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การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน 

ประเสริฐ ติยานนท์, สิรินทร์ ติยานนท์* และ ปิยพงษ์ สืบเสน 

ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 
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บทคัดย่อ : การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งท่ีมีไม้ลาน ได้ด าเนินการศึกษาในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต าบลบุ
พราหมณ์ อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2558 สภาพพื้นท่ีเป็นป่าดิบแล้งท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม มี
ไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายท่ัวไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังปนหิน  โดย ใช้แปลงตัวอย่างขนาด 4040 เมตรเป็น
หน่วยทดลอง โดยมีจ านวน 1 ปัจจัยคือระดับของความลาดชัน ซ่ึงมี 2 ระดับ ( treatments) คือพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดชันปานกลาง 
ด าเนินการจ านวน 4 ซ้ า (replications) ท้ังน้ี ท าการศึกษาศึกษากับชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจ านวน 7 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง 
ตะเคียนทอง มะไฟ หว้า แดง  และลาน โดยปลูกด้วยระยะปลูก 22 เมตร และปลูกสลับอย่างเป็นระบบ จากนั้นบันทึกการเจริญเติบโต
ทางด้านความโตท่ีระดับความสูง 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงท้ังหมดทุกๆ รอบ 6 เดือน จากการศึกษาพบว่า เมื่ออายุ 5 
ปี (ปี 2558) ต้นไม้ทุกชนิดในพื้นท่ีราบมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงท้ังหมดสูง
กว่าในพื้นท่ีลาดชันปานกลาง โดยในพ้ืนท่ีราบน้ัน มีค่าร้อยละของการรอดตาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูง 10 ซม เหนือพื้นดิน 
และความสูงท้ังหมด อยู่ระหว่าง ร้อยละ 20.51–55.05, 17.25–24.82 มม. และ 117.20–171.55 ซม ตามล าดับ ในขณะท่ีพื้นลาดชัน
ปานกลางน้ัน มีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00–19.54, 5.13–8.56 มม. และ 22.5–104.80 ซม. ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบว่า ไม้มะค่าโมง
มีการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในพื้นท่ี ท้ังในพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดชันปานกลาง โดยมีค่าของตัวแปรชี้วัดการเจริญเติบสูงสุดท้ังใน
ส่วนของอัตราการรอดตาย การเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ท้ังน้ียกเว้นการเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงในพื้นท่ีลาดชันปานกลางซ่ึงมีค่าสูงสุดเป็นล าดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง 
ค าหลัก :  ปลูกเสริม, ฟื้นฟู, ระบบนิเวศ, ไม้ลาน, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 
Abstracts:  Trial on Rehabilitation of Degraded Corypha lecomtei Becc. Bearing Dry Evergreen Forest by 
Enrichment Planting 
Prasert Tiyanon, Sirin Tiyanon* and Piyapong Suebsen.  
Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 
Chatuchak, Bangkok 10900 
*Corresponding author : tsirin3945@yahoo.com 

A trail on rehabilitation of degraded Corypha lecomtei Becc. bearing Dry Evergreen Forest by enrichment planting 
was conducted at Khao Yai National Park, Tambon Bupharm, Nadi District, Prachinburi Province from October 2010 
to September 2015. Soil texture of the studied area was sandy loam derived from lateritic stone. There were  2 
treatments, plain and moderate slope areas, with 4 replications of 40x40 m. plots were implemented. Seven native 
species to the forest; namely Dipterocarpus alatus (Roxb.), Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, Hopea odorata Roxb. Ex 
G. Don, Baccaurea ramiflora Lour., Syzygium cumini (L.) Skeels, Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa 
and Corypha lecomtei Becc. ex lecomtei were tested with systematically alternative planting. The stem diameter at 
10 cm above ground (D10) and total height of all survived seedling were measured every six months interval. Growth 
of both diameter and height and survival rate were analyzed. At 5 years of age the seedlings of all species grown in 
plain area performed better in all the interested variables; growth at D10, total height and survival rate. The quantity 
of these variables of the seedlings in the plain area are ranged between 20.51–55.05%, 17.25–24.82 mm. and 117.20-
171.55 cm. while all of those in the moderate slope were 0.00–19.54%, 5.13–8.56 mm. and 22.5–104.80 cm., 
respectively. A. xylocarpa performed outstandingly in both areas, plain and moderate slope, with the highest quantities 
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of all those three variables; survival rate and growth of D10 and total height, except the total height of the seedlings 
grown in moderate slope being second to H. odorata.    
 
