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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมพืช ดัชนีความสาคัญของชนิด
ไม้ และมวลชีวภาพของ 3 สังคมพืช ได้แก่ ป่ าเบญจพรรณ แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี และ 15 ปี โดยวิธี
วางแปลงสารวจขนาด 20 × 50 เมตร จานวน 3 แปลง ในแต่ละพื้นที่ รวมทัง้ สิ้น 9 แปลง ผลการศึกษาพบ
พันธุ์ไม้รวมในทุกสังคมพืช 58 ชนิด 47 สกุล 22 วงศ์ ในแต่ละสังคมพืชพบพรรณไม้ทม่ี คี วามสาคัญ ดังนี้ ป่ า
เบญจพรรณ ได้แก่ สัก ตะคร้อ แดง แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี ได้แก่ ประดู่ป่า กระพีจ้ นั ่ สัก แปลงปลูกป่ า
ฟื้ นฟู อายุ 15 ปี ได้แก่ ประดู่ป่า กระพีจ้ นั ่ สัก แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มีความหนาแน่ นของต้นไม้มาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 1,123 ต้น/เฮกตาร์ ในส่วนของพื้นทีห่ น้าตัด ป่ าเบญจพรรณมีพ้นื ที่หน้าตัดมากที่สุด มีค่า
เท่ากับ 33.70 ตารางเมตร/เฮกตาร์ การกระจายของต้นไม้ ตามชัน้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก มีการ
กระจายแบบ L-shape ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ในสังคมพืชทัง้ 3 ชนิด ในไม้ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
(2.64-2.58) ในส่วนของความคล้ายคลึงของสังคมพืช พบว่าในไม้ใหญ่แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มีความ
คล้ายคลึงกับป่ าเบญจพรรณมากทีส่ ุด ร้อยละ 60.71 จากการศึกษามวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินพบว่า แปลงปลูก
ป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มีค่ามากทีส่ ุด คือ 150.39 ตัน/เฮกตาร์
คาสาคัญ : การปลูกฟื้ นฟูป่า; โครงสร้างและองค์ประกอบสังคมพืช; มวลชีวภาพเหนือพืน้ ดิน

Abstract
This study aims to investigate the plant community structure, composition, tree species important
value index ( IVI) , and biomass for three areas as mixed deciduous forest, forest restoration at 30
years, and forest restoration at 15 years. In total 9 sub-plots size 20 x 50 m were established, setting
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up 3 sub- plots in each area. The results indicated, 58 species, including 47 genera and 22 families,
were found. The important tree species in mixed deciduous forest showed Tectona grandis, Schleichera
oleosa, and Xylia xylocarpa, whilst the forest restoration at 30 years indicated Pterocarpus
macrocarpus, Millettia brandisiana, and Tectona grandis, and the forest restoration 15 years were
Pterocarpus macrocarpus, Millettia brandisiana, and Tectona grandis. The highest tree density was
found in forest restoration at 30 years at 1,123 trees/ha. However, the total basal area was highest in
mixed deciduous forest at 33. 70 m2/ ha, and the distribution of diameter at breast height ( DBH) was
shown as an L-shape. Tree species diversity in all plant communities was at the moderate level varying
between 2.64–2.58. The most similarity of plant communities was found among forest restoration 15
years and mixed deciduous forest at 60.71%. Moreover, the study showed that the forest restoration
at 30 years has the highest above-ground biomass at 150.39 tons/ha.
Keywords: restoration; plant communities structure and composition; above-ground biomass

1. บทนา

การฟื้ นฟูพ้นื ทีป่ ่ าไม้ทถ่ี ูกทาลายให้กลับมาสมบูรณ์
และพัฒนาตัวสู่สงั คมพืชขัน้ ถาวร ซึ่งการฟื้ นฟูป่าที่
เสื่อมโทรมหรือถูกบุกรุ กทาลาย ถ้าพิจารณาจาก
การทดแทนตามธรรมชาติ (plant succession)
จาแนกตามลักษณะการเกิดได้ 2 ประเภท (Niwat
Ruangpanich, 2003) คือ การทดแทนภายใต้การ
จัด การของมนุ ษ ย์ คือ การทดแทนโดยการปลู ก
สร้า งป่ าของมนุ ษ ย์โ ดยการน าชนิ ด ไม้ท่ีส ามารถ
เจริญเติบโตได้ในพืน้ ที่ เปิ ดโล่งเหมาะสมกับสภาพ
พืน้ ทีแ่ ละใกล้เคียงกับไม้ดงั ้ เดิม นาเข้าไปปลูกฟื้ นฟู
เพื่อช่วยเร่งกระบวนการการทดแทนของสังคมพืช
และการทดแทนตามธรรมชาติ คือ การทดแทนของ
หมู่ไม้ซ่งึ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ พืน้ ทีเ่ สื่อมโทรม
เมื่อ ปล่ อ ยทิ้ง ไว้โ ดยไม่ มี ก ารรบกวน จะเกิด การ
ทดแทนตามธรรมชาติแต่ ใช้ร ะยะเวลาที่ยาวนาน
(Todsaporn Paphakun, 2011) ในบางกรณีท่พี น้ื ที่
มี ก ารเปิ ดโล่ ง และมี ค วามเสี ย หายอย่ า งหนั ก
จาเป็ นต้องใช้กระบวนการการปลูกป่ าฟื้ นฟู ซึ่งเป็ น
การทดแทนของสังคมพืชแบบทุตยิ ภูมิ เพื่อให้พน้ื ที่
กลับมามีความสมบูรณ์โดยเร็ว

