
ว.วิทย. มข. 41(4) 945-953 (2556)  KKU Sci. J. 41(4) 945-953 (2013) 

 

 
 

ความหลากหลายของพรรณไม้ต้นบริเวณหินช้างสี อุทยานแห่งชาตนิ ้าพอง 
อ้าเออหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

Diversity of Trees in Hin Chang Si, Nam Phong National Park, 
Nong Ruea District, Khon Kaen Province 
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บทคัดย่อ 

ส้ำรวจและศึกษำพรรณไม้ต้นบริเวณเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ หินช้ำงสี อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง อ้ำเออ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2554 พบพรรณไม้ต้น 77 
ชนิด จัดอยู่ใน 61 สกุล 33 วงศ์ ซึ่งมี 5 ตัวอย่ำงสำมำรถระบุได้เพียงระดับสกุล และ 2 ตัวอย่ำงสำมำรถระบุได้
เพียงระดับวงศ์ เนื่องจำกไม่พบดอกหรือผล ซึ่งเป็นโครงสร้ำงส้ำคัญในกำรระบุชนิดพืชดังกล่ำว วงศ์ที่พบจ้ำนวน
ชนิดมำกที่สุดคือ วงศ์ถั่ว (Leguminosae) จ้ำนวน 13 สกุล 15 ชนิด รองลงมำคือวงศ์ยำงพำรำ (Euphorbiaceae) 
จ้ำนวน 6 สกุล 8 ชนิด 
 

ABSTRACT 
A survey and taxonomic investigation of tree species along the nature trail at Hin Chang 

Si, Nam Phong National Park, Nong Ruea district, Khon Kaen province was carried out between 
January 2010 and December 2011. Seventy seven species, 61 genera and 33 families were 
enumerated. Due to lack of flowering or fruiting materials, which are the most important part for 
species identification, five specimens and two specimens can only be identified at generic and 
familial levels, respectively. The largest family is Leguminosae, with 13 genera and 15 species. 
The second largest family is Euphorbiaceae, with six genera and eight species. 
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ค้าส้าคัญ: ควำมหลำกหลำยทำงชนิดพันธ์ุ  ไม้ต้น  หินช้ำงส ี อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง 
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บทน้า 
ในอำคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำรส้ำรวจและ

ศึกษำควำมหลำกหลำยของพรรณไม้หลำยพื นที่ เช่น 
กำรศึกษำพรรณไม้ยืนต้นบริ เวณโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โคกอูตำกำ 
อ้ำ เอออู เวียง  จังหวัดขอนแก่น (สุทธิรำ ,  2539) 
กำรศึกษำพืชวงศ์ย่อยประดู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ 
อูพำน จังหวัดสกลนคร (จรัล, 2542) และศึกษำพรรณ
ไม้ต้นในเขตที่ท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลม่วง
หวำน อ้ำเออน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (วิโรจน์, 2546) 
เป็นต้น และพบว่ำยังมีพื นท่ีป่ำอีกหลำยพื นท่ีที่ยังไม่มี
กำรส้ำรวจและศึกษำพรรณไม้  ซึ่ งบริเวณหินช้ำงสี 
อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง อ้ำเออหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น เป็นอีกพื นที่หนึ่งที่ยังไม่มีรำยงำนกำรศึกษำ 
หินช้ำงสีเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส้ำคัญแห่งหนึ่งของ
อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง ตั งอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือของที่
ท้ำกำรอุทยำน บนสันเขำป่ำโสกแต้ เทือกเขำอูพำนค้ำ 
ที่ระดับควำมสูง 500 เมตรจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 
เป็นบริเวณที่มีกลุ่มหินทรำยขนำดใหญ่เป็นบริเวณกว้ำง 
(ส้ำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช, 2553) และบริเวณผืนป่ำแห่งนี มีควำม
อุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจำกพื นที่ดังกล่ำวอยู่ใกล้เขตชุมชน
ดังนั นพรรณไม้ต่ำง ๆ อำจถูกรบกวน และถูกท้ำลำยได้
อย่ำงรวดเร็ว กำรศึกษำครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ด้ำเนินกำรส้ำรวจและศึกษำทำงด้ำนอนุกรมวิธำนของ
พืชในบริเวณดังกล่ำว เพื่อน้ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรป่ำไม้เพื่อกำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรในพื นที่ป่ำได้อย่ำงมีคุณค่ำมำกที่สุด 
นอกจำกนี กำรทรำบชนิดของพืชจะเป็นประโยชน์ต่อทำง

