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งานป่าไม ้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บทคัดย่อ 
 ผลของการยกโคกและไม่ยกโคกต่อสภาพแวดล้อมดินและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าพรุบางชนิด
ในพื้นที่พรุเสื่อมโทรม ดำเนินการในปี 2541 – 2542 ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
โดยได้ทดลองปลูกพันธุไม้ จำนวน 4 ชนิด ได้แก่หว้าหิน (Eugenia kunstleri King) ปอสองสี (Sterculia 
gilva Miq.) ระไมป่า (Baccaurea bracteate Muell. Arg.) และ หว้าน้า (Eugenia oblata Roxb.) พบว่า 
การทดลองเกี่ยวกับสมบัติดินที่วัดในสนาม ซึ่งทำการตรวจวัดทุก 2 เดือน ปฏิกิริยาดิน (pH) ในพ้ืนที่ปลูกแบบ
ยกโคกส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่าในพ้ืนที่ปลูกแบบไม่ยกโคก มีคาอยู่ระหว่าง 3.62–4.53 และ 3.65–4.58 
ตามลำดับ โดยมีคาลดลงในฤดูแลง คารีดอกซโพเทนเชียล ซึ่งเป็นคาที่ชี ้วัดถึงประสิทธิภาพในการระบาย
อากาศของดิน สวนใหญ่ในฤดูแลงในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีคามากกวาในพื้นที่ปลูกแบบไม่ยกโคก มีค่าอยู่
ระหว่าง 317–389 และ 244–366 mV ตามลำดับ คาสภาพการนําไฟฟาของสารละลายดิน มีคาอยู่ระหว่าง 
0.015–0.118 dS/m ซึ่งมีคาน้อยมากจนไม่มีผลตอการดูดซึมธาตุอาหารของพืช สวนสมบัติดินที่วัดในหอง
ปฏิบัติการที่ไดเก็บตัวอยางดิน 2 ชวงเวลาคือ ในฤดูฝนและฤดูแลง พบวาในฤดูฝนปริมาณอินทรียวัตถุของดิน
ในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีแนวโนมวามีคามากกวาในพื้นที่ปลูกแบบไม่ยกโคก โดยมีคาอยูระหวาง 59-74 และ 
57-69 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณดางที่แลกเปลี่ยนได อันประกอบดวยปริมาณของ Ca2+, Mg2+, K+ และ 
Na+ มีคาอยูระหวาง 0.68–2.86, 0.60-1.5, 0.08–0.58 และ 0.28–0.84 cmol(+)/kg ตามลําดับ โดยบางครั้ง
ในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีคามากกวา แตในบางครั้งมีคานอยกวา ปริมาณกรดและปริมาณอะลูมิเนียมที่
แลกเปลี่ยนได้มีคาอยู่ระหว่าง 0.08-15.13 และ 4.73-11.62 cmol(+)/kg ตามลําดับ โดยสวนใหญในพื้นที่
ปลูกแบบยกโคกมีคาสูงกวาในพ้ืนที่ไมยกโคก ปริมาณกํามะถันทั้งหมด มีคาอยูระหวาง 18.33–122.92 mg/kg 
โดยพบวาในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกมีแนวโนมวามีคาสูงกวาในพ้ืนที่ปลูกแบบไมยกโคก ปริมาณทองแดงท่ีสกัดได 
ในดินชั้นบน มีคาระหวาง 0.19–0.85 mg/kg ในดินชั้นลางมีคานอยกวา คือมีคาอยู่ระหวาง 0.05–0.56 
mg/kg และเมื่อเปรียบเทียบในระหว่างพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกกับไม่ยกโคก พบว่ามีคามากและน้อยกว่าที่ไม
แน่นอน ยกเว้นในฤดูแล้งที่พบว่าในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกมีแนวโน้มว่ามีคามากกวา ปริมาณฟอสฟอรัสที่ใช้
ประโยชน์ได ้มีคาอยู่ระหว่าง 5.75-101 mg/kg โดยในพื้นท่ีปลูกแบบยกโคกมีแนวโนมวามีคามากกวาในพ้ืนที่
ปลูกแบบไมยกโคก และในดินชั้นบนมีคานอยกวาในดินชั้นลางความชื้นของดิน พบวาดินชั้นบนมีความชื้นน
อยกวาดินชั้นลาง คือมีคาอยูระหวาง 286–705 และ 572–890 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และความชื้นของดินชั้น
บนที่เก็บในฤดูแลงในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกมีคานอยกว่าในพ้ืนที่ปลูกแบบไม่ยกโคก ความหนาแน่นรวมของดิน 
พบว่าในพ้ืนทีป่ลูกกไมห้ว้าหินและหว้านํ้า สวนใหญดินในพื้นท่ียกโคกมีคามากกวาในพ้ืนที่ไมยกโคก คือมีคาอยู
ระหวาง 0.9–1.6 และ 0.8–1.4 g/ml ตามลําดับ ในสวนของการเจริญเติบโตของตนไมที่ปลูกทดลองทั้ง 4 
ชนิด พบวาในเกือบทุกชั ้นอายุที ่ไดทําการวัดขอมูลตนไมที่ปลูกในพื้นที ่ปลูกที ่ทําการยกโคกมีผลการ
เจริญเติบโตทั้งในดานความสูง ความโต ขนาดความกวางเรือนยอด ปริมาณของราก และมวลชีวภาพสวนเหนือ
พื้นดิน มากกวาตนไมที่ปลูกในพื้นที่ไม่ยกโคก นั่นคืออิทธิพลของการยกโคกจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในสมบติบางประการของดินและสภาพแวดล้อม ที่สงผลใหตนไม้สามารถเจริญเติบโตได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะใน



ไม้หว้าหิน ระไมปา และ หวานํ้า ที่พบวามีผลตางของการเจริญเติบโตที่เด่นชัดมาก โดยถึงแมวาเมื่อตนไมที่
ปลูกมีอายุมากขึ้นผลตางของความแตกตางดังกลาวจะลดลง แตยังคงพบว่าตนไม้ที่ปลูกในพื้นที่ยกโคกมีการ
เจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่ยกโคก สวนในไม้ปอสองสีพบว่าอิทธิพลของการยกโคกมีผลตอการ
เจริญเติบโตไมมากนัก 
  
