โครงการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรในอุทยานแหงชาติ : ปาดิบชื้น
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุรี
บทคัดยอ
แปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้น ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง เปน 1 ใน 24 แปลงตัวอยาง ที่
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุ-มครอง มีเป.าหมาย
สําหรั บการนํ ามาใช- ในการวิ เคราะห2ข- อมู ลนิเวศวิ ทยาของพื้ นที่ ป าอนุรั กษ2 ทั้งในระดั บพื้นฐานและการ
ประยุ กต2 โดยแปลงตัวอย างที่ จัดทํ ามี ขนาด 120 x 120 เมตร (1.44 เฮกตาร2 ) จัด เก็ บข-อมูลด- วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร2 (GIS) มีพิกัดกึ่งกลางแปลงตัวอยางที่ 794797E 1438096N ในระบบ WGS 1984
ผลการศึ กษาพบ พรรณไม- ยื นต- นในแปลงตั วอย างที่ มี ขนาดความโตวั ดรอบ (gbh) ตั้ งแต 14.0
เซนติเมตรขึ้นไป 1,673 ต-น จําแนกได-เปน 185 ชนิด 94 สกุล 45 วงศ2 โครงสร-างของสังคมปาสามารถแบง
ชั้นเรือนยอดได- 4 ชั้นเรือนยอด การปกคลุมของเรือนยอดไม-ยืนต-นคิดเปนร-อยละ 90.27 ของพื้นที่ ขนาด
พื้นที่หน-าตัดของไม-ยืนต-น 46.35 ตารางเมตรตอเฮกตาร2 ปริมาตรไม- 429.14 ลูกบาศก2เมตรตอเฮกตาร2 มี
การกระจายของไม-ยืนต-นตามชั้นขนาดเส-นผาศูนย2กลางเปนรูปตัวแอล (L – shape)
ไม-ยืนต-นที่มีคาดัชนีความสําคัญมากที่สุดคือ จิก (B. macrostachya) รองลงมาคือ กระบก (I.
malayana) สํ ารอง (S. scaphigerum) คอแลน (X. noronhianum) และมะไฟปา (B. ramiflora) ไมหนุ มที่ มี ค าดั ช นี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ คอแลน (X. noronhianum) รองลงมา คื อ จิ ก (B.
macrostachya) สํ า รอง (S. scaphigerum) สั ง หยู ดํ า (P. rugosa) สวนกล- า ไม- มี ช นิ ด ที่ มี ค าดั ช นี
ความสําคัญมากที่สุดคือ รางแดง (V. denticulata) รองลงมา คือ จิก (B. macrostachya) วานสาวหลง
(A. biflorum) สํารอง (S. scaphigerum) เนียน (D. pyrrhocarpa) กระบาก (A. costata) การศึกษาคา
ดัชนี ความหลากหลายของไม-ยื น ต- น (tree) ไม-หนุ ม (sapling) และกล- าไม- (seedling) พบวามี ค าความ
หลากหลายตามวิ ธี ของ แชนนอนวี เนอร2 เท ากั บ 3.85 3.86 และ 4.32 ตามลํ าดั บ ส วนค าดั ชนี ความ
หลากหลายของซิมป`สัน เทากับ 0.94 0.97 และ 0.98 คาความสม่ําเสมอ เทากับ 0.74 0.85 และ 0.87
ตามลําดับ
ความสัมพันธ2ระหวางขนาดความโต (dbh; เซนติเมตร) และความสูง (H; เมตร) มีรูปของสมการ
ความสัมพันธ2 คือ H = 6.5554 x ln (dbh) - 5.3934
ปริมาณมวลชี วภาพเหนือพื้นดิ นและในสวนของราก เทากั บ 328.31 และ 26.25 ตั น/เฮกตาร2
ตามลําดับ และการกักเก็บคาร2บอนเหนือพื้นดินและในสวนของราก เทากับ 154.31 และ 12.34 ตันคาร2บอน
ตอเฮกตาร2 ตามลําดับ
อยางไรก็ดี ผลการศึกษาทได
ี่ -นําเสนอในรายงานฉบับนี้เปนเพียงข-อมูลเบื้องต-น ซึ่งในระยะยาวควรมี
การศึกษาปริมาณการรวงหลนของไม-แตละชนิดในแปลงตัวอยาง ปริมาณซากพืชที่ยอยสลายตอปg ปริมาณ
คาร2บอนที่ปลดปลอยออกมาจากการยอยสลายซากอินทรีย2ภายในแปลงตัวอยาง และการไหลเวียนของธาตุ
อาหาร นอกจากนี้แล-วการประเมินมูลคาด-านนิเวศบริการ (Ecosystem services) ของทรัพยากรปาไม-ยัง
เปนสิ่งที่จําเปน
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คํานํา
ปาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการเจริญเติบโตในแบบที่เป"นพลวัต (dynamic) มี
ปฏิ กิ ริ ยาตอบสนองที่ เกิ ดจากถิ่ นที่ อยู (site) สภาพภู มิ อากาศ (climate) และผลที่ เกิ ดจากป7 จจั ย
ภายนอกอื่นๆ เชน การจัดการและการกระทําโดยมนุษย@ เป"นตน องค@ประกอบของปาไมไมไดมีแต
เพี ยงต นไม เท านั้ น แต ยั งประกอบด วยป7 จจั ยอี กหลายประการ ทั้ งสิ่ งที่ มี ชี วิ ตและไม มี ชี วิ ต ซึ่ ง
ความสัมพันธ@ระหวางป7จจัยทั้งหลายเหลานี้ทําใหเกิดเป"นความซับซอนขององค@ประกอบของปาไมหรือ
สังคมพืชที่แตกตางกัน และการลดลงของพื้นที่ปาไมเป"นสิ่งที่ยากแกการหลีกเลี่ยง เพราะแรงกดดันที่
เกิดจากการขยายตัวของประชากรมนุษย@ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปG การบูรณาการของดานการจัดการปาไมที่
เชื่อมโยงกับความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเป"นอยางยิ่ง แตป7จจุบันยังมีขอมูล
