ระยะเวลาปลูกถึงช่วงที่กรีดยางได้อยู่ในช่วงประมาณ 5-7 ปี (วิชาญ, 2554)
SCoT (Start Codon Targeted Polymorphism)  เป็นเครื่องหมายทางโมเลกุลถูกพัฒนาขึ้นโดย Collard
และ Mackill (2009)  หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SCoT ใช้ไพร์เมอร์เพียงสายเดียว ที่มีลักษณะคล้ายกับ
เครื่องหมาย RAPD หรือ ISSR  ไพร์เมอร์ขนาด 18 นิวคลีโอไทด์ (18-mer) ที่มีล�ำดับเบสขึ้นต้นด้วยเบส -ATGในไพร์เมอร์แต่ละสาย แล้วท�ำการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี polymerase chain reaction (PCR) ใช้อุณหภูมิ
ส�ำหรับ annealing 50 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นท�ำแยกขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส
เป็นเทคนิคที่สามารถด�ำเนินการได้ง่าย  และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง  ไพร์เมอร์ที่ใช้เป็น universal primer  ผลการ
ตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ  เกิดโพลิมอร์ฟิซึมที่มีประสิทธิภาพต่อการน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล (Collard and
Mackill, 2009)
การน�ำเครื่องหมายทางโมเลกุลมาใช้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอเป็นวิธี
ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความแม่นย�ำสูง และสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว  การศึกษาครั้งนี้จึง
ได้เลือกใช้เครื่องหมาย SCoT มาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอ  มาช่วยระบุถึง
ความแตกต่ า งทางพั น ธุ ก รรมได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง    ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมของต้ น รั ก แกนมอใน
ประเทศไทยยั ง ไม่ มีก ารศึก ษามาก่ อ น  การศึก ษาพั น ธุ ก รรมของต้ น รั ก แกนมอจึง เป็ น ข้ อ มู ล พื้น ฐานทาง
พันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมต้นรัก
แกนมอภายในประเทศ เพื่อจะได้น�ำมาใช้ทรัพยากรพันธุกรรมของไม้ชนิดนี้ให้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

Figure 1  Morphological characteristics of wax tree; A) Habit, B) Leaves, C & D) infructescence and  E) fruit.
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วิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างพืชและการสกัดดีเอ็นเอ
น�ำตัวอย่างใบของต้นรักแกนมอจากแหล่งต่างๆ 6 แหล่งในประเทศไทย  จ�ำนวน 96 ตัวอย่าง (Table 1
และ Figure 2)  สกัดดีเอ็นเอจากใบรักแกนมอตามวิธีที่ประยุกต์มาจากวิธีการสกัดของ Agrawal et al. (1992)  
เติมสารละลาย 2X CTAB [2% CTAB (w/v), 1% PVP, 1 M  Tris-HCl pH 8.0, 0.5 M EDTA pH 8.0, 5 M NaCl,
β-mercaptoethanol] 700 ไมโครลิตร  บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 65 องศาเซลเซียส  นาน 60 นาที  เติมสารละลาย chloroform
: isoamyl alcohol (24:1) 500 ไมโครลิตร  เขย่าเบาๆ ให้สารละลายในหลอดผสมกัน  น�ำไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000
รอบต่อนาที   อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที   ดูดสารสกัดในส่วนบนย้ายไปยังหลอดใหม่   แล้วเติม
isopropanol ในปริมาตรที่เท่ากับสารละลาย  เขย่าหลอดไปมาเบาๆ น�ำเข้าตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
นาน 2-3 ชั่วโมง  น�ำไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที  ล้างตะกอน
ด้วย absolute ethanol และ 70 เปอร์เซ็นต์ ethanol ตามล�ำดับ  ปล่อยให้ตะกอนแห้ง  ละลายดีเอ็นเอ ด้วยสารละลาย TE
buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA pH 8.0)  เติมเอนไซม์ RNase A บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
นาน 3 ชั่วโมง  เก็บรักษาดีเอ็นเอไว้ท่อี ุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  ตรวจสอบคุณภาพและวัดปริมาณดีเอ็นเอ
ด้วยวิธอี ะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส  ใช้อะกาโรสเจลทีม่ คี วามเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์   ใช้ lambda DNA เป็นดีเอ็นเอ
มาตรฐานในเปรียบเทียบความเข้มข้น  น�ำแผ่นเจลที่ได้ไปส่องดูภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต  และบันทึกภาพ   

Table 1  Samples of Rhus succedanea were collected and used in this study.
No.
1
2
3
4
5
6

Collection sites
Chiang Mai (CM; 1a = Mae Daed, 1b = Doi Pui, 1c =
Mae Khamphong waterfall)
Phitsanulok (PL = Phu Hin Rong Kla national park)
Kamphaeng Phet (KP =  Kamphaeng Phet silvicultral
sesearch station)
Phetchabun (PB = Nam Nao national park))
Nakhon Ratchasima (NR = Sakaerat silvicultral
research station)
Nakhon Nayok (NN = Khao yai national park)

Number of samples
9
12
3
8
56
8
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Figure 2 Sample collection sites of Rhus succedanea
การคัดเลือกเครือ่ งหมาย SCoT ทีเ่ หมาะสมต่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอ
ท�ำการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยปฏิกริ ยิ าพีซอี าร์   โดยน�ำดีเอ็นเอทีส่ กัดได้มาการคัดเลือกไพร์เมอร์
SCoT (Table 2)  ปฏิกิริยาประกอบด้วย สารละลายดีเอ็นเอ (25 นาโนกรัม/ไมโครลิตร), 10X PCR buffer, 5
mM dNTP, 15 mM MgCl2 , 0.25 µM primer, Taq DNA polymerase (5 ยูนิต/ไมโครลิตร)  และเติมน�้ำกลั่น
จนมีปริมาตรรวม 20 ไมโครลิตร  โดยใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ C1000™ Thermal Cycler  (BIO-RAD)
โปรแกรมที่ใช้ในการท�ำปฏิกิริยาพีซีอาร์คือ ขั้นที่ 1  94 องศาเซลเซียส 3 นาที   ขั้นที่ 2  94 องศาเซลเซียส
50 วินาที   ขั้นที่ 3  50 องศาเซลเซียส 1 นาที   ขั้นที่ 4  72 องศาเซลเซียส 2 นาที   ท�ำซ�้ำขั้นที่ 2-4 36 รอบ
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และขั
น้ ที่ ต5พี72ซอี องศาเซลเซี
5 นาที  ตรวจสอบผลผลิ
ตพีสซอี ทีาร์่ความข้
  ด้วยวิมธอข้ี ะกาโรสเจลอิ
เล็กโตรโฟเรซี
ส ทีค่ วามเข้
ผลผลิ
าร์ ด้วยวิธยีอสะการสจลอิ
ล็กตรฟรซี
น 2% ฿ช้ 100
bp DNA ladder
plusมข้น
(Fermentas)
ป็นตํladder
า หน่งplus
มาตรฐานปรี
ย้องมด้
ว ยอธิ ดียมบรเมด์
 ถบดี
นอ   
2%  ใช้
100 bp DNA
(Fermentas)ยบที
เป็นยต�บำแหน่
มาตรฐานเปรี
ยบเทียบ  ย้ตรวจดู
อมด้วยเอธิ
เดีย อ็มโบรไมด์
ภาย฿ต้
สงอั
นทึกภาพก็บเว้ป็นนทึข้กอภาพเก็
มูล฿นการวิ
ตรวจดู
แถบดี
เอ็ลนตราเวอลต
เอภายใต้แสงอัละบั
ลตราไวโอเลต  และบั
บไว้เป็คราะห์
นข้อมูลในการวิเคราะห์
Table 2  List of sequences of each suitable SCoT primer were selected and used in this study.  
Table 2 List of sequences of each suitable SCoT primer were selected and used in this study.
Primer ID
Sequences (5'-3')
Annealing
Reference
temperature (°C)
SCoT46
ACAATGGCTACCACTGAG
50
Luo et al. (2010)
SCoT47
ACAATGGCTACCACTGCC
50
Luo et al. (2010)
SCoT48
ACAATGGCTACCACTGGC
50
Luo et al. (2010)
SCoT52
ACAATGGCTACCACTGCA
50
Luo et al. (2010)
SCoT55
ACAATGGCTACCACTACC
50
Luo et al. (2010)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิคราะห์ข้อมูล
วิคราะห์ข้อ มูลหาความสัมพันธ์ท างพันธุกรรม ปลผลข้อ มูลจากถบดี อ็นอ฿ห้ ป็นบบ
binaryวิเดยปรี
บถบดีอ็นมอที
วกันของทุกตัวอย่อามูงลจากแถบดี
ตํา หน่ง ทีเอ็่ปนรากฏถบดี
 อ็นbinary
อ
คราะห์ยขบที
้อมูลยหาความสั
พันธ์่ตทําหน่
างพังนดีธุกยรรม  แปลผลข้
เอให้เป็นแบบ
฿ห้ค่ายป็บเที
น ย1 บแถบดี
ถ้า เม่ปเรากฏถบดี
 อ็งนเดี
อ฿ห้
ป็น 0กตัคํวาอย่นวณค่
information
content
โดยเปรี
อ็นเอที่ต�ำแหน่
ยวกัคน่าของทุ
าง  ต�าำHแหน่polymorphic
งที่ปรากฏแถบดี
เอ็นเอให้
ค่าเป็น 1
ละ Gst เดย฿ช้
ปรกรมคอมพิ
ว ตอร์าสําH  polymorphic
ร็จรูป POPGENEinformation
version 1.31 content
(Yeh, et(PIC)
al., 1999)
ถ้า(PIC)
ไม่ปรากฏแถบดี
อ็นเอให้
ค่าเป็น 0 ค�ำนวณค่
และ Gst
สํา หรั
บ สร้า งผนภูมวิคเตอร์
วามสั
นธุกรรม
(dendrogram)
ค่า Jaccard’s
similarity
โดยใช้
โปรแกรมคอมพิ
ส�ำมเร็พัจนรูธ์ปท างพั
POPGENE
version
1.31 (Yeh,สร้etา งจาก
al., 1999)
ส�ำหรับสร้
างแผนภูมิ
coefficient
ด้ว ยวิ
unweighted
pair group
method
with arithmetic
(UPGMA)
ดย฿ช้
ความสั
มพันธ์ทางพั
นธุธกี รรม
(dendrogram)
สร้างจาก
ค่า Jaccard’s
similarityaverage
coefficient  ด้
วยวิธี unweighted
ําร็จรูป NTSYS-pc
2.10m (Rohlf,
2000)
pairปรกรมคอมพิ
group methodวตอร์
withสarithmetic
average version
(UPGMA)  โดยใช้
โปรแกรมคอมพิ
วเตอร์ส�ำเร็จรูป NTSYS-pc
version 2.10 m (Rohlf, 2000)
ผลการศึกษาละวิจารณ์ผล

ผลการศึกษาลายพิมพ์ดีอ็นผลการศึ
อของต้นรักกษาและวิ
กนมอจํจาารณ์
นวน ผ
96ลตัว อย่า ง ด้ว ยครื่อ งหมาย SCoT
จํานวน 24 เพร์มอร์ (Luo et al. (2010)พบว่า มี 5 เพร์มอร์ที่มีความหมาะสมที่฿ห้ ถบดี อนอชัดจน
ผลการศึSCoT47
กษาลายพิ
มพ์ดีเอ็นSCoT52
เอของต้ละ
นรักแกนมอจ�
96 ตัวอ็อย่
าง  ด้วยเครื่องหมาย
SCoT จ�ำนวน
คือ SCoT46
SCoT48
SCoT55 ำทีนวน
่฿ห้ ถบดี
นอละสามารถ฿ช้
จํา นกความ
24 ผัไพร์
เมอร์ (Luo
al. (2010)
ที่มีความเหมาะสมที
อ SCoT46  
นปรทางพั
นธุกetรรมของตั
วอย่พบว่
างเด้าอย่มีา5งชัไพร์
ดจนเมอร์
(Figure
3) มีขนาดถบดี่ให้อ็แนถบดี
ออยูเอนเอชั
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800-3,000
คู่บส จํา นวนถบดี อ็นอทั
36 ทีถบ
มีค่เาอ็ฉลี
่ยท่า กับ 7.2 ถบต่
อ เพร์ มอร์
ถบดี อ็นนธุอ
SCoT47  SCoT48  SCoT52
และ้ง หมด
SCoT55
่ให้แถบดี
นเอและสามารถใช้
จ�ำแนกความผั
นแปรทางพั
กรรม
จํานวนดั
งกล่อาย่วมี
พลี
มอร์(Figure
ฟิซึมอยู่ 3)34มีถบ
คิดป็น เ94.44
ต์ของถบดีอ็คูน่เอทั
้ง หมด
สดงว่เอ็านเอ
ของตั
วอย่างได้
างชั
ดเจน
ขนาดแถบดี
อ็นเออยูปอร์
่ในช่วซ็งน800-3,000
บส  จ�
ำนวนแถบดี
ตัว อย่36
า งต้แถบ  มี
นรักกนมอที
่ทําาการศึ
นปรทางพั
กรรมสู
ง งดยที
ทัง้ หมด
คา่ เฉลีย่ เท่
กับ 7.2กษามี
แถบต่คอวามผั
ไพร์เมอร์
   แถบดีเอ็นนธุเอจ�
ำนวนดั
กล่าวมี่เพร์
โพลี มอร์
มอร์ฟSCoT46
ซิ มึ อยู่ 34฿ห้แถบ
 อ็นเซ็อมากที
่สุด 10เอ็ถบ
 มอร์าตัSCoT52
 อ็นอน้่ท�ำอการศึ
ยที่สุดกพี
ยงความผั
5 ถบ
คิดจํเป็านนวนถบดี
94.44 เปอร์
นต์ของแถบดี
นเอทั้งละเพร์
หมด  แสดงว่
วอย่างต้มีนรัถบดี
กแกนมอที
ษามี
นแปร
คํานวณค่
า H งพบว่
าค่า่ไทีพร์่เด้เอมอร์
ยู่฿นช่SCoT46
วง 0.21-0.39
ค่าฉลี่ยท่
บ 0.28่สุดครื10่องหมายที
่มีค่า Hเมอร์
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มีแถบดีเอ็นเอน้อยที่สุดเพียง 5 แถบ  ค�ำนวณค่า H พบว่าค่าที่ได้อยู่ในช่วง 0.21-0.39  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28  
เพร์มอร์ SCoT48 ละที่มีค่า H ต่ําสุดคือครื่องหมาย SCoT46 ละ SCoT47 ส่ว นค่า PIC ป็นค่า ที่฿ช้
เครืวั่อดงหมายที
่มีคา่างทางพั
H สูงสุนดธุคืกรรมของครื
อ ไพร์เมอร์่องหมายดี
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่เด้อยู่฿นช่
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ส่วนค่
นค่าที่ใช้SCoT48
วัดความแตกต่
งทางพันธุมีกครรมของเครื
เอ็นเอแต่
ละต�ำ มอร์
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าค่ามีทีค่ได้่าอยู่
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ุ
ม
มาแบบสุ
ตัวอย่างมีความตกต่างกัน ดยค่า H ละ PIC ของ dominant marker จะมีค่า ต่ํา กว่า co-dominant ่ม
2 ตัmarker
วอย่างมีซึค่งวามแตกต่
งกัานกั  โดยค่
และ PIC
ของมีคdominant
จะมีคสดงว่
่าต�่ำกว่าา หล่
co-dominant
marker  
มีค่าสูงสุดาท่
บ 0.5 าคํHานวณค่
า Gst
่า ฉลี่ยท่marker
า กับ 0.275
ง ประชากรมี
ซึ่งมีความตกต่
ค่าสูงสุดเท่าางทางพั
กับ 0.5  ค�
นวณค่า Gst
มีค่างประชากรมากที
เฉลี่ยเท่ากับ 0.275
แสดงว่3)
าแหล่งประชากรมีความแตกต่างทาง
นธุกำรรมระหว่
างหล่
่สุด (Table
พันธุกรรมระหว่างแหล่งประชากรมากที่สุด (Table 3)
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Table
3  Polymorphisms,
H, PIC
andand
Gst Gst
values
in 96
samples
of Rhus
succedanea
as revealed by SCoT markers.

Primer
ID
SCoT46
SCoT47
SCoT48
SCoT52
SCoT55
Total
Average

Size of
bands
(bp)
850-3,000
800-3,000
900-2,500
1,200-2,700
800-3,000
-

No. of
scoreable
bands
10
9
6
5
6
36
7.2
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No.of
polymorphic
bands
10
7
6
5
6
34
6.8

238

% of
polymorphic
bands
100.00
77.78
100.00
100.00
100.00
94.44

H

PIC

0.21
0.21
0.39
0.33
0.27
0.28

0.299
0.375
0.375
0.375
0.374

Gst

0.3596 0.275

เมื่อวิเคราะห์การจัดกลุ่มและสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA  ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมที่ค�ำนวณด้วยวิธีของ Jaccard  อยู่ในช่วง 0.130-0.923  สามารถ
จัดกลุ่มตัวอย่างต้นรักแกนมอออกเป็น 10 กลุ่ม  โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 แบ่งที่ระดับความคล้ายคลึงเท่ากับ 0.43  
กลุ่มที่ 3 และ 4 แบ่งที่ระดับความคล้ายคลึงเท่ากับ 0.50  กลุ่มที่ 5 และ 6 แบ่งที่ระดับความคล้ายคลึงเท่ากับ
0.49  กลุ่มที่ 7 และ 8 แบ่งที่ระดับความคล้ายคลึงเท่ากับ 0.40 กลุ่มที่ 9 และ 10 แบ่งที่ระดับความคล้ายคลึง
เท่ากับ 0.36 (Figure 4)
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดนครนายก 5 ตัวอย่าง (NN1, NN2, NN3,
NN7, NN8)  ตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดพิษณุโลก 11 ตัวอย่าง (PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL7, PL8,
PL9, PL10, PL11, PL12)  ตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ตัวอย่าง (PB1, PB2, PB4, PB5,
PB6, PB8)  ตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 3 ตัวอย่าง (CM3, CM5, CM9)  ตัวอย่างมาจาก
แหล่งประชากรจังหวัดก�ำแพงเพชร 3 ตัวอย่าง (KP1, KP2, KP3)  และตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัด
นครราชสีมา 5 ตัวอย่าง (NR24, NR26, NR28, NR45, NR56)  ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ บี างตัวอย่างจากทัง้ 6 แหล่งประชากร  
ในกลุ่มนี้พบว่าตัวอย่าง PL5 และ PL8  มีความใกล้ชดิ ทางพันธุกรรมมากที่สุด  มีค่าความเหมือนทางพันธุกรรม
เท่ากับ 0.905  
กลุ่มที่ 2 มีเพียงตัวอย่างเดียวมาจากแหล่งประชากรจังหวัดเชียงใหม่ (CM1)
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดนครนายก 2 ตัวอย่าง (NN4, NN5)  
ตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ตัวอย่าง (PB7)  และตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัด
นครราชสีมา 24 ตัวอย่าง (NR1, NR3, NR4, NR6, NR7, NR8, NR11, NR12, NR15, NR16, NR25, NR31, NR36,
NR37, NR38, NR39, NR40, NR41, NR47, NR48, NR49, NR50, NR51, NR55)  
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดนครราชสีมา 19 ตัวอย่าง (NR9, NR14,
NR17, NR18, NR19, NR20, NR21, NR22, NR23, NR29, NR30, NR33, NR34, NR35, NR42, NR43, NR44,
NR53, NR54)  ในกลุ่มนี้พบว่าตัวอย่าง NR18 และ NR30  กับ  NR14 และ NR23  มีความใกล้ชดิ ทางพันธุกรรม
มากที่สุด  มีค่าความเหมือนทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.923  
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดนครราชสีมา 3 ตัวอย่าง (NR27, NR32,
NR46)  
กลุ่มที่ 6 มีเพียงตัวอย่างเดียวมาจากแหล่งประชากรจังหวัดนครราชสีมา (NR10)  
กลุ ่ ม ที่ 7 ประกอบด้ ว ยตั ว อย่ า งมาจากแหล่ ง ประชากรจั ง หวั ด นครนายก 1 ตั ว อย่ า ง (NN6)
และตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 5 ตัวอย่าง (CM2, CM4, CM6, CM7, CM8)  
กลุ่มที่ 8 มีเพียงตัวอย่างเดียวมาจากแหล่งประชากรจังหวัดนครราชสีมา (NR52)
กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดนครราชสีมา 3 ตัวอย่าง (NR2, NR13,
NR5)
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กลุ ่ ม ที่ 10 ประกอบด้ ว ยตั ว อย่ า งมาจากแหล่ ง ประชากรจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก 1 ตั ว อย่ า ง (PL6)
และตัวอย่างมาจากแหล่งประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ตัวอย่าง (PB3)
ผลการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม
ที่อยู่ในช่วง 0.130-0.923  พบว่าตัวอย่างต้นรักแกนมอในกลุ่มที่ 2, 4, 5, 6, 8 และ 9 ในแต่ละต้นภายในกลุ่ม
เป็นต้นที่มาจากแหล่งประชากรเดียวกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hiraoka et al.
(2009)  ที่ใช้เครื่องหมาย ISSR  AFLP  และ RAPD  หาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอที่เป็น
แม่ไม้รักแกนมอที่ถิ่นก�ำเนิดในประเทศญี่ปุ่น  ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่าสามารถแบ่งต้นรักแกนมอใน
ประเทศญี่ปุ่นออกเป็น 2 กลุ่ม ที่มีความผันแปรทางพันธุกรรมต�่ำ  และเป็นความสัมพันธ์ท่ยี ังคลุมเครือจากค่า
ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมและระยะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ปลูกอาจจะมีความเชื่อมโยงกับพันธุกรรม
ของต้นรักแกนมอที่ปลูกในแต่ละแหล่ง  ขณะที่ผลการศึกษาของ Hiraoka & Watanabe (2010)  ที่ได้ตรวจสอบ
หาแหล่ ง ก� ำ เนิ ด และสร้ า งแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างพั น ธุ ก รรมของต้ น รั ก แกนมอในประเทศญี่ ปุ ่ น ด้ ว ย
เครื่องหมายไมโครแซตเตลไลต์ 12 ต�ำแหน่ง  ที่ได้วิเคราะห์ด้วยวิธี principal coordinate analysis (PCA)  
ค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันและค่า pairwise Fst  พบว่าแหล่งประชากรจากภาคตะวันตกและ
แหล่งประชากรจังหวัดชิบะมีความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมมากกว่าแหล่งประชากรจังหวัดโอะกินะวะ  ดังนั้น
ความจ�ำเป็นต่อการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมจากแหล่งประชากรจังหวัดโอะกินะวะสมควรได้รบั การพิจารณาก่อนแหล่ง
ประชากรจังหวัดชิบะ  
ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เครื่องหมาย SCoT  ในการจ�ำแนกความแตกต่างทางพันธุกรรม
ของต้นรักแกนมอได้ดีต่อการน�ำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการศึกษาวิจัยความผันแปรทางพันธุกรรมที่
จะน�ำไปสู่การวางแผนอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรม  ตลอดจนการปลูกสร้างสวนป่าของต้นรักแกนมอในอนาคต
และหากต้องการผลการศึกษาที่แม่นย�ำมากขึ้นสมควรได้รับการเพิ่มจ�ำนวนไพร์เมอร์   รวมถึงการวิเคราะห์ที่มี
การผนวกเทคนิคเครือ่ งหมายไมโครแซตเตลไลต์มาใช้ในเพือ่ ท�ำให้จำ� แนกความแตกต่างระหว่างเฮตเตอร์โรไซโกต
และโฮโมไซโกตในการตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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Figure 4 Dendrogram based on UPGMA analysis of genetic similarity of 96 samples of Rhus succedanea obtained from SCoT markers.
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สรุปผล
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยที่เก็บตัวอย่างมาจาก
แหล่งประชากรธรรมชาติและประชากรในแปลงปลูกที่น�ำเข้ามาจากประเทศเวียดนามจ�ำนวน 96 ตัวอย่าง
ด้วยเครื่องหมาย SCoT จากการคัดเลือกด้วยไพร์เมอร์ที่เหมาะสมจ�ำนวน 5 ไพร์เมอร์ คือ SCoT46  SCoT47  
SCoT48  SCoT52  และ SCoT55  พบว่าไพร์เมอร์ดังกล่าวให้แถบดีเอ็นเอมีขนาดอยู่ในช่วง 800-3,000  คู่เบส  
จ�ำนวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 36 แถบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.2 แถบต่อไพร์เมอร์  จากจ�ำนวนดังกล่าวแถบดีเอ็นเอ
มีโพลีมอร์ฟิซึม 34 แถบคิดเป็น 94.44 เปอร์เซ็นต์ของแถบดีเอ็นเอทั้งหมดแสดงว่าต้นรักแกนมอที่ท�ำการ
ศึกษามีความผันแปรทางพันธุกรรมสูง  โดยมีคา่ H มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.207 - 0.402 เฉลีย่ เท่ากับ 0.288  ค่า PIC
เฉลีย่ อยู่ 0.36 และค่า Gst เฉลี่ยเท่ากับ 0.275  เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมที่
ค�ำนวณด้วยวิธีของ Jaccard  อยู่ในช่วง 0.130 - 0.923  สามารถจัดกลุ่มตัวอย่างต้นรักแกนมอได้เป็น 10 กลุ่ม
และพบว่าแต่ละต้นของต้นรักแกนมอภายในกลุม่ ที่ 2, 4, 5, 6, 8 และ 9  เป็นตัวอย่างทีม่ าจากแหล่งประชากร
เดี ย วกั น ภายในกลุ ่ ม นั้ น ๆ ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า สามารถใช้ เ ครื่ อ งหมาย SCoT ในการตรวจสอบ
ความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอได้ แต่ละกลุ่มตัวอย่างต้นรักแกนมอที่ได้จากการจัดแบ่งตามรูป
แบบทางพันธุกรรมมีความสัมพันธ์ทางภูมศิ าสตร์ของแหล่งก�ำเนิด โดยทีผ่ ลวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการวางแผนการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมและการปลูกสร้างสวนป่าของต้นรักแกนมอต่อไปในอนาคต  
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อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทย  สังคมพืชที่พบมีหลาย
สังคม เช่น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชืน้ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง การศึกษาความหลากชนิดของเห็ดในครัง้ นี้ เป็นการ
ส�ำรวจชนิดของเห็ด ที่พบอยู่ในแปลงศึกษาสังคมพืชถาวร จ�ำนวน 5 แปลง  ในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
โดยแปลงศึกษาสังคมพืชถาวรแต่ละแปลงมีพื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร (1 เฮกตาร์) การส�ำรวจครั้งนี้
ด�ำเนินการอยู่ในช่วงฤดูฝน (ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2553)
ผลการศึกษาพบเห็ดจ�ำนวนรวม 155 ชนิด สามารถจ�ำแนกได้จ�ำนวน 139 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน   52 สกุล
25 วงศ์ 8 อันดับ 2 ชั้นย่อย และ 1 ชั้น ส�ำหรับเห็ดที่ส�ำรวจพบทั้งหมดสามารถแบ่งตามบทบาทและหน้าที่
ในระบบนิเวศออกเป็น 5 กลุ่ม คือ เห็ดผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร 69 ชนิด เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา 60 ชนิด เห็ดที่
มีความสัมพันธ์กับปลวกหรือเห็ดโคน 5 ชนิด เห็ดที่เป็นสาเหตุของโรคพืช 3 ชนิด และเห็ดที่ยังไม่ทราบบทบาท
และหน้าที่ 10 ชนิด ในบรรดาเห็ดทัง้ หมดทีส่ ำ� รวจพบสามารถรับประทานได้หรือเป็นเห็ดสมุนไพรอย่างน้อย 40 ชนิด
ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน�ำมารวบรวมและจัดท�ำเป็นรูปเล่มคู่มือการศึกษาเห็ดเบื้องต้นในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อไปได้

ค�ำส�ำคัญ :  ความหลากชนิด  เห็ด  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พชื กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ABSTRACT
Mae Ping National Park is located in northern Thailand and composes of many kinds of forest, such as
evergreen forests and deciduous forests. The study of diversity of mushrooms was carried out by
surveying in 5 permanent plots in mixed deciduous and Dipterocarp deciduous forests. Each permanent
plot area was 10,000 square meters (1 ha). The survey was done once a month during rainy season 2010
(June 2010 to August 2010).
Results of the survey revealed 155 mushroom species in total, which 139 species could be
identified. The identified mushrooms were classified to 52 genera, 25 families, 8 orders, 2 subclasses and 1 class.
All of them were divided into 5 groups according to their roles and functions in the forest ecosystem,
namely, saprophytic mushrooms 69 species, ectomycorrhizal mushrooms 60 species, termite mushrooms
5 species, plant parasitic mushrooms 3 species and unknown roles and function 10 species. There were at
least  40 species can be classified on edible or medicinal mushrooms.
Results of the study are useful for preparing the field guide to mushrooms of Mae Ping National Park
and collecting into biodiversity database of Department of National Parks, Wildlife and Plant
Conservation.  

Keywords :  diversity,  mushrooms,  Mae Ping National Park
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ค�ำน�ำ
เห็ดเป็นสิ่งมีชีวติ ที่อยู่ในอาณาจักรรา เป็นกลุ่มราที่มีการรวมตัวกันของเส้นใยเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถหยิบ จับ สัมผัสได้ และเป็นทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่
ที่ส�ำคัญในระบบนิเวศป่าไม้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ ได้แก่ เห็ดผู้ย่อย
สลายอินทรียวัตถุ (saprophytic mushroom) เห็ดทีม่ คี วามสัมพันธ์รว่ มกับสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ (symbiosis mushroom)
และเห็ดที่เป็นปรสิตของสิ่งมีชีวิตอื่น (parasitic mushroom) หากขาดสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้แล้วจะส่งผลให้ระบบนิเวศ
ป่าไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากปกติ อาจส่งผลให้ความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆ อยู่ในภาวะ
ไม่สมดุลได้ ประโยชน์ของเห็ดเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าสามารถน�ำมาใช้ได้หลายช่องทาง เช่น เห็ดที่รับประทานได้
(edible mushroom) เห็ดสมุนไพร (medicinal mushroom) เห็ดที่ใช้ย้อมสี (dyeing mushroom) และเห็ดที่ใช้
เป็นสิ่งประดับตกแต่งในอุปกรณ์ต่าง ๆ (decorated mushroom) เป็นต้น
เห็ดนอกจากจะมีประโยชน์ตอ่ ระบบนิเวศและมนุษย์แล้วก็ยงั มีโทษอยูด่ ว้ ยเช่นกัน กล่าวคือ เห็ดบางชนิด
ที่ขึ้นอยู่บนไม้ท่เี ป็นโครงสร้างต่างๆ ที่ต้องการความคงทน เมื่อเห็ดไปเจริญขึ้นโครงสร้างดังกล่าวจะเสื่อมและผุ
ท�ำให้เสียหายได้ และโทษอีกประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานาน แม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงได้รับ
ความใส่ใจเป็นพิเศษ นั่นก็คือ เห็ดพิษ (poisonous mushroom) ซึง่ เป็นกลุม่ เห็ดทีส่ ร้างสารพิษขึน้ มาด้วยตัวเอง
มีรายงานกลุม่ ของสารพิษทีเ่ ห็ดสร้างขึน้ มาอยู่ 7 กลุม่ โดยกลุม่ ทีม่ พี ษิ ร้ายแรงทีส่ ดุ คือ อะมานิทนิ   (amanitin)
ซึ่งพบได้มากในเห็ดสกุล Amanita ลักษณะอาการที่เกิดจากพิษเห็ดโดยทั่วไป ได้แก่ ท้องร่วง คลื่นเหียน
อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น
สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในชนบทยังมีการด�ำรงชีวิตที่อิงอาศัยอยู่กับระบบนิเวศป่าไม้อยู่มาก ดังจะ
เห็นได้จากบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าที่มีการน�ำเห็ดป่าออกมาขายในลักษณะเป็นของป่า ราคาสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ตามชนิดของเห็ด ฤดูกาล และปริมาณของเห็ดทีอ่ อกในช่วงนัน้ ๆ แต่เป็นทีน่ ่าสังเกตว่าทุกปีจะมี
ประชาชนตามต่างจังหวัดบริโภคเห็ดพิษจนท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วย บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจาก
เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเห็ดชนิดที่รับประทาน วิธีการปรุงและการบริโภคไม่ถูกต้อง เป็นต้น จากสาเหตุ
ดังกล่าวข้างต้นท�ำให้ประชาชนเกิดความสนใจในทรัพยากรเห็ดมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่
สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการน�ำไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม น�ำไปสู่การจัดการองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปตามล�ำดับได้
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วิธีการศึกษา
1. การส�ำรวจและเก็บตัวอย่างเห็ด
1.1 การปฏิบัติงานในภาคสนาม
คัดเลือกแปลงศึกษาพันธุ์พืชถาวรภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ�ำนวน 5 แปลง ได้แก่
แปลงศึกษาพันธุพ์ ชื ถาวรป่าเต็งรัง 2 แปลง แปลงศึกษาพันธุพ์ ชื ถาวรป่าเต็งรัง ไม้พลวงเด่น 1 แปลง แปลงศึกษา
พันธุ์พืชถาวรป่าเต็งรัง พื้นที่ส่วนใหญ่มกี ้อนหิน 1 แปลง และแปลงศึกษาพันธุ์พชื ถาวรป่าเบญจพรรณ 1 แปลง
แต่ละแปลงมีขนาด 100 เมตร X 100 เมตร (1 เฮกตาร์) เก็บตัวอย่างเห็ดที่ขึ้นในทุกแปลง เดือนละ 1 ครั้ง เป็น
เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วย
ชนิดเห็ด และสิ่งที่เห็ดขึ้นอยู่
1.2 การเก็บเห็ดเพื่อการวินิจฉัยชนิดมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 เก็บตัวอย่างดอกเห็ดแต่ละชนิดหลายๆ ขั้นตอนของการพัฒนาเป็นดอกเห็ด และเก็บให้ได้
ส่วนประกอบทุกส่วนด้วย
1.2.2 เก็บดอกเห็ดแต่ละชนิดใส่ห่อแยกกัน เพื่อป้องกันการปะปนกันของสปอร์ บันทึกชนิดเห็ด
โดยให้รหัสและหมายเลขก�ำกับ แปลงที่พบ และสิ่งที่เห็ดขึ้นอยู่ ส�ำหรับเห็ดที่มีความอ่อนนิ่มและเน่าเสียได้ง่าย
นิยมใช้กระดาษไขห่อ ส่วนเห็ดที่มีโครงสร้างแข็งและเน่าเสียได้ยากนิยมใช้ถุงพลาสติกห่อ
1.2.3 สังเกตและจดบันทึกลักษณะต่างๆ ของเห็ดที่อยู่ไม่คงทน ของเหลวที่ปรากฏออกมาเมื่อ
ดอกเห็ดฉีกขาด การเปลี่ยนสีของส่วนต่างๆ หรือสีของรอยช�้ำ เป็นต้น
1.2.4 บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นไม้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเห็ดที่ขึ้นอยู่บนดิน ประเภท
ของป่าที่พบเห็ด นิสัยการเจริญของดอกเห็ด พร้อมบันทึกภาพดอกเห็ดที่เจริญอยู่ตามธรรมชาติ
1.2.5 หลังจากน�ำเห็ดมาถึงที่พัก ต้องบรรยายลักษณะภายนอกที่เห็นด้วยตาเปล่าของดอกเห็ด
วั ด ขนาดของส่ ว นประกอบต่ า งๆ ท� ำ รอยพิม พ์ ส ปอร์ และถ่ า ยภาพตั ว อย่ า งเห็ ด ในระยะใกล้ (close up)
อีกครั้งหนึ่ง
1.2.6 น�ำตัวอย่างเห็ดใส่ในขวดพลาสติก ใส่สารดูดความชื้น (silica sand) เพื่อน�ำกลับไปวินิจฉัยชนิด
ในห้องปฏิบัติการต่อไป
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2. การจ�ำแนกระดับสกุลและชนิดของเห็ดในห้องปฏิบัติการ
น�ำตัวอย่างที่ได้จากการส�ำรวจมาวินิจฉัยในระดับสกุลและชนิด โดยอาศัยคู่มือการจ�ำแนกชนิดของ
เห็ดที่มีอยู่ และเมื่อวินิจฉัยเสร็จแล้ว ตัวอย่างจะน�ำไปท�ำให้แห้งด้วยการอบในตู้อบความร้อนแห้ง (oven)
ที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เมื่อตัวอย่างแห้งดีแล้วจึงน�ำไปเก็บไว้ในกล่องพลาสติกใส ภายในใส่
สารดูดความชื้น เพื่อป้องกันแมลงเข้าท�ำลายตัวอย่างเห็ด ติดฉลากบอกชนิดเห็ด แหล่งที่เก็บ วันเดือนปีที่
ส�ำรวจ ผู้เก็บ และผู้วนิ ิจฉัย และน�ำเข้าเก็บในตู้พพิ ิธภัณฑ์เห็ดต่อไป

3. การจ�ำแนกบทบาทและหน้าที่ของเห็ดในระบบนิเวศ
การจ�ำแนกบทบาทและหน้าที่ของเห็ดในระบบนิเวศ อาศัยสังเกตสิ่งที่เห็ดขึ้นอยู่ตั้งแต่ในการส�ำรวจ
ภาคสนาม สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. เห็ดผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุ โดยดูจากเห็ดที่ขึ้นอยู่กับเศษซากพืช
2. เห็ดที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น แบ่งออกเป็น
2.1 เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhizal mushroom) โดยดูจากเห็ดที่ขึ้นอยู่โดยตรง
กับดิน และจากการตรวจเอกสารของ Brundrett et al. (1996) และ Agerer (2006)
2.2 เห็ดที่มีความสัมพันธ์กับปลวก หรือ เห็ดโคน (termite mushroom) โดยดูจากลักษณะ
ของดอกเห็ดที่ส�ำรวจพบ
3. เห็ดที่เป็นปรสิตของพืช (plant parasitic mushroom) โดยสังเกตจากเห็ดที่ขึ้นอยู่กับต้นไม้ท่ยี ังมี
ชีวิต แต่มสี ภาพที่ทรุดโทรมและมีเห็ดขึ้นอยู่
4. เห็ดที่ไม่ทราบบทบาทและหน้าที่ (unknown function mushroom) ได้แก่ เห็ดที่ไม่สามารถ
วินิจฉัยชนิดได้ และไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าขึ้นมาจากสิ่งใดด้วย

4. สถานที่ท�ำการศึกษา
สถานที่ท�ำการศึกษาครั้งนี้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน ประกาศเป็นพื้นที่
อุทยานแห่งชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
เป็นอุทยานแห่งชาติล�ำดับที่ 32 ของประเทศ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1,003 ตารางกิโลเมตร  
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนความสูงเฉลี่ย 400-800 เมตรจากระดับ
น�้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงที่สุดมีความสูงประมาณ 1,238 เมตรจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่ง
ต้นน�้ำล�ำธารของล�ำน�ำ้ สาขาของแม่น�้ำปิง เช่น  ห้วยแม่ก้อ  ห้วยม่วง  ห้วยขุนเม่น  ห้วยไคร้ เป็นต้น
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ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ตอนบนของอุทยานแห่งชาติประมาณ 25 องศาเซลเซียส
ขณะที่บริเวณตอนล่างของพื้นที่บริเวณเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้ำฝนโดยเฉลี่ย
1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ประกอบไปด้วยป่าผลัดใบ ร้อยละ 80 ได้แก่ ป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชที่มีเนื้อที่
มากที่สุด พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง แดง มะขามป้อม พลวง เป็นต้น และป่าเบญจพรรณพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่
สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกลื้อน ประดู่ เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 เป็นป่าดงดิบขึ้นอยู่เป็นพื้นที่
แคบๆ ตามหุบเขาและริมล�ำห้วย
ทรัพยากรสัตว์ป่ามีรายงานว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพบ หมีควาย กวางผา เลียงผา เสือปลา เก้ง
หมูปา่ วัวแดง ลิงลม ลิงวอก ชะนีมอื ขาว กระรอก กระแต นกกาฮัง นกแก๊ก นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ นกเขียวคราม
นกกระทาทุ่ง นกคุ่ม นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง เป็นต้น รวมถึงสัตว์น�้ำอีกมากมายหลายชนิด

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาเห็ดภายในพืน้ ที่ พบเห็ดจ�ำนวน 155 ชนิด สามารถจ�ำแนกได้ 139 ชนิด จัดอยูใ่ น 52 สกุล
25 วงศ์ 8 อันดับ และ 2 ชั้นย่อย ใน 1 ชั้น คือ Basidiomycetes โดยจ�ำแนกได้ในระดับสกุล (Generic level) จ�ำนวน
57 ชนิด และระดับชนิด (Species level) จ�ำนวน 82 ชนิด ส่วนเห็ดอีก 16 ชนิดไม่สามารถระบุชนิด (Unidentified
species) ได้ เนื่องจากลักษณะภายนอกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และ/หรือ ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์มีไม่
ครบถ้วน จึงจัดแบ่งได้เพียงในระดับวงศ์ (Family level) และระดับอันดับ (Order level) โดยใช้ลกั ษณะรูปร่างของ
ส่วนที่ให้ก�ำเนิดสปอร์ของดอกเห็ดในการจ�ำแนก (Appendix table1)
เห็ดที่ส�ำรวจพบทัง้ 155 ชนิด เมื่อน�ำมาจ�ำแนกตามบทบาทและหน้าที่ในระบบนิเวศได้ ดังนี้ เห็ดผู้ย่อย
สลายอินทรียวัตถุ จ�ำนวน 69 ชนิด (ร้อยละ 44.52) เช่น Agaricus trisulphuratus, Auricularia delicate, Chaetocalathus
liliputianus, Coprinellus disseminatus, Crepidotus mollis, Cyathus striatus, Dacryopinax spathularia,
Gymnopilus aeruginosus, Hexagonia apiaria, Lentinus similes, Leucocoprinus fragilissimus, Marasmius
siccus, Microporus xanthopus, Polyporus badius, Psathyrella candolleana, Pycnoporus sanguineus,
Schizophyllum commune เป็นต้น เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา จ�ำนวน 60 ชนิด (ร้อยละ 38.51) เช่น Amanita
calyptroderma, A. princes, Astraeus hygrometricus, Austroboletus subflavidus, Boletus griseipurpureus,
Cantharellus cibarius, Craterellus odoratus, Heimiella retispora, Laccaria laccata, Lactarius volemus,
Mycoamaranthus cambodgensis, Pisolithus tinctorius, Russula alboareolata, Russula densifolia,
Scleroderma verrucosum, Strobilomyces  floccopus เป็นต้น เห็ดที่มีความสัมพันธ์กับปลวก จ�ำนวน 5 ชนิด
(ร้อยละ 3.23) ได้แก่ Termitomyces aurantiacus, T. eurhizus, T. indicus, T.microcarpus และ T. striatus เห็ดทีเ่ ป็น
สาเหตุโรคพืช จ�ำนวน 3 ชนิด (ร้อยละ 1.94) ได้แก่ Ganoderma applanatum, G. lucidum และ Unidentified No. 3
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และเห็ดที่ไม่ทราบบทบาทและหน้าที่ จ�ำนวน 18 ชนิด (ร้อยละ 11.61) เช่น Inocybe spp., Entolma spp.,
Cortinarius sp. และ Unidentified  (Figure1)
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Figure 1 Percentage of mushrooms of Mae Ping National Park, divided into 5 groups according to
their roles and functions in the forest ecosystem
นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศป่าไม้แล้ว ยังมีประโยชน์โดยตรงกับชุมชนบริเวณโดยรอบ
ผืนป่าอีกด้วย เช่น เห็ดที่รับประทานได้ เห็ดสมุนไพร เป็นต้น
บริเ วณพื้น ที่ป ่ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติแ ม่ ป ิ ง พบเห็ ด ที่ รั บ ประทานได้ และเห็ ด สมุ น ไพร เช่ น Amanita
calyptroderma, A. hemibapha subsp. javanica, A. princes, A. vaginata, Astraeus hygrometricus, Auricularia
auricular, A. fuscosuccinia, A.polytricha, Austroboletus subflavidus, Boletellus emodensis, Boletus griseipurpureus,
Cantharellus cibarius, C. minor, Coprinellus disseminatus, Craterellus odoratus, Dacryopinax spatularia,
Ganoderma lucidum, Heimiella retispora, Laccaria amethystea, L. laccata, Lactarius hygrophoroides,
L. volemus, Lentinus polychrous, L. squarrosullus, Macrocybe crassa, Macrolepiota gracilenta, Marasmius
siccus, Mycoamaranthus cambodgensis, Pisolithus tinctorius, Psathyrella candolleana, Russula alboareolata,
R. cyanoxantha, R. delica, R. densifolia, R. flavida, R. foetens, R. nigricans, R. rosacea, R. virescens,
Schizophyllum commune, Strobilomyces seminudus, Termitomyces aurantiacus, T. globulus, T. microcarpus,
T. striatus เป็นต้น
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สรุปผล
จากการศึกษาความหลากชนิดของเห็ดในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดล�ำพูน ช่วงเวลาระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2553 พบเห็ดจ�ำนวนรวม 155 ชนิด สามารถจ�ำแนกได้จ�ำนวน 139 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน
52 สกุล 25 วงศ์ 8 อันดับ 2 ชั้นย่อย และ 1 ชั้น ส�ำหรับเห็ดที่ส�ำรวจพบทัง้ หมดสามารถแบ่งตามบทบาทและ
หน้าที่ในระบบนิเวศออกเป็น 5 กลุ่ม คือ เห็ดผู้ย่อยสลายอินทรียสาร 69 ชนิด เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา 60 ชนิด
เห็ดที่มีความสัมพันธ์กับปลวกหรือเห็ดโคน 5 ชนิด เห็ดที่เป็นสาเหตุของโรคพืช 3 ชนิด และเห็ดที่ยังไม่ทราบ
บทบาทและหน้าที่ 10 ชนิด
พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชป่าเต็งรังจึงพบเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาจ�ำนวนมาก เนื่องจากพืชเด่น
เป็นพืชในวงศ์ยาง (Family Dipterocarpaceae) ส�ำหรับสกุลของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับ
ไม้วงศ์ยางที่พบในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ Amanita, Astreaus, Lactarius, Laccaria, Russula, Scleroderma เป็นต้น
ส�ำหรับเห็ด Ganoderma spp. พบรายงานว่าเป็นได้ทงั้ เห็ดผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุและเห็ดที่เป็นสาเหตุ
โรคพืช แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบขึ้นกับโคนรากของไม้รัง (Shorea siamensis) ที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่สภาพทรุดโทรม
พบรอยกัดแทะจากแมลงบริเวณโคนต้น ด้านการระบาดของเห็ดดังกล่าว พบว่ามีไม่มากถึงขนาดที่จะก่อให้
เกิดปัญหากับระบบนิเวศป่าไม้ เพียงแต่เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้นเพียงเท่านั้น
เห็ดที่รับประทานได้และเห็ดสมุนไพรเป็นอีกประโยชน์หนึ่งของเห็ด ซึ่งเป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
ในการศึกษาครั้งนี้พบเห็ดดังกล่าวหลายชนิด บางชนิดพบในปริมาณมากและพบทุกครั้งที่เข้าไปส�ำรวจ เช่น
เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) ซึง่ ชาวบ้านได้เข้ามาเก็บหาเห็ดเพือ่ น�ำออกไปจ�ำหน่ายในตลาดชุมชนใกล้เคียง
ในปริ ม าณค่ อ นข้ า งมากและขาดการควบคุ ม ดั ง นั้ น การเก็ บ หาเห็ ด ป่ า จึ ง ควรมี ม าตรการในการป้ อ งกั น
ทั้งด้านการสูญเสียของเชื้อเห็ดและการท�ำลายสภาพของป่าอันเนื่องมาจากการเก็บหาของป่า นอกจากนี้พบว่า
เห็ดในกลุ่มจีนัส Russula และ Boletus ซึ่งโดยทั่วไปมีความหลากหลายในระดับชนิดสูง การจัดจ�ำแนกโดย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้องน�ำเห็ดทั้งสองกลุ่มนี้มาศึกษาหาความหลากหลายและความ
เกี่ยวเนื่องทางพันธุกรรมในระดับ DNA
การใช้ประสบการณ์ในการเก็บเห็ดป่ามาเพื่อการบริโภคยังคงมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสน�ำเอาเห็ดพิษ
ซึ่งมีลักษณะปรากฏภายนอกที่คล้ายคลึงกันมาจ�ำหน่ายหรือบริโภคเองในครัวเรือน เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
จึงควรจะมีการผลักดันงานวิจัยด้านการศึกษาความหลากหลายและความเกี่ยวเนื่องทางพันธุกรรมในระดับ
DNA ของเห็ดป่ากินได้เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการยืนยันต่อไป
ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะน�ำมารวบรวมและจัดท�ำเป็นรูปเล่มคู่มือการศึกษาเห็ดเบื้องต้นในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อไป
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Appendix
table1  Mushrooms
in Mae
Ping National
Table 1 Mushrooms
diversity diversity
collectedcollected
in Mae Ping
National
Park Park
Genus

Species

Sap

Ect

Ter

Par

Unk

Subclass Agaricomycetidae
Order Agaricales
Family Agaricaceae
1

trisulphuratus Berk.



2

sp.1



3

sp.2



4

sp.3



sp.1



6

sp.2



7

sp.3



8

sp.4



9

sp.5



cepistipes (Sowerby) Pat.



5

10

Agaricus

Lepiota

Leucocoprinus

11
12

Macrolepiota

13

fragilissimus (Berk. &
M.A. Curtis) Pat.
gracilenta (Krombh.
ex Fr.) Mos.
procera (Scop. ex Fr.)
Singer





Family Coprinaceae
14

Coprinellus
Coprinus

disseminatus (Pers.)
J.E.Lange
lagopus (Fr.) Fr.

15



16

Psathyrella

candolleana (Fr.) Maire





Family Cortinariaceae
17

Cortinarius

sp.1



Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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Appendix table1 (continued)

Appendix table1 (continued)
Genus

Species

Sap

Ect Ter Par Unk

18

Crepidotus

19

Gymnopilus

mollis (Schaeff. ex Fr.)
Kummer
aeruginosus (Peck) Singer

20

Inocybe

sp.1



sp.2



sp.1



23

sp.2



24

sp.3



25

sp.4



26

sp.5



21




Family Entolomataceae
22

Entoloma

Family Hydnangiaceae
27

Laccaria

28

amethystea (Bull.) Murr.



laccata (Scop. ex Fr.) Cooke



Family Lycoperdaceae
29

Lycoperdon

perlatum Pers.



Family Marasmiaceae
30

Campanella

junghuhnii (Mont.) Singer



31

Chaetocalathus

liliputianus (Mont.) Singer



32

Marasmiellus

candidus (Bolton) Singer



33

Marasmius

siccus (Schwein.) Fr.



34

sp.1



35

sp.2



36

sp.3



Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom

Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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Appendix table1 (continued)

Appendix table1 (continued)
Genus
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Family Nidulariaceae
Cyathus
Family Pluteaceae
Amanita

Species

Sap Ect Ter Par Unk

sp.4
sp.5
sp.6
sp.7
sp.8
sp.9








striatus (Huds.) Willd. & Pers.



calyptroderma Ark. & Bal.
hemibapha subsp. javanica
Corner & Bas
princeps Corner & Bas
punctata (Cleland & Cheel)
D.A. Reid
vaginata (Bull.) Lam.
sp.1
sp.2
sp.3
sp.4
sp.5












Family Schizophyllaceae
Schizophyllum
commune Fr.
Family Strophariaceae
Pholiota
sp.1




Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,

Sap:Par:
saprophytic
mushroom,
Ect: ectomycorrhizal
mushroom,
termite mushroom,
plant parasitic
mushroom,
Unk: unknown
functionTer:
mushroom
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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Appendix table 1 (continued)
Appendix table 1 (continued)

			

Genus
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74

Species

Family Tricholomataceae
Macrocybe
crassa (Berk.) Peg. & Lodge
Mycena
sp.1
sp.2
sp.3
Termitomyces
aurantiacus (Heim) Heim
eurhizus (Berk.) Heim
indicus Natar
microcarpus (Berk. & Broome)
R.Heim
striatus (Beeli) R.Heim
Tricholoma
sp.1
sp.2
Order Boletales
Family Boletaceae
Austroboletus
subflavidus (Murr.) Wolfe
Boletellus
emodensis (Berk.) Singer
Boletus
griseipurpureus Corner
sp.1
sp.2
Heimiella
retispora (Pat. & C.F.Baker)
Boedijn
Strobilomyces
floccopus (Vahl ex Fr.) Karst
seminudus Hongo

Sap Ect Ter Par Unk





Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,

Sap:
mushroom,
Ect: ectomycorrhizal
Ter: termite mushroom,
Par: saprophytic
plant parasitic
mushroom,
Unk: unknownmushroom,
function mushroom
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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Appendix table 1 (continued)
Appendix table 1 (continued)
Genus

Species

Sap Ect Ter Par Unk

Family Hymenogasteraceae
75

Mycoamaranthus

cambodgensis (Pat.)
S.Lumyong, R.Sanmee,
P.Lumyong, Zhu L.Yang &
M.Trappe
Family Sclerodermataceae



76

Astraeus

hygrometricus (Pers.) Morg.



77

Pisolithus

tinctorius (Per.) Coker & Couch



78

Scleroderma

citrinum Pers.



79

flavidum Ellis & Everh.



80

verrucosum Pers.



81

sp.1



cibarius Fr.



minor Peck



odoratus (Schwein.) Fr.



sp.1



Order Cantharellales
Family Cantharellaceae
82

Cantharellus

83
84

Craterellus

85
Order Hymenochaetales

Family Hymenochaetaceae
86

Coltricia

cinnamonea (Pers.) Murr.



Order Polyporales
Family Albatrellaceae
87

Albatrellus

sp.



Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom

Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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Appendix table 1 (continued)
Appendix table 1 (continued)
Genus

Species

Sap Ect Ter Par Unk

Family Ganodermataceae
88

Ganoderma

89

applanatum (Pers.) Pat.



lucidum (Curtis) P.Karst.



Family Polyporaceae
90

Hexagonia

apiaria (Pers.) Fr.



tenuis (Hook.) Fr.



anthocephalus (Lév.) Pegler



93

polychrous Lév.



94

similis Berk. & Br.



95

squarrosulus Mont.



96

stupeus (Klotzsch) Pegler &
Rayner
vernicipes (Berk.) Kuntze



xanthopus (Fr.) Kuntze



arcularius Batsch. ex Fr.



100

badius (Pers.) Schwein.



101

sp.1



102

sp.2



103

sp.3



91
92

97

Lentinus

Microporus

98
99

Polyporus



104

Pycnoporus

sanguineus (Fr.) Murr.



105

Trametes

sp.1



Order Russulales
Family Auriscalpiaceae
106

Clavicorona

pyxidata (Pers.) Doty

Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,

Sap:
mushroom,
Ect: ectomycorrhizal
Ter: termite mushroom,
Par:saprophytic
plant parasitic
mushroom,
Unk: unknownmushroom,
function mushroom
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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Appendix table 1 (continued)
Appendix table 1 (continued)
Genus

กรมป่าไม้

Species

Sap Ect Ter Par Unk

Family Russulaceae
107

hygrophoroides Berk. & Curt.



108

volemus (Fr.) Fr.



109

sp.1



110

sp.2



111

sp.3
alboareolata Hongo




113

Cyanoxantha (Schaeff.) Pers.



114

delica Fr.



115

densifolia (Secr.) Gillet



116

emetica (Schaeff.) Pers.



117

flavida Frost



118

foetens (Pers.) Fr.



119

nigricans (Bull.) Fr.



120

rosacea (Pers.) S.F.Gray



121

virescens (Schaeff.) Fr.



122

sp.1



123

sp.2



124

sp.3



125

sp.4



126

sp.5



127

sp.6



128

sp.7



129

sp.8



112

Lactarius

Russula

Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom

Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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Appendix table 1 (continued)
Appendix table 1 (continued)
Genus

Species

Sap

Ect

Ter Par

Unk

Family Stereaceae
130

Stereum

ostrea (Blume ex Nees) Fr.



auricula (L.) Underw.



132

delicata (Fr.) Henn.



133

fuscosuccinea (Mont.) Farlow



134

mesenterica Pers.



135

ornata Pers.



136

polytricha (Mont.) Sacc.



137

tenuis (Lév.) Farlow



138

sp.



spathularia (Schwein.) Martin



140

Unidentified No.1



141

Unidentified No.2



142

Unidentified No.3

143

Unidentified No.4

144

Unidentified No.5

145

Unidentified No.6



146

Unidentified No.7



147

Unidentified No.8



Tremellomycetidae
Order Auriculariales
Family Auriculariaceae
131

Auricularia

Order Dacrymycetales
Family Dacrymycetaceae
139

Dacryopinax





Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom

Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom

264 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

262

การประชุมการป่าไม้ประจําปี 2556

กรมป่าไม้

Appendix table 1 (continued)

Appendix table 1 (continued)
Genus

Species

Sap

Ect

Ter Par Unk

148

Unidentified No.9



149

Unidentified No.10



150

Unidentified No.11



151

Unidentified No.12



152

Unidentified No.13



153

Unidentified No.14

154

Unidentified No.15



155

Unidentified No.16





Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom

Sap: saprophytic mushroom, Ect: ectomycorrhizal mushroom, Ter: termite mushroom,
Par: plant parasitic mushroom, Unk: unknown function mushroom
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การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นก�ำเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่า
เชิงเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

Progeny-Provenance Trial of
Dalbergia Cochinchinensis Pierre for Commercial Plantation
in Southern (Surat Thani)
จิรพงษ์ เอกวานิช1

CHIRAPONG EKAWANICH
บทคัดย่อ

ไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Piere) อยู่ในวงศ์ Leguminosea มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ
ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ส�ำหรับประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้ง
ทั้งในทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้พะยูงเป็นไม้ส�ำคัญทางเศรษฐกิจที่มีค่าและมีราคา
แพงมากชนิดหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันถูกลักลอบตัดโค่นจากป่าธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมาก การศึกษาครั้งนี้
เป็นการรวบรวมคัดเลือกไม้พะยูงที่มีลักษณะดี จากแหล่งพันธุกรรมที่ดี ให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มาปลูกเพื่อ
ทดสอบสายพันธุกรรมไม้พะยูง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้พะยูง ศึกษาลักษณะดินในแหล่งพันธุกรรม
ตามธรรมชาติ น�ำผลที่ได้ไปส่งเสริมการปลูกสร้างสวนไม้พะยูงสายพันธุ์ดแี ก่เกษตรกรผู้ปลูกป่าได้ต่อไป
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย คัดเลือกสายพันธุกรรมไม้พะยูง ที่มีลักษณะเด่น (Plus tree) มีการเจริญเติบโต
และรูปทรงเฉลี่ยเห็นแล้วว่าดี บันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของต้นแม่ไม้ สภาพแหล่งและพิกัดที่ตั้ง เก็บข้อมูล
ด้านสภาพดินจากถิน่ ทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติ จ�ำนวน 100 แม่ไม้ เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เพาะช�ำกล้าไม้ แม่ไม้ละ 20 กล้า  
น�ำไปปลูกในพื้นที่ 4 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของภาคใต้ ได้ท�ำการคัดเลือกพื้นที่ปลูกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่ม
ด�ำเนินการในปี 2555 โดยสถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อน
รัชชประภา) ปลูกในพืน้ ทีเ่ ขือ่ นรัชชประภา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะปลูก 2 x 4 เมตร ปลูกแม่ไม้ละ 2  ต้นต่อแปลง
จ�ำนวน 200 ต้นต่อไร่ ท�ำ 10 ซ�้ำ รวมพื้นที่ 10 ไร่ รวมกล้าไม้ 100 เบอร์ ต่อ 2,000 กล้า เก็บข้อมูลด้านความโต
ความสูง ลักษณะการแตกกิ่ง ทรงพุ่ม เรือนยอด และสุขภาพของต้นไม้ น�ำรายงานส่วนกลางปีละ 2 ครั้ง
การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ฐานพันธุ์กรรมนอกถิ่นก�ำเนิดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อัตราการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตเนื้อไม้ที่ดี การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือกิ่งพันธุ์
เพื่อน�ำไปปลูกสร้างสวนป่า และรอบต่อไปคุณภาพของสายพันธุ์ก็จะมีการพัฒนาสูงขึ้นไปอีกจากผสมระหว่าง
สายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้แล้ว นอกจากนี้การศึกษาลักษณะดินในแหล่งพันธุกรรมตามธรรมชาติของไม้พะยูง
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

1
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จะสามารถน�ำข้อมูลไปส่งเสริมการปลูกสร้างสวนไม้พะยูงจากสายพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้ปลูกป่า ในแต่ละพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม

กรมป่าไม้

ค�ำส�ำคัญ :  ทดสอบถิ่นก�ำเนิดไม้พะยูง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ABSTRACT

กรมป่าไม้

Siamese Rosewood (Dalbergia cochinchinensis Piere) in the Leguminosea family is naturally distributed
in Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam. In Thailand, it can be found in Moist Deciduous
Forest and Dry Evergreen Forest in the Eastern and the North Eastern regions. Siamese Rosewood is one
of Thailand’s most economically valuable and lucrative timbers. Therefore, it is being threatened by a large
number of illegal felling. This study carefully selects superior phenotypes of Siamese Rosewood (Plus trees)
in a high-quality natural forest and grows them in test plantations for genetic trials and improvement.
Conditions of soil in natural genetic resources are also inspected. The study outcomes will help promoting
plantation of high quality Siamese Rosewood among agriculturists and forest growers.
The Silvicultural working group selected 100 Siamese Rosewood plus trees with good average
shape and growth performance, keeping records of their properties as well as locations and soil conditions
of natural habitat. Twenty seedlings were prepared for each plus tree, yielding a total of 2,000 seedlings
for test plantations in each of the four regions of Thailand. In Southern Thailand, Ban Ta Khun Silvicultural
Station together with the Electricity Generating Authority of Thailand began planting these seedlings in the
area of Ratchaprapa dam, Surat Thani province in 2012.  The spacing used is 2x4 meters and each plot of
land (rai or 1,600 square metres) has two seedlings from each plus tree, a total of 200 seedlings per rai.
This was repeated ten times so the whole 2,000 seedlings from 100 plus trees were planted in the total
area of 10 rai. Diameter and height growth, branching pattern, crown shape, as well as overall health of
the trees have been recorded and reported to the center twice a year.
The objective of this experiment is to study ex-situ genetic base conservation for sustainable
utilization. Ex-situ conservation of forest genetic resources helps improving growth performance and
timber quality, as well as producing good seeds and scions for afforestation. This also helps ensuring high
genetic gain in the next generation from a mixture of carefully selected parents. In addition, a study of soil
characteristics in the natural habitat helps in educating forest growers in different regions how to plant
better quality Siamese Rosewood.

Keywords :  Progeny-Provenance Trial,  Siamese Rosewood,  Surat Thani
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กรมป่าไม้

ค�ำน�ำ
ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Piere) จัดอยู่ในวงศ์ LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE มีช่ือ
พื้นเมืองแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น กระยง กระยูง (เขมร-สุรินทร์) ขะยูง (อุบลราชธานี) ประดู่ลาย
(ชลบุรี) พะยูงไหม (สระบุรี) ประดู่เสน (ตราด) ประดู่ตม (จันทบุรี) มีชื่อทางการค้าว่า Siamese Rosewood หรือ
Thailand Rosewood มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในประเทศไทย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ส�ำหรับ
ประเทศไทยพบการกระจายตามป่าเบญจพรรณชืน้ และป่าดิบแล้งทัง้ ในทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเล 100-200 เมตร  (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551)
พะยูงเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีราคาสูง ท�ำให้มีการลักลอบตัดในป่าธรรมชาติ ท�ำให้ต้นพะยูงที่มีลักษณะดี
หายากขึ้นในป่าธรรมชาติ มีการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต�่ำ  (NAFRI DANIDA, 2008) ซึ่งเสี่ยงต่อการ
สูญหายของพันธุกรรมที่ดี ในการขยายพันธุ์ไม้พะยูงกระท�ำได้ทั้งการอาศัยเพศ โดยการเพาะเมล็ดและการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ชาญ, 2546) การตอน การปักช�ำ การต่อกิ่ง (Dorthe, 2000) จากการศึกษาของ อนันต์ และ
คณะ (2531) พบว่าเมื่อปลูกพะยูงที่ระยะ 2x3 เมตร อายุ 1 ปี และ 2 ปี มีความสูง 1.1 และ 2.1 เมตร ตามล�ำดับ
และที่ระยะปลูก 2x2 เมตร มีความสูง 4.4 เมตร เมื่ออายุ 4 ปี ขณะที่ผลการศึกษาของส�ำอาง และคณะ
(2549) ปลูกระยะ 2x2 เมตร ที่อายุ 4 ปี มีความสูง 6.50 เมตร ส่วนประเสริฐ และคณะ (2545) พบว่าพะยูง
ปลูกระยะ 4x4 เมตร เมื่ออายุ 5 ปี มีความสูง เฉลี่ย 424.1 เซนติเมตร
ไม้พะยูง จัดเป็นไม้สำ� คัญทางเศรษฐกิจทีม่ คี า่ ชนิดหนึง่ ของประเทศไทยและมีราคาแพงมากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่
ในตลาดต่างประเทศด้วย ซึง่ ในปัจจุบนั ถูกลักลอบตัดโค่นจากป่าธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับการปลูกสร้าง
สวนป่าของไม้พะยูงเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่นแล้วจัดอยู่ในอัตราที่ต�่ำมาก อีกทั้งจัดเป็นไม้ที่มีอัตราการ
เติบโตค่อนข้างช้า จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้ปลูกสวนป่าเท่าที่ควร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
เพือ่ อนุรกั ษ์สายพันธุ์และหาแหล่งพันธุกรรมทีด่ ี สามารถพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพือ่ หาสายพันธุท์ ใี่ ห้ผลผลิตสูง
และเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ บบต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปปลูกสร้างสวนป่า ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้
สนใจต่อไป
โครงการวิ จั ย นี้ มุ ่ ง ที่ จ ะพยายามเก็ บ รวบรวมสายพั น ธุ ก รรมไม้ พ ะยู ง ที่ มี ลั ก ษณะรู ป ร่ า งดี จ าก
ป่าธรรมชาติ และเขตพื้นที่ราบ  เก็บข้อมูลด้านสภาพแหล่งดินถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ และเก็บรวบรวมเมล็ด
ไม้พะยูงจาก 100 แม่ไม้ เก็บแบบแยกต้น เพราะช�ำกล้าไม้และปลูกในพื้นที่ 4 แห่ง เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งการผลิตพืน้ ที่สวนป่าไม้พะยูงรุ่นต่อไป
เนื่องจากไม้พะยูงเป็นไม้โตช้าจึงยังไม่เป็นที่นิยมปลูกเป็นสวนป่า แต่ไม้พะยูงเป็นไม้ที่มีความต้องการ
จากตลาดต่างประเทศสูง ซึ่งทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีโครงการวิจัยปลูกสร้างสวนป่าด้วยเมล็ดพันธุ์ไม้
และบ�ำรุงการเจริญเติบโตด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ โดยมีไม้พะยูงเป็นชนิดหนึ่งที่ศึกษาเนื่องจากปัจจุบัน
อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์มคี วามต้องการไม้ชนิดนีส้ งู (FIO, 2008) ดังนัน้ ควรมีการศึกษาด้านพันธุกรรมของแม่ไม้
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กรมป่าไม้

และการพัฒนาสายพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไป เพราะเป็นการรวบรวมแหล่งพันธุกรรมจากที่ต่างๆ มาปลูก
ทดสอบ

วิธีการศึกษา
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ คัดเลือกเก็บรวบรวมสายพันธุกรรมไม้พะยูง
ที่มีลักษณะรูปร่างดีจากป่าธรรมชาติ และเขตพื้นที่ราบ เก็บข้อมูลด้านสภาพแหล่งดินถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
และเก็บรวมรวมเมล็ดไม้พะยูงจาก 100 แม่ไม้ (Families) เก็บแบบแยกต้น ส่งมอบเมล็ดไม้ให้หน่วยงานในพื้นที่
ตัวแทนจ�ำนวน 4 ภาค กล่าวคือ
          1. ภาคเหนือ ใช้สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
2. ภาคกลาง ใช้สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
4. ภาคใต้ ใช้สถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในส่วนของสถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุนได้ด�ำเนินการดังนี้ คือ
1. เตรียมกล้าไม้โดยวิธีการเพาะช�ำกล้าไม้และปลูกในพื้นที่   4  แห่ง เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งการผลิตพื้นที่สวนป่าไม้พะยูงรุ่นต่อไป การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าจะเป็นวงจร (Cycle) ซึ่งแต่ละรอบของการ
ปรับปรุงพันธุ์จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือกิ่งพันธุ์ เพื่อน�ำไปปลูกสร้างสวนป่า และรอบต่อไปคุณภาพของ
สายพันธุ์ก็จะมีการพัฒนาสูงขึ้นไปอีก เนื่องจากมีการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีไว้และผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ท่ดี ีด้วยกัน
เตรี ย มเมล็ ด จ� ำ นวนแม่ ไ ม้ ล ะ 40 เมล็ ด เตรี ย มเมล็ ด โดยการแช่ น�้ ำ ในอุ ณ หภู มิ ป กติ ทิ้ ง ไว้ 1 คืน
เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดแล้วน�ำไปหว่านในแปลงเพาะช�ำกล้าไม้ เพาะช�ำกล้าไม้ได้จ�ำนวนแม่ไม้ละ 40 กล้า
เลี้ยงไว้ในเรือนเพาะช�ำ
2. เตรียมแปลงปลูกโดยการใช้เครื่องจักรในการปรับพื้นที่ ได้จ�ำนวน 10 ไร่ ไถพรวนโดยลงจาน
4 ไถ วน 2 รอบ
2.1. วางแผนผังการปลูกจ�ำนวน 10 REPLICATION (REP.) โดยในแต่ละ REP จะก�ำหนดต�ำแหน่ง
กล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้ตรงตามต�ำแหน่งในแผนผังการปลูก ทุกเบอร์ จ�ำนวน 100 เบอร์ เบอร์ละ 2 ต้น รวมจ�ำนวน
200 ต้น ระยะปลูก 4x4 ท�ำการสุ่มวางต�ำแหน่งที่จะปลูกของแต่ละเบอร์ในอีก 9 REP. จนครบจ�ำนวน 10 REP.
ซึ่งต�ำแหน่งที่ปลูกของแต่ละเบอร์จะไม่ซ�้ำกัน
2.2. วางหมายแนวปลู ก ระยะ 4x4 เมตร ปรั บ สภาพดิ น โดยการขุ ด หลุ ม ปลู ก ใส่ หิ น Rock
Phosphate 200 กรัมต่อหลุม แล้วกลบหลุมทิ้งไว้ให้เดินปรับสภาพ เป็นเวลา 1 เดือน
3. เริม่ ด�ำเนินการปลูก วันที่ 8 กันยายน 2555 – 28 กันยายน 2555 โดยการขุดหลุมทีก่ ลบหมักดินเอาไว้
ใส่ปุ๋ยคอก 300 กรัมต่อหลุมปลูก น�ำกล้าไม้ที่เตรียมไว้ลงปลูกให้ตรงต�ำแหน่งในแผนผังการปลูกที่วางไว้
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อง อ ง
จัจังงหวั
หวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาา3.2. REP. ที่ 7 เบอร์ 202 จากแหล่งท่ามะปรางค์ ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง
จังหวังดนครราชสี
ความสู
0-99 มา 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599
รวม
ความสู
100-199
300-399
400-499
500-599
รวม
Ht. 1 ง 0-99
78
1,145 200-299
766
1
1,997
Ht.
78
1,145
766
1
-41
-2
1,997
Ht. 12
83
461
941
472
2,000
Ht. 2
83
461
941
472
41
2
2,000

วัวัดดครั
วาคม2555
2555กล้กล้
จํานวน
กซ่อมตามเบอร์
เมื่อ 5 2556
ครั้งง้ ทีที่่ 11 เดืเดืออนนธัธันนวาคม
าไม้าตไม้ายตาย
จ�ำนวน
3 ต้น3ได้ต้ปนลูได้
กซ่ปอลูมตามเบอร์
เดิม เมือ่ เดิ5มพฤษภาคม
วัดครั้งที่ 2556
1 เดือน ธันวาคม 2555 กล้าไม้ตาย จํานวน 3 ต้น ได้ปลูกซ่อมตามเบอร์เดิม เมื่อ 5
พฤษภาคม
     วัดครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2556  
พฤษภาคม
วัดครั้งที2556
่ 2 เดือ น กรกฎาคม 2556
				
วัดครั้งที่ 2 เดือ น กรกฎาคม 2556
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269

การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 271

กรมป่าไม้

4.  สามารถรวบรวมสายพันธุกรรมไม้พะยูงส�ำหรับการอนุรักษ์นอกถิ่นก�ำเนิดและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน สามารถน�ำผลจากข้อมูลที่ได้ไปศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์ไม้พะยูง เป็นตัวหลักในการสร้างสวนรวบรวมพันธุ์ แปลงทดสอบสายพันธุ์เพื่อหาถิ่นก�ำเนิดที่ดี ส่งเสริม
การปลูกสร้างสวนไม้พะยูงจากสายพันธุ์ดแี ก่เกษตรกรผู้ปลูกป่า เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของประเทศ

สรุปผล
1. ปลูกและเก็บข้อมูลการเติบโตในพืน้ ที่ทั้ง 4 แห่ง เพื่อน�ำผลที่ได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ประโยชน์
ทั้งการผลิตพื้นที่สวนป่าไม้พะยูงรุ่นต่อไป การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าจะเป็นวงจร (Cycle) ซึ่งแต่ละรอบของ
การปรับปรุงพันธุ์จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือกิ่งพันธุ์ เพื่อน�ำไปปลูกสร้างสวนป่า และรอบต่อไปคุณภาพ
ของสายพันธุก์ จ็ ะมีการพัฒนาสูงขึน้ ไปอีก เนือ่ งจากมีการคัดเลือกพันธุท์ ดี่ ไี ว้ และผสมพันธุร์ ะหว่างพันธุท์ ดี่ ดี ว้ ยกัน
2. ทราบถึงสายพันธุ์ไม้พะยูงที่มีการเจริญเติบโตดีและรูปทรงดี เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้สามารถ
น�ำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศอย่างได้ผล
3. สามารถอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้พะยูง ลดการลักลอบตัดไม้พะยูงจากแหล่งธรรมชาติ ได้ส่งเสริม
ให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไป
4. กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส�ำนักวิจัยและพัฒนากรป่าไม้ คัดเลือกเก็บรวบรวมสายพันธุกรรมไม้พะยูง
ที่มีลักษณะรูปทรงที่ดีจากป่าธรรมชาติ และเขตพื้นที่ราบ  เก็บข้อมูลด้านสภาพแหล่งดินถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
และเก็บรวบรวมเมล็ดไม้พะยูงจาก 100 แม่ไม้ เก็บแบบแยกต้นทดลองปลูกในพื้นที่ 4 แห่งที่แตกต่างกัน
เพื่อประโยชน์ในการผลิตพื้นที่สวนป่าไม้พะยูงรุ่นต่อไป

สถิติอุตุ – อุทกวิทยา เขื่อนรัชชประภา ของแต่ละเดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
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Selection of Criteria and Indicators through People
Participation for Evaluating of Community Forest Management
in Chonburi Province
รักษา สุนินทบูรณ์1

RAKSA SUNINTHABOONRANA
บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการได้มาซึ่งเกณฑ์และตัวชี้วัด เพื่อน�ำไปติดตามและประเมินผล
การจัดการป่าชุมชน โดยวิธีการได้มาซึ่งเกณฑ์และตัวชี้วัดเกิดจากการเก็บรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูล
ที่ได้จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้และป่าชุมชน
ที่มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ แล้วตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท�ำการคัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัด
และสร้างตัวบ่งชี้ โดยวิธีการวิเคราะห์ผลในการคัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัดที่มีอยู่หลายเกณฑ์ (Multi Criteria
Analysis: MCA) จากแบบสอบถาม Pairwise Analysis แล้วท�ำการศึกษาการยอมรับเกณฑ์และตัวชี้วัดโดยคณะ
กรรมการป่าชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน หลังจากนั้นได้ท�ำการประเมินผลการจัดการป่า
ในพื้นที่ป่าชุมชนตัวอย่างจ�ำนวน 3 แห่ง ในท้องที่ต�ำบลพลวงทอง อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
การคัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ 4 หลักการ เพื่อการจัดการป่าชุมชน คือเพื่อ
ให้ชุมชนดีมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมดี และการได้รับการสนับสนุน
จากปัจจัยภายนอก มีทั้งหมด 12 เกณฑ์ 42 ตัวชี้วัด และ 171 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์และตัวชี้วัดได้รับการยอมรับจาก
ตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนรอบป่ารอยต่อ  5 จังหวัดภาคตะวันออก ระดับมากถึงมากที่สุด สามารถน�ำไป
ใช้ได้ทุกข้อ ผลการประเมินป่าชุมชนบริเวณที่ติดป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ในท้องที่ต�ำบลพลวงทอง
อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด และป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด
ได้รับคะแนนรองลงมา ตามด้วยป่าชุมชนบ้านเขาชะอางค์ ด้วยคะแนน 3.68 ,3.01 และ 2.97 จากคะแนนรวม
ทั้งหมด 4.08 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.21, 73.67 และ 72.88 ตามล�ำดับ

ค�ำส�ำคัญ :  เกณฑ์ ตัวชี้วัด ป่าชุมชน
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี กรมป่าไม้
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ABSTRACT
The main objective of this study is taken the criteria and indicators from experienced person
Whom work about community forest for evaluation community forest management. They were select its
from secondary data by student was compile. The secondary data were criteria and indicators that used
in Thailand and international. Then the expert are taken some verifiers of indicators.The methodology for
analysis criteria is Multi Criteria Analysis (MCA) and Pairwise analysis is method for indicators analysis.
Next the student was study criteria and indicators acceptance by interview the committee community
forest in joint forest area of five provinces in Eastern part of Thailand. And then the student was evaluate
tree community forest in Chonburi province. Result of study took 4 principle 12 criteria 42 indicators and
171 verifiers. The principle for Community Forest Management are Community well being, People well
being, Forest landscape health and External Environment. The opinion about indicators from the villager.
We can use every indicators and mean of Cronbach’s alpha is 0.98. It is very high indicators agreement.
Result of evaluation tree villages were Ban Khao Yai have 3.68 point Ban Kao Ha Yid have 3.01 point
and Ban Khao Cha Ang have 2.97 point from 4 point . or 90.21%, 73.67% and 72.88% respectively.

