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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงองคประกอบชนิดพันธุและการกระจายของไมตนในสังคม
พืชปายางนา (D. alatus) และสังคมพืชปาตะเคียนทอง (H. odorata) ในพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ําเจาพระยา โดยการ
วางแปลงวงกลมขนาด 0.1 เฮกแตร จํานวน 252 แปลง ในพื้นที่หยอมปาตลอดลําน้ําเจาพระยา รวมระยะทาง 372 
กิโลเมตร ตัดผาน 11 จังหวัด ทําการวิเคราะหลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณ เชน จํานวนชนิด ความหนาแนนของ
ตนไม ขนาดพื้นที่หนาตัด ดัชนีความสําคัญ (IVI) และดัชนีความหลากชนิด (H ) พรอมทั้งวิเคราะหการกระจายตาม
ถิ่นอาศัยที่ เหมาะสมของแตละสังคมพืชโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) ผลการศึกษาพบวา สังคมพืชปา
ตะเคียนทองแสดงคาของลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณสูงกวาสังคมพืชปายางนาทุกคา โดยชนิดไมเดนในสังคมพืชปา
ตะเคียนทอง เชน ตะเคียนทอง ยางนา และ สะตือ เปนตน สวนสังคมพืชปายางนามีชนิดไมเดน เชน ยางนา มะเดื่อ
อุทุมพร และ ตะเคียน เปนตน และพบวาปจจัยแวดลอม ไดแก ระดับชั้นความสูงจากน้ําทะเล รอยละความลาดชัน 
องศาทิศดานลาด ระยะหางจากแมนํ้า ความโคงนูนของพื้นที่ ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิเฉลี่ย และระยะหางจากทะเล มี
อิทธิพลตอการกระจายของสังคมพืชปายางนาและปาตะเคียน ที่ระดับความถูกตองรอยละ 82.0 และ 86.4 
ตามลําดับ สงผลใหปรากฏถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของแตละสังคมพืชในระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง และเหมาะสม
นอย ของสังคมพืชปายางนา เทากับ 2,566,875 และ 3,361,875 และ 2,978,750 ไร ตามลําดับ และสังคมพืชปา
ตะเคียนทอง เทากับ 1,906,875 และ 3,423,125 และ 3,577,500 ไร ตามลําดับ       
 

คําสําคัญ : ปาลุมต่ําริมน้ํา  ยางนา  ตะเคียนทอง  ถิ่นอาศัยที่เหมาะสม  แมน้ําเจาพระยา         
      

Abstract 
This study examined the species composition and distribution of tree in D. alatus, and H. 

odorata community of the riparian area along the Chao Phraya River. Two hundred and fifty two 
of 0.1-ha circular plots were established in remnant forest patches of the riparian area along 372 
km of the Chao Phraya river, passing through 11 provinces. The data were calculated the 
quantitative community characteristic such as species richness, tree density, tree basal area, 
importance value index (IVI), and the Shannon–Wiener index (H ). Distribution of habitat suitability 
models in each community were analyzed by Geographic Information Model (GIS). The result 
showed that, the H. odorata community indicated all of quantitative community characteristic 
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higher than D. alatus community. The dominant species of H. odorata community such as H. 
odorata, D. alatus, and Crudia chrysantha, and the dominant species of D. alatus community 
such as D. alatus, Ficus racemosa, and H. odorata. The physical factors were elevation, slope, 
aspect, distance from the river, convexity, rainfall, annual mean temperature, and distance from 
the sea shown significant affecting on the distribution of both community within the accuracy 
level of 82.0 % and 86.4 %, respectively. D. alatus community indicated the potential of habitat 
suitability in high, moderately, and low levels were 2,566,875 and 3,361,875 and 2,978,750 rais, 
respectively, while, H. odorata community indicated that high, moderately, and low levels were 
1,906,875 and 3,423,125 and 3,577,500 rais, respectively. 

 

Keywords :  Riparian forest; Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don.; Hopea odorata Roxb.;  
 Habitat suitability, Chao Phraya River           

 

1. บทนํา 
 สังคมพืชลุมต่ําริมแมน้ํ า (riparian forest 
community) เปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญท้ังในดาน
การเก็บกักธาตุอาหาร แหลงดักตะกอน และปองกัน
ตลิ่งริมแมนํ้าพังทลาย [1] นอกจากนั้นยังเปนแหลงรวม
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเปนที่อยูอาศัย
สําคัญของทั้งพืชพรรณและสัตวปา [2] สังคมพืชลุมต่ํา
ริมแมน้ํามักมีลักษณะที่แตกตางกับสังคมพืชโดยรอบ
อยางชัดเจนจนบางครั้งมักถูกเรียกวาปาริมแมน้ํ า 
(gallery forest) ซึ่งมักมีโครงสรางและองคประกอบ
ชนิดพันธุพืชที่แตกตางจากสังคมพืชโดยรอบ เนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลความชื้นจากแมน้ํา และมักจะมีความ
ออนไหวตอปจจัยแวดลอมที่อยูโดยรอบ [3] ปจจุบันปา
ลุมต่ําริมแมน้ําทั่วโลกมักถูกรบกวนโดยมนุษยอยาง
รุ น แ ร ง  ทั้ ง เพื่ อ ก า ร ตั้ ง ถิ่ น ฐ า น  ส ร า ง เมื อ ง 
(urbanization) และการทําเกษตรกรรม [4] เนื่องจาก
เป นพื้ นที่ ที่ มี ค วามอุ ดมสมบู รณ ทั้ งดิ น  น้ํ า  และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ จนในที่สุดพื้นที่ปาลุมต่ําริม
แมน้ํามักเหลืออยูในลักษณะเปนหยอมปา (remnant 
forest) ที่ ขาดความตอ เนื่ อง ซึ่ งเปนสาเหตุหลักที่
กอใหเกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จน
อาจเปนเหตุใหชนิดพันธุบางชนิดเกิดการสูญหายหรือ
สูญพันธุไปจากพื้นที่ [5]  
 แมน้ําเจาพระยาถือเปนแมน้ําสายหลักของ
ประเทศไทยที่ตัดผานพื้นที่ลุมต่ําภาคกลาง อยางไรก็
ตามในพื้นที่ลุมต่ําตลอดความยาวของลําน้ําเจาพระยา

