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ABSTRACT
The study of vegetation structure on restoration area can be linked to the plant community
establishment and the success of forest restoration. Especially, head watershed restoration is urgently for soil
and water conservation. This study investigated the relationship between edaphic factors and tree composition
regenerated in 40-year old restoration areas with different promoted species at Mae Sa Kron head watershed,
Nan province. The 20 m x 20 m sampling plots were established in the restoration site with different planted
species were Pterocarpus macrocarpus (PMP), Tectona grandis (TGP), and Eucalyptus camaldulensis (ECP)
plantation, and also old-growth of mixed deciduous forest (MDF). Five sampling plots were established in
each site, 20 plots in total. The soil sample and species composition were collected for community
characteristics analysis. The results show that; 61 species 53 genera and 27 family all of 476 trees were found.
The PMP and TGP showed that the community characteristic such as diversity index, basal area, stem density,
and similarity index slightly similar MDF than ECP plantation site. The relationship between soil and species
composition showed that Magnesium related to dominant species which regenerated in TGP and PMP sites.
Organic matter was related to dominant species of MDF, the dominant species in ECP site show high value of
regeneration in poor soil, but dominant species in PMP not clearly the preventing factors. The results suggested
that the restoration practice in the head watershed area planted native tree species had succeeded more than
faster growth exotic species.
Key words: Forest restoration; Natural succession; Species diversity; Native species; Exotic species
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พรรณพื ช มาใช้ ใ นการพิ จ ารณาชนิ ด ไม้ ที่ มี
ศักยภาพในการฟื้ นฟูป่า เป็ นต้น (Asanok et al.,
2013) นอกจากนั้ น การฟื้ นฟู ป่ ายัง จ าเป็ นต้ อ ง
พิจารณาถึงปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับชนิด
ไม้ที่ใช้ฟ้ื นฟู เช่น ปั จจัยด้านดิน ภูมิอากาศ และ
ภูมิประเทศ เป็ นต้น (FORRU, 2015) โดยเฉพาะ
ปั จจัย ดิ นนอกจากจะทาให้ชนิ ดไม้ที่นามาปลูก
เติ บ โตได้ดี แ ล้ว ยัง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารเจริ ญ
ทดแทนตามธรรมชาติ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (EstradaVillegas et al., 2019) เพราะดิ นถื อว่าเป็ นปั จจัย
จ ากัด ที่ ส าคัญ ส าหรั บ การตั้ง ตัว ของสั ง คมพื ช
(Ahmad et al., 2016) ดัง นั้น การส ารวจติ ด ตาม
การตั้ง ตัวของสั ง คมพื ชในพื้นที่ ฟ้ื นฟู ป่าจึ งควร
พิจารณาถึงปัจจัยดินที่เหมาะสมกับสังคมพืชหรื อ
กับพืชแต่ละชนิดด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงกลไก
ของความสาเร็ จในการฟื้ นฟูป่ามากยิง่ ขึ้น อย่างไร
ก็ ตามพื้ นที่ ฟ้ื นฟู ป่ าต้นน้ า ในอดี ตที่ มี อยู่จานวน
มากยังขาดการสารวจติดตามความสาเร็ จของการ
ฟื้ นฟู อ ย่ า งจริ งจั ง โดยเฉพาะการตรวจสอบ
องค์ประกอบชนิ ดไม้ที่ใช้ในการฟื้ นฟูและชนิ ด
ไม้อื่น ๆ ที่ เข้ามาตั้งตัวในพื้นที่ ภายหลังจากที่ มี
การฟื้ นฟูป่าเป็ นเวลานาน
ในปั จจุบนั ป่ าต้นน้ าในพื้นที่จงั หวัดน่ าน
ถือว่าเป็ นพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการถูกบุกรุ ก
เพื่อใช้สาหรับการทาเกษตรกรรม (Sonsab et al.,
2018) ลุ่มน้ าแม่สาคร ตั้งอยูอ่ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่ าน ถื อเป็ นป่ าต้นน้ าที่ สาคัญอี กพื้นที่ หนึ่ ง ของ
ต้นน้ า น่ า น ซึ่ ง อยู่ใ นพื้ นที่ ข องสถานี วิจัย ต้น น้ า
น่าน เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็ นป่ าผสมผลัด
ใบ ซึ่งในอดีตมีการบุกรุ กเข้าทากินของชุมชนใน
พื้นที่ หลังจากนั้นภาครัฐได้ตรวจยึดพื้นที่คืนและ
ได้ดาเนิ นกิจกรรมปลูกป่ าเพื่อฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่ อม
โทรมดังกล่าวในปี 2522 จานวนรวม 1,400 ไร่

คานา
พื้ นที่ ป่ าต้นน้ า เป็ นพื้ น ที่ กัก เก็ บ น้ า ตาม
ธรรมชาติ ที่ ส าคัญ การฟื้ นฟู ป่ าต้น น้ าจึ ง เป็ น
สิ่ งจ าเป็ นเร่ งด่ ว น โดยเฉพาะการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ให้คงอยู่ในพื้นที่สูงชัน (Saad et
al., 2018) จากแผนการปฏิ รู ปประเทศด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ก าหนด
แนวทางการฟื้ นฟูพ้ืนที่ ป่าเสื่ อมโทรมและภู เ ขา
หัวโล้นได้กาหนดให้ดาเนิ นการในพื้นที่ตน้ น้ าลา
ธารที่สาคัญ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เกิดความยัง่ ยืน
(Chankaew, 2008) ดังนั้นกรมป่ าไม้ในอดีตจึงเร่ ง
ดาเนิ นการฟื้ นฟูพ้ืนที่ตน้ น้ าลาธารให้มีสภาพป่ า
สมบูรณ์ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนพัฒ นาของชาติ แ ละนโยบายป่ าไม้ (Royal
Forest Department, 2019) ปั จ จุ บ ัน หน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การฟื้ นฟู พ้ื น ที่ ต้น น้ า ซึ่ ง อยู่
ภายใต้ก ารก ากับ ดู แลของกรมอุท ยานแห่ ง ชาติ
สัตว์ป่ า และพันธุ์พื ช ได้ใ ห้ค วามส าคัญต่อการ
ฟื้ นฟูป่าต้นน้ าอย่างต่อเนื่ อง โดยมีสานักอนุรักษ์
และจัด การต้น น้ า เป็ นหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรง เนื่ องจากพื้นที่ป่าต้นน้ ามีความเสี่ ยงต่ อ
การบุกรุ กสูง (Sonsab et al., 2018)
การฟื้ นฟูป่ามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
เข้าใจถึงลักษณะทางนิ เวศวิทยาของชนิ ดไม้ที่มี
ความเหมาะสมส าหรั บ การปลู ก ฟื้ นฟูใ นสภาพ
พื้นที่ ที่มีความรุ นแรงของการรบกวนที่ แตกต่าง
กั น (Chazdon, 2017) ดั ง นั้ นจึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษา
เกี่ ย วกับ วิ ธี การฟื้ นฟู ป่าอยู่เป็ นจานวนมาก เช่ น
การฟื้ นฟู โ ดยใช้ ไ ม้ โ ครงสร้ า ง (Elliott et al.,
2003) การฟื้ นฟู โ ดยการปลู ก ไม้เ ศษฐกิ จ โตเร็ ว
เช่น กระถินณรงค์ และ ยูคาลิปตัส (Hermhuk et
al., 2019) หรื อการน าลัก ษณะเชิ ง หน้ า ที่ ข อง
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โดยแบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ นแปลงปลู ก ป่ าแยกตามชนิ ด
ได้แก่ ประดู่ สัก และ ยูคาลิปตัส ซึ่งนับถึงปัจจุบนั
แปลงปลู ก ป่ าเพื่อฟื้ นฟูดัง กล่ าวมี อายุกว่า 40 ปี
(Watershed Research Department, 2017) อย่างไร
ก็ ต ามจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ระบบ
นิ เวศป่ าไม้ในพื้นที่ปลูกป่ าเพื่อฟูดงั กล่าว ดังนั้น
งานวิ จัย นี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะ
โครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูดว้ ยการปลูก
ชนิดไม้ที่แตกต่างกันภายใต้อิทธิ พลของการแปร
ผัน ของปั จ จั ย ดิ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้
เกี่ยวกับระบบนิ เวศป่ าฟื้ นฟูในพื้นที่ตน้ น้ า อันจะ
สามารถถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ ต่อไป

