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บทคัดย่อ
การศึ กษาความสัมพันธ์ ของลักษณะสังคมพืชกับปั จจัยสิ่ งแวดล้อมสามารถช่ วยยกระดับความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการระบบนิ เวศป่ าไม้ ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
ชนิ ดไม้ตน้ ภายใต้การแปรผันของปั จจัยดิน ในป่ าเต็งรังแคระป้ องกันไฟในพื้นที่วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่
โดยการสุ่ มวางแปลงตัว อย่า งแบบเจาะจง ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร จานวน 15 แปลง พร้ อมกับเก็ บ ข้อ มู ล
องค์ประกอบชนิ ดพืชและปั จจัยดิน เพื่อใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยดินที่มีผลต่อการปรากฎของพรรณไม้
ผลการศึกษา พบว่า มีชนิ ดไม้ตน้ ทั้งหมด 60 ชนิ ด 54 สกุล 28 วงศ์ จากไม้ท้ งั หมด 1,457 ต้น สามารถแบ่งสังคมพืช
ในพื้นที่ศึกษาออกได้เป็ น 3 สังคมย่อย ได้แก่ สังคมเต็ง สังคมรัง และสังคมขันทองพยาบาท โดยสังคมเต็ง พบ
พรรณไม้ท้ งั หมด 34 ชนิ ด 32 สกุล 19 วงศ์ มีค่าดัชนี ความหลากหลาย เท่ากับ 1.70 ชนิ ดไม้ที่มีความสาคัญ เช่น เต็ง
(Shorea obtusa) เหี ยง (Dipterocarpus obtusifolius) และ รัง (Shorea siamensis) สังคมรัง พบพรรณไม้ท้ งั หมด 34
ชนิ ด 31 สกุ ล 18 วงศ์ มี ค่ า ดัช นี ค วามหลากหลาย เท่ า กับ 2.59 พบชนิ ด ไม้ที่ มี ค วามส าคัญ เช่ น รั ง ประดู่
(Pterocarpus macrocarpus) และ สะเดาปัก (Vatica harmandiana) เป็ นต้น และสังคมขันทองพยาบาท พบพรรณไม้
ทั้ง หมด 49 ชนิ ด 43 สกุ ล 24 วงศ์ มี ค่ า ดัช นี ค วามหลากหลาย เท่ า กับ 3.13 พบชนิ ด ไม้ที่ มี ค วามส าคัญ เช่ น
ขั น ทองพยาบาท (Suregada multiflorum) ติ้ ว เกลี้ ยง (Cratoxylum cochinchinense) และเสี้ ยวเครื อ (Phanera
bracteata) เป็ นต้น นอกจากนั้นยังพบว่าชนิ ดไม้เด่นในสังคมเต็งถูกกาหนดด้วยฟอสฟอรัส ชนิ ดไม้เด่นในสังคมรัง
ถูกกาหนดด้วยอนุ ภาคดินเหนี ยว โพแทสเซี ยม แมกนี เซี ยม แคลเซี ยม ไนโตรเจน และปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุ ส่ วน
ชนิ ดไม้เด่นในสังคมขันทองพยาบาทถูกกาหนดด้วยอนุ ภาคดินทรายและเป็ นสังคมที่มีการสะสมธาตุอาหารน้อย
ที่สุด ผลการศึกษาบ่งชี้วา่ การป้องกันไฟป่ าในพื้นที่เป็ นระยะเวลานาน สามารถทาให้องค์ประกอบของสังคมพืชป่ า
เต็งรังแคระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่ องจากการเพิม่ พูนของการสะสมธาตุอาหารในดิน ดังนั้นการป้ องกันไฟช่วย
ส่ งเสริ มการสะสมธาตุอาหารในดินและมีส่วนเร่ งให้เกิดการตั้งตัวของชนิดพืชไม่ผลัดใบในสังคมมากขึ้น
คาสาคัญ : ความหลากหลายไม้ตน้ การป้องกันไฟป่ า การเปลี่ยนแปลงสังคมพืช พื้นที่ป่าอนุรักษ์
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ABSTRACT
The study of plant community characteristics related to environmental factors may help emphasize of forest
ecosystem management. This study is aimed to study the structure and species composition of trees based on edaphic
factor gradient in the fire prevention dwarf deciduous dipterocarp forest, Phae Muang Phi forest park, Phrae province.
Fifteen plots with size 20 m x 20 m based on purposive sampling were set up. Species composition and soil nutrients
were collected to analyze the relationship between plant community and soil factors. The result showed that, 60 species
54 genera and 28 family of all 1,457 trees. The cluster analysis showed 3 sub-community: Shorea obtusa community
(SOC), Shorea siamensis community (SSC), and Suregada multiflorum community (SMC). The SOC showed that 34
species 32 genus from 19 family and species diversity index was 1.70, the important species such as Shorea obtusa,
Dipterocarpus obtusifolius, and Shorea siamensis. The SSC showed that 34 species 31 genus from 18 family and
species diversity index was 2.59, the important species such as Shorea siamensis, Pterocarpus macrocarpus, and Vatica
harmandiana. The SMC showed 49 species 43 genus from 24 family and species diversity index was 3.13, the
important species such as Suregada multiflorum, Cratoxylum cochinchinense, and Phanera bracteate. The dominant
species of SOC positively determined by phosphorus. While, species composition of SSC community was determined
by clay texture and soil nutrients such as potassium, magnesium, calcium, nitrogen, and organic matter.
Simultaneously, the dominant species of SMC community were controlled by sand texture, and it had lowest nutrients
deposition compare to others. The result suggested that after long-term of forest fire protection, causing the trees species
composition changed from the dwarf deciduous dipterocarp forest based on increasing of soil nutrient accumulation.
Thus, fire protection leads to high soil nutrient accumulative which induced high establishment of evergreen species
into the community.
Keywords: species diversity, forest fire preventing, plant community changing, protected area
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ลดลง เนื่องจากเมล็ดของชนิดไม้เหล่านี้มีปีกจึงทา
ให้ไม่สามารถร่ วงหล่นลงสู่ พ้ืนดินได้ และจะฝ่ อ
และแห้งตายไปในที่สุดเนื่ องการมีชีวิตของเมล็ด
ไม้วงศ์ยางมีระยะสั้นคือประมาณ 15 วัน หลังจาก
ร่ ว งหล่ น ลงบนพื้ น เท่ า นั้ น (Marod et al., 2002;
Chong et al. 2016) นอกจากนั้นกล้าไม้และลูกไม้
ของชนิ ดไม้เด่นในป่ าชนิ ดนี้ มกั อ่อนแอลงเพราะ
โรคและแมลงเนื่ องจากมี การสะสมความชื้ นใน
ดินมากเกินไปโดยเฉพาะในฤดูฝน เนื่องจากชนิด
ไม้เด่นในป่ าเต็งรังมักมีการปรับตัวให้ ทนทานต่อ
ความแห้ ง แล้ง จึ ง ไม่ ท นทานต่ อ สภาพที่ ช้ื น จัด
(Marod et al., 2004) อี ก ทั้ง การป้ องกันไฟในป่ า
เต็งรังเป็ นเวลายาวนานมักทาให้ชนิ ดไม้พุ่มที่ไม่
ผลัดใบตั้งตัวได้อย่างหนาแน่นยิง่ ขึ้น (Pairuang et
al ,2020) ส่ งผลให้เกิดการบดบังแสงแสงท าให้
กล้าไม้ของชนิดไม้เด่นเสื่ อมโทรมลงและตายไป
ในที่สุด เนื่องจากชนิดไม้เด่นในป่ าเต็งรังล้วนแต่
เป็ นชนิ ดที่ ตอ้ งการแสงมากทั้งสิ้ น (Tripathi and
Raghubanshi, 2014) และถ้าหากมีการป้ องกันไฟ
ในป่ าเต็งรังเป็ นเวลานานมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนส่ งผล
ให้สภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่ นเปลี่ยนไปจนทาให้
ชนิ ดไม้ด้ ัง เดิ ม ไม่ ส ามารถตั้ง ตัวได้และเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ชนิ ดไม้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไม้ดัชนี ของ
ป่ าเต็งรังขึ้นแทนที่ได้ในที่สุด เช่น การศึกษาของ
Bunyavejchewin et al. (2020) พบว่าเมื่อป้ องกัน
ไฟในป่ าเต็งรังเป็ นเวลานานจะทาให้ไม้ติว้ ซึ่ งเป็ น
ไม้ที่ชอบความชื้นมากกว่าสามารถเจริ ญทดแทน
ในพื้นที่ได้มากยิง่ ขึ้น
นอกจากไฟป่ าแล้วดินยังเป็ นปั จจัยจากัด
หนึ่งที่มีความสาคัญต่อการกาหนดลักษณะสังคม
พืชของป่ าเต็งรัง โดยเฉพาะดินในป่ าเต็งรังแคระ
นั้นมีลกั ษณะเป็ นดินเลวที่ขาดความอุดมสมบูรณ์

