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รายงานการศึกษาปริมาตรไม้ ความหนาแน่น และพื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้                              

ในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
Report on forest inventory in Kuiburi national park 

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาตรไม้ ความหนาแน่น และพื้นที่หน้าตัดของพรรณไมใ้น

พื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการส�ารวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ point sampling ในลักษณะ

กลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) แต่ละกลุ่มตัวอย่างห่างกันอย่างเป็นระบบ (systematic) มีระยะห่างเท่ากับ 2.5 

กิโลเมตร ครอบคลุมทั่วพื้นที่ท�าการศึกษา รวมทั้งหมด 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง

 ผลการศึกษาพบว่า สังคมพืชที่มีปริมาตรไม้มากที่สุดคือ ป่าดิบชื้น มีปริมาตรไม้ 227.07 ลูกบาศก์เมตร

ต่อเฮกตาร์ รองลงมาคือ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าดิบแล้งระดับต�่า 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง ป่าไผ่ พื้นที่เกษตรกรรม และป่าเต็งรัง มีปริมาตรไม้ 

225.72, 189.49, 158.85, 147.91, 145.14, 114.08, 82.35, 41.71, 17.61, 2.80 และ 1.33 ลูกบาศก์เมตรต่อ

เฮกตาร์ ตามล�าดับ 

 ความหนาแน่นของไม้ยืนต้น พบว่า ป่าดิบแล้งระดับต�่า มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 2,014 

ต้นต่อเฮกตาร์ รองลงมาคือ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ  

ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่ารุ่นสอง ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และพื้นที่เกษตรกรรม  โดยมีค่า 1,617,  

1,392,  1,282,  1,245,  1,206,  1,040,  909, 881, 210,  33 และ 17 ต้นต่อเฮกตาร์ ตามล�าดับ 

 พื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้ พบว่าป่าดิบชื้นมีพื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้มากที่สุดคือ 30.30 ตารางเมตร

ต่อเฮกตาร์ รองลงมาคือ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบแล้งระดับต�่า ป่าดิบชื้นผสม

ไผ่ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่ารุ่นสอง ป่าไผ่ และพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีค่า 29.78, 

25.11, 23.23, 22.88, 19.08, 17.70, 14.00, 9.00, 7.41, 2.25  และ 0.46 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ปริมาตรไม้ พื้นที่หน้าตัด ความหนาแน่น

Abstract

 The objective of this research was to evaluate tree density, basal area and tree volume 

in Kuiburi national park and in the ecological corridor area between Kuiburi and Kaeng Krachan 

national parks. The point sampling technique was utilized to conduct the surveys. A number 
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of 187 cluster plots were randomly selected and for each cluster 5 points were surveyed. The 

distance between each cluster was 2.5 km. This sampling design efficiently covered the whole 

study area. 

 The results show that the tree volume in each of the following land cover types are: 

moist evergreen forest 227.07 m3/ha, hill evergreen forest 225.72 m3/ha, upper dry evergreen 

forest 189.49 m3/ha, middle dry evergreen forest 158.85 m3/ha, moist evergreen-bamboo forest 

147.91 m3/ha, lower dry evergreen forest 145.14 m3/ha, dry evergreen - mixed deciduous forest 

114.08 m3/ha, mixed deciduous forest 82.35 m3/ha, secondary forest 41.71 m3/ha, bamboo 

forest 17.61 m3/ha, agricultural area 2.80 m3/ha, and dry dipterocarp forest 1.33 m3/ha.

 The tree density calculated in each of the land cover type surveyed is: lower dry evergreen 

forest 2,014 trees/ha, dry evergreen - mixed deciduous forest 1,617 trees/ha, middle dry evergreen 

forest 1,392 trees/ha, moist evergreen forest 1,282 trees/ha, upper dry evergreen forest 

1,245 trees/ha, mixed deciduous forest 1,082 trees/ha, hill evergreen forest 1,040 trees/ha, 

moist evergreen-bamboo forest 909 trees/ha, secondary forest 881 trees/ha, dry dipterocarp 

forest 210 trees/ha, agricultural area 33 trees/ha, and bamboo forest 17 trees/ha.

