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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิ ดพันธุ์พืชและลักษณะของชนิ ดพันธุ์ไม้เด่นที่ ถูกกาหนดโดย
ช่องว่างระหว่างเรื อนยอดและแม่ไม้ ในพื้นที่ป่าพรุ น้ าจืดบ้านเซปะหละ อาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก โดยการวางแปลงแบบ
แถบขนาด 10 เมตร x 300 เมตร จานวน 3 แถบ พร้อมกับเก็บข้อมูลองค์ประกอบชนิ ดพันธุ์พืชโดยการวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกของไม้ยนื ต้นทุกต้นที่มีขนาดมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 เซนติเมตร แล้วทาการวิเคราะห์สงั คมพืชร่ วมกับปั จจัย
ด้านช่องว่างระหว่างเรื อนยอดและแม่ไม้
ผลการศึ กษาพบพันธุ์ไม้ 64 ชนิ ด 45 สกุล 30 วงศ์ จากไม้ท้ งั หมด 2,512 ต้น ไม้ใหญ่มีค่าดัชนี ความหลากชนิ ด
เท่ ากับ 2.75 มี ขนาดพื้น ที่ หน้าตัดและมี ความหนาแน่ น ของหมู่ไม้ เท่ ากับ 40.56 ตร.ม./เฮกแตร์ และ 1,428 ต้น /เฮกแตร์
ตามลาดับ ชนิดไม้เด่นที่มีค่าดัชนี ความสาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ ไคร้ยอ้ ย (Elaeocarpus grandiflorus) หว้าพรุ (Syzygium
hulletianum) แดงน้ า (Pometia pinnata) เตยหนาม (Pandanus tectorius) ชมพู่ น้ า (S. siamense) หว้า (S. cumini) ตัง หน
(Calophyllum sp.) สนุ่ น (Salix tetrasperma) ทองหลางป่ า (Erythrina subumbrans) และเงาะห นู (Nauclea subdita)
นอกจากนั้นพบว่าลูกไม้ของชนิดไม้เด่นถูกกาหนดโดยช่องว่างระหว่างเรื อนยอดและแม่ไม้ ทาให้แบ่งลักษณะของชนิ ดไม้เด่น
ออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ชนิ ดไม้ทนร่ ม ได้แก่ ไคร้ยอ้ ย แดงน้ า ชมพู่น้ า และตังหน 2) ชนิ ดไม้ที่ตอ้ งการแสง ได้แก่ สนุ่ น
และเงาะหนู และ 3) ชนิ ดไม้ทั่วไป ได้แก่ ชมพู่ (S. megacarpum) หว้า หว้าน้ า (S. thorelii) และหว้าพรุ จากผลการวิจยั นี้
สามารถนาไปใช้ในการพิจารณาลักษณะของชนิ ดพันธุ์ไม้เด่นเพื่อใช้ในการฟื้ นฟูป่าพรุ น้ าจื ดที่ เสื่ อมโทรมซึ่ งอาจทาให้
ประสบความสาเร็ จได้เร็ วยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: องค์ประกอบชนิดพันธุ์ ป่ าพรุ น้ าจืด พลวัตของป่ า จังหวัดตาก

