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ABSTRACT

 The main objectives of this study were to 1) investigate the vegetation structure, species 
composition, density, dominance, similarity and diversity, and 2) study the relationships between 
environmental factors and vegetation. The study was conducted during October 2011 to September 
2012. A total of 9 stands (threes temporary 30x30 m. sample plots per stand) was investigated. An 
Agglomerative Cluster Analysis of Relative Sorensen Distance and Ward’s Linkage Methods were 
used to classify stands for dominance types based on the Importance Value Index of tree species. 
An Ordination Analysis of Canonical Correspondence Analysis (CCA) was also performed to 
find out how species relate to their environments.
 The results showed that, there were 6,009 trees (2,473 trees/ha) of 85 families, 272 genera 
and 398 species in the total of 9 stands. The first 3 dominant families, based on the Importance 
Value Index, were Fabaceae, Phyllanthaceae and Dipterocarpaceae, respectively. Four types 
of stands were recognized by this study, they are; Lagerstroemia floribunda type (LAGF), 
Dipterocarpus obtusifolius type (DIPO), Mallotus thorelii type (MALT) and Streblus asper type 
(STRA). The results indicated that the Streblus asper type tended to restrict to the high soil 
pH, short flooding duration (7-15 days) and was usually found in the upper river basin. The presence 
of the Lagerstroemia floribunda type, Mallotus thorelii type and Dipterocarpus obtusifolius 
type were found in the middle and lower river basin on soils with clay sediment. Mallotus thorelii 
type tended to occur in the place with high organic matter in soils and long flooding duration 
(45-60 days). The vertical structure of riparian forest could be categorized into three layers as 
follows; upper canopy, sub canopy and undergrowth. The species diversity value, based on the 
Shannon-Wiener’s index was found the highest in Lagerstroemia floribunda type (4.07) while the 
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lowest was in Mallotus thorelii type (2.16). The highest similarity was found between Lagerstroemia 
floribunda type and Dipterocarpus obtusifolius type (32.75%) whereas the lowest was between 
Dipterocarpus obtusifolius type and Streblus asper type (12.33%)

Keywords:  flood duration, forest structure, Mun river basin, riparian forest, wetlands

บทคัดย่อ

 การศึกษาโครงสร้างสังคมพชืป่าบุง่ป่าทาม ในลุม่น�า้มูล มีวตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาลกัษณะโครงสร้างสังคมพชื 

องค์ประกอบของชนดิ ความหนาแน่น ความเด่น ความคล้ายคลงึระหว่างสงัคมและความหลากหลายของชนิด 2) ศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชกับปัจจัยแวดล้อมบางประการ ท�าการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน

กันยายน พ.ศ. 2555 ท�าการเก็บข้อมูลของสังคมพืชจ�านวน 9 หมู่ไม้ โดยแต่ละหมู่ไม้วางแปลงตัวอย่างชั่วคราวขนาด 

30 × 30 เมตร จ�านวน 3 แปลง ต่อ 1 หมู่ไม้ วิเคราะห์การจัดกลุ่มสังคมพืชป่าบุ่งป่าทามด้วยเทคนิค Cluster Analysis 

โดยวธีิ Relative Sorensen Distance และ Ward’s Linkage Methods และวเิคราะห์การจดัล�าดับ (Ordination) ของสงัคม

พืชกับปัจจัยแวดล้อม โดยวิธี Canonical Correspondence Analysis (CCA)

 ผลการศึกษาพบต้นไม้ท้ังหมดจ�านวน 6,009 ต้น (2,473 ต้นต่อเฮกแตร์) มีพรรณไม้ทั้งหมด 85 วงศ์ 

272 สกลุ 398 ชนิด วงศ์ทีมี่ค่าดัชนคีวามส�าคัญสูงสุด 3 อนัดับแรก เรยีงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วงศ์ฉนวน (Fabaceae) 

วงศ์แฟบน�้า (Phyllanthaceae) และวงศ์เหียง (Dipterocarpaceae) ตามล�าดับ สามารถจัดกลุ่ม ได้เป็น 4 สังคมย่อย คือ 

สงัคมตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda type, LAGF) สังคมเหยีง (Dipterocarpus obtusifolius type, DIPO) สงัคม

ฝ่ายน�้า (Mallotus thorelii type, MALT) และสังคมข่อย (Streblus asper type, STRA) พบว่าสังคมข่อย มักพบบริเวณ

ตอนบนของลุ่มน�้ามูล ดินมีค่า pH สูง ช่วงระยะเวลาของน�้าท่วมขังน้อย (7-15 วัน) ส่วนสังคมตะแบกนา สังคมฝ่าย

น�้า และสังคมเหียง พบบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน�้ามูล ดินเป็นตะกอนดินเหนียว ดินในสังคมฝ่ายน�้ามี

ปริมาณอินทรียวัตถุสูงเนื่องจากเป็นท่ีลุ่มมีน�้าขังและมีการท่วมขังของน�้ายาวนาน (45-60 วัน) ลักษณะโครงสร้าง

ทางด้านตั้งของสังคมพืชป่าบุ่งป่าทาม สามารถแบ่งออกได้ 3 ชั้นเรือนยอด ได้แก่ เรือนยอดชั้นบน เรือนยอดชั้นรอง 

และชั้นไม้พื้นล่าง ส�าหรับค่าดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener’s index) พบว่าสังคมตะแบกนา มีค่า 4.07 และ

สังคมฝ่ายน�้ามีค่า 2.16 ส่วนสังคมตะแบกนาและสังคมเหียงมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.75 โดยที่

สังคมเหียงและสังคมข่อยมีความคล้ายคลึงกันน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 12.33

ค�าส�าคัญ: โครงสร้างสังคมพืช  ช่วงระยะเวลาในการท่วมขังของน�้า  ป่าบุ่งป่าทาม  พื้นที่ชุ่มน�้า  ลุ่มน�้ามูล