 The tree basal area found in each of the land cover types surveyed is:  moist evergreen 

forest 30.30 m2/ha, hill evergreen forest 29.78 m2/ha, upper dry evergreen forest 24.75 m2/ha, 

middle dry evergreen forest 25.11 m2/ha, lower dry evergreen forest 22.88 m2/ha, moist  

evergreen-bamboo forest 19.08 m2/ha, dry evergreen - mixed deciduous forest 17.70 m2/ha, 

mixed deciduous forest 14.00 m2/ha, dry dipterocarp forest 9.00 m2/ha, secondary forest 7.41 

m2/ha, bamboo forest 2.25 m2/ha and agricultural area 0.46 m2/ha.

Keywords: Tree volume, Basal area, Tree density, Kuiburi national park

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตั้งอยู่ตอนล่างของแนวเทือก

เขาตะนาวศรีซึ่งเป็นพรมแดนก้ันระหว่างประเทศไทยและ

เมียนมา (ธรรมนูญ และคณะ, 2554) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มี

การรับรองตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่ง

อาเซียน (ASEAN Declaration on Heritage Parks) 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ในการประชุมรัฐมนตร ี

สิ่งแวดล้อมของอาเซียนที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่ง

มีความส�าคัญทางระบบนิเวศ มีความหลากหลาย มีความ

ค�าน�า

โดดเด่น มีคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์

ดังนั้นการศึกษาปริมาตรไม้ ความหนาแน่น และ

พื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

จึงเป็นการเน้นย�้าถึงความส�าคัญในด้านของมูลค่าทาง

ระบบนิเวศ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็น

ข้อมูลส�าคัญโดยเฉพาะการใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับ

การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งนี้ให้ยังคงมีความสมบูรณ์และ

คงความหลากหลายทางระบบนิเวศต่อไปในอนาคต
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วิธีการศึกษา

การส�ารวจ

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Point 

Sampling ซึ่งมีการก�าหนดต�าแหน่งจุดสุ่มตัวอย่าง เช่น

เดียวกับการเลือกจุดศูนย์กลางแปลงตัวอย่าง ในวิธี

การส�ารวจโดยใช้แปลงตัวอย่างวงกลม รัศมีของแปลง

ตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นตามขนาดความโตของต้นไม้ทางเส้น 

ผ่าศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดต้นไม้และแปลง 

ตัวอย่าง มีว่า ถ้าต้นไม้ต้นใดถูกนับเข้าในรัศมีของแปลง

ตัวอย่างจะมีเนื้อที่หน้าตัดเท่ากับ 1 ตารางเมตรต่อ

เฮกตาร์ โดยเลือกใช้เครื่องมือรีเลสโคป (relascope) ที่

ประดิษฐ์ขึ้นใช้เองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  

โดยประดิษฐ์ให้มีขนาดของค่าคงที่พื้นที่หน้าตัด (Basal  

Area Factor, BAF) มีค่าเท่ากับ 3 ตามรายงานการ

ศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่งหมายความว่าจ�านวน

ต้นไม้ที่นับได้ในแต่ละแปลงคูณด้วยค่า BAF จะเป็นค่า

พื้นที่หน้าตัดของหมู่ไม้ต่อเฮกตาร์ และสามารถน�ามา

วิเคราะห์หาจ�านวนต้นต่อเฮกตาร์ส�าหรับไม้แต่ละชนิด

ด้วย

ส�าหรับการนับต้นไม้ที่ใช้เครื่องมือรีเลสโคป จะนับ

เฉพาะต้นที่มีขนาดความโตมากกว่าความกว้างของช่อง

ส่องบนเครื่องมือรีเลสโคปและเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป

รูปแบบ ที่ตั้ง และจ�านวนแปลงตัวอย่าง

การวางแปลงตัวอย่างแบบ Point Sampling จะ

วางแปลงทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยท�าการ 

ส�ารวจไม้หนุม่โดยใช้รศัมวีงกลม 5 เมตร และส�ารวจกล้าไม้

โดยใช้รัศมี 2 เมตร วางแปลงเป็นระบบ (Systemmatic)  

โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ก�าหนด

ระยะห่างระหว่างแปลงเท่ากับ 2.5 กิโลเมตร จ�านวน 

187 แปลงตัวอย่าง ในการส�ารวจแบบ Point Sampling 

นั้นใน 1 กลุ่มแปลงตัวอย่าง (Cluster) ได้ท�าการแบ่ง

ออกเป็นแปลงย่อยอีกจ�านวน 5 แปลง ได้แก่ แปลงที่อยู่

กึ่งกลาง (Center) และอีก 4 แปลงเป็นแปลงที่อยู่ตาม

แนวทิศเหนือ (North) ทิศใต้ (South) ทิศตะวันออก 

(East) และทิศตะวันตก (West) ของแปลงย่อยที่อยู่

กึ่งกลางซ่ึงก�าหนดให้ระยะห่างระหว่างแปลงย่อยเท่ากับ 

50 เมตร

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. พื้นที่หน้าตัด (BA, ตารางเมตร/เฮกตาร์)

พื้นที่หน้าตัดสามารถหาได้จากจ�านวนต้นไม้ที่นับ

ได้ในแต่ละแปลงคูณด้วยค่า BAF  (ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ 

BAF = 3) จะเป็นค่าพื้นที่หน้าตัดของหมู่ไม้ต่อเฮกตาร์

2. จ�านวนต้นไม้ (N, ต้น/เฮกตาร์)

จ�านวนต้นไม้ (ต้นต่อเฮกตาร์) ในแต่ละแปลงย่อย 

ใช้สมการค�านวณจ�านวนต้นไม้ส�าหรับการส�ารวจแบบ 

point sampling ตามวิธีการของ Kuusela (1966)  

อ้างโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้

   

เมื่อ dbh คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก มี

หน่วยเป็นเซนติเมตร โดยท�าการวิเคราะห์หาจ�านวนต้น

แยกเป็นรายชนิด น�าเอาจ�านวนต้นของแต่ละชนิดทั้ง 5 

แปลงย่อยในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างมารวมกันแล้ว

หารด้วย 5 จะได้จ�านวนต้นไม้แต่ละชนิดต่อเฮกตาร์ น�า

ไปค�านวณหาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ และค่า 

BAF ที่ใช้ในการส�ารวจครั้งนี้เท่ากับ 3

3. ปริมาตรไม้

1) ปริมาตรไม้รายต้น (V, ลูกบาศก์เมตร) ใช้

สมการของ สามารถ และ ธัญนรินทร์ (2538) ในการ

ค�านวณหาปริมาตรไม้ยืนต้น ดังนี้

ln (V) = ln (2.250111) + 2.414209 ln (dbh/100)
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ผลและวิจารณ์

จากการศึกษาปริมาตรไม้ ความหนาแน่น และ 

พื้นที่หน ้าตัดของพรรณไม ้ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรีและพ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยาน 

แห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ผล

การศึกษาดังนี้

1.  ปริมาตรไม้ (tree volume)

จากการศึกษาพบว่าป่าดิบชื้นมีปริมาตรไม้มาก

ที่สุด เท่ากับ 227.07 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ รองลงมา 

คือ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งระดับกลาง 

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าดิบแล้งระดับต�่า ป่าดิบแล้งผสม

เบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง ป่าไผ่ พื้นที่

เกษตรกรรม และป่าเต็งรัง โดยมีปริมาตรไม้ เท่ากับ 

225.72, 189.49, 158.85, 147.91, 145.14, 114.08, 

82.35, 41.71, 17.61, 2.80 และ 1.33 ลูกบาศก์เมตรต่อ

เฮกตาร์ ตามล�าดับ (ภาพที่ 2 และ 3) และเมื่อค�านวณหา

ปริมาตรไม้ทั้งหมดในแต่ละสังคมพืชในพื้นที่ท�าการศึกษา 

พบว่าในส่วนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีปริมาตรไม้รวม 

16,550,337.79      ลกูบาศก์เมตร    และในพืน้ท่ีแนวเชือ่มต่อ 

ระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน มีปริมาตรไม้รวม 2,368,249.91 

