รายงานการสํารวจสถานภาพทรัพยากรป่ าไม้
พื้นที่เตรี ยมประกาศเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแดงราม-เขาราหู
ท้องที่อาํ เภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจยั และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ทรัพยากรปาไม
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อสำรวจขอมูลพื้นฐานทรัพยากรปาไมในพื้นที่เตรียมประกาศเปนเขตหามลาเขาแดงราม
2) เพื่อประเมินสถานะภาพทรัพยากรปาไมในพื้นที่เตรียมประกาศเปนเขตหามลาเขาแดงราม
3) เพื่อนำขอมูลที่ไดมาวางแผนการจัดการพื้นที่เตรียมประกาศเปนเขตหามลาเขาแดงราม
2. วิธีการศึกษา
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานการจำแนกระบบนิเวศปาไม จากขอมูลการแปลแผนที่ภาพถายดาวเทียม
(LANDSAT TM) ป 2009, แผนที่การใชที่ดินมาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมพัฒ นาที่ดิน และแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร เพื่อทราบถึงชนิดและการจัดจำแนกสังคมพืชในแต ละ
ระบบนิเวศที่ไดรับการคัดเลือกแลว พรอมทั้งรวบรวมขอมูลทุติยภูมิขอมูลดานทรัพยากรปาไมที่ไดเคยสำรวจไว
ในอดีต เพื่อนำมาวางแผนการสำรวจและทำการวิเคราะห ประเมินถึงศักยภาพในพื้นที่
2) ศึกษาและเก็บขอมูลเพิ่มเติม โดยการคัดเลือกพื้นที่ตามระบบนิเวศปาไมสำรวจขอมูลโครงสราง
และองคประกอบของชนิดพันธุไมในปาแตละชนิด และนำขอมูลที่ไ ดรับมาชวยในการสนับสนุนการแปล
ภาพถายจากดาวเทียม ดวยวิธีการวางแปลงตัวอยางชั่วคราว (temporary plot) ขนาด (20 เมตร x 50 เมตร)
จำนวน 1 แปลง ในสังคมปาธรรมชาติแตละชนิด ดวยการสุมสำรวจ (random sampling) ตามความเหมาะสม
พรอมทำการวัดตำแหนงพิกัด ตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร (พิกัดUTM) ของที่ตั้งแปลงดวยเครื่องมือ GPS โดย
มีวิธีการดังนี้
2.1) วางแปลงขนาด 20 x 50 เมตร ตามลักษณะภูมิประเทศแลวแบงเปนแปลงยอยขนาด
10 x 10 เมตร, 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เมตร จำนวนอย า งละ 10 แปลง เพื ่ อ ทำการเก็ บ ข อ มู ล ด า น
องคประกอบของชนิดพันธุพืช ขนาดความโตทางเสนผาศูนยกลาง เพียงอก 1.30 เมตร (Diameter at Breast
Height, DBH) และความสูง (height) ในแปลงตัวอยางโดย แบงเปน 3 ขนาด คือ (1) ไมใหญ (tree) คือไมที่มี
DBH > 4.5 cm (2) ไมหนุม (sapling) คือ ไมที่มี DBH < 4.5 cm สูง> 1.3 m (3) กลาไม (seedling) คือไมที่
มีความสูงนอยกวา1.30 เมตร ทำการเก็บขอมูลไมใหญในแปลงขนาด 10 x 10 เมตร เก็บขอมูลไมหนุม ใน
แปลงขนาด 4x4 เมตร สวนกลาไม เก็บขอมูลในแปลงขนาด 1x 1 เมตร (ภาพที่ 2-1) พรอมทำการจำแนกชนิด
พันธุไมทั้งหมดที่พบใน แปลงตัวอยาง พรรณไมที่ไมสามารถทำการจำแนกไดในภาคสนามจะใชวิธีเก็บตัวอยาง
(specimens) เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับชนิดพันธุไมในหอพรรณไม ตอไป
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ภาพที่ 1 ลักษณะของแปลงตัวอยางเก็บขอมูล (ขนาด 20 x 50 เมตร)
สำหรับการวางแปลงตัวอยางศึกษาโครงสรางของสังคมพืชในพื้นที่เตรียมประกาศเปน เขต
หามลาเขาแดงราม นั้นสามารถจำแนกเปนสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูนเพียงประเภทเดียว
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2.2) เก็บขอมูลโครงสรางสังคมพืชดานตั้ง (Profile diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด
(Crown cover diagram) โดยสุมพื้นที่แปลงตัวอยางขนาด 10 x 50 เมตร ที่เปนตัวแทนที่ดี ภายในแปลง
ตัวอยาง
2.3) ทำการประเมินคาดัชนีความสำคัญ ของพรรณพืช (Importance Value Index, IVI)
ของพืชแตละชนิดในสังคม เพื่อการวิเคราะหหาชนิดพันธุไมเดนที่สามารถนำมาใชเปนตัวดัชนี (indicator) ของ
แตละชนิดปาได พรอมทั้งทำการวิเคราะหหาคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของปา ในที่นี้ใชคาดั ชนี
ความหลากหลายของ Shannon-Wiener Index สำหรับการวิเคราะหและเปรียบเทียบความหลากหลาย
ระหวางระบบนิเวศปาไม

