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บทคัดยอ 

วัชพืชมักเปนอุปสรรคตอโครงการฟนฟูปา โดยลดการตั้งตัวของตนกลาที่ปลูกในพ้ืนที่ การศึกษานี้เปรียบเทียบการอยูรอด 

การเติบโตและสุขภาพของตนกลาไมทองถ่ินในท่ีที่มีและไมมีวัชพืชท่ีระยะเวลา 1.5-2 ปหลังการปลูกตนกลาเพ่ือฟนฟูปาดิบเขา (1,300 

เมตรเหนือระดับน้ําทะเล) จากท่ีดินการเกษตรที่ถูกทิ้งรางในจังหวัดเชียงใหม พ้ืนที่ถูกปกคลุมดวยหญากินนี (Panicum maximum 

Jacq. ) เปนสวนใหญ นอกจากนั้นอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธดานคอราก (RGR-RCD) ของตนกลาไมทองถิ่น 4 ชนิดเปาหมายถูก

เปรียบเทียบระหวางแปลงที่ไมมีการกําจัดวัชพืช และแปลงที่มีการกําจัดวัชพืช ไมทองถ่ิน 4 ชนิด คือ เสี้ยวดอกขาว (Bauhinia 

variegate L.) เติม (Bischofia javanica Blume  (หมอนหิน ) Hovenia dulcis Thunb  (งและนางพญาเสือโคร ) Prunus cerasoides 

Buch .- Ham .ex D.Don) แปลงวงกลมรัศมี 5 เมตร (พื้นท่ี 78.5 ตารางเมตร) จํานวน 10 แปลงถูกจัดตั้งข้ึนแบบสุมในพ้ืนที่ศึกษา โดย

ใน 5 แปลง วัชพืชถูกกําจัดดวยการตัดทุกสองเดือนและอีก 5 แปลงไมมีการกําจัดวัชพืช เก็บขอมูลจํานวนตนกลาในแปลงกอนการ

ทดลองและที่ประมาณ 6 เดือนหลังจากเริ่มตนการทดลอง วัดขนาดเสนผาศูนยกลางคอราก (RCD) ของตนกลาที่รอดตายทั้งหมดและ

ใหคะแนนสุขภาพตนกลา ในชวงระยะเวลาการศึกษา ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของการอยูรอด สุขภาพและ RGR-RCD 

ของตนกลาระหวางแปลงไมกําจัดและกําจัดวัชพืช การศึกษาพบวาตนกลาขนาดใหญรอดชีวิตไดดีกวาตนกลาขนาดเล็ก ตนกลาที่มีชีวิต

รอดแลวหลังปลูก 1.5 ป (สิ้นสุดฤดูฝนท่ีสองหลังจากปลูก) แข็งแรง และเติบโตพอท่ีจะทนตอการแขงขันจากวัชพืชรอบๆ สําหรับไม

ทองถิ่นท้ัง 4 ชนิด RGR-RCD เรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ 83.1% ตอปในนางพญาเสือโครง (P. cerasoides) 40.4% ตอปใน

หมอนหิน (H. dulcis) 25.3% ตอปในเสี้ยวดอกขาว (B. variegata) และ 15.5% ตอปในเติม (B. javanica) 
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ABSTRACT 

Herbaceous weeds often hinder forest restoration projects by reducing establishment of planted tree 

seedlings. The study, presented here, compared survival and health of tree seedlings in the presence and absence 

of weeds, from 1. 5 to 2 years after planting, to restore montane evergreen forest ( 1,300 m above sea level)  from 

abandoned agricultural land in Chiang Mai Province.  The grass Panicum maximum Jacq.  was the dominant weed 

species.  In addition, root collar relative growth rates ( RGR- RCD)  of four target native species in weedy plots were 

compared with those in weed- removal plots:  Bauhinia variegata L. , Bischofia javanica Blume, Hovenia dulcis 

Thunb, and Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don. Ten 5-m-radius circular plots (78.5 m2 each) were established 

randomly across the site. Five plots were cleared of weeds every two months and five were not. Alive planted tree 

seedings were counted in the plots before the weeding treatment and at approximate six months after the start of 

the experiment. The root collar diameters (RCD) of all surviving seedlings were measured and each was assigned a 

health score.  Over the study period, no significant differences in the survival, health and RGR- RCD of the planted 

seedlings were detected, between the weeded and non-weeded plots.  Larger seedlings survived better than 

smaller ones. Consequently, planted seedlings, which had already survived for 1.5 years in the restoration site (i.e. 

to the end of the second rainy season after planting) , had apparently grown robust enough to withstand the 

competition from surrounding weeds. RGR-RCD’s of the four intensively studied species were (in descending order) 

83.1% per year (P. cerasoides), 40.4% per year (H. dulcis), 25.3% per year (B. javanica) and 15.5% per year (B. 

variegata). 
 