Keywords : rehabilitation, Corypha lecomtei Becc., enrichment planting, Khao Yai National Park    

บทน า 

ลานหรือไม้ลาน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท่ีอยู่ในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) เป็นพันธุ์ไม้ดึกด าบรรพ์ท่ีไม่ขึ้นแพร่หลาย
นัก มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาและแถบเมดิเตอร์เรเนียนส่วนใหญ่จะชอบขึ้นอยู่ในท่ีมีอากาศชื้นเย็น  มีฝนตกมากปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดีท่ีสุดในดินท่ีมีความชื้นสูง ดินมีการระบายน้ าได้ดีไม่ชอบน้ าขัง ต้นลานมีความคงทนต่อภัยธรรมชาติเป็นอย่างดี  
แม้ต้นยังมีขนาดเล็กถึงแม้จะถูกไฟไหม้ก็จะงอกขึ้นได้ในโอกาสต่อไป เพราะรากของต้นลานฝังลงในดินลึกมาก ต้นลานท่ีพบในประเทศ
ไทยมี 3 ชนิด (ส านักงานหอพรรณไม้ 2557, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2554 ข.) คือ 

1. Corypha lecomtei Becc. Ex lecomte  มีชื่อสามัญเรียกว่า  ลาน lan, ลานป่า lan pa, ลานกบินทร์  lankabin 
(General); Corypha  ในธรรมชาติพบในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ท้ังเวียดนามและไทยนิยมน ามาใช้เขียนหรือจารึกอักษร ลาน
ชนิดน้ีพบมากท่ีบ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านวังมืด ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี บ้านท่าฤทธิ์  ต าบลวังม่วง  
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บริเวณผานกเค้า อ าเภอผานกเค้า จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังพบท่ัวไปบริเวณจังหวัดลพบุรี ตาก 
พิษณุโลก นครปฐม และในอุทยานแห่งชาติทับลาน จัดว่าเป็นพันธุ์ไม้ด้ังเดิมของไทย 

2. C. utan Lam. ชื่อสามัญเรียกว่า ลาน lan, ลานใต้ lantai ลานพรุ Lanphru ( Peninsular) ; Gebang palm ชอบขึ้นตามแนวชายฝั่ง
แม่น้ าหรือในพื้นท่ีชุ่มน้ ามีการกระจายตั้งแต่อินเดียจนถึงฟิลิปปินส์และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบมากในแถบภาคใต้ 
เขตอ าเภอเชียรใหญ่และอ าเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอระโนดจังหวัดสงขลาและตามเส้นทางจากจังหวัดกระบี่ถึงพังงา ลานพรุ 
มีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากลานชนิดอื่น คือล าต้นสูงคล้ายต้นตาลขึ้นอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากตามท่ีราบท้องทุ่งแม้พ้ืนท่ีน้ าท่วมขัง 

3. C. umbraculifera L. เป็นปาล์มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบมีขนาดใหญ่รูปพัดค่อนข้างกลม
คล้ายใบตาล บางทีเรียกปาล์มพัด มีชื่อสามัญว่าลานวัด lanwat (General) หรือลางหมึ่งเทิง lang-mueng-thoeng (Karen–Northern) 
หรือ Fan palm, Lontar palm, Talipot palm ลานชนิดน้ีมีถิ่นก าเนิดในศรีลังกาและอินเดีย จนเป็นต้นไม้ประจ าชาติของศรีลังกา 
ประเทศไทยไม่พบในธรรมชาติ แต่มีการน าเอามาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย (โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 ) 

ส าหรับลานท่ีศึกษาในครั้งน้ี คือ ลานป่า (C. lecomtei Becc. ex lecomte)    

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ลานท่ีใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์ไม้ป่าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในป่าลานท่ีด าเนินการ 
3. เพื่อหาชนิดพันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมในการฟื้นฟูป่าดิบแล้งท่ีมีไม้ลาน 

