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บทคัดย่อ : วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นการปลูกกล้าไม้ท้องถิ่น 20-30 ชนิดในพื้นท่ีเสื่อมโทรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวและการ
กลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าภาคเหนือมักพบการรบกวนจากไฟในช่วงฤดูแล้ง ความสามารถฟื้นตัวได้หลั ง
ถูกไฟไหม้จึงเป็นคุณลักษณะส าคัญอย่างหน่ึงของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดังกล่าว งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อติตตามสภาพของ
พรรณไม้โครงสร้าง รวมท้ังพลวัตรและองค์ประกอบของสังคมพืชหลังถูกไฟไหม้ มีการบันทึกการเจริญเติบโต (เส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 
ความสูง และความกว้างทรงพุ่ม) ความรุนแรงของไฟ และสังคมพืชพื้นล่างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน (อายุ 1 2 14 และ 17 ปี) จ านวน 3 
ครั้ง คือ หลังแปลงถูกไฟไหม้เป็นเวลา 2 18 และ 30 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอราก
ส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง ร้อยละการรอดชีวิตของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มี
ความแตกต่างกัน (ร้อยละ 87 และ 94 ตามล าดับ) ในขณะท่ีแปลงอายุ 1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกันทางสถิติ (ร้อยละ 62 
และ 22 ตามล าดับ) ในระดับชนิดพบว่ากล้าไม้ 7 ชนิด มีร้อยละการรอดชีวิตสูงจัดอยู่ในเกณฑ์ดี (>70) ได้แก่ เติม (Bischofia 
javanica) มะเดื่อใบใหญ่ (Ficus auriculata) ตาเสือทุ่ง (Heynea trijuca) มณฑาแดง (Manglietia garrettii) มะแฟน (Protium 
serratum) นางพญาเสือโคร่ง (Prunus cerasoides) และมะกอกห้ารู (Spondias axillaris) เมื่อพิจารณาความสามารถในการแตกกอ
ใหม่หลังโดนไฟไหม้ พบว่ากล้าไม้ 8 ชนิด มีความสามารถดังกล่าวสูงกว่าชนิดอื่น ได้แก่ เติม (B. javanica) ก่อหมูดอย (Castanopsis 
calathiformis) กล้วยฤๅษี (Diospyros glandulosa) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) มณฑาแดง (M. garrettii) ตองหอม (Phoebe 
lanceolata) นางพญาเสือโคร่ง (P. cerasoides) และ มะยาง (Sarcosperma arboreum)  
ค าส าคัญ : การฟื้นตัวของระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่า ระบบนิเวศเขตร้อน ตอนเหนือของประทเศไทย 

Abstract : Fire resilience of framework tree species in Hill Evergreen Forest Ecosystem   
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Framework species method is planting 20-30 native tree species to promote natural regeneration and biodiversity 
recovery. Fire disturbance is common in northern forest ecosystems during the dry season. Therefore, fire 
resilience is an important characteristic of seedlings for restoring such ecosystems. The objectives of this study 
were to monitor the performance of framework trees, dynamics and composition of tree community after fire. 
Growth performance (root collar diameter, height and crown width), fire intensity and ground flora composition 
were recorded in different age plots (1, 2, 14 and 17 years), 3 times (2, 18 and 30 weeks) after burning. The results 
showed that the survival of framework trees has been influenced by fire intensity and root collar diameter. The 
survival percentages of framework trees after fire are not different in 14 and 17 years-old plots (87% and 94% 
respectively), while significant difference has been detected between 1 and 2 years-old plots (62% and 22% 
respectively). At the species level, we found 7 species with excellent performance (survival>70%); they were 
Bischofia javanica, Ficus auriculata, Heynea trijuca, Manglietia garrettii, Protium serratum, Prunus cerasoides and 
Spondias axillaris. When considering ability to re-sprout after burning, we found 8 species with high fire resilience; 
they were B. javanica, Castanopsis calathiformis, Diospyros glandulosa, F. auriculata, M. garrettii, Phoebe 
lanceolata, P. cerasoides and Sarcosperma arboreum. 
Keywords : ecosystem resilience, forest restoration, tropical ecosystem, Northern Thailand 
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บทน า 

