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บทคัดย่อ
ป่ าดิบแล้ง เป็ นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สาคัญของประเทศ ปั จจุบนั อยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคาม
จากการทาลายแหล่งอาศัย การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงการสื บต่อพันธุ์ของป่ าดิบแล้งภายหลังการ
รบกวน บริ เวณสถานี วิจยั และฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียว ด้วยการวางแปลงถาวรขนาด 40 เมตร x 250 เมตร ในปี พ.ศ.
2545 ทาการติดหมายเลขต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร วัดขนาด ระบุชนิ ดและบันทึกพิกดั
ต้นไม้ในแปลง ทาการติดตามและวัดซ้ าทุก ๆ 2 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2549 และปี พ.ศ. 2561
ผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ในปี พ.ศ. 2561 พบพรรณไม้ 96 ชนิด 72 สกุล 34 วงศ์ มีความ
หนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดต้นไม้ 3,385 ต้นต่อเฮคแตร์ และ 20.01 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ตามลาดับ ความหลากชนิดไม้อยู่
ในระดับปานกลาง (H' = 2.67) วงศ์ที่มีความเด่นด้านจานวนชนิ ดสู งสุ ดคือ วงศ์เข็ม (Rubiaceae) วงศ์ตะโก (Ebenaceae)
วงศ์ถวั่ (Fabaceae) วงศ์สะเดา (Meliaceae) และวงศ์กระดังงา (Annonaceae) เมื่อพิจารณาความเด่นด้านความหนาแน่น พบ
วงศ์สะเดา (Meliaceae) มีความหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคือ วงศ์ถวั่ (Fabaceae) วงศ์ขนุน (Moraceae) วงศ์มะขามป้ อม
(Phyllanthaceae) และวงศ์กระเบากลัก (Achariaceae) การสื บต่อพันธุ์ของป่ าดิบแล้ง เมื่อพิจารณาการกระจายของต้นไม้
ตามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง มีการกระจายตัวเป็ นแบบชี้ กาลังเชิ งลบแสดงให้เห็นถึงการรักษาโครงสร้างป่ าไว้ได้ดีใน
อนาคต แต่เมื่อพิจารณาพรรณไม้เด่น เช่น เขลง และตะเคียนหิ น มีรูปแบบการกระจายแบบไม่ต่อเนื่ อง หรื อเป็ นรู ประฆัง
คว่ า หนึ่ งรู ปหรื อ มากกว่า บ่ ง บอกถึ งการถู ก รบกวนการสื บต่อ พันธุ์ ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะการลัก ลอบตัดไม้ใหญ่
นอกจากนี้ ยงั พบพันธุ์ไม้เบิกนา เช่น พลับพลา ข่อยหนาม กระถินยักษ์ และปอขาว มีการตั้งตัวได้ดีบริ เวณที่โล่งผ่านการ
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รบกวนเนื่ องจากมีปริ มาณแสงสว่างค่อนข้างสู ง การรบกวนป่ าที่ไม่รุนแรงจึงมีผลต่อการรักษาความหลากชนิ ดพืชเบิกนา
ในธรรมชาติได้
คาสาคัญ: การรบกวน การสื บต่อพันธุ์ ความหลากชนิดพรรณพืช ป่ าดิบแล้ง สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์