คําสําคัญ:  การฟนฟูระบบนิเวศ  พรรณไมโครงสราง  การปลูกตนกลา  จังหวัดเชียงใหม 

Keywords: Ecosystem restoration, Framework tree species method, Seedling transplantation, Chiang Mai 
 

บทนํา 

ความตระหนักถึงปญหาของการลดลงของพ้ืนที่ปา และ

เห็นความสําคัญของการฟนฟูพ้ืนที่ที่ถูกทําลาย เปนที่มาของความ

พยายามฟนคืนระบบนิเวศปา ซึ่งจะเปนหนทางหน่ึงที่จะรักษา

ความสมดุลของสภาพแวดลอมไดในระยะยาว วิธีการหนึ่งที่หนวย

วิจัยการฟนฟูปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใชในการฟนฟูปา คือ 

วิธีการพรรณไมโครงสราง (Forest Restoration Research 

Unit, 2006) ท่ีมีการเลือกชนิดพรรณไมทองถ่ิน 20-30 ชนิด จาก

พ้ืนท่ีใกลเคียง ผลิตกลาไมและนําเขาไปปลูกในพื้นท่ีเปาหมายที่

ตองการฟนฟู การคัดเลือกชนิดพันธุ คัดเลือกมาจากไมทองถ่ินที่

เปนทั้งไมเบิกนํา (Pioneer species) และไมเสถียร (Climax 

species) โดยพรรณไมตองมีคุณสมบัติ ไดแก นํามาขยายพันธุได

ในเรือนเพาะชํา เมื่อนําไปปลูกในพ้ืนท่ี ตนกลามีอัตราการรอด

ตายสูง โตเร็ว แผทรงพุมไดดี สืบพันธุออกผลเปนอาหารดึงดูด

สัตวกระจายเมล็ดเขามาในพื้นท่ี  

ในการฟนฟูปาสิ่งสําคัญอยางหนึ่งหลังจากการปลูกตนกลา คือ 

การกําจัดวัชพืช เนื่องจากวัชพืชในพ้ืนที่เปนตัวขัดขวางการ

เจริญเติบโตของตนกลา และทําใหการฟนฟูระบบนิเวศลมเหลว

ได (Elliott, 2000; Holl et al., 2000) ถึงแมวา กอนหนาที่มีการ

ปลูกตนกลา จะมีการกําจัดวัชพืชดวยการตัด แตวัชพืชจะสามารถ

เจริญเติบโต ข้ึนไดใหม  วัชพืชบางชนิดยากตอการควบคุม

เน่ืองจากโครงสรางทางกายภาพที่แข็งแรง กอที่ขึ้นอยางหนาแนน 

ลําตนที่สูง โดยเฉพาะ หญากินนี (Panicum maximum Jacq.) 

ที่แพรกระจายไดทั่วประเทศไทย หญากินนีถูกนําเขามาใน

ประเทศไทยเพื่อเปนอาหารสัตว แตตอมาหญาชนิดนี้กลับลุกลาม

และแพรกระจายไปทั่วพื้นที่ที่ถูกทิ้งราง เมื่อพ้ืนที่เหลานั้นถูก

เปลี่ยนเปนพ้ืนที่สําหรับการฟนฟูปา กลาไมที่ถูกขนยายเขาไป

ปลูกในพ้ืนที่จึงไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได การมีอยูของ

วัชพืชในพ้ืนท่ีหลังจากการปลูกตนกลา ทําใหเกิดการแกงแยงกับ

ตนกลาที่ปลูก วัชพืชขัดขวางการเจริญของตนกลาไดหลายทาง 

(Adhikari, 1996)  คือ  1)  ตั วแก งแย งสารอาหาร (Froud–
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William, 2007; Clarkson et al., 2003)  2) วัชพืชโตไดเร็วและ

เรือนยอดของวัชพืชแกงแยงแสงกับพืชที่มีขนาดเล็กกวา 

( Froud– William, 2007; Rajcan and Swonton, 2001)  

3) นอกจากนั้นวัชพืชมีระบบรากที่ซับซอน และสามารถผลิต

สารเคมีและปลอยสูดิน (Allelopathic root exudate) ซึ่งไปมี

ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช และการงอกของเมล็ดพืชอ่ืนใน

พ้ื น ท่ี ด ว ย  ( Nava et al. , 1987; Hussain and Abidi, 1991; 

Daneshgar and Shibu, 2009) และ  4) วัชพืชในพ้ืนที่ก็ยังเปน

เชื้อไฟที่ทําใหไฟปาเขามาในพ้ืนที่ฟนฟูปาไดอีกดวย (Chazdon, 

2003) ผลกระทบของวัชพืชตอการเจริญของตนกลาอาจรุนแรง

แตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของตนกลาที่ปลูก 

 พืชชนิดตางๆ มีความสามารถทนตอการอยูรวมกับ

วัชพืชตางกันออกไป การทนตอวัชพืชในการศึกษานี้ หมายความ

วา อัตราการเจริญเติบโตของตนกลาของพืชน้ัน ๆ เมื่ออยูรวมกับ

วัชพืชไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับเมื่อปลูกในที่ที่มีการกําจัด