ประเทศไทยเริ่มการสัมปทานป่าไม้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในปี พ.ศ. 2511 (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2555) โดยเฉพาะไม้สัก
ซ่ึงเป็นไม้ของป่าเบญจพรรณท่ีพบทางตอนเหนือของประเทศไทย (Maxwell and Elliot, 2001) ซ่ึงแม้จะมีการจัดระเบียบและก าหนด
ข้อปฏิบัติไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็ยังประสบปัญหาการลดลงของพื้นท่ีป่าอย่างรวดเร็ว  
จากร้อยละ 87 เหลือเพียงร้อยละ 24 ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี (FAO, 2009) นอกจากน้ีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
และเพิ่มปริมาณผลผลิต ท าให้มีการเพิ่มพื้นท่ีเพื่อการเกษตรขึ้นทุกปี (FAO, 1998) นอกจากน้ีการก่อตั้งชุมชนและนโยบายพัฒนา 
ของภาครัฐท่ีรองรับการอพยพย้ายถิ่นของชาวเขา ก็ล้วนเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าเพื่อปร ะโยชน์อื่น  
(Savage, 1994) ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการรักษาแหล่งต้นน้ าและการให้ผลผลิตจากป่า (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) 

การลดลงอย่างรวดเร็วของพื้นท่ีป่าท าให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่า โดยเริ่มมีกิจกรรมปลูกป่า  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 ในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการทดลองปลูกสักทดแทนในพื้นท่ีสัมปทาน และเริ่มโครงการปลูกสร้าง
สวนป่าเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีต้นน้ าในปี พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน (กรมป่าไม้ , 2552) แม้จะมีกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 
ท่ีถูกรบกวน แต่ชนิดพันธุ์ท่ีเลือกใช้มักเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ต่างถิ่นท่ีโตเร็ว (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551 และ กรมป่าไม้, 2552)  
ซ่ึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นท่ีมาของความสนใจของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
การพัฒนาวิธีท่ีจะจัดการและเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติให้กลับไปมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับป่าดั้งเดิมมากท่ีสุด (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 
2551) 

วิธีการพรรณไม้โครงสร้างเป็นวิธีท่ีพัฒนาขึ้นในภาคเหนือของรัฐควีนสแลนด์ (FORRU, 2005 อ้างถึง Goosem and Tucker, 
1995) ซ่ึงถูกปรับปรุงเพื่อน ามาใช้กับการฟื้นฟูป่าเขตร้อนในพื้นท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยวิธีการน้ีจะเลือกพรรณไม้ท้องถิ่น 
20-30 ชนิด เข้ามาปลูกในพื้น ท่ีก่อน แล้วพรรณไม้โครงสร้างเหล่าน้ันก็จะช่วยส่งเสริมการฟื้ นตัวของป่าและการกลับมา  
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะเด่นของพรรณไม้โครงสร้าง ได้แก่ มีอัตราการรอดสูงในพื้นท่ีเสื่อมโทรม โตเร็ว ทรงพุ่มกว้าง 
ออกดอก ติดผล เพื่อดึงดูดสัตว์ในระยะเวลาอันส้ัน รวมท้ังมีลักษณะของการทนไฟ (FORRU, 2005) ซ่ึงการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีการน้ีให้ผลท่ีดี
ในพื้นท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทย (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) พบว่าภายในระยะเวลา 6 ปีหลังปลูก มีกล้าไม้ชนิดใหม่เข้ามา 
ในพื้นท่ี 61 ชนิด และชนิดของนกเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 88  ชนิด (Elliot et al., 2010) 