 
คำสำคัญ: ดินพรุ ปาพรุ การฟนฟูปาพรุ ยกโคก 

 
หลักการและเหตุผล 

 ปาพรุ (peat swamp forest) เปนปาชุ่มนํ้า (wetland forest) ประเภทหนึ่งที่มีตนไมขึ้นอยูบนพ้ืนที่
พรุซึ่งเปนดินอินทรียที่สวนใหญประกอบไปดวยซากพืชที่กําลังสลายตัวหรืออาจมีบางสวนที่ยังไมสลายตัวใน
พื้นที่มีนํ้าขังเกือบตลอดป ปาพรุนี้ถือเปนปาดงดิบชนิดหนึ่ง ซึ่งจากการสํารวจในประเทศไทย มีรายงานการ
สํารวจพบพันธุไมขึ้นกระจายหลากหลายมากถึง 470 ชนิด ประกอบดวยพันธุไมดอก 109 วงศ 437 ชนิด     
เฟรน 15 วงศ 33 ชนิด (จําลอง และคณะ, 2534) ซึ่งเมื่อเทียบกับปาชายเลนมีการสํารวจพบพันธุไมเพียง     
35 วงศ 74 ชนิด (Suntisuk, 1983) จึงนับวาปาพรุเปนปาที่มีสังคมพืชสลับซับซอนมาก ปาพรุเปนแหลงเพาะ
พันธุและเปนที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด เปนแหลงทําประมงของชาวบาน ตลอดจนใชเปนที่เก็บหาของ 
ป่า แหล่งพลังงาน และแหล่งไม้ไว้ใช้ สอยมาเป็นเวลานาน ปาพรุจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ      
ใหประโยชนทั้งทางด้านการเกษตร ปาไม ้ประมง และอุตสาหกรรม รวมทั้งปาพรุยังเปนแหลงรักษาสมดุลตาม
ธรรมชาติ และชวยควบคุมระบบนิเวศของโลกอันมีคาสูงที่มิอาจประเมินราคาได (Lappalainen, 1996)      
แต่ปจจุบันประเทศไทยคงเหลือปาพรุที่มีสภาพสมบูรณจํานวนนอยมาก คือ ประมาณ 56,447 ไร (จิระศักดิ์ 
และคณะ, 2542) สวนใหญอยูที่ปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือเปนปาพรุที่สมบูรณผืนสุดทายของ
ประเทศ และจากสถานการณปจจุบันที่พบวายังมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาพรุเพ่ือใชทําการกสิกรรม มีการตัดไมออก
จากปาเพื่อการแปรรูป และเผาถานจนเกินกําลังผลิตของปา รวมทั้งปญหาไฟปาเผาทําลายปาพรุในฤดูแลง   
จนวิตกวาในอนาคตขางหนาปาพรุที่สมบูรณจะหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองหาแนวทาง 
แกไขไมใหเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น การฟ้ืนฟูปาพรุดวยการปลูกพันธุ์ไม้เพ่ิมในพ้ืนที่พรุเสื่อมโทรมบริเวณที่ป่า
พรุถูกทาลายจากการตดัไม้และจากปญหาไฟเผาปา เพ่ือทําใหปาพรุกลับสมบูรณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นหนทาง
หนึ่งที่สามารถจะทำได้ ซึ ่งในการที่จะดำเนินกิจกรรมนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น        
จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลพ้ืนฐานด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่พรุที่เสื่อมโทรมและความสัมพันธ์ 
ของสภาพแวดล้อมนั้นกับพันธุไม้ที่จะทำการฟนฟูใหแน่ชัดเสียกอน โดยเฉพาะปจจัยสภาพแวดลอมของดิน
เป็นปจจัยที ่ส ําคัญมากปจจัยหนึ ่งที ่สามารถชี ้ว ัดถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของต้นไม้ที ่ปลูกได้       
(Coile, 1952) เพราะดนิเป็นแหล่งใหน้้ำ ใหธาตุอาหาร รวมทั้งอากาศแกตนไม้  
 งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงทำการศึกษาผลของการยกโคกและไม่ยกโคกต่อสภาพ
แวดลอมดินและการเจริญเติบโตของพันธุไม้ปาพรุบางชนิดในพ้ืนที่พรุเสื่อมสภาพเพ่ือหาขอมลูที่เกี่ยวกับสภาพ
แวดลอมดินและขอมลูการเจริญเติบโตของตนไมในพ้ืนที่ปาพรุเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของขอมูลที่จะนํามาใช
เปนแนวทางในการนํามาใชฟนฟูปาพรุใหฟนกลับเปนปาที่มีสภาพสมบูรณตอไป 

 
 
 



อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. อุปกรณ์  
 1.1 ไมปาพรุ จำนวน 4 ชนิด ได้แก่  หวาหิน  ปอสองสี  ระไมปา และหวานํ้า  
 1.2 pH meter 
 1.3 ORP meter 
 1.4 EC meter 
2. วิธีการ 
 2.1 วางแผนผังการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design : RCBD
) โดยแตละชนิดปลูกเปรียบเทียบ 2 สิ่งทดลอง (treatment) คือปลูกในพื้นที่ที่เตรียมพื้นที่โดยทําการยกโคก 
(ขุดดินรอบๆ หลักหมายแนว มากองรวมกันจนมีขนาด 0.5x0.5 เมตร สูง 0.3 เมตร) กับการไมยกโคก จํานวน 
4 ซํ้า 
 2.2 ปลูกพันธุไมปาพรุ จำนวน 4 ชนิด ระยะปลูก 2x2 เมตร 
 2.3 การเก็บตัวอยางดิน และการวิเคราะห์ 
      1) การเก็บตัวอยางดินเพ่ือใชศึกษาสมบัติของดินในภาคสนาม 
          ใชหลอดเจาะเก็บตัวอยางดิน เก็บตัวอยางดินที่ชวงความลึก 0-20, 20-40, 40-60 และ 60-
100 เซนติเมตร ในบริเวณรอบๆ โคนตนไมที่ระยะหางจากโคนตนไม ประมาณ 10-15 เซนติเมตร โดยสุมเก็บ
ตัวอยางดิน จํานวน 3 จุด ตอ 1 ซํ้า ทุก 2 เดือน นํามาตรวจสอบหาคาปฏิกิริยาดิน (soil reaction : pH)     ด
วย pH meter รีดอกซ โพเทนเชียล (redox potential : Eh) ดวย ORP meter สภาพการนําไฟฟาของ
สารละลายดิน (electrical conductivity : EC) ดวย EC meter 

2) การเก็บตัวอยางดินเพ่ือใชศึกษาสมบัติของดินในหองปฏิบัติการ 
         ทําการเก็บตัวอย่างดินในช่วงฤดูแล้ง ที ่ชวงความลึก 0-20, 20-40, 40-60 และ 60-100 
เซนติเมตร และในชวงฤดูฝน เฉพาะที่ชวงความลึก 0-20 และ 20-40 เซนติเมตร โดยการสุมเก็บตัวอยางดิน
แบบคอมโพไซต จํานวน 3 จุด ตอ 1 ซํ้า โดยใชหลอดเจาะเก็บตัวอยางดิน แลวนําตัวอยางดินที่เก็บไดในแต
ละซํ้าท่ีชวงความลึกเดียวกันมาผสมกัน จะไดตัวอยางดินคงเหลือทั้งหมด 192 ตัวอยาง มาวิเคราะหสมบัติของ
ดินที่สําคัญบางประการ ซึ่งคาดวาจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้คือ 1 ) ปฏิกิริยาดิน (pH) 2) การนํา
ไฟฟา (electrical conductivity : EC) 3) อินทรียวัตถุ (organicmatter) 4) ปริมาณดางที่แลกเปลี่ยนได้ 
(exchangeable base) 5) ปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable acidity) 6) ปริมาณอะลูมิเนียมที่
แลกเปลี่ยนได ้(Exchangeable Al) 7) คา Effective cation exchangeable capacity (ECEC)              8) 
คา Aluminium saturation 9) ปริมาณกํามะถันทั้งหมด (Total sulphur) 10) ปริมาณทองแดงที่สกัดได 
(Extractable Cu) 11) ฟอสฟอร ัสท ี ่ ใช ประโยชน ได้  (Available Phosphorus) 12) ความชื้นของดิน         
(soil moisture) และ 13) ความหนาแนนรวมของดิน (bulk density) 
 2.4  การเก็บขอมูลสภาพแวดลอมอ่ืนที่สําคัญบางประการ 
       ทําการวัดระดับความสูงของน้ำเหนือผิวดินหรือระดับความลึกของน้ำใต้ดินบริเวณพ้ืนที่ปลูก
ทดลองทุก 15 วัน วัดความเขมขนของสาร phenolic compound วัดคา pH และคา EC ของนํ้าเดือนละ     
1 ครั้ง เก็บขอมูลอุณหภูมิอากาศ และการกระจายของปริมาณนํ้าฝนในรอบปตลอดชวงเวลาที่เก็บขอมูล 
 2.5 การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของตนไม 



      ทำการตรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้  ทางด้านความสู ง ความเจร ิญเต ิบโตทาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้างของขนาดเรือนยอด ทุก 6 เดือน และศึกษาความลึกและรัศมีการกระจายของ
ระบบราก (ขุดดินอยางระมัดระวังใหเปนแทงขนาด 25x25 ตารางเซนติเมตร ลึก 1 เมตร บริเวณโคนตนไมที่
ปลูกทดลอง แลวนำดินมาลาง และแยกหาราก) พรอมสุมตัดตัวอยางตนไมเพ่ือนําคามาคํานวณหามวลชีวภาพ 
จํานวน 1 ครั้ง 
 2.6 การวิเคราะหขอมูล 
      นําขอมูลการเจริญเติบโตของตนไม ขอมูลเกี่ยวกับสมบัติของดินที่วิเคราะหได และขอมูลสภาพ
แวดลอมอ่ืนบางประการ มาวิเคราะหหาความสัมพันธและขอแตกตางตามหลักการทางสถิต ิ

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. ระดับความสูงของนํ้าในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
 การทวมขังของนํ้าในพื้นที่ถือเปนปจจัยสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดิน
และการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก จึงไดทําการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสูงของน้ำที่ทวมขังใน
บริเวณพ้ืนที่ศึกษาอยางตอเนื่อง ทุก 15 วัน ตลอดชวงเวลาของการศึกษา ซึ่งพบวามีระดับนํ้าทวมเหนือผิวดิน
สูงสุด 55 เซนติเมตร เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2541 และระดับนํ้าลดลงตํ่าสุดเมื่อตนเดือน พฤษภาคม 2541 
โดยมีระดับลดลงตํ่ากวาผิวดิน 76 เซนติเมตร (รูปที่ 1) 

2. สมบัติทางเคมีและสมบัติกายทางภาพของดิน 
 2.1 ปฏิกิริยาดิน 
      พบวาสวนใหญ่แลวคาปฏิกิริยาดินของดินที่วัดในสนามในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีแนวโนมมีค่า     
นอยกวาคาปฏิกิริยาดินของดินในพื้นที่ปลูกแบบไมยกโคก คือมีคาอยูระหวาง 3.62–4.53 และ 3.65–4.58 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 และ รูปที่ 2) ทั้งนี้เพราะการยกโคกพ้ืนที่กอนทําการปลูกตนไมนั้น เปนการทําใหดิน ณ 
จุดนั้น มีความสูงเพิ่มขึ้นจากผิวดินเดิม ทําใหดินมีโอกาสอยูในสภาพแหงมากขึ้น ในขณะที่ดินในพื้นที ่พรุ        
ที่ไมไดทําการยกโคกนั้น สวนใหญแลวอยูในสภาพเปยกชื้นและอยูในสภาพมีนํ้าทวมขังเปนระยะเวลานานกวา
การที่ดินอยูในสภาพมีนํ้าขัง จะทําใหธาตุที่มีประจุบวกสูง (high valency cations) เชน Fe3+ หรือ Mn4+ 
สามารถรับประจุลบได ทําใหประจุมีคาลดตํ่าลงมา และในที่สุด H+ จะสามารถรับประจุลบได กลายเปนกาซ
ไฮโดรเจน (2H+ + 2e-→H2) นอกจากนี้ในกรณีดินมีนํ้าขังหรือดินชื้นมากๆ พวกไอออนที่มีออกซิเจน        เป
นองคประกอบเชน NO3- หรือ SO42- จะสามารถรับ electron และมีการสูญเสียออกซิเจนและไฮโดรเจน 
(NO3- + 2H+ + 2e- →NO2- + H2O และ 2NO2- + 8H+ + 6e- → N2 + H2O) (Rowell, 1989) เมื่อมีการ
สูญเสีย H+ ทําใหความเขมขนของ H+ ในสารละลายดินลดลง สงผลทําใหปฏิกิริยาดินของดินในพื้นที่ไมยก
โคกซึ่งมีนํ้าทวมขังนานกวานี้ มีคาปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้น(ดินมีความเปนกรดนอยลง) หรืออาจกลาวไดวาการปล
อยใหดินแหงไมถูกนํ้าทวมขัง ทําใหดินมีความเปนกรดเพ่ิมข้ึน (pH นอยลง) 
 



 
รูปที่ 1 ระดบันํ้า (เซนติเมตร) ที่ทวมขังในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษา ตลอดชวงระยะเวลาที่ทําการเก็บขอมูลสภาพ  
         แวดลอมดิน และแสดงวันที่ทําการเก็บตัวอยางดิน 
 

 

รูปที่ 2 ปฏิกิริยาดิน (pH) ของดินที่วัดในสนาม บริเวณแปลงทดลองปลูกพันธุไมปาพรุ 4 ชนิด เปรียบเทียบ   
ระหวางพ้ืนที่ที่ทําการปลูกแบบยกโคกกับไมยกโคก ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร จากผิวดินใน    
ชวงเวลาต่างกัน 

 
 



 2.2 รีดอกซโพเทนเชียล 
      พบวาส่วนใหญ่แล้วตัวอย่างดินที่เก็บในเดือนพฤษภาคม 2541 ซึ่งเป็นฤดูแล้ง โดยพื้นที่ศึกษามี
ระดับนํ้าลดลงตํ่ากวาผิวดินตอเนื่องมาตั้งแตเดือนมีนาคม 2541 คารีดอกซโพเทนเชียลของดินในพื้นที่ปลูก
แบบยกโคกมีแนวโนมวามีคาสูงกวาคารีดอกซโพเทนเชียลของดินในพื้นที่ปลูกแบบไมยกโคก กลาวคือ           
คารีดอกซโพเทนเชียลของดินในพื้นที่ยกโคกสวนใหญมีคาอยูระหวาง 317–390 mV สวนดินในพื้นที่ปลูกแบบ
ไมยกโคก มีคาอยูระหวาง 276-380 mV (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 3) ซึ่งคารีดอกซโพเทนเชียลนี้ยังมีคาตํ่ากว่าดิน
ที่มีการระบายอากาศดีทั่วไป ซึ่งมีคาอยูในชวง 400-700 mV (Landon, 1991) ทั้งนี้เพราะในฤดูแลงเปน  ช่วง
ระยะเวลาที่ดินในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคก มีความแตกตางกันในสภาพของการถูกนํ้าทวมขังอย่าง
ชัดเจน (เนื่องจากในฤดูฝน มีระดับนํ้าทวมขังคอนขางสูงทําใหทั้งดินทั้งในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคกต
างก็อยูในสภาพถูกนํ้าทวมขังเหมือนกัน) การยกโคกเป็นการช่วยให้ดินมีความสูงเหนือกว่าผิวดินเดิมประมาณ 
30 เชนติเมตร ทําใหดินในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีโอกาสอยูในสภาพแหงไมถูกนํ้าทวมขังมากกวาดินในพื้นที่
ปลูกแบบไมยกโคก และการที่ดินในพื้นที่ปลูกแบบไมยกโคกมีโอกาสถูกนํ้าทวมขังมากกวานี้ ทําใหดินอยูใน
สภาวะขาด O2 นานกวา ทั้งนี้เพราะการแพร่กระจายของก๊าซในสภาวะที่มีนํ้าทวมขังนั้นจะชากว่าการกระจาย
ของก๊าซผานชั้นบรรยากาศประมาณ 10,000 เทา (Hinrich, Brian and George, 1985) ทําให้ O2 ที่แพร
กระจายลงมาในบริเวณดินที่มีนํ้าทวมขังนั้นมีปริมาณนอยกวา O2 ที่ถูกจุลลินทรียในดินใชไป อีกท้ังสารที่มี O2 
เปนองคประกอบอยูภายใน เชน ไนเตรต หรือ ซัลเฟต เมื่อมีนํ ้าขัง จะสามารถรับ electron แล้วเกิดการ
สูญเสีย O2 กลายเป็นกา๊ซในโตรเจน (NO3- → NO-2→N2) (Rowell, 1989) จึงทําใหคารีดอกซโพเทนเชียล
ของดินในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคก มีแนวโนมวามีคามากกวาในพ้ืนที่ปลูกแบบไมยกโคก 
 2.3 สภาพการนําไฟฟาของสารละลายดิน 
      สภาพการนําไฟฟาของสารละลายดินมีคาเปนปฏิภาคโดยตรงกับความเขมขนและชนิดของเกลือที่
ละลายอยูในสารละลายดิน ซึ่งถาความเขมขนของเกลือที่ละลายอยูนี้มีมากจนเกินไป จะทําใหเกิดความดัน
ออสโมติกสูงจนพืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารมาใช้ ประโยชน์ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าค่าสภาพการนำ
ไฟฟาของสารละลายดินในสนามที่วัดไดมีคาอยูระหวาง 0.015-0.118 dS/m ซึ่งถือว่าค่าสภาพการนำไฟฟ้า
ของสารละลายดินที่วัดได้ในดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ในการทดลองครั้งนี้ มีปริมาณความเขมขนของเกลืออยู
น้อยมาก จนไมมีผลตอการดูดซึมธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของพืช (พิสุทธ, 2527) 
 2.4 อินทรียวัตถ ุ
      พบวาปริมาณอินทรียวัตถุในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคกมีคาแตกตางกันนอย             คือ
มีคาอยูระหวาง 59-74 และ 57-69 เปอรเซนต ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3) และจากการนํา   คา
เฉลี่ยของตัวอยางดิน จํานวน 24 คู มาเปรียบเทียบกัน พบวามีเพียง 1 คูเปรียบเทียบเทานั้นที่ใหผลการ
แตกต่างกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงแนวโนม พบวาตัวอยางดินที่เก็บในฤดูฝน
ที่ทุกระดับความลึกและในฤดูแลง ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมี
ปริมาณอินทรียวัตถุมากกวาในพื้นที่ปลูกแบบไมยกโคก (ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และ รูปที่ 4) นั่นแสดงใหเห็น
ว่าการยกโคกหรือการทําเนินดินใหดินสูงขึ้น เปนการทําใหดินมีโอกาสอยูในสภาพแหงมากกวา ทําใหเศษใบไม 
กิ่งไม ยอยสลายไดรวดเร็วขึ้น จะสงผลให้เพ่ิมปริมาณอินทรีย์วัตถใุห้กับดนิและเมื่ออินทรีย์วัตถุยุอยสลาย    จะ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้เพ่ิมข้ึน อันจะสงผลชวยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกได้ 
 2.5 ปริมาณดางที่แลกเปลี่ยนได 
      ปริมาณดางที่แลกเปลี่ยนได อันประกอบดวยปริมาณของ Ca2+, Mg2+, K+ และ Na+ มีค่าอยู   
ระหวาง 0.68–2.86, 0.60-1.5, 0.08–0.58 และ 0.28–0.84 cmol(+)/kg ตามลําดับ โดยปริมาณดางที่