คานา
ป่ า เ ต็ ง รั ง แ ค ร ะ ( dwarf deciduous
dipterocarp forest) เป็ นสังคมย่อยของป่ าเต็ง รังซึ่ง
เป็ นสังคมพืชรู ปแบบหนึ่งของป่ าผลัดใบที่พบใน
ประเทศไทย พบในสภาพแวดล้อ มที่ ค่ อ นข้า ง
รุ นแรงมาก ๆ เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และ
แล้ง จัด เป็ นต้น มัก ปรากฎบริ เวณสันเขาที่ แ ห้ง
แล้ง จัด โดยปกติ พ บมากในทางภาคเหนื อ และ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของประเทศไทย (Santisuk,
2012) ส่ วนใหญ่สังคมพืชชนิ ดนี้ ประกอบด้วย 2
ชั้นเรื อนยอด ซึ่งแยกออกจากกันค่อนข้างยาก โดย
เรื อนยอดชั้นบนสู งไม่เกิ น 15 เมตร ชนิ ดไม้เด่น
มักมี ลาต้นลักษณะคดงอ แคระแกร็ น พรรณไม้
ดั ช นี คื อ ไ ม้ ว ง ศ์ ย า ง ผ ลั ด ใ บ ( deciduous
Dipterocapaceae) ซึ่ ง มัก พบตั้ง แต่ 2 ชนิ ด ขึ้ น ไป
ใน 5 ชนิ ด หลั ก คื อ เต็ ง (Shorea obtusa) รั ง
(Shorea siamensis) เ หี ย ง (Dipterocarpus
obtusifolius) พลวง (Dipterocarpus tuberculatns)
กราด (Dipterocarpus intricatus) เป็ นต้น (Marod
and Kutintara, 2009) ปั จจัยจากัดที่สาคัญของป่ า
เต็งรังแคระ ได้แก่ ช่วงฤดูกาลที่แห้งแล้งยาวนาน
3-4 เดือน ดินเลวที่ขาดธาตุอาหารอย่างรุ นแรง มี
หินปะปนเป็ นจานวนมาก และมีไฟป่ าเกิดขึ้นเป็ น
ประจา เนื่องจากป่ าเต็งรังแคระเป็ นสังคมพืชถาวร
ที่ มี ไ ฟป่ าเป็ นตัว ก าหนด (pyric limiting factor)
กล่าวคือถ้าไม่มีไฟป่ าสังคมพืชจะเกิดการเปลี่ยน
ลัก ษณะโครงสร้ า งและองค์ป ระกอบของชนิ ด
พรรณพื ช จนกลายเป็ นสั ง คมพื ช อื่ น ในที่ สุ ด
(Cooling,1968; Stott, 1986) นอกจากนั้นป่ าเต็งรัง
ที่ถูกควบคุมไฟป่ าเป็ นระยะเวลานาน ทาให้มีเศษ
ซากพืชปกคลุมพื้นดิ นเป็ นจานวนมากจนท าให้
ประสิ ท ธิ ภาพการเจริ ญทดแทนของไม้วงศ์ย าง
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อย่างรุ นแรง กล่าวคือมีลกั ษณะเป็ นดินทรายจัดมี
กรวดสะสมอยูม่ าก จึงทาให้สูญเสี ยธาตุอาหารใน
ดินได้ง่าย (Sakurai et al., 1998) ซึ่ งความแปรผัน
ของอนุ ภาคดิ นนี้ ย่อมมีอิทธิ พลอย่างมากต่อ การ
ปรากฏขององค์ประกอบชนิ ดไม้ในสังคมป่ าเต็ง
รังแคระเช่นกัน (Cooling ,1968) นอกจากนั้นการ
ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์วตั ถุตน้ กาเนิดของดิน
ถือว่ามีส่วนสาคัญที่เป็ นตัวกาหนดคุณสมบัติดิน
(Gray and Murphy, 1999) แ ต่ ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรื อมีการจัดการโดย
มนุษย์ยอ่ มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติ
ดิ น ได้เ ช่ น เดี ย วกัน (Eghdami et al., 2019) เช่ น
การศึกษาของ Sakurai et al. (1998) พบว่า หากมี
การป้ อ งกัน ไฟในพื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง เป็ นเวลานาน
ส่ ง ผลให้ ดิ น มี ซ ากพื ช ปกคลุ ม จนมี ค วามชื้ นสู ง
ก่ อให้เกิ ดการย่อยสลายซากพืชได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
ส่ ง ผลให้ธ าตุ อาหารในดิ นของป่ าเต็ง รั ง เพิ่ ม ขึ้ น
ด้ ว ยเช่ น กั น การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ดิ น
ดังกล่าวสามารถชักนาให้พืชที่ไม่ใช่ ไม้สาคัญใน
ป่ าเต็ง รั ง สามารถเข้า มาตั้ง ตัวได้ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่เป็ นร่ องเขาหรื อพื้นที่ลุ่มต่า แสดงให้เห็น
ว่าการป้ องกันไฟป่ าเป็ นเวลานานสามารถส่ งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุ ณสมบัติดินได้เช่ นกัน
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว อาจน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืชในที่สุด อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการป้ องกันไฟใน
ป่ าเต็ ง รั ง เวลานานและสมบัติ ดิ น ส่ ว นใหญ่ มัก
ศึ ก ษาในพื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เช่ น
Bunyavejchewin et al. (2012) ศึกษาที่เขตรักษา
พัน ธุ์ สั ต ว์ ป่ าห้ ว ยขาแข้ง Sakurai et al. (1998)
ศึ ก ษาที่ ส ถานี วิ จัย สะแกราชซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ร อย
เชื่ อ มต่ อ ของป่ าเต็ ง รั ง และป่ าผสมผลั ด ใบ

Pairuang et al. (2020) ศึ ก ษ า ใ น ส ว น
พฤกษศาสตร์สกุโณทยาน เป็ นต้น แต่ในประเทศ
ยัง ไม่ ไ ด้มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการ
ป้องกันไฟป่ าเป็ นเวลานานในพื้นที่ป่าเต็งรังแคระ
แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ นจึ ง ควรมี ก ารเร่ งศึ ก ษาให้
ครอบคลุมพื้นที่ป่าดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในด้าน
การจัดการป่ าเต็งรังที่มีไฟเป็ นปั จจัยจากัดให้เกิด
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วนอุ ท ยานแพะเมื อ งผี เป็ นพื้ น ที่ ป่ า
อนุ รัก ษ์และยัง เป็ นแหล่ง ท่องเที่ย วที่ สาคัญของ
จังหวัดแพร่ ซึ่ งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพื้นที่ ป่าของ
วนอุ ท ยานแพะเมื อ งผี ถู ก ปกคลุ ม ด้ว ยป่ าเต็ง รั ง
แคระ และพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ จ าเป็ นต้อ งป้ อ งกัน และ
ควบคุ ม ไฟป่ าอย่า งเข้ม ข้น ตามนโยบายการลด
มลพิษทางอากาศของรัฐบาล จึงเป็ นเหตุให้พ้ืนที่
ป่ าเต็งรั งแคระบริ เวณแพะเมื องผีถูก ป้ องกันไฟ
จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ นเวลานานกว่ า 40 ปี (Phae
Muang Phi, 2019) จนเป็ นเหตุให้สังคมพืชป่ าเต็ง
รั ง แคระบริ เวณแพะเมื อ งผี ต่ า งไปจากเดิ ม แต่
อย่างไรก็ ตามยังไม่เคยมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมพืชในพื้นที่แห่ งนี้ อย่างจริ งจัง
จึงได้เกิดงานวิจยั นี้ ข้ ึนเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะสังคมพืชภายหลังจากที่มีการป้ องกันไฟ
ป่ าเป็ นเวลานาน โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงการปรากฏ
ของสังคมพืชตามการแปรผันของคุณสมบัติ ดิน
เพื่ อเป็ นประโยชน์และสร้ างความเข้าใจในการ
จัดการระบบนิ เวศป่ าเต็งรังแคระในพื้นที่อุทยาน
แพะเมื อ งผี ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้นยังอาจใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
ป่ า เ ต็ ง รั ง ที่ มี ไ ฟ เ ป็ น ปั จ จั ย จ า กั ด ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุดต่อไป
36

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 5 (1): 33 - 52 (2564)

ป่ าอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบายของรั ฐบาล เป็ น
ระยะเวลา 40 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบนั
(Phae Muang Phi, 2019)

