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บทคัดยอ 
 การวิเคราะหอภิมานงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัยที่ศึกษา

เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมของการปลูกยูคาลิปตัส และสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ของไมยูคาลิปตัส ดวยการวิเคราะหอภิมาน นําไปวิเคราะหตามวิธีของ Glass,McGaw,& Smith (1981) ไดคา

ขนาดอิทธิพลจํานวน 213 คา ซึ่งงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห สวนใหญเปนงานวิจัยระดับหนวยงาน ( 78.0%) โดย

กรมปาไม ผลิตมากที่สุด (53.7%) งานวิจัยสวนใหญอยูในรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ (46.3%) โดยไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในชวง พ.ศ.2530-2534 มากที่สุด (34.1%) กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยสวนใหญเปน

ตัวอยางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (48.8%) ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีการศึกษามากที่สุดคือ ผลกระทบดาน

ดิน(71.43%) ในการปลูกยูคาลิปตัสดานผลผลิตมวลชีวภาพของพืช (36.36%) รองลงมาคือ ผลกระทบดานน้ําใน

การปลูกยูคาลิปตัส (14.29%) และความเปนพิษของยูคาลิปตัส (14.29%) ในดานพืชตางๆที่ปลูกควบกับยูคา

ลิปตัส (9.09%)  ในสวนการสังเคราะหคาขนาดอิทธิพลผลกระทบดานดินเกี่ยวกับผลผลิตมวลชีวภาพ มีคา

ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 9.887 เปนคาขนาดใหญ ดานน้ําในการปลูกยูคาลิปตัสนั้นความชื้นในดินมี

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสูงที่สุด เทากับ 27.121 ใหคาขนาดใหญ สวนดานความเปนพิษตอเปอรเซ็นตการงอกของ

เมล็ดพืช มีคาขนาดอิทธิพลเทากับ 8.188 เปนคาขนาดใหญ เชนกัน  
 
คําสําคัญ : การวิเคราะหอภิมาน  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ยูคาลิปตัส  การปลูกยูคาลิปตัส 

 

ABSTRACT 
 The Meta-analysis on environmental impact of eucalyptus plantation in Thailand has it 

purpose on the study of general features of researches studies on it and the synthesis of these 

researches by using meta-analysis method. And using the method of Glass, McGaw&Smith (1981) 

have the effect sizes value of 213. Which the Majority of Meta-analysis in this study is in the category 

of organization (78%) .The most of research from the Royal Forest Departmen t(53.7%). The largest 

part of the researches is in appearance of final report (46.3%) which most published in the 1987-1991 

(34.1%).This research focus on the sample which were collected from the Northeast Region. (48.8%) 

The most frequently studied environmental impact is soil environmental impacts (71.43%) from 

eucalyptus plantation for plant biomass (36.36%) . The minor impacts are the impact of eucalyptus 
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plantation on water resources, toxicity of Eucalyptus (14.29%) and others plants species that plant 

together with eucalyptus respectively. In the synthesis size influence, soil environmental impact on 

yield biomass has the highest mean of effect size that is 9.887 - largest value. Second, water 

resources impact from eucalyptus plantation is associated with soil-moisture. The soil moisture has 

the highest mean of effect size that is 27.121 - largest value. Finally, toxicity of eucalyptus on percent 

of- plant development has the highest mean of effect size that is 8.188 - largest value.  All of the effect 

sizes which received from every impact are the large value. 
 
Keywords : Meta – Analysis, Environmental Impact, Eucalyptus, Eucalyptus Plantation 

E-mail : jeede63@hotmail.com 

 

คํานํา 
 ยูคาลิปตัสถือเปนไมเอนกประสงค กรมปาไมไดเร่ิมมีการนําตนยูคาลิปตัสเขามาทดลองปลูกในประเทศ

ไทย ตั้งแตป 2492(เกษมสุข, 2533) ไมยูคาลิปตัส เปนไมที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ปลูกงาย ทนตอสภาพแหงแลง 

ขึ้นไดในดินเสื่อมโทรมที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5  มีการ

ผลักดันใหเอกชนปลูกปาเพิ่มปละ 300,000 ไร นอกจากนี้รัฐบาลก็ประกาศใหป 2528-2531 เปนปปาไมแหงชาติ 