ค�าน�า

 ป่าบุ่งป่าทาม (riparian forest) เป็นสงัคมพชืท่ี

พบบริเวณที่ราบลุ่มตามลุ่มน�้าหรือริมแม่น�้า มีการท่วม

ขังของน�้าเพียงชั่วครั้งชั่วคราว โดยมีปัจจัยแวดล้อม

ที่จ�ากัดต่อการเจริญเติบโตและการกระจายของชนิด

พืช พืชจึงมีการปรับตัวทางด้านสรีระและสัณฐาน เพื่อ

หลกีหนีและความทนทานต่อการท่วมขงัของน�า้ (Finlayson 

and Moser, 1991) เม่ือสภาพภมิูอากาศและปัจจยัแวดล้อม

ของโลกเปลีย่นแปลงไป พืน้ทีว่กิฤตทีมี่ส่ิงแวดล้อมแบบ

สุดขั้ว (extreme environment) ซึ่งเม่ือสิ่งแวดล้อมถูก

รบกวน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย น�้าเน่าเสีย การสร้างเขื่อน 

ไฟป่า ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลง

สถานภาพของความหลากหลายทางชวีภาพอย่างชดัเจน 

ธวชัชยั (2548) กล่าวว่าระบบนเิวศอนัเปราะบาง (fragile 

habitat) เป็นระบบนิเวศท่ีเมื่อถูกรบกวนแล้ว สังคม
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พืชจะเปลี่ยนสภาพได้ง่ายจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรพรรณพืช เช่น ป่าพรุ (peat swamp forest) 

สังคมพืชชายน�้า (riparian vegetation) รวมถึงป่าบุ่ง

ป่าทาม เป็นสังคมพืชชายน�้า มักจะพบทางภาคตะวัน

ออกเฉียง เหนือของประเทศไทยนั้น เป็นระบบนิเวศ

ทีเ่ปราะบางซึง่มีความสัมพนัธ์กบัระบบการไหลของน�า้ 

(ยงยุทธ, 2554) และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะในช่วงท่ีน�้าท่วม

พื้นดินตรงบริเวณน้ันจะถูกสะสมไปด้วยตะกอนอิน

ทรียวัตถุจากธรรมชาติ ท�าให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์และ

ทีอ่ยูอ่าศัยของสัตว์บกสตัว์น�า้ต่างๆ (Nebel et al., 2001; 

สมศักดิ์, 2550) 

 ลุม่น�า้มูลเป็นลุ่มน�า้ท่ีมีความส�าคัญต่อวถีิชวีติ

ของชาวอสีานในเรือ่งของการใช้ประโยชน์เพือ่การเกษตร 

มีการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในป่าบุ่งป่าทาม

เป็นฐานในการด�ารงชีวิต ป่าบุ่งป่าทามเป็นพื้นท่ีป่าท่ี

มีความส�าคัญอย่างยิ่งในเชิงนิเวศและมีความส�าคัญต่อ

คณุภาพชวีติของมนษุย์ ปัจจบัุนป่าบุ่งป่าทามลดน้อยลง 

เนือ่งจากถกูรบกวนจากมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

เช่น การสร้างเขื่อน ถมถนน และการท�าการเกษตร 

เป็นต้น ซ่ึงเป็นระบบนเิวศทีม่นษุย์สามารถเข้าถงึได้ง่าย

และใช้ประโยชน์อย่างมาก และจากภัยธรรมชาติ เช่น 

น�้าท่วมเฉียบพลัน ภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งป่าบุ่งป่าทามใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูญเสียไปถึง 55 เปอร์เซ็นต์ 

ในช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา (ยงยุทธ, 2554) เห็นได้

ว่าป่าบุง่ป่าทามมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต่อการศึกษาและ

คุม้ครองรกัษาไว้ เนือ่งจากเป็นพืน้ท่ีมีระบบนิเวศเปราะ

บาง พรรณพชืหลายชนดิพบเฉพาะในระบบนเิวศนี ้อาจ

จะมีหลายชนิดสูญพันธุ์ไปก่อนท่ีจะมีการส�ารวจพบ 

เน่ืองจากการศึกษาวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัป่าบุง่ป่าทามของ

ประเทศไทยยังมีรายงานอยู่น้อย ส่วนใหญ่มักท�าการ

ศึกษากันทางด้านการใช้ประโยชน์ ส่วนการศึกษาทาง

ด้านนิเวศวิทยามีน้อยมาก จึงควรมีการเร่งศึกษาด้าน

นิเวศวิทยาของสังคมพืชและพรรณไม้ที่ส�าคัญของป่า

บุ่งป่าทามเพิ่มเติม

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา
 ด�าเนินการศึกษาในพื้นท่ีลุ่มน�้ามูล ตอนบน 

(ล�าตะคลอง, ล�าพระเพลงิ, ล�าชมุพวง) ตอนกลาง (ล�าช,ี 

ห้วยทับทัน, ล�าเสียวใหญ่) และตอนล่าง (ล�าโดมใหญ่,

สบชมูีล, แก่งตะนะ) ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวัดนครราชสีมา 

บุรีรัมย์, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี (Figure 1)

 
 

Figure 1  The Mun river basin showing locations of the study plots. 

 

Figure 1  The Mun river basin showing locations of the study plots.
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การเก็บข้อมูล

 1.  คัดเลือกพืน้ท่ีวางแปลงตัวอย่าง จากข้อมูล

การศึกษาเบ้ืองต้นและภาพถ่ายดาวเทียม ให้ครอบคลุม

และกระจายทัว่ลุม่น�า้มูล ซึ่งท�าการแบง่พื้นทีจุ่ดส�ารวจ

โดยใช้ลักษณะภมิูประเทศตามหลกัการแบ่งชัน้คณุภาพ

ลุ่มน�้า (stream order) แบ่งพื้นที่ลุ่มน�้ามูลได้เป็น 3 ส่วน 

คือ ตอนบน (upper basin) ตอนกลาง (middle basin) 

และ ตอนล่าง (lower basin) ทั้งสามตอนเลือกพื้นที่

วางแปลงตัวอย่างตอนละ 3 หมู่ไม้ รวมเป็น 9 หมู่ไม้

 2. วางแปลงต้ังฉากกบัแนวล�าน�า้ ก�าหนดเส้น

แนวส�ารวจตามแนว line transect method (Yoneda et 

al., 2011) วางแปลงตัวอย่างชั่วคราวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ขนาด 30 × 30 เมตร หมู่ไม้ละ 3 แปลง รวมทกุหมู่ไม้จ�านวน 

27 แปลง และแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 × 10 เมตร วาง

แปลงขนาด 4 × 4 เมตร และ 1 × 1 เมตร ซ้อนทับมุม

ขวาล่างของแปลงย่อยขนาด 10 × 10 เมตร (อทิุศ, 2542) 

