การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556

การสืบตอพันธุของพรรณพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ไรราง สถานีวิจัยตนน้ําแมกลอง
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Natural Forest Regeneration in Abandoned Areas in Mae Klong
Watershed Research StationThong PhaPhoom District, Kanchanaburi
Province
ตอลาภ คําโย1สถิตย ถิ่นกําแพง2สําเริง ปานอุทัย3Hiroshi Tanaka4 และ ดอกรัก มารอด2
1

สาขาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจแพร-เฉลิมพระเกียรติ แพร
ภาควิชาชีววิทยาปาไม, คณะวนศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3
สถานีวิจัยตนน้ําแมกลอง อําเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
4
Forestry and Forest Products Research Institute, Tsukuba 305 Japan
2

บทคัดยอ: การศึกษาการสืบตอพันธุของพรรณพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ไรราง ดําเนินการโดยวางแปลงถาวรขนาด 100 x 400
เมตร (4 เฮคแตร) ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ในสถานีวิจัยตนน้ําแมกลอง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการเก็บขอมูล
พลวัตของตนไมที่มีขนาดเสนรอบวงตั้งแต 15 เซนติเมตร ภายในแปลงยอยขนาด 40 x 400 เมตร ดวยการติดหมายเลขตนไม
วัดขนาดและจําแนกชนิด ทําการสํารวจวัดซ้ําทุก ๆ 2 ป จนถึงป พ.ศ. 2553 สวนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชปก
คลุมดินนั้น ทําการประเมินความหนาแนนของการปกคลุมของชนิดพืช จากแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร ภายในแปลง
ขนาด 4 เฮคแตร(รวมทั้งหมด 400 แปลงยอย) เพื่อสรางแผนที่การปกคลุมของพรรณพืช ทําการประเมินซ้ําทุกๆ ป
ผลการศึกษา พบวา พรรณพืชปกคลุมดินที่มีสามารถเปลี่ยนแปลงและทดแทนไปสูสังคมของไมตนไดงายที่สุด คือ
สังคมพืชสาบเสือซึ่งแตกตางจากสังคมของไผ ที่มีความเสถียรในการคงอยูของไผและแสดงออกถึงการขยายคลุมพื้นที่ไรรางได
มากที่สุดอยางตอเนื่อง สวนโครงสรางและองคประกอบพันธุไม ในไรราง เมื่อเริ่มตนการศึกษา (พ.ศ. 2535) พบวา มีการปก
คลุมดานพื้นที่หนาตัดของไมเทากับ 1.28 m2 ha-1ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener เทากับ 1.49 พบชนิดพันธุไม
จํานวน 32 ชนิด 22 สกุล และ 14 วงศ พันธุ ไมเดนเมื่อพิจารณาจากคา มีดัชนีความสําคัญ ไดแก พังแหร ใหญ (Trema
orientals) แดง (Xylia xylocarpa) ยางแดง (Dipterocurpus turbinatus) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) และ มะเดื่อปลอง
(Ficus hispida) เปนตน มีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 160.51, 17.21, 15.49, 14.20 และ 12.94 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
ในป พ.ศ.2553 พบวา พื้นที่ไรรางมีความหลากชนิดของไมเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก (จํานวน 147 ชนิด 88 สกุล และ 33 วงศ) คา
ดัชนีความหลากหลาย ของ Shannon-Weiner เทากับ 4.27 มีพื้นที่หนาตัด 6.68 m2 ha-1 โดยชนิดพันธุ ไมเดน คือ เปลา
หลวง (Croton oblongifolius) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) ยางแดง (Dipterocurpus turbinatus) มะเดื่อปลอง (Ficus
hispida) และ แดง (Xylia xylocarpa) มีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 13.88, 13.24, 12.74, 11.19 และ 9.75 ตามลําดับ
แสดงใหเห็นวา สังคมพืชของไมเบิกนํา ในระยะแรก คือ พังแหรใหญ และสาบเสือ ที่ไดเขามาปรับเปลี่ยนปจจัยแวดลอมจาก
สภาพพื้นที่โลงเตียนใหมีความเหมาะสมตอพันธุไมชนิดอื่นมากขึ้น และเมื่อลมตายลงไปยอมเปดโอกาสให เกิดการทดแทนตาม
ธรรมชาติของพันธุไมดั้งเดิม (native species)ไดอยางดี สอดคลองกับผ ลการศึกษาดานพลวัตในพื้นที่ไรรางที่พบวา มี อัตรา
Oral presentation

