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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด
ของพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  บริเวณสวนรมเกลากาล
พฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการศึกษาโดยวิธีการวาง
แปลงตัวอยางขนาด  10X10  เมตร  จํานวน  16  แปลง  เก็บ
รวบรวมขอมูลจํานวน  ชนิด  เสนรอบวงของไมยืนตน  จัดจําแนก
ชนิดพรรณ  วิเคราะหความหลากชนิด (Diversirty Index : H’)  ดัชนี
การกระจายตัว (Evenness : EH)  ความหนาแนน (Density : D)  
ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative density : RD)  คาความถี่ 
(Frequency : F)  ความถี่สัมพัทธ (Relative frequency : RF)  
ความเดน (Dominance : Do)  และความเดนสัมพัทธ (Relative 
Dominance : RDo)  และศึกษาประโยชนของพรรณไมยืนตนที่มีคา
ทางเศรษฐกิจ  โดยมีระยะเวลาดําเนินการศึกษาระหวางวันที่   
1 - 30 เมษายน 2553  
 ผลการศึกษาพบวา  แปลงตัวอยางมีจํานวนพรรณไม 
ยืนตนทั้งส้ิน  19 วงศ  23  ชนิด  พรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่พบมากที่สุด  คือ  เต็ง  รองลงมา  คือ  แดง  และ
พันซาด  ตามลําดับ  ผลการวิเคราะหความหลากชนิดของพรรณไม
ยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  พบวา  ดัชนีความหลากชนิด (H')  มี
คาเทากับ  2.283  จัดอยูในระดับปานกลาง  ดัชนีการกระจายตัว 
(EH)  มีคาเทากับ  0.728  จัดอยูในระดับปานกลางเชนกัน  ความ
หนาแนน (D)  มีคาเทากับ  0.0850  ความถี่ (F)  มีคาเทากับ  
4.2500  และความเดน (Do)  มีคาเทากับ  352.8031  การใช
ประโยชนพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจมี  3  ดาน  คือ  
ดานการกอสราง  ทําเครื่องเรือนและเครื่องมือการเกษตร  พบมี  22  
ชนิด  คิดเปนรอยละ  95.65  ไดแก  กรวยปา  กระเจา  กระโดน  
กะเจียน  กางข้ีมอด  กุก  ขวาว  ขางหัวหมู  แดง  ตะครอ  ตะเคียน
หนู  ตะแบกนา  ติ้วเกลี้ยง  ตูมกาขาว  เต็ง  เต็งหนาม  ประดูปา  
ปรู  พันซาด  มะฮอกกานีใบใหญ  เส้ียวใหญ  และอุโลก  ดาน
สมุนไพรรักษาโรค  พบมี  5  ชนิด  คิดเปนรอยละ  21.74  ไดแก  
ตูมกาขาว  ประดูปา  ปอแกนเทา  เส้ียวใหญ  และอุโลก  ดาน
พลังงานเชื้อเพลิง  พบมี  5  ชนิด  คิดเปนรอยละ  21.74  ไดแก  
กรวยปา  ตะครอ  ติ้วเกลี้ยง  ปอแกนเทา  และอุโลก  
 ผลการศึ กษาครั้ ง น้ี ส ามารถนํ า ไปประยุ กต เ ข า สู
กระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย  เชน  การจัด
กิจกรรมคายสิ่งแวดลอม  การสํารวจพรรณไมในปาชุมชน  รวบรวม
ขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ  เพื่อเปนแนวทางทําใหเกิดความ 
 

 
หวงแหนทรัพยากรปาไมในชุมชนและการอนุรักษพื้นที่ปาของชุมชน
ใหยั่งยืนตอไป 
คําสําคัญ  :  ความหลากชนิดของพรรณไมยืนตน  ไมเศรษฐกิจ  
มูลคาทางเศรษฐกิจของพรรณไมยืนตน 
 