Keywords :  Criteria Indicator,  Community Forest
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ค�ำน�ำ
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลือประมาณ 32.66 เปอร์เซ็นต์ (กรมป่าไม้, 2549) ซึ่งการลดลงของพื้นที่
ป่าไม้เกิดขึ้นทั่วโลก ปี พ.ศ. 2535 มีการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติที่กรุงริโอเดจาเนโร ว่าด้วยสิ่ง
แวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้น�ำและประมุขของประเทศต่างๆ เข้าร่วม 170 ประเทศ ท�ำให้เกิดแนวคิด
ใหม่ในระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนคือแนวคิดการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน (Sustainable forest
management) แทนแนวคิดการจัดการป่าเพื่อผลผลิตไม้ซุงสูงสุดและยั่งยืน (Sustainable forest yield) ในการ
ใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน (สมศักดิ์, 2550) จ�ำเป็นต้องพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของ
งาน โดยท�ำเป็นหลักการในการท�ำงาน พร้อมทั้งพัฒนาเกณฑ์ (Criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อน�ำไปเป็น
เครื่องมือในการจัดการป่า ความส�ำคัญของเกณฑ์และตัวชี้วัด (Guilermoand Ravi, 2000) เกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด
เสมือนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมและจัดระบบข่าวสารแก่องค์กร เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อแนวคิด การประเมินผล
การด�ำเนินการ และการติดต่อสื่อสาร เพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีการใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ท่หี ลากหลาย เช่น การติดตามการจัดการป่าไม้ การรับรองอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้ผดู้ แู ลจัดการป่าให้ดขี นึ้ และสามารถท�ำให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการป่าบริหารงานป่าไม้ได้ดขี นึ้ ด้วย
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้จัดท�ำเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดการป่าไม้ไว้อย่าง
มากมาย ซึ่งครอบคลุมในทุกด้าน แต่ในทางปฏิบัติยังมีความล�ำบากในการน�ำไปใช้ และบางพื้นที่ไม่สามารถ
น�ำเกณฑ์และตัวชี้วัดบางตัวไปใช้ได้ งานวิจัยนี้จึงได้ท�ำการศึกษาแนวทางการคัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดการป่าชุมชนรอบป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยน�ำวิธีวิเคราะห์แบบหลาย
เกณฑ์ (Multi Criteria Analysis: MCA) มาคัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัดซึ่งนักวิจัยได้น�ำเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ได้
ไปท�ำการประเมินผลและติดตามการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ตัวอย่างจ�ำนวน 3 แห่ง ได้ผลประกอบการวิจัย
ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้แล้ว

วัตถุประสงค์

    

1. เพื่อรวบรวม คัดเลือก เกณฑ์ และตัวชี้วัด และสร้างตัวบ่งชี้ในการจัดการป่าไม้
2. ศึกษากระบวนการคัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
3. เสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์และตัวชี้วัด และพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการจัดการป่าชุมชน  
บริเวณรอบป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
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วิธีการศึกษา
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
1. แผนที่ประเทศไทยแสดงขอบเขตที่ตงั้ ของป่าชุมชนที่ท�ำการศึกษา
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

อุปกรณ์ภาคสนาม
1.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
2.  เครื่องบอกพิกัดต�ำแหน่งของโลก (GPS)
3.  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

วิธีการ
น�ำเทคนิคในการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Techniques) 2 ประเภทมาท�ำการศึกษาวิจัย
ได้แก่ การประเมินชุมชนอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA)  การประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Appraisal: PRA) ตาม 3 ขัน้ ตอนดังนี้

1. การรวบรวมเกณฑ์ ตัวชี้วัด และการจัดหมวดหมู่
1.1  ค้นคว้า และเก็บรวมรวม ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดการป่าไม้และป่าชุมชน ที่มีอยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2  น�ำเกณฑ์และตัวชี้วัด ที่ได้ท�ำการค้นคว้าและรวบรวมมาจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่

2. การคัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัดจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าชุมชน โดยมีคุณสมบัติการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ป่าชุมชน ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการป่าไม้ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตัวแทนคณะ
กรรมการป่าชุมชนรอบป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒคิ ัดเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัดและสร้างตัว
บ่งชี้ ในการจัดการป่าชุมชน
2.3 ส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดล�ำดับความส�ำคัญของเกณฑ์ โดยการให้
ค่าคะแนนความส�ำคัญ  (Ranking) ค่าอัตราความส�ำคัญ  (Rating)  แล้วหาค่าคะแนนน�ำ้ หนักรวม  (Combined weight)
2.4 ส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของตัวชี้วัดในแต่ละ
เกณฑ์ ด้วยแบบสอบถามการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบ (Pairwise Analysis) คือ การน�ำตัวชี้วัดทั้งหมดที่มีอยู่ใน
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แต่ละเกณฑ์ มาจับคู่แบบพบกันหมดแล้วให้คะแนนว่า ตัวชี้วัดไหนที่มีความส�ำคัญกว่ากัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
ตัวชี้วัดทุกตัวมีความส�ำคัญเท่ากันหมด แล้วน�ำไปวิเคราะห์ผล
2.5 ศึกษาการยอมรับเกณฑ์และตัวชี้วัด โดยแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชน
ที่อยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก) ในรัศมีไม่เกิน  3 กิโลเมตร
2.6 น�ำเกณฑ์ ตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ ไปท�ำการประเมินผลการจัดการป่าชุมชน

กรมป่าไม้

3. วิเคราะห์และคัดเลือกเกณฑ์ และตัวชี้วัด
3.1   วิ เ คราะห์ ก ารให้ ค ่ า ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ และอั ต ราความส� ำ คั ญ ของเกณฑ์ ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์
แบบหลายเกณฑ์ (Multi Criteria Analysis: MCA) คือวิธีประเมินทางเลือกโดยพิจารณาเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
ในหลาย ๆ มุมมอง เป็นการวิเคราะห์ที่พิจารณาเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องหลายเกณฑ์ไปพร้อมกัน มี 5 ขั้นตอนดังนี้
3.1.1  การให้คะแนนระดับความส�ำคัญและอัตราความส�ำคัญของแต่ละเกณฑ์
3.1.2  การค�ำนวณค่าคะแนนน�ำ้ หนักรวม (Combined Weight) ของแต่ละเกณฑ์
3.1.3 การให้ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของตัวชี้วัดในแต่ละเกณฑ์ ด้วยแบบสอบถามการจับคู่เพื่อ
เปรียบเทียบ (Pairwise Analysis)
3.1.4 น�ำค่าคะแนนความส�ำคัญที่ให้กับตัวชี้วัด มาใส่ในตารางเมตริกซ์เพื่อค�ำนวณหาค่าน�ำ้ หนัก
3.1.5 ถ่วงค่าน�ำ้ หนักตัวชี้วัดด้วยค่าน�้ำหนักของเกณฑ์
3.2  วิเคราะห์ผลการทดสอบการยอมรับเกณฑ์และตัวชีว้ ดั โดยการหาค่าเฉลีย่ (Means) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation; S.D.) พร้อมทัง้ ทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมภาษณ์
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนแต่ละแห่ง โดยน�ำค่าคะแนนจากตัวบ่งชี้ คูณกับค่าน�ำ้ หนัก
ของตัวชี้วัดถ่วงด้วยค่าน�ำ้ หนักของเกณฑ์ ในแต่ละเกณฑ์ เปรียบเทียบคะแนนที่ได้

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. ผลการวิเคราะห์การให้ค่าล�ำดับความส�ำคัญ (Ranking) และอัตราความส�ำคัญ (Rating) ของเกณฑ์
ค�ำนวณหาค่าจากการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจ�ำนวน 15 ท่าน กรอกแบบสอบถาม
ได้รับแบบสอบถามกลับจ�ำนวน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ก�ำหนดหลักการในการจัดการ
ป่าชุมชน 4 หลักการ ได้แก่ เพื่อให้ชุมชนดีมีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อให้พื้นที่ภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมดี และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก พร้อมทั้ง คัดเลือกเกณฑ์ ทั้งหมด 12 เกณฑ์
และคัดเลือกตัวชี้วัด ทั้งหมด 42 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งสร้างตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 171 ตัวบ่งชี้ ซึ่งนักวิจัยได้ค�ำนวณหา
ค่าน�้ำหนักของเกณฑ์และตัวชี้วัด ค่าความส�ำคัญ และค่าน�้ำหนักของตัวชี้วัดถ่วงด้วยค่าน�้ำหนักของเกณฑ์
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1
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กรมป่าไม้

2. ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบการยอมรับเกณฑ์และตัวชี้วัดและทดสอบความเชื่อมั่นแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์แบบทดสอบการยอมรับเกณฑ์และตัวชีว้ ดั โดยการหาค่าเฉลีย่ (Means) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation; S.D.) โดยตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนรอบป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
จ�ำนวน 32 แห่ง จากทั้งหมด 35 แห่ง โดยคัดเลือกขนาดตัวอย่าง ตามตารางก�ำหนดขนาดตัวอย่างของ
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan การยอมรับเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D.) ดังต่อไปนี้
4.50 – 5.00  เท่ากับมากที่สุด
3.50 – 4.49  เท่ากับมาก
2.50 – 3.49  เท่ากับปานกลาง
1.50 – 2.49  เท่ากับน้อย
1.00 – 1.49  เท่ากับน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์การยอมรับเกณฑ์และตัวชี้วัดตามตารางที่ 2 การทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้ (Alpha) เท่ากับ 0.98 ซึ่งหมายความว่าแบบสอบถามที่น�ำไปใช้มี
ความเชื่อมั่นสูง

3. ผลการประเมินการจัดการป่าชุมชน
ได้ท�ำการคัดเลือกป่าชุมชนตัวอย่างจ�ำนวน  3 แห่งในพื้นที่ ต�ำบลพลวงทอง อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี เพื่อเปรียบเทียบการจัดการป่าชุมชนตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
ท�ำการคัดเลือก และสร้างขึ้น เนื่องจากป่าชุมชนทัง้ 3 แห่ง มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมือนกัน ซึ่งจะสามารถเปรียบ
การบริหารจัดการภายในได้ดกี ว่าการเลือกพื้นที่ที่อยู่ต่างต�ำบล ต่างอ�ำเภอ และต่างจังหวัด
โดยการใช้แบบสอบถามถามคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านละ 5 คน ให้ท�ำการประเมินป่าชุมชนของ
ตนเอง ก�ำหนดให้ตัวบ่งชี้ที่ตอบว่าใช่ มีคะแนนเท่ากับ 1 และตัวบ่งชี้ท่ตี อบว่าไม่ใช่ มีคะแนนเท่ากับ 0 รวมเป็น
คะแนนเฉลีย่ แต่ละตัวบ่งชี้ แล้วน�ำคะแนนเฉลีย่ ของแต่ละตัวบ่งชีใ้ นแต่ละตัวชีว้ ดั มาเฉลีย่ เพือ่ น�ำไปคูณกับค่าน�้ำหนัก
ของตัวชี้วัดถ่วงด้วยค่าน�้ำหนักของเกณฑ์ ได้คะแนนสุทธิของแต่ละตัวชี้วัด น�ำมารวมเพื่อเป็นคะแนนที่ได้
ทั้งหมดของแต่ละหมู่บ้าน ผลการประเมินป่าชุมชนบริเวณที่ติดป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ในท้องที่
ต�ำบลพลวงทอง อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด และป่าชุมชน
บ้านเขาห้ายอดได้รับคะแนนรองลงมา ตามด้วยป่าชุมชนบ้านเขาชะอางค์ ด้วยคะแนน 3.68, 3.01 และ 2.97
จากคะแนนรวมทัง้ หมด 4.08 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.21, 73.67 และ 72.88 ตามล�ำดับ ผลการประเมินตาม
ภาพที่ 1, 2, 3 และ 4
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์การให้ค่าล�ำดับความส�ำคัญและอัตราความส�ำคัญของเกณฑ์ด้วยวิธีวิเคราะห์     

กรมป่าไม้

แบบหลายเกณฑ์ (Multi Criteria Analysis: MCA)
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กรมป่าไม้

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

กรมป่าไม้
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบการยอมรับเกณฑ์และตัวชี้วัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

กรมป่าไม้
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
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ภาพที่ 1  ผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้านเขาห้ายอด

ภาพที่ 2  ผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้านเขาชะอางค์
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ภาพที่ 3  ผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้านเขาใหญ่

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบค่าร้อยละ ผลการประเมินการจัดการป่าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
หลักการทั้ง 4 หลักการที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ให้ไว้ ผู้วิจัยเห็นว่าหลักการข้อที่ 4 การยอมรับ
จากปัจจัยภายนอกชุมชน ควรจะเป็นแค่เกณฑ์ของหลักการที่ 1 คือ ชุมชนดีมคี วามเข้มแข็ง เท่านัน้ ในขณะเดียวกัน
การน�ำวิธีการ MCA มาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าคะแนน สามารถใช้ได้กับผู้น�ำชุมชนที่มีทักษะการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็นอย่างดี ส�ำหรับบุคคลทั่วไปสามารถน�ำไปใช้ได้ แต่ต้องใช้เวลาในการอธิบาย และถ่ายทอด
ความรู้พื้นฐาน ส�ำหรับการศึกษาการยอมรับเกณฑ์และตัวชี้วัดหากใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคง
ไม่สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จ�ำเป็นต้องใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งสามารถท�ำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายไปด้วย
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เพราะเรื่องเกณฑ์และตัวชี้วัดเป็นเรื่องใหม่และไกลตัวส�ำหรับการจัดการป่าด้วยคนในชุมชนส�ำหรับสังคมไทย
ปัจจุบัน บุคคลที่ท�ำการประเมินและติดตามผล ควรเป็นคนในชุมชนที่มีความเป็นกลางและนิสัยรักความเป็น
ธรรม รู้ข้อมูลการบริหารงานและความเป็นไปของหมู่บ้าน เช่น ผู้น�ำศาสนา และ/หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ดังนั้นเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ดีและเหมาะสม ควรขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละท้องที่ และการยอมรับของประชาชนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นนั้ ๆ และเครือข่ายการจัดการป่าในภูมนิ เิ วศน์เดียวกัน

กรมป่าไม้

สรุปผล
การคั ด เลือ กเกณฑ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด โดยคณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ 4 หลั ก การ เพื่อ การจั ด การ
ป่าชุมชน คือเพื่อให้ชุมชนดีมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมดี และการ
ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก มีทั้งหมด 12 เกณฑ์   42 ตัวชี้วัด และ 171 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์และตัวชี้วัด
ได้รับการยอมรับจากตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนรอบป่ารอยต่อ  5 จังหวัดภาคตะวันออก ระดับมากถึง
มากที่สุด สามารถน�ำไปใช้ได้ทุกข้อ การทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถามพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความ
เชื่อถือได้ (Alpha) เท่ากับ 0.98 ซึ่งหมายความว่าแบบสอบถามที่น�ำไปใช้มีความเชื่อมั่นสูง ผลการประเมิน
ป่าชุมชนบริเวณที่ติดป่ารอยต่อ  5 จังหวัดภาคตะวันออก ในท้องที่ต�ำบลพลวงทอง อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี พบว่าป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ได้คะแนนรวมสูงทีส่ ดุ และป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอดได้รบั คะแนนรองลงมา ตามด้วย
ป่าชุมชนบ้านเขาชะอางค์ ด้วยคะแนน 3.68, 3.01 และ 2.97 จากคะแนนรวมทัง้ หมด 4.08 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 90.21, 73.67 และ 72.88 ตามล�ำดับ โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพของแต่ละป่าชุมชนพอสรุปได้ดังนี้
1. ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ มีคะแนนมากกว่าป่าชุมชนอื่นในทุกหลักการ
2. จุดอ่อนของป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ คือการไม่รับความร่วมมือจาก อบต. ท้องที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเป็นจริงเพราะคณะกรรมการป่าชุมชนส่วนใหญ่ มีทัศนคติทางการเมืองต่างกันกับผู้บริหาร อบต.
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนในพื้นที่จะต้องเป็นตัวกลางประสานให้เกิดความร่วมมือ
เพื่อความสมบูรณ์ของป่าชุมชนและประโยชน์ของประชาชน
3. จุดอ่อนของป่าชุมชนบ้านเขาชะอางค์คือการได้รับสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกน้อย วิธีแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค คือคณะกรรมการป่าชุมชนจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการจัดการป่า ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
4. จุดอ่อนของป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด คือ การเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีการใช้ประโยชน์ทางตรง
ในป่าชุมชน เพราะกันไว้เป็นที่ท่องเที่ยว วิธีจัดการอุปสรรคดังกล่าว คือการอบรม และแลกเปลี่ยนความรู้
การใช้ประโยชน์จากป่าทางตรง โดยไม่เป็นการท�ำลายสภาพป่าเดิมและยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้
เช่น การสนับสนุนให้เกิดการเพาะพันธุ์กล้าไม้ท่มี ีความส�ำคัญในชุมชน  พันธุ์ไม้สวยงาม พันธุ์ไม้หายาก ทั้งเพื่อ
การค้าขาย และแจกจ่ายแก่ประชาชาชนในท้องที่และบุคคลทั่วไป
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5. จุดแข็งของป่าชุมชนทั้ง 3 แห่ง คือ เป็นพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงาม สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน�้ำเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ไปเยือนสามารถสัมผัสได้
ด้วยตนเอง
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Keeping with Movable-comb Hives in Community Forest
ผจญ สิทธิกัน1

PAJON SITDHIGUN

ต�ำบลป่าเมี่ยง อยู่ในเขตอ�ำเภอดอยสะเก็ด ที่ท�ำการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าเมี่ยง ตั้งอยู่
บนถนนสายเชียงใหม่-แม่สรวย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118) บริเวณกิโลเมตรที่ 26 ห่างจากอ�ำเภอ
ดอยสะเก็ดประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดจะอยู่สองฟากของถนน สิ้นสุดเขตพื้นที่ต�ำบลป่าเมี่ยงประมาณ
หลักกิโลเมตรที่ 55 เขตเชื่อมต่อตามเส้นทางสายนี้ได้แก่อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ป่าชุมชนในเขตต�ำบลป่าเมี่ยง
- ป่าชุมชนบ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 ต�ำบลป่าเมี่ยง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1,175-0-00 ไร่
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง
- ป่าชุมชนบ้านโป่งสามัคคี หมู่ 6 ต�ำบลป่าเมีย่ ง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนือ้ ที่ 155-0-00 ไร่
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง

สภาพป่า
เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี สภาพป่าเป็นป่าค่อนข้างทึบ มีล�ำห้วยอยู่หลายสาย
มีน�้ำไหลตลอดทัง้ ปี พันธุ์ไม้ที่พบมีทั้งผลัดใบ เช่น แดง ประดู่ กระบก มะค่าโมง ไผ่ไร่ ไผ่ซาง และพันธุ์ไม้ชนิด
ต่างๆ คณะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ขอจัดท�ำโครงการป่าชุมชน เป็น
แหล่งต้นน�้ำล�ำธารส�ำหรับท�ำการเกษตร พื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ ทางชุมชน
ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่ามาเป็นเวลานาน เกิดการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น การหาของป่า แหล่งพืชสมุนไพร
และการสร้างอาชีพจากป่า เช่น การเลี้ยงผึ้งโก๋น ซึ่งเป็นอาชีพเด่นที่ชุมชนเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในอ�ำเภอ
ดอยสะเก็ด สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่องและมีการอนุรักษ์ไป
พร้อมๆกัน ท�ำให้คงสภาพป่าได้อย่างสมบูรณ์และได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของต�ำบลป่าเมี่ยง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบบ้างเล็กน้อย มีป่าไม้ค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ พืน้ ทีร่ าบส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตหมู่ 4 และหมู่ 6 ความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ  440–1,760 เมตร

ภูมิอากาศ
ต� ำ บลป่ า เมี่ ย ง มี ส ภาพภู มิ อ ากาศแบ่ ง เป็ น 3 ฤดู คื อ ฤดู ร ้ อ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง
เดือนมิถนุ ายน  ฤดูฝน เริม่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  ฤดูหนาว เริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้
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อาณาเขต
ทิศเหนือ จด ต�ำบลโหล่งขอด อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และต�ำบลแม่เจดีย์ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย  ทิศใต้ จด ต�ำบลแม่โป่ง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ทิศตะวันออก จด ต�ำบลเทพเสด็จ
อ�ำเภอดอยสะเก็ด ต�ำบลห้วยแก้ว กิ่งอ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   ทิศตะวันตก จด ต�ำบลลวงเหนือ
อ�ำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

ผึ้ง (BEE)
								

								

อาณาจักร:

Animalia

								

ไฟลัม:

Arthropoda

								

ชั้น:

Insecta

								

อันดับ:

Hymenoptera

								

อันดับย่อย:

Apocrita

								

วงศ์ใหญ่:

Apoidea

ผึ้ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมอาร์โธรพอด จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยรวมกันอยู่
เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน�ำ้ หวานจากเกสรของดอกไม้ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ พืชในการผสมพันธุ์
ผึ้งท�ำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่
มนุษย์รู้จักผึ้งมานานกว่า 7000 ปีแล้ว กษัตริย์ Menes ของอียิปต์โปรดให้ผึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
อาณาจักรของพระองค์ คาดว่าผึง้ มีมากกว่า 30,000 ชนิด ซึง่ มากกว่ามนุษย์ ปลา และสัตว์เลือ้ ยคลานรวมกันเสียอีก

ลักษณะทั่วไปของผึ้ง แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนหัว ประกอบด้วยอวัยวะรับความรู้สกึ ต่างๆ ที่ส�ำคัญ คือ
• ตารวม มีอยู่ 2 ตา ประกอบด้วยดวงตาเล็กๆ เป็นรูปหกเหลีย่ มหลายพันตา รวมกัน เชือ่ มติดต่อกัน
เป็นแผง ท�ำให้ผ้งึ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รอบทิศ
• ตาเดี่ยว อยู่ด้านบนส่วนหัว ระหว่างตารวมสองข้าง เป็นจุดเล็กๆ 3 จุด อยู่ห่างกันเป็นรูป
สามเหลี่ยม ซึ่งตาเดี่ยวนี้จะเป็นส่วนที่รับรู้ในเรื่องของความเข้มของแสง ท�ำให้ผ้งึ สามารถแยกสีต่างๆ  
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• มองสิ่งของที่เห็นได้ ฟริชดาร์ลฟอน ได้ท�ำการศึกษาและพบว่าผึ้งสามารถเห็นสีได้ 4 สี คือ สีม่วง
สีฟ้า สีฟ้าปนเขียวและสีเหลือง ส่วนช่วงแสงที่มากกว่า 700 มิลลิไมครอน ผึ้งจะมองเห็นเป็นสีด�ำ
• หนวด ประกอบข้อต่อและปล้องหนวดขนาดเท่าๆ กันจ�ำนวน 10 ปล้อง ประกอบเป็นเส้นหนวด
ซึ่งจะท�ำหน้าที่รับความรู้สึกที่ไวมาก
2. ส่วนอก จะประกอบด้วยปล้อง 4 ปล้อง ส่วนด้านล่างของอกปล้องแรกมีขาคู่หน้า อกปล้องกลาง
มีขาคู่กลาง และด้านบนปล้องมีปีกคู่หน้าซึ่งมีขนาดใหญ่หนึ่งคู่ ส่วนล่างอกปล้องที่ 3 มีขาคู่ที่สาม ซึ่งขาหลัง
ของผึ้งงานนี้จะมีตะกร้อเก็บละอองเกสรดอกไม้ และด้านบนจะมีปีกคู่หลังอยู่หนึ่งคู่ที่เล็กกว่าปีกหน้า
3. ส่วนท้อง ส่วนท้องของผึ้งงานและผึ้งนางพญาเราจะเห็นภายนอกเพียง 6 ปล้อง ส่วนปล้องที่   8-10
จะหุบเข้าไปแทรกตัวรวมกันอยู่ในปล้องที่ 7 ส่วนผึ้งตัวผู้จะเห็น 7 ปล้อง
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ผึ้งเป็นแมลงสังคมชนิดหนึ่ง ที่จะเก็บสะสมน�้ำหวานจากดอกไม้มาบ่มเป็นน�้ำผึ้ง เพื่อเป็นอาหาร
คาร์โบไฮเดรตและเก็บเกสรจากดอกไม้เพื่อเป็นอาหารโปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน ในบรรดาผึ้งที่เราพบอยู่
ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง เป็นผึ้งที่มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในเอเชีย
และผึ้งพันธุ์เป็นผึ้งที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศแถบยุโรป อเมริกา เป็นต้น

ชนิดของผึ้ง

1. ผึ้งหลวง (Apis dorsata frabicius)
• เป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ท่สี ุดในผึ้ง 4 พวก มีลักษณะตัวใหญ่
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• ล�ำตัวยาวรี ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ปกคลุมรังเพื่อท�ำหน้าที่ป้องกันรัง รวงผึ้งมีขนาดใหญ่
มีประชากรประมาณ 10,000–80,000 ตัวต่อรัง เป็นรวงชัน้ เดียว หรือรวงเดียว บางครัง้ อาจมีความกว้างถึง 2 เมตร
ลักษณะรวงทั่วไปจะโค้งรีเป็นรูปครึ่งวงกลมจะติดอยู่ใต้ก่ิงไม้ หน้าผา โขดหิน หรือมุมตึกที่อยู่สูงๆ เป็นที่โล่ง
แจ้งซึ่งจะมีร่มเงาที่ไม่ร้อนเกินไป บางครั้งในที่เดียวกันอาจมีผึ้งเกาะรวมกันมากกว่า 50 รัง ผึ้งหลวงจะดุร้าย
เมื่อถูกรบกวนหรือท�ำลายและจะรุมต่อยศัตรูของมัน นับเป็นสิบถึงร้อยตัว เนื่องจากผึ้งหลวงเป็นผึ้งตัวใหญ่
จึงมีพิษมากในเหล็กใน จึงท�ำให้ศัตรูของมันได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
• ผึ้งหลวงเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ จึงสามารถบินไปหาอาหารได้ไกล บางครั้งรังหนึ่งอาจจะมีน�้ำผึ้ง
ถึง 15 กิโลกรัม แต่เนื่องจากพฤติกรรมของผึ้งหลวงจะชอบท�ำรังในที่โล่งแจ้งและอยู่ที่สูง ไม่ชอบให้ถูกรบกวน
จึงไม่สามารถน�ำมาเลี้ยงได้ แต่ควรจะอนุรักษ์ให้มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะต้นไม้หลายชนิดต้องการผึ้งหลวง
เป็นแมลงช่วยผสมเกสรเพื่อด�ำรงเผ่าพันธุ์
• ขนาดของผึ้งหลวง ขนาดล�ำตัวยาว 17-19 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 5 มิลลิเมตร ความยาวของลิ้น
6-7 มิลลิเมตร

2. ผึ้งมิ้ม (Apis florea frabicius)
• เป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุด มีขนาดใกล้เคียงกับแมลงวันบางครั้งจึงเรียกว่าผึ้งแมลงวัน ประชากร
ส่วนใหญ่จะอยูป่ กคลุมรังเช่นเดียวกับผึง้ หลวง รวงผึง้ มีขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 3,000–15,000 ตัวต่อรัง
เป็นรวงชั้นเดียวมีรูปร่างเกือบเป็นวงกลม บางครั้งก็เป็นรูปไข่ไก่ มีขนาดตัง้ แต่ 10 เซนติเมตร ถึง 30 เซนติเมตร
รวงผึ้งจะท�ำติดอยู่กับกิ่งไม้ ในพุ่มไม้เตี้ยๆ เช่น ในกอไผ่ ลักษณะรวงผึ้งจะท�ำค่อมกิ่งไม้ (ซึ่งส่วนของน�้ำผึ้ง
จะอยู่ล้อมรอบกิ่งไม้) การบินไปหาแหล่งอาหารและการส่งภาษาผึ้งจะกระท�ำอยู่บนส่วนของรวง เนื่องจากเป็น
ผึ้งขนาดเล็กและบินหาอาหารได้ไม่ไกลนัก จึงท�ำให้มีน�้ำผึ้งน้อยและมีการอพยพทิ้งรังบ่อย จึงไม่สามารถ
น�ำมาเลี้ยงได้เหมือนผึ้งพันธุ์
• ขนาดของผึ้งมิ้ม ขนาดล�ำตัวยาว 7 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 2.60 มิลลิเมตร ความยาวของลิ้น
3.40 มิลลิเมตร
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3. ผึ้งโพรง (Apis cerana)  
• เป็นผึ้งที่มีขนาดกลาง ตัวเล็กกว่าผึ้งพันธุ์แต่ใหญ่กว่าผึ้งมิ้ม เป็นผึ้งที่มีวิวัฒนาการที่สูงกว่า
ผึ้งมิ้มและผึ้งหลวง โดยที่จะสร้างรังอยู่ในที่มืดได้ และมีจ�ำนวนรวงหลายรวงตั้งแต่ 5-15 รวง มีประชากร
ประมาณ 5,000–30,000 ตัว ในธรรมชาติผึ้งโพรงที่พบในเมืองไทยจะสร้างรังในโพรงหินหรือโพรงไม้ต่างๆ
ซึ่งต่อมาเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้ท�ำกล่องไม้ให้ผ้งึ อาศัยอยู่ เพื่อความสะดวกต่อการเก็บน�้ำผึ้ง ผึ้งโพรงจะให้น�้ำผึ้ง
ประมาณ 3-15 กิโลกรัมต่อรัง โดยเฉลี่ยประมาณ 7 กิโลกรัมต่อปีต่อรัง
• ขนาดของผึ้งโพรง ขนาดล�ำตัวยาว 12 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 3.3 มิลลิเมตร ความยาวของลิ้น
4.80 – 5.60 มิลลิเมตร

4. ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera)  
• เป็นผึ้งที่น�ำเข้าจากต่างประเทศไม่มีอยู่ในเอเชีย เป็นผึ้งที่มีในยุโรปและอเมริกา มีขนาดใหญ่กว่า
ผึ้งโพรงแต่เล็กกว่าผึ้งหลวง ลักษณะการด�ำรงชีวิตเหมือนผึ้งโพรงคือ จะท�ำรังในที่มืด แต่เนื่องจากผึ้งพันธุ์มี
ขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรง จ�ำนวนประชากรมีจ�ำนวนมากถึง 20,000–60,000 ตัวต่อรัง อุปนิสัยไม่ดุไม่ท้งิ รัง และ
มีการจัดการที่ดี ตลอดจนมีการศึกษาชีววิทยา พฤติกรรมของผึ้งพันธุ์อย่างละเอียด และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ท�ำให้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ประสบความส�ำเร็จ ให้ผลตอบแทนที่คุ้มกว่าถึงแม้จะต้องลงทุนสูง
• ขนาดของผึ้งพันธุ์ ขนาดล�ำตัวยาว 16 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 4 มิลลิเมตร ความยาวของลิ้น
5.7 – 6.8 มิลลิเมตร

เผิ้ง : ความเชื่อล้านนา
เผิ้ง เป็นภาษาล้านนา ตรงกับภาษาไทยภาคกลางว่า “ผึ้ง ” ซึ่งเป็น สั ตว์ป ระเภทแมลงในวงศ์
Apdae อันดับ Hymemoptera มีปีกบางใส 2 คู่ ปีกคู่หลังจะเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากมีลักษณะกัดอาหารให้ขาด
และสามารถดูดน�้ำหวานได้ด้วย วงจรชีวิต คือ มีไข่ ไข่ฟักเป็นตัวหนอน เข้าดักแด้ แล้วเจริญขึ้นเป็นตัวเต็มวัย
ชีวิตของเผิ้งมีความเป็นอยู่แบบสังคม คือ รวมกลุ่มกันอยู่ และแบ่งภาระหน้าที่แตกต่างกันไป
เนื่องจากเผิ้งมีประโยชน์มากมาย จึงมีการเสาะแสวงหารวงรังไว้บริโภคด้วยการคร่าชิงเอารัง
โดยวิธกี ารต่างๆ แต่ละครัง้ มักมีพธิ กี รรมตามความเชือ่ อาทิ เซ่นสรวงอารักษ์ ใช้คาถาอาคม กระท�ำการบางอย่าง
เพื่อเป็นการเอาเคล็ด เป็นต้น วิธีหนึ่งของการที่จะได้ผลง่ายเข้าคือการเลี้ยงเผิ้ง
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เผิ้งที่นิยมเลี้ยงเป็น “เผิ้งโก๋น” คือ “ผึ้งโพรง” ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องหา “โก๋น” คือท่อนไม้ที่มีลักษณะเป็น
โพรงข้างในมาเตรียมไว้ เมือ่ ได้โก๋นแล้ว ตอนแบกกลับบ้านท่านห้ามมิให้ทอ่ นไม้สมั ผัสใบหูของผูแ้ บกโดยเด็ดขาด
และการเจาะรูส�ำหรับเป็นช่องทางเข้าออกก็มีต�ำราวัดต�ำแหน่งที่จะเจาะโดยใช้หัวแม่มือวัดซึ่งต้องเริ่มที่หัว
แม่มือด้านซ้าย สลับกับหัวแม่มือขวา วัดความสูงจากล่างขึ้นไปด้านบนให้ได้สัดส่วนหนึ่งในสามของความสูง
โดยมีค�ำโฉลกเป็นล�ำดับว่า
- โก๋นเผิ้ง - โก๋นมด
- โก๋นเปล่า - โก๋นเข้าแล้วหนี
- โก๋นจักกิ้มผกกิ๋น - โก๋นยินอยู่บ่ดาย
เมื่อวัดใกล้จะถึงจุดพอดีที่กะไว้ พยายามให้ตกโฉลกว่า “โก๋นเผิ้ง” แล้วท�ำเครื่องหมายระดับไว้ จากนั้น
ใช้หัวแม่มือวัดโดยรอบ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากหัวแม่มือซ้ายดังเดิม โดยใช้โฉลกดังกล่าววัดให้ตกโฉลก “โก๋นเผิ้ง”
แล้วเจาะรูส�ำหรับเป็นช่องทางเข้าออกตรงจุดตัด ให้มีความกว้างขนาดข้อนิ้วกลาง และขณะที่เจาะนั้นห้ามเอา
นิว้ มือล้วงรูทเี่ จาะโดยเด็ดขาด ด้วยเชือ่ ว่าจะท�ำให้เผิง้ ไม่ยอมเข้ารูนนั้ เมือ่ เจาะรูเป็นทีเ่ รียบร้อยจึงท�ำฝาปิดหัวท้าย
เสร็จแล้วน�ำไปวางบริเวณนอกฝาเรือน โดยเลือกเอาบริเวณที่สงบที่สุด
โดยปกติแล้ว เผิ้งโก๋นจะส่งตัวแทนออกหาที่อยู่อาศัย ตัวแทนนี้จะบินเคล้าคลอคนในบ้านเป็นสัญญาณ
บอกว่าก�ำลังหาที่ท�ำรัง ซึ่งคนที่รู้สัญญาณจะหาผ้าผืนที่มีลักษณะนุ่มนวล หอบอุ้มเอาไปปล่อยไว้ใน “โก๋น”
หรือ โพรงที่เตรียมไว้ เมื่อตัวแทนเผิ้งเข้าไปส�ำรวจแล้วจะบินออกไป หากโก๋นนั้นเป็นที่พอใจ ตัวแทนเผิ้งจะบิน
กลับมาพร้อมฝูงเผิ้งเป็นจ�ำนวนมาก แล้วพากันเข้าอาศัยในโก๋น เพื่อท�ำรังต่อไป
ส�ำหรับการดูแลรักษาไม่ได้มีข้อปฏิบัติยุ่งยากซับซ้อนประการใด เพียงแต่คอยระวังมิให้ที่อยู่ของเผิ้ง
ถูกกระทบกระเทือนและหมัน่ สอดส่องมิให้กงิ้ ก่าหรือตุ๊กแกมาดักจับกินตัวเผิง้ กระทัง่ กะระยะว่า เผิง้ ตกไข่ครบ
แล้วจึงท�ำการกู้รังเผิ้ง โดยจะกู้ในเวลาค�่ำ  และมีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่ง คือ ขณะที่กู้นั้น ห้ามใครคนใดคนหนึ่ง
กล่าวถึงการต่อยของเผิ้งไม่ว่าจะเป็นค�ำเตือน เช่น “ระวังมันจี้เน่อ” (ระวังมันจะต่อยเอานะ) หรือค�ำถาม เช่น
“บ่กลั๋วมันเดียดกา” (ไม่กลัวมันต่อยเอาหรือ) เป็นต้น เพราะหากกล่าวค�ำในลักษณะเช่นนี้ ฝูงเผิ้งจะรุมต่อย
ผู้กู้รังเผิ้งทันที
ยังมีเผิ้งอีกประเภทหนึ่ง ไม่จัดอยู่ในประเภทเผิ้งโก๋นชอบมา “จับ” หรือ “จอด” คือมาท�ำรัง หรือมา
เกาะพักชั่วคราวในบริเวณบ้านเพื่อเดินทางต่อ เผิ้งลักษณะนี้โบราณท่านมีต�ำราพยากรณ์ โดยพิจารณาจาก
ทิศทางและบริเวณที่เผิ้งเกาะติดอยู่ดังนี้
- เผิ้งมาจากทิศตะวันออก มาพักอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะได้สัตว์ส่เี ท้าสองเท้า แต่จะถูกโจรลักขโมย
ทรัพย์สิน
- มาจากทิศตะวันออกมาเกาะทิศเหนือ จะได้ลาภสักการะ
- มาจากทิศใต้ มาพักทิศเหนือ จะได้ข้าวของสมบัติ
- มาจากทิศใต้ มาเกาะทิศตะวันตก จะถูกโทษราชทัณฑ์
- มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พักอยู่ทศิ ตะวันตกเฉียงเหนือ จะได้มติ รสหายที่ดี
- มาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พักอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้มอี �ำนาจยกย่องสรรเสริญ
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- มาพักอยู่ทศิ ตะวันออกเฉียงใต้ มักฉิบหาย
- พักอยู่ทศิ ใต้ จะได้เป็นใหญ่
- พักอยู่ทศิ ตะวันตกเฉียงใต้ จะได้บุตรที่ประเสริฐ ได้อัญมณีอันล�้ำค่า
- พักอยู่ทศิ ตะวันตก สัตว์เลี้ยงและบริวารจะตีจาก
- พักอยู่ทศิ ตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่สุขสวัสดี
- พักอยู่ทศิ เหนือ จะได้ลาภ มีคนยกย่องบูชา
- เกาะอยู่ทศิ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภรรยาของเจ้าของบ้านจะได้รับภัยอันตราย
- เกาะอยู่ยอดเรือน เจ้าของเรือนจะเสียชีวิต
- เกาะอยู่บริเวณตงหรือรอดบ้านเรือน เจ้าของเรือนมีความสุข
เฉพาะกรณีเผิ้งมาท�ำรัง พักหรือเกาะอยู่บริเวณตงหรือรอดของบ้านเรือนนั้นมีค�ำพยากรณ์ว่า
- เผิ้งมาท�ำรังพักหรือเกาะตรงตง คานหรือรอดเรือนทิศตะวันตก เจ้าของเรือนจะมีเคราะห์กรรม
ให้ท�ำพิธีสะเดาะเคราะห์
- มาพักตงหรือรอดทิศเหนือ จะได้ลาภ แต่หากไม่แต่งเครื่องสักการะรับเอา จะเกิดถ้อยคดีความ
- มาพักตงหรือรอดทิศตะวันออก จะได้รับการยกย่อง
- พักตงหรือรอดทิศใต้ เจ้าของเรือนมีภัยถึงชีวิต
- พักตงหรือรอดทิศตะวันตก มีความสุข
- เกาะตงหรือรอดบริเวณกลางเรือน คนโสดจะได้แต่งงาน ผู้เป็นบิดามารดาจะได้ลูกเขยลูกสะใภ้และ
หากเผิ้งมาพักหรือท�ำรังใต้ถุนเรือน เป็นนิมิตหมายอันดีให้แต่งเครื่องบูชาโดยมีรูปควายประกอบ
- ความเชื่ออีกอย่างคือหญิงที่มีครรภ์ โบราณห้ามมิให้บริโภคไข่เผิ้งเพราะจะท�ำให้ลูกที่เกิดมามีนิสัย
ก้าวร้าว ชอบใช้วาจาท�ำร้ายผู้อ่นื ตลอดไป

กรมป่าไม้

ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋น
โดยธรรมชาติของผึ้งโก๋น ผึ้งโพรง น�ำมาทดลองสร้างโก๋นผึ้ง (ลังผี้ง) ปัจจุบันโก๋นผึ้งมี 4 ลักษณะ
คือ โก๋นไม้โพรง โกนไม้กุม โก๋นไม้ไผ่สาน และโก๋นไม้ท่ปี ระยุกต์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ในเดือนมกราคม-มีนาคม
กลุ่มชุมชนเลี้ยงผึ้งโก๋น  ได้ใช้ภูมิปัญญาในการน�ำโก๋นผึ้งตั้งเพื่อล่อผึ้ง เมื่อผึ้งเข้ามาอาศัย ก็จะน�ำกลับมาให้
ผึ้งหากินบริเวณใกล้บ้าน เมื่อถึงเดือน พฤษภาคม–มิถุนายน ก็จะมีการเก็บน�้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้วิธีการน�ำรังผึ้งใส่
ผ้าขาวบางแขวนแทนการบีบแบบโบราณ ส่งผลให้ได้น�้ำผึ้งที่ในสะอาด ไม่ตกผลึกง่าย ในพื้นที่ต�ำบลเทพเสด็จ
จะมีการเลี้ยงผึ้งโก๋นอยู่ในป่าชุมชน หมู่บ้านของตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างอาชีพ รายได้
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในการด�ำรงวิถีชีวิตอย่างพอเพียงของชุมชน ในอ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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การสร้างรังผึ้งจากโก๋นไม้
ประเภทของโก๋นผึ้ง

โก๋นไม้ ไผ่สาน

โก๋นไม้โพรง

โก๋นจากเศษวัสดุเหลือใช้
298 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

กรมป่าไม้

การเก็บน�้ำผึ้ง

อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายส�ำหรับเก็บน�้ำผึ้ง
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ลักษณะของการเลี้ยงผึ้งโก๋นในป่าชุมชน
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เก็บผึ้งออกจากป่าในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน

ขั้นตอนแรกแกะไม้โก๋น

ลักษณะของฝาโก๋นเมื่อเปิดออก

ลักษณะของรวงผึ้งในโก๋นไม้

หยิบรวงผึ้งออกทีละรวง แล้วใช้
อุปกรณ์ปัดตัวผึ้งออก

รวงผึ้งทั้งหมดจากโก๋นไม้ (หนึ่งโก๋น
จะมีรวงผึ้งประมาณ 4-5 รวง)
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แยกผึ้งนางพญาออก
หลังจากเก็บรวงผึง้ จากโก๋นหมดแล้ว
เพื่อเก็บผึ้งนางพญาไว้
ในโก๋นแล้วปิดฝา น�ำโก๋นไม้ไปเก็บไว้
ที่เดิม ผึ้งก็จะเข้ามาอยู่อาศัย
ในโก๋นไม้ใหม่เพื่อดูแลผึ้งนางพญา
และสร้างน�้ำผึ้งใหม่ในปีต่อไป

“เปิดหน้า” (คือการเอามีด
ปาดหน้ารวงผึ้งให้ทั่ว ทุกรวง
แล้วเอาใส่ในภาชนะที่มีผ้าขาวบาง
ห่อไว้ส�ำหรับกรองน�้ำผึ้ง)

หลังจาก
เปิดหน้ารวงผึ้งหมดแล้ว
ให้ปิดผ้าขาวบางให้มิดชิด แล้วน�ำไป
มัดห้อยไว้โดยมีภาชนะรองรับน�้ำผึ้ง
อยู่ข้างล่าง และมีถุงพลาสติกหุ้มไว้
เพื่อป้องกันแมลงและตัวผึ้งตกลงไป
ในน�้ำผึ้งที่กรองแล้ว ดังภาพ ทิ้งไว้
ประมาณ 24 ชั่วโมง น�้ำผึ้งจะหยด
ลงจนหมดจากรวง จึงน�ำไปบรรจุใน
ภาชนะส�ำหรับจ�ำหน่าย
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การบรรจุภัณฑ์ โดยการกรอง
ใส่ขวดขนาด 1000 มิลลิลิตร
ผึ้ง 1 โก๋น จะได้น�้ำผึ้งประมาณ
5-6 ขวด โดยมีราคาขายส่ง
ที่ขวดละ 150 บาท ราคาขายปลีก
ขวดละ 200 บาท โดยมีการสนับสนุน
สติ๊กเกอร์ ตราผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มเลี้ยงผึ้งประจ�ำชุมชน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผลิต
จากที่ไหน คุณสมบัตอิ ะไรบ้าง และชือ่
กลุ่มและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส�ำหรับ
ติดต่อเพือ่ การซือ้ ขาย ในหนึง่ ครัวเรือน
จะมีการเลี้ยงผึ้งโก๋นประมาณ 20
โก๋น/ปี จึงมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้ง
โก๋นเป็นอาชีพเสริม ปีละประมาณ
35,000-40,000 บาท ซึ่งเป็น
การสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน
ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีการสร้าง
งานสร้างอาชีพจากผืนป่าชุมชน
เกิดกิจกรรมทีห่ ลากหลายในชุมชน
และเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า
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Tissue Culture of Eucalyptus Urophylla

จ�ำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์1 CHUMNUN PIANHANURUK
สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล1 SAROJ WATTANASUKSAKUL
บทคัดย่อ
ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า เป็นพันธุไ์ ม้ตา่ งประเทศชนิดหนึง่ ทีม่ กี ารน�ำเข้ามาทดลองปลูกและเติบโตได้ดมี าก
ในประเทศไทย จึ ง มี ศั ก ยภาพสู ง ในการน� ำ ไปส่ ง เสริ ม ปลู ก เป็ น สวนป่ า เศรษฐกิ จ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
ของสายต้นที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้ว จึงจะสามารถผลิตกล้าไม้สายพันธุ์ดีได้เพียงพอต่อความต้องการ
ปลูกแบบอุตสาหกรรม จึงได้ท�ำการวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า จ�ำนวน 4 สายต้น
ที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของสถานีวนวัฒนวิจัยงาว อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง ตั้งแต่ปี 2553-2556
โดยศึกษาถึงลักษณะชิ้นส่วนที่เหมาะสมต่อการน�ำเข้าเพาะเลี้ยง เทคนิคในการการฟอกฆ่าเชื้อผิวเนื้อเยื่อ
สูตรอาหารเริ่มต้น อาหารที่เหมาะสมในการชักน�ำยอด/ยืดยอด/ชักน�ำราก ของสายต้นต่างๆ ผลการศึกษาพบ
ว่า ชิ้นส่วนที่เหมาะสมต่อการน�ำเข้าเพาะเลี้ยง ได้แก่ ชิ้นส่วนที่อยู่บริเวณข้อที่ 3-5 นับจากปลายยอดของกิ่ง
ที่มีอายุ 1-2 เดือน การฟอกฆ่าเชื้อ โดยแช่ในน�ำ้ ยาโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 6% (ไฮเตอร์) ความเข้มข้น 10%
ใส่ Tween20 2 – 3 หยด เขย่า 15 นาที ล้างด้วยน�้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชือ้ 3 ครั้ง  ฟอกแบบเดิมซ�ำ้ อีกครั้ง ได้ชิ้นส่วน
สะอาดเฉลี่ยร้อยละ 45 เนื้อเยื่อทุกสายต้นตอบสนองได้ดตี ่ออาหารเริ่มต้นสูตร ½ MS ที่มี BA 0.25 มิลลิกรัม
ต่อลิตรและ Kn 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร สายต้นและสูตรอาหารมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งต่อจ�ำนวนยอด
ที่เกิดขึ้น เนื้อเยื่อทุกสายต้นชักน�ำยอดได้สูงสุดด้วยอาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้น BA และ Kn เท่ากับ
ข้างต้น เฉลี่ยที่ 3.86 ยอดต่อชิ้น แต่ถ้าเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเป็น 2 เท่า และ 4 เท่า จ�ำนวนยอดลดลง
เฉลี่ยที่ 3.16 และ 3.04 ยอดต่อชิ้น ตามล�ำดับ และสร้างยอดกระจุกที่มียอดขนาดเล็กจ�ำนวนมาก ขณะที่
อาหารไม่มีฮอร์โมนเนื้อเยื่อผลิตยอดน้อยที่สุด สายต้น 45/2 54/1 19/1  และ 37 มีจ�ำนวนยอดเฉลี่ยที่ 4.5
3.2 1.6 และ 1.6 ยอดตามล�ำดับ ในการเลี้ยงเพื่อยืดยอด เนื้อเยื่อ 4 สายต้น ด้วยอาหารสูตร MS ที่มี BA 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร Kn 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร D-cal-pan 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร Biotin 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
น�้ำมะพร้าว 200 มิลลิลิตร พบว่า มี 2 สายต้น ได้แก่ 54/1  และ 19/1 ตอบสนองดีและมียอดยาวพอที่จะตัดไป
เลีย้ งในอาหารชักน�ำให้เกิดรากได้ ส่วนอีก 2 สายต้น แสดงอาการผิดปกติโดยผลิตก้อนแคลลัสจ�ำนวนมากบนใบ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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และปลายยอดส�ำหรับสูตรอาหารชักน�ำราก  ที่เป็น MS เติมด้วย IBA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ท�ำให้สายต้น 54/1
และ 19/1 เกิดรากมากกว่า 80 % ในเวลา 3-14 วัน

ค�ำส�ำคัญ :  ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ฟอกฆ่าเชื้อ  ชักน�ำยอด/ราก
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ABSTRACT
Eucalyptus urophylla is an exotic species introduced to Thailand and grows well.  It has high
potential for industrial plantation.  Tissue culture of is the most efficient method for large scale seedling
production.  A study on tissue culture technique of E. urophylla new clones genetically improved by the
Royal Forest Department researchers was conducted at Ngao Silvicultural Research station, during 2010-2013.  
Sterilize technique of explants were investigated.  Various concentrations of growth hormone in MS media
were tried at initiation, shoot and root induction stages.  It was found that part of young shoot at 2-3 buds
below terminal shoot was easier to sterilized and better responded to media than other parts.  Sterilization
by twice washing in 10 percent bleach with 2-3 drops of tween-20 for 15 minutes and triple rinsing
with sterilized water was able to clean 45 percent of explants.  Every clone positively responded to half
strength MS media with Benzene Adenine Purine (BA) 0.250 mg/l and Kinetin 0.125 mg/l during initiation
stage.  Concentration of BA:Kn in MS media and clone significantly affected on shoot induction.  The same
concentration of BA and Kn as above in MS media induced the highest number of shoots at averaged of
3.86 shoots per culture while double and quadruple of this concentration induced fewer shoots at 3.16 and
3.04 shoots per culture respectively and also produced a lot of tiny shoots.  MS media without hormone
induced the fewest shoot.  Clone number 45/2, 54/1, 19/1 and 37 produced averages of 4.5, 3.2, 1.6, and
1.6 shoot per culture respectively.  Clone number 54/1 and 19/1 respond very well to CW22 media while
clone number 45/2, and 37 produced a lot of abnormal callus on leaves and shoots.  IBA 1 mg/l in MS media
alone induced root of clone 54/1 and 19/1 tissue more than 80 percent within 3-14 days but addition of Kn
only 0.125 mg/l reduced rooting percentage to only 10 percent and delayed rooting initiation.

Keywords :  Eucalyptus urophylla,  Tissue culture,  Sterilization,  shoot/root induction.
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ค�ำน�ำ
ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศชนิดหนึ่งที่มีการน�ำเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทย
รัตนะและวิฑูรย์ (2540) รายงานว่าน�ำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2529 เนื่องจากเติบโตได้ดีมาก
จึงมีศักยภาพสูงในการน�ำไปส่งเสริมปลูกเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้เทคนิคการขยายพันธุ์และผลิตกล้า
ไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของสายต้นที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้ว จึงจะสามารถผลิตกล้าไม้สายพันธุ์ดีได้
เพียงพอต่อความต้องการปลูก
ปัญจรัตน์และพนิดา (2545) ประสบผลส�ำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าจากสาย
ต้นที่คัดเลือกโดยใช้ตาข้างที่แตกจากกิ่งที่น�ำมาปักช�ำให้แตกยอดใหม่ โดยสามารถชักน�ำให้เกิดยอดในอาหาร
สูตร MS ที่มี BAP IBA และ GA3 และชักน�ำรากได้โดยเติมผงถ่าน ในอาหาร MS ในขณะที่ทีมวิจัยของคณะ
วนศาสตร์ก็ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลูกผสมระหว่างยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส กับ ยูโรฟิลล่า ได้ผลดี
เช่นกันด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกัน (สิทธิยา, 2556 และ อัจฉรียา, 2556) แสดงว่าในสายต้นที่แตกต่างกันมี
แนวโน้มที่ความต้องการสารอาหารและฮอร์โมนที่แดกต่างกัน ดังที่มีรายงานในไม้ชนิดอื่น เช่น ไม้สัก (จ�ำนรรจ์,
2545, 2546)
เมื่ อ ที ม งานปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ไ ม้ โ ตเร็ ว ของกรมป่ า ไม้ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ไ ม้ ยู ค าลิ ป ตั ส ยู โ รฟิ ล ล่ า และ
ได้คัดเลือกสายต้นที่มีลักษณะดีมาจ�ำนวนหนึ่ง การที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายต้นเหล่านี้จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้วิธีการฟอกฆ่าเชื้อและสัดส่วนของฮอร์โมนที่เหมาะสมต่อการเริ่มต้นเพาะเลี้ยง การ
ชักน�ำยอด/ราก ส�ำหรับสายต้นนัน้ ๆต่อไป

วิธีการศึกษา
สถานที่ท�ำการทดลอง
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของสถานีวนวัฒนวิจัยงาว อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง

การด�ำเนินการทดลอง
การศึกษาเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าได้ด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ถึง  2556  
แบ่งขัน้ ตอนการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ การท�ำความสะอาดชิน้ ส่วน สูตรอาหารเริม่ ต้น สูตรอาหารชักน�ำยอด
และสูตรอาหารชักน�ำราก
1. การท�ำความสะอาดชิ้นส่วน เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่สะอาดปราศจากเชื้อและตอบสนองต่อสูตรอาหาร
อาหารเริ่มต้นเข้าไปเพาะเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ ได้ท�ำการทดลองเกี่ยวกับการท�ำความสะอาดชิ้นส่วน 2
การทดลองเพื่อหาลักษณะชิ้นส่วนที่เหมาะสมในการทดลองที่ 1 และทดสอบวิธีฟอกฆ่าเชื้อซ�้ำอีกครั้งในการ
ทดลองที่ 2 .1 ซึ่งท�ำควบคู่กับการหาสูตรอาหารเริ่มต้นของ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 2 สายต้น ดังนี้
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การทดลองที่ 1 ลักษณะชิ้นส่วนที่เหมาะสมต่อการน�ำเข้าเพาะเลี้ยง
ชิ้นส่วนที่เหมาะสมคือชิ้นส่วนที่สามารถท�ำความสะอาดได้ง่ายและมีการตอบสนองต่อสูตรอาหาร
เริ่มต้นได้ดี ท�ำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะชิ้นส่วนที่เหมาะสมต่อการน�ำเข้าเพาะเลี้ยงของ ยูคาลิปตัส
ยูโรฟิลล่า โดยเลือกยอดที่แตกขึ้นมาหลังการตัดแต่งกิ่งเดิมประมาณ 2 เดือน ลักษณะยอดดังภาพที่ 1 (ก)
ตัดแต่งชิ้นส่วนให้มีความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ประกอบด้วยข้ออย่างน้อย 1 ข้อ แบ่งชิ้นส่วนของยอด
ออกเป็น 3 ส่วน เป็นปลายยอด กลางยอด และ โคนกิ่ง ภาพที่ 1 (ข-ง) ท�ำ 3 ซ�้ำๆ ละ 5 ชิ้น

ข

ค

ก

ง

ภาพที่ 1 ลักษณะยอด (ก) และการตัดแต่งชิ้นส่วนที่ใช้ในการทดลอง เป็นปลายยอด (ข) กลางยอด (ค)     
และโคนกิ่ง (ง)
ชิ้นส่วนพืชทั้ง 3 ส่วน น�ำมาท�ำความสะอาดและฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีเดียวกัน โดยทุกขั้นตอนต่อไปนี้
ท�ำในสภาพปลอดเชื้อดังนี้
1. พ่นแอลกอฮอล์ 70 % ทั่ว ทุกชิ้น ก่อนซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู
2. น�ำชิ้นส่วนที่ได้ใส่ในน�้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ (โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 6%) ที่น�ำมาเจือจางลงโดยการ
ผสมน�ำ้ กลัน่ นึง่ ฆ่าเชือ้ ให้มคี วามเข้มข้น 10 % ใส่นำ�้ ยาล้างจาน 2 – 3 หยด เขย่าเป็นเวลา 15 นาที
3. ล้างน�้ำยาออกให้หมดด้วยน�ำ้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง  ครัง้ ละ 1 นาที
4. ฟอกซ�ำ้ ด้วยน�้ำยาไฮเตอร์ความเข้มข้น 10% ใส่ Tween20 2 – 3 หยด เขย่าเป็นเวลา 10 นาที
5. ล้างน�้ำยาออกให้หมดด้วยน�ำ้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง  ครัง้ ละ 1 นาที
6. น�ำแต่ละชิ้นส่วนมาตัดแต่งรอยช�้ำ  ก่อนน�ำไปเพาะเลี้ยงลงบนอาหารส�ำหรับการเลี้ยงระยะเริ่มต้น
ที่ เ ป็ น สู ต ร   MS (Murashige and Skoog.   1962) ที่ ล ดความเข้ ม ข้ น ลงครึ่ ง หนึ่ ง และเติ ม ฮอร์ โ มน
BA และ  Kn 0.250 และ 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ ใส่ช้นิ ส่วนพืช 1 ชิ้นต่อ อาหารเพาะเลี้ยง 1 ขวด
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สังเกตการณ์ตอบสนองต่อน�ำ้ ยาฟอกฆ่าเชื้อ และอาหารเริ่มต้น ของชิ้นส่วนทัง้ 3 ลักษณะ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมในการน�ำเข้าของชิ้นส่วนทัง้ 3 ลักษณะ

2. สูตรอาหารเริม่ ต้น  เป็นสูตรอาหารทีช่ ว่ ยให้ชนิ้ ส่วนทีน่ ำ� เข้าใหม่ ปรับตัวเข้ากับสภาพของการเพาะเลีย้ ง
โดยใช้อาหารวิทยาศาสตร์ในสภาพปลอดเชื้อ แบ่งการทดลองออกเป็น 2  การทดลอง ดังนี้

การทดลองที่ 2.1 สายต้นกับสูตรอาหารเริ่มต้นที่เป็น MS ที่มี BA และ Kn
ใช้ชิ้นส่วนของกิ่งที่เป็นกิ่งกลางยอดดังภาพที่ 1 ค  ของ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 2 สายต้น ได้แก่ 37
และ 54/1 มาฟอกฆ่าเชือ้ ด้วยวิธเี ดียวกันกับการทดลองที่ 1 ก่อนน�ำไปเพาะเลีย้ งในอาหารสูตร  MS ทีล่ ดความเข้มข้น
ลงครึ่งหนึ่ง และเติมฮอร์โมน BA และ  Kn 0.250 และ 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ โดยท�ำทั้งหมด
3 ซ�้ำ  ๆ ละ 5 ชิ้น แต่ละชิ้นเลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยง 1 ขวด เก็บข้อมูลชิ้นส่วนที่สะอาด และนับจ�ำนวนชิ้นส่วน
ที่ตอบสนองต่ออาหาร สังเกตลักษณะหลังการเพาะเลี้ยง จนถึง 2 สัปดาห์

การทดลองที่ 2.2 สายต้นกับสูตรอาหารเริ่มต้นเป็น MS ที่มี BA และ IBA
การทดลองนีป้ ฏิบตั กิ ารเช่นเดียวกับการทดลองที่ 2.1 เพียงแต่ใช้สายต้นแตกต่างกัน ได้แก่ 1/10 และ 12
และสูตรอาหารเริ่มต้นเป็น  MS  ที่มีส่วนผสมของ BA และ IBA  10 สูตร ได้แก่  
1. MS + BA 5 + IBA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. MS + BA 5 + IBA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. MS + BA 1  + IBA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. MS + BA 1  + IBA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. MS + BA 0.5 + IBA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
6. MS + BA 0.5 + IBA 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. MS + BA 0.25 + IBA 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
8. MS + BA 0.25 + IBA 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. MS + BA 3 + IBA 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
10. MS + BA 3 + IBA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
สังเกตการตอบสนองต่ออาหารของทัง้ 2 สายต้น หลังการเพาะเลี้ยง 2 สัปดาห์

3. สูตรอาหารในการชักน�ำยอด  เพือ่ หาปริมาณและสัดส่วนของฮอร์โมน BA และ Kn  ในอาหารสูตร
MS ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มยอดของยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า โดยใช้ข้อมูลจากผลการทดลองที่ 1 และ 2 ท�ำการ
ฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนเพิ่มเติม และได้รับความอนุเคราะห์สายต้น 19/1 และ 45/2 จากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช  รวม 4 สายต้น ได้แก่ 37 54/1 19/1 และ 45/2 เลี้ยงในสูตรอาหาร MS
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การทดลองที่ 3.1 ปริ ม าณ BA และ Kn ในอาหาร MS ต่ อ การชั ก น� ำ ยอด ยู ค าลิ ป ตั ส ยู โ รฟิ ล ล่ า
สายต้นต่างๆ
น�ำเนื้อเยื่อของ 4 สายต้น มาย้ายลงในอาหาร MS ที่มีส่วนผสมของ BA  และ  Kn  4 อัตราส่วน ได้แก่
1. MS + BA 1 + Kn 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร   (4:2)
2. MS + BA 0.50 + Kn 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร (2:1)
3. MS + BA 0.25 + Kn 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร (1:1/2)
4. MS ไม่ใส่ฮอร์โมน (MS)
ท�ำเป็น 4 ซ�ำ 
้ ๆ ละ 5 ขวด ๆ ละ 5 ชิน้ สังเกตการณ์ตอบสนองและนับจ�ำนวนยอดต่อชิน้   เฉพาะยอดทีม่ ี
ขนาด 1 เซนติเมตรขึ้นไป หลังการย้ายเนือ้ เยื่อ 1 เดือน

การทดลองที่ 3.2 สายต้นกับการตอบสนองต่ออาหารสูตร 1:½
เพือ่ หาความคงทีต่ อ่ การตอบสนองต่ออาหาร จึงท�ำการทดลองซ�ำ้ อีกครัง้ โดยใช้เนือ้ เยือ่ ของ 4 สายต้น
จากการทดลองที่ 3.1 ที่เลี้ยงในอาหารสูตร 1:½ . ตัดแบ่งเนื้อเยื่อเป็นกระจุก มาเลี้ยงในอาหารสูตรเดิม
4 ซ�้ำ ๆ ละ 5 ขวด ๆ ละ 5 ชิ้น สังเกตการตอบสนองต่ออาหารและนับจ�ำนวนยอดต่อขวด เฉพาะยอดที่มีขนาด
1 เซนติเมตรขึ้นไป หลังการย้ายเนื้อเยื่อ 1 เดือน

การทดลองที่ 3.3 สูตรอาหารในการยืดยอด
ในสูตรอาหารชักน�ำยอด ตามการทดลองที่ 3.1 และ 3.2 สูตร 1:1/2 ท�ำให้ได้ยอดจ�ำนวนมากและ
ขยายพันธุไ์ ด้รวดเร็วก็จริง แต่ยอดมีลกั ษณะเป็นกระจุกและสัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะย้ายออกปลูกได้ จึงท�ำการทดลอง
ทั้ง 4 สายต้น  ได้แก่: 37 54/1 19/1 และ 45/2 ยกเนื้อเยื่อทั้งกระจุก ซึ่งเลี้ยงในอาหาร 1:1/2 มาย้ายลงในสูตร
อาหารส�ำหรับการยืดยอด สูตร MS ทีม่ ี BA Kn D-cal-pan และ Biotin 0.1 0.02 0.1 และ 0.1  มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามล�ำดับ และเติมน�้ำมะพร้าว 200 มิลลิลิตร น�้ำตาล 20 กรัม และวุ้น 7 กรัม  (CW22) (อัจฉรียา, 2556)
ท�ำการทดลอง 4 ซ�ำ 
้ ๆ ละ 5 ขวด ๆ ละ 5 ชิน้ สังเกตการณ์เปลีย่ นแปลงของเนือ้ เยือ่ หลังการย้าย เป็นเวลา 1 เดือน
บันทึกการตอบสนองต่ออาหารโดยการสังเกตและบันทึกภาพ
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4. สูตรอาหารในการชักน�ำราก  ขัน้ ตอนสุดท้ายของการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ก่อนน�ำออกปลูกในเรือนเพาะช�ำ
คือ การชักน�ำให้เกิดราก ซึ่งจะต้องใช้ฮอร์โมนเร่งรากเป็นส่วนประกอบของสูตรอาหาร จึงได้ท�ำการทดลอง
สูตรอาหารเพื่อชักน�ำราก ดังนี้

การทดลองที่ 4.1 ฮอร์โมน IBA และ Kn ในสูตรอาหาร MS ต่อการชักน�ำราก
เนื้อเยื่อจากแม่ไม้ 2 สายต้น ได้แก่ 54/1 และ 19/1  ที่เลี้ยงในอาหารสูตร CW22 เลือกตัดเอาเฉพาะ
ชิน้ ส่วนทีม่ ลี กั ษณะยืดยาว มาทดลองเลีย้ งในอาหารชักน�ำราก  2 สูตร ได้แก่ MS  ทีม่ ี IBA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  (R1)  
และ MS ทีม่ ี IBA และ Kn 1.00  และ 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ (R2) ท�ำการทดลอง 4 ซ�ำ 
้ ๆ ละ 1 ขวด ๆ ละ 5 ชิน้
สังเกตการเกิดราก ทุกซ�้ำ  ทุกวัน นับจ�ำนวนรากที่เกิดขึ้นในแต่ละชิ้น และนับจ�ำนวนชิ้นที่เกิดราก หาค่าเฉลี่ย
มา plot กราฟ อัตราการเกิดรากสะสมของทั้ง 2 สายต้นที่เลีย้ งในอาหารทั้ง 2 สูตร ตั้งแต่ 1 วันจนถึง 3 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
การทดลองที่นับจ�ำนวนยอดและจ�ำนวนราก วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการทดลองและวิเคราะห์
ความแตกต่างของปัจจัยการทดลอง โดยใช้โปรแกรม SAS