และเก็บข้อมูลดังนี้

 ข้อมูลพรรณพืช

 ในแปลงขนาด 10 × 10 เมตร ท�าการเกบ็ข้อมูล 

ไม้ยืนต้น (tree) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก (small tree) ปาล์ม 

(palm) และไผ่ (bamboo) ที่มีความสูงตั้งแต่ 1.3 เมตร

ขึน้ไป และขนาดวดัรอบเพียงอก (Girth Breast Height, 

GBH) ตั้งแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไป (ไผ่ไม่จ�ากัด GBH) 

ท�าการเกบ็ข้อมลูชือ่ชนดิ วดัขนาด GBH (เซติเมตร) ความ

สงู (เมตร) และนบัจ�านวนล�าไผ่ต่อกอ ส่วนแปลงขนาด 

4 × 4 เมตร เก็บข้อมูล ไม้พุ่ม (shrub) ไม้เถา (climber) 

หวาย (rattan) และ ลูกไม้ (sapling) ที่มีความสูงตั้งแต่ 

1.3 เมตรขึ้นไป และ GBH น้อยกว่า 10 เซนติเมตร โดย

ท�าการเก็บข้อมูลชื่อชนิด GBH (เซนติเมตร) ความสูง 

(เมตร) และจ�านวนต้น ในแปลงขนาด 1 × 1 เมตร ท�าการ

เกบ็ข้อมูล กล้าไม้ (seedling) ทีมี่ความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร 

รวมทั้งพืชที่มีระบบท่อล�าเลียงทุกชนิด

 ข้อมูลปัจจัยแวดล้อม

 ในแต่ละหมู่ไม้ ท�าการเก็บตัวอย่างดินใน

ต�าแหน่งใกล้กบัจุดศูนย์กลางของแปลง โดยการสุ่มขุดดิน

จ�านวนแปลงละ 3 หลุม เก็บดินที่ระดับความลึก 0-20 

และ 20-40 เซนติเมตร น�ามาผสมคลกุเคล้ากนั (composite 

sample) ประมาณ 2 กโิลกรมั เพือ่น�าไปวเิคราะห์สมบัติ

ทางฟิสิกส์และเคมีของตัวอย่างดิน ได้แก่ ปรมิาณอนุภาค

ทราย (sand) ปริมาณอนุภาคทรายแป้ง (silt) ปริมาณ

อนภุาคดนิเหนยีว (clay) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ

ดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ค่าแมกนีเซียม (Mg) ค่า

ฟอสฟอรัส (P) ค่าโพแทสเซียม (K) ค่าแคลเซียม (Ca) 

ส่วนระดับความลึกและช่วงระยะเวลาการท่วมขังของ

น�า้นัน้ ได้ท�าการสังเกตร่องรอยการท่วมขังของน�า้ในปีที่

ผ่านมา ซ่ึงปรากฏเป็นคราบน�า้หรอืโคลนตม บนต้นไม้ 

และไม้พืน้ล่าง และสอบถามชาวบ้านทีต้ั่งบ้านเรอืนหรอื

อยู่ใกล้กับบริเวณที่วางแปลงตัวอย่าง (ยงยุทธ, 2554) 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การศึกษาโครงสร้างทางด้านต้ัง (stratification) 

โดยท�าการแบ่งชัน้เรอืนยอดของแต่ละสังคมจากแผนภาพ

การกระจายโครงสร้างทางด้านตั้ง (อุทิศ, 2542)

 2. ค�านวณดัชนคีวามส�าคญั (Importance Value 

Index, IVI) ซึ่งหาได้จากสูตร (Curtis, 1959)

 3. ค�านวณดัชนคีวามคล้ายคลงึ (Similarity Index, 

ISs) ของแต่ละสงัคม โดยใช้สมการของ Sorrensen (1948)      

 4. ค�านวณการจัดกลุม่หมู่ไม้ (Cluster Analysis) 

ด้วยวิธีการ Relative Sorensens Distance และ Ward’s 

Linkage Method (Kent and Coker, 1994)

 5. ค�านวณดัชนีความหลากชนิด (Species 

Diversity Index) โดยสมการ Shannon-Wiener’s index 

(Magurran, 1988)   

 6. การจัดล�าดับหมู่ไม้ (Ordination) ใช้เทคนิค 

Canonical Correspondence Analysis (CCA) (McCune 

and Mefford, 1999)
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ผลและวิจารณ์

องค์ประกอบพรรณไม้สังคมป่าบุ่งป่าทามใน

ลุ่มน�้ามูล

 พบไม้ต้นท่ีมีขนาดวัดรอบเพียงอก (GBH) 

ต้ังแต่ 10 เซนติเมตรข้ึนไป จ�านวนท้ังส้ิน 6,009 ต้น 

เป็นพรรณไม้จากจ�านวน 85 วงศ์ 272 สกุล 398 ชนิด 

หรือแบ่งตามกลุ่มพืชได้เป็น เฟิร์น (monilophytes)

 3 วงศ์ 4 สกุล 4 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย (gymnosperms)

 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด พืชดอก (angiosperms) แบ่งออก

เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พืชดอกโบราณ (magnoliids) 3 วงศ์ 

16 สกุล 27 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocots) 11 วงศ์ 

44 สกุล 63 ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู่ (eudicots) 67 วงศ์ 

207 สกุล 303 ชนิด (Table 1)

Table 1 Number of families, genera and species in major groups of vascular plants found in the 
study site.

Plant groups Families Genus Species % of total flora
Monilophytes
Gymnosperms
Angiosperms
- Magnoliids
- Eudicots
- Monocots

3
1

3
67
11

4
1

16
207
44

4
1

27
303
63

1.01
0.25

6.78
76.13
15.83

Total 85 272 398 100

 จ�านวนชนิดไม้ในแต่ละวงศ์ 5 อันดับแรก 

เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วงศ์ฉนวน (Fabaceae) 

มีจ�านวนมากที่สุดถึง 48 ชนิด (12.06) รองลงมาได้แก่ 

วงศ์ไผ่ (Poaceae) 33 ชนิด (8.29) วงศ์กระทุ่มนา 

(Rubiaceae) 24 ชนิด (6.03) วงศ์ล�าดวน (Annonaceae) 

21 ชนิด (5.28) และวงศ์แฟบน�า้ (Phyllanthaceae) 18 ชนดิ 

(4.52) ตามล�าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Nebel et 

al. (2001) ทีศึ่กษาโครงสร้างและองค์ประกอบสังคมพชื

ชายน�า้ ใน Peruvian Amazon พบว่าวงศ์ฉนวน (Fabaceae) 

