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ABSTRACT

 The effect of some properties of soil from large termite mounds (TM) on the vegetation 
pattern (composition and structure) in dry dipterocarp forest (DDF) was conducted at Mae 
Ping National Park, Li district, Lumphun province, from July 2008 to June 2009. Vegetation 
sampling was carried out at 15 termite mounds. Canonical correspondence analysis (CCA) 
was used to investigate the influence of TM soil on the vegetation pattern.
 The results showed that Macrotermes annandalei was the dominant termite species that 
established large termite mounds in the DDF. A comparison of the soil properties between TM 
and DDF showed a highly significant difference, with higher clay content in the TM soils than 
in the DDF soils (32.98 % and 16.05 % respectively, p < 0.001) and also in bulk density, soil pH 
and nutrient content. However, the DDF soils had significantly higher sand content than the TM 
soils, (53.66% and 39.53% respectively, p < 0.001). The CCA analyses clearly indicated that in 
the termite mounds, clay content, pH and nutrients were positively related to vegetation pattern; 
in contrast, sand content and porosity were highly related to the vegetation in DDF. Species 
diversity in the vegetation on the termite mounds was higher than in dry dipterocarp forest. The 
dominant species on the TM soils typically found in mixed deciduous forest and the dry evergreen 
forest were Schleichera oleosa, Walsura trichostemon, Protium serratum, Garuga pinnata, Polyalthia 
cerasoides, Diospyros montana and Casearia grewiaefolia. 
 Thus, the combination of termite activity and soil properties may play an important 
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ค�าน�า

 จอมปลวกขนาดใหญ่ที่พบขึ้นภายในป่า

ธรรมชาตินั้นนับว่ามีบทบาทส�าคัญมากต่อการเจริญ

ทดแทนของไม้ป่า เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการ

ตัง้ตวัของพรรณไม้เดมิในทางลบ แต่ส่งเสรมิให้เกดิการ

เจริญทดแทนของพรรณไม้ชนิดอื่นๆ ที่พบน้อยใน

พื้นที่ป่า อันเนื่องจากสมบัติของดินจอมปลวกที่มีความ

แตกต่างไปจากดินในป่าโดยเฉพาะสมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางเคมี และสภาวะของน�้า ที่จะส่งผลต่อปัจจัย

ที่มีความส�าคัญต่อปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์

ต่อพืช การกระจายของพืช และการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมพืชในพื้นที่ (Konate et al., 1999) จนส่งผลให้เกิด

ลักษณะสังคมพืชที่มีความหลากหลายด้านชนิด หรือ

สงัคมพชืทีไ่ม่มคีวามเป็นเนือ้เดยีวกนั (heterogeneity) สงู

 ป่าเต็งรังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็น

พื้นที่หนึ่งที่มีความเด่นในด้านการปรากฏของจอม

ปลวกขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่ 

role in determining the composition and structure of the vegetation. In addition, the large termite 
mounds may support high species diversity and nutrient cycling in the dry dipterocarp forest.

Keywords: large termite mound, termite mound soil, vegetation pattern, dry dipterocarp 
 forest, Mae Ping National Park

บทคัดย่อ

 การศึกษาสมบัติบางประการของดินจอมปลวกขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบสังคมพืชในป่าเต็งรัง 
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2551 ถึง มิถุนายน 2552 โดยการส�ารวจชนิด
พรรณพืชที่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกจ�านวน 15 จอม เปรียบเทียบกับสังคมพืชรอบจอมปลวกในป่าเต็งรังเพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของดินจอมปลวกต่อการกระจายของพรรณพืช ผลการศึกษาพบว่า ปลวกชนิด Macrotermes annandalei
มีความเด่นมากและเป็นปลวกที่มีการสร้างจอมปลวกขนาดใหญ่ในพื้นที่ จากกิจกรรมการสร้างจอม ท�าให้สมบัติของดิน
จอมปลวกขนาดใหญ่มีความแตกต่างจากดินป่าเต็งรัง คือ ดินจอมปลวกมีปริมาณดินเหนียวมากกว่าดินในป่าเต็งรัง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ 32.98  และร้อยละ 16.05 ตามล�าดับ p < 0.001) ค่าความหนาแน่นรวมของดิน
จอมปลวก รวมถึงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณธาตุอาหารในดินที่มีมากกว่าดินในป่าเต็งรัง อย่างไรก็ตาม
ปรมิาณทรายในดนิป่าเตง็รงัมปีรมิาณสงูกว่าดนิจอมปลวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(ร้อยละ53.66 และร้อยละ 39.53 
ตามล�าดับ p < 0.001) และจากการจัดล�าดับสังคมพืชตามการลดหลั่นของปัจจัยแวดล้อม พบว่า ปริมาณดินเหนียว 
และค่า pH ของดินมีความสัมพันธ์ในทางบวกมากที่สุดต่อกลุ่มพืชที่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกขนาดใหญ่ ต่างจากจาก
พรรณพืชในป่าเต็งรังที่กลุ่มพืชที่พบมีความสัมพันธ์กับปริมาณทรายและความพรุนของดินในทางบวก ส่วนความ
หลากหลายทางชีวภาพบนจอมปลวกขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางชนิดพรรณพืชมากกว่าในป่าเต็งรัง พรรณไม้
ส�าคัญบนจอมปลวกส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง เช่น ตะคร้อ (Schleichera oleosa) กัดลิ้น 
(Walsura trichostemon) มะแฟน (Protium serratum) ตะคร�้า (Garuga pinnata) กระเจียน (Polyalthia cerasoides) 
ถ่านไฟผี (Diospyros montana) และกรวยป่า (Casearia grewiaefolia)  เป็นต้น 
 ดังนั้นจากกิจกรรมของปลวกและสมบัติของดินจอมปลวกอาจส่งผลต่อโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช 
โดยจอมปลวกขนาดใหญ่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มความหลากหลายชนิดพรรณพืช และปริมาณธาตุอาหารให้แก่ป่า
เต็งรัง