1. บทนํา 
  ปาไมเปนแหลงสําคัญของโลกที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง  หรืออาจกลาวไดวาปาไมเปนแหลงรวมไวซ่ึงชนิดพันธุ
ของส่ิงมีชีวิตกวารอยละ  70  ของโลก1  ปาไมมีความผูกพันตอ
ความเปนอยูของมนุษยจากอดีตจนถึงปจจุบัน  พรรณไมตางๆนั้น  
มีคุณคาทางเศรษฐกิจเปนอันมาก  โดยเฉพาะพรรณไมยืนตน  เน้ือ
ไมมีคุณภาพดี  บางชนิดเปนไมหายาก  บางชนิดเปลือกหรือเน้ือไม
มีกลิ่นหอม  มนุษยไดนําเนื้อไมมาใชในการกอสรางบานเรือน  ที่อยู
อาศัย  เปนเคร่ืองตกแตงบาน  และเครื่องใชตางๆ  ใชเปนวัตถุ
เคมีภัณฑ  เปนเชื้อเพลิงในการหุงตมอาหาร  ซ่ึงในเร่ืองอาหาร
มนุษย  ไดรับจากปาโดยตรง  เชน  สวนของผล  เมล็ด ใบ  ดอก  
ลําตนเปนอาหาร  และไดรับนํ้าผ้ึง  หรือเน้ือสัตวปาโดยทางออม  
นอกจากนั้นยังมีไมยืนตนบางชนิดใหประโยชนอยางอื่นที่สูงกวาเนื้อ
ไม  เชน  นํ้ามัน  หรือชัน  ซ่ึงใชประโยชนในการอุตสาหกรรม  หรือ
ใหผลที่เปนสมุนไพรใชแกโรคติดตอรายแรงบางชนิดได2   
    ปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสวน
ใหญเปนปาเต็งรัง  ลักษณะทั่วไปเปนปาโปรง  โครงสรางของปา
แบงเปนชั้นเรือนยอดของหมูไมไดเปน  4  ชั้น  มีตนไมขนาดใหญ  
ความสูง  10  เมตรข้ึนไป  ไมขนาดกลาง  สูงระหวาง  5 – 10  
เมตร  และไมขนาดเล็กสูง  2 – 5  เมตร  ข้ึนปะปนอยู  ไมแนนทึบ  
ในฤดูรอน  ตนไมเกือบทุกชนิดผลัดใบ  และมักเกิดไฟปาไหมทุกป  
พรรณไมยืนตนที่สําคัญทางเศรษฐกิจที่พบในปาเต็งรัง  ไดแก  เต็ง  
รัง  ยางเหียง  ยางพลวง  ยางกราด  ติ้ว  มะคาแต  ประดู  เปนตน3  
ปจจุบันพื้นที่ปาเต็งรังไดลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากการ
เขาไปใชประโยชนพื้นที่ปาไมของมนุษยกอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพปาไม  เชน  การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อใชพื้นที่ทําการเกษตร  
สรางที่อยูอาศัย  การตัดไมเพื่อนํามาใชประโยชนในการกอสราง
อาคารหรือทําเฟอรนิเจอร  เปนตน  ปญหาเหลานี้ลวนเปนสวนทําให
โครงสรางของปาเปลี่ยนแปลงไป1  โดยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  เปนปาเต็งรังที่มีปาเบญจพรรณแทรกอยูตามแหลงนํ้า
ธรรมชาติ  มีความหลากหลายของพรรณไมคอนขางสูง  มากกวา  
80  เปอรเซ็นต ของพรรณไม  ที่เปนองคประกอบของปาเต็งรังใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3  โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณสวนรมเกลากาล



พฤกษ  ซ่ึงเปนพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณซ่ึงทางมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการอนุรักษไว  สวนแหงน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ  มี
พรรณไมหลากชนิดและใชเปนแหลงเรียนรูศึกษาของนิสิตนักศึกษา    
  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความหลากชนิด  
ของพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจในบริเวณสวนรมเกลา
กาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานความ
หลากชนิดของพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจบริเวณสวนรม
เกลากาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตลอดจนนําองคความรูที่
ไดจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอน  และพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
ตอไป   
  
2.  วัตถุประสงคในการศึกษา 
      2.1  เพื่อศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      2.2  เพื่อนําองคความรูที่ไดจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 
 
3.  ขอบเขตการศึกษา   
     3.1  สถานที่สํารวจ  คือ  บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ   
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     3.2  สํารวจพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ   
     3.3  ระยะเวลาดําเนินการ  1-30  เมษายน พ.ศ. 2553 
 
4.  วัสดุอุปกรณและวิธีการ  
     4.1  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา  
           4.1.1  สายวัดระยะ 
         4.1.2  เชือกฟาง 
         4.1.3  เชือกไนลอน 50 เมตร ทําระยะทุก 1, 5 และ 10 เมตร 
         4.1.4  กลองบันทึกภาพ 
         4.1.5   แบบสํารวจและบันทึกขอมูล 
         4.1.6  หนังสือคูมือพรรณไม 
         4.1.7   ถุงเก็บตัวอยางพืช 
         4.1.8   มีด 
 
     4.2  วิธีการศึกษา  
         4.2.1  สํารวจพื้นที่สภาพปาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     4.2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจความหลากชนิดพรรณ
ไม  คือ  ไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
    4.2.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  วางแปลงตัวอยางแบบ
เจาะจงขนาด  40x40  เมตร  จํานวน 1 แปลง  แบงเปนแปลงยอย 
ขนาด  10x10  เมตร  จํานวน 16 แปลง เทาๆ กัน   
  4.2.4  ดําเนินการสํารวจชนิดพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  โดยการจดบันทึกขอมูลพรรณไมยืนตน  จัดประเภทของ
พรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  นับจํานวนชนิดพรรณ  
บันทึกภาพของพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยมีคุณ 
นพพ ร  นนทภ า   นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร   คณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนผูใหคําแนะนําความรูเกี่ยวกับชนิดของ
พรรณไม 

 4.2.5  ศึกษาชนิด  ประเภท  และการใชประโยชนของ
พรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเอกสารพืชพรรณ  
และเว็ปไซต   
  4.2.6  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติ
พรรณนา  และการคํานวณหาคาดัชนีความหลากชนิด (Diversity 
Index : H’) ดัชนีการกระจายตัว (Evenness : EH) ความหนาแนน 
(Density : D) ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density : RD) 
คาความถี่ (Frequency : F) ความถี่สัมพัทธ (Relative Frequency : 
RF)  ความเดน (Dominance : Do)   และความเดนสัมพัทธ 
(Relative   Dominance : RDo)  
 