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การท�ำความสะอาดชิ้นส่วน
การทดลองที่ 1 ลักษณะชิ้นส่วนที่เหมาะสมต่อการน�ำเข้าเพาะเลี้ยง
ผลการทดลองเกี่ยวกับลักษณะของชิ้นส่วนพืช พบว่า ชิ้นส่วนที่เหมาะสมต่อการชักน�ำเข้าเพาะเลี้ยง
คือ กลางยอด เพราะสามารถฟอกฆ่าเชือ้ ได้ชนิ้ ส่วนปลอดเชือ้ และเป็นส่วนเดียวทีต่ อบสนองต่ออาหารเพาะเลีย้ ง
ส่วนที่เป็นปลายยอดมีลักษณะไหม้ดำ� จากการกัดของสารเคมี และไม่ได้ชิ้นส่วนที่สะอาดเลย ส่วนที่เป็นโคนกิ่ง
ถึงแม้จะมีชิ้นส่วนที่ปลอดเชื้อบ้าง แต่ไม่มชี ิ้นส่วนที่ตอบสนองต่ออาหารเพาะเลี้ยง
จากการที่สามารถท�ำความสะอาดชิ้นส่วนพืชเหล่านี้ให้ปลอดเชื้อได้ แสดงว่าวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่ใช้
ในการทดลองนี้ก็มีความเหมาะสมที่ใช้ในการท�ำความสะอาดผิวชิ้นส่วนส�ำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยูคาลิปตัส
ยูโรฟิลล่าได้ ซึ่งข้อสรุปนี้ สามารถยืนยันได้จากการทดลองซ�ำ้ ในการทดลองที่ 2.1 และจ�ำนรรจ์ (2550) ก็ใช้
วิธีเดียวกันนี้ ท�ำความสะอาดผิวเมล็ดแก่ของไม้สักเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ผลดี เพียงแต่ใช้ความเข้มข้นของ
ไฮเตอร์สูงกว่า ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญจรัตน์และพนิดา (2545) ใช้ตาข้างที่แตกจากกิ่งที่เก็บมาจากต้นแม่
พบว่าใช้ความเข้มข้นของไฮเตอร์ตำ�่ กว่า เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ แต่เติม Ampicyn และ Citric acid ชนิดละ 0.02 เปอร์เซ็นต์
ความเข้ มข้ นของไฮเตอร์ที่แตกต่างกันนี้น่า จะเนื่อ งจากสภาพของชิ้น ส่ ว นที่น� ำ เข้ า เพาะเลี้ย งแตกต่า งกั น
และการเติม Ampicyn และ Citric acid น่าจะมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อดีขึ้น
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เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อ ซึ่งใช้วิธีการเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 และใช้ชิ้นส่วนกลางยอดพบว่า
สามารถท�ำความสะอาดยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 2 สายต้น ได้ผลดังตารางที่ 1 ซึง่ มีชนิ้ ส่วนทีส่ ะอาด ของสายต้น
54/1 และ 37 เฉลี่ยร้อยละ 53.33 และ 37.77 ตามล�ำดับ แม้ว่าเป็นจ�ำนวนไม่มากแต่หากชิ้นส่วนเหล่านี้
ตอบสนองต่ออาหารเริ่มต้น ก็สามารถขยายเพิ่มจ�ำนวนต่อไปได้ ผลการฟอกฆ่าเชื้อนี้ต�่ำกว่าการศึกษาของ
ปัญจรัตน์และพนิดา (2545) ซึ่งส�ำเร็จถึงร้อยละ 90

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนชิ้นส่วนที่ปลอดเชื้อ และเปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่ออาหารของ ยูคาลิปตัส
                ยูโรฟิลล่า สายต้น 54/1 และ 37

		
การตอบสนองของสายต้น 54/1 และ 37 ต่ออาหารเริ่มต้น MS ที่ลดความเข้มข้นลงครึ่งหนึ่ง และ
เติมฮอร์โมน BA และ  Kn 0.250 และ 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ ที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 จะเห็นว่า
ทุกชิ้นที่สะอาดมีการตอบสนองที่ดีต่ออาหารนี้ โดยมีการแตกยอดอ่อนขึ้นมาจากส่วนตาส่วนผสมของฮอร์โมน
BA และ Kn ในอาหารสูตรนี้เหมาะสมต่อการกระตุ้นยอด และการเป็นอาหารเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า ซึ่งจ�ำนรรจ์ (2550) พบว่าอาหารสูตรนี้เป็นอาหารเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สัก
ทัง้ จากเมล็ดอ่อน เมล็ดแก่ และยอดอ่อน ส่วนจ�ำนรรจ์ (2543) ยอดสัก 43 สายต้น จาก 72 สายต้น ตอบสนองดี
ในอาหาร ½ MS ที่มี BA 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร และ Kn 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

การทดลองที่ 2.2 สายต้นกับสูตรอาหารเริ่มต้นเป็น MS ที่มี BA และ IBA
จากการทดลองใช้ฮอร์โมน IBA เพิม่ ลงในสูตรอาหารเริม่ ต้น ถึง 10 สูตร พบว่า สายต้น 1/10  ไม่ตอบสนอง
ต่ออาหารเหล่านี้แต่อย่างใด  ในขณะที่สายพันธุ์   12  ตอบสนองต่ออาหาร เพียง 3 สูตร คือ 6  7 และ
8 โดย 7 และ 8 ดีกว่า อาหารสูตร 6 ซึง่ จะสังเกตเห็นว่า สูตร 7 และ 8 มีความเข้มข้นของ BA 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
และความเข้มข้นของ IBA :ซึ่งเท่ากับและใกล้เคียง BA และ Kn สูตรที่ใช้ในการทดลองที่ 2.1 ความเข้มข้น
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ของฮอร์โมน ที่ต่างจากนี้ ชิ้นส่วนไม่ตอบสนองเลย อย่างไรก็ตามเนื้อเยื่อที่พัฒนาในการทดลองนี้ไม่ดีเท่ากับ
การทดลองที่ 2.1 ซึ่งมีการลดความเข้มข้นของ MS ลงครึ่งหนึ่ง และใช้ Kn ร่วมกับ BA

3. สูตรอาหารชักน�ำยอด
การทดลองที่ 3.1 ปริมาณ BA และ Kn ในอาหาร MS ต่อการชักน�ำยอด ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า
สายต้นต่างๆ
จากการทดลองเพาะเลี้ยงยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 4 สายต้น ในอาหารชักน�ำยอด 4 สูตร ที่มีปริมาณ
และสัดส่วนของ BA และ Kn ต่างๆ กัน ในอาหารสูตร MS หลังการเพาะเลี้ยง 1 เดือน ได้ผลการทดลอง
ดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า ทั้งสูตรอาหารและสายต้นมีจ�ำนวนยอดต่อชิ้นแตกต่างกันอย่างมีส�ำคัญ โดยสูตร MS
ที่ไม่ใส่ฮอร์โมนมีจ�ำนวนยอดเฉลี่ยเพียง 0.74 หรือแทบจะมีการแตกยอดเลย ใกล้เคียงกับผลของปัญจรัตน์และ
พนิดา (2545) ที่รายงานว่าได้ค่าเฉลี่ย 1 ยอด ในขณะที่สูตร MS ที่เพิ่มฮอร์โมนในปริมาณต�่ำสุดคือ BA 0.250
และ Kn 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ปริมาณยอดเฉลี่ยมากที่สุดถึง 3.86 ยอด การเพิ่มฮอร์โมนสูงขึ้นอีกเป็น
2 และ 4 เท่า ไม่ได้ช่วยเพิ่มปริมาณยอดให้มากขึ้นกว่านี้ แต่กลับท�ำให้ยอดลดลง ซึ่งทั้ง 4 สายต้น ตอบสนอง
ต่ออาหารในลักษณะเดียวกัน (ตารางที่ 2) ปัญจรัตน์และพนิดา (2545) พบว่า การเพิ่ม คือ BAP 1 µM IBA 0.4
µM และ GA30.6 µM ในอาหาร MS ชักน�ำยอดได้ดที สี่ ดุ 3-4 ยอด ใน 3-4 สัปดาห์ ถ้าเปรียบเทียบกับการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อไม้ชนิดอื่นเช่นไม้สัก จ�ำนรรจ์ (2546) กลับรายงานว่า ไม้สักส่วนใหญ่เกิดยอดได้ดีในอาหาร 2:1 ส่วน
อาหาร 1:1/2 จะช่วยยืดยอดของเนื้อเยื่อไม้สักและสูตร 4:2 แก้ปัญหาต้นผอม ส่วนอาหารสูตร MS ที่มี BA 5
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Kn 1 มิลลิกรัมต่อลิตร กระตุ้นยอดกระจุกของเนื้อเยื่อไม้สัก (Devi et al. (1994), จินตนา,
2544, และ จ�ำนรรจ์, 2545)
เมื่อพิจารณาในส่วนของสายต้นต่อการแตกยอดของเนื้อเยื่อ พบว่า สายต้น 45/2 มีความสามารถ
ในการแตกยอดได้สูงสุด เฉลี่ยถึง 4.5 ยอดต่อชิ้น ซึ่งมากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ต่อสายต้น 54/1
ซึ่งมีจ�ำนวนยอดรองลงมาเฉลี่ยที่ 3.175 ยอด ส่วนอีก 2 สายต้น คือ 37 และ 19/1 มีจ�ำนวนยอดเฉลี่ยน้อย
ที่สุดที่ 1.55 และ 1.575 ยอด ตามล�ำดับ

314 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ จ�ำนวนยอดต่อชิน้ ของเนือ้ เยือ่ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 4 สายต้น ทีเ่ ลีย้ งในอาหารสูตร  MS
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ตารางที่ 2 ค่าฉลี่ยจํานวนยอดต่อชิน้ ของนือ้ ยื่อ ยูคาลิปตัส ยูรฟิลล่า 4 สายต้นที่ลี้ยง฿นอาหารสูตร
   ที่ไม่มีฮอร์โมน และมีฮอร์โมน BA และ Kn  ในสัดส่วนต่างๆ
MS ที่เม่มีฮอร์มนละมีฮอร์มน BA ละ Kn ฿นสัดส่วนต่างๆ
จํานวนยอดต่อชิ้นที่ลี้ยงสูตรอาหาร MS ที่มีสัดส่วนของ
สายต้น
BA:Kn ต่างๆ
ฉลี่ย
4:2
2:1
1:1/2
0:0
37
2.15
1.8
2.05
0.2
1.55 c
54/1
3.7
3.4
5.25
0.35
3.175 b
19/1
1.7
1.95
2.15
0.5
1.575 c
45/2
4.6
5.5
6.0
1.9
4.5 a
ฉลี่ย
3.04 b
3.16 b
3.86 a
0.74 c
*

การทดลองที่ 3.2 สายต้นกับการตอบสนองต่ออาหารสูตร 1:½

การทดลองที่ 3.2 สายต้นกับการตอบสนองต่ออาหารสูตร 1:½
จากการทดลองเพาะเลี้ยงในอาหารเดิมสูตร 1:½ ซ�้ำอีกรอบหนึ่ง ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 4 สายต้น
จากการทดลองพาะลีย้ ง฿นอาหารดิมสูตร 1:½ ซ้ําอีกรอบหนึ่ง ยูคาลิป ตัส ยูรฟิลล่า
พบว่า4 ทุกสายต้นยังตอบสนองดีต่ออาหารสูตรนี้ และมีจ�ำนวนยอดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายต้น 37
สายต้นพบว่า ทุกสายต้นยังตอบสนองดีต่อ อาหารสูตรนี้ ละมีจํา นวนยอดพิ่มมากขึ้น ดยฉพาะ
และสายต้
้นอย่างมาก
เฉลี่ยทีถึ่พิง ่ม18.15
ยอดต่ยอด
อขวดละ
ตามล�
ำดับ ส�ยอดต่
ำหรับอสายต้
อย่างยิน่ง54/1
สายต้ทีน่เพิ37่มขึละสายต้
น 54/1
ขึน้ อย่ยอด
างมากและฉลี26.20
่ยถึง 18.15
26.20
ขวด น
19/1 ตามลํ
ยังคงมี
อยเช่
นเดิมยังส่คงมี
วนสายต้
น 45/2อนอกจากจะมี
จ�ำนวนยอดมากเช่
นเดิมนับเฉลี
ได้ถึง
าดัจบ�ำนวนยอดน้
สําหรับสายต้
น 19/1
จํานวนยอดน้
ยช่นดิม ส่วนสายต้
น 45/2 นอกจากจะมี
จํา่ยนวน
21.65ยอดมากช่
ยอด แล้วนยัดิงมีมยนัอดขนาดเล็
อีกจ�ำยอดล้
นวนมากว ยังมียอดขนาดล็กๆ อีกจํานวนมาก
บฉลี่ยเด้ถกึง ๆ21.65
ตารางที
ค่า่ยฉลี
่ยจํานวนชิ
ต่อขวดของนื
ยูคปาลิ
ยูลรฟิล่าลล่4า สายต้
4 สายต้
ยง฿นอาหาร ตสูรตรMS
ตารางที
่ 3 ค่่ า3เฉลี
จ�ำนวนชิ
้นต่อน้ ขวดของเนื
้อเยือ้่อยืยู่อคาลิ
ตัสปตัยูสโรฟิ
น ทีนที่เลี่ลี้ย้งในอาหารสู
MS มีฮอร์มน BA 0.250 ละ Kn 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร
มีฮอร์โมน BA 0.250 และ Kn  0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร
สายต้น
37
54/1
19/1
45/2

ซ้ําที่ 1
15.20
28.20
8.8
22.6

จํานวนชิ้น ต่อขวด
ซ้ําที่ 2 ซ้ําที่ 3
13.60
25.60
8.80
24.40

22.20
23.80
5.00
22.40

ซ้ําที่ 4
21.60
27.2
6.60
17.20

ฉลี่ย
18.15 b
26.20 a
7.3 c
21.65 ab

การทดลองที
ตรอาหารในการยื
ดยอด
การทดลองที
่ 3.3่ 3.3
สูตสูรอาหาร฿นการยื
ดยอด
สายต้
นกันบกัการตอบสนองต่
้อเยือ้ ยื
่อจาก
น มีนเพีมีย พีง ย2งสายต้
น ได้นแเด้ก่ 54/1
สายต้
บการตอบสนองต่อสูอตสูรอาหาร
ตรอาหารCW22
CW22เนืนื
่อ จาก4 สายต้
4 สายต้
2 สายต้
ก่
และ 54/1
19/1 ละ
ตอบสนองต่
ออาหารได้
ดีโดยมียดอดยื
ดยาวขึ
งภาพที
ในขณะที
่อีก 2 สายต้
ได้แก่น37
19/1 ตอบสนองต่
ออาหารเด้
ีดยมี
ยอดยื้นดดัยาวขึ
้น ดั่ ง2ภาพที
่ 2฿นขณะที
่อีก 2น สายต้
เด้และ
ก่
45/2 37
ตอบสนองในทางลบ
คือมีกอ้ นแคลลัคืสอเกิ
น้ บนใบ สและเนื
เยือ่ มีลละนื
กั ษณะผิ
แรง มีแดนวโน้
บลง
ละ 45/2 ตอบสนอง฿นทางลบ
มีกด้อขึนคลลั
กิดขึน้ อ้ บน฿บ
อ้ ยืดปกติ
่อ มีลรักนุ ษณะผิ
ปกติมรจะยุ
ุนรง
(ภาพที
2) เนืม้อจะยุ
เยื่อบลัลง
กษณะนี
พบบนยู
ตัสลูกผสมสายต้
น H16
้ยงในอาหารสู
ตรนี้
มี่ นวน้
(ภาพที้ สิ่ 2)ทธินืยาอ้ ยื(2556)
่อลักษณะนี
้ สิทธิคยาลิา ป(2556)
พบบนยูคาลิ
ป ตัสลูทีก่เลีผสมสายต้
น H16
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เช่นเดียวกัน และเรียกก้อนนี้ว่า “ก้อนคล้ายแคลลัส” และท�ำการตรวจสอบพบว่าก้อนนี้พัฒนามาจากเซลล์ผิว
(epidermal cell) และรายงานว่า อาการผิดปกตินี้สามารถยับยั้งได้โดยการตัดก่อนเนื้อนี้ออกก่อนการย้ายลงใน
อาหารใหม่สตู ร CW22 แต่การไม่ตดั ก้อนเนือ้ ออกจะยังเกิดก้อนนีต้ อ่ ไป จะเกิดมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ความเข้มข้น
ของอาหารใหม่

ภาพที่ 2 การตอบสนองของเนื้อเยื่อ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 4 สายต้น ต่ออาหารสูตร CW22 หลังการย้าย
  เนื้อเยื่อ 1 เดือน

4. สูตรอาหารชักน�ำให้เกิดราก
การทดลองที่ 4.1 ฮอร์โมน IBA และ Kn ในสูตรอาหาร MS ต่อการชักน�ำราก
การตอบสนองของเนื้อเยื่อ 2 สายต้น ได้แก่ 54/1 และ 19/1 ต่ออาหารชักน�ำราก R1 และ R2
แสดงในรูปกราฟในภาพที่ 3 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภายในระยะเวลาเพียง 3-4 วัน หลังการย้ายเนื้อเยื่อ
เท่านั้น ขณะที่ ปัญจรัตน์และพนิดา (2545) ไม่ใส่ฮอร์โมนแต่ใส่ผงถ่าน 0.2 กรัมต่อลิตร ออกรากได้ช้ากว่า
ที่ 4-5 สัปดาห์ แสดงว่า IBA สามารถเร่งรากเนื้อเยื่อของ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า ได้ดีมาก ดังจะเห็นได้จากสูตร
อาหาร R1 ซึ่งมีฮอร์โมนเร่งราก IBA เพียงอย่างเดียว ท�ำให้เนื้อเยื่อของทัง้ 2 สายต้น เริ่มแตกราก และแตกราก
รวมได้มากถึงร้อยละ 95 และ 80 โดยมีจ�ำนวนรากต่อชิ้นเฉลี่ยถึง 3.8 ราก และ 2.8 ราก ส�ำหรับสายต้น 19/1
และสายต้น 54/1 ตามล�ำดับ ในขณะที่สูตร R2 ที่มีส่วนผสมของ Kn เพิ่มลงในอาหารสูตร R1 เพียงเล็กน้อย
ท�ำให้มีการแตกรากช้าออกไป ถึง 10 กว่าวัน และจ�ำนวนรากเฉลี่ยไม่ถึง 1 รากต่อชิ้น และมีชิ้นเนื้อเยื่อที่ออก
รากเพียงร้อยละ 10 ในทั้ง 2 สายต้น แสดงให้เห็นว่า การเติมฮอร์โมนเร่งราก IBA อย่างเดียว ก็เพียงพอต่อการ
ชักน�ำรากยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าแล้ว ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเติม Kn เข้าไปในสูตรอาหารแต่อย่างใด การชักน�ำ
รากไม้ชนิดอืน่ สมหวัง (2540)  จินตนา (2544) ศึกษาโดยใช้อาหารสูตร ½ MS อาหารทีเ่ ติม  NAA ความเข้มข้น
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1 และ  2 มิลลิกรัม  สามารถชักน�ำการเกิดรากของเนื้อเยื่อไม้สักได้สูงสุด  100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ จ�ำนรรจ์
(2546) แนะน�ำให้เติม IBA 1 มิลลิกรัมในอาหาร MS
เมือ่ พิจารณาถึงสายต้นก็พบว่า สายต้นมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการเกิดรากเช่นกัน โดยสายต้น
19/1 ตอบสนองต่ออาหารชักน�ำรากและเกิดรากได้ดกี ว่าสายต้น 54/1 (ภาพที่ 3)

กรมป่าไม้

19/1 R1
95%

54/1 R1
80%

วัน
ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การแตกรากและจ�ำนวนรากสะสมตัง้ แต่วันที่ 1-22 ของเนื้อเยื่อยูคาลิปตัส
ยูโรฟิลล่า สายต้น 54/1 และ 19/1 หลังการเพาะเลี้ยงในอาหาร R1 และ  R2

สรุปผล
1. ชิน้ ส่วนทีเ่ หมาะสมต่อการน�ำเข้าเพาะเลีย้ งไม่ควรอ่อนหรือแก่เกินไปและควรเป็นส่วนถัดจากปลายยอด
ลงมาเล็กน้อย
2. การท�ำความสะอาดผิวชิน้ ส่วนสามารถท�ำโดยใช้แช่ไฮเตอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ใส่นำ�้ ยาล้างจาน
2 – 3 หยด เขย่าเป็นเวลา 15 นาที และฟอกซ�้ำอีกครั้ง
3. สูตรอาหารเริ่มต้น MS ที่ลดความเข้มข้นลงครึ่งหนึ่ง ที่มี BA 0.250 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Kn 0.125
มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ได้ดีกับยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า ทุกสายต้นที่ทดลอง
4. ระดับความเข้มข้นของ BA และ Kn ที่มีในอาหาร MS มีอิทธิพลต่อจ�ำนวนยอดและลักษณะ
ของเนื้อเยื่อสายต้นต่างๆ
5. สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน�ำยอดของยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า คือ สูตร MS ที่มี BA 0.250
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Kn 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร
6. ในการชักน�ำให้เกิดราก การเติม IBA ในอาหาร MS เร่งรากได้ดกี ว่า การเติม IBA และ Kn
การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 317

กรมป่าไม้

เอกสารอ้างอิง
จินตนา  บุญเชิญ.  2544. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สัก (Tectona grandis L.F.) จากแม่ไม้พันธุกรรมดี.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  94 น.
จ�ำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์.  2545.  เทคนิคการลดอายุกิ่งแก่ของไม้สักเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. น. 332 – 345.
ใน รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 7 “วนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ”.
12 – 14  ธันวาคม 2544.  มหาวิทยาเกษตรศาสตร์และกรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.  384 น.
จ�ำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์.  2546.  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สัก. เอกสารวิชาการประกอบค�ำขอให้ประเมิน
บุคคลเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 8ว. กลุม่ งานวิชาการส�ำนักบริหารจัดการใน พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์  15
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พชื กรุงเทพฯ.  107 น.
จ�ำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์.  2550.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักจากเมล็ดอ่อน. น. 55– 63. ใน รายงานผลงานวิจยั
ประจ�ำปี พ.ศ. 2550 เล่ม 3 ส�ำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้.
ปัญจรัตน์ จินตนา และ พนิดา  รุ่งรัตนกุล.  2545.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ Eucalyptus urophylla.
ใน รายงานการประชุมการป่าไม้ประจ�ำปี 2545. กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ. หน้า 193-201.
รัตนะ  ไทยงาม และวิฑูรย์  เหลืองวิรยิ ะแสง.  2540.  ผลการทดสอบสายพันธุ์ไม้ E.urophylla. รวมผลงานวิจยั
ทางวนวัฒนวิทยา, 2540.  ส่วนวนวัฒนวิจยั ส�ำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ.  หน้า 172-179.
สิทธิยา  หล�ำเพชร.  2556.  การเกิดก้อนคล้ายแคลลัสบริเวณยอดยูคาลิปตัสลูกผสม สายต้น H16 ในการ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ . สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพป่ า ไม้ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยาป่ า ไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ bioff.forest.ku.ac.th/PDF_FILE/…/21.pdf ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2556
สมหวัง หวังเศรษฐกุล.  2540.  การเพิ่มปริมาณกล้าสักจากเมล็ดพันธุกรรมดีโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ.  วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  97 น.
อัจฉรียา  โชติภิวัฒน์.  2556.  ผลของความเข้มข้นของวุ้น และโครงสร้างอาหารเพาะเลี้ยง ต่อการพัฒนาชิ้นพืช
ในการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ยู ค าลิ ป ตั ส ลู ก ผสมข้ า มชนิ ด คามาลดู เ ลนซี ส X ยู โ รฟิ ล ล่ า .
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ bioff.forest.ku.ac.th/
PDF_FILE/…/21.pdf ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2556
Devi, Y.S., B.B. Mukherjee and S. Gupta.  1994. Rapid cloning of elite teak (Tectona grandis Lin.f.)
by in vitro multiple shoot production. Indian Journal of Experimental Biology. 32:668-671.
Murashige,  T.  and F.  Skoog.  1962.  A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco
tissue cultures.  Physio Plant.  15 : 473-497.

318 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

อัตราการสังเคราะห์แสงและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของไม้กฤษณา

กรมป่าไม้

Photosynthesis Rate and Carbon Dioxide
Uptake in Aquilaria Spp.
ดุริยะ สถาพร1

DURIYA SATAPORN
บทคัดย่อ

การศึ ก ษาอั ต ราการสั ง เคราะห์ แ สงและการดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องไม้ ก ฤษณา
ท� ำ การศึ ก ษาในรู ป แบบของกระบวนการทางสรี ร วิ ท ยาของไม้ ก ฤษณาเพื่ อ ประเมิ น การดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยท�ำการศึกษาในระดับของกล้าไม้ ที่อยู่ในระดับความเข้มแสงต่าง ๆ กัน 3 ระดับ และ
ในส่ ว นของไม้ ก ฤษณาที่ ป ลู ก เป็ น สวนป่ า อายุ 4 ปี จากการศึ ก ษาพบว่ า ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม แสง 50 %
ค่ามากที่สุด รองมาคือ 100% และ 20% โดยมีค่าเท่ากับ 4.948  3.225 และ 0.428 µmol m-2s-1  ตามล�ำดับ
และมีจุดอิ่มตัวของแสงเท่ากับ 500  700 และ 200 µmol m-2s-1 ตามล�ำดับ  และจากการศึกษาอัตราการ
สังเคราะห์แสงสูงสุดของไม้กฤษณาที่อายุ 4 ปี พบว่าอัตราการสังเคราะห์แสงมีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคม
มีค่าเท่ากับ 9.08 µmol m-2s-1 และมีค่าต�่ำสุดในเดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ 2.13 µmol m-2s-1   โดยอัตราการ
สังเคราะห์แสงในช่วงเช้ามีค่ามากกว่าช่วงบ่ายอย่างชัดเจนในช่วงแล้ง แต่ส�ำหรับในช่วงฝนมีค่าใกล้เคียงกัน
โดยพบว่าอัตราการสังเคราะห์แสงมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงฝน และมีค่าลดลงในช่วงแล้ง
จากการศึกษาความผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันของไม้กฤษณาซึ่งท�ำการศึกษาใน
ช่วงเวลาตัง้ แต่เวลาประมาณ 07.00 น. ถึง 18.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม และธันวาคม ซึง่ เป็นตัวแทน
ของช่วงแล้ง ช่วงฝน  และก่อนฤดูแล้ง ตามล�ำดับ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.47 4.08 และ 2.26 µmol m-2s-1 ตามล�ำดับ
และเมื่อน� ำ ค่ า อัตราการสัง เคราะห์แ สงในรอบวั น ทั้ง 3 ช่ ว งฤดู ก าล มาประเมิน ค่ า อั ต ราการดู ดซั บ ก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไม้กฤษณา พบว่า สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 7.02 ตันต่อไร่ต่อปี
คิดเป็นปริมาณคาร์บอน เท่ากับ 1.91 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบไม้ชนิดอื่น ทั้งนี้พบว่าแม้
ไม้กฤษณาจะเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบ แต่อัตราการสังเคราะห์แสง หรือการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีค่าต�่ำ
ตลอดทั้ ง ปี แ ม้ จ ะเป็ น ช่ ว งฤดู ฝ นซึ่ ง สภาพแวดล้ อ มเหมาะสมก็ ต าม และพบว่ า ไม้ ก ฤษณาไม่ ท น
ต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งในสภาวะที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ต�่ำ  ปากใบของไม้กฤษณาจะไม่เปิด ท�ำให้
การแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อการสังเคราะห์แสงมีน้อย แต่ในสภาวะที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าความเข้มแสงจะมีน้อย
ไม้กฤษณาก็สามารถสังเคราะห์แสงได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับความเข้มแสงเต็มที่
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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กรมป่าไม้

ค�ำน�ำ
ไม้กฤษณา (Aquilaria spp.) หรือ Agarwood  เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่นิยมใช้ในงานประเพณีของชาว
มุสลิม  น�้ำมันใช้เป็นน�้ำมันหอม  กลิ่นกฤษณาจะติดผิวนาน  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันแมลง  เห็บ
และเหาได้   ในทางอุตสาหกรรมใช้เข้าเครื่องยา  และที่ส�ำคัญคืออุตสาหกรรมน�้ำหอมที่ดีมีราคาแพง แก่น
ไม้กฤษณาเป็นของป่าทีไ่ ด้จากต้นกฤษณา  เป็นพวกน�ำ้ มันหอมระเหยหรือชันหรือยาง (Terpenoid) เช่นเดียวกับ
น�้ำมันยูคาลิปตัส  และน�้ำมันสน  ยางหรือชันที่พบในต้นกฤษณาให้กลิ่นรุนแรงที่แตกต่างไปจากน�้ำมันหอมระเหย
อื่นๆ  กล่าวคือ  มีกลิ่นหอมหวาน  ท�ำให้เป็นน�้ำมันหอมระเหยหรือยางหรือชันที่มีราคาแพงมาก  ประมาณ
40,000 – 60,000 บาทต่อกิโลกรัม  อาจจะกล่าวได้ว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกก็ได้   ที่บางคนเรียก  ไม้ของ
พระเจ้า (Wood of God)  องค์ประกอบทางด้านเคมีของน�้ำมันกฤษณาประกอบด้วยสารที่เป็นยางเหนียว
(Resin) อยู่มาก สารที่ท�ำให้เกิดกลิ่นหอม ชื่อว่า Sesquiterpen  alcohol  ได้แก่   Dihydroagaroforan,
b-Agarofuran, a-Agarofuran, Agarospirol  และ Agarol
ปัจจุ บัน ไม้กฤษณาในป่าธรรมชาติไ ด้ลดจ� ำ นวนลงอย่ างรวดเร็ ว แต่ ความต้ องการใช้ ไม้ กฤษณา
ยั ง คงมี ม ากอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ มี ก ารน� ำ ไม้ ช นิ ด นี้ ม าปลู ก สร้ า งสวนป่ า เพื่ อ การค้ า เป็ น พื้ น ที่ ก ว้ า งขวาง
นอกจากประโยชน์ในเชิงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณาแล้ว ประโยชน์
ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมก็มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการปลูกสร้างสวนป่า เช่น ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูต้นน�้ำ
ล�ำธาร เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ช่วยรักษาคุณสมบัติของดิน ตลอดจนเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพื่อช่วยลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
วั ฎ จั ก รคาร์ บ อนในระบบนิ เ วศป่ า ไม้ นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ทั้งในด้านการปลดปล่อยและการเก็บกัก
โดยป่าไม้เป็นกลไกส�ำคัญในการเก็บกักหรือดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง
(Photosynthesis) ของต้นไม้เพื่อน�ำมาเก็บกักไว้ในรูปของมวลชีวภาพทั้งในส่วนเหนือพื้นดินและใต้พื้นดิน
(Above- and below-ground biomass) ในขณะเดียวกันก็มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่าน
กระบวนการหายใจ การตาย และการย่อยสลายของเศษซากพืช ซึ่งเศษซากพืชที่ย่อยสลายแล้วจะกลับเข้าสู่
วัฏจักรคาร์บอนในรูปของสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินจะถูกปลดปล่อยกลับ
คืนสู่บรรยากาศโดยปฏิกิริยาจากกิจกรรมต่างๆ ของดิน (Soil respiration) จากการส�ำรวจก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศ พบว่า เมื่อปี 2537 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากกิจกรรมทางด้านป่าไม้
มีประมาณ 60.5 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนประมาณ 16.5 ล้านตันต่อปี (OEPP, 2000)
แต่ปริมาณการปลดปล่อยในปี 2537 นี้ คิดเป็นเพียงร้อยละ 70 ของปริมาณการปลดปล่อยในปี 2533 เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สวนป่าและการลดลงของการตัดไม้ท�ำลายป่า และพบว่าพื้นที่สวนป่าและป่า
ธรรมชาติที่ก�ำลังเจริญเติบโตสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 39.1 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นเกือบ
4 เท่าของปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปี 2533 (OEPP, 2000) อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพ
ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนป่าแต่ละประเภทมีความผันแปรค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลักษณะโครงสร้างของต้นไม้ นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการดูดซับ
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การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
คาร์บอนเดออกเซด์฿นสวนปุาต่ละประภทมีความผันปรค่อนข้างสูง ขึน้ อยู่ประสิทธิภาพ฿นการดูดซับ กรมป่าไม้
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องต้ น ไม้ นี้ ยั ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ ที่ มี ผ ลทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ
คาร์ บ อนเดออกเซด์ ละลัก ษณะครงสร้ า งของต้ น เม้ นอกจากนี้ป ระสิ ท ธิ ภ าพ฿นการดู ด ซั บ
กระบวนการสังเคราะห์แสง และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดังนั้น การศึกษาวัฏจักรคาร์บอน
คาร์บอนเดออกเซด์ของต้นเม้นี้ยัง ขึ้นอยู่กับ ป๎จจัยสิ่ง วดล้อ มต่า งๆ ที่มีผ ลทางตรงละทางอ้อ มต่อ
ในสวนป่าไม้กฤษณา จะท�ำให้ทราบศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่สวนป่ากฤษณาของประเทศไทย ซึ่ง
กระบวนการสังคราะห์ สงละป๎จจัยที่มีผ ลต่อ การจริญติบ ตของต้นเม้ ดัง นั้น การศึกษาวัฏจักร
จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศต่อไป
คาร์บอน฿นสวนปุาเม้กฤษณา จะทํา฿ห้ทราบศักยภาพ฿นการก็บกักคาร์บอน฿นพืน้ ที่สวนปุากฤษณาของ
ประทศเทย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซรือนกระจก฿นบรรยากาศต่อเป

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงและกระบวนการทางสรีรวิทยาของไม้กฤษณา
กษาอัตราการสั
สงละกระบวนการทางสรี
2) 1)เพืพื
่อศึ่อกศึษาการดู
ดซับคาร์งบคราะห์
อนไดออกไซด์
ของไม้กฤษณา รวิทยาของเม้กฤษณา
2) พื่อศึกษาการดูดซับคาร์บอนเดออกเซด์ของเม้กฤษณา
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Anet

= Net photosynthesis (mol m s )

Asat


= Light-saturated photosynthesis (mol m-2 s-1)
= Quantum yield of photosynthesis

PPFD = Photosynthetic photon flux density (mol m-2 s-1)

Rd

= Dark respiration (mol m-2 s-1)
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การวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของไม้กฤษณา
ท�ำการวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของกฤษณา โดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการสังเคราะห์แสง Portable
Photosynthesis System LI-6400 (LICOR Inc., USA) ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบระบบเปิด ชนิดน�ำเคลื่อนที่ได้  การวัด
ท�ำได้โดยการเลือกตัวอย่างใบที่ต้องการศึกษา ใช้ Leaf chamber หนีบใบ แล้วท�ำการวัดข้อมูล เครื่องจะบันทึก
ข้อมูลปริมาณความเข้มแสง ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ปริมาณไอน�้ำ ความดันบรรยากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิใบ และเครื่องจะท�ำการค�ำนวณ อัตราการสังเคราะห์แสง
การชักน�ำการเปิดของปากใบ  การคายน�ำ  
้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์  และอื่น ๆ
1) ความผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันในแต่ละฤดูกาล
การศึกษาความผันแปรในรอบวันในแต่ละฤดูกาลของอัตราการสังเคราะห์แสงของไม้กฤษณา
โดยการเลือกใบตัวอย่างทีม่ สี ภาพดี มีการเติบโตเต็มทีไ่ ม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป (mature leaf) อยูใ่ นระดับเรือนยอด
ที่ได้รับแสงเต็มที่ (sunleaf)  ต้นละ 10 ใบ  ท�ำการวัดอัตราการสังเคราะห์แสงทุกๆ  1 ชั่วโมง ในรอบวัน ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
2) ความผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดในรอบปี
การศึกษาความผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดในรอบปีของไม้กฤษณา โดยการเลือก
ใบตัวอย่างที่มีสภาพดี มีการเติบโตเต็มที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป (mature leaf) อยู่ในระดับเรือนยอดที่ได้รับ
แสงเต็มที่ (sunleaf) เช่นเดียวกับการศึกษาความผันแปรในรอบวันในแต่ละฤดูกาลของอัตราการสังเคราะห์แสง
จ�ำนวนต้นละ 7 ใบ  ท�ำการวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ในช่วงเวลาเช้า และช่วงเวลาบ่าย โดยติดตั้งอุปกรณ์
ก�ำเนิดแสง (light source)  เข้ากับ leaf chamber ปรับระดับความเข้มแสงเท่ากับ 2,000 µmol m-2s-1   ซึ่งเป็น
ระดับความเข้มแสงที่เกินจุดอิ่มตัวของแสง ท�ำให้ต้นไม้สามารถสังเคราะห์แสงได้สูงสุด ท�ำการวัดทุก ๆ เดือน

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
การตอบสนองของแสงของกล้าไม้กฤษณาที่ระดับความเข้มแสงต่างกัน
การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของกล้าไม้กฤษณาที่ระดับความเข้มแสงต่างกัน พบว่า ที่ระดับ
ความเข้มแสง 50 % มีค่ามากที่สุด รองมาคือ 100 % และ 20 % โดยมีค่าเท่ากับ 4.948  3.225 และ .428
µmol m-2s-1 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 % ซึ่งเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับค่าการเปิดปิดของปากใบ และค่าประสิทธิภาพการใช้น�้ำ  ส�ำหรับค่าการ
คายน�้ำ พบว่าที่ระดับความเข้มแสง 100 % มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ 50 % และ 20 % ตามล�ำดับ เนื่องจาก
ที่ระดับความเข้มแสง 100 % กล้าไม้ต้องคายน�้ำเพื่อรักษาสมดุลในล�ำต้นเพื่อการสังเคราะห์แสง และที่ระดับ
20 % ปากใบของกล้าไม้กฤษณาปิด แม้จะมีการกระตุ้นด้วยแสงก็ยังไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดี ดังนั้นใน
การปลูกหรือเพาะช�ำกล้าไม้กฤษณาในระยะเริ่มต้น จึงควรใช้ความเข้มแสงที่ 50 % จึงจะท�ำให้กล้าไม้มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด

322 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

ตารางที่ 1 อัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดและค่าทางสรีรวิทยาของกล้าไม้กฤษณาที่ระดับความเข้มแสง

กรมป่าไม้

  20  50  และ 100 %       

จากการศึกษาการตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสงของกล้าไม้กฤษณาที่อยู่
ในระดับความเข้มแสงต่างกัน พบว่า ที่ระดับความเข้มแสง 100 50 และ 20 % มีจุดอิ่มตัวของแสงเท่ากับ
700  500 และ 200 µmol m-2s-1 ตามล�ำดับ  (ตารางที่ 2) ซึ่งพรรณไม้แต่ละชนิดมีจุดอิ่มตัวของแสงที่แตก
ต่างกัน โดยทัว่ ไปพรรณไม้ทชี่ อบแสงจะมีจดุ อิม่ ตัวของแสงสูงกว่าพรรณไม้ทชี่ อบร่ม แต่ทรี่ ะดับความเข้มแสงต�ำ่
อัตราการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้ท่ชี อบร่มจะมีค่าสูงกว่า (Bidwell, 1974)  นอกจากนี้ความเข้มแสงอิ่มตัว
อาจผันแปรไปตามระดับชัน้ เรือนยอด ซึ่ง Rundel et al. (1995) พบว่า ความเข้มแสงอิ่มตัวของตะเคียนที่เป็นไม้
ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ทีข่ นึ้ ในสภาพธรรมชาติมคี วามเข้มแสงอิม่ ตัวประมาณ 700 500 และ 400 µmol m-2s-1 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งไม้ในเขตร้อนโดยทั่วไปจะมีจุดอิ่มตัวของแสงอยู่ท่ี 600-800 µmolm-2s-1  หรือมีปริมาณเพียง 1 ใน 3
ของปริมาณความเข้มแสงที่ได้รับเต็มที่ (สาพิศ และ ลดาวัลย์, 2539;  Larcher, 1995)
และเมื่อพิจารณาค่าการสังเคราะห์แสงสูงสุดของกล้าไม้กฤษณา พบว่า ที่ระดับความเข้มแสง 100
และ 50 %  มีค่าใกล้เคียงกัน  แต่เมื่อพิจารณาค่า quantum yield (φ) จากตารางที่ 2 ซึ่งเป็นค่า initial slope
ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้แสงที่ระดับต�่ำ  ในสภาพปกติของไม้ที่ได้รับแสงเต็มที่ จะมีค่า quantum
yield อยู่ระหว่าง 0.05-0.07 (สาพิศ และคณะ, 2547) พบว่า ที่กล้าไม้กฤษณาที่อยู่ในระดับความเข้มแสง
50 % มีค่ามากที่สุด นั่นคือ กล้าไม้กฤษณาสามารถน�ำแสงที่มีอยู่ในระดับต�่ำ  ไปใช้ในการสังเคราะห์แสงได้ดี
สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีแสงปานกลาง แต่ไม่น้อยจนเกินไป  

ตารางที่ 2  การตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสงของไม้กฤษณาจากการค�ำนวณ
โดยใช้สมการของ Boote and Loomis (1991)
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ภาพที่ 1  การตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสงของกล้าไม้กฤษณา ที่ได้รับแสง
             100 50 และ 20 %  จากการค�ำนวณโดยใช้สมการของ Boote and Loomis (1991)

ความผันแปรในรอบปีของอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดของไม้กฤษณา
การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของไม้กฤษณาที่อายุ 4 ปี พบว่า  อัตราการสังเคราะห์แสงมีค่า
สูงสุดในเดือนตุลาคม มีคา่ เท่ากับ 9.08 µmol m-2s-1   และมีคา่ ต�ำ่ สุดในเดือนมกราคม มีคา่ เท่ากับ 2.13  µmol m-2s-1
โดยอัตราการสังเคราะห์แสงในช่วงเช้ามีค่ามากกว่าช่วงบ่ายอย่างชัดเจนในช่วงแล้ง แต่ส�ำหรับในช่วงฝนมีค่า
ใกล้เคียงกัน  โดยพบว่า อัตราการสังเคระห์แสงมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงฝน และมีค่าลดลงในช่วงแล้ง จากการศึกษา
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ของ Eamus and Cole (1997) พบว่า โดยปกติแล้วอัตราการสังเคราะห์แสงในตอนเช้าจะสูงกว่าในตอนบ่าย
และความแตกต่างระหว่างอัตราการสังเคราะห์แสงในตอนเช้าและบ่าย จะเด่นชัดในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ 1) อุณหภูมิใบในตอนบ่ายสูงกว่าในตอนเช้า เป็นผลให้การคายน�้ำ
มากปากใบจึงปิด ท�ำให้การสังเคราะห์แสงลดลง (Prior et al.,1997)  และ 2) ความแตกต่างของความดันไอ
ระหว่างใบและบรรยากาศ จะมีอิทธิพลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงในฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน และมีอิทธิพลใน
ช่วงบ่ายมากกว่าช่วงแล้ง  การชักน�ำการเปิดปากใบจะตอบสนองต่อค่าความแตกต่างของความดันไอระหว่าง
ใบและบรรยากาศมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความแตกต่างดังกล่าวจะท�ำให้ปากใบปิด ส่งผลท�ำให้อัตราการ
สังเคราะห์แสงลดลง (Eamus and Cole, 1997)

กรมป่าไม้

ตารางที่ 3 ค่าอัตราการสังเคราะห์แสง (Anet ) การชักน�ำการเปิดปากใบ (gs) การคายน�้ำ (E) และ

                ความแตกต่างของความดันไอระหว่างใบและบรรยากาศ (LAVPD) ของไม้กฤษณาในรอบปี
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ภาพที่ 2  อัตราการสังเคราะห์แสงในรอบปีของไม้กฤษณา อายุ 4 ปี
ความผันแปรในรอบวันของอัตราการสังเคราะห์แสงของไม้กฤษณา
จากการศึกษาความผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันของไม้กฤษณาซึ่งท�ำการศึกษา
ในช่วงเวลาตัง้ แต่เวลาประมาณ 07.00 น. ถึง 18.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม ธันวาคม และกุมภาพันธ์  
ซึ่งเป็นตัวแทนของช่วงแล้ง ช่วงฝน  และก่อนฤดูแล้ง ตามล�ำดับ พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวัน
ของไม้กฤษณา ในแต่ละฤดูกาล มีความผันแปรทีค่ ล้ายคลึงกัน กล่าวคือ อัตราการสังเคราะห์แสงจะค่อยๆ เพิม่ ขึน้
ในช่วงเช้า เมื่อมีความเข้มแสงเพิ่มขึ้น จนถึงจุดสูงสุดในเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยในเดือน
กรกฎาคม และธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ยังมีฝน และความชื้นอยู่ อัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดนี้จะเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงแล้งนั้น พบว่าอัตราการสังเคราะห์แสง
จะขึ้นถึงจุดสูงสุด ในช่วงเวลาก่อน 09.00 น. หลังจากนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงจะต�่ำลงในช่วงเที่ยงวัน
ซึง่ เกิดได้เนือ่ งมาจากหลายสาเหตุเช่นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทตี่ ำ�่ ลงการปิดของปากใบเพือ่ ลดการสูญเสีย
น�ำ้ อันเนือ่ งมาจากการคายน�ำ 
้ อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ ซึง่ อุณหภูมทิ สี่ งู เกินไปจะไปยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าของเอนไซม์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งโดยทั่วไปช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์แสงของไม้ยืนต้นในเขต
ร้อน มีค่าระหว่าง 25-30  องศาเซลเซียส (Bannister, 1976)  อัตราการสังเคราะห์แสงที่ลดลงในช่วงเที่ยงนี้
อาจยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายถึงเย็น ในบางชนิดพบว่าอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาก่อนเย็น
หลังจากนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงจะลดลงจนกระทั่งแสงหมดไปในรอบวัน (ภาพที่ 3-5)
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ภาพที่ 3 ความผันแปรในรอบวันของอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (Anet) การชักน�ำการเปิดปากใบ (gs)

              ความเข้มแสง (PPFD)  และอุณหภูมใิ บ (Tleaf) ของไม้กฤษณา ในเดือนกุมภาพันธ์

ภาพที่ 4   ความผันแปรในรอบวันของอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (Anet) การชักน�ำการเปิดปากใบ (gs)

             ความเข้มแสง (PPFD)  และอุณหภูมใิ บ (Tleaf) ของไม้กฤษณาในเดือนกรกฎาคม
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ภาพที่ 5  ความผันแปรในรอบวันของอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (Anet) การชักน�ำการเปิดปากใบ (gs)

              ความเข้มแสง (PPFD)  และอุณหภูมใิ บ (Tleaf) ของไม้กฤษณาในเดือนธันวาคม

จากการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ พบว่าไม้กฤษณามีการตอบสนองต่อความเข้มแสงในช่วงเช้าค่อนข้างเร็ว
ท�ำให้การสังเคราะห์แสงมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับแสง และถึงจุดสูงสุดในช่วงเช้า (ก่อนเวลา
09.00 น.) จากนั้นการสังเคราะห์แสงจะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเที่ยงวันและช่วงบ่าย แม้ว่า
ความเข้มแสงจะมีค่าเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยพบว่าอัตราการสังเคราะห์แสงเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 2.47
µmol m-2s-1 (ภาพที่ 3) ส�ำหรับในเดือนกรกฎาคม พบว่าไม้กฤษณามีการตอบสนองต่อความเข้มแสงในช่วงเช้า
ค่อนข้างช้า ท�ำให้อัตราการสังเคราะห์แสงค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในช่วงเช้าตามปริมาณความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย
เนื่องจากในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน ปริมาณความเข้มแสงในช่วงเช้ามีน้อย และอัตราการสังเคราะห์แสง
มีค่าถึงจุดสูงสุดในเวลาก่อนเที่ยง (เวลาประมาณ 10.00 น.)  จากนั้นการสังเคราะห์แสงจะค่อย ๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเที่ยงและบ่าย จะเห็นว่าในเดือนกรกฎาคมอัตราการสังเคราะห์แสงเฉลี่ยของไม้กฤษณามีค่าสูง
โดยมีค่าเท่ากับ 4.08 µmol m-2s-1  เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน ต้นไม้มีการเจริญเติบโตสูง
อีกทั้งปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช (ภาพที่ 4) และในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงก่อน
ฤดูแล้งนั้นไม้กฤษณามีค่าการสังเคราะห์แสงค่อนข้างต�่ำเท่ากับ 2.26 µmol m-2s-1  โดยอัตราการสังเคราะห์
แสงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับปริมาณความเข้มแสงที่เพิ่มอย่างรวดเร็วเช่นกันในช่วงเช้าถึงเที่ยง อัตรา
การสังเคราะห์แสงถึงจุดสูงสุดในช่วงเช้า (ก่อนเวลา 10.00 น.)  จากนั้นการสังเคราะห์แสงจะลดลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงก่อนเทีย่ งวัน ซึง่ การลดลงนีเ้ นือ่ งจากอุณหภูมขิ องใบเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับความชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศมีคา่
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ลดลงมากในช่วงเที่ยงวันและช่วงบ่าย ท�ำให้ความแตกต่างของความดันไอระหว่างใบและบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น
และปากใบปิดเพื่อลดการคายน�้ำท�ำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของใบเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้
อัตราการสังเคราะห์แสงในเดือนนี้มีค่าค่อนข้างต�่ำ  หลังจากนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงจะมีค่าค่อนข้างคงที่
ในช่วงเวลาบ่าย และลดลงจนกระทั่งปริมาณแสงหมดไปในรอบวัน (ภาพที่ 5)
เมื่ อ น� ำ ค่ า อั ต ราการสั ง เคราะห์ แ สงในรอบวั น ทั้ ง 3 ช่ ว งฤดู ก าลมาประเมิ น ค่ า อั ต ราการดู ด ซั บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้กฤษณา พบว่า สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 7.02 ตันต่อไร่ต่อปี
คิดเป็นปริมาณคาร์บอน เท่ากับ 1.91 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบไม้ชนิดอื่น ทั้งนี้พบว่า
แม้ไม้กฤษณาจะเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบ แต่อัตราการสังเคราะห์แสง หรือการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จะมีค่าต�่ำ  ตลอดทั้งปี แม้จะเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็ตาม และพบว่าไม้กฤษณาไม่ทนต่อ
สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ในสภาวะที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ต�่ำ  ปากใบของไม้กฤษณาจะไม่เปิดท�ำให้
การแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อการสังเคราะห์แสงมีน้อย แต่ในสภาวะที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าความเข้มแสงจะมีน้อย
ไม้กฤษณาก็สามารถสังเคราะห์แสงได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับความเข้มแสงเต็มที่
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สรุปผล
1.  จากการศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของกล้าไม้กฤษณาที่ระดับความเข้มแสงต่างกัน พบว่า
ที่ระดับความเข้มแสง 50 % ค่ามากที่สุดรองมาคือ 100 % และ 20 % โดยมีค่าเท่ากับ 4.948  3.225 และ .428
µmol m-2s-1  ตามล�ำดับกล้าไม้กฤษณาทีอ่ ยูใ่ นระดับความเข้มแสง 50 % มีคา่ ประสิทธิภาพการใช้แสงทีร่ ะดับต�ำ่
มากที่สุด นั่นคือ กล้าไม้กฤษณาสามารถน�ำแสงที่มีอยู่ในระดับต�่ำ ไปใช้ในการสังเคราะห์แสงได้ดี สามารถเจริญ
เติบโตได้ในพื้นที่ที่มีแสงปานกลาง แต่ไม่น้อยจนเกินไป  
2.  การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของไม้กฤษณาที่อายุ 4 ปี พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสง
มีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคม มีค่า เท่ากับ 9.08 µmol m-2s-1 และมีค่าต�่ำสุดในเดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ 2.13  
µmol m-2s-1  โดยอัตราการสังเคราะห์แสงในช่วงเช้ามีค่ามากกว่าช่วงบ่าย อย่างชัดเจนในช่วงแล้ง แต่ส�ำหรับ
ในช่วงฝนมีค่าใกล้เคียงกัน
3.  จากการศึกษาความผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันของไม้กฤษณา ซึ่งท�ำการศึกษา
ในช่วงเวลาตัง้ แต่เวลาประมาณ 07.00 น. ถึง 18.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม ธันวาคม และกุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นตัวแทนของช่วงแล้ง ช่วงฝน  และก่อนฤดูแล้ง ตามล�ำดับ พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวัน
ของไม้กฤษณา ในแต่ละฤดูกาล มีความผันแปรที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ อัตราการสังเคราะห์แสงจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในช่วงเช้า เมื่อมีความเข้มแสงเพิ่มขึ้น จนถึงจุดสูงสุดในเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยในเดือน
กรกฎาคม และธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ยังมีฝน และความชื้นอยู่ อัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดนี้จะเกิดขึ้นในช่วง
เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงแล้งนัน้ พบว่าอัตราการสังเคราะห์แสงจะขึ้นถึง
จุดสูงสุด ในช่วงเวลาก่อน 09.00 น. หลังจากนัน้ อัตราการสังเคราะห์แสงจะต�่ำลงในช่วงเที่ยงวัน
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4.  อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้กฤษณามีค่าเท่ากับ 7.02 ตันต่อไร่ต่อปี คิดเป็น
ปริมาณคาร์บอน เท่ากับ 1.91 ตันต่อไร่ต่อปี  ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบไม้ชนิดอื่น
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Effect of Spacing on Growth of Hopea Odorata Roxb
เจริญ ช้างสีสังข์1 JAREAN CHANGSEESANG
บทคัดย่อ
ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตของไม้ตะเคียนทอง ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในแปลงทดลองระยะปลูก
ที่สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา อ�ำเภอน�้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ก�ำหนดระยะปลูก
3 ระยะ คือ 2 x 4, 4 x 4 และ 4 x 8 เมตร โดยวางผังปลูกแบบ Completely randomized block design จ�ำนวน
3 ซ�้ำ  ท�ำการบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ ได้แก่ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความกว้างเรือน
ยอด ภายหลังปลูกจนถึง ปี พ.ศ. 2555 และน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ และประเมินความ
เพิ่มพูนของการเติบโต ผลการศึกษาพบว่า การเติบโตด้านความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความกว้าง
เรือนยอด มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติระหว่างระยะปลูก (P < 0.01) โดยไม้ตะเคียนทองที่มี
ระยะปลูก 4 x 8 เมตร มีความเพิ่มพูนทางความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด คิดเป็น 0.71 เมตร/ปี
และ 1.51 เซนติเมตร/ปี ตามล�ำดับ รองลงมาคือ ระยะปลูก 4 x 4 เมตร (0.67 เมตร/ปี 1.23 เซนติเมตร/ปี) และ
2 x 4 เมตร (0.63 เมตร/ปี และ 1.03 เซนติเมตร/ปี) ตามล�ำดับ

ค�ำส�ำคัญ :  ไม้ตะเคียนทอง ระยะปลูก การเติบโต

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
The research on effect of spacing on growth of Hopea odarata Roxb. was carried out at Huey Ta
Silvicultural Research Station, Namkring district, Si Sa Ket province.  The experiment plots was followed
completely randomized block design with 3 replication of 3 treatmentsincluding spacing of 2 x 4, 4 x 4 and
4 x 8 m in 1997.  The data collectionswere tree height (H), diameter at breast height (DBH) and crown
width (CW) during 1997-2012 and analyzed the analysis of variance between spacing and evaluated the
annual growth increment. The results showed that tree height, diameter at breast height and crown width
were significant differencesbetween spacing (P < 0.01). The highest growth increment including tree height
and diameter at breast height of Hopea odorata was spacing of 4 x 8 m : H increment of 0.71 m/yr; DBH increment
of 1.51 cm/yr.  The lower tree height and diameter at breast height increments were spacing of
4 x 4 m : H increment of 0.67 m/yr; DBH  increment of 1.23 cm/yr, and spacing of 2 x 4 m : H increment of
0.63 m/yr; DBH increment of 1.03 cm/yr, respectively.

Keywords : Hopea odorata Roxb.,  spacing,  growth
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ค�ำน�ำ
ไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) อยู่ในวงศ์ไม้ยาง Dipterocarpaceae เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
สูง 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นเปลาตรง เปลือกสีน�้ำตาลคล�้ำ หรือบางทีออกสีด�ำ และจะมีชันสีเหลืองเกาะ
อยู ่ ต ามรอยแตกของเปลื อ กทั่ ว ไป ต้ น เล็ ก เปลื อ กจะเรี ย บ แต่ พ อเป็ น ต้ น ใหญ่ เ ปลื อ กจะแตกเป็ น สะเก็ ด
เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กลม หรือ รูปเจดีย์ต�่ำๆ กิ่งอ่อนเกลี้ยง ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับ ทรงใบรูปไข่แกมรูป
หอก เกลี้ยงเป็นมัน เนื้อใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียว ส่วนโคนใบมนป้านและเบี้ยว ท้องใบจะมีตุ่มเกลี้ยงๆ อยู่
ตามง่ามแขนงใบ ขนาดใบกว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร เส้นแขนงใบมี 9-13 คู่ ปลายโค้งแต่ไม่จรดกัน
ดอกขนาดเล็ ก สี ข าว ออกเป็ น ช่ อ ยาวๆ ตามง่ า มใบและปลายกิ่ ง มี ก ลิ่ น หอม ก้ า นช่ อ ดอก ก้ า นดอก
และกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่มสีเทา กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน
ผลกลมหรือรูปไข่เกลี้ยงๆ ยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีปีกยาว รูปพาย 1 คู่ ปลายปีกกว้างแล้วจะค่อยๆ เรียวมา
ทางโคนปีก และมีเส้นตามยาวของปีกๆ ละ 7 เส้น นอกจากนี้ยังมีปีกสั้นๆอีก 3 ปีก ปีกเหล่านี้จะมีหน้าที่ห่อหุ้ม
ตัวผล และสามารถพาผลปลิวไปได้ไกลๆ ออกดอกระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม และเป็นผลระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน ตะเคียนทองอาจจะให้เมล็ด 2-3 ปีต่อครัง้ และแต่ละครัง้ ก็ให้เมล็ดไม่มาก
โรคและแมลงทีพ่ บกัดกินใบอ่อนของตะเคียนทอง คือ ด้วงยีราฟ (Giraffe weevil) มีชอื่ วิทยาศาสตร์ว่า
Apoderus notstus F. อยูใ่ นวงศ์ Curculionidae การก�ำจัดด้วงเหล่านีโ้ ดยใช้ยาเคมีเซฟวิน หรือ ทามารอน 50 % อีซี ฉีดพ่น
ในช่วงที่พบตัวเต็มวัย หรือช่วงกันยายน-พฤศจิกายน หรือท�ำลายใบที่ถูกม้วนเป็นหลอดโดยการเผาทิ้งเพื่อ
ก�ำจัดไข่หรือตัวอ่อน การถางวัชพืชรอบแปลงให้โล่งเตียนจะช่วยท�ำลายทีอ่ ยูอ่ าศัยของด้วงได้ การฉีดยาฆ่าหญ้า
พบว่า ด้วงยีราฟจะไม่เข้าท�ำลายต้นไม้อกี เลย นอกจากนี้ไฟป่าก็เป็นสาเหตุใหญ่กับไม้ท่มี ีอายุน้อย อายุ 1-3 ปี
ท�ำให้ตะเคียนทองตายไป (ฉวีวรรณ, 2533)
การขยายพั น ธุ ์ ไ ม้ ต ะเคี ย นทอง ในปั จ จุ บั น จะใช้ เ มล็ ด แต่ ค วรเก็ บ เมล็ ด ขณะที่ ยั ง ไม่ ร ่ ว งจากต้ น
โดยเก็บเมื่อปีกเมล็ดเป็นสีน�้ำตาล แล้วรีบน�ำไปเพาะทันทีเพราะจะสูญเสียความงอกไวมาก (Recalcitrant seed)
และมีอัตราการงอกลดต�่ำมากซึ่งสอดคล้องกับ บัณฑิต และคณะ (2531) ที่ศึกษาเมล็ดไม้ตะเคียนทองโดยเก็บ
จากต้น พบว่า การแก่ของเมล็ดตะเคียนทองสามารถสังเกตได้จากสีปีกของผล ผลที่เริ่มแก่ ปลายสีเขียวจะ
มีสีแดง เมื่อแก่เต็มที่ปีกจะมีสีแดงและปลายสีแดงมีสีน�้ำตาล การเปลี่ยนแปลงสีปีกใช้เป็นสิ่งบ่งชี้หรือก�ำหนด
เวลาในการเก็บเมล็ดโดยเริ่มท�ำการเก็บเมื่อปลายปีกสีแดง ระดับความชื้นของเมล็ดที่เหมาะสมสามารถรักษา
ความมีชีวิตได้ดคี ือความชื้นประมาณ 60-90 % ถ้าความชื้นต�่ำกว่า 35 % จะเป็นอันตรายต่อความมีชีวิตของ
เมล็ดมาก ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดอยู่ระหว่าง 25-35 °C การเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต�่ำ
ประมาณ 2 °C ทั้งนี้การขยายพันธุ์โดยวิธีการปักช�ำ  ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น�ำมาใช้ในการผลิตกล้าไม้
โดยจากการศึกษาของ ประโชติ และคณะ (2539) พบว่าหน่ออ่อนทีไ่ ด้จากการตัดยอดอ่อนไม้ตะเคียนทองอายุ 5 ปี
ที่ระดับความสูงจากดิน 10 เซนติเมตร ให้ผลการแตกรากของกิ่งปักช�ำสูงที่สุด 81.1 % เมื่อใช้ฮอร์โมนเร่งราก

การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 333

กรมป่าไม้

เซเรดิกซ์ เบอร์ 3 รวมถึงการพ่นหมอก ภายใต้การให้ร่ม 80 % (ตาข่ายพรางแสงสีด�ำ  2 ชั้น) ให้ผลการแตก
รากสูง 87.5 % และเมื่อใส่ปุ๋ยที่ระดับต่างๆ ให้แก่กล้าปักช�ำพบว่าการใส่ปุ๋ยสลายตัวช้า osmocote (14-14-14)
ในอัตรา 0.4 กรัม/100 ซม.³ ของวัสดุช�ำ ให้ผลการเติบโตสูงที่สุด
ไม้ตะเคียนทองมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย
แถบประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นไม้ปา่ ดงดิบ พบมากทีค่ อ่ นข้างราบใกล้ชายฝัง่ น�ำ้
สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสมควรมีปริมาณน�้ำฝนเกินกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ทีร่ ะยะความสูง 130-300 เมตร
จากน�้ำทะเล สภาพดินควรเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์และมีการระบายน�้ำดี จากการศึกษา
ของ Gupta (1939) และ Troup (1921) พบว่าลักษณะของไม้วงศ์ยางจะมีการเติบโตดีในพื้นที่ที่ความชื้นสูง
แต่ต้องเป็นดินที่ระบายน�้ำได้ดี โดยเฉพาะดินประเภท Clay loam และ Sandy loam และระบบรากของไม้วงศ์ไม้
ยางจะเป็นระบบรากแก้วประเภท Long initial taproot and without prominent laterals ท�ำให้มีผลต่อการเติบโต
เมื่อความชื้นที่ปลายรากมากเกินไปหรือต�่ำกว่า 50 %
เนื้ อ ไม้ ต ะเคี ย นทองมี สี เ หลื อ งหม่ น หรื อ สี น้� ำ ตาลอมเหลื อ ง มั ก มี เ ส้ น ขาวหรื อ เทาผ่ า นเสมอ ซึ่ ง
เป็นท่อน�้ำมันหรือยาง เสี้ยนมักสน เนื้อละเอียดปานกลาง แข็ง เหนียว เด้งตัวได้มาก ทนทาน ทนปลวกได้ดี
เลือ่ ยไส กบ ตบแต่งง่าย ขัดและชักเงาได้ดมี าก เนื้อไม้มีน�้ำหนัก 753 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ความชื้น 12 %
มีความถ่วงจ�ำเพาะ 0.82 ความแข็งประมาณ 625 กิโลกรัม ความแข็งแรงประมาณ 1,172 กิโลกรัม/ซม.2
ความดื้อประมาณ 120,200 กิโลกรัม/ซม.2 ความเหนียวประมาณ 4.7 กิโลกรัม-เมตร ผึ่งด้วยกระแสอากาศ
แห้งช้า อบให้แห้งได้ยากปานกลาง และมีรอยปริแตกตามผิว มีความทนทานตามธรรมชาติ 3-10.5 ปี
เฉลี่ยประมาณ 7.7 ปี
การใช้ประโยชน์เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เครื่องเรือน สะพาน หมอนรองรางรถไฟ รถ เรือ
หีบใส่ของ วงกบประตู หน้าต่าง กังหันน�้ำ  กระโดงเรือ เกวียน เสาโป๊ะ เดิมนิยมท�ำเรือขุดหรือเรือมาดกันมาก
เปลือกให้น�้ำฝาดใช้ฟอกหนัง จะท�ำให้แผ่นหนังแข็งขึ้นกว่าเดิม ใช้ต้มกับเกลืออมป้องกันฟันผุ ต้มกับน�้ำชะล้าง
บาดแผลเรื้อรังแก่นไม้ ใช้ผสมรักษาเลือดลม กษัยดอกใช้ผสมยาทิพย์เกสรยางใช้ผสมน�้ำมันทารักษาบาดแผล
ยางแห้งเมื่อน�ำมาบดเป็นผงใช้เป็นยารักษาบรรเทาอาการเจ็บปวดรักษาบาดแผล
ตะเคียนทองเป็นไม้ที่มีการเติบโตค่อนข้างช้า ต้องการการดูแลรักษาในระยะแรก จากการศึกษาของ
ธิติและคณะ (2534) ได้เปรียบเทียบการปลูกตะเคียนทองระหว่างกระถินยักษ์ที่มีระยะปลูก 2 x 2, 2 x 3
เมตร และในทีโ่ ล่ง พบว่า ในระยะ 6 เดือนแรก ไม่มคี วามแตกต่างของการรอดตาย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากยังมีความชืน้
เพียงพอ แต่หลังจากหนึง่ ปีแล้วการรอดตายลดลงกว่า  50  % โดยตะเคียนทองทีป่ ลูกระหว่างกระถินยักษ์    2  x  2  เมตร
ให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายลดลงกว่า 50 % รองลงมาปลูกระหว่างกระถินยักษ์ 2 x 3 เมตร และที่โล่ง มีอัตรา
การรอดตาย 40 และ 35 % ตามล�ำดับ หลังจากนัน้ การรอดตายลดลงอีกไม่มากหลังจากปลูกไปแล้ว 12-42 เดือน
โดยเมื่ออายุครบ 42 เดือน มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 40, 38 และ 30 % ตามล�ำดับ โดยตะเคียนทองที่ปลูกใน
ที่โล่งมีแนวโน้มการโตทางด้านความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดีกว่าที่ปลูกระหว่างกระถินยักษ์ที่มีระยะ
ปลูก 2 x 2 และ 2 x 3 เมตร ในช่วงปีท่ี 1-3 หลังจากนัน้ การเติบโตมีแนวโน้มลดลง
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นอกจากนี้เจษฎา (2526) ยังพบว่าไม้ตะเคียนทองในระยะกล้าไม้ที่ปลูกในกระถางเป็นเวลา 1 ปี
มีการเติบโตทางด้านความสูงเพิ่มขึ้นจาก 24 เซนติเมตร เป็น 62 เซนติเมตร และความโตของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน จาก 0.32 เป็น 1.10 เซนติเมตร แต่เมื่อน�ำไปปลูกภายใต้เรือนยอด
ของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ที่ระยะปลูก 4 x 4 เมตร พบว่าในปีแรกมีความสูงเท่ากับ 97 เซนติเมตร
ส่วนในปีทสี่ องลดลงเนือ่ งจากถูกรบกวนจากสัตว์เลีย้ ง โดยการเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับความสูง
10 เซนติเมตรเหนือพื้นดินจาก 1.2 เซนติเมตร เป็น 3.3 เซนติเมตร
Thai-ngam (1991) ได้รายงานว่า การเติบโตทางด้านความสูงของตะเคียนทองภายใต้เรือนยอดกระถิน
ณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ระยะปลูก 4 x 8 เมตร มีค่าเฉลี่ยมากกว่าระยะปลูกอื่นๆ
โดยมีความสูงเพิ่มขึ้นสูงสุดภายใต้เรือนยอดขี้เหล็กบ้าน ส่วนความสูงของตะเคียนทองภายใต้เรือนยอดแคบ้าน
จะเพิ่มความสูงสุดที่ระยะปลูก 2 x 8 เมตร ส�ำหรับการเติบโตทางด้านความโตก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกัน
กับความสูง แต่ความโตสูงสุดอยู่ภายใต้เรือนยอดของแคบ้านที่มีระยะปลูก 2 x 8 เมตร โดยมีความโต (D10)
เพิม่ ขึน้ 0.09 เซนติเมตร ดังนัน้ การปลูกตะเคียนทองภายใต้เรือนยอดของไม้โตเร็ว ควรปลูกไม้โตเร็วให้มรี ะยะปลูกห่าง
จะท�ำให้การเติบโตของไม้ตะเคียนทองดี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตยังขึ้นกับท้องที่ที่ปลูก
(Site) และพันธุ์ไม้ท่ปี ลูกร่วมด้วย (Species) ซึ่งจะต้องมีการศึกษาต่อไป
ทศพร และคณะ (2539) ได้ศึกษาการเติบโตของไม้ตะเคียนทองที่ปลูกภายใต้เรือนยอดของพันธุ์ไม้
เบิกน�ำอายุ 3 ปี ทีร่ ะยะปลูกแตกต่างกัน คือ ระยะปลูก 4 x 8, 2 x 8, 4 x 4 และ 2 x 4 เมตร โดยมีไม้เบิกน�ำ
ได้แก่ กระถินณรงค์ แคบ้าน ขี้เหล็ก ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และแปลงควบคุมที่ไม่มีการปลูกไม้เบิกน�ำ 
โดยมีระยะปลูกของไม้ตะคียนทอง 4 x 4 เมตร หลังปลูกตะเคียน 8 เดือน พบว่า ระยะปลูกของไม้เบิกน�ำมี
อิทธิพลต่อการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นที่ระดับ 10 เซนติเมตรเหนือระดับพื้นดิน (D10) และความสูง
ของส่วนที่เป็นล�ำต้น ไม้ตะเคียนทองที่ปลูกภายใต้เรือนยอดไม้เบิกน�ำมีการเติบโตดีกว่าในแปลงควบคุม
และเมื่ออายุได้ 20 เดือน พบว่าระยะปลูกของไม้เบิกน�ำมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายและการเติบโตทาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นของไม้ตะเคียนทอง แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเติบโตทางด้านความสูง ส่วนชนิด
ไม้เบิกน�ำมีอิทธิพลต่อการเติบโตและอัตราการรอดตายของไม้ตะเคียนทอง โดยไม้ตะเคียนทองที่ปลูกภายใต้
เรือนยอดไม้ขเี้ หล็กมีความเพิม่ พูนรายปี ทัง้ ทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นและความสูงดีทสี่ ดุ และความเข้มแสง
ในแปลงทดลองที่เหมาะกับการเติบโตของต้นไม้คอื ปริมาณความเข้มแสงสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 85-95 %
บรรดิษฐ์ (2544) ได้ศึกษาอัตราการเติบโตของไม้ตะเคียนทองภายใต้ร่มเงาระดับต่างๆ เมื่อแรกปลูก
จนถึง 5 ปี พบว่า อัตราการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นในแปลงปลูกภายใต้รม่ เงา ประมาณ 25 % ในช่วง
อายุ 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปี มีอัตราการเพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นต้นไป และหลังจาก 2 ปี อัตราการเติบโตเริ่มลดลง
แต่มีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบคงที่ และเมื่ออายุ 3 ปี มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น กล่าวคือ แปลงปลูกในที่โล่งไม่มรี ่มเงา
มีคา่ การเติบโตของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับดิน (DGL) เมือ่ อายุ 5 ปี เฉลีย่ ถึง 10.16 เซนติเมตร รองลงมา
คือในแปลงร่มเงา 25 % เฉลีย่ 9.02 เซนติเมตร ส่วนในแปลงมีการเติบโตน้อยทีส่ ดุ คือ แปลงปลูกภายใต้รม่ เงา
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75 % มีค่า DGL เฉลี่ย 2.16 เซนติเมตร ด้านอัตราการเติบโตทางความสูง พบว่าในแปลงปลูกภายใต้ร่มเงา
ประมาณ 25 % มีค่าเฉลี่ยความสูง และอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด โดยมีค่าความสูงเฉลี่ย เมื่ออายุ 5 ปี เท่ากับ
8.70 เมตร รองลงมาได้แก่ แปลงปลูกในทีโ่ ล่งไม่มรี ม่ เงา แปลงร่มเงา 50 % และแปลงร่มเงา 75 %  โดยมีคา่ เฉลีย่
ความสูงเท่ากับ 6.10, 5.27, 2.18 เมตร ตามล�ำดับ
การเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีและอายุตัดฟันของตะเคียนทอง ยังไม่มีผู้ใดศึกษาทั้งในป่าธรรมชาติและสวนป่า
อย่างไรก็ตามได้ทำ� การคาดคะเนเอาไว้แผนกรมป่าไม้ ในส่วนของการพัฒนาการปลูกสร้างสวนป่าตะเคียนทอง
จัดอยูใ่ นไม้โตช้า ความเพิม่ พูนเฉลีย่ รายปีของไม้ชนิดนีถ้ า้ ปลูกแบบธรรมดา จะเป็น 0.32-0.64 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี
แต่ ถ ้ า ปลู ก แบบกึ่ง ประณีต และประณีต แล้ ว จะเป็ น 0.48-0.96 และ 0.80-1.28 ลู ก บาศก์ เ มตร/ไร่ / ปี
ตามล�ำดับ ซึ่งความผันแปรนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก ถ้าปลูกทางภาคใต้และภาคตะวันออกจะให้ความเพิ่มพูนมาก
ถ้าปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ความเพิ่มพูนน้อย ส�ำหรับอายุการตัดฟันอยู่ท่ี 50-100 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเทคนิคการปลูกและพื้นที่ปลูก การใช้เทคนิคอย่างประณีตสามารถลดอายุตัดฟันได้เกือบครึ่งหนึ่งของ
การปลูกแบบใช้เทคนิคธรรมดา โดยที่ยังให้ผลผลิตเท่าเดิม (ธิติ และ เจริญ, 2548)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลของระยะปลูกที่มีต่อการเติบโตของไม้ตะเคียนทอง
เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าต่อไป