ABSTRACT
In Thailand, the dry evergreen forest, DEF, is known as high biological diversity, however, it classified as under
threaten status due to land use changes. This study aimed to classify the forest structure and species composition of the
DEF after disturbed at Wang Nam Khiao Forestry Student Training and Research Station. In 2002, a permanent plot, 40 m x 250
m was established. All trees with diameter at breast height, DBH,  2 cm were tagged, measured, identified, and recorded tree
position in the plot. The monitoring was done every 2-year during the first period (2002-2006) and 2018.
The forest structure and species composition in 2018 showed that total 96 species 72 genera and 34 families for
tree DBH  2cm were found. The forest characterized by high species density with low basal area, 3,385 individusl.ha -1
and 20.01 m2.ha-1, respectively. In addition, intermediate diversity was found (H/ = 2.67), indicating this forest had
influenced on disturbance, particular illegal cutting. The dominance family based on number of species was Rubiaceae,
Ebenaceae, Fabaceae, Meliaceae, and Annonaceae which had 9, 7, 7, 7, 7, and 6 species, respectively. While, the family
of Meliaceae had the highest tree density and followed by Fabaceae, Moraceae, Phyllanthaceae and Achariaceae,
respectively. The distribution of tree based on diameter class of this forest had negative exponential growth form or Lshape. Indicating the good natural regeneration was detected which small trees can be replaced the mature trees in the
futher. However, the pioneer species such as Microcos tomentosa, Streblus ilicifolius, Leucaena leucocephala, and
Sterculia pexa, had well established under the gap or open areas, indicating the intermediate disturbed may help to
maintain its diversity.
Keywords: Disturbance, Dry Evergreen Forest, Forestry Training Station, Plant Diversity
เป็ นป่ าที่ มีความหลากหลายทางชี วภาพสู ง พบกระจาย
อยูบ่ ริ เวณที่ราบลุ่ม ทาให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่า
มาท าเป็ นพื้ น ที่ เ กษตรกรรมเนื่ อ งจากดิ น มี ความอุ ดม
สมบู ร ณ์ เ หมาะสมต่อ การเติ บโตของพื ช เกษตรกรรม
ส่ ง ผลให้พ้ื น ที่ ป่ าดิ บ แล้ง อยู่ภ ายใต้ส ถานะถู ก คุ ก คาม
ดังนั้น การศึกษาการสื บต่อพันธุ์ รวมถึงพลวัตป่ าดิบแล้ง
ภายหลัง การรบกวนนั บ ว่ า มี ค วามส าคัญ ที่ ค วรเร่ ง
ดาเนิ นการ เพื่อนาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการฟื้ นฟูป่า ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

บทนา
การวิ จั ย นิ เวศวิ ท ยาระยะยาว (long-term
ecological research) ในประเทศไทยเริ่ มมีการศึ กษากัน
ในหลายพื้นที่ แตกต่างกันไปตามประเภทป่ าทั้งป่ าผลัด
ใบ (deciduous forests) และป่ าไม่ ผ ลัด ใบ (evergreen
forests) ส่ ว นใหญ่ ด าเนิ น การอยู่ใ นป่ าธรรมชาติ ข อง
พื้นที่ คุม้ ครอง การศึ กษานิ เวศวิทยาป่ าไม้ระยะยาวใน
พื้ น ที่ ผ่ า นการรบกวนนั บ ว่ า มี ก ารศึ ก ษาไม่ ม ากนั ก
โดยเฉพาะภายในป่ าดิบแล้ง (dry evergreen forest) ที่ถือ
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แ ล ะ ก า ร สื บ ต่ อ พั น ธุ์ ข อ ง พ ร ร ณ ไ ม้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
ป่ าดิบแล้ง ถือได้วา่ เป็ นชนิดป่ าที่พบมากและมี
ความสาคัญในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ไทย ส่ วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ หรื อบางส่ วนพบ
อยู่ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติ และถูกรบวนหรื อบุ ก รุ ก
ค่อนข้างสู ง เช่ น ป่ าดิ บแล้ง บริ เวณสถานี วิจัยและฝึ ก
นิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียว เดิ มมีความหลากชนิ ดพรรณ
ไม้สูง แต่ต่อมามีการรบกวนต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากใน
พื้ น ที่ เริ่ มตั้ งแต่ ก ารแผ้ว ถางป่ าเพื่ อ ท าเป็ นไร่ มั น
สาปะหลังของราษฎร รวมไปถึงการลักลอบตัดไม้ใหญ่
การรบกวนเหล่านี้ ส่งผลให้โครงสร้างและองค์ประกอบ
พรรณไม้ในพื้นที่เสื่ อมโทรมอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็
ตาม ปั จ จุ บันได้มี ก ารฟื้ นฟูป่าที่ เสื่ อ มโทรมนี้ จากการ
ปลูกพรรณไม้เสริ ม รวมถึงปล่อยให้เกิ ดการฟื้ นตัวตาม
ธรรมชาติเป็ นระยะเวลายาวนานจนมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามการสื บต่อพันธุ์และความหลากชนิ ด
ของพรรณไม้ภายหลังการฟื้ นตัวหรื อการทดแทนตาม
ธรรมชาติน้ นั ยังขาดข้อมูลการศึกษาในเชิงลึก การศึกษา
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบโครงสร้างและ
องค์ประกอบพรรณไม้ และการสื บต่อพันธุ์ของป่ าดิ บ
แล้งที่ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูตามธรรมชาติ ในสถานี วิจยั
และฝึ กนิสิตวนศาสตร์วงั น้ าเขียว

