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บทคัดยอ 
         การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความหลากชนิดและการ
ใชประโยชนของพรรณไมยืนตน บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการศึกษาโดยเลือกพื้นที่ในการเก็บ
ตัวอยางแบบสุมเก็บตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการนับชนิดและ
จํานวนตนของพรรณไม ทําการคํานวณหาคาความหนาแนน ความถี่ 
ความเดน ดัชนีความสําคัญ และดัชนีความหลากชนิด (H’) โดยวิธี 
Shannon Weiner Index และศึกษาประโยชนของพรรณไมยืนตน โดยมี
ระยะเวลาในการศึกษาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2553 
          ผลการศึกษาพบวา แปลงตัวอยางมีจํานวนพรรณไมยืนตนทั้งส้ิน  
24 วงศ  34  ชนิด  พรรณไมที่มีคาดัชนีความสําคัญมากที่สุด คือ  เต็ง 
(Shorea obtusa Wall. ex Blume) มีคาเทากับ 75.68 รองลงมา คือ แดง 
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. 
Nielsen) มีคาเทากับ 68.20 พันซาด (Erythrophleum succirubrum 
Gagnep.) มีคาเทากับ 40.10 และกระเจียน (Polyalthia cerasoides 
(Roxb.) Benth. ex Bedd.) มีคาเทากับ 15.45 ผลการวิเคราะหความ
หลากชนิดของพรรณไมยืนตน พบวา คาดัชนีความหลากชนิด มีคา
เทากับ 2.338 จัดอยูในระดับปานกลาง ดัชนีการกระจายตัวมีคาเทากับ 
0.663 อยูในระดับปานกลาง ดานการใชประโยชนของพรรณไมยืนตน ใน
ดานตางๆ ทั้ง 34 ชนิด สวนใหญเปนไมยืนตนที่ใชประโยชนในดาน
สมุนไพร ใชเน้ือไมในการกอสราง ทําเครื่องมือและอุปกรณทางการ
เกษตร ใชเปลือกในการยอมสี พรรณไมกินได ใชในทางพิธีกรรมทาง
ศาสนา และประโยชนในดานอื่นๆ เชน ทําไมประดับ ทําเยื่อกระดาษ ขัด
พื้น ทําอาหารสัตว ฟอกหนังสัตว และขัดเงา เปนตน 
          ผลการศึกษาครั้งน้ีนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาการจัดการกิจกรรม
การเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เ ร่ือง การศึกษาความ
หลากหลายในสวนปาหลังโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการ
สืบเสาะจากแหลงเรียนรูที่ใกลตัว สรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนไดรูซ้ึงถึง
คุณคาของทรัพยากรที่ มีในทองถ่ิน รวมกันอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และเปนที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติในปาและองคความรูทาง
วิทยาศาสตรสืบตอไป 
 
คําสําคัญ : ความหลากชนิดของพรรณไม  การใชประโยชน 
               ของพรรณไม 

 
 
 
 
 