5.  ผลการศึกษา 

5.1  ความหลากชนิดของพรรณไมยืนตนท่ีมีมูลคาทาง 
เศรษฐกิจ บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
            5.1.1  ชนิดของพรรณไมยืนตนท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
      การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมยืนตนที่ 
มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ   
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  มีจํานวนพรรณไมยืน 
ตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  ทั้งส้ิน 19  วงศ  23  ชนิด  ดังน้ี  
กรวยปา  (Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia)  กระเจา  
(Holoptelea integrifolia Planch.)  กระโดน  (Careya sphaerica 
Roxb.)  กะเจียน  (Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex 
Bedd.)  กางขี้มอด  (Derris kerrii    Craib)  กุก  (Lannea 
coromandelica (Houtt.) Merr.) ขวาว  (Haldina cordifolia (Roxb.) 
Ridsdale)  ขางหัวหมู  (Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.& 
(Thomson))  แดง  (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii 
(Craib & Hutch.) I.C. Nielsen)  ตะครอ  (Schleichera oleosa 
(Lour.) Oken)  ตะเคียนหนู  (Anogeissus acuminata (Roxb.ex 
DC.) Guill. &  Perr. var. lanceolata C.B.Clarke)  ตะแบกนา  
(Lagerstroemia floribunda Jack)  )  ติ้วเกลี้ยง  (Cratoxylum 
cochinchinense (Lour.) Blume)  ตูมกาขาว  (Strychnos nux-
blanda A.W. Hill)  เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume)  เต็ง
หนาม  (Bridelia retusa (L.) A. Juss.)  ประดูปา  (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz)  ปรู  (Alangium salviifolium (L.f) Wangerin 
subsp. hexapetalum Wangerin)  ปอแกนเทา  (Grewia 
elatostemoides Coll. Et Hemsl.)  พันซาด  (Erythrophleum 
succirubrum Gagnep.)  มะฮอกกานีใบใหญ  (Swietenia 
macrophylla King)  เส้ียวใหญ  (Bauhinia malabarica Roxb.)  
และอุโลก  (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.)       
           5.1.2  ความหนาแนน  ความหนาแนนสัมพัทธ  ความถี่  
ความถี่สัมพัทธ  ความเดน  ความเดนสัมพัทธและคาดัชนี
ความสําคัญของพรรณไมยืนตนท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
     ผลการศึกษา  พบวา  พรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจมีคาความหนาแนน  และความหนาแนนสัมพัทธ  มากที่สุด  
คือ  เต็ง  (0.0213  ตน/ม2, 25.0000)  รองลงมา  คือ  แดง  (0.0200  
ตน/ม2 , 23.5294)  และพันซาด  (0.0138  ตน/ม2 , 16.1765) 
ตามลําดับ  มีคาความหนาแนน  และความหนาแนนสัมพัทธนอย
ที่สุด  (0.0006  ตน/ม2, 0.7353)  คือ  กรวยปา  กระเจา  กระโดน  



ขวาว  ขางหัวหมู  ตะครอ  ตะเคียนหนู  ติ้วเกลี้ยง  ตูมกาขาว  เต็ง
หนาม  และมะฮอกกานีใบใหญ   
    ดานความถี่  และความถี่สัมพัทธของพรรณไมยืนตน
ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  พบวา  แดง  มีความถี่  และความถี่สัมพัทธ
มากที่สุด  (0.7500, 17.6471)  รองลงมา คือ พันซาด  (0.5625, 
13.2353)  และเต็ง  (0.4375, 10.2941)  ตามลําดับ  และความถี่  
และความถี่สัมพัทธของพรรณไมยืนตนที่มีคานอยที่สุด  (0.0625, 
1.4706)  มี  10  ชนิด  ไดแก  กรวยปา  กระเจา  กระโดน  ขวาว  
ขางหัวหมู  ตะครอ  ตะเคียนหนู  ติ้วเกลี้ยง  ตูมกาขาว  เต็งหนาม  
และมะฮอกกานีใบใหญ   
    ดานความเดน  และความเดนสัมพัทธของพรรณไม
ยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  พบวา พรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่มีคาความเดน  และความเดนสัมพัทธมากที่สุด  คือ  เต็ง  
(153.2309, 43.4324)  รองลงมา คือ  แดง   (127.2872, 36.0788)  
และพันซาด  (52.5449, 14.8936)  ตามลําดับ  และที่มีคาความเดน  
และความเดนสัมพัทธนอยที่สุด คือ  กระเจา  (0.0060, 0.0017)  
รองลงมา  คือ  มะฮอกกานีใบใหญ  (0.0078, 0.0022)  และขางหัว
หมู  (0.0097, 0.0028) 
   ดานดัชนีความสําคัญของพรรณไมยืนตนที่มีมูลคา
ทางเศรษฐกิจ  ผลการศึกษาพบวา  พรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่มีคาดัชนีความสําคัญมากที่สุด  คือ  เต็ง  มีคาเทากับ  
78.7265  รองลงมา  คือ  แดง  มีคาเทากับ  77.2553  และพันซาด  
มีคาเทากับ  44.3053  ตามลําดับ  และที่มีคาดัชนีความสําคัญนอย
ที่สุด  คือ  กระเจา  มีคาเทากับ  2.2076  รองลงมา คือ  มะฮอกกานี 
ใบใหญ  มีคาเทากับ  2.2081  และกรวยปา  และติ้วเกลี้ยง   
นอยเทากัน  คือ  2.2110   

