คู่มือเตรียมความพร้อมวิชาโครงงาน
1. คานา
เพื่อ เป็ นการเตรี ยมความพร้อ มส าหรับ การเตรีย มตั วเก็ บข้ อมู ลภาคสนาม การวิเ คราะห์ ข้อ มูล และการ
เขียนเอกสารวิ ชาโครงงาน หรือที่ เรียกว่า Senior project หน่ว ยงานการศึกษาของคณะวนศาสตร์ จึ งได้ท าคู่มือ
เตรียมความพร้อมวิชาโครงงาน โดยผ่านกระบวนจัด การความรู้ (Knowledge management, KM) ระหว่างนิสิ ต
รุ่นพี่ ที่เ คยผ่ านการวิจั ยวิ ชาโครงงานกั บนิ สิตชั้ นปี ที่ 3 และ 4 ที่อ ยู่ร ะหว่ างการวิจั ย ในแต่ ละสาขาของคณะ อั น
ประกอบไปด้ วย สาขาการจั ดการป่ าไม้ สาขาวิ ทยาศาสตร์ชี วภาพ สาขาวิศ วกรรมป่าไม้ สาขาการจัดการป่ าไม้
สาขาวนวั ฒน์วิทยา สาขาวนศาสตร์ชุ มชน สาขาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ ยว และสาขาการจั ดการสัต ว์
ป่าและทุ่งหญ้า โดยมีวัต ถุประสงค์ส ร้างคู่ มือเตรี ยมความพร้ อมวิช าโครงงาน โดยให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ตั้งแต่ การเริ่มเลือ กหัว ข้อที่ สนใจ การเก็ บข้อ มูล ภาคสนามและการวิเคราะห์ ปั ญหาและวิธี การแก้ปั ญหาระหว่า ง
การวิจัยวิชาโครงงาน รวมถึงรูปแบบของการเขียนรายงานวิจัย
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวนศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า คู่มือเตรี ยมความพร้อ มวิชาโครงการนี้ จะช่วยท า
ให้นิ สิต สามารถวางแนวทางการท างานของตั วเองได้ อย่ างมี ประสิท ธิภ าพ อัน เป็น ประโยชน์ต่ อการศึ กษาวิจั ยให้
สาเร็จได้ในระยะเวลาที่กาหนด และนิสิตสามารถนาแนวทางการวิจัยนี้ไปใช้ได้ในอนาคตต่อไป
2. การเตรียมความพร้อม
กระบวนการเตรียมความพร้ อมของนิสิตในการท าวิชาโครงงาน อาจแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้ วมักจะ
เกิดปั ญหาที่เหมือนกัน หมดคือ จะทาการวิจัย เรื่องอะไร? สถานที่ วิจัย ที่ใหนดี? ใช้วิธี การใดในการวิจัย ? แล้ วต้อ ง
เขีย นรายงานวิ จั ยอย่า งไร? ปั ญหาต่า ง ๆ เหล่ านี้ นิ สิ ตมั ก ถามตั ว เอง หรื อเพื่อ น ๆ แล้ว อาจได้ รับ ค าตอบที่ ไ ม่
สามารถแก้ ปัญหาของแต่ละคนได้ ผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ที่จั ดขึ้น สามารถสรุปแนวทางการ
ดาเนินงานในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
2.1 หัวข้อและวิธีการวิจัย
สาหรับ การเลื อ กหั ว ข้ อ วิจั ย ต้อ งให้ มี ความสอดคล้ อ งกับสาขาและเป็ น สิ่ง ที่ นิ สิตสนใจ อาจเป็ น
หัวข้อที่เ ป็นประเด็นร้อน (hot issues) ที่เกิดขึ้ นในสถานการณ์ ปัจจุบัน และตรงกับสาขาที่เรียน หรืออาจพิจารณา
จากการอ่ านงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งก่ อนน ามาซึ่ง ข้อ สรุป ในหั วข้ อวิ จั ยที่ มีความต้ องการท ารวมถึ ง วิธี การวิ จั ย และ
สถานที่ศึกษาที่มีความเหมาะสมในการวิจัยเรื่องดั งกล่าว
สิ่งสาคั ญ ภายหลั งได้หัว ข้อ วิจั ย นิ สิตต้อ งท าการเขี ยนหัว ข้อ เรื่ อง (outline) ที่ก ระชับและเข้ าใจ
ง่าย โดยโครงร่างต้องระบุ ถึง ชื่อเรื่อง สาเหตุที่ ต้อ งศึก ษาเรื่ องดั งกล่ าว สถานที่ศึกษา (อาจเลือกไว้ม ากกว่า 1
สถานที่) วิธีการ และผลที่คาดว่ าจะได้รั บ เพื่อน าเอกสารดั งกล่ าวไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึก ษาโครงงานของ
ตัวนิสิต เพื่อปรึก ษาความเป็นไปได้ รับฟั งข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม วางแผนการเก็บข้ อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์
พิจารณาถึงงบประมาณหรือค่าใช้ จ่ายในการวิจัย รวมถึงแนวทางการเขียนงานวิจั ย จากอาจารย์ที่ ปรึกษาโครงงาน
กระบวนการพิจ ารณาหั วข้ อ วิจั ย รวมถึง แผนการด าเนิน งานต่า ง ๆ จาเป็ นมากที่ นิสิตต้อ งรี บเร่ง ดาเนิ นการให้
รวดเร็วโดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อ ให้สามารถดาเนินการในกระบวนการต่อ ไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
ภายหลั งจากที่ได้ปรึ กษากั บอาจารย์ที่ป รึกษาโครงงานเรียบร้อยแล้ว ก่อ นออกเก็บข้อ มูลภาคสนาม
นิสิต จะทราบว่า ต้อ งเก็ บข้อ มูล ที่จ าเป็ นต่ องานวิจัย อะไรบ้ าง ? ต้ องใช้อุ ปกรณ์ หรือ เครื่องมือ วิจั ยอะไร? ซึ่ง นิสิ ต
ต้องพึ งระลึ กไว้เ สมอว่ า ต้อ งวางแผนการเก็บข้ อมูลให้ชัด เจน และตรวจสอบอุ ปกรณ์ภาคสนามให้ มีความพร้ อมใน
การท างาน เพื่ อ ให้ ก ารท างานในภาคสนามเกิด ประสิ ท ธิภ าพ ได้ ข้ อมู ล ตรงตามที่ต้ อ งการ สิ่ง ที่ ควรพิ จารณา
สาหรับการเก็ บข้ อมู ลภาคสนามคือ หากเป็ นไปได้ นิ สิตในแต่ ละสาขาหรื อ ต่า งสาขาควรมี ก ารศึ กษาวิ จัย ใน
ลักษณะของการบูร ณาการ (integrated research) ภายในพื้น ที่ศึก ษาเดีย วกัน เพื่ อที่ จะได้เป็ นการช่ วยเหลื อ
กัน และกั นในการเก็ บข้ อ มูล ซึ่ง จะท าให้ ประหยั ด เวลาและงบประมาณวิจั ย รวมถึ งเพิ่มความปลอดภัย ในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามด้วย
เมื่อเก็บข้ อมู ลเรี ยบร้ อย นิสิตจาเป็น ต้องทาการถ่ ายเอกสารตารางบั นทึก ข้อ มูลภาคสนามสารอง
และเก็บไว้แยกจากข้อมูลตัว จริงอย่างน้ อย 1 ชุด เพื่อป้องกันเอกสารถูกทาลายหรือสูญหาย
การบัน ทึกข้อมู ลภาคสนามลงในโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ส่ วนใหญ่ข้อมูล ภาคสนามนิสิ ตมักป้ อนลงใน
ไฟลล์ ข้อ มู ล Microsoft excel สิ่ งที่ ต้ องพึ งระวั งคื อ การตั้ งชื่ อ ไฟลล์ ข้ อมู ลควรให้ มีความสอดคล้อ งกั บ โครงงาน