วัชพืช การศึกษาในพืชเกษตร พบวา ลักษณะของพืชท่ีมีแนวโนม

สามารถทนตอการแกงแยงกับวัชพืชได เชน มีการเจริญทางดาน

ความสูง และผลิตใบไดเร็ว ใบใหญ และเรียงตัวแผออกกวาง 

ตอบสนองดวยการยืดสูงหากถูกบดบังแสง และสะสมมวลชีวภาพ

เพ่ือสรางลําตน (Hasanuzzaman 2013) 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการ

กําจัดหญากินนตีอการรอดชีวิต สุขภาพ ของตนกลาที่พบในแปลง 

และเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ ของตนกลา 4 

ชนิด ระหวางแปลงไมกําจัดวัชพืชและแปลงกําจัดวัชพืช โดยหาก

ตนกลาชนิดใดเจริญเติบโตไดดีในสภาพท่ีไมกําจัดวัชพืช ก็จะ

ชี้ใหเห็นวาพืชนั้นสามารถอยูรวมกับวัชพืชได ความสามารถใน

การอยูรวมกับวัชพืช เปนคุณสมบัติหนึ่งทีจ่ะเปนประโยชนตอการ

คัดเลือกชนิด และการวางแผนการปลูกตนกลาในพ้ืนที่ฟนฟูได 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

พื้นที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษามีชื่อเรียกทั่วไปวา มอนแจม อยูภายใตการ

ดูแลของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม(18º 56' 19" N 98º 49' 15" E) พื้นที่นี้อยูสูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,300 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 25 

อาศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตร ตอป 

โดยพ้ืนท่ีศึกษาเปนแปลงฟนฟูปา (รูปที่ 1) ท่ีปลูกตนกลาตั้งแต

เดือนพฤษภาคมป พ.ศ. 2555 (อายุแปลง 1.5 ปขณะทําการวิจัย) 

พ้ืนที่ศึกษามีวัชพืชหลักคือ หญากินนี (Panicum maximum 

Jacq.) การดําเนินการวิจัยนี้ใชระยะเวลาตั้งแตธันวาคม พ.ศ. 

2556 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงตาํแหนงพ้ืนที่ศึกษา () เทียบกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม () แผนที่ยอยแสดงท่ีตัง้จังหวัดเชียงใหม 
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การวางแปลงเพื่อเก็บขอมูล 

พ้ืนที่ศึกษามีขนาดประมาณ 2,300 ตารางเมตร ทําการ

วางแปลงวงกลมรัศมี 5 เมตร (พื้นที่วงละ 78.5 ตารางเมตร) 

จํานวน 10 วง กระจายในพื้นที่ โดยแปลงวงกลมทั้งหมดมีหญา

กินนีปกคลุมอยางนอยรอยละ 75 ของพ้ืนท่ี แปลงวงกลมทั้ง 10 

แปลงมีลักษณะเริ่มตนที่ไมแตกตางกันในแงความหนาแนนของ

ตนกลาพืชทองถ่ินที่ปลูก (22 - 23 ตนตอแปลง) และกอนการ

ทดลอง มีการเตรียมพื้นที่ศึกษาใหมีลักษณะเริ่มตนที่เหมือนกัน

ดวยการกําจัดวัชพืชโดยตัดหญา (ธันวาคม-กมุภาพันธ) 

หลังจากเตรียมพื้นที่ เสร็จแลว ทําการสุมใหแปลง

วงกลม จํานวน 5 วง เปนแปลงไมกําจัดวัชพืชและอีก 5 วงเปน

แปลงกําจัดวัชพืช สําหรับการกําจัดวัชพืช ใชวิธีตัดหญาดวยมีด 

และเครื่องตัดหญา โดยกําจัดวัชพืช 2 ครั้งระหวางการทดลอง คือ 

ในเดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม 

การเก็บขอมูลพืช 

ในแปลงวงกลมทุกแปลงเก็บขอมูลจํานวนกลาไมท่ีรอด

ชีวิต และวัดการเจริญเติบโตของตนกลาทุกตน โดยบันทึกขนาด

เสนผานศูนยกลางคอรากของตนกลา โดยใชเวอรเนียรคาลิป-

เปอร จากนั้นนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงเสนผานศูนยกลางคอราก

จากการเก็บขอมูล 2 ครั้ง ที่วัดกอน (ธันวาคม-มกราคม) และหลัง

การทดลอง (สิงหาคม) ของกลาไมแตละชนิด มาคํานวณอัตรา

การเจริญเติบโตสัมพัทธทางดานคอรากของตนกลา (RGR; หนวย 

= % ตอป) ดังสมการตอไปนี้ 
 

RGR = ln (RCD 2)– ln (RCD 1) x 365 x 100 

        จํานวนวนัระหวางการเก็บขอมูล 
 

โดย RGR คือ อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ RCD 1 

และ RCD 2 คือขนาดเสนผานศูนยกลางคอรากเริ่มตน และ

หลังจากการทดลอง 

นอกจากนั้นวัดความสูงของตนกลา โดยวัดจากโคนตน

ถึงยอดเจริญบนสุดเพื่อหาความสัมพันธกับเสนผานศูนยกลางคอ

ราก 

ทางดานสุขภาพของตนกลา ใหคะแนนสุขภาพตนกลา

ที่รอดแตละตน โดยคะแนนอยูระหวาง 1 ถึง 3 (ดัดแปลงจาก 

Forest Restoration Research Unit 2008) โดยใหคะแนน 1 

สําหรับตนที่มีลักษณะใกลตาย ใบเหลือนอย และ/หรือ เปลี่ยนสี 

คะแนน 2 สําหรับตนกลาที่มีลักษณะถูกทําลาย หรือเห่ียวบาง 

แตก็ยังคงสภาพตนกลาที่มีโอกาสรอดตอไปไดดี และคะแนน 3 

สําหรับตนกลาที่มีใบสมบูรณ ลักษณะแข็งแรง ซึ่งคะแนนสามารถ

ใหเปนจดุทศนิยมไดเปน 0.5, 1.5, 2.5 หากลักษณะตนกลาก้ําก่ึง

ระหวางชวงคะแนน  

ในแปลงวงกลมประกอบดวยพืชหลายชนิด เนื่องจาก

พ้ืนที่นี้มีการปลูกตนกลาไวกอนแลว ทําใหผูวิจัยไมสามารถ

กําหนดจํานวนชนิดและจํานวนตนกลาท่ีจะพบไดในแตละแปลง 

ดังนั้นพืชเปาหมายจึงถูกคัดเลือกจากพืชท่ีปรากฏอยูในบริเวณ

มากกวาพืชชนิดอ่ืน ซึ่งมีอยู 4 ชนิด ประกอบดวย เสี้ยวดอกขาว 

(Bauhenia variegata L.: Family Fabaceae) เติม (Bischo-

fia javanica Blume:  Family Phyllanthaceae)  หมอนหิ น 

(Hovenia dulcis Thunb.: Family Rhamnaceae) และนาง-

พญาเสือโครง (Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don: 

Rosaceae) เปนพืชที่พบในแปลงทดลองอยางนอย 4 จาก 10 

แปลงวงกลม 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดทําในโปรแกรม R 

เวอรชัน 3.4.1 (R Development Core Team, 2017) 

1. การรอดชีวิตของตนกลาในแปลง วิเคราะหโดยใช

โมเดลเชิงเสนโดยนัยทั่วไป (Generalized linear model: GLM) 

กับขอมูลของตนกลาทุกตนทุกชนิดที่พบในแปลง โดยใหตัวแปร

ตาม คือ การรอดชีวิตหรือตาย (1 หรือ 0) และตัวแปรอิสระคือ 

การกําจัดวัชพืช ชนิดพืช โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางเริ่มตน 

เปนความแปรปรวนรวม ในโมเดลระบุชนิดของการแจกแจง

ขอมูลตั วแปรตาม  เป นการแจกแจงทวินาม (Binomial 

distribution) 

 2. สุขภาพตนกลา วิเคราะหคะแนนสุขภาพเฉลี่ยของ

ตนกลาทั้งหมดระหวางแปลงที่มีการกําจัดวัชพืช และไมกําจัด

วัชพืช โดยใชขอมูลคะแนนสุขภาพหลังการทดลอง (สิงหาคม) 

ทดสอบความแตกตางโดยใช Mann-Whitney U test 

 3. การเจริญเติบโตของตนกลา วิเคราะหเพื่อทดสอบ

ความแตกตางของอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธดานคอราก 

(RGR) ของพืชเปาหมาย 4 ชนิด โดยใช Welch t-test จากนั้นใช

เทคนิควิธีการทําซ้ํา (Bootstrapping) เพ่ือตรวจสอบผลของ  

t-test 

 4 .  เพื่ อประโยชน ในดานการศึกษาการวัดการ

เจริญเติบโตของตนกลาตอไป วิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
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เสนผานศูนยกลางคอราก และความสูงของตนกลา 4 ชนิด

เปาหมาย เพราะหากสองตัวแปรมีความสัมพันธกัน การวเิคราะห

ตัวแปรหนึ่งก็จะแสดงแนวโนมของอีกตัวแปรหนึ่งได วิเคราะห

โดยใชสมการถดถอยเชิงเสน (Linear regression) 
 