แลกเปลี่ยนไดนี้ พบวาบางครั้งในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีคามากกวา แตในบางครั้งมีคานอยกวา ซึ่งโดยปกติ   
แลวเมื่อมีการขังนํ้า ปริมาณดางที่แลกเปลี่ยนได จะมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะ Fe2+, Mn2+ จะไปไลที่ไอออน
บวกเหล่าน ให้มาอยู่ในสารละลายดิน (ทัศนีย , 2534) แต่ผลการทดลองในครั้งนี้ พบว่ามีทั้งที ่มีแนวโน้ม
สนับสนุน และที ่แยงกับทฤษฎีนี ้ ทั ้งนี ้เนื ่องจากในบริเวณพื ้นที ่ที ่ทําการทดลองเป นดินชนิดเดียวกัน 
สภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวของกับการทวมขังของนํ้าไมมีอิทธิพลมากนักตอการเปลี่ยนพื้นที่ของประจุบวกที่
แลกเปลี่ยนได จึงทําใหปริมาณประจุบวกเหลานี้ในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคก มีความแตกตางกันไม
มากนัก นอกจากนี้ในรอบปที่มีการทวมขังของนํ้า อาจทําใหมีการละลายและเคลื่อนยายของไอออนเหลานี้ได
ทั้งท่ีบริเวณท่ียกโคกและไมยกโคกสงผลใหปริมาณความเขมขนของไอออนตางๆ ในสารละลายมีคาใกลเคียงกัน 
 2.6 ปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนได และปริมาณอะลูมิเนียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
       จากผลการทดลองทพบว่าปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนได้ และปริมาณอะลูมิเนียมแลกเปลี่ยนได้   
ในดินที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคกนั้น มีคูเปรียบเทียบที่เปนสวนนอยคูเทานั้นที่ใหผลการเปรียบเทียบวามี
ความแตกตางกันทางสถิติ แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของความแตกตางแลว พบวาดินสวนใหญ
ในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนได และปริมาณอะลูมิเนียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวาดินใน
พื้นที่ปลูกแบบไมยกโคก กลาวคือในพื้นที่ปลูกแบบยกโคก มีคาอยูระหวาง 9.35-15.03 cmol(+)/kg ในพื้นที่
ปลูกแบบไมยกโคกมีคาอยูระหวาง 8.08-14.45 cmol(+)/kg สวนปริมาณอะลูมิเนียมแลกเปลี่ยนได ในพื้นที่
ปลูกแบบยกโคก มีคาอยูระหวาง 5.41-11.62 cmol(+)/kg ในพื้นที ่ปลูกแบบไมยกโคกมีคาอยูระหวาง     
4.91-10.92 cmol(+)/kg (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3) ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่ดินในพื้นที่ที่ทําการยก
โคก มีการระบายนํ้าและอากาศดี (สังเกตุไดจากคารีดอกซโพเทนเชียลที่สูงขึ้น) ทําใหมีสภาพเปนกรดเพ่ิมขึน้ 
ซึ่งส่งผลถึงการการละลายของสารประกอบอะลูมิเนียมที่ละลายได้มากขึ้น (Landon, 1991) และปลดปลอย
อะลูมิเนียมที่แลกเปลี่ยนไดออกมาในสารละลายดิน 
 2.7  Effective cation exchangeable capacity (ECEC)และAluminum saturation 
       ผลการคํานวณหาคา ECEC พบวาในพื ้นที ่ปลูกแบบยกโคกมีค าอยู ในชวง 10.71-18.86 
cmol(+)/kg ในพ้ืนที่ปลูกแบบไมยกโคกมีคาอยูในชวง 10.33-19.23 cmol(+)/kg และ ปริมาณ                Al 
saturation ในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีคาอยูในชวง 39.18-65.70 เปอรเซ็นต ในพื้นที่ปลูกแบบไมยกโคก    มี
ค่าอยูในชวง 34.23-66.01 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความสอดคลองกับปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนไดและปริมาณ
อะลูมิเนียมที่แลกเปลี่ยนได ดังที่ไดอธิบายมาแลว 
 2.8 ความเขมขนของกํามะถันทั้งหมด 
      พบวาความเขมขนของกํามะถันทั้งหมดของดินในบริเวณพ้ืนที่ที่ทําการยกโคกสวนใหญมีคาสูงกว่า
ในพ้ืนที่ที่ไมทําการยกโคก โดยในฤดูฝนมีปริมาณของกํามะถันทั้งหมดมากกวาในฤดูแลง คือในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ย
อยู ในระหวาง 47.92-122.92 mg/kg สวนในฤดูแล งมีค าเฉลี ่ยอยู ในระหวาง 18.33-45.83 mg/kg          
ความเขมข้นของกํามะถันทั้งหมดเฉลี่ยของดินในบริเวณพื้นที่ทดลองนี้มีค านอยกวาคาเฉลี่ยของปริมาณ
กํามะถันทั้งหมดของดินบริเวณชุมชื้นทั่วไป ที่พบวามาคาเฉลี่ยประมาณ 500 mg/kg (0.05 เปอรเซ็นต) 
(อํานาจ, 2535) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวอยางดินที่เก็บเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ เก็บที่ระดับความลึก 0-100 
เซนติเมตร ซึ่งความลึกในระดับนี้นั้น ยังไมลึกถึงชั้นความลึกที่มีการสะสมของ jarosite (KFe3(SO4)2(OH)6)    
ซ่ึงเปนแรทีมีกํามะถันเปนองคประกอบ โดยพบวาในบริเวณพ้ืนที่ที่ทําการศึกษานี้ ชั้นของดินพีทมีความหนาถึง 
3 เมตร และโดยปกติชั้นที่มีการสะสมของ jarosite จะอยูที่ระดับความลึกใตระดับความลึกของชั้นดินพีท 
  