เมื่อป้อ นข้อมูล เสร็จเรียบร้อ ยจาเป็ นอย่า งยิ่งที่ต้ องมีก ารเก็บ ไฟลล์ข้ อมู ลดั งกล่าวไว้ในเครื่องบั นทึกข้ อมูลอย่ างน้อ ย
2 แหล่ ง เพื่อป้ องกันการสูญ หายหรื อข้อมูล ถูกทาลายจากไวรัส คอมพิว เตอร์ และเมื่อ มีการปรับแก้ ข้อมูลในแต่ละ
ครั้ง ควรเปลี่ ยนชื่อ ไฟลล์ บันทึ กข้ อมู ล (save as) โดยเพิ่ ม “วัน เดือ นปี” ที่ ท าการแก้ ไขเพิ่มเข้ าไปในไฟลล์ เดิ ม
ทุก ๆ ครั้ง เพื่อให้ทราบว่าไฟลล์ข้อมูลใดคือข้อ มูลที่เป็นปัจจุบัน มากที่สุด
ดังนั้น ในส่ วนของการเก็บรวบรวมข้อมู ลภาคสนามนิสิต ต้องเก็บข้ อมูล 2 ลัก ษณะ คือ ตารางบันทึ ก
ข้อมูลภาคสนาม และไฟลล์ข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้ น นิสิตต้อ งเลือกโปรแกรมที่จาเป็นสาหรับ วิเคราะห์ตั วแปร หรื อ
ดัชนีชี้ วัดที่ เป็น มาตรฐานและตรงตามสาขาที่ วิจัย เมื่อ ทาการวิเ คราะห์ผลออกมานิ สิตจาเป็น ต้องแปลและตี ความ
(interpretation) ผลที่ ได้เพื่อ นาไปสู่การบรรยายผลการวิเคราะห์ให้ ตรงตามกรอบของงานวิจัย และน าไปผลการ
ตีค วามและอธิ บายดั ง กล่ าวไปปรึก ษากั บ อาจารย์ที่ ป รึก ษาโครงงาน และเมื่ อ ได้ ข้อ เสนอแนะ เพื่ อให้วิ เคราะห์
เพิ่มเติ มเพื่อ ให้ ได้ ผ ลการศึก ษาที่ ชัด เจนยิ่ง ขึ้น เมื่อ มีก ารวิ เคราะห์ ข้อ มู ลใหม่ ควรเปลี่ย นชื่ อ ไฟลล์ บั นทึ ก ข้อ มู ล
(save as) โดยเพิ่ม “วันเดือนปี” ในแต่ละครั้ง และมีการสารองไฟลล์ข้อมูลไว้ อย่างน้ อย 2 แหล่ง
2.4 การเขียนเอกสารงานวิจัย
การเขีย นเอกสารงานวิจัยเป็ นส่วนสาคัญ ที่แสดงให้เห็น ภาพของโครงงานวิจั ย ประสบการณ์ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 3 หรือ 4) ต้อ งยอมรับว่า มีไม่มาก ทาให้นิสิตมองว่าเป็นการยากที่จะเขี ยนงานให้ไ ด้
ดีตามที่ต้อ งการ โดยหลั กการแล้ วการจะเขียนงานวิจัย ให้ได้ ดี นิ สิตต้ องอ่า นงานวิจั ย ให้ มาก เพราะนอกจากจะ
ได้รับความรู้จากงานที่อ่ านแล้วยัง เห็น ถึงรูปแบบและแนวทางในการเขี ยนและนาเสนอ เพื่ อใช้ เป็นแนวทางใน
การฝึ กและเขี ยนรายงานวิ จัยของตั วเอง สิ่ง สาคั ญ นิ สิตต้ องมี จรรยาบรรณของการเป็น นักวิ จัยที่ ดี คื อ ต้ องไม่
คัดลอกผลงานวิ จัย ดัง กล่า วมาเขีย นเป็น งานของตั ว เอง และเมื่ อต้ อ งใช้ ผลงานดัง กล่า วที่ เกี่ ยวข้อ งนิสิตต้ อ ง
เรียบเรียงและเขียนสรุปด้ว ยตัว เองพร้ อมกั บอ้างอิง ผลงานดังกล่าวด้วย
องค์ประกอบหลักของการเขียนงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
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ตัวอย่างวิธีการเขียนเอกสารงานวิจัยในแต่ ละประเด็น ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่องควรกระชับและสื่ อถึงงานวิจั ยที่ก าลัง ดาเนิ นการศึก ษา พร้อมระบุชื่อผู้ศึกษาและ
สถานที่ติดต่อ................................................................................................................ ...........................
ตัวอย่าง:
เรื่อง การตั้งตัวของกล้าไม้บริเวณช่องว่างระหว่างเรือนยอดป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
จังหวัดเชียงใหม่

Seedlings Establishment in tne Canopy Gap of Montane Evergreen Forest in
Doi Suthep–Pui National Park, Chiang Mai Province
ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: dokrak.m@ku.ac.th
2. คานา
เปนสวนทีอ่ ธิบายถึงความสาคั ญ ปญหา ความเปนมาและสาเหตุ ผลที่ต องการวิ จัย พรอมทั้งชี้แจงให
ทราบวาการทาวิจัยจะชวยแกปญหาดังกล่าวไดมากนอยเพียงไร ในสวนนี้อาจมีหรือไมมีการอางอิงเอกสารก็ไ ด
ตัวอย่าง:
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
คานา (Introduction)
ป่าดิ บเขา (montane evergreen forests) เป็น ป่าไม่ผลั ดใบชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งพบขึ้นในที่ค วามสูงจากระดั บ
ทะเลปานกลางตั้ง แต่ 900 เมตร ขึ้ นไป ดิ นมี ความสมบู ร ณ์ดี มีปริ มาณอิน ทรีย วัต ถุ สูง (เที ย ม, 2515) มี สภาพ
ภูมิ อ ากาศที่ ห นาวเย็ น มี อุณหภู มิสู ง สุด ไม่ เกิ น 20°C ช่ว งต่ าสุด อาจต่ ากว่ า 0 °C มี ค วามชื้น สั มพั ท ธ์ อากาศสู ง
โดยเฉพาะในช่ว งฤดูฝ นอาจเกิน 90 เปอร์ เซ็ นต์ ตลอดเวลา (อุ ทิศ , 2542) ป่า ดิบ เขามีค วามสลั บซั บซ้ อ นและ
ความอุ ดมสมบูร ณ์ข องพรรณพื ชและสัต ว์ที่ แปรผัน เปลี่ย นไปตามระดั บความสูง และสภาพภู มิอากาศ (Beniston
et al., 1997; Becker and Bugmann, 2001)
สภาพภูมิอ ากาศเป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่ อป่าดิบเขา เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ย นย่อมส่ง ผลต่อชนิ ด
พรรณพื ชในป่า ดิบเขา ซึ่งสาเหตุที่ท าให้สภาพภูมิอ ากาศเปลี่ย นอาจเกิดจากการรบกวนพื้นที่ ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้น โดย
ธรรมชาติ เช่น การโค่ นล้ มของต้น ไม้ ข นาดใหญ่ เนื่ อ งจากอิ ท ธิพลของลม หรื อเกิด จากไม้ ยื น ต้น ตายเนื่ อ งจาก
หมดอายุ ขั ย หรื อ โดยการกระทาโดยมนุษ ย์ ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด ช่อ งว่ า งระหว่ า งเรื อ นยอด (forest gap) และการ
รบกวนดังกล่าวส่งผลเฉพาะต่อ สภาพภูมิอากาศท้องถิ่น (microclimate) ทั้ งความชื้ น อุณหภูมิ และ ปริมาณแสง
สว่าง หากมีก ารเพิ่มขนาดของช่อ งว่างระหว่างเรือนยอด เนื่ องจากเกิดการท่าลายเพิ่มมากขึ้น ความเข้มแสงที่ส่อ ง
ลงมามีค่ ามากขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลท าให้ อุณหภู มิเพิ่ มมากขึ้ น การเพิ่มขึ้นของอุณหภู มิย่อ มส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ การ