หนา 156

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556

การเพิ่มขึ้นของพื้นที่หนาตัดเฉลี่ยรายปสูง (4.01±1.96 m2.ha-1) เนื่องจากการอัตราการเพิ่มของพื้นที่หนาตัดสูงกวาการ
สูญเสีย (0.89±0.52 และ 0.46±0.14 m2.ha-1 ตามลําดับ ) นอกจากนี้ความหนาแนนเฉลี่ยตอปของตนไมก็ยังมีคาสูง
(441.93±154.65 individual ha-1) แมวาความแปรผันของการอัตราการตายเฉลี่ยรายปและอัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปนั้นมี
คาใกลเคียงกัน (16.99±12.94 และ 15.78±13.42 % yr-1 ตามลําดับ)
ดังนั้น การฟนฟู ปาสามารถทําไดทั้งปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติหรือมนุษยเขาไปมีสวนในการจัดการ โดยตอง
คํานึงถึงปจจัยจําเปนหลายดาน เชน ขนาดของพื้นที่ถูกทําลายปจจัยการรบกวนทั้งจากมนุษยภัยธรรมชาติ ปริมาณสวน
สืบพันธุของพรรณพืชที่หลงเหลืออยู และความวิกฤติของปจจัยแวดลอมในพื้ นที่ เปนตน ปจจัยดังกลาวจะนําไปสูแผนการ
ฟนฟูปาที่มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียงบประมาณลง
คําสําคัญ: การสืบตอพันธุของพรรณพืชพื้นที่ไรราง การทดแทนตามธรรมชาติ สังคมพืชคลุมดิน สถานีตนน้ําแมกลอง
Abstract:The study of natural forest regeneration in abandoned areas was done by established the
permanent plot, 100 x 400 m, in Mae Klong Watershed Research Station, Thong PhaPhoom district,
Kanchanaburi province,since 1992. Tree census was carried out inside subplot of 40x400 m in which all
trees larger than 15 cm in girth will be tagged, measured and identified. Tree monitoring will be done
every two years from 1992 to 2010. While, the vegetation cover changed was done inside a 4 ha plot
which divided into 10 x 10 m, total 400 subplots. The vegetation cover will be identified and mapped in
which the monitoring will be carried out every year.
Vegetation cover changed shown that Eupatoriumodoratum-community had high converted
capacity into Wood-community. In contrast, Bamboo-community had the high stability to maintain itself
and continuous expanded to cover in the abandoned areas. The structure and species composition in
1992 shown that tree basal area of tree and Shannon-Weiner diversity index were1.28 m2ha-1and 1.49,
respectively, and 32 species in 22 genera and 14 families were found. The dominance species according
to their importance value index, IVI, was Trema orientals,Xylia xylocarpa,Dipterocurpus turbinatus,Garuga
pinnata and Ficus hispida with value of 160.51, 17.21, 15.49, 14.20 and 12.94, respectively. However, the
high species diversity (147 species in 88 genera and 33 families) was found in 2010 and high tree basal
area and Shannon-Weiner diversity index were also found (6.68 m2ha-1and 4.27, respectively). The
dominance species due to their IVI was Croton oblongifolius,Garuga pinnata,Dipterocurpus
turbinatus,Ficus hispida and Xylia xylocarpawith value of 13.88, 13.24, 12.74, 11.19 and 9.75, respectively.
Indicating that the beginning pioneer community such as Trema orientalis and Eupatorium odoratum had
facilitated the environmental factors to suitable for other trees and once they died large vacant space
will be provided for native tree regeneration, too. Forest dynamics in abandoned area shown that the
high mean annual increment rate of tree basal area was found (4.01±1.96 m2ha-1) due to the increasing of
gain rate was higher than loss rate (0.89±0.52and 0.46±0.14m2ha-1, respectively).In addition, the high value
of mean annual tree density was also found (441.93±154.65 individual ha-1), even though, the mean
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annual mortality and recruitment rate were almost similar (16.99±12.94and 15.78±13.42 % yr-1,
respectively)
Thus, the forest restoration can be done both by the natural successional and man-made ways.
However, the importance parameters, for instant, size of disturbed areas, disturbances from human and
natural factors, the remaining of vegetation propagules and the critical status of environmental factors,
etc. should be included into the management plan for increasing the high capacity and reducing the loss
of budget.
Keywords: tree regeneration, abandoned areas, natural succession, vegetation cover, Mae Klong
Watershed Research Station
เล็กนอย ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจจําเปนตองใชการฟนฟูดวย
การปลูกไมตนโตเร็ว (fast growing species)เพื่อฟนฟู
ในอดีตประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีพื้นที่ปา
สภาพปาและปรับ ปรุงปจจัยแวดลอมใหเหมาะสมตอพันธุไม
ไมเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ แตเนื่องดวย ดั้งเดิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม การศึกษาการสืบตอพันธุตาม
การมีการบุกรุกทํากินของประชาชน โดยการแผวถางปาไม ธรรมชาติในพื้นที่ทิ้งรางเพื่อติดตามพลวั ตของปาฟนฟูที่
เปลี่ยนไปเปนพื้นที่เกษตร ทําใหสภาพปาลดลงอยางมากจน ตอเนื่องและยาวนานสําหรับประเทศไทยนั้นมีการดําเนินงาน
ในปจจุบันประเทศมีพื้นที่ปาไมถึงรอยละ 30 ของพื้ นที่ ในเรื่องนี้ไมมากนัก ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่
ทั้งหมดของประเทศ แมวา ทรัพยากรปาไมจัดเปนทรัพยากร ตองเก็บรวมรวมขอมูลรูปแบบของการสืบตอพันธุในพื้นที่ทิ้ง
ที่สามารถทดแทนไดดวยตัวเอง (renewable resources) ราง เพื่อสรางทราบถึงความสัมพันธของสังคมพืชขั้นการ
ดังจะเห็นไดจากการที่พื้นที่ ปาไมถูกบุกรุกและรบกวน เมื่อ ทดแทนตอปจจัยแวดล อมในแตละชวงเวลา จนสังคมพืช
ปลอยทิ้งไวระยะหนึ่งก็จะเกิดการสืบตอพันธุของพันธุไม
ทดแทนเขาสูสภาวะถาวร เพื่อนํารูปแบบดังกลาวมา
ดั้งเดิม (regeneration of native species) โดยเฉพาะพื้นที่ ประยุกตใชเพื่อการจัดการฟนฟูปาของประเทศไทยตอไป
ปาที่ถูกบุกรุก (disturbed forest) ที่มีขนาดไมกวางขวาง
สถานีวิจัยตนแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี ถือเปน
และการรบกวนไมรุนแรง มาก โดยอาจยังหลงเหลือแมไม
และลูกไม อยูในพื้นที่จํานวนมาก ก็จะทํา ใหเกิดการทดแทน พื้นที่สําคัญของตนน้ําแมกลอง ในอดีตเคยมีการบุกรุกแผว
ตามธรรมชาติไดดี ขึ้นแมวา การทดแทนที่เกิดขึ้น อาจตองใช ถางเพื่อเปลี่ยนที่ปาไมเปนพื้นที่ ดินทํากินของชุมชนกลุมนอย
หรือชาวบานใกลเคียง หลังจากนั้นจึงไดมีการอพยพและ
ระยะเวลาที่คอนขางนาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการบุกรุก
เปนบริเวณกวาง และเกิดการรบกวนทั้งจากม นุษยและ จํากัดพื้นที่ของชุมชนบริเวณนั้นใหอยูในพื้นที่จํากัด และไดมี
การปลอยพื้นที่ไรรางดังกลาวใหมีการฟนตัวตามธรรมชาติ
ธรรมชาติ เชน เกิดไฟปา เปนประจําทุกๆ ป ทําใหปจจัย
สิ่ง แวดลอมที่จําเปนตอการตั้งตัว (establishment) ของ ตั้งแตประมาณป พ .ศ. 2530 เปนตนมา ตอมากรมอุทยาน
พันธุไ มดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ และไมสงเสริมตอ แหงชาติ สัต วปาและพันธุพืช รวมกับคณะวนศาสตร
การทดแทนตามธรรมชาติ สงผลให โอกาสที่จะฟนฟู กลับเปน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ และ Forest
สังคมปาถาวร (climax forest)นั้นเปนไปไดยากมาก และ and Forestry Product Institute, Japan ไดดําเนิน การ
ecological
อาจจะตองใชเวลาที่ยาวนานกวาพื้นที่ที่ถูกทําลายเพีย
ง วิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว (long-term
บทนํา
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research) เรื่องพลวัตปาเขตรอนและผลกระทบ ตั้งแตป
พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน ซึ่งก็ไดรวมพื้นที่ไรรางดังกลาวไว
ในพื้นที่ศึกษาดวยเชนกัน ดังนั้น การศึกษาการสืบตอพันธุใน
พื้นที่ทิ้งรางที่มีการติดตามอยางตอเนื่องยอม ทําใหเห็นสภาพ
การเปลี่ย นแปลงของสังคมพืชตั้งแตกลุมแรก ๆ จนกระทั่ง
ทดแทนเขาใกลเคียงกับพื้นที่ปาธรรม ชาติเดิม (ปาผสมผลัด
ใบ) ซึ่งจะทําใหสามารถเขาในกระบวนการทดแทนของสังคม
พืชตามธรรมชาติภายหลังการฟนฟูตามธรรมชาติเพื่อที่จะได
นําความรูดังกลาวมาประยุกตใชสําหรับการจัดการฟนฟูปาให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพลวัตปาฟนฟูและแนวทางการทด แทน
ตามธรรมชาติในพื้นที่ไรราง
สถานที่ทําการวิจัย
สถานีวิจัยตนน้ําแมกลองตั้งอยูในเขตตําบลลิ่นถิ่น
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ฝงขวาของแมน้ําแคว
นอย มีลุมน้ําลิ่นถิ่นเปนลุมน้ําทดลอง ตั้งอยูที่พิกัดระหวาง
เสนรุงที่ 14 องศา 31 ลิบดา - 14 องศา 38 ลิบดา เหนือ
และเสนแวงที่ 98 องศา 46 ลิบดา98 องศา 37 ลิบดา
ตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้งของลุมน้ําลิ่นถิ่นอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดกาญจนบุรี ภูมิประเทศประกอบดวยภูเขาสูงไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และลมมรสุม
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ อิทธิพลจากภูมิประเทศทําใหลักษณะ
ภูมิอากาศแตกตางจากจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางดวยกัน โดย
รอนจัดในฤดูรอนและหนาวจัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนมีฝน
ตกปานกลาง และการตกของฝนมักจะตกถูกตองตามฤดูกาล
ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ฤดูรอนเริ่มตั้งแต เดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
การปกคลุมของ ชนิดปา ในพื้นที่ ที่พบไดทั่วไป คือ
1)ปาเบญจพรรณแลงสูงผสมไผ (upper dry mixed
Oral presentation