พื้นที่ด าเนินการ  

หน่วยพทัิกษอ์ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.7 (ล าพระยาธาร) หมู่ท่ี 10 ต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   

ลักษณะภูมิประเทศ  

 มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 70-120 เมตรสภาพพื้นท่ีเป็นป่าดิบแล้งท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม พันธุ์ไม้ส าคัญ ได้แก่ 
ส้มกบ มะเดื่อ ปออีเก้ง ข่อยหนามและน้ าจ้อย  มีไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายท่ัวไป ลักษณะดิน จากการส ารวจ พบว่าในพื้นท่ีราบ 
เป็นดินร่วนปนแป้ง ดินร่วนปนทราย และในพื้นท่ีลาดชันปานกลางเป็นดินลูกรังปนหิน   
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ลักษณะภูมิอากาศ 

 ปริมาณน้ าฝนตลอดปีเฉลี่ย 1,870 มิลลิเมตร ฝนตกชุกท่ีสุดในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุด
เฉลี่ย 301.8 มิลลิเมตรในเดือนกันยายนและต่ าสุดเฉลี่ย 6.2 มิลลิเมตรในเดือนธันวาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง 
เดือนมกราคม อากาศหนาวเย็นในเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ าสุด 21.0 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวมากในเดือนเมษายนซ่ึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.5 องศาเซลเซียส ส าหรับ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.7 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, ติดต่อส่วนตัว 2559)  

วิธีการศึกษา 

การเตรียมแปลงทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. คัดเลือกพื้นท่ีซ่ึงใกล้เคียงกัน บริเวณใกล้กับทางตรวจการณ์ หน่วยพิทักษ์ป่า ขญ 7 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากน้ัน 
วางแปลงทดลองขนาด 4040 เมตร จ านวน 2 รูปแบบ (treatments) 4 ซ้ า ประกอบด้วย 1. พื้นท่ีราบ และ 2. พื้นท่ีลาดชันปานกลาง 
(ความลาดชันประมาณ 15–20 องศา) 

2. สุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นท่ีแปลงขนาด 4040 ทุกแปลง ท่ีระดับความลึก 0–5 เซนติเมตร จากระดับผิวดิน  
โดยสุ่มเก็บตัวอย่างในช่วงกลางเดือน ทุกเดือน น าตัวอย่างดินไปหาความชื้น (soil moisture) โดยน าตัวอย่างดินมาอบท่ีอุณหภูมิ  
105 องศา เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นค านวณหาความชื้นในดิน โดยน้ าหนัก จากสูตร  

 ความชื้นของดินโดยน้ าหนัก (%)              =  น้ าหนักดินสด – น้ าหนักดินแห้ง   100 
           น้ าหนักดินแห้ง 

3. เตรียมกล้าไม้ 7 ชนิดได้แก่ ยางนา Dipterocarpus alatus (Roxb.) มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
ตะ เ คี ย นทอ ง  Hopea odorata Roxb. Ex G. Don มะ ไฟ  Baccaurea ramiflora Lour. ห ว้ า  Syzygium cumini (L.) Skeels  
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa และลาน Corypha lecomtei Becc. ex lecomtei โดยเตรียมไว้ข้ามปี 
ขุดหลุมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรและลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จากน้ันปลูกกล้าไม้ 7 ชนิดดังกล่าว เป็นแถวโดย 
ปลูกเสริมเข้าไปในพื้นท่ีดังกล่าวท่ีมีไม้ลานขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ด้วยวิธีการปลูกสลับกันไปในแต่ละชนิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระยะปลูก  
22 เมตร 

4. บ ารุงรักษาแปลงทดลอง โดยการแผ้วถางวัชพืชปีละ 2 ครั้ง  ปลูกซ่อม ปีละ 1 ครั้ง 
5. บันทึกข้อมูลการรอดตาย ความโต (เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงท้ังหมดของกล้าไม้ 

ท่ีปลูกปีละ 2 ครั้ง ในฤดูฝนและฤดูแล้ง) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค านวณอัตราการรอดตายและค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ 10 เซนติเมตร (D10) เหนือพื้นดิน และความสูงท้ังหมด 
(Total Height) ของกล้าไม้ท่ีปลูก 

