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ABSTRACT

 The  ecological  and  geographical  distributions  of  laccifera  lacquer  trees  (Gluta  laccifera  
(Pierre)  Ding  Hou)  were  investigated  from  herbarium  specimens  and  field  observation  
thorough  Thailand.  The  trees  were  found  to  be  distributed  throughout  25  provinces  mostly  in  
eastern  parts  of  Thailand.  Laccifera  lacquer  trees  proliferate  in  dry  deciduous  dipterocarp  
forest,  in  association  with  Dipterocarpus  tuberculatus  and  Shorea  obtusa  as  well  as  D.  
obtusifolius  and  Shorea  siamensis  and  also  in  dry  seasonal  evergreen  forest.  The  trees  can  be  
found  in  areas  with  an  average  annual  rainfall  of  1,070–2,187  mm  and  various  altitudinal  
levels  ranging  from  10  to  600  m  above  sea  level  on  sandy  or  sandy-loam  soils  that  are  
lightly  acidic  and  have  low  nutrient  status.  The  demographic  status  of  this  species  is  currently  
considered  to  be  “threatened”  as  indicated  by  the  low  density  of  trees  with  GBH  >  30  cm  
(1 - 7  stem/ha).  The  deterioration  in  the  population  density  has  been  caused  by  forest  fire,  
illegal  forest  encroachment  and  logging.  To  efficiently  implement  the  genetic  resources  
conservation  of  this  species  for  sustainable  management  and  utilization  in  the  future,  the  
basic  data  on  its  ecological  and  geographical  distributions  should  be  exhaustively  clarified.

Keywords: laccifera  lacquer  tree,  ecological  characteristics,  geographical  distribution,  
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บทคัดย่อ

 การศึกษาลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นน�้าเกลี้ยงในประเทศไทยโดยการตรวจสอบ

จากตัวอย่างพรรณไม้จากหอพรรณไม้และส�ารวจจากภาคสนามพบว่าต้นน�้าเกลี้ยงมีเขตกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ

ครอบคลุม  25  จังหวัดโดยส่วนใหญ่พบทางภาคตะวันออกในสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีพลวงและเต็ง  หรือมีเหียงและ

รังเป็นไม้เรือนยอดเด่น  บนพื้นที่สูง  10  เมตร  จนถึง  600  เมตร  จากระดับน�้าทะเลปานกลาง  มีปริมาณน�้าฝนรายปี

เฉลี่ย  1,070 - 2,187  มิลลิเมตร  สภาพดินเป็นทรายจนถึงทรายร่วน  มีความเป็นกรดอ่อนและปริมาณธาตุอาหารหลักต�่า  

Short communications
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ค�าน�า

 การน�ายางรักมาใช้ในงานประณีตศิลป์ใน

ประเทศไทยมีมาช้านานจากการค้นพบหลักฐานทาง

โบราณคดทีีถ่�า้เขาง ู จงัหวดัราชบรุตีัง้แต่ยคุสมยัทวารวดี  

นานกว่า  1,500  ปี  และใช้ยางรักกันอย่างต่อเนื่องผ่าน

ยุคสมัยสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  และกรุงรัตนโกสินทร์  

จนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมอกีแขนงหนึง่ของไทย  

ในส่วนของงานเครื่องรักท่ีกรมศิลปากรได้เห็นความ

ส�าคัญเป็นงานช่างฝีมือที่ใช้ยางรักเป็นวัตถุดิบ  (วิชาญ,  

2552)  ในขบวนการผลิตเครื่องรักประเภทต่างๆ  ไม่ว่า  

งานเขียนลายรดน�้า  (ลายลงรักปิดทอง)  งานเขียนลาย

ก�ามะลอ  งานเครื่องมุก  งานปั้น  งานเครื่องเขิน  งาน

เครื่องเรือน  ฯลฯ  ยางรักดิบในเอเชียตะวันออกได้มา

จากการกรีดเอายางมาจากของพรรณไม้สกุล  Gluta  

เช่น  รักใหญ่  (Gluta  usitata  (Wall.)  Ding  Hou)  

(Wangcharoentrakul and Nilwilai, 2008; Nyunt, 2002; 