น อยเกิ นไปไม เพี ยงพอที่ จะสร างทางเลื อกที่ น าเชื่ อ ถื อเพื่ อควบคุ มการพั ฒนาที่ มี ผลกระทบต อ
สภาพแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือความรูเกี่ยวกับพลศาสตร@และการเปลี่ยนแปลงใน
ปาธรรมชาติและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของป ายังมีอยูไมเพี ยงพอนั่ นเอง (ทรงธรรม และคณะ,
2556)

การใชแปลงตัวอยางถาวร (permanent plot) หรือแปลงตัวอยางระยะยาว (long - term
census plot) ในการตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพปาและในการศึกษาลักษณะทางนิเวศ
ปาไม เป"นวิธีหนึ่งที่ใชในการระบุขอมูลเชิงตัวเลขและเชิงสถิติปาไมที่ดีที่สุด ในหลายประเทศไดมีการ
ดําเนินการในเรื่องเหลานี้มาเป"นเวลานานและตอเนื่อง เชน ในประเทศเนเธอร@แลนด@ มีการวางแปลง
ตัวอยางถาวรตั้งแตปG พ.ศ. 2473 (Smiths et al., 2002) และในปG พ.ศ. 2533 สถาบันวิจัยเขตรอน
สมิทธโซเนียน (Smithsonian Tropical Research Institute) ไดจัดตั้งศูนย@วิทยาศาสตร@ปาไมเขต
ร อน ( The Center for Tropical Forest Science) โดยมี วั ตถุ ประสงค@ หลั กในการจั ดทํ าแปลง
ตัวอยางถาวรระยะยาวขนาดใหญ (Long-term, large - scale forest census plots) ทั่วทั้งภูมิภาค
เขตรอน โดยไดเริ่ มตน 3 แปลงแรกที่ เกาะบาร@ โรโคโลราโด (Barro Colorado Island) ประเทศ
ปานามา ปาสงวนปาโซ (Pasoh) ประเทศมาเลเซีย และที่เขตสงวนมูดูมาลัย (Mudumalai Game
Reserve) ในประเทศอินเดีย และหลังจากนั้นมีการดําเนินการเพิ่มเติมในประเทศไทยที่เขตรักษาพันธุ@
สัตว@ปาหวยขาแขง ในประเทศมาเลเซียที่อุทยานแหงชาติลัมเบอร@ (Lambir National Park) และใน
ประเทศเปอโตริโกที่ปาลูควิลโล (Luquillo Forest) โดยใชแปลงตัวอยางที่มีขนาด 16 เฮกตาร@ (400
x 400 เมตร) ทั้งนี้โดยใชแปลงตัวอยางขนาดใหญที่ประเทศปานามา ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปG
พ.ศ. 2523 เป"นแปลงตัวอยางตนแบบ (Condit, 1956) แปลงตัวอยางถาวรที่มีการเก็บขอมูลซ้ําตาม
ชวงระยะเวลาที่สม่ําเสมอ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวามีคุณคาสําหรับการตรวจสอบและ
ศึกษากระบวนการทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของสภาพแวดลอมปาไม เพราะมี
ความน าจะเป"นและความถูกตองทางสถิ ติสํ าหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมากกวาการสุ ม
ตั วอย างด วยแปลงตั วอย างชั่ วคราว ขอมู ลหลายช วงเวลาจากแปลงตั วอย างถาวรจะเป" นหนึ่ งใน
องค@ประกอบของกลยุทธ@การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนใหญแลวมีกระบวนการที่ตองใชขอมูล
เหลานี้
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ภายในกรอบการทํางานของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง ไดมีการ
จัดทําแปลงตัวอยางถาวรในพื้นที่ปาอนุรักษ@ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย สําหรับศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม องค@ประกอบระบบนิเวศในปาธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประโยชน@ของแผน
ระยะยาวดานการศึกษาและวิจัย แมวาการดําเนินงานในลักษณะนี้ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช ไดดําเนินการอยูบางแลว แตยังขาดความเชื่อมโยงเป"นเครือขายและ
การแลกเปลี่ยนองค@ความรูสําหรับนําไปใชประโยชน@และสําหรับนักวิจัยไดนําไปศึกษาตอยอดในระดับ
การประยุกต@ใชที่กาวทันตอวิทยาการป7จจุบัน ประกอบกับแปลงตัวอยางดังกลาวสวนใหญยังไมมีการ
เชื่อมโยงไปถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@จึงทําใหเกิดขอจํากัดดานการนําไปประยุกต@ใชในบางดาน
สํานักอุทยานแหงชาติ โดยสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง ไดดําเนินการ
จัดทําแปลงตัวอยางถาวรสําหรั บการศึกษาและวิจัยระยะยาวของอุทยานแหงชาติทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปG พ.ศ. 2553 จนถึงปG พ.ศ. 2555 โดยใชขนาดแปลงตัวอยาง
120 x 120 เมตร ที่ ตั้ งของแปลงสอดคล องกั บขนาดและพิ กั ดของ pixel ในภาพถ ายดาวเที ยม
Landsat 5 TM มีแปลงตัวอยางถาวรที่ดําเนินการแลวจํานวน 24 แปลงตัวอยาง ในพื้นที่ปาอนุรักษ@
20 แห ง 11 ระบบนิ เวศ (ทรงธรรม และคณะ, 2556) โดยมี เปo าหมายสํ าหรั บการ นํ ามาใช ในการ