ในปั จจุบนั ทัวโลกมี
่
อตั ราการลดลงของพืน้ ที่
ป่ าในทุ ก 5 วิน าที (Worldometers, 2019) มีพ้ืน ที่
ป่ าหายไปไม่ น้ อ ยกว่ า 946,262 เฮกตาร์ ซึ่ง ในปี
พ.ศ. 2559 – 2560 ประเทศไทยเองมี พ้ื น ที่ ป่ า
หายไป 18,454.56 ไร่ (Royal Forest Department,
2017) ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่
ทางภาคเหนือของประเทศ เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร
เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็ นแหล่งรวบรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทาให้ดนิ อุดมสมบูรณ์ รวม
ไ ป ถึ ง เ ป็ น แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ แ ล ะ ดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ ทีเ่ ป็ นตัวการของการเกิดภาวะ
โลกร้อนในปั จจุบนั สาเหตุหลักของการลดลงของ
พืน้ ทีป่ ่ าไม้ในประเทศไทย เกิดจากการบุกรุกทาลาย
พื้นที่ป่า เปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อ
ทาการเกษตร รีสอร์ท และการเก็บหาของป่ า เป็ น
ต้น จากสาเหตุ ด ัง กล่ า วส่ ง ผลให้ท รัพ ยากรป่ าไม้
เสื่อ มโทรมลง เกิด เป็ น พื้น ที่เ ขาหัว โล้ น มากมาย
หากทรัพยากรป่ าไม้ถูกทาลายลงย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ รวมไปถึงมนุ ษย์ จึงจาเป็ นต้องมี
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หน่ วยศึกษาการพัฒนาการอนุ รกั ษ์ต้นน้ า
แม่ถาง เป็ นหน่ วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพัน ธุ์พชื มีพ้นื ที่อยู่ในจังหวัดแพร่และ
เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธารทีร่ วบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพไว้มากมาย อดีตเป็ นพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกทาลายมี
สภาพเป็ นป่ าเสื่อมโทรมที่มีก ารเปิ ดโล่งของพื้นที่
เนื่องจากพื้นที่มคี วามเสียหายอย่างมาก ภายหลัง
จึงมีการปลูกฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นน้ าในแต่ละช่วงเวลา
ทีม่ กี ารบุกรุกพืน้ ที่ การศึกษาครัง้ นี้จะทาการศึกษา
โครงสร้างสังคมพืช องค์ประกอบสังคมพืช ความ
หลากชนิดของสังคมพืช ความคล้ายคลึงของสังคม
พืช และมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดิน ในพืน้ ทีป่ ่ าฟื้ นฟูท่ี
อายุต่างกันและป่ าเบญจพรรณ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดการฟื้ นฟูสภาพป่ าทีเ่ สื่อมโทรมหรือพื้นที่ป่า
ที่ ถู ก บุ ก รุ ก ให้ ก ลั บ มามี ส ภาพใกล้ เ คี ย งกั บ ป่ า
ธรรมชาติมากทีส่ ุด

พืน้ ทีท่ าการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 สังคมพืช
คือ ป่ าเบญจพรรณ แปลงปลูกป่ าพืน้ ฟู 30 ปี (ปลูก
ฟื้ นฟูในปี พ.ศ. 2532) และแปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู 15 ปี
(ปลูกฟื้ นฟูในปี พ.ศ. 2548)

Figure 1 Layout of experiment plots from 3 plant
communities
วางแปลงส ารวจสัง คมพืช ขนาด 20 × 50
เมตร พื้นที่ละ 3 แปลง รวมทัง้ สิ้น 9 แปลง โดยใน
แต่ ละแปลงท าการวางแปลงย่อย ขนาด 10 × 10
เมตร เพื่อสารวจไม้ใหญ่ (Tree) ที่มขี นาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกมากกว่า 4.5 เซนติเมตร และวาง
แปลงขนาด 4 × 4 เมตร เพื่อสารวจไม้รุ่น (Sapling)
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกน้ อยกว่ า 4.5
เซนติเมตร และวางแปลงขนาด 1 × 1 เมตร เพื่อ
สารวจกล้า ไม้ (Seedling) ที่มีความสูงไม่เกิน 1.3
เมตร (Figure 1) ทาการเก็บข้อมูลชนิดไม้ ความสูง
ขนาดเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางเพียงอก และนับจานวน
กล้าไม้ (seedling) พร้อมจัดทาตารางแสดงรายชื่อ
พรรณไม้ท่ีป รากฏอยู่ ใ นสัง คมพืช ประกอบด้ว ย
ข้อมูล ชื่อสามัญ (common name) ชื่อวิทยาศาสตร์
(botanical name) และวงศ์ (family)
กาหนดแปลงขนาด 10 × 50 เมตร ซ้อนทับ
ลงไปในแปลงตัวอย่างที่ท าการศึกษาเป็ นตัวแทน
ของแต่ละสังคมพืช เพื่อจัดทาแผนภาพโครงสร้าง
ทางด้านตัง้ (profile diagram) และการปกคลุมเรือน
ยอด (crown cover diagram) โดยท าการวัดขนาด
ความกว้างของเรือนยอดในแนวแกน X และแนวแกน
Y พร้อมระบุ ต าแหน่ งของต้นไม้ โดยท าการวัด 2
ครัง้ ตัง้ ฉากกัน

2. วิ ธีการ
2.1 พื้นที่ศึกษา
หน่ วยศึกษาการพัฒนาการอนุ รกั ษ์ต้นน้ าแม่
ถาง ต าบลน้ า เลา อ าเภอร้อ งกวาง จัง หวัด แพร่
ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีป่ ่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติก๊ ป่ าแม่ถาง
และป่ าแม่กาปอง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 200 -1,630 เมตร มีพน้ื ทีใ่ นความรับผิดชอบ
149,642.16 ไร่ ลักษณะทัวไปเป็
่
นภูเขาสูงชัน ความ
ลาดชัน ของพื้น ที่ส่ว นใหญ่ สูง กว่ า 35 เปอร์เซ็นต์
ประกอบด้วยหินปูนและหินทราย ดินในพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam)
จนถึงดินเหนียว (Clay) ทาให้พน้ื ทีป่ ระกอบด้วยป่ า
ประเภทต่างๆ 4 ประเภท ป่ าดิบเขา ป่ าดิบแล้ง ป่ า
เบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง (Mae Thang Watershed
Conservation and Development Study Unit,
2018)
2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
210
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2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล
2.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างของสัง คม
พืช โดยท าการแบ่ ง ชัน้ เรือ นยอด จากแผนภาพ
โครงสร้า งทางด้า นตัง้ (profile diagram) การปก
คลุ ม เรือ นยอด (crown cover) และวิเ คราะห์ ก าร
กระจายตามชัน้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพีย งอก
และความสูง
2.3.2 วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของ
สังคมพืช ชนิด สกุล และวงศ์ของไม้ทป่ี รากฏอยู่ใน
สังคม และวิเคราะห์ดชั นีความสาคัญของชนิ ด ไม้
(Importance Value Index; IVI) จากสมการ ซึ่ง ได้
จากผลรวมของความหนาแน่ นสัม พัท ธ์ (Relative
density; RD) ความถีส่ มั พัทธ์ (Relative Frequency;
RF) และความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance;
RDo) ของชนิดไม้ในแต่ละชนิด (Dokrak Marod. &
Utis Kutintara, 2009)
IVI = RD + RF + RDo
2. 3. 3 วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ดั ช นี ค ว า ม
หลากหลายของชนิ ด พั น ธุ์ ( Species Diversity
Index) โ ด ย ส ม ก า ร ข อ ง Shannon- Wiener
(Magurran, 1988) ดังนี้