3.1.3 ความหลากชนิดและการกระจายตัวของพรรณ 
ไมยืนตนท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
         ผลการศึกษาคาดัชนีความหลากหลายชนิดและดัชนี 
การกระจายตัวของพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ พบวา  
คาดัชนีความหลากชนิด (H')  เทากับ  2.283  อยูในระดับปานกลาง  
และคาดัชนีการกระจายตัว (EH) เทากับ  0.728  อยูในระดับปาน
กลางเชนกัน โดยมีตนไมทั้ง  16  แปลงเทากับ  136  ตน  23  ชนิด   

3.1.4 การใชประโยชนของพรรณไมยืนตนท่ีมีมูลคา 
ทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาการใชประโยชนจากไมยืนตนที่มีมูลคาทาง 
เศรษฐกิจ  พบวา  ไมยืนตนสามารถใชประโยชนไดทั้ง  23  ชนิด  
โดยการใชประโยชนทางดานการกอสราง  ทําเครื่องเรือนและ
เครื่องมือการเกษตรมีมากที่สุด  คือ  จํานวน 22 ชนิด  คิดเปน 
รอยละ  95.65  รองลงมา  คือ  นํามาใชเปนยาสมุนไพรรักษาโรค  
และใชเปนเชื้อเพลิง จํานวน 5 ชนิดเทากัน  คิดเปนรอยละ  21.74   
         3.2  แนวทางในการสรางนวัตกรรม   
             ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน   โดยการนําองคความรู  และกระบวนวิ จัยไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดย
สอดคลองกับสาระที่ 2  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  มาตรฐาน ว 2.1 : 
เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
ส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ  มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  โดยการนําองคความรู และ
กระบวนวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 
6.  สรุป และวิจารณ ผลการศึกษา 
    6.1  สรุปผลการศึกษา 
          6.1.1  ความหลากชนิดของพรรณไมยืนตนท่ีมีคาทาง
เศรษฐกิจ  บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   
   พรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  บริเวณสวนรม
เกลากาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีคาดัชนีความหลากชนิด 
(H') เทากับ  2.283  อยูในระดับปานกลาง  และคาดัชนีการกระจาย
ตัว (EH)  เทากับ  0.728  อยูในระดับปานกลางเชนกัน  พรรณไมยืน
ตนที่มีคาทางเศรษฐกิจ  มีจํานวน  19 วงศ  23 ชนิด  มีคาความ
หนาแนน  และความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด  คือ  เต็ง   นอย
ที่สุด  คือ กรวยปา  กระเจา   กระโดน  ขวาว   ขางหัวหมู  ตะครอ  
ตะเคียนหนู  ติ้วเกลี้ยง  ตูมกาขาว  และมะฮอกกานีใบใหญ  ซ่ึงมีคา
ความหนาแนน  และความหนาแนนสัมพัทธเทากัน  พรรณไมยืนตน
ที่มีความถี่  และความถี่สัมพัทธมากที่สุด  คือ  แดง  นอยที่สุด (นอย
เทากัน) มี  10  ชนิด  ไดแก  กรวยปา  กระโดน   ขวาว   ขางหัว
หมู  ตะครอ  ตะเคียนหนู  ติ้วเกลี้ยง   ตูมกาขาว  เต็งหนาม  และ
มะฮอกกานีใบใหญ  พรรณไมยืนตนที่มีความเดน  และความเดน
สัมพัทธมากที่สุด  คือ  เต็ง  นอยที่สุด คือ กระเจา  พรรณไมยืนตน
ที่ มีค าดัช นีความสํ าคัญมากที่ สุด  คือ   เต็ ง   และที่ มีค าดัช นี
ความสําคัญนอยที่สุด คือ กระเจา   
                   6.1.2  การใชประโยชนพรรณไมยืนตนท่ีมีคาทาง
เศรษฐกิจ  บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   
             การใชประโยชนพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจมี  3  ดาน  ดังน้ี 
            6.1.2.1  ดานการกอสราง  ทําเคร่ืองเรือน
และเครื่องมือการเกษตร  สํารวจพบมี  22  ชนิด  คิดเปนรอยละ  
95.65  ไดแก  กรวยปา    กระเจา   กระโดน  กะเจียน  กางข้ีมอด  
กุก  ขวาว  ขางหัวหมู   แดง    ตะเคียนหนู   ตะแบกนา  ติ้วเกลี้ยง   
ตูมกาขาว  เต็ง  เต็งหนาม  ประดูปา  ปรู  พันซาด  มะฮอกกานีใบ
ใหญ  เส้ียวใหญ  และอุโลก   
                6.1.2.2  ดานสมุนไพรรักษาโรค  สํารวจพบมี 
5  ชนิด  คิดเปนรอยละ  21.74  ไดแก  ตูมกาขาว  ประดูปา  ปอ
แกนเทา  เส้ียวใหญ  และอุโลก                 
   6.1.2.3  ดานพลังงานเชื้อเพลิง  สํารวจพบ 
มี  5  ชนิด  คิดเปนรอยละ  21.74  ไดแก  กรวยปา    ตะครอ  ติ้ว
เกลี้ยง  ปอแกนเทา  และอุโลก   
    6.2 วิจารณผลการศึกษา 
           ผลการศึกษาพบวา สวนปาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ลักษณะเปนปาเต็งรัง3  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง  การศึกษา
เปรียบเทียบทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมของนักศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา  ในสถาบันราชภัฏอีสานเหนือ4  พบวาลักษณะ