จากระดับ น้ า ทะเลปานกลาง) จากนั้น แบ่ ง แปลงย่อ ย
ออกเป็ น 10 เมตร × 10 เมตร (Figure 1)
การเก็บข้ อมูล
1. สารวจองค์ประกอบของพรรณไม้ในแต่ละ
แปลงย่อย โดยติดหมายเลขต้นไม้ (tagged number) ที่มี
ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางเพี ย งอก (diameter at breast
height, DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ทาการวัดขนาด ระบุ
ชนิ ด พร้อมบันทึกพิกดั ต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง สาหรับ
พรรณไม้ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ช นิ ด ได้ น้ ั นท าการเก็ บ
ตัวอย่าง (specimens) เพื่อนามาระบุชนิ ดโดยเทียบเคียง
กับชนิ ดไม้ที่ระบุ ชนิ ดแล้วในหอพันธุ์ไม้ กรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ป่ า และพัน ธุ์ พื ช พร้ อ มกับ ตรวจสอบ
รายชื่ออ้างอิงตาม Smitinand (2014)
2. ติดตามพลวัตป่ า โดยทาการวัดซ้ าข้อมูล
พรรณไม้ในแปลงถาวรทุก ๆ 2 ปี ในช่วงแรก (พ.ศ.
2545 - 2549) และปี พ.ศ. 2561

อุปกรณ์ และวิธีการ

250 m

พื้นทีศ่ ึกษา
คัดเลื อกพื้นที่ ป่าดิ บแล้งฟื้ นฟูตามธรรมชาติ
บริ เวณสถานี วิ จัย และฝึ กนิ สิ ต วนศาสตร์ ว ัง น้ าเขี ย ว
( Wang Nam Khiao Forestry Student Training and
Research Station, WFTRS) เพื่อวางแปลงถาวรแบบแถบ
(transect permanent plot) ในปี พ.ศ. 2545 แปลงมีขนาด
1 เฮคแตร์ (40 เมตร × 250 เมตร) ครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนที่
ลุ่มริ มน้ าจนถึ งสันเขาโลตึ ง (ความสู ง 270 - 370 เมตร

40 m

10 m
10 m

Figure 1 Study area and transect permanent plot
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พิจารณารู ปกราฟที่ ได้ว่ามีการกระจายเป็ นแบบชี้ กาลัง
(exponential form หรื อ J-shape) หรื อแบบชี้กาลังเชิงลบ
(negative exponential form หรื อ L-shape) รู ป แบบการ
กระจายดัง กล่ า วสามารถบ่ ง บอกการสื บต่ อ พัน ธุ์ ตาม
ธรรมชาติได้ว่าสามารถรักษาโครงสร้างและการสื บต่อ
พันธุ์อย่างเป็ นปกติเมื่อมีรูปแบบ L-shape หรื อมีการสื บ
ต่ อ พัน ธุ์ ต ามธรรมชาติ ไ ด้ไ ม่ ดี เมื่ อ มี รู ป แบบ J-shape
(Bunyavejchewin et al., 2003) หรื ออาจอยู่ ใ นรู ป ของ
ระฆังคว่าหนึ่งรู ปหรื อมากกว่า (unimodal or polynomial
form) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น การขาดความต่ อ เนื่ อ งด้า นการ
กระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้นความโต และบ่งบอกถึง
พรรณพืชชนิดนั้น ๆ ต้องการการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
แวดล้อมโดยเฉพาะความเข้มแสงที่มากกว่าปกติอนั เกิด
จากการรบกวนที่ไม่รุนแรงมากนักเพื่อการตั้งตัวของมัน
(Curtis and McIntosh, 1951)