 



 2.9 ทองแดงท่ีสกัดได้ 
      จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาทองแดงที่สกัดได มีคาอยูระหวาง 0.05-0.85 mg/kg ซึ่งถือไดว่ามี
ปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณทองแดงที่สกัดไดที่พบในดินทั่วไป ดินชั้นบนมีแนวโนมวามีคาปริมาณ
ทองแดงท่ีสกัดไดมากกวาในดินชั้นลาง อาจเปนเพราะวาธาตุทองแดงเปนธาตุที่ถูกดูดซับไดอยางแข็งแรงในรูป
ของ Cu2+ และ CuOH + (สมศักดิ์, 2537) ทําใหโอกาสที่จะถูกชะลางลงสูดินชั้นลางมีนอย และการที่ทองแดง
ที ่สกัดไดมีคาตํ ่านี ้ อาจเปนผลเนื ่องมาจากการทําปฏิกิริยาและการตรึงของทองแดงกับสาร Phenolic 
compound (Tadano, Pantanahiran and Nilnond, 1992) โดยพบว่าความเข้มข้นของสาร phenolic 
compound ของนํ้าในบริเวณพ้ืนที่ทดลองที่วัดไดในครั้งนี้มีคาอยูระหวาง 0.01-1.67 mg/l 
 2.10 ฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนได ้
        ปริมาณฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนได มีคาอยูระหวาง 5.75-101 mg/kg โดยดินในพื้นที่ปลูกแบบ
ยกโคกสวนใหญมีฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนไดนอยกวาดินในพื้นที่ปลูกแบบไมยกโคกทั้งนี้เพราะการยกโคกทํา
ใหดินมีโอกาสอยูในสภาพออกซิเดชันมากกวา ซึ่งมีผลใหคาปฏิกิริยาดินของดินตํ่ากวา (ดินมีความเปนกรด    
มากกวา) ทําใหการละลายของฟอสเฟตไดลดลง เนื่องจากฟอสเฟตไปทําปฏิกิริยาและถูกตรึงกับอะลูมิเนียมที่
แลกเปลี่ยนไดที่ละลายออกมามากในสภาพดินเปนกรด 
 2.11 ความชื้นของดิน 
        พบวาในดินชั้นบนมีความชื้นนอยกวาในดินชั้นลาง กลาวคือในดินชั้นบนมีความชื้นอยูระหว่าง 
285.8–705 เปอรเซ็นต สวนดินชั้นลางมีความชื้นอยูระหวาง 571.76–889.91 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)      
อาจเนื่องมากจากการที่ดินชั้นล่างอยู่ในสภาพถูกน้ำท่วมขงันานกว่า อยู่ใกล้กับระดับน้ำใต้ดินซึ่งทำให้ดินอยู่ใน
สภาพที่ม่ีนํ้าทว่มขังอ่ิมตวัด้วยนํ้าอยูเกือบตลอดเวลา 
 2.12 ความหนาแนนรวมของดิน 
        พบว่าในพ้ืนทีป่ลูกไมห้ว้าหิน และ หว้าน้ำที่เกือบทุกระดับชั้นความลึก รวมทัง้ในพ้ืนทีป่ลูกไม้ปอ
สองสี และ ระไมปา ที่ระดับความลึก 40-60 และ 60-100 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินในพื้นท่ีปลูกแบบยกโคกมี
แนวโนมวามีคาความหนาแนนรวมมากกวาในพื ้นที ่ปลูกแบบไมยกโคก คือสวนใหญมีคาอยู ระหวาง          
0.9–0.16 g/ml และ 0.8–0.14 g/ml ตามลําดับ อาจเปนเพราะพบวาสวนใหญแลวในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมี
ปริมาณของรากพืชผสมปนอยูเปนปริมาณมากกวาในพื้นที่ปลูกแบบไมยกโคก (รูปที่ 7) การที่มีรากพืชปนอยู
ในปริมาณมากนั้น อาจทําใหมวลของดินมีคามากขึ้นสงผลใหคาความหนาแนนรวมมีคาเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งทั้งที่
พบวาตัวอยางดินทีเ่กบ็ในฤดฝูนอันเป็นฤดููกาลเดียวกับทีเ่กบ็ตวัอย่างดนิมาวิเคราะห์หาคา่ความหนาแน่นรวมนี้ 
มีปริมาณของอินทรียวัตถุในพื ้นที ่ปลูกแบบยกโคกมีคามากกวาในพื้นที ่ปลูกแบบไมยกโคก (ตารางที ่ 2     
ตารางที่ 3 และ รูปที่ 4) ดวยอินทรียวัตถุเปนสารที่เบา (สําอาง, 2535) ดังนั้นการที่ดินมอิีนทรียวัตถุในปริมาณ
มากกว่านาจะทําใหคาความหนาแนนรวมมีคานอยลง แตกลับพบวาคาที่วัดไดมีคาตรงกันขาม นั่นแสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลของรากพืชที ่ผสมปนอยู ในดินมีอิทธิพลตอความหนาแนนรวมของดินมากกวาอิทธิพลของ
อินทรียวัตถุ ประกอบกับดินในพื้นที่ทดลองนี้ทั้งดินในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคก เปนดินอินทรีย     
ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุในปริมาณที่สูงมากกวาในดินทั่วๆ ไป ดังนั้นปริมาณอินทรียวัตถุที่แตกตางกันขนาดนี้ 
จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนรวมของดินไมมากนัก ยกเวนในไมปอสองสีและไมระไมปาที่
ระดับความลึก 0-20 และ 40-60 เซนติเมตรจากผิวดิน ที่พบวามีรากขนาดคอนขางใหญในปริมาณมากกวา
รากของไมหวาหินและหวานํ้า การที่มีรากขนาดใหญกวานี้อาจทําใหเกิดชองวางในอากาศมาก สงผลใหมวล
ของดินมีคานอย ค่าความหนาแนนรวมในดินบริเวณนั้นจึงมีคานอยตาม  



ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของปฏิกิริยาดิน (pH) รีดอกซโพเทนเซียล (Eh, mV) และ สภาพการนําไฟฟา (EC,dS/m) ของดินที่วัดในสนาม ในบริเวณพ้ืนที่แปลงทดลองปลูกพันธุ       
             ไมปาพรุ ในชวงเวลาตางๆ เปรียบเทียบระหวางในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกกับไมยกโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีที่สําคัญของดินในบริเวณพ้ืนที่แปลงทดลองปลูกพันธุไมปาพรุ ซึ่งเก็บตัวอยางในฤดูฝน (มกราคม 2541) แลวนําไปวิเคราะหสมบัติดินในหอง  
             ปฏิบัติการ เปรียบเทียบระหวางในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกกับไมยกโคก 

 
 

 
 
 

 
สรุป 

 จากการศึกษาและทดสอบพันธุ์ยาง สวนยางทักษิณราชนิเวศน์ ได้ปลูกสร้างสวนยางตัวอย่างโดยใช้ยางจำนวน 5 พันธุ์ คือ RRIM 600 (check), RRIM 600 ติดตา
เปลี่ยนยอดด้วยพันธุ์ GT1, GT 1, PB 5/51 และ KRS 21 พบว่า ยางพันธุ์ GT 1 มีขนาดรอบลำต้นดีที่สุด 81.9 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIM 600 ติดตาเปลี่ยนยอด 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
 
