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A Preliminary report on a long-term permanent sample plot 

in the lower dry evergreen forest in Kuiburi national park
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บทคัดย่อ

 การจัดท�าแปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบแล้งระดับต�่า ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี

วัตถุประสงค์ ส�าหรับเป็นข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในระยะยาว โดยใช้

ขนาดแปลง 120 x 120 เมตร ที่เชื่อมโยงกับจุดภาพในภาพถ่ายดาวเทียม แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร 

จ�านวน 144 แปลง เพื่อศึกษาไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตวัดรอบตั้งแต่ 14 เซนติเมตร แปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร 

เพื่อศึกษาไม้หนุ่ม และแปลงย่อยขนาด 1 x 1 เมตร เพื่อศึกษากล้าไม้   

  ผลการศึกษาพบไม้ยืนต้น 2,975 ต้น 47 ชนิด 24 วงศ์ ไม้หนุ่ม 2,205 ต้น 58 ชนิด 24 วงศ์ และกล้าไม ้

6,925 ต้น 75 ชนิด 37 วงศ์ ความสูงของต้นไม้ 4 - 6 เมตร แบ่งได้ 3 ชั้นเรือนยอด  

 การกระจายของต้นไม้ตามขนาดความโตเป็นแบบตัวแอล พื้นที่หน้าตัด 28.40 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ 

ปริมาตรไม้ 266.90 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ มีปริมาณกักเก็บมวลชีวภาพและคาร์บอน 148.60 และ 69.84 ตัน 

ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : แปลงตัวอย่างถาวร กุยบุรี ป่าดิบแล้งระดับต�่า

Abstract

 A permanent sample plot was established in Kuiburi national park, in an area covered 

by lower - dry evergreen forest. The plot is utilized for different purposes, such as ecological 

studies, forest dynamics monitoring and climate change impact. The plot measures 120 x 120 

meter. The plot’s size was chosen based on the resolution of the satellite images utilized. The 

plot was then subdivided in 144 subplots (10 x 10 meter). 

 During the surveys were counted 2,975 trees belonging to 47 species included in 24 

families. Trees height ranges from 4 to 16 meter, with a canopy characterized by 3 layers.
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ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเจริญ 

เติบโตในแบบที่เป็นพลวัต (dynamic) มีปฏิกิริยา

ตอบสนองที่เกิดจากถิ่นที่อยู่ (site) สภาพภูมิอากาศ  

(climate) และผลที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น 

การจัดการและการกระท�าโดยมนุษย์ เป็นต้น องค์ประกอบ

ของป่าไม้ไม่ได้มีแต่เพียงต้นไม้เท่านั้น แต่ยังประกอบ

ด้วยปัจจัยอีกหลายประการ ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวติ 

กล่าวคือความรู้เกี่ยวกับพลศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง

ในป่าธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของป่ายัง

มีอยู่ไม่เพียงพอนั่นเอง (ทรงธรรม และคณะ, 2556) 

ส�านักอุทยานแห่งชาติ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา

อุทยานแห่งชาติ ได้ด�าเนินการจัดท�าแปลงตัวอย่างถาวร

ส�าหรับการศึกษาและวิจัยระยะยาวของอุทยานแห่งชาติ 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ป ี

พ.ศ. 2553 โดยใช้ขนาดแปลงตัวอย่าง 120 x 120 เมตร 

ที่ตั้งของแปลงสอดคล้องกับขนาดและพิกัดของความ

ละเอียดของภาพ (pixel) ในภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 

(ทรงธรรม และคณะ, 2556) การวางแปลงตัวอย่าง

ถาวรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ได้

รับการประยุกต์ใช้งานเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเป้าหมายที่พัฒนาระบบ

การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่สะดวก ง่าย และ

สามารถน�าเอาเทคโนโลยีการส�ารวจจากระยะไกล  

ค�าน�า

(remote sensing) และระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์  

(Geographic Information System, GIS) ซึ่ง 

เทคโนโลยีเหล่านี้เ ม่ือเชื่อมโยงกับข้อมูลภาคสนาม 

(แปลงตัวอย่างถาวร) แล้วจะสามารถวิเคราะห์ได้หลาย

แขนง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น การวิเคราะห์

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่หรือการวิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงของมวลชีวภาพย้อนหลังไปในอดีต

