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บทคัดย่อ : การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน ได้ดาเนินการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตาบลบุ
พราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2558 สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้งที่มีสภาพเสื่อมโทรม มี
ไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังปนหิน โดยใช้แปลงตัวอย่างขนาด 4040 เมตรเป็น
หน่วยทดลอง โดยมีจานวน 1 ปัจจัยคือระดับของความลาดชัน ซึ่งมี 2 ระดับ (treatments) คือพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชันปานกลาง
ดาเนินการจานวน 4 ซ้า (replications) ทั้งนี้ ทาการศึกษาศึกษากั บชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจานวน 7 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง
ตะเคียนทอง มะไฟ หว้า แดง และลาน โดยปลูกด้วยระยะปลูก 22 เมตร และปลูกสลับอย่างเป็นระบบ จากนั้นบันทึกการเจริญเติบโต
ทางด้านความโตที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงทั้งหมดทุกๆ รอบ 6 เดือน จากการศึกษาพบว่า เมื่ออายุ 5
ปี (ปี 2558) ต้นไม้ทุกชนิดในพื้นที่ราบมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงทั้งหมดสูง
กว่าในพื้นที่ลาดชันปานกลาง โดยในพื้นที่ราบนั้น มีค่าร้อยละของการรอดตาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูง 10 ซม เหนือพื้นดิน
และความสูงทั้งหมด อยู่ระหว่าง ร้อยละ 20.51–55.05, 17.25–24.82 มม. และ 117.20–171.55 ซม ตามลาดับ ในขณะที่พื้นลาดชัน
ปานกลางนั้น มีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00–19.54, 5.13–8.56 มม. และ 22.5–104.80 ซม. ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ไม้มะค่าโมง
มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชันปานกลาง โดยมีค่าของตัวแปรชี้วัดการเจริญเติบสูงสุดทั้งใน
ส่วนของอัตราการรอดตาย การเจริญเติบโตทางด้า นเส้นผ่าศูนย์กลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ทั้งนี้ยกเว้นการเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงในพื้นที่ลาดชันปานกลางซึ่งมีค่าสูงสุดเป็นลาดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง
คาหลัก : ปลูกเสริม, ฟื้นฟู, ระบบนิเวศ, ไม้ลาน, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Abstracts: Trial on Rehabilitation of Degraded Corypha lecomtei Becc. Bearing Dry Evergreen Forest by
Enrichment Planting
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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 117.20171.55 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