deciduous forest with bamboo) พบมากกวา 90
เปอรเซ็นตของพื้นที่ 2)ปาเบญจพรรณแลงต่ําผสมไผ (lower
dry mixed deciduous forest with bamboo) 3. ปาไผ
(bamboo forest) พบทั่วไปบริเวณริมลําธารซึ่งเคย ผานการ
ถูกแผวถางทําไรเลื่อนลอยแลวปลอยทิ้งรางไวไมไผจะขึ้น
ทดแทน 4)ปาดิบแลง (dry evergreen forest) พบเปน
หยอมเล็ก ๆ บริเวณหวยตาทะตอนกลางและบริเวณหวยไท
เยตอนบน 5)ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) พบ
บริ เวณสันเขาเตี้ย ๆ ที่ระดับความสูงประมาณ 300-400
เมตร จากระดับน้ําทะเล และ
6)พื้นที่เกษตรกรรม
(Agricultural land) พบบริเวณหวยนิคุฮุ หวยตาทะ และ
หวยลิ่นถิ่นตอนบน มีพื้นที่ประมาณ 6 เปอรเซ็นต ของพื้นที่
ลุมน้ําทั้งหมด(Suksawang,1993)
วิธีการ
18. การเก็บขอมูล
วางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด 100
เมตร x 400 เมตร ในพื้นที่ไรราง เพื่อติดตามการสืบตอพันธุ
ตามธรรมชาติของพรรณพืช ภายหลังจาการอพยพคนออก
จากพื้นที่ โดยภายในแปลงถาวรจะแบงการศึกษาออกเปน 2
ดาน คือ ดานการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของพืชคลุมดิน
(vegetation cover) และดานพลวัตของปาฟนฟู มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของพืช
คลุมดิน ดําเนินการโดยแบงแปลงยอย จากแปลงขนาด 4
เฮคแตร ออกเปนขนาด 10 x 10 เมตร (ทั้งหมดจํานวน 400
แปลงยอย ) ทําการ กําหนด ชนิดพรรณพืชที่ปกคลุมดิน
ออกเปน 7 กลุมสังคมยอย ตามที่ไดทําการสํารวจในเบื้องตน
แลว คือ พง (Saccharum, S),ไผ (Bamboos, B), สาบเสือ
(Eupatorium, E), กลวย (Musa, M), ไมยืนตน (Wood, W)
และ หญาปลอง (Bothrichloa, Y) เปนตน จากนั้นทําการ
ประเมินเปอรเซ็นตการปกคลุมของพรรณพืช ในกลุมดังกลาว
ภายในแปลงยอยหากพบวามีการปกคลุมพื้นที่มากกวา 50
เปอรเซ็นต ก็จะจําแนกพื้นที่นั้นเปนการปกคลุมของกลุมยอย
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สังคมพืชดังกลาวทําการสํารวจวั ดซ้ํา ในชวงเดือน ธันวาคม
ของทุกๆ ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2553