ก่อนท�าการวางแปลงตัวอย่างเป็นต้น (ธรรมนูญ และ 

พิทยารัตน์, 2553)

ทรงธรรม และคณะ (2556) กล่าวถึงวัตถุประสงค์

หลักของการจัดท�าแปลงตัวอย่างถาวรของส�านักอุทยาน

แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ ส�าหรับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ทั้ง

ที่เป็นประเด็นเร่งด่วนและการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ในระยะยาว และเพื่อเป็นการยกระดับการจัดการด้าน

วิชาการในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน

ทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งพอสรุปวัตถุประสงค์เป็นด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้

1. ใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยา

พื้นฐานในป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้ในเชิงเปรียบเทียบความ

เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในแต่ละระบบนิเวศของแต่ละภูมิภาค

 The study found an L-shaped diameter class distribution. The tree basal area  

is 28.40 m2/ha and the tree volume is 266.90 m3/ha. 

 Diversity indexes have also been calculated. The Shannon-Wiener diversity index 

measures 2.24, Simpson’s diversity index 0.78 and the Evenness index for tree 1.34.

 Biomass and carbon stock in trees within the plot are, respectively, 148.60 and 69.84 

tons.

Keywords: Permanent plot, Kuiburi national park, Lower dry evergreen forest.
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การวางแปลงตัวอย่างในภาคสนาม

1. การพิจารณาคัดเลือกบริเวณที่จะท�าการวางแปลง

ตัวอย่างถาวร พิจารณาจากความโดดเด่นของระบบ

นิเวศในอุทยานแห่งชาติที่ท�าการวางแปลง พบว่าพื้นที่

ป่าดิบแล้งบริเวณตอนกลางทางทิศตะวันออกของ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ

เหมาะสมที่จะใช้เป็นพื้นที่แปลงตัวอย่างถาวร 

2. หลังจากคัดเลือกบริเวณ ซึ่งหาได้จากจุดตัด

ของพิกเซล (pixel) ในภาพถ่ายดาวเทียม โดยเลือกใช้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 ระบบ TM ซึ่งพิกัด

กึ่งกลางแปลงตัวอย่างที่ใช้ในการวางแปลงตัวอย่าง

ครั้งนี้ คือ 568278E 1331518N ในระบบ WGS 1984 

โซน 47N น�าค่าพิกัดที่อ่านได้ป้อนลงในเครื่องมือหา

พิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) แล้วน�าไปค้นหาที่ตั้งของจุด

พิกัดดังกล่าวในพื้นที่จริง หากมีสภาพป่าที่รกทึบ มีค่า

ความคลาดเคลื่อนสูง ต้องใช้วิธีการหามุมและทิศทาง

เข้าหาจุดจาก 3 ทิศทาง แนวทั้ง 3 ทิศทาง จะตัดกัน

เป็นรูปสามเหล่ียม ให้หาแนวของเส้นท่ีลากจากจุด

กึ่งกลางด้านไปยังมุมตรงกันข้าม ทั้ง 3 เส้น จุดตัดของ

เส้นดังกล่าวใช้เป็นจุดกึ่งกลางแปลงตัวอย่าง ธรรมนูญ 

และ ทรงธรรม (2555) 

2. ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพ (biomass) และการ

สะสมคาร์บอน (carbon storage) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

3. ติดตามผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ต่อระบบนิเวศ

4. ใช้เป็นตัวแบบส�าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การส�ารวจระยะไกล

5. เป็นหลักฐานของการศึกษาการใช้เครื่องมือด้าน 

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

6. ใช้ในการศึกษาทางด้านทุนทางธรรมชาติ 

(Natural capital) ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  

ความหลากหลายทางชีวภาพของกระทรวงทรัพยากร

ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NBSAP)