ป่ าชนิ ดนี้ ยงั เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 98.44 ของ
พื้นที่ ในอดีตพื้นที่ที่ถูกบุกรุ กบางส่ วน ต่อมาใน
ปี งบประมาณปี พ.ศ. 2522 ได้ดาเนินการปลูกป่ า
ฟื้ นฟูจานวนรวมพื้นที่ 1,400 ไร่ แบ่งเป็ นแปลง
ปลูก แยกแต่ล ะชนิ ด ได้แก่ ประดู่ (Pterocarpus
macrocarpus) สั ก (Tectona grandis) และ ยู ค า
ลิ ป ตั ส (Eucalyptus camaldulensis) (Watershed
Research Department, 2017)
2. การเก็บข้ อมูล
1) คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ตัว แทนส าหรั บ วาง
แปลงตัวอย่างของ 4 สังคมพืช ได้แก่ สังคมพืชป่ า
ผสมผลั ด ใบ (Mixed deciduous forest; MDF)
และแปลงปลูกป่ าฟื้ นฟู ได้แก่ แปลงปลูกประดู่
(Pterocarpus macrocarpus plantation; PMP)
แปลงปลูกสัก (Tectona grandis plantation; TGP)
แ ล ะ แ ป ล ง ป ลู ก ยู ค า ลิ ป ตั ส (Eucalyptus
camaldulensis plantation; ECP) แล้ว ท าการวาง
แปล งตั ว อย่ า งแบบสุ่ ม เจ าะ จ ง ( purposive
sampling) ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร จานวน 5
แปลง ต่อสังคมพืช รวมทั้งสิ้ น 20 แปลง ทาการ
เก็บข้อมูลด้านองค์ประกอบของชนิ ดพรรณพื ช
ของไม้ยืนต้นทุก ๆ แปลง โดยการบันทึก ข้อมูล
ไม้ต้น ทุ ก ต้น ที่ มี ข นาดความโตทางเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ก ลางเพี ย งอกที่ 1.30 เมตร (Diameter at
Breast Height, DBH) มากกว่ า หรื อเท่ า กั บ 4.5
เซนติเมตร โดยระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ตาม Pooma
and Suddee (2014)
2) ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ดิ น โดยสุ่ มขุ ด
ตัวอย่างดินภายในแปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร x
20 เมตร ทุ ก แปลง จ านวน 5 จุ ด ได้แ ก่ ตรงจุ ด
ศู น ย์ก ลาง และมุ ม ทั้ง 4 โดยเก็ บ แบบท าลาย
โครงสร้างดินแล้วทาการคลุกเคล้าตัวอย่างดินทั้ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. สถานที่ศึกษา
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่สาคร ตั้งอยู่บริ เวณตาบล
อ่ายนาไลย อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตาแหน่ ง
พิกัด UTM 47Q 658818 E และ 2044737 N อยู่
ในลุ่มน้ าน่ าน ลุ่มน้ าย่อยแม่น้ าน่ านส่ วนที่ 3 อยู่
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าน้ าสา และป่ าแม่สาคร
ฝั่งซ้าย มีพ้ืนที่ 10.899 ตารางกิโลเมตร ความลาด
ชัน ของลุ่ ม น้ า เฉลี่ ย ประมาณ 38.43 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลางระหว่าง 500
- 800 เมตร อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ต่ อ ปี 26.43 องศา
เซลเซียส ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี 1200 มิลลิเมตร
(Watershed Research Department, 2017) พื้ น ที่
ป่ าไม้ ส่ วนใหญ่เป็ นป่ าผสมผลัดใบ จะพบในที่
ราบหรื อตามเชิงเขา มีไม้ไผ่ข้ นึ ปะปนอยู่ กระจาย
ตามความสู งจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 500 เมตร
จึงมีการบุกรุ กแผ้วถางเป็ นที่ทากินแล้วปล่อยทิ้ง
ไว้เป็ นไร่ เลื่อนลอยมากกว่าชนิดอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบนั
4
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5 จุดให้เข้ากัน เพื่อวิเคราะห์หาอนุภาคดิน ได้แก่
อนุ ภาคดินทราย (sand) ทรายแป้ ง (silt) และดิน
เหนียว (clay) ค่าความเป็ นกรด-เบส (pH) ปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุ (OM) และธาตุอาหารที่สาคัญ ได้แก่
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
แ ค ล เ ซี ย ม ( Ca) แ ล ะ แ ม ก นี เ ซี ย ม ( Mg) ณ
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