3.การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ดัชนีค่าความสาคัญ (Importance value index, IVI)
ทาการหาพันธุ์ไม้เด่นในสังคมพืช ตามดัชนีค่า
ความสาคัญ ของพรรณไม้ จากสมการของ Whittaker
(1970) และ Marod and Kutintara (2009) โดยดั ช นี ค่ า
ความส าคัญ ของพรรณไม้ คื อ ผลรวมของค่ า ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RD) ความถี่สมั พัทธ์
(relative frequency, RF) และความเด่นสัมพัทธ์ (relative
dominance, RDo) ของชนิดไม้ในแต่ละชนิด หรื อ
IVI = RF + RD + RDo
3.2 ดัชนีความหลากหลาย (diversity index)
คานวณค่าดัชนีความหลากหลาย โดยใช้สมการ
Shannon-Wiener index (H/) (Shannon and Weaver,
1949) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นดัชนีที่ใช้ในการชี้วดั
ความหลากหลายทางชีวภาพได้ดี คานวณได้ดงั นี้
H' = - (Pi)i ln (Pi)

ผลและวิจารณ์

i=1

1. ลักษณะโครงสร้ างและองค์ ประกอบพันธุ์ไม้
ผลการติ ด ตามโครงสร้ างและองค์ป ระกอบ
พันธุ์ไม้ป่าดิบแล้งฟื้ นฟูตามธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2561
สาหรับไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 cm พบ
พรรณไม้ 96 ชนิ ด 72 สกุ ล และ 34 วงศ์ มี ค วาม
หนาแน่ นและพื้นที่ หน้าตัดเท่ ากับ 3,385 ต้นต่อเฮค
แตร์ และ 20.01 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ตามลาดับ วงศ์
ที่มีความเด่นด้านจานวนชนิ ดไม้มากที่สุดคือ วงศ์เข็ม
(Rubiaceae) รองลงมาคื อ วงศ์ ม ะเกลื อ (Ebenaceae)
วง ศ์ ถ ั่ ว (Fabaceae) วง ศ์ ส ะ เ ดา (Meliaceae) วง ศ์
กระดัง งา (Annonaceae) วงศ์ เ ปล้า (Euphorbiaceae)
และวงศ์ปอ (Malvaceae) มีจานวนชนิ ดเท่ากับ 9, 7, 7,
7 และ 6 ชนิ ด ตามลาดับ ส่ วนวงศ์ไม้อื่น ๆ มีจานวน
ชนิ ด ชนิ ด ลดหลั่น กั น ไป (Figure 2) ขณะที่ ค วาม
หลากหลายของพรรณไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพี ย งอกตั้ง แต่ 2 เซนติ เ มตร อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(H´= 2.67) อาจเป็ นเพราะอยู่ในช่ ว งของการฟื้ นตัว

H/ = ค่าดัชนีความหลากหลายของ ShannonWeiner
pi = สัดส่วนของจานวนชนิดที่ i (ni) ต่อผลรวม
ของจานวนทั้งหมดทุกชนิดในสังคม (N)
เมื่อ i = 1, 2, 3, … , s
s = จานวนชนิดไม้ท้ งั หมดในพื้นที่
หมายเหตุ: เกณฑ์ระดับความความหลากหลาย
ค่าดัชนี 0-1 ความหลากหลายต่ามาก
ค่าดัชนี 1-2 ความหลากหลายต่า
ค่าดัชนี 2-3 ความหลากหลายปานกลาง
ค่าดัชนี 3-4 ความหลากหลายมาก
ค่าดัชนี 4-5 ความหลากหลายมากที่สุด
3.3 การกระจายตามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง
พิจารณาการสื บต่อ พัน ธุ์ของพรรณไม้ใ นป่ า
จากกราฟการกระจายของต้ น ไม้ ต ามขนาดชั้ น
เส้นผ่าศู นย์กลาง (diameter class distribution) ด้วยการ
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ว ง ศ์ ข นุ น (Moraceae) ว ง ศ์ ม ะ ข า ม ป้ อ ม
(Phyllanthaceae) และวงศ์กระเบากลัก (Achariaceae)
ตามลาดับ (Figure 3)