Htaik,  2002)  ยางรักชนิดนี้พบในประเทศเมียนมาร ์ 

ภาคเหนือของไทย และพรรณไม้สกุลRhus เช่น แกนมอ  

(Rhus  succedanea  L.)  ใช้ประโยชน์ยางในประเทศ

เวียดนาม  (Quang,  2002)  และไต้หวัน  รักจีน  (Rhus  

verniciflua  Stoke)  ใช้ประโยชน์ยางในประเทศจีน  

เกาหล ี และญีปุ่น่  (Webb,  2007)  ทกุชนดิเป็นพรรณไม้

ในวงศ์  Anacardiaceae  

 น�า้เกลีย้ง (Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou)  

เป็นไม้ต้นขนาดกลางผลัดใบ  ชื่อสามัญว่า  Laccifera  

lacquer  และมีชื่อท้องถิ่นอีกหลายชื่อได้แก่  น�้าเกลี้ยง  

(ปราจีนบุรี,  อุบลราชธานี,  ศรีสะเกษ),  รัก  (จันทบุรี),  

รักเขา  (ชุมพร,  ระนอง,  ตรัง)  ในภาษาเวียดนาม  

เรียกว่า  Son  huyêt  (Dûng,  1196)  น�้าเกลี้ยงเป็นไม้ต้น

พื้นเมืองที่คนไทยทางอีสานใต้  และเขมรกรีดน�้ายาง

มาใช้ประโยชน์มาช้านาน  เช่นเดียวกับการใช้ยางรัก

ของต้นรักใหญ่  (Gluta  usitata  (Wall.)  Ding  Hou)

ทางภาคเหนือ  โดยช่างฝีมืองานเครื่องรักในจังหวัด

อบุลราชธานีรู้จกักรรมวธินี�ายางรักมาทาเคลือบผวิภาชนะ

ที่ท�าจากไม้ในงานเครื่องรักพื้นบ้าน  เช่น  เชี่ยนหมาก  

ภาชนะใส่เครื่องประดับ  แอบยา  โดยการน�ามาลงพื้น

ให้เป็นสดี�าจนเป็นเงาวาวจากนัน้เขยีนลวดลายประดบั  

งานหตัถกรรมพืน้บ้านทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมชาติ

พันธุ์ของชาวอุบล  ซึ่งปัจจุบันงานเครื่องรักพ้ืนบ้าน

ประเภทนี้หาดูได้ยาก  ด้วยสาเหตุที่ต้นน�้าเกลี้ยงเป็น

แหล่งวัตถุดิบหายากมากขึ้นเนื่องจากเขตกระจายพันธุ์

ตามธรรมชาติถูกบุกรุกแปรสภาพเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่

เกษตรกรรม  พ้ืนที่ชุมชน  ตลอดจนถูกลักลอบตัดฟัน

ไม้น�้าเกลี้ยงมาแปรรูปใช้เป็นไม้เพื่อการก่อสร้าง  จนท�า

ให้แหล่งผลิตยางรักดิบของน�้าเกลี้ยงจากป่าธรรมชาติ

ลดลงแทบหมดไปจากประเทศไทย  ส่วนในต่างประเทศ

ต้นน�า้เกล้ียงมรีายงานว่าพบในประเทศลาว  กมัพชูา  และ

เวียดนาม  (Dûng,  1996)  

 ปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา

ขาดแคลนยางรักดิบท้ังท่ีได้มาจากต้นน�้าเกลี้ยงและ

รักใหญ่มาจากหลายสาเหตุ  ไม่ว่าต้นน�้าเกลี้ยงในป่า

ธรรมชาติลดน้อยลงคงเหลืออยู่เฉพาะในป่าอนุรักษ์  

(อทุยานแห่งชาตแิละเขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่า)  ทีม่กีฎหมาย

สถานภาพของประชากรต้นน�า้เกลีย้งในปัจจบุนัก�าลงัถกูคกุคามทัว่ทกุพืน้ที ่ ดงัผลของการส�ารวจพบว่าต้นน�า้เกลีย้ง

ที่มีขนาดความโตของวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอก  >  30  เซนติเมตรซึ่งต�่ากว่ามาตรฐาน  (พบ  1 - 7  ต้น

ต่อเฮกแตร์)  การลดลงของจ�านวนประชากรต้นน�้าเกลี้ยงในป่าธรรมชาติเกิดจากไฟป่า  การบุกรุกเข้ามาถือครองพ้ืนท่ี

ป่าไม้และการลกัลอบตัดฟันไม้ในป่า  ดังน้ันในการอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมต้นน�า้เกลีย้งให้บรรลตุามเป้าหมายเราควร

ใส่ใจในข้อมูลพืน้ฐานลกัษณะนเิวศของเขตกระจายพนัธุ ์ และสถานภาพประชากรต้นน�า้เกลีย้งเสยีก่อนเพือ่การจดัการ