A = จานวนชนิดที่ปรากฏเฉพาะในสังคม A
B = จานวนชนิดที่ปรากฏเฉพาะในสังคม B
3. ทดสอบความแปรปรวนของ
คุณสมบัติดินในแต่ละสังคมพืช โดยนาค่าต่าง ๆ
ของสมบัติดินมาทดสอบด้วยสถิติ ANOVA ด้วย
โปรแกรม SPSS version 14.0
4. ทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบชนิ ดไม้ตน้ กับ คุณสมบัติดิน ได้แก่
อนุภาคดินทราย (sand) อนุภาคดินเหนี ยว (clay)
อนุ ภ าคทรายแป้ ง (silt) ค่ า ความเป็ นกรด-เบส
(pH) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (OM) และธาตุอาหาร
ไ ด้ แ ก่ ไ น โ ต ร เ จ น ( N) ฟ อ ส ฟ อ รั ส ( P)
โพแทสเซี ย ม (K) แคลเซี ย ม (Ca) แมกนี เ ซี ย ม
(Mg) โดยการจัดลาดับ (ordination) ด้วยวิธี NonMetric Multidimensional Scaling (NMS)
เนื่ องจากชุ ดข้ อ มู ล ชนิ ดไม้ เ ป็ นแบบ nonparametric เป็ นเพราะมี ก ารปลู ก ไม้เ ข้า ไปใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ด้ว ยโปรแกรม PC-ORD
version 6 (McCune and Mefford, 2010)

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าเชิงปริ มาณขององค์ประกอบพรรณ
ไม้ในแต่ละสังคมพืชตามวิธีการของ Marod and
Kutintara (2012) ได้แก่ ดัชนี ค่าความสาคัญของ
ชนิ ด ไม้ (importance value index, IVI) ได้ จ าก
การหาความหนาแน่น (density, D: ต้น/เฮกแตร์ )
ความเด่นด้านพื้นที่หน้าตัด (dominance, Do: ตร.
ม . / เ ฮ ก แ ต ร์ ) แ ล ะ ค ว า ม ถี่ ( frequency, F:
เปอร์ เซ็นต์) เพื่อหาค่าความสัมพัทธ์ของทั้งสาม
ค่าดังกล่าว ซึ่ งผลรวมของค่าสัมพัทธ์ท้ งั สามค่า
เ ท่ า กั บ ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ช นิ ด ไ ม้
นอกจากนั้นวิ เคราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามหลากหลาย
(diversity index) โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ดั ช นี ความ
ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง Shannon – Wiener (H')
(Shannon and Weaver, 1949)
2. หาค่าดัชนี ความคล้ายคลึง (similarity
index, ISs) ของแต่ละสังคมเพื่อให้ทราบว่าสังคม
พื ช ใดมี องค์ป ระกอบชนิ ดไม้ใ กล้เคี ย งกันที่ สุ ด
โดยใช้สมการของ Sorrensen (1948) ดังนี้
2W
ISs =
x 100
A+B

ผลและวิจารณ์
1. ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดไม้ต้น
จากการวางแปลงสารวจพบจานวนชนิ ด
ไม้ตน้ ทั้งหมด 61 ชนิ ด 53 สกุล 27 วงศ์ จากไม้
ทั้งหมด 476 ต้น เมื่ อพิจารณาแต่ละแปลงฟื้ นฟู
พบว่า แปลงปลูกประดู่ พบพรรณไม้ท้ งั หมด 31
ชนิด 29 สกุล 20 วงศ์ มีขนาดพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ
23.43 ตร.ม./เฮกแตร์ และมี ค วามหนาแน่ น
เท่ากับ 650 ต้น/เฮกแตร์ เมื่อพิจารณาชนิ ดที่มีค่า
ดั ช นี ค วามส าคัญ 5 อัน ดั บ แรก ได้ แ ก่ ประดู่
(Pterocarpus macrocarpus) เต็ง (Shorea obtusa)
เพกา (Oroxylum indicum) รัง (Shorea siamensis)

เมื่อ ISs = ดัชนีความคล้ายคลึง
W = ชนิดที่ปรากฏทั้งในสังคม A และ B
5
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และ เก็ ด ด า (Dalbergia cultrata) มี ค่ า เท่ า กั บ
82.14, 18.62, 15.97, 14.97 และ 14.49 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ แปลงปลูกสัก พบพันธุ์ไม้ท้ งั หมด 33
ชนิด 32 สกุล 18 วงศ์ มีขนาดพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ
22.22 ตร.ม./เฮกแตร์ และมีความหนาแน่ นของ
หมู่ไม้ เท่ากับ 675 ต้น/เฮกแตร์ เมื่อพิจารณาชนิ ด
ที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามสาคัญ 5 อันดับ แรก ได้แก่ สั ก
(Tectona grandis) ประดู่ ซ้อ (Gmelina arborea)
กระทุ่มเนิน (Mitragyna rotundifolia) และ เก็ดดา
มีค่าเท่ากับ 76.74, 31.22, 28.53, 14.03 และ 12.60
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ แปลงปลูกยูคาลิปตัส พบ
พรรณไม้ท้ ัง หมด 29 ชนิ ด 27 สกุ ล 19 วงศ์ มี
ขนาดพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ 15.54 ตร.ม./เฮกแตร์
และมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ เท่ากับ 640 ต้น/
เฮกแตร์ เมื่อพิจารณาชนิดที่มีค่าดัชนีความสาคัญ
5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ยู ค าลิ ป ตั ส (Eucalyptus
camaldulensis) ประดู่ มะม่ ว งป่ า (Mangifera
caloneura) เ ต็ ง แ ล ะ เ ป ล้ า ห ล ว ง ( Croton
persimilis) มีค่าเท่ากับ 75.20, 60.47, 24.51, 13.09
และ 10.04 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ป่ าผสมผลัดใบ
พบพรรณไม้ท้ งั หมด 36 ชนิ ด 30 สกุ ล 19 วงศ์
โดยมี ข นาดพื้ นที่ หน้า ตัด 15.14 ตร.ม./เฮกแตร์
และความหนาแน่นของหมู่ไม้ 415 ต้น/เฮกแตร์
เมื่อพิจารณาชนิดที่มีค่าดัชนีความสาคัญ 5 อันดับ
แรก ได้ แ ก่ เปล้า หลวง แดง (Xylia xylocarpa)
ประดู่ กาสามปี ก (Vitex peduncularis) และเต็ง มี
ค่ า เท่ า กับ 23.12, 21.30, 20.00, 19.85 และ19.77
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 1 and Table 2) เมื่อ
พิ จ ารณาดัช นี ค วามหลากชนิ ด ของ Shannon –
Wiener พบว่า ป่ าผสมผลัดใบมี ค่ า สู ง สุ ด (3.30)
รองลงมาได้แก่ แปลงปลูกประดู่ แปลงปลูกสัก
และยูคาลิปตัส ตามลาดับ (Table 1 and Table 2)