วิเคราะห@ขอมูลนิเวศวิทยาของพื้นที่ปาอนุรักษ@ ทั้งในระดับพื้นฐาน และการประยุกต@ใชเพื่อการศึกษา
ประเด็นอื่นๆ เชน การสะสมคาร@บอนในพื้นที่ปาอนุรักษ@ ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ตอระบบนิเวศ การใชเป"นตัวแบบสําหรับการศึกษาการประยุกต@ใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล การ
ใชเครื่ องมื อดานเศรษฐศาสตร@ เพื่ อการจัด การพื้ น ที่คุมครอง รวมทั้ งการใชศึ กษาทางดานทุน ทาง
ธรรมชาติ (Natural Capital) ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธ@ความหลากหลายทางชีวภาพของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (NBSAP) และกลยุทธ@ในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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วัตถุประสงค
ทรงธรรม และคณะ (2556) กลาวถึงวัตถุประสงค@หลักของการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรของ
สํานักอุทยานแหงชาติ เพื่อใชเป"นตัวแทนของพื้นที่ปาอนุรักษ@ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ สําหรับการ
ศึกษาวิจัยในดานตางๆ ทั้งที่เป"นประเด็นเรงดวนและการติดตามความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และ
เพื่อเป"นการยกระดับการจัดการดานวิชาการในอุทยานแหงชาติในประเทศไทยใหมีมาตรฐานทัดเทียม
นานาประเทศ ซึ่งพอสรุปวัตถุประสงค@เป"นดานตางๆ ดังนี้
1. ใชประโยชน@ ใ นการศึ ก ษาทางดานนิ เ วศวิ ท ยาพื้ น ฐานในปาอนุ รั ก ษ@ เพื่ อ ใชในเชิ ง
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพในแตละระบบนิเวศของ
แตละภูมิภาค
2. ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพ (biomass) และการสะสมคาร@บอน (carbon storage) ในพื้นที่
ปาอนุรักษ@
3. ติดตามผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอระบบนิเวศ
4. ใชเป"นตัวแบบสําหรับการศึกษาการประยุกต@ใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล
5. เป"นฐานของการศึกษาการใชเครื่องมือดานเศรษฐศาสตร@เพื่อการจัดการพื้นที่คุมครอง
6. ใชในการศึกษาทางดานทุนทางธรรมชาติ (natural capital) ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธ@
ความหลากหลายทางชีวภาพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (NBSAP)
7. เพื่ อรองรั บ กลยุ ท ธ@ ในการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมอย างยั่ งยื น ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งตอเนื่องมาจากฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554) ซึ่งมีการกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อตอบสนองป7ญหา รวมทั้งผลกระทบจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ
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การตรวจเอกสาร
แปลงตัวอยางถาวร (permanent plot)
ทรงธรรม และคณะ (2556) กลาววา การใชแปลงตัวอยางถาวร (permanent plot) หรือ
แปลงตัวอย างระยะยาว (long - term census plot) ในการตรวจติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพปาและในการศึกษาลักษณะทางนิเวศปาไม เป"นวิธีหนึ่งที่ใชในการระบุขอมูลเชิงตัวเลขและเชิง
สถิติปาไมที่ดีที่สุด ในหลายประเทศไดมีการดําเนินการในเรื่องเหลานี้มาเป"นเวลานานและตอเนื่อง
เช น ในประเทศเนเธอร@ แลนด@ มี การวางแปลงตั วอย างถาวรตั้ งแต ปG พ.ศ. 2473 (Smiths et al.,
2002) และในปG พ.ศ. 2533 สถาบันวิจัยเขตรอนสมิทธโซเนียน (Smithsonian Tropical Research
Institute) ได จั ดตั้ งศู นย@ วิ ทยาศาสตร@ ป าไมเขตร อน ( The Center for Tropical Forest Science)
โดยมีวัตถุประสงค@หลักในการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรระยะยาวขนาดใหญ (long - term, large scale forest census plots) ทั่ วทั้ งภู มิ ภาคเขตร อน โดยได เริ่ มต น 3 แปลงแรกที่ เกาะบาร@ โร
โคโลราโด (Barro Colorado Island) ประเทศปานามา ปาสงวนปาโซ (Pasoh) ประเทศมาเลเซีย
และที่เขตสงวนมูดูมาลัย (Mudumalai Game Reserve) ในประเทศอินเดีย และหลังจากนั้นมีการ
ดําเนินการเพิ่มเติมในประเทศไทยที่เขตรักษาพันธุ@สัตว@ปาหวยขาแขง ในประเทศมาเลเซียที่อุทยาน