ปรับ ตัว(adaptation)ของพรรณพืช เช่น กลุ่มพรรณพืช เบิก นา(pioneer species)ซึ่งเป็นพื ชที่มีความต้อ งการแสง
มากและพบอยู่ใ นที่ที่ มีอุณหภูมิสู งก็จะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ในทางตรงกัน ข้ามกลุ่มพรรณพื ชท้อ งถิ่น (native
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species)ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็น กลุ่ มพรรณไม้ท นร่ม(shade-tolerance species)อาศัย อยู่ใ นพื้ น ที่ที่ อุ ณหภู มิไ ม่สู งมาก
นัก อาจปรับ ตัว เข้ ากลั บ สภาพแวดล้ อมใหม่ ไม่ ได้ ทาให้พัน ธุ์พืชดั งเดิ มหลายชนิด สูญ หายไปจากพื้น ที่ไ ด้ เมื่อ เกิ ด
เช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการสื บต่อ พันธุ์ (regeneration) ของพรรณไม้ทั้ง บริเวณช่อ งว่า งระหว่างเรือนยอดและ
บริเ วณใต้ เรือ นยอด โดยบริเ วณช่อ งว่า งระหว่างเรือ นยอดถือ ว่า เป็ นบริเวณที่ มีค วามแปรผัน ด้า นปั จจั ยแวดล้อ ม
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุณหภูมิ และความเข้มแสง ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้ อมที่สาคัญต่อการตั้งตัวของพรรณพื ช
การศึกษาครั้งนี้ต้ องการทราบถึง การตั้งตั วของกล้าไม้บริ เวณช่องว่างระหว่างเรือ นยอดและใต้เรือ นยอดใน
ป่าดิ บเขา ว่า มีความแตกต่า งระหว่า งพื้น ที่หรื อไม่ ทั้งด้ านความหลากหลายของชนิดพั นธุ์ และพลวั ตกล้ าไม้ ที่เกิ ด
จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมด้านความเข้มแสงบริเวณพื้นป่าและอุ ณหภู มิ
3. วัตถุประสงค
เปนสวนที่อธิบายถึงจุดมุงหมายของการวิ จัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุขางตนอยางชัดเจน
และมีขอบเขตที่แนนอน เพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนชวยใหการวางแผนทาวิจัยถูกตองแมนยา การเขียนวัตถุประ
สงคควรเขียนสั้น ๆ ใหไดใจความชัดเจน โดยกลาวถึงจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจงที่ต องการทาวิจัยซึ่งจะชวยให
ทราบขอบเขตที่แนนอนของงานวิจั ย
ตัวอย่าง:
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อเปรียบเทียบความหลากชนิดกล้าไม้บริเวณช่ องว่างระหว่างเรือนยอดและใต้เรือนยอดป่าดิบเขา
2. เพื่ อศึ กษาพลวัต และการตั้ง ตัวของกล้ าไม้บ ริเวณช่ องว่า งระหว่ างเรือ นยอดและใต้ เรื อนยอดป่ าดิ บ
เขา
4. การตรวจเอกสาร
เปนสวนที่สรุปขอมูลและสถานภาพของความรูที่ สัมพัน ธกั บปญหาที่จ ะทาการวิจัย ควรเขียนให้มี
ความกระชับและไดใจความ และต้องมีการอางอิงเอกสารที่ได้ อ่านและสรุ ปประเด็ นรายละเอีย ดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึ กษาดังกล่าวด้วย
ตัวอย่าง:
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
จะเห็ นว่าจากหั วข้องานวิจั ยมีป ระเด็ นที่ต้อ งทาความเข้าใจเพื่อ นาเสนอข้อ มูลและรายละเอียดที่
เกี่ย วข้ องกั บงานวิจั ยอยู่ 3 ส่ วน คื อ 1) ลั กษณะป่ าดิ บเขา 2) ช่อ งว่า งระหว่างเรือ นยอดและปั จจั ยสิ่ งแวดล้อ ม
และ 3) การสืบต่อพันธ์ของพรรณไม้และการตั้งตัว ซึ่ งเป็ น ประเด็ น หลั ก ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและสั มพั น ธ์ กั น สามารถ
อธิบ ายเนื้อ หางานวิจัย เรื่อ งนี้ไ ด้ดี จึง จาเป็นต้ องทบทวนหรื อตรวจเอกสารให้ค รอบคลุมทั้ งสามส่ วน นี้ และเขีย น
สรุปข้อมูลและสถานภาพของข้อมูลแต่ละส่วนให้ มีค วามเชื่ อมโยงกัน ดังนี้
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การตรวจเอกสาร (Review literature)
1. ป่าดิบเขา (montane evergreen forest)
ป่าดิบเขา (montane evergreen forest) เป็นป่าไม่ ผลัดใบชนิ ดหนึ่ง ซึ่งพบขึ้นในที่ค วามสูงจาก
ระดับทะเลปานกลางตั้งแต่ 900 เมตร ขึ้นไป ดินมี ความสมบูรณ์ ดีมีปริ มาณอิ นทรียวั ตถุสูง (เทียม, 2515) ป่าดิ บ
เขาจ าแนกได้โดยไม้ ดัชนี และโครงสร้างของสั งคมในด้า นการผสมกัน ของชนิดพั นธุ์ไ ม้เป็น หลัก แต่ก ารปรากฏของ
ไม้ดัช นีมีค วามสั มพัน ธ์กับสภาพภูมิอ ากาศที่หนาวเย็ น อุ ณหภู มิสูงสุ ดไม่เ กิน 20 °C ช่วงต่าสุด อาจต่ากว่ า 0 °C มี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ ยรายปีป ระมาณ 1,500-3,000 มิล ลิเมตร (เทีย ม, 2515 และ William, 1965) พบกระจาย
ตั้ง แต่ ระดั บความสูง 1,000 เมตร จากระดั บ น้าทะเล พรรณไม้เ ด่น เป็ น กลุ่ ม ไม้ วงศ์ไ ม้ก่ อ (Fagaceae) ในสกุ ล
Quercus, Lithocarpus แล ะ Castanopsis ผ สม กั บ ไม้ ใ น กลุ่ มจิ มโน สเปิ ร์ ม (Gymnosperm) ใน ส กุ ล
Podocarpus, Dacrydium, Cephalotaxus, Gnetum และ Cycas พรรณไม้ที่ถื อได้ว่า เป็น ไม้ ดัช นีระบุช นิด ป่า ที่
สาคัญ คื อ ก่ อ ใบเลื่ อ ม (Castanopsis tribuloides) ก่ อ แป้ น (Castanopsis diversifolia) ก่ อลิ้ ม (Castanopsis
indica) ก่ อ แหลม (Castanopsis ferox) ก่ อ ก้ า งด้ า ง (Lithocarpus garrettianus) ก่ อ แดง (Lithocarpus
trachycarpus) ก่ อน้ า(Lithocarpus auriculatus) ก่อ หมู (Lithocarpus sootepensis) ก่ อ สี เ สี ยด (Quercus
poilanei) ก่ อ ตา คล้ า ย (Quercus brandisiana) ก่ อ ตลั บ (Quercus ramsbottomii) และก่ อ แอบหลวง
( Quercus helferiana) เ ป็ น ต้ น
( ด อ ก รั ก
แ ล ะ อุ ทิ ศ ,
2552)......................................................................................