อุทยำนแห่งชำติน ้ำพองในกำรวำงแผนจัดกำรพื นที่ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกรธรรมชำติให้แก่ผู้สนใจ 
 

วิธีการศึกษา 
ศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรส้ำรวจพรรณไม้ 

ออกส้ำรวจและเก็บตัวอย่ำงพืชอำคสนำมโดยเดิน
ส้ำรวจตำมเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ บริเวณหินช้ำงสี 
อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง อ้ำ เออหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ระยะทำงประมำณ 1.5 กิโลเมตร (รูปที่ 1) 
ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวำคม 
พ.ศ. 2554 โดยเก็บส่วนของใบ กิ่ง ดอกและ/หรือผล 
พร้อมบันทึกอำพตัวอย่ำงที่เก็บ จัดท้ำเป็นตัวอย่ำง
พรรณไม้แห้งตำมหลักอนุกรมวิธำนพืช และเก็บไว้เป็น
ตัวแทนตัวอย่ำง (voucher specimen) ที่พิพิธอัณฑ์พืช
อำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(KKU) ระบุช่ือวิทยำศำสตร์โดยใช้รูปวิธำนจำกหนังสือ
พรรณพฤกษชำติแห่งประเทศไทย เ ช่น Nielson 
(1985), Chayamarit and Van Welzen (2005), 
Parnell and Chantaranothai (2002) และเอกสำร
พ ร ร ณ พ ฤ ก ษ ช ำ ติ ใ น อู มิ อ ำ ค ใ ก ล้ เ คี ย ง  เ ช่ น 
Niyomdham et al. (1997) ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของช่ือวิทยำศำสตร์ของพืชโดยเปรียบเทียบกับตัวอย่ำง
ในพิพิธอัณฑ์พืช และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการศึกษา 
จำกกำรศึกษำพบว่ำพื นที่บริเวณหินช้ำงสี

ประกอบด้วยสังคมป่ำที่เป็นป่ำเบญจพรรณผสมป่ำดิบ
แล้ง (รูปที่ 2) พรรณไม้ต้นที่พบมีจ้ำนวน 33 วงศ์ 61 
สกุล 77 ชนิด ซึ่งมี 5 ตัวอย่ำงสำมำรถระบุได้เพียง
ระดับสกุล และ 2 ตัวอย่ำงสำมำรถระบุได้เพียงระดับ
วงศ์ ดังแสดงในตำรำงที่ 1 และรูปที่ 3 
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รูปที่ 1 แผนอำพเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติบริเวณหินช้ำงสี ระยะทำงประมำณ 1.5 กิโลเมตร 

 

ตารางที่ 1 รำยชื่อพรรณไม้ต้นท่ีพบในเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติ บริเวณหินช้ำงสี อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง อ้ำเออ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อพื นเมือง ช่วงเวลาออกดอก-ติดผล 
Anacardiaceae Semecarpus cochinchinensis Engl. น ้ำเกลี ยง, รักน ้ำ ตุลำคม-ธันวำคม 
 Spondias pinnata (L.f.) Kurz มะกอก, กอกหมอง มกรำคม-เมษำยน 
Ancistrocladaceae Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr. ลิ นกวำง มีนำคม-มิถุนำยน 
Alangiaceae Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin ปรู, ปรู๋ มกรำคม-พฤษอำคม 
Annonaceae Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & 

Gagnep. 
สะแกแสง, แตงแสง เมษำยน-กรกฎำคม 

 Polyalthia parviflora Ridl. ก้ำลังวัวเถลิง มิถุนำยน-สิงหำคม 
 Unknown 1 (P.Krachai 706) - - 
Apocynaceae Alstonia scholaris (L.) R.Br. พญำสัตบรรณ, 