ภาพที่ 2 สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เตรียมประกาศเปนเขตหามลาเขาแดงราม
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ภาพที่ 3 จุดที่ตั้งแปลงตัวอยางและเสนสำรวจสังคมพืชในพื้นที่เตรียมการ
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ภาพที่ 4 พิกัดมุมแปลง ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และการกระจายของตนไมในแปลงตัวอยาง
3. ขัน้ ตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล
3.1) คำนวณหาคาดัชนีความสำคัญของชนิดไม (Importance value index, IVI) ในแตละสังคมพืช
1) บรรยายลักษณะโครงสรางดานตั้ง (Profile diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด
(Crown cover diagram) ของปาแตละชนิด
2) ทำบั ญ ชี ร ายชื ่ อพรรณไม (Species lists) ที ่ ส ำรวจพบในแต ล ะชนิด ปา พร อ มทั้ง การ
กระจายในแตละระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ภายในพื้นที่ศึกษา
3) วิเคราะหหาความหนาแนน (Density; D) คือ จำนวนตนไมทั้งหมดของชนิดพันธุที่กำหนด
ที่ปรากฏในแปลงตัวอยางตอหนวยพื้นที่ที่ทำการศึกษา ดังสมการที่ 1
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D = จำนวนตนทั้งหมดของชนิดไมที่กำหนดที่ปรากฏในตัวอยาง

(1)

หนวยพื้นที่ทั้งหมดของแปลงตัวอยางที่สำรวจ
4) วิเคราะหหาความถี่ (Frequency; F) หมายถึง อัตรารอยละของจำนวนแปลงตัวอยางที่
ปรากฏพันธุไมชนิดนัน้ ตอจำนวนแปลงที่ทำการสำรวจ ดังสมการที่ 2
F = จำนวนแปลงตัวอยางที่ชนิดไมปรากฏ x 100
(2)
จำนวนแปลงตัวอยางทั้งหมดที่สำรวจ
5) วิเคราะหหาความเดน (Dominance; Do) ในที่นี้จะใชความเดนดานพื้นที่หนาตัด (Basal
Area, BA) ของตนไมที่ไดจากการวัดที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดินตอพื้นที่ที่ทำการ สำรวจทั้งหมด
ดังสมการที่ 3
Do = พื้นที่หนาตัดของตนไม
(3)
พื้นที่สำรวจทั้งหมด
6) วิเคราะหหาคาความถี่สัมพัทธของชนิดไม (Relative frequency; RF) คือ สัดสวนของ
ความถี่ของชนิดไมที่ตองการตอคาความถี่ทั้งหมดของไมทุกชนิดในสังคม ดังสมการที่ 4
RFA =
ความถี่ของพันธุไม A
x 100
(4)
ความถี่ทั้งหมดของตนไมทุกชนิดในสังคม
7) วิเคราะหหาคาความหนาแนนสัมพัทธชนิดไม (Relative density; RD) คือ สัดสวนของ
ความหนาแนนของชนิดไมที่ตองการตอคาความหนาแนนทั้งหมดของไมทุกชนิดในสังคม ดังสมการที่ 5
RDA =
ความหนาแนนของพันธุไ ม A
x 100
(5)
ความหนาแนนของไมทุกชนิดในสังคม
8) วิเคราะหหาคาความความเดนของชนิดไม (Relative dominance; RDo) คือ คาสัดสวน
ของความเดนของชนิดไมที่ตองการตอคาความเดนทั้งหมดของไมทุกชนิดในสังคม ดังสมการที่ 6
RDoA =

ความเดนของพันธุไม A x 100
ความเดนของไมทุกชนิดในสังคม

(6)

9) วิเคราะหหาคาดัชนีความสำคัญของชนิดไม (Importance value index, IVI) คือ ผลรวม
ของคาความสัมพัทธตาง ๆ ของชนิดพันธุไมนั้นในสังคม ซึ่งหาไดจากสมการที่ 7
(7)
RFA + RDA + RDoA
IVIA =
10) วิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย (Diversity indies) ของสังคมพืชในแปลงตัวอยาง
แยกตามชนิดปา โดยใชสมการของ Shannon-Wiener (Ludwig and Reynold, 1949) ดังสมการที่ 8
s
H’ = - ∑ pi ln pi
(8)
I=1

เมื่อ

H’

=

คาดัชนีความหลากหลายของพื้นที่
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Pi

=

หรือ Pi

=

S

=

สัดสวนของจำนวนชนิดที่มีตอผลรวมของจำนวนทั้งหมดทุกชนิด
ในสังคม (N)
ni เมื่อ I = 1, 2, 3,…..,s
N
จำนวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่