มักถูกเลือกใหเปนที่ต้ังของเมืองขนาดใหญ รวมถึงเมือง
หลวงของประเทศทั้ ง ในอดีตและปจจุบั น  ไดแก 
พระนครศรีอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น
บริเวณลุมต่ําริมแมน้ําในพื้นที่ๆ ไมใชเขตเมืองมักถูก
เลือกใหเปนเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศ และ
ดวยเหตุผลทางดานการพัฒนาบานเมืองดังกลาวจึง
สงผลใหปาลุมต่ําริมแมน้ําเจาพระยาแทบถูกทําลายจน
หมดสิ้น สวนพื้นที่ปาท่ีคงเหลืออยูในปจจุบันจะปรากฏ
อยู เปนหยอมปาและหลงเหลืออยูภายในพื้นที่ วัด 
สถานที่ราชการ ที่รกรางหรือที่เอกชนที่ยังไมมีการทํา
กิน ในอดีตปาลุมต่ําริมแมน้ําเจาพระยาเปนถิ่นอาศัยที่
สําคัญของไมยางนาและไมตะเคียนทอง [6] เห็นไดจาก
มีการใชประโยชนอยางแพรหลายในอดีตจนกลมกลืน
กับวัฒนธรรมของคนภาคกลาง เชน การใชน้ํามันยาง
เพื่อใหแสงสวาง การขุดเรือดวยไมตะเคียนทอง เปนตน 
แตในปจจุบันในพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ําเจาพระยามีไม
ตะ เคียนทองและไมยางนาคงเหลืออยู น อยมาก 
เนื่องจากเหตุผลของการพัฒนาท่ีกลาวในขางตน 
 อ ย า ง ไรก็ ต าม ใน อดี ต จนถึ งป จ จุ บั น มี
การศึกษานิเวศปาลุมตํ่าริมแมน้ําเจาพระยาอยูนอยมาก 
สวนใหญทําการศึกษาเฉพาะเพื่อเก็บรวบรวมตัวอยาง
พ รรณ ไม เพื่ อ ใช จั ด จํ าแ นก พั น ธุ ไม ใน งาน ด าน
อนุ กรมวิธานพื ช เท านั้ น  [7] ส วนการศึ กษาด าน
โครงสรางสังคมพืชพบวามีเพียงการศึกษาเดียวคือการ
จําแนกสังคมพืชในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี [6] เทานั้น 
แตยังไมพบการศึกษาสังคมพืชตลอดความยาวของ
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แมน้ําเจาพระยา ดังนั้นในการศึกษานี้คณะผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาองคประกอบชนิดพันธุพืชและการกระจาย
ของสังคมพืชตลอดความยาวของพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ํา
เจาพระยา เริ่มตั้งแตปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค 
จนถึงปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสังคมพืชปายางนาและปาตะเคียนทอง 
เพื่อใหทราบถึงลักษณะของสังคมพืช องคประกอบชนิด
พันธุ  และการกระจายของถิ่นอาศัยที่ เหมาะสม 
(habitat suitability) ของสังคมพืชทั้งสองที่ปรากฏอยู
ในพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ําเจาพระยา อันจะเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับการอนุรักษใหสังคมพืชปายางนาและปา
ตะ เคี ยนทองให ค งอยู คู กั บพื้ นที่ ลุ มต่ํ าริม แม น้ํ า
เจาพระยาตอไป  
 
2. อุปกรณและวิธีการวิจัย 
2.1 พื้นที่ศึกษา 

กําหนดพื้นที่ศึกษาตามความยาวตลอดลําน้ํา
เจาพระยา รวมระยะทางทั้งสิ้น 372 กิโลเมตร โดย
คลอบคุมพื้นที่จังหวัด นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท 
สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ทั้งนี้
กําหนดพื้นที่ลุมต่ําของสองฝงแมน้ําตองมีความสูงไม
เกิน 30 เมตรจากระดับน้ําทะเล (Figure 1) มีพื้นที่
ทั้งหมด 8,907,500 ไร อุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดป.28.5.
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน.
35.8.องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในเดือน
ธันวาคม.21.0.องศาเซลเซียส ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยราย
เดือน.26.3-30.3.องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธโดย
เฉลี่ ยตลอดป จะอยู ระหวาง .72.3.เปอร เซ็นต  ค า
ความชื้ นสัมพั ทธสู งสุ ด .92.3 เปอร เซ็นต  และค า
ความชื้นสัมพัทธต่ําสุด.43.8.เปอรเซ็นต ชวงพิสัยของ
คาเฉลี่ยรายเดือน.63.4-79.3 เปอรเซ็นต ปริมาณฝน
เฉลี่ยรายป.1,337.5.มิลลิเมตร ชวงพิสัยของคาเฉลี่ย
รายเดือน.5.0-282.4.มิลลิเมตร [8]  
2.2 การเก็บขอมูล 

1. กําหนดจุดวางแปลงตัวอยางโดยการหา
จุดที่ ป รากฏหมู ไมที่ เปน ไม ยืนตน เกิดขึ้ น เองโดย
ธรรมชาติ ทั้งนี้ไมที่ขึ้นอยูตองเปนไมดั้งเดิมที่ไมไดนํามา
ปลูก โดยสั ง เกตจากขนาดความโตของเสนผ าน

ศูนยกลางเพียงอกตองมีขนาดใหญ  และไมปรากฏ
รองรอยการนํามาปลูกซึ่งโดยสวนใหญมักปรากฏอยู
ตามวัด หรือพื้นที่รกราง แลววางแปลงใหกระจายทุก
ครอบคลุมทุกจังหวัดที่แมน้ําเจาพระยาไหลผาน โดยให
เรียบริมนํ้าตลอดลํานํ้าเจาพระยา 

Figure 1. Riparian area along the Chao Phraya 
River across eleven province.  
 

2. วางแปลงตัวอยางแบบวงกลม (circular 
plot) ซอนทับกัน ขนาดรัศมี.17.84.เมตร.3.99.เมตร 
และ.0.361.เมตรตอจุด หลังจากนั้นทําการระบุชนิด
พันธุไม วัดขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก.(Diameter 
at breast height, DBH:.1.30.เม ตร ).แ ละค วามสู ง 
ของไม ใหญ  (DBH ≥ 4.5 เซนติ เมตร).ภายในแปลง
ขนาดรัศมี .17.84.เมตร พรอมกับระบุชนิดและนับ
จํ านวนลูก ไม .(Sapling; DBH.<.4.5.cm, สู ง .>.1.30.
เมตร).และกลาไม.(สูง.<1.30.เมตร).ในแปลงขนาด.
รัศม.ี3.99.และ.0.631.เมตร.ตามลําดับ สําหรับชนิดที่ไม
สามารถระบุชนิดไดจะทําการเก็บตัวอยางพันธุไมแหง
แลวนําไป เปรียบเทียบกับตั วอย างพรรณ ไมแห ง
มาตรฐานที่หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพื ช (BKF) โดยระบุชื่ อตาม Pooma and 
Suddee [9] 
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3. ทําการระบุพิกัดจุดทั้งที่พบและที่ไมพบ
สังคมพืชตางๆ ในพื้นที่ลุมต่ํ าแมน้ํ าเจาพระยาให
กระจายครอบคลุมในพื้นที่ศึกษา และนําเขาขอมูล
ทางดานกายภาพและภูมิอากาศของแตละจุด ไดแก 
ความสูงจากระดับนํ้าทะเล องศาทิศดานลาด ความลาด
ชัน ความโคงนูนของพื้นที่  ระยะหางจากแหลงน้ํ า 
ขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ระยะหางจากทะเล และ 
ขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ย โดยการไดมาซึ่งขอมูลนั้นใชวิธีการ
การวิเคราะหจากจุดท่ีกําหนดดวยวิธีการ ดังนี้  

3.1 แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model: DEM).ม า ต ร า ส ว น . 1:4,000 
แบบจําลองระดับสูงเชิงเลขเปนแบบจําลองที่ไดจากการ
วัดความสูงหรือจุดระดับความสูงที่เปนตัวแทนของภูมิ
ประเทศ มีการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการ
นําเสนอแบบจําลองในรูปแบบตางๆ เชน การสราง
แบบจําลองสามมิติ (3D).แบบจําลองสามมิติเสมือน
จริง.การสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขนั้น เปน
กระบวนการรังวัดความสูงของภูมิประเทศ  

3.2 ก า รส ร า ง ข อ บ เข ต อ าณ าบ ริ เว ณ 
(Buffering).เปนเทคนิคกําหนดพื้นที่อาณาบริเวณโดย
กําหนดระยะทางจากจุดหรือเสนกึ่ งกลาง ถึงแนว
ขอบเขตที่ จะสรางขอบเขตอาณาบริเวณ เชน การ
กําหนดอาณาบริเวณ ที่มีความใกลไกลแหลงน้ํา เพื่อ
กําหนดพื้นที่ที่นาจะมีพันธุไมที่สําคัญ รวมไปจนถึง
ระยะหางจากทะเล เปนตน  