โดยมีแผนแมบทคือการปลูกยูคาลิปตัสในเชิงพาณิชย ทําใหทุกหนวยงานชวยกันปลูกตนไมโตเร็วคือยูคาลิปตัส

ทั่วประเทศ (ฐิตินันท และคณะ, 2551) การเริ่มตนผลักดันในครั้งนั้นประกอบกับประโยชนใชสอยที่หลากหลาย

ของยูคาลิปตัส  จึงทําใหปจจุบันมีการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จากสํารวจสํามะโน

เกษตร ป 2546 ของประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกยูคาลิปตัสของเกษตรกร ทั้งหมด 494,391 ไร(กระทรวงเกษตร

และสหกรณ, 2546) การปลูกยูคาลิปตัสจํานวนมากนั้นสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม ยังเปนขอถกเถียงของ

นักวิชาการ และผูสนใจกันอยู (พงศ,2529) โดยขณะที่เร่ิมมีการนํายูคาลิปตัสเขามาปลูกนั้น ไดมีการทํางานวิจัย

เกี่ยวกับไมยูคาลิปตัสที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยฉบับแรกๆนั้นเปนการวิจัยของกรม

ปาไมโดยมีผลการศึกษาวา ตลอดชวงระยะเวลา 8 ป ตั้งแตป 2521 ถึงป 2528 ณ สถานีทดลอง  จ. ศรีสะเกษ 

สรุปวา การปลูกไมยูคาลิปตัสไมมีผลกระทบทางนิเวศวิทยา เวนแตอาจมีบางตอการเจริญเติบโตของพืชขางเคียง

บางชนิดที่ปลูกควบคูกันกับตนไมในปที่ 3 เปนตน โดยเฉพาะพืชที่ตองการน้ํา และแสงสวางมากในการ

เจริญเติบโต ซึ่งผลกระทบนี้จะปรากฏเชนเดียวกับไมชนิดอื่นที่มีอายุและการเจริญเติบโตใกลเคียงกัน(พิทยา, 

2530) หลังจากนั้นก็มีผูสนใจศึกษาถึงผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสตอส่ิงแวดลอมอีกเปนจํานวนมาก ดวย

เหตุนี้จึงนํามาซึ่งงานวิจัยการวิเคราะหอภิมานงานวิจัยผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศ

ไทย 
 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนวิทยานิพนธมหาบัณฑิต ปริญญานิพนธระดับบัณฑิต และรายงาน

การวิจัยรวมถึงบทความวิจัยที่ศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของไมยูคาลิปตัสในประเทศไทย และมีหลักฐาน
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ปรากฏตั้งแต ป พ.ศ. 2532 จนถึงป พ.ศ. 2551 รวม 19 ป ซึ่งรวบรวมได จํานวน 41 งานวิจัย โดยกําหนดเกณฑ

ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

1.1 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัสเปนตัวแปรตาม  โดยสามารถแบงตัวแปร

ตามไดดังนี้ ผลกระทบดานดินกับการปลูกยูคาลิปตัส ไดแก ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสตอความอุดม

สมบูรณของดิน ซึ่งมีการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังหมด ดังนี้ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ไดแก 

คุณสมบัติดานเนื้อดิน (Soil Texture) และการกระจายของอนุภาคดิน (Distribution of soil particles) คุณสมบัติ

ทางเคมีของดิน ไดแก Total Acidity , pH,  Cation Exchange Capacity (C.E.C.), ไนโตรเจน ( N), ฟอสฟอรัส

(P),   โปแตสเซียม (K) ,แคลเซียม(Ca), แมกนีเซียม (Mg),ระดับความเค็ม (Salinity), โซเดียม (Na), และ 

Exchangeable  Al และ ปริมาณสารอินทรียและ/หรือปริมาณผลผลิตมวลชีวภาพของตนยูคาลิปตัส สวนใน เร่ือง

ผลกระทบดานน้ําในการปลูกยูคาลิปตัสมีการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด ดังนี้  ผลกระทบของการปลูก 

