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บทคัดย่อ
การฟื้ นฟูป่าเสื่ อมโทรมให้กลับคืนสภาพเป็ นป่ าธรรมชาติด้ งั เดิมนับว่าเป็ นความท้าทายของกรมป่ าไม้ ซึ่งให้
ความสาคัญกับภาระกิ จด้านนี้ มาก การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงการสื บต่อพันธุ์ของพรรณไม้
ภายหลังมีการปลูกฟื้ นฟู ภายใต้โครงการฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
(ด้านป่ าไม้) จังหวัดอ่างทอง โดยวางแปลงถาวรขนาด 100 เมตร × 100 เมตร ในพื้นที่ปลูกฟื้ นฟูแบบมีระยะสม่าเสมอ
และแบบสุ่ ม พื้นที่ ละ 1 แปลง เมื่อปี พ.ศ. 2555 และติดตามวัดซ้ าในปี พ.ศ.2561 โดยติดหมายเลขต้นไม้ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ทาการวัดขนาด ระบุชนิ ดและบันทึกพิกดั ต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง เพื่อ
เปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงของโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช ระหว่างพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า ความหลาก
ชนิ ด ในพื้ น ที่ ป่ าฟื้ นฟูป ลู ก แบบสุ่ ม มี จ านวนชนิ ด สู ง กว่า ป่ าปลู ก แบบระยะสม่ าเสมอ (จ านวน 67 และ 28 ชนิ ด
ตามล าดับ ) สอดคล้อ งกับ ดัช นี ค วามหลากหลายของ Shannon-Weiner ที่ พ บว่า ในพื้ น ที่ ป่ าฟื้ นฟูแ บบสุ่ ม มี ค วาม
หลากหลายอยูในระดับสู ง (H´= 3.35) ขณะที่ป่าฟื้ นฟูแบบมีระยะสม่าเสมออยูใ่ นระดับปานกลาง (H´= 2.37) ขณะที่
การเติบโตของพรรณไม้เมื่อพิจารณาจากพื้นที่หน้าตัดไม้ก็ยงั คงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือพื้นที่ หน้าตัดไม้ในป่ า
ฟื้ นฟูแบบสุ่ มสู งกว่าป่ าฟื้ นฟูแบบระยะสม่าเสมอ (18.25 และ 14.63 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ) แสดงให้เห็นว่าไม้มีการ
เจริ ญเติบโตโดยเฉลี่ยสู งในพื้นที่ปลูกฟื้ นฟูแบบสุ่ ม ส่ วนการสื บต่อพันธุ์ตามการกระจายของต้นไม้ในแต่ละขนาดชั้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง พบว่าทั้งสองพื้นที่มีรูปแบบการกระจายตัวเป็ นแบบชี้กาลังเชิงลบ (negative exponential หรื อแบบ Lshape) แสดงว่ารู ปแบบการปลูกฟื้ นฟูป่าที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อการรักษาโครงสร้างป่ าในอนาคต
คาสาคัญ: การสื บต่อพันธุ์ ความหลากชนิดพรรณพืช ระบบการปลูก พันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่น