มีจ�านวนชนิดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ วงศ์ฝ่ายน�้า 

(Euphorbiaceae) วงศ์ล�าดวน (Annonaceae) และวงศ์

หมีเหม็น (Lauraceae) ตามล�าดับ

 ส�าหรับจ�านวนต้นโดยรวมที่ส�ารวจ 5 อันดับ

แรก เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่าไม้ในวงศ์ฉนวน 

(Fabaceae) มจี�านวนต้นมากทีสุ่ดถงึ 487 ต้นต่อเฮกแตร์ 

(20.24) รองลงมาได้แก่ วงศ์แฟบน�้า (Phyllanthaceae) 

229 ต้นต่อเฮกแตร์ (9.53) วงศ์เหยีง (Dipterocarpaceae) 

213 ต้นต่อเฮกแตร์ (8.88) วงศ์ล�าดวน (Annonaceae) 

173 ต้นต่อเฮกแตร์ (7.19) และวงศ์ข่อย (Moraceae) 

164 ต้นต่อเฮกแตร์ (6.83) ตามล�าดับ

 ความเด่นด้านพืน้ท่ีหน้าตัดรวมของพนัธ์ุไม้ใน

แต่ละวงศ์ 5 อนัดับแรก เรยีงจากมากไปหาน้อย พบว่าไม้

ในวงศ์ฉนวน (Fabaceae) ซ่ึงมีค่าดัชนคีวามส�าคญัเท่ากบั 

62.51 รองลงมา ได้แก่ วงศ์แฟบน�้า (Phyllanthaceae) 

28.52 วงศ์เหียง (Dipterocarpaceae) 19.57 วงศ์ล�าดวน 

(Annonaceae) 18.71 วงศ์ข่อย (Moraceae) 18.59 ตามล�าดับ

 วงศ์ท่ีมีค่าดัชนีความส�าคัญ (IVI) มากที่สุด 

5 อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วงศ์ฉนวน 

(Fabaceae) ซ่ึงมีค่าดชันคีวามส�าคัญเท่ากบัร้อยละ 57.82

รองลงมา ได้แก่ วงศ์เหียง (Dipterocarpaceae) 25.85 

วงศ์หญ้า (Gramineae) 19.79  วงศ์ล�าดวน (Annonaceae) 

17.90  และวงศ์ข่อย (Moraceae) 17.80 ตามล�าดับ
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การจัดกลุม่สังคมพืชและการจัดล�าดับของสังคม
พืชตามแนวลดหลั่นของปัจจัยแวดล้อม
 ผลการจ�าแนกสงัคมพชืป่าบุ่งป่าทาม สามารถ

แบ่งกลุ่มของสงัคมพชื ท่ีระดับความคล้ายคลงึร้อยละ 50  

ได้เป็น 4 สังคม (Figure 2) และการจดัล�าดับของสังคมพชื 

(Ordination) โดยพิจารณาค่าดัชนีความส�าคัญ (IVI) 

ร่วมกับปัจจัยแวดล้อม จ�านวน 8 ปัจจัย สอดคล้องกับ 

(An et al., 2002):โดยใช้ระดับความลกึของน�า้ ปริมาณน�า้

ไหลบ่าหน้าดิน และองค์ประกอบทางฟิสิกส์ของดิน 

วเิคราะห์โดยใช้เทคนิค Cononical Corresponce Analysis 

(CCA) สามารถจ�าแนกสงัคมพชืซ่ึงมีการจดัเรยีงตัวของ

หมู่ไม้สอดคล้องกับผลการจัดกลุ่มสังคมพืช (Cluster 

Analysis) โดยแบ่งสังคมพืชตามแนวการลดหลั่นของ

ปัจจัยแวดล้อมเป็น 4 สังคม (Figure 3) ดังต่อไปนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2  Cluster analysis dendrogram based on similarity of plant species composition and  

   importance value index, 4 types can be classified as LAGF= Lagerstroemia  
floribunda type, DIPO = Dipterocarpus obtusifolius type, MALT = Mallotus thorelii 
type, STRA = Streblus asper type; CM = Sobcheemun, LD = Lamdomeyai, TT = 
Huaithapthan, KT = Kaengtana, LC = Lamchee, LS = Lamseawyai, CP = 
Lamchumpuang, LP = Lampapoeng, LT = Lamtakong.  
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Figure 2 Cluster analysis dendrogram based on similarity of plant species composition and 
importance value index, 4 types can be classified as LAGF= Lagerstroemia  floribunda 
type, DIPO = Dipterocarpus obtusifolius type, MALT = Mallotus thorelii type, STRA 
= Streblus asper type; CM = Sobcheemun, LD = Lamdomeyai, TT = Huaithapthan, 
KT = Kaengtana, LC = Lamchee, LS = Lamseawyai, CP = Lamchumpuang, LP = 
Lampapoeng, LT = Lamtakong.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Ordination of community by Cononical Corresponce Analysis (CCA) method. 
     LAGF = Lagerstroemia  floribunda type, DIPO = Dipterocarpus obtusifolius type, 

MALT = Mallotus thorelii type, STRA = Streblus asper type. 
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Figure 3 Ordination of community by Cononical Corresponce Analysis (CCA) method LAGF 
= Lagerstroemia  floribunda type, DIPO = Dipterocarpus obtusifolius type, MALT = 
Mallotus thorelii type, STRA = Streblus asper type.