ยูคาลิปตัสตอระดับน้ําใตดินและ/หรือการใชน้ําของยูคาลิปตัส สวน ความเปนพิษของยูคาลิปตัส ไดแก 

ผลกระทบของอินทรียวัตถุจากยูคาลิปตัสตอการงอกของเมล็ดพืช ผลและ/หรือปฏิกริยาของพืชตางๆ ที่ปลูกควบ

หรือหลังยูคาลิปตัส 

1.2 งานวิจัยมีการรายงานคาสถิติที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษา  คือ  คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ หรือ คาสถิติที่สามารถแปลงเปนคาขนาดอิทธิพลได ไดแก คาสถิติ t-test,F-test,x² และขนาดกลุม

ตัวอยาง   

 

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 ตอนที่ 1 แบบคัดเลือกงานวิจัย เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก

งานวิจัยเขาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยดัดแปลงมาจากแบบคัดเลือกงานวิจัยของ ศิริพร คลายทิม (2548) 

ประกอบดวยเกณฑการคัดเลือกจํานวน 4 ขอ และแบบสรุปผลการคัดเลือกจํานวน 1 ขอ ซึ่งผานการตรวจสอบ

ความครอบคลุมจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ตอนที่ 2 แบบบันทึกคุณลักษณะและผลการวิจัย เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อนําไปใชบันทึก

ขอมูลคุณลักษณะและผลการวิจัย นําไปใชในการวิเคราะหอภิมาน  
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
สํารวจงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของการปลูกยูคาลิปตัส จากบริการสืบคนขอมูลดวย

คอมพิวเตอรผานฐานขอมูลหองสมุดตางๆ ภายใตคําสําคัญ คือ  ยูคาลิปตัส  ผลกระทบของยูคาลิปตัส  การปลูก

ยูคาลิปตัส  Eucalyptus, effect of Eucalyptus และ Eucalyptus plantation  จากนั้นทําการจัดเก็บงานวิจัยที่

ไดมา เมื่องานวิจัยใดมีคุณสมบัติครบถวนผานการคัดเลือก จึงทําการ บันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลคุณลักษณะ

งานวิจัยและผลการวิจัย จากนั้นทบทวนประชากรที่นํามาศึกษา เพื่อสํารวจความถูกตอง  

 

4. การวิเคราะหขอมูล  
4.1 วิเคราะหคุณลักษณะของงานวิจัยดานขอมูลพื้นฐาน ดานระเบียบวิธีวิจัย และดานเนื้อหาสาระของ

งานวิจัย โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 
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4.2 นําคาสถิติจากผลการวิจัยของงานวิจัยที่นํามาทําการวิเคราะหอภิมานมาคํานวณคาขนาดอิทธิพล

ของผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัสในแตละดานของสิ่งแวดลอม โดยใชสูตรการคํานวณของ 

Glass,McGaw,&Smith (1981) 

งานวิจัยประเภทเชิงทดลองคํานวณคาของมาตรฐานจากสูตร 

  สูตร  

เมื่อ d1 คือ ขนาดของผลมาตรฐานของงานวิจัยแตละเรื่อง 

  Xeคือ คาเฉลี่ยของกลุมทดลอง 

  Xc คือ คาเฉลี่ยของกลุมควบคมุ   

  S  คือ  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.3 วิเคราะหหาคาเฉลี่ยของคาขนาดอิทธิพล แปลผล และเปรียบเทียบคาขนาดอิทธิพลตามเกณฑการ

แปลผลคาขนาดอิทธิพลของ Cohen(1977) ดังนี้ คาขนาดอิทธิพลขนาดเล็ก มีคาเทากับ 0.2 คาขนาดอิทธิพล

ขนาดปานกลาง มีคาเทากับ 0.5 คาขนาดอิทธิพลขนาดใหญ มีคาเทากับ 0.8 ขึ้นไป 

4.4 เปรียบเทียบคาขนาดอิทธิพลของผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัส จําแนกตาม

ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานดิน/หรือความอุดมสมบูรณของดิน ดานน้ําในการปลูกยูคาลิปตัส และความเปนพิษ