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. สถานที่ศึกษา
งานวิจยั นี้ ดาเนิ นการในวนอุ ทยานแพะ
เมืองผี จังหวัดแพร่ (Figure 1) มีขนาดพื้นที่เท่ากับ
167 ไร่ (26.72 เฮกแตร์) ครอบคลุมพื้นที่ตาบลน้ า
ช า อ าเภอเมื อ งแพร่ จัง หวัด แพร่ ระดับ สู ง จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง 180 ถึ ง 210
เมตร มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นสันเขาเตี้ย ๆ สลับ
กั บ ร่ องห้ ว ย และปรากฏพื้ น ที่ ร าบต่ า ในฝั่ ง
ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ (Phae Muang Phi,
2019) มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1,046.1
มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 28 องศาเซลเซียส
(Phrae Meteorological Station, 2015) ปกคลุมด้วย
สังคมพืชป่ าเต็งรัง พรรณไม้ที่พบได้แก่ ยางเหี ยง
พะยอม (Shorea talura) งิ้ ว (Bombax anceps)
เปล้า แพะ (Croton acutifolius) สะแก (Cananga
brandisiana) ไผ่ ไ ร่ (Gigantochloa albociliata)
และมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ได้แก่ กระถินณรงค์
( Acacia auriculiformis) กั ล ป พ ฤ ก ษ์ ( Cassia
bakeriana) หางนกยูง (Delonix regia) วนอุทยาน
แพะเมื องผีเป็ นแหล่ง ท่ องเที่ ย วที่ มี ชื่อเสี ย งของ
จัง หวัด แพร่ ปรากฎเสาดิ น รู ป ร่ างประหลาด
ท่ามกลางป่ าเต็งรัง คาดการณ์อายุของดินว่าอยู่ใน
ยุ ค Quaternary ซึ่ งเป็ นยุ ค ค่ อ นข้า งใหม่ มี อ ายุ
ตั้ง แต่ 15 ล้า นปี จนถึ ง ปั จจุ บ ัน ลัก ษณะการเกิ ด
ของเสาดิ น เกิ ด จากหิ นเซมิ ค อนโซลิ เ ดเตด
(Semiconsolidatged) คือ หิ นที่ยงั แข็งตัวไม่ เต็มที่
ประกอบด้วยชั้นดินทราย (Siltstone) ชั้นหิ นทราย
(Sandstone) สลับกันเป็ นชั้น ๆ แต่ละชั้นมี ความ
ต้านทานต่อการผุพงั ไม่เท่ากัน (Phae Muang Phi,
2019) และในพื้นที่แห่งนี้ได้ดาเนินการป้องกันไฟ

2. การเก็บข้ อมูล
2.1 ทาการคัดเลือกบริ เวณที่เป็ นสังคมพืช
ป่ าเต็งรังแคระที่ปรากฎในบริ เวณวนอุทยานแพะ
เมืองผี หลังจากนั้นทาการวางแปลงตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
พิ จารณาวางแปลงให้ครอบคลุมทุก ลัก ษณะภูมิ
ประเทศ ได้แก่ บริ เวณที่เป็ นสันเขา ร่ องห้วย และ
ที่ราบต่า แล้ววางแปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร x
20 เมตร ตามวิ ธี การของ Laing et al. (2019)
จานวน 15 แปลง รวมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด เท่ากับ
0.6 เฮกตาร์ (ภาพที่ 1) แล้วทาการแบ่งเป็ นแปลง
ย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร นอกจากนั้นภายใน
บริ เวณกึ่งกลางของแต่ละแปลงตัวอย่างขนาด 20
เมตร x 20 เมตร และทาการวางแปลงย่อยขนาด 5
เมตร x 5 เมตร แล้วเก็บข้อมูลด้านองค์ประกอบ
ของชนิ ด พรรณพื ช ของไม้ต้น ทุ ก ๆ แปลงย่อ ย
โดยการบันทึกข้อมูลไม้ใหญ่ (tree) คือ ไม้ตน้ ที่มี
ขนาดความโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกที่
1.30 เมตร มากกว่าหรื อเท่ากับ 4.5 เซนติ เ มตร
ลู ก ไม้ (sapling) คื อ ไม้ ต้ น ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางระดับอก < 4.5 เซนติเมตร และมีความ
สู งมากกว่า 1.30 เมตร และ กล้าไม้ (seedling) คือ
กล้าไม้ตน้ ที่มีความสู ง < 1.30 เมตร โดยทาการวัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกด้วยเทปวัดเส้น
ผ่ า นศู น ย์ก ลางของไม้ ใ หญ่ ทุ ก ชนิ ด ที่ ป รากฏ
ภายในแปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร x 20 เมตร
และทาการนับจานวนลูกไม้และกล้าไม้ทุกชนิดที่
ปรากฏในแปลงตัวอย่างขนาด 5 เมตร x 5 เมตร
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Figure 1 Boundary and location of sampling plots in Phae Muang Phi Forest Park, Phrae province.
พร้อมทาการจาแนกชนิดโดยระบุชื่อวิทยาศาสตร์
ตาม Pooma and Suddee (2014) เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนธันวาคม 2562 –ธันวาคม 2563

( Mg) ณ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 การจัดกลุ่มหมู่ไ ม้ (cluster analysis)
เพื่ อหาสังคมย่อยของป่ าเต็ง รั ง แคระ โดยใช้ค่ า
ความหนาแน่ นของชนิ ดไม้ใ หญ่ใ นแต่ละแปลง
ตัวอย่างขนาด 20 เมตร x 20 เมตร มาใช้จาแนก
สั ง ค ม ( Community classification) โ ด ย
ประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ความคล้า ยคลึ ง ของ Sorensen
(1948) ในการหาค่าความแตกต่างของสังคมพื ช
(Dissimilarity) และใช้หลัก การรวมกลุ่มตามวิธี
ของ Ward (Kent and Coker, 1994) วิ เ คราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรม PCOR Version 6 (McCune
and Mefford, 2010)

2.2 การเก็บข้อมูลดิน โดยสุ่ มขุดตัวอย่าง
ชั้นผิวดินที่ความลึก 15 เซนติเมตร ภายในแปลง
ตัว อย่ า งขนาด 20 เมตร x 20 เมตร ทุ ก แปลง
จานวน 5 จุด ได้แก่ ตรงจุดศูนย์กลาง และมุมทั้ง 4
โดยเก็ บ แบบท าลายโครงสร้ า งดิ น แล้ว ท าการ
คลุ ก เคล้า ตัว อย่ า งดิ น ทั้ง 5 จุ ด ให้ เ ข้า กั น เพื่ อ
วิ เคราะห์ หาอนุ ภาคดิ น ได้แก่ อนุ ภาคดิ นทราย
(sand) ดิ น ทรายแป้ ง (silt) ดิ น เหนี ยว (clay)
ปริ มาณอิ น ทรี ยวัต ถุ (OM) และธาตุ อ าหารที่
ส าคัญ ได้ แ ก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรั ส (P)
โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม
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3.2 ค่าเชิงปริ มาณทางสังคมของไม้ใหญ่
วิเคราะห์ตามแนวทางของ Marod and Kutintara
(2009) โดยหาค่ า ดัช นี ค วามส าคัญของชนิ ด ไม้
(importance value index, IVI) ได้จากการหาความ
หนาแน่น (density, D: ต้น/เฮกแตร์) ความเด่นด้าน
พื้ น ที่ ห น้า ตัด (dominance, Do: ตร.ม./เฮกแตร์ )
และความถี่ (frequency, F: เปอร์เซ็นต์) เพื่อหาค่า
ความสัมพัทธ์ของทั้งสามค่าดังกล่าว ซึ่ งผลรวม
ของค่ า สั ม พั ท ธ์ ท้ ั งสามค่ า จะเท่ า กั บ ค่ า ดั ช นี
ความส าคัญ ของไม้ ใ หญ่ ส่ ว นลู ก ไม้/ กล้า ไม้
หมายถึ ง ผลรวมของจ านวนต้น ของลู ก ไม้แ ละ
กล้าไม้ที่ปรากฏกในแปลงตัวอย่างเดียวกัน แล้ว
นามาหาค่าดัชนี ความสาคัญ โดยใช้ผลรวมของ
คุ ณ สมบัติ 2 ลัก ษณะ คื อ ความหนาแน่ น และ
ความถี่ เพื่ อ หาค่ า ความสั ม พัท ธ์ ข องทั้ง สองค่ า
ดังกล่าว ซึ่ งผลรวมของค่าสัมพัทธ์ท้ งั สองค่ าจะ
เท่ า กับ ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ ของลู ก ไม้/ กล้า ไม้
นอกจากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากชนิ ดของ
Shannon-Wiener index (H´) (Magurran, 1988)