แห งชาติ ลั มเบอร@ ( Lambir National Park) และในประเทศเปอโตริ โกที่ ป าลู ควิ ลโล ( Luquillo
Forest) โดยใชแปลงตัวอยางที่มีขนาด 16 เฮกตาร@ (400 x 400 เมตร) ทั้งนี้โดยใชแปลงตัวอยาง
ขนาดใหญที่ประเทศปานามา ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปG พ.ศ. 2523 เป"นแปลงตัวอยางตนแบบ
(Condit, 1956) แปลงตัวอยางถาวรที่มีการเก็บขอมูลซ้ําตามชวงระยะเวลาที่สม่ําเสมอ ไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางวามีคุณคาสําหรับการตรวจสอบและศึกษากระบวนการทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวของสภาพแวดลอมปาไม เพราะมีความนาจะเป"นและความถูกตองทางสถิติ
สําหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมากกวาการสุมตัวอยางดวยแปลงตัวอยางชั่วคราว ขอมูลหลาย
ชวงเวลาจากแปลงตัวอยางถาวรจะเป"นหนึ่งในองค@ประกอบของกลยุทธ@การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม
ซึ่งสวนใหญแลวมีกระบวนการที่ตองใชขอมูลเหลานี้
ตั้งแต ปG พ.ศ. 2553 เป"นตนมา สวนศึ กษาและวิจั ยอุ ทยานแหงชาติ (ป7 จจุ บันคือ สถาบั น
นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง) กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช ไดวางแผน
การคัดเลือกพื้นที่สําหรับวางแปลงตัวอยางถาวรใหครอบคลุมระบบนิเวศหลักในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ของแตละภูมิภาค จนถึงป7จจุบัน ศูนย@นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง 8 แหง ภายใตการ
ดูแลของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองไดดําเนินการจัดทําแปลงตัวอยางถาวร
ขนาดมาตรฐานตามวิธีการของสถาบันฯ แลวจํานวน 24 แปลงตัวอยาง ในพื้นที่ปาอนุรักษ@ 20 แหง
11 ระบบนิเวศ ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ (ภาพที่ 1) ซึ่งในระหวางการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค@ที่ไดกลาวถึงไปแลวขางตน ทางสถาบันฯ ไดกําหนดกลยุทธ@ในการจัดการขอมูลในแปลง
ตัวอยางในอีกหลายประการ เชน การคนหานวัตกรรมใหมเกี่ยวกับการประยุกต@ใชขอมูลจากแปลง
ตัวอยางเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการจัดการพื้นที่อนุรักษ@ เชน การศึกษาเพื่อกําหนดแปลงตัวอยางขนาด
เล็กที่เป"นมาตรฐานเดียวกันของกรมอุทยานแหงชาติฯ และการเสาะหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่
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เหมาะสม (appropriate technology) สําหรับการจัดการ การถายทอดและแลกเปลี่ยนองค@ความรู
ระหวางผูปฏิบัติงาน การถายทอดและสรางนักนิเวศวิทยาและนักวิจัยรุนใหม การสรางความรวมมือ
ระหวางองค@กรและสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐและองค@กรเอกชนอื่นๆ เชน การปฏิบัติงานวิจัยรวมกับ
สถาบันการ ศึกษา องค@การ กองทุน สัตว@ ปาโลกสากล (World Wildlife Fund for Nature : WWF)
หรือองค@กรที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากตางประเทศ เชน โครงการเพิ่มศักยภาพการใชมาตรการ
เศรษฐศาสตร@เพื่อคงคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในประเทศไทย (Enhancing
the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand / South-East Asia :
ECO - BEST) และองค@ กรความร วมมื อระหว างประเทศของเยอรมั น (German International
Cooperation : GIZ) เป"นตน
การวางแปลงตัวอยางถาวรโดยใช(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
การวางแปลงตั วอย างถาวรโดยใช ร ะบบสารสนเทศทางภู มิ ศาสตร@ หรื อ GIS ได รั บการ
ประยุกต@ใชงานเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและวิเคราะห@ขอมูล โดยมีเปoาหมายที่จะพัฒนาระบบ
การจัดเก็บและวิเคราะห@ขอมูลที่สะดวก งาย และสามารถนําเอาเทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกล
(remote sensing) และสารสนเทศทางภู มิ ศาสตร@ ( Geographic Information System, GIS) ซึ่ ง
เทคโนโลยีเหลานี้เมื่อเชื่อมโยงกับขอมูลจากภาคสนาม (แปลงตัวอยางถาวร) แลวจะสามารถวิเคราะห@
ไดหลายแขนง ซึ่งจะเป"นประโยชน@อยางมาก เชน การวิเคราะห@ปริมาณการกักเก็บคาร@บอนในพื้นที่
หรือการวิเคราะห@การเปลี่ยนแปลงของมวลชีวภาพยอนหลังไปในอดีตกอนทําการวางแปลงตัวอยาง