ผลการวิจัย 

การรอดชีวิตของกลาไมในแปลงศึกษา 

รอยละของตนกลาที่รอดตายในแปลงกําจัดวัชพืชคือ 

รอยละ 89 และ ในแปลงไมกําจัดวัชพืชคือ รอยละ 83 การรอด

ชีวิตของตนกลาโดยวิเคราะหจากตนกลาทุกตนจากทุกชนิดที่พบ

ในแปลงไมกําจัดวัชพืช และกําจัดวัชพืช พบวา การกําจัดวัชพืช

ไมมีผลตอการรอดชีวิตของพืช ตนกลาทุกชนิดรอดชีวิตไมตางกัน 

แตทั้งนี้ขนาดเสนผานศูนยกลางคอรากเริ่มตนมีผลตอการรอด

ชีวิต (สัมประสิทธิ์ 0.19 ± 0.08, z = 2.130, P = 0.03) โอกาส

ในการรอดชีวิตจะเพิ่ม ข้ึนประมาณ 4% เมื่อขนาดเสนผาน

ศูนยกลางเพ่ิมขึ้นทุกทุก 1 มิลลิเมตร (รูปที่ 2) 

การกําจัดวัชพชืและสุขภาพของตนกลา 

สําหรับตนกลาทุกชนิด คะแนนสุขภาพเฉลี่ยของแปลง

กําจัดวัชพืช คือ 2.13 และแปลงไมกําจัดวัชพืช คือ 1.92 คะแนน

สุขภาพไมแตกตางกันเมื่อทดสอบทางสถิติ (w = 556.5, P = 

0.30) 

การกําจัดวัชพืชและอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของตนกลา 

4 ชนิด 

เมื่อทดสอบทางสถิติแยกตามชนิดพืช พบวาพืชท้ัง 4 

ชนิดมีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันระหวางแปลงท่ีกําจัด

วัชพืชและไมกําจัดวัชพืช (ตารางที่ 1, รูปที่ 3) ทั้งนี้ B. javanica 

แสดงแนวโนมคาความแตกตางของอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ 

โดยในแปลงที่มีการกําจัดวัชพืช มีแนวโนมของอัตราการ

เจริญเติบโตสัม พัทธสู งกวาแปลงที่ ไ มมี การกํ าจัด วั ช พืช 

(Bootstrapping t-test) ในแปลงท่ีมีวัชพืช สามารถเรียงลําดบัไม

ทองถ่ินจากคาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของตนกลาจาก

มากไปนอย คือ P. cerasoides (83.1 % ตอป) H. dulcis (40.4 

% ตอป) B. javanica (25.3 % ตอป) และ B. variegata (15.5 

% ตอป) 

ความสัมพันธระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางคอรากกับความ

สูง 

โดยรวมจากพืช 4 ชนิด เสนผานศูนยกลางคอรากมี

ความสัมพันธเชิงเสนตรงในทิศทางบวก (รูปท่ี 5) กับความสูงตน

กลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (y = 7.9951x, adjusted R2 = 

0.85, F(1,88) = 492.2, P < 0.01) แสดงใหเห็นวาการใชเสนผาน

ศูนยกลางคอรากมีนัยที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความสูงของตนกลาได 

 

 
 

รูปที่ 2 ขอมูลขนาดเสนผานศูนยกลางคอรากของตนกลา และโอกาสรอดชีวิตของตนกลา เสนท่ีดําแสดงโอกาสรอดชีวิตทํานายจาก

โมเดล GLM 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความถี่ (ฮิสโตแกรม) ของคะแนนสุขภาพระหวางแปลงกําจัดวัชพืช (weed removal) และแปลงไมกําจัดวัชพืช 

(weed presence) เสนประแสดงคาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพ 

 

ตารางที่ 1 คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของแปลงไมกําจัดวัชพืชกับแปลงกําจัดวัชพืช (∆ RGR) 

และชวงความเชื่อมั่นท่ี 95% (95% CI) พรอมกับผลของ Welch t-test และคา P-value ของ Bootstrapping t-test 

ที่ใชจํานวนซ้ํา 1,000 ซ้ํา 

ชื่อวิทยาศาสตร ∆ RGR (95% CI) Welch Two Sample t-test Bootstrapping t-test 

Buahinia variegata 0.10 (-52.1, 51.9) t = -0.005, df = 3.46, P = 0.99 P = 0.99 

Bischofia javanica 26.6 (-62.6, 9.4) t = -1.80, df = 5.99, P = 0.12 P = 0.08 

Hovenia dulcis 8.2 (-17.1, 33.5) t = 0.95, df = 3.50, P = 0.40 P = 0.36 

Prunus cerasoides 39.1 (-34.0, 112.2) t = 1.40, df = 4.66, P = 0.22 P = 0.15 
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รูปที่ 4 Box-Whisker plot แสดงการกระจายตัวของขอมูลอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของพืช 4 ชนิด (A) Buahinia variegata 