 
 



ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่สําคัญบางประการของดินในบริเวณแปลงทดลองพรรณไมปาพรุ ซึ่งเก็บตัวอยางในฤดูแลง (มิถุนายน 2541) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปที่ 3 รีดอกซโพเทลเชียล (Eh,mV) ของดินในบริเวณแปลงปลูกไมระไมปาที่วัดในหองปฏิบัติการเปรียบเทียบ  
          ระหวางพ้ืนที่ที่ทําการปลูกแบบยกโคกกับพ้ืนที่ที่ปลูกแบบไมยกโคก ในชวงระยะเวลาตางกัน 

 

รูปที่ 4 ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) ของดินในบริเวณแปลงปลูกไมหวานํ้าที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัติการ 
          เปรียบเทียบระหวางพ้ืนที่ที่ทําการปลูกแบบยกโคกกับพ้ืนที่ที่ปลูกแบบไมยกโคก ที่ระดับความลึก    
          0-20 และ 20-40 ซม. จากผิวดิน ในชวงระยะเวลาตางกัน 

 
 



3. ข้อมูลสภาพแวดลอมอ่ืนที่สําคัญบางประการ 
 3.1 ความเขมขนของสาร phenolic compound 
      ความเขมขนของสาร phenolic compound ของนํ ้าในบริเวณพื้นที ่ทดลองที ่วัดได ในครั้งนี้     
มีคาอยูระหวาง 0.01-1.67 mg/l ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการศึกษาของปญญา (2541) ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลกอน
การศึกษาในครั้งนี้ประมาณ 6 ป นั้นแสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่ผานไป 6 ป นั้น สมบัติของนํ้าที่เกี่ยวกับสาร 
phenolic compound ยังไมเปลี่ยนมากนัก การที่มีสาร phenolic compound อยูในนํ้านี้ จะไปทําปฏิกิริยา
กับทองแดงในสารละลายดิน ทําใหปริมาณทองแดงท่ีสกัดไดในดินพรุมีคาตํ่า ดังที่ไดกลาวมาแลว      ขางตน 
 3.2 สภาพการนําไฟฟาของนํ้า 
      สภาพการนําไฟฟาของนํ้าที่วัดไดในการศึกษาครั้งนี้ มีคาอยูระหวาง 0.01-0.088 dS/mในขณะที่
ในดินที่วัดในหองปฏิบัติการมีคาอยูระหวาง 0.17-0.45 dS/m ตามลําดับ ดังนั้นสภาพการนําไฟฟาของนํ้า    
มีคาตํ่ากวาในดิน 
 3.3 pH 
      จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาคา pH ของนํ้าที่วัดไดมีคาอยูระหวาง 3.98-4.68 ซึ่งมีคาตํ่ากวา
มาตรฐานคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการชลประทาน ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และการพลังงาน เมื่อป 2521 ที่กําหนดไวที่ระดับ 5.5–8.4 และมีตํ่ากวาจากผลศึกษาของปญญา (2541)     ที่
ไดศึกษาไวกอนหนานี้ 6 ป ที่พบวา pH ของนํ้า ในปาพรุโตะแดงมีคาอยูระหวาง 4.4-5.9 นํ้าที่มีคา pH     ตํ่า
นั้น เมื่อไหลผานไปยังพื้นที่อื่นๆ อาจทําใหดินในบริเวณนั้นมีความเปนกรดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ    ต
อสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคตได้ 

4. การเจริญเติบโตของตนไม 
 4.1 การเจริญเติบโตทางดานความสูง 
      1) การเจริญเติบโตทางดานความสูงของไมหวาหิน 
          ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตทางดานความสูงในครั้งแรก เมื่อกลาไมมีอายุได 6 เดือน
หลังจากปลูก พบวาตนไมที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคก มีขนาดสูงเพ่ิมข้ึนจากเดิมเพียงเล็กนอย
ใกลเคียงกัน คือมีความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10 และ 11 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ผลของการตรวจสอบ
ในครั้งตอมาเม่ือกลาไมมีอายุได 1 ถึง 3 ป พบวาไมหวาหินที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกมีความสูงสูงกวาโดย
มีความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเฉพาะผลการตรวจสอบที่อายุ 3 ปนั้น พบว่ามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แตอยางไรก็ตามหลังจากนั้นเปนตนไป ถึงแมจะพบว่า
ผลการเจริญเติบโตทางดานความสูงของตนไมในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกยังคงมีความสูงมากกวาความสูงของต้น
ไมในพ้ืนที่ปลูกแบบไมยกโคกทุกครั้งที่ทําการตรวจสอบ (ตารางท่ี 4 และ รูปที่ 5 ก.) แต่พบว่ามเีฉพาะที่อายุได 
4 ป, 6 ป และ 8 ป 6 เดือน เทานั้น ที่ใหผลการตรวจสอบว่าความสูงของต้นไม้ ในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกและ
ในพ้ืนทีป่ลูกแบบไม่ยกโคกมีความสูงแตกต่างกันทางสถิต ิ(P<0.05) 

2) การเจริญเติบโตทางดานความสูงของไมปอสองสี 
           การเจริญเติบโตทางด้านความสูงของไม้ปอสองสี ในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกหลังจากปลูกได้     
6 เดือน พบว่ากลา้ไมท้ี่ปลูกยงัไม่มีการเปลี่ยนพ้ืนทีท่ั้งนี้ เพราะพันธ์ไม้บางชนิดจะอยู่ในสภาพพักตัว (inactive) 
ระยะหนึ่งกอน จึงจะคอยพัฒนาการเจริญเติบโต ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ Atipanumpai (1982) ที่พบว่า
กลาไมเลี่ยน (Melia azedarach) ที่ปลูกในพื้นที่ที่เปยกนํ้า (wet site) และสภาพดินปกติ (normal site) 
หลังจากปลูกจะอยูในสภาพ inactive ประมาณ 10-15 สัปดาห แลวคอยๆ พัฒนาการเจริญเติบโตไปตาม
สภาพแวดล้อมทที่ตนไมนั้นขึ้นอยู่ พบว่าต้นไม้พื้นที่ปลูกแบบยกโคกและไม่ยกโคกในพ้ืนที่ปลูกไม้ปอสองสีนี้     



มีความสูงเฉลี่ยแตกต่างกันเพียง 3-27 เซนติเมตร ซึ่งถือได้วาเป็นความสูงที่สูงกว่ากันเพียงเล้กน้อยเท่านั้น 
และพบว่าไม่มีคาใดให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4 และรูปที่ 5 ข.) จึงถือไดวาในทาง
สถิติแลวไมปอสองสีที่ปลูกในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกกับการปลูกโดยตรงในสภาพพื้นที่ธรรมชาติที่ไม ไดทําการ
ยกโคกพื้นดินกอนปลูกนั้น มีอัตราการเจริญเติบโตทางความสูงที่ไมแตกตางกัน นั้นคือถาหากพิจารณาเฉพาะ
ผลการเจิรญเติบโตทางด้านความสูงของไม้ปอสองสีเพียงอย่างเดียวแล้ว จึงไมมีความจาเป็นที่จะต้องทำการยก
โคกพ้ืนทีเ่พ่ือทําการปลูกไมชนิดนี้แตอยางใด 