1. บทนํา 
        ความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและ
ค ว า ม อ ยู ร อ ด ข อ ง มนุ ษ ย  ท รั พ ย า ก ร ชี ว ภ าพ จั ด เ ป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนที่พึ่งพิงของมนุษยโดยอาศัยปจจัยส่ี 
การใชประโยชนจากคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ
ขอ ง ม นุษย ใ น แ ต ล ะ ท อ ง ถ่ิ น อ า จ แ ตกต า ง กั น ไ ปต า ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ีมีอยูในแต
ละทองถ่ินน้ัน อาจกลาวไดวาชุมชนทองถ่ินจะม่ันคงอยูได      ก็
ตอเม่ือความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ินยังคงอยู แหลง
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยูมากมายในทองถ่ินที่มนุษย
ไดพึ่งพาอาศัยมาต้ังแตอดีตที่นับวามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตอยาง
มากคือปาไม  ซ่ึงในอดีตการตั้งหลักแหลงของชุมชนมักตั้ง
หมูบานใกลกับปาไม เน่ืองจากเปนแหลงทรัพยากรพันธุกรรม
อันทรงคุณคาที่มีความสําคัญตอการรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ กลุมชนไดพัฒนาวิถีชีวิตผูกพันอยางแนบแนนอยูกับ
ปาไม มีการเรียนรู ส่ังสม       ภูมิปญญาและใชประโยชนจาก
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศของปา1 นอกจากนี้ยังเปนแหลงรวมของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   ซ่ึงมีคุณคายิ่งตอการพัฒนา
เทคโนโลยีทางชีวภาพและอุตสาหกรรมสมัยใหม เชน อาหาร
หมักพื้นบาน การผลิตยารักษาโรค การปรับปรุงพันธุพืชและ
สัตวเพื่อเปนอาหาร เปนตน จะเห็นไดวา  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาไมมีความสําคัญตอมนุษย       ทั้งทางตรงและ
ทางออม เพราะเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ        ที่จําเปน
สําหรับปจจัยส่ี ที่ชวยใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข 
อยางไรก็ตามการพัฒนาที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ การ
นําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ินมาใชใหเกิดคุณคา ทั้ง
ดานชีวิตความเปนอยูและเศรษฐกิจโดยมนุษยตองรู จักใช
ทรัพยากรเหลานั้นใหถูกตอง และไมกอใหเกิดการเสียสมดุลทาง
ธรรมชาติ2 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน มีพื้นที่ขนาดใหญประมาณ 5,600 
ไร ตั้งอยูใกลเขตชุมชนเมืองมาก ปาดั้งเดิมของพื้นที่แหงน้ีสวน
ใหญเปนปาเต็งรัง มีปาเบญจพรรณแทรกอยูตามแหลงนํ้า
ธรรมชาติ มีสภาพรกรางและมีการรบกวนมากอน ตอมาเม่ือ
มหาวิทยาลัยไดมาจัดตั้งข้ึน ทําใหปาไดฟนตัวกลายเปนปาเต็ง
รั ง ในภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือ  สามารถพบเห็นได ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน แตเปนเร่ืองที่          นาเสียดายวา 
ปจจุบันพรรณไมหลายชนิดกําลังสูญหายไปจากที่ แหงน้ี ดังน้ัน
เปนเร่ืองที่นาสนใจที่จะรูจักพรรณไมที่สําคัญของ      ปาเต็งรัง
ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจจะเปนตัวแทนของการศึกษา   ความ
หลากชนิดของปาเต็งรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 พื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนสวนใหญมีสภาพเปนปาเต็งรัง ที่เปนปา 



เบญจพรรณนั้นมีพื้นที่อยูนอย ปาเต็งรังน้ันยังมีความอุดมสมบูรณ แมวา
เรือนยอดของหมูไมเหลือเพียง 1-2 ชั้นเทาน้ัน สวนรมเกลากาลพฤกษ
เปนปาเต็งรังแหงหน่ึงในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน   มีพื้นที่ประมาณ 
30 ไร สวนปาแหงน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพรรณไมหลาก
ชนิด และใชเปนแหลงเรียนรูศึกษาของนักศึกษาและการนําไปใช
ประโยชนพรรณไมของชุมชน ดังน้ันในการจัดการพรรณไมเหลานี้ ให
เปนแหลงเรียนรูรวมทั้งการอนุรักษไวเพื่อใชประโยชน จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง   
 จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
หลากชนิดและการใชประโยชนของพรรณไมยืนตนในสวนรมเกลากาล
พฤกษ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดและความหลากชนิดตลอดจน
ประโยชนของพรรณไม ในบริ เวณสวนรมเกลา        กาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา
เพิ่มเติมและวางแนวทางในการอนุรักษใหยังคงความอุดมสมบูรณ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพและเปนประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
    2.1 อุปกรณที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย  
         สายวัด เชือกฟาง ตลับเมตร สมุดจดบันทึก กลองบันทึกภาพ 
และหนังสือคูมือพรรณไม 
    2.2 วิธีการศึกษา  
 2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศปาไม 
 2.2.2 สํารวจพื้นที่สภาพปา สวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 2.2.3 วางแปลงตัวอยางแบบเจาะจงขนาด  40x40 เมตร จํานวน 
1 แปลง ภายในแบงออกเปนแปลงยอยขนาด 10x10 เมตร จํานวน 16 
แปลง  
 2.2.4 ดําเนินการสํารวจชนิดพรรณไมยืนตนที่มีความสูงระดับอก 
หรือ 1.3 เมตร และมีเสนรอบวงตั้งแต 10 เซนติเมตรข้ึนไป 
 2.2.5 นับจํานวนตนและวัดขนาดเสนรอบวงของพรรณไมยืนตน
แตละชนิดในแปลงตัวอยางที่ทําการสํารวจ พรอมทั้งจดบันทึกชื่อและ
ขนาดเสนรอบวงของพรรณไม 
 2.2.6 วิเคราะหคาความหนาแนน ความถี่ ความเดน ดัชนี
ความสําคัญ และคาดัชนีความหลากชนิด (H’) โดยวิธี Shannon Weiner 
Index ดัชนีการกระจายตัว และศึกษาประโยชนของ 
พรรณไมยืนตน  
 