ป่าดิบเขาในประเทศไทย แบ่ งย่อยตามลักษณะโครงสร้างป่าออกได้ เป็น สองสังคมย่อ ยคือ 1) ป่ า
ดิบเขาระดับต่ า (lower montane forest) เป็นป่ าที่ ประกอบด้วยไม่ที่ สูงใหญ่ มีเรื อนยอดชั้ นบนสูง ถึง 30 เมตร
มีไม้ห นาแน่นและเด่น ด้วยไม้ก่อ ชนิด ต่าง ๆ ผสมกับ ไม้ในสกุล อื่น ๆ ที่อาจพบในป่ าดิบแล้งบางแห่ งที่สู ง ตามต้น มี
อิงอาศัย (epiphytes) อยู่น้อ ย พื้ นป่ ามีซ ากพืชทั บทมไม่ หนา พบในระดั บความสู งประมาณ 1,000 เมตร จนถึ ง
1,800 เมตรจากระดั บน้ าทะเล และ 2) ป่ าดิบ เราระดับ สูง (upper montane forest) พบกระจายตั้งแต่ร ะดั บ
ความสูง 1,800 เมตรจากระดับ น้าทะเลขึ้ นไป มีลัก ษณะโครงสร้างของสั งคมแตกต่างอย่างเด่นชั ด คือ เรือ นยอด
ชั้น บนสู ง ประมาณ 20 เมตร กิ่ งก้ า นคดงอและก่ อตั วเป็ นก้ อ น ๆ บนกิ่ ง ใหญ่ ตามลาต้ นมี มอสส์ และไม้ เกาะติ ด
หนาแน่น พื้นป่าแน่น ทึบด้วยซากพืช ในที่ ชื้นแฉะมัก พบข้าวตอกฤาษีขึ้น เช่น บนดอยอินทนนท์ที่ค วามสูงมากกว่ า
2,000 เ ม ต ร จ า ก ร ะ ดั บ น้ า ท ะ เ ล
( ธ วั ช ชั ย
,2528)……………………………………………………………………………………………
2. ช่องว่างระหว่างเรือนยอดของป่า (Canopy gap)
ภายในป่าธรรมชาติมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก
บางประการ อาทิ เช่น ลมพายุ ฟ้าผ่า แผ่น ดินไหว ฯลฯ ตลอดจนเกิ ดจากการกระทาของมนุษ ย์และการตายของ
ต้นไม้ในป่าธรรมชาติตามอายุขั ย เหล่า นี้ ทาให้เกิ ดช่อ งว่า งระหว่ างเรื อนยอดของป่า ขึ้น (Bray, 1956) และเมื่ อ
เกิดช่ องว่ างระหว่า งเรือ นยอดขึ้ นก็จ ะทาให้ปั จจัย สิ่งแวดล้อ มต่า งๆ ที่อยู่ ในช่ องว่า งระหว่า งเรือ นยอด และภายใต้
พุ่มเรือ นยอดของพรรณไม้แ ตกต่า งกั น ได้ แก่ ความเข้มของแสง คุ ณภาพของแสง การเพิ่ มขึ้น ของอุ ณหภู มิแ ละ
ปริ มาณธาตุ อาหาร ฯลฯ (Whitmore, 1978) และช่ องว่ างระหว่ างเรื อนยอดที่ เกิ ดขึ้ นนี้ ก็ จะเป็น เริ่ มต้ น ของวั ฎ
จั ก รของการ เจ ริ ญ เติ บ โตของต้ น ไม้ ใน 3 ระยะ คื อ gap phase, building phase และ mature phase
(Whitmore, 1975)
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การสื บต่ อพั น ธุ์ข องไม้ อัน เนื่ องมาจากการงอกของเมล็ด พรรณไม้ที่ มีอ ยู่ใ นช่ องว่า งระหว่า งเรื อ น
ยอดนั้ น ขึ้ นอยู่กั บความสามารถในการตั้ งตัวของกล้ าไม้ และลู กไม้ที่ ปรากฏขึ้ นมาเมื่อเกิ ดช่อ งว่างขึ้น ซึ่ งเป็น ของที่
แน่น อนที่ ว่าการปรากฏอยู่ ของกล้า ไม้และลูก ไม้แ ต่ละชนิด นั้นจะมีผ ลกระทบ เนื่ องจากปั จจัย หลายอย่ างด้ วยกั น
อาทิเช่น ระยะห่างจากแม่ไม้ ประสิ ทธิภาพในการกระจายของเมล็ดไม้ การงัน ของเมล็ ด ช่วงเวลาของการออกดอก
ออกผล และความต้ องการแสงสว่ าง หรื อความสามารถในการทนร่ ม ฯลฯ (Poore, 1968).ขนาดของช่ องว่า ง
ระหว่ างเรื อนยอด (canopy gap size) ที่ แตกต่างกันจะถูกทดแทนด้ว ยชนิ ดพืช พรรณที่ต่ างกั น ดัง นั้น ขนาดของ
ช่อ งว่า งระหว่า งเรื อนยอดนี้ จึ งมี อิท ธิพลต่ อองค์ ประกอบของชนิด พื ชพรรณและการจั ดระยะในป่ า (Whitmore,
1978) จากการศึ กษาของ Kramer (1926 และ 1933) ในประเทศอิ นโดนีเซีย โดยการสร้างช่ องว่า งขนาดเล็ ก
มีพื้นที่ 0.1 เฮกแตร์ ภายในป่ าปฐมภูมิ (primary forest) พบว่ าพรรณไม้ที่ พบในช่ องว่ างขนาดนี้ส่ วนใหญ่ เป็ น
ชนิด พรรณไม้ ในป่ าดั้ง เดิมนี้ แต่ ในช่ องว่ างขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 0.2-0.3 เฮกแตร์ ส่ว นใหญ่เป็ นพรรณไม้ที่ บุกรุ กเข้ า
มาใหม่ หรือที่ เรีย กกัน ว่า ไม้เบิ กน า (pioneer species) ซึ่งพรรณไม้ ทั้งสองนี้ มีความแตกต่ างกั นด้า นความทนร่ ม
และความต้องการแสงสว่างในระยะแรก ๆ ของการเจริญ เติบ โต ส าหรั บพรรณไม้ที่ต้ องการแสงสว่ างมากที่ สุดจะ
เรียกกัน ว่าไม้เบิ กน า เพราะมัน สามารถเจริ ญเติบโตได้ เฉพาะในที่ โล่ง เท่า นั้น ไม่ส ามารถจะขึ้ นอยู่ภายใต้ พุ่ง เรือ น
ยอด (under closed canopy) ของพรรณไม้ อื่น ๆ รวมทั้งภายใต้เ รือนยอดของตั วมัน เองด้วย และโดยปกติ แล้ ว
พรรณไม้เ บิก น าจะมีเมล็ ดขนาดเล็ ก และสามารถกระจายพั นธุ์ ได้ เป็ น อย่ า งดี โดยอาศั ยลมหรื อ สัต ว์ และมีก า ร
เจริ ญ เติ บ โตเร็ วมากในระยะที่มีอ ายุ น้อ ย และในทางตรงกัน ข้ ามพรรณไม้ ที่ท นร่มนั้ น จะมีเ มล็ ด ขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี
ปริมาณอาหารสารองไว้ มาก และสามารถตั้งตัว ได้ดีในที่แน่ นทึบ เมื่อกล้ าไม้ช นิดนี้ตั้ งตัวได้แล้วการเจริญเติ บโตจะ
เป็ น ไปอย่ า งช้ า ๆ จนกระทั้ ง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด ช่ อ งว่า งขึ้ น ในระยะต่อ มาจะท าให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของพรรณไม้ มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น.......................
