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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 613665E 1076085N (Datum:WGS1984 Zone 47N) ใชรูปแบบการวางแปลง
ตามวิธีการของศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2554) ในบริเวณที่เปนตัวแทน
ของสั งคมพื ช ป าดิ บ ชื้ น ในอุ ท ยานแหงชาติ ธ ารเสด็ จ -เกาะพะงัน โดยพิ จ ารณาจากฐานข อมูล การ
กระจายของสั งคมพื ชหรือแผนที่ ชนิดปา (forest type map) ในพื้น ที่ ทำการศึกษา โดยการเป ดดู
ภาพถายดาวเทียม Landsat 8 ดวยโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร และทำการขยาย (zoom)
จนสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมของแตละ pixel จากนั้นอานคาพิกัดบริเวณจุดตัดของ pixel นำคาพิกัดที่ได
ปอนลงเครื่องมือหาพิกัดภูมิศาสตร (GPS) แลวนำไปคนหาที่ตั้งของจุดพิกัดดังกลาวในพื้นที่จริง เมื่อ
พบแลวจะสมมติใหจุด ๆ นั้นเปนเสมือนจุดกึ่งกลางแปลงตัวอยาง
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงที่ตั้งแปลงตัวอยางถาวรในพื้นที่อุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงจุดตัด pixel ที่เปนจุดกลางแปลงตัวอยาง
หากสภาพพื้นที่ปารกทึบ จุดพิกัดที่ไดจะไมนิ่งอยูกับที่ หรือมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงตองใช
วิธีการหามุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง แนวทั้ง 3 ทิศทางจะตัดกันเปนรูปสามเหลี่ยม ใหหา
แนวของเสนที่ลากจากจุดกึ่งกลางดานไปยังมุมตรงกันขามทั้ง 3 เสน จุดตัดของเสนดังกลาวใชเปนจุด
กึ่งกลางแปลงตัวอยาง

ที่มา;ศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี(2554)
ภาพที่ 4 วิธีการหาจุดกึ่งกลางแปลงโดยการใชมุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง

17
จากจุด กึ่ งกลางของแปลงตั ว อย าง ใช เข็ มทิ ศเล็ งแนวไปทางทิ ศเหนื อ ใต ตะวัน ออก และ
ตะวันตก โดยในแตละดานใชเทปวัดระยะในแนวราบออกไปดานละ 60 เมตร ซึ่งจะไดแปลงตัวอยาง
ขนาด 120 x 120 เมตร ที่ มีความสอดคลองกับ ขนาดและพิกั ดของ pixel ในภาพถ ายดาวเทีย ม
Landsat 8 จำนวน 16 pixels
แปลงตัวอยางถาวรขนาด 120x120 เมตร จะถูกแบงเปนแปลงยอยขนาด 10x10 เมตร ได
ทั้งหมด 144 แปลง ซึ่งจะทำการกำหนดรหัสแปลงยอยเพื่อความสะดวกในการติดตามขอมูล โดยใน
แตละแปลงยอยจะทำการฝงหมุดที่มุมแปลงและบันทึกพิกัดภูมิศาสตรในระบบ UTM รวมทั้งคาความ
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) เพื่อใชในการสรางแผนภาพเสนชั้นระดับความสูง (contour
line) แสดงลักษณะภูมิประเทศของแปลงตัวอยางถาวร และทำการขึงเชือกไนลอนระหวางหมุดที่ขอบ
แปลงทั้งสี่ดาน

ภาพที่ 5 พิกัดภูมิศาสตรในระบบ UTM ของหมุดในแตละแปลงยอย
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ภาพที่ 6 แปลงตัวอยางจำลองขนาด 120 x 120 เมตร แบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร
จำนวน 144 แปลงยอย มีรหัสชื่อแปลงกำกับแตละแปลงยอย
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ภาพที่ 7 คาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมตร) ของแตละหมุดยอย
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ภาพที่ 8 ระดับสูงต่ำของภูมิประเทศในแปลงตัวอยาง
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ภาพที่ 9 เสนชั้นระดับความสูง (ระยะหาง 50 เซนติเมตร) ในแปลงตัวอยางแสดงในแนวระนาบ
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ภาพที่ 10 แบบจำลอง 3 มิติ เสนชั้นระดับความสูงบริเวณแปลงตัวอยาง