ค�าส�าคัญ: จอมปลวกขนาดใหญ่ ดินจอมปลวก รูปแบบสังคมพืช ป่าเต็งรัง  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
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และพบชนดิพรรณไม้เด่นหลายชนดิของป่าผสมผลดัใบ 

และป่าดิบแล้งขึ้นครอบคลุมอยู่บนจอมปลวกเหล่านี้ 

โดยที่พบพรรณไม้เด่นของป่าเต็งรังเดิมอยู่น้อยมาก 

จึงอาจเป็นไปได้ว่าสมบัติของดินจอมปลวกมีผลต่อ

การเข้ามายึดครองพื้นที่ของพรรณไม้เหล่านี้ อย่างไร

ก็ตามการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของดิน

จอมปลวกต่อรูปแบบสังคมพืชยังมีอยู่น้อย และใน

ประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสมบัติบางประการของดินจอมปลวกขนาด

ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบของการกระจาย

พรรณพืชภายในป่าเต็งรัง

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา 

 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน 

มีพื้นที่ 1,003 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศโดยทั่วไป

เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน�้าทะเล

ปานกลาง 400-800 เมตร ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป

มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วงประมาณ 25 องศา

เซสเซยีส และมปีรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่รายปีประมาณ 1,060 -

1,184 มิลลิเมตร สังคมพืชที่พบจ�าแนกได้ 3 ชนิด คือ 

1) ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) เป็นสังคมพืชที่มี

การกระจายปกคลุมพื้นที่มากที่สุด 2) ป่าผสมผลัดใบ 

(mixed deciduous forest) พบขึ้นในระดับความสูงจาก

น�า้ทะเลระหว่าง 450-800 เมตร ในทีร่าบและตามลาดเขา 

และ 3) ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) ส่วนใหญ่

กระจายอยู่บริเวณสองฝั่งริมล�าห้วย (คณะวนศาสตร์, 

2532) พื้นที่ศึกษาอยู่ในป่าเต็งรังบนพื้นที่ราบมีไม้พลวง

เป็นพรรณไม้เด่น อยู่ห่างจากที่ท�าการอุทยานแห่งชาติฯ 

ทางทิศใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร

วิธีการ

 ท�าการส�ารวจจอมปลวกขนาดใหญ่ (เส้นผ่าน

ศนูย์กลางทีฐ่านจอมปลวก > 1.5 เมตร) ในพืน้ทีป่่าเตง็รงั 

โดยเลอืกส�ารวจในแปลงตวัอย่างถาวรขนาด 16 เฮกแตร์ 

ของโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการสุ่มส�ารวจสมบัติ

ของดินจอมปลวก จ�านวน 15 จอม พร้อมทั้งท�าการเก็บ

ตัวอย่างปลวกวรรณะทหารเพื่อจ�าแนกชนิดปลวกใน

พืน้ที ่ท�าการเกบ็ตวัอย่างดนิ 2 รปูแบบ คอื 1) แบบท�าลาย

โครงสร้าง ความลึก 0 -15 เซนติเมตร จากระดับผิวดิน

บนจอมปลวกขนาดใหญ่ และบริเวณจุดเปรียบเทียบ

ในป่าเต็งรังที่อยู ่ห่างจากขอบจอมปลวกแต่ละจอม 

เป็นระยะทาง 10 เมตร เพื่อท�าการวิเคราะห์สมบัติทาง

เคมขีองดนิ และเนือ้ดนิ (soil texture) และ 2) เกบ็ตวัอย่าง

ดินแบบไม่ท�าลายโครงสร้างโดยใช้กระบอกเก็บดิน 

(soil core) เพื่อท�าการวิเคราะห์ หาความหนาแน่นรวม

ของดิน (Db), ความหนาแน่นของอนุภาคดิน (Dp), 

ความพรุนของดิน (Pt), ปริมาณความชื้นในดิน และ

อัตราการซึมน�้าของดินขณะที่ดินอิ่มตัว (Ks) 