ค่าดัชนี 4 – 5 ความหลากหลายมากทีส่ ุด
2.3.4 ดัชนี ความคล้ ายคลึง (Similarity
Index, IS) ของแต่ละสังคม โดยใช้สมการของ Sorrensen
(1948) ดังนี้
2W
ISs =
×100
A+B
เมื่อ ISs = ค่าดัชนีความคล้ายคลึง ของ Sorrensen
W = จานวนชนิดทีป่ รากฏทัง้ ในสังคม A และ B
A = จานวนชนิดทีป่ รากฏทัง้ ในสังคม A
B = จานวนชนิดทีป่ รากฏทัง้ ในสังคม B
2.3.5 การวิเคราะห์การจัดกลุ่มหมู่ไม้
(cluster analysis) โดยใช้ค่ าดัชนี ความสาคัญของ
ชนิ ด ไม้ (IVI) ด้ ว ยวิ ธี ก าร Relative Sorrensen
Distance และ Ward’s Linkage Method (วิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยโปรแกรม PCOR Version 6) ท าการ
สร้าง dendrogram Ward’s Method
2.3.6 มวลชีว ภาพเหนื อ พื้น ดิน ท า
การคานวณปริมาณมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินโดยใช้
สมการ allometric ของป่ าเบญจพรรณ ตามสูตรของ
Ogawa, Yoda, Ogino & Kira (1965) ดังนี้
Ws = 0.0396 (D2H) 0.9326
Wb = 0.003487 (D2H) 1.027
Wl = (28.0/Wtc + 0.025) -1
Wt = Ws + Wb + Wl
โดยที่ D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (ซ.ม.)
H = ความสูงของต้นไม้ถงึ ปลายยอด (เมตร)
Ws = มวลชีวภาพของลาต้น (กิโลกรัม)
Wb = มวลชีวภาพของกิง่ (กิโลกรัม)
Wl = มวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม)
Wtc = มวลชีวภาพส่วนของลาต้น+กิง่ (กิโลกรัม)
Wt = มวลชีว ภาพส่ ว นของล าต้ น + กิ่ ง + ใบ (
กิโลกรัม/ตารางเมตร)

𝑠

H′= − ∑(𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 )
𝑛=1

เมื่อ H′ = ค่าดัชนีความหลากหลายของ ShannonWiener
S = จานวนชนิดทัง้ หมดทีพ
่ บในการสารวจ
𝑝𝑖 = อัตราส่วนของจานวนในชนิดที่ i ต่อจานวน
ตัวอย่างทัง้ หมด เมื่อ i = 1, 2, 3,…,s
หมายเหตุ :
เกณฑ์ ร ะดับ ความหลากหลาย
(Dokrak Marod et al., 2018)
ค่าดัชนี 0 – 1 ความหลากหลายต่ามาก
ค่าดัชนี 1 – 2 ความหลากหลายต่า
ค่าดัชนี 2 – 3 ความหลากหลายปานกลาง
ค่าดัชนี 3 – 4 ความหลากหลายมาก
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Figure 2 Profile diagram and crown cover from 3 plant communities at Mae Thang Watershed
Conservation and Development Study Unit, Phrae Province

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ผล

ชัน้ บนขนาดเรือนยอดค่อนข้างกว้าง การปกคลุม
เรือนยอดไม่สม่าเสมอ เนื่องจากมีจานวนน้อย เรือน
ยอดชัน้ รองขนาดเรือ นยอดค่ อ นข้า งเล็กแต่มีการ
กระจายทัวพื
่ ้นที่ เรือนยอดชัน้ ล่างหรือชัน้ ไม้พุ่มมี
ขนาดเล็ก และกระจายไม่ ส ม่ า เสมอ ในส่ ว นของ
องค์ประกอบของสังคมพืชนัน้ พบพันธุ์ไม้ทงั ้ หมด
34 ชนิด 32 สกุล 20 วงศ์ เป็ นไม้ยนื ต้น 29 ชนิด มี
ความหนาแน่ น ของต้ น ไม้ เท่ า กั บ 800 ต้ น ต่ อ
เฮกตาร์ และมีพ้นื ที่หน้ าตัด เท่ากับ 33.70 ตาราง
เมตรต่อเฮกตาร์ เป็ นไม้รุ่นจานวน 10 ชนิด และกล้า
ไม้จานวน 19 ชนิด พันธุ์ไม้เด่นทีพ่ บ โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) ได้แก่ สัก ตะคร้อ แดง
กระพี้ จ ั น่ และประดู่ ป่ า เป็ นต้ น โดยมี ค่ า ดัช นี
ความสาคัญ เท่ า กับ 56.33, 38.87, 38.46, 29.80
และ 24.50 ตามลาดับ (Table 1)
แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี พบว่า ลักษณะ
โครงสร้างป่ าสามารถแบ่งเป็ น 3 ชัน้ เรือนยอด ได้แก่
เรือนยอดชัน้ บน (top canopy) มีความสูงตัง้ แต่ 16
– 34 เมตร พัน ธุ์ไ ม้ท่ีปรากฏ ได้แ ก่ ประดู่ป่ า สัก
แดง และมะกอกเกลื้อ น (Canarium subulatum)
เรือนยอดชัน้ รอง (secondary canopy) มีความสูง

