
    

 
 

โครงการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรในอุทยานแหงชาติ 

ปาดิบช้ืนอุทยานแหงชาติศรีพังงา 

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนที่คุมครอง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

บทคัดยอ 

แปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้นอุทยานแหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา มีการศึกษาโดยใชวิธี

วางแปลงตัวอยาง ขนาด 1.44 เฮกตาร (แปลงตัวอยางขนาด 10x10 เมตร จํานวน 144 แปลง) จุด

ศูนยกลางแปลงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 127 เมตร การเก็บขอมูลทางนิเวศวิทยา 

ประกอบดวยชั้นไมใหญ (tree) คือ ตนไมท่ีมีขนาด DBH ตั้งแต 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป ชั้นไมหนุม 

(sapling) และชั้นกลาไม (seedling) พบไมใหญ จํานวน 2,310 ตน 50 วงศ (family) 248 ชนิด 

(species) ชนิดไมที่มีคา IV ซึ่งคํานวณตามวิธี ของ Whittaker (1970) สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

ยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) ตับหลามใบเล็ก (Xanthophyllum eurhynchum Miq.) 

พิกุลปา (Adinandra integerrima T. Anderson ex Dyer) ดําตะโก (Diospyros wallichii King 

& Gamble) และกรายดํา (Hopea oblongifolia Dyer) โดยมีคาดัชนีความสําคัญ 35.644, 

16.203, 13.356, 12.002 และ 9.969 ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุของไมใหญใน

แปลงตัวอยางมีคาท่ีคอนขางสูง โดยเม่ือคํานวณตามวิธีของ Shannon-Wiener มีคาเทากับ 4.502 

ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.975 และตามวิธีของ Fisher มีคาเทากับ 70.402 มีคาดัชนีความ

สมํ่าเสมอตามวิธีของ Pielou อยูท่ี 0.817 ปริมาตรไมใหญเฉพาะในสวนท่ีสามารถทําเปนสินคาไดตาม

สูตรการคํานวณของวุฒิพล (2541) มีปริมาตรไมเฉลี่ยเทากับ 136.647 ลูกบาศกเมตร ตอเฮกตาร 

คํานวณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินโดยใชสมการแอลโลเมตรีของ Tsutsumi et al. (1983) ได 323.179 

ตัน/เฮกตาร มีคาการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน โดยใช Conversion Factor ท่ี 0.47 

ตามวิธีของ IPCC (2006) เทากับ 227.983 ตันคารบอน/เฮกตาร โครงสรางชั้นเรือนยอดแบงเปน 3 ชั้น 

เรือนยอดชั้นบน สูงตั้งแต 27 เมตรข้ึนไป พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ ยางมันหมู 

(Dipterocarpus kerrii King) รองลงมา คือ พิกุลปา (Adinandra integerrima T. Anderson ex Dyer) 

และตะเคียนราก (H. griffithii) ตามลําดับ 15-26 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมาก

ท่ีสุด คือ ยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) รองลงมา คือ ดําตะโก (Diospyros wallichii King & 

Gamble) กรายดํา (Hopea oblongifolia Dyer) พวมพราว (Lophopetalum floribundum Wight) 

และจิกดง (Barringtonia pauciflora King) ตามลําดับ เรือนยอดชั้นลางสูงไมเกิน 15 เมตร พบไมในชั้น

เรือนยอดนี้ท่ีโดดเดนมากท่ีสุด คือ ตับหลามใบเล็ก (Xanthophyllum eurhynchum Miq.) รองลงมา 



    

 
 

คือ ดําตะโก (Diospyros wallichii King & Gamble) ยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) กรายดํา 

(Hopea oblongifolia Dyer) และจิกดง (Barringtonia pauciflora King) ตามลําดับ สวนชั้นพ้ืนปา

ซ่ึงสูงไมเกิน 5 เมตร พบการปกคลุมคอนขางหนาแนนภายใตชั้นเรือนยอดไมใหญ ชนิดพันธุไมท่ีเดน ไดแก 

นากบุดเขา (Kayea kunstleri King) กรายดํา (Hopea oblongifolia Dyer) จิกดง (Barringtonia 

pauciflora King) สลอดปา (Microdesmis caseariifolia Planch.) และหมากข้ีอายขาว (ใบปอม) 

(Cryptocarya griffithiana Wight) เปนตน การกระจายตัวของตําแหนงตนไมในแปลงตัวอยาง พบวา

ชนิดพันธุไมใหญท่ีข้ึนอยูในแปลงตัวอยาง มีการกระจายตัวทางดานราบคอนขางสมํ่าเสมอ มีเพียงบาง

จุดท่ีตนไมข้ึนหนาแนนอยูเปนกระจุกโดยมักจะเปนบริเวณท่ีแสงสวางสองถึง ซ่ึงมีการโคนลมตาม

ธรรมชาติของไมเดิม การปกคลุมพ้ืนท่ีของเรือนยอดคิดเปนรอยละ 95.61 ของพ้ืนท่ีวงศท่ีมีการปกคลุมของ

เรือนยอดมากท่ีสุด คือ ไมในวงศ Dipterocarpaceae พบการปกคลุมพ้ืนท่ีเปน รอยละ 65.91 ในสวนของชั้น

ไมหนุม จากแปลงตัวอยาง ขนาด 4 x 4 เมตร จํานวน 144 แปลง พบพันธุไม จํานวน จํานวน 2,432 ตน 

57 วงศ 267 ชนิด ชนิดไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก อีโส (Actephila excelsa 

(Dalzell) Mull.Arg.) ยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) ดําตะโก (Diospyros wallichii King & 

Gamble) กาติดขาว (Erycibe albida Prain) และพวมพราว (Lophopetalum floribundum Wight) 

และชั้นของกลาไม จากแปลงตัวอยาง ขนาด 1 x 1เมตร จํานวน 144 แปลง พบพันธุไม จํานวน 447 ตน 

34 วงศ 101 ชนิด ไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก กริมใบเล็ก (Rinorea sp.) 

ตะเคียนราก (H. griffithii) ยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) ดําตะโก (Diospyros wallichii King & 

Gamble) และพิกุลปา (Adinandra integerrima T. Anderson ex Dyer) ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ระบบนิเวศ ปาดิบชื้น แปลงตัวอยางถาวร อุทยานแหงชาติศรีพังงา คารบอนเหนือพ้ืนดิน 

 

 