(B) Bischofia javanica (C) Hovenia dulcis และ (D) Prunus cerasoides ในแปลงที่ไมกําจัดวัชพืช (Weed presence) 

และแปลงกําจัดวัชพืช (Weed removal) กรอบสี่เหลี่ยมแสดงพิสัยระหวางควอรไทล (Interquartile range) เสนสีดําแสดง

คากลาง (Median) และจุดสีดําแสดงคาเฉลี่ย (Mean) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

การรอดชีวิตและสุขภาพของตนกลาทุกตนในแปลง 

 สําหรับตนกลาท่ีมีอายุ 1.5 ป หลังจากถูกปลูกการ

รอดชีวิตไมไดขึ้นอยูกับการกําจัดวัชพืช โดยการรอดชีวิตทั้งใน

แปลงไมกําจัดวัชพืช และกําจัดวัชพืชมีคามากกวารอยละ 80 การ

รอดชีวิตที่สูงนี้อาจเปนผลมาจาก ตนกลาที่อยูในพื้นที่สามารถ

ปรับตัวเขากับพื้นท่ีไดแลว แตทั้งนี้การรอดชีวิตก็ไมไดเปน 100% 

ซึ่งช้ีใหเห็นวามีโอกาสที่ตนกลาจะตายถึงแมวาจะอยูในพ้ืนที่มา

เปนเวลา 1.5 ปแลว 

 การรอดชีวิตของตนกลาข้ึนกับขนาดของตนกลา 

ขนาดเสนผานศูนยกลางคอรากของตนกลาเปนปจจัยท่ีสงผลถึง

การรอดชีวิต โดยพบวาตนกลาที่มีเสนผานศูนยกลางใหญกวามี

โอกาสรอดชีวิตไดดีกวา ขนาดเสนผานศูนยกลางมีความสัมพันธ

เชิงเสนตรงกับความสูงของตนกลา ตนกลาสูงมักมีขนาดคอราก

ใหญ ในพ้ืนท่ีฟนฟูปาที่มีวัชพืชปกคลุม ตนกลาที่สูงมีโอกาสไดรับ

แสงที่ดีกวาตนกลาที่เตี้ย นอกจากนั้นขนาดลําตนที่ใหญอาจแสดง

ใหเห็นถึงความแข็งแรง สามารถทนตอความแหงแลงในพื้นที่ฟนฟู

ไดดีวา (Veenendaal et al.1996) ดังน้ันเมื่อตนกลาขนาดใหญ

ขึ้นจึงมีโอกาสรอดชีวิตไดมากข้ึน แตทั้งนี้ปจจัยเรื่องการบดบัง

แสงจากการอยูรวมกับวัชพืช กับผลจากขนาดของตนกลาตอ

ความแหงแลงอยูเหนือความสนใจของการศึกษานี้ ดังน้ันจึงควรมี

การศึกษาตอไปในอนาคต 

 ทางดานสุขภาพตนกลาในแปลงกําจัดวัชพืช และ

แปลงไมกําจัดวัชพืชมีลักษณะสุขภาพท่ีไมแตกตางกันมากนัก 

ขอสังเกตหนึ่งหลังจากการกําจัดวัชพืชในแปลงคือ คือ ใบของตน

กลาท่ีอยูในแปลงมีอาการเหี่ยวเฉา การกําจัดวัชพืชสงผลให

อุณหภูมิบริเวณแปลงเปลี่ยนแปลงและลมที่พัดเขามาในพ้ืนที่

ปะทะกับตนกลาไดโดยตรง หากเปรียบเทียบกับแปลงไมกําจัด

วัชพืช ตนหญาที่มีอยูมีสวนในการลดการปะทะของตนกลากับลม

ที่พัดเขามา และบดบังแสงแดด การที่แปลงถูกเปดโลง และลมที่

พัดมาปะทะตนกลาไดโดยตรงอาจทําใหตนกลาเกิดการคายน้ํา

มากขึ้น  (Moore et al. 2003) และแสดงอาการใบเห่ียวเฉา 

การกําจัดวัชพืชและอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของตนกลา 

4 ชนิด 

 เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของพืชเปาหมาย 4 

ชนิด พบวา อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของพืชแตละชนิดโดย
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เฉลี่ยแลว ไมแตกตางกันระหวางแปลงไมกําจัดวัชพืชและแปลง

