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บทคัดย่อ : วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นการปลูกกล้าไม้ท้องถิ่น 20-30 ชนิดในพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวและการ
กลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าภาคเหนือมักพบการรบกวนจากไฟในช่วงฤดูแล้ง ความสามารถฟื้นตัวได้หลั ง
ถูกไฟไหม้จึงเป็นคุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติตตามสภาพของ
พรรณไม้โครงสร้าง รวมทั้งพลวัตรและองค์ประกอบของสังคมพืชหลังถูกไฟไหม้ มีการบันทึกการเจริญเติบโต (เส้นผ่านศูนย์กลางคอราก
ความสูง และความกว้างทรงพุ่ม) ความรุนแรงของไฟ และสังคมพืชพื้นล่างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน (อายุ 1 2 14 และ 17 ปี) จานวน 3
ครั้ง คือ หลังแปลงถูกไฟไหม้เป็นเวลา 2 18 และ 30 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอราก
ส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง ร้อยละการรอดชีวิตของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มี
ความแตกต่างกัน (ร้อยละ 87 และ 94 ตามลาดับ) ในขณะที่แปลงอายุ 1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกันทางสถิติ (ร้อยละ 62
และ 22 ตามล าดั บ ) ในระดั บ ชนิ ด พบว่ า กล้ า ไม้ 7 ชนิ ด มี ร้ อ ยละการรอดชี วิ ต สู ง จั ด อยู่ ในเกณฑ์ ดี (>70) ได้ แ ก่ เติ ม (Bischofia
javanica) มะเดื่อ ใบใหญ่ (Ficus auriculata) ตาเสื อทุ่ ง (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)
คาสาคัญ : 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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บทนา
ประเทศไทยเริ่มการสัมปทานป่าไม้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในปี พ.ศ. 2511 (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2555) โดยเฉพาะไม้สัก
ซึ่งเป็นไม้ของป่าเบญจพรรณที่พบทางตอนเหนือของประเทศไทย (Maxwell and Elliot, 2001) ซึ่งแม้จะมีการจัดระเบียบและกาหนด
ข้อปฏิ บั ติไว้อ ย่างรัดกุ มเพื่ อ ป้อ งกั น การสูญ เสีย ทางทรัพ ยากรธรรมชาติ แต่ก็ ยังประสบปั ญ หาการลดลงของพื้ น ที่ป่ าอย่ างรวดเร็ว
จากร้อยละ 87 เหลือเพี ย งร้อยละ 24 ในช่วงเวลาเพีย งไม่ กี่ ปี (FAO, 2009) นอกจากนี้ ก ารสนับสนุนให้ เกษตรกรปลูก พืชเชิงเดี่ย ว
และเพิ่มปริมาณผลผลิต ทาให้มีก ารเพิ่มพื้นที่ เพื่อการเกษตรขึ้นทุก ปี (FAO, 1998) นอกจากนี้ก ารก่ อตั้งชุมชนและนโยบายพั ฒนา
ของภาครั ฐ ที่ ร องรั บ การอพยพย้ า ยถิ่ น ของชาวเขา ก็ ล้ ว นเป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ ปร ะโยชน์ อื่ น
(Savage, 1994) ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการรักษาแหล่งต้นน้าและการให้ผลผลิตจากป่า (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551)
การลดลงอย่ างรวดเร็วของพื้ น ที่ ป่ าท าให้ เกิ ด ความตระหนั ก ถึ งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการฟื้ น ฟู ป่ า โดยเริ่ม มี กิ จ กรรมปลูก ป่ า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 ในพื้ นที่จังหวัดแพร่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการทดลองปลูกสักทดแทนในพื้นที่สัมปทาน และเริ่มโครงการปลูกสร้าง
สวนป่าเพื่อปรับปรุงพื้นที่ต้นน้าในปี พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน (กรมป่าไม้ , 2552) แม้จะมีกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิ เวศ
ที่ถูก รบกวน แต่ชนิดพันธุ์ที่ เลือกใช้มักเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ต่างถิ่นที่โตเร็ว (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551 และ กรมป่าไม้ , 2552)