R=�

𝑙𝑙𝑙𝑙 (N 2 /N 1 )
t

�×100

R = อัตราการเพิ่มพูนของตนไม(%)
1.2 สํารวจองคประกอบของพันธุพืช ภาย ในแปลง
N1 = จํานวนตนไมที่เริ่มตน
ตัวอยางขนาด 40x400 เมตร โดยทําการติดเบอรตนไม วัด
N = จํานวนตนที่เกิดขึ้นใหม
ขนาดเสนรอบวงและจําแนกชนิดพันธุไมทุกตนภายในแปลงที่ 2
T = ระยะเวลาที่ทําการวัดซ้ําอีกครั้ง
มีขนาดขนาดเสนรอบวงตั้งแต 15 เซนติเมตร จากนั้นทําการ
ln = natural log หรือ ลอคฐานสอง
ติดตามและวัดซ้ําทุก ๆ 2 ป ประมาณเดือน ธันวาคม ตั้งแต
ป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2550
วิเคราะหหาคาดัชนีความสําคัญ (importance
value index, IVI) ของพรรณพืชเพื่อพิจารณาพรรณไมเดน
19. การวิเคราะหขอ มูล
2.1 วิเคราะหความนาจะเปน (probability) ของ ในพื้นที่ ไรราง ในป 2535 และ 2553 โดยการหาคาความ
หนาแนนของตนไม (density) ความเดนดานพื้นที่หนาตัด
การเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชชนิดหนึ่งไปเปนอีกชนิดหนึ่ง
(dominance in basal area) และความถี่ (frequency)
วามีความนาจะเปนมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
เมื่อไดคาดังกลาวแลวก็นํามาทําการเปรียบเทียบสัด สวนคา
สัดสวนของจํานวนแปลงยอยที่ปรากกฎของกลุมสังคมยอย
นั้น ๆ ตอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมยอยชนิดอื่น ๆ เชิงปริมาณของชนิดพืชนั้น ๆ กับผลรวมทั้งหมดก็จะไดคา
ความสัมพัทธ (relative value) ของแตละคา คือ ความ
เพื่อประเมินความสําเร็จของการฟนฟูปาตามธรรมชาติของ
หนาแนนสัมพัทธ (relative density, RD) ความความเดน
แตละสังคมยอยเพื่อเขาสูสังคมยอยของไมตน
2.2 พลวัตของปาฟนฟู ใชการวิเคราะหจากหลาย สัมพัทธ (relative dominance, RDo) และความถี่สัมพัทธ
ๆ ดัชนี ที่สําคัญ คืออัตราการตาย และอัตราการเพิ่มพูน โดย (relative frequency) ซึ่งผลรวมของคาความสัมพัทธทั้งสาม
คาคือ ดัชนีคาความสําคัญ (importance value index, IVI)
มีสูตรคํานวณ ดังนี้
วิเคราะหหาอัตราการตาย (mortality rate, M) ของพรรณพืชแตละชนิดนั้นเอง (ดอกรัก และอุทิศ 2552)
2.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปาฟนฟู
กับอัตราการเพิ่มพูน (recruitment rate, R) ตามสูตรของ
พิจารณาจากดัชนีความหลาก ชนิด ของ Shannon-Weiner
Lieberman and Lieberman (1987) ดังนี้
จากสมการดังนี้ (Magurran, 1988)

M = Mortality rate(%)
N0 = จํานวนตนไมเริ่มตนในปกอน
Nt = จํานวนที่รอดตายในการสํารวจครั้งตอมา
t = จํานวนปที่ทําการวัดซ้ําอีกครั้ง
ln = natural logหรือ ลอคฐานสอง

H´= คาดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener
s = จํานวนชนิดพันธุทั้งหมดในแปลงตัวอยาง
pi = สัดสวนระหวางจํานวนตนของพันธุไมชนิดที่ iตอจํานวน
ตนของพันธุไมทั้งหมดในแปลงตัวอยาง

อัตราการเพิ่มพูน (Recruitment rate, R, %)
Oral presentation
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ผลและวิจารณ

สําหรับความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยอยหนึ่งไปสูสังคมยอยอีกรูปแบบหนึ่งนั้น พบวา สังคมยอย
พง (S), กลวยปา (M)และสาบเสือ (E) มีแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางคงที่ตลอดชวงการศึกษา อยางไรก็ตาม
ภายหลังเกิดไฟปาในป พ .ศ. 2538 พบวา ความนาจะเปนที่
สังคมยอยพงจะเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมยอยสาบเสือสูง
ที่สุด (9.25%) แตสังคมยอยกลวยปานั้นไมไดรับผลกระทบ
จากการเกิดไฟปามากนัก (ภาพที่ 2, ก, ค และ ง) อยางไรก็
ตามพื้นที่ที่ถูกปกคลุมดวยสังคมยอยของสาบเสือนั้น มีโอกาส

1. การเปลี่ยนแปลงของพืชคลุมดิน
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชคลุมดิน
พบวา มีความแปรผันคอนขางสูงในแตละชวงเวลา ในปแรก
(พ.ศ. 2532) นั้น สังคมสาบเสือ (E) มีการปกคลุมพื้นที่สูง
ที่สุด (39.75%) และยังคงมีปกคลุมในระดับเดียวกันอยาง
ตอเนื่องจนถึงป พ .ศ. 2540 (เฉลี่ย 35.06%) จากนั้น จึงถูก
แทนที่ดวยสังคมยอยของไมไผ (B) และ ไมยืนตน (W) สวน
กลุมสังคมยอยอื่นๆ นั้นมีแนวโนมของการปกคลุมพื้นที่ลดลง
อยางเห็นไดชัดตั้งแตเริ่มทําการศึกษา (ภาพที่ 1) สําหรั บการ
ปกคลุมของสังคมไมตนนั้นมีการลดพื้นที่การปกคลุมลงในป
พ.ศ. 2538 อันเนื่องมาจากการตายของไมเบิกนํา (พังแหร
ใหญ ) ที่ขึ้นอยูอยางหนาแนนไดตายลงและถูกไฟปาเผาไหม
ขณะ เดียวกันสังคมของไผมีแนวโนม การเปลี่ยนแปลง ที่
แตกตางจากสังคมยอยอื่นๆ อยางชัดเจน กลาวคื อ ไผมี
แนวโนมขยายพื้นที่การปกคลุมเพิ่มมากขึ้น เมื่อชวงเวลา
ยาวนานขึ้น แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการตั้งกอของไผ
ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาไมถึง 10 ป (ภาพที่
1 และ 2, ข)