เป"นตน (ธรรมนูญ และ พิทยารัตน@, 2553)
ผูที่จะดําเนินการปฏิบัติงานนี้จําเป"นตองมีความรูความเขาใจในศาสตร@ดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เชน ดานนิเวศวิทยาปาไม (forest ecology) ดานแผนที่และเข็มทิศ (map and compass) การใช
งานโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร@ (geographic information system) ดานพฤกษศาสตร@ปา
ไม (forest botany and dendrology) การใชงานเครื่องมื อหาพิ กัดภูมิ ศาสตร@ (GPS) ความเขาใจ
ดานการสํารวจจากระยะไกล (remote sensing) ดานการคณิตปาไม (forest mensuration)
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งและการกระจายของแปลงตัวอยางถาวรของสํานักอุทยานแหงชาติ
ที่มา: ทรงธรรม และคณะ (2556)
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ขนาดของแปลงตัวอยางถาวรของสํานักอุทยานแหงชาติ
ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2555) รายงานวา สํานักอุทยานแหงชาติ โดยสวนศึกษาและวิจัย
อุทยานแหงชาติ (ป7จจุบันคือสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง) ไดศึกษาการวาง
แปลงตั วอย างจากงานวิจั ยและเอกสารอางอิ งต างๆ เช น เอกสารของ ดอกรั ก (2542) ได อางถึ ง
Mueller - Dombois (1974) วาไดเสนอขนาดพื้นที่แปลงตัวอยางเล็กสุดที่ใชในเขตอบอุน ในปาดง
ดิบเขตรอน คือใชขนาด 625 – 10,000 ตารางเมตร
และเมื่ อพิ จารณาถึ งความสอดคล องกั บการนํ าเอาเทคโนโลยี ด านการสํ ารวจระยะไกล
(remote sensing) มาใชประโยชน@เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห@ขอมูล จึงไดเลือกใชแปลง
ตัวอยางขนาด 120 x 120 เมตร (1.44 เฮกตาร@) ซึ่งมีขอดีของการใชแปลงตัวอยางขนาดนี้ คือ
1. แปลงตัวอยางถาวรขนาดมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป คือ 100 x 100 เมตร (1 เฮกตาร@) ดังนั้น
แปลงตัวอยางขนาดที่เลือกใชจึงไมเล็กกวาขนาดมาตรฐาน สวนขนาดที่เพิ่มขึ้นดานละ 10 เมตร นั้น
จะเป"นแนวกันชน (buffer) ของแปลงตัวอยางไปในตัว
2. แปลงตัวอยางขนาด 120 x 120 เมตร เป"นคาสัดสวนของจุดตัดหรือรายละเอียดภาพใน
ภาพถายดาวเที ยมที่ ลงตั วสํ าหรั บภาพถายดาวเที ยมทุ กดวงที่ นิ ยมใชในงานปาไม เชน ดาวเที ยม
Landsat 5 TM มีรายละเอี ยดภาพ 30 เมตร ดาวเที ยม SPOT มี รายละเอียดภาพ 15 เมตร และ
ดาวเทียม THEOS มีรายละเอียดภาพ 15 เมตร เป"นตน ซึ่งภาพถายดาวเทียมเหลานี้ไดถูกวางแผนที่
จะนํามาใชประโยชน@ในการศึกษาในครั้งนี้ดวย
3. ขนาดแปลงตัวอยางนี้ ไมใหญจนเกินไป ซึ่งชวยลดความผิดพลาดเนื่องจากความบิดเบี้ยว
ของแปลงตัวอยาง ประหยัดงบประมาณและเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานแตละครั้งไมมากจนเกินไปจะ
ชวยรักษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไวได
4. การใช แปลงตั วอย างขนาดใหญ มากในพื้ นที่เพี ยงบริเวณเดี ยว ไมสามารถตอบคํ าถาม
เกี่ยวกับระบบนิเวศในพื้นที่หางออกไปในภูมิภาคอื่นได แตการใชแปลงตัวอยางขนาดที่ไมใหญเกินไป
แตใหมีการกระจายไปยังภูมิภาคตางๆ อยางครอบคลุมจะสามารถเป"นตัวแทนของระบบนิเวศไดดีกวา
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อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง
ที่ตั้งของแปลงตัวอยางถาวรที่ดําเนินการในครั้งนี้ ตั้งอยในเขตพ
ู
ื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา
– เขาวง จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี โดยที่ตั้งของแปลงตัวอยางอยูในสวนของเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ดังนี้
สถานภาพทางกฎหมาย
อุ ทยานแห งชาติ เขาชะเมา – เขาวง ครอบคลุ ม พื้ นที่ ป าไม ท องที่ จั งหวั ดระยอง และ
จันทบุรี ไดรับการประกาศใหเป"นอุทยานแหงชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่
267 ลงวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2518 นั บ เป" น อุ ทยานแห งชาติ ลํ า ดับ ที่ 13 ของประเทศไทย (National
park office, 2010) เป"นสวนหนึ่งของกลุมปาตะวันออก (Eastern forest complex) (ภาพที่ 2)
ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ
จากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร@ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช (ม.ป.ป.)