วิธีการศึกษา
ด�ำเนินการศึกษาในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา ตั้งอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสนละเอาะ
ต�ำบลรุ่งระวี อ�ำเภอน�้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ข้างถนนสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ระหว่างหลักกิโลเมตร
ที่ 28-29 พื้นที่เดิมเป็นป่าเบญจพรรณแล้งผสมสนสองใบ เป็นไม้เด่นขึ้นปะปนอยู่กับกระบาก ประดู่ แดง
มะพอก อินทนิล เหมือด ฯลฯ พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 130 เมตร
วัตถุต้นก�ำเนิดเป็นหินทราย (Sandstone) และหินตะกอน (Sedimentary rock) ชนิดดินเป็นดินร่วนปนทราย
(Sandy loam) ที่มีปริมาณธาตุอาหารค่อนข้างต�่ำและมีสภาพเป็นกรด (pH ประมาณ 5.3) ดินผิวหน้ามีปริมาณ
อินทรียวัตถุ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ 7.4, 35.8, 251
และ 56.9 ppm. สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีจ�ำนวน
วันฝนตกประมาณ 103 วันต่อปี เดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีฝนตกมากที่สุดอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 26.1 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต�่ำที่สุด 15.5 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยของอากาศ 86.6 เปอร์เซ็นต์
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในแปลงทดลองระยะปลูก ที่สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา อ�ำเภอน�้ำเกลี้ยง จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ก�ำหนดระยะปลูก 3 ระยะ คือ 2 x 4, 4 x 4 และ 4 x 8 เมตร โดยวาง
ผังปลูกแบบ Completely randomized block design จ�ำนวน 3 ซ�้ำ  ท�ำการบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้
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ได้แก่ ความสูง (H) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นทีร่ ะดับ 1.3 เมตรจากพืน้ ดิน (DBH) และความกว้างเรือนยอด
(CW) ภายหลังปลูกอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2555 และน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ
และประเมินความเพิ่มพูนของการเติบโต
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จากการวัดการเติบโตของไม้ตะเคียนทอง เมื่ออายุ 0.5, 1, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 12, 13, 14
และ 15.5 ปี ได้ผลดังนี้

1. การเติบโตด้านความสูง (ภาพที่ 1-2 และ ตารางที่ 1-2)
ไม้ตะเคียนทอง เมื่ออายุ 0.5, 1, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 และ 15.5 ปี มีความสูง
เฉลี่ย 0.74, 0.91, 1.85, 3.07, 4.46, 5.01, 5.76, 6.13, 6.90, 7.83, 8.45, 8.99, 10.20, 10.83, 10.97 และ
11.09 เมตร ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราความเพิ่มพูนทางความสูงเฉลี่ย 0.66 เมตร/ปี โดยระยะปลูก 2 x 4 เมตร
มีความสูงเฉลี่ย 0.74, 0.92, 1.93, 3.19, 4.52, 5.17, 5.83, 6.14, 6.96, 7.86, 8.46, 8.86, 10.07, 10.35,
10.44 และ 10.56 เมตร ตามล�ำดับ ระยะปลูก 4 x 4 เมตร มีความสูงเฉลี่ย 0.76, 0.91, 1.82, 2.94, 4.42, 4.87,
5.74, 5.94, 6.72, 7.68, 8.18, 8.82, 9.91, 10.91, 11.08 และ 11.16 เมตร ตามล�ำดับ และระยะปลูก 4 x 8 เมตร
มีความสูงเฉลี่ย 0.72, 0.90, 1.79, 3.07, 4.45, 4.88, 5.66, 6.29, 6.98, 7.90, 8.69, 9.34, 10.66, 11.44,
11.70 และ 11.83 เมตร ตามล�ำดับ ระยะปลูก 4 x 8 เมตร มีความเพิ่มพูนด้านความสูงเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ระยะปลูก 4 x 4 และ 2 x 4 เมตร ตามล�ำดับ การเติบโตด้านความสูงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทาง
สถิติระหว่างระยะปลูก (P < 0.01)

Figure 1 Tree height of Hopea odorata in different spacing of plantations
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Figure 2 Tree height increment of Hopea odorata in different spacing of plantations
2. การเติบโตด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (ภาพที่ 3-4 และ ตารางที่ 1-2)
ไม้ตะเคียนทอง เมื่ออายุ 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 และ 15.5 ปี มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.09, 4.73, 7.98, 8.93, 9.26, 10.59, 11.08, 12.02, 13.06, 14.15, 15.98,
16.91, 17.71 และ 18.32 เซนติเมตร ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราความเพิ่มพูนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อกเฉลี่ย 1.22 เซนติเมตร/ปี โดยระยะปลูก 2 x 4 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.08, 4.75,
7.75, 8.60, 8.97, 9.84, 10.24, 10.91, 11.63, 12.32, 13.78, 14.51, 14.92 และ 15.41 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
ระยะปลูก 4 x 4 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.06, 4.65, 8.01, 9.01, 9.25, 10.95, 11.43,
12.31, 13.43, 14.63, 16.19, 17.17, 18.00 และ 18.46 เซนติเมตร ตามล�ำดับ และระยะปลูก 4 x 8 เมตร มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 3.12, 4.80, 8.19, 9.37, 9.69, 11.34, 11.93, 13.30, 14.73, 16.28,
18.98, 20.15, 21.78 และ 22.66 เซนติเมตร ตามล�ำดับ ระยะปลูก 4 x 8 เมตร มีความเพิ่มพูนด้านขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ระยะปลูก 4 x 4 และ 2 x 4 เมตร ตามล�ำดับ การเติบโต
ด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิตริ ะหว่างระยะปลูก (P < 0.01)

Figure 3 Diameter at breast height of Hopea odorata in different spacing of plantations
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Figure 4 Diameter at breast heightincrement of Hopea odorata in different spacing of Plantations
Table 1  Growth of trees in different spacing of plantations
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Table 2  Growth increment of trees in different spacing of plantations

3. ความกว้างเรือนยอด (ภาพที่ 5 และ ตารางที่ 3)
ไม้ตะเคียนทอง เมื่ออายุ 2, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7 และ 8 ปี มีความกว้างเรือนยอดเพิ่มขึ้นตามอายุ
จากการศึกษาของ ธิติ และ เจริญ (2548) เมื่ออายุ 4 ปี พบว่าที่ระยะปลูก 2 x 4 เมตร มีการซ้อนทับของพุ่ม
เรือนยอดประมาณ 0.5 เมตร ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และในการศึกษานี้พบว่า เรือนยอดของแปลง
ระยะปลูก 4 x 4 เมตร ทุกด้านซ้อนทับกันเมื่ออายุ 8 ปี และ ที่ระยะปลูก 4 x 8 เมตร มีการซ้อนทับของพุ่ม
เรือนยอดประมาณ 0.2 เมตร ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเมือ่ อายุ 7 ปี ความกว้างเรือนยอดมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติระหว่างระยะปลูก (P < 0.01)

Figure 5 Crown width of Hopea odorata in different spacing of plantations
340 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

กรมป่าไม้

Table 3 Crown width of trees in different spacing of plantations

4. อัตราการรอดตาย (ตารางที่ 4)
ไม้ตะเคียนทอง เมื่ออายุ 15.5 ปี พบอัตราการรอดตายของระยะปลูก 4 x 8 เมตร มากที่สุด 95 %
รองลงมาคือระยะปลูก 4 x 4 และ 2 x 4 เมตร คิดเป็น 91 และ 85 % ตามล�ำดับ

Table 4 Survival of trees in different spacing of plantations

5. สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ศึกษา (ตารางที่ 5; ภาพที่ 6-8)
จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ศึกษาได้แก่ ปริมาณน�้ำฝน และอุณหภูมิ พบว่า ปริมาณน�้ำฝน
สูงสุดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 และปีที่ปริมาณน�้ำฝนน้อยอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549, 2542, 2555
ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2555 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีอื่น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ (Correlations) ระหว่ า งความเพิ่ ม พู น ทางความสู ง ความเพิ่ ม พู น ทาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปริมาณน�้ำฝน และอุณหภูมิเฉลี่ย (ตารางที่ 6) พบว่าปริมาณน�้ำฝนมีความสัมพันธ์ไปใน
ทางเดียวกันกับความเพิม่ พูนทางความสูง และความเพิม่ พูนทางเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.48 และ 0.31 ตามล�ำดับ
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และอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ผกผันกับความเพิ่มพูนทางความสูง และความเพิ่มพูนทางเส้นผ่านศูนย์กลาง
การป่้ำฝนมาก
าเม้ประจํ
าปีำให้
2556
เท่ากับ 0.35 และ 0.21 ตามล�ำดับ แสดงว่การประชุ
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จะท�
ความเพิ่มพูนของการเติบโตเพิ่มขึ้น
จะทํา฿ห้ความพิ่มพูนของการติบ ตพิ่มขึ้น ฿นขณะที่ปีที่มีอุณ หภูมิสูง มีผลกระทบต่อ การติบ ตของ
ในขณะทีต้น่ปเม้
ีที่มีอุณงจากเม้
หภูมิสูงตมีะคี
ผลกระทบต่
การเติ
บโตของต้
นไม้ เนื่องจากไม้
ตะเคียนทองเป็นไม้ป่าดงดิบที่
ยนทองป็บนอตพิ
เม้
ปุา่มดงดิ
ที่ต้องการความชุ
ชืน้ มมาก
จะทํา฿ห้นืค่อวามพิ
่มพูนของการติ
ขึ้น บ฿นขณะที
่ปีที่มีอุณ่มหภู
ิสูง มีผลกระทบต่อ การติบ ตของ
ต้องการความชุ่มชื้นมาก
ต้นเม้ นื่องจากเม้ตะคียนทองป็นเม้ปุาดงดิบที่ต้องการความชุ่มชืน้ มาก
Table 5 Rainfall and temperature in the study areas during 1996-2012
0
Table 5 RainfallYear
and temperature
areas during 1996-2012
Ageinofthe study
Table 5 Rainfall and temperature
inRainfall
the study areas duringTemperature
1996-2012 ( C)
พ.ศ. Year ค.ศ.
Minimum (0C)Average
treesof
(mm/yr)
Age
Rainfall MaximumTemperature
2539
1996
(yr)
2,366.9 Maximum
31.4
21.6
26.5
พ.ศ.
ค.ศ.
Minimum
Average
trees
(mm/yr)
2540
1997
2,140.8
32.9
21.9
27.4
2539
1996
(yr)
2,366.9
31.4
21.6
26.5
2541
1998
1
2,454.5
33.7
22.9
28.3
2540
1997
2,140.8
32.9
21.9
27.4
2542
1999
2
1,788.8
31.8
21.8
26.8
2541
1998
1
2,454.5
33.7
22.9
28.3
2543
2000
3
3,385.3
32.2
21.8
27.0
2542
1999
2
1,788.8
31.8
21.8
26.8
2544
2001
4
2,792.8
32.3
22.2
27.3
2543
2000
3
3,385.3
32.2
21.8
27.0
2545
2002
5
3,088.5
32.2
22.3
27.3
2544
2001
4
2,792.8
32.3
22.2
27.3
2546
2003
6
2,104.1
32.7
22.0
27.4
2545
2002
5
3,088.5
32.2
22.3
27.3
2547
2004
7
1,890.1
33.1
22.0
27.6
2546
2003
6
2,104.1
32.7
22.0
27.4
2548
2005
8
1,698.7
33.2
21.9
27.6
2547
2004
7
1,890.1
33.1
22.0
27.6
2549
2006
9
1,639.5
33.2
22.3
27.8
2548
2005
8
1,698.7
33.2
21.9
27.6
2550
2007
10
1,964.8
32.5
22.1
27.3
2549
2006
9
1,639.5
33.2
22.3
27.8
2551
2008
11
1,911.0
32.1
21.5
26.8
2550
2007
10
1,964.8
32.5
22.1
27.3
2552
2009
12
2,329.0
32.4
21.9
27.2
2551
2008
11
1,911.0
32.1
21.5
26.8
2553
2010
13
2,036.5
33.3
22.4
27.9
2552
2009
12
2,329.0
32.4
21.9
27.2
2554
2011
14
2,058.2
31.6
21.4
26.5
2553
2010
13
2,036.5
33.3
22.4
27.9
2555
2012
15
1,793.1
33.3
22.7
28.0
2554
2011
14
2,058.2
31.6
21.4
26.5
2555
2012
15
1,793.1
33.3
22.7
28.0

Year

Figure 6 Rainfall in the study areas during 1996-2012
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Figure 7 Air temperature in the study areas 1996-2012

Figure 7 Air temperature in the study areas 1996-2012
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มีการซ้อนทับของพุ่มเรือนยอดประมาณ 0.5 เมตร โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิ2 ศตะวันตก และจาก
จากผลการศึกษานีพ้ บว่า ที่อายุ 8 ปี รือนยอดของปลงระยะปลูก 4 x 4 มตร ซ้อ นทับ กัน ละมื่อ
ผลการศึกษานี้พบว่า ที่อายุ 8 ปี เรือนยอดของแปลงระยะปลูก 4 x 4 เมตร ซ้อนทับกัน และเมื่อพิจารณาถึง
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การเติบโตของไม้ตะเคียนทอง แม้วา่ ความเพิม่ พูนทางความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะยะปลูก 4 x 8 เมตร
จะมากกว่าระยะปลูก 4 x 4 และ 2 x 4 เมตร แต่ควรค�ำนึงถึงผลผลิตของเนื้อไม้ต่อพื้นที่ด้วย เพราะยิ่งใช้ระยะ
ปลูกห่างมากเท่าไร จ�ำนวนต้นไม้ต่อพื้นที่ก็เหลือน้อยลงตามสัดส่วน (ตารางที่ 3) ซึ่งควรมีการศึกษาผลผลิต
และมวลชีวภาพของต้นไม้ในแปลงปลูกต่อไป ดังนั้น การวางแผนการปลูกไม้ตะเคียนทองเพื่อให้ได้ผลผลิต
สูงสุด เมื่อเริ่มปลูกควรใช้ระยะปลูก 2 x 2 หรือ 2 x 4 เมตร ก่อน และท�ำการตัดขยายระยะครั้งแรกออก
ประมาณ 50 % หรือ 25 % ตามล�ำดับ เมื่อต้นไม้มอี ายุประมาณ 4 ปี และท�ำการตัดขยายระยะครัง้ ที่สองเมื่อ
ต้นไม้มอี ายุประมาณ 8 ปี จะท�ำให้ต้นไม้เติบโตเต็มที่โดยไม่มีการแก่งแย่งธาตุอาหารและแสงแดด

สรุปผล
ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตของไม้ตะเคียนทอง ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในแปลงทดลองระยะปลูก
ที่ ส ถานี ว นวั ฒ นวิ จั ย ห้ ว ยทา อ� ำ เภอน�้ ำ เกลี้ ย ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ซึ่ ง ปลู ก เมื่ อ ปี พ.ศ. 2540
ก�ำหนดระยะปลูก 3 ระยะ คือ 2 x 4, 4 x 4 และ 4 x 8 เมตร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเติบโตด้านความ
สูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความกว้างเรือนยอด มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติระหว่าง
ระยะปลูก (P < 0.01) โดยไม้ตะเคียนทองที่มีระยะปลูก 4 x 8 เมตร มีความเพิ่มพูนทางความสูง และขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด คิดเป็น 0.71 เมตร/ปี และ 1.51 เซนติเมตร/ปี ตามล�ำดับ รองลงมาคือ ระยะปลูก
4 x 4 เมตร (0.67 เมตร/ปี และ 1.23 เซนติเมตร/ปี) และ 2 x 4 เมตร (0.63 เมตร/ปี และ 1.03 เซนติเมตร/ปี)
ตามล�ำดับ
ไม้ตะเคียนทองมีความกว้างเรือนยอดเพิ่มขึ้นตามอายุ อายุ 4 ปี ระยะปลูก 2 x 4 เมตร มีการซ้อนทับ
ของพุ่มเรือนยอดประมาณ 0.5 เมตร อายุ 8 ปีระยะปลูก 4 x 4 เมตร มีการซ้อนทับกันของเรือนยอดทุกด้าน
และอายุ 7 ปี ระยะปลูก 4 x 8 เมตร มีการซ้อนทับของพุ่มเรือนยอดประมาณ 0.2 เมตร
ไม้ตะเคียนทอง เมื่ออายุ 15.5 ปี พบอัตราการรอดตายของระยะปลูก 4 x 8 เมตร มากที่สุด 95 %
รองลงมาคือระยะปลูก 4 x 4 และ 2 x 4 เมตร คิดเป็น 91 และ 85 % ตามล�ำดับ
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ภายใต้ เ รื อ นยอดไม้ ก ระถิ น ยั ก ษ์ แ ละพื้ น ที่ โ ล่ ง . เอกสารวิ ช าการเล่ ม ที่ 38 งานนิ เ วศวิ ท ยาป่ า ไม้
ฝ่ายวนวัฒนวิจัย  กองบ�ำรุง  กรมป่าไม้.
ธิติ วิสารัตน์ และ เจริญ ช้างสังข์.  2548.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของไม้ตะเคียนทองโดยระบบ
วนเกษตร.  เอกสารทางวิชาการ สถานีวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า อ�ำเภอวังน�้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ.
บรรดิษฐ์ หงส์ทอง.  2544.  การเจริญเติบโตของไม้วงศ์ไม้ยาง 6 ชนิด ใต้ร่มเงาระดับต่างๆ. รายงานวนวัฒนวิจยั
ประจ�ำปี 2544  ส่วนวนวัฒนวิจัย  ส�ำนักวิชาการป่าไม้  กรมป่าไม้  กรุงเทพฯ.
บัณฑิต คบหมู,่ อรอนงค์ ชัยชนะสุวฒ
ั น์, ประพันธ์ ผูก้ ฤตยาคามี และ พิศาล วสุวานิช. 2531. การศึกษาการแก่
การงอก และการเก็บรักษาเมล็ดไม้ตะเคียนทอง. การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครัง้ ที่ 4 ฝ่าย วนวัฒนวิจยั
กองบ�ำรุง  กรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ.
ประโชติ ซุ่นอื้อ, สุพัตรา ลิมปิยประพันธ์และ มุสตาฟา คานทาลี.  2539.  การปักช�ำกิ่งและความผันแปร
ในการแตกรากของไม้ตะเคียนทอง.   รายงานการสัมมนาวนวัฒนวิจัยครั้งที่ 6 ส่วนวนวัฒนวิจัย
ส�ำนักวิชาการป่าไม้  กรมป่าไม้   กรุงเทพฯ.
Gupta, J.N. Sen.  1939.  Dipterocarpus (Gurjun) forest in India and their regeneration. India Forest Record.  
Vol. II. Govt. of India Press.  New Delhi.
Thai-ngam, R.  1991.  Underplanting of Hopea odorata in the plantation of various pioneer tree species.
In RFD.  The 9th joint committee meeting report of the research and training in reforestation project.
Royal Forest Department, Bangkok.
Troup, R.S.  1921.  Dipterocarpus alatus Roxb.  The Silviculture of Indian tree.  Vol. I.  The Clarendon Press.
Oxford.
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ภาคผนวก
Analysis of Variance for Height
Source      DF         
SS         
Block         2     
203.49  
Spacing       2     
205.17     
Error      4512   
20602.05       
Total      4516   
21010.71

MS      
101.75
102.58   
4.57

F      
22.28  
22.47  

P
0.000
0.000

Analysis of Variance for DBH
Source       DF  
Block         2      
Spacing       2    
Error      4677   
Total     4681

SS         
260.3    
10044.0     
102320.5       
112624.8

MS       
130.1    
5022.0  
21.9

F    
5.95  
229.55  

P
0.003
0.000

MS       
3.704    
91.460  
0.453

F     
8.17  
201.68  

P
0.000
0.000

Analysis of Variance for Crown width
Source       DF         
SS         
Block         2      
7.408      
Spacing       2    
182.920     
Error      2175    
986.329     
Total      2179   
1176.657
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Figure 8 Experimental plots of Hopea odorata plantation at Huey ta Silvicultural Research Station

Figure 9 Experimental plots of spacing 2 x 4 m in Hopea odorata plantation  
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Figure 10 Experimental plots of spacing 4 x 4 m in Hopea odorata plantation

Figure 11 Experimental plots of spacing 4 x 8 m in Hopea odorata plantation
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บทสรุป จากการประชุมไม้สักนานาชาติ
World Teak Conference 2013
ด้านพันธุกรรม วนวัฒนวิทยา และการใช้ประโยชน์

กรมป่าไม้

Lonclusions from the World Teak Conference
2013: Genetis, Silviculture and Utilization
สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ1

SUWAN TANGMITCHAROEN
บทคัดย่อ

การประชุมสักนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2556 ในส่วนการประชุมจัดที่โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยการประชุมใน 4 หัวข้อคือ 1) ด้าน
พันธุกรรม วนวัฒนวิทยา และการใช้ประโยชน์ 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
และ 4) ด้านการพัฒนาชนบท ในหัวข้อแรกคือ ด้านพันธุกรรม วนวัฒนวิทยาและการใช้ประโยชน์ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มท� ำ หน้ า ที่ ป ระธานการประชุ ม และกรมป่ า ไม้ เ ป็ น ผู ้ ด� ำ เนิน การหลั ก
ทั้งนี้การประชุมในหัวข้อนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ ภาคการประชุม ภาคนิทรรศการ และการดูงาน
เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัก ณ จังหวัดปทุมธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ล�ำปาง
และพะเยา ในช่วงการประชุมมีการน�ำเสนอองค์ความรู้ไม้สักด้านพันธุกรรม การปลูก การใช้ประโยชน์
จากนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญไม้สักทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และมีการแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อยเพื่อปรึกษาหารือและน�ำเสนอข้อแนะน�ำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสุดท้ายของการประชุม ประธาน
ของ Symposium ที่ 1 (รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์)
ได้รวบรวมประเด็นส�ำคัญจากการประชุมฯ ในวาระต่างๆ เสนอเป็นบทสรุปที่ประชุม (Bangkok Dialogue) ต่อที่
ประชุมใหญ่
ผลจากการจั ด ประชุ ม สั ก นานาชาติ สามารถสรุ ป เป็ น ข้ อ เสนอแนะในการด� ำ เนิ น งานไม้ สั ก ใน
ประเทศไทยที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) ควรจัดท�ำยุทธศาสตร์ระดับชาติของการปลูกและการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักเป็นการ
เร่งด่วน เพื่อก�ำหนดทิศทางการปลูกและด�ำเนินงาน 2) ควรปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไม้
สัก 3) ควรส�ำรวจหาแม่ไม้เพิ่มเติมและพัฒนาลูกผสมที่ได้จากการควบคุมการผสมเกสร 4) ควรสนับสนุนการแลก
เปลี่ยนวัสดุพันธุกรรมระหว่างประเทศ 5) ควรพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของแม่ไม้ที่มีอยู่ 6) ควรส่งเสริมและเผยแพร่
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้  

1
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ให้มีการใช้ต้นสักสายพันธุ์ดี 7) ควรเสริมสร้างขีดความสามารถด้านต่างๆ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับไม้สกั การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บคุ คลากรและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงพันธุไ์ ม้สกั 8) ควรพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไม้สัก
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ค�ำน�ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมสักนานาชาติ (World
Teak Conference 2013) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรพันธุกรรม วนวัฒนวิทยา และการใช้ประโยชน์ไม้สัก
ในโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา” สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่
25-30 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในประชุมสัก
นานาชาติ ประกอบด้วยการประชุมใน 4 หัวข้อ (Symposium) คือ
1. ด้านพันธุกรรม วนวัฒนวิทยาและการใช้ประโยชน์ (Genetics, Silviculture and Utilization)
2. ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาร์บอนเครดิต (Environment, Climate
and Carbon Trade)
3.  ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน (Economic and Investment)
4.  ด้านการพัฒนาชนบท (Rural Development)
ส� ำ หรั บ Symposium ที่ 1 คื อ ด้ า นพั น ธุ ก รรม วนวั ฒ นวิ ท ยา และการใช้ ป ระโยชน์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่ประธานการประชุม และกรมป่าไม้เป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ทั้งนี้
การประชุมในหัวข้อนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ ภาคการประชุม ภาคนิทรรศการ และการทัศนศึกษา
ภายหลังการประชุม (Post conference tours)  โดยในส่วนภาคการประชุมและภาคนิทรรศการด�ำเนินการควบคูก่ นั ไป
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 และการทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2556 โดยมี 2 เส้นทาง
ให้ผู้เข้าประชุมฯเลือก คือ เส้นทางเกี่ยวข้องกับมเหสักข์ สักสยามินทร์ การปลูก อุตสาหกรรมไม้สัก ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้สัก ในจังหวัดพะเยา
ล�ำปาง และเชียงใหม่ โดยในเส้นทางที่สอง กรมป่าไม้เป็นผู้ด�ำเนินการ
เอกสารนี้ จ ะกล่ า วถึ ง เนื้ อ หา และสาระที่ ส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการประชุ ม จากการจั ด ประชุ ม
สักนานาชาติเฉพาะด้านพันธุกรรม วนวัฒนวิทยาและการใช้ประโยชน์และจัดท�ำเป็นภาคสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ
ในการด� ำ เนิ น งานไม้ สั ก ในประเทศไทย โดยรวมจากคณะท� ำ งานและจากประสบการณ์ ที่ ผู ้ เ ขี ย นมี ส ่ ว น
ในการประชุมในการเป็นคณะกรรมการและคณะท�ำงาน ได้แก่ ร่วมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการเตรียมการประชุมสักนานาชาติ (กรมป่าไม้) คณะท�ำงานฝ่ายวิชาการด้าน Genetics and silvicultures
โครงการประชุมสักนานาชาติ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-อพ.สธ.) และ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาคโปสเตอร์ท่นี �ำเสนอในการ
ประชุมฯ ทีเ่ รียกว่า Outstanding Poster Awards Committee (การประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013)
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1. การประชุมในส่วนภาคการประชุม
การประชุมในส่วนของ Symposium ที่ 1 ในหัวข้อ พันธุกรรม วนวัฒนวิทยา และการใช้ประโยชน์ไม้สกั
มีสาระส�ำคัญทางวิชาการที่กล่าวถึงสถานภาพทางด้านพันธุ์ การปลูกบ�ำรุง การใช้ประโยชน์และปัจจัย
ความเสีย่ งต่างๆ ของไม้สกั ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ อาจบ่งชีค้ วามส�ำเร็จของภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับไม้
สักต่อไป ทั้งในส่วนของการพัฒนาชนบท การลงทุนและการปลูกเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งการด�ำเนินงานที่เกี่ยว
กับสภาพแวดล้อมและคาร์บอนเครดิต โดยประเด็นส�ำคัญทางวิชาการของไม้สักนี้ประกอบด้วย การน�ำเสนอ
ในภาพรวมของไม้สักด้านพันธุกรรมและด้านการปลูกจากผู้บรรยายพิเศษจ�ำนวน 2 เรื่อง การบรรยายเฉพาะ
ด้าน 5 เรื่อง และมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือและน�ำเสนอข้อแนะน�ำ  (Group discussion) ในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 หัวข้อ
ผู้น�ำเสนอกิตติมศักดิ์ท่านแรกคือประธาน International Teak Information Network (TEAKNET)
ดร. ลาร์ การ์ดวล กล่าวเน้นถึงความส�ำคัญในการเพิ่มผลผลิตของไม้สักผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องทางด้าน
พันธุกรรม ในหัวข้อ Enhancing productivity of teak through genetic intervention ต่อมา ศ.ดร. โอลาวิ ลุคคาเนน
บรรยายให้ ถึ ง ตั ว อย่ า งการปฏิ บั ติ ใ นการปลู ก สวนป่ า สั ก ที่ ดี และยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของระบบ
วนเกษตร โดยเน้นไปที่ผู้ปลูกสักรายย่อย และชี้ให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่แตกต่างกันของการเกษตรและ
การป่าไม้ทางด้านนโยบาย กฎหมาย บทบัญญัติ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ Good practices for teak
plantation-Keys to success
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาคบรรยายอีก 5 ท่าน แสดงให้เห็นถึงสถานภาพและให้ความรูเ้ กีย่ วกับสาขาต่างๆ
ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกไม้สัก ได้แก่ คุณบุญชุบ บุญทวี ซึ่งกล่าวในนามของอธิบดีกรมป่าไม้
ได้กล่าวถึงการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย (Teak genetic improvement in Thailand) ศ.ดร.อีริค คะแย
กล่าวถึงเครือ่ งมือต่างๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ทางด้านพันธุกรรม ทัง้ ในรูปแบบทีท่ ำ� กันแต่เดิมทัว่ ไปและในรูปแบบ
ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ (The genetic tool box–an overview of new and old genetic approaches to upgrade
teak plantations) ดร. หลุยส์ อูกาวเดอะ กล่าวถึงการจัดการสวนป่าสัก (Management for teak plantation)
คุณอีราน ซากุด กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติในการปลูกสร้างสวนป่าสัก (Advances in good cultural practices
for commercial teak plantation) และ ดร. คาดิโร จายารามัน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของ TEAKNET กล่าวถึงการ
วางแผนและก�ำหนดเวลาการตัดขยายระยะและการท�ำไม้เพือ่ ให้ได้ผลผลิตสูงสุด (Optimum harvest scheduling
for teak plantation and utilization)
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ภาพที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธเี ปิด
  

  ณ ห้อง ประชุม Convention A) โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นอกจากการน�ำเสนอเนื้อหาทางวิชาการในการบรรยายแล้ว การประชุมยังมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
เพื่อหารือและเสนอแนะในเรื่องเฉพาะด้าน โดยมีผู้ช�ำนาญการในแต่ละด้านเป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้ผู้ควบคุมยังได้
น�ำเสนอภาพรวมในประเด็นของตนเองด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่
-  การวิเคราะห์เชิงปริมาณของความเพิ่มพูนทางพันธุ์ (Quantitative analysis of genetic gains) โดย
ศ.ดร.อีรคิ คะแย
-  การปรับปรุงทางพันธุ์ของไม้สักด้วยวิธีการต่างๆ (Means of genetic improvements) โดย ดร.แอนโต
ริมบาวานโต
-  การเข้าถึงกระบวนการปรับปรุงพัฒนาวัสดุพันธุกรรม ความน่าเชื่อถือ มาตรฐานและการรับรอง
(Improved genetics material availability, reliability, standards and certification) โดย ศ.ดร.ไรน์เนอร์ ฟินเคลดีย์
-  การใช้ประโยชน์ จากสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของไม้สักจากสวนป่าที่อายุน้อย (Innovative utilization of
young planted teak) โดย คุณคลอส คุนเมอร์
-  ภาวะโลกร้อนและความเสีย่ ง ในการลงทุนและปลูกสวนป่าไม้สกั (Insurance issues in teak plantation)
โดย คุณฟิล คอทเทิล
-  การปฏิบัติในการปลูกไม้สักและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม (Optimization of cultural practices and
solutions) โดย คุณอีราน ซากุด
-  ปัจจัยความเสี่ยงในการจัดการด้านต่างๆ และแนวทางแก้ไขของการลงทุนและการปลูกไม้สัก (Risk
management and solutions) โดย กรรมการบริหาร TEAKNET ดร.อะพานา ซิมมาทิริ
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ภาพที่ 2 ห้องประชุมย่อยในส่วนของ Symposium ที่ 1 (Genetic, Silviculture and Utilization)
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม คือ ศ.ดร.อีริค คะแย (เดนมาร์ก) ศ.ดร.ไรน์เนอร์ ฟินเคลดีย์
(เยอรมันนี) ดร. แอนโต ริมบาวานโต (อินโดนีเซีย) ร่วมเป็น Moderator
ในช่ ว งท้ า ยของ Symposium ที่ 1 ซึ่ ง รองปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์) เป็นประธาน ได้น�ำรวบรวมประเด็นส�ำคัญจากการประชุมฯในวาระต่างๆ เสนอ
เป็น Bangkok dialogue ต่อที่ประชุม มีวาระส�ำคัญ เช่น 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพันธุกรรมไม้สัก (Genetic
improvement) ในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรด�ำเนินการโดยให้ความใส่ใจในการอนุรักษ์พันธุกรรม (Genetic
conservation) ของพันธุกรรมที่มีอยู่ทั้งหมด (Existing gene pool) 2) การใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพมีความจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินควบคู่ไปกับกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ และ 3) องค์กรต่างๆ ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ ควรเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับ TEAKNET และ Information Union of Forest Research Organization-IUFRO ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะที่ได้จาก Group discussion
1.  โปรแกรมการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สัก ควรได้รับการด�ำเนินการร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์และการ
จัดการสวนป่า
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพันธุกรรมไม้สักควรให้ความใส่ใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมโดยเน้นถึง
พันธุกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน
3.  ขอบเขตของแหล่งเมล็ดที่เรียกว่า Provenance ควรมีการจัดท�ำให้มีความชัดเจนและการดูแล
ควบคุมการเก็บเมล็ดจากแหล่งผลิตเมล็ดในแหล่งเหล่านี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ควรท�ำเป็นล�ำดับแรก
4.  การพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของแม่ไม้ (Clone identification) ที่ได้รับการคัดเลือกและเก็บอยู่ในสวน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed orchard) ควรด�ำเนินการเพือ่ ยืนยันความถูกต้อง และแหล่งทีไ่ ด้มกี ารปรับตัวในท้องถิน่ นัน้ ๆ
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(Landraces) ควรมีการตรวจสอบถิ่นก�ำเนิด (Origin) และประเมินการแปรผันทางพันธุกรรมเช่นกัน
5.  วัสดุพันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนวัสดุพันธุกรรม (Genetic materials) ควรได้รับการพัฒนาและ
มีการแลกเปลี่ยนมากขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปลูกสักและกระบวนการปรับปรุงพันธุ์
6.  สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ผลผลิตเมล็ดต�่ำ  ควรได้รับการดูแลและด�ำเนินงาน
วิจัยเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
7.   การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การควบคู ่ ไ ปกั บ
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ท่ดี �ำเนินการอย่างจริงจัง
8.  การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถ ต้องด�ำเนินการเพื่อระบุความจ�ำเป็น
ของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดประชุม
วิชาการเฉพาะด้าน การศึกษาดูงาน และทุนการศึกษา
9.   องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ง ระดั บ นานาชาติ ระดั บ ภู มิภ าค และระดั บ ชาติ ควรเพิ่ ม ระดั บ ความส� ำ คั ญ
และความร่วมมือกับ TEAKNETและ IUFRO ให้มากขึ้น
10. การจัดท�ำทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไม้สัก และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่ควร
ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับประเทศก�ำลังพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับไม้สัก  
11. การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ และการพิจารณาแพ็คเกจการประกันรูปแบบที่เหมาะสม
เป็นสิ่งที่ควรค�ำนึงถึงส�ำหรับการลงทุนในการด�ำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับไม้สัก เช่น การลงทุนปลูก การท�ำ
เครื่องเรือน เฟอร์นเิ จอร์ การน�ำเข้าส่งออกไม้สัก เป็นต้น
12. แนวคิดใหม่และคิดค้นนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับไม้สักขนาดเล็กที่ได้จากการปลูก เพื่อให้
มีตลาดรองรับที่เหมาะสม
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2. การประชุมในส่วนภาคนิทรรศการ
ในส่วนภาคนิทรรศการ ประกอบด้วยการจัดแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ กรมป่าไม้
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พืช และองค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ โดยในส่ ว นของกรมป่ า ไม้
มีการจัดแสดงผลการด�ำเนินงานและผลการวิจัยที่ส�ำคัญของไม้สักโดยน�ำเสนอทั้งในรูปแบบวีดีทัศน์ (ความ
ยาวประมาณ  12 นาที ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานปรับปรุงพันธุ์
ในประเทศไทย การขยายพันธุ์ และความส�ำเร็จในการขยายผลการน�ำสักพันธุ์ดีสู่เกษตรกรในรูปแบบแบบ
โปสเตอร์ในมิติที่ดูเสมือนจริง ได้แก่
-  การปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก จัดแสดงกล้าไม้สักที่ด�ำเนินการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จ�ำนวน 10
สายพันธุ์ (ปม 1-1 ถึง ปม 1-10)
-   การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ไม้ ด ้ ว ยน�้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ แ ละแรงดั น ไอน�้ ำ สู ง จั ด แสดงชิ้ น ไม้ เ ปรี ย บเที ย บ
การทดลอง
-  การวิจัยพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้สักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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-  สารเทคโตควิโนนและสารสกัดที่มีคุณสมบัติขับไล่ปลวกและฆ่าปลวก จัดแสดงตัวอย่างสารสกัด
-  แมลงศัตรูท่สี �ำคัญของไม้สักและการก�ำจัด จัดแสดงตัวอย่างศัตรูไม้สัก และต้นสักจ�ำลองที่ถูกแมลง
ท�ำลาย
ส�ำหรับในส่วนของภาคนิทรรศการรวมทั้ง 4 หัวข้อ ยังประกอบด้วยการจัดแสดงภาคโปสเตอร์ผลงาน
วิชาการ ซึ่งทั้ง 4 Symposium มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 52 ราย จาก 25 ประเทศ นักวิจัยไทยส่งผลงานเท่ากับ
นักวิจยั จากประเทศอินเดีย คือ จ�ำนวน 11 เรือ่ ง ส�ำหรับ Symposium ที่ 1 มีจำ� นวนโปสเตอร์มากทีส่ ดุ เท่ากับ 27
เรือ่ ง และในการนีม้ คี ณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ในประเทศและต่างประเทศในแต่ละด้าน
รวมทั้ ง สิ้ น 9 คน ประธาน TEAKNET (ดร. ลาร์ การ์ ด วล) เป็ น ประธาน และมี ผู ้ แ ทนจากกรมป่ า ไม้
(ดร. สุวรรณ ตัง้ มิตรเจริญ นักวิชาการป่าไม้ชำ� นาญการพิเศษ) ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ซึง่ ผูท้ ชี่ นะเลิศได้รบั
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นเป็นผลงานวิจัยของคนไทยจากกรมป่าไม้ คือ ผลงานวิจัยเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารสกัดจากแก่นไม้สักอายุ 15 ปี ในการป้องกันรักษาเนื้อไม้จากการเข้าท�ำลายของปลวก (Evaluation of
15 years old teak heartwood extractives against termite attack) นักวิจัยคือนางสุวรรณา อ�่ำเผือก
และนางทรรศนีย์ พัฒนเสรี นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ สังกัดส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กรมป่าไม้ โดยส�ำนักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของประเด็น ผลงานวิจยั รวมทัง้
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับไม้สักในประเทศต่างๆ จึงได้รวบรวมเอกสารของ Symposium ที่ 1
ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นการน�ำเสนอในรูปแบบ Power point โปสเตอร์ และผลงาน
วิชาการทั้งหมด โดยได้แปลเป็นภาคภาษาไทยเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยและผู้สนใจให้สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายและถูกต้อง

ภาพที่ 3 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์) เยี่ยมชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
และแสดงความชื่นชมกับผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
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ภาพที่ 4 การจัดแสดงภาคนิทรรศการในส่วนของกรมป่าไม้ น�ำเสนอทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก
การวิจยั เพือ่ เพิม่ มูลค่าไม้ การวิจยั พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมในการปลูกไม้สกั สารเทคโตควิโนนขับไล่ปลวก
   และแมลงศัตรูไม้สัก

ภาพที่ 5 โปสเตอร์และผู้ชนะเลิศโปสเตอร์ดีเด่น (นางสุวรรณา อ�่ำเผิอก นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ)
   ผู้น�ำเสนอในเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากแก่นไม้สักอายุ 15 ปี ในการป้องกัน
รักษาเนื้อไม้จากการเข้าท�ำลายของปลวก

3. การทัศนศึกษาภายหลังการประชุม (Post-conference tours)
ส�ำหรับการทัศนศึกษาภายหลังการประชุมมีการไปดูงานที่สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดล�ำปาง
และสถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา โดยมี ดร. สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล นายประสิทธิ์ เพียรอนุรักษ์
และนางจ�ำนรรจ์ เพียรอนุรกั ษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำ� นาญการพิเศษ ส�ำนักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้ เป็นผูน้ ำ� คณะดูงาน
เยี่ยมชมแปลงศึกษาวิจัย สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และจัดแสดงระบบรากต้นสัก
ที่ได้จากการปักช�ำ เพาะเมล็ด เพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ และการเก็บเมล็ดไม้สักในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์
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ภาพที่ 6 การทัศนศึกษาภายหลังการประชุมทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั งาว จังหวัดล�ำปาง และสถานีวนวัฒนวิจยั แม่กา
		
จังหวัดพะเยา โดย นางจ�ำนรรจ์ เพียรอนุรกั ษ์ ดร.สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล และ นายประสิทธิ์ เพียรอนุรกั ษ์
		
นักวิชาการป่าไม้ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้น�ำและให้ความรู้
แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน

ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานไม้สักในประเทศไทยที่สรุปได้จากการจัดประชุมสักนานาชาติ
1. การจัดท�ำยุทธศาสตร์ระดับชาติของการปลูกและการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักควรจัดท�ำเป็นกรณีเร่งด่วน
เพื่อก�ำหนดทิศทางการปลูกและด�ำเนินงานเกี่ยวกับไม้สักในประเทศไทย ควรจัดท�ำเป็นกรณีเร่งด่วน
2. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไม้สัก ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เอื้ออ�ำนวย
และสร้างแรงจูงใจต่อการปลูกสวนป่าสักในเชิงพาณิชย์ เช่น ควรปรับมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุญาตให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นผู้ส่งออกเท่านัน้ เป็นไม่จ�ำกัดเฉพาะออป.เท่านัน้ เป็นต้น
3. การส�ำรวจหาแม่ไม้ควรท�ำเพิ่มเติม พร้อมพัฒนาลูกผสมที่ได้จากการควบคุมการผสมเกสรให้ได้
ลูกผสมที่มีความเหมาะสมกับการปลูกไม้สักในท้องที่ต่างๆ ในประเทศไทย
4. การแลกเปลี่ยนวัสดุพันธุกรรม (Genetic exchanges) ระหว่างประเทศ ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์
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5. การพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของแม่ไม้ (Clone identification) ที่มีอยู่ในสวนรวบรวมพันธุ์ (Clone bank)
และในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed orchard) ในประเทศไทยควรด�ำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ  (เช่น ลายพิมพ์
ดีเอนเอ) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแม่ไม้ (Clone) เป็นต้น อันจะท�ำให้สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย
ให้เป็นที่ยอมรับแก่นานาชาติ
6. ต้นสักสายพันธุ์ดีจากกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ควรได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและอย่างแพร่หลายมากขึ้น เช่น การจัดสวนผลิตไม้สักให้มีศักยภาพผลิตเมล็ดได้เต็มที่
หรือส่งเสริมให้มีการใช้เมล็ดจากสวนผลิตเมล็ด เป็นต้น
7. การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก มีความ
จ�ำเป็นและควรด�ำเนินการในล�ำดับแรก และควรด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมวิชาการเฉพาะด้าน
การศึกษาดูงาน และทุนการศึกษาแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไม้สัก มีความจ�ำเป็น รวมถึงควรมีการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญในการท�ำงาน
8. ควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ไม้สัก

กรมป่าไม้
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การจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้
New Eucalyptus Varieties Registration of
the Royal Forest Department

สิริลักษณ์ ตาตะยานนท์1
เบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ1

SIRILUK TATAYANON
BENJARAT PROMPEN

บทคัดย่อ
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ โดยพันธุ์พืชที่จะขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับ
การประกาศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ก�ำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ฉบับที่ 5 ประกาศก�ำหนดให้ยูคาลิปตัสเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จะต้องมี
การตรวจสอบลักษณะส�ำคัญประจ�ำพันธุ์ การวางแผนการปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ์ การเตรียม
พื้นที่ปลูก การเตรียมกล้า การปลูกทดสอบสายพันธุ์ใหม่กับพันธุ์เปรียบเทียบ การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต
การเก็บข้อมูลดินตลอดจนประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในแปลงปลูก การด�ำเนินการจดทะเบียนยูคาลิปตัส
สายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้ ได้ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพันธุ์พืช
ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากนักวิจัยและรักษาสิทธิประโยชน์ของกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ยื่นขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่จ�ำนวน 6 สายพันธุ์ ต่อกรมวิชาการเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2552 ท�ำการปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะส�ำคัญประจ�ำพันธุ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 1) เตรียมกล้าพันธุ์ด้วยการปักช�ำ
ส�ำหรับปลูกทดสอบพันธุ์จ�ำนวน 6 พันธุ์ และพันธุ์เปรียบเทียบอีก 3 พันธุ์ รวมทั้งหมด 9 พันธุ์ คือ ปม 2-1
ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-5 ปม 2-6 Eucalyptus urophylla  K-58และ Eucalyptus camaldulensis
2) ปลูกทดสอบสายพันธุท์ สี่ ถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยปลูกเป็นแปลงย่อยของแต่ละพันธุ์
แปลงละ 16 ต้นต่อแปลงย่อย จ�ำนวน 3 ซ�้ำ เรียงแบบ 4 ต้น X 4 ต้น ใช้ระยะปลูก 2 X 3 เมตร โดยใช้แผนการ
ปลูกแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) รวมพื้นที่ปลูกทดสอบ 3 ไร่ 88 ตารางวา 3) การเก็บ
ข้อมูลลักษณะส�ำคัญประจ�ำพันธุ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ท�ำการวัดข้อมูลที่ระยะกล้าระยะหลังปลูก 1 ปี
และ 2 ปี โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ลักษณะใบ กิ่ง ก้าน ดอก และผล ส่งกรมวิชาการเกษตร ซึ่งข้อมูลนี้
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง 4) ผลจากการ
วัดความโตระยะกล้ายูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้ คือ ปม 2-1 ปม 2-2  ปม 2-3  ปม 2-4  ปม 2-5  
ปม 2-6 และพันธุ์เปรียบเทียบ 3 สายพันธุ์ คือ Eucalyptus urophylla  K-58  และ  Eucalyptus camaldulensis
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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มีความโตที่ระดับโคนต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.39,  0.35,  0.44,  0.39,  0.38,  0.38,  0.36,  0.37,  และ 0.40
เซนติเมตรตามล�ำดับ และมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 50.37, 35.47, 53.50, 43.37, 49.25, 56.73, 38.80 และ  
60.73 เซนติเมตรตามล�ำดับ 5) ผลการปลูกทดสอบที่อายุ 1 และ 2 ปีหลังปลูก พบว่าสายพันธุ์ ปม 2-1
ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-5 และ ปม 2-6 เจริญเติบโตได้ดีและมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบ
6) ผลการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในแปลงปลูกยูคาลิปตัสสายพันธุใ์ หม่ โดยเก็บตัวอย่าง
ดิน ตรวจนับจ�ำนวนชนิดพืช และชนิดสัตว์ภายในแปลงและรอบแปลงปลูก ก่อนปลูกและหลังปลูก พบว่า มีการ
เพิ่มขึ้นของชนิดวัชพืชและแมลงในแปลงปลูกทดสอบยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่
ทั้งนี้การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะคุ้มครองสายพันธุ์ยูคาลิปตัสที่ได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์จากนักวิจัย รักษาสิทธิประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่กรมป่าไม้ตลอดจนเพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนผู้สนใจที่ต้องการขอรับกล้ายูคาลิปตัสสายพันธุ์ดี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของการซื้อกล้าไม้สายพันธุ์จาก
ภาคเอกชนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช  พืชสายพันธุ์ใหม่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ยูคาลิปตัส
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ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  เป็นกฎหมายที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในยุคที่เทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อวิถีชีวิตของผู้คน การมีกฎหมายที่สามารถประสาน
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมจะช่วยยกระดับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
และเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้สังคมสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายคุ้มครอง
พั น ธุ ์ พื ช ของไทยให้ ค วามคุ ้ ม ครองทั้ ง แก่ พั น ธุ ์ พื ช ใหม่ แ ละพั น ธุ ์ พื ช ทุ ก ชนิ ด ที่ มี อ ยู ่ ใ นประเทศ และก� ำ หนด
หลักการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไว้อย่างเหมาะสม ถือได้วา่ เป็นระบบกฎหมายเฉพาะทีม่ ปี ระสิทธิภาพตาม
ความหมายของความตกลงทริปส์ เพราะคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (นันทน อินทนนท์, 2547)
ส�ำหรับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นั้น พันธุ์พืชที่จะขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต้อง
เป็นพันธุ์พืชที่ได้รับการประกาศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 5 ได้ประกาศก�ำหนดให้ยูคาลิปตัสเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้ค�ำจ�ำกัดความ  “พันธุ์พืชใหม่”  ว่าพันธุ์พืชที่ได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ภายใต้องค์ประกอบที่พันธุ์พืชนั้นยังไม่มีการน�ำส่วนขยาย
พันธุ์มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ�ำหน่ายด้วยประการใดทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชหรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเกินกว่าหนึ่งปี ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนและ
มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นดังต่อไปนี้ 1) พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราช
อาณาจักรก่อนวันยืน่ ขอจดทะเบียนและ  2) พันธุพ์ ชื ทีม่ กี ารยืน่ ขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว และจะได้
รับการจดทะเบียนในเวลาต่อไป
กรมป่าไม้ โดยส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัย และปรับปรุงพันธุ์ไม้สกุลยูคา
ลิปตัส (Eucalyptus) อย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม ท�ำให้ได้พนั ธุไ์ ม้สกุลยูคาลิปตัสสายพันธุใ์ หม่ จ�ำนวน 6 สายพันธุ์
และยั ง มี ก ารด� ำ เนิ น โครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ไ ม้ ส� ำ คั ญ ทางเศรษฐกิ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
กรมป่าไม้เห็นว่าการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชจะเกิดประโยชน์ต่อการคุ้มครองพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์ที่ได้จากการวิจัยของกรมป่าไม้ และประโยชน์ต่อการเผยแพร่พันธุ์กล้าไม้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ
ต่อไปจึงได้ด�ำเนินการยื่นจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้ ต่อกรมวิชาการเกษตร จ�ำนวน 6
สายพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2552  มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากนักวิจัยและรักษา
สิทธิประโยชน์ของกรมป่าไม้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พชื ใหม่ พ.ศ.2542 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ที่กรมป่าไม้ได้ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ และด�ำเนินการให้เป็นไปตามขัน้ ตอนของการจดทะเบียนพันธุ์พชื ที่กรมวิชาการเกษตรก�ำหนดไว้
3. เพื่อติดตามการเจริญเติบโตและข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแปลงปลูกทดสอบยูคาลิปตัส
สายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้

วิธีการศึกษา
1. เตรียมกล้าพันธุ์ด้วยการปักช�ำ  ส�ำหรับปลูกทดสอบพันธุ์จ�ำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ ปม 2-1  ปม 2-2
ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-5 ปม 2-6 และพันธุเ์ ปรียบเทียบ 3 พันธุ์ คือ Eucalyptus urophylla  K-58 และ Eucalyptus
camaldulensis
2. ท�ำการปลูกทดสอบสายพันธุ์ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยปลูกเป็นแปลง
ย่อยของแต่ละพันธุ์ แปลงละ 16 ต้นต่อแปลงย่อย จ�ำนวน 3 ซ�้ำ เรียงแบบ 4x4 ต้น ใช้ระยะปลูก 2x3 โดยใช้แผน
แบบ  RCBD (Randomized Complete Block Design) รวมพื้นที่ปลูกทดสอบ 3 ไร่ 88 ตารางวา
3. เก็บข้อมูลลักษณะส�ำคัญประจ�ำพันธุ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ท�ำการวัดข้อมูลที่ระยะกล้าระยะ
หลังปลูก 1 ปี และ 2 ปี โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ลักษณะใบ กิ่ง ก้าน  ดอก และผล ส่งกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นพันธุ์พชื ใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง

ผลการศึกษา
1. การยื่นขอจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ (กรมวิชาการเกษตร, 2542)
			 ขั้นตอนที่ 1 ยื่นค�ำขอจดทะเบียน :  การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้
ยื่นค�ำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ด้วยตัวเอง ตามแบบทีอ่ ธิบดีกรมวิชาการเกษตรก�ำหนด (คพ. 1 คพ. 1/1
คพ. 1/2 คพ. 1/3) และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมค่าธรรมเนียมค�ำขอฉบับละ 100 บาท
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			 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบค�ำขอ :  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค�ำขอแล้วจะตรวจสอบค�ำขอ
ในประเด็ น ความใหม่ แ ละตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ว่ า ถู ก ต้ อ งตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ ไม่
โดยพิจารณาค�ำขอตามรายการต่าง ๆ ดังข้างต้น หากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบค�ำขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
เห็นว่าไม่ถูกต้องพนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนออธิบดีเพื่อพิจารณายกค�ำขอ
			 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช :  หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�ำขอแล้ว
หากเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาข้อมูลเพื่อหาพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงที่จะใช้ปลูกเปรียบเทียบ และก�ำหนด
แปลงปลูกทดสอบ เพื่อจะตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่
โดยผูย้ นื่ ขอจะต้อง ส่งมอบส่วนขยายพันธุท์ จี่ ะปลูกตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละจะต้องปลูกทดสอบพันธุพ์ ชื
ใหม่นั้น ณ แปลงทดสอบของผู้ขอจดทะเบียนหรือแปลงทดสอบของกรมวิชาการเกษตร หรือสถานที่อื่นที่อธิบดี
ประกาศก�ำหนดก็ได้ ในเรื่องเกี่ยวกับ
- ความแตกต่างจากพันธุ์อ่นื อย่างเด่นชัด
- ความสม�่ำเสมอของลักษณะประจ�ำพันธุ์
- ความคงตัวของลักษณะประจ�ำพันธุ์
โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลการเก็บบันทึกลักษณะของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรจะแต่งตั้ง
คณะท�ำงานตรวจสอบภาคสนามท�ำหน้าที่ประเมินผลการปลูกทดสอบดังกล่าวด้วย
			 ขั้นตอนที่ 4 ประกาศโฆษณาเพื่อให้คัดค้าน :  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�ำขอและตรวจ
สอบลักษณะพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องพนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เพื่อพิจารณาสั่งประกาศโฆษณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการประกาศโฆษณาค�ำขอนั้นให้
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงานเขต หรือที่ว่าการอ�ำเภอทั่วประเทศ และเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผู้ขอจด
ทะเบียนจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายหากผู้ใดเห็นว่าตนเองมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดกี ว่าผู้ขอจดทะเบียน หรือเห็นว่า
ค�ำขอจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่ใช่พนั ธุใ์ หม่ ไม่ใช่ผปู้ รับปรุงพันธุ์ เหล่านีเ้ ป็นต้น ผูน้ นั้ มีสทิ ธิคดั ค้านได้
โดยมีขั้นตอนสรุปดังนี้
- ยื่นคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา
- ผู้ยื่นค�ำขอยื่นค�ำโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำคัดค้านอธิบดีพิจารณา
ภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับค�ำคัดค้านหรือค�ำโต้แย้ง
- หลั ง จากอธิบ ดีวินิจ ฉั ย ให้ ย กค� ำ ขอ ผู ้ ยื่น ค� ำ ขอสามารถอุ ท ธรณ์ ต ่ อ คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พชื ภายใน 90 วัน
- หากไม่พอใจค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ สามารถฟ้องศาลได้ภายใน 60 วัน
			 ขั้นตอนที่ 5 วินิจฉัย :  หากไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่ศาลได้วินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้ว
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่จ ะรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อ อธิบ ดีพิจ ารณารายงานผลการตรวจสอบการปลู ก
ทดสอบภาคสนามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และพิจารณากระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มี
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เหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนเป็นพันธุ์พชื ใหม่ อธิบดีจะพิจารณาสั่งรับจดทะเบียน
			 ขัน้ ตอนที่ 6 ออกหนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ
์ ชื ใหม่ :  เมือ่ อธิบดีสงั่ รับจดทะเบียนแล้ว
ผูย้ นื่ ค�ำขอจดทะเบียนต้องมาช�ำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนฯ ฉบับละ  500 บาท
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อผู้ยื่นค�ำขอช�ำระค่าธรรมเนียมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียน
และออกหนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับช�ำระค่าธรรมเนียม เมื่อได้จด
ทะเบียนพันธุ์พชื ใหม่แล้ว อธิบดีจะประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ท่ไี ด้รับการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

กรมป่าไม้

2. ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้
ด�ำเนินการจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้ ต่อกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2552  ซึ่งเมื่อท�ำการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่แล้ว หน่วยงานหรือผู้ที่ยื่นค�ำขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ต้องท�ำตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ของพืชแต่ละชนิด ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน จนครบตามก�ำหนดระยะเวลาที่ท�ำการตรวจสอบ
ในแต่ละระยะ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาว่าพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนนั้นเป็นพันธุ์ใหม่หรือไม่ หากเป็นพันธุ์
ใหม่จะต้องมีรายละเอียดของลักษณะประจ�ำพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบอย่างชัดเจน รายละเอียดชื่อ
สายพันธุใ์ หม่และการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต (ภาพที่ 1) ทีไ่ ด้ยนื่ ขอจดทะเบียนคุม้ ครองพันธุพ์ ชื แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชื่อชนิดและสายพันธุ์ท่ยี ื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พชื ใหม่
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ผลจากการวัดความโตระยะกล้าสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้ คือ  ปม 2-1 ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4
ปม 2-5 ปม 2-6 และพันธุ์เปรียบเทียบ 3 สายพันธุ์ คือ Eucalyptus urophylla  K-58 และ Eucalyptus
camaldulensis มีความโตที่ระดับโคนต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.39,  0.35,  0.44,  0.39,  0.38,  0.38,  0.36,  0.37,  
และ 0.40 เซนติเมตร ตามล�ำดับ และมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 50.37, 35.47, 53.50, 43.37, 49.25, 56.73,
38.80 และ  60.73 เซนติเมตร ตามล�ำดับ

ภาพที่ 1 การวัดข้อมูลการเจริญเติบโตที่ระยะกล้าของยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้
3. การตรวจสอบลักษณะของยูคาลิปตัสที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
ท�ำการตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐานการปลูกเพื่อตรวจสอบและการคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบ
เทียบโดยใชลักษณะที่ระบุไวในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบมาจําแนกความแตกต่างของสาย
พันธุแทและสายพันธุลูกผสมที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลของสายพันธุที่มีอยูในฐานขอมูลเพื่อ
หาสายพันธุหรือพันธุที่มีลักษณะใกลเคียงกันนํามาปลูกเปรียบเทียบในแปลงทดสอบ ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่สามารถ
เปิดเผยได้จนกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นพันธุ์พชื ใหม่ท่ไี ด้รับความคุ้มครอง

3.1 การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
3.1.1 ระยะต้นกลาท�ำการตรวจสอบเมื่อกลามีอายุได 1-3 เดือน ท�ำการตรวจสอบลักษณะต่างๆ
ดังต่อไปนี้ ตรวจสอบลักษณะทรงของลําตน (seedling/cutting: stem form) ให้ตรวจสอบบริเวณกึ่งกลางของ
ลําตน สีของยอดออน ( young shoot color) การมีขนบนใบออน ( hair ) การเรียงตัวของใบ (leaf arrangement)
ลักษณะการหุ้มล�ำตนของใบ มุมของกานใบที่ทํามุมกับลําตน (angle between leaf petiole and stem )
ความกวางของใบ (leaf width) อัตราสวนของความกว้างต่อความยาวของใบ (leaf ratio width/length)  การมี
ขนบริเวณหลังใบ (hair on upper surface) ลักษณะของขอบใบ (leaf margin)  มุมของเสนใบที่ทํามุมกับเสนกลาง
ใบ (angle between vein and midrib) ลักษณะการรวมกันของเสนขอบในเสนใบกับขอบใบ (intramarginal vein)
ลักษณะความชัดเจนของเส้นขอบในเส้นใบ (distinct intramarginal vein)  ความมันวาวของใบแก (glossy) สีของ
ใบแก (mature leaf color) ความแตกตางของสีบริเวณหลังใบกับทองใบ (upper/lower surface color) สีเสนกลาง
ใบ (midrib color) ลักษณะของก้านใบ (petiole)  ความยาวของกานใบ (petiole length) และสุดท้ายคือตรวจสอบ
สีก้านใบ (petiole color)
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			 3.1.2 ระยะตนเจริญเติบโตเต็มที่  ท�ำการตรวจสอบตนที่มีอายุ 2 – 5 ปี โดยต้องมีการตรวจสอบ
ลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ ลักษณะการเจริญเติบโต (tree: growth habit) ทรงของลําตน (cutting: stem form)
ลักษณะการติดของเปลือกกับลําตนขณะลําตนยังสดอยู  (tree : bark persistent)  ลักษณะของเปลือกชนิด
ขรุขระ (rough bark texture) ลักษณะของเปลือกชนิดเรียบ (smooth bark texture) ลักษณะการลอกของเปลือก
(bark : shedding)  สีของเปลือกนอก (outer bark : color ) ความมันเงาของเปลือกชนิดเรียบ (bark texture)
สีของเปลือกดานใน (inner bark : color) การทํามุมของกิ่งแขนงกับลําตน (angle between branch and stem)
การมีปกที่กิ่ง (wing presence on branch) การมีใบบนลําตน (leaf presence on stem) การเรียงตัวของใบ ( leaf
arrangement) การมีขนบนใบออน ( hair on young leaf ) สีของใบออน ( juvenile leaf color) ความยาวของใบ
(leaf length) ความกวางของใบ (leaf width) อัตราสวนของความกวางตอความยาวของใบ (leaf ratio width/length)
รูปรางของใบ (leaf shape) สีของใบแก (mature leaf color) ความมันวาวของใบแก (bark texture) ความแตกตาง
ของสีบริเวณหลังใบกับทองใบ (upper/lower surface color) การมีขนบริเวณหลังใบ ลักษณะการหุ้มล�ำต้นของใบ
มุมของเสนใบที่ทํามุมกับเสนกลางใบ (lateral vein angle) ลักษณะของขอบใบ (leaf margin)  สีเสนกลางใบ
(midrib color) ลักษณะการรวมกันของเสนขอบในเสนใบกับขอบใบ (intramarginal vein)  ลักษณะความชัดเจน
ของเส้นขอบในเส้นใบ (distinct intramarginal vein) ลักษณะของก้านใบ (petiole)  สีกานใบ (petiole color)
ความยาวของกานใบ (petiole length) ประเภทของช่อดอก  (inflorescence type) รูปแบบของชอดอก (inflorescence
form) ต�ำแหน่งการเกิดชอดอก (inflorescence position) จํานวนดอกต่อช่อ (flower number) การมีกานดอกยอย
(pedicel) ลักษณะก้านช่อดอก (peduncle shape) ความยาวของกานชอดอก (peduncle length) ความกวาง
ของกานชอดอก (peduncle width) รูปทรงของดอกตูม (flower bud : shape)  รูปทรงของฝาปด (operculum shape)
การมีวงแหวนที่ดอกตูม (ring scar on flower bud) การมีนวลที่ผิวดอกตูม (flower bud : glaucous) ความยาว
ของดอกตูม (flower bud length) ความกวางของดอกตูม (flower bud width)  การลดรูปของแคลิปทรา (calyx :
outer calyptra)  การติดคงทนของแคลิปทรา (calyptra persistent) ความยาวของแคลิปทรา (calyptra length)
ความกวางของแคลิปทรา (calyptra width) ลายบนดอกตูม (flower bud ornamentation) รูปทรงของเกสรเพศผู
เมื่อตัดตามแนวดิ่งของดอกตูม (flower bud  long section stamen shape)  สีของเกสรเพศผู  (stamen color)
ลักษณะของเกสรเพศผูด า นนอก (outer stament) ลักษณะของก้านชูอบั เรณู (filament) การเชือ่ มติดกันของก้าน
ชูอับเรณูและอับเรณู (anther attachment) รูปทรงของอับเรณู (anther shape) การแตกของอับเรณู (stamen
dehiscence) รูปรางของผล (fruit shape) ฝาปดดานบนของผล (fruit valve) ลักษณะดานบนของผล (disc)
จํานวนแถวของออวุล (ovule row) การมีปกของเมล็ด (seed wing ) รูปรางของเมล็ด (seed shape) สีของเมล็ด
(seed color)

กรมป่าไม้
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3.2 การปลูกทดสอบเพื่อตรวจสอบพันธุ์
		
3.2.1 ที่มาของพันธุ์ยูคาลิปตัสที่ปลูกทดสอบ
ประกอบด้วย พันธุท์ ขี่ อจดทะเบียน ได้แก่ ปม 2-1 ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-5 ปม 2-6  
และพันธุ์เปรียบเทียบได้แก่ 1) ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลร่า จากกรมป่าไม้ ท�ำการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด
ทีเ่ รือนเพาะช�ำสถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา  2) ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส
จากกรมป่าไม้ ท�ำการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ที่เรือนเพาะช�ำสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ�ำเภอ
วังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ 3) พันธุ์ K-58 จากบริษัทยูคาลิปตัส เทคโนโลยี ช่วงเวลาที่ปลูกระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2553  ท�ำการปลูกทดสอบที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ�ำเภอวังน�้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
		
3.2.2 แผนการปลูกทดสอบเพื่อตรวจสอบพันธุ์
			ด�ำเนินการปลูกแปลงทดสอบยูคาลิปตัสสายพันธุใ์ หม่ จ�ำนวน 6 พันธุ์ และพันธุเ์ ปรียบเทียบอีก 3 พันธุ์
รวมทัง้ หมด 9 พันธุ  ์ โดยใช้แผนการทดลองเป็นแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ�ำนวน 3 ซ�ำ้
โดยปลูกในแปลงย่อยของแต่ละสายพันธุ์ จ�ำนวน 16 ต้นต่อแปลงย่อย ซึ่งจัดเรียงต้นไม้ในแปลงย่อยดังกล่าว
เป็นแบบ 4x4 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 2x3 เมตร (ภาพที่ 2) และมีพื้นที่รอบแปลงปลูกทั้ง 4 ด้านเป็นที่ว่าง
โดยมีระยะห่างจากแถวปลูกนอกสุด 10 เมตร และพื้นที่ว่างนี้จะมีการจัดการทุกอย่างเหมือนกับพื้นที่ปลูก
ทดสอบสายพันธุท์ กุ ประการ โดยในการทดสอบนีใ้ ช้เนือ้ ทีท่ งั้ หมด 5,152 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 3 ไร่ 88 ตารางวา
ผังการปลูกแสดงในภาพที่ 2 และ 3

ภาพที่ 2  ผังการปลูกทดสอบพันธุ์ยูคาลิปตัส 6 สายพันธุ์ และพันธุ์เปรียบเทียบ 3 สายพันธุ์
             แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)  
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ภาพที่ 3 การเตรียมพื้นที่ส�ำหรับปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ์

ภาพที่ 4 การตรวจสอบลักษณะส�ำคัญประจ�ำพันธุ์ (ระยะตนเจริญเติบโตเต็มที่  เมื่อปีที่ 2-5)
3.3 การตรวจสอบผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
		
3.3.1 คุณลักษณะของดินและการวิเคราะหจลุ นิ ทรียด นิ
เก็บข้อมูล 3 ช่วง คือ  ระยะก่อนปลูก ระยะหลังปลูก 1 ปี และระยะหลังปลูก 2 ปี วิธกี ารเก็บและ
เตรียมตัวอยางดินเพื่อการประเมินทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย์ดิน อ้างอิงตามเอกสารประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรือ่ ง : รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุข์ อจดทะเบียนเปน พันธุพ์ ชื ใหม่ ตามชนิด
พืชทีไ่ ด้ประกาศให้เป็นพันธุพ์ ชื ใหมทจี่ ะไดรบั การคุม ครอง ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองพันธุพ ชื
พ.ศ. 2542 : ยูคาลิปตัส และวิธกี ารของ Wollum, & A. G., (1982)
1) คํานวณพืน้ ทีท่ จี่ ะทําการเก็บตัวอยางคราวๆ หากวาพืน้ ทีด่ งั กลาวมีขนาดเล็กกวา 3 ไร ใหทาํ การ
เก็บตัวอยางดิน 5-10 จุดเก็บตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของพื้นที่นั้น แตในกรณีที่ขนาดของพื้นที่ใหญกวา 3 ไร
ใหเพิม่ จาํ นวนจุดเก็บตัวอยางมากจนกระทัง่ ถึง 25 จุดเก็บตัวอยางซึง่ ก็แล้วแตดลุ ยพินจิ ของผูท าํ การเก็บตัวอยาง
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2) ทําการกําหนดจุดเก็บตัวอย่างดินแบบสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยแตละ
จุดที่จะทําการเก็บตัวอยางตองมีระยะหางกันพอสมควรเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ท่ีทําการเก็บตัวอย่างและเปน
ตัวแทนที่ดีของพื้นที่ดังกลาว
3) เมื่อกําหนดจุดเก็บตัวอยางดินเรียบรอยแลวจากนั้นใชเครื่องมือขุดดินที่เหมาะสม อาทิเชน
เสียม พลั่วมือ รวมถึงอุปกรณขุดเจาะดิน (auger) ขุดดินลึก 0-30 เซนติเมตร ประมาณ 2 กิโลกรัม ของแตละ
จุดเก็บตัวอยางดิน เก็บตัวอยางดินที่ไดในถุงพลาสติกมัดปากถุงดวยหนังยาง ทําเชนนี้จนครบจํานวนจุดเก็บ
ตัวอยางดินที่กําหนดไวในขัน้ ตอนที่ 1
4) นําตัวอยางดินที่เก็บไดในแตละจุดของพื้นที่ศึกษาเดียวกันมาใสรวมกันในถังพลาสติกขนาด
20 ลิตร จากนั้นผสมคลุกเคลาตัวอยางดินดังกลาวใหเขากันใหมากที่สุด แบงตัวอยางดินที่ได (sub sampling)
ประมาณ 2 กิโลกรัม ใสในถุงพลาสติกสําหรับเก็บรักษาตัวอยางดินเพื่อใชเป็นตัวแทนของดินในแตละพื้นที่
ที่ทําการศึกษา มัดปากถุงดวยหนังยาง บันทึกรายละเอียดของการเก็บตัวอยางดิน วันที่เก็บ สถานที่ รวมถึง
ลักษณะสภาพแวดลอมของบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยาง หลังจากนั้นนําถุงพลาสติกซึ่งภายในบรรจุตัวอยางดิน
ดังกลาวไปใสไวในถังพลาสติกทีมีฝาปดมิดชิดที่ภายในบรรจุน�้ำแข็งเพื่อรอนําสงไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

