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บทคัดย่อ 
การจำแนกประเภทของสังคมพืชป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปี 2531 – 2532 ในพื้นที่

บริเวณสหกรณ์นิคมบาเจาะ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมนํ้าบางนรา ปาสงวนแห่งชาติ ปาโคกไมเรือ และปาสงวน
แหงชาติปาโคกจะโก จังหวัดนราธิวาส โดยใชแปลงตัวอยางขนาด 40x40 เมตร ในบริเวณปาที่มีลักษณะสังคม 
พืชแตกตางกัน และใชแปลงตัวอยางขนาด 5x5 เมตร ในบริเวณสังคมพืชที่มีไมยืนตนขึ้นอยู ดําเนินการบันทึก
ชนิดพืชและนับจํานวนตนพืชในแปลงตัวอยาง ทําการวิเคราะหความแปรปรวนของพรรณพืช และแยกประเภท
ของสังคมพืช พบวา สามารถแยกประเภทของสังคมพืชออกไดเปน 42 ประเภท คือ ปาพรุกะเปรียะ ปาพรุ
กะพ้อแดง ปาพรุหลุมพี ปาพรุหมากแดง ปาพรุมะฮัง ปาพรุกะบุย ปาพรุเสม็ดขาว ปาพรุผสมเสม็ดขาว ปาบึง
ผสม ปาเสม็ดขาว พรุดงเคลง ดงเคลง พรุดงสาคู ดงสาคู พรุดงกะพอแดง พรดงหลุมพี พรุดงเตย ดงเตย พรุบึง
คมบาง พรุบังหญาปลอง พรุหญาปลอง ทุงหญาปลอง พรุบังหญ้าไทร ทุงหญาไพร พรุทุงหญาขาวผี ทุงหญา
ข้าวผี พรุดงหญาครน ทงุหญาครน พรุกระจูดหนู ทุงกระจูดหนู พรุดงปรือ ดงปรือ พรุผักกูดโยง พรุกระจูดใหญ่ 
พรุกกเหลี่ยม พรุกกขี้หมา พรุบังกก พรุทงุบอนคัน ทุงหญาแดง และทุงหญาคา 

 
 

คำสำคัญ : พืชป่าพรุ นราธิวาส 

หลักการและเหตุผล 
 สังคมพืชป่าพรุเป็นสังคมพืชที่มีลักษณะเฉพาะตัว เกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือสภาพเป็น แอ่งน้ำจืดท่วมขัง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีพืชพรรณและสัตว์ชนิดต่างๆ อยู่จำนวนมาก เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางด้านนิเวศวิทยา
อย่างมหาศาล การทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติและนิเวศของป่าเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความเสียหายต่อ
ธรรมชาติป่าพรุอย่างร้ายแรง ป่าพรุเป็นสังคมป่าดงดิบชนิดพิเศษชนิดหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะตัว ประกอบด้วย
ซากพืชและอินทรียวัตถุทับถมรวมอยู่บนผิวดินหนาตั้งแต่ 0.5 - 5 เมตร หรือมากกว่า มีค่าความเป็นกรดด่าง 
4.5 - 6 ในป่าพรุสมบูรณ์ (จำลองและคณะ, 2531) พื้นที่ลุ่มน้ำขังในภูมิประเทศเขตร้อนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 
30 ล้านเฮกแตร์ จำนวน 20 ล้านเฮกแตร์ อยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Driessen, 1978) พ้ืนที่ป่าพรุ
ในประเทศไทยมีประมาณ 64,000 เฮกแตร์ (Phengklai ,et al., 1989) ส่วนใหญ่จะพบอยู ่ในภาคใต้ของ
ประเทศ การศึกษาการกระจายของป่าพรุในประเทศไทย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ทราบถึง
แหล่งที่ตั้งและเนื้อที่ป่าพรุของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดการและ
การค้นคว้าวิจัยต่อไป 

 
 

 



อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 อุปกรณ์ในการวัดขนาดแปลง 
 1.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
2. วิธีการ 
 2.1 การสำรวจพืน้ทีว่างแปลงตัวอยางและเก็บขอมูลในแปลงตัวอยาง ทําการสำรวจพืน้ที่เพ่ือวางแปลง
ตัวอยางในปาพรุ (Peat swamp forest) และปาบึงนํ้าจืด(fresh water swamp forest) บริเวณสหกรณ์นิคม
บาเจาะ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมนํ้าบางนราแปลง 2 ปาสงวนแห่งชาติ ปาโคกไมเรือ และปาสงวนแหงชาติปา
โคกจะโก จังหวัดนราธิวาส วางแปลงตัวอยางขนาด 40x40 เมตร แบบสุมธรรมดา (Simple random 
sampling) ในบริเวณป่าที่มีลักษณะสังคมของพืชแตกตางกันจํานวน 10 แปลง  วางแปลงตัวอยางยอย ขนาด 
1x1 เมตร ในบริเวณใจกลางของแตละแปลงตัวอยาง วางแปลงตัวอยาง ขนาด 5x5 เมตร แบบสุมธรรมดา 
(Simple random sampling) ในบริเวณสังคมพืชที่ไมมีไมยืนตนขึ้นอยู หรือมีไมยืนตนขึน้อยูระยะหางกันมาก 
จํานวน 30 แปลง  
 2.2 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหความแปรปรวนของพรรณพืช (Variation of vegetation) โดย
วิธีการ continuum series ในปาพรุ (peat swamp forest) และปาบึงนํ้าจืด (freshwater swamp forest) 
เพ่ือเปรียบเทียบวาในแปลงตัวอย่างแตละแปลงมีชนิดพืชไหนปรากฏอยูมากนอยแคไหน แยกประเภทของ
สังคมพืช โดยใหชนิดพืชที่ปรากฏอยูในสังคมพืชชนิดหนึ่ง แตไมปรากฏในสังคมพืชชนิดอื่นๆ เปนชนิดพืช
ประจําสังคมพืชอ่ืน ๆ (plant indication) และตั้งชื่อสังคมพืชตามชื่อพืชชนิดนั้น 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 การศึกษาประเภทของสังคมพืชที่ปรากฏในสังคมพืชปาพรุ ปรากฏวาสํารวจพบสังคมพืชที่มีลักษณะ
แตกต่างกันหลายประเภท และไดจําแนกออกเปนประเภทตางๆ จํานวน 42 ประเภทดังนี้ 
    1. สังคมพืชปาพรุ ได้แก่ 1) ปาพรุกระเปรียะ (Scirpodendron ghaeri swamp forest) 2) ปาพรุ
กะพอแดง (Licuala longecalycata swamp forest) 3) ปาพรุหลุมพี (Salacca conterta swamp forest) 
4) ปาพรุหมากแดง (Cyrtostachys lakka swamp forest) 5) ปาพรุมะฮัง (Macaranga pruinosa swamp 
forest) 6) ปาพรุกะบุย (Alastonia spathulata swamp forest) 7) ปาพรุเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi 
mesotrohic swamp forest) 8) ปาพรุผสมเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi eutrophic swamp forest) 
    2. สังคมพืชปาบึงนํ้าจืด ได้แก่ 9) ปาบึงผสม (Oligo-minerosophic swamp forest) 10) ปาเสม็ด
ขาว (Melaleuca cajuputi oligotrophic swamp forest) 
    3. สังคมพืชตนเคลง ได้แก่ 11) พรุดงเคลง (Melastoma decemfidum mesotrophic bog)    
12) ดงเคลง (Melastoma decemfidum oligotrophic marsh) 
    4. สังคมพืชสาคู ได้แก่ 13) พรุดงสาคู (Metoxylon sagu mesotrophic swamp) 14) ดงสาคู 
(Metroxylon sagu minerotrophic swamp) 
    5. สังคมพืชกะพอแดง ได้แก่ 15) พรุดงกะพอแดง (Licuala longecolycata mesotrophic fen) 
    6. สังคมพืชหลุมพี ได้แก่ 16) พรุดงหลุมพี (Salacca coferta mesotrophic bog) 