ของยูคาลิปตัสกับพืชอื่นๆ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 
 

ผลการศึกษา 
 

ตอนที่ 1  คุณลักษณะของงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศ  
 ผลการวิเคราะหแจกแจงความถี่และเปอรเซ็นตของคุณลักษณะงานวิจัยดานลักษณะทั่วไป ที่ศึกษาถึง

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทยจําแนกตามประเภทงานวิจัย พบวา สวนใหญเปน

งานวิจัยของหนวยงานมากที่สุด จํานวน 32 เลม คิดเปน 78.0 % มีวิทยานิพนธระดับปริญญาโท จํานวน 8 เลม 

คิดเปน 19.5% เมื่อจําแนกตามหนวยงานที่ผลิต พบวามีหนวยงานที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ กรมปาไม จํานวน 

22 เลม คิดเปน 53.7% รองลงมาคือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 12 เลมคิดเปน 29.3 % เมื่อจําแนก

ตามแหลงที่ไดมาของงานวิจัย พบวา งานวิจัยสวนใหญไดมาจากรูปเลมที่เปนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ

ปริญญานิพนธระดับปริญญาตรี จํานวน 19 เลม คิดเปน 46.3 % รองลงมาคือเอกสารการประชุมวิชาการมี

จํานวน 8 เลม คิดเปน 19.5 % สวนการจําแนกตามแหลงที่มาของกลุมตัวอยาง พบวา มีตัวอยางที่มาจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน 20 เลม คิดเปน 48.8 % รองลงมาคือ ภาคตะวันออก จํานวน 7 เลม คิด

เปน 17.1 % และ ถาจําแนกงานวิจัยดานเนื้อหาสาระตามผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัสในแตละ

ดาน พบวางานวิจัยสวนใหญศึกษาผลกระทบดานดินในการปลูกยูคาลิปตัส/ตอความอุดมสมบูรณของดิน ทาง

ผลผลิตมวลชีวภาพ จํานวน 28 เลม คิดเปน 36.36 % รองลงมาคือ ผลกระทบดานดินทางเคมี จํานวน 16 เลม 

คิดเปน 20.78 %  เมื่อจําแนกตามระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวางานวิจัยสวนใหญใชระยะเวลา

ในการเก็บขอมูล 1-12 เดือน จํานวน 19 เลม คิดเปน 46.3 % รองลงมาคือ ใชระยะเวลามากกวา 36 เดือนหรือ 3 

ป จํานวน 7 เลม คิดเปน 17.1%และเมื่อจําแนกงานวิจัยตามปที่พิมพเผยแพร ป พ.ศ.2530-2534 มีการพิมพ
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เผยแพรงานวิจัยมากที่สุด คือจํานวน 14 เลม คิดเปน 34.1 %รองลงมาคือ ปพ.ศ.2525-2529 คือ จํานวน 8 เลม

คิดเปน 19.5 % 

 งานวิจัยที่สังเคราะหสวนใหญเปนผลงานวิจัยของหนวยงาน( 78.0%) ซึ่งสอดคลองกับหนวยงานที่ผลิต

ก็คือ ผลิตจากกรมปาไมมากที่สุด ( 53.7%) ซึ่งขอมูลที่ไดก็ตรงตามวิสัยทัศนของกรมปาไมที่สงเสริมการปลูกปา 

การจัดการปาการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไม และผลิตผลปาไม และที่เกี่ยวของกับไม

และผลิตภัณฑไม จากการที่รัฐบาลประกาศใหป 2528-2531 เปนปปาไมแหงชาติ โดยมีแผนแมบทคือการปลูกยู

คาลิปตัสในเชิงพาณิชย (พงศ ,2529) ขอมูลในการวิจัยสวนใหญจึงเปนเรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยู

คาลิปตัสที่มีการศึกษามากที่สุดเปนผลกระทบดานดินในการปลูกยูคาลิปตัส/ตอความอุดมสมบูรณของดิน ใน

เร่ืองผลผลิตมวลชีวภาพ( 36.36 %) และการผลิตงานวิจัยยังสอดคลองกับชวงระยะเวลาเดียวกันกับที่การ

