นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

ลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศทีม่ ีไม้สะทอนเป็ นไม้เด่น
ภัทรสุดา สุดาพวง, ปวีณา ไกรวิจิตร และเสวียน เปรมประสิทธิ์

Plant Community in the Ecology of Millettia utilis Dunn. as Dominant Specie
Phattarasuda Sudapung, Paweena Kaiwijit and Savent Pampasit*
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Department of Natural Resources and Environment Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment Naresuan University
Tha Pho, Muang, Phitsanulok 65000
*
Corresponding author. E-mail: saventp@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึก ษาลั ก ษณะโครงสร้ า งสัง คมพื ช ในระบบนิ เ วศไม้ ส ะทอน ในพื้ นที่ ต าบลบ่ อ โพธิ์ อ าเภอนครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก
ได้ ดาเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยใช้ แปลงขนาด 40 x 40 เมตร จานวน 12 แปลง พบว่าป่ าเบญจพรรณ ซึ่งมี
ชนิดพันธุไ์ ม้ ท่พี บในแปลงสุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 35 ชนิด มีความหนาแน่นเฉลี่ย 52.6 ชนิดต่อไร่ และพื้นที่หน้ าตัดลาต้ นรวมเท่ากับ 5.0
ตารางเมตรต่ อไร่ ไม้ สะทอนมี ค่า ดัชนีความสาคัญทางระบบนิเวศมากกว่ า พันธุ์ไ ม้ ชนิดอื่นๆ คือ 29.22 (9.74% ของพั นธุ์ไม้ ท้งั หมด)
มีค่าความถี่เท่ากับ 100.00% (6.52% ของพั นธุ์ท้งั หมด) มีความหนาแน่ นเฉลี่ยเท่ากับ 5.58 ต้ นต่ อไร่ (10.62% ของพั นธุ์ท้งั หมด)
มีพ้ ืนที่หน้ าตัดลาต้ นรวมเท่ากับ 6.07 ตารางเมตรต่ อไร่ (12.08% ของพันธุ์ไม้ ท้งั หมด) ค่ าความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ (Shannonwiener index) เท่ากับ 4.34 ผลการทดลองนี้แสดงให้ เห็นว่า ลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศที่มีไม้ สะทอนขึ้นอยู่และการกระจายตามพื้นที่
ของไม้ สะทอน นั้นมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสังคมพืชมากที่สดุ ซึ่งข้ อมูลดังกล่ าวจะเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการการอนุรักษ์
และจัดการไม้ สะทอนให้ คงอยู่ในป่ าธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป
คำสำคัญ: ไม้ สะทอน สังคมพืช ระบบนิเวศน์ป่าไม้
Abstract
Plant Community in the ecology of Millettia utilis Dunn. had been studied during March- July 2017 as Tambon Bo-Pho,
Amphoe Nakhon- Thai, Phisanuloke Province. Twelve sampling plots with 40 m X 40 m in size were used for forest vegetation
sampling. The forest type was the mixed deciduous forest. The results showed that there were 35 tree species in this forest with an
average of 52.6 tree/rai, and 5.0 m2/rai of total stem area. Millettia utilis had the highest importance value index among these
species, 29.22 (9.74% of all species), the frequency was 100% (6.25% of all species), and an average density of 5.58 tree/rai
(10.62% of all species). Its total stem basal area was 6.07 m2/rai (12.08% of all species). The species diversity index (Shannonwiener index, SWI) was calculated as 4.34. These results show that the characteristics of plant community in the ecology and
distribution area of Millettia utilis that influence the physical environment of plant community the most. This information will be the
basis of conservation and management of Millettia utilis will change in the natural forest sustainable forever.