บทนา
ลานหรือไม้ลาน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) เป็นพันธุ์ไม้ดึกดาบรรพ์ที่ไม่ขึ้นแพร่หลาย
นั ก มี ถิ่ น ก าเนิ ด ในอเมริ ก าและแถบเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะชอบขึ้ น อยู่ ใ นที่ มี อ ากาศชื้ น เย็ น มี ฝ นตกมากปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมได้ดีที่สุด ในดินที่มีความชื้นสูง ดินมีการระบายน้าได้ดีไม่ชอบน้าขัง ต้นลานมีความคงทนต่อภัย ธรรมชาติเป็นอย่างดี
แม้ต้นยังมีขนาดเล็กถึงแม้จะถูกไฟไหม้ก็จะงอกขึ้นได้ในโอกาสต่อไป เพราะรากของต้นลานฝังลงในดินลึกมาก ต้นลานที่พบในประเทศ
ไทยมี 3 ชนิด (สานักงานหอพรรณไม้ 2557, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2554 ข.) คือ
1. Corypha lecomtei Becc. Ex lecomte มี ชื่ อ สามั ญ เรี ย กว่ า ลาน lan, ลานป่ า lan pa, ลานกบิ น ทร์ lankabin
(General); Corypha ในธรรมชาติพบในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ทั้งเวียดนามและไทยนิยมนามาใช้เขียนหรือจารึกอักษร ลาน
ชนิ ดนี้ พ บมากที่ บ้ า นทั บ ลาน บ้ านขุ นศรี บ้ านวั งมื ด ต าบลบุ พ ราหมณ์ อ าเภอนาดี จั งหวั ดปราจี น บุ รี บ้ านท่ าฤทธิ์ ต าบลวั ง ม่ ว ง
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บริเวณผานกเค้า อาเภอผานกเค้า จังหวัดขอนแก่ น นอกจากนี้ยังพบทั่วไปบริเวณจังหวัดลพบุรี ตาก
พิษณุโลก นครปฐม และในอุทยานแห่งชาติทับลาน จัดว่าเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของไทย
2. C. utan Lam. ชื่อสามัญเรียกว่า ลาน lan, ลานใต้ lantai ลานพรุ Lanphru ( Peninsular) ; Gebang palm ชอบขึ้นตามแนวชายฝั่ง
แม่น้าหรือในพื้นที่ชุ่มน้ามีการกระจายตั้งแต่อินเดียจนถึงฟิลิปปินส์และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบมากในแถบภาคใต้
เขตอาเภอเชียรใหญ่และอาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอระโนดจังหวัดสงขลาและตามเส้นทางจากจังหวัดกระบี่ถึงพังงา ลานพรุ
มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากลานชนิดอื่น คือลาต้นสูงคล้ายต้นตาลขึ้นอยู่รวมกันเป็นจานวนมากตามที่ราบท้องทุ่งแม้พื้นที่น้าท่วมขัง
3. C. umbraculifera L. เป็นปาล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบมีขนาดใหญ่รูปพัดค่อนข้างกลม
คล้ายใบตาล บางทีเรียกปาล์มพัด มีชื่อสามัญว่าลานวัด lanwat (General) หรือลางหมึ่งเทิง lang-mueng-thoeng (Karen–Northern)
หรือ Fan palm, Lontar palm, Talipot palm ลานชนิด นี้มี ถิ่ นก าเนิ ดในศรี ลัง กาและอิ นเดี ย จนเป็นต้นไม้ ประจ าชาติของศรี ลั งกา
ประเทศไทยไม่พบในธรรมชาติ แต่มีการนาเอามาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย (โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 )
สาหรับลานที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ลานป่า (C. lecomtei Becc. ex lecomte)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ลานที่ใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์ไม้ป่าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในป่าลานที่ดาเนินการ
3. เพื่อหาชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน
พื้นที่ดาเนินการ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.7 (ลาพระยาธาร) หมู่ที่ 10 ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 70-120 เมตรสภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้งทีม่ ีสภาพเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้สาคัญ ได้แก่
ส้มกบ มะเดื่อ ปออีเก้ง ข่อยหนามและน้าจ้อย มีไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ลักษณะดิน จากการสารวจ พบว่าในพื้นที่ราบ
เป็นดินร่วนปนแป้ง ดินร่วนปนทราย และในพื้นที่ลาดชันปานกลางเป็นดินลูกรังปนหิน
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ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้าฝนตลอดปีเฉลี่ย 1,870 มิลลิเมตร ฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน โดยมีปริมาณน้าฝนสูงสุด
เฉลี่ย 301.8 มิลลิเมตรในเดือนกั นยายนและต่ าสุ ดเฉลี่ย 6.2 มิลลิเมตรในเดือนธัน วาคม ฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิก ายนถึ ง
เดือนมกราคม อากาศหนาวเย็ น ในเดือ นธั นวาคม ซึ่งเป็นเดือ นที่ มี ค่ าเฉลี่ย อุ ณ หภูมิ ต่ าสุด 21.0 องศาเซลเซีย ส ฤดูร้อนเริ่ม ตั้ ง แต่
เดือนกุ มภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวมากในเดือนเมษายนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 36.5 องศาเซลเซีย ส สาหรับ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.7 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, ติดต่อส่วนตัว 2559)

วิธีการศึกษา
การเตรียมแปลงทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คัดเลือกพื้นที่ ซึ่งใกล้เคีย งกั น บริเวณใกล้กั บทางตรวจการณ์ หน่ว ยพิทัก ษ์ป่า ขญ 7 อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จากนั้น
วางแปลงทดลองขนาด 4040 เมตร จานวน 2 รูปแบบ (treatments) 4 ซ้า ประกอบด้วย 1. พื้นที่ราบ และ 2. พื้นที่ลาดชันปานกลาง
(ความลาดชันประมาณ 15–20 องศา)
2. สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ในพื้ น ที่ แ ปลงขนาด 4040 ทุ ก แปลง ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0–5 เซนติ เ มตร จากระดั บ ผิ ว ดิ น
โดยสุ่มเก็ บตัวอย่างในช่วงกลางเดือน ทุก เดือน นาตัวอย่างดินไปหาความชื้น (soil moisture) โดยนาตัวอย่างดินมาอบที่อุณ หภูมิ
105 องศา เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นคานวณหาความชื้นในดิน โดยน้าหนัก จากสูตร
ความชื้นของดินโดยน้าหนัก (%)