Number of species

ภายหลังจากการรบกวน เมื่ อพิจารณาความเด่ นด้าน
ความหนาแน่นต้นไม้ พบว่าวงศ์สะเดา (Meliaceae) มี
จานวนต้นมากที่ สุด รองลงมาคือ วงศ์ถวั่ (Fabaceae)

Family

Density (individual.ha-1)

Figure 2 Dominance family in the DEF based on species number at WFTRS

Family

Figure 3 Dominance family in the DEF based on tree density at WFTRS.
องค์ ป ระกอบพรรณไม้ใ นระดับ ไม้ใ หญ่
(tree) ที่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ≥ 5 เซนติเมตร

พบ 78 ชนิ ด 61 สกุล และ 29 วงศ์ มีความหนาแน่นและ
พื้นที่ หน้าตัด 1,329 ต้นต่อเฮคแตร์ และ 18.28 ตาราง
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เมตรต่ อ เฮคแตร์ ตามล าดับ พัน ธุ์ ไ ม้เ ด่ น ที่ มี ดัช นี ค่ า
ความสาคัญสูงสุด คือ เขลง (Dialium cochinchinense) มี
ค่ า ร้ อ ยละ 55.66 รองลงมาได้ แ ก่ กั ด ลิ้ น (Walsura
pinnata) ตะเคี ย นหิ น (Hopea ferrea) อี แ ปะ (Vitex
quinata) กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolia) กระถิ น
ยักษ์ (Leucaena leucocephala) ปอขาว (Sterculia pexa)
พลั บ พลา (Microcos tomentosa) ค าแสด (Mallotus
philippensis) แ ล ะ ข่ อ ย ห น า ม ( Streblus ilicifolius)
ตามลาดับ (Table 1) ความหลากหลายอยู่ในระดับปาน
กลาง (H´= 2.92) ส่วนใหญ่เป็ นพรรณไม้เบิกนา (pioneer
species) เช่น ปอขาว คาแสด พลับพลา ข่อยหนาม และ
ไม้ต่างถิ่น เช่น กระถินยักษ์ แสดงให้เห็นผลกระทบของ
การรบกวนต่ อ การสู ญ เสี ย ชนิ ด พัน ธุ์ ท้อ งถิ่ น (native
species) อาจทาให้พนั ธุ์ไม้ในระดับไม้ใหญ่สูญหายไป
จากพื้นที่ได้

องค์ ป ระกอบพรรณไม้ ใ นระดั บ ไม้ รุ่ น
(sapling) เส้น ผ่า ศู น ย์ก ลางน้อ ยกว่า 5 เซนติ เ มตร พบ
ชนิ ดไม้ 74 ชนิ ด 59 สกุล และ 29 วงศ์ มีความหนาแน่น
และพื้นที่หน้าตัด 2,056 ต้นต่อเฮคแตร์ และ 1.73 ตาราง
เมตรต่ อ เฮคแตร์ ตามล าดับ พัน ธุ์ ไ ม้เ ด่ น ที่ มี ดัช นี ค่ า
ความส าคั ญ สู ง สุ ด คื อ กั ด ลิ้ น มี ค่ า ร้ อ ยละ 110.97
เปอร์ เซ็ น ต์ รองลงมาได้ แ ก่ ข่ อ ยหนาม นกนอน
(Cleistanthus helferi) กระเบากลั ก เขลง ข่ อ ยน้ า
(Streblus taxoides) พลองกิ น ลู ก (Memecylon ovatum)
อี แ ปะ สมัด ใหญ่ (Clausena guillauminii) และล าดวน
(Melodorum fruticosum) (Table 2) ความหลากหลาย
ระดับปานกลาง (H´ = 2.25) เนื่ องจากความสม่ าเสมอ
ต้นไม้ระหว่างชนิ ดต่ า โดยเฉพาะพันธุ์ไม้เบิ กนา (ข่อย
หนาม นกนอน และ สมัดใหญ่) มีความหนาแน่นต้นไม้
สู ง มาก เพราะสามารถตั้ง ตัว ได้ดี ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ โล่ง
ภายหลังการถูกรบกวน