การวิเคราะห์สมบัติดิน
 สมบัติทางเคมี 

 วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ น�าดินตัวอย่าง

ที่เก็บมาวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของดิน (ทัศนีย์ และ

คณะ, 2542) ตัวอย่างดินจอมปลวกและดินในป่าเต็งรัง

จะน�ามาวเิคราะห์ค่าสมบตัทิางเคมขีองดนิคอื 1) ปฏกิริยิา

ของดิน (pH) ใช้ดินผสมน�้ากลั่นในอัตราส่วน 1 : 1 

แล้ววัดด้วย pH meter 2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

(Organic matter: OM) 3) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

(available P) โดยวิธี Bray II 4) ประจุบวกที่แลกเปลี่ยน

ได้ (exchangeable cations) ได้แก่ K, Ca และ Mg ใช้

วิธีล้างดินด้วยสารละลาย 1N. NH
4
OAc pH 7.0 แล้ว

วัดด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer 

5) บรรจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ ได้แก่ Zn, Mn, Fe และ Cu 

สกัดด้วย DTPA pH 8.2 แล้ววัดด้วย Atomic absorption 

spectrophotometer (Bray และ Krutz, 1945) 6) ความจุ

ในการแลกเปลีย่นไอออนบวก (cation exchange capacity, 

CEC) โดยวิธีแอมโมเนียมอะซีเทต (ammonium acetate 

method) 7) ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด (total phosphorus) 
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โดยการย่อยสลายตวัอย่างดนิ ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์

ในดนิ (available phosphorus) โดยการใช้น�า้ยาสกดั (Bray 

and Krutz, 1945) และวัดด้วยเครื่อง spectrophotometer 

8) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) โดยวิธี 

Kjedahl

 สมบัติทางกายภาพ

 วิเคราะห์ค่า 1) ความหนาแน่นรวมของดิน 

(bulk density) และความหนาแน่นของอนภุาคดนิ (particle 

density) โดยใช้ความสมัพนัธ์ระหว่างน�า้หนกัดนิอบแห้ง

ต่อปริมาตรทั้งหมดของกระบอกเก็บดิน 2) ความพรุน

ของดิน (soil porosity) ค�านวณโดยใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างความหนาแน่นรวม และความหนาแน่นอนุภาค 

3) ความชื้นในดิน (soil moisture content) โดยอบดิน

ตัวอย่างในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซสเซียส เป็นเวลา 

48 ชั่วโมง แล้วค�านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น 4) ความ

สามารถในการซึมผ่านของน�้าในดินในขณะที่ดินยัง

คงอิ่มตัวอยู่ (saturated hydraulic conductivity, Ks) 5) 

เนื้อดิน (soil texture) และการกระจายของอนุภาคดิน 

(particle size distribution) ใช้วิธี hydrometer

โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้

ในป่าเตง็รงัและบรเิวณจอมปลวก โดยพจิารณาการเจรญิ

ทดแทนของไม้ป่า (forest regeneration) 3 ระดับ คือ 

1) ไม้ต้น (tree) คือไม้ที่มีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร 

และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก มากกว่า 4.5 

เซนติเมตร 2) ไม้รุ่น (sapling) คือ ไม้ที่มีความสูงมากกว่า 

1.30 เมตร แต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4.5 

เซนติเมตร และ 3) กล้าไม้ (seedling) คือ ไม้ที่มีความ

สูงน้อยกว่า 1.30 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ท�าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

และจ�าแนกชนิดไม้ต้นและไม้รุ่นในแปลงชั่วคราว 

ขนาด 10 x 10 เมตร และ 5 x 5 เมตร ตามล�าดับ โดย

ส�ารวจทั้งบนจอมปลวกและในป่าเต็งรังที่อยู่ห่างจาก

ขอบแปลงจอมปลวก เป็นระยะทาง 10 เมตร ท�าการ

วางแปลง จ�านวน 3 แปลง ในแต่ละพื้นที่ ส่วนกล้าไม้

ใช้การนับจ�านวนและจ�าแนกชนิด ในแปลงขนาด 1 x 1 

เมตร บนจอมปลวก และในป่าเต็งรัง บริเวณละ 5 แปลง 

ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความส�าคัญของพรรณไม ้

(important value index, IVI) จากค่าพืน้ทีห่น้าตดัสมัพทัธ์ 

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และความถี่สัมพัทธ์ส�าหรับ

ไม้ต้นและไม้รุ่น (ดอกรัก, 2549) ส่วนกล้าไม้ใช้ค่า

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และความถี่สัมพัทธ์ในการ

วิเคราะห์ค่า IVI วิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากชนิด 

(species diversity index) ของไม้ต้น ไม้รุ่น และกล้าไม ้

โดยใช้ Shannon – Wiener index (H’) (Magurran, 1988) 