ABSTRACT
The study goal investigated species composition and the dominant species characteristics which the affected by
canopy gap and conspecific adult tree in Ban Se Pa La freshwater swamp forest, Umphang district Tak province.
Methodology was three belt plots of 10 m. x 300 m. and established for measuring the species composition. Tree species
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with a diameter at breast height ≥ 1 cm. so, measure and identify, analyze the correlation with canopy gap and
conspecific adult tree of them.
The results explained a total of 64 species 45 genera and 30 families from 2,512 stems. This community showed
diversity index 2.75, basal area and stems densities 40.56 m2/ha, and 1,428 stem/ha, respectively. A top ten of dominant
species base on the important value index were Elaeocarpus grandiflorus, Syzygium hulletianum, Pometia pinnata,
Pandanus tectorius, S. siamense, S. cumini, Calophyllum sp., Salix tetrasperma, Erythrina subumbrans, Nauclea subdita.
Moreover, the sapling of dominant species determined by canopy gap and conspecific adult tree, divided into 3
characteristic group including: 1) shade tolerance species were E. grandiflorus, P. pinnata, S. siamense, and C. sp., 2)
light demanding species were S. tetrasperma and N. subdita, and 3) generalist species were S. megacarpum, S. cumini, S.
thorelii and S. hulletianum. This result has been suggesting the considering of these dominant species characteristics for
restoring the degraded freshwater swamp forest that assist in rapid successfully.
Key words: species composition, fresh water swamp forest, forest dynamics, Tak Province
บทนา
ป่ าพรุ น้ าจืด (freshwater swamp forest) ถือได้
ว่า เป็ นสั ง คมพื ช ที่ ส าคัญ อี ก สั ง คมหนึ่ งในเขตร้ อ น
โดยทั่วไปป่ าพรุ น้ าจื ดมัก ปรากฏในพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ า หรื อ
ตามริ มแม่น้ าขนาดใหญ่จึงทาให้มีน้ าขังตลอดทั้งปี และ
มี ก ารทับ ถมของซากพื ช หนา ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ใ ห้ ดิ น มี
สภาพความเป็ นกรดจัด จนบางครั้งเกิ ดการสะสมของ
ซากพื ช เป็ นชั้ นห นาที่ เรี ยกว่ า ดิ นพี ท (peat soils)
อย่างไรก็ตามในบางครั้งซากพืชที่ทบั ถมเหล่านี้ อาจถูก
พัดพาไปกับสายน้ าได้ เมื่อเกิดการพัดพาอย่างรุ นแรงจึง
ท าให้ ใน บ างค รั้ งไม่ ป รากฏ ดิ น พี ท อ ยู่ ใ น พื้ น ที่
(Bannister et al., 2017) ซึ่ งเป็ นลัก ษณะที่ แ ตกต่างจาก
ป่ าพรุ ทั่ว ไป (peat swamp forest) ที่ มี ดิน พี ท ทับ ถมอยู่
ตลอด เนื่ องจากน้ าที่ ข ังไม่เกิ ดการพัดพาอย่างรุ น แรง
(Lampela et al., 2016) เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ป่ าพรุ มี น้ าขั ง
ตลอดทั้งปี ดังนั้นพืชที่ สามารถตั้งตัวอยูไ่ ด้ในพื้นที่ ป่า
พรุ จึงจาเป็ นต้องมีการปรับตัวให้ทนทานต่อสภาพน้ าขัง
และสภาพดิ น ที่ เป็ นกรดจัด จึ งเป็ นสาเหตุให้ลกั ษณะ
ของสังคมพืชป่ าพรุ น้ าจืดมีสภาพที่แตกต่างออกไปจาก
สังคมพื ชอื่ นที่ อยู่โดยรอบ (Migeot and Imbert, 2011)
และด้วยสภาพป่ าที่ สมบู รณ์ และมี น้ าขังตลอดทั้งปี นี้ จึ ง
เป็ นเหตุ ให้ พ้ื น ที่ ป่ าพรุ น้ าจื ด มัก ถู ก บุ ก รุ ก เพื่ อ ท าเป็ น
พื้นที่ เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่ อง จนทาให้ปรากฏป่ าพรุ
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เสื่ อมโทรมอยู่เป็ นจานวนมากโดยเฉพาะในเขตร้ อ น
(Bannister et al., 2017) จากการถู ก รบกวนทั้ งโดย
ธรรมชาติ และจากมนุ ษ ย์ก่ อ ให้เกิ ด เป็ นพื้ น ที่ ช่ อ งว่าง
ระหว่างเรื อนยอด (canopy gap) ขึ้ น ในพื้นที่ ป่ าพรุ ท า
ให้ เรื อ นยอดของป่ าขาดความต่ อ เนื่ อ งจนดู ค ล้ายป่ า
เสื่ อมโทรม อย่างไรก็ตามพื้นที่โล่งเหล่านี้ สามารถช่วย
สนั บ สนุ น ให้ ก ล้าไม้บ างชนิ ด โดยเฉพาะไม้เบิ ก น า
(pioneer species) หรื อพื ช ที่ ต้ อ งการแสงมาก (light
demanding species) สามารถตั้ง ตัว ได้ดี ส่ ว นชนิ ด พื ช
ทนร่ ม (shade tolerance species) มักจะได้รับผลกระทบ
อย่างรุ นแรงคือไม่สามารถตั้งตัวได้ในพื้นที่ที่มีช่องว่าง
ระหว่างเรื อนยอด เนื่ องจากเป็ นพื ชต้องการแสงน้อ ย
(Flores et al., 2006) นอกจากนั้ นแม่ ไ ม้ (conspecific
adult) ก็เป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ ช่วยผลิ ตเมล็ดส่ งเสริ มให้
เกิดการสื บต่อพันธุ์ของชนิดไม้ได้ดียิ่งขึ้น แต่แม่ไม้ก็มกั
เป็ นอุป สรรคต่อ การตั้งตัว ของพื ชที่ ตอ้ งการแสงมาก
เนื่ องจากทาให้เกิดร่ มเงามากเกินไป ในทางกลับกันแม่
ไม้กลับส่ งเสริ มให้พืชทนร่ มสามารถตั้งตัวได้ดียิ่งขึ้ น
(Asanok et al., 2013)
ป่ าพรุ น้ าจื ด ในประเทศไทยนอกจากจะ
ปรากฏในพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ าแล้วยังปรากฏในพื้ น ที่ ภู เขาสู ง
โดยเฉพาะพื้นที่ ลุ่มบนภูเขาที่ มีลาห้วยไหลผ่าน ซึ่ งมัก
ปรากฏอยู่เป็ นจานวนมาก และป่ าพรุ ชนิ ดนี้ เป็ นที่ รู้จกั
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กันโดยทัว่ ไป คือ ป่ าพรุ อ่างกา บนยอดดอยอินทนนท์
ส่ วนในพื้ น ที่ อื่น ๆ ยังไม่เป็ นที่ รู้จกั และขาดข้อมูล อยู่
เป็ นจานวนมาก (ธวัชชัย, 2554) นอกจากนั้นในประเทศ
ไทยยัง มี ก ารศึ กษาลักษณะโครงสร้ าง องค์ป ระกอบ
ชนิ ดพันธุ์ และปั จจัยที่ ส่งผลต่อการสื บต่อพันธุ์ของป่ า
พรุ น้ าจืดในที่สูงอยูน่ อ้ ยมาก
ป่ าพรุ บ้านเซปะหละ อ าเภออุ ้ม ผาง จังหวัด
ตาก เป็ นป่ าพรุ น้ าจื ดบนที่ สูง ที่ ต้ งั อยูใ่ กล้กับชุมชนจึ ง
เป็ นเหตุให้เกิ ดการรบกวนอยูบ่ ่ อยครั้ง ในขณะที่ พ้ืนที่
ป่ าแห่ งนี้ ยงั ไม่เคยมีการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยามา
ก่อน ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการศึ กษาลักษณะของ
สั ง คมพื ช ป่ าพรุ แ ห่ ง นี้ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
องค์ประกอบชนิ ด พันธุ์ พื ช และหาลักษณะของชนิ ด
พัน ธุ์ ไ ม้เด่ น ในสั ง คมพื ช โดยใช้ปั จ จัย ด้า นช่ อ งว่า ง
ระหว่างเรื อนยอดและปริ มาณแม่ไม้เป็ นตัวกาหนด ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก
ชนิ ดไม้สาหรับ การฟื้ นฟูป่าพรุ น้ าจื ดที่ เสื่ อมโทรมใน
พื้นที่อื่น ๆ อีกต่อไป