เมื่ อพิ จารณาความหนาแน่ นและขนาด
พื้นที่หน้าตัดจะเห็นว่าป่ าผสมผลัดใบมี ค่าต่ าสุ ด
เนื่ องจากในอดี ตพื้นที่ แห่ งนี้ มีการทาไม้และถู ก
รบกวนอย่างรุ นแรงมาก่อน (Watershed Research
Department, 2017) จนทาให้ป่าบริ เวณนี้ มีสภาพ
เป็ นป่ ารุ่ นสอง (secondary forest) เห็นได้จากการ
ที่ปรากฏชนิดไม้เบิกนา คือ เปล้าหลวงเข้ามาเป็ น
ชนิ ดไม้ที่มีความสาคัญอันดับหนึ่ งและมีค่าดัชนี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง Shannon – Wiener
ค่อนข้างสู ง ซึ่ งเป็ นลักษณะของสังคมพืชป่ ารุ่ น
ส อ ง (Marod and Kutintara, 2012) แ ต่ เ มื่ อ
พิ จ ารณาเฉพาะแปลงปลู ก ป่ ากลับ พบว่าแปลง
ปลูกยูคาลิปตัสปรากฏค่าความหนาแน่ น ขนาด
พื้ นที่ หน้า ตัด และค่ า ดัช นี ค วามหลากชนิ ดของ
Shannon – Wiener น้อยกว่าแปลงปลูกประดู่และ
แปลงปลูกสัก อาจเป็ นเพราะว่า ยูคาลิปตัสซึ่งเป็ น
ชนิ ด ไม้ต่ า งถิ่ น และเป็ นพื ช ที่ ส ามารถหลัง่ สาร
ปฏิปักษ์ในราก (Singh and Thakur, 2016) จึงอาจ
มีผลต่อการยับยั้งการตั้งตัวของพืชชนิ ดอื่น ๆ ได้
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อแปลงปลูกดังกล่าวถูกปล่อย
ทิ้งไว้เป็ นเวลานานย่อมสามารถส่ งผลให้ไม้ชนิ ด
ดั้ง เดิ ม ตั้ง ตัวได้แ ม้จะไม่ เท่ า สั ง คมพื ช ในแปลง
ปลูกสักและแปลงปลูกประดู่ก็ตาม สอดคล้องกับ
การรายงานของ Hermhuk et al. (2019) ที่ พ บ
แปลงปลู ก ยูค าลิ ป ตัส สวนป่ าขุน หาญ จัง หวัด
ศรี ษะเกษ สามารถส่ งเสริ มให้ชนิ ดไม้ด้ งั เดิ มเข้า
มาตั้ ง ตั ว ได้ จ นมี ล ัก ษณะคล้า ยกั บ ป่ าดิ บ แล้ง
ในขณะที่ สัก และ ประดู่ เป็ นไม้พ้ืนถิ่ น (native
species) และเป็ นไม้ดั ช นี ข องป่ าผสมผลัด ใบ
(Marod and Kutintara, 2012) จึ ง ท าให้ ส ามารถ
เจริ ญเติบโตและส่ งเสริ มให้ไม้ชนิ ดอื่นเข้า มาตั้ง
ตัวในพื้นที่ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ ประดู่ ซึ่ งเป็ น
ชนิ ด ไม้ส าคัญ ของทุ ก สั ง คมพื ช ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา
6
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แสดงว่ า ไม้ช นิ ด นี้ ตั้ง ตัว ได้ดี ที่ สุ ด นั่น อาจเป็ น
เพราะประดู่มีความสามารถในการกระจายเมล็ด
(seed dispersal) โดยลมจึงสามารถกระจายเมล็ด

ได้ร ะยะไกล (Koonkhunthod et al., 2007) และ
สามารถตั้ ง ตั ว ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ในพื้ น ที่ ที่ ถู ก
รบกวน (Asanok et al., 2020)

Table 1 Ecological characteristics of plant community were shown, including, mixed deciduous forest
(MDF), Pterocarpus macrocarpus plantation (PMP), Tectona grandis plantation (TGP), and Eucalyptus
camaldulensis plantation (ECP) at Mae Sa Kron Watershed, Nan Province.
Ecological characteristics
Species
Genus
Family
Stem density (stem ha-1)
Basal area (m2 ha-1)
Shannon index (H')

PMP
31
29
20
650
23.43
2.78

TGP
33
32
18
675
22.22
2.71

ECP
29
27
19
640
15.54
2.58

MDF
36
30
19
415
15.14
3.30

species) ส าหรั บ การตั้ง ตัว (Marod et al., 1999)
เข้า มาตั้ง ตัว ในพื้ น ที่ ไ ด้ม ากกว่ า แปลงปลู ก สั ก
ส่ วนแปลงปลูก ยูคาลิ ปตัส แม้ว่าจะมี เรื อนยอด
โปร่ งเช่ นเดี ย วกับประดู่ แ ต่ ใ บของยูคาลิ ป ตัส มี
สารเคลื อ บ (wax) จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ใ บมี ก ารย่ อ ย
สลายช้าทาให้ปกคลุมหน้าดินเป็ นชั้นหนาส่ งผล
ให้ส่วนสื บพันธุ์คือเมล็ดของไม้ชนิ ดอื่นตั้งตัวได้
ไ ม่ ดี ( Guo and Sim, 2 0 0 2 ) ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Marod et al. (2003) ที่รายงานว่า
แ ป ล ง พื้ น ฟู ป่ า บ ริ เ ว ณ ส ะ แ ก ร า ช จั ง ห วั ด
นครราชสี มา พลวัตของลูก ไม้แ ละกล้าไม้ข อง
แปลงปลู ก ฟื้ นฟู ด้ว ยไม้ยู ค าลิ ป ตัส มี อัต ราการ
เพิ่มพูนค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับแปลงปลูก
ฟื้ นฟูดว้ ยกระถินณรงค์ และป่ าธรรมชาติ จึงเป็ น
สาเหตุให้แปลงฟื้ นฟูด้วยไม้ชนิ ดนี้ มีการฟื้ นตัว
กลับมาเป็ นป่ าดั้งเดิมได้ค่อนข้างช้า