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง ตั้งอยูระหวางเสนละติจูด 12 องศา 52 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา
เหนือ และลองติจูด 101 องศา 41 ลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ในเขตพื้นที่
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 52,300 ไร
หรือ 83.68 ตารางกิโลเมตร แบงออกเป"น 2 พื้นที่แยกจากกัน คือ บริเวณเขาชะเมา จังหวัดระยอง มี
พื้นที่ 79.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,550 ไร และพื้นที่อีกสวนหนึ่งคือ บริเวณเขาวง จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งเป"นภูเขาหินปูนมีขนาดเล็กเพียง 4.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
2,750 ไร มีระยะหางกัน 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จรดบานหวยทับมอญ คลองพวาพลู และปาสงวนแหงชาติทุงควายกิน
ทิศใต จรดบานน้ําเป"น อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก จรดหมูบานเขาวง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก จรดบานน้ําใส อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
สภาพภูมิประเทศสวนใหญประกอบดวยภูเขาสูงชันสลับซับซอน และพื้นที่ไหลเขาคอนขาง
ชัน มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาชะเมา สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,039 เมตร สวนบริเวณเขาวง
มีลักษณะภูมิประเทศเป"นแบบคาร@สต@ (Karst topography)
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ประเทศกมพชา

อาวไทย

ภาพที่ 2 ที่ตั้งและภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ในกลุมปาตะวันออก
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ภาพที่ 3 ที่ตั้งและขอบเขตการปกครองของอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง
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ลักษณะภูมิอากาศ
พื้ นที่ ป าของ อุ ทยานแห งชาติ เขาชะเมา – เขาวง ตั้ งอยู ภายใต อิ ทธิ พลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเคลื่อนเขาสู
พื้นที่บริเวณนี้ในเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ@ ทําใหสภาพอากาศคอนขางหนาวเย็น ทองฟoา
โปรง สวนมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาสูพื้นที่ในชวงตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
สงผลใหมีความชื้นในอากาศสูง มีเมฆและฝนตกหนัก สวนชวงฤดูรอนเป"นชวงเวลาของการเปลี่ยน
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป"นมรสุมตะวันตกเฉียงใต
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยองโดยขอมูลภูมิอากาศคาบ 30 ปG (พ.ศ. 2511 -2540) โดย
กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร@ ทหารเรือ มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,372.5 มิลลิเมตร เดือนกันยายน
มีปริมาณฝนตกมากที่สุด 262 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 110.4 วัน เดือนกันยายนมีจํานวนวัน
ฝนตกมากที่สุด 17.3 วัน
อุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 24.8 – 32.3 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ ย 28.1 องศาเซลเซียส
เดื อนพฤษภาคมเป" นเดื อนที่ มี อุ ณหภู มิ สู งที่ สุ ด 38.2 องศาเซลเซี ยส เดื อนธั นวาคมเป" นเดื อนที่ มี
อุณหภูมิต่ําที่สุด 13.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยรอยละ 77 ความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยต่ําสุดรอยละ 64 เดือนธันวาคมเป"น
เดือนที่มีคาความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยต่ําสุดรอยละ 51 ความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยสูงที่สุดรอยละ 88 เดือน
ตุลาคมมีความชื้นสัมพัทธ@สูงสุดรอยละ 93
ลักษณะทางธรณีวิทยา
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร@ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช (ม.ป.ป.) พื้นที่
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง ประกอบดวยหินตะกอนและหินชั้น ซึ่งเกิดในยุคที่แตกตางกัน
หลายชนิด และหินอัคนีที่พบไดมากในพื้นที่ โดยสามารถเรียงลําดับหินที่พบในพื้นที่จากอายุออนไป
แก ดังนี้
1). หินตะกอนและหินชั้นยุคควอร@เทอนารี (Quaternary, Qt) ประกอบดวยตะกอน
ตะพักลําน้ํา กรวด ทราย ทรายแปoง ดินเหนียว และศิลาแลง พบบริเวณที่ราบดานทิศตะวันออกของเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง มีพื้นที่ 0.38 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 0.42 ของพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เขาชะเมา - เขาวง
2). หินตะกอนและหินชั้น ยุคควอร@เทอนารี (Quaternary, Qc) ประกอบดวยตะกอน
