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การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า 

เดีย พนิตนาถ แชนนอน* และ สตีเฟน เอลเลียต 

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
*ช่ือผู้เขียนหลัก : p.dia.shannon@gmail.com 

บทคัดย่อ : วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นเทคนิคการฟื้นฟูป่าเขตร้อนท่ีมีการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นการปลูกไม้ท้องถิ่น 20-30 ชนิดท่ีมี
อัตราการรอดตายและเจริญเติบโตสูง มีเรือนยอดแผ่กว้าง (เพื่อสร้างร่มเงาในการก าจัดวัชพืช) และสร้างทรัพยากร (เช่น ผลสด น้ าหวาน) 
ดึงดูดสัตว์กระจายเมล็ดให้เข้ามาในพื้นท่ี (เพื่อการกลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพ) การคัดเลือกชนิดท่ีรวมเอาลักษณะเหล่าน้ี
จากพืชหลายร้อยชนิดในป่าเขตร้อนเป็นความท้าทายส าคัญ การศึกษาน้ีเราเสนอแนวทางท่ีรวมเอามาตรฐานขั้นต่ าและดัชนีความ
เหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อใช้จัดอันดับชนิดไม้โครงสร้างท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีอธิบายโดยใช้การศึกษาจากระบบนิเวศป่าไม่ผลัดใบท่ีราบต่ าใน
จังหวัดกระบี่ ภาคใต้ของประเทศไทย จากการศึกษามากกว่า 8 ปี เกี่ยวกับข้อมูลชีพลักษณ์ การผลิตกล้าไม้ และการปลูกไม้ป่าท้องถิ่น
จ านวน 80 ชนิด ในแปลงทดลอง (พื้นท่ีรวม 10 เฮกตาร์) มีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาติดผล กลไกการกระจายเมล็ด และอัตราการงอกของ
เมล็ด รวมท้ังการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะช า การรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงปลูกทดลอง จากข้อมูล
ภาคสนามหลังฤดูฝนครั้งที่ 2 ภายหลังการปลูก มีการคัดชนิดท่ีไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ าออก จากน้ันเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าสูงสุด (บ่ง
บอกถึงศักยภาพสูงสุดของชนิด) วิธีการน้ีสามารถรวมเอาลักษณะท่ีชุมชนท้องถิ่นให้ความส าคัญและการถ่วงน้ าหนักของบางลักษณะเด่น
เข้ามาพิจารณาด้วย ค่าเฉลี่ยท าให้ผลท่ีได้ค่อนข้างไม่เปล่ียนแปลงแต่จ าเป็นต้องมีจ านวนซ้ าของการทดลองมากพอ แนวทางที่พัฒนาจาก
การศึกษาน้ีสามารถน าไปปรับใช้กับโครงการฟื้นฟูอื่นๆ ในประเทศเขตร้อน แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูลปริมาณ
มากแต่เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีไม่ซับซ้อนและชุมชนสามารถท าได้เอง 
ค าส าคัญ : วิธีพรรณไม้โครงสร้าง, การฟื้นฟูป่า, ป่าเขตร้อนท่ีต่ า, ภาคใต้ของประเทศไทย 

Abstract : Selection of Native Tree Species for Restoring Forest Ecosystems 
Dia Panitnard Shannon* and Stephen Elliott 
Forest Restoration Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Amphur Muang, 
Chiang Mai 50200 
*Corresponding author : p.dia.shannon@gmail.com 