ซึ่งไม่ได้ให้ความสาคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นที่มาของความสนใจของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
การพัฒนาวิธีที่จะจัดการและเร่งการฟื้นตัว ตามธรรมชาติให้กลับไปมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับป่าดั้งเดิมมากที่สุด (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า,
2551)
วิธีการพรรณไม้โครงสร้างเป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นในภาคเหนือของรัฐควีนสแลนด์ (FORRU, 2005 อ้างถึง Goosem and Tucker,
1995) ซึ่งถูกปรับปรุงเพื่อนามาใช้กับการฟื้นฟูป่าเขตร้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยวิธีการนี้จะเลือกพรรณไม้ท้องถิ่น
20-30 ชนิ ด เข้ า มาปลู ก ในพื้ น ที่ ก่ อ น แล้ ว พรรณไม้ โ ครงสร้ า งเหล่ า นั้ น ก็ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การฟื้ น ตั ว ของป่ า และการกลั บ มา
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะเด่นของพรรณไม้โครงสร้าง ได้แก่ มีอัตราการรอดสูงในพื้นที่เสื่อมโทรม โตเร็ว ทรงพุ่มกว้าง
ออกดอก ติดผล เพื่อดึงดูดสัตว์ในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งมีลักษณะของการทนไฟ (FORRU, 2005) ซึ่งการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีการนี้ให้ผลที่ดี
ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) พบว่าภายในระยะเวลา 6 ปีหลังปลูก มีกล้าไม้ชนิดใหม่เข้ามา
ในพื้นที่ 61 ชนิด และชนิดของนกเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 88 ชนิด (Elliot et al., 2010)
พื้น ที่ท างตอนเหนือ ของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง มัก จะเกิ ดปั ญ หาไฟป่าขึ้น เป็ นประจ า (สานั ก งานสิ่ งแวดล้อ มภาคที่ 1
(เชียงใหม่), 2557) โดยไฟป่า หมายถึง ไฟที่เผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วลุกลามอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม (สันต์ , 2541) สาเหตุเกิด
ได้ทั้งจากธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเปิดโอกาสให้กล้าไม้เติบโตพอที่จะทนต่อการทาลายของไฟ (FORRU, 2005) และไฟที่เกิด
จากการกระท าของมนุ ษ ย์ ที่ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ย ซึ่ งนอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและทั ศ นวิ สั ย ยั งส่ งผลต่ อ ความสามารถ
ในการตั้งตัวและการงอกใหม่ของกล้าไม้ ทาให้สังคมพืชที่ถูกรบกวนโดยไฟอย่างสม่าเสมอไม่สามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติและพัฒนา
ไปเป็นระบบนิเวศป่าที่ทาหน้าที่ทางนิเวศวิทยาได้สมบูรณ์ (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551) แม้กล้าไม้บางชนิดสามารถทนไฟหรือสามารถ
แตกยอดใหม่หลังถูกไฟเผา (สันต์ , 2541) แต่ความถี่ของไฟก็ส่งผลต่อความหนาแน่นของกล้าไม้ (สุรเด่น , 2532) ทาให้โครงสร้างป่า
เปลี่ ย นแปลง ลดอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตและลดคุ ณ ภาพเนื้ อ ไม้ (ศิ ริ , 2543) และส่ ง ผลท าให้ ค วามหลากหลายของชนิ ด พื ช ต่ า
(Kafle, 1997)
ในทานองเดียวกัน หากมีการรบกวนจากไฟในพื้นที่ฟื้นฟูจะส่งผลให้กล้าไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ในพื้นที่ ทาให้การฟื้นฟูไม่ได้ผล
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ไฟยังทาลายอินทรียวัตถุในดิ นที่ช่วยอุ้มน้า ดินเสียความชุ่มชื้น ธาตุอาหารลดลงจากการถูกเผา ทั้งยังทา
ให้ ดิ น ถู ก กั ด เซาะมากกว่า ปกติ 3–32 เท่ า และยั งท าลายจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ อ ยู่ ในดิ น อี ก ด้ วย (Elliot et al., 2003) ดั ง นั้ น ความสามารถ