3.2) จำแนกชนิดพันธุไม (plant community classification) บัญชีรายชื่อชนิดพันธุไมที่ปรากฎใน
แตละสังคมพืชทั้งหมดที่พบในแปลงตัวอยางจำแนกสังคมพืชออกเปนประเภทตาง ๆ ในรูปของการบรรยาย
ลักษณะตาง ๆ ของสังคมพืช เชน รูปแบบชีวิต (life form) ของสังคมพืชแตละชนิด ซึ่งประกอบดวย ไมยืนตน
(tree) ไมพุม (shrub) พืชลมลุก (herb) และไมเถา (climber) เปนตน
3.3) จำแนกสถานภาพของพรรณพืช ตามระบบการจัดจำแนกของ IUCN โดยเฉพาะพิจารณาถึง กลุม
พืชในสถานภาพที่เปนชนิดพันธุพืชถิ่นเดียว (Endemic Species), ชนิดพันธุหายาก (Rare Species) และชนิด
พันธุที่ถูกคุกคาม (Threaten Species) รวมถึงคุณคาดานการอนุรักษและการศึกษาวิจัยในภาพรวมของชนิด
พรรณพืชในระบบนิเวศปาแตละพื้นที่เปนสำคัญ
4. ผลการศึกษา
จากการแปลแผนที่ภาพถายดาวเทียม (LANDSAT TM), แผนที่การใชที่ดินมาตราสวน 1 : 50,000 ของกรม
พัฒนาที่ดิน และแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ทำใหเพื่อทราบถึงชนิดและ
การจัดจำแนกสังคมพืชในพื้นที่เตรียมประกาศเปนเขตหามลาเขาแดงราม ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 2,717-2-26 ไร มี
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต 50-466 เมตร จำแนกเปนสังคมปาดิบแลงหินปูนทั้งหมด ลักษณะ
ภูมิประเทศเปนเขาหินปูนยกตัวสูงขึ้น มีดินและเศษซากอินทรียวัตถุทับถมในบริเวณซอกหินหรือพื้นที่ที่เปน
หลุมยุบ บริเวณที่ดินมีความลึกมากจะพบไมตนขนาดใหญ สวนที่ลึกนอยหรือบนลานหินจะพบไมลักษณะ
แคระแกร็น
จากการวางแปลงตัวอยางเพื่อศึกษาสัง คมพืชปาดิบแลงเขาหินปูน พบพันธุไม 134 ตน 35 ชนิด
(species) 26 สกุล(genera) 17 วงศ(family) พันธุไ มที่พบไดบอยเปนไม เดนในพื้น ที่ ไดแก ตะเคียนหิ น
(Hopea ferrea) รองลงมาคื อ พลั บ ดงหรื อ อี โ ด ( Diospyros bejaudii),จั น ทน ช ะมดหรื อ จั น ทน ห อม
(Mansonia gagei) คัดเคาทอง(Aidia densiflora), มูกเขา(Hunteria zeylanica), ปอหุนกานสั้น (Mallotus
brevipetiolatus) มะพลับทองใบใหญ (Diospyros transitoria) และพญารากดำหรือมักเกือกา(Diospyros
defectrix) ตามลำดับ ทั้งนี้เปนไปตามคาดัชนีความสำคัญของพันธุไมสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูน (ตารางที่
1) และเมื่อทำการจำแนกโครงสรางดานตั้งของปาดิบแลงเขาหินปูนแปลงนี้พบวา สามารถจำแนกชั้นเรือนยอด
เปน 4 ชั้นเรือนยอด (ภาพที่ 5) โดยมีองคประกอบของพันธุไมในแตละชั้นเรือนยอด ดังนี้
เรือนยอดเหนือเรือนยอดชั้นบน มีความสูงมากกวา 40 เมตร เปนชั้นเรือนยอดที่สูงทะลุชั้น
เรือนยอดปาขึ้นไป พบกระจายตัวหางๆ ไมตอเนื่อง ไดแก ตะเคียนหิน(Hopea ferrea)
เรือนยอดชั้น บน มีความสูง ของพัน ธุไมตั้ง แต 25 – 35 เมตร เรือนยอดมีการกระจายตัว
คอนขางตอเนื่อง พันธุไมเดนที่พบในชั้นเรือนยอดนี้ ไดแก ตะเคียนหิน(Hopea ferrea) จันทนชะมดหรือ
จันทนหอม(Mansonia gagei) ยู (Pterospermum pecteniforme), พลับดงหรืออีโด(Diospyros bejaudii)
และกรายเขาหินปูน (Xylopia sp.) เปนตน
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เรือนยอดชั้นรอง มีความสูงของพันธุไมตั้งแต 10 – 20 เมตร พันธุไมที่พบในชั้นเรือนยอดนี้
ยังคงเปนพันธุไมชนิดเดียวกับเรือนยอดชั้นบนเปนสวนใหญ ไดแก พลับดงหรืออีโด(Diospyros bejaudii),
มะพลับทองใบใหญ (Diospyros transitoria), คัดเคาทอง(Aidia densiflora), ตะเคียนหิน(Hopea ferrea),
มู ก เขา(Hunteria zeylanica) ขางปอยน้ ำ (Alchornea rugosa), งาช า ง (Kibatalia laurifolia), นวล
(Garcinia merguensis),พญารากดำหรื อ มั ก เกื อ กา(Diospyros defectrix), สั ก ใบยาว (Vatica rassak),
และสังเครียดขอบใบคลื่น (Aglaia teysmanniana) เปนตน
เรือนยอดชั้นลาง มีความสูงของพันธุไมไมเกิน 10 เมตร พันธุไมที่พบในชั้นเรือนยอดนี้ยงั คง
เปนพันธุไมชนิดเดียวกับเรือนยอดชั้นบน และเรือนยอดชั้นกลาง เพียงลดขนาดความโตลงมาเทานั้น ไดแก
พลับดงหรืออีโด(Diospyros bejaudii), ปอหุนกานสั้น (Mallotus brevipetiolatus), ตะเคียนหิน(Hopea
ferrea), แกงเลียงใหญ (Psydrax dicoccos), มูกเขา(Hunteria zeylanica), ละมุดชุมศรี (Madhuca chaiananii), คัดเคาทอง(Aidia densiflora), พญารากดำหรือมักเกื อกา(Diospyros defectrix), พลองใบเล็ ก
(Memecylon acuminatum), มะซางทะเล (Madhuca krabiensis) และมะเฟ อ งช า ง (Lepisanthes
tetraphylla) เปนตน
ตารางที่ 1 ดัชนีความสำคัญของพันธุไมปาดิบแลงเขาหินปูนพื้นที่เตรียมการเขตหามลาเขาแดงราม
ชื่อสามัญ
RD (%)
RF (%)
RDo (%)
IVI
Rank
ตะเคียนหิน
7.463
7.692
44.532 59.687
1
พลับดง(อีโด)
25.373
10.989
10.305 46.667
2
จันทนชะมด(จันทนหอม)
2.239
3.297
19.164 24.700
3
คัดเคาทอง(แกงเลียงลูกแดง)
5.224
6.593
1.394 13.211
4
มูกเขา
5.224
4.396
1.673 11.293
5
ปอหุนกานสั้น
5.970
4.396
0.735 11.101
6
มะพลับทองใบใหญ
4.478
4.396
1.279 10.153
7
พญารากดำ(มักเกือกา)
3.731
5.495
0.842 10.068
8
แกงเลียงใหญ
3.731
5.495
0.523
9.749
9
ละมุดชุมศรี
2.985
4.396
0.219
7.599 10
มะซางทะเล
2.985
3.297
0.916
7.197 11
พลับมาน
2.239
3.297
1.102
6.638 12
ยู
1.493
1.099
4.031
6.623 13
พลองใบเล็ก
2.239
3.297
0.308
5.843 14
มะเฟองชาง(หวดสี่ใบ)
2.239
3.297
0.260
5.796 15
สักใบยาว
1.493
2.198
1.849
5.539 16
นวล
1.493
1.099
2.567
5.159 17
งาชาง
2.239
2.198
0.633
5.070 18
พรหมกานขาว
1.493
2.198
0.962
4.652 19
สังเครียดขอบใบคลื่น
1.493
2.198
0.930
4.621 20
กรายเขาหินปูน
0.746
1.099
2.745
4.590 21
รงเขาใบเล็ก
1.493
2.198
0.341
4.031 22
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ตารางที่ 1(ตอ)

