
    

 
 

โครงการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรในอุทยานแหงชาติ 
ปาดิบช้ืนอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิ
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

บทคัดยอ 

แปลงตัวอยางถาวรปาดิบช้ืนอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง จังหวัดสงขลา มีการศึกษาโดย
ใชวิธีวางแปลงตัวอยาง ขนาด 1.44 เฮกตาร (แปลงตัวอยางขนาด 10x10 เมตร จํานวน 144 แปลง) 
จุดศูนยกลางแปลงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 193 เมตร การเก็บขอมูลทางนิเวศวิทยา 
ประกอบดวยช้ันไมใหญ (tree) คือ ตนไมท่ีมีขนาด DBH ต้ังแต 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป ช้ันไมหนุม 
(sapling) และช้ันกลาไม (seedling) พบไมใหญ จํานวน 1,875 ตน 57 วงศ (family) 281 ชนิด 
(species) ชนิดไมที่มีคา IV ซึ่งคํานวณตามวิธ ีของ Whittaker (1970) สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 
มะพราวหนู (Arenga obtusifolia Mart.) หนอนข้ีควาย (Gironniera subaequalis Planch.) ปลิง 
(Macaranga lowii King ex Hook.f.) แกงเลียงลูกแดง (Aidia densiflora (Wall.) Masam.) และ
หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum (Griff.) Scheff.)  โดยมีคา IVI 8.751, 7.965, 7.916, 
7.641 และ 7.581 ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุของไมใหญในแปลงตัวอยางมีคาท่ี
คอนขางสูง โดยเมื่อคํานวณตามวิธีของ Shannon-Wiener มีคาเทากับ 4.830 ตามวิธีของ Simpson 
มีคาเทากับ 0.988 และตามวิธีของ Fisher มีคาเทากับ 86.938 มีคาดัชนีความสม่ําเสมอตามวิธีของ 
Pielou อยูท่ี 0.862 ปริมาตรไมใหญเฉพาะในสวนท่ีสามารถทําเปนสินคาไดตามสูตรการคํานวณของ
วุฒิพล (2541) มีปริมาตรไมเฉล่ียเทากับ 274.330 ลูกบาศกเมตร ตอเฮกตาร คํานวณมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินโดยใชสมการแอลโลเมตรีของ Tsutsumi et al. (1983) ได 314.22 ตัน/เฮกตาร มีคา
การสะสมคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใช Conversion Factor ท่ี 0.47 ตามวิธีของ IPCC 
(2006) เทากับ 147.683 ตันคารบอน/เฮกตาร โครงสรางช้ันเรือนยอดแบงเปน 4 ช้ัน เรือนยอดเหนือเรือน
ยอดช้ันบน สูงต้ังแต 40 เมตรข้ึนไป พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ สยาเหลือง 
(Shorea curtisii Dyer ex King) รองลงมา คือ ยางมันหมู(Dipterocarpus kerrii King) และกระแจะ 
(Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันบน ความสูง 27-39 เมตร พบไมในช้ัน
เรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ จําปถ่ินไทย (Magnolia koordersiana (Noot.) Figlar) 
รองลงมา คือ ชีขาดเพล (Maranthes corymbosa Blume) ทองบ้ึง (Koompassia malaccensis 
Benth.) สอมใบหนา(Crypteronia griffithii C.B.Clarke) และหนอนข้ีควาย (Gironniera subaequalis 
Planch.) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันกลางความสูง 17-26 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีโดดเดนมากท่ีสุด 
คือ หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum (Griff.) Scheff.) รองลงมาคือ        หนอนข้ีควาย 
( Gironniera subaequalis Planch.)  ม า ลี ใ บ ห น า  ( Teijsmanniodendron coriaceum 
(C.B.Clarke) Kosterm.)  ไอแกรก  (Gynotroches axillaris Blume)  และตะขบนก (Aporosa 
penangensis (Ridl.) Airy Shaw) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันลาง ความสูง 1.5-16 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีเดน 
ไดแก  ปลิง (Macaranga lowii King ex Hook.f.)  มะพราวหนู (Arenga obtusifolia Mart.) นูด 



    

 
 

( Hancea stipularis (Airy Shaw) S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen)  แ ก ง เ ลี ย ง ลู ก แ ด ง  ( Aidia 
densiflora (Wall.) Masam.) และเนียงนก (Archidendron bubalinum (Jack) I.C.Nielsen) เปนตน 
การกระจายตัวของตําแหนงตนไมในแปลงตัวอยาง พบวาชนิดพันธุไมใหญท่ีข้ึนอยูในแปลงตัวอยาง มีการ
กระจายตัวทางดานราบคอนขางสม่ําเสมอ มีเพียงบางจุดท่ีตนไมข้ึนหนาแนนอยูเปนกระจุกโดยมักจะ
เปนบริเวณท่ีแสงสวางสองถึง ซึ่งมีการโคนลมตามธรรมชาติของไมเดิม การปกคลุมพื้นท่ีของเรือนยอดคิด
เปนรอยละ 98 ของพื้นท่ี วงศท่ีมีการปกคลุมของเรือนยอดมากท่ีสุด คือ ไมในวงศ Arecaceae พบการปก
คลุมเปนพื้นท่ี 3,483.20 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 34.83 ในสวนของช้ันไมหนุม จากแปลงตัวอยาง 
ขนาด 4 x 4 เมตร จํานวน 144 แปลง พบพันธุไม จํานวน จํานวน 1,586 ตน 57 วงศ 245 ชนิด ชนิดไมท่ี
มีคาดัชนีความสําคัญ สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลิง (Macaranga lowii King ex Hook.f.) แกงเลียง
ลูกแดง (Aidia densiflora (Wall.) Masam.) พลับหัวแข็ง (Diospyros lanceifolia Roxb.) ตะขบนก 
(Aporosa penangensis (Ridl.) Airy Shaw)  และ เนียงนก (Archidendron bubalinum (Jack) 
I.C.Nielsen)  ตามลําดับ และช้ันของกลาไม จากแปลงตัวอยาง ขนาด 1 x 1เมตร จํานวน 144 แปลง พบ
พันธุไม จํานวน 381 ตน 37 วงศ 98 ชนิด ไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลิง 
(Macaranga lowii King ex Hook.f.) เนียงนก (Archidendron bubalinum (Jack) I.C.Nielsen)  
มาลีใบหนา (Teijsmanniodendron coriaceum (C.B.Clarke) Kosterm.) พิกุลทอง (Madhuca 
penicillata (King & Gamble) H.J.Lam)  และตะขบนก  (Aporosa penangensis (Ridl.) Airy 
Shaw) ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : ระบบนิเวศ ปาดิบช้ืน แปลงตัวอยางถาวร อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง คารบอนเหนือ
พื้นดิน 
 
 