ในการทนไฟ (อาจเป็นเพราะกล้าไม้มีขนาดโตพอ มีความสูงหรือลักษณะของเปลือกหุ้มลาต้นที่หนา) หรือความสามารถในการฟื้นตัวหลัง
โดนไฟไหม้ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของพรรณไม้ โครงสร้ างที่ มี เป้ า หมายในการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การรบกวนจากไฟป่ า
(หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551) วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการติดตามสภาพของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ มีเป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในภาคเหนือ ส่งเสริมความสามารถในการตั้งตัวของกล้าไม้แม้ว่า
จะถูกรบกวนจากไฟ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยากต่อการทานายในอนาคต
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วิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
แปลงฟื้ น ฟู ป่ า ด้ ว ยวิ ธี พ รรณไม้ โ ครงสร้ า งที่ อ ายุ ต่ า งกั น (1 2 14 และ 17 ปี ) ตั้ ง อยู่ ใ นต าบลโป่ ง แยง อ าเภอแม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ความสูงจากระดับน้าทะเลในช่วง 1,100–1,350 เมตร ล้อมรอบด้วยระบบนิเวศป่าดิบเขา แปลงฟื้นฟูอายุ 2 14 และ
17 ปี ถูกไฟไหม้ในช่วงกลางเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 ส่วนแปลงอายุ 1 ปีถูกไฟไหม้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ในปีเดียวกัน
2. ข้อมูลภาคสนาม
วางแปลงขนาด 40 x 40 เมตร จานวน 1 แปลง ในแปลงฟื้ น ฟู แ ต่ ละอายุ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ทั้ งหมดจานวน 3 ครั้ง ได้ แ ก่
2 18 และ 30 สัปดาห์หลังจากแปลงถูกไฟไหม้ รายละเอียดดังนี้
2.1. การรอดชี วิ ต และการเจริ ญ เติ บ โตของพรรณไม้ โ ครงสร้ า งหลั ง ไฟไหม้ วั ด เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางคอราก ความสู ง
และความกว้างเรือนยอด เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลการเจริญเติบโตของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า
2.2. ความสามารถในการฟื้นตัวของพรรณไม้โครงสร้าง ประเมินร่องรอยของไฟที่ปรากฏบนลาต้น ได้แก่ ความสูงของรอยไหม้
ตาแหน่งของไฟโดยพิจารณาว่าไปรุกรานส่วนใดของต้นไม้ (โคนต้น ยอด หรือทั้งหมด) รวมทั้งบันทึกขนาดและจานวนกอที่แตกใหม่
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ ความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูก ไฟไหม้ ของพรรณไม้โครงสร้าง โดยเปรีย บเที ย บจานวนการรอดชี วิต
หลังโดนไฟไหม้กับฐานข้อมูลของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.2 ใช้ Generalized Linear Model (GLM) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและความกว้างคอรากเริ่มต้น
เพื่อพิจารณาความสามารถในการรอดชีวิต และใช้โมเดลเดียวกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและชนิดของพรรณไม้
โครงสร้าง เพื่อพิจารณาความสามารถในการแตกกอใหม่หลังถูกไฟไหม้

ผลการศึกษา
ความรุนแรงของไฟและขนาดความกว้างคอรากส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง การรอดชีวิต
ของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ร้อยละ 87 และ 94 ตามลาดับ) ในขณะที่แปลงอายุ
1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ (ร้อยละ 62 และ 22 ตามลาดับ) ซึ่ง เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ การคัดเลือก
พรรณไม้โครงสร้างของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FORRU, 2006) พบว่าความสามารถในการรอดชีวิตของแปลงอายุ