ชื่อสามัญ

จักหัน
มะเมาขน(สมเมาเขา)
ขางปอยน้ำ
Unknown1(Lauraceae)
มะดูก
เขากวาง
เขยตรีใบเล็ก(เขยตายลูกใหญ)
โผใบบาง
กลวยคาง
สามเกลอ
จันทนใบเล็ก
พลับเขา(หมาย)
พันรูใบบาง
Total

RD
1.493
1.493
1.493
0.746
0.746
0.746
0.746
0.746
0.746
0.746
0.746
0.746
0.746
100

RF
2.198
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
1.099
100

RDo
0.121
0.600
0.535
0.811
0.166
0.116
0.100
0.055
0.038
0.038
0.037
0.037
0.036
100

ภาพที่ 5 โครงสรางทางดานตั้งของสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูนในพื้นที่เตรียมการ

IVI
3.811
3.192
3.126
2.656
2.011
1.961
1.945
1.900
1.884
1.884
1.882
1.882
1.882
300

Rank
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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ภาพที่ 6 การปกคลุมของเรือนยอดของสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูนในพื้นที่เตรียมการ
การปกคลุมพื้น ที่ของเรือนยอดของไมใหญไ มในแปลงตัวอยางที่ไ ดจากการคำนวณ โดย
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ตอพื้นที่ของแปลงตัวอยางขนาด 20 x 50 เมตร มีคาเทากับ 968.72 ตาราง
เมตร หรือคิดเปนรอยละ 96.87 ของพื้นที่ และถาพิจารณาการปกคลุมของเรือนยอดไมในแตละวงศ พบวา
วงศที่มีการปกคลุมของเรือนยอดมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก
วงศยาง (Dipterocarpaceae) พบการปกคลุมเปนพื้น ที่ 768.09 ตาราง
เมตร หรือคิดเปนรอยละ 76.81 พันธุไมในวงศนี้ที่พบในแปลงตัวอยาง ไดแก ตะเคียนหิน(Hopea ferrea)
และ สักใบยาว (Vatica rassak)
วงศมะเกลือ (Ebenaceae) พบการปกคลุมเปนพื้นที่ 592.73 ตารางเมตร
หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 59.27 พั น ธุ  ไ ม ใ นวงศ น ี้ ท ี ่ พ บในแปลงตั วอย า ง ได แ ก พลั บ ดงหรื อ อี โ ด ( Diospyros
bejaudii), มะพลับทองใบใหญ (Diospyros transitoria), พญารากดำหรือมักเกือกา(Diospyros defectrix)
วงศ ช บา (Malvaceae) พบการปกคลุ ม เปน พื้ น ที ่ 511.13 ตารางเมตร
หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 51.11 พั น ธุ  ไ ม ใ นวงศ น ี ้ท ี ่ พ บในแปลงตั วอย า ง ได แ ก จั น ทน ช ะมดหรื อ จั น ทน หอม
(Mansonia gagei), ยู (Pterospermum pecteniforme) เปนตน
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ภาพที่ 7 การปกคลุมของเรือนยอดของพันธุไมบางวงศในสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูน
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไมตนในแปลงตัวอยางสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูน มีคาปาน
กลาง แสดงถึงสัดสวนของจำนวนชนิดและจำนวนตนในแตละชนิดมีความสม่ำเสมอไมมากนัก โดยเมื่อคำนวณ
ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 3.005 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.916 และ วิธีของ
Fisher มีคาเทากับ 15.407 โดยมีคาดัชนีความสม่ำเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.845
นอกจากนี้ การสำรวจสัง คมพืชปาดิบแลงเขาหินปูนในครั้งนี้ ยัง ไดมีการวางแนวสำรวจแบบเสน
จำนวน 1 เสน จากริมถนนบริเวณตีนเขาขึ้นไปหายอดเขา ระยะทางประมาณ 685 เมตร เพื่อจัดทำบัญ ชี
รายชื่อ (species list) ตนไมที่พบไวเปนฐานขอมูล รายละเอียดใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 บัญชีรายชื่อพันธุไมที่พบในพื้นที่เตรียมการประกาศเปนเขตหามลาเขาแดงราม
ชื่อสามัญ
กระเบาน้ำ(กระเบาคาง)
กรายเขาหินปูน
กลวยคาง
กอมขม
กะตังใบ

ชื่อพฤกษศาสตร
Hydnocarpus castanea Hook. F. & Thomson
Xylopia sp.
Orophea enterocarpa Maingay ex Hook.f.
Picrasma javanica Blume
Leea indica (Burm. f.) Merr.