จานวน 30 แปลงต่อแถบ รวมทั้งสิ้ น 90 แปลง แล้วทา
การสารวจองค์ป ระกอบของพัน ธุ์ ไม้ โดยการบัน ทึ ก
ข้อมูลชนิ ดไม้ยืนต้น (species list) และทาการวัดขนาด
เส้น ผ่านศู น ย์กลางเพี ยงอก (diameter at breath height,
DBH) ของไม้ทุ ก ต้น ที่ มี ข นาด DBH ≥ 1 เซนติ เมตร
โดยใช้ชื่ อ วิท ยาศาสตร์ ต าม เต็ม สมิ ติ นัน ทน์ (2557)
หลังจากนั้นทาการประเมินการ ปกคลุมของเรื อนยอด
ภายในแปลงขนาด 10 เมตร x 10 เมตร ทุก ๆ แปลงโดย
ใช้เครื่ อง spherical densiometer
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. จาแนกไม้ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ไม้ใหญ่ (tree)
หมายถึงไม้ที่มีขนาด DBH ≥ 4.5 เซนติเมตร และลูกไม้
(sapling) หมายถึ ง ไม้ ที่ มี ข นาด DBH ตั้ งแต่ 1 - 4.5
เซนติ เมตร หลังจากนั้น ทาการวิเคราะห์ ค่าทางสังคม
ของไม้ใหญ่และลูกไม้ โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสาคัญ
ของชนิ ด ไม้ (importance value index, IVI) ได้จากการ
หาความหนาแน่ น (density, D: ต้น/เฮกแตร์ ) ความเด่ น
ด้า นพื้ น ที่ ห น้ า ตัด (dominance, Do: ตร.ม./เฮกแตร์ )
และความถี่ (frequency, F: เปอร์ เซ็นต์) เพื่อหาค่าความ
สั ม พัท ธ์ ข องทั้ งสามค่ า ดั ง กล่ า ว ซึ่ งผลรวมของค่ า
สัม พัท ธ์ท้ ังสามค่ าจะเท่ ากับ ค่ าดัช นี ค วามสาคัญ ของ
ชนิ ดไม้ นอกจากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนี ความหลากชนิ ด
ของ Shannon-Wiener index (H´) หาได้จากสมการ H´
= -∑pilnpi เมื่อ pi คือสัดส่วนชนิดพันธุ์ของไม้ชนิดนั้น
ๆต่อจานวนชนิดไม้ท้ งั หมด (Magurran, 1988)
2. วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของปริ มาณลูกไม้
ชนิ ดที่ เป็ นไม้เด่น กับเปอร์ เซ็ นต์ของช่องว่างระหว่าง
เรื อนยอด (canopy gap) และปริ มาณแม่ไม้ (conspecific
adult tree) โดยคั ด เลื อ กชนิ ดไม้ เด่ น ที่ มี จ านวนต้ น
รวมกันมากกว่าหรื อเท่ ากับ 30 ต้น ขึ้ น ไปมาวิเคราะห์
ด้ ว ย วิ ธี Generalize Linear Mixed Model (GLMM)
(Asanok et al., 2012) โดยก าหนด ให้ ปั จ จัย ที่ เป็ นตัว
แปรตามคือ เปอร์ เซ็นต์ของช่ องว่างระหว่างเรื อนยอด
ซึ่ งคานวณได้จากส่ วนกลับของเปอร์ เซ็นต์การปกคลุม
ของเรื อ นยอด และปริ ม าณแม่ ไ ม้ หาได้จ ากการนั บ
จานวนไม้ใหญ่ของแต่ละชนิ ดในแปลงขนาด 10 เมตร