ตีนเป็ด 
ตุลำคม-กุมอำพันธ ์

 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ ่ มีนำคม-มิถุนำยน 
 Wrightia pubescens R.Br. โมก, โมกมัน มีนำคม-มิถุนำยน 
Bignoniaceae Markhamia stipulata (Wal.) Seem. ex K. Schum. 

var. stipulata 
แคหัวหมู, แคขน พฤศจิกำยน-มีนำคม 

Bombacaceae Bombax anceps Pierre งิ วป่ำ, งิ วดอกขำว พฤศจิกำยน-มีนำคม 
Celastraceae Euonymus cochinchinensis Pierre กระจับนก, มะดะ มิถุนำยน-กันยำยน 
Chrysobalanaceae Parinari anamense Hance มะพอก, พอก มีนำคม-มิถุนำยน 
Dipterocarpaceae Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. เหียง มกรำคม-เมษำยน 
 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง มกรำคม-เมษำยน 
 Shorea roxburghii G.Don พะยอม มกรำคม-เมษำยน 
 Unknown 2 (P.Krachai 708) - - 

สถำนีตังหมอง สถำนีหินชำ้งส ี

สถำนีพืชบนโขดหนิ 

สถำนกีวำวเครอื 

สถำนีโป่งธรรมชำต ิ
สถำนีหินหัวกะโหลก 

สถำนีน ้ำในโพรงหิน 
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ตารางที่ 1 รำยชื่อพรรณไม้ต้นท่ีพบในเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติ บริเวณหินช้ำงสี อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง อ้ำเออ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อพื นเมือง ช่วงเวลาออกดอก-ติดผล 
Ebenaceae Diospyros sp. (P.Krachai 711) - - 
Euphorbiaceae Aporosa octandra (Buch.-Ham. ex D.Don) 

Vickery  
นวลเสี ยน, ส้มกุ้งใหญ ่ มีนำคม-กรกฎำคม 

 Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) 
Thwaites 

ส้ำเอำ, ขี หนอน ตุลำคม-กุมอำพันธ ์

 Cleistanthes hirsutulus Hook.f. แก้วน ้ำ, ขำงแข้งแคะ มิถุนำยน-ตุลำคม 
 Cl. macrophyllus Hook.f. นกนอนใบใหญ ่ มกรำคม-พฤษอำคม 
 Croton poilanei Gagnep. เปล้ำหลวง กันยำยน-มกรำคม 
 Mallotus barbatus Müll. Arg. ตองเต๊ำ พฤษอำคม-กันยำยน 
 Ma. lanceolatus (Gagnep.) Airy Shaw โผ มิถุนำยน-สิงหำคม 
 Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. ขันทองพยำบำท มีนำคม-มิถุนำยน (ต้นเพศผู)้ 

กุมอำพันธ์-พฤษอำคม (ต้นเพศเมีย) 
Fagaceae Lithocarpus sp. (P.Krachai 657) - สิงหำคม-ธันวำคม 
Flacourtiaceae Hydnocarpus ilicifolia King  กระเบำกลัก มีนำคม-กรกฎำคม 
Guttiferae Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume ติ วเกลี ยง มิถุนำยน-สิงหำคม 
 Cr. formosum (Jack)  Dyer ติ วขน กุมอำพันธ-์เมษำยน 
Irvingiaceae Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. กระบก กุมอำพันธ-์มิถุนำยม 
Labiatae Tectona grandis L.f. สัก มีนำคม-มิถุนำยน 
 Vitex pinnata L. ตีนนก, ตะพรุน มีนำคม-ตุลำคม 
 Vi. scabra Wall. ex Schauer อีแปะ, สะคำ้ง มีนำคม-มิถุนำยน 
Lauraceae Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robins. ไม้หมี่, หมีเหม็น กรกฎำคม-พฤศจิกำยน 
Leguminosae- Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib มะค่ำโมง มีนำคม-มิถุนำยน 
Caesalpinioideae Dialium cochinchinense Pierre เขลง, อีด่ำง เมษำยน-กรกฎำคม 
 Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz อะรำง, คำงฮุ่ง เมษำยน-กันยำยน 
 Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby ขี เหล็กอเมริกัน พฤศจิกำยน-กุมอำพันธ ์
 Se. surattensis (Burm.f.) Irwin & Barneby 