ABSTRACT
Forest restoration is the high challenge of Royal Forest Department. Then, many degraded areas were
planted to restore the previous ecosystems. This study aimed to clarify tree species regeneration after planting under
the Royal Patronage of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand (Forestry), Ang Thong province. In 2013, a 1 ha, 100
x 100 m, was established in two different planted systems, random and regular planting, and monitored in 2018.
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All trees with diameter at breast height (DBH) larger than 4.5 cm were tagged, measured, identified, and recorded
location in plot. The comparison of forest structure and species composition was done between the restoration
areas.
The results showed higher species number was found in the random planted system than regular planted
systems (67 and 28 species, respectively), and corresponded to species diversity based on Shannon-Weiner (H´=
3.35 and H´= 2.37, respectively). Tree growth based on the basal area cover also was found the same trended (18.25
and 14.63 m2.ha-1, respectively), indicating high average growth in the random planted system. Considering on tree
regeneration based on tree diameter class distribution, both planted systems had the negative exponential form or Lshape, indicating they had no different to maintain their forest structure in the future.
Keywords: Native Plant Species , Planting Systems, Regeneration, Species Diversity
ได้ ป ระโยชน์ 4 อย่ า ง เพื่ อ สร้ า งเป็ นศู น ย์ ถ่ า ยทอง
เทคโนโลยีป่าไม้ ส่งเสริ มอาชีพป่ าไม้ และเป็ นแหล่งผลิต
อาหารป่ า เป็ นธนาคารอาหารชุมชน (food bank) และจัด
สาธิ ตด้านการจัดการผลผลิตที่ ได้จากสวนป่ าต่าง ๆ อัน
น าไปสู่ การน าผลผลิ ต ป่ าไม้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ
ประชาชนและเยาวชนในท้อ งที่ จัง หวัด อ่ า งทอง และ
จังหวัดใกล้เคียง
ปั จจุบนั การฟื้ นตัวตามธรรมชาติภายหลัง การ
ฟื้ นฟูป่าเริ่ มมี ระยะเวลายาวนานขึ้นจนสภาพป่ าฟื้ นฟูมี
ความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการสื บต่อพันธุ์และ
ความหลากชนิ ดของพรรณไม้ภายหลังการฟื้ นตัวหรื อ
การทดแทนตามธรรมชาติ จาเป็ นต้องมีการประเมิ นใน
หลากหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านโครงสร้ างป่ าและ
องค์ประกอบพรรณไม้ รวมถึงพิจารณาการสื บต่อพันธุ์
ตามรู ปแบบการกระจายของต้ น ไม้ ต ามขนาดชั้ น
เส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter class distribution) เนื่ องจาก
สามารถบ่งบอกถึงการรักษาโครงสร้างป่ าและการสื บต่อ
พัน ธุ์ ไ ด้เ ป็ นปกติ ต ามธรรมชาติ หรื อ การแสดงถึ ง การ
สื บพันธุ์ ขาดความต่อเนื่ องด้านการกระจายของต้น ไม้
(Bunyavejchewin et al., 2001) เมื่ ออยู่ในรู ปของระฆัง
คว่ า หนึ่ งรู ปหรื อมากกว่ า (unimodial or polymodial
form) อาจบ่งบอกถึงพรรณพืชชนิ ดนั้น ๆ ต้องการปั จจัย
แวดล้อ มเฉพาะ เพื่ อ ให้ ส ามารถงอกและตั้ง ตัว ได้ใ น
ระดับ กล้าไม้ โดยเฉพาะอุ ณหภู มิแ ละความเข้มแสงที่