(main matrix) กับคุณสมบัติดิน ได้แก่ อนุภาคดิน
ทราย (sand) อนุ ภาคดิ นทรายแป้ ง (silt) อนุ ภาค
ดิ น เหนี ย ว (clay) ปริ มาณอิ น ทรี ยวัต ถุ (OM)
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ให้เป็ น
เมทริ กรอง (second matrix) โดยใช้วิธี Canonical
correspondence analysis (CCA) ด้ ว ยโปรแกรม
PC-ORD version 6 (McCune and Mefford, 2010)
ผลและวิจารณ์
1. การจาแนกสังคมย่อยป่ าเต็งรังแคระ
การจาแนกสังคมพืชของป่ าเต็งรังแคระ
บริ เวณวนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ โดยจัด
กลุ่ ม หมู่ ไ ม้ที่ ค วามคล้า ยคลึ ง 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์
สามารถแบ่งกลุ่มสังคมพื ชป่ าเต็งรั ง ออกเป็ น 3
สั ง คมย่ อ ย ได้แ ก่ 1) สั ง คมเต็ง (Shorea obtusa
community, SOC) ได้แก่ หมู่ไม้ในแปลงตัวอย่า ง
ที่ D1, D2, D9, D10, D11 และ D14 2) สังคมรัง
(Shorea siamensis community; SSC) หมู่ ไ ม้ ใ น
แปลงตัว อย่ า งที่ D7 D8 และ D15 3) สั ง คม
ขั น ท อ ง พ ย า บ า ท ( Suregada multiflorum
community, SMC) หมู่ไม้ในแปลงตัวอย่างที่ D3,
D4, D5, D6, D12 และ D13 (Figure 2)

3.3 ทดสอบความแปรปรวนของสมบัติ
ดินในแต่ละสังคมย่อยที่ได้จากการจัดกลุ่มหมู่ไม้
โดยนาค่าต่าง ๆ ของสมบัติดิน ได้แก่ อนุ ภาคดิน
ทราย (sand) ดินทรายแป้ง (silt) ดินเหนียว (clay)
ปริ มาณอิ น ทรี ยวั ต ถุ (OM) ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซี ยม (K) แคลเซี ยม (Ca)
และแมกนี เ ซี ย ม (Mg) มาทดสอบด้ ว ยสถิ ติ
ANOVA โดยโปรแกรม SPSS version 14.0

2. ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิด
สังคมเต็ง ประกอบด้วยพรรณไม้ 34 ชนิด
32 สกุล 19 วงศ์ มีความหนาแน่นของหมู่ไม้และ
ขนาดพื้นที่หน้าตัดของไม้ใหญ่ เท่ากับ 2,755 ต้น/
เฮกตาร์ และ 24.18 ตารางเมตร/เฮกตาร์ ตามลาดับ
มีค่าดัชนี ความหลากชนิ ด เท่ากับ 1.70 (Table 1)
และเมื่อประเมินความเด่นของชนิ ดไม้ในสังคม
โดยใช้ค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) พบว่าชนิดไม้ที่มี

3.4 การจั ด ล าดั บ (ordination) เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ของหมู่ไม้กบั คุณสมบัติดิน โดยใช้
ค่าความหนาแน่นของไม้ใหญ่แต่ละชนิดในแต่ละ
แปลงขนาด 20 เมตร x 20 เมตร เป็ นเมทริ กหลัก
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ค่าดัชนีความสาคัญสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ เต็ง ยาง
เหี ยง รัง ประดู่ และกระบก (Irvingia malayana)
(Table 2) ส่วนลูกไม้/กล้าไม้ พบ 39 ชนิด 35 สกุล
20 วงศ์ มี ค วามหนาแน่ น ของหมู่ ไ ม้ เท่ า กั บ
59,867 ต้น/เฮกตาร์ มีค่าดัชนีความหลากชนิด

เท่ากับ 1.86 (Table 1) และเมื่อประเมิน
ความเด่ น ของชนิ ด ไม้ใ นสั ง คมโดยใช้ค่ า ดัช นี
ความส าคั ญ (IVI) พบว่ า ชนิ ด ไม้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี
ความสาคัญสู งสุ ด 5 ลาดับแรก ได้แก่ เหมือดแอ
กระทุ่มเนิน เข็มใหญ่ เต็ง ยางเหียง (Table 2)

SOC
SSC
SMC
Figure 2 The dendrogram of stand clustering at Phae Muang Phi Forest Park, Phrae province.
สังคมรัง ประกอบด้วยพรรณไม้ 34 ชนิด
31 สกุล 18 วงศ์ มีความหนาแน่นของหมู่ไม้และ
ขนาดพื้นที่หน้าตัดของไม้ใหญ่ เท่ากับ 2,875 ต้น/
เฮกตาร์ และ 23.48 ตารางเมตร/เฮกตาร์ ตามลาดับ
มีค่าดัชนี ความหลากชนิ ด เท่ากับ 2.59 (Table 1)
และเมื่อประเมินความเด่นของชนิ ดไม้ในสังคม
โดยใช้ค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) พบว่าชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนี ความสาคัญสู งสุ ด 5 ลาดับแรก ได้แก่ รัง
ประดู่ สะเดาปั ก (Vatica harmandiana) เต็ง และ
เสี้ ยวเครื อ (Table 2) ส่ วนลูก ไม้/กล้า ไม้ พบ 29
ชนิด 27 สกุล 17 วงศ์ มีความหนาแน่นของหมู่ไม้
เท่ากับ 39,066 ต้น/เฮกตาร์ มีค่าดัชนี ความหลาก
ชนิด เท่ากับ 2.29 (Table 1) และเมื่อประเมินความ
เ ด่ น ข อ ง ช นิ ด ไ ม้ ใ น สั ง ค ม โ ด ย ใ ช้ ค่ า ดั ช นี
ความส าคั ญ (IVI) พบว่ า ชนิ ด ไม้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี

ความสาคัญสู งสุ ด 5 ลาดับแรก ได้แก่ เหมือดแอ
สะเดาปัก เข็มใหญ่ ค่างเต้น เปล้าแพะ (Table 2)
สั ง คมขัน ทองพยาบาท ประกอบด้ว ย
พรรณไม้ 49 ชนิ ด 43 สกุ ล 24 วงศ์ มี ค วาม
หนาแน่ นของหมู่ไม้และขนาดพื้นที่หน้าตัดของ
ไม้ใหญ่ เท่ากับ และ 1,875 ต้น/เฮกตาร์ และ 19.72
ตารางเมตร/เฮกตาร์ ตามล าดับ มี ค่าดัชนี ค วาม
หลากชนิด เท่ากับ 3.13 (Table 1) และเมื่อประเมิน
ความเด่ น ของชนิ ด ไม้ใ นสั ง คมโดยใช้ค่ า ดัช นี
ความส าคั ญ (IVI) พบว่ า ชนิ ด ไม้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี
ค ว า ม ส า คั ญ สู ง สุ ด 5 ล า ดั บ แ ร ก ไ ด้ แ ก่
ขั น ทองพยาบาท (Suregada multiflorum) ติ้ ว
เกลี้ ย ง (Cratoxylum cochinchinenea) เสี้ ยวเครื อ
ประดู่ และกัดลิ้น (Walsura pinnata) (Table 2)
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Table 1 Plant community characteristics of dwarf deciduous dipterocarp forest in each sub-community; Shorea
obtusa, Shorea siamensis, and Suregada multiflorum community at Phae Muang Phi Forest Park.
Community characters
Tree
Number of species
Shannon-Weiner index
Basal area (m2 ha-1)
Stem density (stems ha-1)
Seedling/sapling
Number of species
Shannon-Weiner index
Stem density (stems ha-1)

Sub-Community
Shorea siamensis Suregada multiflorum

Shorea obtusa
34
1.7
24.18
2,755

34
2.59
23.48
2,875

49
3.13
19.72
1,875

39
1.86
59,867

29
2.29
39,066

33
1.66
84,266

ส่วนลูกไม้/กล้าไม้ พบ 33 ชนิด 29 สกุล 21 วงศ์
มีความหนาแน่ นของหมู่ไ ม้ 84,266 ต้น/เฮกตาร์
และมีค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 1.66 (Table
1) และเมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคม
โดยใช้ค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) พบว่าชนิดไม้ที่มี
ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ สู ง สุ ด 5 ล าดับ แรก ได้แ ก่
เหมือดแอ ค่างเต้น เข็มใหญ่ ขันทองพยาบาท และ
เปล้าแพะ (Table 2)
สั ง ค ม ย่ อ ย เ ต็ ง มี ไ ม้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี
ความสาคัญสู งสุ ดใน 5 อันดับแรกเป็ นไม้ดชั นี 3
ชนิด คือ เต็ง ยางเหียง และรัง แสดงว่ายังคงสภาพ
ป่ าเต็ ง รั ง ดั้ง เดิ ม โดยมี เต็ ง มี ค่ า ความเด่ น ด้า น
พื้นที่ หน้าตัด และความหนาแน่ น และมี ค่าดัชนี
ความส าคัญสู ง สุ ดถึ ง 125.79 แสดงว่า ในสังคม
ย่อยแห่ ง นี้ มี หมู่ ไ ม้เต็ง ปรากฏอย่า งเด่ นชัด และ