3.3 เทคนิคการประมาณคาความสูงใหกับ
พื้นผิว (Interpolation Method) คือ การประมาณคา
ความสูงใหกับพื้นผิวแบงออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ 
วิธีการโดยตรง และวิธีการทางสถิติ วิธีการโดยตรงจะ
ขึ้นอยู กับจุดที่ทราบคาความสู ง หรือสมการทาง
คณิตศาสตรที่นํามาใชประมาณคาใหกับจุดตัวอยาง 
สวนวิธีก ารทางสถิติ เป นวิธีก ารทํ านายค าให กั บ
แบบจําลองความสูงโดยการประยุกตใชวิธีการทางสถิติ
มาใชงาน โดยที่วิธีการนี้จะทําใหสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธ ณ จุดตาง ๆ ของพื้นผิวระดับสูงได  
2.3 การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหดัชนีความสําคัญของชนิดไม 
(Importance Value Index, IVI) ไดจากการหาความ
หนาแนน (Density, D) ความเดนดานพื้นที่หนาตัด 

(Dominance, Do) แ ล ะ ค ว า ม ถี่  (frequency, F) 
จากนั้นทําการหาคาความสัมพัทธของทั้ งสามคา
ดั งก ล าว  คื อ  ความห นาแน นสั มพั ท ธ  (Relative 
Density, RD) ค ว า ม เ ด น สั ม พั ท ธ  (Relative 
Dominance, RDo) และความถี่ สั มพัทธ  (Relative 
Frequency, RF) ซึ่งผลรวมของคาความสัมพัทธทั้งสาม
คา ก็คือ คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของพรรณพืช [10]  

2. วิ เค ร าะ ห ค าดั ช นี ค ว าม ห ลาก ชนิ ด 
(Species Diversity Index) โดยประยุกตใชสมการของ 
Shannon – Wiener [11] ดังนี ้






s

1i

Pi)ln   (Pi -      H'

 
เมื่อ H'  =   คาดัชนีความหลากชนิดของ  
            Shannon – Wiener 
     S   =   จํานวนชนิดพืชพรรณ 
     Pi  =   สั ดสวนของจํ านวนชนิดที่  i ต อ
ผลรวมของจํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม 
  
 หลังจากนั้นทําการวิเคราะหคาดัชนีความ
สม่ําเสมอ (evenness index: E) โดยใชสมการของ 
Pielou [12] คือ  
   E = H' / ln(S)  
 เมื่อ S คือ จํานวนชนิดทั้งหมดในสังคม  
 แลวทําการวิเคราะหดัชนีความคลายคลึง 
(similarity index, ISs) ขององคประกอบชนิดพันธุของ
ทั้งสองสังคมพืช โดยใชสมการของ Sorrensen [13] 
คือ  
  ISs= 2W / (A+B) x 100  
 เมื่อ A และ B คือ จํานวนชนิดที่ปรากฏ
ทั้งหมดในสังคม A และ B ตามลําดับ  
 W คือ ชนิดท่ีปรากฏทั้งในสังคม A และ B 

3. ก า ร ส ร า ง แ บ บ จํ า ล อ ง  (Model) 
ความสัมพันธของปจจัยทางกายภาพกับการปรากฏของ
สังคมพืช จากปจจัยแวดลอมสองสวน คือ 1) ขอมูล
ทางดานกายภาพ ไดแก ความสูงจากระดับน้ําทะเล 
องศาทิศดานลาด ความลาดชัน ความโคงนูนของพื้นที่ 
ระยะหางจากทะเล และระยะหางจากแมน้ํา และ 2) 
ขอมูลภูมิอากาศ ไดแก  ปริมาณน้ํ าฝนเฉลี่ย  และ 
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อุณหภูมิเฉลี่ย จากนั้นทําการวิเคราะหความสัมพันธหา
ปจจัยกายภาพกับการปรากฏของสังคมพืชที่ลุมแมน้ํา
เจาพระยา ในการวิเคราะหความสัมพันธดําเนินการโดย
ใชสมการถดถอยเชิงเสนตรง.(Logistic Regression 
Analysis.: LRA) ดั งนี้  ตั วแปรตาม  (Y) ได แก  ก าร
ปรากฏและไมปรากฏของสังคมปาในที่ลุมเจาพระยา 
ตัวแปรตน (X) ไดแก  
     X1 =  (Elevation) ระดับชั้นความสูงจากน้ําทะเล 
 (เมตร) 
     X2 =  (Slope) รอยละความลาดชัน 
     X3 =  (Aspect) องศาทิศดานลาด (องศา) 
     X4 =  (Distance from river) ระยะหางจากแมนํ้า 
 (เมตร) 
     X5 =  (Convexity) ความโคงนูนของพื้นท่ี 
     X6 =  (Rainfall) ปริมาณน้ําฝน (mm) 
     X7 =  (Annual Mean Temperature) อุณหภูมิ
 เฉลี่ย 
     X8 =  (Distance from sea) ระยะหางจากทะเล 
โดยที่สมการเชิงเสน หรือสมการที่แสดงความสัมพันธ
ระหวาง Y และ X จะอยูในรูปสมการเชิงเสน ดังนี้ 
 

Y = 0 + 1x1 +2x2+………+8x8 +e………. (1) 

หรือ  
E(Y)  =  0 + 1x1 +2x2+..…+8x8 โดยที ่ – α < E (Y) < 

α 

เมื่อ e   คือ ความคลาดเคลื่อนอยางสุม 
   0   คือ  สวนตัดแกน Y หรือ คาของ Y เมื่อ 
X    มีคาเปน 0  
 1 คือ  ความชัน (slope) หรือคาสัมประสิทธิ์
   ความถดถอย        
ซึ่งมีสมการความสัมพันธ คือ 

Y= f (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7,X8) 
 

4. ก า รป ระ ยุ ก ต ใช ร ะบ บ ส ารส น เท ศ
ภูมิศาสตรเพื่อจําแนกศักยภาพความเหมาะสมของการ
ปรากฏของสังคมพืชที่ลุมแมน้ําเจาพระยา โดยการ
จัดสรางขอมูลใหอยูในรูปของขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial 
data) รูปแบบโครงสรางราสเตอร (raster format) 

ขนาดของกริด เทากับ 25 เมตร X 25 เมตร ซ่ึงขอมูลที่
นําเขาและวิเคราะหเชิงพื้นท่ี ดังนี ้