ภาพที่ 5 การเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบลักษณะประจ�ำพันธุ์ท่สี ถานีวิจัย
            สิ่งแวดล้อมสะแกราช
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3.3.2 สิ่งแวดล้อมศึกษา
เก็บข้อมูล 2 ช่วง คือ  ระยะก่อนปลูกและที่ระยะหลังปลูก 1 ปี โดยการวางแปลงขนาด 1x1 เมตร  
จ�ำนวนแปลงย่อยละ 4 แปลง วางในตามแนวมุมทแยง เลือกท�ำการวางแปลงใน Block ที่ 2 ซึ่งเป็นบริเวณส่วน
กลางของพื้นที่ปลูกทดสอบทั้งหมด ซึ่งได้จ�ำนวนแปลงที่ใช้เก็บข้อมูลด้านพืชและแมลง จ�ำนวน 44 แปลง และ
ผลการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแปลงปลูกยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ โดยการวาง
แปลงเพื่อตรวจนับจ�ำนวนชนิดพืช และชนิดสัตว์ภายในแปลงและรอบแปลงปลูก ก่อนปลูกและหลังปลูก พบว่า
มีการเพิ่มขึ้นของชนิดวัชพืชและแมลงในแปลงปลูกทดสอบยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่

กรมป่าไม้

ภาพที่ 6  การเก็บข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพืชและแมลง ในแปลงปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
             ลักษณะประจ�ำพันธุ์ ที่สถานีวิจัยวนวัฒนวิจัยสะแกราช
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ภาพที่ 7  ตัวอย่างแมลงในแปลงปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบลักษณะประจ�ำพันธุ์ ที่สถานีวนวัฒน  
              วิจัยสะแกราช

สรุปผล
ด�ำเนินการจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้ ต่อกรมวิชาการเกษตร เมื่อ วันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2552  
1) กล้าพันธุ์ที่ได้จากการปักช�ำ  ส�ำหรับปลูกทดสอบพันธุ์จ�ำนวน 6 พันธุ์คือ ปม 2-1  ปม 2-2
ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-5 ปม 2-6 และพันธุ์เปรียบเทียบอีก 3 พันธุ์ คือ Eucalyptus urophylla  K-58 และ
Eucalyptus camaldulensis
2) ท�ำการปลูกทดสอบสายพันธุ์ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยปลูกเป็น
แปลงย่อยของแต่ละพันธุ์ แปลงละ 16 ต้นต่อแปลงย่อยู่   เรียงแบบ 4 ต้น X 4 ต้น ใช้ระยะปลูก 2 X 3 เมตร
ปลูกแปลงย่อยของแต่ละสายพันธุ์จ�ำนวน 3 ซ�้ำ โดยใช้แผนแบบ  RCBD (Randomized Complete Block Design)
รวมพื้นที่ปลูกทดสอบ 3 ไร่ 88 ตารางวา  
3) ผลการเก็บข้อมูลลักษณะส�ำคัญประจ�ำพันธุท์ งั้ เชิงปริมาณและคุณภาพ ท�ำการวัดข้อมูลทีร่ ะยะกล้า
ระยะหลังปลูก 1 ปี และ 2 ปี โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ลักษณะใบ กิ่ง ก้าน  ดอก และผล ส่งกรม

372 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

วิชาการเกษตร ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
คุ้มครอง
4) ผลจากการวัดความโตระยะกล้าสายพันธุ์ใหม่ของกรมป่าไม้ คือ  ปม 2-1 ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4
ปม 2-5 ปม 2-6 และพันธุเ์ ปรียบเทียบ 3 สายพันธุ์ คือ Eucalyptus urophylla K-58 และ Eucalyptus camaldulensis
มีความโตที่ระดับโคนต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.39,  0.35,  0.44,  0.39,  0.38,  0.38,  0.36,  0.37,  และ 0.40
เซนติเมตร ตามล�ำดับ และมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 50.37, 35.47, 53.50, 43.37, 49.25, 56.73, 38.80 และ  
60.73 เซนติเมตรตามล�ำดับ
5) ผลการปลูกทดสอบที่อายุ 1 และ 2 ปีหลังปลูก พบว่าสายพันธุ์ ปม 2-1  ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4
ปม 2-5 ปม 2-6 เจริญเติบโตได้ดีและมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบ 3 สายพันธุ์ คือ Eucalyptus
Europhylla K-58 และ Eucalyptus camaldulensis
6) ผลการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในแปลงปลูกยูคาลิปตัสสายพันธุใ์ หม่ โดยเก็บ
ตัวอย่างดิน และตรวจนับจ�ำนวนชนิดพืช และชนิดสัตว์ภายในแปลงและรอบแปลงปลูก ก่อนปลูกและหลังปลูก
พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของชนิดวัชพืชและแมลงในแปลงปลูกทดสอบยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่เพื่อขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นับเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อป้องกันการ
ลักลอบดัดแปลงพันธุกรรมไม้สายพันธุ์ดีของกรมป่าไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้
เข้าถึงสายพันธุ์ท่ดี ีส�ำหรับการปลูกสร้างสวนป่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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ความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดไม้ป่าเขตร้อนบางชนิด
Storability of Some Tropical Forest Trees Seed
จ�ำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์1 CHUMNUN PIANHANURUK
บทคัดย่อ
ผลผลิตเมล็ดไม้ป่าในแต่ละปี มีปริมาณมากบ้างน้อยบ้างตามสรีระของต้นไม้และความเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะอากาศ การจัดการปริมาณเมล็ดไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี จ�ำเป็น
ต้องเก็บเมล็ดในปีท่มี ีผลผลิตมาก ไว้ใช้ในปีท่ผี ลผลิตน้อย แต่มีความต้องการใช้เมล็ดสูง ในสภาพการเก็บรักษา
ที่เหมาะสมมีเมล็ดไม้จ�ำนวนมากที่สามารถเก็บรักษาได้หลายปี แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีรายงานเผยแพร่ออก
ไปท�ำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่นักเพาะช�ำกล้าไม้ว่าเมล็ดที่จะใช้เพาะช�ำต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานในเรื่องนี้ จึงได้ท�ำวิจัยเรื่องนี้ขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากผล
การทดสอบการงอกของเมล็ดไม้ป่า จ�ำนวน 30 ชนิด ที่เก็บในปีต่างๆ และแหล่งเก็บเมล็ดต่างๆ เมล็ดเหล่านี้ถูก
บรรจุในภาชนะที่เป็นถุงพลาสติกหนาปิดสนิท เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส การทดสอบ
การงอกในห้องปฏิบัติการ ท�ำโดยสุ่มเมล็ดชุดละ 4 ซ�้ำๆ ละ 100 เมล็ด ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2551 – 2555
เมล็ดไม้แต่ละชนิดมีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะตามความเหมาะสมของแต่ละชนิด ใช้เปอร์เซ็นต์การงอกเป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ด 30 ชนิด เปรียบเทียบความแข็งแรงของเมล็ด โดยใช้ดัชนีการ
งอกของเมล็ดไม้ 10 ชนิด ทีเ่ ก็บในปีตา่ งๆ จากการทดสอบการงอกในปี 2555 ผลการทดลองพบว่า เมล็ดเพกา
เก็บได้อย่างน้อย 2 ปี เมล็ดทีเ่ ก็บรักษาได้อย่างน้อย 3 ปี ได้แก่ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ พะยูง มะค่าโมง สมอไทย
สาธร และ อินทนิลบก อย่างน้อย 4 ปี ได้แก่ กระพีจ้ นั่ กาสะลอง (ปีบ) คูน จามจุรี ซ้อ ทองกวาว นนทรีบา้ น
นนทรีป่า ไผ่บง พฤกษ์ มะเกลือ มะขาม และ มะขามป้อม อย่างน้อย 5 ปี ได้แก่ กระเจา ขีเ้ หล็กบ้าน ยมหิน
เมล็ดแสมสาร เก็บได้อย่างน้อย 6 ปี ส่วนเมล็ด ตะแบก ตีนเป็ด เสลา อินทนิลน�้ำ  สนคาริเบีย เก็บได้นาน
กว่า 10 ปี จ�ำนวนปีที่เมล็ดแต่ละชนิดสามารถเก็บรักษาได้นานแตกต่างกันนี้ ไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าเมล็ดเหล่านี้จะ
เก็บได้สั้นกว่าหรือนานกว่า แต่เนื่องจากปีที่เริ่มเก็บรักษาต่างกัน เมล็ดเหล่านี้อาจเก็บได้นานกว่านี้ก็ได้ เพราะ
ในปีสุดท้ายที่ทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกยังไม่มีแนวโน้มลดลง เพียงแต่เมล็ดต่างๆ ได้จ�ำหน่ายออกไปหมดในปี
2555 จึงไม่มีผลการทดสอบที่อายุการเก็บนานกว่านี้ ยกเว้นเมล็ดสาธรและมะเกลือที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกลด
ต�่ำลงมากหลังการเก็บ 4 ปี
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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อย่างไรก็ตามพบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดไม้มคี วามแตกต่างกันตามชนิดไม้ แหล่งทีเ่ ก็บ ปีทเี่ ก็บ
ปีที่ท�ำการทดสอบ และการทดสอบในแต่ละครั้งอีกด้วย ส่วนความแข็งแรงของเมล็ดพบว่าแตกต่างกันไปตาม
ชนิดไม้ เมล็ดไม้ชนิดเดียวกันส่วนใหญ่ความแข็งแรงของเมล็ดไม่แตกต่างกัน ระหว่างเมล็ดเก่ากับเมล็ดใหม่
นอกจากนี้ยังมีบางชนิด เช่น ตีนเป็ด พฤกษ์ นนทรีป่า นนทรีบ้าน และ จามจุรี ที่พบว่าเมล็ดบางชุดที่เก็บไว้
นานกว่ามีความแข็งแรงของเมล็ดมากกว่าเมล็ดชุดใหม่ แสดงว่าในสภาพการเก็บที่เหมาะสม ความแข็งแรงของ
เมล็ดขึ้นอยู่กับชุดเมล็ดที่เก็บมากกว่าอายุการเก็บ
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ABSTRACT
Seed production varies from year to year due to physiological condition of seed tree and very
much affected by climate change.  Seed quantity management to serve yearly fluctuated demand of seed
requires storage of product in good seed year to supply high demand in a bad seed year.  In a suitable
storage condition viability of orthodox seeds can be kept for many years.  This information is, however, not
recognized by some nursery man who request to buy seeds only within 3 month after collection which is
practically impossible.  The information on viability of forest tree seed storage is, however, rarely reported.  
This study, therefore, aimed to report on the results of seed germination testing of 30 tropical tree seeds
conducted at the Northern Seed Center, Lampang, Thailand.  The seeds had been collected from various
seed sources for many years and tightly sealed in plastic bag then stored in 5 o C cold room.  Germination
test of 4 replications of 100 seeds had been carried out for each seed lot every year after storage up to
2009.  Only the results from years 2008 to 2012 are demonstrated in this report.  Germination percentages
were used as an indicator to seed storability.  Seed vigor of 10 species collected from 1-2 seed sources
and stored for many years was evaluated by germination index.  The results showed that seed viability
could last at least 2 years for Oroxylum indicum (L.) Kurz, 3 years for Cassia bakeriana Craib, C. grandis L.f.,
Dalbergia cochinchinensis Pierre, Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, Terminalia chebula Retz., Millettia leucantha
Kurz and Lagerstroemia macrocarpa Wall 4 years for M. brandisiana Kurz., Millingtonia hortensis L.f., C. fistula
L., Samanea saman (Japq.) Merr., Gmelina arborea Roxb., Butea monosperma (Lam.) Taub., Peltophorum
pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne, P. dasyrachis (Miq.) Kurz., Bambu salongispatha Gamble, Albizia
lebbeck (L.) Benth, Diospyros mollis Griff, Tamarin dusindica Linn., and Phyllanthus emblica L., 5 years for
Holoptelea integrifolia Planch, Senna siamea  (Lam.) Irwin & Barneby, and Chukrasia tabularis A. Juss., 6 years
for S. garrettiana (Craib) Irwin & Bavneby, and 10 years for L. floribunda Jack., Alstonia scholaris (L.) R.Br.,
L. tomentosa C. Presl., L. speciosa (L.) Pers, and Pinus caribaea.  The different period of seed storability is
due to the different year of seed collection up to the last testing year.  In the last testing result showed that
seed viability of most species did not tend to decreased except for to spp. M. leucantha Kurzand D. mollis
Griff.  Factors affecting seed germination were species, seed sources, collection year, testing year, and
each testing condition. Different species showed different seed vigor.  In most case, there was no different
in seed vigor between new and old seeds of the same spp.  Furthermore, in some spp. some older lots
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showed more vigor than  newer lots.  These indicate that in any suitable condition seed vigor depended on
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seed lot more than the length of storing period.

Keywords :  Seed,  Seed Storage,  Germination,  germination index,  seed vigor
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ค�ำน�ำ
การตัดไม้ท�ำลายป่าเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศโลกอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงไปทัว่ โลก รวมถึงการเกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่
ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท ท�ำให้
ทุกภาคส่วนหันมาสนใจธรรมชาติมากขึ้น โดยการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกท�ำลาย โดยเฉพาะรัฐบาลที่มี
นโยบายเร่งด่วนให้มีการปลูกป่าทดแทนถึง 800 ล้านกล้าในปี 2555 ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายที่ก�ำหนดให้มีการ
ปลูกป่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์การปลูกป่าของประเทศ นโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะโกลาหลในความ
ต้องการเมล็ดไม้เป็นอย่างยิ่ง หากหน่วยงานด้านการจัดการเมล็ดไม้ไม่ได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้ คงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้เมล็ดไม้อย่างปัจจุบันทันด่วนเช่นนี้ได้
ตามธรรมชาติปริมาณผลผลิตเมล็ดไม้ปา่ ในปีตา่ งๆ มีความผันแปรตามสภาพทางสรีระของต้นไม้และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ในการเตรียมการเพื่อบริหารจัดการด้านเมล็ดไม้ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการเมล็ดไม้ปริมาณมากในปีที่ผลผลิตเมล็ดมีน้อย จ�ำเป็นต้องเก็บเมล็ดในปีที่มีผลผลิตมาก ไว้ใช้ในปีที่
ผลผลิตน้อย แต่มีความต้องการใช้เมล็ดสูง โดยเก็บรักษาเมล็ดไว้หลายปี ในสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสม
เมล็ดไม้หลายชนิดสามารถเก็บรักษาได้หลายปี เช่น เมล็ดสักที่บรรจุในถุงพลาสติกปิดสนิท และเก็บในอุณหภูมิ
4 0C (วีระพงษ์, 2535) แต่ไม่เป็นที่ทราบโดยทั่วไป และไม่มีข้อมูลงานวิจัยยืนยันในเรื่องนี้ การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดไม้ชนิดต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อ
การงอกของเมล็ดไม้ที่เก็บรักษา หาอายุการเก็บของเมล็ดป่าบางชนิด และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
แข็งแรงของเมล็ดที่ผ่านการเก็บรักษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในการใช้บริการเมล็ดไม้จากหน่วยงาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ของกรมป่าไม้ในอนาคต

วิธีการศึกษา
ชนิดไม้ที่ท�ำการศึกษา
มี 30 ชนิด ได้แก่ เพกา กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ พะยูง มะค่าโมง สมอไทย สาธร อินทนิลบก กระพีจ้ นั่
กาสะลอง (ปีบ) คูน จามจุรี ซ้อ ทองกวาว นนทรีบ้าน นนทรีป่า ไผ่บง พฤกษ์ มะเกลือ มะขาม มะขามป้อม
กระเจา ขี้เหล็กบ้าน ยมหิน แสมสาร ตะแบก ตีนเป็ด เสลา อินทนิลน�้ำ และสนคาริเบีย

การเก็บรักษาของเมล็ด
น�ำเมล็ดไม้ที่รับจากหน่วยงานเก็บเมล็ดต่างๆ ในแต่ละปี มาท�ำความสะอาดแยกสิ่งเจือปนให้ได้เมล็ด
บริสุทธิ์มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ก่อนน�ำมาชั่งน�้ำหนัก บรรจุเมล็ดในถุงพลาสติกหนา และเก็บรักษาในห้องเย็นที่
อุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส
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การทดสอบการงอก
สุ่มเมล็ดไม้ที่เก็บรักษาไว้ แยกตามแหล่งเก็บเมล็ดต่างๆ ในแต่ละปี (ชุดเมล็ด) ชุดละ 4 ซ�้ำๆ ละ 100
เมล็ ด มาทดสอบการงอกในห้ อ งปฏิบั ติก าร ปฏิบั ติต ่ อ เมล็ ด ตามความเหมาะสมของเมล็ ด ไม้ แ ต่ ล ะชนิด
ก่อนเพาะลงในกระบะทรายทีร่ ดน�ำ้ พอชุม่ กระบะละ 1 ซ�ำ 
้ วางใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ วันละ 12 ชัว่ โมง รดน�ำ้ ทุกวัน
ตรวจสอบการงอกทุกวันจนงอกหมด

การปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะ
เมล็ดไม้ทั้ง 30 ชนิด แต่ละซ�้ำ น�ำมาปฏิบัตติ ่อเมล็ดก่อนเพาะด้วยวิธีต่าง ๆ กัน 5 วิธี ดังนี้
1. แช่นำ�้ ร้อน 80-90 0C  ทิ้งไว้ 1 คืน ได้แก่ ขี้เหล็กบ้าน จามจุรี นนทรีบ้าน นนทรีป่า พฤกษ์ พะยูง
มะเกลือ มะขาม มะขามป้อม สนคาริเบีย แสมสาร
2. แช่กรดเข้มข้น 45 นาที แล้วล้างออก ได้แก่ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ คูน
3. แช่น�้ำเย็น ทิ้งไว้ 1 คืน ได้แก่ สมอไทย
4. ตัดท�ำแผล  แช่นำ�้ เย็น ทิ้งไว้ 1 คืน ได้แก่ มะค่าโมง
5. เพาะโดยตรง ได้แก่ กระเจา กระพี้จั่น กาสะลอง ซ้อ ตะแบก ตีนเป็ด ทองกวาว ไผ่บง เพกา
ยมหิน สาธร เสลา อินทนิลน�้ำ อินทนิลบก

ระยะเวลาการเก็บรักษากับความแข็งแรงของเมล็ด
ในการทดสอบการงอกปี 2555 เลือกข้อมูลเมล็ดไม้ 10 ชนิด ที่เก็บจากแหล่งเดียวกัน 1 – 2 แหล่ง
ที่มีการเก็บต่อเนื่องหลายปีมาเพื่อหาอิทธิพลของอายุการเก็บรักษาที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ด โดยใช้ข้อมูล
จ�ำนวนวันที่เริ่มงอก และจ�ำนวนกล้าที่งอกในแต่ละวันของเมล็ดแต่ละชุด เพื่อดูว่าอายุท่เี ก็บ แหล่งที่เก็บ ท�ำให้
ความแข็งแรงของเมล็ดหลังการเก็บรักษาของเมล็ดไม้แต่ละชนิด แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยใช้วิธีการวัด
ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ (Germination Index) จากสูตร

[

]

นกล้าที่งอก
ดัชนีการงอกของเมล็ด =  ผลบวกของ   จ�จ�ำำนวนต้
นวนวันหลังเพาะ
(จวงจันทร์, 2529)
ซึ่งดัชนีการงอกของเมล็ดนี้เป็นการประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่อาศัยความเร็วในการงอก
(Speed of germination) และจ�ำนวนเมล็ดที่งอกเป็นเกณฑ์

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแตกต่างของดัชนีการงอกของเมล็ดเพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของเมล็ดไม้ทั้ง 10
ชนิด ที่เก็บจากแหล่งต่างๆ และอายุการเก็บต่างๆ โดยใช้โปรแกรม SAS
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดไม้ที่เก็บรักษา
ชนิดไม้กับการงอกของเมล็ด
ปัจจัยที่มีความชัดเจนที่สุดในเรื่องการควบคุมความสามารถในการงอกของเมล็ดและอายุการเก็บของ
เมล็ดคือ ชนิดของพันธุ์ไม้ ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ควบคุมให้เกิดความสมบูรณ์ของเมล็ด
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ เมล็ดต่างชนิดกันแม้จะเก็บในปีเดียวกัน แหล่งเมล็ดเดียวกัน ก็มเี ปอร์เซ็นต์การงอกต่างกัน
หากแบ่งกลุ่มชนิดไม้ตามความสามารถในการงอกของเมล็ดออกเป็น 3 ระดับการงอก เป็นร้อยละ 0-30,
31-60 และ 60 ขึ้นไป พบว่ามีชนิดไม้ อยู่ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่มีระดับการงอกร้อยละ 0-30 ได้แก่ ตะแบก สมอไทย เสลา แสมสาร อินทนิลน�้ำ  อินทนิลบก
กลุม่ ทีม่ รี ะดับการงอกร้อยละ 31-60 ได้แก่ กระเจา กระพีจ้ นั่ กาสะลอง ขีเ้ หล็กบ้าน ซ้อ ตีนเป็ด นนทรีบา้ น
พฤกษ์ พะยูง เพกา สาธร
กลุ่มที่มีระดับการงอกดี มากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ คูน จามจุรี ตีนเป็ด
ทองกวาว นนทรีบ้าน นนทรีป่า ไผ่บง เพกา มะเกลือ มะขาม มะขามป้อม มะค่าโมง ยมหิน สนคาริเบีย
การแบ่งกลุม่ นีเ้ พือ่ แสดงให้เห็นภาพกว้างๆ เกีย่ วกับ ชนิดไม้ทมี่ ผี ลต่อความสามารถในการงอก มีเมล็ด
ไม้บางชนิด เช่น มะค่าโมง กาฬพฤกษ์ ทองกวาว และไผ่บง มีความสามารถในการงอกสูงกว่าร้อยละ 80
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเก็บจากแหล่งไหน ปีใด หรือแม้แต่เก็บไว้นานหลายปี อย่างไรก็ตามมีหลายชนิดที่ไม่
สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียทีเดียว เช่น นนทรีบ้าน ตีนเป็ด เพกา เป็นต้น เนื่องจากการงอกไม่คงที่
สูงบ้างต�่ำบ้าง ที่เป็นเช่นนี้แสดงว่าการงอกของเมล็ดไม้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดไม้เพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดไม้อกี หลายปัจจัย
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกที่ทดสอบ ตั้งแต่ ปี 2551-2555 และ อายุการเก็บ ของเมล็ดไม้
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               30 ชนิด ที่เก็บโดยหน่วยงานเก็บเมล็ดภายใต้สังกัดกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ในปีต่างๆ
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สภาพแวดล้อมในปีที่เก็บ
จากตารางที่ 1 เมื่อ พิจ ารณาในไม้ แ ต่ ล ะชนิด จะเห็ น ได้ ว ่ า บางชนิด เมื่อ ท� ำ การเก็ บ ในปี ที่ต ่ า งกั น
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดก็ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ขี้เหล็กบ้าน ที่เก็บโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือใน
ปี 2551, 2553, 2554 และ 2555 มีความสามารถในการงอกเป็นร้อยละ 34.50, 33.25, 13.00 และ 45.00
ตามล�ำดับ เมล็ดคูน ทีแ่ หล่งเก็บเชียงราย ปี 2553 เมล็ดงอกสูงถึงร้อยละ 95.50 แต่ปี 2554 กลับลดต�ำ่ ลงเหลือ
เพียงร้อยละ 14.25 ความผันผวนของข้อมูลการงอกของเมล็ดในแต่ละปียังพบในไม้ชนิดอื่นๆ อีกเช่น ตีนเป็ด
นนทรีบา้ น นนทรีปา่ มะเกลือ และสาธร ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงในแต่ละปี ส่งผลให้
ความสมบูรณ์ของเมล็ดมากขึ้นหรือน้อยลงก็อาจเป็นไปได้ เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยว
กับเรือ่ งภูมอิ ากาศทีจ่ ะน�ำมาใช้หาความสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจน จุดนีจ้ งึ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านัน้ นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวกับการงอกของเมล็ดนอกเหนือปัจจัยทั้ง 2 อย่างดังกล่าวข้างต้น

แหล่งเก็บเมล็ด
ไม้ชนิดเดียวกัน ที่เก็บในปีเดียวกันซึ่งคาดการณ์ว่าสภาพภูมิอากาศในปีนั้นๆ จะใกล้เคียงกัน แต่ยัง
กลับพบว่าถ้าเก็บเมล็ดจากแหล่งเมล็ดต่างกันยังอาจส่งผลให้การงอกของเมล็ดแตกต่างกันได้ ยกตัวอย่างเช่น
เมล็ดคูน ที่เก็บโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือแต่ในปี 2554 งอกถึงร้อยละ 90.00 ขณะที่แหล่งเชียงรายงอก
เพียงร้อยละ 14.25 ตัวอย่างอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าแหล่งเก็บอาจมีผลต่อการงอกของเมล็ดได้แก่ เมล็ดตีนเป็ด
และนนทรีป่า ซึ่งแต่ละปีจะมีการเก็บเมล็ดจากแหล่งต่างๆ หลายแหล่ง (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตามความผันผวน
ของข้อมูลที่มีขึ้นๆ ลงๆ ในการทดสอบแต่ละครั้ง ท�ำให้ไม่สามารถชี้ชัดลงไปที่เดียวว่าแหล่งเมล็ดเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการงอกของเมล็ดโดยตรง เพราะนอกจาก ความแตกต่างในเรื่องสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
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เมล็ดแล้ว ทีมงานที่ใช้ในการเก็บเมล็ดจากแหล่งต่างๆ ก็เป็นคนละทีม ซึ่งความสามารถในการพิจารณาการ
สุกแก่ของผลหรือความพิถีพิถันในการปฏิบัติการต่อเมล็ดระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการจัดการเมล็ดก็
แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างความมีชีวิตของเมล็ดจากแหล่งที่เก็บได้เช่นกัน การจะ
ทดสอบอย่างถูกต้องชัดเจนว่าแหล่งเมล็ดไหนมีคุณภาพของเมล็ดดีหรือไม่ จ�ำเป็นต้องวางแผนการวิจัยอย่าง
เป็นระบบและถ้าต้องการเปรียบเทียบระหว่างแหล่ง ทีมเก็บเมล็ดควรเป็นทีมเดียวกัน

กรมป่าไม้

อายุการเก็บรักษาเมล็ด
เมล็ดไม้ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่มีวันที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นมีแต่ลดถอยลงนับจากวันที่แก่เต็มที่
แต่จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ มีเพียงเมล็ดสาธรและมะเกลือเท่านัน้ ทีม่ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งตามอายุการเก็บ
ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดไม้ชนิดอื่นเกือบทุกชนิด ไม่ได้ลดลงเพียงอย่างเดียว แต่กลับมีสูงขึ้นบ้าง
ไม่แน่นอน ความผันผวนของข้อมูลนี้พบเช่นเดียวกัน ในการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดสักของวีระพงษ์
(2535) ที่พบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสักที่บรรจุในภาชนะปิด เก็บในห้องเย็น ลดลงในปีที่ 1 ถึง 4
แต่เพิ่มขึ้นในปีที่ 5 และลดลงอีกครั้งในปีที่ 6 และกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีที่ 7 มีค�ำอธิบายว่าเมล็ดไม้บางชนิด
ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดยังไม่แก่จัดในช่วงแรกของการเก็บ แต่มีการพัฒนาตัวเองระหว่างการเก็บจนกระทั่งแก่จัด
ในภายหลัง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายได้ว่าท�ำไมเมล็ดที่เก็บไว้นานกลับงอกเร็วและเปอร์เซ็นต์การงอกสูง
กว่าเมล็ดที่เก็บใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้ในตารางที่ 1 ไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่า เมล็ดไม้ทั้ง 30 ชนิด
ที่ทดสอบนี้ชนิดใดเข้าข่ายกรณีดังกล่าว เพราะเปอร์เซ็นต์การงอกที่ทดสอบในแต่ละปีขึ้นๆ ลงๆ ไม่แน่นอนนัก
ทั้งนี้น่าจะเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น เทคนิคการทดสอบการงอก ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อ
ได้ผลการทดสอบว่าเมล็ดมีการงอก จึงพอสรุปได้ว่าเมล็ดเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอายุการเก็บรักษาของ
เมล็ดทีแ่ สดงไว้ในตารางที่ 1 เป็นอายุในการเก็บรักษาของเมล็ด ทีเ่ ก็บในสภาพทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ บรรจุถงุ
พลาสติกหนา และเก็บในห้องเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 5 0C เมล็ดต่างๆ สามารถเก็บได้อย่างน้อยที่สุด 3 ปี
ในกรณี เพกา ก็น่าจะเช่นเดียวกันถึงแม้จะมีข้อมูลเพียง 2 ปี ก็ตาม บางชนิดเก็บได้นานกว่า 10 ปี เช่น ตะแบก
ตีนเป็ด สนคาริเบีย เสลา และอินทนิลน�้ำ  ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ ที่ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การงอกไม่มีแนวโน้มลดต�่ำลง
มากนัก แสดงให้เห็นว่าหากยังคงเก็บอยู่ก็ยังจะสามารถเก็บรักษาได้นานอีกหลายปีแต่การที่ข้อมูลสิ้นสุดถึงปี
2555 นั้นเนื่องจากมีความต้องการใช้เมล็ดอย่างมาก ท�ำให้จ�ำหน่ายเมล็ดไม้ออกจากสต็อกจนหมด ข้อมูลที่ได้
จึงแสดงเพียงอายุการเก็บอย่างน้อยที่สุดที่เมล็ดแต่ละชนิดจะเก็บได้

เทคนิคการทดสอบการงอก
เทคนิคการทดสอบการงอก ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีชีวิตของเมล็ดไม้แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินความมีชวี ติ ของเมล็ดทีท่ ดสอบ การทีจ่ ะประเมินได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำนัน้ มาตรฐานในการทดสอบเป็น
เรื่องที่ต้องค�ำนึงถึง จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีข้อมูลที่ผดิ เพี้ยน เนื่องจากความผิดพลาด
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ในเรื่องเทคนิคการทดสอบอยู่หลายตัวอย่าง เช่น การทดสอบเมล็ดคูนในปี 2552 และ 2553 ซึ่งผลการ
ทดสอบได้เปอร์เซ็นต์การงอกเพียงร้อยละ 53 และ 39 ต�่ำมาก ในขณะที่ การทดสอบในปี 2554 และ 2555
เมล็ดชุดเดิมงอกได้มากกว่าร้อยละ 90 เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ เกิดขึ้นกับการทดสอบเมล็ดอีกหลายๆ
ตัวอย่างเช่น จามจุรี ซ้อ กระพี้จั่น กระเจา กัลปพฤกษ์ ตีนเป็ด นนทรีป่า พฤกษ์ พะยูง เพกา มะขามป้อม
ยมหิน สมอไทย และ เสลา แสดงให้เห็นถึงการทดสอบทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน ซึง่ เป็นไปได้หลายสาเหตุ ตัง้ แต่ การสุม่
ตัวอย่างเมล็ดมาทดสอบ การปฏิบัติการต่อเมล็ดก่อนเพาะ สภาพแวดล้อมในห้องเพาะ คุณภาพของทรายที่ใช้
ทดสอบในแต่ละปี ตัวของผู้ทดสอบเอง เมื่อเป็นเช่นนี้หน่วยงานทดสอบเมล็ดไม้ จึงควรใช้ข้อมูลผลการทดสอบ
ด้วยความระมัดระวัง ในกรณีท่ีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดบางชนิดลดต�่ำผิดปกติ หากสามารถท�ำการ
ทดสอบซ�ำ้ เพื่อช่วยยืนยันข้อมูลจะเกิดความแม่นย�ำในการทดสอบเพิ่มขึ้น

การปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเก็บรักษา
ในที่นี้ หมายถึง การปฏิบัติต่อเมล็ดที่แตกต่างกันของหน่วยงานเก็บเมล็ดแต่ละแห่ง ผู้ปฏิบัติอาจมี
ความเอาใจใส่แตกต่างกัน เข้าใจแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อความมีชีวิตของเมล็ดที่น�ำมาเก็บ อย่างไรก็ตามใน
ส่วนนี้ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ ในส่วนที่เห็นได้ชัดเจนและวัดได้ ได้แก่ ข้อมูลผลการทดสอบในปี
2554  และ 2555 ของการปฏิบัตติ ่อเมล็ดกระเจาบางส่วนด้วยการตีปีกออก ส�ำหรับชุดเมล็ดที่เก็บในปี 2551
และ 2552 โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือและแม่ทะ พบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกลดลงอย่างมากจนเกือบไม่งอก
ในขณะที่เมล็ดที่ไม่ได้ตีปีกมีเปอร์เซ็นต์การงอกลดลงบ้างเล็กน้อย

ระยะเวลาในการเก็บรักษากับความแข็งแรงของเมล็ด
วันที่เริ่มงอกและวันสิ้นสุดการงอกของเมล็ด
เมล็ดไม้ทั้ง 10 ชนิด ที่เก็บจากหลายแหล่งในปีต่างๆ น�ำมาเก็บรักษาไว้แล้วท�ำการทดสอบการงอก เพื่อ
หาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่าในไม้ชนิดเดียวกันวันที่เริ่มงอกและวันสุดท้ายของการงอกแทบไม่มีความ
แตกต่างกันเลย แม้วา่ แหล่งทีเ่ ก็บต่างกันหรือปีทเี่ ก็บต่างกันก็ตาม (ตารางที่ 2) แต่มคี วามแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ยกเว้ น กรณี เ มล็ ด ไม้ ก ระเจาที่ ดู เ หมื อ นว่ า ปี ที่ เ ก็ บ จะมี ผ ลต่ อ วั น ที่ เ ริ่ ม งอก โดยปี 2552
งอกช้ากว่าเมล็ดที่เก็บปีอื่นๆ แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เป็นองค์ประกอบก็พบว่าไม่ได้เกิดจากอายุการเก็บ
แต่เกิดจากการปฏิบัติต่อเมล็ดไม่ถูกต้องด้วยการตีปีก
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ตารางที่ 2 ดัชนีความงอกของเมล็ด วันที่เริ่มงอก และวันสุดท้ายที่งอกของเมล็ดไม้ 10 ชนิด ที่เก็บจาก

กรมป่าไม้

                แหล่งต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้ในปีต่างๆ ที่ทดสอบการงอกในปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

หมายเหตุ* ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายความว่าไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 2 เมล็ดไม้เกือบทุกชนิดเริ่มงอกในเวลา 1 สัปดาห์ ยกเว้นเมล็ดตีนเป็ดที่เริ่มงอกช้าโดย
เริม่ ในวันที่ 10 ชนิดไม้ทเี่ มล็ดเริม่ งอกเร็วตัง้ แต่ 3-4 วัน ได้แก่ นนทรีปา่ ขีเ้ หล็กบ้าน คูน และพฤกษ์ ส่วนนนทรีบา้ น
และจามจุรี เริ่มงอกตั้งแต่ 5 วัน เสลา กระเจา และอินทนิลบก เริ่มงอกตั้งแต่ 7 วัน ช่วงเวลาของการงอกไป
ถึงวันสุดท้ายที่งอกเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแรงของเมล็ดไม้ เมล็ดคูน ใช้เวลางอกเร็วที่สุดโดยงอกหมดภายใน 9
วัน ในขณะทีบ่ างชนิดทยอยงอกไปเรือ่ ยๆ จนถึง 20 กว่าวัน ได้แก่ กระเจา ขีเ้ หล็กบ้าน อินทนิลบก และตีนเป็ด
เป็นที่น่าสังเกตว่า เมล็ดไม้บางชนิด เช่น นนทรีบ้าน เมล็ดเก่ากว่าที่เก็บในปี 2552 และ 2553 นอกจากจะ
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มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าแล้วยังงอกหมดก่อนเมล็ดใหม่กว่าที่เก็บปี 2554 และ 2555 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
การจะดูความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ต้องใช้ดัชนีความงอกเป็นตัวตัดสิน เพราะเป็นข้อมูลที่ใช้ทั้งระยะเวลาการ
งอกและจ�ำนวนต้นที่งอกมาเกี่ยวข้อง

กรมป่าไม้

ชนิดไม้กับความแข็งแรงของเมล็ดไม้
ชุดเมล็ดที่มีค่าดัชนีความงอกสูงกว่าถือว่ามีความแข็งแรงมากกว่าชุดเมล็ดที่มีค่าดัชนีความงอกต�่ำ
เมือ่ เปรียบเทียบในไม้ตา่ งชนิดกัน จะเห็นได้วา่ มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยชนิดไม้ทมี่ คี า่ ดัชนีความงอกต�ำ่
มากเมือ่ เทียบกับไม้สว่ นใหญ่ ได้แก่ กระเจา เสลา อินทนิลบก และตีนเป็ดบางชุดเมล็ด ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายได้วา่
ในการจัดการเมล็ดไม้ทั้ง 4 ชนิดนี้ การแยกเมล็ดให้บริสุทธิ์โดยการแยกเมล็ดลีบออก ยังไม่มีวิธีการท�ำได้
เพราะเมล็ดมีน�้ำหนักเบา และมีขนาดเล็ก จึงมีส่วนของเมล็ดลีบปนอยู่มากท�ำให้ได้ค่าดัชนีความงอกต�่ำ
ส่วนเมล็ดที่มคี ่าดัชนีความงอกสูงมากที่สุดได้แก่ เมล็ดคูน โดยมีค่าสูงมากกว่า 20 (ตารางที่ 2)

ระยะเวลาที่เก็บกับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
ในไม้ชนิดเดียวกันที่มาจากแหล่งเก็บเมล็ดเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีความงอกของเมล็ดที่เก็บใน
ปีต่างๆ พบว่ามีเพียงตัวอย่างเดียวที่เมล็ดที่เก็บนานกว่ามีค่าดัชนีความงอกลดลง คือ เมล็ดนนทรีป่า จากแหล่ง
แม่ทะ ในปี 2555 2554 2553 และ 2552 ซึ่งมีค่าดัชนีความงอกเป็น 13.68 13.06 11.15 และ 8.52 ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 2) ชนิดอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะพบว่า เมล็ดที่เก็บเก่าและใหม่มคี ่าดัชนีความงอกใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยัง
มีหลายกรณีที่พบว่า เมล็ดที่เก็บในปีก่อนๆ มีค่าดัชนีความงอกสูงกว่า เมล็ดที่เก็บใหม่ด้วยซ�้ำ  เช่น นนทรีบ้าน
นนทรีป่า ขี้เหล็กบ้าน คูน ตีนเป็ด และพฤกษ์ และบางกรณีก็พบว่าเมล็ดที่เก็บในบางปีลดต�่ำกว่าปีอื่นๆ มาก
เช่น เมล็ดนนทรีป่า ที่เก็บโดยศูนย์เมล็ด ปี 2554  เมล็ดเสลา ปี 2553 เมล็ดตีนเป็ด ปี 2546 2547 และ 2549
และเมล็ดกระเจา ปี 2552 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงของเมล็ดบางครัง้ ไม่ได้เกิดจากระยะเวลา
ในการเก็บรักษาแต่เกิดจากคุณภาพของเมล็ดในชุดนัน้ ๆ เอง หรือการปฏิบัตติ ่อเมล็ดในชุดนั้นๆ

สรุปผล
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดไม้ท่เี ก็บรักษา ได้แก่ ชนิดไม้ ปีที่เก็บ แหล่งเมล็ด การทดสอบการ
งอก และการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเก็บ
2. ชนิดไม้ท่เี มล็ดมีความมีชีวิตสูง ได้แก่ มะค่าโมง กาฬพฤกษ์ ทองกวาว และไผ่บง
3. ชนิดไม้ท่เี มล็ดมีความมีชีวิตต�่ำ ได้แก่ ตะแบก สมอไทย เสลา แสมสาร อินทนิลน�้ำ และอินทนิลบก
4. เมล็ดไม้ สาธร และมะเกลือ เท่านั้นที่ระยะเวลาในการเก็บรักษามีแนวโน้มท�ำให้การงอกของเมล็ด
ลดลง
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5. เทคนิคการทดสอบที่ไม่ได้มาตรฐานมีผลต่อความผันผวนของข้อมูลการงอกในแต่ละปี
6. เมล็ดไม้ชนิดเดียวกัน ถ้าได้รับการปฏิบัติการต่อเมล็ดก่อนเพาะเหมือนกัน วันที่เริ่มงอกจะพร้อมกัน
7. ในสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสมความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ของไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของเมล็ดแต่ละชุดเมล็ด มากกว่าระยะเวลาในการเก็บรักษา
8. เมล็ดไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 2 ปี ได้แก่ เพกา อย่างน้อย 3 ปี ได้แก่ กัลปพฤกษ์
กาฬพฤกษ์ พะยูง มะค่าโมง สมอไทย สาธร และ อินทนิลบก อย่างน้อย 4 ปี ได้แก่ กระพี้จั่น กาสะลอง (ปีบ)
คูน จามจุรี ซ้อ ทองกวาว นนทรีบ้าน นนทรีป่า ไผ่บง พฤกษ์ มะเกลือ มะขาม และ มะขามป้อม อย่างน้อย 5 ปี
ได้แก่ กระเจา ขีเ้ หล็กบ้าน ยมหิน เมล็ดแสมสารเก็บได้อย่างน้อย 6 ปี ส่วนเมล็ด ตะแบก ตีนเป็ด เสลา อินทนิลน�ำ 
้
สนคาริเบีย เก็บได้นานกว่า 10 ปี

เอกสารอ้างอิง
จวงจั น ทร์ ดวงพั ต รา. 2529. การตรวจสอบและวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ ์ . กลุ ่ ม หนั ง สือ เกษตร 58.
68 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600. 194 น.
วี ร ะพงษ์    สวงโท. 2535. วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด สั ก ในระยะยาว. หน้ า 353-374. ใน สั ม มนา 50 ปี
สวนสักห้วยทากเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี, 5–8 สิงหาคม 2535. กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
414 น.

392 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคของพืชป่าไม้
ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน

กรมป่าไม้

Biodiversity of Forest Pathogenic Fungi
in Kaeng Krachan Forest Complex
จันจิรา อายะวงศ์1
วินันท์ดา หิมะมาน1
กิตติมา ด้วงแค1
กฤษณา พงษ์พานิช1

CHANJIRA AYAWONG
WINANDA HIMAMAN
KITTIMA DUENGKAE
KRISNA PONGPANICH
บทคัดย่อ

การส�ำรวจและเก็บตัวอย่างเชือ้ ราปาราสิตพืชตามป่าชนิดต่างๆ ทัง้ ป่าชนิดไม่ผลัดใบและป่าชนิดผลัดใบ
รวมถึงเรือนเพาะช�ำของอุทยานแห่งชาติในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2550–กรกฎาคม 2554 โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง พบการเกิดโรคในพืชประเภทต่างๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้น
ไม้เถาหรือไม้เลื้อย ไม้พุ่ม ไม้พื้นล่าง กล้าไม้ และเฟิร์น พบเชื้อราสาเหตุโรคพืชป่าไม้ทั้งหมด 1,126 ตัวอย่าง
สามารถจ�ำแนกชนิดของเชื้อราในระดับชัน้ (Class) จากพืชทั้งหมดจ�ำนวน 802 ตัวอย่าง จ�ำแนกเชื้อราในระดับ
สกุลได้ 77 สกุล 19 ชนิด  ไม่สามารถจ�ำแนกชนิดเชื้อราและวินิจฉัยโรคได้ จ�ำนวน 324 ตัวอย่าง และพบว่ามี
พืชจ�ำนวนมากกว่า 104 สกุล ที่ถูกท�ำลายโดยเชือ้ สาเหตุโรคราสนิม โรคใบจุดใบไหม้ โรคราแป้ง โรคราเขม่าด�ำ 
และโรคราน�้ำค้าง นอกจากนี้ยังสามารถแยกเชื้อราสาเหตุโรคพืชป่าไม้เพื่อเลี้ยงให้เจริญบนอาหารสังเคราะห์
แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสภาพแช่เย็น จ�ำนวน 218 สายพันธุ์ (Isolates) เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : เชื้อราปาราสิตพืช  โรคพืชป่าไม้  กลุ่มป่าแก่งกระจาน

ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พชื กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1
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ABSTRACT
The incidence of plant parasitic fungi and forest diseases in Keang Krachan Forest Complex were
carried out by surveys and collected in dry evergreen forest, deciduous forest and nurseries in the national
parks once a month during November 2007 – July 2011. Plant diseases were found as in trees, climbers,
shrubs, herbs, seedlings, bamboos and ferns. 802 samples of fungi were examined from 1,126 plant samples.
Classification of fungi were conducted in 77 genus, 19 species, 324 samples unidentified and more than
104 genus of forest plant were infected by fungal diseases such as rust, tar spot, leaf blight, leaf spot,
powdery mildew, sooty mold and downy mildew. The fungal collection of 218 isolates were cultured and
preserved for further study.

Keywords:  Plant parasitic fungi,  Forest diseases,  Keang Krachan Forest Complex
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ค�ำน�ำ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นแหล่งทรัพยากรพืชป่าไม้ที่ส�ำคัญมากมาย ดังเช่น กลุ่มป่าแก่งกระจานที่มีพื้นที่
ประกอบไปด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำ
ภาชี อุทยานแก่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ซึง่ เป็นอุทยานแห่งชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย และเป็นพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าส่วนใหญ่เป็น
ป่ากึง่ ป่าดิบ (ก่องกานดา, 2550) มีความหลากหลายของพรรณไม้ทสี่ ำ� คัญมากมาย ประกอบด้วยป่าหลายชนิด
ได้แก่ ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง เป็นต้น การส�ำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อสาเหตุโรค
ในกลุ่มป่าแก่งกระจานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ รวมถึงการเก็บ
ข้อมูลทางด้านสุขภาพพืชป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการน�ำไปเป็นฐานข้อมูลด้านจุล-ชีววิทยาป่าไม้
ต่อไป
ในปัจจุบัน มีไม้ป่าหลายชนิดที่ถูกน�ำออกมาจากถิ่นก�ำเนิดเพื่อปลูกประดับในเมืองใหญ่หรือตามชุมชน
ทั่วไป หลายชนิดถูกน�ำมาปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจและใช้ส่งเสริมเพื่อการปลูกป่า มีความส�ำคัญต่อการด�ำรง
ชีวิตของผู้คนในหลายด้าน การเคลื่อนย้ายสายพันธุ์พืชไปยังแหล่งนอกถิ่นก�ำเนิดเป็นโอกาสให้เชื้อโรคสามารถ
เข้าท�ำลายพืชป่าไม้ได้งา่ ยขึน้ นอกจากนี้ เชือ้ ราสาเหตุโรคพืชบางชนิด มีวงจรชีวติ ทีอ่ าศัยพืชป่าเป็นแหล่งขยาย
พันธุ์ (Alternate host) และอาศัยอยูอ่ ย่างไม่ทำ� ให้เกิดโรครุนแรง (Cummins, 2003) เช่น โรคราสนิม ซึง่ มีระยะ
การสร้างสปอร์ทแี่ ตกต่างกันถึง 5 ระยะ ในพืชอาศัยต่างชนิดกัน (Agrios, 2005) ซึง่ รวมถึงพืชเกษตรบางชนิดด้วย
จากข้อมูลเหล่านี้ หากมีการศึกษา วิจัย และรายงานไว้ในรูปของฐานข้อมูลจะเป็นองค์ความรู้ด้านโรคพืช
ป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ข้อมูลยังบ่งชี้ถึงชนิดของพืชอาศัยและพืชอื่น ๆ ที่อยู่วงศ์เดียวกัน ท�ำให้ทราบแหล่ง
ของพืชที่มีความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรค การแพร่กระจายของโรค และแนวโน้มการเกิดโรคพืชในอนาคต
ทราบข้อมูลทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาของเชื้อราที่มีความส�ำคัญต่อทั้งพืชป่าไม้และพืชเกษตร ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับเชื้อราปาราสิตสามารถช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น เป็นประโยชน์ต่อการกักกันพืช และการ
ศึกษาทางด้านจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช เชื้อสาเหตุโรคบางชนิดสามารถน�ำไปต่อยอดเพื่อใช้ก�ำจัดวัชพืชในรูป
แบบศัตรูธรรมชาติ (Biocontro) ในระบบนิเวศป่าปลูกได้อีกด้วยอย่างไรก็ดี ในการจ�ำแนกชนิดของเชื้อรา จ�ำเป็น
ต้องระบุชนิดของพืชอาศัยที่พบด้วย แต่การศึกษานี้ มีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถระบุช่อื ของพืชอาศัยบางตัวอย่างได้
เนื่องจากบางครั้งการเก็บตัวอย่างไม่สามารถเก็บส่วนของพืชที่จ�ำเป็นต่อการน�ำไปจ�ำแนกชนิดต่อได้ ท�ำให้ยาก
ต่อการจ�ำแนกชนิดของเชื้อราด้วยเช่นกัน
การศึ ก ษาเชื้ อ ราสาเหตุ โ รคพื ช จ� ำ เป็ น ต้ อ งทราบลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ ของเชื้ อ ราแต่ ล ะชนิ ด
วิจัย (2551) กล่าวถึงลักษณะของเชื้อราคือ ราหรือเชื้อรา (Fungus) หมายถึง สิ่งมีชีวิตหรือ Organism ที่
มีนิวเคลียสแบบ Eucaryotic คือมี Nuclear membrane ไม่มีคลอโรฟิลล์ มี Somatic structure เป็นแบบเส้นสาย
(Filament) เมื่ อ รวมกลุ ่ ม กั น เรี ย กว่ า Mycelium การสื บ พั น ธุ ์ ส ่ ว นใหญ่ อ าศั ย การสร้ า งสปอร์ ซึ่ ง มี ทั้ ง
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แบบใช้เพศ และไม่ใช้เพศ  ราได้รับอาหารแบบ Heterotrophic ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง แต่จะได้รับอาหาร
จากภายนอกโดยการได้มาจาก 2 ลักษณะ คือ
1. การเป็นปาราสิต (Parasite) จากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งแบ่งออกเป็นชนิด Obligate parasiteต้องเป็นปาราสิตตลอดชีพจักร และชนิด Facultative parasite สามารถเปลี่ยนไปอาศัยตามซากอินทรียวัตถุ
ที่ตายแล้วได้
2. การเป็นแซปโปรไฟท์ (Saprobe) ได้รับอาหารจากอินทรียวัตถุที่ตายแล้ว ซึ่งบางครั้งอาจเปลี่ยนไป
เป็นชนิดปาราสิตได้ เรียกว่า Facultative saprobe
ในประเทศไทย การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคของพืชในป่าอนุรักษ์ยังมีข้อมูล
ให้ศกึ ษาค้นคว้าอยูน่ อ้ ยมาก หากมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับชนิดพันธุเ์ พิม่ เติมขึน้ มา จะท�ำให้เกิดองค์ความรูด้ า้ นนีม้ าก
ยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา
1. การส�ำรวจในภาคสนาม
1.1 เดินส�ำรวจเพื่อรวบรวมและเก็บตัวอย่างโรคของพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าแก่งกระจานตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ โดยเลือกพื้นที่ส�ำหรับใช้เป็นตัวแทนของป่าประเภทต่างๆ ในแต่ละอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยการเดินส�ำรวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่ า ดิ บ แล้ ง บ้ า นช้ า งเหยี ย บ ป่ า ดิ บ แล้ ง บริ เ วณหน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานบ้ า นกร่ า ง ป่ า ดิ บ ชื้ น บนเส้ น ทางไป
น�้ำตกทอทิพย์ หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาพะเนินทุ่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานเขามะเร็ว และป่าดิบแล้งน�้ำตกป่าละอู
หน่วยพิทักษ์อุทยานป่าละอู
- อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ทยประจั น จั ง หวั ด ราชบุ รี เดิ น ส� ำ รวจในพื้ น ที่ ป ่ า เต็ ง รั ง บริ เ วณบ้ า นหิ น สี
ป่าดิบแล้ง บริเวณวัดบางกะม่า ป่าเบญจพรรณผสมไผ่หน่วยพิทักษ์อุทยานโป่งพรม และป่าเบญจพรรณ
บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน�้ำไทยประจัน
- อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินส�ำรวจในพื้นที่ป่าดิบแล้ง บริเวณเส้นทาง
ไปน�ำ้ ตกแพรกตะคร้อ หน่วยพิทักษ์ป่าหุบตะเคียน และบริเวณด้านหลังที่ท�ำการของอุทยาน
- เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่นำ�้ ภาชี จังหวัดราชบุรี เดินส�ำรวจบริเวณป่าเบญจพรรณแก่งส้มแมว
ศูนย์ศกึ ษาพรรณไม้ปา่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ (สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ )ิ์ ป่าไผ่ดา่ นชายแดนห้วยคอหมู
ป่าดิบเขาบริเวณเขากระโจม ป่าดิบแล้งและป่าดิบชืน้ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติของสถานีพฒ
ั นาและส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี
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1.2 เมื่อพบตัวอย่างพืชเป็นโรค ท�ำการบันทึกภาพถ่ายอาการของโรคและชนิดของพืชอาศัย พร้อมทั้ง
เก็บข้อมูลของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในแต่ละฤดูเช่น ความชื้น สภาพดิน ชนิดป่า พิกัดของพื้นที่ ชนิดของพืช
ที่เป็นโรค เป็นต้น
1.3 เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชอาศัยหรือพืชที่แสดงอาการโรค เช่น ใบ ล�ำต้น กิ่ง ดอก ผล หรือเมล็ด
โดยการสังเกตลักษณะอาการที่เกิดกับส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ล�ำต้น กิ่ง ก้าน ดอก หรือผล การเก็บตัวอย่าง
โรคพืชจะเลือกเก็บใบหรือพืชที่เป็นโรคใส่ถุงพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นและให้ใบพืชยังคงสภาพเดิม ก่อนจะ
น�ำไปตรวจวินิจฉัยต่อในห้องปฏิบัติการของกลุ่มจุลชีววิทยาป่าไม้ ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พชื 467
การจัดเก็บตัวอย่างในถุงพลาสติกแยกออกจากกันเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อสาเหตุโรคในกรณีที่พืช
เป็นโรคนัน้ มีสว่ นของสปอร์เชือ้ ราอยูบ่ นแผลและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ อีกทางหนึง่ นอกจากนี้
หากสามารถเก็บตัวอย่างไว้ในกล่องโฟมหรือกล่องเก็บความเย็น จะท�ำให้สามารถยืดอายุของตัวอย่างให้คง
สภาพได้นานยิ่งขึ้น
1.4 เมื่อถึงที่พัก ท�ำการบันทึกลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค ชนิดของพืช สิ่งแวดล้อมหรือสภาพ
อากาศ ประเภทป่า ฤดูกาล วิสัยของพืช เช่น ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม กล้าไม้ เป็นต้น ประเมินความเสียหายที่เกิดกับพืช
ตรวจสอบการพบเชือ้ บนแผลในเบือ้ งต้นโดยใช้แว่นขยาย (Hand lens) หรือกล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo microscope
ชนิดที่สามารถพกพาได้ เพื่อตรวจดูการสร้างสปอร์ของเชื้อ จะท�ำให้การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการท�ำได้
รวดเร็วมากขึ้น
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2. การศึกษา วิจัย ในห้องปฏิบัติการ
2.1 น�ำพืชเป็นโรคมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาป่าไม้ ของส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพั น ธุ ์ พืช เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการตรวจสอบอาการของโรคพื ช ภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบสามมิ ติ (Stereo
microscope) โดยตรวจดูลกั ษณะของแผลโรค ลักษณะของผิวพืชทีผ่ ดิ ปกติ การเจริญของเชือ้ รา การสร้างเส้นใย
และสปอร์บนแผลโรค และถ่ายภาพอาการโรคจากใต้กล้องจุลทรรศน์
2.2   ใช้เข็มเขี่ยเชื้อที่ฆ่าเชื้อแล้ว เขี่ยเอาโครงสร้างของเชื้อราที่พบบนรอยแผล  หรือตัดเนื้อเยื่อพืชตามขวาง
(Cross section) โดยใช้ ใ บมี ด โกนตั ด เนื้อ เยื่ อ พื ช ส่ ว นที่ ผิ ด ปกติ ห รื อ ส่ ว นที่ ต ้ อ งการตรวจสอบ ให้ มี ข นาด
เป็นแผ่นบางๆ ขนาดประมาณ 3x5 มิลลิเมตร ด้วยวิธี Free hand section อาจต้องมีอปุ กรณ์ชว่ ยพยุงเนือ้ เยือ่ พืช
เช่น ไส้มันส�ำปะหลังที่ผ่าตรงกลางแล้วเสียบชิ้นพืชไว้ แล้วจึงใช้ใบมีดโกนตัดตามขวาง ใช้เข็มเขี่ยย้ายชิ้นพืช
ไปวางลงในหยดน�้ำยา (Mounting media) เช่น น�้ำกลั่น หรือ Lactophenol cotton blue ที่หยดไว้บนแผ่นแก้ว
สไลด์ (Temporary slide) จากนั้นจึงน�ำไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองมิติ (Compound microscope)
เพือ่ ตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของพืชขณะทีม่ เี ชือ้ สาเหตุเข้าท�ำลาย หรือเพือ่ ตรวจดูโครงสร้างและลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา (Morphology) ลักษณะการเข้าท�ำลายของเชื้อสาเหตุโรค แล้วจึงบันทึกภาพและข้อมูลทางด้าน
รูปร่าง ขนาด โครงสร้างต่างๆ ของเชื้อรา
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2.3 ยกเชื้อบริสุทธิ์ (Pure culture) ส�ำหรับเชื้อที่สามารถแยกเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ได้และเพื่อเก็บ
เป็นเชื้อพันธุ์ (Stock culture) ส�ำหรับใช้ในการทดสอบทางสรีรวิทยา  เชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดเป็นเชื้อรา
ประเภท Obligate parasite ไม่สามารถแยกเชื้อเพื่อเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ได้ เช่น ราสาเหตุโรคราสนิม
โรคเขม่าด�ำ  ราน�ำ้ ค้าง และราแป้ง เชือ้ ราเหล่านีจ้ ะไม่เจริญบนอาหารสังเคราะห์ ส�ำหรับเชือ้ ราทีส่ ามารถแยกเชือ้
เลี้ยงบนอาหารได้ ได้แก่ เชื้อราสาเหตุโรคใบจุดใบไหม้ รากเน่า เหี่ยว เป็นต้น วิธีการคือ น�ำตัวอย่างโรคพืชมา
ตัดเป็นชิ้นๆ ขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร โดยให้มีส่วนของเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว และเนื้อเยื่อปกติอย่างละครึ่ง
น�ำไปฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ ด้วย คลอร็อกซ์ (Sodium hypochlorite) 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาประมาณ 5-10 นาที ขึน้ อยูก่ บั
ความหนาของเนื้อเยื่อพืช ล้างน�้ำยาออกด้วยน�้ำกลั่นฆ่าเชื้อ แล้วซับให้แห้งด้วยกระดาษฆ่าเชื้อ น�ำไปวางบน
อาหารเลี้ยงเชือ้ Potato Dextrose Agar (PDA) แล้วน�ำไปบ่มในตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเชื้อรา
เจริญเป็นเส้นใยจากเนื้อเยื่อพืชลงบนผิวหน้าอาหาร ใช้เข็มเขี่ยตัดปลายเส้นใยน�ำไปเลี้ยงต่อให้ได้เชื้อบริสุทธิ์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดจ�ำแนกชนิดและเก็บรวบรวมจ�ำนวนเชื้อราสาเหตุโรค รวมทั้งเพื่อใช้ส�ำหรับการ
วิเคราะห์เชื้อราสาเหตุโรคพืชที่มีความสัมพันธ์กับพืชป่าไม้ในวงศ์ต่างๆ
2.4 การเก็บรักษาตัวอย่างของพืชเป็นโรคในสภาพอัดแห้ง (Herbarium) เพื่อประโยชน์ในการย้อนกลับ
มาตรวจสอบภายหลัง และเพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากพืชเป็นโรคจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าพืช
ปกติ เกิดการเน่าเสีย หากอัดแห้งแล้วจะช่วยให้สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ในภายหลัง  อุปกรณ์ในการเตรียม
ตัวอย่างอัดแห้ง ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบอกป้ายชื่อ แผ่นไม้ไผ่ส�ำหรับประกบเข้าด้วยกัน
วิธีการคือ น�ำเอาส่วนของพืชที่ต้องการอัดแห้งมาจัดวางลงบนแผ่นกระดาษ ติดป้ายชื่อและข้อมูลของตัวอย่าง
เช่น รหัส สถานที่ วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง เป็นต้น ปิดทับด้วยกระดาษอีกหนึง่ ชัน้ วิธกี ารนีส้ ามารถอัดตัวอย่างซ้อนกัน
หลายๆ ชัน้ ในคราวเดียวกัน หลังจากนัน้ น�ำไปผึง่ ในทีท่ มี่ กี ารระบายอากาศดีหรืออาจตากแดดได้ในช่วงกลางวัน
ทิ้งไว้ประมาณ 3 สัปดาห์–1 เดือน  จึงจัดเก็บตัวอย่างแห้งใส่ถุงกระดาษ ติดป้ายชื่อรายละเอียดให้เรียบร้อย
และเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางด้านโรคพืชป่าไม้ และใช้ในการศึกษาด้านโรคพืชป่าไม้

3. การจัดท�ำฐานข้อมูลและน�ำเข้าข้อมูลด้านโรคพืช-จุลชีววิทยาป่าไม้
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากงานวิจยั เช่น ลักษณะอาการของโรค ลักษณะของเชือ้ สาเหตุ ชือ่ ของพืชอาศัย สภาพป่า
พื้ น ที่ ที่ พ บตั ว อย่ า ง เป็ น ต้ น โดยจั ด เก็ บ ให้ เ ป็ น หมวดหมู ่ ใ นรู ป ของโปรแกรม Excel และฐานข้ อ มู ล ด้ า น
จุลชีววิทยาป่าไม้เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นและเผยแพร่ส�ำหรับผู้ท่สี นใจทั่วไป
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จากการส�ำรวจและเก็บตัวอย่างพืชป่าไม้ตามป่าชนิดต่างๆ ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้แก่ ป่าดิบแล้ง
หรือป่าดิบริมห้วย ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และเรือนเพาะช�ำของอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน พบการเกิดโรคของพืชต่างๆ ได้แก่ ไม้ยนื ต้น ไม้เถาหรือไม้เลือ้ ย ไม้พ่มุ ไม้พนื้ ล่าง  
กล้ า ไม้ ป ่ า ไผ่ และเฟิ ร ์ น โดยได้ จ� ำ แนกชนิด ของพรรณไม้ ป ่ า จากเอกสารทางวิช าการได้ แ ก่ กรมป่ า ไม้
(2544) ก่องกานดา (2548;2549) ก่องกานดา และคริสเตียน (2550) ก่องกานดา และนันทภัส (2551) สมราน
(2552) และตัวอย่างพืชบางชนิดตรวจสอบโดยส�ำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ส�ำหรับการจ�ำแนกชนิดของพืชอาศัยบางชนิดยังไม่สามารถระบุชื่อและชนิดได้ เนื่องจากการเก็บตัวอย่างใน
บางฤดูไม่สามารถเก็บส่วนของดอกหรือผลที่จ�ำเป็นต่อการน�ำไปจ�ำแนกชนิดตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ยากต่อการจ�ำแนกเชื้อราถึงระดับชนิด (Species) ซึ่งเชื้อราสาเหตุโรคพืชส่วนใหญ่จะมีความ
จ�ำเพาะเจาะจงต่อพืชอาศัยนั้นๆ แต่สามารถจ�ำแนกได้อย่างน้อยถึงระดับสกุล (Genus) จากการส�ำรวจพบเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชป่าไม้ทั้งหมด 1,126 ตัวอย่าง (Samples) สามารถจ�ำแนกชนิดของเชื้อราได้ในล�ำดับชั้น (Class)
จ�ำนวน 802 ตัวอย่าง จ�ำแนกในระดับสกุล (Genus) ได้ 71 สกุล 19 ชนิด (Species) ไม่สามารถจ�ำแนกและ
วินิจฉัยโรคได้ จ�ำนวน 324 ตัวอย่าง จากจ�ำนวนตัวอย่างทัง้ หมดนี้ สามารถแยกเชื้อราสาเหตุโรคพืชป่าไม้และ
เลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ Potato Dextrose Agar (PDA) แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสภาพแช่เย็นจ�ำนวน 218 สาย
พันธุ์ (Isolates)
นอกจากเชื้อราที่ท�ำให้เกิดโรคพืชแล้ว ยังพบเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ (Antagonist) ของเชื้อสาเหตุโรคพืช
สองชนิด คือ เชื้อรา Darluca sp. ซึ่งเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของเชื้อสาเหตุโรคราสนิมของไผ่ และเชื้อรา Spiropes spp.
(พิพัฒน์, 2532 และ Ellis, 1971;1976) เป็นเชื้อราปฏิปักษ์บนเชื้อรา Meliola spp. สาเหตุโรคราเขม่าด�ำ
ของพืชหลายชนิด และพบว่าในป่าดิบแล้งหรือป่าดิบริมห้วยนั้น ใบพืชส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการใบจุดสาหร่าย
(Algal spot) และใบจุดจากไลเคนส์ (Lichens) ซึ่งอาจมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เนื่องจากระบบนิเวศใน
ป่าดิบแล้งนั้นประกอบด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และไม้พื้นล่างที่ได้รับแสงน้อย มีความชุ่มชื้นสูงท�ำให้มีไลเคนส์
เกาะอยู่ และป่าที่เข้าส�ำรวจในการศึกษาวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง จึงพบโรคพืชในสัดส่วนที่มากกว่าในพื้น
ที่อื่นๆ ส�ำหรับในป่าผลัดใบ ป่าเบญจพรรณผสมไผ่ และป่าเต็งรัง พืชมีเรือนยอดหลายระดับและพบพืชที่เป็น
วัชพืชมาก อากาศโปร่งโล่ง แสงส่องสว่างมาก สามารถพบการเกิดโรคได้ในทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่
ต้นไม้ขาดน�้ำและเริ่มผลัดใบ จะพบโรคพืชมากกว่าในฤดูฝนที่ต้นไม้มคี วามสมบูรณ์ แข็งแรงดี   จ�ำนวนตัวอย่าง
โรคพืชที่ส�ำรวจพบในป่าประเภทต่างๆ มีสัดส่วนแตกต่างกันไปดังภาพที่ 1
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ป่าดิบเขา 1%

เรือนเพาะชำ� 2%

ป่าเต็งรัง 11%

ป่าดิบแล้ง / ป่าดิบริมห้วย 51%
ป่าเบญจพรรณ / ไผ่ 35%

ภาพที่ 1 จ�ำนวนตัวอย่างโรคพืชป่าไม้ท่พี บในป่าชนิดต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
เมื่อแบ่งประเภทของโรคพืชออกเป็นกลุ่มตามชนิดป่าในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานแล้ว ยังแบ่งได้ตาม
ประเภทของไม้ป่าที่ส�ำรวจพบได้แก่ โรคพืชที่เกิดกับไม้ยนื ต้นไม้เถาหรือไม้เลื้อย ไผ่ ไม้พื้นล่าง ไม้พุ่ม และเฟิร์น
เป็นต้น จ�ำนวนร้อยละของพืชที่เกิดโรคในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ดังภาพที่ 2
ปาล์ม 2%

เฟิร์น 2%

ไผ่ 4%
ไม้พุ่ม 13%

ไม้ต้น 41%

ไม้เถา + ไม้เลื้อย 20%

กล้าไม้ + พืชล้มลุก 18%

ภาพที่ 2 จ�ำนวนร้อยละการเกิดโรคพืชกับไม้ป่าประเภทต่าง ๆ
การจ�ำแนกเชื้อสาเหตุโรคพืชป่าไม้จากการส�ำรวจวิจัยนี้ สามารถจ�ำแนกเชื้อราออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ
ออกเป็นล�ำดับชั้น (Class) ตามอนุกรมวิธานของเชื้อรา โดยจ�ำนวนตัวอย่างโรคพืชแบ่งตามชนิดไม้ที่พบเชื้อรา
จากกลุ่มต่างๆ ตามล�ำดับชั้น ได้แก่ Class Ascomycetes จ�ำนวน 616 ตัวอย่าง Class Basidiomycetes 182
ตัวอย่าง และ Class Oomycetes 4 ตัวอย่าง  ดังตารางที่ 1
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การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
กรมป่าไม้

ตารางที
่ 1 กลุ่ ่ม1ของเชื
อ้ ราสาเหตุ
โรคที่ทรคที
�ำให้่ทเกิําด฿ห้โรคกั
บพืชป่บาพืไม้ชปุแต่าเม้
ละประเภท
ตารางที
กลุ่มของชื
อ้ ราสาหตุ
กิดรคกั
ต่ละประภท
กลุ่มพืช

จํานวนตัวอย่างจํานกตามกลุ่มของชื้อราตามลําดับชั้น

รวม

Ascomycetes

(class)
Basidiomycetes

Oomycetes

เม้ยืนต้น

310

61

1

372

เม้ถา/เม้ลื้อย

142

34

3

179

เม้พื้นล่าง/เม้พุ่ม

84

24

0

108

เผ่

30

10

0

40

กล้าเม้

21

53

0

74

ฟิร์น

14

0

0

14

ปาล์ม
รวม

15

0

0

15

616

182

4

802

ส� ำ หรัสํบาหรั
ชนิบดชนิ
ของเชื
้ อ ราสาเหตุ
ี่ ส� ำ รวจพบในกลุ
่ ม ป่งา
ดของชื
้อราสาหตุโ รคและลั
รคละลักกษณะอาการของโรคพื
ษณะอาการของรคพืชปุชาป่เม้าทไม้ี่สทํารวจพบ฿นกลุ
่มปุาก่
แก่งกระจาน
(2554)เด้ได้รรายงานจํ
ายงานจ�าำนวนชื
นวนเชื้ออ้ ราที
ราที่พพ่ บไว้
Ascomycetesจํจ�าำนวน
นวน6161สกุ
สกุลล
กระจานกฤษณา
กฤษณา และคณะ
ละคณะ (2554)
บเว้ คืคืออ Class
Class Ascomycetes
ClassClass
Basidiomycetes
14 สกุ14ล สกุ
และล Class
Oomycetes  2
สามารถแบ่
งตามอาการของโรคได้
ดังนี้ ดังนี้
Basidiomycetes
ละ Class
Oomycetesสกุล2 สกุ
ล สามารถบ่
งตามอาการของรคเด้
1. รคราสนิม (Rust) หรือ ราสนิมหล็ก (Rust fungi)

1. โรคราสนิม (Rust) หรือ ราสนิมเหล็ก (Rust fungi)