2. ดัชนีความคล้ายคลึงระหว่างสังคมพืช
เมื่อพิจารณาดัชนีความคล้ายคลึงระหว่าง
สังคมพืช พบว่า แปลงปลูกประดู่กบั ป่ าผสมผลัด
ใบ มี ค่ า ดัช นี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน มากที่ สุ ด มี ค่ า
เท่ากับ 63.64 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ แปลงปลูก
ประดู่กบั แปลงปลูกยูคาลิปตัส แปลงปลูกประดู่
กับแปลงปลูก สัก แปลงปลูก สักกับป่ าผสมผลัด
ใบ ยูแปลงปลูกคาลิปตัสกับป่ าผสมผลัดใบ และ
แปลงปลู ก สั ก กั บ แปลงปลู ก ยู ค าลิ ป ตัส มี ค่ า
เท่ า กับ 56.67, 56.25, 50.00, 50.00 และ 45.16
เปอร์ เซ็ นต์ ตามล าดับ (Table 3) จากผลข้างต้น
แสดงว่าในพื้นที่ศึกษาการฟื้ นฟูป่าด้วยการปลูก
ประดู่สามารถชักนาให้ชนิ ดไม้อื่น ๆ ในป่ าผสม
ผลัดใบเข้ามาตั้งตัวได้ดีกว่าการปลูกสัก และ ยูคา
ลิปตัส นั่นอาจเป็ นเพราะประดู่มีเรื อนยอดโปร่ ง
มากกว่าสักจึงส่ งผลให้ชนิดไม้ในป่ าผสมผลัดใบ
ซึ่ ง เป็ นชนิ ดไม้ที่ ต้องการแสง (light demanding
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Table 2 Ranking of top five species based on the important value index (IVI, %) in each plant community
was displayed, including, stem density (D; stem ha-1), basal area (Ba; m2 ha-1), and frequency (F; %).
Type
PMP

TGP

ECP

MDF

Rank
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Species

D

Ba

F

IVI

Pterocarpus macrocarpus
Shorea obtusa
Oroxylum indicum
Shorea siamensis
Dalbergia cultrata
Tectona grandis
Pterocarpus macrocarpus
Gmelina arborea
Mitragyna rotundifolia
Dalbergia cultrata
Eucalyptus camaldulensis
Pterocarpus macrocarpus
Mangifera caloneura
Shorea obtusa
Croton persimilis
Croton persimilis
Xylia xylocarpa
Pterocarpus macrocarpus
Vitex peduncularis
Shorea obtusa

185
45
40
60
40
205
65
55
50
35
160
140
65
40
20
40
15
15
20
30

10.23
2.27
0.89
0.87
0.55
8.45
3.32
3.42
0.36
0.54
6.12
4.66
1.56
0.39
0.07
1.05
2.18
1.24
1.28
1.15

100
20
60
20
60
100
80
60
60
60
100
80
40
40
60
80
40
100
80
60

82.14
18.62
15.97
14.97
14.49
76.74
31.22
28.53
14.03
12.60
75.20
60.47
24.51
13.09
10.04
23.12
21.30
20.00
19.85
19.77

Table 3 Similarity and dissimilar index (%) between plant communities at Mae Sa Kron Watershed were
shown which displayed on above and below diagonal value, respectively,
Plant community
PMP
TGP
ECP
MDF

PMP
43.75
43.33
36.36

TGP
56.25
54.84
50

ECP
56.67
45.16

MDF
63.64
50
50

50

Remarks: the values above and below diagonal matrix indicated similarity and dissimilarity index, respectively
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ยู ค าลิ ป ตัส ที่ ร่ ว งหล่ น ลงสู่ พ้ื น ดิ น จะมี ก ารย่ อ ย
สลายได้ช้า จนปกคลุ ม หน้า ดิ นจึ ง เป็ นตัวกี ดกั้น
การย่อยสลายของซากพืชนิ ดอื่ นด้วย ในขณะที่ยู
คาลิ ป ตัส ซึ่ ง เป็ นไม้โ ตเร็ ว มี ค วามต้อ งการธาตุ
อาหารในดิ น เป็ นจ านวนมากส าหรั บ การ
เจริ ญ เติ บ โต จึ ง ส่ ง ผลให้ ดิ น ในพื้ น ที่ ป ลู ก ยู ค า
ลิปตัสมีการสะสมธาตุอาหารได้น้อย (Guo and
Sim, 2002) สอดคล้องกับ รายงานของ Marod et
al. (2003) กล่ า วว่ า ในแปลงปลู ก ยู ค าลิ ป ตัส ใน
ระยะแรกนั้ น จะท าให้ ธ าตุ อ าหารในดิ น ลดลง
เนื่ อ งจากยูค าลิ ป ตัส เป็ นไม้โ ตเร็ ว จึ ง ดึ งดู ด ธาตุ
อาหารในดินไปใช้เป็ นจานวนมาก แต่เมื่อปล่อย
แปลงปลูกยูคาลิปตัสทิ้งไว้ให้มีการเจริ ญทดแทน
ตามธรรมชาติ เป็ นเวลานานจะสามารถช่ ว ยให้
ธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นจนกลับมาสู่ สภาพปกติ
เนื่ อ งจากเมื่ อ ยู ค าลิ ป ตัส โตเต็ ม ที่ แ ล้ว มัก จะใช้
ปริ มาณธาตุอาหารน้อยลง อีกทั้งซากพืชของไม้
ชนิดอื่น ๆ ที่เข้ามาเจริ ญทดแทนในพื้นที่สามารถ
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินอีกทางหนึ่งด้วย

3. สมบัติดิน
พบว่ า ป่ าผส มผลั ด ใบมี การส ะ ส ม
อิ นทรี ย วัตถุม ากกว่า แปลงปลูก ป่ าฟื้ นฟู อ ย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.01) รองลงมา ได้ แ ก่
แปลงปลูก สัก และแปลงปลูก ประดู่ ส่ วนแปลง
ปลู ก ยู ค าลิ ตัส มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ น้ อ ยที่ สุ ด
ส่ วนโพแทสเซี ยม และ แคลเซี ยม มีปริ มาณมาก
ในพื้นที่ป่าผสมผลัดใบ แปลงปลูกสัก และแปลง
ปลูกประดู่ ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กั บ แ ป ล ง ป ลู ก ยู ค า ลิ ป ตั ส (p<0.05) ส่ ว น
ฟอสฟอรั ส พบมากในพื้ น ที่ แ ปลงปลู ก ประดู่
รองลงมา ได้แก่ แปลงปลูกสักและป่ าผสมผลัด
ใบ ส่ วนแปลงปลูกยูคาลิปตัสมีปริ มาณน้อยที่สุด
(p<0.05) ในขณะที่แมกนี เซี ย ม พบมากที่ สุ ดใน
แปลงปลูกสัก รองลงมา ได้แก่ แปลงปลูกประดู่
และป่ าผสมผลัดใบ พบน้อยสุ ดในแปลงปลูกยูคา
ลิปตัส (p<0.01) ส่ วนอนุภาคดินและค่าความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 4)
จากผลการศึกษาดังกล่าวธาตุอาหารส่ วน
ใหญ่จะสะสมในดินของแปลงปลูกสักและแปลง
ปลูก ประดู่ ซึ่ ง มี ค่ า ใกล้เคี ย งกับ ป่ าผสมผลัด ใบ
ในขณะที่แปลงปลูกยูคาลิปตัสมีการสะสมธาตุ
อาหารในดิ น น้ อ ยที่ สุ ด ในขณะที่ อ นุ ภ าคดิ น
เหนี ย ว ดิ น ทราย และ ดิ น ทรายแป้ ง ไม่ มี ค วาม
แตกต่า งกัน ในทางสถิติ อาจเป็ นเพราะวัตถุต้น
ก าเนิ ด ดิ น ในแต่ ล ะแปลงปลู ก ป่ าฟื้ นฟู มี ค วาม
คล้ายคลึงกันแต่การสะสมธาตุอาหารที่แตกต่าง
กัน นั้น อาจมาจากการย่ อ ยสลายของซากพื ช ที่
แตกต่ า งกัน (Xiaogai et al., 2013) การที่ แ ปลง
ปลูกยูคาลิปตัสมีการสะสมธาตุอาหารในดินน้อย
นั้น เนื่องจากในระยะแรก ๆ ของการปลูก ใบของ