4.1 เสนชั้นความสูง (contour line).นําเขา
จากแผนที่สภาพภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร
มาตราสวน 1:50,000.ในรูปของขอมูลเชิงเสน (linear 
feature).ดําเนินการจัดสรางขอมูลในลักษณะ.3.มิติโดย
ใชแบบจําลองวิเคราะหเสนชั้นความสูงเชิงเลข (digital 
elevation model) เพื่อวิเคราะหและจัดทําขอมูลเชิง
พื้นที่ของปจจัย ความสูงระดับน้ําทะเล ความลาดชัน 
ทิศดานลาด และความโคงนูนของพื้นท่ี 
 4.2 ขอมูลระยะหางจากแหลงน้ํา ระยะหาง
จากทะเล ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย และ อุณหภูมิเฉลี่ย 
นําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบจุด (point feature) 
มาตราส วน  1:50,000.ดํ า เนิ นการจั ดสร างข อมู ล
ระยะหางจากแหลงน้ําหาจุดเก็บตัวอยางในพื้นที่ดวย
วิธีการสรางเสนระยะหางจริง (buffering) ในพื้นที่
ศึกษา สําหรับขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย และ อุณหภูมิ
เฉลี่ย ดําเนินการจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปเสนเทา 
(interpolation)  
 4.3 การจําแนกศักยภาพหาพื้นที่ตอการ
ปรากฏของสังคมพืชที่ลุมแมน้ําเจาพระยาดําเนินการ
โดยวิธีทางคณิตศาสตร (arithmetic operations).โดย
ใชสมการความสัมพันธที่ไดจากการสรางแบบจําลองใน 
ขอ 4.2 มาวิเคราะหเพื่อหาคาศักยภาพเชิงพื้นที่ของ
ความเหมาะสมในการปรากฏของสังคมพืชที่ลุมแมน้ํา
เจาพระยา โดยแบงระดับศักยภาพออกเปน 3 ระดับ 
ดวยการจําแนกชั้นโดยคาพิสัย ดังนี ้
ระดับศักยภาพเหมาะสมมาก        เทากับ >0.67-1 
ระดับศักยภาพเหมาะสมปานกลาง เทากับ  >0.34-0.66 
ระดับศักยภาพเหมาะสมนอย        เทากับ  0-0.33 
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณ 
3.1 องคประกอบชนิดพันธุ 

สังคมพืชปายางนา สํารวจพบพันธุไมทั้งหมด 
458 ตน จาก 45 ชนิด 33 สกุล 22 วงศ มีคาดัชนีความ
หลากชนิด เทากับ 1.72 มีขนาดพื้นที่หนาตัดโดยรวม 
เท ากั บ  99.12 ตร .ม ./เฮกแตร  ชนิ ด ไม ที่ มี ขนาด
พื้นที่หนาตัดสัมพัทธสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก ยางนา 
(D. alatus) ต ะ เคี ย น ท อ ง  (H. odorata) ส ะ ตื อ                  
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(C. chrysantha) มะเดื่ออุทุมพร (F. racemosa) สมอ
พิ เภ ก  (Terminalia bellirica) สํ า โ ร ง  (Sterculia 
foetida) กราง (Ficus altissima) พิกุล (Mimusops 
elengi) ตะโกสวน (Diospyros malabarica) และ งิ้ว 
(Bombax ceiba) มี ค า เท า กั บ  77.59, 5.29, 3.82, 
2.51, 1.71, 1.18, 0.71, 1.18, 0.71, 0.62, 0.53 และ 
0.51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สังคมพืชนี้มีความหนาแนน
หมูไมโดยรวม เทากับ 176 ตน/เฮกแตร ชนิดไมที่มี
ความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก ยาง
นา ตะเคียน มะเดื่ออุทุมพร ขอย (Streblus asper) 
ส ะตื อ  น ม แม ว  (Uvaria micrantha) ห มั น  (Cordia 
cochinchinensis) ส ม อ พิ เภ ก  ก ร วย ป า  (Casearia 
grewiifolia) แ ล ะ ต ะ แ บ ก น า  (Lagerstroemia 
floribunda) มีคาเทากับ 67.47, 3.71, 3.71, 2.84, 
1.75, 1.53, 1.31, 1.06, 1.09 แ ล ะ  1.09 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนชนิดไมที่มีคาความถี่สัมพัทธ
สูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก ยางนา ตะเคียน มะเดื่อ
อุทุมพร สะตือ ขอย สมอพิเภก หมัน กรวยปา ตะโก
สวน และงิ้ว มีค าเทากับ  21.49, 6.61, 5.79, 4.96, 
4.96, 3.31, 3.31, 3.31, 2.48 และ 2.48 เปอร เซ็นต 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความเดนของชนิดไมจากคา
ดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมที่มีความสําคัญ 10 
อันดับแรก ไดแก  ยางนา ตะเคียน มะเดื่ออุทุมพร 
สะตือ ขอย สมอพิเภก หมัน กรวยปา งิ้ว และ มะเกลือ 
(Diospyros mollis) มี ค า เท า กั บ  166.55, 15.62, 
12.01, 10.52, 8.27, 6.11, 4.92, 4.67, 3.86, แ ล ะ 
3.71 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 1) 

สังคมพืชปาตะเคียนทอง สํารวจพบพรรณไม
ทั้งหมด 320 ตน จาก 49 ชนิด 39 สกุล 23.วงศ มีคา
ดัชนีความหลากชนิด เทากับ 2.22 มีขนาดพื้นท่ีหนาตัด
โดยรวม เทากับ 100.77 ตร.ม./เฮกแตร ชนิดไมที่มี
ขนาดพื้นที่หนาตัดสัมพัทธสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก 
ต ะ เคี ย น  ยางนา สะตื อ สํ าโรง ตะโกสวน ประดู 
(Pterocarpus macrocarpus) ห ว า น า  (Syzygium 
cumini) กระทุมนํ้า (Ochreinauclea maingayi) ทิ้งถอน 
(Albizia procera) และ จัน (Diospyros decandra) มีคา
เทากับ 44.89, 23.51, 4.89, 3.31, 2.93, 2.88, 2.50, 
1.21, 1.08 และ 0.11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สังคมพืช
นี้มีความหนาแนนหมู ไมโดยรวม เทากับ 229 ตน/        

เฮกแตร ชนิดไมที่มีความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด 10 
อันดับแรก ไดแก ตะเคียน ยางนา สะตือ ตะโกสวน 
ส นุ น  (Pleiarina tetrasperma) ทิ้ ง ถ อ น  สํ า โ ร ง 
ก า น เ ห ลื อ ง  (Nauclea orientalis) ก ร ะ ท อ น 
(Sandoricum koetjape) แ ล ะ  ม ะ ต าด  (Dillenia 
indica) มีคาเทากับ 52.81, 12.19, 2.50, 2.50, 2.50, 
1.56, 1.25, 1.25, 1.25 แ ล ะ  1.25 เ ป อ ร เ ซ็ น ต 
ตามลําดับ สวนชนิดไมที่มีคาความถี่สัมพัทธสูงสุด 10 
อันดับแรก ไดแก ตะเคียน ยางนา สะตือ ตะโกสวน 
หวานา พิกุล สําโรง ท้ิงถอน สนุน และ จัน มีคาเทากับ 
14.43, 11.34, 5.15, 4.12, 3.09, 3.09, 2.06, 2.06, 
2.06 และ 2.06 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ความเดนของชนิดไมจากคาดัชนีความสําคัญ พบวา
ชนิดไมที่มีความสําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก ตะเคียน 
ยางนา สะตือ ตะโกสวน สําโรง หวานา ประดู พิกุล 
ทิ้งถอน และ สนุน มีคาเทากับ 112.13, 47.04, 12.54, 
9.56, 6.62, 6.53, 4.85, 4.80, 4.70 แ ล ะ  7.59 
ตามลําดับ (Table 1) 