    7. สังคมพืชกอเตย ได้แก่ 17) พรุดงเตย (Pandanus immersus mesotrophic fen) 18) ดงเตย 
(Pandanus immersus oligotrophic fen) 
    8. สังคมพืชคมบาง ได้แก่ 19) พรุบึงคมบาง (Scleria sumatrensis frark fen) 20) พรุดงคมบาง 
(Scleria sumatrensis sumatrensis mesotrophic fen) 
    9. สังคมพืชหญาปลอง ได้แก่ 21) พรุบึงหญาปลอง (Hymenachne pseudinterrupta eutrophic 
flark fen) 22) พรุหญาปลอง (Hymenachne pseudinterrupta mesotrophic fen) 23) ทุ งหญาปลอง 
(Hymenachne pseudinterrupta oligotrophic marsh) 
    10. สังคมพืชหญาไทร ได้แก่ 24) พรุบึงหญาไทร (Leersia hexandra eutrophic frark fen)    
25) พร ุทุ งหญ าไทร  (Leersia hexandra mesotrophic bog) 26) ทุ งหญ าไทร  (Leersia hexandra 
oligotrophic marsh) 
    11. สังคมพืชหญาขาวผี ได้แก่ 27) พรุทุ งหญาขาวผี (Oryza rufipogon mesotrophic bog)     
28) ทุงหญาขาวผี (Oryza rufipogon field) 
    12. สังคมพืชหญ าครน ได ้แก่ 29) พรุทุ งหญ าครน (Panicum repens mesotrophic bog)       
30) ทุงหญาครน (Panicum repens oligotrophic marsh) 
    13. สังคมพืชกระจูดหนู ได้แก่ 31) พรุกระจูดหนู (Scirpus mucronatus mesotrophic fen)   
32) ทุงกระจูดหนู (Scirpus mucronatus oligotrophic fen) 
    14. สังคมพืชพวกปรือ ได้แก่ 33) พรุดงปรือ (Scleria poaeformis eutrophic fen) 34) ดงปรือ 
(Scleria poaeformis oligotrophic marsh) 
    15. สังคมพืชผักกูดโยง ได้แก่ 35) พรุผักกูดโยง (Cyathea glabra mesotrophic fen) 
    16. สังคมพืชกระจูดใหญ ได้แก่ 36) พรุกระจูดใหญ (Lepironia articulata mesotrophic fen) 
    17. ส ังคมพืชพวกกก ได ้แก่ 37) พรุกกเหลี่ยม (Cyperus malaccensis mesotrophic fen)     
38) พรุกกขี้หมา (Cyperus haspan mesotrophic fen) 
    18. สังคมพืชพวกกง ได้แก่ 39) พรุบึงกง (Hanguana malaysia eutrophic frank fen) 
    19. สังคมพืชพวกบอน ได้แก่ 40) พรุทงุบอนดัน (Treeless Homalomena grifhthii bog) 
    20. สังคมพืชหญาแดง ได้แก่ 41) ทุงหญาแดง (Ischaemun rugosum oligotrophic marsh) 
    21. สังคมพืชหญาคา ได้แก่ 42) ทุงหญาคา (Imperata cylindrica field) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป 
 การศึกษาสังคมพืชโดยการจำแนกประเภทของสังคมพืชในปาพรุจังหวัดนราธิวาส โดยใช

แปลงตัวอยางขนาด 40x40 เมตร ในบริเวณปาที่มีลักษณะสังคมพืชแตกตางกัน และใชแปลงตัวอยางขนาด 
5x5 เมตร ในบริเวณสังคมพืชที่มีไมยืนตนขึ้นอยู ดําเนินการบันทึกชนิดพืชและนับจํานวนตนพืชในแปลงตัว   
อยาง ทําการวิเคราะหความแปรปรวนของพรรณพืช และแยกประเภทของสังคมพืช พบว่า สามารถแยก
ประเภทของสังคมพืชออกไดเปน 42 ประเภท คือ ปาพรุกะเปรียะ ปาพรุกะพอแดง ปาพรุหลุมพี ปาพรุหมาก
แดง ปาพรุมะฮัง ปาพรุกะบุย ปาพรุเสม็ดขาว ปาพรุผสมเสม็ดขาว ปาบึงผสม ปาเสม็ดขาว พรุดงเคลง ดงเคลง 
พรุดงสาคู ดงสาคู พรุดงกะพอแดง พรดงหลุมพี พรุดงเตย ดงเตย พรุบึงคมบาง พรุบังหญ้าปลอง พรุหญ้า     
ปลอง ทุงหญาปลอง พรุบังหญ้าไทร ทุงหญาไพร พรุทุงหญาขาวผี ทุงหญาข้าวผี พรุดงหญาครน ทุงหญาครน 
พรุกระจูดหนู ทุงกระจูดหนู พรุดงปรือ ดงปรือ พรุผักกูดโยง พรุกระจูดใหญ่ พรุกกเหลี่ยม พรุกกขี้หมา พรุบัง
กก พรุทงุบอนคัน ทุงหญาแดง และทุงหญาคา 
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