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
       จากการสํารวจชนิดพรรณไมยืนตนบริเวณสวนรมเกลา กาล
พฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการวางแปลงขนาด 40 x 40 เมตร 
(ภายในแบงออกเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร จํานวน 16 แปลง) 
พบพรรณไมยืนตนที่มีขนาดเสนรอบวงที่ระดับความสูง 1.3 เมตร ตั้งแต 
10 เซนติเมตร ข้ึนไปทั้งส้ิน 34 ชนิด ไดแก แดง (Xylia xylocarpa 
(Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen), ยอปา 
(Morinda coreia Ham.), เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume), 
ข้ีหนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre), พันซาด (Erythrophleum 
succirubrum Gagnep.),   กระทอมหมู (Mitragyna rotundifolia 
(Roxb.) Kuntze), ขอย (Streblus asper Lour.), ประดู (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz), เต็งหนาม (Bridelia retusa (L.) A. Juss.), กาง

ข้ีมอด (Albizia odoratissima (L.f) Benth.), ปอแกนเทา 
(Grewia elatostemoides Coll. Et Hemsl.), กระเจียน 
(Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.), กุก 
(Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.), ชงโคนา (Bauhinia 
racemosa Lam.), อุโลก (Hymenodictyon orixense (Roxb.) 
Mabb.), มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia macrophylla King), 
พลับพลา (Microcos tomentosa Smith), เส้ียวใหญ (Bauhinia 
malabarica Roxb.), มะเด่ือปลอง (Ficus hispida L.f.), มะกอก 
(Spondias pinnata (L.f) Kurz), กรวยปา (Casearia 
grewiifolia Vent. var. grewiifolia), โมกใหญ (Holarrhena 
pubrscens), ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) 
Blume), ปรู (Alangium salviifolium (L.f) Wangerin subsp. 
hexapetalum Wangerin), ตะเคียนหนู (Anogeissus 
acuminata (Roxb.ex DC.) Guill. &  Perr. var. lanceolata 
C.B.Clarke), สกุณี (Terminalia calamansanai Rolfe), ปอ
ฝาย (Firmiana colorata (Roxb.) R.Br.), ขวาว (Haldina 
cordifolia (Roxb.) Ridsdale), ขางหัวหมู (Miliusa velutina 
(Dunal) Hook.f.& (Thomson)), กระโดน (Careya sphaerica 
Roxb.) ตะครอ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken), ตูมกาขาว 
(Strychnos nux-blanda A.W. Hill), ตะแบกนา 
(Lagerstroemia floribunda Jack) และกระเจา (Holoptelea 
integrifolia Planch.) 
 