สูงที่จะสงผลตอการฟนฟูตามธรรมชาติ ใหกลับไปเปนไมใหญ
ไดสูง(3.71±1.02%และภาพที่ 2, ค) ในขณะที่สังคมยอยไผ มี
ความเสถียรในการที่คงไวซึ่งสังคมตอมันเองสูง ประกอบกับ มี
การขยายการปกคลุมพื้นที่อยางตอเนื่องและรวดเร็ว โดยเมื่อ
เริ่มทําการศึกษามีพื้นที่การปกคลุมเพียง 0.25% แตเพิ่มสูง
มากถึง 24.5% เมื่อเวลาผานไปเพียงไมถึง 10 ป (ภาพที่ 2,
ข) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหกลุมสังคมยอยอื่นๆ คอยๆ
สูญหายไปจากพื้นที่ไรราง (ตารางที่ 1)
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35
30
25
20
15
10
5
0
35
สังคมพง (S)

37
สังคมไผ (B)

39
สังคมสาบเสือ(E)

41

43
สังคมกลวยปา (M)

45
สังคมไมยืนตน (W)
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สังคมหญาปลอง (Y)

ภาพที่ 1 แนวโนมเปลี่ยนแปลงพรรณพืชปกคลุมดินในพื้นที่ไรราง ระหวางป พ .ศ. 2535 – 2542; พง (S), ไมไผ (B), สังคม
สาบเสือ (E), สังคมกลวยปา (M), สังคมไมยืนตน (W), สังคมหญาปลอง (Y) และลูกศรหมายถึงปที่เกิดไฟปา
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ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556

Y-W

(ฉ)

ภาพที่ 2 รูปแบบความนาจะเปนของการเปลี่ยนของสังคมพืชพืชปกคลุมดิน ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2542;โดย (ก) สังคมพง
(S) (ข)สังคมไผ (B) (ค)สังคมสาบเสือ(E) (ง)สังคมกลวยปา (M) (จ)สังคมไมยืนตน (W)และ(ฉ) สังคมหญาปลอง (Y)
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ตารางที่ 1 ความนาจะเปนเฉลี่ยรายปของการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชปกคลุมดินของพื้นที่ไรราง
สังคมพง
(S)
สังคมพง(S)
10.92±5.84
สังคมไผ(B)
0.03±0.09
สังคมสาบเสือ(E)
1.53±0.72
สังคมกลวยปา(M)
0.14±0.19
สังคมไมยืนตน(W)
0.17±0.27
สังคมหญาปลอง(Y) 0.35±0.34

สังคมไผ สังคมสาบเสือ สังคมกลวยปา
สังคม
สังคม
(B)
(E)
(M)
ไมยืนตน(W) หญาปลอง(Y)
0.57±0.42
2.34±3.11
0.17±0.18 0.50±0.35
0.14±0.19
10.46±9.10
0.46±0.71
0.17±0.27 0.39±0.27
0
2.21±0.95 27.46±3.56
1.50±0.88 3.71±1.02
0.14±0.19
1.03±0.76
1.00±0.67 13.60±1.10 0.96±0.44
0.07±0.12
1.5±0.90
2.89±2.79
0.85±0.62 11.03±4.33
0.03±0.09
0.17±0.27
0.21±0.39
0.50±0.62 0.21±0.30
2.39±2.74

2. โครงสรางและองคประกอบพรรณพืช
โครงสรางและ องคประกอบของพรรณพืชในพื้นที่
ไรราง เมื่อเริ่มศึกษาในป พ.ศ. 2535 พบวามีพันธุไมทั้งหมด
32 ชนิดพันธุ 22 สกุล และ 14 วงศ มีความหนาแนนของไม
เทากับ 0.015 ind ha-1และมีพื้นที่หนาตัด 1.28 m2ha-1
ชนิดพันธุไมสําคัญเมื่อพิจารณาจากดัชนีคาความสําคัญ ไดแก
พังแหร(Trema orientals)แดง(Xylia xylocarpa) ยางแดง
(Dipterocurpus turbinatus) ตะคร้ํา (Garuga pinnata)
และ มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) มีคาดัชนีความสําคัญ
เทากับ 160.51, 17.21, 15.49, 14.20 และ 12.94
ตามลําดับ ในระยะแรกนั้นพบวาคาความหลากชนิดของพืชมี
คาต่ํามาก โดยมี ดัชนี ความหลากชนิด ของ ShannonWeiner เทากับ 1.49 อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไป 18 ป
พบวา ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชเพิ่มสูงขึ้น
มาก ดังจะเห็นไดจากคาดัชนีความหลากชนิดของ
Shannon-Weiner ที่เพิ่มสูงมาก (4.27) จากการที่จํานวน
ชนิดพันธุและความหนาแนนของตนไมที่เพิ่มขึ้น โดยพบ
จํานวนชนิดเพิ่มขึ้นถึง 147 ชนิด 88 สกุล และ 33 วงศ และ
ความหนาแนน 594 ind ha-1 ในขณะเดียวกันพื้นที่หนาตัด
ของตนไมก็สูงขึ้นมากดวยเชนกัน (6.70 m2/ha) โดยชนิด
พันธุ เดนที่ สําคัญ คือ เปลาใหญ (Croton oblongifolius)