ภาพที่ 11 แบบจำลอง 3 มิติ สภาพภูมิประเทศบริเวณแปลงตัวอยาง
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แปลงตั ว อย างขนาด 10 x 10 เมตร จะถูกใชร วบรวมขอมูล ชนิดไมใหญ (tree) ทุ ก ต น ที่
ปรากฏในแปลง ที่มีคาความโตหรือเสนรอบวงที่ระดับ 1.30 เมตร ตั้งแต 13.5 เซนติเมตร ขึ้นไปและ
จะทำการติดแท็กตอกเบอรทุกตน โดยรายละเอียดขอมูลไมใหญที่จะบันทึกประกอบดวย เลขที่แปลง
เบอร ชนิดพันธุ เสนรอบวง ความสูงกิ่งแรก ความสูงทั้งหมด ความกวางเรือนยอด และตำแหนงที่
ขึ้นอยูในแปลง
สำหรับการวัดขนาดเสน รอบวงของต น ไม ในแปลงตัวอยางที่ ขึ้น อยู ในสภาพภู มิป ระเทศที่
แตกต า งกั น ซึ่ งอาจจะทำให ข อ มู ล ที่ ได รั บ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นนั้ น ดอกรั ก (2549) ได ก ำหนด
หลักเกณฑในการวัดไมในปาในสภาพภูมิประเทศตางๆ เพื่อขจัดขอผิดพลาดดังกลาว ดังนี้
พื้นดิน

1. การวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมที่ขึ้นอยูในที่ราบ จะวัดที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จาก

2. ตนไมที่ขึ้นอยูบนที่ลาดเท ใหวัดขนาดเสนรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ทางดานบน
ของพื้นที่ลาดเท
3. ตนไมที่เอียงหรือเอน ใหวัดขนาดเสนรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตามมุมเอียง
ของตนไมนั้น
4. ตนไมที่มีปมที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงเหนือจุดที่มีปมขึ้นไป 5
เซนติเมตร
5. กรณีตนไมแตกเปนสองนางที่ระดับสูงกวา 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงที่ระดับความ
สูง 1.30 เมตร ตามปกติ
6. กรณีตนไมแตกเปนสองนางที่ระดับต่ำกวา 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงของไมแตละ
นาง เหนือจุดที่แตกกิ่งไปอีก 1 เมตร
7. ตนไมที่มีพูพอนสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงเหนือจุดพูพอนขึ้น
ไปอีก 50 เซนติเมตร
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ภาพที่ 12 การวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมที่มีลักษณะแตกตางกัน

ที่มา ; ดอกรัก (2549)