ทั่วไปของปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวาปาไมในภาคอีสาน
กวา  70 – 80 %  เปนปาโคกหรือปาแดงหรือปาเต็งรัง  ซ่ึงถือวา
เปนเอกลักษณของภาค  จากการศึกษาพบพรรณไมยืนตนที่มีมูลคา
ทางเศรษฐกิจทั้งส้ิน  19  วงศ  23  ชนิด  พรรณไมยืนตนมีคาดัชนี
ความหลากชนิด (H')  และคาดัชนีการกระจายตัว (EH)   อยูในระดับ
ปานกลางเชนกัน  แสดงวาพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจมี
ความหลากชนิดอยู ในระดับปานกลาง   และมีการกระจายตัว
สมํ่าเสมอ  โดยพรรณไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่มีคาความ
หนาแนน  ความหนาแนนสัมพัทธ  ความเดน  ความเดนสัมพัทธ  
และดัชนีความสําคัญมากที่สุด  คือ  เต็ง  (Shorea obtusa Wall. ex 
Blume)  แสดงวา  เต็ง  มีอิทธิพลตอสังคมพืชในพื้นที่ปาแหงน้ีมาก
ที่สุด  ไมเต็ง  เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ  ข้ึนเปนหมูตามปา
เต็งรังทั่วไป  ลักษณะเนื้อไมแข็งมีสีนํ้าตาลออนจนถึงสีนํ้าตาลแก
แกมแดง  ชอบแดดจัดและทนทานตอความแหงแลง5  นอกจากนี้ผล
การศึกษายังสอดคลองกับรายงานการศึกษาอิสระเรื่อง  การสํารวจ
ชนิดพรรณไมยืนตนบริเวณอุทยานแหงชาติปาหินงาม  อําเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ1 พรรณไมเดนที่
พบ  ไดแก  เต็ง  (Shorea obtusa Wall. ex Blume)  ประดู  
(Pterocarpus macrocarpus)  เปนตน  พรรณไมยืนตนที่มีความถี่  
และความถี่สัมพัทธมากที่สุด  คือ  แดง  (Xylia xylocarpa (Roxb.) 
Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen)  คาความถี่เปนคา
แสดงลักษณะที่สําคัญ  บงบอกถึงการกระจายของไมน้ันๆ ในสังคม  
ไมที่มีความถี่มากแสดงวามีการกระจายตัวอยางกวางขวางในสังคม1  
แสดงวา  แดง  เปนไมที่มีการกระจายสม่ําเสมอทั่วพื้นที่มากที่สุด      
        ปาไมเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  อัน 
เปนแหลงสนับสนุนปจจัยการดํารงชีวิตของชุมชน  โดยเฉพาะชุมชน
รอบผืนปาไดเขาไปใชประโยชนผลผลิตจากปาเพื่อใชบริโภคตาม