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บทนำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กล่ าวคือ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายในชนิดพันธุแ์ ละความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งมีพรรณพืชที่ศึกษาไม่ต่ากว่า 20,000 ชนิด โดยรวมถึง
เห็ดรามากกว่า 1,200 ชนิด ไลเคนส์มากกว่า 300 ชนิด เฟิ ร์น 633 ชนิด พืชที่มรี ะบบท่อลาเลียงมากกว่า 10,000 ชนิด
และกล้ วยไม้ มากกว่า 1,000 ชนิด ซึ่งพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
ไม้ สะทอน มีช่ ือวิทยาศาสตร์ว่า Millettia utilis Dunn. หรือ เรียกว่ า ต้ นสาธร เป็ นไม้ ยืนต้ นที่ถือได้ ว่าเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติท่สี าคัญอย่างหนึ่ง แหล่งที่อยู่ของไม้ สะทอนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในป่ าเบญจพรรณ ใบอ่อนและยอดอ่อน
สามารถใช้ ทานา้ ปรุงแทนนา้ ปลาร้ าหรือนา้ ปลาได้ ซึ่งจะมีการผลิตจากหลายพื้นที่ เช่ น อ.ชาติตระการ อ.เนินมะปราง
และอ.นครไทย จ.พิษณุโลก การศึกษาปริมาณสารอาหาร และแร่ธาตุในใบสะทอน และนา้ สะทอนที่ไม่ปรุงรส จากการ
ตรวจสอบปริมาณสารอาหารสาคัญในใบสะทอน พบว่ามีความชื้น ร้ อยละ 71.43 เถ้ าร้ อยละ 3.20 โปรตีนร้ อยละ 13.97
ไขมันร้ อยละ 1.40 เยื่อใยร้ อยละ 2.21 และคาร์โบไฮเดรตร้ อยละ 7.79 ในนา้ สะทอนที่ไม่ปรุงรส ความชื้นร้ อยละ 60.93
เถ้ าร้ อยละ 1.41 โปรตีน ร้ อยละ 21.95 ไขมันร้ อยละ 2.25 เยื่อใยร้ อยละ 1.89 และคาร์โบไฮเดรต ร้ อยละ 11.56
ในการวิเคราะห์หา ปริมาณแร่ ธาตุท่สี าคัญในใบสะทอนและนา้ สะทอนที่ไม่ปรุงรสด้ วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์บชัน
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พบว่าในใบสะทอนมี แคลเซียม 3.15 มิลลิกรัม/กรัม โซเดียม 0.16 มิลลิกรัม/กรัม เหล็ก 0.14
มิล ลิ กรั ม/กรั ม โพแทสเซี ย ม 25.07 มิล ลิ กรั ม/กรั ม ฟอสฟอรั ส 0.62 มิล ลิ กรั ม/กรั ม โดยข้ อมู ล ด้ า นปริ ม าณ
สารอาหารและแร่ธาตุในใบสะทอนและนา้ สะทอนเป็ นประโยชน์ในการนาประยุกต์ไปใช้ กบั การทดลองต่างๆ ได้ ในอนาคต
(เริงนภรณ์ และคณะ, 2550)
ปั จจุบันไม้ สะทอนได้ มีจานวนลดลง เนื่องจากชาวบ้ านได้ เข้ าไปบุกรุกตัดไม้ สะทอนเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ดังที่
กล่าวมาข้ างต้ น ซึ่งเป็ นวิธที ่งี ่ายและสะดวกที่จะนาไม้ สะทอนมาใช้ สอย และยิ่งนับวันพันธุต์ ้ นสะทอนก็ย่ิงมีจานวนน้ อยลง
จนอาจจะสูญพันธุไ์ ด้ หากยังไม่มกี ารอนุรักษ์พันธุไ์ ม้ สะทอนอย่างจริงจัง ในอดีตชาวนครไทยได้ ผลิตนา้ สะทอนเพื่อบริโภค
ภายในครัวเรือน ปั จจุบันผลิตภัณฑ์นา้ สะทอนได้ เป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภค แต่มีปัญหาทางด้ านการผลิต
ซึ่งจานวนการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภค ผลผลิตนา้ สะทอนเกือบทั้งหมดได้ จากป่ าไม้ สะทอนในพื้นที่
หลายแหล่งถูกโค่นลงเพื่อการเก็บเกี่ยวใบอ่อนทานา้ สะทอน ซึ่งวิธดี งั กล่าวจะทาให้ ไม้ สะทอนถูกทาลาย การศึกษาถึงกลุ่ม
พืชระบบนิเวศน์ของไม้ สะทอน จะทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ และสามารถจัดการระบบนิเวศน์ดังกล่าวได้ การวิจั ยนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศที่มไี ม้ สะทอนขึ้นอยู่และการกระจายตามพื้นที่ของไม้ สะทอน เพื่อ
เป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการการอนุรักษ์และจัดการไม้ สะทอนให้ คงอยู่ในป่ าธรรมชาติตลอดไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร
พื้ นที่วิจยั