14 และ 17 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (มากกว่าร้อยละ 70) และแปลงอายุ 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 50–69) และแปลงอายุ 1 ปี ถือว่า
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ (น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 45) ซึ่ ง แนวโน้ ม ของร้ อ ยละการรอดชี วิ ต นี้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การศึ ก ษาที่ ป่ า ดิ บ เขา
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่พบว่ากล้าไม้อายุ 3 ปีมีร้อยละรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ที่ 80–100 ส่วนกล้าไม้อายุ 2 ปี มีร้อยละ
การรอดชีวิต หลังถูก ไฟไหม้ที่ 70 (Elliot et al, 2003) ซึ่งมีแ นวโน้ มว่าอายุ ของต้ น ไม้มี ค วามสัม พั น ธ์ในทางบวกกั บ ความสามารถ
ในการรอดชีวิตหลังโดนไฟไหม้
เมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละการรอดชี วิ ต ของแต่ ล ะอายุ แ ปลงพบว่ าแปลงอายุ 2 ปี (ภาพที่ 2) พบพรรณไม้ โ ครงสร้าง 8 ชนิ ด
ที่ มี ค วามสามารถในการรอดชี วิ ต ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม (มากกว่ า ร้ อ ยละ 70) ได้ แ ก่ เติ ม (Bischofia javanica) มะเดื่ อ ใบใหญ่
(Ficus auriculata) ตาเสื อ ทุ่ ง (Heynea trijuca) มณฑาแดง (Manglietia garrettii) มะแฟน (Protium serratum) นางพญาเสื อ
โคร่ ง (Prunus ceracoides) เหมื อ ดคน (Scleropyrum wallichianum) และมะกอกห้ า รู (Spondias axillaris) ขณะที่ พ รรณไม้
โครงสร้ า งเกื อ บทุ ก ชนิ ด ในแปลงปลู ก อายุ 1 ปี (ภาพที่ 3) ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ (ร้ อ ยละการรอดชี วิ ต น้ อ ยกว่ า 45) ยกเว้ น ก่ อ ใบเลื่ อ ม
(Castanopsis tribuloides) ที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (ร้อยละการรอดชีวิต 45–49)
เมื่อพิจารณาความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอรากก่อนถูกไฟไหม้ต่อแนวโน้มในการรอดชีวิตพรรณไม้โครงสร้าง
โดยใช้ Generalized Linear Model (GLM) ในการวิเคราะห์ พบว่าความกว้างคอรากขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้มในการรอดชีวิตที่มากกว่า
(ภาพที่ 4) โดยข้อมูลจากงานวิจัยในป่าทางภาคเหนือของไทยพบว่า เมื่อเกิดไฟป่า กล้าไม้และลูกไม้ส่วนใหญ่จะตาย แต่โดยทั่วไปแล้ว
ต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 5–10 ซม. จะสามารถทนต่อความรุนแรงไฟปานกลางได้ (FORRU, 2006) ซึ่งสนับสนุนว่าต้นไม้ที่มี
ความกว้างคอรากขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ดีกว่า
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
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ต้ น ไม้ ห ลายชนิ ด มี โ ครงสร้ า งสะสมอาหาร (lignotubers) ในส่ ว นของเนื้ อ เยื่ อ เจริ ญ ที่ ส ามารถงอกใหม่ ห ลั ง ถู ก ไฟไหม้
(Atwell et al., 1999) ดั งนั้ น ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ ยื น ยั น ถึ งความสามารถในการฟื้ น ตั วหลั งถู ก ไฟไหม้ คื อ ความสามารถ ในการงอกใหม่
ของพรรณไม้โครงสร้าง เพราะเมื่อต้นเก่าตายจากการถูก ไฟไหม้ ก็สามารถแตกกอใหม่จากต้นเดิมเจริญขึ้นมาแทนที่ ในแปลงฟื้นฟูอายุ
1 ปี พรรณไม้โครงสร้างทุกชนิดมีความสามารถในการแตกใหม่หลังถูกไฟเผาได้ต่ามาก โดยค่าเฉลี่ยของจานวนกอที่แตกใหม่มากที่สุด
เพียง 0.12 กอ ในขณะที่แปลงฟื้นฟูอายุ 2 ปี พบพรรณไม้โครงสร้างจานวน 5 ชนิด ที่มีความสามารถในการแตกกอใหม่อย่างมีนัยสาคัญ
(ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ทางสถิ ติ ร้ อ ยละ 90) (ภาพที่ 3 ข) ได้ แ ก่ เติ ม (B. javanica) มะเดื่ อ ใบใหญ่ (F. auriculata) มณฑาแดง