103

 1. สังคมตะแบกนา (Lagerstroemia  floribunda 

type, LAGF) ได้แก่ หมู่ไม้ CM (สบชีมูล), LD 

(ล�าโดมใหญ่), KT (แก่งตะนะ) และ TT (ห้วยทับทนั) ซ่ึงมี

ความคล้ายคลึงกันสูง มีการจัดเรียงตัวใกล้ชิดกันมาก 

พรรณไม้ทีม่ค่ีาดชันคีวามส�าคญั 5 อันดับแรก เรียงจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ ตะแบกนา (Lagerstroemia 

floribunda Jack) มีค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ 18.80 รองลงมา ได้แก่ พะยอม (Shorea 

roxburghii G. Don) (18.04) ยางนา (Dipterocarpus 

alatus Roxb. ex G. Don) (13.18) ต้ิวเกลีย้ง (Cratoxylum 

cochinchinense (Lour.) Blume) (9.15) และมะหวด 

(Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.) (9.10) 

ตามล�าดับ พบไผ่กะซะ (Bambusa cf. flexuosa 

Munro) และไผ่ป่า (Bambusa bambos (L.) Voss) 

ปกคลุมหนาแน่น ซึ่งเมื่อน�าไผ่มาวิเคราะห์ร่วม พบว่า

มีค่าดัชนีความส�าคัญอยู่ล�าดับท่ี 7 มีค่าเท่ากับร้อยละ 

5.39 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปัจจัยด้าน 

ระดับการท่วมขังของน�้า (Water depth) และช่วงระยะ

เวลาในการท่วมขังของน�า้ (Flood duration) พืน้ท่ีค่อนข้าง

ราบต�า่ ต้ังอยูท่ีค่วามสูงจากระดับน�า้ทะเล 125–130 เมตร 

ล�าน�า้ค่อนข้างคดโค้ง ช่วงฤดูน�า้หลากน�า้จะท่วมนานกว่า

สังคมอื่นๆช่วงระยะเวลาการท่วมขังของน�้า 45-60 วัน 

กระแสน�า้ไหลช้า ท�าให้การท่วมขังของน�า้อยูใ่นระดับสงู 

1.5-5 เมตร สอดคล้องกับยงยุทธ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า

พื้นท่ีราบลุ่มมักจะมีช่วงระยะเวลาในการท่วมขังของ

น�า้ยาวนานรวมถงึระดับการท่วมขังของน�า้ค่อนข้างสงู

ในช่วงฤดูน�้าหลาก พรรณไม้ที่พบส่วนมากเป็นชนิดที่

ทนทานต่อการท่วมขังของน�า้ (flood tolerance species) 

สังคมตะแบกนามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ

ปรมิาณแคลเซียม แมกนีเซียม และค่าความเป็นกรด-ด่าง

ในดิน สอดคล้องกบัการศึกษาของ สคิุด (2552) กล่าวว่า

ปรมิาณแคลเซียม แมกนีเซียม และค่าความเป็นกรด-ด่าง

จะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ 

ยงยุทธ (2554) กล่าวว่าบริเวณท่ีราบลุ่ม มีน�้าท่วมขัง

นั้นดินมักจะมีค่า pH ต�่า 

 2. สังคมเหียง (Dipterocarpus obtusifolius 

type, DIPO) พบเพยีงหมู่ไม้เดียว ได้แก่ หมู่ไม้ LC (ล�าช)ี 

พรรณไม้ท่ีปรากฏในสังคมนี ้ได้แก่ เหยีง (Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm. ex Miq.) มีค่าดัชนีความส�าคัญสูงสดุ

เท่ากับร้อยละ 94.43 รองลงมา ได้แก่ พลองเหมือด 

(Memecylon edule Roxb.) (26.52) มะพอก (Parinari 

anamense Hance) (25.28) ขวาด (Syzygium lineatum 

(DC.) Merr. & L. M. Perry) (24.31) และเม่ียงผ ี(Pyrenaria 

diospyricarpa Kurz) (13.12) ตามล�าดับ มีความสมัพนัธ์

ในทิศทางเดียวกับปัจจัยด้าน ระดับการท่วมขังของน�้า 

(Water depth) และช่วงระยะเวลาในการท่วมขังของ

น�้า (Flood duration) เช่นเดียวกับสังคมตะแบกนา แต่

เนือ่งจากมีองค์ประกอบพรรณไม้ทีแ่ตกต่างกบัหมู่ไม้ชนดิ

อืน่ๆ มาก และมีปัจจยัแวดล้อมท่ีเฉพาะกว่าหมู่ไม้อืน่ๆ 

สอดคล้องกบัปราณ ี(2551) พบเหยีงเป็นไม้เด่นของป่า

บุ่งป่าทามในบรเิวณพืน้ท่ีชุม่น�า้กดุทิง จังหวดัหนองคาย 

มีการท่วมขังของน�า้ในช่วงน�า้หลาก สงัคมเหยีงต้ังอยูท่ี่

ความสงูจากระดับน�า้ทะเล 135 เมตร ช่วงระยะเวลาการ

ท่วมขังของน�้าประมาณ 30-45 วัน กระแสน�้าไหลปาน

กลาง ท�าให้การท่วมขงัของน�า้อยูใ่นระดับปานกลางสูง 

3 เมตร สังคมเหยีงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามหรอื

ทางลบกับปัจจัยด้านอินทรียวัตถุ บริเวณพื้นล่างของ

สังคมเหียง จะไม่มีการสะสมซากพืชหรืออินทรียวัตถุ

อย่างถาวรเนื่องจากในฤดูน�้าหลาก กระแสน�้าจะพัดพา

อินทรียวัตถุกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ 

 3. สังคมฝ่ายน�้า (Mallotus thorelii type, 

MALT) พบเพียงหมู่ไม้เดียว ได้แก่ หมู่ไม้ LS (ล�าเสียว

ใหญ่) มีการจัดเรียงตัวออกห่างจากหมู่ไม้อื่นๆ อย่าง

ชัดเจน เนื่องจากองค์ประกอบพรรณไม้ที่แตกต่างกับ

หมู่ไม้ชนิดอืน่ๆ มาก และมีปัจจยัแวดล้อมท่ีจ�าเพาะกว่า

หมู่ไม้อืน่ ๆ  พรรณไม้ท่ีปรากฏในสังคมน้ี ได้แก่ ฝ่ายน�า้ 

(Mallotus thorelii Gagnep.) มีค่าดัชนีความส�าคัญสงูสดุ

เท่ากบัร้อยละ 61.56 รองลงมาได้แก่ แดง (Xylia xylocarpa 

(Roxb.) Taub. var. xylocarpa) (50.04) หว้านา (Syzygium 

cinereum (Kurz) Chantar. & J. Parn.) (27.22) กระพีเ้ครอื 

(Dalbergia foliacea Wall.) (21.67) และนมแมว 

(Melodorum siamense (Scheff.) Ban) (21.28) ตามล�าดับ 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปัจจัยด้าน ปริมาณ
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อนุภาคดินเหนียว (clay) ปริมาณอินทรีวัตถุ (OM) 