3. การสืบต่อพันธุ์ (Regeneration)
การสื บต่ อพั น ธุ์ต ามธรรมชาติ (natural regeneration) หมายถึง การที่ ต้น ไม้ เกิ ดใหม่ ขึ้ นจากต้น ไม้
เดิมในป่าธรรมชาติ โดยมี กระบวนการเริ่ มจากการผลิต เมล็ด (seed production) การกระจาย (dispersal) ของ
ผลและเมล็ด การงอก (germination) ของเมล็ด และลาดั บสุด ท้ายได้แ ก่การตั้งตั ว (establishment) ของกล้าไม้
บนพื้น ป่า การสืบ ต่อ พัน ธุ์ต ามธรรมชาติข องต้น ไม้ มัก ปรากฏเป็ น หย่ อม ๆ เมื่ อเกิ ดมี ช่อ งว่ างขึ้น (เทอด, 2525)
ทั้ง นี้ เพื่ อรั ก ษาและเพิ่มจ านวนประชากร การสืบ ต่ อ พั นธุ์ ต ามธรรมชาติ จะประสบผลส าเร็จ ได้ ต้ องมี พื้น ที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อ มที่เหมาะสม (วิ สุทธิ์ , 2539) การตั้ง ตัวของพรรณไม้ เกิด ขึ้นหลังจากเมล็ดหรื อชิ้น ส่วนของพื ชได้ เข้าไป
ในพื้นที่ว่างแล้ว กิจกรรมที่จัดอยู่ ในขั้นนี้ได้แก่ การงอกของเมล็ด (seed germination) หรือการแตกใบอ่อนของตา
เพื่อการเติบโต และการเติบโตจนถึงขั้นเต็ มวัยเพื่ อการเจริญทดแทนต่อไป ในพื้นที่ ว่างบางแห่งอาจมีเมล็ด และส่ว น
ขยายพั นธุ์อื่น ๆ ของพืชเป็น จานวนมากที่ส ามารถโยกย้า ยถิ่นเข้ ามาในพื้ นที่นั้ นได้ แต่ มักเป็น มีส่วนขยายพั นธุ์ของ
พืชของพื ชเบิ กน าเพี ยงน้ อยชนิ ดที่ส ามารถตั้งตั วได้ เนื่ องจากการบีบคั้ นทางนิ เวศวิท ยาในพื้น ที่ใ หม่นั้ น ทาให้พืช
เบิ ก น า ต้ อ ง มี ป รั บ ตั ว ห ล า ย ป ร ะ ก า ร ด้ ว ย กั น จึ ง จ ะ อ ยู่ ร อ ด ไ ด้ (ด อ ก รั ก แ ล ะ อุ ทิ ศ ,
2552)…………………………………………………………………………………………
5. สถานที่และระยะเวลาท าการวิ จัย
เปนสวนที่ ร ะบุ สถานที่ ข องการวิ จั ย ใหชั ดเจน อาจจ าเป็ น ต้ อ งใช้ รู ปภาพประกอบ ต้ อ งน าเสนอ
รายละเอี ยดของ ลั ก ษณะภู มิประเทศ ภู มิ อ ากาศ ข้ อมู ลด้ า นสัง คมพื ช และอื่ น ๆ ที่ สาคั ญ รวมถึ งระบุ ถึ ง
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ระยะเวลาทั้งหมดที่ คาดวาจาเปนตองใชในการทาวิจั ย นั บตั้ง แตเริ่ มจนสิ้นสุ ดครงการวิจัย (รวมระยะเวลาการ
งานวิจัยหรือการจัดทารูปเลมสมบูรณ)
ตัวอย่าง:
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
1. พื้นที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการในป่าดิบเขาระดับต่าบริเวณลุ่มน้าห้วยคอกม้า -ลาเชียงสา อุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ – ปุย อ าเภอเมื อง จัง หวั ดเชี ยงใหม่ มี รายละเอีย ดของลัก ษณะภู มิป ระเทศ ลัก ษณะภู มิอ ากาศ และความ
หลากหลายของสังคมพืช ดังนี้ (Tangtham, 1974)
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะของพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นภู เขาสู งสลับ ซับซ้ อนอยู่ในแนวเทื อกเขาถนน
ธงไชยที่สืบ เนื่องต่ อจากเทือ กเขาหิ มาลั ย ความสูง ของพื้ นที่อยู่ ระหว่าง 330-1,685 เมตรจากระดับน้ าทะเล โดย
มียอดดอยปุยเป็ นจุ ดที่สูง ที่สุด นอกจากนี้มีย อดเขาต่า งที่สู งลดหลั่นกั นมา ได้แ ก่ ยอดดอยสุเทพที่ บริเวณสัน กู่ สู ง
1,601 เมตร ยอดดอยแม่ส าน้อ ย สู ง 1,549 เมตร ยอดดอยค่ อมร่ อง สูง 1,459 เมตร ยอดดอยบวกห้ าบริเวณ
พระต าหนั ก ภูพิ งค์ ร าชนิเ วศน์ สู ง 1,400 เมตร ที่ ท าการอุ ท ยานแห่ งชาติ สู ง 1,130 เมตรจากระดั บ น้าทะเล
สาหรับ พื้นที่อุ ทยานแห่งชาติที่อยู่ใ นเขตอ าเภอแม่แตงมี ความสูงอยู่ใ นระหว่ าง 400-980 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ลักษณะโครงสร้ างทางธรณีของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยทั่ วไปประกอบด้ วย หินอั คนี ชนิ ดที่สาคั ญได้แ ก่
หิน แกรนิต นอกจากนี้ ยัง มีหิ น ชั้น และหิน แปร เป็ น แหล่ งต้ นน้ าลาธารที่ ส าคั ญ ของตั วเมือ งเชีย งใหม่ และพื้ น ที่
บางส่วนของอ าเภอรอบๆ ได้ แก่ อาเภอแม่ ริม อาเภอหางดง อาเภอสะเมิง และอาเภอแม่ แตง มี ลาห้วยที่ส าคั ญ
ได้แก่ ห้ว ยตึ งเฒ่ า ห้ว ยแม่หยวก ห้วยแก้ว ห้ว ยช่า งเคี่ ยน ห้ วยปงน้ อย ห้ว ยแม่ เหีย ะ ห้ วยแม่นาไทร และห้ว ยแม่
ปอน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งต้นน้าลาธารที่ไหลลงสู่แม่น้าปิง
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภู มิอ ากาศโดยทั่ ว ไปของพื้ นที่ อุ ทยานแห่ง ชาติด อยสุ เทพ-ปุ ย ได้ รับ อิ ทธิ พลจากลมมรสุ ม
ตะวัน ตกเฉียงใต้ที่ พัดพาเอาความชุ่ มชื้น และเมฆฝนเข้ามาทาให้ฝ นตก และลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนื อที่พัดมา
จากประเทศจีน จะน าเอาความหนาวเย็น และความแห้ งแล้ง เข้า มา ทาให้ เกิด ฤดู กาลต่ าง ๆ โดยมีฤ ดูร้ อนในช่ว ง
ระหว่างเดือ นมีน าคม-พฤษภาคม ฤดู ฝนในช่ วงระหว่ างเดือนมิถุ นายน-พฤศจิ กายน และฤดูห นาวในช่วงระหว่า ง
เดือนธัน วาคม-กุมภาพันธ์ สลับกั นไป แต่ เนื่องจากพื้นที่อุ ทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุยมีค วามหลากหลายทางด้า น
ระดับ ความสู ง และมี เทื อ กเขาสลับ ซั บซ้ อ นสู ง ท าให้ลั ก ษณะอากาศในแต่ล ะพื้น ที่ มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมาก
โดยทั่ ว ไปแล้ ว สภาพภู มิอากาศในเขตพื้น ที่ อุท ยานแห่ง ชาติ มีค่า อุณหภู มิเ ฉลี่ ย ตลอดปี อ ยู่ร ะหว่ าง 2-23 องศา
เซลเซี ยส มี ปริมาณน้าฝนเฉลี่ ยตลอดปีระหว่าง 1,350-2,500 มิล ลิเมตร โดยมีจานวนวัน ที่ฝนตกเฉลี่ ย 139 วั น
และมีค่า เฉลี่ย ความชื้น สัมพัทธ์ เฉลี่ย ตลอดปี ระหว่าง 70-80 เปอร์เซ็ นต์ สาหรับบริเวณที่สู งของอุท ยานแห่ งชาติ
เช่น บริเวณยอดดอยปุ ย สภาพอากาศโดยทั่ว ไปจะหนาวเย็นและชุ่ มชื้น เนื่อ งจากได้ รับไอน้าจากเมฆหมอกที่ป ก
คลุ มอยู่ เกื อ บตลอดปี อุ ณหภู มิเฉลี่ ย ต่ าสุด ในพื้ น ที่อ ยู่ ร ะหว่ า ง 10-12 องศาเซลเซี ย ส ในช่ว งเดื อ นธัน วาคมกุมภาพันธ์ ในวันที่อากาศหนาวจัด ค่าอุณหภูมิอาจลดลงถึง 4-5 องศาเซลเซียส (เอกสารอ้างอิง)
1.3 สังคมพืช
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สังคมพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตามการจาแนกของ กรมป่าไม้ (2543) พบชนิด
ป่าที่ปกคลุม 4 ชนิด คือ
1) ป่า เต็ง รัง พบกระจายอยู่ บริ เวณรอบ ๆ ชายขอบของอุ ทยานแห่ งชาติที่ ระดับ ความสู ง ตั้ งแต่
