
    

 
 

โครงการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรในอุทยานแหงชาติ 
ปาดิบช้ืนอุทยานแหงชาติบางลาง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิ
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

บทคัดยอ 

แปลงตัวอยางถาวรปาดิบช้ืนอุทยานแหงชาติบางลาง จังหวัดยะลา มีการศึกษาโดยใชวิธี
วางแปลงตัวอยาง ขนาด 1.44 เฮกตาร (แปลงตัวอยางขนาด 10x10 เมตร จํานวน 144 แปลง) จุด
ศูนยกลางแปลงอยูท่ีพิกัด 761715E 672465N มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 345 เมตร 
การเก็บขอมูลทางนิเวศวิทยา ประกอบดวยช้ันไมใหญ (tree) คือ ตนไมท่ีมีขนาด DBH ต้ังแต 4.5 
เซนติเมตรข้ึนไป ช้ันไมหนุม (sapling) และช้ันกลาไม (seedling) พบไมใหญ จํานวน 1,760 ตน 62 
วงศ (family) 183 สกุล (genera) 318 ชนิด (species) ชนิดไมที ่ม ีคา IV ซึ ่งคํานวณตามวิธ  ีของ 
Whittaker (1970) สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum (Griff.) 
Scheff.)  เนียงนก (Archidendron bubalinum (Jack) I.C.Nielsen) พะยอมนกเขา (Shorea 
parvifolia Dyer subsp. parvifolia) ยางปาย (Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn.) และปลิง 
(Macaranga lowii King ex Hook.f.)  โดยมีค า  IVI 12.509, 11.921, 9.742, 8.930 และ 7.594 
ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุของไมใหญในแปลงตัวอยางมีคาท่ีคอนขางสูง โดยเมื่อ
คํานวณตามวิธีของ Shannon-Wiener มีคาเทากับ 4.970 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.986 
และตามวธิีของ Fisher มีคาเทากับ 113.360 มีคาดัชนีความสม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou อยูท่ี 0.862 
ปริมาตรไมใหญเฉพาะในสวนท่ีสามารถทําเปนสินคาไดตามสูตรการคํานวณของวุฒิพล (2541) มี
ปริมาตรไมเฉล่ียเทากับ 328.094 ลูกบาศกเมตร ตอเฮกตาร คํานวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยใช
สมการแอลโลเมตรีของ Tsutsumi et al. (1983) ได 389.872 ตัน/เฮกตาร มีคาการสะสมคารบอน
ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใช Conversion Factor ท่ี 0.47 ตามวิธีของ IPCC (2006) เทากับ 
183.240 ตันคารบอน/เฮกตาร โครงสรางช้ันเรือนยอดแบงเปน 4 ช้ัน เรือนยอดเหนือเรือนยอดช้ันบน สูง
ต้ังแต 46 เมตรข้ึนไป พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ พะยอมนกเขา (Shorea 
parvifolia Dyer subsp. parvifolia) รองลงมา คือ ยางปาย ( Dipterocarpus costatus C.F. 
Gaertn.) สยาแดง (Shorea leprosula Miq.) และกาลอ (Shorea faguetiana F.Heim) ตามลําดับ 
เรือนยอดช้ันบน ความสูง 31-45 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ หลาว
ชะโอนเขา (Oncosperma horridum (Griff.) Scheff.) ชุมแสงใบเล็ก (Xanthophyllum stipitatum 
A.W.Benn.) และสยาแดง (Shorea leprosula Miq.) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันกลางความสูง 18-30 เมตร 
พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีโดดเดนมากท่ีสุด คือ หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum (Griff.) 
Scheff.) รองลงมาคือ มะแฝด (Monocarpia marginalis (Scheff.) J.Sinclair) และยี่ หุบเบตง 
(Magnolia betongensis (Craib) H.Keng) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันลาง ความสูงไมเกิน 17 เมตร ชนิด
พันธุ ไม ท่ี เดน ไดแก  เนียงนก (Archidendron bubalinum (Jack) I.C.Nielsen) รองลงมา คือ ปลิง 
(Macaranga lowii King ex Hook.f.) หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum (Griff.) Scheff.) 



    

 
 

ชาเงาะผี (Hancea subpeltata (Blume) M.Aparicio ex S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen) สลอดปา 
( Microdesmis caseariifolia Planch.)  ต า ไ ช ย ใบ ให ญ  ( Chondrostylis kunstleri (King ex 
Hook.f.) Airy Shaw)  ม ะ แ ฝ ด  (Monocarpia marginalis (Scheff.) J.Sinclair) ม ะ ไ ฟ ก า 
(Baccaurea parviflora (Mull.Arg.) Mull.Arg.) หนังหนาผลต่ิง (Enicosanthum fuscum (King) 
Airy Shaw) และตะขบนก (Aporosa penangensis (Ridl.) Airy Shaw) เปนตน การกระจายตัวของ
ตําแหนงตนไมในแปลงตัวอยาง พบวาชนิดพันธุไมใหญท่ีข้ึนอยูในแปลงตัวอยาง มีการกระจายตัวทางดาน
ราบคอนขางสม่ําเสมอ มีเพียงบางจุดท่ีตนไมข้ึนหนาแนนอยูเปนกระจุกโดยมักจะเปนบริเวณท่ีแสงสวาง
สองถึง ซึ่งมีการโคนลมตามธรรมชาติของไมเดิม การปกคลุมพื้นท่ีของเรือนยอดคิดเปนรอยละ 96.57 ของ
พื้นท่ี วงศท่ีมีการปกคลุมของเรือนยอดมากท่ีสุด คือ ไมในวงศ Dipterocarpaceae พบการปกคลุมเปน
พื้นท่ี 4,346.82 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 43.47 ในสวนของช้ันไมหนุม จากแปลงตัวอยาง ขนาด 4 
x 4 เมตร จํานวน 144 แปลง พบพันธุไม จํานวน จํานวน 921 ตน 55 วงศ (family) 158 สกุล (genera) 
247 ชนิด ชนิดไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลิง (Macaranga lowii King ex 
Hook.f.) เนียงนก (Archidendron bubalinum (Jack) I.C.Nielsen) หมอรัด (Litsea lancifolia 
(Roxb. ex Nees) Benth. & Hook. f. ex Villar) รามยอดแดง (Ardisia pachysandra (Wall.) 
Mez) และทังแมงดา (Beilschmiedia brevipes Ridl.)  ตามลําดับ และช้ันของกลาไม จากแปลง
ตัวอยาง ขนาด 1 x 1เมตร จํานวน 144 แปลง พบพันธุไม จํานวน 242 ตน 42 วงศ (family) 84 สกุล 
(genera) 116 ชนิด (species) ไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลิง (Macaranga 
lowii King ex Hook.f.) พะยอมนกเขา (Shorea parvifolia Dyer subsp. parvifolia) พิกุลปา 
(Palaquium impressionervium Ng) กระบากทอง (Anisoptera curtisii Dyer ex King) และลัก
เคยลักเกลือ (Diospyros sumatrana Miq.) กับสยาแดง (Shorea leprosula Miq.) ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : ระบบนิเวศ ปาดิบช้ืน แปลงตัวอยางถาวร อุทยานแหงชาติบางลาง คารบอนเหนือพื้นดิน 
 
 