และ Fisher alpha index (α) (Fisher et al., 1943) การ

วเิคราะห์หาล�าดบัความสมัพนัธ์ของสงัคมพชื กบัปัจจยั

แวดล้อม (ordination analysis) ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์

แบบ canonical correspondence analysis (CCA) โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป PC-ORD 4 (Mccune and Mefford, 

1999)

ผลและวิจารณ์

จอมปลวกในพื้นที่ศึกษา
 จากการส�ารวจจอมปลวกในพื้นที่ศึกษา พบว่า 

มจีอมปลวกกระจายอยูท่ัว่พืน้ที ่จ�านวนทัง้หมด 89 จอม 

โดยเป็นจอมปลวกที่ยังมีปลวกอาศัยอยู่ จ�านวน 85 จอม 

และจอมปลวกร้าง จ�านวน 4 จอม พบปลวกกลุ่มที่สร้าง

จอม (mound-building termites) 2 ชนิด คือ Globitermes 

sulphureus จ�านวน 4 จอม เป็นจอมปลวกขนาดกลาง 

และ Macrotermes annandalei จ�านวน 81 จอม สามารถ

แบ่งชัน้ขนาดของจอมปลวก เป็น 3 ขนาด คอื จอมปลวก

ขนาดเลก็ (เส้นผ่านศนูย์กลางทีฐ่านจอมปลวก < 0.5 เมตร) 

จ�านวน 7 จอม จอมปลวกขนาดกลาง (เส้นผ่านศนูย์กลาง

ที่ฐานจอมปลวก 0.50-1.50 เมตร) จ�านวน 64 จอม 

และจอมปลวกขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐาน

จอมปลวก > 1.50 เมตร) จ�านวน 18 จอม 
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 จากการสุ่มจอมปลวกขนาดใหญ่ ทั้ง 15 จอม 

เป็นปลวกชนิด Macrotermes annandalei จอมปลวก

ขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีพืชขึ้นอยู่เนื่องจากมีพื้นที่เพียง

พอที่จะรองรับเมล็ดพืช ส่วนจอมปลวกขนาดเล็กและ

ขนาดกลางไม่มีพืชขึ้นเนื่องจากมีกิจกรรมการสร้างรัง

อยู่เป็นประจ�า โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนื่องจากดินมี

ความชื้นมากท�าให้ปลวกสามารถน�าดิน มาสร้างรังได้

ง่ายกว่าในฤดูแล้ง ส่งผลให้พืชไม่สามารถขึ้นอยู่บน

จอมปลวกได้ ประกอบกับจอมปลวกขนาดกลางและ

ขนาดเลก็มพีืน้ทีน้่อย ลกัษณะรปูร่างของจอมปลวกเป็น

รูปโดมสูงท�าให้ผลหรือเมล็ดของพืชร่วงหล่นจาก

จอมปลวกได้ง่าย

สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกขนาดใหญ ่

 ดินจอมปลวกมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วน

เหนียว (clay loam) ซึ่งต่างจากดินป่าเต็งรังเนื้อดินเป็น

ดินร่วน (loam) และดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam) 

ดินจอมปลวกมีสัดส่วนการกระจายของอนุภาคดิน

ทรายคิดเป็นร้อยละ 39.53 ทรายแป้งร้อยละ 27.49 และ

ดินเหนียวร้อยละ 32.98 ส่วนดินป่าเต็งรังมีปริมาณ

อนภุาคทรายคดิเป็นร้อยละ 53.66 ทรายแป้งร้อยละ 30.29 

และดนิเหนยีวร้อยละ 16.05 ตามล�าดบั ซึง่ดนิจอมปลวก

มีปริมาณอนุภาคดินเหนียวมาก และอนุภาคทรายน้อย

กว่าดินในป่าเต็งรัง อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง (p < 0.001) 

(Table 1) ทั้งนี้เนื่องจากดินจอมปลวกขนาดใหญ่ เกิด

จากการขนย้ายดินที่มีขนาดเล็ก คือ อนุภาคดินเหนียว

จากดินชั้น B บริเวณรอบๆ ผสมกับสิ่งขับถ่ายของมัน 

เพือ่สร้างและซ่อมแซมรงัของมนั (Lee and Wood, 1971; 

Wood, 1988; John and Lepage, 2000)

 ดินจอมปลวกมีความสามารถในการซึมผ่าน

ของน�้าช้ากว่าดินในป่าเต็งรังโดยดินจอมปลวกมีค่า

ความสามารถในการซมึผ่านน�า้ในขณะทีด่นิอิม่ตวั (Ks) 

เฉลี่ย 0.02 เซนติเมตร/วินาที ซึ่งน้อยกว่าดินในป่าเต็งรัง

มีค่า Ks เฉลี่ย 0.04 เซนติเมตร/วินาที อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่น