พื้นท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้งมักจะเกิดปัญหาไฟป่าขึ้นเป็นประจ า (ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคท่ี 1 
(เชียงใหม่), 2557) โดยไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วลุกลามอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม (สันต์ , 2541) สาเหตุเกิด
ได้ท้ังจากธรรมชาติท่ีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเปิดโอกาสให้กล้าไม้เติบโตพอที่จะทนต่อการท าลายของไฟ (FORRU, 2005) และไฟท่ีเกิด
จากการกระท าของมนุษย์ท่ีมักจะเกิดขึ้นบ่อย ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทัศนวิสัย ยังส่งผลต่อความสามารถ  
ในการตั้งตัวและการงอกใหม่ของกล้าไม้ ท าให้สังคมพืชท่ีถูกรบกวนโดยไฟอย่างสม่ าเสมอไม่สามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติและพัฒนา  
ไปเป็นระบบนิเวศป่าท่ีท าหน้าท่ีทางนิเวศวิทยาได้สมบูรณ์ (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) แม้กล้าไม้บางชนิดสามารถทนไฟหรือสามารถ
แตกยอดใหม่หลังถูกไฟเผา (สันต์ , 2541) แต่ความถี่ของไฟก็ส่งผลต่อความหนาแน่นของกล้าไม้ (สุรเด่น , 2532) ท าให้โครงสร้างป่า
เปลี่ยนแปลง ลดอัตราการเจริญเติบโตและลดคุณภาพเน้ือไม้ (ศิริ , 2543) และส่งผลท าให้ความหลากหลายของชนิดพืชต่ า  
(Kafle, 1997)  

ในท านองเดียวกัน หากมีการรบกวนจากไฟในพื้นท่ีฟื้นฟูจะส่งผลให้กล้าไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ในพื้นท่ี ท าให้การฟื้นฟูไม่ได้ผล
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากน้ีไฟยังท าลายอินทรียวัตถุในดินท่ีช่วยอุ้มน้ า ดินเสียความชุ่มชื้น ธาตุอาหารลดลงจากการถูกเผา ท้ังยังท า
ให้ดินถูกกัดเซาะมากกว่าปกติ 3–32 เท่า และยังท าลายจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในดินอีกด้วย (Elliot et al., 2003) ดังน้ันความสามารถ 
ในการทนไฟ (อาจเป็นเพราะกล้าไม้มีขนาดโตพอ มีความสูงหรือลักษณะของเปลือกหุ้มล าต้นท่ีหนา) หรือความสามารถในการฟื้นตัวหลัง
โดนไฟไหม้เป็นคุณลักษณะส าคัญของพรรณไม้โครงสร้างท่ีมีเป้าหมายในการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการรบกวนจากไฟป่า  
(หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือการติดตามสภาพของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ มีเป้าหมาย 
เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในภาคเหนือ ส่งเสริมความสามารถในการตั้งตัวของกล้าไม้แม้ว่า  
จะถูกรบกวนจากไฟ ซ่ึงคาดว่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ียากต่อการท านายในอนาคต   
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วิธีการ 

1. พื้นที่ศึกษา 

แปลงฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างท่ีอายุต่างกัน (1 2 14 และ 17 ปี ) ตั้ งอยู่ ในต าบลโป่งแยง อ า เภอแม่ริม  
จงัหวัดเชียงใหม่ ท่ีความสูงจากระดับน้ าทะเลในช่วง 1,100–1,350 เมตร ล้อมรอบด้วยระบบนิเวศป่าดิบเขา แปลงฟื้นฟูอายุ 2 14 และ 
17 ปี ถูกไฟไหมใ้นช่วงกลางเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 ส่วนแปลงอายุ 1 ปีถูกไฟไหม้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ในปีเดียวกัน  

2. ข้อมูลภาคสนาม 

วางแปลงขนาด 40 x 40 เมตร จ านวน 1 แปลง ในแปลงฟื้นฟูแต่ละอายุ มีการเก็บข้อมูลท้ังหมดจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  
2 18 และ 30 สัปดาห์หลังจากแปลงถูกไฟไหม้ รายละเอียดดังน้ี 

2.1. การรอดชีวิตและการเจริญ เติบโตของพรรณไม้โครงสร้างหลังไฟไหม้  วัดเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ความสูง  
และความกว้างเรือนยอด เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลการเจริญเติบโตของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า  

2.2. ความสามารถในการฟื้นตัวของพรรณไม้โครงสร้าง ประเมินร่องรอยของไฟท่ีปรากฏบนล าต้น ได้แก่ ความสูงของรอยไหม้ 
ต าแหน่งของไฟโดยพิจารณาว่าไปรุกรานส่วนใดของต้นไม้ (โคนต้น ยอด หรือทั้งหมด) รวมท้ังบันทึกขนาดและจ านวนกอท่ีแตกใหม่ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 วิเคราะห์ความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้าง โดยเปรียบเทียบจ านวนการรอดชีวิต 
หลังโดนไฟไหมก้ับฐานข้อมูลของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