เศษหิ นเชิ งเขาและตะกอนผุ อยู กั บที่ กรวด ทราย ทรายแปo ง ศิ ลาแลง และเศษหิ น พบบริ เวณทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขาชะเมา มีพื้นที่ 0.96 ตารางกโลเมตร
ิ
หรือคิดเป"นรอยละ 1.06 ของพื้นที่
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3). หิ นอั คนี ยุ คไทรแอสซิ ก (Triassic, Trgr) ประกอบด วยหิ นไบโอไทต@ แ กรนิ ต
ทัวมารีนแกรนิต แกรโนไดโอไรต@ ไบโอไทต@มัสโคไวต@แกรนิต มัสโคไวต@ทัวมารีนแกรนิต ไบโอไทต@ทัวมารีนแกรนิต พบเป"นพื้นที่สวนใหญของเขาชะเมา มีพื้นที่ 79.26 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ
87.75 ของพื้นที่
4). หิ นต ะกอ นแล ะหิ นชั้ น ยุ คไ ทรแ อส ซิ กต อนล าง (Lower Triassic, Trn)
ประกอบด วยหิ นทรายเนื้ อภู เขาไฟ หิ นเชิ ร@ ตแบบเป" นชั้ น และหิ นบะซอลต@ รู ปหมอน พบบริ เวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขาชะเมา มีพื้นที่ 0.71 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 0.79 ของพื้นที่
5). หิ นตะกอนแล ะหิ นชั้ น ยุ คไทรแอสซิ ก-เพอร@ เมี ยน (Permian-Triassic, PTr)
ประกอบด วยหิ นทราย หิ นทรายเนื้ อภู เขาไฟ หิ นปู นเนื้ อดิ น หิ นไรโอลิ ติ กทั ฟฟ„ กึ่ งแปร สภาพ
หินดินดาน หินปูนเป"นเลนส@ หินเชิร@ต และหินปูนเนื้อไขปลา พบวางตัวเป"นแนวยาวทั่วทั้งเขาวง มี
พื้นที่ 4.33 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 4.79 ของพื้นที่อุทยานฯ สําหรับถ้ําในเขาวงเป"น
ลักษณะภูมิประเทศแบบคาร@ส (Karst) แบบแองยุบ (Doline)
6). หินตะกอนและหินชั้นยุคพรีแคมเบรียน (Pre - Cambrian, PE) ประกอบดวย
หินออร@โทไนส@ หินพาราไนส@ แสดงแนวชั้นและลักษณะรูปตา หินแอมฟ…โบไลต@ ชีสต@ ควอตซ@ไมกาชีสต@
ควอตซ@ไคยาไนต@ชีสต@ ซิลิมาไนต@ไมกาชีสต@ ควอตซ@ไซต@ หินออน หินแคลก@ซิลิเกต หินมิกมาไทต@ และ
เพคมาไทต@ พบบริเวณยอดเขาทางทิศใตของเขาชะเมา มีพื้นที่ 4.68 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ
5.18 ของพื้นที่
การกระจายตั วของลั กษณะทางธรณี วิ ทยาแบบต างๆ ที่ พ บในบริ เวณอุ ทยาน
แหงชาติเขาชะเมา – เขาวง และพื้นที่ใกลเคียง แสดงดังภาพที่ 4

13

ภาพที่ 4 ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง
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ทรัพยากรน้ํา
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร@ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช (ม.ป.ป.) พื้นที่
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง เป"นสวนหนึ่งในพื้นที่ลุมน้ําหลักชายฝ7†งทะเลตะวันออก ลําธารสาย
หลักมีเพียงลําธารสายยอย ลักษณะของลําน้ําสวนใหญเป"นลําน้ําสายสั้นๆ ไหลลงสูทะเลอาวไทย มี
ลุมน้ําสาขาซึ่งแบงออกเป"น 6 ลุมน้ําสาขา ไดแก ลุมน้ําสาขาชายฝ7†งทะเลตะวันออก ลุมน้ําสาขาแมน้ํา
เมืองตราด ลุมน้ําสาขาแมน้ําจันทบุรี ลุมน้ําสาขาคลองโตนด ลุมน้ําสาขาแมน้ําประแสร@ และลุมน้ํา
สาขาคลองใหญ และอุ ทยานแห งชาติ เขาชะเมา - เขาวง เป" นพื้ นที่ ต นน้ํ าลํ าธารของลุ มน้ํ าสาขา
ประแสร@ ลุมน้ําสาขาชายฝ7†งทะเลตะวันออก และลุมน้ําสาขาคลองโตนด (ภาพที่ 5)
ทรัพยากรป@าไม(
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง เป"นเทือกเขาที่สูงสลับซับซอน ปกคลุมดวยปาธรรมชาติ
อันเป"นแหลงกําเนิดตนน้ําของหวยหลายสายดวยกันคือ คลองระโอก คลองโพล คลองหินเพลิง เหลานี้
เป"นตน สวนบริเวณเขาวงนั้น มีสภาพภูมิประเทศเป"นเขาหินปูน และมีถ้ําหินปูนเป"นจํานวนมาก และ
เป"นแหลงตนน้ําของคลองนายายอาม สภาพปาสวนใหญเป"นปาดิบชื้นจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาอากาศชื้นและทําใหมี
ฝนตกชุก และสงผลใหสังคมพืชสวนใหญเป"นปาดิบชื้น ปรากฏปาดิบแลงกระจายทางตะวันตกของ
พื้นที่
พื้นที่บริเวณเขาวง สวนใหญเป"นปาดิบชื้น มีพื้นที่รอยละ 59.5 ของพื้นที่เขาวงรองลงมาคือ
สังคมปาเขาหินปูน มีพื้นที่รอยละ 1.42 ของพื้นที่ และปาดิบแลงมีพื้นที่รอยละ 8.2 ของพื้นที่ ปาเขา
หิ นปู นบริ เวณเขาวง มี ไม เด น คื อ ลํ าปo าง ( Pterospermum diversifolium Blume) โสกเขา
(Saraca declinata (Jack.) Miq.) ขอยหนาม (Streblus ilicifolius (Vidal) Corner) และโสกน้ํา (S.
indica)
1). ปาดิ บชื้ น (moist evergreen forest) เป" นโครงสร างปารกทึ บ ประกอบด วย
พรรณไมหลายรอยชนิด ไมเรือนยอดชั้นบนสวนใหญเป"นไมวงศ@ยาง และเป"นพรรณไมเดนในพื้นที่
(ธวัชชัย, 2550) พื้นที่บริเวณเขาชะเมาสวนใหญเป"นสังคมของปาดิบชื้น มีพื้นที่รอยละ 68.7 ของพื้นที่
เขาชะเมา สังคมปาดิบเขามีพื้นที่รอยละ 8.8 ของพื้นที่ สวนสังคมปาดิบแลงมีพื้นที่รอยละ 7.1 ของ
พื้นที่ปาดิบชื้นบริเวณเขาชะเมา มีไมเดน คือ มะกล่ําตน (Adenanthera pavonina L.) ตาตุมบก
(Sapium insigne Benth) กระบก (Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn.) ยมหิ น ( Chukrasia
velutina Roem.) และมะพลับ (Diospyros malabalica (Desv.) Kostel.)