เมื่ อพิ จารณ าลักษณ ะของสั งคมพืชเชิ ง
ปริมาณพบวาสังคมพืชปาตะเคียนทองมีคามากกวา
สังคมพืชปายางนาเพียงเล็กนอย โดยองคประกอบชนิด
พันธุของทั้งสองสังคมพืชมีคาดัชนีความคลายคลึงรอย
ละ 65 แตเมื่อพิจารณาคาดัชนีความหลากชนิด (H´) 
และดัชนีความสม่ํ า เสมอ (E) พบวาสั งคมพื ชป า
ตะเคียนทองมีคาคอนขางสูง คือ H´ เทากับ 2.22 และ 
E เทากับ 0.57 เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมพืชปายางนา 
มีคา H´ เทากับ 1.72 และ E เทากับ 0.45 แสดงวาใน
สังคมพืชปาตะเคียนทองมีความสม่ําเสมอของสัดสวน
ระหวางชนิดพันธุกับจํานวนตนสูงกวาสังคมพืชปายาง
นา [11], [12] นอกจากนั้ น ยั งพบวาสั งคมพื ชป า
ตะเคียนทองมีขนาดพื้นที่หนาตัดและความหนาแนน
ของหมูไมคอนขางสูงกวาสังคมพืชปายางนา แสดงวา
สังคมพืชปาตะเคียนทองโดยเฉพาะตะเคียนทอง
สามารถสืบตอพันธุ ไดดีกวายางนา สอดคลองกับ
รายงานการสืบตอพันธุของไมตะเคียนทองในสังคมปา
ดิบแลง (seasonal dry evergreen forest) เขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขงที่ระบุวาสังคมพืชปายางนามัก
ตั้งตัวในพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากการเกิดภัยพิบัติในขณะที่
สั งคมพื ชป าตะเคียนทองมีการตั้ งตั วในพื้ นที่ ที่ มี
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เสถียรภาพกวา [14] กลาวคือตะเคียนทองสามารถตั้ง
ตัวและเจริญเติบโตภายใตรมเงาไดดีกวาไมยางนา [15] 
ด วย เหตุ ผลข างต นจึ งอ าจส งผล ให สั งคมพื ชป า

ตะเคียนทองมีขนาดพื้นที่หนาตัดและความหนาแนน
มากกวาสังคมพืชปายางนา 

 
 
Table 1. The ten dominant species in Dipterocarpus alatus community and Hopea odorata community 
ranked by the importance value index (IVI), sum of the relative basal areas (RDo), relative densities (RD), 
and relative frequency (RF) of each species.  
Species RDo RD RF IVI 

Dipterocarpus alatus community 

Dipterocarpus alatus 78.07 6.75 1.50 166.32 

Ficus racemosa 2.84 4.31 6.54 13.69 

Hopea odorata 4.26 2.54 5.61 12.40 

Crudia chrysantha 3.71 1.78 4.67 10.16 

Streblus asper 0.53 3.30 5.61 9.44 

Terminalia bellirica 1.94 1.27 3.74 6.94 

Albizia odoratissima 0.04 0.25 0.93 1.23 

Cordia cochinchinensis 0.34 1.27 2.80 4.41 

Bombax ceiba 0.58 1.02 2.80 4.40 

Diospyros mollis 0.15 1.27 2.80 4.23 

Hopea odorata community 

Hopea odorata 44.89 52.81 14.43 112.13 

Dipterocarpus alatus 23.51 12.19 11.34 47.04 

Crudia chrysantha 4.89 2.50 5.15 12.54 

Diospyros malabarica 2.93 2.50 4.12 9.56 

Sterculia foetida 3.31 1.25 2.06 6.62 

Syzygium cumini 2.50 0.94 3.09 6.53 

Pterocarpus macrocarpus 2.88 0.94 1.03 4.85 

Mimusops elengi 0.77 0.94 3.09 4.80 

Albizia procera 1.08 1.56 2.06 4.70 

Pleiarina tetrasperma 0.03 2.50 2.06 4.59 

 

3.2 การกระจายของขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก 
 สังคมพืชปายางนา มีการกระจายตัวของชั้น
ขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอกของไมตนทั้งหมดใน
สังคมใกลเคียงกับรูป revers J-shape โดยไมในชั้น
ความโต 50-100 เซนติเมตร มีจํานวนมากที่สุด และ
ลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆ ตามขนาดชั้นความโตที่เพิ่มขึ้น 
(Figure 2A) ซึ่งสอดคลองกลับการกระจายตัวของ
ขน าด เส น ผ าศู น ย ก ล าง เพี ย งอกข อ งไม ย า งน า              

(Figure 2B)  ใ น ทํ า น อ ง เดี ย ว กั น สั ง ค ม พื ช ป า
ตะเคียนทอง มีการกระจายตัวของชั้นขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเพียงอกของไมตนใกลเคียงกับรูป revers J-
shape โด ย ไม ใน ชั้ น ค ว า ม โต ม า ก ก ว า  50-100 
เซนติเมตร มีจํานวนมากที่สุด และลดหลั่นกันลงมา
เรื่อยๆ ตามขนาดชั้นความโตที่เพิ่มขึ้น (Figure 2C) ซึ่ง
สอดคลองกับการกระจายตัวของเสนผานศูนยกลาง
เพียงอกของไมตะเคียนทอง (Figure 2D) แสดงวา         
ทั้ งสองสังคมพืชนี้  ยั งมี ไมตนขนาดเล็กที่สามารถ
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เจริญเติบโตมาทดแทนไมขนาดใหญในสังคมไดเปนปกต ิ
โดยเฉพาะไมยางนาและตะเคียนทอง ซึ่งเปนชนิดไม
เดนของแตละสังคม กลาวคือเมื่อไมขนาดใหญสิ้นอายุ
ไขตายไปจากสังคม ไมยางนาหรือตะเคียนทองที่มีขนาด
เล็กยังคงสามารถเจริญทดแทนขึ้นมาเปนชนิดไมเดนใน
แตละสังคมไดเชนเดิม จึงทําใหโครงสรางของสังคมพืช
เหลานี้ยังคงสภาพเดิมไดในอนาคต [16] ทั้งนี้ตองไมมี
ปจจัยการรบกวนจนทําใหโครงสรางปาเสียหาย  

ดั งนั้ น ใน ระ ดั บ สั ง ค ม ทั้ ง สั ง ค ม พื ช ป า
ตะเคียนทองและสังคมพืชปายางนายังมีการสืบตอพันธุ
ไดตามปกติ แตเมื่อพิจารณาเฉพาะการปรากฏไมขนาด
ใหญของตะเคียนทอง และยางนา จะเห็นวามีจํานวน
คอนขางนอย ซึ่งบงบอกถึงไมขนาดใหญของทั้งสอง
ชนิดถูกรบกวนคอนขางมาก [17] ดังนั้นควรเรงใหเกิด
การอนุรักษ ไมขนาดกลางของไมทั้ งสองชนิด เพื่ อ
สงเสริมใหเปนไมขนาดใหญตอไป 
3.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
 สังคมพืชปายางนา พบ ลูกไม/กลาไม ของไม
ยืนตนที่สามารถสืบตอพันธุไดเพียง 19 ชนิด และมีคา
ดัชนี ความหลากชนิด  เท ากับ  1.92 สั งคมพื ชนี้ ม ี      
ความหนาแนนของ ลูกไม/กลาไม เทากับ 2,063 ตน/