4. ความสัมพันธ์ ระหว่างสังคมพืชกับปัจจัยดิน
การลาดับสังคมพืชกับความแปรผันของ
ปั จจัยดินด้วยวิธี NMS พบว่า สังคมพืชสามารถ
แบ่งออกได้เป็ นสามกลุ่ม (Figure 1) ได้แก่
1 ) ก ลุ่ ม ที่ ถู ก ก า ห น ด ด้ ว ย ป ริ ม า ณ
อินทรี ยวัตถุ (OM) เป็ นปั จจัยหลัก รองลงมาคือ
อนุภาคดินเหนียว (clay) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นชนิดไม้
เด่ นในสังคมพื ชป่ าผสมผลัดใบ เช่ น หมี เหม็น
(Litsea glutinosa; LITGL) เหมือดโลด (Aporosa
villosa; APOVI) โมกมั น (Wrightia arborea;
WRIAR) เ ส ล า ด า ( Lagerstroemia loudonii;
LAGLO) แดง (Xylia xylocarpa; XYLXY) รั ง
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( Shorea siamensis; SHOSI) แ ล ะ ก า ส า ม ปี ก
(Vitex peduncularis; VITPE) เป็ นต้น
2) กลุ่มพืชที่ถูกกาหนดด้วยปริ มาณธาตุ
แ ม ก นี เ ซี ย ม เ ช่ น จิ ก น้ า ( Barringtonia
acutangular; BARCA) สั ก ( Tectona grandis;
TECGR) ก ร ะ พี้ จั่ น ( Millettia brandisiana;
MILBR) ซ้อ (Gmelina arborea; GMEAR) เก็ดดา
(Dalbergia cultrata; DALCU) ฉนวน (Dalbergia
nigrescens; DALNI) แ ล ะ ก ร ะ ทุ่ ม เ นิ น
(Mitragyna rotundifolia; MITRO) เป็ นต้น ชนิ ด
ไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่ปรากฏในแปลงปลูกสัก
3) กลุ่มพืชที่สามารถตั้งตัวได้ในพื้นที่ที่มี
ธาตุอาหารแมกเนเซี ยมต่าซึ่ งตรงกันข้ามกับพืช
ในกลุ่มที่หนึ่ง ส่วนใหญ่เป็ นชนิดไม้เด่นในแปลง

ป ลู ก ยู ค า ลิ ป ตั ส เ ช่ น ป ร ะ ดู่ ( Pterocarpus
macrocarpus; PTEMA) มะม่ ว งป่ า (Mangifera
caloneura; MANST) ยู ค า ลิ ป ตั ส ( Eucalyptus
camaldulensis; EUCCA) ม ะ ก อ ก (Spondias
pinnata; SPOPI) แ ล ะ ต ะ แ บ ก เ ป ลื อ ก บ า ง
(Lagerstroemia duperreana; LAGDU) เป็ นต้น
ชนิ ดไม้ เ ด่ น ในแปลงปลู ก ประดู่ มี
กระจายได้ท้ งั สามกลุ่มแสดงให้เห็นว่าช่วงความ
จากัดทางนิ เวศวิทยาค่อนข้างกว้าง จึ งสามารถ
ตั้งตั้วได้ตามสมบัติดินที่มีความผันแปรแตกต่าง
กันไประหว่างพื้นที่ ป่าฟื้ นฟูและป่ าผสมผลัดใบ
ตามธรรมชาติ

Table 4 Comparison (mean ± standard deviation) of soil condition; Sand (%), Silt (%), Clay (%), pH,
organic matter (OM, %), total nitrogen (N, %), phosphorus (P, mg kg-1), potassium (K, mg kg-1),
calcium (Ca, mg kg-1), magnesium (Mg, mg kg-1) of Tectona grandis plantation (TGP), Pterocarpus
marcrocarpus plantation (PMP) and Eucalyptus camaldulensis (ECP) plantation and mixed
deciduous forest (MDF) on Mae Sa Kron Watershed.
Soil
Sand
Silt
Clay
pH
OM
N
P
K
Ca
Mg

PTP
39.70 ± 12.46
29.80 ± 6.90
30.40 ± 6.05
5.51 ± 0.37
5.17 ± 1.45ab
0.17 ± 0.04
12.31 ± 10.12a
99.88 ± 70.02a
527.96 ± 68.84a
182.42 ± 30.05b

TGP
38.20 ± 7.94
27.00 ± 5.78
34.60 ± 4.58
5.61 ± 0.24
4.05 ± 0.98ab
0.19 ± 0.02
8.78 ± 9.35ab
85.85 ± 24.11a
584.16 ± 43.90a
214.61 ± 20.62a

ECP
41.10 ± 5.70
26.00 ± 2.91
32.60 ± 4.06
5.11 ± 0.20
3.67 ± 0.85b
0.14 ± 0.01
4.43 ± 0.79b
60.56 ± 14.38b
135.59 ± 60.16b
126.58 ± 20.87c

MDF
36.80 ± 4.24
26.20 ± 1.78
36.60 ± 3.46
5.28 ± 0.42
6.19 ± 1.26a
0.22 ± 0.08
7.76 ± 3.02ab
80.91 ± 16.99a
560.92 ± 70.17a
177.83 ± 45.08b