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
ป่ าพรุ บา้ นเซปะหละ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเซปะ
หละ ต าบลแม่ ล ะมุ ้ ง อ าเภออุ ้ม ผาง จั ง หวัด ตาก มี
ลัก ษณะเป็ นแอ่ ง กระทะราบ มี น้ าขัง ตลอดทั้ง ปี ซึ่ ง
ล้อ มรอบด้วยพื้ น ที่ น าข้าวของราษฎร มี ค วามสู งจาก
ระดับ ทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 650 - 700 เมตร ลักษณะ
ภูมิอากาศ มีอุณหภูมิสูงสุ ดประมาณ 36 องศาเซลเซี ยส
อุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด ประมาณ 18 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณ
น้ าฝนเฉลี่ ย ต่ อ ปี ประมาณ 1,600 – 1,700 มิ ล ลิ เมตร
(WEFCOM, 2003)
การคัดเลือกพื้นทีแ่ ละการเก็บข้ อมูล
พิจารณาคัดเลื อกบริ เวณที่ เป็ นตัวแทนที่ ดี แล้ว
วางแปลงตัวอย่างแบบแถบ (belt plot) ขนาด 10 เมตร x
300 เมตร จานวน 3 แถบ โดยกาหนดให้แต่ละแถบห่ าง
กัน 100 เมตร (Moges, 2017) หลังจากนั้นในแต่ละแถบ
ท าการแบ่ ง เป็ นแปลงย่อ ยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร
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x 10 เมตร และกาหนดให้แต่ละแปลงขนาด 10 เมตร x
10 เมตร เป็ นค่าปั จจัยการสุ่ ม (random factor) ทั้งนี้ ท า
การคัดเลือกแบบจาลองของ GLMM ด้วยการกาหนดค่า
Akaike information criterion (AIC) ต่ าสุ ด ด้วยฟั งก์ชนั
StepAIC ข อ ง Packages MuMIn โด ยโป รแ กรม R
version 3.4.1