         ความหลากชนิดและการใชประโยชนของพรรณไมยืน
ตนบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
       1. 1 ความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ 
       จากการคํานวณคาความหนาแนน ความหนาแนน
สัมพัทธ พบวา พรรณไมยืนตนมีคาความหนาแนนมากที่สุด คือ 
คือ เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) มีคาเทากับ 0.0225 
ตน/ม2 แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib 
& Hutch.) I.C. Nielsen) มีคาเทากับ 0.0193 ตน/ม2 และ
พันซาด (Erythrophleum succirubrum Gagnep.) มีคาเทากับ 
0.0138    ตน /ม2 ตามลําดับ  มีคานอยที่ สุดคือ  กรวยปา 
(Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia) กระเจา 
(Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia) กระโดน 
(Careya sphaerica Roxb.) กระทอมหมู (Mitragyna 
rotundifolia (Roxb.)) ขวาว (Haldina cordifolia (Roxb.) 
Ridsdale) ข้ีหนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) ขางหัว
หมู (Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.& (Thomson)) ชงโคนา 
(Bauhinia racemosa Lam.) ตะครอ (Schleichera oleosa 
(Lour.) Oken) ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata (Roxb.ex 
DC.) Guill. &  Perr. var. lanceolata C.B.Clarke) ติ้วเกลี้ยง 
(Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) ตูมกาขาว 
(Strychnos nux-blanda A.W. Hill) เต็งหนาม (Bridelia retusa 
(L.) A. Juss.)      ปอฝาย (Firmiana colorata (Roxb.) R.Br.) 
พลับพลา (Microcos tomentosa Smith) มะกอก (Spondias 
pinnata (L.f) Kurz) มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia 
macrophylla King) และโมกใหญ (Holarrhena pubrscens) มี
คาเทากับ 0.000625 ตน/ม2 มีคาความหนาแนนสัมพัทธมาก



ที่สุด คือ เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) คิดเปนรอยละ 23.23 
แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. 
Nielsen) คิดเปนรอยละ 20 และพันซาด (Erythrophleum succirubrum 
Gagnep.) คิดเปนรอยละ 14.19 ตามลําดับ มีคานอยที่สุด คือ กรวยปา 
(Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia) กระเจา (Casearia 
grewiifolia Vent. var. grewiifolia) กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) 
กระทอมหมู (Mitragyna rotundifolia (Roxb.)) ขวาว (Haldina 
cordifolia (Roxb.) Ridsdale) ข้ีหนอน (Zollingeria dongnaiensis 
Pierre)  ขางหัวหมู (Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.& (Thomson))    
ชงโคนา (Bauhinia racemosa Lam.) ตะครอ (Schleichera oleosa 
(Lour.) Oken) ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata (Roxb.ex DC.) 
Guill. &  Perr. var. lanceolata C.B.Clarke) ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum 
cochinchinense (Lour.) Blume) ตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda 
A.W. Hill) เต็งหนาม (Bridelia retusa (L.) A. Juss.) ปอฝาย (Firmiana 
colorata (Roxb.) R.Br.) พลับพลา (Microcos tomentosa Smith) 
มะกอก (Spondias pinnata (L.f) Kurz) มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia 
macrophylla King) และ  โมกใหญ (Holarrhena pubrscens) คิดเปน
รอยละ 0.6452 
  1.2 ความถี่ ความถี่สัมพัทธ 
   จากการคํานวณคาความถี่ ความถี่สัมพัทธ พบวา พรรณไม
ยืนตนมีคาความถี่มากที่สุด คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. 
Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen) มีคาเทากับ 0.75 พันซาด 
(Erythrophleum succirubrum Gagnep.)     มีคาเทากับ 0.5625 และ
เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume)    มีคาเทากับ 0.4375 
ตามลําดับ มีคาความถี่นอยที่สุด คือ กรวยปา (Casearia grewiifolia 
Vent. var. grewiifolia) กระเจา (Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia) กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) กระทอมหมู 
(Mitragyna rotundifolia (Roxb.)) ขวาว (Haldina cordifolia (Roxb.) 
Ridsdale) ข้ีหนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) ขางหัวหมู 
(Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.& (Thomson)) ชงโคนา (Bauhinia 
racemosa Lam.) ตะครอ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) ตะเคียน
หนู (Anogeissus acuminata (Roxb.ex DC.) Guill. &  Perr. var. 
lanceolata C.B.Clarke) ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense 
(Lour.) Blume) ตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda A.W. Hill)   เต็ง
หนาม (Bridelia retusa (L.) A. Juss.) ปอฝาย (Firmiana colorata 
(Roxb.) R.Br.) พลับพลา (Microcos tomentosa Smith) มะกอก 
(Spondias pinnata (L.f) Kurz) มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia 
macrophylla King) และโมกใหญ (Holarrhena pubrscens) มีคาเทากับ 
0.0625 มีคาความถี่สัมพัทธมากที่สุด คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) 
Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen) คิดเปนรอยละ 14.29 
พันซาด (Erythrophleum succirubrum Gagnep.) คิดเปนรอยละ 10.71 
และเต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) คิดเปนรอยละ 8.33 
ตามลําดับ มีคานอยที่สุด กรวยปา (Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia) กระเจา (Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia) 
กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) กระทอมหมู (Mitragyna 
rotundifolia (Roxb.)) ขวาว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) 
ข้ีหนอน (Zollingeria dongnaiensis Pierre) ขางหัวหมู (Miliusa 
velutina (Dunal) Hook.f.& (Thomson)) ชงโคนา (Bauhinia racemosa 
Lam.) ตะครอ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) ตะเคียนหนู 