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การคัดเลือกพื้นที่ ได้ พิจารณาพื้นที่ ตาบลบ่อโพธิ์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ภาพที่ 1) เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่ าวเป็ นแหล่ งที่พบไม้ สะทอนขึ้นอยู่ค่อนข้ างมาก คนในพื้นที่จะนาใบอ่อนและยอดอ่อนมาใช้ ทานา้ ปรุงแทน
น้า ปลาร้ าหรื อ น้า ปลาเพื่ อ บริ โ ภคภายในครั ว เรื อ น โดยมี ส ภาพภูมิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ นที่ ด อน มี ค วามสูง จาก
ระดับนา้ ทะเล 290-320 เมตร มีความลาดชันระหว่าง 11.43-34.41% (ตารางที่ 1)
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รูปภำพที่ 1 แผนที่แสดงตาแหน่งพื้นที่ทาศึกษาบริเวณสังคมพืชของไม้ สะทอนในพื้นที่ ตาบลบ่อโพธิ์
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำรำงที่ 1 ความลาดชันและทิศด้ านลาด ของแปลงทดลองทั้งหมด 12 แปลง ในพื้นที่ ตาบลบ่อโพธิ์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
แปลงที่
ความลาดชัน)เปอร์เซ็นต์(
ทิศด้านลาด
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1

33.00

N215W

2

34.41

N217W

3

21.31

N275W

4

12.38

N190W

5

14.88

N298W

6

14.39

N210W

7

25.44

N220W

8

11.43

N180W

9

14.39

N210W

10

23.97

N280W

11

13.75

N295W

12

21.27

N210W
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กำรเก็บตัวอย่ำงภำคสนำม
การวิเคราะห์สังคมพืชป่ าเป็ นวิธีการศึกษาถึงลักษณะโครงสร้ างของสังคมพืชในป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สะทอน
ขึ้นอยู่ โดยการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบ Quadrat Method ทาการวางแปลงแบบสุ่ม (Randomized sampling) โดยสุ่มให้
กระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งรวมเป็ นจานวนแปลงสุ่มตัวอย่ างทั้งหมด 12 แปลง แปลงขนาด 40 ม. X40 ม. ใช้ สาหรับ
การศึกษาต้ นไม้ ท่มี คี วามสูงตั้งแต่ 1.3 ม. ขึ้นไปโดยทาการวัดขนาดเส้ นรอบวงของลาต้ นที่ระดับอก (1.3 ม. จากพื้น หรือ
Girth at Breast Height, GBH) และความสูงของต้ นไม้ ทุกต้ นของพั นธุ์ไม้ ทุกชนิดที่ปรากฏ พร้ อมกับบันทึกพิ กัดทาง
ภูมิศาสตร์ (GPS) ของแต่ละแปลง และนาข้ อมูลพันธุไ์ ม้ ท่พี บในแปลงงทั้ง 12 แปลง มาทาบัญชีรายชื่อพันธุไ์ ม้ (Listing
of plant species) โดยทาการบันทึกชนิดของต้ นไม้ ทุกชนิดในแปลงทั้งชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และจานวนชนิดของพืช
ทั้งหมด จากข้ อมูลที่วัดได้ จะนามาใช้ ในการคานวณหาตัวแปรทางนิเวศวิทยาของพันธุไ์ ม้ แต่ละชนิดดังนี้
กำรวิเครำะห์สงั คมพืชป่ ำไม้
ควำมถีข่ องพันธุไ์ ม้
ความถี่ของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก.(%)=