กําจัดวัชพืช ชี้ใหเห็นวาพืชท้ัง 4 ชนิดนี้ เมื่อลงปลูกในพ้ืนที่ได 1.5 

ป สามารถเจริญรวมกับวัชพืชได ขอสังเกตหนึ่ง คือ ชวงการ

กระจายของขอมูล (Range) อัตราการเจริญเตบิโตสมัพัทธของพืช

แตละชนิดที่กวางไมเทากัน โดยในแปลงที่ไมกําจัดวัชพืชจะมี

ชวงกวางกวาแปลงที่มีการกําจัดวัชพืช (รูปที่ 4) ช้ีใหเห็นวา การ

ตอบสนองดานการเจริญเติบโตเมื่ออยูรวมกับวัชพืชอาจแปรผัน

ไปตามตนกลาแตละตน โดยบางตนจะโตไดดี แตบางตนก็จะมี

อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธที่ต่ํา สังเกตไดในเสี้ยวดอกขาว  

(B. variegata) และเติม (B. javanica) โดยจะเห็นวาอัตราการ

เจริญเติบโตสัมพัทธมีคาลบ ซึ่งหมายถึงมีลําตนที่เหี่ยวเล็กลง การ

เจริญเติบโตลดลงเชนนี้เปนไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจาก

ความแหงแลงในฤดูแลง (Tyree et al. , 2003; Song et al. , 

2016) ในทางกลับกันในแปลงกําจัดวัชพืช ตนกลาเสี้ยวดอกขาว 

(B. variegata) และหมอนหิน (H. dulcis) จะมีชวงคาอัตราการ

เจริญเติบโตสัมพัทธที่แคบกวาในแปลงไมกําจัดวัชพืช ซึ่งอาจ

แสดงใหเห็นวา การกําจัดวัชพืชเปดโอกาสใหตนกลาแตละตน 

ตอบสนองดานการเจริญเติบโตท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน

มากกวาในแปลงไมกําจัดวชัพืช 

 ตนกลาเติม (B. javanica) มีแนวโนมทนตอการ

รวมกับวัชพืชไดนอยกวาพืชอ่ืนอีก 3 ชนิด ถึงแมวาอัตราการ

เจริญเติบโตสัมพัทธของตนกลาเติมจะไมแตกตางกันในแปลงไม

กํ าจั ดและ กําจัดวั ช พืช  เมื่ อ ใช เทคนิควิ ธีการ ทําซ้ํ า  เติม  

(B. javanica) แสดงแนวโนมความแตกตางของอัตราการ

เจริญเติบโตสัมพัทธ โดยการเจริญเติบโตมีแนวโนมลดลงเมื่อไม

กําจัดวัชพืช แสดงวาเติม (B. javanica) อาจทนตอวัชพืชไดนอย

กวาพืชอ่ืนที่ใชในการศึกษานี้ แตทั้งน้ียังตองการการทดสอบเพ่ือ

ยืนยันตอไป 

ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางคอรากกับความสูง 

 ขอเสนอแนะในดานการประเมินและติดตามการ

เจริญเติบโตของตนกลาที่ไดจากการศึกษานี้ คือ การวัดเสนผาน

ศูนยกลางคอรากสามารถใช เปนตัวแปรที่ศึกษาอัตราการ

เจริญเติบโตสัมพัทธของตนกลาได เนื่องจากเสนผานศูนยกลางคอ

รากมีความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับความสูง (รูปที่ 5) ซึ่งการวัด

ความสูงเปนการวัดการเจริญเติบโตที่นิยมใช แตท้ังนี้ในการออก

ภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูล ผูศึกษาพบวาการวัดความสูงเกิดความ

ผิดพลาดไดงายกวาการวัดเสนผานศูนยกลางคอราก และใน

บางครั้งหากตนไมโนมเอียง การวัดความสูงจะตองมีการปรับลํา

ตนใหตรง ทําใหอาจเกิดความคลาดเคลื่อน และสรางความ

เสียหายกับตนกลาได การวัดเสนผานศูนยกลางคอราก จึงเปน

ทางเลือกสําหรับการวัดการเจริญเติบโตของตนกลา แตท้ังนี้การ

เก็บขอมูลตัวแปรใดก็ขึ้นอยูกับคําถามวิจัยดวย 

 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางคอรากและความสูงของตนกลาไมทองถ่ิน 4 ชนิด (y = 7.9951x) ใช

สัญลักษณแทนชนิดดังนี้  (• ) Buahinia variegata (+) Bischofia javanica (*) Hovenia dulcis และ (∆) Prunus 

cerasoides  

 

 

 

 

 

 

 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4 759 

 

ขอจํากัดในการวิจัย 

ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้มีดวยกัน 2 ประการ คือ 

ขนาดตัวอยางตนกลา และระยะเวลาการทดลอง ในเรื่องขนาด

ตัวอยาง เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาไดรับการฟนฟูโดยปลูกตนกลาไป