ชื่อวงศ
ACHARIACEAE
ANNONACEAE
ANNONACEAE
SIMAROUBACEAE
VITACEAE

วิสัย
T
T
S/ST
ST/T
S/ST
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ชื่อสามัญ
บังใบ(กะตังใบขน)
กะเหรี่ยง
กาแฟ
การเวก
กุนนก
คัดเคาทอง(แกงเลียงลูก
แดง)
แกงเลียงใหญ
ขนุนปา
ขอยหนาม
ขันหนาม
ขางปอยน้ำ
ขี้อาย
เขยตรีใบเล็ก(เขยตายลูก
ใหญ)
เขากวาง
คางคาว
เครืองูเหา(เล็บรอก)
งาชาง
จักหัน
จันทนชะมด(จันทนหอม)
จันทนใบเล็ก
จำปูน
ชมพูนกปกษใต
แซะ
ดับยาง
เดื่อหูกวาง
ตะโกสวน
ตะเคียนหิน
ตังตาบอด
ตาว(ตาว)
ตาเสือ

ชื่อพฤกษศาสตร
Leea aequata L.
Ficus capillipes Gagnep.
Coffea sp.
Artabotrys siamensis Miq.
Scolopia spinosa (Roxb.) Warb.
Aidia densiflora (Wall.) Masam.

ชื่อวงศ
VITACEAE
MORACEAE
RUBIACEAE
ANNONACEAE
SALICACEAE
RUBIACEAE

วิสัย
S
ST/T
S
C
T
ST/T

Psydrax dicoccos Gaertn.
Artocarpus rigidus Blume
Streblus ilicifolius (Vidal) Corner
Paranephelium macrophyllum King
Alchornea rugosa (Lour.) Mu"ll.Arg. var. rugosa
Terminalia nigrovenulosa Pierre
Glycosmis macrocarpa Wight

RUBIACEAE
MORACEAE
MORACEAE
SAPINDACEAE
EUPHORBIACEAE
COMBRETACEAE
RUTACEAE

ST
T
S/ST
ST/T
S/ST
ST
S/ST

Homalium dasyanthum Warb.
Aglaia edulis (Roxb.) Wall.
Toddalia asiatica (L.) Lam.
Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woodson
Orophea polycarpa A.DC.
Mansonia gagei J.R.Drumm.
Psychotria sp.
Anaxagorea javanica Blume
Syzygium pseudoformosum (King) Merr. &
L.M.Perry
Callerya atropurpurea (Wall.) Schot
Solanum erianthum D. Don
Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp.
Diospyros malabarica (Desr.) Kostel.
Hopea ferrea Laness.
Excoecaria oppositifolia Griff.
Arenga westerhoutii Griff.
Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker

SALICACEAE
MELIACEAE
RUTACEAE
APOCYNACEAE
ANNONACEAE
MALVACEAE
RUBIACEAE
ANNONACEAE
MYRTACEAE

ST
T
C
ST
S/ST
T
ST
S/ST
ST

FABACEAE
SOLANACEAE
SABIACEAE
EBENACEAE
DIPTEROCARPACEAE
EUPHORBIACEAE
ARECACEAE
MELIACEAE

T
S
ST/T
T
T
ST/T
P
T
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ชื่อสามัญ
เตารางแดง
เตาหลวง
ใตใบหิน
ตานดำ(ถานไฟผี)
กรวยปา(ทองพระ)
สำรองกะโหลก(ทายเภา)
ทุเรียนดง
นกนอน
นวล
นีเลง
ประยงคปา
ประสงค
ปอขนุนใต
เลียงมัน
ปอหุนกานสั้น
ปออีเกง
ขางน้ำผึ้ง
โผใบใหญ(โผใบขน)
โผใบบาง
โผใบเล็ก
พญารากดำใบเล็ก
นมสวรรค
พรหมกานขาว
พลองใบเล็ก
พลับเขา(หมาย)
พลับมาน
พลากวาง
พันรูใบบาง
พุทธมุลี
พญารากดำ(มักเกือกา)
มะซางทะเล
มะดูก

ชื่อพฤกษศาสตร
Caryota mitis Lour.
Macaranga gigantea (Rchb.f. & Zol.) Muell. Arg.
Rinorea bengalensis (Wall.) Gagnep. in Humbert
Diospyros montana Roxb.
Endocomia canarioides (King) W.J.de Wilde
Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.
Cleistanthus oblongifolius (Roxb.) Mu"ll.Arg.
Cleistanthus helferi Hook.f.
Garcinia merguensis Wight
Gomphandra quadrifida (Blume) Sleumer
Aglaia odoratissima Blume
Aglaia chittagonga Miq.
Sterculia rubiginosa Zoll. ex Miq.
Berrya ammonilla Roxb.
Mallotus brevipetiolatus Gage
Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.
Claoxylon indicum (Reinw. ex Blume) Hassk.
Mallotus dispar (Blume) Müll.Arg.
Mallotus sp.
Mallotus subcuneatus (Gage) Airy Shaw
Diospyros sp.
Clerodendrum paniculatum L.
Mitrephora sp.
Memecylon acuminatum Smith
Diospyros undulata Wall. ex G. Don
Diospyros kurzii Hiern
Pterospermum lanceifolium Roxb.
Pertusadina sp.
Actephila ovalis (Ridl.) Gage
Diospyros defectrix Fletcher
Madhuca krabiensis (Aubr?v.) Chantar.
Siphonodon celastrineus Griff.