สงเสริมใหมีการปลูกยูคาลิปตัสดวยนั้นก็คือชวง ระหวางป   พ.ศ. 2530-2534   มากที่สุด( 34.1%) แตกอนหนา

นั้นก็มีการเผยแพรงานวิจัยผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัสเชนกันก็คือพ.ศ. 2525-2529 (19.5 %) 

กลุมตัวอยางของงานวิจัยสวนใหญอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (48.8 %) ซึ่งเปนภาคที่มีพื้นที่ในการปลูก

ยูคาลิปตัสมากที่สุดจาก  จากสํามะโนเกษตร ป 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมี291,543ไร จากพื้นที่

ทั้งหมด494,391 ไร  
 

ตอนที่ 2  คาขนาดอิทธิพลของผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัส  

ในการสังเคราะหงานวิจัยโดยวิธีการวิเคราะหอภิมานเกี่ยวกับผลจากการที่ปลูกยูคาลิปตัสนั้นสงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมของประเทศไทย จํานวน 41 เร่ือง ไดคาขนาดอิทธิพลทั้งหมด 213 คา โดยจําแนก

ผลกระทบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมออกเปน 6 ดาน ดังตารางที่ 1 

 ผลกระทบในการปลูกยูคาลิปตัสในดานดิน จากตารางการสังเคราะหงานวิจัยในครั้งนี้ ทางกายภาพคา

ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.056 เปนคาความสัมพันธทางบวก แตขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Jha และ

Rathore (1981) ไดวิเคราะหเนื้อดินที่ปลูกยูคาลิปตัสมาแลว 14 ปในบริเวณ Shiwaliks และ Himalayas ของ

ประเทศอินเดีย พบวาเนื้อดินประกอบดวยสัดสวนของอนุภาค Sand Silt และClay ในสัดสวนที่แตกกันตามระดับ

ความลึกของดิน ของทางเคมี คาขนาดอิทธิพลเทากับ -0.586 เปนคาความสัมพันธทางลบ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Singnal (1984)  คุณสมบัติทางเคมีของดินกับการปลูกยูคาลิปตัส สวนปายูคาลิปตัสทําใหแรธาตุ  

Ca  กลับคืนสูดินไดมากกวาปาไมสักและปาไมสาละ  2.6  เทา และ 4.4 เทา ตามลําดับ ซึ่งจะทําใหดินที่ปลูกยู

คาลิปตัสมีคา pH สูงขึ้น ในขณะที่Turner และ Kelly (1977) ไดทําการศึกษาคา pH ของดินที่ระดับความลึก 0-7 

และ 8-15 เซนติเมตร จากดินที่ปลูกยูคาลิปตัสและปลูก Douglas-fir ใน Bago State Forest ของประเทศ

ออสเตรเลีย เพื่อเปรียบเทียบกัน พบวา คา  pH  ของดินมีคาใกลเคียงกัน ผลผลิตมวลชีวภาพ คาขนาดอิทธิพล

เทากับ 9.887 ซึ่งแสดงความสัมพันธทางบวก ที่แสดงวาการที่ยูคาลิปตัสสามารถผลิตมวลชีวภาพออกมามาก 

ศักยภาพการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพมากดวยเชนกันซึ่งเปนการสงผลดีดานสิ่งแวดลอม  

 ผลกระทบในการปลูกยูคาลิปตัสดานน้ํา คาขนาดอิทธิพลเทากับ 6.391 มีคาเปนดานบวก ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยปาไม Dehra Dun ประเทศอินเดียพบวา ในการสรางชีวมวล 1 กรัม ของ Pinus 

roxburghii, Populus casale, Dalbergia latifolia และ Eucalyptus citriodora จะตองใชปริมาณน้ํา 

8.87,3.04,2.59 และ 1.41 มิลลิเมตร/กรัม ตามลําดับ โดยยูคาลิปตัสใชน้ํานอยที่สุด ( Dabral,1970)  
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 ผล และ/หรือปฏิกริยาของพืชตางๆที่ปลูกควบหรือหลังยูคาลิปตัส  คาขนาดอิทธิพลเทากับ -4.317 มีคา

เปนดานลบ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Doon Valley ประเทศอินเดียไดมีการศึกษาเปรียบเทียบไมพื้นลาง