Oral presentation

ตะคร้ํา (Garuga pinnata) ยางแดง (Dipterocurpus
turbinatus) มะเดื่อปลอง(Ficus hispida) และ แดง(Xylia
xylocarpa) มีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 13.88, 13.24,
12.74, 11.19 และ 9.75 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงการสืบตอพันธุของพันธุพืชพบวา
กลุมพันธุไมเบิกนํา (pioneer species, PN) ที่เคยเปนไม
ดัชนีสําคัญในชวงของการทดแทน โดยเฉพาะ พังแหรใหญ
ไดลมตายและสูญหายไปจากพื้นที่เกือบทั้งห
มดอัน
เนื่องมาจากการหักโคนของ พังแหรใหญ ที่เปนผลจากกา ถูก
ปกคลุมดวยเถาวัลยขนาดใหญบริเวณเรือนยอด (ดอกรัก ,
2538) และเมื่อหักโคนลงในชวงหนาแลงภายหลังทําใหตนที่
ตายเหลานั้นเปนเชื้อเพลิงอยางดีตอการเกิดไฟปา
ทําใหความรุนแรงของไฟที่เกิดขึ้นในป พ .ศ. 2538
บริเวณพื้นที่ของสังคมยอยพังแหร ใหญ จึงถูกไฟเผาไหมได
อยางงายดาย หลังจากนั้น พบวา ความหลากชนิดของพันธุ
พืชเพิ่มจํานวนขึ้นมาก โดยเฉพาะกลุมพันธุพืชที่เปนไม
ทองถิ่นดั้งเดิม (native species, NT)เชน เปลาใหญ(Croton
oblongifolius) ตะคร้ํา (Garuga
pinnata) ยางแดง
(Dipterocurpus turbinatus) มะเดื่อปลอง(Ficus hispida)
และ แดง(Xylia xylocarpa) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ชนิดไมที่สําคัญ ความหนาแนน และขนาดพื้นที่หนาตัดตอพื้นที่ในป 2535 และ 2553
D

BA

NT/P
N

Species names(2553)

Trema orientalis

IVI
160.5
1

0.01125

0.01003

PN

Croton oblongifolius

Xylia xylocarpa

17.21

0.00012

0.00108

NT

Garuga pinnata

Dipterocurpus turbinatus

15.49

0.00004

0.00097

NT

Dalbergia volubilis

Garuga pinnata

14.20

0.00070

0.00089

NT

Ficus hispida

Ficus hispida

12.94

0.00051

0.00081

NT

Xylia xylocarpa

Gmelinaarborea

8.72

0.00047

0.00055

NT

Stereospermum neuranthum

7.20

0.00035

0.00045

Croton oblongifolius

6.44

0.00027

Lagerstroemia tomentosa

6.03

Antiaria toxicaria

Species names(2535)

IVI
13.8
8
13.2
4
12.7
4
11.1
9

D

NT/P
N

BA

0.0025

0.1975

NT

0.0014

0.4254

NT

0.0021

0.1985

NT

0.0014

0.2148

NT

9.75

0.0008

0.4047

NT

Terminalia nigrovenulosa

9.74

0.0013

0.1823

NT

NT

Lagerstroemia tomentosa

9.13

0.0013

0.1413

NT

0.0004

NT

Litsea glutinosa

9.04

0.0008

0.2974

NT

0.00031

0.00038

NT

Duabanga grandiflora

8.66

0.0004

0.4366

NT

4.77

0.00016

0.0003

NT

Stereospermum neuranthum

7.97

0.0012

0.1117

NT

Ficussemicordata

4.60

0.00023

0.00029

NT

Gmelina arborea

7.94

0.0005

0.3531

NT

Trewia nudiflora

4.58

0.00016

0.00029

NT

Artocarpus lakoocha

7.65

0.0011

0.0745

NT

Ficus fistulosa

3.82

0.00016

0.00024

NT

Mitragyna brunonis

7.54

0.0012

0.0959

NT

Lagerstroemia venusta

3.61

0.00012

0.00023

NT

Millettia artropurpurea

7.05

0.0009

0.0923

NT

Grewia nodiflora

3.59

0.00016

0.00022

NT

Dipterocurpus turbinatus

7.04

0.0000

0.4546

NT

Litsea glutinosa

2.53

0.00008

0.00016

NT

Markhamia stipulata

6.49

0.0009

0.0792

NT

Markhamia stipulata

2.37

0.00008

0.00015

NT

Terminalia bellerica

6.26

0.0008

0.128

NT

Terminalia bellerica

2.35

0.00008

0.00015

NT

Elaeocarpus lanceaefolius

6.07

0.0007

0.1897

NT

Sterculia macrophylla

2.31

0.00008

0.00014

NT

Fernando adenophylla

5.61

0.0009

0.0599

NT

Elaeocarpus lanceaefolius

2.25

0.00016

0.00014

NT

Tectona grandis

5.59

0.0006

0.1782

NT

Sterculia pexa

1.54

0.00008

0.00010

NT

Premna latifolia

5.53

0.0007

0.1205

NT

Ficu silicifolius

1.26

0.00004

0.00008

NT

Oroxylumi ndicum

5.08

0.0006

0.1041

NT

Duabanga grandiflora

1.23

0.00004

0.00008

NT

Albizia lucidior

5.07

0.0006

0.1133

NT

Lagerstroemia ovalifolia

1.19

0.00004

0.00007

NT

Ficus racemosa

4.92

0.0007

0.1193

NT

Albizia lucidior

1.18

0.00004

0.00007

NT

Salix tetrasperma

4.59

0.0003

0.2312

NT

Other species(7)

9.28

0.00113

0.00948

Other species(121)

