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สรุปและขอเสนอแนะ
สรุป
การวางแปลงตัวอยางถาวรเพื่อเปนตัวแทนศึกษาสังคมพืชปาดิบชื้น อุทยานแหงชาติ
เขาน้ําคาง จังหวัดสงขลา ผลปรากฏวา
แปลง 10 x 10 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบไมใหญ จํานวน 1,875 ตน 58 วงศ
153 สกุล 271 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุตามวิธขี อง Shannon-Wiener มีคาเทากับ
4.830 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.988 และตามวิธีของ Fisher มีคาเทากับ 86.938 มีคาดัชนี
ความสม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou อยูที่ 0.862 พันธุไมใหญที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5
อันดับแรก ไดแก มะพราวหนู (Arenga obtusifolia) หนอนขี้ควาย (Gironniera subaequalis) ปลิง
(Macaranga lowii) แกงเลี ย งลู ก แดง (Aidia densiflora) และหลาวชะโอนเขา (Oncosperma
horridum) มีปริมาตรไมเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณของสามารถและธัญนรินทร (2538) เทากับ 274.330
ลูกบาศกเมตร ตอ เฮกตาร มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชสมการแอลโลเมตรี ของ Tsutsumi (1983)
เฉลี่ยเทากับ 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 พันธุไ มหนุมที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูง สุด 5
อั น ดั บ แรก ได แ ก ปลิง (Macaranga lowii) แกงเลี ย งลู ก แดง (Aidia densiflora) พลั บ หั ว แข็ ง
(Diospyros lanceifolia) ต ะ ข บ น ก (Aporosa penangensis) และ เนี ย งนก (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 ชนิดพันธุกลาไมที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5
อัน ดับแรก ไดแก ปลิง (Macaranga lowii) เนียงนก (Archidendron bubalinum) มาลีใบหนา
(Teijsmanniodendron coriaceum) พิกุลทอง (Madhuca penicillata) และตะขบนก (Aporosa
penangensis)
การกระจายทางดานตั้ง เรือนยอดเหนือเรือนยอดชั้นบน สูงตั้งแต 40 เมตรขึ้นไป
พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ที่มีความโดดเดนมากที่สุด คือ สยาเหลือง (Shorea curtisii) รองลงมา คือ ยาง
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มันหมู (Dipterocarpus kerrii) และกระแจะ (Gomphia serrata) ตามลําดับ เรือนยอดชั้นบน ความ
สู ง 27-39 เมตร พบไม ใ นชั้ น เรื อนยอดนี้ ที่ มี ค วามโดดเด น มากที่ สุ ด คื อ จํ า ป ถิ่ น ไทย (Magnolia
koordersiana) รองลงมา คื อ ชีข าดเพ ล (Maranthes corymbosa) ทองบึ้ ง (Koompassia
malaccensis) สอมใบหนา(Crypteronia griffithii) และหนอนขี้ ค วาย (Gironniera subaequalis)
ตามลําดับ เรือนยอดชั้นกลางความสูง 17-26 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ที่โดดเดนมากที่สุด คือ
หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum) รองลงมาคือ หนอนขี้ควาย (Gironniera subaequalis)
มาลีใบหนา (Teijsmanniodendron coriaceum) ไอแกรก (Gynotroches axillaris) และตะขบ
นก (Aporosa penangensis) ตามลําดับ เรือนยอดชั้นลาง ความสูง 1.5-16 เมตร ชนิดพันธุไมที่เดน
ไดแก ปลิง (Macaranga lowii) มะพราวหนู (Arenga obtusifolia) นูด (Hancea stipularis) แกง
เลียงลูกแดง (Aidia densiflora) และเนียงนก (Archidendron bubalinum) เปนตน
การกระจายทางดานราบ พบวามีคาการปกคลุมพื้นที่ของเรือนยอด สูงถึงรอยละ 98
โดยวงศพันธุไมที่มีคาการปกคลุมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก Arecaceae Fabaceae Euphorbiaceae
Moraceae และ Rubiaceae ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
แปลงตัวอยางถาวรเพื่อศึกษาสัง คมพืช ในเขตอุทยานแหง ชาติเขาน้ําคาง จังหวัด
สงขลา เปนตัวอยางสังคมพืชปาดิบชื้นมลายัน ซึ่งมักมีพันธุไมวงศยางในกลุมสยา เดนในชั้นเรือนยอด
บน และมักมีพันธุไมวงศปาลม เดนในชั้นเรือนยอดรอง ในภาพรวม มีความหลากหลายของชนิดพันธุ
สูงกวาเกณฑปกติของปาดิบชื้นทั่วไปที่พบในภาคใตตอนบน โดยจุดศูนยกลางแปลงตัวอยางมีความสูง
193 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งสามารถใชเปนตัวอยางในการศึกษาดานอื่น ๆ ของปาดิบชื้นที่มี
ความสูงระดับต่ําของปาดิบชื้นภาคไดตอนลางไดเปนอยางดี ประกอบกับในแปลงตัวอยางสํารวจพบ
พันธุไมที่ยังไมสามารถระบุชนิดไดอีก 5 ชนิด จึงเหมาะสมอยางยิ่งในการใชเปนฐานขอมูลใหนักวิจัย
ทานอื่น ๆ ใชตอยอดในการศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งในแปลงตัวอยางเองไดมีการติดตั้ง data logger เพื่อเก็บ
ขอมูลอุณหภูมิและความชื้นรายชั่วโมง ตลอดจนดําเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีพลักษณของไม
ใหญในแปลงเปน รายเดือนอีกดวย จากผลการศึกษาพบหลายชนิดพันธุที่ไ มเคยพบในแปลงถาวร
ภาคใตตอนบน รวมถึงบางชนิดยังไมมีการบัญญัติชื่อภาษาไทย จึงจําเปนตองใชชื่อพื้นเมือง หรือชื่อ
ที่ตั้งขึ้นมาเองไปพลางกอน ซึ่งแนนอนวาชนิดพันธุเหลานั้น มักจะไมเคยมีการเก็บตัวอยางแหงหรือ
ภาพถายชีพลักษณระยะตางๆเลย ทางคณะผูดําเนินการศึกษาจะไดติดตามถายภาพพันธุไมเหลานั้น
ในระยะตางๆ ตอไปเพื่อเผยแพร หรือจัดทําเปนฐานขอมูลของประเทศตอไป