ในสวนปายูคาลิปตัสกับปาสาละ (Shorea robusta) ขณะที่เก็บขอมูลนั้นสวนปายูคาลิปตัส มีอายุ 5,7 และ 10 ป

ตามลําดับ จากการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได พบวา จํานวนของไมพื้นลางในสวนปา 3 ชั้น อายุมีจํานวนไม

พื้นลาง 44,29 และ 65 ชนิด ตามลําดับ ในขณะที่ไมพื้นลางในปาสาละมีเพียง 26,27 และ39 ชนิด ตามลําดับ  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของพืชไมชนิดตางๆที่ปลูกอยูใตสวนปายูคาลิปตัสมีความเจริญเติบโต

แตกตางกัน สวนปายูคาลิปตัสบางแหง ก็มีพืชอื่นเจริญเติบโตอยูจํานวนมากและบางแหงก็นอย สาเหตุอาจจะ

ไมใชเนื่องมาจากอิทธิพลของสาร Terpenes แตอาจเกิดจากการปจจัยในการดํารงชีพอื่นๆ ซึ่งไดแก แรธาตุ

อาหาร ความชุมชื้นและแสงแดด เปนสวนสําคัญ (Florence,1980)  

 

ตารางที่ 1 แสดงคาขนาดอิทธิพลของผลกระทบสิ่งแวดลอมในการปลูกยูคาลิปตัส (จํานวนคาขนาดอิทธิพล  

 213 คา) 

ขนาดอิทธิพล (d) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ในการปลูกยูคาลิปตัส N 

Sample 
size 

Min Max S.D. Mean ขนาด 

ทางกายภาพ 21 5409 -48.988 22.276 15.304 0.056 เล็ก 
ดานดิน 

ทางเคมี 71 17756 -22.868 36.442 8.771 2.311 ใหญ 

 
ผลผลิตมวล

ชีวภาพ 
61 19607 0.083 32.194 7.184 9.887 ใหญ 

ดานน้ําในการปลูก 14 183 27.121 0.099 7.444 6.391 ใหญ 

ความเปน

พิษ 

พืชที่ปลูกควบกับ

ยูคาลิปตัส 
21 2308 3.476 3.476 5.571 -4.317 ใหญ 

 
ตอเปอรเซ็นตการ

งอกของเมล็ดพืช 
25 

 

15200 

 

-28.246 31.046 16.594 

 

8.188 

 

ใหญ 

 รวม 213 60463      

 

 ผลกระทบของยูคาลิปตัสตอการงอกของเมล็ดพืช คาขนาดอิทธิพลเทากับ 8.188 มีคาเปนดานบวก ซึ่ง

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ del Moral และ Muller (1970)  พบวา ในเนื้อเยื่อของตนยูคาลิปตัสทุกชนิดมีสาร

ระเหยที่ละลายน้ําไดอยูหลายชนิด ซึ่งสารเหลานี้เรียกรวมกันวา Terpenes และในจํานวนนี้สารท่ีเปนพิษมาก

ที่สุด คือ Cineole และ - pinene ซึ่งจะไปยับยั้งการงอกของเมล็ด แตอยางไรก็ตามพบวาสารนี้จะไมสามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอายุส้ัน (herbs) ที่ปลูกอยูในดินทราย ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมล็ดพืชที่นํามาทําการ

ทดสอบการงอกแตละงานวิจัยไมเหมือนกัน 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 คาขนาดอิทธิพลสวนใหญที่ไดจากการวิเคราะหอภิมานงานวิจัยในครั้งนี้เปนคาขนาดใหญ และมีคาบวก

เปนสวนมากแสดงถึงงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทยสวนใหญแสดงถึงการปลูกยูคา

ลิปตัสนั้นสงผลดานบวกมากกวาดานลบ ตอส่ิงแวดลอม ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายการสงเสริมการปลูกยูคาลิปตัสตอไปและ เพื่อใหงานวิจัยครอบคลุมผลกระทบสิ่งแวดลอมหลายๆดานจึง

ควรมีการวิจัยในดานที่ยังมีงานวิจัยนอยอยูใหมากขึ้นกวาเดิม  
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