(S. siamense) ตัง หน (Calophyllum sp.) ทองหลางป่ า
( Erythrina subumbrans) แ ล ะ เง า ะ ห นู ( Nauclea
subdita) มีค่าเท่ากับ 7.65, 5.929, 4.91, 3.53, 3.49, 2.74,
2.27, 1.92, 1.65 และ1.41 ตามลาดับ ส่ วนชนิ ดที่มีความ
หนาแน่นสู งสุ ด 10 อันดับแรก ได้แก่ แดงน้ า หว้าพรุ ไคร้
ย้อย ชมพู่ น้ า ตังหน สะทิ บ (Phoebe paniculata) หว้า
จ าปี พรุ (Magnolia floribunda) แ ละเติ ม (Bischofia
javanica) มี ค่ า เท่ ากั บ 215.56, 174.44, 165.56, 162.22,
158.89, 68.89, 66.67, 65.56, 44.44 และ 43.33 ตามลาดับ
และเมื่อพิจารณาชนิ ดที่ มีค่าดัชนี ความสาคัญ 10 อันดับ
แรก ได้แก่ ไคร้ยอ้ ย หว้าพรุ แดงน้ า เตยหนาม ชมพู่น้ า
หว้า ตังหน สนุ่น ทองหลางป่ า และเงาะหนู มีค่าเท่ากับ
36.39, 35.03, 31.99, 28.16, 24.63, 22.06, 15.48, 12.48,
11.19 และ 10.94 ตามลาดับ (Table 1)

ผลและวิจารณ์
ความหลากชนิด
พบจานวนชนิ ด พัน ธุ์ไม้ท้ ังหมด 64 ชนิ ด 45
สกุล 30 วงศ์ โดยพบพื ชในวงศ์ Myrtaceae มากที่ สุ ด
ร อ ง ล งม า ไ ด ้แ ก ่ ว ง ศ ์ Sapindaceae Lauraceae
Elaeocarpaceae Pandaceae
Clusiaceae
Magnoliaceae Moraceae Phyllanthaceae แ ล ะ
Rubiaceae โดยแบ่ ง เป็ นไม้ ใ หญ่ (DBH ≥ 4.5 cm)
จ านวน 46 ชนิ ด 36 สกุล 27 วงศ์ แบ่ งเป็ นไม้ยืน ต้น
จานวน 29 ชนิ ด ไม้พุ่มกึ่งยืนต้น จานวน 3 ชนิ ด ไม้พุ่ม
จานวน 9 ชนิ ด และปาล์มอีก 1 ชนิ ด และลูกไม้ (DBH:
1 - 4.5 cm) จานวน 51 ชนิ ด 37 สกุล 25 วงศ์ แบ่ งเป็ น
ไม้ยืน ต้น จ านวน 29 ชนิ ด ไม้พุ่ ม กึ่ งยืน ต้น จ านวน 5
ชนิ ด ไม้พุ่มจานวน 10 ชนิ ด และปาล์มอี ก 1 ชนิ ดโดย
ไม้ใหญ่ แ ละลู ก ไม้มี ค่ า ดัช นี ค วามหลากชนิ ด เท่ ากับ
2.75 และ 2.74 ตามลาดับ

Table 1 The top ten of dominant species of tree in Ban
Se Pa La freshwater swamp forest ranked
with the importance value index.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

องค์ ประกอบชนิดพันธุ์
ไม้ใหญ่ พบว่า มี ขนาดพื้ นที่ ห น้าตัด เท่ ากับ
40.56 ตร.ม./เฮกแตร์ โดยมี ข นาดเส้ น ผ่านศู น ย์ก ลาง
เฉลี่ย เท่ากับ 43.2 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นของ
หมู่ไม้ เท่ากับ 1,428 ต้น/เฮกแตร์ นอกจากนั้นยังพบว่ามี
การปกคลุมเรื อนยอดเฉลี่ย เท่ากับ 74 เปอร์เซ็นต์ หรื อมี
ขนาดช่ อ งว่ า งระหว่ า งเรื อนยอดเฉลี่ ย เท่ า กั บ 26
เปอร์ เซ็ น ต์ และเมื่ อ พิ จ ารณาความเด่ น ด้ า นขนาด
พื้นที่ หน้าตัดพบว่า ชนิ ดที่ มีขนาดพื้นที่ หน้าตัดสู ง 10
อั น ดั บ แ ร ก ไ ด้ แ ก่ ไ ด้ แ ก่ ไ ค ร้ ย้ อ ย (Elaeocarpus
grandiflorus) หว้า พรุ (Syzygium hulletianum) ห ว้า (S.
cumini) แ ด ง น้ า (Pometia pinnata) เต ย ห น า ม
(Pandanus tectorius) สนุ่น (Salix tetrasperma) ชมพู่น้ า

Species
E. grandiflorus
S. hulletianum
P. pinnata
P. tectorius
S. siamense
S. cumini
C. sp.
S. tetrasperma
E. subumbrans
N. subdita