แคลเซยีม (Ca) และแมกนเีซยีม (Mg) เน่ืองจากต้ังอยูใ่น

พื้นที่ที่มีน�้าท่วมสูงประมาณ 40 เซนติเมตร กระแสน�้า

ไหลช้า สอดคล้องกับการศึกษาของกลุ่มงานวิจัยพันธุ์

พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ (2554) ที่ศึกษา

นิเวศวิทยาป่าสักนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พบว่าดินเหนียวจะมีชั้นดินค่อนข้างลึก กักเก็บน�้าได้ดี 

มีปรมิาณแคลเซยีมและแมกนีเซียมสูง ส่งผลให้ปริมาณ

น�้าใต้ดินสูง ดินมีการสะสมซากพืชได้ดี และรากพืช

เจริญเติบโตได้ดีกว่าพื้นที่แห้งแล้ง สังคมฝ่ายน�้าตั้งอยู่

ที่ความสูงจากระดับน�้าทะเล 133 เมตร ช่วงระยะเวลา

การท่วมขังของน�้า 60 วัน พื้นที่ลาดต�่า สังคมฝ่ายน�้ามี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามหรือทางลบกับปัจจัย

ด้านระดับการท่วมขังของน�า้ (Water depth) และปรมิาณ

อนุภาคทราย (Sand) เน่ืองจากทรายมขีนาดอนภุาคขนาด

ใหญ่ เนื้อหยาบ มักจะพบบริเวณตอนบนของลุ่มน�้ามูล 

(ยงยุทธ, 2554)

 4. สังคมข่อย (Streblus asper type, STRA) 

ได้แก่ หมู่ไม้ CP (ล�าชมุพวง), LP (ล�าพระเพลงิ) และ LT 

(ล�าตะคลอง) พรรณไม้ที่ปรากฏในสังคมนี้ ได้แก่ ข่อย 

(Streblus asper Lour.) มีค่าดัชนีความส�าคญัสงูสดุเท่ากบั

ร้อยละ 33.33 รองลงมาได้แก่ กระทุ่มนา (Mitragyna 

diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil.) (17.59) มะขามแขก 

(Cathormion umbellatum (Vahl) Kosterm.) (18.53) 

ฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz) (16.55) และโมกมนั 

(Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) (12.20) ตามล�าดับ 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางด้านเดียวกับปัจจัยด้านความ

เป็นกรด–ด่างของดิน (pH) แมกนเีซียม (Mg) แคลเซียม 

(Ca) และ ปริมาณอนุภาคดินทราย (Sand) ซึ่ง pH 

มีความยาวของลกูศรมากกว่าปัจจยัอืน่ แสดงให้เหน็ว่า 

pH มผีลต่อการจัดเรยีงตัวของหมู่ไม้มาก อาจจะเนือ่งมาจาก

สภาพภูมิประเทศอยู่บนท่ีราบสูงโคราช หมวดหิน

โคกกรวด ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินทราย ส่งผล

ให้ดินมีอนุภาคทรายสูง เนื่องจากการสลายตัวของหิน

และการกดัเซาะหรอืพดัพาจากกระแสน�า้ และหนิทราย

แป้งปนปูน (caliche siltstone) ซึ่งสอดคล้องกับ สุคิด 

(2552) กล่าวว่าสังคมที่ขึ้นบนสภาพภูมิประเทศที่เป็น

เขาหินปูน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ แร่โดโลไมล์ 

จะสลายตัวให้ธาตุแคลเซียมและแมกนีเชียมในดิน ส่ง

ผลให้ดินมีค่า pH สูง สังคมข่อยต้ังอยู่ที่ความสูงจาก

ระดบัน�า้ทะเล 150-270 เมตร สังคมข่อยมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงข้ามกบัปัจจยัด้านระดับการท่วมขังของน�า้ 

ช่วงระยะเวลาในการท่วมขังของน�า้ 7-15 วนั ระดับการ

ท่วมขงัของน�า้ท่วมสูงประมาณ 3 เมตร ปรมิาณอนภุาค

ดินเหนียวต�่า และอินทรียวัตถุต�่า สอดคล้องกับ ยงยุทธ 

(2554) กล่าวว่าบริเวณที่มีล�าน�้าเป็นรูปตัววี (v-shape) 

พบในพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน�้า ดินจะตื้น น�้าท่วมในระดับ

ที่สูง และมีความถี่บ่อยแต่ไม่นาน สังคมพืชชายน�้าจะ

พบบรเิวณแคบๆ น�า้ท่วมบ่อยครัง้ ท�าให้มีมวลชวีภาพต�า่ 

8.87 ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี เมื่อเทียบกับน�้าท่วมน้อยครั้ง 

ท�าให้มวลชีวภาพมากกว่าถึง 17.8 ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี

ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าบุ่งป่าทาม 

ในลุ่มน�้ามูล

 1. สังคมตะแบกนา (Lagerstroemia  floribunda 

type, LAGF)  มีจ�านวนพรรณพืชทั้งหมด 152 ชนิด 

103 สกลุ 45 วงศ์ พบความสูงของต้นไม้เรอืนยอดชัน้บนเฉลีย่

อยู่ในช่วง 16-18 เมตร สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดเป็น 

3 ชัน้ (Figure 4) ได้แก่ เรอืนยอดชัน้บน (upper canopy) 

มีความสูงประมาณ 10-18 เมตร เรอืนยอดค่อนข้างโปร่ง

ไม่ต่อเนื่องกันมากนัก พรรณไม้เด่นในชั้นเรือนยอดนี้ 

ได้แก่ ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda Jack) 

อะราง (Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz) ประดู่ 

(Pterocarpus macrocarpus Kurz) เรอืนยอดชัน้รอง (sub 

canopy) สงู 4-10 เมตร เรอืนยอดปกคลมุกนัต่อเนือ่งขึน้

รวมกันเป็นกลุ่มก้อน พรรณไม้เด่นในชั้นเรือนยอดน้ี

มกีารขึน้ปะปนกันระหว่างชนิดไม้ในเรือนยอดชัน้บน

และพรรณไม้เด่นชนิดอื่นอีก ได้แก่ หมีเหม็น (Litsea 
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glutinosa (Lour.) C.B.Rob.) กระทุ่มเนิน (Mitragyna 

rotundifolia (Roxb.) Kuntze) ล�าดวน (Melodorum 

fruticosum Lour.) ชัน้ไม้พืน้ล่าง (undergrowth) สงูน้อย

กว่า 4 เมตร ส่วนใหญ่เป็นลูกไม้และกล้าไม้ของชนิด

ไม้เด่นในเรือนยอดชั้นบนและเรือนยอดชั้นรองข้ึน

ปะปนกัน พรรณไม้ที่ส�าคัญชนิดอื่นอีก ได้แก่ นมน้อย

ก้านแดง (Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. 

var. intermedia (Pierre) Finet & Gagnep.)  แฟบน�้า 

(Hymenocardia wallichii Tul.) ล�าบิดดง (Diospyros 

filipendula Pierre ex Lecomte)

 
 
Figure 4  Profile diagram of Lagerstroemia  floribunda type, LAGF in Lamdomeyai (LD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Profile diagram of Lagerstroemia  floribunda type, LAGF in Lamdomeyai (LD).