3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม
พืช
ป่ าเบญจพรรณ พบว่า ลักษณะโครงสร้างป่ า
สามารถแบ่งเป็ น 3 ชัน้ เรือนยอด ได้แก่ เรือนยอด
ชัน้ บน (top canopy) มีความสูงตัง้ แต่ 15 – 24 เมตร
พันธุ์ไม้ท่ปี รากฏ ได้แก่ สัก (Tectona grandis) ปรู๋
( Alangium indochinense) แ ล ะ ต ะ แ บ ก น า
(Lagerstroemia floribunda) เป็ นต้น เรือนยอดชัน้
รอง (secondary canopy) มีความสูงตัง้ แต่ 10 – 15
เมตร พัน ธุ์ไ ม้ท่ปี รากฏ ได้แ ก่ กระพี้จ นั ่ (Millettia
brandisiana) แ ด ง ( Xylia xylocarpa) ป ร ะ ดู่ ป่ า
( Pterocarpus macrocarpus) ป รู๋ เ สี้ ย ว ป่ า
(Bauhinia saccocalyx) ตะคร้ า (Garuga pinnata)
และหมีเหม็น (Litsea glutinosa) เป็ นต้น และเรือน
ยอดชัน้ ล่างหรือชัน้ ไม้พุ่ม (lower canopy) ความสูง
ตัง้ แต่ 4 – 10 เมตร พันธุ์ไม้ท่ปี รากฏ ได้แก่ กระพี้
จัน่ ตะคร้อ (Schleichera oleosa) และแคหางค่าง
(Markhamia stipulata) เป็ นต้น มีการปกคลุมของ
เรือนยอดคิดเป็ นร้อยละ 86.4 (Figure 2) เรือนยอด
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ตัง้ แต่ 8 – 16 เมตร พันธุ์ไม้ทป่ี รากฏ ได้แก่ ประดู่
ป่ า สัก เต็ง (Shorea obtusa) และกระท่ อ มขี้ห มู
(Mitragyna diversifolia) และเรือนยอดชัน้ ล่างหรือ
ชัน้ ไม้ พุ่ ม (lower canopy) ความสู ง ตัง้ แต่ 3 – 8
เมตร พัน ธุ์ ไ ม้ ท่ีป รากฏ ได้ แ ก่ กระพี้จ ัน่ ติ้ ว ขน

( Cratoxylum formosum) ฉ น ว น ( Dalbergia
nigrescens) สะแกแสง (Cananga brandisiana)
และหมีเหม็น มีการปกคลุมของเรือนยอด คิดเป็ น
ร้อยละ 87.6 (Figure 2)

Table 1 Important value index (IVI) of tree species from 3 plant communities at Mae Thang Watershed
Conservation and Development Study Unit, Phrae Province
RD RF RDo IVI
Area
Species
Family
(%) (%) (%) (%)
Mixed
LAMIACEAE
18.33 13.38 24.61 56.33
Tectona grandis
Deciduous Schleichera oleosa
SAPINDACEAE
5.42 6.34 27.12 38.87
Forest
FABACEAE
14.58 14.08 9.80 38.46
Xylia xylocarpa
Millettia brandisiana
FABACEAE
14.17 11.27 4.37 29.80
Pterocarpus macrocarpus FABACEAE
7.92 9.86 6.73 24.50
LAURACEAE
11.25 8.45 3.94 23.64
Litsea glutinosa
FABACEAE
8.33 7.04 2.19 17.56
Bauhinia saccocalyx
CORNACEAE
1.25 2.11 11.04 14.40
Alangium indochinense
RUBIACEAE
2.50 3.52 1.12 7.14
Neolamarckia cadamba
Strychnos nux-vomica
LOGANIACEAE
1.67 2.82 0.58 5.07
Other (19 species)
14.58 21.13 8.51 44.22
Forest
Pterocarpus macrocarpus FABACEAE
22.55 14.12 34.34 71.02
Restoration Tectona grandis
LAMIACEAE
15.43 12.99 35.85 64.27
at 30 years Millettia brandisiana
FABACEAE
18.40 12.99 7.22 38.61
FABACEAE
6.23 5.65 7.23 19.11
Xylia xylocarpa
HYPERICACEAE
5.64 5.65 1.26 12.55
Cratoxylum formosum
Litsea glutinosa
LAURACEAE
3.86 3.39 0.71 7.96
Vitex canescens
LAMIACEAE
3.26 3.95 1.74 8.96
Shorea obtuse
DIPTEROCARPACEAE 3.26 3.95 1.14 8.36
Morinda elliptica
RUBIACEAE
2.37 4.52 0.65 7.54
Dalbergia nigrescens
FABACEAE
2.37 3.95 0.93 7.26
Other (24 species)
16.62 28.81 8.93 54.36