D
165.56
174.44
215.56
162.22
158.89
65.56
68.89
33.33
28.89
42.22

Do
7.65
5.93
3.53
3.49
2.27
4.91
1.92
2.74
1.65
1.41

F
23.33
32.22
32.22
32.22
31.11
21.11
23.33
13.33
20
17.78

IVI
36.39
35.03
31.99
28.16
24.63
22.06
15.48
12.48
11.19
10.94

นอกจากนั้นยังพบว่าสังคมพืชป่ าพรุ บริ เวณนี้
มีการกระจายตัวของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อกของไม้ใหญ่ เป็ นไปในรู ป แบบ revers J-shape คื อ
ปรากฏไม้ขนาดเล็กอยู่จานวนมากและมีจานวนลดลง
เรื่ อย ๆ เมื่อขนาดความโตเพิ่มขึ้น (Fig. 1) แสดงให้เห็น
ว่า สั ง คมพื ช แห่ ง นี้ มี ก ารสื บ ต่ อ พัน ธุ์ ต ามธรรมชาติ
เป็ นไปอย่ า งปกติ ก ล่ า วคื อ มี ไ ม้ ข นาดเล็ ก ที่ พ ร้ อ ม
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เจริ ญเติบโตขึ้นมาทดแทนไม้ขนาดใหญ่ภายในสังคม
(Denslow, 1995)

Table 2 The top ten of dominant species of sapling in
Ban Se Pa La freshwater swamp forest
ranked with the importance value index.

ลู ก ไม้ พบว่ า มี ข นาดพื้ น ที่ ห น้ า ตัด เท่ า กั บ
12.74ตร.ม./เฮกแตร์ โดยมี ข นาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลาง
เฉลี่ย เท่ากับ 3.96 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นของ
หมู่ไม้ เท่ากับ 1,363 ต้น/เฮกแตร์

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Figure 1 DBH class of tree in Ban Se Pa La
freshwater swamp forest.

Species
S. siamense
C. sp.
P. paniculata
S. hulletianum
P. pinnata
E. grandiflorus
S. thorelii
M. floribunda
B. javanica
S. cumini

D
225.56
78.89
211.11
142.22
126.67
74.44
107.78
57.78
42.22
55.56

Do
7.44
4.64
0.14
0.09
0.08
0.04
0.06
0.03
0.03
0.04

F
32.22
28.89
28.89
31.11
30
21.11
11.11
21.11
24.44
16.67

IVI
84.01
50.37
24.74
19.9
18.41
11.76
11.52
10.45
10.23
9.08

ในทางบวกอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ (p < 0.001) กับ
ปริ ม าณของแม่ ไ ม้ (conspecific adult tree) เพี ย งอย่า ง
เดี ยว ได้แ ก่ ไคร้ ย อ้ ย จ าปี พรุ ชมพู่ น้ า แดงน้ า ตังหน
มะเดื่อน้ า และสะทิบ (Table 3) แสดงว่าลูกไม้ของชนิ ด
ไม้เหล่านี้ สามารถตั้งตัวได้ดีภายใต้เรื อนยอดของแม่ไม้
น อ ก จ าก นั้ น ยั ง พ บ ว่ า ส นุ่ น แ ล ะ เง าะ ห นู มี
ความสัมพัน ธ์ในทางบวกกับปริ มาณช่ องว่างระหว่าง
เรื อนยอด (p < 0.001) และมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ปริ มาณแม่ ไ ม้ (p < 0.001) แสดงว่ า ชนิ ดไม้ เหล่ า นี้
สามารถตั้งตัว ได้ดี ใ นพื้ น ที่ แ สงมากในบริ เวณที่ เกิ ด
ช่องว่างระหว่างเรื อนยอด ในขณะที่ ชมพู่ หว้า หว้าน้ า
และหว้าพรุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ ช่ อ งว่า ง
ระหว่ า งเรื อนยอด และปริ มาณของแม่ ไ ม้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) แสดงว่าลูกไม้ของชนิ ด
ไม้เหล่านี้สามารถตั้งตัวได้ดีท้ งั ในพื้นที่ช่องว่างระหว่าง
เรื อนยอด และภายใต้เรื อนยอดของแม่ไม้