7. เพื่อรองรับกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี  11     (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ซึ่งต่อเนื่องมาจากฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่ง 

มีการก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนอง 

ปัญหา รวมทั้งผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ในบริบทต่าง ๆ

วิธีการศึกษา

3. จากหมุดกึ่งกลางของแปลงตัวอย่าง ท�าการ

วัดมุมและระยะทาง จนครบเป็นแปลงตัวอย่างขนาด 

120 x 120 เมตร ท�าการตรวจสอบค่าพิกัดของมุม

แปลงทั้งสี่มุมว่าถูกต้องใกล้เคียงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์

ที่ควรจะเป็นหรือไม่ เมื่อถูกต้องแล้วจึงท�าการซอยแบ่ง

เป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร รวม 144 แปลงย่อย 

ศึกษาพรรณไม้ยืนต้น (tree) ไม้หนุ่ม (sapling) และ

กล้าไม้ (seedling) โดยแบ่งแปลงตัวอย่างออกเป็น 

แปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จ�านวน 144 แปลง

ย่อย เพื่อส�ารวจไม้ยืนต้นโดยบันทึกชื่อพรรณไม้ ขนาด

ความโตวัดรอบที่ระดับอก ความสูง การปกคลุม แปลง

ย่อยขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อส�ารวจไม้หนุ่ม และแปลง

ย่อยขนาด 1 x 1 เมตร เพื่อส�ารวจกล้าไม้

ระยะเวลาด�าเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558

พื้นที่ท�าการศึกษา

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ผลการศึกษา

1. ลักษณะพื้นที่

สภาพทั่วไป เป็นป่าดิบแล้งระดับต�่า (lower dry 

evergreen forest) บนพื้นที่ค่อนข้างราบและเป็น

ลอนคลื่น ลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย 

ความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง 170 เมตร   

บรเิวณพืน้ทีน้ี่มกีารเข้ามาหากนิของกระทงิ (Bos gaurus) 

และ ช้างป่า (Elephas maximus)  

พิกัดกึ่งกลางแปลงตัวอย่างที่ลองติจูด 568278 

และ ละติจูด 1331518 ตามแผนที่ UTM โซน 47 เหนือ 

ในระบบอ้างอิง WGS 1984

ภาพที่ 1  ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศของแปลงตัวอย่าง
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2. ชนิดพรรณไม้ในแปลงตัวอย่าง 

พบไม้ยืนต้น 2,975 ต้น 47 ชนิด 24 วงศ์ ม ี

กะโดงแดง (C. sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) ใน

วงศ์มะขามป้อม (Phyllanthceae) มีจ�านวนต้นมาก

ที่สุด 

ไม้หนุ่ม 2,205 ต้น 58 ชนิด 24 วงศ์ โดยฝิ่นต้น  

(Chionanthus microstigma (Gagnep.) P. S. Green) 

เป็นชนิดที่พบมากที่สุด 

กล้าไม้ 6,925 ต้น 75 ชนิด 37 วงศ์ โดย พลองกินลูก 

(Memecylon ovatum Sm.) เป็นชนิดที่พบมากที่สุด 

3. โครงสร้างของป่า

โครงสร้างของสังคมพืชแบ่งชั้นเรือนยอดได้ 3 ชั้น 

เรือนยอดชั้นที่ 1 เป็นชั้นเรือนยอดที่สูงที่สุดมีลักษณะ

การปกคลุมเรือนยอดที่ไม่ต่อเนื่องกัน มีความสูงตั้งแต่  

12 – 16 เมตรขึ้นไป ได้แก่ จันทน์หอม (Mansonia 

gagei J. R. Drumm ex Prain.) กร่าง (Ficus  

benghalensis L.) เป็นต้น 

เรือนยอดชั้นที่ 2 เป็นเรือนยอดชั้นรองถัดจาก

ชั้นบนสุดมีความสูง 4 – 12 เมตร ลักษณะการปกคลุม

เรือนยอดต่อเนื่องกันเล็กน้อย ได้แก่ ข่อยหนาม (S. ilici-

folius (S. Vidal) Corner) แป้ง (Chorisandrachne diplo-

sperma Airy Shaw) เป็นต้น 

เรือนยอดชั้นที่ 3 เป็นชั้นเรือนยอดต�่ากว่า 4 

เมตร ลักษณะการปกคลุมจะต่อเนื่องกัน พันธุ์ไม้ที่พบ 

ได้แก่ ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) Corner)  