ชื่อวงศ
ARECACEAE
EUPHORBIACEAE
VIOLACEAE
EBENACEAE
MYRISTICACEAE
MALVACEAE
PHYLLANTHACEAE
PHYLLANTHACEAE
CLUSIACEAE
TEMONURACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
EUPHORBIACEAE
MALVACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EBENACEAE
LAMIACEAE
ANNONACEAE
MELASTOMATACEAE
EBENACEAE
EBENACEAE
MALVACEAE
RUBIACEAE
PHYLLANTHACEAE
EBENACEAE
SAPOTACEAE
CELASTRACEAE

วิสัย
P
T
S
T
T
T
T
S/ST
ST/T
S
S/ST
T
ST/T
T
S/ST
T
S/ST
S/ST
S/ST
S/ST
ST/T
S
T
S/ST
ST/T
ST/T
T
ST
S
ST/T
T
ST/T
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ชื่อสามัญ
มะพลับทอง(ใบใหญ)
มะมวงเลือด
มูกเขา
เม็ก
ยามควาย(กาแฟตนขาว)
ยู
รงเขาใบเล็ก
ระฆังสายยาว(ระฆัง)
ละมุดชุมศรี
เลียงควาน
สมพง
มะเมาขน(สมเมาเขา)
สลอดปา
สะเดาปา
ดามมีด(สะบันงาดง)
สักใบยาว
สังเครียดขอบใบคลื่น
สังเครียดทอง
สังหยูดอกหอม(สังหยู
หอม)
สามเกลอ
สาเหลาตน
สิไหรกานยาว
หงอนไกดง
หนังหนาดอกใหญ
หมักแปม
หมักฟก
หมากขี้อาย
มะเฟองชาง(หวดสี่ใบ)
หำชาง
ไหม
พลับดง(อีโด)
อีโปง
อีแรด

ชื่อพฤกษศาสตร
Diospyros transitoria Bakh.
Knema andamanica (Warb.) W.J.de Wilde
Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites
Macaranga tanarius (L.) Mu"ll.Arg.
Diplospora malaccensis Hook.f.
Pterospermum pecteniforme Kosterm.
Garcinia gaudichaudii Planch. & Triana
Miliusa longipes King
Madhuca chai-ananii Chantar.
Rinorea longiracemosa (Kurz) W. G. Craib
Tetrameles nudiflora R. Br.
Antidesma montanum Blume var. wallichii (Tul.)
Petra Hoffm.
Microdesmis caseariifolia Planch. ex Hook.
Ailanthus integrifolia Lam.
Cyathocalyx martabanicus Hook.f. & Thomson
Vatica rassak Blume
Aglaia teysmanniana (Miq.) Miq.
Aglaia pachyphylla Miq.
Pseuduvaria fragrans Y.C.F.Su, Chaowasku &
R.M.K.Saunders
Diospyros trianthos Phengkhlai
Goniothalamus undulatus Ridl.
Dehaasia longipetiolata Kosterm.
Harpullia cupanoides Roxb.
Monoon membranifolium J.Sinclair
Garcinia lanceifolia Roxb.
Drypetes harmandii Pierre ex Gagnep.
Cryptocarya pallens Kosterm.
Lepisanthes tetraphylla Radlk.
Platymitra macrocarpa Boerl.
Diospyros tahanensis Bakh.
Diospyros bejaudii Lecomte
Pajanelia longifolia (Willd.) K.Schum.
Miliusa horsfieldii (Bennett) Baill. ex Pierre

ชื่อวงศ
EBENACEAE
MYRISTICACEAE
APOCYNACEAE
EUPHORBIACEAE
RUBIACEAE
MALVACEAE
CLUSIACEAE
ANNONACEAE
SAPOTACEAE
VIOLACEAE
TETRAMELACEAE
PHYLLANTHACEAE

วิสัย
T
T
ST
ST
S/ST
T
ST
S/ST
T
S
T
S/ST

PANDACEAE
SIMAROUBACEAE
ANNONACEAE
DIPTEROCARPACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
ANNONACEAE

S/ST
T
T
T
T
T
S/ST

EBENACEAE
ANNONACEAE
LAURACEAE
SAPINDACEAE
ANNONACEAE
CLUSIACEAE
PUTRANJIVACEAE
LAURACEAE
SAPINDACEAE
ANNONACEAE
EBENACEAE
EBENACEAE
BIGNONIACEAE
ANNONACEAE