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชนิดไม้นี้ในล�าดับต่อไป

ค�าส�าคัญ:  ต้นน�้าเกลี้ยง,  ลักษณะนิเวศ,  เขตกระจายพันธุ์,  สถานภาพของประชากร
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คุ้มครองท�าให้ช่างรักไม่สามารถเข้าไปกรีดยางรักได้  

ประเด็นถัดมาการกรีดยางรักเป็นงานอันตรายเสี่ยงต่อ

การท�าให้เกิดอาการภูมิแพ้  เป็นตุ่มหนองและผื่นคัน  

จนท�าให้ผู้คนผูเ้คยกรดียางรกัเปลีย่นไปประกอบอาชีพอืน่

และอันเป็นมูลเหตุให้ภูมิปัญญาและความสามารถของ

ช่างรกัทีม่ฝีีมอืในการประดษิฐ์งานรกักค่็อยๆ  เลอืนหาย

ไปในที่สุด  ตลอดจนงานของช่างรักขาดการฝึกฝน  

ขาดทักษะ  ขาดความช�านาญ  และขาดการถ่ายทอด

กรรมวิธีท�าเครื่องรักไปยังคนรุ่นใหม่  จากสาเหตุที่มี

วตัถดุบิไม่เพยีงพอหรอืไม่มวีตัถดุบิมาใช้จนไม่สามารถ

สร้างสรรค์งานฝีมือได้อีกต่อไป  สาเหตุจากประเด็น

ดงักล่าวส่งผลให้มรดกงานเคร่ืองรักมีความเส่ียงต่อสญู

หายไปจากวถีิชวิีตของคนไทยเร็วมากขึน้ วัตถุประสงค์

ของการศกึษาในคร้ังน้ี  เพือ่ต้องการทราบลักษณะนเิวศ

ของเขตกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติและสถานภาพของ

ประชากรต้นน�า้เกลีย้งในประเทศไทย  เพือ่ใช้เป็นข้อมลู

พื้นฐานต่อการปลูกสร้างสวนไม้รักเพื่อการเก็บยางรัก

ในเชงิเศรษฐกจิ ส�าหรบัเป็นแหล่งผลติยางรกัอย่างยัง่ยนื  

ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมน�้าเกลี้ยง

เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ

 ตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้แห้งของต้นน�้า

เกลี้ยงในหอพรรณไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช  พร้อมบันทึกข้อมูลถึงลักษณะนิเวศเขต

