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 บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด
ของไมหนุม บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดําเนินการศึกษาระหวาง วันที่ 1–30 เมษายน 2553 โดยใชวิธีวาง
แปลงตัวอยาง ขนาด 5x5 เมตร จํานวน 16 แปลง กระจายในพื้นที่
ปา รวบรวมขอมูล  โดยการสํารวจชนิด นับจํานวนตนของไมหนุม 
นํามาวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย ความหนาแนน และการใช
ประโยชนของพืชโดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่
อยูภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ผลการศึกษา พบวา แปลงตัวอยางมีจํานวนพรรณไม
หนุมทั้งส้ิน 10 วงศ 11 ชนิด ไมหนุมที่มีแนวโนมเปนไมเดนมาก
ที่สุด คือ กระเจียน (Polyalthia cerasoides Benth.Ex. Bedd.) 
รองลงมา คือ มะเด่ือปลอง (FicushispidaLinn. f.) และกางขี้มอด 
(Albizia odoratis sima Benthpt.) ตามลําดับ ผลการวิเคราะหคา
ดัชนีความหลากหลาย (H’) ของไมหนุม มีคาเทากับ 0.939 จัดอยูใน
ระดับนอย และดัชนีคาการกระจายตัว มีคาเทากับ 0.392 อยูใน
ระดับนอย คาความหนาแนน มีคาเทากับ 0.065 คาความถี่ มีคา
เทากับ 1.375 สวนผลการศึกษาการใชประโยชนจากไมหนุม พบวา    
มีการใชประโยชนดานสมุนไพรมากที่สุด ใชเน้ือไม การกอสราง ใช
เปนเชื้อเพลิง และอาหารตามลําดับ จากการศึกษาในครั้งน้ีจะไดนํา
รูปแบบพรอมทั้งผลการวิจัยที่ไดไปใชเพื่อเปนประโยชนทั้งดานการ
เรียนการสอนในโรงเรียนและเปนตัวอยางสําหรับการจัดการ
สภาพแวดลอมในชุมชนตอไป 
 
ความสําคัญ : ความหลากชนิด ไมหนุม การใชประโยชน 
 
1. บทนํา 

ปาไมเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยไดใชประโยชนจากปาไมทั้งทางตรงและ
ทางออม ทางตรง เชน การไดอาศัยปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต แหลง
สรางงานสรางรายได และเปนสถานที่ทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ ใน
ทางออมน้ัน ปาไม  เปนแหลงตนนํ้าลําธาร ชวยปรับสภาพอากาศ 
ชวยอนุรักษดินและนํ้า เปนที่อยูอาศัยและหาอาหารของสัตว  
นอกจากนี้ยังชวยลดอันตรายจากภัยธรรมชาติ และลดมลพิษใหกับ
มนุษยอีกดวย แตในสภาพปจจุบันประชากรเพิ่มมากข้ึน ความ
ตองการที่อยูอาศัย อาหารและที่ประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน สงผลให
มีการบุกรุกปาเพื่อเปนที่อยูอาศัย และที่ประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการ
ลักลอบตัดไมเพื่อแปรรูปสงขาย พื้นที่ปาจึงลดลงอยางรวดเร็ว จะ
เห็นไดจากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆป  

สวนรมเกลากาลพฤกษ เปนปาเต็งรังอีกแหงหน่ึงที่มี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง พื ช  เ ป น พื้ น ที่ ป า อ นุ รั ก ษ ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรูดานพรรณไม

และเปนที่พักผอนหยอนใจ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความ
เจริญเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยน้ันจะถูก
ดําเนินการปรับปรุงเพื่อใชประโยชนดานตางๆทั้งเปนอาคาร
ส่ิงกอสราง สระนํ้า และสวนสาธารณะ สวนรมเกลากาลพฤกษ   จึง
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะถูกบุกรุกจากความเจริญตางๆ สงผลใหพรรณไม
ในสวนมีการเปลี่ยนแปลงและมีจํานวนลดลง จนสงผลเสียตอระบบ
นิเวศปา 

ดังน้ัน ผูวิ จัยจึงสนใจที่จะศึกษาความหลากชนิดและ
ประโยชนของไมหนุมบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ เพื่อเปนขอมูล
ที่สําคัญที่สามารถนําไปสูการวางแผนจัดการสภาพแวดลอม ที่มี
คุณภาพ และเพื่ออนุรักษอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย  
 
2. วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของไมหนุม บริเวณสวน  
รมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปสรางนวัตกรรมและสื่อการ
เรียนการสอนเรื่องความหลากชนิดและการใชประโยชนของไมหนุม 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. สถานที่ดําเนินการศึกษา บริเวณสวนปารมเกลา     
กาลพฤษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ศึกษาความหลากชนิด จํานวน และพรรณไมหนุม 
3. ระยะเวลาศึกษา 1–30 เมษายน 2553 

