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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
  การวางแปลงตัวอยางถาวรเพื่อเปนตัวแทนศึกษาสังคมพืชปาดิบช้ืน อุทยานแหงชาติ
เขาน้ําคาง จังหวัดสงขลา ผลปรากฏวา 
 

แปลง 10 x 10 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบไมใหญ จํานวน 1,875 ตน 58 วงศ 
153 สกุล 271 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุตามวิธขีอง Shannon-Wiener มีคาเทากับ 
4.830  ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.988 และตามวิธีของ Fisher มีคาเทากับ 86.938 มีคาดัชนี
ความสม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou อยูท่ี 0.862 พันธุไมใหญท่ีมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5 
อันดับแรก ไดแก มะพราวหนู (Arenga obtusifolia) หนอนข้ีควาย (Gironniera subaequalis) ปลิง 
(Macaranga lowii) แกงเลียงลูกแดง (Aidia densiflora) และหลาวชะโอนเขา (Oncosperma 
horridum)  มีปริมาตรไมเฉล่ียตามสูตรการคํานวณของสามารถและธัญนรินทร (2538) เทากับ 274.330 
ลูกบาศกเมตร ตอ เฮกตาร มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชสมการแอลโลเมตรี ของ Tsutsumi (1983) 
เฉล่ียเทากับ 314.22 ตัน ตอ เฮกตาร การสะสมของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชหลัก
ของ IPCC (2006) มีคาเทากับ 147.683 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตอ เฮกตาร   

 
  แปลง 4 x 4 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบไมหนุม จํานวน 1,586 ตน 57 วงศ 
245 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 4.555 
ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.975 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 80.993 โดยมีคาดัชนีความ
สม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.828 พันธุไมหนุมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5 
อัน ดับแรก ไดแก  ปล ิง  (Macaranga lowii)  แกงเลียงลูกแดง (Aidia densiflora) พลับหัวแข็ง 
(Diospyros lanceifolia) ต ะ ข บ น ก  (Aporosa penangensis)  และ เนี ยงนก (Archidendron 
bubalinum) 

 
  แปลง 1 x 1 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบกลาไม จํานวน 381 ตน 37 วงศ 
98 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 3.850 
ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.963 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 42.711 โดยมีคาดัชนีความ
สม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.840 ชนิดพันธุกลาไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5 
อันดับแรก ไดแก ปลิง (Macaranga lowii) เนียงนก (Archidendron bubalinum)  มาลีใบหนา 
(Teijsmanniodendron coriaceum) พิกุลทอง (Madhuca penicillata) และตะขบนก (Aporosa 
penangensis) 
 

การกระจายทางดานต้ัง เรือนยอดเหนือเรือนยอดช้ันบน สูงต้ังแต 40 เมตรข้ึนไป 
พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ สยาเหลือง (Shorea curtisii) รองลงมา คือ ยาง
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มันหมู (Dipterocarpus kerrii) และกระแจะ (Gomphia serrata) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันบน ความ
สูง 27-39 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ จําป ถ่ินไทย (Magnolia 
koordersiana) รองลงมา คือ ช ีข าด เพล  (Maranthes corymbosa)  ทองบ้ึง (Koompassia 
malaccensis) สอมใบหนา(Crypteronia griffithii) และหนอนข้ีควาย (Gironniera subaequalis) 
ตามลําดับ เรือนยอดช้ันกลางความสูง 17-26 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีโดดเดนมากท่ีสุด คือ 
หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum) รองลงมาคือ หนอนข้ีควาย (Gironniera subaequalis) 
มาลีใบหนา (Teijsmanniodendron coriaceum) ไอแกรก (Gynotroches axillaris) และตะขบ
นก (Aporosa penangensis)  ตามลําดับ เรือนยอดช้ันลาง ความสูง 1.5-16 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีเดน 
ไดแก ปลิง (Macaranga lowii) มะพราวหนู (Arenga obtusifolia) นูด (Hancea stipularis) แกง
เลียงลูกแดง (Aidia densiflora) และเนียงนก (Archidendron bubalinum) เปนตน  

   การกระจายทางดานราบ พบวามีคาการปกคลุมพื้นท่ีของเรือนยอด สูงถึงรอยละ 98 
โดยวงศพันธุไมท่ีมีคาการปกคลุมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก Arecaceae Fabaceae Euphorbiaceae 
Moraceae และ Rubiaceae ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

แปลงตัวอยางถาวรเพื่อศึกษาสังคมพืช ในเขตอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง จังหวัด
สงขลา เปนตัวอยางสังคมพืชปาดิบช้ืนมลายัน ซึ่งมักมีพันธุไมวงศยางในกลุมสยา เดนในช้ันเรือนยอด
บน และมักมีพันธุไมวงศปาลม เดนในช้ันเรือนยอดรอง ในภาพรวม มีความหลากหลายของชนิดพันธุ
สูงกวาเกณฑปกติของปาดิบช้ืนท่ัวไปท่ีพบในภาคใตตอนบน โดยจุดศูนยกลางแปลงตัวอยางมีความสูง 
193 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งสามารถใชเปนตัวอยางในการศึกษาดานอื่น ๆ ของปาดิบช้ืนท่ีมี
ความสูงระดับตํ่าของปาดิบช้ืนภาคไดตอนลางไดเปนอยางดี ประกอบกับในแปลงตัวอยางสํารวจพบ
พันธุไมท่ียังไมสามารถระบุชนิดไดอีก 5 ชนิด จึงเหมาะสมอยางยิ่งในการใชเปนฐานขอมูลใหนักวิจัย
ทานอื่น ๆ ใชตอยอดในการศึกษาเพิ่มเติม อีกท้ังในแปลงตัวอยางเองไดมีการติดต้ัง data logger เพื่อเก็บ
ขอมูลอุณหภูมิและความช้ืนรายช่ัวโมง ตลอดจนดําเนินการติดตามการเปล่ียนแปลงทางชีพลักษณของไม
ใหญในแปลงเปนรายเดือนอีกดวย จากผลการศึกษาพบหลายชนิดพันธุท่ีไมเคยพบในแปลงถาวร
ภาคใตตอนบน รวมถึงบางชนิดยังไมมีการบัญญัติช่ือภาษาไทย จึงจําเปนตองใชช่ือพื้นเมือง หรือช่ือ
ท่ีต้ังข้ึนมาเองไปพลางกอน ซึ่งแนนอนวาชนิดพันธุเหลานั้น มักจะไมเคยมีการเก็บตัวอยางแหงหรือ
ภาพถายชีพลักษณระยะตางๆเลย ทางคณะผูดําเนินการศึกษาจะไดติดตามถายภาพพันธุไมเหลานั้น
ในระยะตางๆ ตอไปเพื่อเผยแพร หรือจัดทําเปนฐานขอมูลของประเทศตอไป 