กระจายพนัธุ ์ สถานทีท่ีเ่กบ็ตวัอย่าง  และระดบัความสงู

จากระดับน�้าทะเล  วันเวลาที่เก็บตัวอย่าง  และออก

ส�ารวจต้นน�า้เกลีย้งในภาคสนามตามบนัทกึของการเกบ็

ตัวอย่างจากตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่ผ่านการตรวจสอบ

จากหอพรรณไม้ พร้อมบนัทกึข้อมลูสถานทีท่ีพ่บลกัษณะ

นิเวศเขตกระจายพันธุ์พร้อมเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

เพ่ือใช้ในการอ้างอิง  ท�าการวางแปลงชั่วคราวขนาด  

1  เฮกแตร์  ในพื้นที่ที่พบต้นน�้าเกลี้ยงกระจายพันธุ์  

เพื่อนับจ�านวนต้นน�้าเกลี้ยงและพรรณไม้ชนิดอื่นที่ขึ้น

เป็นองค์ประกอบในสังคมพืชที่มีขนาดเส้นรอบวงที่

ความสูงเพียงอก  (1.30  เมตร)  มากกว่า  30  เซนติเมตร

ขึ้นไป  เพ่ือศึกษาสภาพของความหนาแน่นของต้นน�้า

เกล้ียง เกบ็ตวัอย่างดินโดยการสุม่ตวัอย่างในแปลงชัว่คราว

ขนาด  1  เฮกแตร์  จ�านวน  3  ตัวอย่าง  เก็บที่ระดับ

ความลึก  10 - 20  เซนติเมตรจากผิวดิน  มาวิเคราะห์หา

ปรมิาณ pH องค์ประกอบทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว  

เนือ้ดนิ ปรมิาณอนิทรยีวตัถ ุปรมิาณฟอสฟอรสั แคลเซยีม  

แมกนีเซียม  และปริมาณธาตุไนโตรเจนรวม

ผลและวิจารณ์

ความแตกต่างลกัษณะสณัฐานระหว่างน�า้เกลีย้ง

กับรักใหญ่

 ในอดตีมคีวามเข้าใจผดิว่ายางรกัดบิทีน่�าไปใช้

ในการท�าเครือ่งรกัมาจากต้นรกัใหญ่อย่างเดียว  จากการ

ศึกษาในครั้งนี้พบว่าน�้าเกลี้ยงเป็นไม้ต้นอีกชนิดที่ถูก

น�ายางมาเพื่อท�างานเครื่องรัก  จากลักษณะรูปพรรณ

สณัฐานท่ีใกล้เคียงกนัมากท�าให้เกดิความสบัสนในการ

จ�าแนกระหว่างสองชนิดดังกล่าว  โดยใช้ลักษณะนิสัย  

ล�าต้น  รูปร่างใบอย่างเดียว  ลักษณะสัณฐานที่มีความ

แตกต่างกันคือ  ขนาดผลของต้นรักใหญ่ขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง  1 - 3  เซนตเิมตร  ต้นน�า้เกลีย้งขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง  3 - 5  เซนตเิมตร  ขนาดปีกผลของต้นรกัใหญ่  

1.8 - 2 X 6 - 10 เซนติเมตร ขนาดปีกผลของต้นน�้าเกลี้ยง  

0.7 - 0.8 X 1.5 - 3.5  เซนติเมตร  นอกจากนี้ลักษณะ

ดังกล่าวต้องพิจารณาควบคู่กับลักษณะสิ่งปกคลุมใบ  

ซึ่งในการจ�าแนกพบว่า แผ่นใบแก่ของน�้าเกลี้ยง ขณะที่

ใบอ่อนแบบมขีนประปราย  (puberulous)  ส่วนรกัใหญ่

ทั้งใบแก่และใบอ่อนมีขนสั้นนุ่ม  (pubescent)  ส�าหรับ

ลักษณะสัณฐานของน�้าเกลี้ยงดัง  Figure  1
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Figure 1 Morphological  characteristics  of  Gluta  laccifera  (Pierre)  Ding  Hou.:  A  =  tree  
 form;  B  =  leaves;  C=flowers;  D,  E  and  F  =  fruits  development.
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เขตกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของน�้าเกลี้ยง
 จากการตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

จากหอพรรณไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และ

พันธุ์พืช  พบจ�านวนตัวอย่างของพรรณไม้สกุล  Gluta  

ทั้งหมดจ�านวน  63  หมายเลข  (voucher  specimen  

number)  เป็นชนิดน�้าเกลี้ยงเพียง  12  หมายเลขใน  9  

จังหวัดเป็นตัวอย่างที่เก็บมาจากแหล่งต่างๆ  ตามการ

จัดแบ่งพื้นที่ภูมิพฤกษ์ของส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม ้ 

(2544)  ดงันี ้ ภาคเหนอืม ี 1  ชิน้ตวัอย่างจากจงัหวดัแพร่  

ตามหมายเลขตัวอย่าง  BKF  No.97838  ตัวอย่างชิ้นนี้

ยงัเป็นทีส่งสยัไม่แน่ใจว่าเป็นน�า้เกลีย้งหรอืเป็นชนดิอืน่  

เนื่องจากตัวอย่างไม่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ว่าไม่ใช่

น�า้เกลีย้ง  แต่มีการจ�าแนกโดยผูเ้ชีย่วชาญระบวุ่าเป็นต้น

น�้าเกลี้ยง  ภาคตะวันออกมี  6  หมายเลขจาก  5  จังหวัด

คือ  อุบลราชธานีมี  2  หมายเลข  กาฬสินธุ์,  ศรีสะเกษ  

สุรินทร์  และชัยภูมิ  แต่ละพื้นที่มี  1  หมายเลข  ภาค

ตะวันออกเฉียงใต้มี  3  หมายเลข  จาก  2  จังหวัด  ตราด  

1  หมายเลข  และจันทบุรี  2  หมายเลข  ภาคตะวันตก

เฉียงใต้มี  2  หมายเลขจากจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต้  ไม่พบ