จานวนแปลงควอแดรทที่มีพืชชนิดนั้นปรากฎอยู่ X 100
จานวนแปลงควอแดรททั้งหมด

ความถี่สมั พัทธ์ของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก.(%) =

ค่าความถี่ของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก. X 100
ผลรวมของค่าความถี่ของพันธุไ์ ม้ ทุกชนิด

ควำมหนำแน่นของพันธุไ์ ม้
ความหนาแน่นของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก. (ต้ นต่อแปลง)=
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก. (%)=

จานวนต้ นของพันธ์ไม้ ชนิด ก.

จานวนแปลงสุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวนต้ นของพันธ์ไม้ ชนิด ก. X 100
จานวนต้ นทั้งหมดของพันธุไ์ ม้ ทุกชนิด

ควำมเด่นของพันธุไ์ ม้
ความเด่นของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก. (%)=

ผลรวมของพื้นที่หน้ าตัดลาต้ นของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก.X 100
ผลรวมของพื้นที่หน้ าตัดลาต้ นของพันธุไ์ ม้ ทุกชนิด

ดัชนีควำมสำคัญทำงนิเวศวิทยำของพันธุไ์ ม้
ดัชนีความสาคัญของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก. = ความถี่สมั พัทธ์ + ความหนาแน่นสัมพัทธ์ + ความเด่นสัมพัทธ์
ดัชนีความสาคัญของพันธุไ์ ม้ ชนิด ก.X 100
ผลรวมค่าดัชนีความสาคัญของพันธุไ์ ม้ ทุกชนิด

