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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. เข็มทิศ (hand compass)
2. เทปวัดระยะ (measuring tape)
3. เครื่องระบุพิกัดภูมิศาสตร (GPS)
4. เทปวัดขนาดเสนผาศูนยกลาง (diameter tape)
5. เครื่องวัดระยะดวยเลเซอร (laser distance meter measure)
6. มีดเดินปา (hinking knife)
7. กลองสองตา (binocular)
8. กลองถายภาพ (digital camera)
9. แบบบันทึกขอมูล (data sheet)
10. เชือกไนลอนสําหรับวางแปลงตัวอยาง
11. หมุด PVC ระบุจุดมุมแปลงตัวอยาง
12. แผนที่ภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM บริเวณแปลงตัวอยาง
13. อุปกรณจัดเก็บตัวอยางพืช
14. อุปกรณเครื่องเขียน
15. เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น (Humidity & Temperature Data Logger)
วิธีการ
การวางแปลงตัวอยางถาวร
ดําเนินการจัดทําแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 120 x 120 เมตร โดยมีพิกัดจุดศูนยกลางแปลง
ระบบ UTM อยูที่ 627225E 739845N (Datum:WGS1984 Zone 47N) ใชรูปแบบตามวิธีการของ
ศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2554) ในบริเวณที่เปนตัวแทนของสังคมพืชใน
อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง โดยพิจารณาจากฐานขอมูลการกระจายของสังคมพืชหรือแผนที่ชนิดปา
(forest type map) ในพื้น ที่ทําการศึกษา โดยการเปดดูภ าพถา ยดาวเที ยม Landsat 5 TM ดวย
โปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร และทําการขยาย (zoom) จนสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมของแตละ pixel
จากนั้นอานคาพิกัดบริเวณจุดตัดของ pixel นําคาพิกัดที่ไดปอนลงเครื่องมือหาพิกัดภูมิศาสตร (GPS) แลว
นําไปคนหาที่ตั้งของจุ ดพิกัดดังกล าวในพื้นที่ จริ ง เมื่อพบแลวจะสมมติ ใหจุ ด ๆ นั้นเปนเสมือนจุ ดกึ่ ง
กลางแปลงตัวอยาง
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงที่ตั้งแปลงตัวอยางถาวร
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงจุดตัด pixel ที่เปนจุดกลางแปลงตัวอยาง
หากสภาพพื้นที่ปารกทึบ จุดพิกัดที่ไดจะไมนิ่งอยูกับที่ หรือมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงตองใช
วิธีการหามุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง แนวทั้ง 3 ทิศทางจะตัดกันเปนรูปสามเหลี่ยม ใหหา
แนวของเสนที่ลากจากจุดกึ่งกลางดานไปยังมุมตรงกันขามทั้ง 3 เสน จุดตัดของเสนดังกลาวใชเปนจุด
กึ่งกลางแปลงตัวอยาง

ภาพที่ 7 วิธีการหาจุดกึ่งกลางแปลงโดยการใชมุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง
ที่มา : ศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2554)
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จากจุดกึ่ง กลางของแปลงตัวอยาง ใชเข็มทิศเล็ง แนวไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และ
ตะวันตก โดยในแตละดานใชเทปวัดระยะในแนวราบออกไปดานละ 60 เมตร ซึ่งจะไดแปลงตัวอยาง
ขนาด 120 x 120 เมตร ที่มีความสอดคลองกับ ขนาดและพิกั ดของ pixel ในภาพถายดาวเที ย ม
Landsat 5 TM จํานวน 16 pixels
แปลงตัวอยางถาวรขนาด 120x120 เมตร จะถูกแบงเปนแปลงยอยขนาด 10x10 เมตร ได
ทั้งหมด 144 แปลง ซึ่งจะทําการกําหนดรหัสแปลงยอยเพื่อความสะดวกในการติดตามขอมูล โดยใน
แตละแปลงยอยจะทําการฝงหมุดที่มุมแปลงและบันทึกพิกัดภูมิศาสตรในระบบ UTM รวมทั้งคาความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (MSL) เพื่อใชในการสรางแผนภาพเสนชั้นระดับความสูง (contour
line) แสดงลักษณะภูมิประเทศของแปลงตัวอยางถาวร ทําการขึงเชือกไนลอนระหวางหมุด ที่ ขอบ
แปลงทั้งสี่ดาน