Sig.
NS
NS
NS
NS
**
NS
*
*
*
**

Remark: NS = non-significant * = p<0.05, ** = p<0.01; a, b, and c in same low indicates same statistic grouping.
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Figure 1 Non-Metric Multidimensional Scaling (NMS) ordination of environmental variables; organic
matter (OM, %), clay (Clay, %) and magnesium (Mg, mg kg-1) affecting the dominant tree species
distribution in stands (∆) of Tectona grandis plantation (TGP), Pterocarpus marcrocarpus plantation
(PMP), Eucalyptus camaldulensis plantation (ECP) and mixed deciduous forest (MDF) at Mae Sa Kron
Watershed. The abbreviates represented the tree species which listed in Appendix 1.
เมื่อพิจารณาปัจจัยดินที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรากฏสังคมพืชกลับพบว่าปริ มาณอินทรี ย์วตั ถุ
อนุ ภ าคดิ น เหนี ย ว และแมกนี เ ซี ย ม แสดงออก
อย่างชัดเจนต่อการกาหนดกลุ่มพืช ซึ่ งชนิ ดไม้ที่
ปรากฏในพื้ น ที่ ป่ าผสมผลัด ใบถูก ก าหนดด้วย
ปริ มาณของอินทรี ยว์ ตั ถุ และอนุ ภาคดินเหนี ย ว
เนื่ อ งจากป่ าผสมผลัด ใบเป็ นป่ าที่ เ กิ ด ขึ้ นตาม
ธรรมชาติจึงมีการสะสมปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุเป็ น
จ านวนมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ แปลงปลู ก ป่ า

ฟื้ นฟู อย่างไรก็ตามชนิดไม้เด่นในป่ าผสมผลัดใบ
เหล่านี้ยงั เป็ นชนิดไม้เด่นในแปลงฟื้ นฟูป่าอีกด้วย
โดยเฉพาะแปลงปลู ก ประดู่ ที่ มี ค่ า ดัช นี ค วาม
คล้า ยคลึ ง กับ ป่ าผสมผลัด ใบมากที่ สุ ด ขณะที่
อนุ ภาคดินเหนี ยวซึ่ งมีคุณสมบัติในการอุม้ น้ าได้
ดีก็มีส่วนช่วยให้ความชื้ นในดินมีค่าสู งกว่ากลุ่ม
พืชอื่น ๆ จึงอนุมานได้วา่ ปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุและ
อนุภาคดินเหนี ยวเป็ นปั จจัยกาหนดชนิ ดไม้ของ
ป่ าผสมผลัดใบที่เข้าไปตั้งตัวในพื้นที่แปลงฟื้ นฟู
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ป่ าด้วยเช่นกัน เนื่ องจากอินทรี ยวัตถุเป็ นวัตถุตน้
กาเนิ ดที่ย่อยสลายกลายไปเป็ นธาตุอาหารต่าง ๆ
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การเจริ ญเติ บ โตของพื ช
(Massaccesi et al., 2020) และปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุ
ในดินยังส่ งผลต่อความหลากหลายในสังคมพื ช
เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบระหว่างพรรณพืช
ที่ร่วมกับสารประกอบต่าง ๆ ในดิน รวมถึงความ
หลากหลายของจุลินทรี ยท์ ี่ปรากฏในดินอีกด้วย
(Moujahid et al., 2017) ในขณะที่แมกนีเซียมเป็ น
ปั จจัยกาหนดที่สาคัญต่อชนิ ดไม้ที่ต้ งั ตัวในแปลง
ปลูกสัก ซึ่ งแมกนี เซี ยมถือว่าเป็ นธาตุอาหารรอง
แต่มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบัติ ใ นการเป็ นองค์ป ระกอบ
ของคลอโรฟี ลล์ ช่วยในการเคลื่อนย้ายอาหารใน
พืชและเป็ นตัวนาพาฟอสฟอรัสในการดูดซึมจาก
รากไปยัง ส่ วนต่า ง ๆ ของพื ช อี ก ทั้ง เป็ นตัว เร่ ง
และเป็ นส่ วนประกอบของเอนไซม์ของพืชหลาย
ชนิด และมีบทบาทที่สาคัญในการสังเคราะห์แสง
(Senbayram et al., 2015) จึงทาให้หมู่ไม้ที่ปรากฏ
ในพื้นที่แปลงปลูกสักตั้งตัวได้อย่างรวดเร็ ว ส่ วน
ชนิ ดไม้เด่นที่ปรากฏในสังคมพืชแปลงปลูกยูคา
ลิ ป ตัส นั้น ถู ก ก าหนดด้ว ยปริ ม าณธาตุ อ าหารที่
น้อยตรงกันข้ามกับสองกลุ่ม แรก แสดงว่าชนิ ด
พืชเหล่านี้ มีความทนทานทางนิ เวศสู งเนื่ องจาก
สามารถตั้ง ตัว ได้ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ธ าตุ อ าหารน้ อ ย
(Papuga et al., 2018) ดัง นั้ น ชนิ ด พื ช เหล่ า นี้ จึ ง
เป็ นกุญแจที่สาคัญที่ช่วยให้เกิดความหลากหลาย
ขึ้ นในพื้ นที่ แปลงปลู ก ยู ค าลิ ป ตัส และส่ ง ผลให้
พื้นที่ ดังกล่าวมี สภาพใกล้เคียงกับป่ าดั้งเดิ มมาก
ยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ รายงานของ Asanok et al.
(2020) ที่ ก ล่า วว่า พื ช ที่ มี ค วามทนทานต่อสภาพ
ความเค้นของปั จจัยสิ่ งแวดล้อมส่ วนใหญ่มกั เป็ น
ชนิ ดทั่ ว ไป (generalist species) ซึ่ งส ามาร ถ