ดัชนีควำมสำคัญทำงนิเวศวิทยำของพันธุไ์ ม้
การศึกษาครั้งนี้ได้ ใช้ ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไ์ ม้ จากสมการ Shannon-Wiener (Krebs, 1985)
Shannon-Wiener Index, H = − ∑𝑠𝑖=1 (pi)(log2pi)
เมื่อ H = ดัชนีความหลากหลายชนิดพันธุไ์ ม้ ในสังคมพืชใดใด
Pi = สัดส่วนต้ นของพันธุไ์ ม้ ชนิด i ต่อจานวนต้ นของพันธุไ์ ม้ ทุกชนิด
s = จานวนชนิดของพันธุไ์ ม้ ท้งั หมดในสังคมพืชนั้น
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ควำมถีข่ องพันธุไ์ ม้
จากการศึกษาพบว่าไม้ สะทอนและต้ นติ้วขาวมีค่าความถี่เท่ากับ 100% สาหรับต้ นไม้ ท่มี ีค่าความถี่ระหว่ าง
80-100% หรือความถี่สมั พัทธ์อยู่ในช่วง 4.95-6.00% คือ ยาบใบยาว ส่วนพันธุไ์ ม้ ท่มี ีความถี่ระหว่าง 50-80% หรือ
ความถี่สัมพัทธ์อยู่ในช่ วง 2.25-5.45% ได้ แก่ แดง รัง ก่อเดือย ประดู่ป่า พะยอม เปล้ าใหญ่ ไข่เน่ า ตูมกาขาว ตีนนก
กระบก แสนคา เหมือดดอย และตะแบกแดง พันธุไ์ ม้ ท่เี หลือมีค่าความถี่ต่ากว่า 50 โดยพันธุไ์ ม้ ท่มี คี ่าต่ากว่า 10% เช่น
คูณ ขี้อ้าย ซ้ อ มะกอกเลื่อม สมอไทย มะขามป้ อม ไทร ตะคร้ อ และเลนเค็ด เป็ นต้ น (ตารางที่ 2)
ควำมหนำแน่นของพันธุไ์ ม้
ไม้ สะทอนมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยและความหนาแน่นสัมพัทธ์สงู ที่สดุ คือ 5 ต้ น/ไร่ และ 10.62% ตามลาดับ
ส่วนไม้ ต้ วิ ขาว ยาบใบยาว แดง รัง ก่อเดือย ประดู่ป่า พะยอม เปล้ าใหญ่ ไข่เน่า ตูมกาขาว ตีนนก แสนคา แคป่ า เหมือด
ดอย และตะแบกแดง มีความหนาแน่นเฉลี่ย (ความหนาแน่นสัมพัทธ์) เท่ากับ 5.17 (9.83%), 4.17 (7.92%), 3.83
(7.29%), 3.25 (6.18%), 2.52 (4.91%), 2.00 (3.80%), 2.33 (4.44%), 2.42 (4.60%), 1.92 (3.55%),
1.50 (2.85%), 1.17 (2.22%), 1.25 (2.38%), 1.25 (2.38%), และ 5.33 (10.14%) ตามลาดับ พันธุไ์ ม้ ชนิด
อื่นๆ ที่มคี ่าความหนาแน่นเฉลี่ย (ความหนาแน่นสัมพัทธ์) ต่ากว่า 1 ต้ น/ไร่ (1.90%) ได้ แก่ กระบก งิ้วป่ า เปื อยเลือด
มะเลี่ยมหิน กระพี้เขาควาย หนามแท่ง ปอแดง หาด ยางป่ า ชิงชัน (ตารางที่ 2)
ควำมเด่นของพันธุไ์ ม้
พบว่าค่าความเด่นสัมพัทธ์ของไม้ สะทอนสูงที่สดุ เท่ากับ 12.08% ส่วนติ้วขาว ตะแบกแดง ยาบใบยาว แดง รัง ก่อ
เดือย ประดู่ป่า พะยอม เปล้ าใหญ่ ไข่เน่า ตูมกาขาว ตีนนก กระบกและแสนคา มีค่าความเด่นสัมพัทธ์เท่ากับ 10.20%,
11.40%, 5.49%, 7.16%, 5.61%, 5.09%, 3.25%, 4.29%, 3.45%, 2.17%, 3.26%, 2.87% และ 2.17%
ตามลาดับ ส่วนพันธุไ์ ม้ ชนิดอื่นที่มคี ่าความเด่นสัมพัทธ์ต่า ได้ แก่ สมอไทย มะขามป้ อม ไทร ตะคร้ อ และเลนเค็ด เป็ นต้ น
(ตารางที่ 2)
ดัชนีควำมสำคัญทำงนิเวศวิทยำ
พบว่า ไม้ สะทอนมีค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศ และค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศสัมพัทธ์สงู ที่สดุ คือ 29.22%
และ 9.74% ตามลาดับ ส่วนติ้วขาว ตะแบกแดง ยาบใบยาว แดง รัง ก่อเดือย ประดู่ป่า พะยอม เปล้ าใหญ่ ไข่เน่า และ
ตูมกาขาว มีค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศ (ดัชนีทางนิเวศสัมพัทธ์) ลดน้ อยตามลาดับดังนี้ 26.55 (8.85%) , 26.43
(8.81%), 19.39 (6.46%), 19.34 (6.45%), 16.18 (5.39%), 14.87 (4.96%), 14.32 (4.77%), 13.12
(4.37%), 12.96 (4.23%), 11.85 (3.95%), และ 11.25 (3.75%) ส่วนพันธุไ์ ม้ ชนิดอื่นมีค่าดัชนีความสาคัญทาง
นิเวศ ต่ากว่า 1 และค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศสัมพัทธ์ต่ากว่า 0.33% ได้ แก่ สมอไทย มะขามป้ อม ไทร ตะคร้ อ และ
เลนเค็ด เป็ นต้ น (ตารางที่ 2)
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กำรเปรียบเทียบสังคมพืช
การเปรียบเทียบสังคมพืชป่ าป่ าเบญจพรรณที่มไี ม้ เด่นต่างชนิดกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ จากค่าต่างๆ ได้ แก่
ความหลากหลายของชนิดพันธุไ์ ม้ ความหนาแน่น พื้นที่หน้ าตัดรวมของลาต้ นที่ความสูงระดับอก (ตารางที่ 3)
ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบลักษณะสังคมพืชในป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สะทอนเป็ นไม้ เด่นและลักษณะสังคมพืช ในป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สกั เป็ น
ไม้ เด่น
ป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สะทอนเป็ น
ไม้ เด่น
1600