ตัวอย่างที่เก็บไว้ในหอพรรณไม้

 จากการส�ารวจภาคสนามโดยผู้วิจัยพบพื้นที่

ท่ีมีต้นน�้าเกลี้ยงกระจายพันธุ์เพิ่มเติมอีก  16  จังหวัด

ในแต่ละภาคดังนี้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6  จังหวัด

คือ  หนองบัวล�าภู  อุดรธานี  สกลนคร  มุกดาหาร  

ขอนแก่นและหนองคาย  ภาคตะวันออก  3  จังหวัด  คือ  

บุรีรัมย์  นครราชสีมา  และอ�านาจเจริญ  ภาคตะวันออก

เฉียงใต้จังหวัดที่  1  จังหวัดคือ  สระแก้ว  ภาคตะวันตก

เฉียงใต้จังหวัดที่  1  จังหวัดคือ  ราชบุรี  ภาคกลาง

ไม่พบตัวอย่าง  ภาคใต้จังหวัดที่  5  จังหวัดคือชุมพร  

สุราษฎร์ธานี  ตรัง  กระบี่และสตูล  รวมทั้งหมดจาก

หลักฐานตัวอย่างพรรณไม้แห้งจากหอพรรณไม้  และ

ส�ารวจภาคสนามรวม 25 จงัหวัด (Figure  2) Chayamarit  

(2010)  ได้รายงานถึงแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ

ของน�า้เกลีย้งพบว่าน�า้เกลีย้งพบกระจายอยูใ่น  6  จงัหวดั  

คือ  ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ  จันทบุรี  ตราด  กาญจนบุรี  และ

ระนอง  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้นับว่าเป็นการเพิ่มข้อมูล

พื้นที่กระจายพันธุ์กว้างขึ้นจากข้อมูลของ  Chayamarit  

(2010)  แม้ว่าได้ทราบข้อมูลพื้นที่การกระจายพันธุ์ตาม

ธรรมชาตปิรากฏเพิม่เตมิในหลายจงัหวดั  แต่กลบัพบว่า

ทุกพ้ืนท่ีก�าลังถูกคุกคามอย่างรุนแรง  จากการบุกรุก

พ้ืนที่และลักลอบตัดฟันไม้น�้าเกลี้ยงไปใช้ประโยชน์  

จากการตรวจนบัจ�านวนต้นน�า้เกลีย้งทีม่ขีนาดเส้นรอบวง

ที่ความสูง  1.30  เมตร  ที่มีขนาดเกิน  30  เซนติเมตร

ขึ้นไปในบางพื้นที่  ผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณน้อย

ดัง  Table  1  พ้ืนท่ีท่ีจ�านวนต้นน�้าเกลี้ยงเกิน  5  ต้น

พบเพียง  2  แห่งเท่านั้นและพื้นที่มีจ�านวนต้นน�้าเกลี้ยง  

1 - 5  ต้นพบถึง  11  แห่ง  เมื่อเปรียบเทียบสถานภาพ

จ�านวนต้นน�า้เกลีย้งทีม่ขีนาดเส้นรอบวงทีค่วามสงู 1.30  

เมตร  ต่อหน่ึงเฮกแตร์  ท่ีพบอยู่ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