ระยะเวลาในการศึกษา 

 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2558 

ผลการศึกษา 

1. การรอดตายของกล้าไม ้

 เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นท่ีราบ ไม้มะค่าโมงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ ลานและหว้า (86.2, 83.0 และ 
71.6 % ตามล าดับ)  ในขณะท่ี ไม้มะไฟ มีอัตราการอดตายต่ าสุด (35.9%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง มะค่าโมง  
มีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นกัน รองลงมาคือ แดงและตะเคียนทอง (78.2, 50.0 และ 34.3 % ตามล าดับ) และไม้ยางนา มีอัตราการอด
ตายต่ าสุด (1.0 %) (Table1, Figure 2) 
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จนกระท่ังเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและ
ตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามล าดับ)  ในขณะท่ีไม้มะไฟ ยังคงมีอัตราการอดตายต่ าสุด (20.5%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นท่ี
ลาดชันปานกลาง  มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นเดิม รองลงมาคือ ตะเคียนทองและแดง  (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามล าดับ) 
และไม้ยางนา มีอัตราการอดตายต่ าสุด (0%) โดยในปีท่ี 3 ไม้ยางนาได้ตายหมดทุกต้น (Table1, Figure 2)  

2. ความผันแปรของความชื้นของดินในรอบปี 

 ความผันแปรของความชื้นของดินโดยน้ าหนักรายเดือนในพื้นท่ีศึกษาในรอบ 5 ปี (ตั้งแต่เดือน เมษายน 2553 ถึง  
เดือนสิงหาคม 2558) พบว่าความชื้นในดินมีความผันแปรในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง (Fig. 3) อันเน่ืองมาจากความผันแปร 
ของปริมาณน้ าฝนในรอบปีและปริมาณน้ าฝนท่ีตกในแต่ละเดือนมีความสัมพันธ์กับความชื้นของดินโดยตรง (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548) 
และสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณน้ าฝนในพื้นท่ีใกล้เคียง คือเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงแล้งสุด และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน  
เป็นช่วงท่ีท่ีฝนตกชุกท่ีสุด  ซ่ึงการรอดตายและการเติบโตของกล้าไม้ในระยะแรกของการตั้งตัวของกล้าไม้ในพื้นท่ีขึ้นอยู่กับ  
ปริมาณความชื้นของดินเป็นหลัก (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548) 

3. การเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ D10 

 เมื่อไมม้ีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยางนาและหว้า ( 8.69, 8.36 และ 8.16 มม. 
ตามล าดับ) ในขณะท่ีไม้แดงมีค่า D10 ต่ าสุด (5.59 มม.) (Table1, Figure 4) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง หว้า มีการเจริญเติบมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (5.63, 5.44 และ 4.72 มม. ตามล าดับ) และไม้แดงมีค่า D10 น้อยท่ีสุด (2.65 มม.) (Table1, Figure 5)             

จนกระท่ังเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ 
24.03 มม. ตามล าดับ) โดยไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (17.25%) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง หว้ามีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมา 
คือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม. ตามล าดับ) และไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ย D10 ต่ าสุด (5.13 มม.) (Table1, Figure 4–5) 

4. การเจริญเติบโตทางด้านความสูง 

เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทองและยางนา 
(72.73, 60.64 และ 59.15 ซม.ตามล าดับ) และไม้แดงมีค่าความสูงต่ าสุด (24.36ซม.) (Table1, Figure 6) ในขณะท่ีพื้นท่ีลาดชันปาน
กลาง มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (64.98, 54.00 และ 51.00 มม.  ตามล าดับ)  
และไม้แดงมีค่าความสูงต่ าสุด (15.36 ซม.) (Table1, Figure 7) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Nakamura et al. (1991) พบว่า เมื่อ
อายุ 1 ปี ไม้มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับไม้พะยูง ตะเคียนทองและยางนา  

 จนกระท่ังเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นท่ีราบ ไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด  รองลงมาคือ ตะเคียนทอง
และแดง (171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามล าดับ) โดยท่ีไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (117.2 ซม.) (Table1, Figure 6) ส่วนพื้นท่ี 
ลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและหว้า (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามล าดับ) 
ในขณะท่ีไมม้ะไฟมีค่าเฉลี่ยความสูงต่ าสุด (51.0 ซม.) (Table1, Figure 7) 