บทนา
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
ทรงห่ วงใยถึงปั ญหาความเดื อดร้อนของประชาชน จาก
การที่ จังหวัดอ่างทองได้ประสบปั ญหาอุทกภัย ในช่ วง
เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่ งทาให้
พื้ น ที่ ก ารเกษตรและที่ อ ยู่ อ าศั ย รวมทั้ งสิ่ งก่ อ สร้ า ง
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เกิ ดความเสี ยหาย พระองค์
ทรงมี พ ระมหากรุ ณาธิ คุ ณ พระราชทานให้ จัง หวัด
อ่ า งทองจัด ท าโครงการฟาร์ ม ตัว อย่า งเพื่ อ เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้ ด้ า นการเกษตร และจั ด หาอาหารทางด้ า น
การเกษตรให้กบั ราษฎรที่ ประสบภัยและเดื อดร้ อน ใน
ระยะแรกดาเนินโครงการแล้วประมาณ 587 ไร่ โดยพื้นที่
ดาเนิ นการดังกล่าวได้ดาเนิ นงานด้านป่ าไม้ จานวนพื้นที่
10 ไร่ ด้วยการใช้ระบบการปลูกแบบไม่เป็ นแถวเป็ นแนว
หรื อแบบสุ่ ม (random planted system) เพื่อให้มีลกั ษณะ
เหมือนป่ าธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้ จานวน 150 ชนิ ด
จ านวน 4,612 ต้น ขณะที่ ช่ ว งระยะที่ สอง ท าการปลู ก
ฟื้ นฟูแบบมีระยะสม่ าเสมอ (regular planted system) ใน
พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ พื้นที่แห่ งนี้ ยงั ใช้เป็ นศูนย์ถ่ายทอด
วิชาการป่ าไม้ โดยการสร้างป่ าต้นน้ าจาลอง และนาเสนอ
รู ปแบบการอนุ รักษ์ดินและน้ า โดยการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่ มชื้ น และการปลูกแฝก จัดทาสวนรวมพันธุ์ไม้
มงคลต่าง สวนรวมพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ า
จังหวัด สวนรวมพันธุ์ไม้ยอ้ มสี ธรรมชาติ สวนรวมพันธุ์
ไม้สมุนไพร แปลงสาธิ ตระบบวนเกษตร ป่ าไม้ 3 อย่าง
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มากกว่าปกติ อันเกิดจากการรบกวนที่ไม่รุนแรงมากนัก
(Curtis and McIntosh, 1951)
อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังคงมีอยูน่ อ้ ยมาก
ดังนั้น วัตถุประสงค์การศึ กษาครั้ งนี้ เพื่อต้องการทราบ
โครงสร้ างและองค์ประกอบพรรณไม้ และการสื บต่ อ
พัน ธุ์ ข องป่ าฟื้ นฟูที่ ใ ช้รู ป แบบการปลู ก ที่ แ ตกต่ า งกัน
ภายใต้โครงการฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดาริ สมเด็จ
พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ พระบรมราชิ นี น าถ (ด้า นป่ าไม้)
จังหวัดอ่างทอง

2. การเก็บข้ อมูล
2.1. ส ารวจองค์ป ระกอบของพรรณไม้ใ นแต่ ล ะ
แปลงย่อย โดยติดหมายเลขต้นไม้ (tagged number) ที่ มี
ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางเพี ย งอก (diameter at breast
height, DBH) เท่ากับและมากกว่า 4.5 cm ขึ้นไป ทาการ
วัด ขนาด ระบุ ช นิ ด พร้ อ มบัน ทึ ก พิ กัด ต้น ไม้ใ นแปลง
ตัวอย่าง สาหรับพรรณไม้ที่ไม่สามารถระบุชนิ ดได้น้ นั
ทาการเก็บตัวอย่าง (specimens) เพื่อนามาระบุชนิ ดโดย
เทียบเคียงกับชนิดไม้ที่ระบุชนิดแล้วในหอพันธุ์ไม้ กรม
อุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช พร้ อ มกั บ
ตรวจสอบรายชื่ออ้างอิงตาม Smitinand (2014)
2.2. ติดตามพลวัตป่ า โดยทาการวัดซ้ าข้อมูลพรรณ
ไม้ในแปลงถาวรในปี พ.ศ. 2561 แต่ในการศึ กษาครั้งนี้
น าเ สน อ เ พี ย งการ เปรี ยบเ ที ยบ โคร งสร้ างและ
องค์ประกอบพรรณไม้ เฉพาะข้อมูลปี พ.ศ. 2561

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พื้นทีศ่ ึกษา
คัดเลือกพื้นที่ศึกษาบริ เวณป่ าฟื้ นฟูที่มีการปลูก
ในรู ปแบบที่ แตกต่างกัน คือ พื้นที่ การปลูกฟื้ นฟูแบบมี
ระยะสม่ า เสมอและปลู ก แบบสุ่ ม ในโครงการฟาร์ ม
ตัว อย่ า งตามพระราชด าริ สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ (ด้านป่ าไม้) จังหวัดอ่างทอง เพื่อทา
การวางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด 1 เฮคแตร์
(100 เมตร × 100 เมตร) ในปี พ.ศ. 2555 ในแต่ละพื้นที่
จากนั้นแบ่งแปลงย่อยออกเป็ น 10 เมตร × 10 เมตร รวม
จานวน 100 แปลง (Figure 1)

