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หลักฐานทางนิเวศวิทยาบรรพกาลจากบริเวณพื้นทีป่ าพุ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
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ศึกษาตะกอนดิน (NP3) ที่ เก็ บ จากพุ หนองปลิง อําเภอทองผาภู มิ จั งหวัดกาญจนบุรี โดยใชการ
วิเคราะหนิเวศวิทยาบรรพกาลซึ่งไดแกการวิเคราะหเรณู ถานไม ลักษณะตะกอนและการวิเคราะห
อายุ เพื่อสรางแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในอดีต ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวามีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมพืชในชวง 600 ปที่ผานมาซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ํา อากาศและกิจกรรมของมนุษย ผลการวิเคราะหเรณูบงบอกวาปาลุมต่ําและ
พืชบกจําพวกไม ลมลุกไดป รากฏขึ้นในพื้นที่ หนองปลิง เมื่อ 600 ปที่ผานมา ซึ่ง บงบอกถึง สภาพ
อากาศที่แหงแลงกวาปจจุบันจนถึงชวงประมาณปคริสตศักราช (ค.ศ.) 1600 หลังจากนั้นพืชพรรณ
ของปาลุมต่ําไดลดจํานวนลง ในขณะที่พืชพรรณปาพุเพิ่มมากขึ้นรวมถึงปริมาณถานไมโดยรวม
นอยลง ไดบงบอกถึงสภาพแวดลอมที่ชื้นขึ้นจากชวงกอนจนถึงประมาณป ค.ศ. 1800 สังคมพืช
ระหวางพืชพรรณปาพุ ปาลุมต่ําและพืชบกจําพวกไมลมลุกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางผันผวนซึ่งอาจ
เกิ ด จากสภาพอากาศที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปโดยเฉพาะหลั ง จากป ค.ศ. 1900 จนถึ ง ป จ จุ บั น
กิจกรรมของมนุษยในพื้นที่ทองผาภูมิเมื่อไมนานมานี้ไดปรากฏขึ้น ซึ่งบงบอกจากการปรากฏของ
เรณูธัญพืชและการเพิ่มขึ้นของถานไมโดยเฉพาะถานไมที่มีขนาดใหญ
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A sediment core (NP3) collected from Nong Pling freshwater spring area in Thong Pha
Phum District, Kanchanaburi Province was studied using palaeoecological analyses
including pollen, charcoal, sediment and radiocarbon analyses in order to reconstruct
past environmental change. The results show that there were changes in plant
composition over the past 600 years probably resulted from interactions between
changes in freshwater level, climate and anthropogenic activity. Pollen analysis
indicates that lowland forest and terrestrial herbaceous were established in this area
at least the 600 years ago suggesting drier conditions than present until around 1600
AD (anno Domini). After that, lowland forest decreased, while freshwater spring taxa
increased together with the low charcoal contents indicate wetter conditions than
the former period until around 1800 AD. Freshwater spring taxa and lowland forest
with terrestrial herbaceous fluctuated probably due to climate oscillations
particularly after 1900 AD until the present. In addition, recent human activities in
Thong Pha Phum were also present suggested by recent appearance of cereal pollen
and increases in total charcoal accumulation especially in large particles.
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