เฮกแตร และพบวาชนิดไมสําคัญของสังคมมีการสืบตอ
พันธุไดอยางลําบากเนื่องจาก ลูกไม/กลาไม ที่ปรากฏ
ส วน ใหญ เป นชนิ ดของชั้ น ไมพุ ม  เช น  หมากวอ 
(Lepisanthes senegalensis)  แ ล ะ  น้ํ า เ ต า น อ ย 
(Uvaria micrantha) เปนตน (Table 2) สวนยางนา
ปรากฏ ลูกไม/กลาไม อยูนอยมาก แสดงใหเห็นวาการ
สืบตอพันธุตามธรรมชาติของไมยางนาในระดับ กลาไม/
ลูกไม เปนไปไดอยางลําบากซึ่งอาจเกิดจากการรบกวน
จากป จจั ยภายนอก [17] ในขณ ะที่ สั งคมพื ชป า
ตะเคียนทอง พบวา ลูกไม/กลาไม ที่สามารถสืบตอพันธุ
ไดมเีพียง 9 ชนิด และมีคาดัชนีความหลากชนิด เทากับ 
1.90 สังคมพืชแหงนี้มีความหนาแนนของ ลูกไม/กลาไม 
เทากับ 1,667 ตน/เฮกแตร และพบวา ตะเคียนทอง ซึ่ง
เปนชนิดไมสําคัญของสังคมสามารถสืบตอพันธุไดดี โดย
มีดัชนีความสําคัญในลําดับที่สอง (Table 2) แสดงให
เห็นวา ในระดับ กลาไม/ลูกไม ตะเคียนทองมีความสาม
รถในการสืบตอพันธุตามธรรมชาติไดดีกวายางนา 
เนื่ อ ง จ า ก ใน ร ะ ดั บ  ก ล า ไม / ลู ก ไม  (juvenile) 
ตะเคียนทองสามารถตั้งตัวภายใตเรือนยอดของแมไม
หรือในท่ีรมไดดกีวายางนา [18]   

 
Table 2 .The five dominant species of seedling/sapling in Dipterocarpus alatus community and Hopea 
odorata community ranked by the importance value index (IVI), sum of the relative densities (RD), and 
relative frequency (RF) of each species. 
 

Species RD RF IVI 

Dipterocarpus alatus community 

Lepisanthes senegalensis 50.51 16.67 67.17 

Uvaria micrantha 12.63 10.00 22.63 

Wallichia marianneae 5.56 10.00 15.56 

Streblus asper 5.05 10.00 15.05 

Cordia cochinchinensis 5.05 3.33 8.38 

Hopea odorata community 

Streblus asper 23.21 15.38 38.60 

Hopea odorata 23.21 15.38 38.60 

Lepisanthes senegalensis 23.21 15.38 38.60 

Albizia lebbeck 3.57 15.38 18.96 

Garcinia schomburgkiana 8.93 7.69 16.62 
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3.4 การกระจายของไมยางนาและตะเคียนทองตาม
ลําน้ําเจาพระยา 
 เพื่อใหเห็นภาพการกระจายของไมยางนา
และตะเคียนทองที่สํารวจพบในแตละจังหวัด จึงไดนํา
จํานวนไมแตละชนิดมาหาคาเฉลี่ยในแตละจังหวัดแลว
ปรับหน วยให เปน  ตน/ไร  พบวา ยางนา มีความ
หนาแนนสู งสุดที่ จั งหวัดสิงหบุ รี  เฉลี่ย  16 ตน/ไร 
รองลงมาไดแก จังหวัดชัยนาทและอางทอง (13 ตน/ไร) 
สวนกรุงเทพมหานครพบยางนาปรากฏอยูเพียง เฉลี่ย 3 
ตน/ไร ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการไมปรากฏยางนา
ธรรมชาติตามริมฝงลําน้ําเจาพระยา สวนตะเคียนทอง
โดยสวนใหญมีปริมาณนอยกวายางนา แตพบวาจังหวัด
ที่มีตะเคียนทองมากกวายางนา คือ จังหวัดนครสวรรค 

และมีจํานวนมากที่สุดเชนเดียวกับจังหวัดชัยนาท เฉลี่ย 
13 ตน/ไร นอกจากนั้นยังพบวากรุงเทพมหานครมี
จํานวนตะเคียนทองมากกวายางนา เฉลี่ย 4 ตน/ไร 
และสมุทรปราการ เฉลี่ย 5 ตน/ไร สวนจังหวัดอุทัยธานี
ไมปรากฏสังคมปาตะเคียนทองตามลําน้ําเจาพระยา 
(Figure 3) จากขอมูลขางตนพบวาปริมาณไมยางนา
และตะเคียนทองในเขตปริมณฑลมีจํานวนนอยกวา
พื้นที่นอกเขต ซึ่งอาจเปนสาเหตุมาจากเปนเขตพัฒนา
ของประเทศ [19] อยางไรก็ตามควรเรงหาวิธีการที่จะ
รักษาตนไมท่ีเหลืออยู และใหความสําคัญในการอนุรักษ
ของสังคมพืชทั้ งสองนี้ ในจังหวัดอื่นๆ ตลอดลําน้ํ า
เจาพระยาใหคงอยูสืบไป 

 
Figure 2. DBH class distribution of all tree in Dipterocarpus alatus community (A)  
and Hopea odorata community (C), while, (B) and (D) indicated only tree species  

of Dipterocarpus alatus and Hopea odorata, respectively. 
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Figure 3. Distribution of Dipterocarpus alatus and Hopea odorata  
on a riparian area along the Chao Phraya River 

 

3.5 ความสัมพันธของปจจัยแวดลอมกับการกระจาย
ของสังคมพืช 
 การศึกษาความสัมพันธของปจจัยแวดลอม
กับการปรากฏของสังคมพืชปายางนา โดยวิธีวิเคราะห
จากหนวยตัวอยางทั้งหมด 650 จุด เพื่อเปนตัวแทน
ของสังคมพืชปายางนาโดยแบงเปนจุดที่ การปรากฏ
สังคมพืชปายางนา 198 จุด และจุดที่ไมปรากฏสังคม
สั งค ม พื ชป าย า งน า  452 จุ ด  ส วน สั งคม พื ชป า
ตะเคียนทองวิเคราะหจากหนวยตัวอยางทั้งหมด 710 
จุด แบ งเปนตัวแทนของการปรากฏสังคมพืชป า
ตะเคียนทอง จํานวน 319 จุด และจุดท่ีไมปรากฏสังคม
สังคมพืชปาตะเคียนทอง จํานวน 391 จุด และสราง
สมการตามวิธีการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสน ได
สมการของแบบจําลองของแตละสังคมดังน้ี 
 สั งคม พื ชป าย างน า = 41.5 + 0.00004 
Slope - 0.0716 Convexity - 0.000342 Aspect - 
0.0111 Elevation - 0.0202 Rianfall_mean - 
0.139 Temp_mean + 0.000005 Dist_sea + 
0.000012 Dist_water (R2 = 82.0) 
 สั งคม พื ชป าตะ เคี ย นทอง  =  - 178  + 
0.0766 Slope + 0.0157 Convexity + 0.000503 
Aspect - 0 .0 3 7 5  Elevation + 0 .0 0 0 9 4 6 

Rianfall_mean + 0 . 6 3 6  Temp_mean + 
0.000004 Dist_sea - 0.000021 Dist_water (R2 = 
86.4) 
เมื่อ Slope            คือ   ความลาดชันของพื้นที ่

Convexity       คือ   ความโคงนูนของพื้นท่ี 
Aspect         คือ    ทิศดานลาด 
Elevation       คือ    ระดับความสูงจากน้ํา

 ทะเล 
Rianfall_mean คอื   ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 
Temp_mean   คือ   อุณหภูมิเฉลี่ย 
Dist_sea          คือ   ระยะหางจากทะเล 
Dist_water       คือ   ระยะหางจากแหลง 

 น้ํา 
 สั งคมพื ชป ายางนา จากการวิ เคราะห
แบบจําลองความสัมพันธมีความถูกตองรอยละ 82 
พบวา ปจจัยที่มีผลในเชิงบวก ไดแก.ความลาดชัน 
ระยะหางจากทะเล และ ระยะหางจากแหลงน้ํ า          
สวนปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงลบ คือ ความโคงนูนของ
พื้นที่ ทิศดานลาด ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย และ อุณหภูมิเฉลี่ย 
แสดงวาสังคมพืชปายางนา สามารถขึ้นไดดีในพื้นที่ที่มี
ความลาดชันคอนขางมาก หางจากทะเล เนื่องจากไม
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ตองการความเค็มจากน้ําทะเล และหางจากแหลงน้ํา
พอสมควร พรอมทั้งไมตองการพื้นที่ที่มีความโคงนูน
กลาวคือพบขึ้นไดดีในพื้นที่ราบ มีระดับความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางคอนขางต่ํา ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ไมตองการมาก คือสามารถอยูในพื้นที่แลงได 