รวมของดนิ โดยจอมปลวกมค่ีาความหนาแน่นรวมของ

ดิน กรัม/ตารางเซนติเมตร มากกว่าดินป่าเต็งรัง กรัม/

ตารางเซนติเมตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

อย่างไรก็ตามดินจอมปลวกมีค่าความหนาแน่นของ

อนุภาค และความพรุนของดินน้อยกว่าดินป่าเต็งรัง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Table 1) ดินจอมปลวกมี

ความชื้นในดินไม่แตกต่างจากดินในป่าเต็งรัง ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากช่วงเวลาที่ท�าการเก็บตัวอย่างดินนั้นอยู่ใน

ช่วงปลายฤดูฝนดินมีความอิ่มตัวจากน�้าฝน

Table 1 Comparison of physical properties between soils on termite mounds and dry 
 dipterocarp forest (DDF) soils.
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สมบัติทางเคมีของดินจอมปลวกขนาดใหญ่
 ดินจอมปลวกมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูง

กว่าดนิในป่าเตง็รงัอย่างมนียัส�าคญัยิง่ทางสถติ ิ(p < 0.001) 

คือ มีค่า pH เฉลี่ย 6.36 และ 5.33 ตามล�าดับ (Table 2) 

เนื่องจากดินจอมปลวกมีการสะสมของแคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO
3
) ซึ่งเกิดจากการกินเศษซากพืชที่

ปลวกกินเข้าไปแล้วขับถ่ายออกมา แล้วปลวกน�าสิ่ง

ขับถ่ายนั้นมาผสมดินในการสร้างรัง (Lee and Wood, 

1971) และเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของแคตไอออน

ที่แลกเปลี่ยนได้ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 

อย่างไรกต็ามปรมิาณอนิทรยีวตัถแุละปรมิาณฟอสฟอรสั

ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชระหว่างดินจอมปลวกกับดิน

ในป่าเต็งรังไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) 

 ประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (K, Ca และ 

Mg) ของดนิจอมปลวกมปีรมิาณเฉลีย่มากกว่าในดนิรอบ

จอมปลวกอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง (p < 0.001) (Table 2) 

ความจุในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) ในดิน

จอมปลวก (19.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) มากกว่าดินรอบ

จอมปลวก (10.83 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) อย่างมนียัส�าคญัยิง่ 

(p < 0.001) เนื่องจากดินจอมปลวกมีปริมาณสัดส่วน

ของดินเหนียวมากกว่าดินป่าเต็งรังส่งผลให้มีธาตุประจุ

บวกมากกว่า (Lee and Wood, 1971) ปริมาณทั้งหมด

ของ N, Ca, Exchangeable Zn และ Exchangeable Cu 

มากกว่าดนิป่าเตง็รงัอย่างมนียัส�าคญั แต่มปีรมิาณทัง้หมด

ของ P, K, exchangeable Mn และ exchangeable Fe 

ไม่แตกต่างจากดินป่าเต็งรัง (Table 2) 

 โดยทั่วไปดินจอมปลวกมักจะมีปริมาณ

อินทรียวัตถุมากกว่าดินที่อยู่รอบจอมปลวก เนื่องจาก

ปลวกใช้สารอนิทรย์ี คอื น�า้ลายและของเสยีทีม่นัขบัถ่าย

ออกมาผสมกับดินเพื่อใช้สร้างรังรวมทั้งโครงสร้าง

อื่นๆ (Lee and Wood, 1971) แต่อย่างไรก็ตามในการ

ศึกษาของ Grasse and Joly (1941); Hesse (1955); และ 

Stoops (1964) พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุของดินจอม

ปลวกในสกุล Macrotermes spp. ในประเทศแอฟริกา 

บางจอมมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าดินที่อยู่รอบๆ 

แต่ Stoops (1964) พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุจะเพิ่มขึ้น

จากห้องของราชินีภายในรังถึงชั้นผิวนอกสุด จากการ

ศึกษานี้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินจอมปลวกมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบักนิในป่าเตง็รงั แสดงว่า กระบวนการเตมิ (addition) 

ของอินทรียวัตถุของดินในป่าเต็งรังมีใกล้เคียงกันกับ

ดินจอมปลวก และดินจอมปลวกถึงแม้ว่าจะมีต้นไม้ขึ้น

อยู่หนาแน่นกว่าแต่เศษซากพืชเหล่านั้นก็จะถูกปลวก

Table 2 Comparison of soil chemical properties between soils on termite mounds and 
 dry dipterocarp forest (DDF) soils.
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ใช้เป็นอาหารและบางส่วนก็จะถูกเผาไหม้ในฤดูแล้ง 