Table 1 Some dominance tree species, DBH  5 cm, in the DEF at WFTRS; Density (D, individual.ha-1),
Basal area (BA, m2.ha-1), and importance value index (IVI, %)
Species
Botanical name
D
BA
IVI
เขลง
254
4.68
55.66
Dialium cochinchinense
กัดลิ้น
Walsura pinnata
386
1.51
49.92
ตะเคียนหิน
30
3.13
23.03
Hopea ferrea
อีแปะ
61
0.88
13.74
Vitex quinata
กระเบากลัก
Hydnocarpus ilicifolia
57
0.57
13.53
กระถินยักษ์
40
0.99
10.89
Leucaena leucocephala
ปอขาว
Sterculia pexa
30
0.98
10.60
พลับพลา
39
0.48
9.23
Microcos tomentosa
คาแสด
25
0.24
5.34
Mallotus philippensis
ข่อยหนาม
Streblus ilicifolius
29
0.13
5.23
other species (68)
378
4.69
102.84
Total
1,329
18.28
300
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Table 2 Some dominance sapling species, DBH < 5 cm, in the DEF at WFTRS; Density (D, individual.ha-1),
Basal area (BA, m2.ha-1), and importance value index (IVI, %)
Species
กัดลิน้
ข่อยหนาม
นกนอน
กระเบากลัก
เขลง
ข่อยน้ า
พลองกินลูก
อีแปะ
สมัดใหญ่
ลาดวน

Botanical name
Walsura pinnata
Streblus ilicifolius
Cleistanthus helferi
Hydnocarpus ilicifolia
Dialium cochinchinense
Streblus taxoides
Memecylon ovatum
Vitex quinata
Clausena guillauminii
Melodorum fruticosum
other species (64)

Total

BA
0.85
0.18
0.14
0.07
0.07
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.23
1.73

IVI
110.87
31.81
22.83
17.86
14.06
10.84
10.71
8.02
6.66
5.71
60.62
300

ก า ร ก ร ะ จ า ย ต้ น ไ ม้ ต า ม ข น า ด ชั้ น
เส้นผ่าศูนย์กลางสามารถจาแนกไม้ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มเรื อนยอดชั้นบน (top canopy) ความสูง 18-30 เมตร
และ กลุ่ ม เรื อ นยอดชั้นรอง (middle canopy) ความสู ง
10-18 เมตร มีจานวนต้นมากกว่า 30 ต้น พบว่าพรรณไม้
เรื อนยอดชั้นบน เช่น เขลง และตะเคียนหิ น มีรูปแบบ
การกระจายแบบไม่ต่อเนื่ อง หรื อเป็ นรู ประฆังคว่าหนึ่ ง
รู ปหรื อมากกว่ า (Figure 5 A-B) เนื่ องจากแม่ ไ ม้
โดยเฉพาะเขลงมี การตั้งตัวของกล้าไม้ในระยะแรกมี
ความต้องการความเข้มแสงสู ง ขณะที่ ตะเคี ยนหิ นถูก
ลักลอบตัดจนเหลือน้อยมากภายในแปลงตัวอย่าง (ความ
หนาแน่ น 30 ต้นต่อเฮกแตร์ ) (Phanitsuai, 2012) ดังนั้น
การรบกวนหรื อ เปิ ดช่ อ งว่า งระหว่า งเรื อ นยอดทาให้
เขลงมีการสื บต่อพันธุ์ที่ดี แตกต่างจากพันธุ์ไม้กระเบา
กลัก ที่มีการกระจายแบบชี้กาลังเชิงลบ ที่ช้ ีให้เห็นว่าไม้
ชนิ ดนี้ การรบกวนไม่ส่งผลดีต่อการสื บต่อพันธุ์ของมัน
(Figure 5C)