The framework species method is a well-established tropical forest restoration technique, which involves planting 
20-30 indigenous forest trees species, with high survival and growth rates, dense spreading crowns (to shade out 
weeds) and which produce resources (e.g. fleshy fruits, nectar) that attract seed-dispersing animals  
(for biodiversity recovery). Selecting species, which combine these characteristics, from amongst hundreds that grow 
in any tropical forest type, is challenging. Here, we proposed a combination of minimum standards and a suitability 
index to rank the suitability framework tree species, illustrated by a study of restoring lowland tropical evergreen 
forest in Krabi Province, southern Thailand. Over 8 years, 80 tree species, were subjected to phenology studies, 
propagation experiments and mixed-species field performance trials (10 ha). Data collected included fruiting periods, 
seed dispersal mechanisms and germination rates, seedling growth in the nursery and both survival and growth of 
planted saplings in the field. Species that failed to achieve a minimum survival standard, two rainy seasons after 
planting, were dropped, before applying a rank scoring system, comparing averaged data with maximum values 
(indicating maximum species potentials). The method was adapted to local needs by local people nominating which 
variables to include and their relative weightings. Average values produced the most stable results, but required 
more effort in terms of replication. The generic approach, developed by this study, can easily be adapted to 
restoration projects in other tropical countries. Although it relies on large data collection programs, data collection 
methods are simple and local people can easily implement them.  
Keywords : framework species method, forest restoration, lowland tropical forest, southern Thailand 



 

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
June 15-17, 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand 50 

 

บทน า 

 การสูญเสียพื้นท่ีป่าเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหน่ึงของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ส่งผลต่อการหายไปของ
ผลิตภัณฑ์และบริการจากระบบนิเวศหลายอย่างท่ีไม่อาจประเมินค่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมสมดุลของสภาพแวดล้อมในหลาย
ระดับ พื้นท่ีป่าท่ีหายไปมีส่วนปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศถึงร้อยละ 20-25 ของการปลดปล่อยคาร์บอนท้ังหมดท่ีเกิดจากมนุษย์ 
การสูญเสียพื้นท่ีป่าจัดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก จากการศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
พบว่าพ้ืนท่ีป่าเขตร้อนหายไปในอัตราประมาณ 7.6 ล้านเฮกแตร์/ปี ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2000 คิดเป็นร้อยละ 0.49 เฮกแตร์/ปี จากสถิติ
ดังกล่าวคิดเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 880 ล้านตัน/ปี (Achard et al., 2014) ภูมิภาคเขตร้อนไม่เพียงเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการสูญเสียพื้นท่ีป่าจ านวนมากเท่าน้ัน แต่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการฟื้นฟูด้วย ความพยายามในการฟื้นฟู
ทางนิเวศวิทยามีวิธีปฏิบัติท่ีหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ความพยายามในการก าจัดหรือป้องกันสิ่งรบกวนเพื่อเปิดโอกาสให้กระบวนการฟื้นตัว
ตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ (การฟื้นฟูเชิงรับ) ไปจนถึงความพยายามในการกระตุ้ นและปรับวิถีของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  
(การฟื้นฟูเชิงรุก) (Holl and Aide, 2010) ทรัพยากรจ านวนมากท้ังเงินและเวลาได้ถูกทุ่มเทไปกับการฟื้นฟู 2 วิธีหลัก ได้แก่ การฟื้นฟู
โดยการปลูกกล้าไม้และการปลูกด้วยเมล็ด  

 วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นหน่ึงในเทคนิคการฟื้นฟูป่าเขตร้อนท่ีมีการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นการปลูกกล้าไม้ท้องถิ่น  
20-30 ชนิดท่ีมีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ การมีอัตราการรอดชีวิตสูงหลังปลูก เจริญเติบโตเร็ว สร้างเรือนยอดท่ีกว้าง และความสามารถใน
การผลิตทรัพยากรท่ีสัตว์ต้องการได้เร็ว (เช่น น้ าหวาน ผลไม ้หรือที่ท ารัง) หรือเป็นพืชชนิดท่ีมีความสามารถในการฟื้นตัวหลังโดนไฟไหม้
ได้ดี (หากฟื้นฟูในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า) เป็นต้น (FORRU, 2006) ภายหลังการปลูกมีการดูแลกล้าไม้ต่อเน่ืองไปอีก 2 ปี
หรือมากกว่าน้ัน (เช่น การก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย เป็นต้น) ต้นไม้ท่ีปลูกจะสามารถยึดครองพื้นท่ีโดยสร้างร่มเงาคลุมวัชพืชท่ีเป็นไม้ล้มลุก
จนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ พรรณไม้โครงสร้างประกอบด้วยไม้เบิกน าและไม้เสถียรท าให้สามารถสร้าง เรือนยอดท่ีมีหลายชั้นคล้าย
โครงสร้างป่าตามธรรมชาติ วิธีการน้ีเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีกล้าไม้ธรรมชาติเหลืออยู่น้อยกว่า 3,100 ต้น/เฮกแตร์ (หรือ 500 ต้น/ไร่) มีป่า
ธรรมชาติเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้การมีอยู่ของสัตว์ช่วยกระจายเมล็ดจะส่งผลอย่างมากต่อความส าเร็จของการฟื้นฟูด้วยวิธี
ดังกล่าว  

การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อค้นหาพรรณไม้โครงสร้างของแต่ละพื้นท่ีอาจเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสร้างความสับสนต่อนักฟื้นฟู
หรือผู้เกี่ยวข้อง มีวิธีการ 2 แบบท่ีมีการกล่าวถึงว่าสามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการการคัดเลือกชนิด ได้แก่ วิธีมาตรฐานขั้นต่ าและวิธี
ดัชนีความเหมาะสม เป็นการจัดอันดับชนิดท่ีเหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูป่าตามคุณลักษณะท่ีถูกเลือก อย่างไรก็ตามการคัดเลือกมักจะ
ต้องใช้วิธีท้ังทางคุณภาพและปริมาณ โดยใช้ข้อมูลความสามารถของกล้าไม้ท้องถิ่นอายุประมาณ 18 หลังจากการปลูก (FORRU, 2006) 
ในการประเมินศักยภาพของชนิดพืชท่ีอาจมีคุณสมบัติการเป็นพรรณไม้โครงสร้าง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ในการเสนอแนวทางท่ีรวม
เอาวิธีมาตรฐานขั้นต่ าและวิธีดัชนีความเหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อใช้คัดเลือกชนิดไม้โครงสร้างท่ีเหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีอื่นต่อไป 

วิธีการ 

 การศึกษาน้ีด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน 
(พฤษภาคม – พฤศจิกายน) และฤดูแล้ง (ธันวาคม – เมษายน) ความชื้นสัมพัทธ์สูงตลอดท้ังปี ระหว่างร้อยละ 75 ถึง 100 อุณหภูมิต่ าสุด 
16.9 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจาก 26.9 องศาเซลเซียสในเดือน
มกราคมถึง 28.5 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2 ,568 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 
(348 มิลลิเมตร) และเดือนกันยายน (419 มิลลิเมตร) ประเภทป่าท่ีส าคัญในพื้นท่ีคือ ป่าดิบท่ีมีฤดูกาล (ผสมไผ่) (evergreen seasonal 
forest with bamboo) และป่าพรุน้ าจืด (fresh water peat swamp forest) เจริญอยู่ริมล าห้วย (FORRU, 2008) ระบบนิเวศดังกล่าว
จัดเป็นระบบนิเวศส าคัญส่วนหน่ึงของป่าดิบท่ีราบต่ าซ่ึงก าลังถูกคุกคามอย่างหนักในภาคใต้ของประเทศไทย 

 ป่าดิบท่ีมีฤดูกาล (ผสมไผ่) จะพบในพื้นท่ีสูงกว่าป่าพรุน้ าจืดเล็กน้อย ส่วนใหญ่พบในบริเวณท่ีมีชั้นหินทรายเป็นฐานด้านล่าง 
ความสูงมากกว่า 25 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีการระบายน้ าดีกว่าป่าพรุ ป่าแน่นทึบสร้างทรงพุ่มหนาและไม่ผลัดใบ ต้นไม้ขนาดใหญ่
ระดับเรือนยอดอาจสูงถึง 40 เมตร ไม่พบพูพอนและรากอากาศท่ีถือเป็นลักษณะเด่นของป่าพรุ พรรณไม้เด่นในป่าประเภทน้ี ได้แก่ 
Enicosanthum fuscum (King) A.S. (Annonaceae) Schima wallichii (DC.) Korth. (Theaceae) Irvingia malayana Oliv. ex 
Benn. (Irvingiaceae) Callerya atropurpurea (Wall.) Schot (Leguminosae, Papilionoideae) Tetrameles nudiflora R. Br. 
ex Benn. (Datiscaceae) Cinnamomum iners Reinw. ex Bl. (Lauraceae) Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hk. f. (Lauraceae) 
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Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thw. (Euphorbiaceae) Castanopsis schefferiana Hance (Fagaceae) แ ล ะ 
Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehd. (Fagaceae) (FORRU, 2008) 