(Anogeissus acuminata (Roxb.ex DC.) Guill. &  Perr. var. 
lanceolata C.B.Clarke) ติ้ ว เกลี้ ยง  (Cratoxylum 
cochinchinense (Lour.) Blume) ตูมกาขาว (Strychnos nux-
blanda A.W. Hill)   เต็งหนาม (Bridelia retusa (L.) A. Juss.) 
ปอฝาย (Firmiana colorata (Roxb.) R.Br.) พลับพลา 
(Microcos tomentosa Smith) มะกอก (Spondias pinnata (L.f) 
Kurz) มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia macrophylla King) และ
โมกใหญ (Holarrhena pubrscens) คิดเปนรอยละ 1.19  
   1.3 ความเดน ความเดนสัมพัทธ  
    จากการคํานวณคาความเดน  ความเดน
สัมพัทธ พบวา พรรณไมยืนตนมีคาความเดนมากที่สุด คือ เต็ง 
(Shorea obtusa Wall. ex Blume) มีคาเทากับ 0.0151 แดง 
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) 
I.C. Nielsen) มีคาเทากับ 0.0116 และพันซาด 
(Erythrophleum succirubrum Gagnep.) มีคาเทากับ 0.0052 
มีคานอยที่สุด คือ กระเจา (Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia) มีคาเทากับ 0.0000006 มะฮอกกานีใบใหญ 
(Swietenia macrophylla King)    มีคาเทากับ 0.0000007 ขาง
หัวหมู (Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.& (Thomson)) มีคา
เทากับ 0.0000009 และกระทอมหมู (Mitragyna rotundifolia 
(Roxb.)) มีคาเทากับ 0.0000012 ตามลําดับ มีคาความเดน
สัมพัทธมากที่สุด คือ เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) 
คิดเปนรอยละ 44.12  แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. 
Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen) คิดเปนรอยละ 
33.92 และพันซาด (Erythrophleum succirubrum Gagnep.) 
คิดเปนรอยละ 15.19 ตามลําดับ มีคานอยที่สุด คือ กระเจา 
(Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia) คิดเปนรอยละ 
0.00175 มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia macrophylla King) 
คิดเปนรอยละ 0.00204 ขางหัวหมู (Miliusa velutina (Dunal) 
Hook.f.& (Thomson)) คิดเปนรอยละ 0.00263 และกระทอม
หมู (Mitragyna rotundifolia (Roxb.)) คิดเปนรอยละ 0.00351 
ตามลําดับ 
   1.4 ดัชนีความสําคัญ  
    จากการคํานวณคาดัชนีความสําคัญ พบวา 
พรรณไมยืนตนมีคาดัชนีความสําคัญมากที่สุด คือ เต็ง (Shorea 
obtusa Wall. ex Blume) มีคาเทากับ 75.68 แดง (Xylia 
xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. 
Nielsen) มีคาเทากับ 68.20 และพันซาด (Erythrophleum 
succirubrum Gagnep.) มีคาเทากับ 40.10 ตามลําดับ มีคา
นอยที่สุด คือ กรวยปา (Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia) กระเจา (Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia) กรวยปา (Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia) กระเจา (Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia) กระทอมหมู (Mitragyna rotundifolia (Roxb.)) ขาง
หัวหมู (Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.& (Thomson)) ติ้ว
เกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) ปอฝาย 
(Firmiana colorata (Roxb.) R.Br.) พลับพลา (Microcos 
tomentosa Smith) และ มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia 
macrophylla King) มีคาเทากับ 1.84 



