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สรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุป 

 

  การวางแปลงตัวอยางถาวรเพ่ือเปนตัวแทนศึกษาสังคมพืชปาดิบชื้น อุทยานแหงชาติ

ศรีพังงา จังหวัดพังงา ผลปรากฏวา 

 

แปลง 10 x 10 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบไมใหญ จํานวน 2,310 ตน 50 วงศ 

248 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุตามวิธีของ Shannon-Wiener มีคาเทากับ 4.502 

ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.975 และตามวิธีของ Fisher มีคาเทากับ 70.402 มีคาดัชนีความ

สมํ่าเสมอตามวิธีของ Pielou อยูท่ี 0.817 พันธุไมใหญท่ีมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5 อันดับ

แรก 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) มีปริมาตรไมเฉลี่ยตามวิธีของวุฒิพล 

(2541) เทากับ 136.647 ลูกบาศกเมตร ตอ เฮกตาร มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน โดยใชสมการแอลโลเมตรี 

ของ Tsutsumi (1983) เฉลี่ยเทากับ 323.179 ตัน ตอ เฮกตาร การสะสมของธาตุคารบอนในมวล

ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน โดยใชหลักของ IPCC (2006) มีคาเทากับ 227.983 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา ตอ เฮกตาร 

 

  แปลง 4 x 4 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบไมหนุม จํานวน 2,432 ตน 57 วงศ 

267 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 

4.608 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.981 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 76.45 โดยมีคา

ดัชนีความสมํ่าเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.825 พันธุไมหนุมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศ

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) 

 

  แปลง 1 x 1 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบกลาไม จํานวน 447 ตน 34 วงศ 101 

ชนิดมีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 3.984 ตามวิธี

ของ Simpson มีคาเทากับ 0.971 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 51.182 โดยมีคาดัชนีความสมํ่าเสมอ

ตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.863 ชนิดพันธุกลาไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5 อันดับแรก 
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ไดแก กริมใบเล็ก (Rinorea sp.) ตะเคียนราก (H. griffithii) ยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) ดําตะโก 

(Diospyros wallichii King & Gamble) และพิกุลปา (Adinandra integerrima T. Anderson ex Dyer) 

 

การกระจายทางดานตั้ง ในเรือนยอดชั้น ท่ี 1 ซ่ึงมีความสูงตั้งแต 27 เมตรข้ึนไป พบไมในชั้น

เรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ ยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) รองลงมา คือ พิกุลปา 

(Adinandra integerrima T. Anderson ex Dyer) และตะเคียนราก (H. griffithii) ตามลําดับ สวนชั้นเรือนยอด

ท่ี 2 ซ่ึงมีความสูงตั้งแต 15-26 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด 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 ชั้นเรือนยอดท่ี 3 ซ่ึงมีความสูงนอยกวา 15 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ท่ีโดดเดนมากท่ีสุด 

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 

การกระจายทางดานราบ พบวามีคาการปกคลุมพ้ืนท่ีของเรือนยอด สูงถึงรอยละ 

95.61 โดยวงศพันธุไมท่ีมีคาการปกคลุมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก Dipterocarpaceae Ebenaceae 

Phyllanthaceae Myrtaceae และ Polygalaceae ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ 

แปลงตัวอยางถาวรเพ่ือศึกษาสังคมพืช ในเขตอุทยานแหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา 

เปนตัวอยางสังคมพืชปาดิบชื้นสังคมยอยยางมันหมู (Dipterocarpus kerrii King) และตับหลามใบเล็ก 

(Xanthophyllum eurhynchum Miq.) มีความหลากหลายของชนิดพันธุสูงซ่ึงอยูในเกณฑปกติของปาดิบ

ชื้นท่ัวไปท่ีพบในภาคใต โดยจุดศูนยกลางแปลงตัวอยางมีความสูง 127 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

ซ่ึงสามารถใชเปนตัวอยางในการศึกษาดานอ่ืน ๆ ของปาดิบชื้นท่ีมีความสูงระดับต่ําของปาดิบชื้นภาคได

ตอนบนฝงอันดามันไดเปนอยางดี ประกอบกับในแปลงตัวอยางสํารวจพบพันธุไมท่ียังไมสามารถระบุ

ชนิดไดอีก 15 ชนิด จึงเหมาะสมอยางยิ่งในการใชเปนฐานขอมูลใหนักวิจัยทานอ่ืน ๆ ใชตอยอดใน

การศึกษาเพ่ิมเติม อีกท้ังในแปลงตัวอยางเองไดมีการติดตั้ง data logger เพ่ือเก็บขอมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นรายชั่วโมง ตลอดจนดําเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีพลักษณของไมใหญในแปลงเปน

รายเดือนอีกดวย 