สร างแปลงตั ว อย างขนาด 4x4 เมตร ซ อนทั บ ขึ้ น ที่ บ ริ เวณหมุ ด ล างซ ายของแต ล ะแปลง
10x10 เมตร พรอมทั้งขึงเชือกไนลอนทั้ง 4 ดาน โดยใชสมอบกตรึงมุมแปลงไว ทำการบันทึกขอมูล
ลูกไม หรือไมหนุม (sapling) ที่สูงเกินกวา 1.30 เมตร และ เสนรอบวงนอยกวา 13.5 เซนติเมตร
ทำการติ ด แท็ ก ตอกเบอร ทุ ก ต น เช น เดี ย วกั บ ไม ใหญ โดยรายละเอี ย ดข อ มู ล ไม ห นุ ม ที่ จ ะบั น ทึ ก
ประกอบดวย เลขที่แปลง เบอร และชนิดพันธุไมหนุมที่ปรากฏในแปลง
สรางแปลงตัวอยางขนาด 1x1 เมตร ซอนทับขึ้นที่บริเวณหมุดลางซายของแตละแปลง 4x4
เมตร พรอมทั้งขึงเชือกไนลอนทั้ง 4 ดาน โดยใชสมอบกตรึงมุมแปลงไว ทำการบันทึกขอมูลกลาไม
(seedling) ที่สูงไมเกิน 1.30 เมตร โดยรายละเอียดขอมูลกลาไมที่จะบันทึกประกอบดวย เลขที่แปลง
ชนิดพันธุกลาไม และจำนวนตน
ติดตั้งเครื่องบั นทึกขอมูลอุณหภู มิและความชื้น ( Data Logger ) ในบริเวณแปลงตัวอยาง
และตองทำการโหลดขอมูลจากเครื่องบันทึกทุกเดือน ในชวงที่มีการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลง
ดานชีพลักษณ เพื่อวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธกัน
การวิเคราะหสังคมพืชจากขอมูลที่ไดจากแปลงตัวอยาง
ขอมูลในเชิงปริมาณ (quantitative data) ไดแก
1) บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ (species list) โดยทำการจำแนกชนิดพันธุไม ที่ปรากฏในแปลง
ตัวอยางแยกเปน ไมใหญ ไมหนุม และกลาไม (ตรวจสอบรายชื่อจากหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศ
ไทย (เต็ม, 2557) เปนหลัก)
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2) ความหนาแนน (density) คือ จำนวนของพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอหนวยเนื้อที่
มีหนวยเปนตนตอตารางเมตร ใชสูตรในการคำนวณ ดังนี้
ความหนาแนน (D) =

จำนวนตนของชนิดพันธุนั้นในแปลงตัวอยาง
พืน้ ที่รวมของแปลงตัวอยาง

3) ความหนาแน น สั มพั ทธ (relative density) คือ เปน คาเปรีย บเที ย บทางด านความ
หนาแนนของพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืช กับความหนาแนนทั้งหมดของพันธุพืชในสังคมพืช
นั้น นิยมวัดเปนเปอรเซ็นต มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
ความหนาแนนสัมพัทธ ( RD )

=

ความหนาแนนของชนิดพันธุนั้น x 100
ความหนาแนนของไมทุกชนิด

4) ความถี่ (frequency) คือ คาความบอยครั้งของชนิดพรรณพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ปรากฏ
ในแปลงตัวอยาง นิยมวัดคาเปนรอยละ คาความถี่เปนการบอกถึงการกระจายของชนิดพันธุพ ืชใน
สังคมพืชนั้น มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
ความถี่ ( F ) =

จำนวนแปลงตัวอยางที่ชนิดพันธุนั้นปรากฏอยู x 100
จำนวนแปลงตัวอยางที่ทำการสำรวจ

5) ความถี่ของสัมพัทธ (relative frequency) เปนคาเปรียบเทียบทางดานความถี่ของ
พันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืช กับความถี่ทั้งหมดของพันธุพืชทั้งหมดในสังคมพืชนั้น นิยมวัด
เปนเปอรเซ็นต มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
ความถี่สัมพัทธ ( RF ) =

ความถี่ของชนิดพันธุนั้น x 100
ผลรวมความถี่ของไมทุกชนิด

6) ความเดน (dominance) คือ การประเมินถึงความสามารถและมีอิทธิพลของพันธุไมที่มี
ความเหนือกวากันหรือดอยกวากันและการแสดงออกในบางดานของชนิดไมนั้นๆ อาจบอกไดหลาย
รูปแบบ ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้บอกคาความเดนของไมใหญ เปนพื้นที่หนาตัด (basal area) โดย
ความเดนของชนิดพันธุ มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
ความเดน (Do) =

พื้นที่หนาตัดของชนิดพันธุไ ม
พื้นที่แปลงตัวอยาง
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7) ความเดนสัมพัทธ (relative dominance) เปนคาเปรียบเทียบทางดานความเดนของ
พันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืช กับความเดนทั้งหมดของพันธุพืชทั้งหมดในสังคมพืชนั้น นิยม
วัดเปนเปอรเซ็นต มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
ความเดนสัมพัทธ ( RDo ) =