102

0.0134

1.0593

Total
300
NT = Native species PN = Pioneer species

0.01598

1.28

Total

300

0.0370

6.7025
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อัตราการเพิ่มพูนของพื้นที่หนาตัดตนไมเฉลี่ย รายป
มีคาเทากับ 4.01±1.96 m2ha-1ซึ่งเปนผลจากการที่อัตราการ
พลวัตของปาฟนฟูตามธรรมชาติในพื้นที่ไรราง
เพิ่มขึ้นของ พื้นที่หนาตัด เฉลี่ยรายปที่มากกวาอัตราการ
พบวา ความหนาแนนของตนไมเฉลี่ยรายปนั้นมีคาสูงมาก
สูญเสียถึงเกือบสองเทาตัว (0.89±0.52 และ 0.46±0.14
(441.93±154.65 ind ha-1) ถึงแมวา อัตราการตายมีคานอย
m2ha-1ตามลําดับ ) (ตารางที่ 3) อยางไรก็ตามในชวงแรก
กวาอัตรา การ เพิ่มพูน เฉลี่ยรายป ของตนไม (16.99±12.94
(พ.ศ. 2537ถึง2541) พื้นที่ไรรางยังคงไดรับอิทธิพลของไฟปา
และ 38.81±6.13 ตามลําดับ ) แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของ
อยูบอยครั้ง จึงสงผลใหความหนาแนนของ ตนไมลดลงเปน
การทดแทนของตนไมที่เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนตลอดชวง
จํานวนมากโดยเฉพาะไฟที่เกิดขึ้นในป พ .ศ. 2543 ที่เกิดขึ้น
การศึกษา อยางไรก็ตามอัตราการตายแล ะการเพิ่มพูน
บริเวณสันเขาของพื้นที่ที่ไมเพียงไหมไมขนาดเล็กเทานั้นแต
ดังกลาวมีความแปรผันตามชวงเวลาและชนิดพรรณพืชดังจะ
ไมขนาดใหญก็ลมตายดวยเชนกัน สงผลใหอัตราการตายใน
เห็นไดจากในชวงเริ่มทําการศึกษาระหวางป พ.ศ.2535ระหวางนี้สูงมากถึง 25.60 % และสูญเสียการปกคลุมดาน
2537อัตราการตายของไมในแปลงมีคาสูงมากถึง 45.29
พื้นที่หนาตัดของไมไปมากถึง 0.55 m2ha-1เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตตอป เนื่องมาจากการตายของพังแหรใหญ ซึ่งเปน
กับชวงเวลาอื่น ๆ (ตารางที่ 3) อยางไรก็ตามผลของไฟปาที่
พันธุไมเบิกนําหลักในพื้นที่ ตอมาเกิดไฟปาเผาทําลายไมยืน
เกิดขึ้นไมไดมีผลเฉพาะการตายของตนไมเทานั้น แตยังชวย
ตนตายดังกลาว ทําใหมีพื้นที่วางเปลาเพิ่มมากขึ้น จึงเปด
สงเสริมใหเกิดการทดแทนที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ดังจะเห็นได
โอกาสใหพันธุไมเบิกนําชนิดอื่นๆ รวมถึงไมทองถิ่นดั้งเดิมเขา
จากการที่อัตราการเพิ่มพูนของตนไมนั้นก็มีคาสูงกวาอัตรา
มาตั้งตัวในพื้นที่ดังกลาวไดมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากอัตราการ
การตายในปที่เกิดไ ฟไหม (45.10 %) และสงผลตอการการ
เพิ่มพูนของจํานวนตน ไม ที่เพิ่มขึ้น ในชวงเวลาดังกลาวสูงถึง
เพิ่มพูนของตนไมรุนใหมนั้นเองอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
48.54% (ตารางที่ 3) ซึ่งพรรณไมในกลุมที่เขามาตั้งตัว
ของพื้นที่หนาตัด จากตนไมที่สูงขึ้น (2.13 m2ha-1) (ตารางที่
ดังกลาวสงผลทําใหมีการสืบตอพันธุที่ดีขึ้น โดยพบ วา ความ
3)
หนาแนนของตนไมที่เพิ่มมากขึ้นถึงเกือบเทาตัวภายในป พ.ศ.
2543 ถึง 2545 (จาก395 เปน 582 ind ha-1ตามลําดับ
3. พลวัตของปาฟนฟู

ตารางที่ 3 แสดงพลวัตของปาฟนฟู ในสวนของพื้นที่หนาตัดตอ (basal area, BA) ความหนาแนนของตนไม (stem density)
และดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Weiner
-1

BA (m ha )