213

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 2 • มีนาคม - เมษายน 2564

Table 2 (Continued) Important value index (IVI) of tree species from 3 plant communities at Mae
Thang Watershed Conservation and Development Study Unit, Phrae Province
RD RF RDo IVI
Area
Species
Family
(%) (%) (%) (%)
Forest
19.59 14.96 28.32 62.87
Pterocarpus macrocarpus FABACEAE
Restoration Millettia brandisiana
FABACEAE
15.98 11.81 9.52 37.31
at 15 years Tectona grandis
LAMIACEAE
10.31 9.45 10.49 30.25
Xylia xylocarpa
FABACEAE
7.73 8.66 10.47 26.86
Schleichera oleosa
HYPERICACEAE
8.25 10.24 1.62 20.10
DIPTEROCARPACEAE 6.70 3.15 9.50 19.35
Shorea obtuse
ANACARDIACEAE
4.64 6.30 2.63 13.57
Lannea coromandelica
COMBRETACEAE
3.09 4.72 4.52 12.34
Terminalia alata
MALVACEAE
5.15 3.94 3.10 12.19
Sterculia guttata
MELIACEAE
3.09 4.72 3.17 10.98
Chukrasia tabularis
Other (16 species)
15.46 22.05 16.66 54.17
เรือ นยอดชัน้ บนมีก ารกระจายค่ อ นข้า งต่ อ เนื่ อ ง
ขนาดเรือนยอดค่อนข้างกว้าง เรือนยอดชัน้ รองและ
เรือ นยอดชัน้ ล่ า งหรือ ชัน้ ไม้ พุ่ ม ขนาดเรือ นยอด
ค่อนข้างเล็กมีการกระจายทัวทั
่ ง้ พื้นที่ ในส่วนของ
องค์ประกอบของสังคมพืชนัน้ พบพันธุ์ไม้ทงั ้ หมด
37 ชนิด 35 สกุล 18 วงศ์ เป็ นไม้ยนื ต้น 34 ชนิด มี
ความหนาแน่ น ของต้ น ไม้ เท่ า กับ 1,123 ต้ น ต่ อ
เฮกตาร์ และมีพ้นื ที่หน้ าตัด เท่ากับ 26.03 ตาราง
เมตรต่อเฮกตาร์ เป็ นไม้รุ่นจานวน 15 ชนิด และกล้า
ไม้จานวน 15 ชนิด พันธุ์ไม้เด่นทีพ่ บ โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) ได้แก่ ประดู่ป่า กระพี้
จัน่ สัก แดง และติ้ ว ขน เป็ นต้ น โดยมี ค่ า ดัช นี
ความสาคัญ เท่ า กับ 71.02, 38.61, 64.27, 19.11
และ 12.55 ตามลาดับ (Table 1)
แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี พบว่า ลักษณะ
โครงสร้างป่ าสามารถแบ่งเป็ น 2 ชัน้ เรือนยอด ได้แก่
เรือนยอดชัน้ บน (top canopy) มีความสูงตัง้ แต่ 10
- 21 เมตร ขึน้ ไป พันธุ์ไม้ทป่ี รากฏ ได้แก่ ประดู่ป่า

สั ก แ ด ง ร ก ฟ้ า ( Terminalia alata) ป อ แ ด ง
(Sterculia guttata) กุ๊ ก (Lannea coromandelica)
สารเงิน (Peltophorum pterocarpum) และไผ่ ซ าง
นวล (Dendrocalamus strictus) เป็ นต้น และเรือน
ยอดชัน้ ล่างหรือชัน้ ไม้พุ่ม (lower canopy) มีความ
สูงตัง้ แต่ 3 - 10 เมตร พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ตะคร้อ
กระพี้จ นั ่ และมะเม่ า (Antidesma sp.) เป็ น ต้น มี
การปกคลุมของเรือนยอดคิดเป็ นร้อยละ 80.6 การ
ปกคลุ ม ของเรือ นยอดเป็ นกลุ่ ม ไม่ ต่ อ เนื่ อ งกัน มี
ลักษณะเกาะกลุ่มกัน (Figure 2) เรือนยอดชัน้ บนมี
ขนาดใหญ่ การปกคลุมเรือนยอดไม่สม่าเสมอ เรือน
ยอดชัน้ รอง มีขนาดค่อนข้างเล็กมีการกระจายทัวทั
่ ง้
พืน้ ที่ ในส่วนขององค์ประกอบของสังคมพืชนัน้ พบ
พันธุ์ไม้ทงั ้ หมด 26 ชนิด 23 สกุล 16 วงศ์ เป็ นไม้
ยืนต้น 26 ชนิด มีความหนาแน่ นของต้นไม้ เท่ากับ
646 ต้ น ต่ อ เฮกตาร์ และมีพ้ืน ที่ห น้ า ตัด เท่ า กับ
18.86 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ เป็ นไม้รุ่นจานวน 6
ชนิด และกล้าไม้จานวน 11 ชนิด พันธุ์ไม้เด่นทีพ่ บ
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โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) ได้แก่
ประดู่ป่า กระพีจ้ นั ่ สัก แดง และตะคร้อ เป็ นต้น โดย
มีค่าดัชนีความสาคัญ เท่ากับ 62.87, 37.31, 30.25,
26.86 และ 20.10 ตามลาดับ (Table 1)
จากการศึกษาพรรณไม้เด่นของทัง้ 3 สังคม
พืช พบว่า เป็ นป่ าเบญจพรรณระดับสูงชื้น (moist
upper mixed deciduous forest) เนื่ อ งจากมีไม้สกั

เป็ นไม้ดชั นีหลัก เรือนยอดชัน้ บนมีความสูง 20 - 35
เมตร พันธุ์ไม้ท่ปี รากฏอยู่ในเรือนยอดชัน้ นี้ ได้แก่
สัก แดง รกฟ้ า ประดู่ป่า เป็ นต้น และเรือนยอดชัน้
บนมัก ไม่ แ น่ น ทึบ จนเกิน ไปจึง มีไ ม้ช ัน้ รองลงมา
สามารถขึ้น ได้ (Dokrak Marod. & Utis Kutintara,
2009)

Figure 3 Distribution of diameter at breast height (DBH) from 3 plant communities at Mae Thang
Watershed Conservation and Development Study Unit, Phrae Province
3.2 การกระจายของต้ นไม้ตามชัน้ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและความสูง
การกระจายของต้นไม้ตามชัน้ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกสามารถแบ่งได้ 5 ช่วงชัน้
(Figure 3) เมื่อ พิจ ารณาจากกราฟ พบว่ า มีก าร
กระจายแบบ negative exponential หรือ L-shape
คือ มีต้นไม้อยู่ในช่วงชัน้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพีย งอกขนาดเล็ก เป็ น จ านวนมากและมีจ านวน
น้ อ ยลงเมื่อ ขนาดเส้น ผ่า นศูน ย์กลางเพียงอกเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับป่ าเบญจพรรณบริเวณเขต
รัก ษาพัน ธุ์สัต ว์ป่ าลุ่ มน้ า ปาย จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน
Theerawat Thananthaisong ( 2017) ซึ่ ง ก า ร