subsp. glauca (Lamk.) K. & S.S. Larsen 
ทรงบำดำล สิงหำคม-ธันวำคม 

 Sindora siamensis Teysm. ex Miq. var. 
siamensis 

มะค่ำแต ้ มีนำคม-มิถุนำยน 

 Tamarindus indica L. มะขำม พฤษอำคม-กันยำยน 
Leguminosae- Acacia mangium Willd กระถินเทพำ สิงหำคม-พฤศจิกำยน 
Mimosoideae Acacia sp. (P.Krachai 654) - กรกฎำคม-ตุลำคม 
 Adenanthera pavonina L. var. microsperma 

(Teijsm. & Binn.) Nielsen 
มะกล่้ำต้น มีนำคม-มิถุนำยน 
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ตารางที่ 1 รำยชื่อพรรณไม้ต้นท่ีพบในเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติ บริเวณหินช้ำงสี อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง อ้ำเออ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อพื นเมือง ช่วงเวลาออกดอก-ติดผล 
Leguminosae-
Mimosoideae (ต่อ) 

Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กำงขี มอด มีนำคม-กันยำยน 

Leguminosae- Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวำว, จำน มีนำคม-พฤษอำคม 
Papilionoideae Dalbergia cochinchinensis Pierre พะยูง, ประดู่น ้ำ มิถุนำยน-กันยำยน 
 Erythrina stricta Roxb. ทองเดือนห้ำ กุมอำพันธ-์พฤษอำคม 
 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่, ประดู่ป่ำ มีนำคม-มิถุนำยน 
Lythraceae Lagerstroemia floribunda Jack var. brevifolia 

Craib 
ตะแบกนำ กันยำยน-ธันวำคม 

Meliaceae Aglaia lawii (Wight) C.J. Saldanha ex Rammoorhy สังกะโต้ง มีนำคม-มิถุนำยน 
 Aglaia sp. (P.Krachai 632) - มิถุนำยน-สิงหำคม 
Memecylaceae Memecylon sp. (P.Krachai 691) - มิถุนำยน-กันยำยน 
Moraceae Ficus altisima Blume กร่ำง - 
 Fi. benjamina L. ไทรย้อยใบแหลม - 
 Fi. hispida L.f. มะเด่ือปล้อง มีนำคม-มิถุนำยน 
 Fi. microcarpa L.f. ไทรย้อยใบมน มีนำคม-มิถุนำยน 
Myrtaceae Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) Bahadur & 

R.C. Guar 
มะห้ำ, หว้ำขำว ธันวำคม-มีนำคม 

 
 Sy. claviflorum (Roxb.) A.M. Cowan & Cowan หว้ำหิน มีนำคม-มิถุนำยน 
 Sy. cumini (L.) Skeels หว้ำ กุมอำพันธ-์มิถุนำยน 
 Sy. grande (Wight) Walp. เม่ำ, หว้ำดง ธันวำคม-มกรำคม 
 Sy. oblatum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan หว้ำน ำ้, เม่ำน ้ำ มีนำคม-มิถุนำยน 
Ochnaceae Ochna integerrima (Lour.) Merr. ตำลเหลือง, กระแจะ มีนำคม-พฤษอำคม 
Oleaceae Olea salicifolia Wall. ex G. Don มวกกอ, สนั่น ตุลำคม-ธันวำคม 
Rhizophoraceae Carallia brachiata (Lour.) Merr.  เฉียงพร้ำนำงแอ มีนำคม-มิถุนำยน 
Rubiaceae Gardenia sootepensis Hutch. ค้ำมอกหลวง มีนำคม-มิถุนำยน 
 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ, อุโลก กรกฎำคม-ตุลำคม 
 Tarenna hoaensis Pit. จันทนำ ตุลำคม-ธันวำคม 
Rutaceae Acronychia pedunculata (L.) Miq. กะอวม, มะยมป่ำ มิถุนำยน-กันยำยน 
Sapindaceae Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. มะหวด มีนำคม-มิถุนำยน 
Sterculiaceae Sterculia cordata Blume ปอขน มีนำคม-มิถุนำยน 
Tiliaceae Microcos tomentosa Smith พลับพลำ พฤษอำคม-ตุลำคม 
Ulmaceae Celtis timorensis Span. แก้งขี พระร่วง, มันปลำไหล กุมอำพันธ-์มิถุนำยน 
 Holoptelea integrifolia Planch. กระเชำ, กระเจำ มกรำคม-เมษำยน 
 Trema orientalis (L.) Blume พังแหรใหญ่, พังแหร กุมอำพันธ-์มิถุนำยน 
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รูปที่ 2 สอำพป่ำในเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติบริเวณหินช้ำงสี ก) ป่ำเบญจพรรณในฤดูหนำว ข) ป่ำดิบแล้งใน