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ดัชนีความสาคัญ (Importance value index, IVI)
พิจารณาพันธุ์ ไม้เด่ นในสังคมพื ช ตามดัชนี ค่ า
ความส าคั ญ ของพรรณไม้ (Marod and Kutintara, 2009;
Whittaker, 1970) โดยดัชนีความสาคัญของพรรณไม้ คือ
IVI = RF + RD + RDo
เมื่อ RD (relative density) คือ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์,
RF (relative frequency) คื อ ความถี่ สั ม พัท ธ์ และ RDo
(relative dominance) คือ ความเด่นสัมพัทธ์
3.2 ดัชนีความหลากหลาย (diversity index)
คานวณโดยใช้ดชั นีของ Shannon-Wiener (H/)
(Shannon and Weaver, 1949) ซึ่งเป็ นที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็ นดัชนีที่ใช้ในการชี้วดั ความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้ดี คานวณได้ดงั นี้

100 m

𝑠

𝐻′ = − ∑(Pi)i ln (Pi)

10 m

100 m

10 m

𝑖=1

H = ดัชนีความหลากหลาย Shannon-Weiner
Pi = สัดส่วนของจานวนชนิดที่ i (ni) ต่อผลรวมของ
จานวนทั้งหมดทุกชนิด (N) เมื่อ i = 1, 2, 3,.., s
s = จานวนชนิดไม้ท้ งั หมดในพื้นที่
/

Figure 1 Study area and permanent plot.
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3.3 การกระจายของต้นไม้ตามชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง
สร้ างกราฟการกระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้น
เส้ น ผ่ า ศู นย์ ก ลาง (diameter class distribution) เพื่ อ
พิจารณารู ปแบบของกราฟที่ได้ในแต่ละพื้นที่ป่าฟื้ นฟู

rosea) และอินทนิลน้ า (Lagerstroemia speciosa) เป็ นต้น
มีค่าดัชนี ความสาคัญ เท่ากับ 27.88, 26.52, 21.13, 19.92,
18.59, 17.56, 16.82, 13.59, 10.95 และ 9.06 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามล าดับ (Table 1) มี ค วามหลากหลายของพรรณไม้
ตามค่าดัชนี ของ Shannon-Weiner อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง (H´= 3.35) อาจเป็ นเพราะการปลูกฟื้ นฟูแบบสุ่มมีการ
ปลูกชนิ ดพรรณไม้หลากหลากชนิ ดและเป็ นพรรณไม้
ดั้งเดิ มของพื้นที่ วงศ์ที่มีความเด่นด้านจานวนชนิ ดมาก
ที่ สุดคื อ วงศ์ถวั่ (Fabaceae) รองลงมาได้แก่ วงศ์ขนุ น
(Moraceae) วงศ์ ย าง (Dipterocarpaceae) วงศ์ ต ะแบก
(Lythraceae) และวงศ์สะเดา (Meliaceae) มีจานวนชนิ ด
คือ 20, 7, 4, 4 และ 4 ชนิด ตามลาดับ ส่วนวงศ์ไม้อื่น ๆ มี
จานวนชนิ ดชนิ ดลดหลัน่ กันไป (Figure 2) เมื่อพิจารณา
ความเด่ น ด้ า นความหนาแน่ น ต้น ไม้ พบว่ า วงศ์ ถ ั่ว
( Fabaceae) ว ง ศ์ ย า ง ( Dipterocarpaceae) ว ง ศ์ ห ว้ า
(Myrtaceae) วงศ์ ต ะแบก (Lythraceae) และวงศ์ ข นุ น
(Moraceae) ตามลาดับ มีความหนาแน่นคือ 488, 193, 80,
55 และ 54 ต้นต่อเฮคแตร์ ตามลาดับ (Figure 3)