กระจายแบบ L-shape แสดงว่ า ป่ าอยู่ในสภาวะที่
ค่ อ นข้า งคงที่และมีก ารทดแทนที่ดี มีต้น ไม้ขนาด
เล็กจานวนมากทีส่ ามารถทดแทนไม้ใหญ่ในอนาคต
( Kraisith Panichsuay, 2012; Natthawat
Khlangsap, Anucha Thara, Chokgrak
Wachrinrat, Dokrak Marod, & Monton
Jamroenprucksa, 2013) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพี ย งอกเฉลี่ ย ของป่ าเบญจพรรณ มี ค่ า เท่ า กับ
12.51 เซนติเมตร แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ 6.95 เซนติเมตร และ
แปลงปลู ก ป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มีข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเพียงอกเฉลีย่ 13.23 เซนติเมตร
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ในส่ ว นของการกระจายของต้น ไม้ต ามชัน้
ความสูง พบว่า มีการกระจาย 5 ช่วงชัน้ (Figure 4)
เมื่อพิจารณาจากกราฟ พบว่า มีการกระจายเป็ น
กราฟรูประฆังคว่า (bell-shape) ป่ าเบญจพรรณ มี

ความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ 17.03 เมตร แปลงปลูกป่ า
ฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มีค วามสูง เฉลี่ย ของต้น ไม้ 7.11
เมตร และแปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มีความสูง
เฉลีย่ ของต้นไม้ 12.58 เมตร

Figure 4 Distribution of tree height from 3 plant communities at Mae Thang Watershed Conservation
and Development Study Unit, Phrae Province
3.3 ดัชนี ความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์
จากข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบของสั ง คมพื ช
ภายหลังจากที่มกี ารปลูกฟื้ นฟูมาระยะเวลา 15 ปี
และ 30 ปี รวมถึ ง ป่ าเบญจพรรณ เมื่ อ น ามา
วิเคราะห์หาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ พบว่า
ในไม้ใหญ่ป่าฟื้ นฟูระบบนิเวศต้นน้ า อายุ 15 ปี มี
ความหลากหลายของชนิ ด มากกว่า แปลงปลูก ป่ า
ฟื้ นฟู อายุ 30 ปี และป่ าเบญจพรรณ โดยมีค่าดัชนี
ความหลากหลายของชนิด เท่ากับ 2.64, 2.59 และ
2.58 ตามลาดับ ในไม้รุ่น พบว่า แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู
อายุ 30 ปี มีค วามหลากหลายของชนิ ด มากที่สุด
รองลงมา คือ ป่ าเบญจพรรณและแปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู
อายุ 15 ปี มีค่ า ดัช นี ค วามหลากหลายของชนิ ด
เท่ากับ 2.81, 2.41 และ 1.66 ตามลาดับ และในกล้า
ไม้ พบว่า แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มีค่าดัชนี

ความหลากหลายของชนิดมากที่สุด รองลงมา คือ
ป่ าเบญจพรรณและแปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มี
ค่ า ดัช นี ค วามหลากหลายของชนิ ด เท่ า กับ 2.40,
2.32 และ 2.03 ตามล าดับ เมื่อ พิจ ารณาค่ า ดัช นี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์แล้ว พบว่า สังคม
พืชทัง้ 3 ชนิด มีค่าดัชนีอยู่ระหว่ าง 2 – 3 จัดอยู่ใน
เกณฑ์ค วามหลากหลายของชนิ ด พัน ธุ์ป านกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับป่ าเบญจพรรณบริเวณใกล้เคียง
พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ต่ า
กว่ า ป่ าเบญจพรรณเขาหิน ปู น เขตร้ อ น บริเ วณ
อ า เ ภ อ ร้ อ ง ก ว า ง ( Lamthai Asanok, Worawut
Ngampiboonwet, & Olaya Shewchenko, 2015) มี
ค่ า เท่ า กับ 3.52 และป่ าเบญจพรรณบริเ วณเขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี
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(Duanghathai Wongngoen, 2017) ที่มีค่ า เท่ า กับ
2.64
3.4 ความคล้ายคลึงของสังคมพืช
เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความคล้ายคลึงของ
สังคมตามแบบของ Sorrensen (ISs) พบว่า ในไม้
ใหญ่แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มีค่าดัชนีความ
คล้ า ยคลึง กับ ป่ าเบญจพรรณ มากที่สุ ด ร้ อ ยละ
61.82 โดยมี ช นิ ด พั น ธุ์ ท่ี เ หมื อ นกั น 17 ชนิ ด
รองลงมา คือ แปลงปลู ก ป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี กับ
แปลงปลู ก ป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มี ค่ า ดัช นี ค วาม
คล้า ยคลึง ร้อ ยละ 50 มีช นิ ด พัน ธุ์ท่ีเ หมือ นกัน 15
ชนิด เนื่องจากแปลงปลูกฟื้ นฟู อายุ 30 ปี และ 15
ปี นั น้ ดาเนิ น การปลู ก ในพื้นที่ท่แี ตกต่ างกัน ชนิ ด
พัน ธุ์ ข องไม้ เ ดิม และชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ ท่ี ป ลู ก มีค วาม

แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มคี วามคล้ายคลึงของสังคม
พืช น้ อ ย และลาดับ สุ ด ท้า ยคือ แปลงปลู ก ป่ าฟื้ นฟู
อายุ 30 ปี มีค่ า ดัช นี ค วามคล้า ยคลึง กับ ป่ าเบญจ
พรรณ ร้อ ยละ 47.62 มีช นิ ด พัน ธุ์ท่ีเ หมือนกัน 15
ชนิด (Table 2) เนื่องจากในไม้รุ่น พบว่า แปลงปลูก
ป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงกับป่ า
เบญจพรรณ มากที่สุ ด ร้อ ยละ 32 มีช นิ ด พัน ธุ์ท่ี
เหมือนกัน 4 ชนิด รองลงมา คือ แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู
อายุ 15 ปี มีค่ า ดัช นี ค วามคล้า ยคลึง กับ ป่ าเบญจ
พรรณ ร้อยละ 25 มีชนิดพันธุ์ท่เี หมือนกัน 2 ชนิด
และแปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี กับ แปลงปลูกป่ า
ฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงน้อยทีส่ ุด
ร้ อ ยละ 19.05 มี ช นิ ด พัน ธุ์ ท่ี เ หมื อ นกั น 2 ชนิ ด
(Table 2)