ชือ้ ราสาหตุรคราสนิมป็นกลุ่มของชือ้ ราสาหตุรคพืช ที่มีความสํา คัญทางศรษฐกิจต่อ พืช
เชือ้ ราสาเหตุโรคราสนิมเป็นกลุ่มของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจต่อพืชเฉพาะ
ฉพาะถิ่นละพืช กษตรทั่ว ลก จัดอยู่฿น Class Basidiomycetes order Pucciniales ละ Uredinales
ถิ่นและพืชเกษตรทั่วโลก จัดอยู่ใน Class Basidiomycetes order Pucciniales และ Uredinales (Cummins and
(Cummins and Hiratsuka, 2003) ชือ้ ราทํา฿ห้ผวิ ของพืชมีตุ่มสีขาวจนถึง สีน้ํา ตาลคล้า ยสีสนิม รียกว่า
Hiratsuka, 2003) เชื้อราท�ำให้ผิวของพืชมีตุ่มสีขาวจนถึงสีน�้ำตาลคล้ายสีสนิม เรียกว่า Pustules ซึ่งภายใน
Pustules ซึ่งภาย฿น Pustule ประกอบด้วยกลุ่มของสปอร์ที่สามารถพร่กระจายออกเป฿นบรรยากาศเด้
Pustule ประกอบด้วยกลุม่ ของสปอร์ทสี่ ามารถแพร่กระจายออกไปในบรรยากาศได้ เมือ่ แก่สปอร์จะถูกดันทะลุผวิ
มื่อก่สปอร์จะถูกดันทะลุผิวจากภาย฿นนือ้ ยื่อของพืชอาศัยออกมาที่ผิว พืช ภายนอก ชื้อ รา฿นกลุ่มนี้
จากภายในเนื
้อเยืา่อพาะจาะจง฿นการข้
ของพืชอาศัยออกมาทีา่ผทํิวาพืลายพื
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่มนี้มซึัก่งมีชืค้วามจ�
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มักมีความจํ
ช อาศัเชื
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ชอาศัจยะข้
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โรคพืชกลุ
่มอื่นๆ อส่าหาร
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ส่วน฿หญ่
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อขาดธาตุ
ร าสนิ
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งแรงดี
วยเหตุ
ญหาที
่เกิดจาก
฿นขณะทีอ่พาหาร
ืชยังข็แต่งรงดี
หาที่กิ้อดเยืจากรคราสนิ
างมีคด้วามสํ
าคันญี้ ปัละมั
กระบาด
โรคราสนิ
มจึงค่่มอีกนข้ารปลู
างมีคกวามส�
คัญ
ระบาดในแปลงที
่มีกอารปลู
ว่าจะเป็
พืชรเกษตรหรื
฿นปลงที
พืชชิงำดี
่ยวและมั
เม่ว่ากจะป็
นพืช กษตรหรื
พืช ปุกาพืเม้ชเชิทํงาเดี฿ห้่ยวกิไม่
ดรคเด้
ตั้งนต่
ะยะกล้าอ
พืชป่าจนถึ
ไม้ ท�งำระยะต้
ให้เกิดนโรคได้
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Speciesจากพื
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จากพืวงศ์
ช
(Engkhaninun
2005) รวมถึet.
งราสนิ
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กับพืงชราสนิ
ในป่ามอนุที่รกิักดษ์กัดบ้วพืยช฿นปุ
จากการส�
้งนี้ พบราสนิ
จํานวน 27et.วงศ์al,(Engkhaninun
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าอนุรักำษ์รวจครั
ด้วยจากการสํ
ารวจม
บนพรรณไม้
ป่าหลายชนิ
ด เช่น มะค่ปาโมง
เข็มขาวด ช่
กล้นามะค่
ไม้ ย่าามง
นทาดหญ้
า มะขามแป  มะขามป้
นมสวรรค์
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พฤกษ์ โมกมัน ไผ่ เถาสะบ้า และไม้เถาหลายชนิด ตัวอย่างเชือ้ ราที่ท�ำให้เกิดโรคราสนิมแก่พืชป่าไม้เช่น เชื้อรา
Gymnosporangium clavipes (เถายั้งดง : Smilax lanceifolia)  Sphaerophragmium clemensiae (พฤกษ์ : Albizia
lebbeck) Kweilingia bambusae (ไผ่ : Bamboo)  Coleosporium clerodendri (นมสวรรค์ : Clerodendrum paniculatium)
Hemileia wrightiae (โมกมัน: Wrightia arborea) เป็นต้น (ภาพที่ 3) ส่วนเชื้อรา Crossopsora sp. ท�ำให้
เกิดโรคราสนิมกับไม้พุ่มซึ่งจ�ำแนกชนิดไม่ได้ ในต่างประเทศพบท�ำให้เกิดโรคกับพืชในวงศ์เดียวกันกับพุทรา
(Rhamnaceae) นอกจากนี้ ยังพบเชื้อราสนิมเข้าท�ำลายไม้ป่าบางชนิดโดยมีเพียงแผลขนาดเล็กที่บริเวณผิวใบ
แต่ไม่เกิดการลุกลามท�ำให้ใบเสียหายและใบยังคงเขียวอยู่ มีการสร้างส่วนขยายพันธุ์ คือ aeciospores ซึ่งเป็น
ชีพจักรของราสนิมทีด่ ำ� รงชีวติ อยูบ่ นพืชประเภท alternate host เพือ่ รอระยะการเข้าท�ำลายในพืชอาศัยหลักต่อไป
โสภา (2542) ส�ำรวจพบเชื้อราสาเหตุโรคราสนิมของกล้าไม้ป่าในเรือนเพาะช�ำ  มีเชื้อราหลายชนิดที่
ตรงกับผลการส�ำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ โรคราสนิมของมะขามป้อม สาเหตุจากเชื้อรา Kernkampella emblicae
และในประเทศอินเดียพบว่า เชื้อรา K. emblicae ท�ำให้เกิดโรคราสนิมในมะขามป้อมได้เช่นกัน ซึ่งราชนิดนี้
สามารถเข้าท�ำลายพืชในวงศ์ Euphorbiaceae ได้ทั้งหมด (Cummins and Hiratsuka, 2003) ส่วนราสนิมของ
กล้าไม้อื่นๆ ที่พบเหมือนกัน ได้แก่ ราสนิมโมกมัน สาเหตุจากเชื้อรา Hemileia wrightiae ราสนิมมะค่าโมง สาเหตุ
จากเชื้อรา Uredo sp. ราสนิมกล้าไม้มะกอกสาเหตุจากเชื้อรา Kuehneola sp. ราสนิมของกล้าไม้อ่นื ๆ ในเรือน
เพาะช�ำที่ส�ำรวจพบโดย กฤษณา (ม.ป.ป.) คือ โรคราสนิมกล้าไม้พะยูง สาเหตุจากเชื้อรา Maravaria pterocapi
ไม่พบจากการส�ำรวจครั้งนี้ โดยเชื้อราเข้าท�ำลายใบ ก้านใบ และส่วนยอด หากอาการรุนแรงมากจะท�ำให้กล้า
ไม้ตาย และพบสปอร์จ�ำนวนมากเกิดขึ้นบนตุ่มแผล
นอกจากนี้ การส�ำรวจราโรคสนิมของพืชในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ยังพบราสนิมใบไผ่ (Thyrsostachys
siamensis) สาเหตุจากเชื้อรา Ravenelia sp. เชื้อรา Sphaerophragmium clemensiae พบท�ำให้เกิดโรครา
สนิมกับพฤกษ์ (Albizia lebbeck) ซึ่งตรงกับ Engkhaninun et. al. (2005) ที่รายงานว่าพบเชื้อนี้ครั้งแรกใน
พื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ Cummins and Hiratsuka (2003) รายงานว่าเชื้อนี้ท�ำให้เกิดโรคราสนิมพฤกษ์ใน
ประเทศอินเดียด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 3 ลักษณะอาการของโรคราสนิม  A. พืชวงศ์เข็ม  B. พืชล้มลุก C. พืชวงศ์ถั่ว D. มะขามแป  
  E. ฝักของพืช Illigera sp.  F.  มะขามป้อม

2. โรคใบจุดใบไหม้ (Leaf spot and blight)
เชือ้ ราสาเหตุโรคใบจุดใบไหม้ ส่วนใหญ่อยูใ่ น Class Ascomycetes order Acrospermales, Dothideales,
Pleosporales, Erysiphales, Helotiales, Diaporthales, Hypocreales, Xylariales และชนิดที่ไม่สามารถจัด
อยู่ใน Oder ใด (Not assigned to an order) (Species 2000, 2012) เชื้อราใน Class นี้จะสร้างสปอร์บนก้านชู
(Conidiophores)  หรือในอวัยวะรูปถ้วยที่ฝังอยู่เนื้อเยื่อพืช (Carmichael et al, 1980; Hanlin, 1990; Hanlin,
1998) เช่น Perithecium, Pycnidium ผลจากการส�ำรวจสามารถแยกกลุ่มอาการใบจุดใบไหม้ออกเป็นอาการ
ย่อยๆ คือ
		
2.1 ใบจุด (Leaf spot) เป็นอาการตายของเซลล์เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จุดมักจะไม่ใหญ่นัก
เมื่อเกิดอาการรุนแรง แผลจุดจะมีการเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นอาการไหม้
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		 2.2 อาการไหม้ (Blight) พบปรากฏที่ใบเป็นส่วนใหญ่แต่อาจเกิดบนดอกและต้นได้ด้วย ลักษณะเป็น
จุดเล็กๆ ก่อน และขยายใหญ่ขึ้น ไม่มีขอบเขตหรือขนาดที่จ�ำกัด มักจะปรากฏอาการตายของแผ่นใบเป็นแถบ
อาจจะที่ปลายใบหรือส่วนใดของใบก็ได้
		
2.3 แอนแทรคโนส (Anthracnose) เป็นอาการเกิดบนใบหรือผลของพืช มีลักษณะเป็นแผลไหม้
แล้วขยายออกเป็นวง (Zonate) เชื้อราจะสร้างสปอร์บนแผล ซึ่งขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ (Asexual spores)
อยูภ่ ายในอวัยวะห่อหุม้ ชือ่ Acervulus ท�ำให้มองเห็นเป็นจุดสีดำ� ขนาดเล็กกระจายอยูต่ ามบริเวณแผล เชือ้ ราทีม่ กั
พบท�ำให้เกิดอาการแอน-แทรคโนส คือ เชื้อรา Colletotrichum spp. และ Gloeosporium spp.
โรคใบจุดใบไหม้สามารถพบได้ในพืชป่าไม้ทกุ ชนิด เช่น ไม้แดง เชียด กางขีม้ อด มะขามแป ขีห้ นอน
กล้าไม้กฤษณา รางจืด ไผ่ หมีเหม็น เต่าร้าง มะเดือ่ เถาย่านาง เถาสะบ้า รัง อัญชัน เป็นต้น เชือ้ ราในกลุ่มนี้
สามารถแยกเชื้อจากพืชได้ และเก็บรวบรวมสายพันธุ์เชื้อส�ำหรับใช้ในการทดสอบต่อไป ตัวอย่างเชื้อราที่ท�ำให้
เกิดโรคใบจุดใบไหม้กบั พืชป่าไม้กลุม่ ป่าแก่งกระจาน เช่น Cercosporapiperis (พืชสกุล Piper) Mycosphaerella sp.
(ปอเจี๋ยน:Bauhinia bracteata) Alternaria bauhiniae (พืชสกุล Bauhiniae) Stegasphaeria vennotii (ตอง
สยาม:Macaranga siamensis) Periconia sp. (เถาสะบ้า:Entada rheedii) Calonectria sp. (ไผ่) Camptomeris
albiziae (กล้าไม้สกุล Albizia) Coronospora dendrocalami (ไผ่:Bumbusa spp.) เป็นต้น ส�ำหรับการส�ำรวจโรค
ใบจุดใบไหม้ในสภาพเรือนเพาะช�ำ  โสภา (2542) รายงานการส�ำรวจพบโรคใบจุดของมะค่าแต้ มีสาเหตุจากเชือ้ รา
Phyllosticta sp. แต่จากการส�ำรวจนี้พบใบจุดมะค่าแต้ที่เกิดบนต้นที่โตแล้ว (ภาพที่ 4 C.) และโรคใบจุดของ
พฤกษ์ สาเหตุจากเชือ้ รา Camptomeris albiziae  ซึ่งผลการส�ำรวจนี้พบเชื้อ C. albiziae บนใบกล้าไม้สกุลเดียว
กับพฤกษ์ บริเวณป่าดิบชื้นของน�้ำตกป่าละอู
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ภาพที่ 4 ลักษณะอาการของโรคใบจุดใบไหม้
  อาการใบจุด A. เถาสะบ้า B. หมีเหม็น C. มะค่าแต้
  อาการใบไหม้ D. พืชวงศ์ตะแบก E. เฟิร์น
  อาการแอนแทรคโนส F. แดง

3. โรคราแป้ง (Powdery mildew)
ราแป้งเป็นเชื้อราใน Class Ascomycetes order Erysiphales ส่วนของพืชที่เป็นโรคราแป้งจะปรากฏ
เส้นใยสีขาว ลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวหรือสีเทาซึ่งก็คือสปอร์ของเชื้อราที่เจริญปกคลุมและแผ่กระจาย
ออกไปตามผิวใบ เชื้อราในกลุ่มนี้ไม่สามารถแยกเลี้ยงให้เจริญบนอาหารสังเคราะห์ได้ พืชป่าที่พบโรคราแป้ง
ส่วนใหญ่มสี าเหตุจากเชื้อรา Oidium spp. เช่น ปอเส้ง (Corchorus capsularis) กล้าปีบ พืชวงศ์เข็ม ไม้เถาวงศ์
Leguminoseae และวงศ์บระเพ็ด (Cissampelos sp.) โดยราแป้งในสกุล Oidium ทีส่ ำ� รวจพบนี้ ยังไม่สามารถจ�ำแนก
ชนิด (Species) ได้ เนื่องจากไม่พบระยะ teleomorph บนแผลโรค ซึ่งเป็นระยะที่มีการขยายพันธุ์แบบใช้เพศ
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เชื้อราสาเหตุโรคราแป้งอีกชนิดหนึ่งที่พบคือ Brasiliomyces sp. ท�ำให้เกิดโรคราแป้งกับต้นกระพี้เขาควาย
(Dalbergia cultrata) โดยเชื้อราชนิดนี้ To-anun et al., (2003)  รายงานว่าเป็นเชื้อราชนิด B. chiangmaiensis
พบบนพืช D. cultrata var. cultrata และรายงานเป็นชนิดใหม่ที่พบในประเทศไทย

A

B

C

ภาพที่ 5 ลักษณะอาการของโรคราแป้งบนใบ A. ปอเส้ง (Corchorus capsularis) B. กระพี้เขาควาย
             C. พืชวงศ์เข็ม

4. โรคจุดนูนด�ำ (Tar spot)
		
เชือ้ ราสาเหตุโรคจุดนูนด�ำเป็นเชือ้ ราใน Class Ascomycetes order Phyllachorales  และ Rhytismatales
(Cannon, 1991) เชื้อราเข้าท�ำลายเนื้อเยื่อพืชแล้วสร้างส่วนขยายพันธุ์เป็นสปอร์อยู่ภายใน perithecium
ทีป่ กคลุมด้วยเนือ้ เยือ่ สีดำ 
� ผิวนูน ลักษณะเป็นมันวาวคล้ายมีนำ�้ มันเคลือบบนผิวใบพืช อาการจุดนูนด�ำสามารถ
พบได้ตามใบหรือกิ่งก้านขนาดเล็ก  จุดนูนด�ำอาจเกิดเป็นกลุ่มหรือเชื่อมกันเป็นแผลยาว หรือเกิดเดี่ยวๆ
กระจายตามผิวใบ ในพืชบางชนิดเกิดแผลไหม้หรือเนื้อเยื่อผิวใบมีสีเหลืองรอบๆ จุดนูนด�ำ  เมื่ออาการรุนแรง
จะท�ำให้ใบหลุดร่วงง่าย และอาจท�ำให้ใบพืชเกิดอาการหงิกงอเสียรูปทรง โรคนี้ท�ำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้
น้อยลง พืชป่าไม้ที่พบเกิดโรคนี้ ได้แก่ เปล้าใหญ่ ปอเจี๋ยน มะเดื่อ เสี้ยวป่า ขะเจ๊าะ ประดู่ป่า เปล้า เสลา ตะแบก
พะยูง ไผ่ เป็นต้น ตัวอย่างเชื้อราที่ท�ำให้เกิดโรคจุดนูนด�ำ  เช่น Rhytisma sp. (เปล้า: Croton sp.) Phyllachora
bauhiniae (Bauhinia saccocalyx, B. bracteata, พืชวงศ์ Moraceae) Phyllachora pterocarpi (anamorph) (ประดู่
ป่า : Pterocarpus microcarpus) และ Pseudothis sp.(ปอเกี๋ยน : Bauhinia bracteata)
ส�ำหรับโรคจุดนูนด�ำของพืชป่าไม้ที่พบในประเทศไทย กฤษณา (ม.ป.ป.) ส�ำรวจโรคของกล้าไม้ประดู่
และพะยูงในเรือนเพาะช�ำ  ในช่วงปีพ.ศ. 2535-2536 พบโรคจุดนูนด�ำของประดู่ โรคใบจุดนูนด�ำ  (Tar spot)
สาเหตุจากเชื้อรา Phyllachora pterocarpi โดยพบว่า หากเกิดโรคจากเชื้อราทั้งสองชนิดนี้ปะปนในใบเดียวกัน
แล้ว จะท�ำให้พืชเกิดโรคได้รุนแรงมากขึ้น ใบประดู่จะเหลืองร่วง และชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยัง
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พบโรคจุดนูนด�ำที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม Ascomycetes ที่ยังไม่สามารถจ�ำแนก ชนิดได้อีก 1 ชนิด  ซึ่งตรงกับ
รายงานของโสภา (2542) ส�ำรวจพบโรคจุดนูนด�ำของประดู่ป่า สาเหตุจากเชือ้ รา Phyllachora pterocarpi และ
โรคจุดนูนด�ำของกล้าไม้สาธร สาเหตุจากเชื้อรา Phyllachora sp.
รายงานการพบโรคจุดนูนด�ำในพืชป่าไม้ที่เกิดจากเชื้อรา Phyllachora spp. ในภูมิภาคเอเชียนั้น ยังมี
รายละเอียดน้อยมาก โดย Cannon (1991) กล่าวถึงโรคจุดนูนด�ำที่เกิดจากเชื้อราชนิดนี้ และราอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
โรคจุดนูนด�ำในพืชตระกูลถั่ว เช่น เชื้อรา Phyllachora acaciae พบมากในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้นในแถบ
ประเทศอเมริกา โดยเชื้อราสกุลนี้มักจะท�ำให้เกิดโรคได้กับพืชเฉพาะถิ่น (Native plants) แต่ไม่พบการถ่ายทอด
ผ่านเมล็ด การเป็นราปาราสิตพืชของเชื้อรา Phyllachora เป็นการเข้าท�ำลายแบบที่ต้องอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อพืช
(Biotroph)  และยังไม่สามารถแยกเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ได้ ท�ำให้การจ�ำแนกชนิดกระท�ำได้ยาก การเข้า
ท�ำลายพืชมีความซับซ้อน และจะต้องทราบชนิดของพืชอาศัย (Host range) จะท�ำให้การจ�ำแนกชนิดของเชื้อรา
ท�ำได้ง่ายขึ้น

A

B

C

D

E

F

กรมป่าไม้

ภาพที่ 6 ลักษณะอาการของโรคจุดนูนด�ำบนใบ A. ประดู่ป่า B. โคคลาน C. เสลา D. เปล้า
  E. มะเดื่อ F. ไม้วงศ์ก่อ
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5. โรคราเขม่าด�ำ (Sooty mold)
		
เป็นอาการทีเ่ กิดจากเชือ้ ราใน Class Ascomycetes order Meliolales เชือ้ ราชนิดนีส้ ร้างเส้นใยและสปอร์
สีด�ำขึ้นเกาะกินน�้ำหวานหรือสิ่งขับถ่ายของแมลงตามผิวใบพืช โดยปรากฏเป็นเส้นใยคล้ายผงเขม่า สีด�ำเคลือบ
อยู่บนผิวของใบมีผลท�ำให้ใบพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ตามปกติอาจท�ำให้ใบสกปรก เหลือง ร่วงหล่น
ได้ง่าย เป็นเชื้อราชนิดที่ไม่สามารถแยกเลี้ยงได้ส่วนใหญ่มักพบบนพืชที่อยู่ใต้ร่มเงาไม้ต้นขนาดใหญ่ หรือพบ
บริเวณผิวใบด้านใต้ใบ เช่น ตองสยาม สวอง ไผ่ ข่อยน�้ำ  และพืชที่ไม่สามารถจ�ำแนกได้อกี หลายชนิด ตัวอย่าง
เชื้อราที่ท�ำให้เกิดโรคราเขม่าด�ำได้แก่ Meliola spp. (Vitex  gamosepala, Suregada multiflorum) Cirsosia sp.
(ตองสยาม:Macaranga siamensis)

A

B

C

ภาพที่ 7  ลักษณะอาการของโรคราเขม่าด�ำบนใบพืช  A. ตองสยาม B. เครือเขาน�้ำ C. สวอง
6. โรคที่เกิดจากราชั้นต�่ำ
เกิดจากเชื้อราใน class Oomycetes ส�ำรวจพบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อยู่ใน 2 orders คือ

6.1 โรคราน�้ำค้าง (Downy mildew) เกิดจากเชื้อราที่อยู่ใน Order Peronosporales เชื้อราสร้างเส้น
ใยและสปอร์มีลักษณะเป็นกลุ่มสีขาวหรือเทา สามารถมองเห็นได้บริเวณด้านใต้ใบแผล ที่เชื้อราเข้าท�ำลายจะ
มีสเี หลืองหรือสีนำ�้ ตาลอ่อน รูปร่างแผลไม่แน่นอน หากเป็นพืชตระกูลแตง แผลจะถูกจ�ำกัดด้วยเส้นใบ ด้านใต้ใบ
มีกลุ่มสปอร์ของราเกาะอยู่เมื่ออากาศชื้นจะมีลักษณะคล้ายหยดน�้ำค้าง และเมื่อแก่จะมีสีคล�้ำลง จึงท�ำให้
ดูเหมือนมีจุดด�ำเกาะอยู่ท่แี ผลพืชที่พบโรคราน�้ำค้างในกลุ่มป่าแก่งกระจาน เช่น ส้มกุ้ง (Ampelocissus martinii)
พืชในตระกูลแตง (Cucurbitaceae)  เชื้อราที่พบคือ  Peronospora sp.
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A

B

ภาพที่ 8  A. เชื้อรา Peronospora sp. สาเหตุโรคราน�้ำค้างบนใบส้มกุ้ง
   B. ลักษณะอาการโรคราน�้ำค้างบนใบของพืชตระกูลแตง
		
6.2 โรคราสนิมขาว (White rust) เกิดจากเชือ้ ราใน Order Albuginales ท�ำให้เกิดอาการผิวใบพืชเป็นจุด
หรือตุ่มนูนสีขาว รูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร แต่เมื่อแผลรวมกลุ่มจะท�ำให้เกิดแผลขนาด
ใหญ่ขึ้น เมื่อตุ่มแผลแตกออก จะพบผงสปอร์ของเชื้อราสีขาวถูกดันออกมาที่ผิวพืช ราสนิมขาวเป็นเชื้อราที่
ไม่สามารถแยกเชื้อบนอาหารสังเคราะห์ได้ เชื้อราที่ส�ำรวจพบคือ Albugo sp. (ว่านผักบุ้ง:Ipomoae nil)

A

B

ภาพที่ 9 ลักษณะอาการโรคเหี่ยวของพืชสกุลเฟิร์น สาเหตุจากเชื้อรา Fusarium sp.
            A. อาการใบเหี่ยว  B.  เชื้อราสร้างสปอร์และเส้นใยบนก้านใบ
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7. โรคเหี่ยว (wilt)
เป็นอาการที่พืชขาดน�้ำเนื่องจากการเข้าท�ำลายระบบท่อล�ำเลียงของเชื้อรา อาจพบเส้นใยของเชื้อรา
ตามส่วนของพืชที่เกิดอาการเหี่ยว ส�ำหรับพืชป่าที่พบอาการเหี่ยวในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้แก่ พืชในกลุ่ม
เฟิร์นมีอาการเหี่ยวจากเชื้อรา Fusarium sp.

A

B

		
ภาพที่ 10 ลักษณะอาการของโรคราสนิมขาว สาเหตุจากเชื้อรา Albugo sp.
A. อาการแผลโรคที่มีเชื้อราด้านใต้ใบ B. ลักษณะอาการบนใบ
ลักษณะสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในกลุ่มอาการต่างๆ ที่พบบนแผลโรคพืชป่าไม้ เมื่อน�ำมาท�ำ
สไลด์เพื่อตรวจวินิจฉัยจากใต้กล้องจุลทรรศน์และถ่ายภาพ ตัวอย่างเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด แสดงดัง
ภาพที่ 11 - 13
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างของเชื้อราสาเหตุโรคราสนิมของพืชป่าไม้

A. Ramakrishnania sp. (on F. Balsaminaceae) B. Sphaerophragmium clemensiae (on Albizia leb
		beck) C. Puccinia sp.1 (on unknown shrub) D. sphaerophragmium sp. (on unknown tree)
E. Kernkampella emblicae (on Phyllanthus emblica)  F. Gymnosporangium clavipes (on Smilax
		lanceifolia)  G. Puccinia sp.2 ( on Pavetta indica) H. Kuehneola sp. (on Spondias pinnata)
I.  Coleosporium clerodendrum (on Clerodendrum paniculatium) J. unidentified (on Dalbergia sp.)
K. Spumula sp. (on Unknown tree) L. Kweilingia bambusae (on Bambusa spp.)
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดใบไหม้ของพืชป่าไม้

A. Calonectria sp. & B. Cylindrocladium sp. (on Bamboo) C. Camptomeris albiziae (on Albizia sp.)
D. Lacellinopsis sp. (on Bamboo) E. Myrothecium sp. (on unknown shrub)
F. Gonatophragmium sp. (on Streblus asper) G. Colletotrichum sp. (on unknown shrub)
H. Drechslera sp.  (on Chromolaena odoratum) I. Cercospora sp. (on palm) J. Alternaria sp.
(on Bauhinia sp.) K. Spiralum sp.  (on Ferns) L. Leptsphaeria sp.  (on unknown)
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ภาพที่ 12 (ต่อ)

M. Lasiodiplodia sp. (on unknown shrub) N. Periconia sp. (on Entada rheedii)  
O. Conronspora dendrocalami (on Bamboo) P. Botrosphaeria sp. (on F. Leguminosae)
Q. arassmius sp. (on climber) R. Cylindrocladium sp. (on Xylia xylocarpa) S. Zygosporium sp.
(on unknown herb) T. undentifiedfungus (on Dipterocarpus tuberculatus) U. Septoria sp.
(on Chromolaena odorata) V. Mycosphaerella sp. (on F. Leguminosae)  W. Pyricularia graminis (on
F. Graminae) X. Haplosbasidium musae (on Banana leaf)
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างของเชื้อราสาเหตุของพืชป่าไม้

(A-B) โรคราแป้ง (C) โรคราสนิมขาว (D) โรคราน�้ำค้าง (E-G) โรคราเขม่าด�ำ และ
(H-K) โรคจุดนูนด�ำ  A. Oidium sp. (on F.Malvaceae) B. Brasiliomyces sp.
(on Dalbergia oliveri) C. Albugo sp. (on Ipomoae nil) D.  Peronospora sp. (on Ampelocissus
		martinii )  E. Stegasphaeria vennotii (on Macaranga siamensis)  F.  Meliola sp. (on Vitex
		gamosepala )  G. Cirsosia sp. (on Macaranga siamensis )  H. Pseudothis sp. (on Bauhinia sp. )
I. Phyllchora sp. (on Bauhinia sp.)  J. Phyllchora sp. :anamorph (on Bauhinia sp.)
K. Rhytisma sp. (on Croton sp.)
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สรุปผล
1. เชื้อราสาเหตุโรคพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นสาเหตุของโรคทางใบมากกว่าส่วนของล�ำต้นหรือยอด
และพบโรคทีบ่ ริเวณรากน้อยสุด เชือ้ ราสาเหตุโรคสามารถสร้างสปอร์ทแ่ี พร่กระจายได้งา่ ย หากมีการเคลือ่ นย้าย
จากที่หนึ่งไปสู่แหล่งอื่นๆ เช่น การพัดพาโดยธรรมชาติ หรือ การน�ำพาจากการท่องเที่ยว อาจท�ำให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคไปยังพืชที่อยู่นอกระบบนิเวศป่าไม้ได้
2. เชื้อราสาเหตุโรคของวัชพืช หากมีการศึกษาต่อยอด อาจมีศักยภาพในการน�ำมาใช้ประโยชน์เป็น
ศัตรูธรรมชาติควบคุมโรคพืช (Biological control agent) โดยเฉพาะเชื้อราสาเหตุโรคของวัชพืชต่างถิ่นรุกราน
ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์ สามารถน�ำมาต่อยอดเพื่อใช้ควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไม่ให้เกิดการ
แพร่กระจายต่อไปได้
3. เชื้อราบางชนิด เช่น ราสนิม เป็นเชื้อราที่ท�ำให้เกิดผลเสียหายได้รวดเร็วแก่พืช มีพืชอาศัยหลาย
ชนิด มีวงจรชีวิตหลายระยะ หากมีการน�ำพืชป่าไม้มาเพาะปลูกมากๆ เช่น เป็นไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น
และสมุนไพร อาจท�ำให้เกิดแพร่ระบาดไปสู่พื้นที่เกษตรได้ และราสนิมบางชนิดยังอาศัยอยู่กับพืชป่าที่เป็น
Alternate host โดยที่ไม่ท�ำให้พืชแสดงอาการของโรค แต่อาจท�ำให้เกิดโรคในพืชเกษตรที่อยู่ในวงศ์เดียวกันได้
หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม
4. เชื้อราที่ไม่ท�ำให้เกิดโรคแก่พืชโดยตรง เช่น ราเขม่าด�ำ  มีผลท�ำให้ใบพืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง
ใบเหลือง ร่วง บางครัง้ พบว่ามีราชนิดศัตรูธรรมชาติ (Hyperparasite) ขึน้ อาศัยบนราเขม่าด�ำ  หรือ โรคราสนิมไผ่
พบเชือ้ ราศัตรูธรรมชาติทจี่ ดั อยูใ่ น Class Ascomycetes คือ Darluca sp. ซึง่ หากมีการศึกษาวิจยั ต่อไป อาจน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการควบคุมราสาเหตุโรคพืชอื่นๆ ได้
5. การจัดจ�ำแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคในการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลที่ค้นคว้าจากหนังสือทางอนุกรม
วิธานทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งข้อมูลของเชื้อราสาเหตุโรคพืชป่าไม้ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก
ประกอบกับทรัพยากรพืชป่าไม้ของไทยที่มีมากมาย การจัดจ�ำแนกโดยวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นบางครั้งเกิด
การสับสน และไม่สามารถชี้ชัดลงไปถึงระดับชนิด (Species) ได้ หากมีการศึกษาวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจ�ำแนกชนิดของเชื้อรา เช่น เทคนิคทางชีวโมเลกุล
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การปักช�ำกล้าไม้สักจากกล้าขนาดจิ๋ว
Mini Cutting of Tectona Grandis L.f.

ประสิทธิ์ เพียรอนุรักษ์1 PRASIT PIANHANURUK
สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล1 SAROJ WATTANASUKSAKUL
บทคัดย่อ
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตกล้าไม้สกั และลดค่าใช้จ่ายจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ การปักช�ำจึงถูกน�ำมาช่วยในการ
ผลิตกล้าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกขั้นตอนหนึ่ง การปักช�ำโดยใช้ต้นตอที่มีขนาดเล็กช่วยลดพื้นที่ใน
การเลี้ยงต้นตอ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งต้นตอจากหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปสู่หน่วยงานปักช�ำ  จึงด�ำเนิน
การศึกษาเรื่อง การปักช�ำไม้สักจากกล้าขนาดจิ๋วที่สถานีวนวัฒนวิจัยงาว อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง ในปี พ.ศ.
2554 โดยท�ำการตัดแต่งกิ่งปักช�ำจากต้นตอขนาดเล็กของไม้สักจ�ำนวน 4 สายต้น ที่ย้ายจากขวดเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อออกมาเลี้ยงในถาดหลุมขนาด 144 หลุมอายุ 1 เดือน แบ่งการตัดแต่งกิ่งปักช�ำเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) กิง่ ปักช�ำทีม่ ยี อดและใบ 2 คู่ 2) กิง่ ปักช�ำทีม่ ยี อดและใบ 1 คู่ และ 3) กิง่ ปักช�ำทีม่ ใี บ 1 คู่ ไม่มยี อด วางแผนการ
ทดลองแบบ 3 x 4 Factorial experimentin randomized complete block design จ�ำนวน 4 ซ�้ำๆ ละ 30 กิ่ง
น�ำกิง่ ปักช�ำทีเ่ ตรียมได้ไปแช่ในน�ำ้ ยาป้องกันและก�ำจัดเชือ้ รา 2-3 นาที และยกไปแช่ฮอร์โมนเร่งราก IBA 10 ppm.
อีก 3 นาทีปักช�ำในถาดหลุมขนาด 144 หลุม ที่บรรจุวัสดุปักช�ำ  (ดิน : ขี้เถ้าแกลบ : มีเดีย ในอัตรา 1:1:1)
โรยหน้าด้วยทรายหยาบ วางถาดปักช�ำในกระโจมพลาสติก ภายใต้เรือนพ่นหมอก ตรวจสอบระยะเวลาที่กล้า
เริม่ แทงราก โดยตรวจสอบจากรากทีแ่ ทงโผล่พน้ จากวัสดุปกั ช�ำใต้ถาดทุกวันจนกว่าจะพบรากนับเป็นวันทีเ่ ริม่ แทงราก
หลังจากการปักช�ำ 1 เดือน ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การออกราก และวัดความสูงของกล้าหลังจากย้ายช�ำ 1 เดือน
ผลการทดลองพบว่า จ�ำนวนวันที่กิ่งปักช�ำเริ่มแทงรากแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งจากอิทธิพลของสายต้น
และการเตรียมกิ่ง สายต้นหมายเลข 2 แตกรากได้เร็วที่สุดเฉลี่ย ใน 14 วัน ส่วนสายต้นที่เหลือออกรากได้
ภายใน 17 วัน การเตรียมกิ่งปักช�ำแบบที่มียอดและใบ 2 คู่ แตกรากได้เร็วที่สุด ใน 12.5 วัน ขณะที่กิ่งปักช�ำ
ที่มีใบ 1 คู่ ไม่มียอดออกรากช้าที่สุดเฉลี่ยถึง 20 วัน สายต้นที่ท�ำการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติในเรื่องของ
เปอร์เซ็นต์การแตกรากของกิ่งปักช�ำซึ่งเฉลี่ยสูง 92.78-96.10 เปอร์เซ็นต์ แต่วิธีการเตรียมกิ่งมีอิทธิพลอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำโดยแบบที่ 1 และ 2 ให้เปอร์เซ็นต์การแตกรากดีกว่าแบบที่ 3 โดยมีค่า
เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การแตกรากอยู่ท่ี 98.81 97.10 และ 88.53 เปอร์เซ็นต์ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการ
ทางด้านการเติบโตทางความสูงของกล้าไม้อายุ 1 เดือน พบว่า ทัง้ สายต้นและการเตรียมกิง่ มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ต่อความสูงของกล้าไม้ สายต้น 1 2 3 และ 4 มีความสูงเฉลีย่ อยูท่ ี่ 5.08 7.36 6.31 และ 7.28 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
การเตรียมกิ่งแบบที่ 1 2 และ 3 ท�ำให้ต้นกล้ามีความสูงเฉลี่ยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยอยู่ที่ 8.06  6.49
และ 4.99 เซนติเมตร ตามล�ำดับ

กรมป่าไม้

ค�ำส�ำคัญ :  ไม้สัก การปักช�ำ  ต้นตอขนาดเล็ก  กล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ABSTRACT
In order to produce more teak seedlings and reduce cost of tissue culture, rooted cutting is a
reasonable alternative method.  Mini stock plants produced from tissue culture require just little space to
facilitate a hedge orchard and reduce transportation cost when shifting to other nurseries.  Study on mini
cutting of teak was held at Ngao Silvicultural Research station in 2011.   4 clones of teak seedlings just 1
month transferred from tissue culture lab were used as cutting stocks.  3 cutting types such as 1) terminal
shoot with 2 pairs of leaves 2) terminal shoot with 1 pair of leaves and 3) lower part of shoot with 1 pair
of leaves were compared. A 3 x 4 Factorial Experimentin Randomized Complete Block Design with 4
replications of 30 cuttings was set. The cuttings were treated with fungicide for 2-3 minutes then soaked in
10 ppm IBA solution for 3 minutes prior to putting in media.  A 144 holes cutting tray containing mediaof
soil: rice husk ash: ready mixed media of 1:1:1 ratio, covered with coarse sand, was used as a rooting container.
The rooted cutting facility was plastic chamber lay under mist spray.  Rooting was observed under
the tray every day.  The root emerging date was recorded.  Numbers of rooted cuttings were counted and
seedlings were measured at 1 month after cutting.  The result showed that clone and cutting type significantly
affected on rooting date.  Clone # 2 rooted in 14 days while the others rooted after 17 days.  Cutting
preparation type 1 rooted in 12.5 days while type 3 rooted later in 20 days.  Every clone had high rooting
percentage with averages of non-significantly different at 92.78 to 96.10 percent.  Significantly different
of rooting percentage were found among cutting types.  The cutting with terminal shoot rooted better than
cutting without shoot with the averages of rooting percentage at 98.81, 97.10 and 88.53 from types 1 to
3 respectively. Height of 1 month old seedlings was significantly affected by both clone and cutting type.  
Height of clone # 1, 2, 3, and 4 seedlings were averaged at 5.08, 7.36, 6.31, and 7.28 cm respectively.  
Cutting type 1, 2, and 3 produced seedlings of 8.06, 6.46, and 4.99 cm height respectively.

Keywords :  Teak,  Tectona grandis,  rooted-cutting,  mini-stock plant,  tissue culture.
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ค�ำน�ำ
การปลูกป่าแบบใช้สายต้น (Clonal plantation) เป็นที่นิยมในการปลูกป่าเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม
เช่น การปลูกป่าไม้ยคู าลิปตัส ของบริษทั ผูผ้ ลิตเยือ่ กระดาษ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้ตน้ ไม้ทมี่ กี ารเติบโตเร็วและสม�ำ่ เสมอ
สะดวกต่อการจัดการสวนป่า และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะสายต้นที่น�ำมาส่งเสริมปลูกนั้น
ผ่านการคัดเลือกจากขบวนการการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว ในการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจชนิดอื่น เพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ก็ควรที่จะท�ำในลักษณะเดียวกันนี้
ส�ำหรับไม้สักซึ่งในอดีตถือว่าเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นชนิดไม้ที่
เกษตรกรนิยมปลูก แต่การปลูกป่าแบบใช้สายต้นส�ำหรับไม้สักในประเทศไทยยังอยู่ในวงจ�ำกัดมีเฉพาะเอกชน
รายใหญ่ๆเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ทั้งๆที่ประเทศไทยได้มกี ารปรับปรุงพันธุ์มานานเกือบ 50 ปี แล้ว (ไพรัช, 2544)
ทัง้ การคัดเลือกแม่ไม้ ทดสอบสายต้น (สมบูรณ์และคณะ, 2550) และทดสอบสายพันธุ์ ตลอดจนผลิตสายพันธุ์
ใหม่ๆ ที่มีการเติบโตดีและรูปทรงสวยงามมาได้จ�ำนวนหนึ่ง พร้อมที่จะน�ำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้ว
(สาโรจน์, 2555) นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาการขยายพันธุแ์ บบไม้อาศัยเพศเพือ่ เพิม่ ผลผลิตกล้าไม้สกั จากสายต้น
เหล่านี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การติดตา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการปักช�ำ  (ไพรัช, 2544) ซึ่งวิธีเหล่านี้พบว่า
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะท�ำให้เพิ่มปริมาณกล้าไม้ได้เร็วที่สุด แต่ต้องใช้เทคโนโลยีและมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไร
ก็ตามหากใช้ร่วมกับการปักช�ำซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและค่าใช้จ่ายต�่ำกว่า จะเป็นการจัดการที่มีศักยภาพสูงสุด
แนวทางที่จะท�ำให้มีการปลูกป่าไม้สักแบบสายต้นในระดับเกษตรกรรายย่อยเกิดขึ้น จ�ำเป็นที่หน่วย
งานด้านการเพาะช�ำและส่งเสริมการปลูกป่าของกรมป่าไม้ ซึ่งมีหน้าที่เพาะช�ำกล้าไม้แจกจ่ายแก่เกษตรกร
จะต้องเป็นผูผ้ ลิตกล้าไม้สกั แบบไม่อาศัยเพศแจกจ่ายแก่เกษตรกร โดยศูนย์เพาะช�ำซึง่ มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อเป็นผู้ผลิตต้นตอ และสถานีเพาะช�ำกล้าไม้เป็นผู้ขยายพันธุ์ต่อด้วยการปักช�ำ  ในขบวนการนี้จะต้องมี
การขนส่งต้นตอ และดูแลต้นตอเพื่อการผลิตกิ่ง ซึ่งหากเลี้ยงต้นตอที่มีขนาดใหญ่เหมือนกล้าปกติ ค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งต้นตอก็จะสูง และต้องใช้พื้นที่สวนผลิตกิ่งมากขึ้น การปักช�ำโดยใช้ต้นตอที่มีขนาดเล็กจะช่วยลด
พื้นที่ในการเลี้ยงต้นตอ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งต้นตอจากหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปสู่หน่วยงานปักช�ำ 
อย่างไรก็ตามจ�ำเป็นจะต้องมีการศึกษาเสียก่อนถึงเทคนิคปักช�ำกิ่งจากต้นตอขนาดเล็ก เช่น การเตรียมกิ่งปักช�ำ 
ให้ได้ปริมาณมากที่สุด แตกรากดีที่สุด และมีความแข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้ปักช�ำกิ่งจากต้นตอขนาด
เล็กประสบผลส�ำเร็จสูงสุด จึงท�ำการศึกษาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อศึกษาหาลักษณะกิ่งช�ำที่เหมาะสม และหาว่าสายพันธุ์
มีอิทธิพลต่อการแตกรากของกิ่งช�ำขนาดเล็กหรือไม่
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วิธีการศึกษา
การเตรียมต้นตอขนาดจิ๋ว
เตรียมต้นตอขนาดจิ๋วจากกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สัก 4 สายต้น ที่ย้ายมาเลี้ยงในถาดหลุมขนาด 144
หลุม อายุ 1 เดือน

การวางแผนการทดลอง
ใช้แผนการทดลองแบบ 3 x 4 Factorial experimentin randomized complete block design 4 ซ�้ำๆ ละ
30 กิ่ง โดยปัจจัยหลักเป็นลักษณะของการเตรียมกิ่งปักช�ำ  มี 3 ลักษณะ ส่วนปัจจัยรองเป็นสายต้นของกล้าไม้
สักมี 4 สายต้น

การเตรียมกิ่ง และปักช�ำ
ตัดแต่งกิ่งปักช�ำเป็น 3 ลักษณะ
1. กิ่งปักช�ำที่มยี อดและใบ 2 คู่
2. กิ่งปักช�ำที่มียอดและใบ 1 คู่
3. กิ่งปักช�ำที่มีใบ 1 คู่ ไม่มยี อด
น�ำกิ่งไม้สักที่เตรียมแล้วน�ำไปแช่ในน�้ำยาป้องกันและก�ำจัดเชื้อรา นาน 2-3  นาที   จากนั้นน�ำไปแช่
ฮอร์โมนเร่งราก IBA ที่ความเข้มข้น 10 ppm. เป็นเวลา 3 นาที ก่อนน�ำไปปักช�ำในถาดเพาะช�ำขนาด 144 หลุม
ที่บรรจุวัสดุปักช�ำ (ดิน : ขี้เถ้าแกลบ : มีเดีย ในอัตราส่วน 1:1:1) โรยหน้าด้วยทรายหยาบล้างน�้ำสะอาดเพื่อกัน
ความชื้นที่ก่อให้เกิดโรคเน่าคอดิน

สภาพแวดล้อมในการปักช�ำ
เมือ่ ปักช�ำเสร็จแล้วราดด้วยยาฆ่าเชือ้ ราอีกครัง้ หนึง่ ก่อนน�ำไปวางไว้ในกระโจมพลาสติกคุมความชืน้ ภายใน
เรือนพ่นหมอกให้นำ�้ รอบกระโจม 2 นาที ทุก ๆ ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บข้อมูลวันที่ออกราก โดยตรวจสอบจากรากที่แทงโผล่พ้นจากวัสดุปักช�ำใต้ถาดทุกวันจนกว่าจะพบ
รากนับเป็นวันที่เริ่มออกรากเปอร์เซ็นต์การออกรากเมื่อปักช�ำครบ 1 เดือน และวัดความสูง กล้าไม้หลังย้าย
กล้าลงถุงช�ำ  1 เดือน ข้อมูลที่ได้น�ำมาวิเคราะห์ หาความแตกต่างระหว่าง Treatment  ของทั้ง 2 ปัจจัยและ
อิทธิพลร่วมของ 2 ปัจจัย โดยใช้โปรแกรม SAS
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
อิทธิพลของสายต้นและการเตรียมกิ่งต่อความเร็วในการแตกราก
สายต้นและการเตรียมกิ่งมีอิทธิพลต่อความเร็วในการแตกรากของกิ่งปักช�ำอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งดูได้
จากความแตกต่างของจ�ำนวนวันที่เริ่มแทงรากของแต่ละสายพันธุ์ และการเตรียมกิ่งแต่ละวิธี จากข้อมูลใน
Table 1 พบว่าสายต้นหมายเลข 2 สามารถแตกรากได้เร็วที่สุดเฉลี่ยที่ 14 วัน ส่วนสายต้นที่เหลือแตกรากใน
15 - 17 วัน การเตรียมกิ่งปักช�ำแบบที่มียอดและใบ 2 คู่ สามารถแตกรากได้เร็วที่สุด ใน 12.5 วัน ขณะที่แบบ
ที่มีใบ 1 คู่ ไม่มียอด ออกรากช้าที่สุดเฉลี่ยถึง 20 วัน  (Table 1) ทั้งนี้น่าจะเกิดจากจ�ำนวนใบที่มากกว่าของแบบ
ที่ 1 ท�ำให้กงิ่ ปักช�ำสามารถแตกรากได้เร็วขึน้ กว่าแบบที่ 2 และ 3 ซึง่ มีใบเพียง 1 คู่ ในขณะเดียวกันการมีปลายยอด
ไว้ในแบบที่ 2 ก็ท�ำให้กิ่งปักช�ำมีการแตกรากเร็วกว่า แบบที่ 3 ซึ่งมีจ�ำนวนใบเท่ากัน คือ 1 คู่ แต่ไม่มีปลายยอด
ระยะเวลาการเริ่มแทงรากของกิ่งปักช�ำขนาดจิ๋วนี้ไม่แตกต่างจากกิ่งขนาดใหญ่ ดังที่พบว่ามีรายงาน
การเก็บข้อมูลการแตกรากของกิ่งปักช�ำตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังการปักช�ำ  (สุนันทาและคณะ 2539ข. และ ง.)
และ 15 วัน (ประสิทธิแ์ ละคณะ 2537) แสดงว่ากิง่ ไม้สกั ปักช�ำทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีระยะเวลาการแทงราก
ที่ใกล้เคียงกัน

อิทธิพลของสายต้นและการเตรียมกิ่งต่อความสามารถในการแตกราก
สายต้นของกิ่งปักช�ำขนาดจิ๋วไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อเปอร์เซ็นต์การแตกรากของกิ่งปักช�ำ
โดยทัง้ 4 สายต้นมีการแตกรากเฉลีย่ อยูท่ ี่ 92.78-96.10 เปอร์เซ็นต์   (Table 1) แตกต่างจากสายต้นของกิง่ ปักช�ำ
จากแม่ไม้สักที่ผ่านการลดอายุด้วยวิธีติดตาแล้วตัดให้แตกยอดใหม่ซึ่ง ประสิทธิ์และจ�ำนรรจ์ (2543) พบว่า
มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำ  โดยทดสอบจากแม่ไม้สักจ�ำนวนทั้งสิ้น 61 สายต้น  
บางสายต้นแตกรากได้ถงึ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บางสายต้นแตกรากได้เพียง 16.67 เปอร์เซ็นต์ แต่สายต้น
ส่วนใหญ่แตกรากได้เฉลี่ยอยู่ที่ 72 เปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างของผลการทดลองทั้งสองนี้ น่าจะมีความเป็น
ไปได้ 2 สาเหตุคือ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้ผลิตต้นตอมีประสิทธิภาพสูงในการลดอายุกิ่งแก่ไม้สักให้
อ่อนลง (ประสิทธิ์และจ�ำนรรจ์ 2544) จนท�ำให้ก่งิ ปักช�ำทุกสายต้นที่ทดสอบแตกรากได้ดที ั้งหมด ในขณะที่การ
ติดตาสามารถลดอายุกิ่งได้เพียงบางส่วนเท่านั้น หรือ อีกกรณีหนึ่งอาจเกิดจากจ�ำนวนสายต้นที่ใช้ในการศึกษานี้
มีจ�ำนวนน้อยเพียง 4 สายต้น ซึ่งอาจเป็นสายต้นที่สามารถแตกรากได้ดที ั้งหมดก็เป็นได้ ในขณะที่ประสิทธิ์และ
จ�ำนรรจ์ (2543) ศึกษากับสายต้นจ�ำนวนมากจึงมีโอกาสสูงที่จะพบสายต้นที่แตกรากยากรวมอยู่ด้วย
วิธีการเตรียมกิ่งปักช�ำมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งต่อการแตกรากของกิ่งปักช�ำ โดยแบบที่ 1 แบบที่ 2
แตกรากได้ ดี ก ว่ า แบบที่ 3 เฉลี่ ย อยู ่ ที่ 98.81 97.10 และ 88.53 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล� ำ ดั บ (Table 1)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อิ ท ธิ พ ลของการเหลื อ ปลายยอดไว้ มี ม ากกว่ า อิ ท ธิ พ ลของจ� ำ นวนใบต่ อ การแตกราก
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ตรงข้ามกับ สุนนั ทาและคณะ (2539ก.) ทีศ่ กึ ษาการแต่งกิง่ โดยท�ำการตัดช�ำแบบข้อเดียว  (One-node  cutting)
จากส่วนต่าง ๆ ได้แก่   ส่วนปลายยอด  ข้อที่ 2  ที่   3 และที่ 4  พบว่า กิ่งช�ำที่ได้จากส่วนของกล้าไม้ท่ี
ใกล้ กั บ คอรากมากที่สุ ด (ข้ อ ที่ 4) จะให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารแตกรากสู ง สุ ด แต่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
คณิตและสาโรจน์  (2545) ทีพ่ บว่าส่วนยอดซึง่ เป็นไม้ออ่ นจะมีการแตกรากดีกว่าส่วนล่าง ๆ ลงมาซึง่ เป็นไม้ทแี่ ก่กว่า   
ในขณะที่ผลของความยาวกิ่งก็ตรงข้ามกับการศึกษาของ สุนันทาและคณะ (2539ง.) ในเรื่องขนาด
ของกิ่งช�ำและพื้นที่ผิวใบต่อความสามารถในการแตกรากของกิ่งช�ำที่เป็นปลายยอดของกล้าไม้สัก ที่พบว่าการ
ตัดช�ำโดยใช้ก่งิ ช�ำที่มีจ�ำนวนข้อเพียง 1 ข้อ จะให้ผลดีกว่าการใช้กิ่งช�ำที่มี 2 ข้อ

อิทธิพลของสายต้นและการเตรียมกิ่งต่อความสูงของกล้าปักช�ำ
สายต้นและการเตรียมกิ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง ต่อการเติบโตทางความสูงของกล้าปักช�ำอายุ
1 เดือน ไม้สายต้น 1 2 3 และ 4 มีความสูงเฉลีย่ อยูท่ ี่ 5.08 7.36 6.31 และ 7.28 เซนติเมตร ตามล�ำดับ (Table 1)
ความแตกต่างทางความสูงในแต่ละสายต้น หลังการย้ายช�ำเพียง 1 เดือนนีน้ บั ว่าเร็วเกินไปทีจ่ ะตัดสินการเติบโตใน
อนาคต จะต้องมีการปลูกทดสอบในสภาพพืน้ ที่แปลงปลูกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนความแตกต่างทางความสูงอันเนื่อง
มาจากลักษณะการเตรียมกิ่งนั้น พบว่าการเตรียมกิ่งแบบที่ 1 2 และ 3 ท�ำให้ต้นกล้ามีความสูงเฉลี่ยเรียงล�ำดับ
จากมากไปหาน้อยอยูท่ ี่ 8.06  6.49 และ 4.99 เซนติเมตร ตามล�ำดับ (Table 1) จะเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้วว่าการตัดกิง่
ยาวตั้งแต่เริ่มแรกโดยตัดแบบที่เหลือใบไว้ 2 คู่ย่อมยาวกว่าตัดตัดให้เหลือใบเพียง 1 คู่ จึงท�ำให้การตัดแบบที่ 1
สูงกว่าการตัดแบบที่ 2 และ 3 นอกจากนี้การเหลือปลายยอดไว้ก็มีส่วนช่วยให้แบบที่ 1 และแบบที่ 2 พัฒนา
ทางความสูงได้เร็วกว่าแบบที่ 3 เพราะที่ปลายยอดมีเนื้อเยื่อเจริญ (Apical Meristem) ซึ่งเติบโตต่อไปได้เลย
ในขณะที่แบบที่ 3 ต้องใช้เวลาสร้างยอดขึ้นมาใหม่

Table 1  Averages of rootingdays, rooting percentages and height at 1-monthold of rooted
             seedlings produced from 3 types of cuttings taken from mini stocks of 4 clones.

Note: * 1) top shoots with 2 pair of leaves, 2) top shoots with 1 pair of leaves, 3) lower part of shoot with 1 pair of leaves
        ** Different alphabets in the same column indicates significantly  statistical differences atb p < 0.05 among treatments,
        NS means non-significantly different among treatment
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1. กล้าจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ อายุ 1 เดือน สามารถผลิตกิง่ ปักช�ำทีแ่ ตกรากได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
2. ลั ก ษณะการเตรี ย มกิ่ ง ปั ก ช� ำ ขนาดจิ๋ ว มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความเร็ ว ในการแตกราก
เปอร์เซ็นต์การแตกราก และความสูงของกล้าหลังการย้ายช�ำ 1 เดือน
3. ลักษณะการเตรียมกิ่งปักช�ำที่เหมาะสมส�ำหรับปักช�ำไม้สักจากกล้าขนาดจิ๋ว คือ กิ่งที่ตัดจากปลาย
ยอดลงมามีใบ 2 คู่
4. สายพันธุ์ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความเร็วในการแตกราก และความสูงของกล้าหลังการย้าย
ช�ำ 1 เดือน แต่ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อเปอร์เซ็นต์ในการแตกราก
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Siamese Rosewood : Conservation and
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บทคัดย่อ

พะยูงมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทย จัดเป็นไม้ชนิด
ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN, 2009) เนื้อไม้ใช้ในการ
ก่อสร้าง ท�ำเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ไม้ชนิดต่างๆ ไม้ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับถึงความมีราคา ความทนทาน
ความสวยงาม และความมีคุณค่า แม้ว่าไม้ชนิดนี้จะมีการถูกลักลอบตัดอยู่บ้างในอดีต แต่ก็ไม่รุนแรงและ
ขยายตัวในวงกว้างดังเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการไม้ชนิดนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศจีน ดังนั้น การอนุรักษ์ไม้พะยูงจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด และควรจะได้มีการด�ำเนินงานอย่าง
จริงจังและเร่งด่วนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการสงวนรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาพันธุกรรมในอนาคต การอนุรักษ์พันธุกรรมแบบในถิ่นได้ด�ำเนินการในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุ่มเทอย่างมากใน
การป้องกันรักษา แต่ไม้ชนิดนี้ยังคงถูกคุกคามอย่างหนัก จึงมีความเสี่ยงอย่างสูงต่อการสูญเสียพันธุกรรม
และความหลากหลายทางพันธุกรรม
กรมป่าไม้ได้ด�ำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมแบบนอกถิ่นในรูปของแปลงอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาวิจัย
และเสริมสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม ตามโครงการปรับปรุงพันธุ์และแปลงปลูกแบบต่างๆ เช่น
แปลงอนุรักษ์พันธุ์ สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ จวบจนปัจจุบัน ได้มีการคัดเลือกและบันทึกแม่ไม้จ�ำนวน
กว่า 455 ต้นจากป่าธรรมชาติ และป่าปลูกเพื่อการด�ำเนินการต่อไป ในส่วนของแหล่งผลิตเมล็ด ได้มีการจัด
สร้างและปรับปรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแบบที่เรียกว่า แหล่งผลิตเมล็ดพิสูจน์ถิ่นก�ำเนิด และสวนผลิตเมล็ด
ส�ำหรับการศึกษาวิจัยได้มีการศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรม การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ชีววิทยาการสืบต่อพันธุ์และการผสมพันธุ์ อย่างไรก็ตาม
ยังมีสิ่งที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอีกมาก ในช่วงท้ายมีการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
พันธุกรรม

ค�ำส�ำคัญ :  พะยูง การอนุรักษ์พันธุกรรมในถิ่นก�ำเนิด  การอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นก�ำเนิด  ไม้ชนิดที่มี

                แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  การปรับปรุงพันธุ์ แหล่งผลิตเมล็ดไม้ป่า
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ABSTRACT
Classified as vulnerable species by International Union for Conservation of Nature- IUCN red list of
threatened species (IUCN 2009), Siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre) occurs naturally in
Cambodia, Vietnam, Laos and Thailand. Its wood, used for construction, furniture and many other products,
has long been recognized as valuable, durable, beautiful and honorable. Other than illegal logging for domestic
uses in the past, recently the logging has been tremendously expanded in terms of the areas and
amount of wood due to the high wood demand in particular from China. As such,conservation of it should
be considered more seriously and urgently for the sake of maintaining genetic diversity and development
of germplasm in the future.  In situ genetic conservation of the species has been conserved in the protected
areas such as national park and wildlife sanctuary covering its natural distribution. However, illegal logging
in particular in those protected areas has become increasing seriously. The species is still a high risk of
losing genetic diversity and germplasm.
Royal Forest Department has conducted the rosewood ex situ genetic conservation in the forms
of field conservation for experiment purposes and for creating storages of genetic diversity through tree
improvement program and plantation plots such as gene conservation, arboretum, and botanical garden.  
At present, more than 455 superior trees has been selected and registered for further step. In terms of
seed sources, improved genetic materials have been developed as seed production area, provenance seed
stand, and seed orchard. Intensive study has been conducted on genetic diversity and genetic structure,
GIS application, vegetative propagation, reproductive biology and breeding. Although several activities on
ex situ genetic conservation have been conducted, lots of works still need to be added. Future works on
various activities on gene conservation of the species are also suggested.

Keywords : Dalbergia cochinchinensis Pierre, in situ genetic conservation, ex situ genetic  conservation,  
     

threatened species,  tree improvement,  seed sources
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ค�ำน�ำ
พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจส�ำคัญในประเทศไทยที่เป็น
ที่ยอมรับถึงความมีราคา ความทนทาน ความสวยงาม และความมีคุณค่า อยู่ในสกุล Dalbergia นอกเหนือจาก
ชิงชัน (Dalbergia oliverli Gamble) และกระพี้เขาควาย หรือ เก็ดด�ำ  (Dalbergia cultrate Graham ex Benth)
ซึง่ ทัง้ สามชนิดเนือ้ ไม้มลี กั ษณะใกล้เคียงกันมากจนเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องจ�ำเป็นต้องศึกษาการจ�ำแนกพรรณไม้เพือ่
ป้องกันการสับสนระหว่างชนิดไม้ทั้งสาม ปัจจุบันพะยูงจัดเป็นไม้มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งในตลาดต่างประเทศ
อีกด้วย อย่างไรก็ตามไม้ชนิดนี้เพิ่งได้รับความสนใจอย่างมากในระยะไม่กี่ปีมานี้ เห็นได้จากสถิติปริมาณไม้ที่
ท�ำออกจากป่า ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2532 ในปี พ.ศ. 2530 มีการท�ำไม้พะยูงออกสูงสุดในปริมาณเพียง 662
ลูกบาศก์เมตร เท่านัน้ ซึง่ น้อยมากเมือ่ เทียบกับไม้สกั (37,278 ลูกบาศก์เมตร) และไม้ประดู่ (51,937 ลูกบาศก์เมตร)
ในปีเดียวกัน (กรมป่าไม้, 2532) ท�ำให้มกี ารลักลอบตัดในป่าธรรมชาติอย่างมาก
แม้ว่าไม้ชนิดนี้จะมีการถูกลักลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติอยู่บ้างในอดีต แต่ก็ไม่รุนแรงและขยายตัว
ในวงกว้างดังเช่นในปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก ความต้องการไม้ชนิดนีเ้ ป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศจีน
ดังนั้น การอนุรักษ์ไม้พะยูงจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด และควรจะได้มีการด�ำเนินงานอย่างจริงจังและ
เร่งด่วนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการสงวนรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
พันธุกรรม ในอนาคตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานพยายามด�ำเนินงาน
เชิงรุกในการฟื้นฟูไม้พะยูง เพื่อแข่งกับการลักลอบตัดไม้พะยูงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน
และได้แต่งตั้งคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาไม้พะยูงแบบบูรณาการเพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาพะยูงทั้งระบบ
ตัง้ แต่งานวิจยั การส่งเสริมการปลูก การป้องกันและควบคุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารนี้จัดท�ำขึ้นจากข้อมูลที่รวบรวมได้และจากประสบการณ์ของผู้เรียบเรียงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย วางแผนและจัดการการอนุรักษ์ไม้พะยูงทั้งในบทบาทของนักวิจัย ผู้วางแผนและด�ำเนินกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ ในกิจกรรมบ�ำรุงแหล่งผลิตเมล็ดอายุเกิน 10 ปี กรมป่าไม้ เลขานุการคณะ
ท�ำงานปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กรมป่าไม้ และผู้ช่วยเลขานุการคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาไม้พะยูงแบบบูรณาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรพันธุกรรมไม้พะยูง โดยเน้นการอนุรักษ์แบบนอกถิ่น การด�ำเนินงานอนุรักษ์พะยูงที่ส�ำคัญในอดีต
และปัจจุบัน และข้อแนะน�ำในการด�ำเนินงานในอนาคต
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สถานภาพและการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของพะยูง
พะยูง (Phayung) เป็นชื่อท้องถิ่น (Local name) แต่ก็มีการเรียกขานที่แตกต่างกันไป ตามท้องถิ่นต่างๆ
เช่น กระยง กระยุง (เขมร – สุรินทร์) ขะยุง (อุบลราชธานี) ประดู่ลาย (ชลบุรี) พะยูงไหม (สระบุรี) ประดู่เสน
(ตราด) ประดู่ตม (จันทบุรี) หีวสีเมาะ (จีน) เป็นต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dalbergia cochinchinensis Pierre
อยู่ในอนุวงศ์ Papilionaceae วงศ์ Leguminosea มีชื่อสามัญ (Common name) หรือชื่อทางการค้าในตลาด
ต่างประเทศว่า Siamese Rosewood หรือ Thailand Rosewood มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในประเทศ พม่า กัมพูชา ลาว
เวียดนาม และไทย ส�ำหรับประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้น
ทั่วไปทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง
200-500 เมตร (ชัยสิทธิ์, 2538) ข้อมูลจากการปฏิบัติงานโดยงานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ส�ำนักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า ในสภาพปกติแม่ไม้ที่คัดเลือกไว้สามารถเก็บเมล็ดได้ต้นละ 1-2 กิโลกรัม
(37,000-42,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม) (เก็บเมล็ดราวปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) แต่ต้นทั่วไปซึ่งมี
เรือนยอดกว้าง ดอกผลมากกว่าอาจเก็บเมล็ดได้มากถึง 10-20 กิโลกรัม โดยเฉพาะในปีท่ผี ลดก (seed year)
อัตราการงอกเมล็ดในปีแรกทีเ่ ก็บสูงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 มีการประเมินว่าเมล็ด 1 กิโลกรัม สามารถเพาะเป็น
กล้าไม้ได้ประมาณ 25,000 กล้า หรือหากน�ำกล้าไปปลูกที่ระยะปลูก 4x4 เมตร จะปลูกได้ 250 ไร่ ทั้งนี้คิดอัตรา
การงอกที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณ 40,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม
ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พะยู ง จั ด เป็ น ไม้ ช นิ ด ที่ มี แ นวโน้ ม ใกล้ สู ญ พั น ธุ ์ ต ามบั ญ ชี แ ดงของสหภาพเพื่อ
การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ (IUCN, 2009) ใน ปี พ.ศ. 2556 การประชุมภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่ 16 หรือ (The 16th Meeting of the Conference of the Parties
to CITES: CITES CoP16) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพฯ มีมติก�ำหนดให้พะยูงเป็นพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยให้จัดอยู่ในบัญชีหมายเลข 2 การคุ้มครองของไซเตส ซึ่งสามารถ
ค้าขายได้แต่ต้องมีการควบคุม และมีการควบคุมไม่ให้ลดปริมาณในธรรมชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช, 2556ก)
พะยูงเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เช่นเดียวกับ สัก
ยาง ประดู่ ต้องมีการขออนุญาตท�ำไม้ก่อน รัฐบาลในสมัย พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ อาศัยมติคณะรัฐมนตรี
ให้อ�ำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น มีอ�ำนาจยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ
แต่กระนัน้ ปัญหาการลักลอบตัดไม้กย็ งั คงเกิดขัน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้พะยูงซึง่ ตามกฎหมาย
ถือว่ามีความความผิด อย่างไรก็ตามโทษจากการลักลอบตัดไม้พะยูงเพียงแค่ปรับ 10,000 บาท หรือจ�ำคุก
2-5 ปี เมื่อแลกกับผลประโยชน์ จึงยังคงมีผู้กล้าเสี่ยงในการกระท�ำผิด ท�ำให้ป่าพะยูงผืนสุดท้ายของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซงึ่ เหลืออยูเ่ ฉพาะในแถบเทือกเขาภูพานและเทือกเขาพนมดงรักเข้าสูข่ นั้ วิกฤต (ภาพที่ 1)
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จากปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะช่วง 5 ปีหลัง ความต้องการไม้พะยูงจากประเทศจีนมีมากขึน้
ราคาไม้พะยูงสูงขึ้นมาก ล่อใจให้มีการลักลอบตัดมากขึ้น หากส่งไปขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
จากสรุปรายงานการกระท�ำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคดีท�ำไม้พะยูงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
พบว่า มีจ�ำนวนสูงถึง 3,280 คดี ผู้กระท�ำผิดจ�ำนวน 2,014 คน ตรวจยึดไม้ได้ 31,935 ท่อน (หรือแผ่น) คิดเป็น
ปริมาตร 2,727,939 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าโดยเฉลี่ย (250,000 บาท/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นเงิน 719,159,550
บาท และพบว่า จ�ำนวนต้นพะยูงในป่าธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วเหลือจ�ำนวนต้นเพียง 1 ใน 3 นับจากปี พ.ศ.
2548 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื , 2556ข)
มีรายงานว่าเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือส่ วนเหนือ ซึ่ง ประกอบด้ วยอุท ยานแห่ง ชาติภู พาน
อุทยานแห่งชาติภูผายล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสฐี าน ในท้องที่ซ่งึ ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม มีป่าพะยูงซึ่งมีรวมกันประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ทั้งหมดถูกลักลอบตัดในช่วงปี 2549-2553 มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิ
พลเมือง, 2554)
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ก

ข
ภาพที่ 1 การลักลอบตัดไม้พะยูง (ก) เส้นทางการลักลอบขนไม้และการตัดไม้พะยูงที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ
(ข) แม่ไม้พะยูงที่คัดเลือกโดยทีมวิจัยพะยูง ถูกลักลอบตัดในปีถัดจากที่คัดเลือกไว้ (ภาพโดย
คุณสุชาติ นิ่มพิลา หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555)
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส�ำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า รายงานเขตพื้นที่อนุรักษ์
(Protected area) พบว่าพะยูงอยู่ใน 4 กลุ่มป่า และจากการส�ำรวจเบื้องต้นพบว่า มีพะยูงเหลืออยู่ประมาณ
250,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มป่าภูพาน-ภูสระดอกบัว และกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
ป่าพะยูงที่ส�ำคัญของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ภาพที่ 2)
1. กลุ่มป่าภูพาน-ภูสระดอกบัว ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสฐี าน ในท้องที่จังหวัด นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม
2. กลุ ่ ม ป่ า พนมดงรั ก -ผาแต้ ม ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู จ องนายอย เขตรั ก ษาพั น ธุ ์
สัตว์ปา่ ยอดโดม เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ พนมดงรัก เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยศาลา ในท้องทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
ศรีษะเกษ สุรนิ ทร์ และ บุรีรัมย์
3. กลุม่ ป่าภูเขียว-น�ำ้ หนาว ครอบคลุมพืน้ ที่ 4.4 ล้านไร่ ซึง่ กินพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และเทือกเขาเพชรบูรณ์ ตั้งแต่จังหวัดเลย ผ่านจังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ ก่อนไปสิ้นสุดที่จังหวัดลพบุรี
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และอุทยานแห่งชาติน�้ำหนาว ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลย หนองบังล�ำภู
อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และลพบุรี
4. กลุ ่ ม ป่ า ดงพญาเย็ น และเขาใหญ่ ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป างสี ด า
อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา และบุรรี ัมย์

ภาพที่ 2 เขตพื้นที่อนุรักษ์ที่พบพะยูง ซึ่งอยู่ในกลุ่มป่าภูพาน-ภูสระดอกบัว กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม
   กลุ่มป่าภูเขียว-น�้ำหนาวกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ส�ำนักป้องกันปราบปรามและควบคุม
   ไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื , 2555)
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การด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ของไม้พะยูงที่ส�ำคัญในอดีต

กรมป่าไม้

เมื่อเปรียบเทียบกับไม้สัก ไม้สนเขา ไม้โตเร็วต่างถิ่น เช่น ยูคาลิปตัส หรือ อะเคเซีย ในอดีตพะยูง
ไม่ถือว่าชนิดไม้หลักที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ จึงไม่มีโครงการด้านวิจัยและพัฒนาพันธุ์ในยุคแรกของโครงการ
ปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าในประเทศไทย (ส�ำหรับไม้สักเริ่มมีการด�ำเนินงานการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2500 โดย ศาสตราจารย์
ดร. สอาด บุญเกิด และในปี พ.ศ. 2508 รัฐบาลไทยโดยกรมป่าไม้ร่วมมือกับความร่วมมือระหว่างองค์กร
พัฒนาระหว่างประเทศแห่งเดนมาร์ก วางแผนการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักอย่างเป็นระบบ จัดตั้งศูนย์ปรับปรุงพันธุ์
ไม้สักในปีเดียวกันโดยมีการด�ำเนินการทั้งทางด้านวิจัย และด้านพัฒนาเทคนิคด้านต่างๆ เช่น ขยายพันธุ์ และ
การทดลองภาคสนาม)
แต่ส�ำหรับพะยูง การวิจัยและพัฒนาการด�ำเนินงานอนุรักษ์ไม้พะยูงได้เริ่มอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.
2530 โดยโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Forest Tree Seed Centre) มีการ
จัดสร้างแปลงทดสอบถิ่นก�ำเนิด (Provenance trials) และแปลงอนุรักษ์พันธุ์ (Gene conservation plot) ที่สถานี
วนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นเนื้อที่กว่า 300 ไร่ และได้ด�ำเนินการเพิ่มเติมอีกกว่า 200 ไร่
ในปี พ.ศ. 2535 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือ ปี พ.ศ. 2532 – 2536 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และ
DANIDA Forest Seed Centre ได้ด�ำเนินการสร้างแปลงอนุรักษ์พันธุกรรม (Gene bank) ที่จังหวัดก�ำแพงเพชร
นครราชสีมา สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี และกาญจนบุรี โดยได้ทำ� การคัดแม่ไม้ในท้องถิน่ เก็บเมล็ด และปลูกในท้องถิน่
โดยแม่ไม้ที่คัดเลือกไว้ทั้งสิ้น 38 ต้น (ตารางที่ 1) ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการปลูกแปลงปลูกเชิงวิจัยแบบ
การทดสอบลูกหลาน (Progeny test) ทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั ดงลาน จังหวัดขอนแก่น ในเนือ้ ที่ 35 ไร่ จาก 80 สายพันธุ์
(Family) (ภาพที่ 3)
นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพะยูงเพื่อการอนุรักษ์แบบนอกถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แปลงอนุรักษ์พันธุ์
(Gene conservation plot) สวนผลิตเมล็ด (Seed orchard) แหล่งผลิตเมล็ดพิสูจน์ถิ่นก�ำเนิด (Provenance seed
stand) แหล่งผลิตเมล็ด (Seed production area) และแปลงเพื่อการศึกษาทางธรรมชาติ (Demonstration plot)
ในจังหวัดต่างๆ คือ เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา อุบลราชธานี กาญจนบุรี
ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นเนื้อที่ ประมาณ 1,140 ไร่
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การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
กรมป่าไม้