 
วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยมีวิธีการ
ดังน้ี 
 1. วัสดุอุปกรณ 
  1.1 สายวัดระยะ 
  1.2 เชือกฟาง 
  1.3 หนังสือคูมือพรรณไม 
  1.4 กลองถายรูป 
  1.5 แบบสํารวจและบันทึกขอมูล 
  1.6 เชือกไนลอน 50 เมตร ทําระยะหางทุก 1, 5 
และ 10 เมตร 
  1.7 มีด 
  1.8 ถุงเก็บตัวอยางพืช 
 2. วิธีการศึกษา 
  2.1 สํารวจพื้นที่สภาพปาบริ เวณสวนรมเกลา    
กาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 



  2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการสํารวจความหลาก
ชนิดพรรณไมหนุม 
  2.3 การสุมเลือกพื้นที่ในการทําแปลงเก็บตัวอยาง
ในครั้งน้ีโดยการสุมอยางงาย ตีแปลงขนาดใหญขนาด 40x40 เมตร 
จากนั้น      ทําการตีแปลงขนาด 5x5 เมตร จํานวน 16 แปลงเพื่อ
สํารวจไมหนุม  
  2.4 สํารวจชนิดของพรรณไมในแปลงตัวอยาง นับ
จํานวน เก็บขอมูล และบันทึกภาพ โดยมีคุณ นพพร นนทภา 
นักวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูให
คําแนะนําความรูเกี่ยวกับชนิดของพรรณไม  
  2.5 สืบคนขอมูลชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร และ
วงศของพรรณไม พรอมทั้งสืบคนขอมูลประโยชนดานการใชเปน
อาหารเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
  2.6 วิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย (Species 
diversity) ดัชนีการกระจายตัว (EH) ความถี่ (Frequency : F) 
ความถี่สัมพัทธ (Relative frequency: RF) ความหนาแนน 
(Density: D) และความหนาแนนสัมพัทธ (Relative density: RD)  
     
3. ผลการศึกษา 
 1. การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมหนุม 
  1.1 การศึกษาความหลากชนิด การวิเคราะหดัชนี
คาความหลากหลาย และดัชนีคาการกระจายตัวของไมหนุม 
   จากการศึกษาความหลากชนิดของไมหนุม 
บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบไมหนุมใน
แปลงตัวอยาง จํานวน11 ชนิด 10 วงศ พรรณไมที่พบมากที่สุด คือ 
กระเจียน (Polyalthia cerasoides Benth.Ex. Bedd.) จํานวน 9 ตน 
รองลงมา คือ มะเด่ือปลอง (FicushispidaLinn. f.) จํานวน 4 ตน และ
กางข้ีมอด (Albizia odoratis sima Benthpt.) จํานวน 3 ตน 
ตามลําดับ วงศที่พบมากที่สุดคือ MORACEAE พบ 2 ชนิด วงศ 
ANNONACEAE, MIMOSACEAE, FLACOURTIACEAE, 
PAPILIONACEAE, LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE, 
OLACACEAE, RUBIACEAE, ULMACEAE และ MELIACEAE 
พบวงศละ 1 ชนิด  
 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความหลากชนิด (H') ของ
พรรณไมหนุม พบวา มีคาดัชนีความหลากชนิดเทากับ 2.43 จัดอยู
ในระดับนอย และดัชนีคาการกระจายตัว มีคาเทากับ 0.392 อยูใน
ระดับปานกลาง  
  1.2 การศึกษาความหนาแนนและความถี่ของไม
หนุม 
 ผลการศึกษาพบวา ไมหนุมที่มีความหนาแนนมากที่สุด
คือ กระเจียน (Polyalthia cerasoides Benth.Ex. Bedd.) มีคาความ
หนาแนน (D) เทากับ 0.022 ตนตอตารางเมตร และความหนาแนน
สัมพัทธ (RD) เทากับรอยละ 34.165 รองลงมา คือ มะเด่ือปลอง 
(FicushispidaLinn. f.)    มีคาความหนาแนน (D) เทากับ 0.010 ตน
ตอตารางเมตร และคาความหนาแนนสัมพัทธ (RD) เทากับรอยละ 
15.384 และกางขี้มอด (Albizia odoratis sima Benthpt.)มีคาความ
หนาแนน (D) เทากับ 0.007 ตนตอตารางเมตร และความหนาแนน
สัมพัทธ (RD) เทากับรอยละ 11.538 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาดาน
ความถี่ของพืช พบวา พืชที่มีความถี่ (F) มากที่สุด คือ กระเจียน มี