 2. สังคมเหียง (Dipterocarpus obtusifolius 

type, DIPO) มีจ�านวนพรรณพชืทัง้หมด 47 ชนิด 30 สกลุ 

19 วงศ์พบความสูงของต้นไม้เรือนยอดชั้นบนเฉลี่ย

อยู่ในช่วง 15-18 เมตร สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดเป็น 

3 ชัน้ (Figure 5) ได้แก่ เรอืนยอดชัน้บน มีความสูงประมาณ 

10-18 เมตร เรือนยอดค่อนข้างโปร่งไม่ต่อเน่ืองกัน

มากนัก จนถึงแน่นทึบในบางช่วง พรรณไม้ท่ีเด่นใน

ช้ันเรอืนยอดนี ้ได้แก่ เหยีง (Dipterocarpus obtusifolius 

Teijsm. ex Miq.) ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. 

ex G.Don) กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus anthelminthicus 

Pierre ex Laness.) เป็นต้น เรือนยอดช้ันรอง สูง 4-10 เมตร 

เรือนยอดปกคลุมกันต่อเน่ืองข้ึนรวมกันเป็นกลุ่มก้อน 

พรรณไม้เด่น ได้แก่ มะดัน (Garcinia schomburgkiana 

Pierre) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) พลอง

เหมือด (Memecylon edule Roxb.) ชัน้ไม้พืน้ล่าง สงูน้อย

กว่า 4 เมตร พรรณไม้เด่น ได้แก่ แฟบน�า้ (Hymenocardia 

wallichii Tul.) โปร่งกิว่ (Dasymaschalon lomentaceum 

Finet & Gagnep.) และฝ่ายน�า้ (Mallotus thorelii Gagnep.)

 
 
Figure 5 Profile diagram of Dipterocarpus obtusifolius type, DIPO in Lamchee (LC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Profile diagram of Dipterocarpus obtusifolius type, DIPO in Lamchee (LC).
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 3. สังคมฝ่ายน�า้ (Mallotus thorelii type, MALT) 

มีจ�านวนพรรณพืชทั้งหมด 52 ชนิด 37 สกุล 24 วงศ์

พบความสูงของต้นไม้เรือนยอดชั้นบนเฉลี่ยอยู่ใน

ช่วง 15-20 เมตร สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดเป็น 3 ชั้น 

(Figure 6) ได้แก่ เรือนยอดชั้นบน มีความสูงประมาณ 

10-20 เมตร ล�าต้นค่อนข้างเปลาตรง เรอืนยอดค่อนข้าง

โปร่งไม่ต่อเนื่องกันมากนัก พรรณไม้เด่น ได้แก่ แดง 

(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa) อะราง 

(Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz) มะดัน (Garcinia 

schomburgkiana Pierre) เป็นต้น เรือนยอดชั้นรอง 

สูง 4-10 เมตร เรือนยอดปกคลุมกันต่อเนื่องข้ึนรวม

กนัเป็นกลุม่ก้อน บรเิวณรมิล�าน�า้จะข้ึนเป็นกลุม่แน่นทบึ 

พรรณไม้เด่นใน ได้แก่ ฝ่ายน�้า (Mallotus thorelii 

Gagnep.) นมแมว (Melodorum siamense (Scheff.) Ban) 

และทรายขาว (Croton krabas Gagnep.) เป็นต้น ชั้นไม้

พื้นล่าง สูงน้อยกว่า 4 เมตร มักพบบริเวณแนวเชื่อมต่อ

ระหว่างริมล�าน�้าและบริเวณที่เป็นโนนสูง และบริเวณ

พื้นที่เปิดโล่ง ได้แก่ แฟบน�้า (Hymenocardia wallichii 

Tul.) เสียวใหญ่ (Phyllanthus polyphyllus Willd. var. 

siamensis Airy Shaw) และนาวน�า้ (Artabotrys spinosus 

Craib) เป็นต้น

 
 
Figure 6  Profile diagram of Mallotus thorelii type, MALT in Lamseawyai (LS). 
 

 
 
 
 
 

Figure 6  Profile diagram of Mallotus thorelii type, MALT in Lamseawyai (LS).

 4. สังคมข่อย (Streblus asper type, STRA) 

มีจ�านวนพรรณพืชทั้งหมด 125 ชนิด 88 สกุล 38 วงศ์

พบความสูงของต้นไม้เรือนยอดชั้นบนเฉลี่ยอยู่ใน

ช่วง 13-15 เมตร สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดเป็น 3 ชั้น 

(Figure 7) ได้แก่ เรือนยอดชั้นบน มีความสูงประมาณ 

10-15 เมตร เรอืนยอดค่อนข้างโปร่งไม่ต่อเนือ่งกนัมาก 

พรรณไม้เด่นในชั้นเรือนยอดน้ี ได้แก่ ข่อย (Streblus 

asper Lour.) ฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz) คางแดง 

(Albizia odoratissima (L.f.) Benth.) เป็นต้น เรือนยอด

ชั้นรอง สูง 4-10 เมตร เรือนยอดปกคลุมกันต่อเนื่อง

ขึน้รวมกนัเป็นกลุม่ก้อน พรรณไม้เด่นในชัน้เรอืนยอดน้ี 

ได้แก่ มะขามแขก (Cathormion umbellatum (Vahl) 

Kosterm.) ฝ่ายน�้า (Mallotus thorelii Gagnep.) กระทุ่ม

นา (Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil.) 