3.2 ใช้ Generalized Linear Model (GLM) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและความกว้างคอรากเริ่มต้น 
เพื่อพิจารณาความสามารถในการรอดชีวิต และใช้โมเดลเดียวกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและชนิดของพรรณไม้
โครงสร้าง เพื่อพิจารณาความสามารถในการแตกกอใหม่หลังถูกไฟไหม้ 

ผลการศึกษา 

 ความรุนแรงของไฟและขนาดความกว้างคอรากส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง  การรอดชีวิต
ของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ร้อยละ 87 และ 94 ตามล าดับ) ในขณะท่ีแปลงอายุ 
1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ร้อยละ 62 และ 22 ตามล าดับ) ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก
พรรณไม้โครงสร้างของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FORRU, 2006) พบว่าความสามารถในการรอดชีวิตของแปลงอายุ 
14 และ 17 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (มากกว่าร้อยละ 70) และแปลงอายุ 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 50–69) และแปลงอายุ 1 ปี ถือว่า 
ไม่ผ่านเกณฑ์  (น้อยกว่าร้อยละ 45) ซ่ึงแนวโน้มของร้อยละการรอดชีวิต น้ี เป็นไปในทิศทางเดียวกับ การศึกษาท่ีป่าดิบเขา 
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ท่ีพบว่ากล้าไม้อายุ 3 ปีมีร้อยละรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ท่ี 80–100 ส่วนกล้าไม้อายุ 2 ปี มีร้อยละ 
การรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ท่ี 70  (Elliot et al, 2003) ซ่ึงมีแนวโน้มว่าอายุของต้นไม้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถ 
ในการรอดชีวิตหลังโดนไฟไหม ้ 

เมื่อพิจารณาร้อยละการรอดชีวิตของแต่ละอายุแปลงพบว่าแปลงอายุ 2 ปี (ภาพท่ี 2) พบพรรณไม้โครงสร้าง 8 ชนิด 
ท่ีมีความสามารถในการรอดชีวิตในระดับดี เยี่ ยม (มากกว่าร้อยละ 70) ได้แก่   เติม  (Bischofia javanica) มะเดื่ อใบใหญ่  
(Ficus auriculata) ตาเสือทุ่ง (Heynea trijuca) มณฑาแดง (Manglietia garrettii) มะแฟน (Protium serratum) นางพญาเสือ
โคร่ง (Prunus ceracoides) เหมือดคน (Scleropyrum wallichianum) และมะกอกห้ารู (Spondias axillaris) ขณะท่ีพรรณไม้
โครงสร้างเกือบทุกชนิดในแปลงปลูกอายุ 1 ปี (ภาพท่ี 3) ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละการรอดชีวิตน้อยกว่า 45) ยกเว้นก่อใบเลื่อม 
(Castanopsis tribuloides) ท่ีอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได ้(ร้อยละการรอดชีวิต 45–49) 

 เมื่อพิจารณาความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอรากก่อนถูกไฟไหม้ต่อแนวโน้มในการรอดชีวิตพรรณไม้โครงสร้าง  
โดยใช้ Generalized Linear Model (GLM) ในการวิเคราะห์ พบว่าความกว้างคอรากขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้มในการรอดชีวิตท่ีมากกว่า 
(ภาพท่ี 4) โดยข้อมูลจากงานวิจัยในป่าทางภาคเหนือของไทยพบว่าเมื่อเกิดไฟป่า กล้าไม้และลูกไม้ส่วนใหญ่จะตาย แต่โดยท่ัวไปแล้ว
ต้นไม้ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 5–10 ซม. จะสามารถทนต่อความรุนแรงไฟปานกลางได้  (FORRU, 2006)  ซ่ึงสนับสนุนว่าต้นไม้ท่ีมี
ความกว้างคอรากขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ดีกว่า 
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ต้นไม้หลายชนิดมีโครงสร้างสะสมอาหาร (lignotubers) ในส่วนของเน้ือเยื่อเจริญท่ีสามารถงอกใหม่หลังถูกไฟไหม้  
(Atwell et al., 1999) ดังน้ันลักษณะหน่ึงท่ียืนยันถึงความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้คือความสามารถ ในการงอกใหม่ 
ของพรรณไม้โครงสร้าง เพราะเมื่อต้นเก่าตายจากการถูกไฟไหม้ ก็สามารถแตกกอใหม่จากต้นเดิมเจริญขึ้นมาแทนท่ี ในแปลงฟื้นฟูอายุ  
1 ปี พรรณไม้โครงสร้างทุกชนิดมีความสามารถในการแตกใหม่หลังถูกไฟเผาได้ต่ ามาก โดยค่าเฉลี่ยของจ านวนกอท่ีแตกใหม่มากท่ีสุด
เพียง 0.12 กอ ในขณะท่ีแปลงฟื้นฟูอายุ 2 ปี พบพรรณไม้โครงสร้างจ านวน 5 ชนิด ท่ีมีความสามารถในการแตกกอใหม่อย่างมีนัยส าคัญ 
(ท่ีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 90) (ภาพท่ี 3 ข) ได้แก่  เติม (B. javanica) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) มณฑาแดง  
(M. garrettii) นางพญาเสือโคร่ง (P. ceracoides) และมะยาง (Sarcosperma arboreum) 