สังคมนี้ ปรากฏดัชนี ความหลากชนิ ดต่าสุ ด ซึ่ งใน
พื้นที่ แพะเมื องผีมกั พบสังคมย่อยชนิ ดนี้ ป รากฏ
อยู่บริ เวณสันเขา มีลกั ษณะเป็ นดินลูกรังอย่างเห็น
ได้ ชั ด สอดคล้ อ งกั บ รายงานของ Sahunalu
(1998) ป่ าเต็ ง รั ง บริ เวณสะแกราช จั ง หวั ด
นครราชสี มา ในบริ เวณที่มีเต็งเป็ นไม้เด่นมักจะ
ปรากฏบริ เ วณที่ สู ง กว่า สั ง คมอื่ น ๆ และมัก จะ
ปรากฏค่าดัชนี ความหลากชนิ ดต่ ากว่าสังคมป่ า
เต็งรังอื่น ๆ ที่ข้ นึ ในบริ เวณเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
เมื่ อพิจารณาขนาดพื้ นที่ หน้า ตัดจะเห็ นว่า สั ง คม
ย่อยเต็งมี ค่าสู งกว่า สังคมอื่ น ๆ อาจเป็ นเพราะ
ลัก ษณะสภาพแวดล้อ มที่ แ พะเมื อ งผี มี ค วาม
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของต้นเต็ งซึ่ งเป็ น
สังคมดั้งเดิมของพื้นที่ แห่ งนี้ แต่เมื่อพิจารณาการ
สื บต่อพันธ์ตามธรรมชาติในระดับลูกไม้/กล้าไม้
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Table 2 Top five ranking based on IVI of tree and seedling/sapling in each sub-community at Phae Muang Phi
Forest Park, including relative dominance (RDo, %), relative density (RD, %), and relative frequency (RF, %).
Sub-community

Staged

Species

RDo

RD

RF

IVI

Shorea obtusa

Tree

1. Shorea obtusa
2. Dipterocarpus obtusifolius
3. Shorea siamensis
4. Pterocarpus macrocarpus
5. Irvingia malayana
1. Memecylon scutellatum
2. Mitragyna rotundifolia
3. Ixora sp.
4. Shorea obtusa
5. Dipterocarpus obtusifolius
1. Shorea siamensis
2. Pterocarpus macrocarpus
3. Vatica harmandiana
4. Shorea obtusa
5 .Phanera bracteata
1. Memecylon scutellatum
2. Vatica harmandiana
3. Ixora sp.
4. Canthium glabrum
5. Croton acutifolius
1. Suregada multiflorum
2. Cratoxylum cochinchinenea
3. Phanera bracteata
4. Pterocarpus macrocarpus
5. Walsura pinnata
1. Memecylon scutellatum
2. Canthium glabrum
3. Ixora sp.
4. Suregada multiflora
5.Croton acutifolius

56.55
10.06
7.13
5.63
4.21
24.53
18.95
11.54
11.35
5.15
11.07
10.05
6.40
10.73
6.05
-

62.18
7.26
6.96
5.14
1.97
60.69
4.90
2.56
3.12
4.90
14.78
17.68
17.39
12.17
8.99
41.64
12.63
8.19
5.12
4.78
13.11
9.11
11.78
7.11
10.89
49.29
22.31
13.37
2.22
1.90

7.06
4.71
7.06
5.88
5.88
6.58
7.89
7.89
6.58
3.95
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
6.82
4.55
6.82
6.82
6.82
4.65
4.65
4.65
4.65
4.65
8.70
4.35
8.70
7.25
7.25

125.79
22.03
21.15
16.66
12.06
67.27
12.79
10.46
9.70
8.85
44.40
41.71
34.01
28.61
19.22
48.46
17.17
15.01
11.94
11.60
28.83
23.81
22.83
22.49
21.59
57.98
26.66
22.07
9.46
9.15

Seedling/
Sapling

Shorea siamensis

Tree

Seedling/
Sapling

Suregada multiflorum Tree

Seedling/
Sapling
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กลับพบว่าเต็งและยางเหี ยง สามารถตั้งตัวได้นอ้ ย
กว่า เหมือดแอ กระทุ่มเนิ น และเข็ม ซึ่ งชนิ ดไม้
เหล่านี้ เป็ นไม้ช้ นั รองและไม้ช้ นั ล่างของป่ าเต็งรัง
(Marod and Kutintara, 2009) อาจเนื่ อ งมาจาก
พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ถู ก ป้ อ งกั น ไฟมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนานเป็ นเหตุให้พ้ืนป่ าถูกปกคลุมด้วยซากพืช
จานวนมาก ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการงอกของชนิ ด
ไม้วงศ์ยางเนื่ องจากผลมีปีกจึงทาให้ไม่สามารถ
หล่ นลงสู่ พ้ื นดิ นได้ (Marod et al., 2002) จึ งเป็ น
เหตุให้ชนิดไม้พุ่มหรื อไม้ช้ นั รองที่สามารถทนร่ ม
ได้ ข้ ึ นมาตั้ งตั ว แทนที่ ช นิ ด ไม้ เ ด่ น ในสั ง คม
(Pairuang et al., 2020; Bunyavejchewin et al.,
2016) เห็นได้จากการปรากฏค่าจานวน และดัชนี
ความหลากชนิ ด สู งขึ้นมาในระดับปานกลางเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสังคมย่อยอื่น ๆ
สั ง คมย่ อ ยรั ง ในพื้ น ที่ แ พะเมื อ งผี ม ั ก
ปรากฏตามร่ องห้วย พบไม้ที่มีค่าดัชนีความสาคัญ
สู งสุ ด 5 อันดับแรกได้แก่ รัง ประดู่ สะเดาปัก เต็ง
และเสี้ ยวเครื อ เป็ นชนิ ดไม้เด่นในห้าอันดับแรก
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาให้ ดี จ ะสั ง เกตเห็ น ว่ า ค่ า ดั ช นี
ความสาคัญของรังซึ่งเป็ นชนิ ดไม้ที่มีความสาคัญ
อันดับแรก มีค่าใกล้เคียงกับประดู่และสะเดาปั ก
นั่นหมายความว่ารั งไม่ปรากฏความโดดเด่ นใน
สังคม หรื ออาจจะขึ้นปะปนกับพรรณไม้ชนิ ดอื่น
จนทาให้สังเกตได้ยากซึ่ งแตกต่างจากสังคมเต็ง
นอกจากนั้นประดู่ที่มีความสาคัญระดับสองมี ค่า
ใกล้เคียงกับรังมากถึงแม้ว่าประดู่จะพบได้ในป่ า
เต็งรังแต่โดยส่ วนใหญ่แล้วประดู่มกั จะถูกจัดเป็ น
ไม้ดชั นีในป่ าผสมผลัดใบ (Marod and Kutintara,
2009) นั่นแสดงว่าชนิ ดไม้ป่าผสมผลัดใบเริ่ มรุ ก
เข้ามาในพื้นที่ และยิ่งกว่านั้นสะเดาปั ก ซึ่งเป็ นไม้
ต้นไม่ผลัดใบ เนื่ องจากไม้ชนิ ดนี้ มกั ชอบอยู่ในที่