ป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สกั เป็ นไม้
เด่น
1600

35

43

ความหนาแน่นเฉลี่ย (ต้ น/ไร่)

52.6

48.5

ความหนาแน่นเฉลี่ย (ต้ น/เฮกแตร์)

328.8

3031

พื้นที่หน้ าตัดของลาต้ น (ตร.ม./ไร่)

5.0

64.2

พื้นที่หน้ าตัดของลาต้ น (ตร.ม./เฮกแตร์)

31.3

401.25

ชนิดพันธุไ์ ม้
พื้นที่ส่มุ ตัวอย่าง (ตร.ม.)
จานวนชนิด

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
ความถี่เป็ นค่าที่แสดงถึงลักษณะการกระจายของพืชแต่ละชนิดในสังคมพื ชนั้นๆ โดยค่าความถี่ และความถี่
สัมพัทธ์ในสังคมพืชป่ าเบญจพรรณที่มไี ม้ สะทอน พบว่า ไม้ สะทอนและต้ นติ้วขาวมีค่าความถี่เท่ากับ 100% แสดงให้ เห็น
ว่ าไม้ ท้งั 2 ชนิดมีการกระจายสม่าเสมอทั่วพื้นที่ สาหรับต้ นไม้ ท่มี ีค่าความถี่ระหว่าง 80-100% หรือความถี่สัมพัทธ์อยู่
ในช่ ว ง 4.95-6.00% คื อ ยาบใบยาว ส่ ว นพั น ธุ์ ไ ม้ ท่ี มี ค วามถี่ ร ะหว่ า ง 50-80% หรื อ ความถี่ สั ม พั ท ธ์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
2.25-5.45% ได้ แก่ แดง รัง ก่อเดือย ประดู่ป่า พะยอม เปล้ าใหญ่ ไข่เน่า ตูมกาขาว ตีนนก กระบก แสนคา เหมือดดอย
และตะแบกแดง พันธุไ์ ม้ ท่เี หลือมีค่าความถี่ต่ากว่า 50 โดยพันธุไ์ ม้ ท่มี คี ่าต่ากว่า 10% เช่น คูณ ขี้อ้าย ซ้ อ มะกอกเลื่อม
สมอไทย มะขามป้ อม ไทร ตะคร้ อ และเลนเค็ด เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นไม้ ท่มี ปี ระชากรขนาดเล็กในพื้นที่แห่งนี้
ความหนาแน่น เป็ นค่าที่แสดงให้ เห็นถึงจานวนต้ นของพันธุไ์ ม้ ชนิดนั้นต่อหน่วยพื้นที่ ต่อแปลงสุ่มมตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา ค่าความหนาแน่นของต้ นไม้ แต่ละชนิดจะมีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละแปลงสุ่มตัวอย่างนั้นๆ เนื่องจากการ
กระจายของสังคมพืชไม่สม่าเสมอกัน จากการศึกษาลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศไม้ สะทอนเป็ นไม้ เด่น พบว่า ไม้ สะ
ทอนมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย และความหนาแน่นสัมพัทธ์สงู ที่สดุ คือ 5.58 ต้ น/ไร่ และ 10.62% ตามลาดับ แสดงให้
เห็นว่าไม้ สะทอนเป็ นพันธุไ์ ม้ ท่ขี ้ นึ ได้ ดใี นพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะมีอทิ ธิพลต่อสังคมพืชและสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
มากที่สดุ
ค่ า ความเด่ น ที่ค านวณได้ จ ากการปกคลุ ม ของเรื อ นยอดมี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ค่ า ที่ไ ด้ จ ากการค านวณจาก