ฤดูกาล  เชน  ผลไมปา  เห็ด  หนอไม  แมลงตางๆ ฯลฯ  ดังเห็นได
จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการใชประโยชนจากพืชของคนใน
ชุมชนที่อาศัยรอบปาโคกไร  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม6 
ที่พบวามีการนําพืชมาใชประโยชน  5  ลักษณะ  คือ  พืชที่ใชเปน
อาหาร  พืชที่ใชสรางที่อยูอาศัยและเปนเชื้อเพลิง  พืชที่ใชเปน
เครื่องนุงหมและเปนสียอม  พืชที่ใชเปนสมุนไพร  พืชที่ใชใน
พิธีกรรมและความเชื่อตางๆ  รวมทั้งยังพบวามีการเก็บสัตวและ
แมลงในปามาใชเปนอาหาร  เชน  แย  กิ้งกา  ไขมดแดง ฯลฯ  เม่ือ
เหลือจากการบริโภคก็นําไปจําหนายเพ่ือเพิ่มรายไดในครัวเรือน  
การใชประโยชนจากไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ  พบวา  ไมยืน
ตนสามารถใชประโยชนไดทั้ง  23  ชนิด  โดยการใชประโยชน
ทางดานการกอสราง  ทําเครื่องเรือนและเครื่องมือการเกษตรมีมาก
ที่สุด  คือ  จํานวน  22  ชนิด  คิดเปนรอยละ  95.65  รองลงมา  คือ  
นํามาใชเปนยาสมุนไพรรักษาโรค  และใชเปนเชื้อเพลิง  จํานวน  5  
ชนิดเทากัน  คิดเปนรอยละ  21.74  เน่ืองจากระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูล  อยูในชวงฤดูแลง  ดังน้ัน  พรรณไมยืนตนที่พบสวนใหญเปน
พรรณไมที่ทนตอสภาพแวดลอมไดดี  ดังน้ันถาทําการศึกษาและเก็บ
ขอมูลในชวงฤดูฝนอาจพบจํานวนชนิดของพรรณไมยืนตนมากกวานี้  
และจากการสัมภาษณวิทยากร7  ไดใหขอมูลวาบริเวณสวนรมเกลา
กาลพฤกษ  บริเวณที่สํารวจเก็บขอมูลปจจุบันถูกรบกวนอยูเสมอ  
เชน  การใชเปนที่ทิ้งขยะ  ใชเปนที่ฝกซอมจักรยานเสือภูเขา  และใช

ทํากิจกรรมรับนองทุกป  การกระทําเหลานี้อาจเปนสวนหน่ึงที่ทําให
ความหลากชนิดของพรรณไมยืนตนลดนอยลง 
 
7.  ขอเสนอแนะ 
     7.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอสังคมปาเต็งรัง 
     7.1  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษพรรณไม
ยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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