มี ค วามชื้ น พบในป่ าดิ บ แล้ ง และป่ าดิ บ ชื้ น
(Bunyavejchewin et al., 2016) เข้ า มาตั้ งตั ว ใน
ลาดับที่สามแสดงให้เห็นว่าสังคมย่อยรังเริ่ มมีท้ งั
ชนิดไม้ป่าเต็งรังและป่ าดิบเข้ามาทดแทนในพื้นที่
และการรุ กล้ าของชนิ ดไม้ในสังคมอื่ นเข้า มาใน
พื้ น ที่ น้ ี เองที่ ท าให้ ค วามหนาแน่ น ของหมู่ ไ ม้มี
ค่าสู งสุ ดเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับสังคมอื่ น และเมื่ อ
พิจารณาการสื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในระดับ
ลู ก ไม้/ กล้า ไม้ จะเห็ น ว่ า ชนิ ด ไม้ที่ ต้ ัง ตัว ได้ใ น
ระดับต้น ๆ ไม่ปรากฏไม้ดชั นีอยู่เลย แต่กลับเป็ น
กลุ่มไม้พุ่ม เช่น เหมือดแอ เข็ม และเปล้า เป็ นต้น
แต่ที่น่าสังเกตคือสะเดาปั กซึ่ งเป็ นไม้ตน้ ไม่ผลัด
ใบกลับตั้งตัวได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่า
ในสังคมย่อยแห่ งนี้ สะเดาปั กประสบความสาเร็ จ
ในการตั้งตัวทั้งในระดับไม้ตน้ ลูกไม้ และกล้าไม้
จึงเป็ นเครื่ องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าป่ าเต็งรังเมื่อ
มี การป้ องกันไฟเป็ นเวลานานนั้นส่ งผลให้ช นิ ด
ไม้ไม่ผลัดใบ และชนิ ดไม้พุ่มในสังคมอื่นเข้ามา
ยึ ด ครองพื้ น ที่ แ ทนที่ ไ ม้ ดั ช นี ของป่ าเต็ ง รั ง
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาในพื้นที่ป่าเต็งรัง
ป้องกันไฟอื่น ๆ ของประเทศ เช่น พื้นที่ป่าเต็งรัง
กั น ไฟมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
สกลนคร (Marod et al., 2017) ป่ าเต็งรังป้ องกัน
ไ ฟ ป่ า เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ห้ ว ย ข า แ ข้ ง
(Bunyavejchewin et al., 2016) ป่ าเต็งรั งป้ อ งกัน
ไฟป่ า สวนพฤกษศาสตร์ สกุโนทยาน (Pairuang
et al., 2020) และบริ เวณแนวรอยต่อป่ าเต็งรัง กับ
ป่ าดิ บ แล้ง ที่ ส ถานี วิ จัย สิ่ ง แวดล้อ มสะแกราช
(Boonnam, 2014) เป็ นต้น
สังคมขันทองพยาบาท ในพื้นที่แพะเมือง
ผี ม ัก พบตามที่ ลุ่ ม ต่ า และมี น้ า ท่ ว มขัง ในฤดู ฝ น
สั ง คมพื ช ชนิ ด นี้ ปรากฏจ านวนชนิ ด และดั ช นี
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ความหลากหลายในระดับไม้ใหญ่มีค่าสู งสุ ด เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกับสังคมเต็งและสัง คมรั ง อาจเป็ น
เพราะในพื้นที่บริ เวณนี้ เป็ นพื้นที่ลุ่มต่าและได้รับ
ความชื้นมากกว่าปกติเพราะน้ าท่วมขังจึงเป็ นเหตุ
ให้ มี ช นิ ด พื ช ที่ ห ลากหลายทั้ง ที่ ผ ลัด ใบและไม่
ผลัดใบสามารถเข้ามาตั้ง ตัวได้ม ากยิ่งขึ้ นเพราะ
ความชื้ นในดิ นถื อเป็ นปั จจัยสาคัญในการตั้ง ตัว
ของหมู่ไม้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจาก
ความแห้งแล้ง เช่น ป่ าเต็งรังและผสมผลัดใบ เป็ น
ต้น (Sakurai et al., 1998; Marod et al., 2002) เห็น
ได้จากการปรากฏ ขันทองพยาบาท เป็ นชนิ ดที่มี
ความสาคัญสู งสุ ด มีค่าเท่ากับ 28.83 เปอร์ เซ็นต์
ซึ่ ง เป็ นชนิ ดไม้ที่ ไ ม่ ผ ลัดใบชอบความชื้ นสู งมัก
ขึ้นกระจายในป่ าดิ บชื้ น ป่ าดิ บแล้ง ป่ าผสมผลัด
ใบชื้น และป่ าผสมผลัดใบแล้ง (Bunyavejchewin
et al., 2016) และเมื่อพิจารณาชนิดที่มีความสาคัญ
ในลาดับรองลงมา ได้แก่ ติ้วเกลี้ยง เสี้ ยวเครื อ และ
ประดู่ เป็ นต้น ซึ่ งชนิ ดไม้เหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นชนิ ด
ไม้เบิกนาของป่ าผสมผลัดใบซึ่งมักปรากฏอยูม่ าก
ในพื้ น ที่ ที่ ถู ก รบกวนเช่ น พื้ น ที่ ช ายป่ าเป็ นต้ น
(Asanok et al., 2020) โดยเฉพาะ ติ้วเกลี้ยง ถือว่า
เป็ นชนิ ด ไม้ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการ
ป้ อ งกั น ไฟในป่ าเต็ ง รั ง เช่ น การศึ ก ษาของ
Bunyavejchewin et al. (2016) ที่ได้สารวจสัง คม
ป่ าเต็ง รั ง ในเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าห้ว ยขาแข้ง
พบว่า โครงสร้ า งป่ าได้เปลี่ ย นไปโดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีการกันไฟอย่างต่อเนื่ องทาให้ไม้สกุลติ้ว
มี ก ารสื บ ต่อพันธุ์ม ากเกิ นไป ส่ วนชนิ ดไม้ดัช นี
ของป่ าเต็ ง รั ง ที่ ป รากฏในสั ง คมนี้ คื อ รั ง ซึ่ งมี
ระดับ ความส าคัญ ที่ ต่ า มาก แสดงให้เ ห็ น ว่า ใน
พื้นที่ป่าเต็งรังที่ได้รับการป้ องกันไฟเป็ นเวลานาน
พื้นที่ที่มีความชื้ นสู งจะมีผลกระทบต่อการตั้งตัว

ของไม้ดัชนี ของป่ าเต็งรั งมากกว่าพื้นที่ แห้ง แล้ง
เนื่ อ งจากชนิ ด ไม้เ ด่ น ในป่ าผลัด ใบไม่ ส ามารถ
ทนทานต่ อ ความชื้ นสู งได้ (Chaturvedi and
Raghubanshi, 2018) เมื่อพิจารณาการสื บต่อพันธุ์
ตามธรรมชาติในระดับลูกไม้/กล้าไม้ พบว่า สังคม
พืชนิดนี้มีความหนาแน่นของลูกไม้/กล้าไม้ มากที่
สุ ด แต่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามหลากชนิ ด ต่ า ที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสังคมเต็งและสังคมรัง หมายความ
ว่าในระดับลูกไม้/กล้าไม้ ของสังคมพืชชนิ ดนี้ มี
จานวนชนิ ดน้อ ยที่ ส ามารถเข้า มาตั้ง ตัว ได้แ ต่ มี
ปริ มาณมากในแต่ละชนิ ด อาจเป็ นเพราะดิ นใน
พื้นที่บริ เวณนี้ มีความชื้ นสู งเพราะการป้ องกันไฟ
เป็ นเวลานานรวมถึงเป็ นพื้นที่น้ าท่วมขังจึงทาให้
กล้าไม้ของชนิดไม้ที่ชอบความชื้นในดินสู งเข้ามา
ตั้งตัวได้ดี เห็นได้จากการปรากฏ เหมือดแอ เข็ม
ใหญ่ เปล้าแพะ และค่างเต้น เป็ นชนิ ดไม้เด่นใน
ระดับกล้าไม้และลูกไม้ ซึ่ งชนิ ดไม้เหล่านี้ เป็ นไม้
ชั้น รองหรื อ ไม้พุ่ ม ที่ ช อบความชื้ น และทนร่ ม
สอดคล้องกับการศึ กษาของ Bunyavejchewin et
al. (2016) ที่ รายงานว่าป่ าเต็งรั งป้ องกันไฟเป็ น
เวลานานในพื้นที่ ห้วยขาแข้งมี ไ ม้พ้ื นล่างขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่ น หรื อ การศึกษาของ Marod et al.
(2017) ที่ รายงานว่าป่ าเต็งรั งป้ องกันไฟในพื้ นที่
ลุ่มต่ าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
สกลนคร มี ก ล้า ไม้ที่ ช อบความชื้ น เช่ น อะราง
และติ้ว เข้ามายึดครองพื้นที่และเป็ นไม้เด่นในป่ า
เต็งรังป้องกันไฟได้ นอกจากนั้นสังคมย่อยแห่ งนี้
ไม่ปรากฏลูก ไม้/กล้าไม้ ของชนิ ดไม้วงศ์ย างที่
เป็ นดัช นี ข องป่ าเต็ ง รั ง เลย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ใน
สภาพแวดล้อ มที่ ป้ อ งกั น ไฟมาเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะพื้ นที่ ที่ มีค วามชื้ นสู งจะทาให้ไ ม้วงศ์
ยางไม่สามารถตั้งตัวได้ท้ งั ในระดับลูกไม้/กล้าไม้
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และไม้ใ หญ่ สอดคล้อ งกับ Marod et al. (2017)
รายงานว่าการป้ องกันไฟในป่ าเต็งรัง ซึ่ งมีระบบ
นิ เ วศพึ่ งไฟ (fire dependence ecosystem) เป็ น
ระยะเวลานาน ส่ งผลเสี ยต่อการสื บพันธุ์ของกลุ่ม
พรรณไม้ว งศ์ ย างที่ เ ป็ นไม้เ ด่ น ของป่ าชนิ ด นี้
พรรณไม้วงศ์ยางมีจานวนประชากรลดลง ทาให้
องค์ ป ระกอบของสั ง คมพื ช ป่ าเต็ ง รั ง ดั้ งเดิ ม
เปลี่ยนแปลง และ Boonnam et al. (2014) ศึกษา
พื้นที่รอยเชื่อมต่อระหว่างป่ าดิบแล้งและป่ าเต็งรัง
บริ เวณสถานีวิจยั สะแกราช พบว่าในพื้นที่ป้องกัน
ไฟเป็ นเวลานานบริ เวณรอยต่อป่ าไม้ป่าดิ บ แล้ง
สามารถยึดครองพื้นที่ได้ดี เนื่ องจากกล้าไม้ป่าดิบ
แล้ ง ที่ ไ ม่ ท นไฟ และการที่ มี เ ศษซากพื ช ที่ มี
ปริ มาณมาก ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ทาให้เกิด
สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม ท าให้ ไ ม้ ป่ าดิ บ
เจริ ญเติ บโตได้ดีในพื้นที่ นอกจากนี้ การควบคุม
ไฟป่ าเป็ นระยะเวลานานสั ง คมป่ าเต็ ง เร็ งเริ่ ม
เปลี่ยนเป็ นป่ าผสมผลัดใบและพัฒนาเป็ นป่ าดิบ