ตารางที่ 1 แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้พะยูงในท้องที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกโดยใช้
ตารางที่ 1 ปลงอนุรักษ์พันธุกรรมเม้พะยูง฿นท้องที่ภาคกลางละภาคตะวันออกฉียงหนือ ปลูกดย฿ช้
               เมล็ดพันธุ์จากต้นแม่ไม้ท่คี ัดเลือกในป่าธรรมชาติ
มล็ดพันธุ์จากต้นม่เม้ที่คัดลือก฿นปุาธรรมชาติ
หน่วยงาน
จังหวัด
นื้อที่ (เร่)
จํานวนม่เม้ที่คัดลือก
สถานีวนวัฒนวิจัยกําพงพชร กําพงพชร
100
25
สถานีวนวัฒวิจัยสะกราช
นครราชสีมา
62.5
เม่ระบุ
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
สุรินทร์
62.5
เม่ระบุ
สถานีวนวัฒนวิจัยอุบ ลราชธานี อุบลราชธานี
62.5
เม่ระบุ
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง
กาญจนบุรี
62.5
13
รวม
350
38
ทีที่ม่มา:  ดั
า: ดดัแปลงจาก
ดปลงจากFORGENMAP(2002)
FORGENMAP(2002)

ภาพที่ 3 ปลงทดสอบลูกหลานปลูกปีพ.ศ. 2542 จากม่เม้ 80 สายพันธุท์ ี่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน
ภาพที่ 3 แปลงทดสอบลูกหลานปลูกปีพ.ศ. 2542 จากแม่ไม้ 80 สายพันธุ์ ที่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน
จังหวัดขอนก่น ซึ่ง฿นปีพ.ศ. 2555 เด้ทําการตัดขยายระยะพื่อปรับปรุงป็นสวนผลิตมล็ดพันธุ์
  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ได้ท�ำการตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงเป็นสวนผลิตเมล็ดพันธุ์
(ภาพดยคุณวิรจน์ ครองกิจสิริ หัวหน้า สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนก่น)
  (ภาพโดยคุณวิโรจน์ ครองกิจสิริ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น)
		
Soonhuae et al. (1994); Yooyuen et al. (2011) ดํ า นินงานวิจัยความหลากหลายละ
Soonhuae et al. (1994); Yooyuen et al. (2011) ด�ำเนินงานวิจัยความหลากหลายและโครงสร้างทาง
ครงสร้า งทางพันธุกรรมดย฿ช้ข้อ มูล DNA พบว่า พะยูง ป็นพืช ที่ต้อ งการการผสมข้า ม (Obligate
พันธุกรรมโดยใช้ข้อมูล DNA พบว่า พะยูงเป็นพืชที่ต้องการการผสมข้าม (Obligate outcrossing) และมีความ
outcrossing) ละมีความหลากหลายทางพันธุ กรรมทั้ง ภาย฿นละระหว่า งกลุ่ มประชากรสู ง มาก
หลากหลายทางพั
่มประชากรสูงregion)
มาก สามารถแบ่
่มประชากรหลั
สามารถบ่
ง ป็นนธุก2รรมทั
กลุง้ ่ มภายในและระหว่
ประชากรหลัากงกลุ(Geographic
สอดคล้งเป็
อ งน  2
คือกลุกลุ
่ม ทางภาค ก
(Geographic
คือ กลุ่มทางภาคตะวั
ยงเหนือและกลุ
่มภาคกลาง
ประโชติ ซุ่นอื้อ
ตะวั
นออกฉีregion)
ยงหนือสอดคล้
ละกลุอ่มง ภาคกลาง
ประชติ ซุน่ นออกเฉี
อื้อ ละคณะ
(2537)
ยัง เด้ ศึกษาระบบการ
ยังได้งมีศอกึ ัตษาระบบการสื
นธุดง์ ว้ (Outcrossing
ยว่าพะยูงมีอตั ราการผสมข้
มสูง 99.3
(Outcrossing rate) ถึงร้อยละ 99.3
สืและคณะ
บพันธุ์ด(2537)
้วยว่าพะยู
ราการผสมข้บาพัมสู
rate) ถึงร้อายละ
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กรมป่าไม้

การด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
นอกเหนือจากการป้องกันและปราบปรามที่ด�ำเนินการกันอย่างจริงจัง โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจต่างๆ เช่น คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาไม้พะยูงแบบ
บูรณาการ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) คณะท�ำงานป้องกันและปราบปรามไม้พะยูง
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) การด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น  ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ด�ำเนินโครงการป่าไม้พะยูงและไม้มคี า่ หายากขนาดใหญ่คนื สูถ่ นิ่ อีสานใต้
ด�ำเนินการปลูกพะยูงในพื้นที่ 102,393 ไร่ (4,784,950 กล้า)
ในป่าอนุรักษ์และป่าเสื่อมโทรมพื้นที่จังหวัดยโสธร มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี แล้วในส่วนวิชาการได้มีสรุปล�ำดับความส�ำคัญและเร่งด่วนของการด�ำเนินงานวิจัยการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ และการด�ำเนินการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้ในประเทศไทย โดยพะยูงถือเป็น
ไม้ที่มีความส�ำคัญที่สุด ตามด้วยมะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง ประดู่ และสัก (Changtragoon et al., 2012)
โดยแสดงผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ สถานภาพการอนุรักษ์ความส�ำคัญและความเร่งด่วนของการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษาวิจัย In situ & Ex situ Genetic Conservation ซึ่งควรจะได้มกี ารด�ำเนินงานในอนาคต
ของไม้แต่ละชนิด
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มงานวนวัฒนวิจัยได้ด�ำเนินงานสานต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไม้พะยูง
ทั้งในส่วนงานวิจัยและในส่วนการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ในภาคสนาม ส�ำหรับงานวิจัยได้มีการวิจัยด้าน
ปรับปรุงพันธุ์และด้านวนวัฒนวิทยา ได้แก่ การศึกษาชีววิทยาดอก ระบบการสืบพันธุ์ การขยายพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศรูปแบบต่างๆ เช่น ปักช�ำ  ตอน และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การทดสอบระยะปลูกที่เหมาะสม และการ
ศึ ก ษาการกระจายพั น ธุ ์ โ ดยใช้ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศ นอกจากนี้ จ ะมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลศึ ก ษา Progenyprovenance trials ที่ปลูกไว้ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพ.ศ. 2530 ซึ่งจะสามารถท�ำให้
น�ำผลการศึกษาไปคัดเลือกพันธุ์ไม้จากแหล่งต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่อื่นต่อไป
ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุภ์ าคสนาม ล่าสุดได้มกี ารจัดสร้างแปลงทดสอบลูกหลานในปี พ.ศ.
2553 ในภาคเหนือ (พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ภาคกลาง (ราชบุรี) และภาคใต้ (สุราษฏร์
ธานี) โดยรวบรวมแม่ไม้จ�ำนวนทัง้ สิ้น 100 สายพันธุ์ จาก 20 แหล่ง (Provenance)
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ก

ข

ภาพที่ 4 แปลงทดสอบลูกหลานอายุ 2 ปี จากแม่ไม้ 100 สายพันธุ์ (ก) ที่สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก และ (ข) ที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ภาพโดยคุณจรัส ช่วยนะ และคุณจิรพงษ์ เอกวานิช ตามล�ำดับ)
ในส่วนของการคัดเลือกแม่ไม้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ในการ
บันทึก เก็บรวบรวมต้นไม้ลักษณะดีทางด้านการเติบโตและรูปทรง กรมป่าไม้ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
จนปัจจุบันมีแม่ไม้ที่คัดเลือกไว้รวมทัง้ สิ้นกว่า 455 ต้น ในท้องที่ 19 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร อุดรธานี
สกลนคร ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร เลย สระบุรี
ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรขี ันธ์ และสงขลา โดยคัดเลือกจากป่าธรรมชาติผ่านทางโครงการวิจัย
และสวนป่าทั่วไป และจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ กิจกรรมบ�ำรุงแหล่งผลิตเมล็ดอายุเกิน
10 ปี ในพื้นที่แปลงปลูกของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ทั้งนี้แม่ไม้เกือบ
ทั้งหมดได้มีการบันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการคัดเลือกแม่ไม้เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพะยูง
ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า ไม้พะยูงในปัจจุบันตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรมเนื่องจากถูกลักลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติออย่างรุนแรงและขยายตัวในวงกว้าง
ดังนั้นการอนุรักษ์ไม้พะยูงจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด และควรจะได้มกี ารด�ำเนินงานอย่างจริงจังและเร่งด่วน
มากขึ้น ควรด�ำเนินการแก้ไขปัญหาพะยูงทัง้ ระบบ ตั้งแต่งานวิจัย การส่งเสริมการปลูก การป้องกันและควบคุม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อแนะน�ำในการด�ำเนินงาน
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพะยูงในภาพรวมพอสรุปได้ดังนี้
1. นอกเหนือจากงานป้องกันการลักลอบตัดไม้ สิ่งที่ต้องท�ำควบคู่กันไป อย่างเร่งด่วนและจริงจัง
คือการอนุรักษ์แบบนอกถิ่นก�ำเนิดในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดสร้างแปลงอนุรักษ์ แปลงวิจัย และพัฒนาพันธุ์
รวมทั้งการศึกษาด้านการขยายพันธุ์ คุณสมบัติไม้ แก่นไม้ และการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้
พะยูง
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2. ควรจัดท�ำยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และจัดการพันธุกรรมไม้พะยูงระดับชาติ
3. ควรส่งเสริมให้การขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์พะยูงพันธุ์ดใี ห้มากขึ้น
4. ควรเสริม สร้ า งเครือ ข่ า ยและพั น ธมิต รระหว่ า งผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ไม้ พ ะยู ง ทั้ง ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
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Melientha Suavis Pierre the Interesting
Root Parasiticplant Species
แก้วนภา กิตติบรรพชา1 KAEWNAPA KITTIBANPACHA
บทคัดย่อ
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวดได้ท�ำการศึกษาปัจจัยบางประการที่ท�ำให้ผักหวานป่า (Melientha suavis
Pierre) สามารถเติบโตและทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนต่อการด�ำรงชีวิต เช่น ไฟป่า การตัดโค่นให้เตี้ย
การถูกเด็ดยอดอ่อนอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง อีกทัง้ ในแปลงปลูกมักมีการเจริญเติบโตไม่สม�่ำเสมอและมีอัตรา
การรอดตายต�่ำในระยะกล้า ในปี 2556 จึงท�ำการศึกษาเกี่ยวกับระบบรากของกล้าผักหวานป่าที่ปลูกในวัสดุ
ปลูกต่างๆ ได้แก่ ทราย ลูกรัง ดินจอมปลวก ดินผิว และดินผสมโบกาฉิ เป็นปัจจัยหลัก มีการปลูกต้นผักเป็ดแดง
ถัว่ เหลือง และไม่ได้ปลูกพืชแซม เป็นปัจจัยรอง โดยไม่ปลูกพืชแซมในดินผิว เป็นปัจจัยควบคุม ท�ำการศึกษากล้า
ผักหวานป่าเมื่ออายุ 44 เดือน พบว่าผักหวานป่าที่แซมถั่วเหลือง ไม่ปลูกพืชแซม และปัจจัยควบคุมตายหมด
แต่ต้นที่ปลูกแซมกับผักเป็ดแดงรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ น�ำกระถางที่ปลูกผักเป็ดแดงแซมถอดตุ้มดินออก
ตรวจดูพบว่ารากผักหวานป่ามีการสร้างอวัยวะเพื่อยึดเกาะรากผักเป็ดแดง และเมื่อน�ำมาผ่าตามขวางจะเห็น
ว่ามีการเคลื่อนย้ายของน�้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในระบบท่อล�ำเลียงของรากผักเป็ดแดงเข้าสู่ระบบท่อล�ำเลียง
ของผักหวานป่า ซึง่ อวัยวะนี้ เรียกว่า รากเบียน (Haustorium) ตรวจดูในวัสดุปลูก 5 ชนิด พบว่าในดินผสมโบกาฉิราก
ผักเป็ดแดงและรากผักหวานป่าเติบโตได้ดีท�ำให้เกิด Haustorium จ�ำนวนมาก และจากการขุดส�ำรวจรากต้น
ผักหวานป่าที่ขึ้นในป่าธรรมชาติ พบว่ามีการสร้าง Haustorium เพื่อยึดเกาะกับรากต้นเต็ง เหียง และรากพืช
ชนิดอื่นที่ไม่สามารถจ�ำแนกชนิดรากด้วย จากการที่ผักหวานป่าเป็นพืชรากเบียน (root parasitic plant species)
สามารถดูดน�้ำและธาตุอาหารจากพืชอาศัย (Host) ที่อยู่ข้างเคียงไปใช้ในการด�ำรงชีวิต เกษตรกรจึงต้อง
ปลูกพืชอาศัยเพื่อช่วยหาอาหารให้ผักหวานป่า เพื่อให้การปลูกผักหวานป่าเชิงเศรษฐกิจประสบความส�ำเร็จ
ส�ำหรับชนิดพืชอาศัยที่เหมาะสม ยังคงต้องมีการศึกษาและทดลองต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :  ผักหวานป่า  รากเบียน  พืชรากเบียน  พืชอาศัย

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
In 2013, Maehuad Silvicultural Research Station had studied on some factors which supported to
Melientha suavis Pierre to grow, survive, and tolerate in hazard environment such as forest fire, top pruning,
heavy - continuously shoot harvesting, and unevengrowth performance - poor survival in M. suavis plantation.
M. suavis container seedling’s root systems at 44 months age which planted by using 5 planting
media ; sand, lateritic soil, ant hill soil, top soil, top soil with bokashi which growing together with 2 annual
crops species ; Alternanthera  ficoides R. Br., Glycine max (L.) Merrill and control, were accessed. All
M. suavis seedling which planted together with Glycine max (L.) Merrill and control died but 100% of M. suavis
seedling which planted together with A. ficoides. Still alive. M. suavis seedling’s root system, after cleaned
planting media out, there were haustoria which promoted to fix their root to A. ficoides’s root. Cross-section
of the haustoria showed M. suavis’s root jointing to A. ficoides’s Xylem for some water and nutrient. The
study shown that plenty of haustoria in top soil with bokashi which were uncountable and could not count
haustoria for sand treatment M. suavis tree’s root in natural forest, the haustoria also found with Shorea
obtusa Wall., Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq. and some other plants which could not be indentified
from the root. As M. suavis was root parasitic plant species which can derives some water and nutrient  
from host plants for surviving. So, benefit host plant species selection are need for achievement of M. suavis.
plantation

Keywords : Melientha suavis Pierre,  parasitic plant,  host,  haustorium (haustoria)
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ค�ำน�ำ
ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre อยู่ในวงศ์ OPILIACEAE มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในแถบประเทศเอเชีย
อาคเนย์ ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ส่วนมากพบในป่าเต็งรัง และป่า
เบญจพรรณ (ณัฎฐากร,  2552) ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ยอดอ่อน ดอก และผลอ่อนน�ำมารวก ต้ม นึ่ง
มีรสหวาน รับประทานเป็นผักกับน�ำ้ พริก หรือปรุงอาหารแทนผักได้ทุกชนิด เช่น แกงใส่ไข่มดแดง แกงส้ม ต้มย�ำ 
ผัดน�้ำมันหอย ย�ำ  ทอดกับไข่ แม้แต่ก๋วยเตี๋ยวผักหวานป่าก็เป็นที่นิยมบริโภคในท้องที่ อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (อภิญญา,  ไม่ทราบปี) มีรสชาติอร่อยการปลูกเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ
ยังไม่แพร่หลาย และประสบความส�ำเร็จในบางพื้นที่ ปัญหาส�ำคัญของพันธุ์ไม้ชนิดนี้มีความแตกต่างจากไม้ผล
หรือไม้ป่าทั่วไป คือ จะประสบปัญหาการเจริญเติบโตไม่สม�่ำเสมอ อัตราการรอดตายต�่ำ  และต้องมีพืชอื่นอยู่
ข้างเคียงเสมอ จากประสบการณ์ของเจ้าของสวนที่ อ�ำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่าเกษตรกรที่ปลูกด้วย
เมล็ดมีอัตราการรอดตายเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ Arituch Entertainment (2555) และ Chanhom Kulakesa (2555)
ว่ารากผักหวานป่าบอบบางมากหากรากช�ำ้ จะท�ำให้ตน้ กล้าตายได้งา่ ย นอกจากนัน้ ยังชอบร่มร�ำไร ช่วง 2-3  ปแี รก
ต้องปลูกพืชพี่เลี้ยง เช่น ต้นตะขบ ด้วย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกษตรกรมักจะบอกต่อกันไป ถนอมหวัง และมงคล  
(2507) ได้ศกึ ษาพิษของผักหวานป่าว่าผักหวานป่าที่เป็นโรค ถ้าบริโภคเข้าไปแล้วพิษท�ำให้ตายได้
แก้วนภา (2555ก) ได้สมั ภาษณ์เกษตรกรชือ่ คุณบุญช่วย สนม อยูบ่ า้ นเลขที่ 14 หมู่ 7 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จะใช้วิธีขุดหลุมแล้วใช้ผลแก่สีเหลือง 1-3 ผลต่อหลุม หรือใช้วิธีขยี้เปลือกออกเหลือ
แต่เมล็ด น�ำไปผึ่งลมให้แห้งแล้วเอาผ้าหนาๆ คลุม รดน�้ำจนกว่าเปลือกจะแตกออกจึงน�ำไปใส่ในหลุมที่เตรียม
ไว้โดยฝังกลบเมล็ดไม่ลึกมากนัก ระยะปลูก 2x2 เมตร ใส่ปุ๋ยคอก มูลค้างคาว ต้องหมั่นดูแลเรื่องน�้ำ  และจะ
ไม่มีการย้ายปลูกใหม่ อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญคือ ก่อนปลูกจะเตรียมพื้นที่โดยการปลูกไม้ใหญ่ท่สี ามารถให้ร่ม
เงาหรือปลูกภายใต้เรือนยอดของไม้ดงั้ เดิมของสวนหลังบ้าน เช่น มะขามเทศ และอื่นๆ ในพื้นที่ 7 ไร่ สามารถ
ท�ำรายได้จากการเก็บยอดผักหวานป่าขายสร้างรายได้อย่างดี
นอกจากนีย้ งั พบว่าในป่าธรรมชาติตน้ ผักหวานป่ามักมีปจั จัยภายนอกรบกวนหลายอย่าง เช่น ไฟป่า แมลง
การถูกรบกวนโดยการเด็ดยอดอ่อน การตัดโค่นให้เตีย้ ท�ำให้ตน้ มักมีสภาพแคระแกร็น นอกจากนีย้ งั เป็นพืชแยกเพศ
และมีความส�ำเร็จในการสืบพันธุ์ต�่ำมาก เท่ากับ 0.01 (หากมีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง ดอกทุกดอกภายในช่อ
ดอกพัฒนาไปเป็นผลทั้งหมด และไข่อ่อนทุกใบของดอกพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ (แก้วนภา และจ�ำนรรจ์,
2550) แก้วนภา  (2555ข) ศึกษาอิทธิพลของการพรางแสงกับการปลูกผักเป็ดแดงแซมต่อผักหวานป่าในระยะ
กล้าใน 4 ปัจจัย ได้แก่ พรางแสงเฉพาะด้านข้าง ปลูกผักเป็ดแดงแซม ปลูกผักเป็ดแดงแซมร่วมกับการ
พรางแสงเฉพาะด้านข้าง และปัจจัยควบคุม พบว่า กล้าผักหวานป่าที่ปลูกผักเป็ดแดงแซม/ไม่แซม เมื่ออายุ
1 ปี 8 เดือน มีการเจริญเติบโตด้านความสูงของล�ำต้น และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับคอรากแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง และได้ศึกษาการปลูกร่วมกับผักเป็ดแดงแซม/ไม่แซมในระบบ Hydroponics พบว่า
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การเติบโตด้านความสูงของล�ำต้นและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับคอรากไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากรากผักหวานป่าสามารถดูดธาตุอาหารจากสารละลายเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
องค์ประกอบของรากพืชใบเลี้ยงคู่ ตามภาพของ ช่อทิพย์, ไม่ทราบปี น�ำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็น
โครงสร้างของรากพืชใบเลี้ยงคู่ รายละเอียดตามภาพที่ 1  เอกสารของ Daniel L. Nickrent, ไม่ทราบปี พบว่า
พืชบางชนิดเป็นพืชรากเบียน (rootparasitic plant species) ที่มีระบบรากพิเศษที่เรียกว่า รากเบียน haustoria
(ในรูปพหูพจน์) หรือ haustorium (ในรูปเอกพจน์) การสร้างอวัยวะเหล่านี้เป็นส่วนของรากพิเศษ เพื่อท�ำหน้าที่
ยึดเกาะรากพืชที่เป็นพืชอาศัย (host) เพื่อแบ่งน�้ำและธาตุอาหารของพืชอาศัยมาใช้เพื่อการเติบโตของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ณัฐพล (2555) กล่าวถึงวิวัฒนาการของรากเบียน และสาเหตุของการเกิดรากเบียนยังไม่
ทราบแน่ชัด แต่รากเบียนช่วยให้พืชอยู่รอดในที่มีสารอาหารขาดแคลนได้ดีกว่า และการมีรากเบียนกลายเป็น
ลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง จึงท�ำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำรงชีวิต
ของผักหวานป่าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถประสบความส�ำเร็จในการปลูกผักหวานป่า เพื่อมีไว้บริโภคใน
บ้านและสร้างรายได้เป็นอาชีพอย่างยั่งยืน

วิธีการศึกษา
เริม่ ด�ำเนินการศึกษาในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน 2556 ทีส่ ถานีวนวัฒนวิจยั แม่หวด อ�ำเภองาว
จังหวัดล�ำปาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท�ำให้กล้าผักหวานป่ามีอัตราการรอดตายสูง จากกล้าผักหวานป่าอายุ
2 ปี ที่ปลูกผักเป็ดแดง (Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson) แซมในถุงเพาะขนาด 5X7 นิ้ว โดยล้าง
ระบบรากเพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของรากผักหวานป่ากับรากผักเป็ดแดง
2. ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการเจริญเติบโต โดยการสุ่มเลือกกล้าผักหวานป่า อายุ
44 เดือน ที่ปลูกในกระถางพลาสติกขนาด 11 นิ้ว ซึ่งปลูกมาตัง้ แต่ในปี พ.ศ. 2552 ใช้วัสดุปลูกต่างกัน 5 ชนิด
ได้แก่ ทรายหยาบ ดินลูกรัง ดินจอมปลวก ดินผิว และดินผสมโบกาฉิ เป็นปัจจัยหลัก มีปจั จัยรอง คือ ปลูกพืชแซม
และไม่ปลูกพืชแซม พืชที่ปลูก ได้แก่ ผักเป็ดแดง ซึ่งเป็นพืชล้มลุกหลายปี และถั่วเหลือง (Glycine max (L.)
Merrill) เป็นพืชอายุสนั้ มีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน มีไม่ปลูกพืชแซมในดินผิวเป็นปัจจัยควบคุม จ�ำนวน 4 ซ�้ำๆ ละ 3
กระถาง ส�ำหรับวัสดุทรายหยาบจะให้สารละลายธาตุอาหารที่ใช้กับผักสลัดสลับปุ๋ยเม็ดที่มีธาตุอาหารครบของ
ดิเรก  (2547) ท�ำการตรวจนับจ�ำนวน Haustorium ในระบบรากพร้อมกับสังเกตลักษณะการเจริญเติบโต
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3. ศึกษาระบบรากต้นผักหวานป่าในป่าธรรมชาติ โดยการขุดรากส�ำรวจตั้งแต่โคนต้นผักหวานป่าถึง
ปลายรากจ�ำนวน 9 ต้นๆ ละ 2 ราก (ด้วยเกรงว่าอาจท�ำให้ต้นผักหวานป่าเป็นอันตรายได้) เพื่อศึกษาความ
สัมพันธ์ทางระบบรากกับไม้อ่นื )
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. กล้าผักหวานป่าในถุงเพาะช�ำขนาด 5X7 นิ้ว อายุ 2 ปี ที่ปลูกแซมด้วยผักเป็ดแดง มีอัตราการรอด
ตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อท�ำการล้างวัสดุปลูกออก พบว่ารากผักหวานป่ามีการสร้างอวัยวะเพื่อยึดเกาะ
กับรากผักเป็ดแดงหลายแห่ง ตามภาพที่ 2
เมื่ อ น� ำ  Haustorium ที่ ยึ ด เกาะติ ด กั บ รากผั ก เป็ ด แดงมาตั ด ตามขวางแล้ ว ย้ อ มสี ถ ่ า ยภาพด้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน รายละเอียดตามภาพที่ 3 สังเกตจะเห็นว่า haustorium จะเกาะกับรากผักเป็ด
แดงบางส่วน และผนังเซลล์ของรากผักเป็ดแดงจะแตกออก มีบางส่วนของน�้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในระบบท่อ
ล�ำเลียงของรากผักเป็ดแดงเข้าไปในระบบท่อล�ำเลียงของผักหวานป่า
2. การศึกษาการเติบโตของผักหวานป่าในกระถางที่ใช้วัสดุปลูก 5 ชนิด ได้แก่ ทรายหยาบ ดินลูกรัง
ดินจอมปลวก ดินผิว และดินผสมโบกาฉิ ขณะอายุ 44 เดือน ในกระถางทีป่ ลูกถัว่ เหลืองแซม เมือ่ ถัว่ เหลืองตาย
หลังอายุ 60 วัน ผักหวานป่าจะไม่มีพืชแซมเช่นเดียวกับปัจจัยไม่ปลูกแซม ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป 44 เดือน
พบว่ากล้าผักหวานป่าทีเ่ คยปลูกถัว่ เหลืองแซม และไม่ปลูกพืชแซมตายหมด ในขณะทีผ่ กั หวานป่าทีท่ ำ� การปลูก
ผักเป็ดแดงแซมมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ตามภาพที่ 4 ส่วนปลายรากของผักหวานป่ามีขนาดใหญ่
มีความแข็งแรงและมีรากขนอ่อนจ�ำนวนมาก ตามภาพที่ 5  และสามารถยึดเกาะรากผักเป็ดแดง ตามภาพ
ที่ 6  เมื่อถอดตุ้มวัสดุปลูกออกจากกระถาง สังเกตพบว่าทุกจุดที่รากผักหวานป่าสัมผัสกับรากผักเป็ดแดง
รากผักหวานป่าจะสร้าง haustorium เพือ่ ยึดเกาะกับรากผักเป็ดแดง สุม่ เลือกวัสดุปลูกละหนึง่ กระถางนับจ�ำนวน
haustoria ตามตารางที่ 1 และสังเกตในแต่ละกระถางพบรายละเอียด ดังนี้
2.1 กระถางทรายหยาบ พบว่ารากผักหวานป่าสร้างอวัยวะนี้ด้วยเหมือนกัน แต่เนื่องจากในขณะ
ถอดตุ้มออกจากกระถาง เม็ดทรายจะไม่เกาะกันเป็นก้อน อวัยวะดังกล่าวจึงหลุดออกจากราก แต่เมื่อดูผ่าน
กล้องจุลทรรศน์จะพบชัดเจนโดยมีลักษณะ ตามภาพที่ 7 และ 8(a)
2.2 กระถางลูกรัง เห็นได้ชัดว่าผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดี ระบบรากมีการสร้างอวัยวะเพื่อยึดเกาะ
กับรากผั ก เป็ ด แดงจ�ำนวนมาก สัง เกตเห็นว่ า ในกระถางลู ก รั ง มีโ พรงอากาศอยู ่ ร ะหว่ า งเม็ ดของก้ อนหิน
ซึ่งบริเวณนั้นจะมีรากผักหวานป่ามากระจุกอยู่รวมกันและรากมีความแข็งแรงมากด้วย ตามภาพที่ 8(b)
นับจ�ำนวน haustoria ได้ 83 อัน
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2.3 กระถางดินจอมปลวก พบเส้นใยเชือ้ ราอยู่บ้าง Haustoria มีขนาดใหญ่สมบูร ณ์ดี เมื่อ
นจอมปลวก
ทุบตุ้มดิน นับ2.3จํากระถางดิ
นวน haustoria
ได้ 78พบเส้
อันนใยเชื้อราอยู่บ้าง Haustoria มีขนาดใหญ่สมบูรณ์ดี เมื่อทุบตุ้มดิน
กรมป่าไม้

นับจ�ำนวน haustoria ได้ 78 อัน
2.4กระถางดิ
กระถางดิ
ว ลักษณะของกล้
าผัากมีหวานปุ
มีสำภาพดี
พบจํา นวน
2.4
นผิว ลันกผิษณะของกล้
าผักหวานป่
สภาพดี าพบจ�
นวน Haustoria
53 อันHaustoria
ตามภาพที53
่ 8 อั น
ตามภาพที
8 (d,ำดัe)บ และภาพที
ตามลําดับ่ 8eและภาพที
่ 8 eการเกิ
แสดงลั
กษณะ
การเกิ
ด ของ้มดิHaustoria
ภายในตุ้มดิน
(d, e) ่ตามล�
แสดงลักษณะ
ด ของ
Haustoria
ภายในตุ
น
2.5
นผสมโบกาฉิ
ขณะถอดตุ
้มออกจากกระถางใช้
น�้ำราดท�ำให้ Haustoria
กและ ที่ มี
2.5กระถางดิ
กระถางดิ
นผสมโบกาฉิ
ขณะถอดตุ
้มออกจากกระถางใช้
น้ํา ราดทํทีา่มให้ีขนาดเล็
Haustoria
มีจ�ำกนวนมากหลุ
ดออกจากรากผั
กหวานป่า จากการสั
งเกตในกระถางดิ
นผสมโบกาฉิ
นี้น่าจะมีธาตุนอผสมโบกาฉิ
าหารอย่าง นี้
ขนาดเล็
และมีจํานวนมากหลุ
ดออกจากรากผั
กหวานปุ
า จากการสั
ง เกตในกระถางดิ
อุดมสมบูรณ์ท�ำให้รากผักเป็ดแดงเกิดใหม่จ�ำนวนมาก รากผักหวานป่าก็เติบโตดีได้เช่นกัน จนไม่สามารถนับ
น่าจะมี
ธาตุอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ทําให้รากผักเป็ดแดงเกิดใหม่จํานวนมาก รากผั กหวานปุา ก็เ ติบ โต
Haustoria ได้ ตามภาพที่ 9
ดีได้เช่นกัน จนไม่สามารถนับ Haustoria ได้ ตามภาพที่ 9
แต่พบสิง่ ทีน่ า่ สังเกตว่า รากผักเป็ดแดงทีแ่ ห้งหมดอายุแล้ว Haustorium ทีถ่ กู สร้างขึน้ มาของผักหวานป่า
พบสิ่งที่น่าสังเกตว่
แ ล้ว Haustorium
ูกสร้haustoria
า งขึ้นมาของ
ก็แห้แต่
งและหมดความมี
ชีวิตด้าวรากผั
ยเช่นกักนสุเป็่มดเลืแดงที
อกวัส่ดุแปห้ลูงกหมดอายุ
ละหนึ่งกระถางตามข้
างต้นนับทีจ�่ ถำนวน
สรุปตามตารางที
่1
ผักหวานปุ
า ก็ แ ห้ง และหมดความมี
ชีวิตด้ว ยเช่นกัน สุ่มเลือ กวัสดุป ลูกละหนึ่ง กระถางตามข้า งต้นนับ

จํานวน haustoria สรุปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจ�
ำนวน่ 1haustoria
กหวานป่าของรากผั
ที่ปลูกในวัสกดุหวานปุ
ต่าง ๆ าที่ปลูกในวัสดุต่าง ๆ
ตารางที
แสดงจําของรากผั
นวน haustoria
วัสดุปลูกในกระถางพลาสติ ก
1. ดินผสมโบกาฉิ

จํานวน haustoria
จํานวนมาก

2. ลูกรั ง

83

3. ดินจอมปลวก

78

4. ดินผิว

53

3. ในส่ว นการศึกษาการเกิดรากเบี ยนของรากผั กหวานปุา กับ ชนิดพื ช ที่ขึ้ นข้า งเคียงในปุ า
3. ในส่วนการศึ
กษาการเกิ
ดรากเบี
นของรากผักพบว่
หวานป่
ากับชนิ
ดพืชที่ขาึ้นสร้
ข้าางเคี
ยงในป่
ธรรมชาติ โดยการขุ
ดสํารวจตั
้งแต่โคนต้
นถึงยปลายราก
ารากผั
กหวานปุ
งอวั
ยวะทีาธรรมชาติ
่ทํา หน้า ที่ยึด
ง้ แต่อโคนต้
ถึงปลายราก
พบว่ารากผั
าสร้งางอวั
ยวะทีโดยพบว่
ท่ ำ� หน้าทีย่ าดึ ผัเกาะกั
บรากพืาชเป็
อืน่ นๆพื ช ที่
เกาะกัโดยการขุ
บรากพืดชส�อืำรวจตั
่นๆ เหมื
นกับนการยึ
ดเกาะรากผั
กเป็กดหวานป่
แดงในถุ
เพาะ
กหวานปุ
เหมือนกัปบุาการยึ
เพาะ โดยพบว่าผัปกุาหวานป่
ป่า ได้แก่รากต้ยนก่ อ น
เบียนรากไม้
ได้แดก่เกาะรากผั
รากต้นเต็กงเป็ต้ดนแดงในถุ
เหียง งและรากของไม้
ที่ระบุาชเป็นินดพืไม่ชทีได้่เบีเยนืนรากไม้
่อ งจากรากขาดเสี
เต็ง ต้นเหียง และรากของไม้ป่าที่ระบุชนิดไม่ได้เนื่องจากรากขาดเสียก่อนไม่สามารถขุดตามได้ ตามภาพที่ 10
ไม่สามารถขุ
ดตามได้ ตามภาพที่ 10 และ 11 จากต้นผักหวานปุาในปุาที่ขุดรากทั้ง หมดจํา นวน 9 ต้น ขุด
และ 11 จากต้นผักหวานป่าในป่าที่ขุดรากทัง้ หมดจ�ำนวน 9 ต้น ขุดต้นละ 2 ราก พบว่ารากผักหวานป่าจ�ำนวน
ต้นละ 2 ราก พบว่า รากผั กหวานปุา จํา นวน 18 ราก ได้สร้า ง haustorium จํา นวน 7 แห่ง โดยราก
18 ราก ได้สร้าง haustorium จ�ำนวน 7 แห่ง โดยรากผักหวานป่ายาวทีส่ ดุ มีความยาวถึง 7.25 เมตร  ตามตารางที่ 2
ผักหวานปุายาวที่สุดมีความยาวถึง 7.25 เมตร ตามตารางที่ 2
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ตารางที
่ 2 แสดงรายละเอี
ดการขุ
ดรากผั
ที่ขนึ้ อยู่ในปุาธรรมชาติ
ตารางที
่ 2 แสดงรายละเอี
ยดการขุยดรากผั
กหวานป่
าทีก่ขหวานปุ
ึ้นอยู่ในป่าาธรรมชาติ
ต้นที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความสูง เส้นรอบวง
(m.)
(cm)
0.95
1.90
2.80
2.66
2.50
2.10
2.36
2.25
2.25

0.18
0.34
0.27
0.28
0.23
0.07
0.16
0.27
0.17

ความยาวราก (m.)
รากที่ 1 รากที่ 2
1.00
7.25
0.56
2.55
1.45
1.00
0.48
2.10
2.45

1.20
5.25
0.46
2.18
1.30
0.20
0.15
0.65
1.25

ความยาวราก
ที่พบ
haustoria
1.20
5.25
1.30
1.00
0.48
2.10
2.45

กรมป่าไม้

ชนิดไม้ที่ราก
ผักหวานป่า
ยึดเกาะ
ต้นเต็ง
ต้นเต็ง
ระบุชนิ ดไม่ได้
ต้นเต็ง
ต้นเต็ง
ระบุชนิ ดไม่ได้
ต้นเหียง

ดเกาะกั
บรากเต็
รากเหียยงง และรากไม้
และรากไม้ออื่นื่นทีที่ไม่่ไม่ทราบชนิ
ดนั้นด นัจะเห็
นว่ารากผั
หวานป่กาหวานปุ
มีการ า มี
การยึการยึ
ดเกาะกั
บรากเต็
ง งรากเหี
ทราบชนิ
้น จะเห็
นว่ากรากผั
เข้าไปยึดเกาะกับรากพืชอาศัย (host) อย่างมีรูปแบบเฉพาะและชัดเจน เมื่อน�ำมาตัดตามขวางและย้อมด้วย
การเข้าไปยึดเกาะกับรากพืชอาศัย (host) อย่างมีรูปแบบเฉพาะและชัดเจน เมื่อ นํา มาตัดตามขวางและ
สารละลายไอโอดีน รากผักหวานป่าจะเปลี่ยนสีเมื่อถูกสารละลายไอโอดีน เนื่องจากมีแป้งสะสมอยู่มาก
ย้อมด้วยสารละลายไอโอดีน รากผักหวานปุา จะเปลี่ยนสีเ มื่อ ถูกสารละลายไอโอดีน เนื่อ งจากมีแ ปูง
(ส่วนรากเหียง รากเต็ง ไม่เปลีย่ นสี) ท�ำให้เห็นลักษณะของการเคลือ่ นย้ายของสารละลายธาตุอาหาร รายละเอียด
สะสมอยู
่มาก ส่่ 12,
วนรากเหี
ตามภาพที
13 ยง รากเต็ง ไม่เปลี่ยนสี) ทําให้เห็นลักษณะของการเคลื่ อ นย้ า ยของสารละลาย
ธาตุอาหาร รายละเอียดตามภาพที่ 12, 13
วิจารณ์ผล

วิจารณ์ผล

ผักหวานป่าสามารถแบ่งปันน�ำ้ และอาหารจากรากของพืชอาศัย และจากการสังเกตจ�ำนวน haustorium
าสามารถแบ่
น้ําและอาหารจากรากของพื
ช อาศั
ย และจากการสั
ที่เกิผัดกขึหวานปุ
้นอย่างมากในวั
สดุปลูกงดิปันนผสมโบกาฉิ
นั้น เนื่องจากผักเป็ดแดงเติ
บโตได้
ดีและผักหวานป่งาก็เกตจํ
มีการา นวน
เติบโตได้ทีดีเ่ ช่กินดกัขึน้นการส่
เสริมให้รากของพื
โอกาสที่จะพบกั
มากขึ
้น เช่น การรดน�
้ำ  ใส่ปุ๋ยบบ�โตได้
ำรุงดินดีแ ละ
haustorium
อย่างงมากในวั
สดุ ป ลูชทัก้งดิสองมี
นผสมโบกาฉิ
นั้น นเนื
่อ งจากผั
ก เป็ดแดงเติ
น่าจะท�าำก็ให้
หวานป่
ามีการเติ
ีขึ้น ควรจะมี
ารศึรากของพื
กษาต่อไปว่ชาทั้การศึ
กษาปริ
มาณของแสงที
ผักหวานปุ
มีกผัการเติ
บโตได้
ดีเช่นบกัโตที
น ่ดการส่
งเสริมกให้
งสองมี
โอกาสที
่จะพบกั่ผนักหวานป่
มากขึ้นา เช่น
ต้องการใช้
องเบียนรากพื
อาศัยบเพืโตที
่อหาชนิ
ที่เหมาะสมกั
บการปลู
กแซม
การรดน้
ํา ใส่ปในการสั
ุ ยบํา รุงงเคราะห์
ดิ น น่แาสงความจ�
จะทํ า ให้ำเป็ผนักต้หวานปุ
า มีกชารเติ
่ดีขดึ้ นพืชควรจะมี
การศึ
กษาต่
อ ไปว่ า
กับผักหวานป่าต่อไป
การศึกษาปริมาณของแสงที่ผักหวานปุาต้องการใช้ในการสังเคราะห์แสงความจํา เป็นต้อ งเบียนรากพืช
หากผักหวานป่าได้ไปแบ่งปันอาหารจากพืชอาศัยที่มีพิษ เช่น เสน (Urobotya siamensis Hiepko)
อาศัยเพื่อหาชนิดพืชที่เหมาะสมกับการปลูกแซมกับผักหวานปุาต่อไป
ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) เป็นต้น การรับประทานผักหวานป่าต้นนั้นก็ท�ำให้ได้รับพิษของพืช
อาศัหากผั
ยด้วยกหวานปุาได้ไปแบ่งปันอาหารจากพืชอาศัยที่มีพิษ เช่น เสน (Urobotya siamensis Hiepko)

ขีห้ นอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) เป็นต้น การรับ ประทานผักหวานปุา ต้นนั้นก็ทํา ให้ได้รับ พิษ
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ของพืชอาศัยด้วย
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บทบาทของเชื้อราท�ำลายไม้มีผลต่อการเกิดโรคและความแข็งแรงจากการดัดของไม้สะเดาชั้นอายุ
16 ปี ภายหลังทดสอบกับเชือ้ รา 6 species (Loweporus medullae-panis, Fomitopsis feei, Irpex sp., Pycnoporus
sanguineus, Gloeophyllum sepiarium และ G. stiatum) ด้วยวิธี agar-block test และ sandwich test บ่มที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 4 เดือน ประเมินผลความทนทานตามธรรมชาติในรูปของเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน�้ำหนัก
และค่าความสามารถในการต้านทานการแตกหัก (MOR) ค่าความสามารถในการต้านทานการโก่ง (MOE)
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่า T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่า ไม้สะเดามีการสูญเสีย
น�้ำหนักบริเวณโคนต้นและกลางต้นน้อยกว่าบริเวณปลายต้นในสัดส่วน 1:2:5 ไม้มีการสูญเสียน�้ำหนักเฉลี่ย
4.48 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความทนทานตามธรรมชาติและมีอายุการใช้งาน 10-15 ปี ในท�ำนองเดียวกันเนื้อไม้
บริเวณโคนต้นและกลางต้นมีความแข็งแรงจากการดัดมากกว่าบริเวณปลายต้นและมีการเปลี่ยนแปลงของค่า
MOR และ MOE เล็กน้อย ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงว่าไม้สะเดาเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานตามธรรมชาติและ
มีความแข็งแรงจากการดัดตามมาตรฐานของกรมป่าไม้

ค�ำส�ำคัญ : ไม้สะเดา  ความทนทานของไม้  เชื้อราท�ำลายไม้  น�้ำหนักที่สูญเสีย  ความแข็งแรงจากการดัด

ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
Wood-decay fungi play an important role in determining the pathogenicity anddecreasing bending
strength of wood. The degradation of 16-year old neem wood was verified by wood durability and strength
in term of percent weight loss, modulus of rupture (MOR) andmodulus of elasticity (MOE). The experiment
was firstly carried out by agar block and wood stick sandwich method. The wood samples were selected
from three parts of a stem : the bottom, themiddle and the top, and then were exposed to six different
wood-decay fungi for four-monthincubation period at room temperature. After treatment, the data were
analyzed by using T-test at 95% confidence level. The results showed that the bottom and the middle part
had averagepercent weight losses lower than that of the top part of a stem, as well as the sequence of
1:2:5 weight loss ratio of the bottom : middle : top respectively. According to the result, it performed slightly
change in weight loss about 4.48%, compare to “Durable” wood decay fungi and upheldabout 10-15
years of service life. As the same results, it indicated that the average bendingstrength of the bottom and
the middle part had higher than that of the top part. To summarize, theresults indicated that wood-decay
fungi were able to have influence over slightly change in weightloss, MOR and MOE on A. siamensis. Finally,
it revealed that the 16-year old of neem wood demonstrated its natural durability and bending strength as
hard wood followed by RFD standard.

Keywords : Azadirachta siamensis,  wood durability,  wood-decay fungi,  weight loss,  bending strength
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ค�ำน�ำ
ไม้สะเดาเป็นไม้โตเร็วอีกชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นพลังงานเชือ้ เพลิง
ทดแทน ใช้ในทางเภสัชกรรมทางการเกษตร ตลอดจนใช้เป็นโครงสร้างอาคาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือ
กล่าวได้ว่าส่วนต่างๆ ของไม้สะเดาสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น จึงได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์พืชมหัศจรรย์
กลุ่มของไม้สะเดาประกอบด้วยสะเดาอินเดีย (Azadirachta indica) สะเดาไทย (Azadirachta siamensis) และ
สะเดาเทียม (Azadirachta excelsa) อย่างไรก็ตามสามารถจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง species โดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เช่น ลักษณะของใบ ขนาดของผิวสีของเปลือก นอกจากนั้นลักษณะทางกายวิภาค
ก็มีแตกต่างกันเมื่อกล่าวถึงเรื่องราวการใช้ประโยชน์จากไม้ทุกชนิดปัจจัยหลักที่ต้องน�ำมาพิจารณาอันดับแรก
ได้แก่ ความแข็งแรงในการรับแรงชนิดต่างๆ ความทนทานตามธรรมชาติของไม้เมือ่ มีการใช้งานในสภาวะทีเ่ สี่ยง
ต่อปัญหาของศัตรูท�ำลายไม้ เช่น เชื้อรา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ไม้เสื่อมสภาพ  ในการรับแรงโดยเฉพาะ
ในรูปของโครงสร้างอาคารทีม่ กี ารรับน�ำ้ หนักมากๆ ไม้สามารถหักลงได้ทนั ที ในขณะทีล่ กั ษณะภายนอกไม่ปรากฏ
อาการที่เด่นชัด ดังนั้นการศึกษาความแข็งแรงและการเกิดโรคของไม้สะเดาจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ประเมินศักยภาพในการรับแรงและความทนทานตามธรรมชาติของไม้ในการใช้งานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของไม้ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความคุ้มค่าต่อไป

วิธีการศึกษา
ด�ำเนินการศึกษาความทนทานตามธรรมชาติและความแข็งแรงจากการดัดของไม้สะเดาไทยชัน้ อายุ 16 ปี
ภายหลังถูกเข้าท�ำลายจากเชือ้ ราท�ำลายไม้จำ� นวน 6 species ได้แก่ Loweporusmedullae-panis, Fomitopsis feei,
Irpex sp., Pycnoporus sanguineus, Gloeophyllum sepiarium และ G. striatum ซึง่ มีขนั้ ตอนการด�ำเนินงานดังนี้

1. ศึกษาความทนทานตามธรรมชาติของไม้
1.1 เพาะเลี้ยงเชื้อราท�ำลายไม้บนอาหารเทียม Malt extract agar ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในขวด
ทดลอง (Kolle′ flask) บ่มที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเส้นใยของเชื้อราเจริญเต็มขวดทดลอง
1.2 เตรียมไม้ทดลองจ�ำนวน 3 กลุ่ม คือ ไม้ทดลองส่วนโคนต้น ส่วนกลางต้น และส่วนปลายต้น แต่ละ
ส่วนของล�ำต้นมีความยาว 3 เมตร ท�ำการแปรรูปไม้ขนาด 2x2x1 เซนติเมตร ในแต่ละส่วนท�ำการสุ่มเลือกชิ้นไม้
จ�ำนวน 10 ซํา้ ต่อเชื้อรา อบแห้งที่อุณหภูมิ 100±5 ํC เพื่อชั่งหานํ้าหนักคงที่
1.3 ท�ำการฆ่าเชื้อไม้ทดลองที่ผ่านการอบแห้งด้วยหม้อนึ่งความดันไอน�้ำที่อุณหภูมิ 121 ํC ความดัน 15
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 25 นาที หลังจากนั้นน�ำไม้ทดลองวางในขวดทดลองด้วยวิธี Aseptic technique ปิดขวด
ทดลองด้วยส�ำลีให้สนิทบ่มที่อุณหภูมหิ ้องเป็นเวลา 4 เดือน
1.4 เมือ่ สิน้ สุดการทดลองน�ำไม้ออกจากขวดทดลองท�ำความสะอาดเส้นใยของเชือ้ รา และอบแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100±5 ํC
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งที่เ่อพืุณ
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หนักของเม้
ชั่งหานํละอบห้
้าหนักคงที
่อค�หภู
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การสู
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ยนํ้า่หนั
เทียบกับซ็น�น้ำต์หนั
กของไม้
บกับน้ําหนักของเม้ก่อนทดลองละประมิ
ความทนทานตามธรรมชาติ
ประเมิทีนยความทนทานตามธรรมชาติ
อายุการใช้งานนโดยเที
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2. ศึกษาความแข็งแรงจากการดัดของไม้ภายหลังถูกเชื้อราท�ำลาย

2. ศึกษาความข็งรงจากการดัดของเม้ภายหลังถูกชื้อราทําลาย
2.1 เตรียม Feeder strip ขนาด 2.5x5x1.5 เซนติเมตร ท�ำการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอนํ้าที่
2.1 ตรียม Feeder strip ขนาด 2.5x5x1.5 ซนติ มตร ทํา การนึ่ง ฆ่า ชื้อ ด้ว ยหม้อ นึ่ง
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เมตร
�้ำหนัน ก25
กดด้ซนติ
วยหัวมตร
กดน�้ำละมี
หนักตรงกึ
ทดลอง
า ลัหง่าเม้งกัดย฿ห้
ท่นรองรั
บ ชิและมี
้นเม้ห่นา งกั
น้ํา หนั่งกกลางไม้
กดด้ว ยหั
ว กด
ซึ่งเคลืน้่อํานที
งอย่า่งงช้กลางเม้
าๆ ด้วทยอั
ตราเร็่งวคลื
ของน�
กกด
อนาทีําหนัจนกระทั
่งไม้ตารางมตรต่
ทดลองแตกหัอก
หนัก่ลตรงกึ
ดลองซึ
่อนที้ำหนั
่ลงอย่
างช้0.6
าๆ ด้ตารางเมตรต่
วยอัตราร็วของน้
กกด 0.6
เครือ่ งทดสอบก�
ำลังไม้่ งจเม้
ะบัทนดลองตกหั
ทึกค่าความแข็กงครื
แรงจากการดั
ด  ประกอบด้
านทานการ
นาที จนกระทั
่อ งทดสอบกํ
า ลั ง เม้จ ะบัวยค่
น ทึากความสามารถในการต้
ค่ า ความข็ง รงจากการดั
ด
แตกหัประกอบด้
ก (Modulusวofยค่rupture
= MOR) และค่าความสามารถในการต้
= MOE)
า ความสามารถ฿นการต้
า นทานการตกหัากนทานการโก่
(Modulus งof(Modulus
ruptureof=elasticity
MOR) ละค่
า
หรือความแข็
งตึง (stiffness) านทานการก่ง (Modulus of elasticity = MOE) หรือความข็งตึง (stiffness)
ความสามารถ฿นการต้

ผลการศึ
จารณ์
ผลผล
ผลการศึกษาและวิ
กษาละวิ
จารณ์
ศึกษาความทนทานตามธรรมชาติ
1. ศึก1.ษาความทนทานตามธรรมชาติ
ของไม้ ของเม้

1.1 ผลการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ
้นอายุ
16 ปีงภายหลั
ง ถูกทํา ลาย
1.1 ผลการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ
ของไม้ขสองเม้
ะเดาชัส้นะดาชั
อายุ 16
ปี ภายหลั
ถูกท�ำลายจากเชื
้อรา
จากชื
า 6 species
เด้  ก่ Loweporus
medullae-panis,
Fomitopsis feei, Gloeophyllum
Irpex sp.,
6 species
ได้แ้ อก่รLoweporus
medullae-panis,
Fomitopsis feei,
Irpex sp., Pycnoporussanguineus,
Pycnoporussanguineus,
sepiarium
ละG.ติโstriatum
(Tableเปรี
1) วิยบเที
คราะห์
ผลทางสถิตาิงกั
ดยน
sepiarium
และ G. striatum Gloeophyllum
(Table 1) วิเคราะห์
ผลทางสถิ
ดยใช้ T-test
ยบความแตกต่
T-test
ปรีเ ซ็ยบที
บความตกต่
งกักนของไม้
ของค่า ดฉลี
่ยปอร์
 ซ็นต์การสูnew
ญสียmultiple
น้ํา หนักของเม้
ด้ว ยวิ
ธี
ของค่฿ช้า เฉลี
่ ย เปอร์
น ต์ กยารสู
ญ เสี ย น�้ ำาหนั
้ ว ยวิ
ธี    Duncan’s
range
test
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new
ความชื
ซ็นต์เซ็พบว่
มี ชืญ้อเสีราอย่
า งน้กอแตกต่
ย 1 คูางกั
่ น
ทีร่ Duncan’s
ะดับความเชื
อ่ มัmultiple
น่ 95 เปอร์range
เซ็นต์test
พบว่ทีา่รมีะดั
เชือ้ บราอย่
างน้่อ มัย่น1 คู95
   
่ ทปอร์
ใี่ ห้คา่ เปอร์
นต์กาารสู
ยนาํ้ หนั
ค่าปอร์
ต์การสูญสียนํ้า หนักตกต่
า งกันนแบ่
จึงงส่ได้ง ผล฿ห้
ต่ามงกั
น ไม้
จึงทีส่่฿งห้ผลให้
ไม้มซ็ีคนวามทนทานตามธรรมชาติ
ต่างกั
2 กลุเม้่มมคืีคอวามทนทานตามธรรมชาติ
กลุ่มของเชื้อราที่เข้าท�ำลายไม้
ีผลให้
งเด้ 2 กลุ่มคือกลุ่มของชืปอ้ านกลาง
ราที่ข้าทํได้าแลายเม้
เม้มีความทนทานตามธรรมชาติ
านกลาง
เด้ ก่
มีคบ่
วามทนทานตามธรรมชาติ
ก่ เชื้อมราีผล฿ห้
L. medullaepanis
(6.25 เปอร์เซ็นต์ป) และ
P. sanguineus
ชือ้ รา
L. medullaepanis
ซ็นต์) ปีละ
P. sanguineus
ต์ ) ่มเม้ผี มลให้
ีอ ายุ
ง าน
(8.49
เปอร์
เซ็นต์) ไม้มีอายุ(6.25
การใช้ปอร์
งาน 5-10
ส่วนกลุ
่มต่อมาเป็น(8.49ปอร์
กลุ่มของเชื ซ็้อนราที
ไม้กมาร฿ช้
ีความทนทาน
่มต่อ(1.76
มาป็เปอร์
น กลุ่เมซ็ของชื
้อ ราที่มsp.ีผ ล฿ห้
เม้มเปอร์
ีค วามทนทานเด้
 ก่ ชื้อ รา (2.60
F. Feeiเปอร์
(1.76
ได้5-10
แก่ เชืปี้อราส่วF.นกลุ
Feei
นต์), Irpex
(3.73
เซ็นต์), G. sepiarium
เซ็นต์)
ปอร์
ซ็นต์ ), Irpex
sepiarium
(2.60 ปีปอร์
ซ็นต์ต) ามเมื
ละ่อG.
striatum
(4.03
และ
G. striatum
(4.03sp.(3.73
เปอร์เซ็นปอร์
ต์) ไม้ ซ็จนะมีต์ )อ, ายุG.การใช้
งาน 10-15
อย่างไรก็
วิเคราะห์
ศักยภาพของ
ต์ ) เม้จในการสร้
ะมีอ ายุกาาร฿ช้
ง าน ย10-15
า งเรก็
่อ วิำคราะห์
ยภาพของชื
้ง ก6ของ
เชือ้ปอร์
ราทัง้  ซ็6นspecies
งความเสี
หายแก่ปีไม้สอย่ะเดา
พบว่ตาามมื
เชือ้ ราท�
ความเสีศยักหายมี
การสูญเสี้อยราทั
นาํ้ หนั
างความสี
ยหายก่
พบว่าชือ้ ราทํ
การสู
สียนํ้าปีหนัผลลั
กของ
ไม้species
เฉลี่ยเพีย฿นการสร้
ง 4.48 เปอร์
เซ็นต์ เท่
านั้น ไม้เม้จสึงมีะดา
ความทนทานต่
อเชืา้อความสี
ราและมียอหายมี
ายุการใช้
งานญ10-15
พธ์ที่ได้
4.48้นปอร์
ซ็นต์ปี ท่
า นั้นเม้จำึงมาใช้
มีความทนทานต่
ง าน 10-15
ชี้ใเม้
ห้เห็ฉลี
นว่่ยาพี
ไม้ยสงะเดาชั
อายุ 16
สามารถน�
ประโยชน์ได้ออย่ชืา้องมีราละมี
ประสิทธิอภายุาพการ฿ช้
นอกจากนั
้นหากมีปีการ
ี่เด้ ชี้฿ห้ด้วห็ยเทคโนโลยี
นว่ า เม้สะดาชั
16 ้อปีไม้สามารถนํ
ระยชน์
เ ด้อ่มย่ขึ้นา งมี3-5
ป ระสิ
ธิภาพปกติ
พัฒผลลั
นาคุพณธ์ทภาพไม้
ป้องกั้นนอายุ
รักษาเนื
จะช่วยให้ไม้ามมา฿ช้
ีอายุปการใช้
งานเพิ
เท่าทของไม้
ซึ่งนอกจากนั
เป็นแนวทางการใช้
ระโยชน์
วนป่าได้ดอ้วยทคนลยี
ย่างคุ้มค่าและประหยั
้นหากมีกปารพั
ฒนาคุไม้ณสภาพเม้
ปูองกันรักดษานือ้ เม้จะช่วย฿ห้เม้มีอ ายุการ฿ช้ง าน
พิ่มขึน้ 3-5 ท่าของเม้ปกติ ซึ่งป็นนวทางการ฿ช้ประยชน์เม้สวนปุาเด้อย่างคุ้มค่าละประหยัด
Table
Table1 Comparison
1 Comparisonofofthetheaverage
averagepercent
percentweight
weightlosses
lossesofofAzadirachta
Azadirachtasiamensis
siamensisafter
aftercaused
caused
            bybywood
wooddecay
decayfungi.
fungi.
Fungi species
Weight loss (%) Natural Durability class Service life (year)
Loweporus medullae-panis
6.25ab
Moderate durable
5–10
Fomitopsis feei
1.76a
durable
10-15
a
Irpex sp.
3.73
durable
10-15
b
Pycnoporus sanguineus
8.49
Moderate durable
5–10
Gloeophyllum sepiarium
2.60a
durable
10-15
a
G. striatum
4.03
durable
10-15
Average
4.48
durable
10-15
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*Means with the same letter are not significantly different according to DMRT at confidence interval 95%
*Means with the same letter are not significantly different according to DMRT at confidence interval 95%

1.2 ผลการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของเม้สะดาบริวณส่วนต่า งๆ ของลํา ต้น เด้ ก่
1.2 ผลการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม้สะเดาบริเวณส่วนต่างๆ ของล�ำต้น ได้แก่ ส่วนโคนต้น
ส่วนคนต้น ส่วนกลางต้น ละส่วนปลายต้นจาก Table 2 มื่อปรียบทียบค่า ฉลี่ยของปอร์ ซ็นต์การ
ส่วนกลางต้น และส่วนปลายต้นจาก Table 2 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน�ำ้ หนักของ
สูญสียน้ําหนักของเม้ภายหลังถูกชือ้ ราข้าทํา ลายพบว่า การสูญสียน้ํา หนักฉลี่ยของเม้ส่ว นคนต้น
ไม้ภายหลังถูกเชื้อราเข้าท�ำลายพบว่า การสูญเสียน�้ำหนักเฉลี่ยของไม้ส่วนโคนต้น (2.02 เปอร์เซ็นต์) และส่วน
(2.02 ปอร์ซ็นต์) ละส่ว นกลางต้น (3.39 ปอร์ ซ็นต์ ) เม่มีความตกต่า งกันทางสถิติที่ร ะดับ ความ
กลางต้น (3.39 เปอร์เซ็นต์) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีระดับการ
ชื่อมั่น 95 ปอร์ซ็นต์ ดยมีระดับการสูญสียน้ําหนักระหว่า ง 1–5 ปอร์ ซ็นต์ เม้จึง มีความทนทานต่อ
สูญเสียน�ำ้ หนักระหว่าง 1–5 เปอร์เซ็นต์ ไม้จึงมีความทนทานต่อเชื้อราท�ำลายไม้และมีอายุการใช้งาน 0-15 ปี
ชื้อ ราทํา ลายเม้ ละมีอ ายุการ฿ช้ง าน 0-15 ปี ส่ว นบริ วณปลายต้นมีการสูญสียน้ํา หนัก (10.38
ส่วนบริเวณปลายต้นมีการสูญเสียน�ำ้ หนัก (10.38 เปอร์เซ็นต์) ในช่วง 5-10 เปอร์เซ็นต์ ไม้จะมีความทนทาน
ปอร์ซ็นต์) ฿นช่วง 5-10 ปอร์ซ็นต์ เม้จะมีความทนทานปานกลางมีอ ายุการ฿ช้ง านประมาณ 5-10 ปี
ปานกลางมีอายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี ส�ำหรับเนื้อไม้ส่วนนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกเชื้อราเข้าท�ำลาย
สํา หรับ นื้อ เม้ส่ว นนี้มีความสี่ยงต่อ การถูกชื้อ ราข้า ทํา ลายเด้มากกว่า อีกสองส่ว นหากมีป๎จจัย ที่
ได้มากกว่าอีกสองส่วนหากมีปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราไม้จะแปรสภาพจากมีความ
อือ้ อํานวยต่อการจริญติบตของชือ้ ราเม้จะปรสภาพจากมีความทนทานปานกลางป็นเม้ที่มีสภาพ
ทนทานปานกลางเป็นไม้ทมี่ สี ภาพ “ไม่มคี วามทนทาน” ได้และอายุการใช้งานจะลดลงเหลือเพียง 2-5 ปี เท่านัน้
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นอกจากนั้นยั ง พบว่าสัดส่ว นการสูญเสียนํ้า หนั ก ของไม้ บ ริเ วณส่ ว นโคนต้ น :ส่ ว นกลางต้ น :ส่ ว นปลายต้น
มีคาวามทนทาน”
 ละอายุ
การ฿ช้
ง านจะลดลงหลื
อ พียง และ
2-5 Scheffer
ปี ท่า นั้นนอกจากนั
้นยัรงายงานว่
พบว่า า
มี ค“เม่
่ า เท่
กั บ 1:2:5 ซึ่ งเด้
สอดคล้
อ งกั
บ การศึ
ก ษาของ Englerth
(1954) ได้
สัดส่วนการสูญสียนํ้าหนักของเม้บริวณส่วนคนต้น:ส่วนกลางต้น :ส่ว นปลายต้นมีค่า ท่า กับ 1:2:5 ซึ่ง
ความทนทานของไม้ Redcedar บริ เ วณส่ ว นโคนต้ น และส่ ว นกลางต้ น จะมากกว่ า บริ เ วณส่ ว นปลายต้ น
สอดคล้อ งกั บ การศึกษาของ Englerth ละ Scheffer (1954) เด้ร ายงานว่า ความทนทานของเม้
เนื่องจากบริเวณโคนต้นมีส่วนของแก่นขยายเป็นวงกว้างตามอายุของไม้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น Thomas
Redcedar บริวณส่วนคนต้นละส่วนกลางต้นจะมากกว่าบริวณส่วนปลายต้นนื่องจากบริ วณคนต้น
(1984) ได้ศึกษากายวิภาคของไม้ชั้นสูง พบว่า ภายในเนื้อไม้จะมีการพัฒนาของเซลล์บริเวณเยื่อเจริญ
มีส่ว นของก่นขยายป็นวงกว้า งตามอายุของเม้ที่ พิ่มขึ้นนอกจากนั้น Thomas (1984) เด้ศึกษากาย
(Cambium) ในด้ า นความสู ง และความโตของล� ำ ต้ น โดยมี ก ารเจริ ญ เป็ น รู ป ทรงกรวยแหลม ซึ่ ง ส่ ว น
วิภาคของเม้ชั้นสูง พบว่า ภาย฿นนื้อ เม้จะมีการพัฒนาของซลล์บ ริ วณยื่อ จริญ (Cambium) ฿นด้า น
ของกรวยแหลมจะเป็ น เนื้ อ ไม้ ที่ มี ก ารพั ฒ นาของการเติ บ โตตลอดเวลาเรี ย กส่ ว นนี้ ว ่ า Juvenile
ความสูงละความตของลําต้นดยมีการจริญป็นรูป ทรงกรวยหลมซึ่ง ส่ว นของกรวยหลมจะป็น
wood
ว นทีฒ่ มนาของการติ
ี ผ นั ง เซลล์ บบางตตลอดวลารี
ความหนาแน่ยนกส่น้วอนนี
ย ้วคุ่าณJuvenile
ภาพของเนื
้ อ ไม้ป็จนึ งส่ด้วอนที
ยกว่
นโคนล�
นือ้ เม้เป็
ที่มนีกส่ารพั
wood
่มีผานัส่งวซลล์
บ างำ ต้ น
ซึ่งความหนาน่
เป็นบริเวณด้นาน้นฐานของกรวยแหลม
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บโตเต็มาทีต้น่ (Mature
งมีแก่นมากกว่ากระพี้ไม้
อย คุณภาพของนือ้ เม้เนื
จึง้อด้ไม้
อยกว่
าส่วนคนลํ
ซึ่งป็นบริwood)
วณด้าจึนฐานของกรวยหลม
จึงนืมีค้อุณ
มีความทนทานมากกว่
นปลายล�
Cowling
รายงานว่
าไม้ท่มี ีอายุมาก
เม้ภาพดี
มีการติ
บ ตต็มที่ (Matureาส่วwood)
จึงำมีต้นก่นScheffer
มากกว่และ
า กระพี
้เ ม้จึง(1966)
มีคุณ ภาพดี
มีความทนทาน
จะมี
ส่วนของแก่
นและสารแทรกกระจายอยู
่ตามผนั(1966)
งเซลล์รายงานว่
และช่องว่าาเม้งระหว่
างเซลล์
ซึ่งสสารแทรกต่
มากกว่
า ส่ว นปลายลํ
า ต้น Scheffer ละ Cowling
ที่มีอ ายุ
มากจะมี
่ว นของก่นางๆ
มีบละสารทรกกระจายอยู
ทบาทเหมือนเป็นสารป้อ่ตงกัามผนั
นรักษาเนื
ตามธรรมชาติ
ลให้ไม้มซึีค่งวามทนทานมากขึ
งซลล์้อไม้
ละช่
องว่างระหว่มาีผงซลล์
สารทรกต่า งๆ มี้นบ ทบาทหมือ น
ป็นสารปูองกันรักษานือ้ เม้ตามธรรมชาติมีผล฿ห้เม้มีความทนทานมากขึน้
Table 2 Comparison of percent weight losses among three parts of timber after caused by wood
Table 2 Comparison of percent weight losses among three parts of timber after caused by wood
            decay fungi
decay fungi
% weight loss
Fungi species
bottom
middle
top
Loweporus medullae-panis
3.39
5.40
12.42
Fomitopsis feei
0.40
1.04
5.24
Irpex sp.
1.98
2.29
9.03
Pycnoporus sanguineus
4.74
8.94
14.00
Gloeophyllum sepiarium
0.78
0.75
8.70
G. striatum
0.38
1.90
12.91
Average
2.02a
3.39a
10.38b
Weight loss ratio
1
2
5
* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confidence interval 95%
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Figure 1 Average weight loss of Azadirachta siamensis after exposed to wood-decay fungi.

Figure 2 Average weight loss from three parts of A. siamensis stem after exposed to wood-decay fungi.
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Comparison
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bending
strength
of
A.
siamensis
after caused by six decay fungi
ภาย฿นหรือป๎จจัยภายนอกที่อยู่หนือการควบคุม
MOR*after caused by six decay MOE*
Table 3 Comparison
of bending strength of A. siamensis
fungi
Fungi species
Mpa MOR* Kg/cm 2
Mpa MOE* Kg/cm 2
b
Fungi species
Loweporus medullae-panis
95a
969 2
15,533
158,387
Mpa
Kg/cm
Mpa
Kg/cm 2
ab
a
Fomitopsis feei
118 a
1,203
12,018
122,545
Loweporus medullae-panis
95ab
969
15,533bb
158,387
Irpex
sp. feei
107
1,180
16,476
168,002
Fomitopsis
118abab
1,203
12,018ab
122,545
Pycnoporus sanguineus
112 ab
1,142
16,904b
172,366
Irpex sp.
107 b
1,180
16,476b
168,002
Gloeophyllum sepiarium
133
1,356
16,190
165,086
Pycnoporus sanguineus
112abab
1,142
16,904bb
172,366
G. striatum
117 b
1,193
15,704b
160,130
Gloeophyllum sepiarium
133ab
1,356
16,190a
165,086
Control
116ab
1,183
11,079
112,970
G. striatum
117
1,193
15,704b
160,130
a
*Control
Means with the Same Letter are not Significantly different
to DMRT at confident
95%
116ab according1,183
11,079interval
112,970

* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confident interval 95%

Table 4 Comparison of bending strength of A. siamensis after caused by wood decay fungi

* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confident interval 95%
Table
4 Comparison of bending strength of A. siamensis after caused by wood decay fungi
Controlof A. siamensis after caused by
Treated
Fungi
Table 4 Comparison of bending strength
woodwith
decay
fungi
Part of Timber

MOR*
MOR*Treated with Fungi
MOE*
Control MOE*
Kg/cm 2
Mpa MOE*Kg/cm 2 Mpa MOR*
Kg/cm 2
Mpa MOE*Kg/cm 2
Part of Timber Mpa MOR*
b
a
b
b
2
2
2
Bottom
123
1,254
10,647
108,565
129
1,315
16,175
Mpab Kg/cm
Mpa a
Kg/cm
Mpab Kg/cm
Mpa b 164,933
Kg/cm 2
Middle
118
1,203
11,778
120,098
112
1,142
15,519b 158,244
Bottom
123ba
1,254
10,647aa 108,565 129ab
1,315
16,175a 164,933
b
a
b
Top
108
1,101
11,097
113,154
88
897
13,128
Middle
118
1,203
11,778
120,098
112
1,142
15,519b 133,864
158,244
a
a different according to aDMRT at confident interval
a 95%
*TopMeans with the Same
Letter
are
not
Significantly
108
1,101
11,097
113,154
88
897
13,128
133,864
* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confident interval 95%
* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confident interval 95%

464 การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556

463
463

การประชุ
การประชุมมการป่
การป่าาเม้
เม้ปประจํ
ระจําาปีปี2556
2556

จาก Table 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงจากการดัดของไม้สะเดาบริเวณส่วนโคนต้น ส่วนกลางต้น
จาก
จากTable
สดงผลการปรี
ยยบที
บที
งงรงจากการดั
รงจากการดั
ดดของเม้
ของเม้
สะดาบริ
ะดาบรินวณส่
วณส่
ววนคน
นคน้อไม้
และส่วนปลายต้
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Figure 3 Modulus of rupture of neem wood after exposed to wood-decay fungi.

Figure 4 Comparison of modulus of rupture from three parts of a neem stem.
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Figure 5 Experimental method (A) Agar block test and (B) Wood stick sandwich method.