กะโดงแดง (C. sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) 

เป็นต้น 

4. พื้นที่หน้าตัดของหมู่ไม้

พ้ืนท่ีหน้าตัดของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่างถาวร 

รวมทั้งหมดเท่ากับ 40.89 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 

28.40 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ โดยมีพื้นที่หน้าตัด

เฉลี่ย 0.01 ตารางเมตรต่อต้น หรือคิดเป็นพื้นที่ได้

เพียง ร้อยละ 0.28 ของพื้นที่แปลงตัวอย่าง วงศ์พรรณไม ้

(family) ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดมากที่สุด ได้แก่ วงศ์

ขนุน (Moraceae) รองลงมา คือ วงศ์มะขามป้อม 

(Phyllanthaceae) วงศ์ชบา (Malvaceae) วงศ์

กระเบากลัก (Achariaceae) วงศ์ถั่ว (Leguminosae) 

วงศ์โคลงเคลง (Melastomataceae) วงศ์มะเกลือ 

(Ebenaceae) และวงศ์มะลิ (Oleaceae) ส่วนชนิด

ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดมากที่สุด ได้แก่ ข่อยหนาม 

(S. ilicifolius (S. Vidal) Corner) กะโดงแดง  

(C. sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) จันทน์หอม  

(M. gagei J. R. Drumm ex Prain.) และกระเบากลัก 

(Hydnocarpus ilicifolia King)

5. ความหนาแน่นของหมู่ไม้ต่อพื้นที่

ความหนาแน่นต่อพื้นที่ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 

2,065.97 ต้นต่อเฮกตาร์ ชนิดที่มีค่าความหนาแน่น

ต่อพื้นที่มากที่สุด คือ กะโดงแดง (C. sumatranus 

(Miq.) Müll. Arg.) รองลงมาคือ ข่อยหนาม (S. ilicifolius 

(S. Vidal) Corner) พลองกินลูก (M. ovatum Sm.) 

ทลายเขา (Antheroporum glaucum Z. Wei) และ

กระเบากลัก (H. ilicifolia King) ชนิดที่มีความหนา

แน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ กะโดงแดง (C. sumatranus 

(Miq.) Müll. Arg.) รองลงมาคือ ข่อยหนาม (S. ilicifolius 

(S. Vidal) Corner) ทลายเขา (A. glaucum Z. Wei) 

พลองกินลูก (M. ovatum Sm.)

ความหนาแน่นต่อพื้นที่ของไม้หนุ่ม 1,531.25 

ต้นต่อเฮกตาร์ ชนิดที่มีค่าความหนาแน่นต่อพื้นที่มาก

ที่สุด คือ ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) Corner) 

รองลงมาคือ ฝิ่นต้น (C. microstigma (Gagnep.) 

P. S. Green) กะโดงแดง (C. sumatranus (Miq.) 

Müll. Arg.) มหาพรหม (Mitrephora winitii Cra-

ib) ทลายเขา (A. glaucum Z. Wei) และพลองกินลูก (M.  

ovatum Sm.) โดย ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) 

Corner) เป็นชนิดที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุด 

รองลงมาคือ ฝิ่นต้น (C. microstigma (Gagnep.) P. 

S. Green) กะโดงแดง (C. sumatranus (Miq.) Müll. 
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Arg.) มหาพรหม (M. winitii Craib)

ความหนาแน่นต่อพื้นที่ของกล้าไม้ 4,809.03 ต้น

ต่อเฮกตาร์ ชนิดที่มีความหนาแน่นต่อพื้นที่มากที่สุด

คือ พลองกินลูก (M. ovatum Sm.) รองลงมาคือ 

ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) Corner) กะโดงแดง  

(C. sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) เฟินราชินี  

(Calciphilopteris ludens (Wall. ex Hook) Yesilyurt 

& Schneid.) รางแดง (Ventilago denticulate Willd.) 