สังคมพืชปาตะเคียนทอง จากการวิเคราะห
แบบจําลองความสัมพันธมีความถูกตองรอยละ 86.4 
พ บ ว า  ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ใน เชิ งบ วกต อ สั งคมพื ชป า
ตะเคียนทอง ไดแก ความลาดชัน ความโคงนูนของพื้นที่ 
ทิศดานลาด ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย และ 
ระยะหางจากทะเล สวนปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงลบ คือ 
ระดับความสูงจากระดับน้ํ าทะเลปานกลาง และ 
ระ ย ะ ห า งจ าก แ ห ล งน้ํ า  แ ส ด งว าสั ง ค ม พื ช ป า
ตะเคียนทองสามารถขึ้นไดดีในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
พอสมควร ตองเปนพื้นที่ที่มีความโคงนูน ตองการ
ความชื้นจากปริมาณน้ําฝนคอนขางสูงมีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูง และตองหางจากทะเลยิ่งมากก็ยิ่งเหมาะสม แสดงวา
ปริมาณความเค็มของน้ําทะเลสงผลตอการขึ้นอยูของ
สังคมพืชปาตะเคียนทอง นอกจากนั้นยังปรากฏอยูใกล
กับแหลงน้ําแสดงวาสังคมพืชปาตะเคียนทองตองการ
ความชื้นในดินสูงเพราะตองการความชื้นในชวงฤดูแลง
จึงมักปรากฏอยูตามลําหวยหรือแมน้ํา [14] 
 จากการนําแบบจําลองความสัมพันธของ
ปจจัยแวดลอมกับการปรากฏของสังคมพืชปายางนา
และปาตะเคียนทองที่ ไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยมาวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่ โดยการซอนทับ
ปจจัยที่อยูในรูปแบบเชิงพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ที่
เหมาะสมของแตละสังคมพืชในพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ํา
เจ าพ ระย า โดย ก ารพิ จ ารณ าทุ ก ป จ จั ย ที่ มี นั ย
ความสัมพันธทางสถิติ พบวา สังคมพืชปายางนา มี
พื้นที่ที่มีศักยภาพตอการปรากฏมาก คิดเปนพื้นที่ 
2,978,750 ไ ร  ( 33.44% )  ศั ก ย ภ า พ ป า น ก ล า ง 
3,361,875 ไ ร  ( 37.74% )  แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ น อ ย 
2,566,875 ไร (28.82%) สวนสังคมพืชปาตะเคียนทอง 
มีพื้นที่ที่มีศักยภาพตอการปรากฏมาก คิดเปนพื้นที ่
3,577,500 ไ ร  ( 40.16% )  ศั ก ย ภ า พ ป า น ก ล า ง 
3,423,125 ไ ร  ( 38.43% )  แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ น อ ย 
1,906,875 ไร (21.41%) (Table 3) โดยสังคมพืชทั้ง
สองสวนใหญกระจายอยูทางตอนบนของพื้นที่และ

สังคมพืชปาตะเคียนทองสามารถกระจายลงไปถึงเขต
กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ (Figure 4) 
 
4. สรุปและขอเสนอแนะ 
 สังคมพืชปายางนาและปาตะเคียนทอง มี
จํ าน วน ชนิ ด ใก ล เคี ย งกั น คื อ  45 แ ล ะ  49 ช นิ ด 
ตามลําดับ แตคาดัชนีความหลากชนิดและดัชนีความ
สม่ําเสมอของสังคมพืชปายางนามีคาคอนขางนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับสังคมพืชปาตะเคียนทอง แสดงวาสังคม
พืชปายางนามีเพียงไมยางนาเทานั้นที่โดดเดนแตมีไม
ชนิ ดอื่ นป รากฏ อยู น อ ย  ในขณ ะที่ สั งคมพื ชป า
ตะเคียนทองมีสัดสวนของชนิดพันธุคอนขางสม่ําเสมอ
กั น  เมื่ อ พิ จ ารณ าการแสดงออกทางสั งคมด าน
พื้นที่หนาตัดและความหนาแนนของหมูไม พบวา สังคม
พืชปาตะเคียนทอง มีขนาดพื้นที่หนาตัดและความ
หนาแนนสูงมาก คือ 100.77 ตร.ม./เฮกแตร และ 229 
ตน/เฮกแตร ตามลําดับ แสดงวาสังคมนี้ประกอบไป
ดวยไมขนาดใหญ และขึ้นอยู อยางหนาแนน เมื่ อ
พิจารณาการกระจายของสังคมพืชปายางนา มีขนาด
พื้นที่ที่เหมาะสมตอการตั้งตัวของสังคมที่มีศักยภาพ
มาก อยูเทากับ 2,978,750 ไร หรือ 476,600 เฮกแตร 
คิดเปน 33.44 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมด สวนใหญ
พบกระจายอยูทางตอนบนของพื้นที่ศึกษา เชน เขต
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี และ
อางทอง เปนตน แตก็มีบางเปนสวนนอยที่กระจายลง
มาถึ งเขตจังหวัดอยุ ธยา และ ปทุมธานี  ลักษณะ
ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสังคมพืชนี้ คือ ควรเปนพื้นที่
คอนขางมีความลาดชัน มีความโคงนูนของพื้นที่นอย
หรือเปนพื้นที่ราบ มีทิศดานลาดในทางฝงตะวันออก 
อยูในพื้นที่ลุมต่ํามีความชุกของฝนไมมากนัก อากาศ
คอนขางเย็น และควรเปนพื้นที่อยูหางไกลจากแหลงน้ํา
และทะเล สวนสังคมพืชปาตะเคียนทอง มีขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการตั้งตัวของสังคมที่มีศักยภาพมาก อยู
เทากับ 3,577,500 ไร หรือ 572,400 เฮกแตร คิดเปน 
40.16 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนสังคม
สวนใหญของพื้นที่ศึกษา พบกระจายอยูทางตอนบน
ของพื้นที่ศึกษา เชน เขตพื้นที่ จั งหวัดนครสวรรค 
ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี และอางทอง นอกจากนั้นยังมี
บางสวนกระจายลงมาถึงเขตจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี 
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กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ถือไดวาสังคมพืช
ปาตะเคียนทองอาจจะเปนสังคมปาบกที่สําคัญของ
พื้นที่เขตกรุงเทพมาหานคร และสมุทรปราการ โดย
ลักษณะถิ่นอาศัยที่เหมาะสมควรจะเปนพื้นที่คอนขางมี
ความลาดชัน มีความโคงนูนของพื้นที่มีทิศดานลาด
ในทางฝงตะวันตก อยูในพื้นที่ลุมต่ํามีปริมาณน้ําฝน
คอนขางมาก อากาศคอนขางเย็น อยูใกลแหลงน้ํา แต
อยูหางไกลจากทะเล  
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มุ ง เ น น ให เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธของการกระจายของสังคมพืชกับปจจัย
แวดลอมของปาริมน้ําพื้นท่ีลุมต่ําริมแมนํ้าเจาพระยา จึง
ถือไดวาเปนการศึกษานิเวศวิทยาของสังคมพืชปายาง
นาและปาตะเคียนทอง ตลอดลําน้ําเจาพระยาเปนครั้ง
แรกของประเทศไทย ซึ่งขอมูลการศึกษาครั้งนี้นับวามี
ความสําคัญตอองคความรูทางวิชาการตางๆ โดยเฉพาะ
เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญเพื่อนําไปประยุกตหรือพัฒนา
ตอยอดในการศึกษาดานสังคมพืชในมิติอื่นๆ ทั้งนี้คง
เปนเรื่องยากที่จะทําใหทราบวาปาลุมต่ําริมแมน้ํ า
เจ าพระยาในอดีต เป นอย างไร อย างไรก็ ตามใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแตเพียงเบื้องตนเพื่อใหทราบ
ลักษณะของสังคมพืชเชิงปริมาณเทานั้น แตการศึกษา
ดานสังคมพืชใหละเอียดลึกซึ้งเพื่อนําไปใชประโยชนใน
เชิ งลึ กนั้ น  ควรเร งศึ กษาในระดับชนิ ดพันธุห รือ 
ก ารศึ กษ านิ เวศวิท ย าระดั บ ชนิ ด  เช น  สุ ขภ าพ 
สถานภาพ ความตองการทางนิเวศวิทยา ภัยคุกคาม 
การสืบตอพันธุ รวมถึงแหลงรวบรวมพันธุกรรม เปนตน 
ซึ่งพันธุไมที่ควรใหความสนใจควรเปนพันธุไมเดนในแต
ละชนิดปา หรือพันธุไมที่คอนขางหายากคนรุนหลังไม
ค อ ย รู จั ก  จ ากก ารศึ กษ าครั้ งนี้ พ บ ว ามี  ย างน า 
ตะเคียนทอง สะตือ จัน ตะโกพนม และ สมอพิเภก 
นับวาเปนกลุมพันธุไมที่มีความเหมาะสมในการศึกษา
เชิงลึก เนื่องจากชนิดไมเหลานี้เปนไมขนาดใหญดั้งเดิม
และมักพบเฉพาะในพื้นท่ีวัด ซ่ึงกําลังถูกคุกคามจากการ
พัฒนา ดังนั้นหากมีการศึกษานิเวศวิทยาระดับชนิดให
ละเอียดลึกซึ้งแลวอาจนําไปสูการอนุรักษชนิดไมเหลานี้
ใหประสบความสําเร็จและยั่งยืนตอไป 
 เนื่องจากพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ําเจาพระยาเปน
พื้นที่ศูนยกลางเขตพัฒนาของประเทศไทย จึงเปนที่ตั้ง
ขอ งเมื อ งให ญ ๆ  หลาย เมื อ ง  เช น  อยุ ธย า และ 