(M. garrettii) นางพญาเสือโคร่ง (P. ceracoides) และมะยาง (Sarcosperma arboreum)
ในแปลงอายุ 14 ปี (ภาพที่ 3 ค) พรรณไม้โครงสร้างหลายชนิดมีความสามารถในการแตกกอใหม่ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิด ส่วนแปลงปลูกอายุ 17 ปี (ภาพที่ 3 ง) พบพรรณไม้โครงสร้าง 4 ชนิดที่มีความสามารถ
ในการแตกกอใหม่หลังถูก ไฟเผาแตกต่างจากชนิดอื่นอย่างมีนัย สาคัญ (ที่ระดับ ความเชื่อมั่นทางสถิติ ร้อยละ 95) ได้แก่ ก่ อหมูดอย
(Castanopsis calathiformis) กล้ ว ยฤๅษี (Diospyros glandulosa) ตองหอม (Phoebe lanceolate) และนางพญาเสื อ โคร่ ง
(P. ceracoides)

บทสรุป
พรรณไม้โครงสร้างที่อายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ได้ดีขึ้น ฉะนั้นการดูแลแปลงปลูกให้พรรณไม้โครงสร้าง
โตพอที่ จะฟื้ นตั วหลั งถู กรบกวนโดยไฟ จึ งเป็ นเรื่องที่ ควรตระหนั กเป็ นอั นดั บแรก และในพื้ นที่ ฟื้ นฟู ที่ มี ความเสี่ ยงต่ อการถู กรบกวนจากไฟสู ง
แนะน าให้ ปลู กพรรณไม้ โครงสร้ างที่ มี ความสามารถในการรอดชี วิ ตและแตกกอใหม่ หลั งถู กไฟไหม้ ได้ แก่ เติ ม (B. javanica), ก่ อหมู ดอย
(C. calathiformis) กล้วยฤๅษี (D. glandulosa) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) ตาเสือทุ่ง (H. trijuca) มณฑาแดง (M. garretti) ตองหอม (P. lanceolate)
มะแฟน (P. serratum) นางพญาเสื อโคร่ง (P. ceracoides) มะยาง (S wallichianum) และมะกอกห้ ารู (S. axillaris) นอกจากนี้ ในแปลงปลู กใหม่ ยั ง
แนะนาให้ปอ้ งกันไม่ให้ไฟรบกวนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาที่พบพรรณไม้โครงสร้างที่สามารถฟื้นตัวหลังไฟได้ดีข้างต้นเป็นเพียงการศึกษาในพรรณไม้โครงสร้าง
ที่ถูกไฟรบกวนเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปได้ว่าการถูกไฟรบกวนแบบซ้าๆ สามารถเพิ่มความรุนแรงของสิ่งรบกวน และทาให้ระบบนิเวศสูญเสีย
ความสามารถในการทนไฟได้ แม้ ในพรรณไม้ โครงสร้ างที่ เราพบว่ ามี ลั กษณะที่ สามารถฟื้ นตั วหลั งไฟไหม้ ได้ สู ง ฉะนั้ นการป้ องกั นไฟ
จึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับระบบนิเวศป่าดิบเขา เพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากการรบกวนของไฟ
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ร้อยละการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้
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ภาพที่ 1 การรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน
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ภาพที่ 2 การรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ในแปลงอายุ 1 ปี
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ภาพที่ 3 การรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ในแปลงอายุ 2 ปี

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างคอรากกับร้อยละการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง
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(ข) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 2 ปี

(ก) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 1 ปี
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(ค) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 14 ปี
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(ง) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 17 ปี

ภาพที่ 5 จานวนกอที่แตกใหม่หลังถูกไฟไหม้เป็นเวลา 30 สัปดาห์ (ก) แปลงปลูกอายุ 1 ปี (ข) แปลงปลูกอายุ 2 ปี (ค) แปลงปลูกอายุ
14 ปี และ (ง) แปลงปลูกอายุ 17 ปี
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