Table 2 Similarity index (%) in mixed deciduous forest (MDF), forest restoration at 30 years (R30Y)
and forest restoration at 15 years ( R15Y) at Mae Thang Watershed Conservation and Development
Study Unit, Phrae Province
Tree
Sapling
Seedling
Area
MDF R30Y R15Y MDF R30Y R15Y MDF
R30Y R15Y
MDF 100.00 47.62 61.82 100.00 32.00 25.00 100.00 47.06 20.00
R30Y
100.00 50.00
100.00 19.05
100.00 15.38
R15Y
100.00
100.00
100.00
ค่าดัชนีความคล้ายคลึงในกล้าไม้ พบว่า แปลงปลูก
ป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงกับป่ า
เบญจพรรณ มากทีส่ ุด ร้อยละ 47.06 มีชนิดพันธุ์ท่ี
เหมือนกันอยู่ 8 ชนิด รองลงมา คือ แปลงปลูกป่ า
ฟื้ นฟู อายุ 15 ปี กับป่ าเบญจพรรณ มีค่าดัชนีความ
คล้ า ยคลึง ร้อ ยละ 20 มีช นิ ด พัน ธุ์ ท่ีเ หมือ นกัน 3
ชนิด และแปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี กับ แปลง
ปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มีค่าดัชนีความคล้ายคลึง
น้อยที่สุด ร้อยละ 15.38 มีชนิดพันธุ์ท่เี หมือนกัน 2
ชนิด (Table 2)

เมื่อ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บความคล้า ยคลึง
ข อ ง สั ง ค ม พื ช ต า ม ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้ แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ
30 ปี มีโ ครงสร้า งของชัน้ เรือนยอดทางด้า นตัง้ 3
ชัน้ เรือนยอด เท่ากับป่ าเบญจพรรณ ส่วนแปลงปลูก
ป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี จะเห็นว่ามีโครงสร้างของชัน้
เรือนยอดทางด้านตัง้ เพียง 2 ชัน้ เรือนยอด กล่าวคือ
แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี อยู่ระหว่างการพัฒนา
ไปสู่สงั คมถาวร สังคมพืชยังไม่เข้าใกล้ความเป็ นป่ า
ธรรมชาติเทียบเท่ากับแปลงปลูกฟื้ นฟู อายุ 30 ปี
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เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ช นิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ เ ด่ น จากการ
วิเคราะห์ดชั นีความสาคัญของชนิดไม้ (IVI) พบว่า
ป่ าทัง้ 3 ชนิด มีชนิดพันธุไ์ ม้เด่นทีเ่ หมือนกัน คือ สัก
กระพี้จนั ่ แดง และประดู่ป่า เนื่องจากการคัดเลือก

ชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ใ นการปลู ก ป่ านั น้ ต้ อ งค านึ ง ถึง ชนิ ด
พันธุ์ไม้ในท้องถิน่ ตามแนวทางการฟื้ นฟูสภาพป่ า
ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ (DNP, 2008)

Figure 5 Cluster of tree species from 3 different forest areas at Mae Thang Watershed Conservation
and Development Study Unit, Phrae Province
3.5 การจัดกลุ่มหมู่ไม้
จากการจัด กลุ่ ม หมู่ ไ ม้ (Cluster Analysis)
โดยวิธี relative sorrensen distance และ Ward’s
linkage method โดยใช้ ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ ของ
ชนิ ด ไม้ (IVI) สามารถจั ด กลุ่ ม หมู่ ไ ม้ ท่ี ค วาม
คล้ายคลึงร้อยละ 50 ได้ 4 กลุ่ม (Figure 5) คือ กลุ่ม
ที่ 1 สั ง คมป่ าเบญจพรรณ 2 หมู่ ไ ม้ (Stand1,
Stand2) เมื่อพิจารณาถึงชนิดพันธุ์ไม้ พบว่ า ป่ า
เบญจพรรณทัง้ 2 แปลงนัน้ มีชนิดพันธุท์ เ่ี หมือนกัน
6 ชนิด (จากจานวนไม้ใหญ่) คือ แดง สัก ประดู่ป่า
เสีย้ วป่ า ตะคร้อ Sterculia sp. กลุ่มที่ 2 สังคมแปลง
ปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี 3 หมู่ไม้ (Stand4, Stand5,
Stand6) พบชนิดพันธุ์ท่เี หมือนกัน 11 ชนิด (จาก
จานวนไม้ใหญ่) ประดู่ป่า สัก แดง กระพีจ้ นั ่ ติ้วขน
ฉนวน เต็ ง หมี เ หม็ น มะกอกเกลื้ อ น ยอเถื่ อ น
(Morinda citrifolia) ผ่าเสี้ยน กลุ่มที่ 3 สังคมแปลง
ปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี 3 หมู่ไม้ (Stand7, Stand8,
Stand9) ซึ่งมีชนิดพันธุ์ท่เี หมือนกัน 7 ชนิด (จาก
จ านวนไม้ใ หญ่ ) คือ ประดู่ป่ า สัก กระพี้จ นั ่ แดง
ตะคร้อ กุ๊ก และรกฟ้ า และกลุ่มที่ 4 สังคมป่ าเบญจ