เมื่อพิจารณาขนาดความเด่นด้านพื้นที่ หน้าตัด
10 ชนิ ดแรก ได้แก่ ชมพู่น้ า ตังหน สะทิบ หว้าพรุ แดงน้ า
หว้าน้ า (S. thorelii) ไคร้ยอ้ ย หว้า จาปี พรุ และ มะเดื่ อ
น้ า (Ficus squamosa) มี ค่ า เท่ ากั บ 7.44, 4.64, 0.14,
0.09, 0.08, 0.06, 0.04, 0.04, 0.03 และ 0.03 ตามล าดับ
และชนิ ดที่ มี ความหนาแน่ น ของลูกไม้ 10 อันดับแรก
ได้แ ก่ ชมพู่น้ า สะทิ บ หว้าพรุ แดงน้ า หว้าน้ า ตังหน
ไคร้ยอ้ ย จาปี พรุ หว้า และชมพู่ (S. megacarpum) มีค่า
เท่ ากั บ 225.56, 211.11, 142.22, 126.67, 107.78, 78.89,
74.44, 57.78, 55.56 และ 48.89 ต ามล าดั บ และเมื่ อ
พิ จ ารณาค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ พบว่าชนิ ด ที่ มี ค่ า ดัช นี
ความสาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ ชมพูน่ ้ า ตังหน สะทิบ
หว้าพรุ แดงน้ า ไคร้ยอ้ ย หว้าน้ า จาปี พรุ เติม และหว้า มี
ค่ าเท่ ากั บ 84.01, 50.37, 24.74, 19.90, 18.41, 11.76,
11.52, 10.45, 10.23 และ 9.08 ตามลาดับ (Table 2)

ลักษณะของชนิดพันธุ์ไม้ เด่ นในสังคมป่ าพรุนา้ จืด
จากผลการศึ ก ษาในข้างต้น สามารถจ าแนก
ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้เด่นออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
ก ลุ่ ม ที่ 1 ช นิ ด ไ ม้ ท น ร่ ม (shade tolerance
species) คื อ ชนิ ด ที่ ส ามารถตั้ง ตัว ได้ดี เฉพาะภายใต้
เรื อนยอดของ แม่ไม้ ได้แก่ ไคร้ยอ้ ย แดงน้ า ชมพูน่ ้ า และ

อิท ธิ พ ลของช่ อ งว่ างระหว่ างเรื อ นยอดและแม่ ไม้ ต่ อ
ลูกไม้
จากการคัด เลื อ กลู ก ไม้ ข องชนิ ด ไม้เด่ น ที่ มี
จานวนต้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 30 ต้น มีจานวนทั้งหมด
13 ชนิด (Table 3) พบว่าชนิดไม้เด่นที่มีความสัมพันธ์
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ตังหน ซึ่ งชนิ ดพันธุ์เหล่านี้ ปรากฏเป็ นไม้เด่นในสังคม
พืชทั้งในระดับไม้ใหญ่ และลูกไม้แสดงว่าระดับลูกไม้
ของชนิ ด ไม้เหล่านี้ มี ความสามารถในการเติ บโตได้ดี
ภายใต้ ร่ ม เงาของแม่ ไ ม้ (Ligot et al., 2014) และยัง
สามารถตั้งตัวเป็ นไม้เด่นในสังคมพืชได้ อย่างไรก็ตาม
ในการยึดครองพื้ น ที่ แทนแม่ ไม้น้ ัน จาเป็ นต้องมี การ
โค่นล้มของแม่ไม้หรื อไม้ขนาดใหญ่เสี ยก่อนจึงจะเกิ ด
การทดแทนของไม้ขนาดเล็กที่ อยู่ในพื้ นที่ ได้ และใน
พื้ น ที่ ที่ มี ช นิ ด ไม้เหล่ า นี้ ปรากฏอยู่ส ามารถทดแทน
กลั บ มาให้ ค งสภาพของสั ง คมพื ช เดิ ม ได้ โ ดยเร็ ว
เนื่องจากมีลูกไม้ต้ งั ตัวรออยูภ่ ายใต้แม่ไม้อยูแ่ ล้ว (Wang
et al., 2017)