3) การเจริญเติบโตทางดานความสูงของไมระไมปา 
  ผลการเปรียบเทียบความสูงของไมระไมปาในพื้นที่ปลูกที่ทําการยกโคกกับในพื้นที่ปลูกที่ไม
ทําการยกโคก ที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนหลังจากปลูก จนต้นไม้มีอายุได้ 8 ป 6 เดือน พบว่าในทุกครั้งของการวัด
ข้อมูลความสูงของไมระไมปาในพื้นที่ปลูกที่ทําการยกโคกพื้นที่กอนปลูก มีความสูงมากกวาความสูงของไมระ
ไมปาที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไมทําการยกโคก (ตารางท่ี 4 และ รูปที่ 5 ค.) และท่ีอายุ 1 ป, 1 ป 6 เดือน, 2 ป และ 2 
ป 6 เดือน ใหผลการเปรียบเทียบที่แตกตางกันทางสถิต ิ(P<0.05) ดวย 

4) การเจริญเติบโตทางดานความสูงของไมหวานํ้า 
  พบว่าหลังจากปลูกได้ 6 เดือนกล้าไม้ที่ปลูกมีการเปลี่ยนพ้ืนที่ทางด้านความสูงเพ่ิมขึ้น 5
เซนติเมตร เท่ากันทั้งในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคก และเมื่ออายุผานไป 1 ป พบวาตนไมที่ปลูกใน
พ้ืนที่ที่ทําการยกโคกมีความสูงเทากับ 1.04 เมตร สวนตนไมที่ปลูกในพ้ืนที่ไมยกโคกมีความสูง 0.84 เมตร และ
เมื่อตนไมมีอายุ 1 ป 6 เดือน ถึง 3 ป 6 เดือน พบวาไมหวานํ้าในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีความสูงมากกว่าใน
พื้นที่ปลูกแบบไมยกโคก โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทั้ง 5 ครั้งอยางตอเนื่อง สวนผลการเปรียบเทียบหา
ความแตกตางทางสถิติ ตั้งแตตนไมมีอายุ 3.5 ป ขึ้นไปพบวาทุกครั้งที่ทําการวัดขอมูลตนไมในพื้นที่ปลูกแบบ
ยกโยกมีความสูงมากกว่าต้นไม้ในพ้ืนที่ปลูกแบบไม่ยกโคก (ตารางที่ 4 และ รูปที่ 5 ง.) แตมีเฉพาะผลการ
เปรียบเทียบในการวัดขอมูลเมื่ออายุ 5 ป, 7 ป 6 เดือน และ 8 ป เพียงสามครั้งเทานั้นที่ใหผลการเปรียบเทียบ
ทางสถิติวาตนไมในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกมีความสูงมากกวาตนไมในพ้ืนที่ปลูกแบบไมยกโคก 
 4.2 การเจริญเติบโตทางดานเสนผาศูนยกลาง 

1) การเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของไมหวาหิน 
  จากการตรวจวัดการเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของไมหวาหินหลังจากปลูกได 6 เดือน 
พบวาไมหวาหินในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีความโตทางเสนผาศูนยกลางเพิ่มขึ้น 0.42 เซนติเมตร ในขณะที่ใน
พื้นที่ปลูกแบบไมยกโคกมีความโตทางเสนผาศูนยกลางเพิ่มขึ้นเพียง 0.18 เซนติเมตร และความแตกตางนี้      
มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นตดวย นั่นคือผลของการยกโคกเริ่มมีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของไมหวาหินที่ชวงอายุนี้แลว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับความสูงของ       
ไมหว้าหิน พบวาที่อายุเดียวกันนี้ ยังไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และผลการวัดขอมูลในครั้งตอมา คือเมื่อ
อายุหลังจากปลูก 1 ถึง 6 ป พบวาทุกครั้งที่เก็บขอมูลตนไมในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีความโตทางเสนผาศูนย
กลางมากกว่าต้นไม้ในพ้ืนที่ปลูกแบบไม่ยกโคกทุกครั้ง และในทุกครั้งเป็นความแตกต่างที่แตกต่างกันอย่างมี  
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4 และ รูปที่ 6ก) ดวย จากนั้นหลังจากอายุ 6 ป ไปจน 8 ป 6 เดือน 
ปรากฏวาตนไมในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกยังคงมีความสูงมากกว่าในพ้ืนที่ไม่ยกโคก แต่เป็นความแตกต่างที่ไม่มี
นัยสําคญัทางสถติิ 
   
 

2) การเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของไมปอสองสี 



  พบวาการเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของไมปอสองสีในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกและพ้ืนที่
ปลูกแบบไมยกโคกนั้น มีความแตกตางกันทางสถิติเฉพาะที่อายุ 2 ป เพียงครั้งเดียวโดยตนไมในพ้ืนที่ปลูกแบบ
ยกโคกมีความโตทางเส้นผ่าศูนยกลางเฉลี่ยมากกว่าในพ้ืนทีป่ลูกแบบไม่ยกโคก คือมีคาเท่ากบั 3.52 และ 2.91 
เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับที่ชวงอายุอ่ืนๆ ตั้งแตเริ่มปลูกจนตนไมมีอายุได 8 ป 6 เดือน พบวามีคาความโต
แตกตางกัน โดยความโตทางเสนผาศูนยกลางของไมปอสองสีในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกมีคามากกวาในพ้ืนที่ปลูก
แบบไมยกโคกในทุกครั้งที่ทําการวัดขอมูล (ตารางท่ี 4 และ รูปที่ 6ข.) 

3) การเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของไมระไมปา 
  พบวาความโตทางเสนผาศูนยกลางของไมระไมปาในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคกของ
การทดลองนี้ ที่อายุ 6 เดือน ถึง 3 ป 6 เดือน ที่อายุ 5 ป 6 เดือน ถึง 6 ป ที่อายุ 7 ป ถึง 7 ป 6 เดือน และที่
อายุ 8 ป 6 เดือน พบวาไมระไมปาในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีความโตทางเสนผาศูนยกลางมากกวาใน พื้นที่
ปลูกแบบไมยกโคก โดยใหผลการเปรียบเทียบที่มีคาแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) สวนที่อายุอื่น พบวาให
ความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 4 และ รูปที่ 6ค.) 