และชะล้างไปพร้อมกับน�้าฝนในชั้นผิวหน้าดินของ

จอมปลวกซึ่งมีความลาดชั้นมากกว่า

โครงสร้างสังคมพืชและองค์ประกอบพรรณไม้
 ป่าเต็งรัง

 หมู่ไม้ในป่าเต็งรัง และหมู่ไม้บนจอมปลวก

ขนาดใหญ่มคีวามแตกต่างด้านโครงสร้างและองค์ประกอบ

พรรณไม้อย่างชัดเจน (Figure 1) หมู่ไม้ป่าเต็งรัง จ�าแนก

ได้ 3 ชั้นเรือนยอด คือ เรือนยอดชั้นบนมีความสูง 25-30 

เมตร มีพลวง (Dipterocarpus tuberculatus) และเต็ง 

(Shorea obtusa) เป็นพรรณไม้เด่น 2) เรอืนยอดชัน้กลาง 

สงู 10-15 เมตร พรรณไม้เด่นได้แก่ เหมอืดโลด (Aporosa 

villosa) ก่อแพะ (Quercus kerrii) รกฟ้า (Terminalia 

alata) และ 3) เรือนยอดชั้นล่างสูงน้อยกว่า 8 เมตร มี

พรรณไม้เด่น คือ แสลงใจ (Strychnos nux-blanda) 

เหมือดหอม (Symplocos racemosa) มะม่วงหัวแมงวัน 

(Buchanania lanzan) และส้านใหญ่ (Dillenia obovata) 

ป่าเต็งรังมีความหนาแน่นของไม้ต้น 6.4 ต้น/เฮกแตร์ 

มีพื้นที่หน้าตัด 24.04 ตารางเมตร/เฮกแตร์ พลวง 

(Dipterocarpus tuberculatus) และเต็ง (Shorea obtusa) 

มีสัดส่วนพื้นที่หน้าตัดรวมกันเท่ากับร้อยละ 52.67 ตาม

ล�าดับ ไม้รุ่นที่มีความเด่นในพื้นที่ 5 อันดับแรก คือ 

ก่อแพะ (Quercus kerrii) ก่อแซะ (Anacolosa ilicoides) 

เหมอืดหอม (Symplocos racemosa) เหมอืดโลด (Aporosa 

villosa) และส้านใหญ่ (Dillenia obovata) โดยมค่ีาดชันี

ความส�าคัญ เท่ากับร้อยละ 39.88, 33.76, 33.25, 21.35 

และ 20.79 ตามล�าดบั ส่วนกล้าไม้ทีพ่บเป็นกลุม่พรรณไม้

ในระดับเรือนยอดชั้นบนเป็นหลัก ที่ส�าคัญ คือ พลวง 

(Dipterocarpus tuberculatus) เต็ง (Shorea obtusa) 

เหมอืดโลด (Aporosa villosa) ส้านใหญ่ (Dillenia obovata) 

และรักใหญ่ (Gluta usitata) โดยมีค่าดัชนีความส�าคัญ 

เท่ากับร้อยละ 47.17, 24.72, 23.97, 19.57 และ 11.21 

ตามล�าดับ

 หมู่ไม้บนจอมปลวกขนาดใหญ่

 หมู่ไม้บนจอมปลวกขนาดใหญ่ จ�าแนกได้เป็น 

3 ชัน้เรอืนยอด คอื 1) เรอืนยอดชัน้บนมคีวามสงู 15 เมตร 

ต้นไม้ขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่นกว่าในป่าเต็งรัง มีพรรณไม้

ทีส่�าคญั คอื ตะคร้อ (Schleichera oleosa) กดัลิน้ (Walsura 

trichostemon) ตะคร�า้ (Garuga pinnata) มะแฟน (Protium 

serratum) รกฟ้า (Terminalia alata) ยอป่า (Morinda 

coreia) และเม่าไข่ปลา (Antidesma ghaesembilla) เป็น

พรรณไม้เด่นของเรือนยอดชั้นนี้ โดยมีความหนาแน่น 

13.46 ต้น/เฮกแตร์ และสัดส่วนด้านพื้นที่หน้าตัด 26.75 

ตารางเมตร/เฮกแตร์ 2) เรือนยอดชั้นรอง สูงน้อยกว่า 

8 เมตร มี กระเจียน (Polyalthia cerasoides) ตะคร้อ 

(Schleichera oleosa) มะนมนาง (Xantolis burmanica) 

มะดูก (Siphonodon celastrineus) ถ่านไฟผี (Diospyros 

montana) และ คนู (Cassia fistula)ไม้รุน่ทีม่คีวามเด่นใน

พืน้ที ่5 อนัดบัแรก คอื กระเจยีน (Polyalthia cerasoides) 

คูน (Cassia fistula) มะดูก (Siphonodon celastrineus) 

มะนมนาง (Xantolis burmanica) และ ตะคร้อ (Schleichera 

oleosa) โดยมีค่าดัชนีความส�าคัญ เท่ากับ 32.96, 31.94, 

19.83, 19.64 และ 17.43 ตามล�าดับ ส่วนกล้าไม้ที่พบ

เป็นกลุ่มพรรณไม้ในระดับเรือนยอด กล้าไม้ที่มีความ

ส�าคญั 5 อนัดบัแรก คอื กระเจยีน (Polyalthia cerasoides) 