330-850 เมตร จากระดั บ น้ าทะเล ตามเนิ นเขาหรือ สั น เขาที่ แ ห้ งแล้ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ทางด้ า นลาดทิ ศ
ตะวัน ออกและทิศ ใต้ข องอุ ทยานแห่ งชาติ พรรณไม้เ ด่นประกอบด้ วย เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม ก่ อแพะ ก่ อตา
หมู รั กใหญ่ แข้ง กวาง หว้า ฯลฯ พืชอิ งอาศั ย ได้ แก่ เอื้องแซะ เอื้องดอกมะขาม เอื้องแปรงสีฟัน ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมี มอส ไลเคน นมตาเลีย เกล็ดนาคราช และหญ้าชนิดต่างๆ เป็นต้น
2) ป่ า ผสมผลั ดใบ พบกระจายอยู่ ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ใน ชั้ น ระดั บ ความสู ง 330-950 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล มีไผ่ช นิดต่า งๆ ขึ้น ปะปนอยู่หลายชนิด พืชพรรณประกอบด้วย สั ก ตะแบก ประดู่ มะเกิ้ม สมอไทย
กาสามปีก สลีนก กระบก ซ้อ ฯลฯ พืชอิงอาศัยได้แก่ เอื้องช้างกระ เอื้องขี้หมา เป็นต้น
3) ป่า ดิบแล้ง พบกระจายเป็ นหย่ อมเล็ กหย่อ มน้ อยในชั้ นระดั บความสู งระหว่า ง 400-1,000
เมตร จากระดับน้ าทะเล ตามบริเ วณหุบเขา บริเวณต้ นน้าลาธาร เช่น บริ เวณน้าตกมณฑาธาร น้าตกสั นป่า ยาง
และห้วยแม่ลวด ฯลฯ ชนิดไม้ที่ สาคัญ ได้แก่ ยางแดง ยางนา ตะเคีย นทอง ก่ อเดือย ก่อแดง มะไฟป่ า เสี้ย วป่าดอก
ขาว มะเกลื อเลือด ฯลฯ พืชพื้นล่า งเป็นพันธุ์ไม้ ที่ชอบความชื้นสูงขึ้นอยู่อย่างแน่น ทึบ เช่น กล้วยป่า หมากป่า เขือ ง
หญ้าสองปล้อง เหมือดปลาซิว ตองสาด กระชายป่า ข่าลิง ผักเป็ดไทย ออส มันด้า กูด เฟิน หวายไส้ไก่ เป็นต้น
4) ป่า ดิบเขา พบในระดับความสูง จากระดับน้าทะเลตั้ง แต่ 1,000 เมตร ขึ้น ไปจนถึงบริเ วณยอด
ดอยปุย ต้ นไม้ในป่า มีพืชอิ งอาศั ย (epiphytes) เกี่ ยวเกาะขึ้ นปกคลุมตามลาต้น และเรือนยอดอย่า งหนาแน่ น ที่
สาคัญได้แก่ กล้วยไม้ ชนิดต่ าง ๆ ฝอยลม มอส คาขาวหรือกุ หลาบพันปีสี ขาว ฯลฯ พรรณไม้เ ด่นที่ส าคัญได้ แก่ ก่ อ
แป้ น ก่ อเลือด ก่ อนก มณฑาหลวง จาปีป่ า สารภีด อย กาลัง เสือ โคร่ ง อบเชย ทะโล้ กายาน เป็น ต้น บางพื้ น ที่
บริเวณสันเขามี สนสามใบขึ้น ปะปนอยู่ พืชพื้ นล่างประกอบด้วยหญ้าคา หญ้าใบไผ่ ม้า สามตอน กูดต้ น ขิงป่า ข่าป่ า
และกระชายป่า เป็นต้น
2. ระยะเวลาทาการวิจัย
ระยะเวลาศึกษา เริ่มเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 – เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
6. อุปกรณ (Materials)
เปนสวนที่กลาวถึงอุปกรณสาหรับการวิจัย ควรเขียนเฉพาะที่สาคัญและจาเปนสาหรับการวิจั ย ในบาง
กรณีควรบรรยายรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณนั้นดวย
ตัวอย่าง:
1. อุปกรณ์ในการวางแปลง
1.1 เทปวัดระยะ
1.2 ท่อ PVC สาหรับวางแปลง
1.3 แผ่นโลหะหมายเลข (metal tagged) สาหรับติดต้นไม้
2. เครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.1 กล้องถ่ายภาพ
2.2 เครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและแสงอั ตโนมัติ (Hobo data logger, onset® UA-002-64)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางสถิติ
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7. วิธีการ
เปนสวนสาคั ญที่ก ลาวถึ งวิธีดาเนิ นการวิจั ย ควรเขี ยนให้ กระชั บและชั ดเจน โดยพยายามให้เ มื่อ ผู้อื่ น
อ่า นงานเอกสารหรื อ วิธี การในผลงานแล้ ว สามารถน าไปดาเนิ น การศึ ก ษาด้ วยตัว เองได้ เชน แผนการทดลอง
ตัว อย่ า งที่ จะทดสอบ พื ชที่ จ ะปลูก วิธี การสกั ด วิธี วิเ คราะห เปนตน หากเปนวิธี ที่มีผู เสนอไวแลวใหอางอิง ถึ ง
เอกสารที่ไดบรรยายถึงวิธีนั้น ๆ ไวดวย ควรเขียนวิธีการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
1) การเก็บข้อมูลภาคสนาม และ
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่าง:
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
วิธีการ
1. การเก็บข้อมูล
1.1 คัด เลือกพื้น ที่ภ ายในแปลงถาวรขนาด 16 เฮกแตร์ บริ เวณลุ่มน้าห้ วยคอกม้า โดยแบ่ง ตาม
ระดั บ ความสู ง 3 ระดับ คื อ ระดั บ ต่า (1,200-1,300 เมตร จากระดั บ น้ าทะเล) ระดับ ปานกลาง (1,3001,400 เมตร จากระดั บน้าทะเล) และ ระดับสูง (มากกว่า 1,400 เมตร จากระดับน้าทะเล) ในแต่ ละระดั บความ
สูงแบ่ งพื้น ที่เป็ น 2 ลั กษณะ คื อ พื้ นที่ช่ องว่ างระหว่า งเรือ นยอด และ พื้ นที่ ใต้เรื อนยอด เพื่อก าหนดจุด วางแปลง
ตัวอย่างกล้าไม้จานวน 3 แปลงในแต่ล ะพื้น ที่ข องแต่ละระดั บความสู ง (รวมตั วจุด สารวจ 18 จุ ด) และ ในแต่ล ะ
จุดสุ่มท าการวางแปลงขนาด 1 × 1 เมตร จานวน 5 แปลง ดั งแสดงในภาพที่ 1 รวมแปลงส ารวจกล้าไม้ ทั้งหมด
90 แปลง
1.2 สารวจกล้ าไม้ ในแปลงตั วอย่ างด้ว ยการติ ดเบอร์ หมายเลขทุกต้ นที่อ ยู่ภายในแปลงพร้อ มระบุ
ชนิ ด สาหรั บชนิ ดที่ ระบุช นิ ดไม่ ได้ จ ะท าการเก็บ ตั วอย่า งกล้า ไม้ บริ เวณข้ างแปลงตั วอย่า งที่ มีลั กษณะเหมื อนกั น
และนากลับมาระบุชนิด ภายในห้องปฏิ บัติการ ทาการติดตามการงอกและการรอดตายของกล้าไม้ ทุก ๆ เดือน จน
ครบระยะเวลา 1 ปี ในแต่ละครั้ง จะท าการบั นทึกชนิดกล้า ไม้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ชนิ ดที่ตาย รวมถึงสาเหตุก ารตายที่
สามารถระบุได้ด้วย
1.3 ตรวจวัดการเปลี่ ยนแปลงอุ ณหภู มิและปริมาณแสงส่อ งผ่านเรือนยอด ด้วยเครื่องมือตรวจวั ด
อัตโนมั ติ Hobo Data Loggers (Pendant Temperature/Light Data Logger) โดยติ ดตั้ งเครื่ องมือนี้ ทุก จุด การ
สารวจ ทั้งในบริเวณช่องว่างระหว่างเรือนยอด (จ านวน 9 ตัว) และบริเวณใต้เรือ นยอด (จานวน 9 ตั ว) ตั้ง เครื่อ ง
ให้เก็บบันทึกข้อมูลทุก ๆ 10 นาที ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของการวิจัย
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ภาพที่ 1 ลักษณะการวางแปลงกล้ าไม้ในพื้ นที่บริเวณช่องว่ างระหว่ างเรือนยอด (canopy gap, ) และบริเวณใต้
เรือนยอด (under crown canopy, )
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ค่าดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม้ ใช้ดัชนีของ Shannon-Weiner index (1949) เป็น
ดัชนีชี้วัดความหลากของชนิดของกล้าไม้ระหว่างพื้นที่ มีสูตรการคานวณดังนี้ (อ้างตาม คณาจารย์ภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้, 2550)