แลวตั้งแต พ.ศ. 2555 ทําใหผูวิจัยไมสามารถกําหนดจํานวนชนิด

และจํานวนตนกลาท่ีจะพบไดในแตละแปลง ดังนั้นพืชเปาหมาย 

จึงถูกคัดเลือกจากกลุมพืชที่ปลูกไปแลว และมีปรากฏอยูใน

บริเวณมากกวาพืชชนิดอื่น นอกจากนั้น การกําจัดวัชพืชดวย

เครื่องตัดหญา สรางความเสียหายใหกับตนกลาได เชน ตัดตน

กลาขาดไป ทําใหแตละชนิดเหลือตนกลาสําหรับการเก็บขอมูล

นอยกวา 20 ตนจึงเปนเหตุใหขอมูลอาจไมเพียงพอตอการ

วิเคราะหทางสถิติ การศึกษาในอนาคตควรเพิ่มขนาดตัวอยาง 

โดยจําเปนตองมีการปลูกตนกลาใหมเพื่อทดลองในพ้ืนที่ที่ไมมี

การฟนฟูมากอน และเพิ่มความระมัดระวังในการกําจัดวชัพืช 

 ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือ ระยะเวลาการทดลองที่

ครอบคลุมหนึ่งฤดูกาล ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนกลาทั้ง

การเจริญเติบโต และรอดชีวิตเพียงชวงเวลาสั้น ดังนั้นใน

การศึกษาตอไปจึงควรมีการเพิ่มระยะเวลาการเก็บขอมูลใหยาว

ขึ้น เพราะจะสามารถศึกษาถึงอิทธิพลของฤดูกาลกับการกําจัด

วัชพืชตออัตราการเจริญเติบโตของตนกลาไดอีกดวย นอกจากนั้น

สิ่งท่ีทําไดคืออาจทําการศึกษาในเรือนเพาะชํา โดยใชการปลูก

วัชพืชรวมกับตนกลา (Additive method) (Radosevich, 1987) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 สําหรับแปลงฟนฟูมีอายุ 1.5 ป หลังจากปลูกตนกลา 

การกําจัดวัชพืชไมสงผลตอการรอดชีวิตของตนกลา แตโอกาส

การรอดชีวิตจะเพ่ิมขึ้นตามการเพิ่มขนาดของตนกลา ดังนั้น ใน

การคัดเลือกตนกลาชนิดหนึ่ง ๆ เพ่ือปลูกจึงควรเลือกตนกลาที่มี

ขนาดคอรากใหญกวากอน 

 สําหรับตนกลาของพืชเปาหมาย 4 ชนิด สามารถรอด

ชีวิตไดดี (> 70 %) แมในแปลงท่ีไมกําจัดวัชพืช ทําใหเปนพืชที่

เหมาะสมท่ีจะปลูกไดในพื้นที่ที่มีวัชพืชพวกหญากินนี ทั้งนี้

สามารถจัดอันดับพืช 4 ชนิดน้ีตามอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ 

และแนวโนมการตอบสนองตอการอยูรวมกับวัชพืชไดตามลําดับ

จากมากไปนอย คือ นางพญาเสือโครง (P. cerasoides) หมอน

หิน  (H.  dulcis)  เสี้ ย วดอกขาว  (B.  variegata)  และ เติม  

(B. javanica)  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษานี้ไดรับการสนับสนุนจากทุนพัฒนานักวิจัย

รุนใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2557 ขอขอบคุณ

มูลนิธิโครงการหลวง ที่อนุเคราะหพ้ืนท่ีวิจัยภายใตศูนยพัฒนา

โครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมริม จังหวัดเ ชียงใหม  

ขอขอบคุณนายจตุภูมิ มีเสนา นายเจมส เอฟ แมกเวล นางสาว

ขวัญขาว สิงหเสนี นายทองหยด เชียงกันทา นางทองหลาว พิลา-

กุล นางสมคิด คุณโกธา และนักศึกษาอาสาสมัคร สําหรับความ

ชวยเหลือในการออกภาคสนามเพ่ือทําการทดลอง ระบุชนิดพืช 

และการเก็บขอมูล ขอขอบคุณ ผศ.ดร อังคณา อินตา และ

ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน สําหรับขอเสนอแนะในการปรับปรุง

บทความวิจัยนี ้
 

ภาคผนวก ชื่อชนิดไมทองถิ่นท่ีพบในแปลงฟนฟปูา 

1. Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 

2. Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. 

3. Bauhinia variegate L. 

4. Bischofia javanica Blume 

5. Castanopsis calathiformis (Skan) Rehder & E.H.Wilson 

6. Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. 

7. Syzygium albiflorum (Duthie ex Kurz) Bahadur & R.C.Gaur 

8. Hovenia dulcis Thunb  

9. Phoebe lanceolata (Nees) Nees 

10. Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don. 

11. Sapindus rarak DC.  

12. Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 

13. Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. 

14. Podocarpus neriifolius D.Don 

15. Ficus auriculata Lour. 

16. Cinnamomum iners Reinw. ex Blume 
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