 ป่าพรุน้ าจืดครอบคลุมพื้นท่ีราว 2.5 ตารางกิโลเมตร ท่ีความสูง 25 - 75 เมตรจากระดับน้ าทะเล บริเวณรอบสระมรกตและ
ตลอดริมห้วยที่อยู่ติดกัน เรือนยอดแน่นทึบและอาจสูงถึง 40 เมตร ต้นไม้ท่ีอยู่ระดับเรือนยอดมักจะมีขนาดใหญ่มากและหลายชนิดสร้าง
พูพอนและรากหายใจ ต้นไม้ท่ีมักพบในระดับเรือนยอดและมีความโดดเด่นมาก ได้แก่ Dipterocarpus kerrii King (Dipterocarpaceae)  
Canarium patentinervium Miq. (Burseraceae) Toona ciliata M. Roem. (Meliaceae) Pometia pinnata J.R. & G. Forst. 
(Sapindaceae) Parkia timoriana (DC.) Merr. (Leguminosae, Mimosoideae) Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp. 
(Sonneratiaceae) Eugenia operculata Roxb. (Myrtaceae) Horsfieldia brachiata (King) Warb. (Myristicaceae) และ  Ficus 
variegate Bl. (Moraceae) (FORRU, 2008) 

ในแต่ละปีหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าจะประสานงานกับชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อวางแผนการฟื้นฟูป่า จาก
การศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2555 มีการศึกษาชีพลักษณ์ การผลิตกล้าไม้ และการทดลองปลูกไม้ท้องถิ่นจ านวน 80 ชนิด ในแปลง
ทดลองพื้นท่ีรวมประมาณ 10 เฮกแตร์ ท่ีกระจายอยู่ท้ังในพื้นท่ีของป่าสงวน ฐานปฏิบัติการป่าท่ีราบต่ าเขานอจูจี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาประบางคราม และพื้นท่ีส่วนตัวของชาวบ้านในพื้นท่ีอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (FORRU, 2008) มีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาติด
ดอกออกผล อัตราการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะช า รวมถึงการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นไม้ใน
แปลงทดลองติดต่อกันอย่างน้อยจนถึงหลังฤดูฝนครั้งท่ี 2 ภายหลังการปลูก (Elliott et al., 2013)  

การศึกษาน้ีจะเน้นคุณลักษณะของการเป็นพรรณไม้โครงสร้างส าหรับการคัดเลือกไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า ได้แก่ 
1) การรอดชีวิตในแปลงปลูก 2) ความกว้างเรือนยอด 3) ความสามารถในการดึงดูดสัตว์ (การมีผลสด) 4) ความสามารถในการผลิตกล้า
ในเรือนเพาะช า (ใชร้้อยละการงอกของเมล็ด) และ 5) การเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ (ของความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
คอราก) เริ่มจากใช้วิธีมาตรฐานขั้นต่ า (Elliott et al., 2013) คัดเลือกชนิดท่ีมีร้อยละการรอดชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์ออกจากกลุ่มเป้าหมาย 
จากน้ันเปลี่ยนค่าของแต่ละคุณลักษณะให้อยู่ในสเกลท่ีก าหนด (ตารางท่ี 1) โดยให้ชนิดท่ีมีค่าสูงสุดของคุณลักษณะน้ันได้คะแนนเต็มใน
ส่วนดังกล่าว จากน้ันค านวณค่าของชนิดอื่นๆ เทียบตามสัดส่วนท่ีลดหลั่นลงไป ยกเว้นคุณลักษณะท่ี 3 (ชนิดท่ีมีผลสดได้คะแนน=1 
นอกจากนั้นได้คะแนน=0) 