ฤดูแล้ง 
 

  
 

  
รูปที่ 3 ตัวอย่ำงพรรณไม้ต้นบำงชนิดในบริเวณหินช้ำงสี ; ก. – ฉ. วงศ์ Euphorbiaceae: ก. Chaetocarpus 

castanocarpus; ข. Cleistanthes hirsutulus; ค. – ง. Croton poilanei; จ. Suregada multiflora 

ก ข 

ก ข 

ค ง จ 
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รูปที่ 3 (ต่อ) ตัวอย่ำงพรรณไม้ต้นบำงชนิดในบริเวณหินช้ำงสี ; ฉ. Suregada multiflora; ช. วงศ์ 

Flacourtiaceae: Hydnocarpus ilicifolia; ซ. วงศ์ Guttiferae: Cratoxylum cochinchinense; ฌ. – 
ฏ. วงศ์ Leguminosae: ฌ. Afzelia xylocarpa; ญ. Butea monosperma; ฎ. Pterocarpus 
macrocarpus 

 

 
 

ฉ ช 

ซ ฌ 

ญ ฎ 
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รูปที่ 3 (ต่อ) ตัวอย่ำงพรรณไม้ต้นบำงชนิดในบริเวณหินช้ำงสี; ฏ. Sindora siamensis; ฐ. วงศ์ Labiatae: Vitex 

scabra 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
จำกกำรศึกษำพรรณไม้ต้น โดยกำรส้ำรวจ

และเก็บตัวอย่ำงตำมเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติ
บริเวณหินช้ำงสี อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น เป็นระยะเวลำ 2 ปี พบพรรณไม้ต้น 33 วงศ์ 
61 สกุล 77 ชนิด วงศ์ที่พบจ้ำนวนชนิดมำกที่สุดคือ 
วงศ์ถั่ว (Leguminosae) พบ 13 สกุล 15 ชนิด 
รองลงมำคือวงศ์ยำงพำรำ (Euphorbiaceae) พบ 6 
สกุล 8 ชนิด จำกกำรส้ำรวจพบว่ำพื นที่บริเวณหินช้ำงสี
ประกอบด้วยสังคมป่ำที่เป็นป่ำเบญจพรรณผสมป่ำดิบ
แล้ง (รูปที่ 2) โดยพื นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณ อีก
ทั งเมื่อพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยอำพแล้วพบว่ำใน
บริเวณที่ศึกษำมีสอำพพื นที่ เป็นกลุ่มหินทรำยเป็น
บริเวณกว้ำง จึงท้ำให้พืชที่ขึ นในบริเวณนี ส่วนมำกเป็น
พืชที่สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในสอำพดินร่วนปนทรำย 
และมีควำมชุ่มชื นในดินน้อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ไ ม้ ล้ ม ลุ ก แ ล ะ ไ ม้ พุ่ ม ข น ำ ด เ ล็ ก  เ ช่ น  ไ ช หิ น 
(Akschindlium godefroyana (Kuntze) H.Ohashi) 
และเมื่อเปรียบเทียบผลกำรศึกษำครั งนี กับกำรศึกษำ
ของ วิโรจน์ (2546) ซึ่งศึกษำพรรณไม้ต้นในเขตที่ท้ำ

กำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลม่วงหวำน อ้ำเออน ้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นป่ำเต็งรัง พบว่ำมีชนิดของ
พรรณไม้ต้นแตกต่ำงกัน เนื่องจำกมีสอำพสังคมป่ำที่
ต่ำงกัน โดยกำรศึกษำครั งนี เป็นป่ำเบญจพรรณผสมป่ำ
ดิบแล้ง และพบว่ำพื นท่ีป่ำบำงส่วนมีลักษณะเป็นป่ำรุ่น 
ป่ำใสอ่อน หรือป่ำเหล่ำ (secondary stage) เนื่องจำก
พรรณไม้ต้นส่วนมำกมีล้ำต้นขนำดเล็ก และมีลูกไม้
จ้ำนวนมำก ซึ่งกำรเกิดเป็นป่ำชนิดนี ได้เนื่องจำกป่ำถูก
รบกวนจำกมนุษย์ทั งทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่นกำรจุด
ไฟเผำไร่ นำ หรือเผำพืชพื นล่ำง หรือกำรเกิดไฟป่ำ ซึ่ง
มักจะเกิดขึ นเป็นประจ้ำในป่ำผลัดใบผสม หรือป่ำเบญจ
พรรณ และป่ำเต็งรัง โดยเศษไม้ และใบไม้ที่เกิดจำก
กำรผลัดใบ เป็นเชื อเพลิงที่ดี จึงเกิดไฟไหม้ลำมไปตำม
พื นล่ำงของป่ำทุกปี พรรณไม้ในป่ำประเอทนี จึงต้องมี
กำรปรับตัวให้เข้ำกับไฟป่ำ คือมีเปลือกหนำ ระบบรำก
แข็งแรง และทนไฟ กำรเกิดไฟป่ำนี มีผลให้ป่ำธรรมชำติ
ดั งเดิมเปลี่ยนแปลงไปเป็นป่ำรุ่นได้ อันมีผลให้เกิดควำม
สับสนในกำรระบุสังคมพืชนี  ซึ่งเป็นสังคมพืชในระยะ
ทดแทน (succession stage) (ธวัชชัย, 2550) 
นอกจำกนี เมื่อน้ำข้อมูลพรรณไม้ต้นที่ได้จำกกำรศึกษำ
ครั งนี เปรียบเทียบกับข้อมูลพรรณไม้หำยำก และอยู่ใน

ฏ ฐ 
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อำวะเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ (Santisuk et al., 2006) 
พบว่ำข้อมูลพรรณไม้ที่ได้จำกกำรศึกษำครั งนี ไม่มีพรรณ
ไม้ต้นชนิดที่หำยำก และเสี่ยงต่อกำรสูญพันธ์ุ 

จำกกำรศึกษำครั งนี พบว่ำข้อมูลที่ได้ยังไม่
สมบูรณ์ เนื่องจำกมีพืช 5 ตัวอย่ำงสำมำรถระบุได้เพียง
ระดับสกุล และ 2 ตัวอย่ำงสำมำรถระบุได้เพียงระดับ
วงศ์ เนื่องจำกไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงดอกและ/หรือผล 
ซึ่งเป็นโครงสร้ำงส้ำคัญในกำรระบุชนิดที่ถูกต้องได้ และ
นอกจำกนี อำจจะมีพืชบำงชนิดที่ส้ำรวจไม่พบในครั งนี  
ดังนั นจึงควรมีกำรส้ำรวจและศึกษำเพิ่มเติม เพื่อน้ำ
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรป่ำไม้เพื่อกำร
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพื นที่ได้อย่ำง
มีประสิทธิอำพและสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ด้ำนยำ
สมุนไพร หรือด้ำนอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลที่ได้จำก
กำรศึกษำครั งนี เป็นประโยชน์ต่อทำงอุทยำนแห่งชำติ
น ้ำพอง เพื่อน้ำไปช่วยในกำรจัดท้ำเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติที่มีข้อมูลพรรณไม้ส้ำคัญต่ำงๆ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง 

และเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติน ้ำพอง ที่ ให้ควำม
ช่วยเหลือและอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรศึกษำครั งนี  
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