แล้ง ที่ เ ป็ นสั ง คมดั้ง เดิ ม ของพื้ น ที่ (Winichsorn,
1997; Kutintara, 1994)
3. สมบัติดิน
พบว่า อนุภาคดินมีเพียงปริ มาณทรายที่มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยปรากฏในสังคมขันทองพยาบาท
มากที่สุด คือ 62.12±5.48 ส่ วนธาตุอาหารมีความ
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ใ นแต่ ล ะ
พื้นที่ (Table 3) โดยสังคมรังมีการสะสมปริ มาณ
ธาตุ อ าหารมากที่ สุ ด ได้แ ก่ อิ น ทรี ย วัต ถุ ใ นดิ น
ไนโตรเจน โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และ
แมกนี เซี ย ม มี ค่าเท่ากับ 2.75±0.65, 0.13±0.03,
70.95±8.06, 349.27±57.59 และ 139.14±11.65
ตามลาดับ (p<0.05 หรื อ p<0.01) ในขณะที่สังคม
เต็ ง สะสมฟอสฟอรั ส มากที่ สุ ด คื อ 6.49±2.51
(p<0.05) ส่ วนสังคมขันทองพยาบาทมีการสะสม
ปริ มาณธาตุอาหารน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สังคมอื่น ๆ (Table 3)

Table 3 Comparing of soil properties between sub- communities; Shorea obtusa community (SOC), Shorea
siamensis community (SSC), Suregada multiflorum community (SMC) at Phae Muang Phi Forest Park.
Soil condition

SOC

SSC

SMC

p-value

Sand (%)
Silt (%)
Clay (%)
OM
N (%)
P (mg kg-1)
K (mg kg-1)
Ca (mg kg-1)
Mg (mg kg-1)

59.54±6.20b
17.17±2.56
23.21±4.97
1.95±0.45b
0.08±0.02b
6.49±2.51 a
67.82±15.97b
209.24±79.22b
98.21±27.37ab

51.95±0.76ab
19.00±1.00
28.88±2.00
2.75±0.65a
0.13±0.03a
4.08±0.60 b
70.95±8.06a
349.27±57.59a
139.14±11.65a

62.12±5.48a
16.33±2.94
21.55±4.84
1.79±0.30b
0.09±0.03ab
3.37±0.48 b
40.03±10.29b
204.95±64.55b
67.98±27.35b

0.050
0.367
0.112
0.026
0.071
0.020
0.004
0.027
0.006
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เปรี ย บเที ย บกับ สั ง คมย่ อ ยอื่ น ๆ ทั้ง นี้ อาจเป็ น
เพราะวัตถุตน้ กาเนิ ดดินที่ มาจากหิ นกรวดที่ยงั คง
หลงเหลื อ ปะปนอยู่ ใ นดิ น เป็ นจ านวนมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ Sonkanha et al. 2012
ที่ ร ายงานว่ า หน้ า ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง บริ เวณ
สะแกราชมีการสะสมฟอสฟอรัสมากกว่าชนิ ดอื่น
ซึ่ งเป็ นผลมาจากวัตถุตน้ กาเนิ ดดินที่แตกต่างกัน
นั่นเอง นอกจากนั้นการที่ สั งคมพืช แห่ ง นี้ มีการ
สะสมฟอสฟอรั ส ในปริ ม าณมากอาจเนื่ อ งมาก
จากการป้ องกันไฟป่ าเป็ นเวลานานซึ่ งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Wattanasuksakul et al. (2012)
ที่ ร ายงานว่า บริ เ วณสถานี ว นวัฒ นวิ จัย อิ น ทขิ ล
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ป่ าเต็ ง รั ง ที่ ป้ อ งกัน ไฟมี ก าร
สะสมฟอสฟอรั ส มากกว่า ป่ าที่ ถู ก ไฟไหม้เ ป็ น
ประจา ดังนั้นชนิ ดพืชเหล่านี้ จึงได้รับฟอสฟอรัส
มากกว่าสังคมพืชอื่น ๆ ซึ่งฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติ
ต่อพื ชคือมี ความส าคัญ ต่อการเจริ ญเติ บ โตของ
รากพื ช โดยฟอสฟอรั ส ช่ ว ยให้ ร ากของพื ช
แข็งแรง และแผ่กระจายได้รวดเร็ วขึ้น ซึ่ งส่ งผล
ให้ลาต้นแข็งแรงตามไปด้วย (Kim and Li, 2016)
ด้วยคุณสมบัติขอ้ ของฟอสฟอรัสนี้อาจเป็ นเหตุให้
หมู่ไม้เหล่านี้สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่
ที่ มี ความเค้นสู งของป่ าเต็ง รั ง แคระ เช่ น สภาพ
แห้งแล้งจัด และดินขาดธาตุอาหาร เป็ นต้น
ชนิ ด ไม้เ ด่ น ของสั ง คมรั ง ถู ก ก าหนด
อนุ ภาคดินเหนี ยว และปริ มาณธาตุอาหารหลาย
ชนิ ด ได้แก่ โพแทสเซี ยม แมกนี เซี ยม แคลเซี ยม
ไนโตรเจน อาจเป็ นเพราะดินของสังคมพืชชนิ ดนี้
ปรากฏอนุภาคดินเหนี ยวจานวนมากจึงส่ งผลให้
เกิ ด การสะสมธาตุ อ าหารมากตามไปด้ ว ย
เนื่องจากอนุภาคดินเหนียวจะสามารถเก็บกักธาตุ
อาหารไว้ใ นดิ น ได้ดี ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ

4. ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยดินและสั งคมพืช
จากการจัดลาดับสังคมพืช ตามแนวการ
ลดหลั่ น ของปั จ จั ย ดิ น ด้ ว ยวิ ธี CCA พบว่ า ค่ า
eigenvalue บนแกนที่ 1 (axis 1) และแกนที่ 2 (axis
2) และแกนที่ 3 (axis 3) มีค่าเท่ากับ 0.617, 0.252
และ 0.155 ตามลาดับ การใช้แกนที่ 1 และ 2 ใน
การอธิ บ ายผลความสัม พันธ์จึง ให้ค วามถูก ต้อง
มากที่สุด โดยสามารถจัดลาดับสังคมและรวมถึง
ชนิดไม้เด่นของแต่ละสังคมย่อยตามแนวลดหลัน่
ของสมบัติดินแตกต่างกันอย่างชัดเจน (Figure 3)
ได้แก่ ชนิดไม้เด่นของสังคมเต็ง โดยส่วนใหญ่ถูก
ก าหนดด้ ว ย ปริ มาณ ฟอส ฟ อ รั ส เช่ น เต็ ง
(SHOOB) ยางเหี ยง (DIPOB) ค่างเต้น(CANGL)
กระบก (IRVMA) เหมื อ ดและ เหมื อ ดโลด
(APOVI) เป็ นต้น ชนิ ด ไม้เ ด่ น ของสั ง คมย่ อ ย
สังคมรัง เช่น รัง (SHOSI) สะเดาปั ก (VATHA)
ตะขบป่ า (FLAIN) ตะคร้ อ (SCHOL) ประดู่
(PTEMA) มะกอกเกลื้ อ น (CANSU) และ กุ๊ ก
(LANCO) เป็ นต้น ถู ก ก าหนดด้ว ยอนุ ภ าคดิ น
เหนียวและมีปริ มาณธาตุอาหารหลายชนิ ด ได้แก่
โพแทสเซี ยม แมกนี เซี ยม แคลเซี ยม ไนโตรเจน
รวมถึงปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ส่ วนชนิ ดไม้เด่นของ
สังคมสังคมขันทองพยาบาท ส่วนใหญ่ถูกกาหนด
ด้ ว ยอนุ ภ าคดิ น ทราย เช่ น ขั น ทองพยาบาท
(SURMU) คันแหลน (FERTA) ติ้วขน (CRACO)
แดง (XYLXY) มะ หาด ( ARTTH) มะ เกลื อ
( DIOMO) ป อ แ ด ง ( STEGU) แ ล ะ ย อ ป่ า
(MORCO) เป็ นต้น (Figure 3)
ชนิ ด ไม้เ ด่ น ในสั ง คมย่ อ ยสั ง คมเต็ ง ถู ก
ก าหนดด้ว ยปริ มาณฟอสฟอรั ส เมื่ อ พิ จ ารณา
คุณสมบัติดินในสังคมเต็งจะเห็นว่ามีการสะสม
ป ริ ม า ณ ฟ อ ส ฟ อ รั ส ใ น ดิ น ม า ก ที่ สุ ด เ มื่ อ
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อนุ ภ าคดิ น ทราย และทรายแป้ ง (Kome et al.,
2019) ซึ่ งการสะสมธาตุอาหารในดินนอกจากจะ
เกิดจากวัตถุตน้ กาเนิดดินแล้วยังขึ้นอยูก่ บั การย่อย
สลายของเศษซากพื ช อี ก ด้ ว ย (Krishna and
Mohan, 2017) เนื่องจากสังคมพืชแห่งนี้มกั ปรากฏ
อยู่ตามร่ องห้วยจึ งมี ความชื้ นอยู่มากกว่าบริ เ วณ
อื่น ๆ อาจเป็ นเหตุให้ซากพืชเกิดการย่อยสลายได้
เร็ วขึ้นเนื่ องจากความชื้ นถื อว่าเป็ นตัวเร่ งในการ