พื้นที่หน้ าตัดของลาต้ นที่ระดับอก (เสวียน, 2538) จากการศึกษาลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศไม้ สะทอนเป็ นไม้ เด่น
พบว่าค่าความเด่นสัมพัทธ์ของไม้ สะทอนสูงที่สดุ เท่ากับ 12.08% แสดงให้ เห็นว่าไม้ สะทอนมีการปกคลุมของเรือนยอด
ของต้ นไม้ ซ่ึงเกี่ยวข้ องกับอิทธิพลต่อการบดบังแสง และปั จจัยที่มีผลต่อสังคมพืชและสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ได้ แก่
อุณหภูมิ ความชื้น และ Microclimate ใต้ เรือนยอดและบนพื้นป่ า ซึ่งส่งผลต่อการย่ อยสลายจุลินทรีย์ การเจริญเติบโต
และการอยู่รอดของกล้ าไม้ (เมธินี, 2529; ปรีชา, 2530; ดวงดาว, 2531)
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ดั ช นี ค วามส าคั ญ ทางนิ เ วศวิ ท ยา (Importance Value Index, IVI) เป็ นผลรวมของความถี่ สัม พั ท ธ์ ความ
หนาแน่ นสัมพัทธ์ ค่ าความเด่ นสัมพัทธ์ และดัชนีความสาคัญทางนิเวศสัมพัทธ์ (Relative IVI, %) ซึ่งคานวณได้ จาก
สัดส่วนร้ อยละของค่า IVI ของพันธ์ชนิดหนึ่งเทียบกับพันธุ์ไม้ ท้งั หมด จากการศึกษาลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศ
ไม้ สะทอนเป็ นไม้ เด่น พบว่าไม้ สะทอนมีค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศและค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศสัมพัทธ์สูงที่สุด
คือ 29.22% และ 9.74% ตามลาดับ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะการกระจาย ความหนาแน่ น และการเจริญเติบโตของ
ไม้ สะทอน ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสังคมพืช
การเปรียบเทียบลั กษณะสัง คมพื ชในป่ าเบญจพรรณที่มีไ ม้ สะทอนเป็ นไม้ เ ด่ น และลักษณะสังคมพื ชในป่ า
เบญจพรรณที่มีไม้ สักเป็ นไม้ เด่น ซึ่งสามารถพิจารณาได้ จากค่าต่างๆ ได้ แก่ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ความ
หนาแน่ น พื้ นที่หน้ าตัดรวมของลาต้ นที่ความสูงระดับอก ซึ่งพบว่ าจานวนชนิดพั นธุ์ไม้ ต่อแปลงในพื้ นที่สังคมพื ชป่ า
เบญจพรรณที่มไี ม้ เด่นต่างชนิดกัน ค่อนข้ างมีความแตกต่างกัน ในป่ าเบญจพรรณที่มไี ม้ สะทอนเด่นมีจานวนชนิดพันธุไ์ ม้
35 ชนิด/ไร่ และที่มีไม้ สกั เด่นมีจานวนชนิดพันธุไ์ ม้ 43 ชนิด/ไร่ สาหรับค่าความหนาแน่นของพันธุไ์ ม้ ท้งั หมดในแต่ละ
สังคมพบว่ า ป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สะทอนเด่ นมีค่ามากกว่ า คือ 328.8 ต้ น/เฮกแตร์ และที่มีไม้ สักเด่น มีค่าเท่ากับ
303.1 ต้ น/เฮกแตร์ สาหรับป่ าที่มีพ้ ืนที่หน้ าตัดรวมของลาต้ นที่มีความสูงระดับอกสูงที่สดุ คือ ป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สกั