Figure 6 The characteristic of wood samples after using bending strength method.
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แม้ว่าไม่ผ่านกระบวนการป้องกันรักษาเนื้อไม้จึงเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
หากมีการพัฒนาคุณภาพเนื้อไม้จะช่วยให้ไม้มอี ายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 3-5 เท่า ซึ่งเป็นกระบวนการใช้ทรัพยากร
ป่าไม้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
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การเพิ่มมูลค่าเศษพลาสติกชนิดโพลีเอสเตอร์
เป็นแผ่นวัสดุคอมพอสิตทดแทนไม้
Value Adding on Plastic (Polyester) Residue
as Wood Substitute Composite Board
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การเพิ่มมูลค่าเศษพลาสติกชนิดโพลีเอสเตอร์จากการผลิตเม็ดกระดุมเสื้อผ้าเป็นแผ่นวัสดุคอมพอสิต
โดยศึกษาขนาดของเศษพลาสติก เบอร์ 1  2 และ 3 ความหนาแน่น 800  900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ปริมาณกาวไอโซไซยาเนต (pMDI) 7 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และการใช้พาราฟิน อิมัลชั่น (PE) 1 เปอร์เซ็นต์
เป็นสารเพิ่มคุณสมบัตขิ องแผ่น โดยก่อนท�ำการผลิตแผ่นได้ศึกษาขนาดของเศษพลาสติกที่ใช้ในการผลิต ได้แก่
เบอร์ 1 มีขนาดที่ค้างอยู่บนตะแกรง 20 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 62.42 เปอร์เซ็นต์ เบอร์ 2
มีขนาดที่ค้างอยู่บนตะแกรง 40 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 90.64 เปอร์เซ็นต์ และเบอร์ 3 มีขนาด
ที่ค้างอยู่บนตะแกรง 60 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 29.52 เปอร์เซ็นต์ มีความเป็นกรด (5.56)
สูงกว่าชิน้ แกลบ แต่ตำ�่ กว่าชิน้ ไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา การผ่อนความเป็นกรด (14.03) สูงกว่าชิน้ ไม้อะเคเซีย
ออลาโคคาร์ปา การผ่อนความเป็นด่าง (1.30) สูงกว่าชิ้นแกลบ
เมือ่ น�ำแผ่นวัสดุคอมพอสิตไปท�ำการทดสอบคุณสมบัตขิ องแผ่น พบว่า ขนาดของเศษพลาสติกทีเ่ ล็กลง
และปริมาณกาวที่เพิ่มขึ้น มีผลท�ำให้การพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ  การดูดซึมหลังแช่น�้ำ  1 และ 24
ชั่วโมง มีค่าลดลง แต่ท�ำให้ความต้านแรงดัด มอดุลัสยืดหยุ่น ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า และแรง
ยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียวมีค่าสูงขึ้น ส่วนการใช้สารพาราฟินอิมัลชั่น พบว่า ท�ำให้แผ่นมีค่าคุณสมบัติลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 876-2547 และ JIS A 5908-2003 (Type 18) พบว่า ทุกแผ่นทดสอบมีคา่
กายสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ขนาดเศษพลาสติก
ความหนาแน่น และปริมาณกาว มีอทิ ธิพลต่อค่ากายสมบัตแิ ละกลสมบัตแิ ตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนการใช้
พาราฟิน อิมลั ชัน่ พบว่า มีอทิ ธิพลต่อผลการทดสอบทางกายสมบัตแิ ละกลสมบัตแิ ตกต่างอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ

ค�ำส�ำคัญ : กาวไอโซไซยาเนต  โพลีเอสเตอร์ เม็ดกระดุม  พลาสติก  วัสดุคอมพอสิต
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ABSTRACT
Value adding on plastic (polyester) residue from button manufactuering as composite board. Study
size of plastic residue ; number 1, 2 and 3 at board density 800 900 and 1,000 kg/m3 used isocyanate
resin 7 and 10 % used substance to enhances property paraffin emulsion (PE) 1 %. Plastic residue number 1
had particle on screen 20 mesh, which have high quantity 62.42 % by weight, number 2 had particle on
screen 40 mesh, which have high quantity 90.64 % by weight, number 3 had particle on screen 60 mesh,
which have high quantity 29.52 % by weight, it had pH (5.56) higher thanrice husk but lower than Acacia
aulacocarpa, acid buffering capacity (14.03) higher than Acacia aulacocarpa, basic buffering capacity (1.30)
higher thanrice husk.
When they were tested, it found that smaller particle size of plastic residue and high resin content
had thickness swelling and water absorption 1 and 24 hour was lower but modulus of rupture, modulus of
elasticity, internal bond and screw withdraws was higher and used paraffin emulsion, it found that properties
was lower. When compare with TIS 876-2547 Flat pressed particleboards and JIS A 5908-2003
: Particleboards (Type 18), it found that physical property pass the standard. When analysis of variance, it
found that particle size, density and resin content  had physical and mechanical properties different was
significant and used paraffin emulsion, it found that physical and mechanical properties not different was
significant.

Keywords:  Isocyanate resin,  Polyester,  Plastic button,  Composites
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ณ
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ตรียยมพลาสติ
มพลาสติกก฿ห้
฿ห้ป็ป็นนส้
ส้นน
ตรี
ตรี
มพลาสติ
฿ห้
ส้
฿ห้
ส้
ตรียยยมพลาสติ
มพลาสติกกก฿ห้
฿ห้ป็ป็ป็ป็นนนนส้
ส้นนนน
ตรี

ขนาดตามต้อองการ
งการ
ขนาดตามต้
ขนาดตามต้
งการ
ตัตัตัตัตัตัดดดดดดขนาดตามต้
ขนาดตามต้ออองการ
ขนาดตามต้
งการ

ค้
มน
ดดดค้
งงงมน
ขัดขัขัขัค้
งมน
ค้
มน

ศษพลาสติ
ศษพลาสติ
กจากการผลิ
ศษพลาสติ
กจากการผลิ
ตต
จาะรู
กระดุมมพลาสติ
มพลาสติ
พลาสติ
จาะรู
กระดุ
จาะรู
กระดุ
กกก
ศษพลาสติกจากการผลิตตต
จาะรู
จาะรู
กระดุมพลาสติก
ภาพที่ 1 ภาพที
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตเม็ดกระดุมเสื้อผ้าจากพลาสติก
ตอนละกระบวนการผลิตตตม็ม็ม็ดดกระดุ
ดกระดุ
กระดุมมสื
มสืสื
จากพลาสติ
ภาพที
ตอนละกระบวนการผลิ
อ้ อ้ ผ้อ้ ผ้าผ้จากพลาสติ
ก กก
ภาพที
่ ่ 1่ 11ขัขัขั้น้น้นตอนละกระบวนการผลิ
าาจากพลาสติ
ภาพที
ตอนละกระบวนการผลิ
ภาพที่ ่่ 111ขัขัขั้น้้นนตอนละกระบวนการผลิ
ตอนละกระบวนการผลิตม็ดกระดุมสือ้ ผ้าจากพลาสติก
ภาพที
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วิธีการศึกษา
การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ เ ศษพลาสติ ก ซึ่ ง เป็วินธเศษเหลื
อ ทิ้ ง จากการผลิ ต เม็ ด กระดุ ม พลาสติ ก จากบริ ษั ท
กี ารศึกษา
ซิปวีนสั เบอร์ 1  2 และ 3 (ร่อนผ่านรูตะแกรงขนาด 5.6 1.0 และ 0.7 มิลลิเมตร) เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตแผ่นคอม
การวิจัยครั้งนี฿้ ช้ศษพลาสติกซึ่งป็นศษหลือทิ้งจากการผลิตม็ดกระดุมพลาสติก จากบริษัท ซิป
พอสิต แล้วน�ำแผ่นคอมพอสิตที่ได้มาเปรียบเทียบค่าทางกายสมบัติและกลสมบัติโดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
วีนัส บอร์ 1 2 ละ 3 (ร่อนผ่านรูตะกรงขนาด 5.6 1.0 ละ 0.7 มิลลิมตร) ป็นวัตถุดิบ ฿นการผลิตผ่น
อุตสาหกรรม
อัดยชนิ
ดราบและมาตรฐาน
JIS A 5908-2003:
Particleboards
คอมพอสิต มอก.
ล้วนํา876–2547:
ผ่นคอมพอสิแผ่
ตทีน่เชิด้้นมไม้
าปรี
บทีดยอับค่
าทางกายสมบัติ ละกลสมบั
ติ ดย฿ช้มาตรฐาน
(Type
ัจจัยที่ท�ำมอก.
การศึ876–2547:
กษาและขั้นผ่
ตอนการด�
ดังนี้
ผลิ18)
ตภัณโดยมี
ฑ์อุตปสาหกรรม
นชิน้ เม้อำัดเนิ
ชนินดงาน
อัดราบละมาตรฐาน
JIS A 5908-2003:
Particleboards (Type 18) ดยมีป๎จจัยที่ทําการศึกษาละขั้นตอนการดํานินงาน ดังนี้

1. ปั1.จจัป๎ยจทีจั่ทย�ำทีการศึ
กษากษา
่ทําการศึ
1.1 ขนาดของเศษพลาสติก

1.1 ขนาดของศษพลาสติก
- เศษพลาสติ
ก เบอร์
1 (ค้1า(ค้
งบนรู
ตะแกรง
- ศษพลาสติ
ก บอร์
างบนรู
ตะกรง5.6
5.6มิมิลลลิลิเมตร)
มตร)
- เศษพลาสติ
ก เบอร์
2 (ร่2อ(ร่นผ่อานผ่นรูานรู
ตะแกรง
- ศษพลาสติ
ก บอร์
ตะกรง1.01.0มิมิลลลิลิเมตร)
มตร)
- เศษพลาสติ
ก เบอร์
3 (ร่3อ(ร่นผ่อนผ่
านรูานรู
ตะแกรง
- ศษพลาสติ
ก บอร์
ตะกรง0.7
0.7มิมิลลลิลิเมตร)
มตร)

เศษพลาสติ
เบอร์1 1
ศษพลาสติกกบอร์

เศษพลาสติ
เบอร์ 22
ศษพลาสติกก บอร์

เศษพลาสติ
เบอร์ 33
ศษพลาสติกก บอร์

ภาพที่ 2 ลักษณะเศษพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกขนาด

ภาพที่ 2 ลักษณะศษพลาสติกที่ผา่ นการคัดยกขนาด

1.21.2ปริปริ
มาณกาวไอโซไซยาเนต
าณกาว7 7ละ
และ10 10
เปอร์
ต์ ของน�
มาณกาวเอซเซยานต(pMDI)
(pMDI) ใช้
฿ช้ปปริริมมาณกาว
ปอร์
 ซ็นเต์ซ็นของน้
ําหนัก้ำหนั
ห้งกแห้งเศษ

พลาสติ
ก ก
ศษพลาสติ

1.31.3ความหนาแน่
น ก�ำหนดให้แผ่นทดสอบมีความหนาแน่น 800 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อ
ความหนาน่น กําหนด฿ห้ผ่นทดสอบมีความหนาน่น 800 900 ละ 1,000 กิลกรัมต่อ

ลูกบาศก์
เมตร
ลูกบาศก์
มตร

1.4 การใช้สารเพิ่มคุณสมบัติของแผ่น คือ พาราฟิน อิมัลชั่น (Paraffin Emulsion;PE) 1 เปอร์เซ็นต์
1.4 การ฿ช้ ส ารพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ข องผ่ น คื อ พาราฟิน อิ มั ล ชั่ น (Paraffin Emulsion;PE)

ของน�1 ปอร์
้ำหนักซ็แห้
นต์งขเศษพลาสติ
องน้ําหนักห้กงศษพลาสติก
2. การตรียมวัสดุละกาวติดประสาน

2. การเตรียมวัสดุและกาวติดประสาน
2.1 การตรียมวัสดุ฿นการศึกษา
2.1 การเตรียมวัสดุในการศึกษา

การวิจจัยยั ครัครั้งนีง้ นี฿้ ช้ใ้ ช้ศษพลาสติ
กหลื
อทิอง้ ทิจากการผลิ
ตกระดุ
มพลาสติ
ก จากบริ
ษัท ษซิปทั วีซินปัสวีซึน่งสั ต้ซึอง่ งต้องน�ำมา
  การวิ
เศษพลาสติ
กเหลื
ง้ จากการผลิ
ตกระดุ
มพลาสติ
ก จากบริ
นํามาผ่านขั้นตอนต่างๆ พื่อ฿ห้เด้ศษพลาสติกที่พร้อมจะนําเป฿ช้฿นกระบวนการอัดผ่น
ผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้เศษพลาสติกที่พร้อมจะน�ำไปใช้ในกระบวนการอัดแผ่น
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2.2 การเตรียมกาว
  การเตรียมกาวได้ก�ำหนดระดับปริมาณเปอร์เซ็นต์กาวแห้งต่อน�้ำหนักแห้งของเศษพลาสติก
อยู่ที่ระดับ 7 และ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยกาวที่ใช้ในการอัดแผ่น คือ กาวไอโซไซยาเนต (pMDI)

3. วิธีการผสมและผลิตแผ่นคอมพอสิตจากเศษพลาสติก
		 ผสมสารเพิม่ คุณสมบัตขิ องแผ่น และกาวกับเศษพลาสติก โดยชัง่ ส่วนผสมต่างๆ ให้ได้ปริมาณตามน�ำ้ หนักที่
ก�ำหนด ใส่ในเครื่องผสมกาวแล้วสเปรย์ลงบนเศษพลาสติก จากนั้นชั่งน�้ำหนักเศษพลาสติกที่ผสมเรียบร้อย
น�ำมาโรยแผ่นเตรียมอัดโดยใช้แผ่นเทปลอนรองบนแผ่นเพลต ก่อนท�ำการโรยแผ่น แล้วน�ำไปเข้าเครื่องอัดร้อน
ตามสภาวะที่ก�ำหนด จากนั้นปรับสภาวะของแผ่นที่ผลิตได้เป็นระยะเวลา 7 วัน (วรธรรม, 2541) แล้วจึงน�ำแผ่น
คอมพอสิตไปทดสอบคุณสมบัตทิ างกายสมบัตแิ ละทางกลสมบัติต่อไป

3.1 สภาวะในการอัดแผ่นคอมพอสิตจากเศษพลาสติก
   ขนาดเศษพลาสติก
เบอร์ 1  2 และ 3
   ความหนาแน่น
800  900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
   ปริมาณกาว*ไอโซไซยาเนต
7  และ 10 เปอร์เซ็นต์
   ปริมาณพาราฟินอิมัลชั่น*
1 A เปอร์เซ็นต์
   ขนาดของแผ่น
350 x 350 มิลลิเมตร
   อุณหภูมใิ นการอัด
120 องศาเซลเซียส
   แรงดันในการอัด
150 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
   ระยะเวลาในการอัด
4 นาที
หมายเหตุ * เทียบเป็นน�้ำหนักกาวแห้งต่อน�ำ้ หนักแห้งของเศษพลาสติก
		
A
ใช้เฉพาะความหนา 10 มิลลิเมตร เศษพลาสติก เบอร์ 1 ความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
   
ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์
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3.2 การผลิตแผ่นคอมพอสิตจากเศษพลาสติก

เศษพลาสติก

ชั่งน�้ำหนักกาว

ผสมกาว

ฟอร์มแผ่น

อัดร้อน

ปรับสภาวะ

แผ่นคอมพอสิตทดแทนไม้
จากเศษพลาสติกเม็ดกระดุม
ภาพที่ 3 การผลิตแผ่นคอมพอสิตจากเศษพลาสติก
สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ได้ด�ำเนินงานที่ห้องปฏิบัติการของงานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาว
ติดไม้ กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

4. อุปกรณ์ในการศึกษา
1. เครื่องร่อนคัดขนาด
2. เครื่องชั่งน�้ำหนัก
3. เครื่องทดสอบก�ำลังวัสดุ
4. กล้อง Measuring Microscopes
5. ตู้ควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น
6. เครื่องเลื่อยวงเดือน

7. เครื่องร่อนพร้อมตะแกรง
8. เครื่องอัดร้อน
9. เครื่องวัด pH
10. เครื่องผสมกาว
11. เครื่อง Moisture Balance
12. ตู้อบร้อน

5. การทดสอบคุณสมบัติทางกายสมบัติและทางกลสมบัติของแผ่นคอมพอสิต
น�ำไปตัดเป็นชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 876 – 2547:แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ และ JIS A 5908การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 473

กรมป่าไม้

2003 : Particleboards (Type 18) ได้แก่ การทดสอบความหนาแน่น ความชื้น การดูดซึม และการพองตัวตาม
ความหนาหลังแช่นำ 
�้ ความต้านแรงดัด ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าและแรงยึด
เหนี่ยวของตะปูเกลียว แล้วน�ำผลการทดสอบที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ชนะ, 2550)

ความชื้น

การพองตัวและการดูดซึมน�ำ้

แรงยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว

ความต้านแรงดัด

ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

ภาพที่ 4 การทดสอบคุณสมบัตทิ างกายสมบัติและทางกลสมบัติ

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การวิเคราะห์ขนาดของเศษพลาสติก
การวิเคราะห์ขนาดของเศษพลาสติกที่ใช้ในการอัดแผ่นคอมโพสิตมีผลการศึกษา ดังนี้

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขนาดของเศษพลาสติก เบอร์ 1 (ค้างบนรูตะแกรง 5.6 มิลลิเมตร)
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เศษพลาติก เบอร์ 1 มีขนาดที่ค้างอยู่บนตะแกรง 20 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 62.42
เปอร์เซ็นต์ มีขนาดกว้างเฉลี่ย1.85 ยาวเฉลี่ย 3.78 หนาเฉลี่ย 0.24 มิลลเมตร และมีสัดส่วนความเพรียวเท่ากับ
15.44
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขนาดของเศษพลาสติก เบอร์ 2 (ร่อนผ่านรูตะแกรง 1.0 มิลลิเมตร)

กรมป่าไม้

เศษพลาสติก เบอร์ 2 มีขนาดที่ค้างอยู่บนตะแกรง 40 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 90.64
เปอร์เซ็นต์ มีขนาดกว้างเฉลี่ย 0.83 ยาวเฉลี่ย 2.67 หนาเฉลี่ย 0.22 มิลลิเมตร และมีสัดส่วนความเพรียว
เท่ากับ 12.35
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ขนาดของเศษพลาสติก เบอร์ 3 (ร่อนผ่านรูตะแกรง 0.7 มิลลิเมตร)

1/ การทดสอบจากเศษพลาสติก 100 ชิ้น
2/ เทียบจากปริมาณทั้งหมดของเศษพลาสติก
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กรมป่าไม้

เศษพลาสติก เบอร์ 3 มีขนาดที่ค้างอยู่บนตะแกรง 60 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 29.52
เปอร์เซ็นต์ มีขนาดกว้างเฉลี่ย 0.41 ยาวเฉลี่ย 1.05 หนาเฉลี่ย 0.09 มิลลิเมตร และมีสัดส่วนความเพรียวเท่ากับ  
11.44

2. การหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างและการผ่อนความเป็นกรดเป็นด่าง
ตารางที่ 4 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างและการผ่อนความเป็นกรดเป็นด่าง

*วรธรรมและคณะ, 2551

ความเป็นกรดเป็นด่างของเศษพลาสติก มีค่า 5.56 ซึ่งมีความเป็นกรดสูงกว่าแกลบ แต่ต�่ำกว่าชิ้นไม้
อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา การผ่อนความเป็นกรด มีค่า 14.03 ซึ่งมีค่าสูงกว่าชิ้นไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา
การผ่อนความเป็นด่าง มีคา่ 1.30 ซึง่ มีคา่ สูงกว่าชิน้ แกลบ และการผ่อนความเป็นกรดเป็นด่าง มีคา่ 15.33 ซึง่ มีคา่
ต�่ำกว่าชิ้นไม้ทงั้ 2 ชนิด
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3. ผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นคอมพอสิต
ตารางที่ 5 คุณสมบัตดิ ้านกายสมบัติและกลสมบัตขิ องแผ่นคอมพอสิตจากเศษพลาสติก

กรมป่าไม้

เบอร์ 1

เบอร์ 2

เบอร์ 3
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กรมป่าไม้

ภาพที่ 5  คุณสมบัตดิ ้านกายสมบัติและกลสมบัตขิ องแผ่นคอมพอสิตจากเศษพลาสติก
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กรมป่าไม้

ภาพที่ 5 (ต่อ)
การพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ 1 ชั่วโมง (Thickness swelling 1 hr)
การพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำของแผ่นวัสดุคอมพอสิตเบอร์ 1 ที่ความหนาแน่น 800 900 และ
1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.19  0.14 และ 0.12 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว
10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.16 0.08 และ 0.10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้พาราฟินอิมัลชั่น (PE) เป็นสารเพิ่มคุณสมบัติ
ของแผ่น มีค่า 0.11 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเบอร์ 2 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.22 0.11 และ 0.16 ปริมาณกาว
10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.08 0.06 และ 0.10 เปอร์เซ็นต์ และเบอร์ 3 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.19 0.14
และ 0.14 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.11 0.06 และ 0.07 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ จากผลการ
ทดสอบ พบว่า ปริมาณกาวที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้การพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน มอก. 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ พบว่า ทุกแผ่นทดสอบมีค่าการพองตัวตามความหนา
หลังแช่น�้ำ 1 ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
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กรมป่าไม้

การพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ 24 ชั่วโมง (Thickness swelling 24 hrs)
แผ่นวัสดุคอมพอสิตเบอร์ 1 ที่ความหนาแน่น 800 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
กาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.62 0.42 และ 0.38 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.25 0.30 และ 0.24
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้พาราฟินอิมัลชั่น มีค่า 0.28 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับเบอร์ 2 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่า 0.38 0.30 และ 0.25 ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.26 0.22และ 0.23 เปอร์เซ็นต์ และเบอร์ 3 ปริมาณ
กาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.33 0.29 และ 0.24 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.24 0.26 และ 0.21
เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ จากผลการทดสอบ พบว่า ขนาดเศษพลาสติกที่เล็กลง ความหนาแน่นและปริมาณกาว
ที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้การพองตัวหลังแช่น�้ำมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS 5908-2003 พบว่า
แผ่นทดสอบทุกสภาวะมีค่าการพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ 24 ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด

การดูดซึมหลังแช่น�้ำ 1 ชั่วโมง (Water absorption 1 hr)
แผ่นวัสดุคอมพอสิตเบอร์ 1 ที่ความหนาแน่น 800 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
กาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1.63 1.67 และ 0.76 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.67 0.52 และ
0.32 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้พาราฟินอิมัลชั่น มีค่า 0.28 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเบอร์ 2 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์
มีคา่ 0.64 0.47 และ 0.26 ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ 0.47 0.38 และ 0.19 เปอร์เซ็นต์ และเบอร์ 3 ปริมาณ
กาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.58 0.36 และ 0.39 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.42 0.34 และ 0.31
เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณกาวที่เพิ่มขึ้นและการใช้พาราฟินอิมัลชั่น มีผลท�ำให้
การดูดซึมหลังแช่นำ�้ มีค่าลดลง

การดูดซึมหลังแช่น�้ำ 24 ชั่วโมง (Water absorption 24 hrs)
แผ่นวัสดุคอมพอสิตเบอร์ 1 ที่ความหนาแน่น 800 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
กาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 7.18 8.70 และ 3.84 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1.24 1.78 และ 1.28
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้พาราฟินอิมัลชั่น มีค่า 1.04 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเบอร์ 2 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
3.39 2.89 และ 2.07 ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1.11 0.84 และ 0.54 เปอร์เซ็นต์ และเบอร์ 3 ปริมาณ
กาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 2.96 1.73 และ 1.43 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1.02 0.78 และ 0.64
เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ จากผลการทดสอบพบว่า ขนาดเศษพลาสติกที่เล็กลง ปริมาณกาวที่เพิ่มขึ้น และการใช้
พาราฟินอิมัลชั่น มีผลท�ำให้การดูดซึมหลังแช่น�้ำมีค่าลดลง

ความต้านแรงดัด (Modulus of rupture)
แผ่นคอมพอสิตเบอร์ 1 ที่ความหนาแน่น 800 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณกาว
7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 12.44 15.65 และ 24.78 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 13.93 17.80 และ
22.19 เมกะพาสกัล ส่วนการใช้พาราฟินอิมลั ชัน่ มีคา่ 23.27 เมกะพาสกัล ส่วนเบอร์ 2 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์
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มีค่า 17.10 23.52 และ 28.49 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 18.02 25.98 และ 30.45 เมกะ
พาสกัล และเบอร์ 3 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 21.47 27.53 และ 34.85 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว
10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 22.38 27.93 และ 34.88 เมกะพาสกัล ตามล�ำดับ จากผลการทดสอบพบว่า ขนาดเศษ
พลาสติกที่เล็กลงความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น ปริมาณกาวที่เพิ่มขึ้น และการใช้พาราฟินอิมัลชั่นมีผลท�ำให้ความ
ต้านทานแรงดัดมีค่าสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ และ JIS
5908-2003 (18) พบว่าทุกแผ่นทดสอบที่ขนาดเศษพลาสติกเบอร์ 3 มีค่าความต้านทานแรงดัดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานก�ำหนด

กรมป่าไม้

มอดุลัสยืดหยุ่น (Modulus of elasticity)
แผ่นคอมพอสิตเบอร์ 1 ที่ความหนาแน่น 800 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
กาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1,172 1,497 และ 2,015 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1,295 1,543
และ 1,850 เมกะพาสกัล ส่วนการใช้พาราฟินอิมัลชั่น มีค่า 1,775 เมกะพาสกัล ส่วนเบอร์ 2 ปริมาณกาว 7
เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1,400 1,864 และ 2,376 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1,492 1,858 และ
2,234 เมกะพาสกัล และเบอร์ 3 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 1,648 2,048 และ 2,230 เมกะพาสกัล
ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ 1,440 1,901 และ 2,493 เมกะพาสกัล ตามล�ำดับ จากผลการทดสอบ พบว่า
ความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้มอดุลัสยืดหยุ่นมีค่าสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 876-2547
พบว่าแผ่นทดสอบที่ขนาดเศษพลาสติกเบอร์ 2 และ 3 ความหนาแน่น 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร มีค่าความต้านแรงดัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด ส่วนมาตรฐาน JIS 5908-2003 พบว่า แผ่นทดสอบ
ทุกสภาวะมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด

ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal bond)
แผ่นคอมพอสิตเบอร์ 1 ที่ความหนาแน่น 800 900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณกาว
7 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.16 0.17 และ 0.42 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.13 0.53 และ 0.82
เมกะพาสกัล ส่วนการใช้พาราฟินอิมลั ชัน่ มีคา่ 0.59 เมกะพาสกัล ส่วนเบอร์ 2 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีคา่
0.46 0.59 และ 1.32 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 0.71 1.09 และ 1.31 เมกะพาสกัล และ
เบอร์ 3 ปริมาณกาว 7 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ 1.25 2.28 และ 3.47 เมกะพาสกัล ปริมาณกาว 10 เปอร์เซ็นต์ มีคา่
2.63 3.28 และ 3.87 เมกะพาสกัล ตามล�ำดับ จากผลการทดสอบพบว่า ขนาดเศษพลาสติกทีเ่ ล็กลง และความ
หนาแน่นที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้ามีค่าสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.
876-2547 และ JIS 5908-2003 พบว่า ที่ขนาดเศษพลาสติกเบอร์ 2 และ 3 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
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การประชุมการป่าเม้ประจําปี 2556
กรมป่าไม้
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ตบอร์
ที่ความหนาน่
800 และ
9001,000
ละ 1,000
ต่อ ลูเกมตร
บาศก์
7 เปอร์
เซ็นต์ มีค7่าปอร์
322.47
และ 705.70
ตัน ปริ
มาณกาว
เปอร์
เซ็นต์ มีค10่า 382.05
ปริมาณกาว
ซ็นต์283.88
มีค่า 322.47
283.88นิวละ
705.70
นิวตั10
น ปริ
มาณกาว
ปอร์ ซ็น393.42
ต์ มีค่าและ
839.47
ตัน ส่วนการใช้
พาราฟินนิอิวมตััลนชัส่่นวมีนการ฿ช้
ค่า 596.20
นิวนตัอินมส่ัลวชันเบอร์
ปริมาณกาว
เซ็นต์2มีค่า
382.05นิว393.42
ละ 839.47
พ าราฟิ
่นมีค่า 2596.20
นิว ตัน7ส่เปอร์
ว นบอร์
ปริมาณกาว
ปอร์790.07
ซ็นต์ มีนิคว่าตั385.25
552.2710ละ
ปริมาณกาว
 ซ็นต์นิวมีตัคน่าและ
385.25
552.277และ
น ปริมาณกาว
เปอร์790.07
เซ็นต์ มีนิควา่ ตัน507.87
779.68 10
และปอร์
984.95
507.87
984.95
ละบอร์
3 ปริและ
มาณกาว
7 ปอร์
นต์มาณกาว
มีค่า 697.30
763.90
เบอร์
3 ปริ779.68
มาณกาวละ
7 เปอร์
เซ็นต์นิมีวคตั่าน697.30
763.90
1,006.13
นิวตัน ซ็ปริ
10 เปอร์
เซ็นต์ มีค่า
ละ 1,006.13
นิวตัน919.50
ปริมาณกาว
10 ปอร์
ต์ มีค่า 679.78 884.72
919.50 นิว ตักนทีตามลํ
ดับมาณ
679.78
884.72 และ
นิวตัน ตามล�
ำดับซ็นจากผลการทดสอบ
พบว่าละ
ขนาดเศษพลาสติ
เ่ ล็กลงาปริ
จากผลการทดสอบพบว่
ขนาดศษพลาสติ
กทีเ่กลี
ล็กยลงวมีปริ
กาวที
่เพิ่มขึ้น มีผลท�ำให้ค่าาแรงยึ
ดเหนี่ยวของตะปู
ค่ามสูาณกาวที
งขึ้น ่พิ่มขึน้ มีผลทํา฿ห้ ค่า รงยึดหนี่ยว
ของตะปู
ค่ายสูบกั
งขึน้ บมาตรฐาน มอก. 876-2547 พบว่า ทุกสภาวะที่ใช้ในการผลิตแผ่นคอมพอสิตมีค่า
เมื่อกลี
เปรียยวมีบเที
ผ่านเกณฑ์มื
มาตรฐานก�
น ที่ขนาดเศษพลาสติ
เบอร์า ทุ1 กปริสภาวะที
มาณกาว
เปอร์เซ็นตต์ผ่ความหนาแน่
่อปรียบทีำยหนด
บกับยกเว้
มาตรฐาน
มอก. 876-2547ก พบว่
่฿ช้฿7นการผลิ
นคอมพอ น
800
กิโลกรั
มต่อลูกบาศก์
JIS 5908-2003
เพียงที่ข7นาดเศษพลาสติ
สิตและ
มีค่าผ่900
านกณฑ์
มาตรฐานกํ
าหนดเมตร
ยกว้ส่นวนมาตรฐาน
ที่ขนาดศษพลาสติ
ก บอร์ พบว่
1 ปริามมีาณกาว
ปอร์ ซ็นต์ ก
ความหนาน่
น 8007 และ
ละ 10900
กิเลกรั
ต่อ ลูกบาศก์น มตร
ว นมาตรฐาน
JISม5908-2003
พบว่และเศษ
า มี
เบอร์
1 ปริมาณกาว
เปอร์
ซ็นต์มความหนาแน่
800ส่และ
900 กิโลกรั
ต่อลูกบาศก์เมตร
พียงทีก่ขเบอร์
นาดศษพลาสติ
กบอร์
1 ปริ
7 ละน10800ปอร์
 ซ็นมต์ต่อความหนาน่
พลาสติ
2 ปริมาณกาว
7 เปอร์
เซ็มนาณกาว
ต์ ความหนาแน่
กิโลกรั
ลูกบาศก์เมตรน ที800
่มีค่าละ
แรงยึ900
ดเหนี่ยว
กิลกรัเมกลี
ต่อยลูวไม่
กบาศก์
มตร มละศษพลาสติ
ของตะปู
ผ่านเกณฑ์
าตรฐานก�ำหนดกบอร์ 2 ปริมาณกาว 7ปอร์ ซ็นต์ ความหนาน่น 800
กิลกรัมต่อลูกบาศก์มตร ที่มีค่ารงยึดหนี่ยวของตะปูกลียวเม่ผา่ นกณฑ์มาตรฐานกําหนด

ความชื
้น (Moisture
content)
ความชื
้น (Moisture
content)
แผ่ผ่
นคอมพอสิ
ตจากเศษพลาสติ
ก กมีคมี่าคความชื
นคอมพอสิ
ตจากศษพลาสติ
่าความชื้นหลั
น้ หลังการอั
งการอัดแผ่
ดผ่นเปรี
นปรียบเที
ยบทียบกั
ยบกับบมาตรฐาน
มาตรฐานมอก.
มอก.8762547
และมาตรฐาน
JIS A 5908-2003
พบว่าทุกแผ่นพบว่
ทดสอบมี
ค่านความชื
้นต�่ำคกว่่าาความชื
เกณฑ์ม้ นาตรฐานก�
ำหนด
876-2547
ละมาตรฐาน
JIS A 5908-2003
า ทุกผ่
ทดสอบมี
ต่ํา กว่ า กณฑ์
มาตรฐานกําหนด

การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธีการทางสถิติ

การวิคราะห์ความปรปรวนด้วยวิธีการทางสถิติ
1. การเปรียบเทียบขนาดเศษพลาสติกและความหนาแน่นที่ใช้ในการผลิตแผ่นคอมพอสิต
1. การปรียบทียบขนาดศษพลาสติกละความหนาน่นที่฿ช้฿นการผลิตผ่นคอมพอสิต
ตารางที่ 6 ค่าสถิติการเปรียบเทียบขนาดเศษพลาสติกและความหนาแน่นที่ใช้ในการผลิตแผ่นคอมพอสิต
ตารางที่ 6 ค่า สถิ ติ ก ารปรี ยบที ยบขนาดศษพลาสติก ละความหนาน่น ที่฿ ช้฿ นการผลิ ตผ่ น
  ของ Wilks’ Lambdatest
คอมพอสิตของ Wilks' Lambdatest
Source of variation
Value
F
Hypothesis df Error df
Sig.
Size
.151
25.335
18
290
.000*
Density
.213
18.807
18
290
.000*
Size * Density
.658
1.786
36
545.119
.004*
ns

* significant
% probability
level.ns non significant
non significant
5 % probability
* significant
at 5at%5probability
level.      
at 5 %atprobability
level. level.

จากค่าสถิติทดสอบของ Wilks' Lambdatest สรุป ผลการทดสอบสมมติฐ านกี่ยวกับ ขนาดศษ
จากค่ า สถิ ติ ท ดสอบของ Wilks’ Lambdatest สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ขนาด
พลาสติกที่ตกต่างกัน 3 ขนาด ความหนาน่นที่ตกต่างกัน 3 ระดับ ละความสัมพันธ์ร ะหว่า งขนาด
เศษพลาสติกที่แตกต่างกัน 3 ขนาด ความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ และความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
481
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เศษพลาสติกและความหนาแน่นว่ามีอิทธิพลต่อค่าการพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ  1 และ 24 ชั่วโมง
ศษพลาสติกละความหนาน่นว่า มีอิท ธิพ ลต่อ ค่า การพองตัว ตามความหนาหลัง ช่น้ํา 1 ละ 24
ค่าการดูดซึมหลังแช่นำ 
�้ 1 และ 24 ชัว่ โมง ค่าความต้านแรงดัด ค่ามอดุลสั ยืดหยุน่ ค่าความต้านแรงดึงตัง้ ฉากกับ
ชั่วมง ค่าการดูดซึมหลังช่น้ํา 1 ละ 24 ชั่วมง ค่าความต้านรงดัด ค่า มอดุลัสยืดหยุ่น ค่า ความต้า น
ผิวหน้า ความหนาแน่น และความชื้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
รงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความหนาน่น ละความชืน้ ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

กรมป่าไม้

2. การปรียบทียบขนาดศษพลาสติกละปริมาณกาวที่฿ช้฿นการผลิตผ่นคอมพอสิต
2. การเปรียบเทียบขนาดเศษพลาสติกและปริมาณกาวที่ใช้ในการผลิตแผ่นคอมพอสิต
ตารางที
าสถิ
ิการปรี
ยบที
ยบขนาดศษพลาสติ
กละปริ
มาณกาวที
฿นการผลิ
ตผ่
นคอมพอสิต ต
ตารางที
่ 7่ ค่7 าค่สถิ
ติกตารเปรี
ยบเที
ยบขนาดเศษพลาสติ
กและปริ
มาณกาวที
่ใช้่฿ใช้นการผลิ
ตแผ่
นคอมพอสิ
ของWilks’
Wilks'Lambdatest
Lambdatest
              ของ
Source of variation
Size
Resin
Size * Resin

Value
.160
.149
.526

F
24.654
94.025
6.238

Hypothesis df
18.000
9.000
18.000

Error df
296.000
148.000
296.000

Sig.
.000*
.000*
.000*

ns

ns
significant at
at 55 %
at 5at%5probability
level. level.
* *significant
% probability
probabilitylevel.
level.  nsnonsignificant
nonsignificant
% probability

จากค่
าสถิ
ิทดสอบของ
Wilks'
Lambdatest
ปผลการทดสอบสมมติ
วกับขนาดศษ กที่
จากค่
าสถิ
ตทิ ตดสอบของ
Wilks’
Lambdatest
จึงสรุจึปงสรุ
ผลการทดสอบสมมติ
ฐานเกีฐานกี
ย่ วกับ่ยขนาดเศษพลาสติ
พลาสติ
ตกต่าปริ
งกัมนาณกาวไอโซไซยาเนต
3 ขนาด ปริ มาณกาวเอซเซยานต
ตกต่า งกันม2พันระดั
บ ละ
แตกต่
างกันกที3่ขนาด
(pMDI) ที่แตกต่างกั(pMDI)
น 2 ระดัทีบ่และความสั
ธ์ระหว่
างขนาด
ความสัมพักนและปริ
ธ์ระหว่ามงขนาดศษพลาสติ
กละปริ
มาณกาวเอซเซยานต
(pMDI) ว่าวมีตามความหนาหลั
อิท ธิพ ลต่อ ค่า การ
เศษพลาสติ
าณกาวไอโซไซยาเนต
(pMDI)
ว่ามีอิทธิพลต่อค่าการพองตั
งแช่นำ�้
พองตั
ว
ตามความหนาหลั
ง
ช่
น
้
า
ํ
ค่
า
การดู
ด
ซึ
ม
หลั
ง
ช่
น
้
ํ
า
1
ละ
24
ชั
่
ว
มง
ค่
า
ความต้
า
นรงดั
ด
ค่
า
มอดุ
ล
ัส บ
ค่าการดูดซึมหลังแช่นำ 
�้ 1 และ 24 ชัว่ โมง ค่าความต้านแรงดัด ค่ามอดุลสั ยืดหยุน่ ค่าความต้านแรงดึงตัง้ ฉากกั
ยืดหยุ่น ค่าความต้านรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความหนาน่น ความชื้นตกต่า งกันอย่า งมีนัยสํา คัญที่
ผิวหน้า ความหนาแน่น ความชื้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ระดับ 0.05
3.3.การปรี
การเปรียยบที
บเทียยบปริ
บปริมมาณกาวละความหนาน่
าณกาวและความหนาแน่นนทีที่฿่ใช้ช้฿นการผลิ
ในการผลิตตผ่
แผ่นนคอมพอสิ
คอมพอสิตต
ตารางที
สถิติก ารเปรี
ารปรียยบที
นที่฿นช้ที฿นการผลิ
ตผ่ตนแผ่
คอมพอสิ
ตของต ของ
ตารางที
่ 8่ 8ค่ค่าาสถิ
บเทียยบปริ
บปริมมาณกาวละความหนาน่
าณกาวและความหนาแน่
่ ใ ช้ ใ นการผลิ
น คอมพอสิ
Wilks'Lambdatest
Lambdatest
Wilks’
Source of variation
Resin
Density
Resin * Density

Value
.161
.231
.818
.

F
85.612
17.763
1.733

Hypothesis df
9.000
18.000
18.000

Error df
148.000
296.000
296.000

Sig.
.000*
.000*
.033*

ns

ns
* significant
% probability
level
nonsignificant
at 5 % probability
* significant
at 5at%5probability
level.  
nonsignificant
at 5 % probability
level. level.

จากค่าสถิ
าสถิติทติทดสอบของ
ดสอบของWilks’
Wilks' Lambdatest
Lambdatest สรุ
สรุปปผลการทดสอบสมมติ
ผลการทดสอบสมมติฐานกี
จากค่
านเกี่ยวกับปริมาณกาว
าณกาวไอโซ
เอซเซยานต
ตกต่
น 2บระดั
บ ความหนาน่
นที่าตกต่
น 3บ ระดั
บ ละความสั
พันาธ์งกาว
ไซยาเนต
(pMDI)(pMDI)
ที่แตกต่ที่างกั
น า2งกัระดั
ความหนาแน่
นที่แตกต่
งกันา3งกัระดั
และความสั
มพันธ์รมะหว่
ระหว่างกาวเอซเซยานต
(pMDI) ละความหนาน่
ิทธิพลต่อวค่ตามความหนาหลั
าการพองตัว ตามความหนาหลั
ไอโซไซยาเนต
(pMDI) และความหนาแน่
นว่ามีอิทธิพลต่นอว่าค่มีาอการพองตั
งแช่น�้ำ ค่าการดูงดซึม
482
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หลังแช่น�้ำ  1 และ 24 ชั่วโมง ค่าความต้านแรงดัด ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
ความหนาแน่น ความชื้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
4. การเปรียบเทียบการใช้สารเพิ่มคุณสมบัติของแผ่นระหว่างการใช้และไม่ใช้พาราฟิน อิมัลชั่น  (PE)
1 เปอร์เซ็นต์ ขนาดเศษพลาสติกเบอร์ 1 ความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณกาว 10
เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแผ่นทดสอบที่ใช้และไม่ใช้พาราฟิน อิมัลชั่น  

* significant at 5%probability level. ns nonsignificant at 5%probability level.
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เมือ่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิตโิ ดยเปรียบเทียบการใช้สารเพิม่ คุณสมบัตขิ องแผ่นทีใ่ ช้พาราฟิน อิมลั ชัน่
และไม่ใช้ พบว่า การใช้สารเพิ่มคุณสมบัติของแผ่นมีอิทธิพลต่อการพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ การดูดซึม
หลังแช่นำ 
�้ 1 และ 24 ชัว่ โมง ความต้านแรงดัด มอดุลสั ยืดหยุน่ ความต้านแรงดึงตัง้ ฉากกับผิวหน้า ความหนาแน่น
และความชื้น แตกต่างอย่างไม่มนี ัยส�ำคัญทางสถิติ

กรมป่าไม้

สรุปผล
เศษพลาสติก เบอร์ 1 มีขนาดที่ใช้ในการผลิตแผ่นคอมพอสิตที่ค้างอยู่บนตะแกรง 20 เมซ มีปริมาณ
โดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 62.42 เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วนความเพรียว เท่ากับ 15.44 ส่วนเบอร์ 2 มีขนาดที่ใช้
ที่ค้างอยู่บนตะแกรง 40 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 90.64 เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วนความเพรียว
เท่ากับ 12.35 และเบอร์ 3 มีขนาดที่ค้างอยู่บนตะแกรง 60 เมซ มีปริมาณโดยน�้ำหนักมากที่สุดคือ 29.52
เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วนความเพรียวเท่ากับ 11.44 ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่า 5.56 ซึ่งสูงกว่าชิ้นแกลบ
แต่ตำ�่ กว่าชิน้ ไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา การผ่อนความเป็นกรด มีคา่ 14.03 ซึง่ มีคา่ สูงกว่าชิน้ ไม้อะเคเซีย ออลา
โคคาร์ปา การผ่อนความเป็นด่าง มีค่า 1.30 ซึ่งมีค่าสูงกว่าชิ้นแกลบ และการผ่อนความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่า
15.33 ซึ่งมีค่าต�่ำกว่าชิ้นไม้ทั้ง 2 ชนิด และเมื่อน�ำเศษพลาสติกไปท�ำการผลิตแผ่นคอมพอสิตโดยศึกษาขนาด
ของเศษพลาสติก เบอร์ 1  2 และ 3 ระดับความหนาแน่น 800  900 และ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ปริมาณกาว 7 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และการใช้สารพาราฟิน อิมัลชั่น (PE) 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นสารเพิ่มคุณสมบัติ
ของแผ่น พบว่า ขนาดของเศษพลาสติกทีเ่ ล็กลงและปริมาณกาวทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลท�ำให้การพองตัวตามความหนา
หลังแช่น�้ำ  การดูดซึมหลังแช่น�้ำ  1 และ 24 ชั่วโมง มีค่าลดลงแต่ท�ำให้ความต้านแรงดัด มอดุลัสยืดหยุ่น
ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า และแรงยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว มีค่าสูงขึ้น ส่วนการใช้ PE เป็นสารเพิ่ม
คุณสมบัติของแผ่น พบว่าท�ำให้แผ่นมีค่าคุณสมบัติลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 876-2547:แผ่น
ชิ้นไม้อัด ชนิดราบ และ JIS A 5908-2003:Particleboards (Type 18) พบว่าแผ่นทดสอบทุกสภาวะมีค่าทาง
กายสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยเปรียบเทียบขนาดเศษพลาสติก
ความหนาแน่น และปริมาณกาว พบว่า มีอิทธิพลต่อการพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ  และการดูดซึมหลัง
แช่น�้ำ  1 และ 24 ชั่วโมง ความต้านแรงดัด มอดุลัสยืดหยุ่น ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า แรงยึดเหนี่ยว
ตะปูเกลียว และความชืน้ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนการใช้สารเพิม่ คุณสมบัตขิ องแผ่นระหว่างการ
ใช้พาราฟิน อิมัลชั่น และไม่ใช้ พบว่ามีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางกายสมบัติและกลสมบัติแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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การทดลองผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดซึ่งผลิตจากแกนต้นกัญชงโครงสร้าง 1 ชั้น ระดับความหนาแน่น
600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโครงสร้าง 3 ชั้น ระดับความหนาแน่น 700 กิโลกรัม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร โดยใช้ ก าวยู เ รีย ฟอร์ มั ล ดีไ ฮด์ ที่ร ะดั บ กาวต่ อ น�้ำ หนั ก แห้ ง ของกั ญ ชงที่ 13 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เป็นตัวเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลและทางกายสมบัติของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดที่ผลิตจากแกนต้นกัญชง
จากนั้นน�ำผลทั้งหมดที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908–2003: Particleboards และทดลองผลิต
แผ่นเอ็มดีเอฟซึ่งผลิตจากแกนต้นกัญชงที่ระดับความหนาแน่น 600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร โดยใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ที่ระดับกาวต่อน�้ำหนักแห้งของกัญชงที่ 13 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางกลและทางกายสมบัติของแผ่นเอ็มดีเอฟที่ผลิตจากแกนต้นกัญชงจากนั้นน�ำผลทั้งหมดที่ได้มา
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5905–2003: Fiberboards
ผลการศึกษา พบว่า แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดโครงสร้าง 1 ชั้น ระดับความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และโครงสร้าง 3 ชั้น ระดับความหนาแน่น 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดับปริมาณเนื้อ
กาว 13 เปอร์เซ็นต์ มีผลทางด้านคุณสมบัติทางกลที่สูงกว่าแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดโครงสร้าง  1 ชั้น ระดับความ
หนาแน่น 600 และ 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ทางด้านกายสมบัติ เช่น ค่าการพองตัวตามความหนา
หลั ง แช่ น�้ ำ และค่ า การดู ด ซึ ม น�้ ำ ยั ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก� ำ หนดในทุ ก ระดั บ ความหนาแน่ น
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1

2

การประชุมการป่าไม้ประจำ�ปี 2556 487

กรมป่าไม้

ผลการศึกษาพบว่าแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางที่ระดับความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ระดับปริมาณเนื้อกาว 13 เปอร์เซ็นต์ มีผลทางด้านคุณสมบัตทิ างกลที่สูงกว่าแผ่นใยไม้อัดระดับ
ความหนาแน่น 600 และ 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ยกเว้นความต้านทานแรงดัด ความหนาแน่นที่ 600 และ 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก�ำหนดแต่ทางด้านกายสมบัติ เช่น ค่าการขยายตัวทางความหนาเมื่อแช่น�้ำ  และค่าการดูดซึมน�้ำยังสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดในทุกระดับความหนาแน่น

ค�ำส�ำคัญ :  แผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ด  แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง  กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
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ABSTRACT
Experimental particleboards were made from inner-stems ofhemp of 1 layer at density  600 700
and 800 kg/m3 and of 3 layers at density level 700 kg/m3, withurea formaldehyde resin used in level of
resin based on dry weight of inner-stems of hemp of 13%. All ofdesigned  composite properties were
compared with the testing methodof JIS A 5908-2003: Particleboards.  Experimental MDF board were
made from inner-stems of hempat density level 600 700 and 800 kg/m3 with urea formaldehyde resin
used in level of resin based on dry weight ofinner-stems of hemp of 13%. All of designed composite properties
were also compared with the testing method of JIS A 5905-2003: Fiberboards.  
It was found that of 1 layer density level 800 kg/m3 and of 3  layers density 700 kg/m3 with used
resin 13%, had the better mechanical properties then particleboards of 1 layer at 600 and 700 kg/m3 but
physical properties such as thickness swelling and water absorption were higher than the standard layer at
every board density.
It was also found that MDF boards at density 800 kg/m3used resin 13% had the better mechanical
properties than MDF boards at density 600 and 700 kg/m3. When compared with the standard, they were
good in mechanical properties except the modulus of rupture of board density 600 and 700 kg/m3. For
the physical properties such as the thickness swelling in water and water absorption property, were higher
than the standard in every board density.

Keywords :  Particleboards,  Medium density fiberboards,  Urea formaldehyde resin
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ค�ำน�ำ
หลายท่านมักเข้าใจผิดคิดว่ากัญชงก็คือกัญชา แต่แท้ที่จริงแล้วกัญชงมีลักษณะคล้ายกันกับกัญชา
ในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์เท่านัน้ ไม่ใช่พชื ทีเ่ ป็นสารเสพติด แต่เป็นพืชทีส่ ามารถน�ำมาแปรรูปใช้ประโยชน์
ด้านการน�ำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ต้นกัญชง และกัญชา เป็นพืชที่มีก�ำเนิดมาจากพืชชนิดเดียวกัน
โดยมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นของเอเชีย กัญชง (Cannabis sativa L. subsp. indica (Lam) E. Small) เป็นพืชที่
ปรับปรุงพันธ์เพือ่ ใช้ประโยชน์ทางเส้นใยจนได้สายพันธ์ทุ แี่ ตกต่างจากสายพันธ์เุ ดิม คือ กัญชา (Cannabis sativa L.
subsp. sativa) ซึ่งมีความแตกต่างด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านเส้นใย อันได้แก่ กัญชง มีลักษณะปล้องหรือข้อ
ยาว เปลือกเหนียวลอกง่าย ให้เส้นใยยาว และมีคุณภาพสูงกว่าต้นกัญชา  

กัญชง

กัญชา

ประเทศไทยมีการปลูกต้นกัญชงเพื่อน�ำไปใช้เป็นเส้นใยในการทอผ้าที่ใช้ท�ำเครื่องนุ่งห่มมาเป็นเวลา
นานมากแล้ว เนื่องจากกัญชงมีเส้นใยที่มีคุณภาพสูงจ�ำนวนมาก มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สามารถปลูกได้หลาย
ครั้งต่อปีและสามารถน�ำไปถักทอเสือ้ ผ้า เชือก กระสอบ  ท�ำกระดาษ โดยเฉพาะประโยชน์ด้านเส้นใยหรือที่เรียก
ว่าเส้นใยกัญชง และยังมีแนวโน้มที่จะทวีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นในตลาดโลกอีกมาก เนื่องจากเส้นใยกัญชงนั้น
มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติที่แข็งแรงกว่าผ้าฝ้าย ดูดซับดีกว่าไนลอนและอบอุ่นยิ่งกว่าลินิน จึงมีความเหมาะสม
ที่จะน�ำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันผ้าจากเส้นใยกัญชงเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีการ
ปลูกและผลิตผ้าจากใยกัญชงมากขึ้น เนื้อของล�ำต้นที่ลอกเปลือกแล้วสามารถน�ำมาผลิตกระดาษได้ คณะผู้วิจัย
ได้ทำ� การวิจยั เพือ่ น�ำเอาแกนต้นกัญชงทีเ่ หลือจากการปอกเปลือกทีน่ ำ� ไปใช้เป็นเส้นใยมาผลิตเป็นแผ่นปาร์ตเิ กิล
และการศึกษาการน�ำเส้นใยกัญชงมาผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง เพื่อน�ำไปใช้แทนการน�ำ
เศษไม้ในการผลิตเป็นเฟอร์นเิ จอร์ตอ่ ไป ถือเป็นการน�ำเอาวัสดุเหลือทิง้ มาพัฒนาเพือ่ ท�ำให้มคี ณ
ุ ค่าเพิม่ มากขึน้   

ภาพที่ 1 ลักษณะต้นกัญชง
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วิธีการศึกษา
แกนกัญชงและเส้นใยที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โดยใช้แกนของต้นกัญชงทีเ่ หลือทิง้ จากการลอกเปลือกเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นเส้นใย มาผลิตเป็นแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ด
และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (แผ่นเอ็มดีเอฟ) ณ งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้
กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

1. การเตรียมวัสดุ
1.1 การเตรียมชิ้นกัญชง
     
โดยตัดแกนต้นกัญชงที่ได้เป็นท่อนๆ แล้วน�ำไปเข้าเครื่องสับชิ้นไม้ (Chipper) และเครื่องตอกทุบ
(Hammer mill) ให้แกนต้นกัญชงมีขนาดเล็กลง จากนั้นน�ำไปร่อนคัดขนาดด้วยตะแกรงมาตรฐาน คัดแยกขนาด
ของแกนต้นกัญชง

ภาพที่ 2 การเตรียมชิ้นแกนต้นกัญชง
1.2 การเตรียมเส้นใยกัญชง
     
โดยตัดแกนต้นกัญชงที่ได้เป็นท่อนๆ แล้วน�ำแช่น�้ำเพื่อง่ายต่อการบดเยื่อ จากนั้นน�ำแกนกัญชง
เข้าเครื่องบดเยื่อ น�ำเส้นใยที่ได้มาท�ำการตากแดดให้แห้ง จากนั้นน�ำเส้นใยที่แห้งแล้วมาท�ำการเข้าเครื่องบดให้
เส้นใยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3 การเตรียมเส้นใยกัญชง
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2. การทดสอบคุณสมบัติของชิ้นแกนกัญชงและเส้นใยกัญชง
2.1 การวิเคราะห์ขนาดชิ้นแกนกัญชงและเส้นใยกัญชง
      
น�ำชิ้นไม้และเส้นใยที่ใช้ผลิตแผ่นทดลองไปร่อนด้วยเครื่องร่อนละเอียดที่มีตะแกรงขนาดของ
รูตะแกรงที่ต่างกันโดยน�ำมาวัดขนาดของแต่ละตะแกรงจ�ำนวน 100 ชิ้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยของแต่ละตะแกรง

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ขนาดวัตถุดิบ
2.2 การทดสอบความเป็นกรดเป็นด่าง
  การหาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และความสามารถในการผ่อนค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
Buffering capacity โดยน�ำแกนกัญชงขนาด 40 เมซ แช่และกวนในน�ำ้ กลัน่ น�ำสารละลายทีไ่ ด้ไปหาค่า pH จากนัน้
น�ำมาวัดค่า pH โดยการเติมสารละลายซัลฟูรคิ ลงไปจนกว่าค่า pH จะเหลือเพียง 3.5

ภาพที่ 5 การทดสอบความเป็นกรดเป็นด่าง
3. สภาวะในการอัดแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดและแผ่นเอ็มดีเอฟ
น�ำแกนกัญชงที่ผ่านการย่อยและร่อนคัดขนาดแล้วเข้าเครื่องอบแห้งหาความชื้นของแกนกัญชงก่อน
อัดให้มีค่าเท่ากับ 3-6 เปอร์เซ็นต์ น�ำมาผสมกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงน�ำมา
อัดขึ้นรูปเป็นแผ่น ชั่งน�้ำหนักของแกนกัญชงที่จะท�ำการอัดตามปริมาณที่ได้ค�ำนวณไว้เพื่อท�ำการอัดแผ่น
โครงสร้าง 1 ชั้นใน 3 สภาวะความหนาแน่น คือ 600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโครงสร้าง
3 ชัน้ ในสภาวะความหนาแน่น 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เตรียมกาวทีจ่ ะใช้ในการอัดแผ่นโดยผสมสารเร่งแข็ง
(Hardener) สารเร่งแข็งที่ใช้ คือ แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium chloride) เป็นสารช่วยเร่งอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาการแข็งตัวของกาวให้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการอัดร้อนให้สนั้ ลง
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4. ขั้นตอนการอัดแผ่น
4.1 ชั่งน�้ำหนักกาวและสารเร่งแข็งตามอัตราส่วนที่ก�ำหนดแล้วผสมเข้าด้วยกัน
4.2 ชั่งน�้ำหนักชิ้นแกนกัญชง/เส้นใยน�ำเข้าเครื่องผสมกาว ใช้เวลาในการผสมประมาณ 10 นาที
หลังจากนั้นปล่อยให้เครื่องหมุนอีกประมาณ  5  นาที
4.3 น�ำชิ้นแกนกัญชง/เส้นใยที่ผสมกาวแล้วมาฟอร์มแผ่น
4.4 น�ำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอัด 5 นาที
4.5 น�ำแผ่นที่อัดเสร็จแล้วปรับสภาวะของแผ่นประมาณ 7 วัน

ภาพที่ 6 การอัดแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ด

ภาพที่ 7 การอัดแผ่นเอ็มดีเอฟ
5. การทดสอบด้านกายสมบัติและกลสมบัติของแผ่นทดสอบ
น�ำแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติด้านกายสมบัติและกลสมบัติตามมาตรฐาน JIS A
5908-2003 และแผ่นเอ็มดีเอฟทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5905-2003
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาละวิจารณ์ผล
การศึ
กษาการผลิ
ตแผ่
นวันสวัดุสทดุดแทนไม้
จากแกนต้
นกันญกัชงได้
ผลการศึ
กษาคุ
ณสมบั
ติของแผ่
นทดสอบ
การศึ
กษาการผลิ
ตผ่
ท ดทนเม้
จากกนต้
ญชงเด้
ผลการศึ
กษาคุ
ณ สมบั
ติของผ่
น
ดังนีทดสอบ
้
ดังนี้

1. ผลการวิ
เคราะห์
ชิ้นไม้ชแิ้นละเส้
ใยจากแกนต้
นกัญชงนกัญชง
1. ผลการวิ
คราะห์
เม้นละส้
น฿ยจากกนต้

ชิ้นไม้และเส้นใยที่ใช้ผลิตแผ่นทดลองไปร่อนด้วยเครื่องร่อนละเอียดที่มีตะแกรงขนาดของรูตะแกรงที่
ชิ้นเม้ ละส้น฿ยที่฿ช้ผ ลิตผ่น ทดลองเปร่อ นด้ ว ยครื่ อ งร่อ นละอียดที่มีตะกรงขนาดของรู
ต่างกันโดยน�ำมาวัดขนาดของแต่ละตะแกรงจ�ำนวน 100 ชิ้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยของแต่ละตะแกรง
ตะกรงที่ต่างกันดยนํามาวัดขนาดของต่ละตะกรงจํานวน 100 ชิน้ พื่อหาค่าฉลี่ยของต่ละตะกรง
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขนาดของชิ้นแกนกัญชงที่ใช้ในการผลิตแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ด
ตารางที่ 1 การวิคราะห์ขนาดของชิน้ กนกัญชงที่฿ช้฿นการผลิตผ่นปาร์ติกิลบอร์ด
มซ
+5
-5+12

ขนาดชิ้นเม้ (มิลลิมตร)
ความยาว

ความหนา

ความกว้าง

7.64
5.42

2.82
1.51

4.48
3.24

สัดส่วน
ความพรียว
2.71
3.58

ปริมาณดย
น้ําหนัก
(ปอร์ซ็นต์ )
2.86
59.84

-12+20
3.26
0.43
1.53
7.58
23.28
-20+40
2.56
0.17
0.87
15.06
1.30
-40+60
*
*
*
*
12.72
*
* ค่ า้ งอยูบ่ นตะแกรง
* 12 เมซ มีปริมาณโดยน�
*
ชิ-60
น้ แกนกัญชงทีใ่ ช้ในการผลิ
ตแผ่นปาร์*ตเิ กิลบอร์ดมีขนาดที
ำ้ หนัก

กนกัญเปอร์
ชงที่฿เช้ซ็฿นนการผลิ
ตผ่นาปาร์
ติ่ยกิล3.24
บอร์ดยาวเฉลี
มีขนาดที่ย ่ค5.42
้างอยู่หนาเฉลี
บ นตะกรง12มซ
ริมาณ
มากที่สุดคือชิน้ 59.84
ต์ มีขนาดกว้
งเฉลี
่ย 1.51 มิลลิมีเปมตร
และมี
ําหนักมากที
่สุดาคืกัอบ 59.84
สัดดยน้
ส่วนความเพรี
ยวเท่
3.58 ปอร์ ซ็นต์ มีขนาดกว้า งฉลี่ย 3.24 ยาวฉลี่ย 5.42 หนาฉลี่ย 1.51
มิลลิมตร ละมีสัดส่วนความพรียวท่ากับ 3.58
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขนาดของเส้นใยกัญชงที่ใช้ในการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ
ตารางที่ 2 การวิคราะห์ขนาดของส้น฿ยกัญชงที่฿ช้฿นการผลิตผ่นอ็มดีอฟ
มซ
+5
-5+12
-12+20
-20+40
-40+60
-60

ขนาดส้น฿ยกัญชง (มิลลิมตร)

สัดส่วนความ
สัดส่วน
พรียว

ความยาว

ความหนา

ความกว้าง

ความเพรียว

2.53
1.68
*
*
*

0.16
0.05
*
*
*

0.94
0.54
*
*
*

15.81
33.60
*
*
*

นผงละอี
สามารถวั
ดขนาดมิ
ติข องผงด้
วยตาปล่
า
* เป็*นป็
ผงละเอี
ยดไม่ยสดเม่
ามารถวั
ดขนาดมิ
ติของผงด้
วยตาเปล่
า
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ปริมาณดย
น้ําหนัก
(ปอร์ซ็น ต์ )
16.40
12.53
37.90
13.39
17.53
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ส้เส้นน฿ยกั
นการผลิตตแผ่
ผ่นนเอ็อ็มมดีดีเอฟมี
อฟมี
ขนาดที
่ค้า งอยู
่บ นตะกรง
40มีมซ
มีป ริมาณดย
ใยกัญชงที่ใ่฿ช้ช้ใ฿นการผลิ
ขนาดที
่ค้างอยู
่บนตะแกรง
40 เมซ
ปริมาณโดยน�
้ำหนัก
น้มากที
ําหนัก่สมากที
่สุดคือเปอร์
37.90
นต์ มีลนักผงละเอี
ษณะป็ยนดไม่
ผงละอี
ยดเม่ดขนาดได้
สามารถวัดขนาดเด้
ุดคือ 37.90
เซ็นปอร์
ต์ มีลักซ็ษณะเป็
สามารถวั
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2.2.การทดสอบความป็
น กรดป็
การทดสอบความเป็นกรดเป็
นด่านงด่าง
ตารางที
ผลการทดสอบความป็
นกรดป็
ด่างละการผ่
อนความป็
นกรดเป็
นด่นางและการผ่
อนความเป็
นกรดนกรด
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเป็
ชนิด

ความป็นกรดป็นด่าง
(pH average)

กนกัญชง
ส้น฿ยกัญชง
ยางพารา*

7.08
6.57
5.78

การผ่อนความป็นกรด
(Acid Buffering Capacity )
(milliequivalent (x10-2)
61.90
35.97
40.80

* วรธรรม, 2543: หน้า 91
* วรธรรม, 2543: หน้า 91

กนละส้
ความป็นนกรดเป็
กรดป็นนด่ด่าางทีงที่มากกว่
่มากกว่
า ของเม้
ยางพารา
่ง ชิ้นกนกั
ญชง
แกนและเส้น฿ยกั
ใยกัญชงมีค่าความเป็
าของไม้
ยางพารา
ซึ่งชิ้นซึแกนกั
ญชงแสดง
สดงความป็
นกรดป็
นด่าเอืงเม่
อ้ อํานวยต่
อการข็
งตัวของกาวยู
รียมฟอร์
เฮด์เมื่อต่
่อ พิจารณาถึ
ความเป็นกรดเป็
นด่างไม่
้ออ�ำอืนวยต่
อการแข็
งตัวของกาวยู
เรียฟอร์
ัลดีไมฮด์ั ลดีแต่
พิจ มืารณาถึ
งผลการง
ผลการตรวจสอบการผ่
อนความป็
นกรดพบว่
า มีอคนความเป็
่าการผ่อนนความป็
น้ กนกันญใยกั
ชงละส้
ตรวจสอบการผ่อนความเป็
นกรด พบว่
า มีค่าการผ่
กรดของชิน้นกรดของชิ
แกนกัญชงและเส้
ญชงเท่านกั฿ย
บ
กั61.90
ญชงท่และ
ากับ35.97
61.90 ละ 35.97
3.3.การทดสอบคุ
สมบัติขตองแผ่
ิของผ่
นปาร์
ิกิลดบอร์ด
การทดสอบคุณณสมบั
นปาร์
ติเกิลตบอร์
ผลการทดสอบคุณ
ณณ
สมบั
ติทตางกลของแผ่
นปาร์นตปาร์
ิเกิลบอร์
่งผลิดตซึจากชิ
ผลการทดสอบคุ
ณสมบั
สมบัตติทิทางกายภาพและคุ
างกายภาพละคุ
สมบั
ิท างกลของผ่
ติ กิลดซึบอร์
่ง ผลิ้นต
แกนกัน้ ญกนกั
ชง สามารถสรุ
ปผลได้ดปังนีผลเด้
้ ดังนี้
จากชิ
ญชง สามารถสรุ
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ดจากแกนกัญชง
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพละทางกลของผ่นปาร์ติกิลบอร์ดจากกนกัญชง
ลําดับที่

คุณสมบัติ

ความหนาน่นของผ่น 1 ชั้น/3 ชั้น
600
700/1
700/3
800

JIS
5908-2003

1
2
3
4
5

ความหนาน่น (กิลกรัมต่อลูกบาศก์มตร)
ความชืน้ (ปอร์ซ็นต์)
การพองตัวตามความหนาหลังช่น้ํา (ปอร์ซ็นต์)
การดูดซึมหลังช่น้ํา (%)
ความต้านรงดัด (MPa)

645.07
6.49
24.52
112.55
11.86

708.30
6.10
21.46
103.46
13.24

718.91
6.01
18.00
84.62
20.35

814.55
6.40
17.88
74.64
19.95

400-900
5-13
≤12
≥18

6
7
8

มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)
ความต้านรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (MPa)
ความยึดหนี่ยว
ของตะปูกลียว (N)

1706
0.64
464.00

2102
0.69
477.99

2577
0.71
456.39

2938
0.79
505.57

≥3000
≥0.3
≥500
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จากการทดสอบของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดชิ้นไม้อัดทดลองที่ผลิตตามสภาวะการผลิตที่ก�ำหนดไว้ได้ผล
การทดลองของแผ่นดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8 ผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ดจากแกนต้นกัญชง
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ภาพที่ 8 (ต่อ)
3.1 ความหนาแน่น
    แผลการทดสอบความหนาแน่นของแผ่นทดสอบมีค่าใกล้เคียงกับค่าความหนาแน่นที่ก�ำหนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 พบว่า ความหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์ท่กี �ำหนด

3.2 ความชื้น
    ผลการทดสอบความชื้นของแผ่นทดสอบค่าความชื้นใกล้เคียงกันทุกสภาวะ เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 พบว่า ค่าความชื้นของแผ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
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3.3 การพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ
ค่าการพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำมีแนวโน้มลดลงเมื่อความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 พบว่า ค่าการพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำของแผ่นไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด

3.4 การดูดซึมหลังแช่น�้ำ
ค่าการดูดซึมน�้ำของแผ่นทดสอบมีแนวโน้มลดลงเมื่อความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้นและแผ่นชื้น
อัดโครงสร้าง 1 ชั้น ความหนาแน่น 600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีการดูดซึมน�้ำมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการ
ประสานตัวของชิ้นไม้ที่ไม่สม�่ำเสมอมีการเรียงตัวของชิ้นไม้ที่ไม่ดี ท�ำให้เกิดช่องว่างที่แทนที่ด้วยน�้ำ

3.5 ความต้านแรงดัด
ค่าการทดสอบค่าความต้านแรงดัดพบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดจากแกนต้นกัญชงโครงสร้าง 1 ชั้น
ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโครงสร้าง 3 ชัน้ ความหนาแน่นที่ 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ให้ค่าความต้านแรงดัดสูงสุดและเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 พบว่า ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด

3.6 มอดุลัสยืดหยุ่น
แผ่นชิ้นไม้อัดจากแกนต้นกัญชงโครงสร้าง 1 ชั้นความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ให้ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นสูงสุดและเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 พบว่า ทุกสภาวะไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด

3.7 ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
แผ่นชิ้นไม้อัดจากแกนต้นกัญชงโครงสร้าง 1 ชั้นความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ให้ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าสูงสุดและเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003
พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนดทุกสภาวะ

3.8 การยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว
แผ่นชิ้นไม้อัดจากแกนต้นกัญชงโครงสร้าง 1 ชั้นความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ให้ค่าการยึดเหนี่ยวตะปูเกลียวสูงสุดและเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 พบว่า มีเพียง
แผ่นทดสอบโครงสร้าง 1 ชัน้ ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
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4. การทดสอบคุณสมบัติของแผ่นเอ็มดีเอฟ
ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพและคุณสมบัตทิ างกลของแผ่นเอ็มดีเอฟ ซึ่งผลิตจากแกนกัญชง
สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของแผ่นเอ็มดีเอฟจากแกนกัญชง
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ภาพที่ 9 ผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องแผ่นเอ็มดีเอฟจากแกนต้นกัญชง
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4.1 ความหนาแน่น
   
ผลการทดสอบความหนาแน่นของแผ่นทดสอบมีค่าใกล้เคียงกับค่าความหนาแน่นที่ก�ำหนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5905-2003 พบว่า ความหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์ท่กี �ำหนด

4.2 ความชื้น
   
ผลการทดสอบความชื้นของแผ่นทดสอบมีค่าความชื้นใกล้เคียงกันทุกสภาวะ เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน JIS A 5905-2003 พบว่า ค่าความชื้นของแผ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด

4.3 การพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ
   
แผ่นทดสอบความหนาแน่น 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าการพองตัวตามความหนาหลัง
แช่น�้ำต�่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5905-2003 พบว่า ค่าการพองตัวตามความหนาหลังแช่น�้ำ
ของแผ่นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด

4.4 การดูดซึมหลังแช่น�้ำ
   
แผ่นทดสอบความหนาแน่น 600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีการดูดซึมหลัง
แช่น�้ำใกล้เคียงกัน

4.5 ความต้านแรงดัด
   
แผ่นทดสอบความหนาแน่น 600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าความต้านแรงดัด
ใกล้เคียงกัน และเมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5905-2003 พบว่า มีเพียงแผ่นทดสอบความหนาแน่น
800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด

4.6 มอดุลัสยืดหยุ่น
   
แผ่นทดสอบความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นสูงสุดและเมื่อน�ำ
มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5905-2003 พบว่า ทุกสภาวะผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด

4.7 ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
   
แผ่นทดสอบความหนาแน่น 600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าความต้านแรงดึง
ตั้งฉากกับผิวหน้าใกล้เคียงกันและเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5905-2003 พบว่า ทุกสภาวะ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
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สรุปผล
การศึ ก ษาการผลิ ต แผ่ น ปาร์ ติ เ กิ ล บอร์ ด และแผ่ น เอ็ ม ดี เ อฟจากแกนต้ น กั ญ ชง สามารถสรุ ป ผล
การทดสอบได้ ดังนี้

1. การผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด
ผลการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างกลและทางกายสมบั ติ ข องแผ่ น ปาร์ ติ เ กิ ล บอร์ ด จากแกนต้ น กั ญ ชง
โครงสร้าง 1 ชัน้ ความหนาแน่น 600 700 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโครงสร้าง 3 ชัน้ ความหนาแน่น
700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า แผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ดจากแกนต้นกัญชงโครงสร้าง 1 ชั้น ความหนาแน่น
800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีคุณสมบัติทางกายสมบัติและทางกลสมบัติที่ดีกว่า และเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณสมบัตมิ าตรฐาน JIS A 5908-2003 สามารถสรุปได้วา่ คุณสมบัตทิ างกายสมบัตขิ องแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ดทัง้
โครงสร้าง 1 ชัน้ และโครงสร้าง 3 ชัน้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนดและคุณสมบัตทิ างกลของแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ดทั้ง
โครงสร้าง 1 ชั้น และโครงสร้าง 3 ชั้น มีคุณสมบัติความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ก�ำหนดคุณสมบัติความต้านแรงดัดโครงสร้าง 1 ชั้น ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
โครงสร้าง 3 ชั้น ระดับความหนาแน่นที่ 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่มอดุลัส
ยืดหยุ่นมีค่าต�่ำกว่ามาตรฐานก�ำหนด

2. การผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกลและทางกายสมบัติของแผ่นเอ็มดีเอฟจากแกนต้นกัญชงที่ระดับความ
หนาแน่น 600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าแผ่นเอ็มดีเอฟจากแกนต้นกัญชงที่ระดับความ
หนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลที่ดีกว่า และเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติมาตรฐาน JIS A 5905-2003 สามารถสรุปผลได้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพของ
แผ่นเอ็มดีเอฟ ซึ่งผลิตจากแกนต้นกัญชงระดับความหนาแน่น 600 700 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดและคุณสมบัติทางกลของแผ่นเอ็มดีเอฟ ซึ่งผลิตจากแกนต้นกัญชงในทุกระดับ
มีคุณสมบัติความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่คุณสมบัตคิ วามต้านแรงดัดที่ความ
หนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพียงระดับเดียวมีค่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนมอดูลัสยืดหยุ่น
มีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับ
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ภาพที่ 10 เฟอร์นเิ จอร์ที่ท�ำจากแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ดจากแกนต้นกัญชง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของงานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้ กรมป่าไม้ อาจารย์ฐิติกุล ภาคคีรี คุณเมธี
ทองอ่อน (บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จ�ำกัด) ดร.วีรชัย ณ นคร ผู้อ�ำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์ และคุณเบญจวรรณ คฤหพัฒนา (กรมป่าไม้) ที่ได้ให้การสนับสนุนจนโครงการนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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