ย่อยสลายของซากพืชเนื่ องจากสภาพแวดล้อมที่
ชื้นจะมีความเหมาะสมต่อผูย้ ่อยสลายมากกว่าใน
พื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ง (Wallance et al., 2018) ดัง นั้ น จึ ง
ถือได้วา่ ชนิดไม้เหล่านี้มีปัจจัยกาหนดมากกว่าหมู่
ไม้อื่น ๆ ซึ่ งในทางนิ เวศวิทยาถื อว่าชนิ ดไม้ที่มี
ปั จจัยจากัดจานวนมากมักจะมีความทนทานทาง
นิ เ วศต่ า เนื่ อ งจากมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ปั จจั ย
แวดล้อมหลายปัจจัย (Craine et al., 2012)

Figure 3 The data analysis showed CCA of Environmental affecting tree species, Shorea obtusa subcommunity (DDF-SO), Shorea siamensis sub-community (DDF-SS), Suregada multiflorum subcommunity (DEF-SM), in Phae Muang Phi Forest Park
จึงเป็ นเหตุให้ชนิ ดพืชเหล่านี้ มีความเฉพาะเจาะจง
กับถิ่นอาศัย อาจดัวยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ชนิด
ไม้ไม่ผลัดใบ เช่ น สะเดาปั ก สามารถตั้งตัวได้ดี

ในสังคมพืชชนิ ดนี้ เพราะมีปริ มาณธาตุอาหารใน
ดินมากกว่าสังคมพืชอื่น ๆ เนื่องจากสะเดาปักเป็ น
ชนิ ดไม้เด่นในสังคมป่ าไม่ผลัดใบ ซึ่ งชนิ ดไม้ไม่
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ผลัดใบส่ วนใหญ่ม ัก จะมี ค วามต้อ งการปริ ม าณ
ธาตุอาหารปริ มาณมากกว่าชนิดไม้ผลัด เช่น ชนิด
ไม้ดชั นีในป่ าเต็งรัง เป็ นต้น (Mueller et al., 2012)
ชนิ ดไม้เด่ นของสัง คมขันทองพยาบาท
ถู ก ก าหนดด้ว ยอนุ ภ าคดิ น ทราย เมื่ อ พิ จ ารณา
คุ ณ สมบั ติ ดิ น ในสั ง คมพื ช แห่ ง นี้ จะเห็ น ว่ า มี
อนุ ภาคดินทรายมากที่สุ ดแต่ใ นทางตรงกัน ข้าม
กับ มี ก ารสะสมธาตุอาหารในดิ นน้อยที่ สุ ด อาจ
เนื่ องมาจากพื้นที่แห่ งนี้ มกั ปรากฏอยู่ในพื้ นที่ ลุ่ม
ต่าและมีน้ าท่วมเป็ นประจา เป็ นเหตุให้น้ าพัดพา
อนุภาคดินทรายซึ่ งเป็ นอนุภาคดิ นส่ วนใหญ่ของ
ป่ าเต็งรังมาทับถมในบริ เวณนี้ แต่ในขณะเดียวกัน
มวลน้ าที่เข้ามาท่วมนี้ ก็ทาการพัดพาเอาธาตุในดิน
อาหารออกไปจากสั ง คมพื ช แห่ ง นี้ ด้ว ย ดัง นั้ น
ปัจจัยจากัดของชนิดไม้เหล่านี้นอกจากอนุภาคดิน
ทรายที่ทาการศึกษาแล้ว อาจเนื่องมาจากอิทธิ พล
ความชื้ น ในดิ น ที่ เ กิ ด จากการท่ ว มขัง ก็ เ ป็ นได้
ถึงแม้จะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลในงานวิจยั นี้ แต่ก็มี
งานวิจยั อยู่เป็ นจานวนมากที่ระบุว่าความชื้ นจาก
ลาห้วยช่วยแผ่ขยายความชื้ นเข้าไปในดินบริ เวณ
ใกล้ลาห้วยและส่ งผลให้เกิดเป็ นสังคมพืชป่ าไม่
ผลัดใบหรื อสังคมพืชริ มน้ าขึ้น (เช่น Zhao et al.,
2020; Poblador et al., 2018; Asanok et al., 2017)
จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ข ัน ทองพยาบาท และชนิ ด ไม้ไ ม่
ผลัดใบอื่ น ๆ ตั้งตัวได้ดีในสังคมพืชแห่ งนี้ และ
อาจกล่าวได้ว่าในพื้ นที่ ป่าเต็ง รั งแคระที่ ป้ องกัน
ไฟเป็ นเวลานานสามารถทาให้ลกั ษณะสังคมพืช
เปลี่ยนไปจากเดิมได้ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ลาหัวย
หรื อมี น้ าท่วมมี การเปลี่ ยนสภาพไปเร็ วกว่าป่ าที่
อยูห่ ่างจากลาหัวย

สรุป
ป่ าเต็งแคระ บริ เวณวนอุทยานแพะเมืองผี
จังหวัดแพร่ สามารถจาแนกเป็ นสังคมย่อยตาม
ชนิ ดไม้เด่นได้ 3 สังคม ได้แก่ สังคมเต็ง สังคมรัง
และสั ง คมขัน ทองพยาบาท โดยสั ง คมที่ ย ัง คง
สภาพเป็ นป่ าเต็งรังแคระดั้งเดิมคือสังคมเต็ง ส่ วน
สังคมรังมีองค์ประกอบชนิดไม้ตน้ เปลี่ยนไปจาก
เดิ มเล็ก น้อย เนื่ องจากมี ชนิ ด ไม้ไ ม่ ผลัดใบและ
ชนิ ดไม้ในป่ าผสมผลัดใบเข้ามาตั้ง ตัวแทนที่ ไ ม้
ดัชนี ด้ งั เดิม เช่น สะเดาปัก ประดู่ และ เสี้ ยวเครื อ
เป็ นต้น ส่ ว นสั ง คมขัน ทองพยาบาทมี ล ัก ษณะ
สังคมพื ชและองค์ประกอบชนิ ดไม้ต้นแตกต่าง
จากป่ าเต็ ง รั ง แคระดั้ง เดิ ม มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี
ขันทองพยาบาทซึ่ งเป็ นไม้ไม่ผลัดใบเป็ นไม้เด่น
ส่วนไม้รังปรากฏอยูใ่ นระดับความสาคัญที่ต่ามาก
นอกจากนั้ น ยัง พบว่ า ธาตุ อ าหารมี ผ ลต่ อ การ
ปรากฎของชนิ ด ไม้ เ ด่ น โดยในสั ง คมเต็ ง ถู ก
ก าหนดด้ ว ยปริ มาณฟอสฟอรั ส สั ง คมรั ง ถู ก
ก าหนดด้วยอนุ ภาคดิ นเหนี ย ว และปริ มาณธาตุ
อาหาร (อิ นทรี ย วัตถุ ไนโตรเจน โพแทสเซี ย ม
แ ค ล เ ซี ย ม แ ล ะ แ ม ก นี เ ซี ย ม ) ส่ ว น สั ง ค ม
ขันทองพยาบาทถูกกาหนดด้วยอนุภาคดินทราย
การป้ องกันไฟป่ าในพื้นที่ป่าเต็งรังแคระ
เป็ นเวลานานกว่า 40 ปี มีผลทาให้การสะสมธาตุ
อาหารในดิ น เพิ่ ม มากขึ้ น และสามารถท าให้
ลัก ษณะสั ง คมพื ช เปลี่ ย นไปจากเดิ ม ได้ ดัง นั้ น
มาตรการจัดการด้านไฟป่ าโดยการควบคุม เช่น
การชิงเผาตามหลักวิชาการ อาจช่วยให้การสื บต่อ
พันธุ์ของไม้ดัช นี ในป่ าเต็งรังดารงอยู่ได้ และทา
ให้ ป่ าเต็ ง รั ง แคระแห่ ง นี้ สามารถคงสภาพของ
สังคมพืชดั้งเดิมต่อไปได้เป็ นเวลานาน
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