เด่น มีค่าเท่ากับ 64.2 ตร.ม./ไร่ ซึ่งมากกว่าที่มีไม้ สะทอนเด่น มีค่าเท่ากับ 5.0 ตร.ม./ไร่ แสดงให้ เห็นว่าป่ าเบญจ
พรรณที่มีไม้ สกั เด่นมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สะทอนเด่น จึงทาให้ ป่าเบญจพรรณที่ไม้ สกั เด่นมี
พั นธุ์ไม้ ขนาดใหญ่ กว่ าจึงมีพ้ ื นที่หน้ าตัดรวมของลาต้ นที่มีความสูงระดับอกมากกว่ าป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สะทอนเด่น
(ศศิวิมล, 2558)
ในสังคมพื ชป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สะทอนเด่ นกับสังคมพื ชป่ าเบญจพรรณที่มีไม้ สักเด่ นนั้น มีค่าดัชนีความ
หลากหลายของชนิดพันธุไ์ ม้ ท่ใี กล้ เคียงกัน โดยในสังคมพืชป่ าเบญจพรรณที่มตี ้ นสะทอนเด่นมีค่าเท่ากับ 4.34 และสังคม
พืชป่ าเบญจพรรณที่มีต้นสักเด่นค่าเท่ากับ 3.29 (ศศิวิมล, 2558). จากข้ อมูลดังกล่ าวแสดงให้ เห็นว่าสังคมป่ าเบญจ
พรรณที่มีต้นสะทอนเด่นและไม้ สกั เด่นมีค่าใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะเนื่องจากความต้ องการปัจจัยสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
และการปรับตัวเข้ าหากับสภาพปัจจัยของสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพนั้น (Tsutsumi, et al., 1983)
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สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาสังคมพืชของระบบนิเวศที่มีไม้ สะทอนเป็ นไม้ เด่น พบพันธุไ์ ม้ ในแปลงสุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน
35 ชนิด ซึ่งมีค่าความหลากหลายของชนิดพันธุไ์ ม้ (Shannon-wiener index) เท่ากับ 4.34 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 52.6
ชนิดต่อไร่ และพื้นที่หน้ าตัดลาต้ นรวมเท่ากับ 5.0 ตารางเมตรต่อไร่ สาหรับพันธุ์ไม้ ท่พี บมาก มีการกระจายทั่วพื้นที่
ศึกษา และมีความเด่ นมากที่สุดคือ สะทอน ซึ่งมีความถี่เท่ากับ 100.00% มีความหนาแน่ นเท่ากับ 5.58 ต้ นต่อไร่
มีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 10.62% และมีพ้ ืนที่หน้ าตัดลาต้ นที่ความสูงระดับอกรวมเท่ากับ 6.07 ตารางเมตรต่อไร่
จึงเป็ นพันธุไ์ ม้ ท่มี อี ทิ ธิพลต่อสังคมพืชมากที่สดุ และมีค่าดัชนีความสาคัญทางนิเวศวิทยาของพันธุไ์ ม้ เท่ากับ 29.22 ซึ่งเป็ น
พันธุไ์ ม้ ท่มี อี ทิ ธิพลต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของสังคมพืชมากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ติ้วขาว ยาบใบยาว แดง รัง ก่อ
เดือย และประดู่ป่า เป็ นต้ น
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