ภาพที่ 8 แปลงตัวอยางจําลองขนาด 120 x 120 เมตร แบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร
จํานวน 144 แปลงยอย มีรหัสชื่อแปลงกํากับแตละแปลงยอย
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ภาพที่ 9 คาความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (เมตร) ของแตละหมุดยอย
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ภาพที่ 10 ระดับสูงต่ําของภูมิประเทศในแปลงตัวอยาง
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ภาพที่ 11 เสนชั้นระดับความสูง (ระยะหาง 100 เซนติเมตร) ในแปลงตัวอยางแสดงในแนวระนาบ
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ภาพที่ 12 แบบจําลอง 3 มิติ เสนชั้นระดับความสูงบริเวณแปลงตัวอยาง

ภาพที่ 13 แบบจําลอง 3 มิติ สภาพภูมิประเทศบริเวณแปลงตัวอยาง
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แปลงตัวอยางขนาด 10 x 10 เมตร จะถูกใชรวบรวมขอมูลชนิดไมใหญ (tree) ทุกตนที่ปรากฏ
ในแปลง ที่มีคาความโตหรือเสนรอบวงที่ระดับ 1.30 เมตร ตั้งแต 13.5 เซนติเมตร ขึ้นไปและจะทํา
การติดแท็กตอกเบอรทุกตน โดยรายละเอียดขอมูลไมใหญที่จะบันทึกประกอบดวย เลขที่แปลง เบอร
ชนิดพันธุ เสนรอบวง ความสูงกิ่งแรก ความสูงทั้งหมด ความกวางเรือนยอด และตําแหนงที่ขึ้นอยูใน
แปลง
สํ าหรั บการวั ดขนาดเส นรอบวงของต นไม ในแปลงตั วอย างที่ ขึ้ นอยู ในสภาพภูมิ ประเทศที่
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหขอมูลที่ไดรับมีความคลาดเคลื่อนนั้น ดอกรัก (2549) ไดกําหนดหลักเกณฑ
ในการวัดไมในปาในสภาพภูมิประเทศตาง ๆ เพื่อขจัดขอผิดพลาดดังกลาว ดังนี้
เมตร จากพื้นดิน

1. การวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมที่ขึ้นอยูในที่ราบ จะวัดที่ระดับความสูง 1.30

2. ตนไมที่ขึ้นอยูบนที่ลาดเท ใหวัดขนาดเสนรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ทาง
ดานบนของพื้นที่ลาดเท
3. ตนไมที่เอียงหรือเอน ใหวัดขนาดเสนรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตาม
มุมเอียงของตนไมนั้น
ไป 5 เซนติเมตร

4. ตนไมที่มีปมที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงเหนือจุดที่มีปมขึ้น

5. กรณีตนไมแตกเปนสองนางที่ระดับสูงกวา 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงที่
ระดับความสูง 1.30 เมตร ตามปกติ
6. กรณีตนไมแตกเปนสองนางที่ระดับต่ํากวา 1.30 เมตร ใหวดั ขนาดเสนรอบวงของ
ไมแตละนาง เหนือจุดที่แตกกิ่งไปอีก 1 เมตร
7. ตนไมที่มีพูพอนสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงเหนือจุด
พูพอนขึ้นไปอีก 50 เซนติเมตร
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ภาพที่ 14 การวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมที่มีลักษณะแตกตางกัน
ที่มา : ดอกรัก มารอด (2549)
สรางแปลงตัวอยางขนาด 4 x 4 เมตร ซอนทับขึ้นที่บริเวณหมุดลางซายของแตละแปลง 10 x 10
เมตร พรอมทั้งขึงเชือกไนลอนทั้ง 4 ดาน โดยใชสมอบกตรึงมุมแปลงไว ทําการบันทึกขอมูลลูกไม หรือไม
หนุม (sapling) ที่สูงเกินกวา 1.30 เมตร และ เสนรอบวงนอยกวา 13.5 เซนติเมตร ทําการติดแท็กตอกเบอร
ทุกตนเชนเดียวกับไมใหญ โดยรายละเอียดขอมูลไมหนุมที่จะบันทึกประกอบดวย เลขที่แปลง เบอร และ
ชนิดพันธุไมหนุมที่ปรากฏในแปลง
สรางแปลงตัวอยางขนาด 1 x 1 เมตร ซอนทับขึ้นที่บริเวณหมุดลางซายของแตละแปลง 4 x 4
เมตร พรอมทั้งขึงเชือกไนลอนทั้ง 4 ดาน โดยใชสมอบกตรึงมุมแปลงไว ทําการบันทึกขอมูลกลาไม
(seedling) ที่สูงไมเกิน 1.30 เมตร โดยรายละเอียดขอมูลกลาไมที่จะบันทึกประกอบดวย เลขที่แปลง
ชนิดพันธุกลาไม และจํานวนตน
ติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้น (Data Logger) ในบริเวณแปลงตัวอยาง และ
ตองทําการโหลดขอมูลจากเครื่องบันทึกทุกเดือน ในชวงที่มีการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงด านชีพ
ลักษณ เพื่อวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธกัน
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การวิเคราะหสังคมพืชจากขอมูลที่ไดจากแปลงตัวอยาง
ขอมูลในเชิงปริมาณ (quantitative data) ไดแก
1) บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ (species list) โดยทําการจําแนกชนิดพันธุไม ที่ปรากฏ
ในแปลงตัวอยางแยกเปน ไมใหญ ไมหนุม และกลาไม
2) ความหนาแนน (density) คือ จํานวนของพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอหนวยเนื้อ
ที่ มีหนวยเปนตนตอตารางเมตร ใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้
ความหนาแนน (D) =