ค านวณค่าเฉลี่ยของตัวแปรการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ เปรียบเทียบรายชื่อชนิดท่ีได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยและ
ค่าสูงสุดของร้อยละการงอกของเมล็ดในเรือนเพาะช าประกอบกับค่าการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของกล้าไม้อายุ 18 
เดือน หลังปลูกหรือภายหลังฤดูฝนท่ีสองหลังปลูกเป็นเกณฑ์ เปรียบเทียบรายชื่อท่ีได้จากการใช้ข้อมูล 3 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 ใช้การ
เจริญเติบโตสัมพัทธ์ของท้ังความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ชุดท่ี 2 ใชค้วามสูงและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และชุดท่ี 3 ใชเ้ส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอรากและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ ในการค านวณดัชนีความเหมาะสม (Elliott et al., 2013) ร่วมกับคุณลักษณะอื่นๆ  

ผลการศึกษา 

 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU, 2006) จะมีไม้ท้องถิ่นเพียง 20 ชนิดท่ีมีร้อยละ
การรอดชีวิตสามารถผ่านการคัดเลือกการเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ส่วนท่ีเหลืออีก 16 ชนิดควรจะถูกคัดออกเน่ืองจากมีร้อยละการรอด
ชีวิตต่ าเกินไป (น้อยกว่าร้อยละ 45) อย่างไรก็ตามเน่ืองจากพื้นท่ีทดลองมีความแปรผันของสภาพแวดล้อมมาก ตั้งแต่พื้นท่ีเปิดโล่งเต็มไป
ด้วยวัชพืช พื้นท่ีท่ีก าลังมีการฟื้นตัวของไม้ล้มลุกและไม้พุ่มบางส่วน ไปจนถึงพื้นท่ีแนวล าห้วยตามขอบของสวนยางพารา เกณฑ์ร้อยละ
การรอดชีวิตขั้นต่ าจะถูกปรับลง จากเดิมกล้าไม้ท้องถิ่นมีร้อยละการรอดชีวิตต่ ากว่า 45 จะไม่ถูกพิจารณาให้เป็นพรรณไม้โครงสร้าง แต่
ในการศึกษาน้ีจะก าหนดร้อยละการรอดชีวิตขั้นต่ าไว้ท่ีร้อยละ 30 ภายหลังฤดูฝนท่ีสองหลังจากการปลูก ตามเกณฑ์ดังกล่าวจะมีไม้
ท้องถิ่นท้ังหมดจ านวน 36 ชนิดท่ีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (ตารางท่ี 2)   