เป็นต้น ชัน้ไม้พืน้ล่าง สูงต�า่กว่า 4 เมตร สภาพป่าค่อนข้าง

โล่ง เนื่องจากไม่ได้รับแสงหรือได้รับแสงน้อยมาก 

พรรณไม้เด่นได้แก่ แฟบน�้า (Hymenocardia wallichii 

Tul.) สะแกนา (Combretum quadrangulare Kurz) และ

ข่อย (Streblus asper Lour.) เป็นต้น
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Figure 7 Profile diagram of Streblus asper type, STRA in Lamchumpuang (CP). 

 
Figure 7 Profile diagram of Streblus asper type, STRA in Lamchumpuang (CP).

ดัชนีความหลากหลายของชนิดและดัชนีความ
คล้ายคลึงระหว่างสังคม
 ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิด โดยใช้

สมการของ Shannon-Wiener’s index (Magurran, 1988) 

ของสงัคมพชืป่าบุ่งป่าทาม พบว่ามีค่าดัชนคีวามหลากหลาย

ของชนิดสูงสุดในสังคมตะแบกนา มีค่าเท่ากับ 4.07 

ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากบริเวณตอนล่างของลุ่มน�้ามูล

มีการสะสมอินทรียวัตถุ ดินเป็นตะกอนดินเหนียว 

มีความอุดมสมบูรณ์สูง ดินท่ีมีความชุ่มชื้นจะมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง ดังท่ี Nebel et al. (2001) 

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบสังคมพืชของป่า

ชายน�้าพบว่าสังคมที่มีการท่วมขังของน�้ายาวนาน จึง

ท�าให้มีจ�านวนชนิดมากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ไม่มี

การท่วมขังของน�้า รองลงมาคือ สังคมข่อยและสังคม

เหียง มีค่าเท่ากับ 3.51, 2.38 ตามล�าดับ ส่วนค่าดัชนี

ความหลากหลายของชนิดไม้ที่มีค่าต�่าสุดพบในสังคม

ฝ่ายน�้า มีค่าเท่ากับ 2.16 

 ค่าดัชนคีวามคล้ายคลงึระหว่างสงัคมพชืป่าบุง่

ป่าทาม พบว่าสังคมตะแบกนาและสังคมเหียง มีความ

คล้ายคลึงของชนิดพันธุ์ไม้ระหว่างสังคมมากที่สุดถึง

ร้อยละ 32.75 รองลงมาได้แก่สังคมตะแบกนาและสังคม

ข่อย มีความคล้ายคลึงกันเท่ากับร้อยละ 30.52 โดยที่

สงัคมตะแบกนาและสังคมฝ่ายน�า้ มีความคล้ายคลงึกัน

เท่ากบัร้อยละ 25 ส่วนสงัคมท่ีมคีวามคล้ายคลงึกันน้อย

ท่ีสดุ คอื สงัคมเหยีงและสังคมข่อย มีค่าความคล้ายคลึง

กนัของชนดิพนัธ์ุไม้ระหว่างสังคมเท่ากบัร้อยละ 12.33

สรุป

 จากแปลงตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาจ�านวน 

27 แปลง ใน 9 หมู่ไม้ พบไม้ต้นทีมี่ขนาดวัดรอบเพยีงอก 

(GBH) ตัง้แต่ 10 เซนตเิมตรขึน้ไป จ�านวนทัง้สิน้ 6,009 

ต้น เป็นพรรณไม้จากจ�านวน 85 วงศ์ 272 สกุล 398 ชนิด 

หรอืแบ่งตามกลุม่พชืได้เป็น เฟิร์น (monilophytes) 3 วงศ์ 

4 สกุล 4 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย (gymnosperms) 1 วงศ์ 

1 สกุล 1 ชนิด พืชดอก (angiosperms) แบ่งออกเป็น 

3 กลุม่ ได้แก่ พชืดอกโบราณ (magnoliids) 3 วงศ์ 16 สกลุ 

27 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocots) 11 วงศ์ 44 สกุล 

63 ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู่ (eudicots) 67 วงศ์ 207 สกุล 

303 ชนิด ลักษณะโครงสร้างทางด้านต้ังของสังคม

พชืป่าบุง่ป่าทาม สามารถแบ่งออกได้ 3 ชัน้เรอืนยอด คอื

เรือนยอดชั้นบนสูง 10-20 เมตร เรือนยอดชั้นรอง 4-10 

เมตร และชั้นไม้พื้นล่าง สูงต�่ากว่า 4 เมตร 

 สามารถจดักลุม่สงัคมพชืป่าบุง่ป่าทามทีร่ะดับ

ความคล้ายคลึงเท่ากับร้อยละ 50 สามารถจ�าแนกได้ 

4 สงัคม เช่นเดยีวกบัการจัดล�าดับสังคมพชืตามแนวลดหลัน่

ของปัจจัยแวดล้อม โดยใช้เทคนิค (CCA) คือ 1) สังคม

ตะแบกนา จ�านวน 4 หมู่ไม้ (CM, LD, KT, TT) 

2) สงัคมเหยีง พบเพยีงหมู่ไม้เดียว (LC) 3) สังคมฝ่ายน�า้ 

พบเพียงหมู่ไม้เดียว (LS) และ 4) สังคมข่อย จ�านวน 

3 หมู่ไม้ (CP, LP, LT) 

 สังคมตะแบกนามีค่าเฉลี่ยดัชนีความหลาก

หลายของชนิดพนัธ์ุสูงสุด (4.07) โดยสังคมฝ่ายน�า้ มีค่า
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เฉลี่ยดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ต�่าสุด (2.16) 

ส่วนค่าดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity) พบว่าสังคม

ตะแบกนาและสังคมเหียงมีความคล้ายคลึงของชนิด

พนัธ์ุระหว่างสังคมมากท่ีสุดร้อยละ 32.75 หรอืมจี�านวน

ชนิดที่เหมือนกัน 29 ชนิด

ค�านิยม

 ขอขอบคุณทนุวิจยัประเภทบณัฑติศึกษา จาก

ส�านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2556 

กลุ่มเรื่องปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการอนุรักษ์

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณกลุ่มงานวิจัยพันธุ์ปา่

มีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์.  

2554. การวิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยา “ป่าสัก

นวมินทรราชินี” จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กอง

คุม้ครองพนัธ์ุสัตว์ป่าและพชืป่าตามอนุสัญญา 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 

กรุงเทพฯ.

ธวชัชยั  สนัติสุข.  2548.  พชืถิน่เดียวและพชืหายากของ

ประเทศไทย: เกณฑ์วิเคราะห์สถานภาพและ
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