= น้าหนักดินสด – น้าหนักดินแห้ง  100
น้าหนักดินแห้ง

3. เตรี ย มกล้ า ไม้ 7 ชนิ ด ได้ แ ก่ ยางนา Dipterocarpus alatus (Roxb.) มะค่ า โมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ต ะ เ คี ย น ท อ ง Hopea odorata Roxb. Ex G. Don ม ะ ไ ฟ 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
ขุดหลุมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 30 เซนติเมตรและลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้น ปลูกกล้าไม้ 7 ชนิดดังกล่าว เป็นแถวโดย
ปลูกเสริมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวที่มีไม้ลานขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ด้วยวิธีการปลูก สลับกันไปในแต่ละชนิด อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระยะปลูก
22 เมตร
4. บารุงรักษาแปลงทดลอง โดยการแผ้วถางวัชพืชปีละ 2 ครั้ง ปลูกซ่อม ปีละ 1 ครั้ง
5. บันทึกข้อมูลการรอดตาย ความโต (เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงทั้งหมดของกล้าไม้
ทีป่ ลูกปีละ 2 ครั้ง ในฤดูฝนและฤดูแล้ง)
การวิเคราะห์ข้อมูล
คานวณอัตราการรอดตายและค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ 10 เซนติเมตร (D10) เหนือพื้นดิน และความสูงทั้งหมด
(Total Height) ของกล้าไม้ที่ปลูก
ระยะเวลาในการศึกษา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2558

ผลการศึกษา
1. การรอดตายของกล้าไม้
เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบ ไม้มะค่าโมงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ ลานและหว้า (86.2, 83.0 และ
71.6 % ตามลาดับ) ในขณะที่ ไม้มะไฟ มีอัตราการอดตายต่าสุด (35.9%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นที่ลาดชันปานกลาง มะค่าโมง
มีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นกัน รองลงมาคือ แดงและตะเคียนทอง (78.2, 50.0 และ 34.3 % ตามลาดับ) และไม้ยางนา มีอัตราการอด
ตายต่าสุด (1.0 %) (Table1, Figure 2)

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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จนกระทั่งเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและ
ตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามลาดับ) ในขณะทีไ่ ม้มะไฟ ยังคงมีอัตราการอดตายต่าสุด (20.5%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นที่
ลาดชันปานกลาง มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นเดิม รองลงมาคือ ตะเคียนทองและแดง (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามลาดับ)
และไม้ยางนา มีอัตราการอดตายต่าสุด (0%) โดยในปีที่ 3 ไม้ยางนาได้ตายหมดทุกต้น (Table1, Figure 2)
2. ความผันแปรของความชื้นของดินในรอบปี
ความผั น แปรของความชื้ น ของดิ น โดยน้ าหนั ก รายเดื อ นในพื้ น ที่ ศึ ก ษาในรอบ 5 ปี (ตั้ ง แต่ เ ดื อ น เมษายน 2553 ถึ ง
เดื อ นสิ ง หาคม 2558) พบว่ า ความชื้ น ในดิ น มี ค วามผั น แปรในแต่ ล ะเดื อ นค่ อ นข้ า งสู ง (Fig. 3) อั น เนื่ อ งมาจากความผั น แปร
ของปริมาณน้าฝนในรอบปีและปริมาณน้าฝนที่ตกในแต่ละเดือนมีความสัมพันธ์กับความชื้นของดินโดยตรง (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548)
และสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณน้าฝนในพื้นที่ใกล้เคียง คือเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงแล้งสุด และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
เป็ น ช่ ว งที่ ที่ ฝ นตกชุ ก ที่ สุ ด ซึ่ ง การรอดตายและการเติ บ โตของกล้ า ไม้ ใ นระยะแรกของการตั้ ง ตั ว ของกล้ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ
ปริมาณความชื้นของดินเป็นหลัก (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548)
3. การเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ D10
เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมาคือ ยางนาและหว้า ( 8.69, 8.36 และ 8.16 มม.
ตามลาดับ) ในขณะที่ไม้แดงมี ค่ า D10 ต่าสุด (5.59 มม.) (Table1, Figure 4) ส่วนพื้นที่ลาดชั นปานกลาง หว้า มีการเจริญเติบมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (5.63, 5.44 และ 4.72 มม. ตามลาดับ) และไม้แดงมีค่า D10 น้อยทีส่ ุด (2.65 มม.) (Table1, Figure 5)
จนกระทั่งเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ
24.03 มม. ตามล าดั บ ) โดยไม้ มะไฟมี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด (17.25%) ส่ วนพื้ นที่ ลาดชั น ปานกลาง หว้ ามี ค่ า เฉลี่ ย D10 สู งสุ ด รองลงมา
คือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม. ตามลาดับ) และไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ย D10 ต่าสุด (5.13 มม.) (Table1, Figure 4–5)
4. การเจริญเติบโตทางด้านความสูง
เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทองและยางนา
(72.73, 60.64 และ 59.15 ซม.ตามลาดับ ) และไม้แดงมีค่าความสูงต่าสุด (24.36ซม.) (Table1, Figure 6) ในขณะที่พื้นที่ลาดชันปาน
กลาง มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (64.98, 54.00 และ 51.00 มม. ตามลาดับ)
และไม้แดงมีค่าความสูงต่าสุด (15.36 ซม.) (Table1, Figure 7) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nakamura et al. (1991) พบว่า เมื่อ
อายุ 1 ปี ไม้มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงดีที่สุด เมื่อเทียบกับไม้พะยูง ตะเคียนทองและยางนา
จนกระทั่งเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นที่ราบ ไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทอง
และแดง (171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามลาดับ) โดยที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (117.2 ซม.) (Table1, Figure 6) ส่วนพื้นที่
ลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุ ด รองลงมาคือ มะค่าโมงและหว้า (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามลาดับ)
ในขณะที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยความสูงต่าสุด (51.0 ซม.) (Table1, Figure 7)