ผลและวิจารณ์
โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณไม้
ความหลากชนิ ดไม้ในพื้นที่ปลูกฟื้ นฟูแบบสุ่ ม
(random planted system) พบพรรณไม้ท้ ังหมด 67 ชนิ ด
55 สกุล และ 24 วงศ์ มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัด
เท่ากับ 1,095 ต้นต่อเฮคแตร์ และ 18.25 ตารางเมตรต่อ
เฮคแตร์ ตามลาดับ พรรณไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสาคัญของพรรณไม้ ได้แก่ ยางนา (Dipterocarpus
alatus) นนทรี (Peltophorum pterocarpum) แดง (Xylia
xylocarpa) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) หว้าขี้
แ พ ะ ( Syzygium cumini) พ ะ ยู ง ( Dalbergia
cochinchinensis) ม ะ ค่ า โ ม ง ( Afzelia xylocarpa)
ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ (Tabebuia

Table 1 Dominant tree species, DBH  4.5 cm in random planted system; Density (D, individual.ha-1), Basal area
(BA, m2.ha-1), and importance value index (IVI, %).
Species
ยางนา
นนทรี
แดง
กระถินยักษ์
หว้าขี้แพะ
พะยูง
มะค่าโมง
ตะเคียนทอง
ชมพูพนั ธุ์ทิพย์
อินทนิลน้ า

Botanical name
Dipterocarpus alatus
Peltophorum pterocarpum
Xylia xylocarpa
Leucaena leucocephala
Syzygium cumini
Dalbergia cochinchinensis
Afzelia xylocarpa
Hopea odorata
Tabebuia rosea
Lagerstroemia speciosa
Other species (57)
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D
111
93
56
108
80
53
72
68
45
26
383
1095

BA
1.39
2.25
2.16
0.93
0.91
1.21
1.00
0.27
0.55
0.70
6.90
18.25

IVI
27.88
26.52
21.13
19.92
18.59
17.56
16.82
13.59
10.95
9.06
117.98
300

Number of species

Density (individual.ha-1)
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Family

Family

Figure 2 Dominance family based on species
number in random planted system

Figure 3 Dominance family based on tree density at
random planted system

Number of species

Density (individual.ha-1)

Table 2 Dominant tree species, DBH ≥ 4.5 cm in regular planted system; Density (D, individual.ha-1), Basal area
(BA, m2.ha-1), and importance value index (IVI, %).
Species
Botanical name
D
BA
IVI
ประดู่ป่า
Pterocarpus macrocarpus
269 3.33
64.42
กระถินณรงค์
146 3.88
55.62
Acacia auriculiformis
มะค่าโมง
232 1.95
46.74
Afzelia xylocarpa
คูน
142 0.91
28.80
Cassia fistula
ยางนา
74 1.11
20.67
Dipterocarpus alatus
ประดู่บา้ น
Pterocarpus indicus
51 0.70
13.95
มะกล่าต้น
38 0.42
10.65
Adenanthera pavonina
กระถินยักษ์
Leucaena leucocephala
48 0.16
9.13
ขี้เหล็กอเมริ กนั
22 0.53
7.48
Senna spectabilis
มะตูม
29 0.06
5.99
Aegle marmelos
Other species (18)
113
1.58
36.54
1164
14.63
300

Family

Family

Figure 5 Dominance family based on tree density at
regular planted system.