บทสรุป 

1. การรอดตายของไม้ปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน พบว่า ไม้ทุกชนิดท่ีปลูกในพื้นท่ีราบ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การรอดตาย เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ D10 และความสูงท้ังหมด สูงกว่าปลูกในพื้นท่ีลาดชัน โดยเมื่ออายุ 5 ปี ในพื้นท่ีราบไม้มะค่าโมง  
มีค่าเฉลี่ยการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามล าดับ) ในขณะท่ีไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การอดตายต่ าสุด (20.5%) ส่วนกล้าไม้ท่ีปลูกในท่ีพื้นลาดชันไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตายสูงสุดรองลงมาคือ ตะเคียนทองและ
แดง (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามล าดับ) และไม้ยางนา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (0%) 

2. ความชื้นของดินในพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดชันน้ันมีค่าใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันเลย (Figure 3) จึงอาจจะไม่ใช่ปัจจัย
ท่ีท าให้การรอดตาย  การเติบโต แตกต่างกัน  

3. การเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ D10 เมื่ออายุ 5 ปี  พบว่า ในพื้นท่ีราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยD10 สูงสุด 
รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ 24.03 มม.ตามล าดับ ) โดยไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย D10 ต่ าสุด (17.25 มม.) ส่วนในพื้นท่ีลาด
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ชัน ไม้หว้ามีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม.ตามล าดับ) และไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย 
D10 ต่ าสุด  (5.13 มม.)  

 4. ส่วนการเติบโตทางด้านความสูงพบว่า ในพื้นท่ีราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทองและแดง 
(171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามล าดับ) โดยที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (117.2 ซม.) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมี
ค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและหว้า  (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามล าดับ ) ในขณะท่ีมะไฟมีค่าเฉลี่ย 
ความสูงต่ าสุด (51.0 ซม.)  

 5. จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ไม้มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในพื้นท่ี ท้ังในพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีราบและ 
พื้นท่ีลาดชันปานกลาง โดยมีค่าของตัวแปรชี้วัดการเจริญเติบสูงสุดท้ังในส่วนของอัตราการรอดตาย การเจริญเติบโตทางด้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ท้ังน้ียกเว้นการ เจริญเติบโตทางด้านความสูงในพื้นท่ีลาดชันปานกลางซ่ึงมี
ค่าสูงสุดเป็นล าดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง  ซ่ึงไม้มะค่าโมง ตะเคียนทองและยางนา น่าจะเป็นพันธุ์ไม้ท่ีจะท าให้การปลูกป่ามีโอกาส
ประสบความส าเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นท่ีราบ  ส่วนในพื้นท่ีลาดชันน้ัน ไม้ตะเคียนทอง มะค่าโมงและหว้า น่าจะเป็นตัวเลือกท่ีดี   
แม้ไม้มะค่าโมงจะเป็นไม้ท่ีโตช้า แต่มีความแข็งแรงทนทาน ขัดและชักเงาได้ดี เหมาะส าหรับใช้ในการก่อสร้างต่างๆ  ท่ีต้องการ 
ความแข็งแรงทนทาน ใช้ท าเครื่องเรือนชั้นดี (เกียรติก้องและคณะ (2536) จึงน่าท่ีจะมีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นท่ีป่าลานท่ีมีสภาพเสื่อม
โทรมน้ีได้ จะท าให้เกิดผืนป่าท่ีสวยงาม เหมาะแก่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะท าให้เกิดคุณค่าและ  
มูลค่ามหาศาลในอนาคตได้ 
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Figure 1  Average survival rate of enrichment species in plain area 

 

Figure 2   Average survival rate of enrichment species in moderate slope area. 

 

Figure 3   The variation of soil moisture content at top soil layer (0-5 cm) in study area. 
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Figure 4   Average diameter at 10 cm. of enrichment species in plain area 

 

Figure 5   Average diameter at 10 cm. of enrichment species in moderate slope area 

 

Figure 6   Total height of enrichment species in plain area 

 

Figure 7   Total height of enrichment species in moderate slope area 