ความเดนของชนิดพันธุนั้น x 100
ผลรวมความเดนของไมทุกชนิด

8) ดัชนีความสำคัญทางนิเวศ (Importance Value Index) เปนคาทีร่ วมความหนาแนน
สัมพัทธ ความถี่สัมพัทธ และความเดนสัมพัทธในไมใหญเขาดวยกัน มีคาตั้งแต 0 ถึง 300 ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลตาง ๆ ของพันธุพืชแตละชนิดในพื้นที่ มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
ดัชนีความสำคัญ (IVI) = RD + RF + RDo
โดยดัชนีความสำคัญของไมหนุมและกลาไม จะใชคาคำนวณเพียงสองคาคือความหนาแนน
สัมพัทธ และความถี่สัมพัทธ
9) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ (Species Diversity) การประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพสามารถทำไดโดยใชดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีอยูหลายดัชนี ไดแก
Shannon-Wiener’s Index of diversity (H’)
H′ = − ∑[Pi( lnPi)]

เมื่อ Pi = สัดสวนระหวางจำนวนตนของชนิดพันธุนั้น ๆ ตอจำนวนตนของทุก
ชนิดรวมกัน
Simpson’s index of diversity (D)
D = 1 − ∑[

ni(ni−1)
N(Ni−1)

]

เมื่อ ni = จำนวนตนของชนิดพันธุนั้น ๆ
N = จำนวนตนของทุกชนิดพันธุ
Fisher’s index of diversity (α)
n

S = αln �1 + �
α
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เมื่อ α = คาดัชนีความหลากชนิดของ Fisher
S = จำนวนชนิดพันธุทั้งหมด
n = จำนวนตนทั้งหมด
10) ดั ช นี ค วามสม่ ำ เสมอ (evenness indices) คื อ ความมากมาย (abundance) ของ
จำนวนตนในแตละชนิด ที่จะบงบอกถึงความสม่ำเสมอของแตละชนิดวามีการกระจายเขาครอบครอง
พื้นที่ไดเทาเทียมกันหรือไม ซึ่งคำนวณไดตามวิธีของ Pielou (1975; J’) มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
E=

เมื่อ

H′

ln(S)

H’ = ดัชนีความหลากหลายของ Shanon-Weiner
S = จำนวนชนิดทั้งหมด

11) ปริมาตรไมในสวนที่เปนสินคาได โดยใชสูตรที่ สามารถและธัญนรินทร (2538) อางตาม
เสาวลักษณและคณะ โดยนำมาใชในสวนที่เปนสูตรการคำนวณกลางที่ใชสำหรับไมชนิดตางๆ ในปา
ธรรมชาติ
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) โดยใชสมการแอลโลเมตรี
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) การสะสมของธาตุ ค าร บ อนในมวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น (Above Ground Carbon
stock ; AGC) โดยใชหลักของ IPCC (2006) ที่ระบุวามวลชีวภาพจะมีคารบอนสะสมอยูประมาณ 47
เปอรเซ็นต มีหนวยเปน ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Mtco2e)
AGC = 0.47*AGB
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ขอมูลในเชิงคุณภาพ (qualitative data) ไดแก การบรรยายสภาพโดยรวมของโครงสราง
สังคมพืชในเชิงพรรณาจากลักษณะการปรากฏอยูในแปลงตัวอยาง
1) การกระจายทางดานตั้ง คือ ลักษณะการแบงชั้นเรือนยอดของสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ตองการปจจัยแวดลอมที่แตกตางกัน และการปรับตัวเพื่อแกงแยงแสงสวาง
2) การกระจายทางดานราบ คือ ลักษณะความถี่หางของตนไม หรือความหนาแนน
การตรวจวัดชีพลักษณ (phenology)
การตรวจวัดชีพลักษณเพื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในชวงเวลาเดียวกัน (ในระดับสากลสัปดาหละ 1
ครั้ง) สิ่งที่ตองทำในแตละครั้ง คือ ตรวจชีพลักษณตนไมแตละหมายเลข ไดแก การออกใบ ดอก และ
ผล โดยกำหนดหมายเลขแทนลักษณะตางๆ 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