4) การเจริญเติบโตทางเสนผาศูนยกลางของไมหวานํ้า 
  พบวาไมหวานํ้ามีรูปแบบการเจริญเติบโตทํานองเดียวกับพันธุ ไมชนิดอื่นที่กลาวมาแลวคือ 
เริ่มปรากฏใหเห็นความแตกตางตั้งแต ที่อายุ 6 เดือนหลังจากปลูก แตตอมาเมื่อมีอายุครบ 1 ปเต็มพบวามี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ และปรากฏความแตกตางทางสถิติอีกครั้งที่อายุ 1 ป 6 เดือน ตอเนื่อง
จนถึงเมื่ออายุ 3 ป โดยเฉพาะที่ชวงอายุ 1 ป 6 เดือน ถึง 2 ป 6 เดือน ใหผลการตรวจสอบที่มีความแตกต่าง
กันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ดวย และตอมาที่อายุ 3 ป 6 เดือน ถึง 8 ป 6 เดือน ผลการตรวจสอบใหคา 
แตกตางที่ไมมีนัยสําคัญ ยกเวนเฉพาะที่อายุ 6 ปเพียงครั้งเดียว ที่ใหผลการตรวจสอบที่มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 4 และ รูปที่ 6ง.) 
 4.3 การเจริญเติบโตทางดานความกวางของเรือนยอด 
      ไดเริ่มเก็บขอมูลขนาดความกวางของเรือนยอดเมื่ออายุ 4 ป 6 เดือน ผลการศึกษาพบว่าขนาด
ความกวางของเรือนยอดของไมหวาหิน ระไมปา และหวานํ้า ในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกนั้น มีขนาดความกวาง
ของขนาดเรือนยอดกวางกวาขนาดความกวางของเรือนยอดในพื้นที่ปลูกที่ปลูกโดยไมทําการยกโคกกอนปลูก
ในทุกชวงอายุ และมีความแตกตางที่คอนขางชัดเจนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกไมระไมป่าและไมหวานํ้า      
ที่พบวาใหคาความแตกตางที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในเกือบทุกครั้งที่ทําการวัดขอมูลนั้น
แสดงให้เห็นว่าผลของการยกโคกพ้ืนที่กอนปลูกมีอิทธิพลอยางมากตอการเจริญเติบโตทางด้านความกวางของ
เรือนยอดของไมระไมปาและไมหวานํ้า การยกโคกพื้นที่กอนทําการปลูก จะชวยใหไมระไมปาและไมหวานํ้ามี
อัตราการเจริญเติบโตทางดานความกวางของเรือนยอดเร็วขึ้น สวนในไมหวาหินและ   ปอสองสี พบวาไมมี     
คาใดท่ีใหผลการตรวจสอบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4.4 ระบบรากของตนไม้ 
      พบวาสวนใหญแลวระบบรากของพันธุไมที่ปลูกทดลองทั้ง 4 ชนิด ดังกลาว ที่ปลูกในพื้นที่ที ่ทํา
การยกโคกมีปริมาณของราก ทั้งรากขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และรากขนาดใหญ มากกวาปริมาณรากของ   
ตนไมที่ปลูกในพื้นที่ที่ไมทําการยกโคก และพบวาการกระจายของรากของตนไมทุกชนิด สวนใหญจะปรากฏ
พบเฉพาะที่ระดับความลึก 0-40 เซนติเมตร จากผิวดิน ยกเวนในไมหวาหิน และไมปอสองสี ที่พบวาในระดับ
ความลึก 40-60 เซนติเมตรจากผิวดิน ยังสามารถพบรากกระจายอยู บาง ซึ ่งพันธุ์ไม้ทั ้งสองชนิดนี้ มี
ความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีกว่าพันธุ์ไม้อีก 2 ชนิดที่เหลือ สําหรับขนาดของรากที่วัดไดจากการแยก
รากออกเปนขนาดความโตตางๆ คือที่ความโตทางเสนผาศูนยกลางนอยกวา 0.5, 0.5-2, 2-5, 5-10, 10-20 



และมากกวา 20 มิลลิเมตร พบวาในไมหวาหินรากสวนใหญมีขนาดเล็กกวา 20 มิลลิเมตร โดยกระจายใน
ขนาดความโตต่างๆ ในปริมาณใกล้เคียงกัน ไมระไมป่ามีรากขนาดเล็กใกล้เคียงกับรากของไม้หว้าหิน แตมีราก
ที่มีความโตมากกวา 20 มิลลิเมตร มากกวาสวนในไมปอสองสี พบวามีรากขนาดใหญ่ในปริมาณมากกว่าราก
ขนาดกลางและเล็ก สวนในไม้หว้าน้ำพบว่ารากส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร 
 4.5 มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (Biomass above ground) 
      พบวาไมหวาหินที่อายุ 8 ป 6 เดือน ในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีมวลชีวภาพในสวนของลําตน ใบ 
กิ่ง และมวลชีวภาพรวม มากกวาในพ้ืนที่ปลูกแบบไมยกโคก โดยเฉพาะในสวนของลําตนใหผลความแตกต่างที่
มีความสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ดวย (ตารางที่ 5) นอกจากนี้พบวามวลชีวภาพรวม
ของไมปอสองสีที่ปลูกในพื้นที่ปลูกแบบยกโคกมีคานอยกวามวลชีวภาพรวมของไมหวาหินที่ปลูกในพื้นที่ปลูก
แบบยกโคกประมาณ 6.65 เทา 
 



ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตในดานตางๆ ของตนไมในแปลงทดลองปลูกพันธุไมปาพรุ ที่อายุตางๆ ตั้งแตเริ่มปลูกถึงอายุ 8 ป 6 เดือน เปรียบเทียบระหวางการปลูกในพื้นที ่ 
             ยกโคกและไมยกโคก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปที่ 5 การเจริญเติบโตทางดานความสูงจากดินถึงจุดยอดสูงสุด (เมตร) ของพันธุไมปาพรุ 4 ชนิด ที่อายุตางๆ   
         เปรียบเทียบระหวางการปลูกในพื้นที่ยกโคกกับไมยกโคก 

 

รูปที่ 6 การเจริญเติบโตทางดานเสนผาศูนยกลาง (เซนติเมตร) ของพันธุไมที่ปลูกทดลอง 4 ชนิด ที่อายุตาง ๆ   
          เปรียบเทียบระหวางการปลูกในพื้นที่ยกโคกกับไมยกโคก 



ตารางที่ 5 ปริมาณมวลชีวภาพสวนเหนือพ้ืนดิน (นํ้าหนักแหง, กิโลกรัม) ของไมหวาหิน และไมปอสองสี ที่อายุ   
              8 ป 6 เดือน เปรียบเทียบระหวางการปลูกในพ้ืนที่ปลูกแบบยกโคกและไมยกโคก 

ชนิดไม้ 
รูปแบบการ

ปลูก 
ปริมาณมวลชีวภาพส่วนเหนือผิวดิน (น้ำหนักแห้ง, กิโลกรัม) 
ลำต้น ใบ กิ่ง รวม 

หว้าหิน 
ยกโคก 16.16 2.52 12.22 30.90 

ไม่ยกโคก 7.62* 0.91 3.15 11.67 

ปอสองสี 
ยกโคก 3.66 0.32 0.73 4.65 
ไม่ยกโคก 3.47 0.33 0.45 4.25 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
สรุป 

 ผลของการยกโคกพ้ืนที่กอนทำการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ปาพรุซึ ่งมีนํ ้าท่วมขังอยู่เกือบทั้งปีนั ้นทําให้
สภาพแวดล้อมดินบริเวณที่ทําการยกโคกสวนใหญเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกโคกจะทำให้ดินมีการระบายน้ำและระบายอากาศดีขึ้นมีสภาพเหมาะสมต่อ
การหายใจของรากพืชและการยอยสลายของอินทรียวัตถุ ที่สามารถปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชไดเพิ่มขึ้น
โดยดังจะเห็นไดจากการที่พบวาตนไมที่ปลูกในที่ที่ทําการยกโคกพื้นที่กอนทําการปลูกตนไมนั้น มีผลการ
เจริญเติบโตในทุกดานไดดีกวาตนไมที่ปลูกในที่ที่ไมทําการยกโคก แตอยางไรก็ตามพบวาพันธุไมหนึ่งชนิดจากที่
ปลูกทดลองสี่ชนิด ใหผลการเจริญเติบโตที่ไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากการทําโคกตองใชแรงงาน คิดเปนค่า
ใชจายตอไรในอัตราคอนขางสูง ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการปลูกสรางสวนปา จึงไมมีความจํา
เปนที่จะตองทําการยกโคกเต็มทั้งแปลงแตจําเป้นต้องศึกษาถึงอิทธิพลของการยกโคกที่มีตอการเจริญเติบโต
ของพันธุ์ไม้ให้เจาะจงเป็นชนิดๆ ไปให้แน่ชัดเสียก่อน นั่นคือผลการทดลองในครั้งนี้ จะทำให้ได้ขอมูลสําคัญใน
การปลูกฟนฟูปาพรุเสื่อมโทรม ที่จะตองทําการยกโคกสําหรับการปลูกพันธุไมบางชนิดและไมจําเปนตองทํา
การยกโคกสําหรับในการปลูกพันธุ ไมบางชนิด ทั้งนี้เพื ่อใหตนไมที่ปลูกอยูรอดได มีการเจริญเติบโตไดดี         
ในขณะเดียวกันเปนการประหยัดคาใชจายดวย เป็นผลให้การปลูกปาในพ้ืนที่พรุเสื่อมโทรมดังกล่าวประสบ
ความสำเร็จมากข้ึน 
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