ถ่านไฟผี (Diospyros montana) กัดลิ้น (Walsura trichos-

temon) ตะคร้อ (Schleichera oleosa) และมะนมนาง 

(Xantolis burmanica)โดยมีค่าดัชนีความส�าคัญ เท่ากับ 

22.12, 20.74, 17.92, 16.10 และ 11.20 ตามล�าดับ

ความหลากหลายของพรรณพืช
 กลุ ่มพืชที่ขึ้นอยู ่บนจอมปลวกขนาดใหญ่ 

พบไม้ต้น ทั้งหมด 44 ชนิด จาก 38 สกุล 24 วงศ์ สังคม

พืชป่าเต็งรัง พบไม้ต้นทั้งหมด 24 ชนิด จาก 22 สกุล 

19 วงศ์ ไม้รุ่น (sapling) ในป่าเต็งรัง พบ 28 ชนิด จาก 

27 สกลุ 24 วงศ์ ส่วนของไม้รุน่บนจอมปลวก พบ 29 ชนดิ 

จาก 25 สกุล 22 วงศ์ กล้าไม้ ในป่าเต็งรัง พบ 29 ชนิด 

จาก 26 สกุล 20 วงศ์ ส่วนของกล้าไม้ บนจอมปลวก 

พบ 46 ชนิด จาก 37 สกุล 26 วงศ์ ค่าดัชนีความหลาก

ชนิด H’ และ α ของไม้ต้น ไม้รุ่น และกล้าไม้บนจอม

ปลวกขนาดใหญ่ และในป่าเต็งรังเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับจ�านวนชนิดในแต่ละลักษณะวิสัย (Table 3) 

ถึงแม้ว่าจ�านวนชนิดของกล้าไม้บนจอมปลวกมีมากกว่า
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ในป่าเต็งรัง แต่ในแต่ละชนิดมีจ�านวนต้นน้อยกว่า ใน

ทางตรงกนัข้ามกลา้ไม้ในป่าเตง็รงัมจี�านวนต้นมากกว่า

ในแต่ละชนิด 

 ระหว่างสังคมพืชป่าเต็งรังกับกลุ่มพืชที่อยู่

บนจอมปลวกมค่ีาดชันคีวามคล้ายคลงึ ในระดบั ไม้ใหญ่ 

ไม้รุ่น และกล้าไม้ เท่ากับร้อยละ 20.59, 28.07 และ 

32.91 ตามล�าดับซึ่งความคล้ายคลึงของพรรณไม้ใน

ระดบักล้าไม้ และไม้รุน่มสีงูกว่าในระดบัไม้ต้น แสดงว่า 

กล้าไม้ของป่าเต็งรังหลายชนิดสามารถงอกอยู ่บน

จอมปลวกได้ แต่ไม่สามารถตั้งตัวจนเป็นไม้ใหญ่ได้

คงเหลือเฉพาะพรรณไม้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับดิน

จอมปลวกได้เท่านั้น

Table 3 Species richness, diversity (±SD) and similarity of plant habit of the large 
 termite mound (TM) plots and the dry dipterocarp forest (DDF) plots.

Figure 1 Profile diagram of vegetation on large termite mounds and surrounding 
 area in the dry dipterocarp forest at Mea Ping National Park.
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การจัดล�าดับสังคมพืชตามปัจจัยแวดล้อม 
 ความสมัพนัธ์ของสงัคมพชืกบัปัจจยัแวดล้อม 

โดยวิธีการจัดล�าดับของสังคมพืชตามแนวลดหลั่นของ

ปัจจัยแวดล้อม (gradient analysis) กล่าวคือ เมื่อปัจจัย

แวดล้อมมีระดับความเข้มข้นลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ 

สังคมพืชที่อยู่ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวก็จะถูกจัด

วางตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสม 

 ผลการจัดล�าดับสังคมพืชที่สัมพันธ์กับปัจจัย

แวดล้อมของสังคมไม้ใหญ่ในป่าเต็งรัง และหมู่ไม้ที่ขึ้น

อยู่บนจอมปลวกขนาดใหญ่ ตามแนวลดหลั่น สามารถ

จ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มของไม้ใหญ่

ในป่าเตง็รงั และ 2) กลุม่ไม้ใหญ่บนจอมปลวกขนาดใหญ่ 

Figure 2 Plots of trees, sapling and seedlings in dry dipterocarp forest and on large 
 termite mounds/soil properties diagram from canonical correspondence 
 analysis. (A=Trees, B=Saplings and C=Seedlings) 
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โดยสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ปริมาณอนุภาค

ทราย ความพรุนของดิน ความหนาแน่นของอนุภาคดิน 

มีอิทธิพลทางด้านบวกต่อสังคมพืชป่าเต็งรัง โดยเฉพาะ

ปริมาณอนุภาคทรายมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อย่าง

มาก ในขณะเดียวกันปัจจัยเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์ทาง