โดยไม่ถกูรบกวนนัน้ต้องมจี�านวนต้นไม่น้อยกว่า 15 ต้น

จัดได้ว่าเป็นพ้ืนท่ียังไม่ถูกคุกคาม  ผลการส�ารวจใน

ครั้งนี้ไม่พบสถานที่ใดที่อยู่ในสภาพยังไม่ถูกคุกคาม  

ส�าหรบัสถานทีศ่กึษาทีพ่บต้นน�า้เกลีย้งมากทีส่ดุ  (7  ต้น

ต่อเฮกแตรฺ)์  คอืบรเิวณบ้านใหม่มลูบน  ต�าบลจระเข้หนิ  

อ�าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมาดัง  Table1

 ความสบัสนในการวเิคราะห์ช่ือพฤกษศาสตร์

ที่ถูกต้องของรักใหญ่กับน�้าเกลี้ยงเป็นอีกประเด็นหนึง่

ทีค่วรได้รบัการพจิารณาทัง้ข้อมลูทีไ่ด้จากการตรวจสอบ

จากตวัอย่างพรรณไม้แห้งและตวัอย่างสดจากภาคสนาม  

เพราะทั้งสองชนิดรูปร่างสัณฐานเหมือนกันมาก  และ

ไม่มีตัวอย่างต้นแบบ  (holotype)  ใช้ในการยืนยันความ

ถูกต้อง  Chayamarit  (2010)  รายงานถึงพื้นที่กระจาย

พนัธุข์องน�า้เกลีย้งอยูใ่นประเทศไทยพบเพยีง 6 จงัหวดั

เท่านัน้  ข้อสงัเกตทีส่�าคญัคอื  น�า้เกลีย้งมแีหล่งกระจาย

พนัธุต์ามธรรมชาตส่ิวนใหญ่ในภาคตะวนัออกบรเิวณ

เทอืกเขาพนมดงแรก็ (ดงรกั) บรเิวณรอยตะเขบ็ชายแดน

ไทย-กัมพูชา  ภาคตะวันออกเฉียงใต้บริเวณจังหวัด

จันทบุรี  และตราด  ภาคตะวันตกเฉียงใต้ในจังหวัด

กาญจนบุรี  และภาคใต้ในจังหวัดระนอง  ขณะที่ส�ารวจ

ตัวอย่างจากภาคสนามพบเขตกระจายพันธุ์เพิ่มอีก  19  

จงัหวดัและบางจงัหวดัยงัมคีวามสบัสนในการวเิคราะห์

หาชื่อถูกต้องเพราะตัวอย่างอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
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Figure 2 Geographical  distribution  of  Gluta  laccifera  (Pierre)  Ding  Hou  in  Thailand.
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นิเวศเขตกระจายพันธุ์ของน�้าเกลี้ยง
 สังคมพืช:  จากการตรวจสอบตัวอย่างพรรณ

ไม้แห้ง  พบว่า  น�้าเกลี้ยงกระจายอยู่ในสังคมพืชที่เป็น

ป่าเตง็รงัทีม่พีลวงและเตง็ หรอืเหยีงเป็นไม้เรอืนยอดเด่น  

(Table  2)

 ระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง:  

อยู่สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง  10  เมตร  จนถึง  

600  เมตร  ซึง่บรเิวณทีอ่ยูส่งูจากระดับน�า้ทะเลปานกลาง  

10 เมตร พบอยูบ่นเกาะช้าง จงัหวดัตราด ขณะทีจ่งัหวดั

สรุาษฎร์ธานพีบทีร่ะดบั 10 - 20 เมตรเท่านัน้ ส่วนพืน้ที่

ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ  400  

เมตรพบอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงใต้

ในป่าดบิแล้ง กรณทีีมี่การพบในพ้ืนทีภ่าคใต้จะพบบรเิวณ

สันเขาที่มีสภาพสังคมพืชที่มีไม้เคี่ยม  (Cotylelobium  

lanceolatum  Craib)  ขึ้นแทรกกับส้านใหญ่ในสภาพ

ของสังคมพืชรอยต่อป่าดิบแล้งกับทุ่งหญ้า

 ปริมาณน�้าฝนรายปี:  เขตกระจายพันธุ์ตาม

ธรรมชาติของน�้าเกลี้ยง  พบว่า  ปริมาณน�้าฝนรายปี

เฉลี่ยในช่วง  30  ปีตั้งแต่  พ.ศ.  2504 - 2533  ยกเว้นใน

จังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้ข้อมูลปริมาณน�้าฝนเฉพาะปี  พ.ศ.  

2552  พบอยู่ในช่วงตั้งแต่  1,070.5 - 2,187.3  มิลลิเมตร  

จาก  Table1  โดยทีพ่ืน้ทีมี่ปริมาณน�า้ฝนรายปีเฉลีย่น้อย

ที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา  มีเพียง  1,070.5  มิลลิเมตร  

พืน้ทีม่ปีรมิาณน�า้ฝนรายปีเฉลีย่มากทีส่ดุคอืจังหวดัตรงั  

2,187.3  มิลลิเมตร  (TMD,  2010)

 เขตภูมิอากาศ:  ตามการจัดแบ่งเขตภูมิอากาศ

ของคอปเปน  พบว่า  กระจายอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ

ทุง่หญ้าเขตร้อน  (Aw)  ได้แก่  ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉยีงใต้บางส่วน  

ภาคกลาง  ภาคตะวันตกเฉียงใต้และเขตมรสุมเขตร้อน  

(Am) ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ บางส่วน (เกาะช้าง)  

และภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนกลาง

 สภาพดิน:  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจาก

เขตกระจายพนัธุข์องน�า้เกลีย้งทีบ้่านใหม่มลูบน  หมู ่ 12  

ต�าบลจระเข้หิน  อ�าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

พบว่า  น�้าเกลี้ยงขึ้นอยู่ในสภาพดินที่องค์ประกอบของ

ทรายร้อยละ  78 - 80  ทรายแป้งร้อยละ12  ดินเหนียว

ร้อยละ 7 - 10 เนือ้ดนิแบบทรายร่วน มปีรมิาณอนิทรยีวตัถุ

ต�า่มาก - ต�า่  (ร้อยละ  0.96-1.08)  ดนิม ี pH  ร้อยละ  4.6 -

5.4  มปีรมิาณฟอสฟอรสัต�า่  (ร้อยละ  3 - 9  มลิลกิรมัต่อ

กิโลกรัม)  มีปริมาณโพแตสเซียมต�่า  (ร้อยละ  10 - 70  

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  มีปริมาณแคลเซียมต�่า  (ร้อยละ  