2. การสื บต่ อพันธุ์ของพรรณพืชป่ าดิบแล้ง
เมื่อพิจารณาการกระจายต้นไม้ตามขนาดชั้น
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พบว่ามีการกระจาย
แบบชี้ กาลังเชิ งลบ (negative exponential form) (Figure
4) แสดงว่าป่ าดิ บแล้งสามารถรั กษาโครงสร้ างป่ าและ
การสื บต่อพันธุ์ได้เป็ นปกติตามธรรมชาติ คือ มีไม้ขนาด
เล็กจานวนมากที่พร้อมเจริ ญทดแทนเป็ นไม้ใหญ่ได้ใน
อนาคต (Bunyavejchewin et al., 2003)
Number of tree (individuals)

D
947
264
178
102
71
80
51
45
29
25
264
2,056

y = 3756.9x-2.821
R² = 0.9793
Diameter class (cm)

Figure 4 Diameter class distribution in DEF at WFTRS
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6

5

อย่า งเป็ นปกติ ต ามธรรมชาติ (Figure 6 A-C) แตกต่ าง
จากพันธุ์ไม้พลับพลา อีแปะ กระถินยักษ์ และปอขาว ที่
มี รู ป แบบการกระจายแบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งหรื อ เป็ นแบบ
ระฆังคว่าหนึ่งรู ปหรื อมากกว่า (Figure 6 D-G)
แสดงให้เ ห็ น ถึ ง การขาดความต่ อ เนื่ อ งด้า นการ
กระจายของต้น ไม้ต ามขนาดชั้น ความโต เนื่ อ งจาก
พรรณไม้ในกลุ่มพันธุ์ไม้ช้ นั รอง ต้องการปั จจัยแวดล้อม
โดยเฉพาะความเข้มแสงที่ มากกว่าปกติ เนื่ องจากส่ วน
ใหญ่เป็ นพันธุ์ไม้เบิ กนา โดยเฉพาะกระถินยักษ์ มีการ
กระจายพันธุ์ได้ดีในพื้นที่ เปิ ดโล่งจนกลายเป็ นพื ชต่ าง
ถิ่นรุ กราน ที่ ส่งผลกระทบต่อการสื บต่อพันธุ์ของพันธุ์
ไม้ทอ้ งถิ่น (Marod et al., 2012)

4

y = -0.0017x + 0.0868x - 1.7114x
+ 16.685x3 - 80.685x2 + 158.8x - 25.804
R² = 0.9952

A)

Number of tree (individuals)

Diameter class (cm)
y = -2E-05x6 + 0.0037x5 - 0.1064x4 + 1.2011x3
- 5.8132x2 + 10.757x - 2.3147
R² = 0.8018

B)

สรุ ป
โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณพืช
ป่ าดิบแล้งฟื้ นฟูภายหลังการถูกรบกวน บริ เวณ
สถานี วิจยั และฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียว พบพรรณ
ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 เซนติเมตร จานวน
96 ชนิ ด 72 สกุ ล และ 34 วงศ์ มี ค วามหนาแน่ น และ
พื้ น ที่ ห น้า ตัด 3,385 ต้น ต่ อ เฮคแตร์ และ 20.01 ตาราง
เมตรต่อเฮคแตร์ ตามลาดับ
ผลกระทบของการรบกวนส่ ง ผลต่ อ ความ
ต่ อ เนื่ อ งในการรั ก ษาโครงสร้ า งของพัน ธุ์ ไ ม้ท้อ งถิ่ น
โดยเฉพาะตะเคียนหิ น ซึ่ งเป็ นพันธุ์ไม้เด่นในเรื อนยอด
ชั้นบนมีการสื บต่อพันธุ์หรื อความหนาแน่นในระดับไม้
รุ่ น น้อ ยมาก อย่า งไรก็ ต ามการรบกวนดัง กล่ า วกลับ
ส่ งผลดีต่อการคงไว้ซ่ ึ งความหลากชนิ ดของพันธุ์ไม้เบิก
นาหลายชนิ ด เช่น อีแปะ พลับพลา กระถินยักษ์ ปอขาว
ข่อยหนาม และสมัดใหญ่ ที่สามารถตั้งตัวได้ดีในระดับ
ไม้รุ่นในพื้นที่เปิ ดโล่งจนมีประชากรหนาแน่นมากกว่า
พัน ธุ์ ไ ม้ท้อ งถิ่ น ระดับ เรื อ นยอดชั้น บน ท าให้ ค วาม
สม่ า เสมอระหว่ า งประชากรต่ า ส่ ง ผลให้ ค่ า ความ
หลากหลายพรรณพืชในระดับไม้รุ่ นต่ากว่าไม้ใหญ่มาก