และเปล้าเงิน (Croton sepalinus Airy shaw) โดย 

พลองกินลูก (M. ovatum Sm.) มีความหนาแน่น

สมัพทัธ์มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ข่อยหนาม (S. ilicifolius 

(S. Vidal) Corner) กะโดงแดง (C. sumatranus 

(Miq.) Müll. Arg.) เฟินราชินี (D. ludens (Wall. ex 

Hook) J. Sm.) เป็นต้น 

6. ปริมาตรไม้

มีปริมาตรไม้รวม 384.33 ลูกบาศ์เมตร หรือคิด

เป็น 266.90 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ 

7. ดัชนีความส�าคัญ

ไม้ต้นชนิดที่มีค่าดัชนีความส�าคัญมากที่สุดคือ 

กะโดงแดง (C. sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) 

เนื่องจากเป็นชนิดที่มีความหนาแน่นและพบในแปลง

ตัวอย่างถาวรมากที่สุด เท่ากับ 56.62 รองลงมาคือ 

ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) Corner) ทลายเขา  

(A. glaucum Z. Wei)  มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa 

Kurz Craib) พลองกินลูก (M. ovatum Sm.) และ

เข็มช้าง (Aidia densiflora (wall.) Masam.) เป็นต้น  

ไม้หนุ ่มที่มีดัชนีความส�าคัญมากที่สุด คือ ฝิ ่นต้น  

(C. microstigma (Gagnep.) P. S. Green) มีค่า

เท่ากับ 34.52 รองลงมาคือ ข่อยหนาม (S. ilicifolius 

(S. Vidal) Corner) กะโดงแดง (C. sumatranus 

(Miq.) Müll. Arg.) มหาพรหม (M. winitii Craib) 

ทลายเขา (A. glaucum Z. Wei) และพลองกินลูก  

(M. ovatum Sm.) เป็นต้น 

กล้าไม้มีชนิดที่มีค่าดัชนีความส�าคัญมากที่สุด คือ 

พลองกนิลกู (M. ovatum Sm.) เท่ากบั 26.06 รองลงมา 

คือ ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) Corner)  

กะโดงแดง (C. sumatranus (Miq.) Müll. Arg.)  

เฟินราชินี (D. ludens (Wall. ex Hook) J. Sm.) 

รางแดง (V. denticulate Willd.) และเปล้าเงิน  

(C. sepalinus Airy shaw) 

8. โครงสร้างและการกระจาย

การกระจายตามชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูง

เพียงอก พบว่ามีการกระจายตัวเป็นรูปตัวแอล (L - shape) 

กล่าวคือจ�านวนต้นไม้ที่มีขนาดความโตน้อยจะมี

ปริมาณมากและจ�านวนต้นจะลดลงอย่างสม�่าเสมอ

เมื่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้ทราบ 

ว่าป่าดิบแล้งบริเวณนี้มีหลายช่วงอายุไม ้ที่มีการ

ทดแทนอยู่ตลอดเวลาแสดงถึงศักยภาพที่ยังมีความ

สมบูรณ์

การกระจายตามช้ันขนาดความสูงของไม้ยืนต้น

ในแปลงตัวอย่างถาวร มีความสูงเฉลี่ย 11.05 เมตร 

พบว่าพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ มีความสูงระหว่าง 8 - 12 เมตร 

โดยส่วนใหญ่พันธุ์ไม้ในกลุ่มน้ี ได้แก่ กะโดงแดง 

(C. sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) ที่พบใน

แปลงตัวอย่างถาวรมากกว่า 1,000 ต้น รองลงมาคือ  

ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) Corner) พลองกิน

ลูก (M. ovatum Sm.) ทลายเขา (A. glaucum Z. Wei) 