64 - 80  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  มีปริมาณแมกนีเซียมต�่า  

(ร้อยละ 33 - 36 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั) มปีรมิาณไนโตรเจน

รวมต�า่  (ร้อยละ  0.04)  ทีบ้่านใหม่  ต�าบลสเิกา  จงัหวดัตรงั  

พบว่า  ขึ้นอยู่ในสภาพดินที่มีทรายเป็นองค์ประกอบ

ร้อยละ  92  ทรายแป้งร้อยละ  6  ดินเหนียวร้อยละ  2  

เนื้อดินทราย  มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง  (ร้อยละ  

2.55)  ดินมี  pH  ร้อยละ  3.8  มีปริมาณฟอสฟอรัสต�่า  

(ร้อยละ 4 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั) มปีรมิาณโพแตสเซยีม

ต�่ามาก  (ร้อยละ  20  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  มีปริมาณ

แคลเซยีมต�า่ (ร้อยละ 36 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั) มปีรมิาณ

แมกนเีซยีมต�า่ (ร้อยละ 26 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั) มปีรมิาณ

ไนโตรเจนรวมต�่า  (ร้อยละ  0.09)

 องค์ประกอบพชืพรรณ:  น�า้เกลีย้งส่วนใหญ่

ขึน้เป็นไม้ต้นทีม่เีรอืนยอดชัน้รอง  หรอืเรอืนยอดชัน้บน

ในป่าเต็งรัง  ส�าหรับไม้ต้นชนิดท่ีข้ึนปะปนพบว่ามี

ความแตกต่างไปแต่ละสถานท่ีดงัเช่นพบว่าในป่าเตง็รงั

บริเวณอ�าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมาพบไม้ต้นขึ้น

ปะปนอยู่ในแปลงศึกษาขนาด  1  เฮกแตร์  จ�านวน  31  

ชนิด  บริเวณบ้านโนนน�้าเกลี้ยง  อ�าเภอโนนสะอาด  

จังหวัดอุดรธานีจ�านวน  27  ชนิด  และบริเวณอุทยาน

แห่งชาติผาแต้ม  อ�าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  

จ�านวน  23  ชนิด  รวมความหลากชนิดไม้ต้นจากสาม

พื้นที่ศึกษาพบ  39  ชนิด  โดยชนิดไม้ต้นที่เรือนยอด

โดดเด่นในสงัคมพชืป่าเตง็รังได้แก่  เหยีง  (Dipterocarpus  

obtusifolius  Teijsm.  ex  Miq.)  มะพอก  (Parinari  

anamense  Hance)  กราด  (Dipterocarpus  intricatus  

Dyer)  ประดู่ป่า  (Pterocarpus  macrocarpus  Kurz)  

พลวง  (Dipterocarpus  tuberculatus  Roxb.)  เต็ง  

(Shorea  obtusa  Wall.  ex  Blume)  พะยอม  (Shorea  

roxburghii  G.  Don)  เป็นต้น  ดัง  Table  2  
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ปัญหาคุกคามของน�้าเกลี้ยงในเขตกระจาย
พันธุ์ตามธรรมชาติ
 ปัญหาคุกคามต่อการลดลงของต้นน�้าเกลี้ยง

ในป่าธรรมชาต ิ พบว่า  มอียูห่ลายสาเหตแุละแตกต่างกนั

ในแต่ละพื้นที่อาทิเช่น  ในพื้นที่บ้านใหม่มูลบน  อ�าเภอ

ครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นต้นน�้าเกลี้ยงท่ีข้ึน

กระจายอยูใ่นทีด่นิทีอ่ยูค่วามดแูลของกรมราชพสัด ุ และ

ที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นที่ดังกล่าวถูกชาวบ้าน

บกุรุกเข้าไปใช้พืน้ทีแ่ละแปรสภาพเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม  