พรรณ 1 หมู่ไม้ (Stand3) ซึ่งสังคมย่อยกลุ่มนี้ไม่มี
ความคล้า ยคลึงกับ สังคมย่อ ย 3 กลุ่ ม ข้า งต้น พบ
ชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้เ ด่ น ได้ แ ก่ แดง หมีเ หม็ น ประดู่ ป่ า
กระพี้จ นั ่ กระทุ่ ม (Neolamarckia cadamba) เป็ น
ต้น
3.6 มวลชีวภาพเหนื อพื้นดิ น
จากการศึ ก ษามวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น
พบว่า แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มีค่ามากทีส่ ุด
คือ 150.39 ตัน ต่ อ เฮกตาร์ รองลงมาคือ ป่ าเบญจ
พรรณ มีค่ า เท่ า กับ 128.58 ตัน ต่ อ เฮกตาร์ และ
แปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู อายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับ 100.77
ตั น ต่ อ เฮกตาร์ ( Table 3) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บมวล
ชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น ระหว่ า งป่ าเบญจพรรณที่
ทาการศึกษากับป่ าเบญจพรรณในพืน้ ทีอ่ ่นื พบว่ามี
ค่าน้ อยกว่าป่ าเบญจพรรณบริเวณเขตรักษาพัน ธุ์
สั ต ว์ ป่ า เ ข า เ ขี ย ว - เ ข า ช ม ภู่ ( Duanghathai
Wongngoen, 2017) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
แ ละ อุ ท ย า นแ ห่ ง ช า ติ ศ รี ล า นนา ( Songtham
Suksawang et al., 2013)
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Table 3 Above-ground biomass from 3 plant communities at Mae Thang Watershed Conservation and
Development Study Unit, Phrae Province
Above-ground biomass (ton/ha)
Area
stem
branch
leaf
total
Mixed Deciduous Forest
Forest restoration at 30 years
Forest restoration at 15 years

103.40
120.91
81.12

ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 143.20, 140.31, 187.98 ตั น ต่ อ
เฮกตาร์ แต่ เ มื่อ เปรีย บเทีย บกับ ป่ าเบญจพรรณ
บริเวณอื่น พบว่ามีค่ามากกว่า ป่ าเบญจพรรณใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
(Songtham Suksawang et al., 2013) และป่ าเบญจ
พรรณในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท บั ล าน ( Chaiyong
Buaban, 2013) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 51.03, 107.12 ตัน
ต่อเฮกตาร์ จากผลการศึกษาพบว่า แปลงปลูกป่ า
ฟื้ นฟู อายุ 30 ปี มี ค่ า มวลชีว ภาพเหนื อ พื้น ดิน
มากกว่าป่ าเบญจพรรณ แสดงให้เห็นว่ามีการฟื้ นฟู
เข้าสู่สภาวะทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์เป็ นป่ าธรรมชาติ
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
(Chingchai Viriyabuncha, 2003)

21.67
25.42
16.83

3.51
4.06
2.82

128.58
150.39
100.77

4.2 องค์ประกอบของสังคมพืช พบพันธุ์ไม้
รวมในทุกสังคมพืชรวม 59 ชนิด 50 สกุล 25 วงศ์
แปลงป่ าฟื้ นฟู อ ายุ 30 ปี มีจ านวนชนิ ด มากที่สุด
รองลงมาคือ ป่ าเบญจพรรณและแปลงป่ าฟื้ นฟู อายุ
15 ปี เท่ากับ 37, 34 และ 26 ตามลาดับ เนื่องจาก
แปลงป่ าฟื้ นฟู มีก ารควบคุ ม ไฟป่ า แต่ ป่ าเบญจ
พรรณไม่ มีก ารควบคุ ม ไฟป่ า ในส่ ว นของความ
หนาแน่ นของต้นไม้นัน้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
จานวนชนิด แต่พน้ื ทีห่ น้าตัด พบว่า ป่ าเบญจพรรณ
มีพ้ืน ที่ห น้ า ตัด มากที่สุ ด รองลงมาคือ แปลงป่ า
ฟื้ นฟูอายุ 30 ปี และ 15 ปี ตามลาดับ
4.3 มวลชีว ภาพเหนื อ พื้น ดิน ของแปลงป่ า
ฟื้ นฟู อ ายุ 30 ปี มีค่ า มากที่สุ ด รองลงมาคือ ป่ า
เบญจพรรณและแปลงป่ าฟื้ นฟูอายุ 15 ปี จึงสรุปได้
ว่าภายหลังจากการฟื้ นฟูและปล่อยให้มกี ารเจริญ
ทดแทน แปลงป่ าฟื้ นฟูอายุ 30 ปี นัน้ มีการเจริญ
ท ด แ ท น เ ข้ า ใ ก ล้ ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับป่ าเบญจพรรณในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
4.4 ข้ อ เสนอแนะ ควรมี ก ารศึก ษาปั จ จัย
สิง่ แวดล้อมร่วมด้วย เช่น ปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับดิน ปั จจัย
ด้านภูมปิ ระเทศ ปั จจัยทีเ่ กี่ยวกับภูมอิ ากาศ และไฟ
ป่ า เพื่อ อธิบ ายความแตกต่ า งระหว่ า งสัง คมพืช
ได้มากขึน้ ตลอดจนอธิบายการเจริญทดแทน

4. สรุป
4.1 โครงสร้างของสังคมพืชป่ าเบญจพรรณ
และแปลงป่ าฟื้ นฟูอายุ 30 ปี แบ่งได้3 ชัน้ เรือนยอด
ในขณะทีแ่ ปลงป่ าฟื้ นฟูอายุ 15 ปี แบ่งได้2 ชัน้ เรือน
ยอด แปลงป่ าฟื้ นฟู อ ายุ 30 ปี มีก ารปกคลุ ม เรือ น
ยอดมากที่สุด ร้อยละ 87.6 รองลงมาคือป่ าเบญจ
พรรณมีก ารปกคลุ ม เรือ นยอด ร้อ ยละ 86.4 และ
แปลงป่ าฟื้ นฟูอายุ 15 ปี ร้อยละ80.6 แปลงป่ าฟื้ นฟู
อายุ 30 ปี มีลกัษณะโครงสร้างสังคม พืชใกล้ เคียง
กับป่ าเบญจพรรณมากกว่า แปลงป่ าฟื้ นฟูอายุ15 ปี
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