Number of tree (individuals)

Diameter class (cm)

y = 137.71x-2.493
R² = 0.9487

C)

Diameter class (cm)

Figure 5 Diameter class distribution of top canopy
species in DEF; A) Dialium cochinchinense,
B) Hopea ferrea, and C) Hydnocarpus ilicifolia.
ขณะที่ ก ารสื บ ต่ อ พัน ธุ์ ข องพรรณไม้ร ะดับ
เรื อนยอดชั้นรอง พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างชนิด
คื อ กัดลิ้น พลองกิ นลูก ข่อยหนาม มี การกระจายเป็ น
แบบชี้กาลังเชิงลบ บ่งบอกถึงการสื บต่อพันธุ์เกิดขึ้นได้
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y = 2106x-4.601
R² = 0.9138

Number of tree (individuals)

Number of tree (individuals)

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 2 (1): 45-54 (2561)

y = 59.613x-1.607
R² = 0.9416

Diameter class (cm)

Diameter class (cm)

Number of tree (individuals)

B)

C)
y = 272.46x-3.584
R² = 0.9982

y = 0.0766x5 - 1.9101x4 + 18.018x3
- 78.426x2 + 148.32x - 77.75
R² = 0.9221

D)

Number of tree (individuals)

Number of tree (individuals)

Diameter class (cm)

y = 0.2083x5 - 4.447x4 + 35.443x3
- 129.42x2 + 209.48x - 105.43
R² = 0.8346

E)

Diameter class (cm)

F)

Number of tree (individuals)

Number of tree (individuals)

Diameter class (cm)

y = -0.1222x3 + 3.2345x2 - 27.298x + 73.051
R² = 0.929

Diameter class (cm)

y = -3E-12x5 + 0.1023x4 - 1.7197x3
+ 9.125x2- 16.053x + 10.571
R² = 0.9875

G)

Diameter class (cm)

Figure 6 The diameter class distribution of middle canopy species in the DEF at WFTRS; A) Walsura pinnata,
B) Memecylon ovatum, C) Streblus ilicifolius , D) Microcos tomentosa, E) Vitex quinata, F) Leucaena
leucocephala and G) Sterculia pexa
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การสื บต่ อพันธ์ ของพรรณไม้ป่าดิบแล้ ง
ป่ าดิ บ แล้ง ฟื้ นฟูตามธรรมชาติ มี ศัก ยภาพใน
การรั ก ษาโครงสร้ า งและการสื บต่อ พัน ธุ์ ไ ด้ต ามปกติ
หรื อมี รู ปแบบการกระจายต้ น ไม้ ต ามขนาดชั้ น
เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง แ บ บ ชี้ ก า ลั ง เ ชิ ง ล บ (negative
exponential form) แต่ มี ค วามแตกต่ า งในระดั บ ชนิ ด
พรรณไม้ โดยเฉพาะในกลุ่มพันธุ์ไม้เบิ กนา ซึ่ งเป็ นพืช
ชอบแสงสว่างสู ง (light demanding species) เช่น อีแปะ
พลับพลา กระถินยักษ์ และปอขาว มีการกระจายแบบไม่
ต่อเนื่ องหรื อรู ประฆังคว่าหนึ่งรู ปหรื อมากกว่า แสดงว่า
การรบกวนมีบทบาทสาคัญต่อการคงไว้ซ่ ึ งชนิ ดพืชใน
กลุ่มนี้ ดังนั้น การรบกวนในระดับที่ไม่รุนแรงนัก เช่น
การลักลอบตัดไม้ใหญ่บางส่ วนนั้นมีส่วนช่วยคงไว้ซ่ ึ ง
ความหลากชนิ ดของกลุ่มพันธุ์ไม้เบิ กนา แต่อาจส่ งผล
กระทบต่อพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่น เนื่ องจากกลุ่มพันธุ์ไม้เบิกนา
ยับยั้งการตั้งตัวของพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่น
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