เป็นต้น การกระจายของความถี่ตามชั้นขนาดความสูง 

พบว่ามีกราฟคล้ายรูประฆังคว�่า ซึ่งอธิบายได้ว่า การ

สืบพันธุ์หรือการทดแทนในอนาคตอาจจะไม่ดีเท่าที ่

ควร เนื่องจากโดยธรรมชาติของป่าที่มีการทดแทนที่ดี  

ไม้ที่มีขนาดเล็กควรจะมีจ�านวนต้นมากที่สุดและ 

ลดหลั่นกันลงมาเป็นรูปตัวแอล (L-shape)



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 256072

ภาพที่ 2  การกระจายของต้นไม้ตามชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและตามชั้นขนาดความสูง

ภาพที่ 3  ภาพวาดโครงสร้างด้านตั้ง (Profile diagrams) แสดงการกระจายของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง

ภาพที่ 4  การกระจายของต้นไม้ในแปลงตัวอย่างตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (ซ้าย)  

             และ แบบจ�าลอง 3 มิติ โครงสร้างป่าบริเวณแปลงตัวอย่าง (ขวา)

คว
าม

สูง
 (เ

มต
ร)
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9. การปกคลุมเรือนยอด

พบว่าพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไม้ยืนต้นใน

พื้นที่ขนาด 100 x 100 เมตร เท่ากับ 7,839 ตาราง

เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78.39 ซึ่งกล่าวได้ว่า การ

ปกคลุมเรือนยอดไม้มีความหนาแน่นมาก โดยพรรณ

ไม้ในวงศ์มะขามป้อม (Phyllanthaceae) เป็นวงศ์ที่มี

ภาพที่ 5  การปกคลุมเรือนยอดของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง

พื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไม้ยืนต้นทั้งหมด 7,199.15 

ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของพื้นที่แปลง 

รองลงมา คือ วงศ์ขนุน (Moraceae) วงศ์โคลงเคลง  

(Melastomataceae) วงศ์กระเบากลัก (Achariaceae)
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10. ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ

ดัชนีความหลากหลายตามวิธีของแชลนอนวีเนอร์ 

(Shannon – Weiner index) ของไม้ยืนต้น ไม้หนุ่ม 

และกล้าไม้ เท่ากับ 2.24 2.50 และ 2.79 ตามล�าดับ 

ดัชนีความหลากหลายของซิมป์สัน (Simpson’s diversity 

index) ของไม้ยืนต้น ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ เท่ากับ 0.78 

ดัชนีความหลากหลาย ประเภท

ไม้ยืนต้น ไม้หนุ่ม กล้าไม้

Diversity Index Shannon - Weiner Index (H') 2.24 2.50 2.79

Simpson's Index (D) 0.78 0.86 0.90

Fisher's Index 8.01 10.97 15.20

Richness Index Margalef's Index (R1) 5.88 7.53 8.47

Evenness Peiuou's evenness (J) 1.34 1.42 1.49

ตารางที่ 1  ดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวร

11. มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน

พบว่ามีค่ามวลชีวภาพ 141.1129 ตันต่อเฮกตาร์ 

ซึ่งประกอบด้วยมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และมวลชีวภาพ 

ใต้พื้นดิน 130.7891 และ 10.3238 ตันต่อเฮกตาร์ ตาม

ล�าดับ 

การสะสมคาร์บอนในต้นไม้ มีปริมาณ 63.9872 

ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณการสะสม

คาร์บอนเหนือพ้ืนดิน และใต้พื้นดิน 59.5439 และ 

4.4433 ตันต่อเฮกตาร์ ตามล�าดับ

ขนาดต้นไม้ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน

มากที่สุดในป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อยู่ในช่วง

0.86 และ 0.90 ตามล�าดับ 

ค่าความสม�่าเสมอ (Evenness) ของไม้ยืนต้น  

ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ เท่ากับ 1.34 1.42 และ 1.49 ตาม

ล�าดับ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 - 15 เซนติเมตร เนื่องจากมี