ลูกบาศก์เมตร ดังตารางที่ 1

เมื่อ dbh คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก มีหน่วย

เป็นเซนติเมตร

2.) ปริมาตรไม้ต่อเฮกตาร์ (V, ลูกบาศ์เมตรต่อ

เฮกตาร์) ค�านวณจากปริมาตรไม้รายต้นคูณกับจ�านวน

ต้นไม้ (ต้นต่อเฮกตาร์)

พื้นที่ศึกษาวิจัย

ท�าการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและ

พื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยาน

แห่งชาติ กุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก ่งกระจาน 

ในพื้นที่อ�าเภอเมือง อ�าเภอสามร้อยยอด อ�าเภอหัวหิน 

อ�าเภอปราณบรีุ    และอ�าเภอกยุบุร ี  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความลาดชัน

ของพื้นที่สูง ทิศตะวันตกเป็นสันปันน�้าแบ่งเขตระหว่าง

ไทยและเมียนมา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศร ี

มีขนาดพื้นที่ปกคลุม 737,203 ไร่ (1,179 ตาราง

กิโลเมตร)

ระยะเวลาท�าการวิจัย

พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2558

ภาพที่ 1  ที่ตั้งของกลุ่มแปลงตัวอย่างในอุทยานแห่งชาติ

             กุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี,  สำานักอุทยานแห่งชาติ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 145

ภาพที่ 2  ปริมาตรไม้เฉลี่ยในแต่ละสังคมพืช

สังคมพืช
ปริมาตรไม้ทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร)

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ป่าดิบเขา 902.89 27,086.65

ป่าดิบชื้น 3,541,501.47 948,024.46

ป่าดิบแล้งระดับสูง 3,405,678.73 417,064.42

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 2,289,931.80 486,546.97

ป่าดิบแล้งระดับต�่า 5,683,489.62 476,345.49

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ 1,037,030.47 -

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 391,979.97 4,220.97

ป่าเบญจพรรณ 45,457.20 5,023.35

ป่าเต็งรัง 0.53 -

ป่ารุ่นสอง 144,351.96 3,461.78

ป่าไผ่ 1,725.78 299.37

พื้นที่เกษตรกรรม 8,287.37 176.45

รวม 16,550,337.79 2,368,249.91

ตารางที่ 1  ปริมาตรไม้ทั้งหมดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง

               อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ภาพที่ 3  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของปริมาตรไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่

             แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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2.  ความหนาแน่น (density)

พบว่า ป่าดิบแล้งระดับต�่า มีความหนาแน่นของไม้

ยืนต้นมากที่สุด เท่ากับ 2,014 ต้นต่อเฮกตาร์ รองลงมา

คือ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งระดับกลาง 

ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบเขา 

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่ารุ่นสอง ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และพื้นที่

เกษตรกรรม โดยมีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 1,617 

1,392  1,282 1,245  1,206  1,040  909  881  210  33  

และ 17 ต้นต่อเฮกตาร์ ตามล�าดับ (ภาพที่ 4 และ 5)  

และพบว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศ มีจ�านวนไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป จ�านวน 

156,312,216 และ 19,213,886 ต้น ตามล�าดับ 

จ�าแนกตามแต่ละสังคมพืชตามตามรางที่ 2

สังคมพืช
            จ�านวนต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ป่าดิบเขา 4,160 124,800

ป่าดิบชื้น 19,989,977 5,351,116

ป่าดิบแล้งระดับสูง 21,683,470 2,655,390

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 20,066,414 4,263,556

ป่าดิบแล้งระดับต�่า 78,848,482 6,608,461

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ 6,372,090 -

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 5,556,824 59,838

ป่าเบญจพรรณ 687,240 75,945

ป่าเต็งรัง 84 -

ป่ารุ่นสอง 3,050,783 73,162

ป่าไผ่ 3,264 566

พื้นที่เกษตรกรรม 49,428 1,052

รวม 156,312,216 19,213,886

ตารางที่ 2  จ�านวนไม้ยืนต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

               ระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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3.  พื้นที่หน้าตัด (basal area)