คาความถี่ เทากับ รอยละ 0.375 และความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ 
รอยละ 27.272 รองลงมาคือ มะเดื่อปลอง มีคาความถี่ เทากับ รอย
ละ 0.187 และความถี่สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 13.636 และ กาง
ข้ีมอด มีคาความถี่ เทากับ รอยละ 0.187 และความถี่สัมพัทธ (RF) 
เทากบั รอยละ 13.636 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2  
 1.3 การศึกษาการใชประโยชนของไมหนุม 
   จากการศึกษาการใชประโยชนจากไมหนุม 
พบวา ไมหนุมสามารถใชประโยชนไดทั้ง 11 ชนิด โดยประโยชนทาง
สมุนไพรมีมากที่สุด คือ จํานวน 11 ชนิด รองลงมา คือ ใหประโยชน
ในการใชเน้ือไมและการกอสราง จํานวน 5 ชนิด ใชเปนเชื้อเพลิง 
จํานวน 5 ชนิด และใชประโยชนดานอาหาร 2 ชนิด ดังแสดงใน
ตารางที่ 3  
 

2. แนวทางในการสรางนวัตกรรม   
       ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน โดยการนําองคความรู และกระบวนวิจัยไปประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดย
สอดคลองกับ   สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 
1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการ
ทํางาน ทักษะการจัดการ    ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการ
ทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิต และครอบครัว โดยการนําองค
ความรู และกระบวนวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โ 
 
4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
 1. การศึกษาความหลากชนิด 
  1.1 การศึกษาความหลากชนิด การวิเคราะหคา
ดัชนีความหลากหลาย และคาดัชนีการกระจายตัวของไมหนุม 
   การศึกษาความหลากชนิดของไมหนุม บริเวณ
สวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบไมหนุมในแปลง
ตัวอยาง จํานวน 11 ชนิด 10 วงศ 1 พรรณไมที่พบมากที่สุด คือ กระ
เจียน (Polyalthia cerasoides Benth.Ex. Bedd.) มะเด่ือปลอง 
(FicushispidaLinn. f.) และกางขี้มอด (Albizia odoratis sima 
Benthpt.) มีคาดัชนีความหลากหลาย (H’) ไมหนุม เทากับ 0.939 
จัดอยูในระดับนอย คาดัชนีการกระจายตัว (EH) มีคาเทากับ 0.392 
จัดอยูในระดับการกระจายตัวปานกลาง มีพืชตางถิ่นข้ึนปะปนอยู คือ 
มะฮอกกานีใบใหญ (Swietenia macrophylla King) ซ่ึงมีการปลูกริม
ถนนบริเวณมหาวิทยาลัยและเกิดการขยายพันธุข้ึนในสวนรมเกลา
กาลพฤกษ  
  1.2 การศึกษาความหนาแนน และความถี่ 
   ความหนาแนนและความถี่ของไมหนุม พบวา 
พืชที่มีความหนาแนน (D) มากที่สุด คือ กระเจียน รองลงมา คือ 
มะเดื่อปลอง และกางขี้มอดตามลําดับจะเห็นวาไมทั้งสามชนิดน้ีเปน
ไมพื้นเมืองของภาคอีสานสามารถพบเห็นไดในปาแถบนี้ทั่วไป2 เม่ือ
พิจารณาดานความถี่ของพืช พบวาพืชที่มีความถี่มากที่สุด คือ กระ
เจียน รองลงมา คือ มะเด่ือปลอง และกางขี้มอดตามลําดับ  



 2. การศึกษาการใชประโยชนจากไมหนุม 
  การศึกษาการใชประโยชนจากไมหนุม3 พบวา 
สามารถใชประโยชนไดทั้ง 11 ชนิด โดยประโยชนทางสมุนไพรมี
มากที่สุด คือ จํานวน 11 ชนิด รองลงมา คือ ใชเชื้อเพลิงจํานวน 5 
ชนิดใชกอสรางจํานวน 5 ชนิด และใชเปนอาหารจํานวน 1 ชนิด 
ตามลําดับ 
 
การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
 1. เปนขอมูลสาระสนเทศเรื่องระบบนิเวศสวนรมเกลา
กาลพฤกษ สําหรับผูที่สนใจ 
 2. เปนขอมูลในการวางแผนอนุรักษและจัดการปา 
ระบบนิเวศสวนรมเกลากาลพฤกษสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 3. นําไปประยุกตใชในดานการเรียนการสอน รายวิชา
วิทยาศาสตร เ ร่ืองระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงงานวิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม รายวิชาชีววิทยา รายวิชาสังคม
ศึกษา สาระภูมิศาสตร และการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการและ
บูรณาการเรื่องของส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน เปนตน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ดําเนินการศึกษาพรรณไมที่โรงเรียน ชุมชน โดยให
นักเรียน ชุมชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
 2. ศึกษาประโยชนดานอื่นๆ พรรณไมดวย เชน ดาน
สมุนไพร คุณคาทางเศรษฐกิจ หรือสํารวจการใชประโยชนจากฐาน
ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
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