เมื่อน าคุณลักษณะของการเป็นพรรณไม้โครงสร้างข้อ 1-3 มาพิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของร้อยละการงอกของ
เมล็ดในเรือนเพาะช าและการเจริญเติบโตของกล้าไม้อายุ 18 เดือน ในแปลงปลูก พบจ านวนของชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีมีค่าดัชนีความ
เหมาะสมสูงสุด 30 อันดับแรกค่อนข้างคล้ายคลึงกัน (ตารางท่ี 3) การใช้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรการเจริญเติบโตและร้อยละการงอก (แสดง
ถึงระดับความเป็นไปได้ในการผลิตกล้าไม้) จะท าให้คัดเลือกได้รายชื่อจ านวนชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีเหมือนกันแม้ว่าจะใช้ข้อมูลการเจริญเติบโต
คนละตัวแปรกัน 
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 เมื่อน ารายชื่อไม้ท้องถิ่นท่ีคัดเลือกโดยใช้ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของท้ังความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก
ประกอบกับค่าเฉลี่ยร้อยละการงอกของเมล็ดมาจัดล าดับ พบไม้ท้องถิ่นจ านวน 7 ชนิดท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเหมาะสมมากต่อการเป็นพรรณไม้
โครงสร้างเพื่อการฟื้นฟูป่าในระบบนิเวศป่าท่ีราบต่ า (ดัชนีความเหมาะสมร้อยละ 80-100) ไม้ท้องถิ่นอีกจ านวน 9 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่ม
เหมาะสม (ดัชนีความเหมาะสมร้อยละ 70-79) และอีก 14 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่มพอใช้ (ดัชนีความเหมาะสมน้อยกว่าร้อยละ 70) (ตารางที่ 
4) สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ไม้ท้องถิ่นกลุ่มน้ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มพอใช้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะข้อ 3) ความสามารถในการผลิตกล้า ไม้ท้องถิ่น
บางชนิดมีร้อยละการงอกของเมล็ดในเรือนเพาะช าต่ ามาก แต่สามารถใช้วิธีการขุดกล้าจากธรรมชาติมาทดแทนได้ หากต้องการทดสอบ
ความสามารถของชนิดดังกล่าวเพิ่มเติม อาจทดลองใช้วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ (เช่น การแช่น้ า การท าแผลบนเปลือกหุ้มเมล็ด เป็น
ต้น) อาจช่วยกระตุ้นความสามารถในการงอกหรือลดระยะพักตัวของเมล็ดพืชบางชนิด (FORRU, 2008) อีกทางเลือกหน่ึงคือการทดลอง
ฟื้นฟูโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดโดยตรงซ่ึงสามารถลดขั้นตอนการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงกล้าในเรือนเพาะช าออกไปได้ (Tunjai and Elliott, 
2012) นอกจากนี้หากสามารถแยกวิเคราะห์ไม้ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนท่ี เช่น พื้นท่ีเปิดโล่ง พื้นท่ีท่ีมีกระบวนการฟื้นตัวตาม
ธรรมชาติ หรือพื้นท่ีบริเวณขอบของแปลงปลูกยางพารา จะท าให้ได้รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่
ละพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทสรุป 
คุณลักษณะส าหรับการคัดเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการฟื้นฟูประกอบกับการพิจารณาของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือการน าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน การรวมเอาวิธีมาตรฐานขั้นต่ าและวิธีดัชนี
ความเหมาะสมเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือกให้มีน้ าหนักเชิงปริมาณมากขึ้น การใช้ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ท าให้
รายชื่อไม้ท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในการเป็นพรรณไม้โครงสร้างค่อนข้างเสถียรแม้จะใช้ตัวแปรการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้จ าเป็นต้อง
มีจ านวนซ้ าของการทดลองมากพอส าหรับการวิเคราะห์ หากมีรายชื่อของไม้ท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกน้อยเกินไป อาจปรับปรุง
โดยท าการทดลองเพื่อทดสอบศักยภาพของกล้าไม้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ชนิดท่ีเหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูอย่างแท้จริง เช่น ทดสอบกล้าไม้
จากแหล่งท่ีมาแตกต่างกัน (การเพาะเมล็ด กล้าไม้ธรรมชาติ หรือการใช้วิธีหยอดเมล็ดแทนการปลูกต้นไม้) ทดสอบวิธีการบ ารุงรักษา
แปลงปลูก (การตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย) หรือแยกวิเคราะห์ตามสภาพพื้นท่ีฟื้นฟู (พื้นท่ีเปิดโล่งหรือมีร่มเงา) เป็นต้น แนวทางท่ีพัฒนาจาก
การศึกษาน้ีเป็นแนวทางทีน่ าไปปฏิบัติได้ ไม่ซับซ้อน สามารถปรับใช้กับโครงการฟื้นฟูในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโครงการ “การวิจัยและการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องด าในประเทศไทยและประเทศพม่า” ผลักดันโดยสมาคม
อนุรักษ์นกแห่งสหราชอาณาจักร (RSPB) และโครงการดาร์วินแห่งสหราชอาณาจักร (Darwin Initiative) ส าหรับการสนับสนุนการเงิน
ส าหรับงานวิจัย และขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) ส าหรับความร่วมมือ นอกจากน้ีขอขอบคุณ 
Oriental Bird Club (OBC) ส าหรับการสนับสนุนกิจกรรมของเรือนเพาะช าท าให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า จังหวัดกระบี่ สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ขอขอบคุณอย่างที่สุดต่อหัวหน้าฐานปฏิบัติการป่าท่ีราบต่ าเขานอจูจี้ (คุณสมปราชญ์ ผลชู) ส าหรับการ
ให้ก าลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีของฐานฯ เช่นเดียวกันกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม (คุณประสาร เปรมปรีดิ์) และ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน ท่ีขาดไม่ได้คือชุมชนบ้านบางเตียวส าหรับการอนุญาตให้มีการสร้างเรือนเพาะช าของโครงการฯ ในพื้นท่ีของชุมชน 
สุดท้ายน้ีคือเจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ท้ังจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดกระบี่ทุกคน 
โครงการน้ีคงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับอนุกรมวิธานพืช โดยมีเจ เอฟ แมกซ์เวลล์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจ าแนกชื่อ
ของพืชทุกชนิดในรายงานฉบับน้ี  
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะส าหรับการค านวณดัชนีความเหมาะสม (ปรับปรุงจาก Elliott et al., 2013) 