ไม่ว่า ไร่มันส�าปะหลัง ไร่อ้อย สวนป่ายูคาลิปตัส ฯลฯ  

มกีารปรบัสภาพพืน้ทีท่�าลายต้นน�า้เกลีย้งส่งผลให้จ�านวน

ต้นน�้าเกลี้ยงลดลง  หรือท�าลายจนสูญหายไปจากพื้นที ่ 

โดยการเผาท�าลายต้นน�้าเกลี้ยงท้ิงไป  หรือการใช้รถ

แทรกเตอร์ไถเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกอ้อย  และแปลงปลูก

มันส�าปะหลัง  ฯลฯ  ในบางกรณีดังที่ทราบกันว่าเป็น

พืชมียางเป็นพิษท�าให้เกิดภูมิแพ้  ดังนั้นหากขึ้นอยู่ใกล้

ชุมชนก็จะเข้าไปเผาท�าลายเสียเพื่อเป็นการป้องกัน

อันตรายจากสาเหตุดังกล่าว  เช่นพบในบ้านหนองแวง  

ต�าบลอุดมทรัพย์  อ�าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

อ�าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  ส่วนกรณีปัญหา

คุกคามในภาคใต้เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อจะ

น�าไปใช้เป็นพื้นที่สร้างสวนยางพารา  ประเด็นที่รอง

ลงมาคือ  การลักลอบตัดฟันในป่าท่ีมีขนาดใหญ่ไป

แปรรูปใช้ในการก่อสร้าง  หรือ  ท�าเครื่องเรือน  ดังที่

พบในท้องที่ต�าบลบ่อหิน  อ�าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  และ

อ�าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุป

 การศกึษาลกัษณะนเิวศเขตกระจายพนัธุต์าม

ธรรมชาตขิองน�า้เกลีย้งในประเทศไทยโดยการตรวจสอบ

จากตัวอย่างพรรณไม้จากหอพรรณไม้และส�ารวจจาก

ภาคสนามพบว่าน�้าเกลี้ยงมีเขตกระจายพันธุ์ครอบคลุม  

25 จงัหวดัตามการจดัแบ่งเขตภมูพิฤกษ์ของส่วนพฤกษ-

ศาสตร์ป่าไม้พบในภาคเหนอื  1  จงัหวดั  ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ  5  จังหวัด  ภาคตะวันออก  8  จังหวัด  ภาค
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e 
2 
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ตะวันออกเฉียงใต้  3  จังหวัด  ภาคตะวันตกเฉียงใต้  2  

จังหวัด  และภาคใต้  5  จังหวัด  กระจายอยู่ในสังคมพืช

ป่าเตง็รงัทีม่พีลวงและเตง็เป็นไม้เรอืนยอดเด่น  รองลง

เป็นสังคมพืชที่เป็นแนวเชื่อมต่อของป่าดิบแล้ง  พื้นที่

อยู่สูง  10  เมตร  จนถึง  600  เมตร  จากระดับน�้าทะเล

ปานกลาง  ปริมาณน�้าฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในช่วง  1,070 - 

2,187  มิลลิเมตร  ในสภาพที่เป็นดินทรายร่วน  มีความ

เป็นกรดอ่อน  และปรมิาณธาตอุาหารหลกัต�า่  สถานภาพ

ประชากรของน�า้เกลีย้งพบว่าปัจจบุนัทีก่�าลงัถกูคกุคาม

อยู่ทุกพื้นที่  จากการส�ารวจน�้าเกลี้ยงที่มีขนาดความโต

ของวัดเส้นรอบวงท่ีระดับความสูงเพียงอกมากกว่า  

30  เซนตเิมตรขึน้ไปพบ  1 - 7  ต้นต่อเฮกแตร์  ซึง่ต�า่กว่า

มาตรฐานที่พบในป่าสมบูรณ์ตั้งแต่  15  ต้นต่อเฮกแตร ์ 

ขึ้นไป  ปัญหาคุกคามของการลดลงของต้นน�้าเกลี้ยง

ในป่าธรรมชาตมิาจากการบกุรกุพืน้ทีแ่ละเข้ามายดึถอื

ครองทีด่นิ  ไฟป่าและการลกัลอบตดัฟันไม้ในป่า  ดงันัน้

ในการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมน�้าเกลี้ยงให้บรรลุตาม

เป้าหมายเราควรเข้าใจอย่างถ่องแท้  ลักษณะนิเวศเขต

กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติและทราบถึงสถานภาพ

ต้นน�้าเกลี้ยงเสียก่อนเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนพันธุ์ไม้ชนิดนี้ต่อไป
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