พบว่าป่าดิบชื้นมีพื้นที่หน้าตัดของไม้ยืนต้นมากที่สุด 

คือ 30.30 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ รองลงมาคือ ป่าดิบเขา 

ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบแล้ง-

ระดับต�่า ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่ารุ่นสอง ป่าไผ่ และพื้นที่

เกษตรกรรม โดยมีพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ 29.78 25.11 

23.23  22.88  19.08  17.70  14.00  9.00  7.41  2.25 

และ 0.46 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ตามล�าดับ (ภาพที่ 6 

และ 7)

ภาพที่ 5  พื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้ในแต่ละสังคมพืช

ภาพที่ 4  ความหนาแน่นของไม้ยืนต้นในแต่ละสังคมพืช
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ภาพที่ 6  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของความหนาแน่นของพรรณไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

             และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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ภาพที่ 7  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของพื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

             และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาพบว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

มีปริมาณไม้ยืนต้นทั้งหมด 156,312,216 ต้น พื้นที่แนว 

เ ช่ือมต ่อระบบนิ เวศมีปริมาณไม ้ยืนต ้นทั้ งหมด 

19,213,886 ต้น เมื่อรวมจ�านวนไม้ยืนต้นของทั้งสอง

พื้นที่มีค่าเท่ากับ 175,526,102 ต้น ซึ่งบริเวณทางด้าน

ทิศตะวันออกของพื้นที่ จะมีความหนาแน่นของพรรณ

ไม้มากที่สุด เนื่องจากทางด้านทิศตะวันออกส่วนใหญ่

เป็นสังคมพืชป่าดิบแล้งระดับต�่าซ่ึงพรรณไม้มีขนาด

กลางถึงขนาดเล็ก จึงมีความหนาแน่นค่อนข้างมาก

ส่วนปริมาตรไม้พบว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

มปีรมิาตรไม้ทัง้พืน้ทีเ่ท่ากบั 16,550,337.79 ลูกบาศก์เมตร

ส่วนพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศมีปริมาตรไม ้

ทัง้พืน้ท่ี 2,368,249.91 ลกูบาศก์เมตร  ส�าหรบัปรมิาตรไม้

และพื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้จะมีปริมาณมากในพ้ืนที่

ป่าดิบชื้น โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาสูงทาง

ตอนกลาง และป่าฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดน 

ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา ซึ่งบริเวณนี้

เป็นพื้นที่ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้มีขนาดใหญ่ อยู่ห่าง 

จากแหล่งชมุชน และไกลจากถนนท�าให้การท�าไม้ในอดีต 

ยังเข้าไม่ถึง จึงยังคงมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่มาก และมี

ความหลากหลายของระบบนิเวศ

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  2558.   
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AHP).  แหล่งที่มา: http://mnre.stage.symetr. 

com/th/asean-environmental-manage  

mentasean-15/, 29 สิงหาคม 2559.
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัด 
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และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต ิ ส�านักอุทยาน 

แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี.   

2559. โครงการจัดท�าแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยาน 

แห่งชาติ ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรตไิทยประจัน จังหวัดราชบุร.ี  ส่วน

ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ ส�านักอุทยาน 

แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

สามารถ มุขสมบัติ และ ธัญนรินทร์ ณ นคร.  2538.   

การใช้ Spiegel Relascope เพื่อจัดสร้างตาราง

ปริมาตรไม้ บริเวณป่าสาธิตเซคเตอร์แม่แหง 

อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง.  กลุ่มพัฒนาการจัดการ 

ป่าไม้และป่าสาธิต ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนา 

การจัดการป่าไม้ ส�านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 

กรุงเทพฯ.