   1.5 ดัชนีความหลากชนิดและการกระจายตัว 
         จากการคํานวณหาคาดัชนีความหลากชนิดของพรรณ
ไม พบวา มีคาความหลากชนิด เทากับ 2.338 จัดอยูในระดับปานกลาง 
และมีดัชนีการกระจายตัว เทากับ 0.663 จัดอยูในระดับปานกลาง 
          การใชประโยชนของพรรณไมยืนตน  
          ดานการใชประโยชนของพรรณไมยืนตน พบวา มีการใชประโยชน
ดานสมุนไพร 22 ชนิด ใชเน้ือไมในการกกอสราง ทําเครื่องมือและ
อุปกรณทางการเกษตร 22 ชนิด ใชเปนอาหาร 7 ชนิด ใชเปนเชื้อเพลิง 3 
ชนิด ใชในพิธีกรรมทางศาสนา 2 ชนิด และใชประโยชนในดานอื่นๆ เชน 
เปนไมประดับ ทําเยื่อกระดาษ ขัดพื้น ทําอาหารสัตว ฟอกหนังสัตว และ
ขัดเงา 11 ชนิด 
 
4. สรุปผล 
             จากผลการศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมและการใช
ประโยชนจากสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบพรรณ
ไมยืนตนทั้งส้ิน 24 วงศ  34 ชนิด มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา
มากที่สุด  คือ เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) มีคาเทากับ 75.68 
รองลงมา คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & 
Hutch.) มีคาเทากับ 68.20 พันซาด (Erythophleum  succirubrum  
Gagnep.) มีคาเทากับ 40.10 และกระเจียน (Polyalthia cerasoides 
(Roxb.) Benth. ex Bedd.) มีคาเทากับ 15.45 ตามลําดับ มีดัชนีความ
หลากชนิด เทากับ 2.338 อยูในระดับปานกลาง มีดัชนีการกระจายตัว 
เทากับ 0.663 อยูในระดับปานกลาง คาดัชนีความหลากชนิดทําใหทราบ
วาโครงสรางของสังคมพืชมีความแปรผันของปจจัยแวดลอมมากนอย
เพียงใด และคาความหลากชนิดยังเปนตัวชี้ใหเห็นถึงเสถียรภาพของ
สังคมพืช สังคมพืชที่มีคาดัชนีความหลากชนิดสูง แสดงวาเปนสังคมพืชที่
มีเสถียรภาพมากกวาสังคมพืชที่มีคาดัชนีความหลากชนิดต่ํากวา4 จาก
การสัมภาษณนพพร นนทภา5 พบวาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในสวนที่ทําการสํารวจเก็บขอมูลเปนบริเวณที่
ไดรับผลกระทบจากการถูกรบกวนและถูกรุกรานอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมี
การนําพรรณไมตางถิ่นและตางประเทศแทนที่ในปา ซ่ึงอาจสงผลใหมี
ความหลากชนิดของพรรณไมยืนตนอยูในระดับ ปานกลาง 
            นอกจากนี้จากการศึกษาการใชประโยชนของพรรณไมยืนตน
ในสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามีพรรณไมที่
สามารถใชประโยชนไดหลายดาน ไมวาจะเปนการกอสราง ใชทํา
เคร่ืองมือการเกษตร ใชเปนยาสมุนไพรรักษาโรค ใชเปนอาหาร ใช
ประโยชนในดานพลังงานเชื้อเพลิง และสามารถใชประโยชนในดานอื่นๆ 
เชน ใชเปนไมประดับ ทําเยื่อกระดาษ ขัดพื้น ทําอาหารสัตว ฟอกหนัง
สัตว และขัดเงา ดังน้ันจะเห็นไดวาสวนรมเกลากาลพฤกษ มีพรรณไมที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา
และผูที่สนใจ   
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1. มีการศึกษาเพิ่มเติมในการเขาใชประโยชนจากปาแหงน้ี เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ  
 2. นําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการพัฒนาการเรียนรูที่จะ
ตอบสนองและสอดคลองกับกระบวนการคิดของผูเรียนในลําดับตอไป  
 3. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการศึกษาความ
หลากชนิดและการใชประโยชนเพื่อเผยแพรในโรงเรียน  
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