T
T
T
T
ST
S/ST
ST
T
T
T
ST/T
T
T
T
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5. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาสถานภาพทรัพยากรปาไมบริเวณเขาแดงราม ทองที่ ต.ยานยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร
ธานี ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา นั้น
มีการดำเนินการ 2 รูปแบบ ไดแก การวางแปลงชั่วคราว ขนาด 20x50 เมตร เพื่อศึกษาโครงสรางสังคมปาดิบ
แลงเขาหินปูน และคาทางสถิติหรือคาดัชนีที่สำคัญตางๆ ทางดานนิเวศวิทยาปาไม กับการบันทึกบัญชีรายชื่อ
ชนิดพันธุ (species list) โดยการวางแนวสำรวจตั้งแตตีนเขาถึงยอดเขา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใชระยะสำรวจ 685
เมตร การศึกษา พบชนิดพันธุไมใหญ (tree; gbh≥ 135 cm) พบพันธุไม 134 ตน 35 ชนิด(species) 26 สกุล
(genera) 17 วงศ(family) ที่มีคาดัชนีความสำคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ตะเคียนหิน(Hopea ferrea)
พลับดงหรืออีโด(Diospyros bejaudii),จัน ทนชะมดหรือจันทนหอม(Mansonia gagei) คัดเคาทอง(Aidia
densiflora) และมูกเขา(Hunteria zeylanica) คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพตามวิธีของ ShannonWeiner มีคาเทากับ 3.005 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.916 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 15.407
โดยมีคาดัชนีความสม่ำเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.845 โครงสรางปาดานขางแบงเปน 4 ชั้นเรือนยอด
มีตะเคียนหิน จันทนชะมดหรือจันทนหอม พลับดงหรืออีโด โดดเดนทุกชั้นเรือนยอด เชนเดียวกับโครงสราง
ดานบน ที่มีรอยละการปกคลุมพื้นดินของเรือนยอดไมซึ่งจำแนกเปนวงศไดแก วงศยาง(Dipterocarpaceae)
วงศมะเกลือ(Ebenaceae) และวงศชบา(Malvaceae) ตามลำดับ สำหรับการจัดทำบัญชีรายชื่อ(species list)
ชนิดพันธไมที่พบตามเสนสำรวจ 685 เมตร พบไมทั้งหมด 100 ชนิด 75 สกุล 35 วงศ วงศที่พบมากที่สุด 3
ลำดั บ แรก ได แ ก วงศ ก ระดั ง งา (Annonaceae) 13 ชนิ ด วงศ ม ะเกลื อ (Ebenaceae) 10 ชนิ ด และวงศ
ยางพารา (Euphorbiaceae) 9 ชนิด สวนในระดับสกุล 3 ลำดับแรกไดแก สกุลมะเกลือ (Diospyros) 10 ชนิด
สกุลลางสาด (Aglaia) 5 ชนิดและสกุลคำแสด (Mallotus) 4 ชนิด
6. ขอเสนอแนะ
พื้นที่เตรียมการประกาศเปนพื้นที่เขตหามลาสัตวปาเขาแดงราม มีลักษณะเปนภูมิประเทศแบบคาสต
หรือเกิดจากการยกตัวยุบตัวของหินปูน แบบที่พบเห็นไดทั่วไป ในเขื่อนรัชชประภา หรือริมฝงทะเลหรือเกาะ
แกงตางๆในทะเล เชน หมูเกาะอางทอง หรือ ธารโบกขรณี แตที่มีความโดดเดน คือ ในบริเวณที่มีการสะสม
อินทรียวัตถุสูง มีสภาพดินลึก กอเกิดเปนสังคมปาดิบแลงเขาหินปูน สังคมยอยตะเคียนหิน-พลับดงและจัน ทน
ชะมด ที่สมบูรณ ซึ่งหาไดยากในพื้นที่อื่น เหมาะเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมหรือแหลงผลิตกลาไมมีคาเหลานี้
โดยเฉพาะจันทนชะมด(Mansonia gagei) หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อ “จันทนหอมหรือไมจันทน” ซึ่งเปนไมที่
ใชในพระราชพิธีสำคัญนั้น มีการสืบตอพันธุที่ดีมาก โดยสังเกตไดจาก กลาไมหลายๆ รุนที่พบกระจายทั่วทั้งปา
นอกจากนี้ ยังพบวาปาเขาแดงราม นั้น เปนแหลงรวม “ไมสาวดำ” ซึ่งเปนไมในตำนานของคนปกษใต ที่มี
ความโดดเดนในเรื่องสีและความคงทนของเนื้อไม ซึ่งมักใชเรียกไมในสกุลมะเกลือ (Diospyros) หลายชนิด
ไดแก มะพลับทอง(D. transitoria) อีโด(D. bejaudii) หรือ สามเกลอ(D. trianthos) เปนตน
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จันทนหอม
ชื่อวิทยาศาสตร Mansonia gagei Drumm.
ชื่อวงศ MALVACEAE
ชื่ออื่น จันทน จันทนชะมด จันทนขาว จันทนพมา