บทสรุป
1. การรอดตายของไม้ปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน พบว่า ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในพื้นที่ราบ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การรอดตาย เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ D10 และความสูงทั้งหมด สูงกว่าปลูกในพื้นที่ลาดชัน โดยเมื่ออายุ 5 ปี ในพื้นที่ราบไม้มะค่าโมง
มีค่าเฉลี่ยการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามลาดับ) ในขณะที่ไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การอดตายต่าสุด (20.5%) ส่วนกล้าไม้ที่ปลูกในที่พื้นลาดชันไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตายสูงสุดรองลงมาคือ ตะเคียนทองและ
แดง (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามลาดับ) และไม้ยางนา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (0%)
2. ความชื้นของดินในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชันนั้นมีค่าใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันเลย (Figure 3) จึงอาจจะไม่ใช่ปัจจัย
ที่ทาให้การรอดตาย การเติบโต แตกต่างกัน
3. การเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับ D10 เมื่ออายุ 5 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด
รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ 24.03 มม.ตามลาดับ ) โดยไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย D10 ต่าสุด (17.25 มม.) ส่วนในพื้นที่ลาด
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ชัน ไม้หว้ามีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม.ตามลาดับ) และไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย
D10 ต่าสุด (5.13 มม.)
4. ส่วนการเติบโตทางด้านความสูงพบว่า ในพื้นที่ราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคื อ ตะเคียนทองและแดง
(171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามลาดับ) โดยที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (117.2 ซม.) ส่วนพื้นที่ลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมี
ค่ า เฉลี่ ย ความสู ง สู ง สุ ด รองลงมาคื อ มะค่ า โมงและหว้ า (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามล าดั บ ) ในขณะที่ ม ะไฟมี ค่ า เฉลี่ ย
ความสูงต่าสุด (51.0 ซม.)
5. จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่ า ไม้ มะค่าโมงมีก ารเจริญเติบโตได้ ดีที่ สุดในพื้น ที่ ทั้งในพื้นที่ที่เป็น พื้น ที่ราบและ
พื้ น ที่ ล าดชั น ปานกลาง โดยมี ค่ า ของตั ว แปรชี้ วั ด การเจริ ญ เติ บ สู ง สุ ด ทั้ ง ในส่ ว นของอั ต ราการรอดตาย การเจริ ญ เติ บ โตทางด้ า น
เส้นผ่าศูนย์ก ลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ทั้งนี้ยกเว้นการเจริญเติบโตทางด้านความสูงในพื้นที่ลาดชันปานกลางซึ่งมี
ค่าสูงสุดเป็นลาดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง ซึ่ง ไม้มะค่าโมง ตะเคียนทองและยางนา น่าจะเป็นพันธุ์ไม้ที่จะทาให้การปลูกป่ามีโอกาส
ประสบความสาเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ราบ ส่วนในพื้นที่ลาดชันนั้น ไม้ตะเคียนทอง มะค่าโมงและหว้า น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี
แม้ ไ ม้ ม ะค่ า โมงจะเป็ น ไม้ ที่ โ ตช้า แต่ มี ค วามแข็ ง แรงทนทาน ขั ด และชั ก เงาได้ ดี เหมาะส าหรั บ ใช้ ในการก่ อสร้า งต่ างๆ ที่ ต้ อ งการ
ความแข็งแรงทนทาน ใช้ทาเครื่องเรือนชั้นดี (เกียรติก้องและคณะ (2536) จึงน่าที่จะมีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ป่าลานที่มีสภาพเสื่อม
โทรมนี้ ไ ด้ จะท าให้ เ กิ ด ผื น ป่ า ที่ ส วยงาม เหมาะแก่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ และมี ไ ม้ มี ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะท าให้เ กิ ด คุ ณ ค่ าและ
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
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