คุณลักษณะ ค่าท่ีใช้ค านวณ ร้อยละความส าคัญ 
1) การรอดชีวิต 2 27 
2) ความกว้างเรือนยอด 1.5 20 
3) ความสามารถในการดึงดูดสัตว์ 1 13 
4) ความสามารถในการผลิตกล้า 1 13 
5) การเจริญเติบโต 2 27 

รวม 7.5 100 

ตารางที่ 2 รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

Apocynacea Alstonia macrophylla ทุ้งฟ้า 
Bignoniaceae Radermachera pinnata  เพกาพรุ 
Crypteroniaceae Crypteronia paniculata สอม 
Dilleniaceae Dillenia obovata ส้านใหญ่ 
Dipterocarpaceae Anisoptera scaphula ช้าม่วง 
 Cotylelobium lanceolatum เค่ียม 
 Dipterocarpus grandiflorus ยูง 
 Hopea odorata ตะเคียนทอง 
 Shorea roxburghii  พะยอม 
 Vatica odorata สักเขา 
Enebaceae Diospyros venosa ขมิ้นฤาษี 
Euphorbiaceae Antidesma montanum มะเม่า 
 Aporosa octandra นวลเสี้ยน 
 Macaranga denticulata ตองแตบ 
Guttiferae Garcinia hombroniana วา 
 Garcinia rostrata ชะมวงใบเล็ก 
Lauraceae Cinnamomum iners อบเชย 
 Litsea grandis ทังขี้หนู 
Leguminosae Archidendron jiringa  เนียง 
 Callerya atropurpurea กาแซะ 
 Intsia bijuga หลุมพอ 
 Parkia timoriana  เหรียง 
 Peltophorum pterocarpum นนทรี 
Meliaceae Sandoricum koetjape สะท้อน 
 Toona ciliata ยมหอม 
Moraceae Artocarpus dadah หาด 
 Ficus hispida มะเดื่อปล้อง 
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ตารางที่ 2 รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า (ต่อเน่ือง) 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Myrtaceae Eugenia grandis เมา 
 Eugenia oleina หว้า 
Palmae Salacca wallichiana ระก า 
Rhizophoraceae Carallia brachiata คอแห้ง 
Rubiaceae Anthocephalus chinensis กระทุ่ม 
Sapindaceae Lepisanthes rubiginosa ก าช า 
 Pometia pinnata สาย 
Theaceae Schima wallichii มังตาน 
Verbenaceae Vitex pinnata นน 

ตารางที่ 3 จ านวนชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีเหมือนกันระหว่างชุดข้อมูลการเจริญเติบโตท้ัง 3 ชุด* 

 ค่าการเจริญเติบโตสูงสุด ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต 
ร้อยละการงอกสูงสุด 29 29 
ค่าเฉลี่ยร้อยละการงอก 28 30 

 
*ชุดที่ 1 การเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของทั้งความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ชุดที่ 2 ความสูงและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และชุดที่ 3 เส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอรากและการเจริญเติบโตสมัพัทธ์ 
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