𝑠

H'= -∑𝑖=1(pi

𝑙𝑛𝑝𝑖 )

เมื่อ H/ = ค่าดัชนีความหลากชนิดของ Shannon–Wiener
S = จานวนชนิดทุกชนิดในสังคมพืช
pi = สัดส่วนของจานวนชนิดที่ i ต่อผลรวมของจานวนทั้งหมดในสังคมพืช เมื่อ i = 1, 2, 3,…, S
2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิแ ละความเข้ มแสง ระหว่างพื้นที่และระหว่างฤดูกาล
โดยการทดสอบความแปรปรวนทางสถิติ โดยวิธี one-way ANOVA ด้วยใช้โปรแกรม SPSS

8. ผลและวิจารณ์
การเขี ย นผลการศึ ก ษาควรแยกเป็ น ประเด็ น หั ว ข้ อ ตามกรอบข องวิ ธีก ารศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยต้อ งนาเสนอผลการศึก ษาโดยอธิบ ายให้ชัด เจนในแต่ล ะหัว ข้อภายหลั งการวิเคราะห์ ข้อมูล และ
ต้องมีการนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งในรูป ของตารางหรือ รูปภาพ หลังจากนั้นจึงเริ่มทาการวิจารณ์ผล หรื อ
เปรีย บเที ยบผลการศึก ษาที่ ได้กั บนัก วิจัย ท่านอื่น ๆ ที่ เคยด าเนิ นการศึก ษาในเรื่อ งที่ใ กล้เคี ยงกั บงานของเรา โดย
พิจารณาถึ งความแตกต่า ง หรือ ความสอดคล้ องของผลงานวิจัย และระบุ ถึงสาเหตุที่ ส่ง ผลต่อความแตกต่ างหรื อ
ความคล้ายคลึงดังกล่าว ซึ่งวิจารณ์นั้น ต้องมีการอ้างอิงผลงานวิจัยในรายงานด้วย
ตัวอย่าง
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
ผลการศึกษา
1. ความหลากชนิดของกล้าไม้
ผลการศึก ษาความหลากชนิด ของกล้า ไม้พบชนิด พันธุ์ไม้ จ านวน 99 ชนิด 75 สกุล 41 วงศ์ โดย
พันธุ์ ไม้ในวงศ์ อบเชย (LAURACEAE) มีจานวนชนิ ดมากที่สุ ด รองลงมาคื อวงศ์เต้ าเลื่อ ม (EUPHORBIACEAE) และ
วงศ์ก่ อ (FAGACEAE) มีจานวน 13, 12 และ 10 ชนิด ตามลาดับ (ภาพที่ 2) เมื่อพิ จารณาชนิ ดพัน ธุ์ข องกล้าไม้
บริเวณพื้นที่ ช่องว่า งระหว่า งเรื อนยอด พบไม้ทั้งหมด 69 ชนิด 56 สกุล 35 วงศ์ โดยชนิ ดที่มีค วามหนาแน่ นมาก
ที่ สุ ด คื อ ก่ อ เดื อ ย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) รองลงมาคื อ เต้ า เลื่ อ ม (Macaranga
indica Wight) เมีย ดต้น (Litsea martabarnica (Kurz) L.f.) หว้า ลิง (Syzygium zeylanicum (L.) DC.) ก่ อใบ
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จำนวนชนิด

เลื่ อ ม (Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC.) เ ห มื อ ด จี้ ด ง (Memecylon plebejum Kurz var.
ellipsoideum Craib) เชี ยด (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume) อิ นทวา (Persea gamblei (Hook.f.)
Kosterm.) ขางขาว (Xanthophyllum virens Roxb.) และ เหมื อ ดคนตั ว ผู้ (Helicia nilagirica Bedd.) มี ค่ า
ควา มหน าแน่ น เท่ า กั บ 12.42, 0.44, 0.40, 0.378, 0.31, 0.27, 0.24, 0.24, 0.22 และ 0.22 ต้ น ต่ อ
ตารางเมตร ตามล าดั บ ส่ ว นบริ เวณใต้ เรื อนยอด พบไม้ทั้ ง หมด 62 ชนิ ด 52 สกุ ล 28วงศ์ โดยชนิด ที่ มีความ
หนาแน่ น มากที่ สุ ด คื อ ก่ อ เดื อ ย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) รองลงมาคื อ ก่ อ ใบเลื่ อ ม
(Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC.) หว้ า หิ น (Syzygium pyrifolium (Blume) DC.) เมี่ ย งผี (Pyrenaria
diospyricarpa Kurz) หว้ า ลิ ง (Syzygium zeylanicum (L.) DC.) เมี ย ดต้ น (Litsea martabarnica (Kurz)
L.f.) อิ น ท วา (Persea gamblei (Hook.f.) Kosterm.) เห มื อ ด คน ตั วผู้ (Helicia nilagirica Bedd.) น ว ล
(Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) และ เพลี้ ย กระทิ ง (Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.)
Hartley) มี ค่ า ค วา ม หน า แน่ น เท่ า กั บ 5.27, 4.47, 1.16, 1.13, 1.04, 0.24, 0.22, 0.20, 0.18 แล ะ
0.13 ต้นต่อตารางเมตร ตามลาดับ (ภาพที่ 3)
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วงศ์

ภาพที่ 2 จานวนชนิดของพรรณพืชในแต่ละวงศ์ บริเวณป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
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ภาพที่ 3 พันธุ์ไม้เด่นบางชนิดที่พบในป่าดิบเขาอุทยานแห่งชาติด อยสุเทพ-ปุย; A) ก่อเดือย (Castanopsis
acuminatissima) B) หว้าลิง (Syzygium zeylanicum) C) เต้าเลื่อม (Macaranga indica) D) เมี่ยงผี
(Pyrenaria diospyricarpa) E) หว้าหิน (Syzygium pyrifolium) และ F) เมียดต้น (Litsea martabarnica)
ผลจากการวิเคราะห์ ความหลากหลายของชนิ ดโดยดั ชนี Shannon-Weiner index พบว่า ค่ า
ดัช นี ค วามหลากหลายระหว่ างพื้ น ที่ ช่ อ งว่ า งระหว่า งเรื อ นยอดและใต้ เรื อ นยอดไม่ มีค วามแตกต่า งกั น อย่ า งมี
นัยส าคั ญทางสถิ ติ (ภาพที่ 4) แต่ ภายใต้ พื้น ที่ช่ องว่างระหว่า งเรื อนยอดมี แนวโน้ มพบความหลากชนิ ดสู งกว่ าใต้
เรือ นยอด (1.95 ± 0.92 และ1.70 ± 0.65 ตามล าดั บ) เนื่ องจากพื้น ที่ดั งกล่ าวมีค วามเข้ มแสงที่ สูง พรรณไม้
เบิก นาที่ มีค วามต้อ งการแสงมากกว่า พรรณไม้ ในสังคมถาวร (Slik et al., 2003) จึง สามารถเกิ ดได้ ดีกว่ าบริเวณ
ใต้เรือนยอดที่มีแสงส่องลงมายังบริเวณพื้นป่าน้อยกว่า
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ภาพที่ 4 ค่าดัชนีความหลากหลายของกล้าไม้ตามระดับความสูง บริเวณช่องว่างระหว่างเรือนยอด (
บริเวณใต้เรือนยอด ( )

) และ

2. พลวัตและการสืบต่ อพัน ธุ์ของกล้าไม้
ผลการศึกษาพลวัตและการสืบต่อ พันธุ์ของกล้าไม้ พบว่ าบริเวณช่องว่างระหว่างเรื อนยอดและใต้
เรือ นยอดมีก ารสื บ ต่อ พั นธุ์ ที่ ดีโ ดยมี จานวนและชนิ ด ของกล้ าไม้เ พิ่มขึ้ นทั้ ง สองพื้ น ที่ ตลอดระยะเวลาการศึ ก ษา
บริเวณช่ องว่างระหว่างเรือนยอดมีความหนาแน่น ของกล้าไม้ มากกว่ าบริเวณใต้เรือนยอด กล่าวคือ บริเวณช่องว่า ง
ระหว่างเรือ นยอดในเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบกล้ าไม้ ทั้งหมด 719 ต้น มี ความหนาแน่น เฉลี่ ยของกล้ าไม้
ต่อพื้น ที่ 15.98 ต้นต่อ ตารางเมตร โดยมีจ านวนกล้ าไม้ที่ เกิด ใหม่มากที่ สุดในเดือ นธันวาคม 192 ต้น (ภาพที่ 5A) ส่ วนบริ เวณใต้เ รือ นยอดในเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบกล้า ไม้ ทั้ง หมด 676 ต้ น มีค วามหนาแน่น เฉลี่ ย
ของกล้ า ไม้ ต่อ พื้ น ที่ 15.02 ต้ น ต่ อตารางเมตร มี จ านวนกล้ า ไม้ ที่ เกิ ด ใหม่ มากที่สุ ด ในเดือ นธัน วาคม 145 ต้ น