ในแปลงอายุ 14 ปี (ภาพท่ี 3 ค) พรรณไม้โครงสร้างหลายชนิดมีความสามารถในการแตกกอใหม่ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบระหว่างชนิด ส่วนแปลงปลูกอายุ 17 ปี (ภาพท่ี 3 ง) พบพรรณไม้โครงสร้าง 4 ชนิดท่ีมีความสามารถ
ในการแตกกอใหม่หลังถูกไฟเผาแตกต่างจากชนิดอื่นอย่างมีนัยส าคัญ (ท่ีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95) ได้แก่ ก่อหมูดอย 
(Castanopsis calathiformis) กล้วยฤๅษี  (Diospyros glandulosa) ตองหอม  (Phoebe lanceolate) และนางพญาเสือ โคร่ง  
(P. ceracoides) 

บทสรุป 

พรรณไม้โครงสร้างท่ีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ได้ดีขึ้น ฉะน้ันการดูแลแปลงปลูกให้พรรณไม้โครงสร้าง 
โตพอท่ีจะฟื้นตัวหลังถูกรบกวนโดยไฟ จึงเป็นเรื่องท่ีควรตระหนักเป็นอันดับแรก และในพื้นท่ีฟื้นฟูท่ีมีความเสี่ยงต่อการถูกรบกวนจากไฟสูง  
แนะน าให้ปลูกพรรณไม้โครงสร้างท่ีมีความสามารถในการรอดชีวิตและแตกกอใหม่หลังถูกไฟไหม้  ได้แก่  เติม (B. javanica), ก่อหมูดอย  
(C. calathiformis) กล้วยฤๅษี (D. glandulosa) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) ตาเสือทุ่ง (H. trijuca) มณฑาแดง (M. garretti) ตองหอม (P. lanceolate) 
มะแฟน (P. serratum) นางพญาเสือโคร่ง (P. ceracoides) มะยาง (S wallichianum) และมะกอกห้ารู (S. axillaris) นอกจากน้ีในแปลงปลูกใหม่ยัง
แนะน าให้ป้องกันไม่ใหไ้ฟรบกวนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี  

อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาท่ีพบพรรณไม้โครงสร้างท่ีสามารถฟื้นตัวหลังไฟได้ดีข้างต้นเป็นเพียงการศึกษาในพรรณไม้โครงสร้าง 
ท่ีถูกไฟรบกวนเพียงครั้งเดียว ซ่ึงเป็นไปได้ว่าการถูกไฟรบกวนแบบซ้ าๆ สามารถเพิ่มความรุนแรงของสิ่งรบกวน และท าให้ระบบนิเวศสูญเสีย
ความสามารถในการทนไฟได้  แม้ในพรรณไม้โครงสร้างท่ีเราพบว่ามีลักษณะท่ีสามารถฟื้นตัวหลังไฟไหม้ได้สูง ฉะน้ันการป้องกันไฟ 
จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับระบบนิเวศป่าดิบเขา เพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากการรบกวนของไฟ 
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ภาพท่ี 1 การรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน 
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