กระจายอยู่ได้ในหลาย ๆ พื้นที่ เช่ น ประดู่ เป็ น
พืชที่ สามารถตั้งตัวได้ดีท้ งั ในพื้นที่ สังคมพื ช ป่ า
ผสมผลัดใบและป่ าเต็งรัง และสามารถตั้งตัวได้ดี
ในพื้นที่ชายป่ าอีกด้วย
สรุป
ความหลากชนิ ดไม้ตน้ บริ เวณพื้นที่ ตน้
น้ าแม่สาคร พบจานวน 61 ชนิด 53 สกุล 27 วงศ์
แปลงปลูกประดู่มีแนวโน้มการฟื้ นฟูเข้าสู่ ป่าผสม
ผลั ด ใบธรรมชาติ ม ากที่ สุ ดตามดั ช นี ความ
คล้ายคลึ ง ระหว่า งสัง คม (63.64 %) ส่ วนแปลง
ปลู ก สั ก กับ แปลงปลู ก ยู ค าลิ ป ตัส มี ดัช นี ค วาม
คล้ายคลึ ง เพี ย งร้ อยละ 50 แสดงให้เห็ นว่า การ
ฟื้ นฟูป่าด้วยการปลูกไม้พ้ืนถิ่น (ประดู่) สามารถ
ส่ งเสริ มให้ชนิดไม้ด้ งั เดิมเข้ามาตั้งตัวและกลับเข้า
สู่ สภาวะใกล้เคียงกับป่ าธรรมชาติได้มากกว่าการ
ปลูกไม้ต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส) ซึ่งมีความจาเป็ นต้อง
กาจัดออกหากต้องการให้ฟ้ื นฟูให้เป็ นป่ าดั้ง เดิ ม
ส่ วนสมบั ติ ดิ น มี ผ ลต่ อ การปรากฏกลุ่ ม พื ช
แตกต่างกัน โดยปริ มาณแมกนี เซี ย มในดิ นเป็ น
ปั จ จัย ก าหนดการปรากฏของชนิ ด ไม้เ ด่ น ที่ ใ น
แปลงปลู ก สั ก ส่ ว นปริ มาณอิ น ทรี ย์ว ัต ถุ และ
อนุ ภาคดินเหนี ยวเป็ นปั จจัยกาหนดชนิ ดไม้เด่ น
ในป่ าผสมผลัดใบ แตกต่างจากกลุ่มชนิ ดไม้เด่ น
ในแปลงปลูกยูคาลิปตัสที่สามารถขึ้นอยู่ในพื้นที่
ที่ มี ธ าตุอาหารน้อย แสดงให้เห็ นว่า ชนิ ดไม้พ้ืน
ถิ่ น มี ก า ร ป รั บ ตั ว ต่ อ ช่ ว ง ค ว า ม จ า กั ด ท า ง
นิเวศวิทยาแตกต่างกันไป ดังนั้นการฟื้ นฟูป่าควร
พิจารณาถึงชนิดพืชที่เหมาะสมต่อปัจจัยแวดล้อม
เพื่อเอื้ อต่อการตั้งตัวของชนิ ดไม้พ้ืนถิ่ น รวมถึง
แนวทางการจัดการนาไม้ต่า งถิ่ นออกจากพื้ นที่
เพื่อให้ป่าฟื้ นฟูคืนสู่ สังคมพืชดั้งเดิมมากที่สุด
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Appendix 1 Tree species of all plant communities; Tectona grandis plantation (TGP), Pterocarpus marcrocarpus
plantation (PMP), Eucalyptus camaldulensis plantation (ECP) and mixed deciduous forest (MDF) at
Mae Sa Kron Watershed was shown.
Thai name
กระเบา
รักใหญ่
มะม่วงป่ า
มะกอก
กะเจียน
ขางหัวหมู
โมกหลวง
โมกมัน
พระเจ้าร้อยท่า
แคหัวหมู
เพกา
มะกอกเกลื้อน
สมอไทย
ตะเคียนหนู
เต็ง
รัง
ตับเต่าต้น
เปล้าหลวง
เก็ดแดง
เก็ดดา
กางขี้มอด
ฉนวน
กระพี้จนั่
ประดู่
แดง

Scientific name
Hydnocarpus calvipetala
Gluta usitata
Mangifera caloneura
Spondias pinnata
Hubera cerasoides
Miliusa velutina
Holarrhena pubescens
Wrightia arborea
Heteropanax fragrans
Markhamia stipulata
Oroxylum indicum
Canarium subulatum
Terminalia chebula
Anogeissus acuminata
Shorea obtusa
Shorea siamensis
Diospyros ehretioides
Croton persimilis
Dalbergia assamica
Dalbergia cultrata
Albizia odoratissima
Dalbergia nigrescens
Millettia brandisiana
Pterocarpus macrocarpus
Xylia xylocarpa

Family
ACHARIACEAE
ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE
ANNONACEAE
APOCYNACEAE
APOCYNACEAE
ARALIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BURSERACEAE
COMBRETACEAE
COMBRETACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
EBENACEAE
EUPHORBIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
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Code
HYDCA
GLUUS
MANST
SPOPI
HUBCE
MILVE
HOLPU
WRIAR
HETFR
MARST
OROIN
CANSU
TERCH
ANOAC
SHOOB
SHOSI
DIOEH
CROPE
DALAS
DALCU
ALBOD
DALNI
MILBR
PTEMA
XYLXY
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Appendix 1 (continued)
Thai name
ก่อแพะ
ติ้วขน
กระบก
ซ้อ
สัก
ผ่าเสี้ ยน
กาสามปี ก
หมีเหม็น
จิกน้ า
กระโดน
ตะแบกแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาดา
ปอเลียงมัน
งิ้วป่ า
งิ้วแดง
ปอยาบ
พลับพลา
ปออีเก้ง
ปอเกล็ดแรด
กัดลิ้น
มะเดื่ออุทุมพร
ยูคาลิปตัส
ช้างนาว
เม่าไข่ปลา
เหมือดโลด
เต็งหนาม
มะขามป้อม
คามอกหลวง
ส้มกบ
กระทุ่มเนิน
ยอป่ า
ยางเหียง
ตะคร้อ

Scientific name
Quercus kerrii
Cratoxylum formosum
Irvingia malayana
Gmelina arborea
Tectona grandis
Vitex canescens
Vitex peduncularis
Litsea glutinosa
Barringtonia acutangula
Careya arborea
Lagerstroemia calyculata
Lagerstroemia duperreana
Lagerstroemia loudonii
Berrya mollis
Bombax anceps
Bombax ceiba
Colona flagrocarpa
Microcos paniculata
Pterocymbium tinctorium
Sterculia macrophylla
Walsura pinnata
Ficus racemosa
Eucalyptus camaldulensis
Ochna integerrima
Antidesma ghaesembilla
Aporosa villosa
Bridelia retusa
Phyllanthus emblica
Gardenia sootepensis
Hymenodictyon orixense
Mitragyna rotundifolia
Morinda coreia
Dipterocarpus obtusifolius
Schleichera oleosa

Family
FAGACEAE
HYPERICACEAE
IRVINGIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAURACEAE
LECYTHIDACEAE
LECYTHIDACEAE
LYTHRACEAE
LYTHRACEAE
LYTHRACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MELIACEAE
MORACEAE
MYRTACEAE
OCHNACEAE
PHYLLANTHACEAE
PHYLLANTHACEAE
PHYLLANTHACEAE
PHYLLANTHACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
SAPINDACEAE
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Code
QUEKE
CRAFO
IRVMA
GMEAR
TECGR
VITCA
VITPE
LITGL
BARAC
CARAR
LAGCA
LAGDU
LAGLO
BERMO
BOMAN
BOMCE
COLFL
MICPA
PTETI
STEMA
WALTI
FICRA
EUCCA
OCHIN
ANTGH
APOVI
BRIRE
PHYEM
GARSO
HYMOR
MITRO
MORCO
DIPOB
SCHOL