(ภาพที่ 5-B)
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ภาพที่ 5 พลวัตของกล้าไม้ป่าดิบเขา (A) บริเวณช่องว่างระหว่างเรือนยอด และ (B) บริเวณใต้เรือนยอด โดย
แสดงจานวนกล้าไม้ที่เกิดใหม่ ( ) และจานวนกล้าไม้ที่ตายในแต่ละช่วงเวลา ( )
การตายของกล้ าไม้ภ ายในป่าดิ บเขาระหว่ างพื้น ที่ช่อ งว่างระหว่างเรื อนยอดและใต้เ รือนยอด มีอัตราการ
ตายค่ อ นข้ า งต่ า (ภาพที่ 5) อย่า งไรก็ ต ามพบการตายของกล้า ไม้ มากที่ สุด ในช่ วงฤดู ฝ น (เดือ นกรกฎาคม) ซึ่ ง
แตกต่ างจากการศึก ษาของ แหลมไทย (2549) และ Suntisuk (1988) ที่ รายงานว่า เมล็ดของพั นธุ์ไม้ เด่น ในป่ า
ดิบเขาเมื่องอกเป็นกล้าไม้อยู่ภายใต้เรือนยอดของแม่ไม้ มีอั ตราการตายสูงในช่วงช่ว งฤดูแล้ ง
การเกิดใหม่ข องกล้ าไม้ ทั้งบริเวณช่อ งว่างระหว่างเรือนยอดและบริเ วณใต้เรือ นยอดมีก ารเกิดมากที่ สุดใน
เดือนธันวาคมทั้งสองพื้ นที่ และเมื่อพิ จารณาจานวนกล้าไม้ ที่เกิ ดใหม่บริ เวณใต้เรื อนยอดพบว่า เดือนธัน วาคมและ
เดือ นพฤษภาคมมี จานวนกล้ าไม้เ กิด ใหม่มากกว่า ทุ กเดื อ น (ภาพที่ 4-B) เมื่อ พิจ ารณาปั จ จัย แวดล้อ มเรื่อ งของ
อุณหภู มิที่ เป็ นปั จ จัย สาคัญ ต่อ การงอกของเมล็ด พบว่าอุ ณหภู มิเ ฉลี่ ยทั้ ง 2 เดื อน มี ความใกล้ เคี ยงกัน กล่า วคื อ
เดื อนธั น วาคมและเดื อ นพฤษภาคม มี อุ ณหภู มิเ ฉลี่ย เท่ า กั บ 18.46 °C และ 18.86 °C ตามล าดั บ ซึ่ ง อาจจะ
เป็น ไปได้ ว่า อุณหภูมิประมาณ 18.00 °C เป็น อุณหภู มิที่ พอเหมาะต่อ การงอกของกล้ าไม้ จึงท าให้ พบจานวนกล้ า
ไม้เกิดมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ
9. สรุปและข้อเสนอแนะ
การสรุปควรสรุปเพื่อตอบคาถามที่เกิดจากการตั้งวั ตถุ ประสงค์ให้ไ ด้ และควรระบุถึงการนาผลการศึก ษาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเขียนสรุปไม่ควรนาเอาผลการศึกษาที่ได้
ทั้งหมดมาเขียนในสรุปเพราะทาให้เป็นการเขียนงานวิจัยที่ซ้าซ้อน เมื่อสรุปแล้วควรมีข้อเสนอแนะถึงการวิจัย
หรือการนาไปใช้ในอนาคตว่าควรดาเนินการเช่นไร จากประสบการณ์ของเราที่ไ ด้จากการศึก ษาครั้งนี้
ตัวอย่าง
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
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สรุป
ความหลากชนิด ของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่า งระหว่ างเรือ นยอดและใต้ เรื อนยอดไม่ มีค วามแตกต่ างอย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ แต่มีแนวโน้มพบจานวนชนิดภายใต้ช่องว่างระหว่างเรือนยอดสูงกว่า และส่วนใหญ่เป็น กลุ่มพัน ธุ์
ไม้เบิ กนาที่มีค วามต้องการความเข้มแสงในการตั้ง ตัวสู งกว่ าพัน ธุ์ไม้ท้ องถิ่ น ซึ่ งปัจ จัยความเข้มแสงบริเวณช่อ งว่า ง
ระหว่างเรือนยอดนั้นสูงกว่าใต้เรือนยอดอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ดังนั้น การเกิดช่ องว่า งระหว่างเรือนยอดส่ งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศท้องถิ่นที่ ช่วยให้การ
สืบต่อพันธุ์ของพันธุ์ไม้เบิกนาและไม้ ท้องถิ่นสามารถรักษาไว้ซึ่ง ความหลากชนิดพันธุ์ ไว้ในป่าดิบ เขาได้อย่างต่อเนื่อ ง
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อตรวจสอบผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจาก
การเกิดช่องว่างระหว่างเรือนยอด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดจากผลกระทบของสภาวะโลกร้อน เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มที่ ทาให้การงอกของกล้าไม้มีจานวนมากขึ้น
การติดตามที่ต่อเนื่องจะสามารถให้ความกระจ่างในเรื่ องนี้และนาไปประยุ กต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาการสืบต่อ พันธุ์ของ
พรรณพืชป่าดิบเขาตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
10. กิติกรรมประกาศ
เปนสวนที่กล่าวถึงการขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการศึกษาให้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงระบุ
แหล่งที่มีของทุนวิจัย .......................................................................................................................................
ตัวอย่าง
“จากหัว ข้อ เรื่อ ง การตั้ งตั วของกล้าไม้บ ริเวณช่ องว่ างระหว่างเรือ นยอดป่ าดิ บเขา อุทยานแห่ งชาติด อยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่”
กิติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ที่พัก และให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลภาคสนามตลอดการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจาก สานักงานวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก)
11. เอกสารอางอิง
เปนสวนแสดงรายการเอกสารและสิ่งอางอิงตาง ๆ ที่ไดอางอิงไวทั้งหมด มีรูปแบบการเขียนได้หลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับวารสารที่ตีพิมพ์ อย่างไรก็ตามรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
มีตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
1. อ้างอิงจากวารสารวิชาการ
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Ahmad Zuhadi, Y., M.N. Hashim, S. Ahmad Fauzi and A. Darus. 2008. A commercial
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205. In Gan, K.S., H.F. Lim and M.Y. Mohd. Nor (Eds.) Proceedings of the
Conference on Forestry and Forest Products Research: Balancing Economics
and Ecological Needs, 27–29 November 2008, Kuala Lumpur.
3. อ้างอิงจากหนังสือ หรือวิทยานิพนธ์
Whitmore, T. C. 1990. An introduction to tropical rain forests. Clarendon Press,
Oxford. 226 pp.
Tangtham, N., 1974. Preliminary study of the ecosystem of hill evergreen forest in
northern Thailand. Ph.D. Thesis. Pa. State Univ., Univ. Park, PA, 65 pp.
4. อ้างอิงจากสื่ออิเลคทรอนิค
Ng, K.K.S., S.L. Lee, Y. Tsumura, S. Ueno, C.H. Ng and C.T. Lee. EST-SSRs isolated from
Shorea leprosula and their transferability to 36 species within the
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