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

1.28

1.60

2.20

2.99

3.39

4.97

5.22

5.66

6.16

6.68

35-53
4.01 ±1.96

2

-1

0.37

0.21

0.38

0.23

0.55

0.04

0.18

0.31

0.38

0.46 ±0.14

2

-1

0.69

0.81

1.17

0.62

2.13

0.29

0.61

0.81

0.89

0.89 ±0.52

Loss (m ha )
Gain (m ha )
Stem
density*ha-1

256.3

Mortality rate (% yr )
Recruitment rate (%/yr)
Shannon Index

208.8
45.29

-1

1.51

302.5
24.25

48.54

17.43

44.823
3.39

352.5
7.68

41.30
3.64

395
25.60

35.3
3.77

582

45.10
3.81

3.97

575.6

577

576

593.8

9.48

8.16

5.08

9.92

34.38

34.16

32.87

32.79

4.04

4.13

4.19

16.99±12.94
38.81±6.13
4.25

* The minimum stem girth for density is > 15 cm

Oral presentation
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สรุป
1. การเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชปกคลุมดิน
สังคมพืชปกคลุมดิน ที่เปนกลุมสังคมพืชเบิกนํา ใน
พื้นที่ไรราง ที่สําคัญ คือ สังคม สาบเสือสังคมพง สังคมหญา
ปลอง สังคมกลวย ปา สังคมไผ และสังคมไมตน โดยสังคม
สาบเสือมีแนวโนมเปลี่ยน แปลงไปเปนสังคมไมยืนตนและ
สังคมไผ ไดงาย อยางไรก็ตาม หากมีไฟปาเกิดขึ้น สังคม
สาบเสือก็จะกลับเขามายึดครองพื้นที่ไดกอนสั งคมพืชอื่นๆ
แตกตางจากสังคมไผที่คอนขางมีเสถียรภาพในการคงไวซึ่งตัว
มันเองสูง และสามารถขยายพื้นที่การปกคลุมไดอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งพรรณพืชคลุมดิน ที่มีแนวโนม จะสูญหายไปจาก
สังคมเมื่อระยะเวลาการทดแทนเพิ่มขึ้นคือ สังคมพง และ
หญาปลอง
2. ลักษณะโครงสรางและองคประกอบพันธุไม
เมื่อเริ่มทําการศึกษา (ป พ.ศ. 2535)พบจํานวน
พันธุไม 32 ชนิดพันธุ 22 สกุล และ 14 วงศ มีชนิดพันธุ เดน
ตามคา ดัชนีความสําคัญ ไดแก พังแหร (Trema orientals)
แดง (Xylia
xylocarpa) ยางแดง (Dipterocurpus
turbinatus) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) และ มะเดื่อปลอง
(Ficus hispida) ซึ่งมีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 160.51,
17.21, 15.49, 14.20 และ 12.94 ตามลําดับ โดยมีคา ดัชนี
ความหลากชนิดของ Shannon-Weiner เทากับ 1.49 และมี
พื้นที่หนาตัด 1.28 m2ha-1
เมื่อปลอยระยะเวลาการทดแทนตามธรรมชาติ
ยาวนานเพิ่มขึ้น (ประมาณ 18 ป) โดยที่มีมาตรการในการ
เฝาระวังการรบกวนปาจากมนุษยมากขึ้น สงผลใหการฟนฟู
ปามีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากความ
หลากชนิดของพืชที่เพิ่มขึ้น ในป พ .ศ. 2553 (147 ชนิด 88
สกุล และ 33 วงศ) ซึ่งสงผลตอคา ดัชนีความหลากชนิดของ
Shannon-Weiner และพื้นที่หนาตัด ไมที่เพิ่มสูงดวยเชนกัน
(4.27และ 6.68 m2ha-1 ตามลําดับ ) โดยพันธุไมเดนยังคง
เปนพืชในกลุมเดิมๆ เชน
เปลา หลวง ( Croton
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oblongifolius) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) ยางแดง
(Dipterocurpus turbinatus) มะเดื่อปลอง (Ficus
hispida) และ แดง (Xylia xylocarpa) เปนตน อยางไรก็
ตาม พบวา พังแหรใหญที่เปนพันธุไมเบิกนํากลุมแรกๆ ที่ยึด
ครองพื้นที่เปนบริเวณกวางทางตอนบนของไหลเขาไดลมตาย
ลงไปและถูกไฟเผาทําลาย ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําให
องคประกอบของพรรณพืชในไรรางมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วอันเนื่องมาจากการเขามาทดแทนของพรรณไมชนิด
อื่นๆ ภายหลังพื้นที่เปดโลงมากขึ้น
3. พลวัตในพื้นที่ไรราง
พลวัตของพื้นที่ไรราง มีการทดแทนตามธรรมชาติ
ที่เปนไปในลักษณะกาวหนา ตลอดชวงเวลาการศึกษา โดยมี
ความผันแปรตามชวงเวลาและชนิดพันธุพืช โดยเฉพาะการ
เพิ่มพูนของความหนาแนนของตนไม พื้นที่หนาตัดของตนไม
และจํานวนชนิดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการตาย
ของ พังแหรใหญ ดังแสดงไดจาก อัตราการเพิ่ม ขึ้นของ
พื้นที่หนาตัด เฉลี่ย รายป เทากับ 4.01 ± 1.96 m2ha-1 ซึ่ง
เปนผลจากอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่หนาตัดเกือบสอง
เทาตัวเมื่อเทียบกับอัตราการสูญเสีย (0.89 ± 0.52 และ
0.46 ± 0.14 m2ha-1 ตามลําดับ ) เนื่องจากพื้นที่ไรรางที่
ทําการศึกษามีพื้นที่ไมกวางมากนัก (0.41 km2 หรือ 256.33
ไร ) ประกอบกับยังคงมีแมไมและลูกไมของพันธุไมดั้งเดิม
เหลืออยูในพื้นที่มากพอประมาณ จึงสงผลใหเกิดการทดแทน
ตามธรรมชาติที่ดําเนินไปไดรวดเร็วมากขึ้น แมวาจะเกิดการ
รบกวนจากไฟปาบางในบางชวงเวลา ดังจะเห็นไดจาก ความ
หนาแนน ของตนไมที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายปนั้นคอ นขางสูง
(441.93± 154.65 stem ha-1) แมวาจะมี อัตราการตายและ
อัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปใกลเคียงกัน (16.99±12.94 และ
15.78±13.42 %ha-1)
ดังนั้น การฟนฟูปาเพื่อใหกลับคืนสูสภาพปาดั้งเดิม
นั้น กระทําไดทั้งปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติหรือมนุษยเขา
ไปมีสวนชวยในการจัดการทั้งโดยการคัดเลือกชนิดพันธุพืชใน
การปลูกเพื่อชวยปรับเปลี่ยนปจจัยแวดลอมใหมีความ
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เหมาะสมตอการสืบตอพันธุของพืชอื่น ๆ ตอไป อยางไรก็
ตามการจะเลือกใชวิธีใดนั้นตองคํานึงถึงปจจัยจําเ ปนหลาย
สวนดวยกัน เชน ขนาดของพื้นที่ถูกทําลาย ปจจัยการรบกวน
ทั้งจากมนุษยภัยธรรมชาติ ปริมาณสวนสืบพันธุของพรรณพืช
ที่หลงเหลืออยู และความวิกฤติของปจจัยแวดลอมในพื้นที่
เปนตน เมื่อนําปจจัยดังกลาวมาพิจารณาก็จะทําใหแผนการ
ฟนฟูปามีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียงบประมาณลงได
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ทําการวิเคราะหเพียง
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืช และพลวัตภายใน
พื้นที่ไรราง ยังไมไดมีการวิเคราะหในเชิงความสัมพันธถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปริมาณน้ําฝน
ในพื้นที่ ที่อาจมีสวนสัมพันธกันโดยตรงในการชวยใหเกิดการ
ทดแทนที่เร็วขึ้น และเนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ตนน้ําที่
สําคัญ ดังนั้น การวิเคราะหหาความสัมพันธของการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ปาในไรรางตอปริมาณการกักเก็บน้ําในพื้นที่ นาจะ
มีสวนชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการรักษาพื้น ที่ปาและเรง
ฟนฟูปาตนน้ําลําธารของประเทศตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ของสถานีวิจัยตนน้ําแมกลอง
ที่ชวยอํานวยความสะดวก ทั้ง การเก็บขอมูล และที่พัก
ขอขอบคุณพี่นองวนศาสตรทุกคนที่ชวยเหลือในการเก็บ
ขอมูล และขอขอบคุณ สํานักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ชวยสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้
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