ไม้เหล่ า นี้ สามารถตั้ง ตัว ได้ดี ใ นพื้ น ที่ โ ล่ ง ที่ เกิ ด จาก
ช่องว่างระหว่างเรื อนยอด ทาให้มีปริ มาณแสงมากกว่า
พื้นที่อื่น ๆ โดยรอบ และส่ วนใหญ่ไม้ที่ตอ้ งการแสงใน
ปริ มาณมากเพื่อใช้ในการเจริ ญเติบโตมักมีลกั ษณะเป็ น
ไม้เบิ กน า (Ligot et al., 2014) อย่างไรก็ต ามพรรณไม้
ทั้ งสองชนิ ด สามารถเจริ ญ เติ บ โตเป็ นไม้ใ หญ่ ที่ มี
ความสาคัญใน 10 อันดับแรก แสดงว่าสังคมพืชของป่ า
พรุ น้ าจืดแห่งนี้มีไม้เบิกนาปรากฏอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่ง
เป็ นลัก ษณะที่ บ่ ง บอกถึ ง การรบกวน (Flores et al.,
2006)
กลุ่ ม ที่ 3 ชนิ ดไม้ ทั่ ว ไป (generalist species)
ได้แ ก่ ชมพู่ หว้า หว้าน้ า และหว้าพรุ ชนิ ด ไม้เหล่ านี้
สามารถตั้ง ตัว ได้ดี ท้ ัง ในพื้ น ที่ โ ล่ งที่ เกิ ด จากช่ อ งว่า ง
ระหว่างเรื อนยอด และพื้นที่ ที่ถูกปกคลุมด้วยเรื อนยอด
ของแม่ไม้ช้ ีให้เห็นว่าชนิ ดไม้เหล่านี้ มีความทนทานต่อ
สภาพ แวดล้อ มสู งโดยเฉพาะปั จจัยด้านปริ ม าณแสง
กล่าวคือสามารถตั้งตัวได้ท้ งั พื้นที่ ที่มีแสงมาก และใน
พื้นที่มีแสงน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Asanok
et al. (2012) ที่ พบว่าชนิ ดทั่วไปสามารถตั้งตัวได้ดีท้ ัง
ในพื้นที่ ชายป่ าด้านในและชายป่ าด้านนอกของหย่อม
ป่ าดิบเขาที่เกิดจากการทาไร่ เลื่อนลอยในบริ เวณอาเภอ
อุม้ ผาง จังหวัดตาก และที่น่าสังเกตคือชนิดไม้ในกลุ่มนี้
ทั้งหมดเป็ นไม้ในสกุลชมพู่ (Syzygium spp.) ซึ่ งผลของ
ชนิ ด ไม้ใ นสกุ ล ชมพู่ ส ามารถลอยน้ าได้ จึ ง อาจเป็ น
สาเหตุให้ผลและเมล็ดของชนิ ดไม้เหล่านี้กระจายไปได้
ในพื้น ที่ โล่งที่ อยู่ห่างไกลจากแม่ไม้ อีกทั้งชนิ ดไม้ใน
สกุลนี้ ยังสามารถปรับ ตัวโดยการสร้ างรากพอน และ
รากหายใจได้ จึ ง สามารถตั้ง ตัว ได้ ดี ใ นพื้ น ที่ ป่ าพรุ
(Singhakumara et al., 2003) นอกจากนั้นยังพบว่าชนิ ด
ไม้ทวั่ ไปมีลกั ษณะการเป็ นไม้เบิ กนา (pioneer species)
และไม้ในสังคมพืชถาวร (climax species) เห็ นได้จาก
การปรากฏค่าดัช นี ค วาม สาคัญ ในระดับ ต้น ๆ ทั้งใน
ระดับลูกไม้และไม้ใหญ่ ซึ่ งพบกระจายทัว่ ไปทั้งพื้นที่
โล่งและพื้นที่ภายใต้เรื อนยอด (Ligot et al., 2014)

Table 3 Generalized linear mixed model (GLMM)
analysis of the relationships between the
saplings of dominant species (≥30 stems for
each species) abundances in Ban Se Pa La
freshwater swamp forest with the conspecific
adult tree and canopy gap.
Species
E. grandiflorus
M. floribunda
S. siamense
P. pinnata
C. sp.
F. squamosa
P. paniculata
S. tetrasperma
N. subdita
S. megacarpum
S. cumini
S. thorelii
S. hulletianum

Canopy Gap
Estimate

0.016***
0.032***
0.143***
0.001***
0.012***
0.025***

Conspecific Adults
Estimate
0.199***
0.432***
0.157***
0.114***
0.184***
1.184***
0.219***
-0.439**
-0.528***
0.772***
0.532***
0.297 ***
0.276***

หมายเหตุ *** p < 0.001
กลุ่ ม ที่ 2 ช นิ ด ไม้ ต้ อ งการแ ส งม าก (light
demanding species) ได้แก่ สนุ่ น และเงาะหนู ซึ่ งชนิ ด
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