Figure 4 Dominance family based on species number at
regular planted system.
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แสดงว่าป่ าฟื้ นฟูท้ งั สองรู ปแบบสามารถรักษาโครงสร้าง
ป่ าและการสื บต่อพันธุไ์ ด้เป็ นปกติตามธรรมชาติ คือ มีไม้
ขนาดเล็กจานวนมากที่พร้อมเจริ ญทดแทนเป็ นไม้ใหญ่ใน
อนาคต (Bunyavejchewin et al., 2001) เมื่ อ ไม้ใ หญ่ ล ้ม
ตายลงหรื อมีการจัดการเอาไม้ออกไปใช้ประโยชน์ ก็ยงั
จะมีไม้รุ่นพร้อมขึ้นมาทดแทน อย่างไรก็ตามอาจมีความ
แตกต่ า งในการทดแทนระหว่า งชนิ ด พรรณไม้ที่ น ามา
ปลูกและไม้ทอ้ งถิ่นที่ต้ งั ตัวภายหลังการฟื้ นฟู

Number of tree (indiduals)

พื้นที่ปลูกฟื้ นฟูแบบมีระยะสม่ าเสมอ (Regular
planted system) พบพรรณไม้จ านวน 28 ชนิ ด 24 สกุล
และ 11 วงศ์ มี ความหนาแน่ นและพื้นที่ หน้าตัดเท่ ากับ
1,164 ต้นต่อเฮคแตร์ และ 14.63 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์
ตามล าดั บ พรรณไม้ เ ด่ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า ดั ช นี
ความสาคัญของพรรณไม้ใน 10 ลาดับแรก ได้แก่ ประดู่
ป่ า (Pterocarpus macrocarpus) กระถิ น ณรงค์ (Acacia
auriculiformis) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) คูน (Cassia
fistula) ย า ง น า ( Dipterocarpus alatus) ป ร ะ ดู่ บ้ า น
( Pterocarpus indicus) ม ะ ก ล่ า ต้ น ( Adenanthera
pavonina) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) ขี้เหล็ก
อเมริ กนั (Senna spectabilis) และมะตูม (Aegle marmelos)
เป็ นต้น มีค่าดัชนีความสาคัญ เท่ากับ 64.42, 55.62, 46.74,
28.80, 20.67, 13.95, 10.65, 9.13, 7.48 แ ล ะ 5.99
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 2) ความหลากหลายพรรณ
ไม้ตามดัชนี ของ Shannon-Weiner อยูใ่ นระดับปานกลาง
(H´= 2.37) อาจเป็ นเพราะการปลู ก ฟื้ นฟู แ บบมี ร ะยะ
สม่าเสมอ เป็ นการปลูกชนิดพรรณไม้นอ้ ยชนิดและมีการ
กาจัดวัชพืชตามแนวปลูกจึงทาให้การทดแทนมีแต่พรรณ
ไม้ที่ปลูกเข้าไปในช่วงแรกเป็ นส่ วนใหญ่ วงศ์ที่มีความ
เด่ นด้านจานวนชนิ ดไม้มากที่ สุดคือ วงศ์ถวั่ (Fabaceae)
วงศ์ย าง (Dipterocarpaceae) วงศ์ ต ะโก (Ebenaceae)วงศ์
ตะแบก (Lythraceae) และวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) มี
จานวนชนิดคือ 14, 3, 2, 2 และ 1 ชนิด ตามลาดับ (Figure
4) ส่ ว นวงศ์ ไ ม้ อื่ น ๆ มี จ านวนชนิ ด ลดหลั่ น กั น ไป
พิจารณาความเด่นด้านความหนาแน่นต้นไม้ พบว่าวงศ์ถวั่
(Fabaceae) วงศ์ ย าง (Dipterocarpaceae) วงศ์ ต ะแบก
( Rutaceae) ว ง ศ์ ส้ ม ( Myrtaceae) แ ล ะ ว ง ศ์ โ ม ก
(Apocynaceae) ตามลาดับ มีความหนาแน่ นคือ 968, 93,
33, 29 และ 14 ต้นต่อเฮคแตร์ ตามลาดับ (Figure 5)

A

B
Diameter (cm)

Figure 6 Diameter class distribution in two forest
restorations, A) random planted system, and
B) regular planted system.