จ�านวนต้นไม้จ�านวนมาก ท�าให้ปริมาณคาร์บอนที่สะสม

อยู่มีมาก ซึ่งหมายความว่าไม้ขนาดเล็กเหล่านี้มีความ

พร้อมที่เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนได้

ทันทีโดยไม่ต้องรอการทดแทนของลูกไม้ การศึกษา

โครงสร้างไม้ในกลุ่มนี้จึงมีความส�าคัญมาก
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ตารางที่  2  ปริมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินบริเวณแปลงตัวอย่างถาวร 

                อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

 กลุ่มไม้ ค่าสถิติ

ปริมาณการสะสมในส่วนต่าง ๆ (ตัน)

ล�าต้น กิ่ง ใบ รวม

เหนือพื้นดิน

ราก

(ใต้พื้นดิน)

รวม

มวลชีภาพ ไม้ยืนต้น ค่าสูงสุดต่อต้น 3.2195 1.1612 0.0396 6.2281 0.2010 6.4290

ค่าต�่าสุดต่อต้น 0.0007 0.0001 0.0001 0.0072 0.0001 0.0074

เฉลี่ยต่อต้น 0.0365 0.0106 0.0013 0.0893 0.0036 0.0929

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0937 0.0318 0.0017 0.2264 0.0068 0.2330

รวมทุกต้น (ตัน/เฮกตาร์) 95.6822 27.6534 3.3535 126.6891 9.4538 136.1429

ไม้หนุ่ม รวม (ตัน/เฮกตาร์) 1.0100 0.5900 1.3600 2.9600 0.4800 3.4400

กล้าไม้ รวม (ตัน/เฮกตาร์) 0.2700 0.3200 0.5500 1.1400 0.3900 1.5300

คาร์บอน ไม้ยืนต้น ค่าสูงสุดต่อต้น 1.5131 0.5458 0.0186 2.9272 0.0945 3.0216

ค่าต�่าสุดต่อต้น 0.0003 0.0001 0.0000 0.0034 0.0001 0.0035

เฉลี่ยต่อต้น 0.0172 0.0050 0.0006 0.0420 0.0017 0.0437

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0440 0.0150 0.0008 0.1064 0.0032 0.1095

รวมทุกต้น (ตัน/เฮกตาร์) 44.9706 12.9971 1.5761 59.5439 4.4433 63.9872

ภาพที่ 6  ปริมาณมวลชีวภาพในส่วนต่าง ๆ ของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่างถาวร อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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ภาพที่ 7  ปริมาณมวลชีวภาพ ของเถาวัลย์ในแปลงตัวอย่างถาวร อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ป่าดิบแล้งระดับต�่า เป็นสังคมพืชเด่นของกลุ่มป่า 

แก่งกระจาน มีความโดดเด่นและโครงสร้างที่แตกต่าง 

จากป่าดิบแล้งในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย มี

บทบาทส�าคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งรวม 

พรรณไม้เฉพาะถิ่นที่ส�าคัญของภูมิภาค แปลงตัวอย่าง 

ถาวรแปลงน้ีจึงเป็นที่คาดหวังว่าสามารถใช้ในการ

สรุปและข้อเสนอแนะ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าดิบ

แล้งระดับต�่าของกลุ่มป่าแก่งกระจานได้เป็นอย่างด ี

โดยเฉพาะการใช้ตอบค�าถามเกี่ยวกับผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ  คุณธรรมนูญ        เต็มไชย           หัวหน้าศูนย ์

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี

ส�าหรับค�าแนะน�าและการอ�านวยการให้การด�าเนิน

โครงการวางแปลงตัวอย่างถาวรแห่งนี้ส�าเร็จไปด้วยดี 

และยังช่วยตรวจแก้บทความนี้ด้วย ขอบคุณหัวหน้า

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีทุกท่านท่ีอ�านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหัวหน้าปรีชา วิทยพันธุ์ 

ที่มีส่วนช่วยในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่วางแปลง

ตัวอย่าง 
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