กรุงเทพมหานคร เปนตน ดังนั้นพื้นที่ปาเกือบทั้งหมด
จึงเปนปาที่ถูกรบกวน และที่พอจะเห็นสภาพเปนปาอยู
บางก็คือตามหัวไรปลายนา พื้นที่รกรางที่เจาของยังไม
ใชประโยชน หรือในพ้ืนที่ปาชาของวัด เปนตน บางครั้ง
อาจไมมีสภาพเปนปาแตพบเปนไมขนาดใหญอยูตามวัด
หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ดังนั้นการที่จะอนุรักษ
สังคมพืชปายางนาและปาตะเคียนทอง ในพื้นที่ลุมต่ํา
ลําแมน้ําเจาพระยาใหคงสภาพเปนผืนปาคงเปนไปได
ยาก แตการอนุรักษชนิดพันธุพืชสําคัญของปาลุมต่ําริม
แมน้ําเจาพระยาจึงนาจะเปนแนวทางที่จะสําเร็จได 
ดังนั้นจึงขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษพันธุพืช
สําคัญของปาลุมต่ําลํานํ้าเจาพระยาไว 2 แนวทาง ดังนี ้
 1)  ก า ร อ นุ รั ก ษ ใน ถิ่ น กํ า เนิ ด  ( In-situ 
conservation) การอนุรักษแนวทางนี้มุงเนนใหมีการ
คงอยูของชนิดพันธุไมตางๆ ในพื้นที่ดั้งเดิมและยั่งยืน 
[20] จากการศึกษาพบวายังมีพื้นที่สาธารณะ วัด และ
สถานที่ราชการหลายพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพเปนปาหรือมี
ตนไมขนาดใหญขึ้นอยู พื้นที่เหลานี้ควรเปนเปาหมาย
หลักที่จะหาแนวทางในการอนุรักษไวไมใหไมถูกตัดหรือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งวิธีการที่
ยั่งยืนควรจะเปนแนวทางการมีสวนรวมหลายภาคี เชน 
ชุมชน/หนวยงาน สวนราชการทองถิ่น และนักวิชาการ 
เปนตน โดยเริ่มแรกควรจะมีการศึกษากอนวาทําไม
ชุมชนหรือหนวยงานนั้นๆ จึงไมตัดปา เพื่อจะหาจุดเดน
มาใชในการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษซึ่งจะตรงกับ
ความตองการของชุมชนเอง และเปนการสรางกลไกการ
มีสวนรวม แลวจึงรวมมือกันเพื่อสรางหลักเกณฑและ
แนวทางในการอนุรักษอยางยั่งยืนตอไป  
 2) การคืนถิ่นอาศัย (Rehabilitation) และ
การฟนฟู (Restoration) การอนุรักษทั้งสองแนวทางนี้
มุงเนนใหพรรณไม หรือสังคมพืชนั้นๆ ท่ีหายสาบสูญไป
จากพื้นที่แลว และมีการนํากลับมาปลูกหรือขยายพันธุ
ในพื้นท่ีเดิมเพื่อใหชนิดพันธุเหลานั้นคงอยูในพื้นที่ตอไป 
[21], [22] กลาวคือมีการนําชนิดไมสําคัญในพื้นที่ปาลุม
ต่ําลําน้ําเจาพระยา มาปลูกหรือรวบรวมไวในพื้นที่ที่
จัดเตรียมไวอยางเหมาะสม ดังนั้นในวิธีการนี้จึงตองมี
ความเขาใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของไมแตละชนิด และ
เขาใจองคประกอบของชนิดพันธุในแตละสังคมพืชเปน
อยางดี อาจเริ่มตั้งแตมีการศึกษาลักษณะทางชีพลักษณ
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โดยเฉพาะการออกดอกติดผล การเพาะกลาและยาย
ปลูกรวบรวมตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และควร
ปลูกใหมีลักษณะคลายกับปาธรรมชาติใหมากที่สุด ที่
สําคัญควรจัดการใหเปนแหลงเรียนรูของคนทั่วไปเพื่อ

เปนการเผยแพรความรูและสรางจิตสํานึกตอการ
อนุ รักษ ท รัพยากรป าไม ในพื้ นที่ ลุ ม ต่ํ าริมแม น้ํ า
เจาพระยาใหยั่งยืนตอไป 

                   

Table 3. The natural potential area and percent of the high, moderately and low potential levels 
of Dipterocarpus alatus and Hopea odorata community on a riparian area along the Chao Phraya 
River, Analyzed by Logistic Regression Analysis 

Potential levels 
Area (Rais)  Percent (%) 

D. alatus H. odorata  D. alatus H. odorata 

Low 2,566,875 1,906,875  28.82 21.41 

Moderately 3,361,875 3,423,125  37.74 38.43 

High  2,978,750 3,577,500  33.44 40.16 

Total 8,907,500 8,907,500  100 100 

 

 

Figure 4. The natural potential area distribution of the high, moderately and low potential levels 
of Dipterocarpus alatus and Hopea odorata community on a riparian area along the Chao Phraya 

River 
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