ภาคผนวก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ไมตนขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 10 – 20 เมตร เปลือกลำตนคอนขางเรียบสีเทาอม
ขาว เรือนยอดเปนพุมคอนขางโปรง กิ่งกานออน มักหอยลง ใบเดี่ยว เรียงสลับ มักออกใบถี่ที่ปลายยอด แผน
ใบรูปรี แกมรูปขอบขนานหรือแกมรูปไขกลับ กวาง 3 – 6 เซนติเมตร ยาว 8 – 14 เซนติเมตร ปลายใบแหลม
โคนใบเวา เบี้ยวเล็กนอย ขอบใบเปนคลื่นหาง ๆ ดอกเล็กสีขาวออกรวมกันเปนชอสั้น ๆ ตามปลาย กิ่งและ
ตามงามใบ ผลรูปกระสวย มีปกบางรูปทรงสามเหลี่ยมสามปก กวาง 0.5 – 0.7 เซนติเมตร ยาว 1 – 1.5
เซนติเมตร มีปก ปกกวาง 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 3 เซนติเมตร
จันทนหอม…ไมมงคลในพระราชพิธี
โดย ผศ.วิชัย ปทุมชาติพัฒน, http://www.bsru.ac.th/identity/archives/3248
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในชวง
ปลายเดือนตุลาคม 2560 นั้น สื่อสารมวลชนทุกแขนงตางก็ออกขาวเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของพระ
ราชพิธี หนึ่งในความสำคัญของงานพระราชพิธีนี้ทจี่ ะขาดเสียไมไดคือ การนำไมจันทนหอมมาสรางพระรอง
ประดับพระโกศ พระบรมศพ รวมทั้งใชทำฟนหรือดอกไมจันทนในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ทำไมถึงใชไมจันทนหอมในพระราชพิธี
เหตุผลที่ใชไมจันทนหอมในพระราชพิธี เพราะวา ไมจันทนหอมเปนไมมีคาหายาก จัดเปนไมมงคล
ชั้นสูง ที่ถูกนำไปใชในงานพระราชพิธีนับตั้งแตสมัยโบราณยุคพุทธกาล โดยพบประวัติการใชไมจันทนหอมใน
ประเทศไทยอยางตอเนื่องนับแตยุคประวัติศาสตรตอนตนสมัยอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร นอกจากนี้ยังพบ
ประวัติที่ระบุในจดหมายเหตุวา ไมจันทนหอมเปนเครื่องหมายบรรณาการที่สำคัญในชวงเวลาดังกลาวอีกดวย
และดวยเหตุที่เนื้อไมจันทนหอมมีกลิ่นหอมออน ๆ เนื้อไมแข็ง มีความละเอียด จึงนิยมนำไมจันทนหอมมาสราง
พระรองประดับพระโกศ พระบรมศพ รวมทั้งใชทำฟนหรือดอกไมจันทนในพิธีพระราชทานเพลิงศพมาตั้งแต
สมัยโบราณกาล เพื่อเปนเชิงสัญลักษณที่แสดงวา ไมวาไมจันทนหอมจะเปนหรือตาย ก็ยัง คงมีความหอม
เปรียบเหมือนคนที่ตอนมีชีวิตอยูนั้นไดทำความดีไ วมากมาย แตเมื่อสิ้นชีวิตไปแลว ความดีนั้นก็ยังคงอยู
ขณะเดียวกัน ความหอมของไมจันทนหอมยังชวยรักษาศพไมใหมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากในสมัยกอนยังไมมีการ
ฉีดยา อยางไรก็ตาม เนื่องจากไมจันทนหอมเปนไมหายากและมีราคาแพง จึงนำมาใชเฉพาะในงานพระศพของ
ราชวงศชั้นสูงเทานั้น ภายหลังกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงไดคิดคนใหใชไมจันทนหอมทำเปนแผนบาง ๆ
มัดเปนชอเรียกวาดอกไมจันทน เพื่อใหผูที่มารวมงานศพไดนำไปวางที่เผาศพและนิยมใชจนถึงปจจุบัน
พิธีตัดไมจันทนหอม
พิธีตัดไมจันทนหอมจะประกอบไปดวยการบวงสรวง กอนจะใชขวานทองจามไปที่ตนไมที่ถูกคัดเลือก
ไวแลวในเชิงสัญลักษณแตยังไมไดเปนการตัดจริง โดยจะตองรอใหทางชางสิบหมูออกแบบกำหนดลักษณะไมที่
ตองการเสร็จสิ้นกอน จึง จะทำการตัดจริงได อีกทั้ง ตนไมจันทนหอมที่เลือกจะตองเปนตนที่ตายพรายซึ่ง
หมายถึงยืนตนตายเองตามธรรมชาติ โดยพิจารณาจากลักษณะไมที่มีเนื้อหอม เนื้อไมแกรง เปลาตรง คุณภาพ
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ดี ซึ่งกอนตัดก็ตองทำพิธีขอจากรุกขเทวดาโดยพราหมณอานโองการและตัดตามฤกษดี ไมจันทนหอมที่จะใชใน
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนไมในอุทยานแหงชาติกุยบุรี
ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถูกคัดเลือกไว 4 ตนดวยกัน จากทั้งหมด 19 ตน คือตนไม
จันทนหอมลำดับที่ 10, 11, 14 และ 15 ซึ่งไดรับการคัดเลือกจาก นายจำลอง ยิ่งนึก ผูอำนวยการกองพระราช
พิธี สำนักพระราชวัง และนายฉัตรชัย ปนเงิน หัวหนางานโหรพราหมณ รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพัน ธุพืช ฝายปกครอง ตลอดจนหนวยงานเกี่ยวของ และทุกตนยืนตนตายตามธรรมชาติ มีกลิ่นหอม
ลักษณะตนไมเปลาตรง ขนาดความโตตั้งแต 142-203 เซนติเมตรและสูง11-15เมตร โดยมีกำหนดฤกษตั ด
เวลา 14.09-14.39 น. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีการตั้งโตะเครื่องบวงสรวง ตลอดจนเครื่องสังเวย
ตาง ๆ โดยหลั่งน้ำเทพมนตเจิมบริเวณตนไมจันทนหอม และลงขวานทองที่ตนไมจันทนหอม ตนที่ 15 เปน
ปฐมฤกษ กอนจะตัดตนที่เหลืออีก 3 ตนพรอมกัน
ประโยชน
1. เนื้อไม กระพี้ สีขาว แกนสีน้ำตาลเขม ใชทำหีบใสเสื้อผา เครื่องกลึง เครื่อง แกะสลัก ทำหวี
ดอกไมจันทน ธูป น้ำมัน
2. ไมที่ตายเองจะมีกลิ่นหอม หอมที่ไดจากการกลั่นชิ้นไม ใชปรุงเครื่องหอมและเครื่อง สำอาง ใชเปน
ยาบำรุงหัวใจ
3.เนื้อไมใชเปนยาแกไข แกกระหายน้ำและออนเพลีย

http://www.dnp.go.th/botany

www.wegrow.in.th

www.bsru.ac.th
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