จํานวนตนของชนิดพันธุนั้นในแปลงตัวอยาง
จํานวนแปลงตัวอยาง

3) ความหนาแนนสัมพัทธ (relative density) คือ เปนคาเปรียบเทียบทางดาน
ความหนาแนนของพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ในสัง คมพืช กับความหนาแนนทั้งหมดของพันธุพืชใน
สังคมพืชนั้น นิยมวัดเปนเปอรเซ็นต มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
ความหนาแนนสัมพัทธ ( RD )

=

ความหนาแนนของชนิดพันธุนนั้ x 100
ความหนาแนนของไมทุกชนิด

4) ความถี่ (frequency) คือ คาความบอยครั้งของชนิดพรรณพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่ปรากฏในแปลงตัวอยาง นิยมวัดคาเปนรอยละ คาความถี่เปนการบอกถึงการกระจายของชนิดพันธุ
พืชในสังคมพืชนั้น มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
ความถี่ ( F ) =

จํานวนแปลงตัวอยางที่ชนิดพันธุนนั้ ปรากฏอยู x 100
จํานวนแปลงตัวอยางที่ทําการสํารวจ
5) ความถี่ของสัมพัทธ (relative frequency) เปนคาเปรียบเทียบทางดาน
ความถี่ของพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืช กับความถี่ทั้งหมดของพันธุพืชทั้งหมดในสังคมพืชนั้น
นิยมวัดเปนเปอรเซ็นต มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
ความถี่สัมพัทธ ( RF ) =

ความถี่ของชนิดพันธุนั้น x 100
ผลรวมความถี่ของไมทุกชนิด
6) ความเดน (dominance) คือ การประเมินถึงความสามารถและมีอิทธิพลของพันธุ
ไมที่มีความเหนือกวากันหรือดอยกวากันและการแสดงออกในบางดานของชนิดไมนั้น ๆ อาจบอกได
หลายรูปแบบ ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้บอกคาความเดนของไมใหญ เปนพื้นที่หนาตัด (basal area) โดย
ความเดนของชนิดพันธุ มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
ความเดน (Do) =

พื้นที่หนาตัดของชนิดพันธุไม
พื้นที่แปลงตัวอยาง
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7) ความเดนสัมพัทธ (relative dominance) เปนคาเปรียบเทียบทางดานความ
เดนของพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืช กับความเดนทั้งหมดของพันธุพืชทั้งหมดในสังคมพืชนั้น
นิยมวัดเปนเปอรเซ็นต มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
ความเดนสัมพัทธ ( RDo ) =

ความเดนของชนิดพันธุนั้น x 100
ผลรวมความเดนของไมทุกชนิด

8) ดัชนีความสําคัญทางนิเวศ (Importance Value Index) เปนคาที่รวมความ
หนาแนนสัมพัทธ ความถี่สัมพัทธ และความเดนสัมพัทธในไมใหญเขาดวยกัน มีคาตั้งแต 0 ถึง 300 ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลตาง ๆ ของพันธุพืชแตละชนิดในพื้นที่ มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
ดัชนีความสําคัญ (IVI) = RD + RF + RDo
โดยดัชนีความสําคัญของไมหนุมและกลาไม จะใชคาคํานวณเพียงสองคาคือความ
หนาแนนสัมพัทธ และความถี่สัมพัทธ
9) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ (Species Diversity) การประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพสามารถทําไดโดยใชดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีอยูหลายดัชนี ไดแก
Shannon-Wiener’s Index of diversity (H’)
H’ = -Sum[Pi (ln Pi)]
เมื่อ Pi = สัดสวนระหวางจํานวนตนของชนิดนั้นๆ ตอจํานวนตนของทุกชนิดรวมกัน
Simpson’s index of diversity (D)
D = 1 – Sum ni(ni-1)
N(N-1)