ลบต่อไม้ใหญ่ทีอ่ยูบ่นจอมปลวกขนาดใหญ่ ส่วนปรมิาณ

อนุภาคดินเหนียว มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อไม้ใหญ่

ที่อยู่บนจอมปลวกขนาดใหญ่ (Figure 2A) สมบัติทาง

เคมีของดินได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของ 

ไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณแคตไอออนที่แลกเปลี่ยน

ได้ (exchangeable Ca, Mg , K, Zn, Cu, Mg, และ Fe) 

รวมถึงค่า CEC มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อไม้ใหญ่บน

จอมปลวกขนาดใหญ่ หมูไ่ม้บนจอมปลวกบางแปลงจะ

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวน้อยกว่า

แปลงอื่น เช่น แปลง M10, M6 และ M3 ซึ่งมีมะกอก 

(Spondias pinnata) เต็งหนาม (Bridelia retusa) รกฟ้า 

(Terminalia alata) เก็ดแดง (Dalbergia dongnaiensis) 

และกาสามปีก (Vitex peduncularis) เป็นพรรณไม้เด่น 

เนื่องจากกลุ่มพรรณไม้เหล่านี้เป็นพรรณไม้เด่นที่พบ

ได้ทั่วไปในป่าเต็งรัง สังคมไม้รุ่นและกล้าไม้มีทิศทาง

ในการจับกลุ่มเช่นเดียวกับสังคมไม้ใหญ่ จ�าแนกได้ 2 

กลุ่มคือ 1) กลุ่มป่าเต็งรังและ 2) กลุ่มของหมู่ไม้บน

จอมปลวกขนาดใหญ่ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม

เช่นเดียวกับสังคมไม้ใหญ่ (Figure 2 B, C)

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาสมบัติบางประการของดิน

จอมปลวกขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบสังคม

พืชในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดล�าพูน 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึง เดือนมิถุนายน 2552 

สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้

 จากกิจกรรมการสร้างรังของปลวกในกลุ่มที่

สร้างจอมขนาดใหญ่ชนิด Macrotermes annadalei ท�า

ให้ดินจอมปลวกขนาดใหญ่มีสมบัติทางกายภาพ และ

สมบัติทางเคมี แตกต่างไปจากดินในป่าเต็งรังที่อยู่

บริเวณรอบๆ โดยดินจอมปลวกมีปริมาณดินเหนียว

มากกว่าดินในป่าเต็งรังอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง (p<0.001) 

จึงส่งผลต่อสมบัติอื่นๆ ของดิน คือ ดินจอมปลวกมี

ความหนาแน่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง และมีปริมาณ

สารอาหารพืชสูงกว่าดินในป่าเต็งรัง และสมบัติของดิน

จอมปลวกนี้ยังส่งผลต่อลักษณะโครงสร้าง และองค์

ประกอบของชนิดพรรณพืชที่ปรากฏ คือ หมู่ไม้ที่เกิดขึ้น

อยู่บนจอมปลวกขนาดใหญ่ มีลักษณะโครงสร้างและ

องค์ประกอบของพรรณไม้แตกต่างจากป่าเต็งรังมาก 

โดยเรือนยอดชั้นบนมีความสูงประมาณ 15 เมตร ซึ่ง

ต�่ากว่าความสูงของไม้ในชั้นเรือนยอดของป่าเต็งรัง

มากเกิดจากความหนาแน่นของดินจอมปลวกที่สูง

มากนัน้เอง และพรรณไม้เด่นในเรอืนยอดชัน้นีส่้วนใหญ่

เป็นกลุ่มพรรณไม้ในป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้ง 

เช่น ตะคร้อ กัดลิ้น มะแฟน ตะคร�้า ล�่าตาควาย กระเจียน 

และถ่านไฟผี เป็นต้น ส่วนความหลากหลายของชนิด

พรรณพืชบนจอมปลวกพบว่ามีค่าสูงกว่าในป่าเต็งรัง 

 การศึกษาในอนาคตควรมีการทดลองปลูก

กล้าไม้ จากดินจอมปลวกและเปรียบกับดินในป่าเต็งรัง 

ในสภาพธรรมชาตไิม่ท�าลายจอมปลวก เพือ่ดผูลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโต ทั้งจากชนิดของปลวก และสมบัติ

ดินจอมปลวก นอกจากนี้ควรศึกษาสมบัติของดินใน

แนวดิ่งตามความลึกต่างๆ กัน เพราะว่าความเป็นกรด-

ด่าง ของดินจอมปลวกจะเปลี่ยนแปลงโดยความเป็น

กรด-ด่าง สูงขึ้นตามความลึกของดินจอมปลวก จะท�า

ให้เห็นชัดเจนว่าท�าไมจึงมีความหลากหลายของพืช

บนจอมปลวกสูงกว่าในป่าเต็งรัง
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