สรุ ป
โครงสร้ างและองค์ป ระกอบพรรณไม้ใ นป่ า
ฟื้ นฟูดว้ ยการใช้ระยะห่างระหว่างต้น 2 รู ปแบบ คือ ปลูก
แบบมีระยะสม่าเสมอและปลูกแบบสุ่ม พบว่าความหลาก
ชนิดในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูดว้ ยระบบการปลูกแบบสุ่มมีจานวน
ชนิ ดสู งกว่าป่ าปลูกแบบระยะสม่าเสมอ (จานวน 67 และ
28 ชนิ ด ตามลาดับ) สอดคล้องกับดัชนี ความหลากหลาย
ของ Shannon-Weiner ที่พบว่าในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูแบบสุ่ มมี
ความหลากหลายอยูใ นระดับ สู ง (H´= 3.35) ขณะที่ ป่ า
ฟื้ นฟูดว้ ยระบบแบบมีระยะสม่าเสมอนั้นอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (H´= 2.37) การเติบโตของพรรณไม้ก็ยงั คงเป็ นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เมื่ อ พิ จ ารณาจากพื้ น ที่ ห น้า ตัด คื อ

การสื บต่ อพันธุ์ของพรรณพืชป่ าฟื้ นฟู
รู ปแบบการกระจายต้ น ไม้ ต ามขนาดชั้ น
เส้นผ่าศูนย์กลาง (DBH  4.5 cm) ในแปลงตัวอย่างการ
ปลู ก ฟื้ นฟูแ บบสุ่ ม และการปลู ก แบบมี ร ะยะสม่ า เสมอ
พบว่าทั้งสองพื้นที่ มีรูปแบบการกระจายแบบชี้ กาลังเชิง
ลบ (negative exponential form) หรื อ L-shape (Figure 6)
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พื้นที่ หน้าตัดไม้ในป่ าฟื้ นฟูแบบสุ่ มมี ค่าสู งกว่าป่ าฟื้ นฟู
แบบระยะสม่าเสมอ (18.25 และ 14.63 ตารางเมตรต่อเฮค
แตร์ ) แสดงให้เห็นว่าพรรณไม้มีการเจริ ญเติบโตเฉลี่ ยสูง
ในพื้ น ที่ ป ลู ก ฟื้ นฟู แ บบสุ่ ม ภายหลัง การปลู ก ป่ าฟื้ นฟู
ประมาณ 22 ปี (เริ่ มปลูกในปี พ.ศ. 2549) การสื บต่อพันธุ์
ของทั้งสองพื้นที่เมื่อพิจารณาจากการกระจายของต้นตาม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมีรูปแบบชี้ กาลังเชิ งลบ (negative
exponential form) หรื อรู ปตัว L แสดงว่ารู ปแบบการปลูก
ฟื้ นฟูป่าที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อการรักษาโครงสร้าง
ป่ าในอนาคต อย่างไรก็ตามการสื บต่อพันธุ์อาจมี ความ
แตกต่างระหว่างชนิ ดไม้ ตามการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
แวดล้อมในพื้นที่ เนื่ องจากการล้มตายของพรรณไม้บาง
ชนิดที่ใช้ในการฟื้ นฟู คือ กระถินณรงค์ และกระถินเทพา
จนอาจทาให้เกิ ดช่องว่างระหว่างเรื อนยอด (Forest gap)
ขนาดใหญ่ส่งผลให้มีพนั ธุ์ไม้เบิกนา (pioneer species) ที่
เป็ นกลุ่ ม พื ช ชอบความเข้ม แสงมาก (light demanding
species) เข้ามาเจริ ญทดแทนและแก่งแย่งปั จจัยแวดล้อม
ในการตั้งตัวกับพรรณไม้เดิมได้
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