เมื่อ ni = จํานวนตนของชนิดพันธุนั้น ๆ
N = จํานวนตนของทุกชนิดพันธุ
Fisher’s index of diversity (α)
S = α ln(1+n/α)
เมื่อ α = คาดัชนีความหลากชนิดของ Fisher
S = จํานวนชนิดพันทั้งหมด
n = จํานวนตนทั้งหมด
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10) ดัชนีความสม่ําเสมอ (evenness indices) คือ ความมากมาย (abundance)
ของจํ า นวนต น ในแต ล ะชนิด ที่ จ ะบ ง บอกถึ ง ความสม่ํ า เสมอของแต ล ะชนิด วา มี ก ารกระจายเขา
ครอบครองพื้น ที่ไ ดเทาเทียมกัน หรือไม ซึ่ง คํานวณไดตามวิธีของ Pielou (1975; J’) มีสูตรในการ
คํานวณ ดังนี้
E = H’
ln(S)
เมื่อ H’ = ดัชนีความหลากหลายของ Shanon-Weiner
S = จํานวนชนิดทั้งหมด
11) ปริมาตรไมในสวนที่เปนสินคาได โดยใชสูตรที่ สามารถและธัญนรินทร (2538)
อางตามเสาวลักษณและคณะ โดยนํามาใชในสวนที่เปนสูตรการคํานวณกลางที่ใชสําหรับไมชนิดตางๆ
ในปาธรรมชาติ
In (V) = In (2.110246) + 2.2266056 In (dbh)
dbh = เสนผานศูนยกลางของลําตนวัดที่ระดับอก (diameter at breast height)
v = ปริมาตรไม (ลูกบาศกเมตร/เฮกตาร)
12) มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (Above Ground Biomass ; AGB) โดยใชสมการ
แอลโลเมตรี จากผลการศึกษาของ Tsutsumi et al. (1983) มาใชในการประมาณ ดังนี้
AGB = WS+WB+WL
Stem (WS) = 0.0509*(D2H)0.919
Branch (WB) = 0.00893*(D2H)0.977
Leaf (WL) = 0.0140*(D2H)0.669
เมื่อ H = ความสูงของตนไม (เมตร)
D = ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน (ซ.ม.) ที่ความสูง 1.30 เมตร
13) การสะสมของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (Above Ground
Carbon stock ; AGC) โดยใชหลักของ IPCC (2006) อางโดย ธัญ นรินทร (2556) ที่ระบุวา มวล
ชีวภาพจะมีคารบอนสะสมอยูประมาณ 47 เปอรเซ็นต มีหนวยเปน ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(Mtco2e)
AGC = 0.47*AG
ขอมูลในเชิงคุณภาพ (qualitative data) ไดแก การบรรยายสภาพโดยรวมของโครงสราง
สังคมพืชในเชิงพรรณนาจากลักษณะการปรากฏอยูในแปลงตัวอยาง
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1) การกระจายทางดานตั้ง คือ ลักษณะการแบงชั้นเรือนยอดของสังคม ซึ่งเกิดขึ้น
จากการตองการปจจัยแวดลอมที่แตกตางกัน และการปรับตัวเพื่อแกงแยงแสงสวาง
2) การกระจายทางดานราบ คือ ลักษณะความถี่หางของตนไม หรือความหนาแนน
การตรวจวัดชีพลักษณ (phenology)
การตรวจวัดชีพลักษณเพื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในชวงเวลาเดียวกัน (ในระดับสากลสัปดาหละ 1 ครั้ง)
สิ่งที่ตองทําในแตละครั้ง คือ ตรวจชีพลักษณตนไมแตละหมายเลข ไดแก การออกใบ ดอก และผล โดย
กําหนดหมายเลขแทนลักษณะตาง ๆ ดังนี้
- ใบรวงหรือทิ้งใบ (L1) แทนดวยหมายเลข 1
- ใบออนหรือกําลังผลิใบ (L2) แทนดวยหมายเลข 2
- ใบปกติ (L3) แทนดวยหมายเลข 3
- ดอกตูม (FL1) แทนดวยหมายเลข 4
- ดอกบาน (FL2) แทนดวยหมายเลข 5
- ดอกรวง (FL3) แทนดวยหมายเลข 6
- ผลออน (FR1) แทนดวยหมายเลข 7
- ผลแก (FR2) แทนดวยหมายเลข 8
- ผลสุกหรือผลรวง (FR3) แทนดวยหมายเลข 9