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ภาพที่ 5 ลุมน้ําตางๆ บริเวณอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง
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2). ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) ในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง
เป"นปาดิบเขาระดับต่ํา (Lower – hill evergreen forest) สภาพปามีเรือนยอดแนนทึบ มีไมพื้นลาง
หนาแน นคลายคลึ งกั บป าดิ บชื้นและป าดิ บแล งบนที่ ต่ํา แตกต างกันในองค@ ประกอบของพรรณไม
ประกอบดวยพรรณไมเขตอบอุนและพรรณไมภูเขา
3). ป าดิ บแล ง (Dry evergreen forest) ลั กษณะโครงสร างคล ายป าดิ บชื้ น คื อ
เรือนยอดจะดูเขียวชอุมมาก และจะมีไมผลัดใบขึ้นแทรกกระจายมากหรือนอยขึ้นกับสภาพลมฟoา
อากาศและความชุมชื้นในดิน ปาดิบแลงในบริเวณที่มีความชุมชื้นในดินนอยหรือไมสม่ําเสมอตลอดปG
จะปรากฏไมผลัดใบมากขึ้นในชั้นเรือนยอด ปาดิบแลงที่มีความชุมชื้นสูงจะมีไมผลัดใบปะปนอยูไม
มากนั ก (ธวั ชชั ย, 2550) ในเขาชะเมาพบพั นธุ@ ไมป าดิ บแล ง เช น มะไฟ (Baccaurea ramiflora
Lour.) กระบก (I. malayana) หวา (Syzygium cumini (L.) Skeels) มะมวงปา (Mangifera sp.)
เป"นตน
ทรัพยากรสัตวป@า
ศูนย@นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเพชรบุรี และคณะ (2556) รายงาน
ผลการสํารวจสัตว@ปาในระหวางเดือนธันวาคม 2555 – มีนาคม 2556 พบวาทางตอนเหนือของพื้นที่มี
สัตว@เลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 7 อันดับ 18 วงศ@ 28 ชนิด (ไมรวมสัตว@เลี้ยงลูกดวยนมกลุมคางคาว) นก
32 วงศ@ 107 ชนิด
สถานภาพของสัตว@ปาที่สํารวจพบในพื้นที่แนวเชื่อมตอทางระบบนิเวศในครั้งนี้ เมื่อจําแนก
สถานภาพตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ มครองสั ตว@ ป า พ.ศ. 2535 บั ญ ชี ของอนุ สั ญ ญาว าดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตว@ปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ@ (Convention on lnternational Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) และบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื่อ
การอนุรักษ@ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) สําหรับสัตว@เลี้ยงลูกดวยนม
ขนาดใหญ พบวาเป"นสัตว@ปาสงวน จํานวน 1 ชนิด คือ เลียงผา (Naemorhedus sumatraensis)
ส วนอี ก 26 ชนิ ด (ยกเว น หนู ท องขาว) เป" นสั ตว@ ป าคุ มครองตามกฎหมาย ที่ สํ าคั ญคื อ ช างป า
(Elephus maximus) กระทิ ง ( Bos gaurus) วั วแดง ( Bos javanicus) หมาใน (Cuon alpinus)
เสือลายเมฆ (Pardofelis nebulosa)
สถานภาพตามบัญชีของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตว@ปาและพืชปาที่
ใกลจะสู ญ พั น ธุ@ พบว ามี สั ตว@ ป าถึ ง 6 ชนิ ด ที่ อยู ในบั ญชี ที่ 1 ได แก หมี คน ( Ursus malayanus)
หมีควาย (U. thibetanus) ชางปา (E. maximus) กระทิง (B. gaurus) เลียงผา (N. sumatraensis)
และเสือลายเมฆ (P. nebulosa) และมี 4 ชนิ ดอยูในบัญชีที่ 2 คื อ หมาใน (C. alpinus) แมวดาว
(Prionailurus bengalensis) ลิ่นพันธุ@ใต (M. javanica) และลิงกัง (Macaca nemestrina)
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ส วนสถานภาพตามบั ญชี ของ สหภาพนานาชาติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ@ ธ รรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ นั้น พบวา ชางปา (E. maximus) และวัวแดง (B. javanicus) ถูกจัดอยูในบัญชี
ใกล สูญพันธุ@ (endanger) กระทิง (B. gaurus) เลียงผา (N. sumatraensis) หมาใน (C. alpinus)
เสือลายเมฆ (P. nebulosa) หมีควาย (U. thibetanus) และลิงกัง (M. nemestrina) อยูในบัญชีมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ@ สวนลิ่นพันธุ@ใต (M. javanica) และชะนีมือขาว (Hylobates lar) อยูในบัญชี
ใกลถูกคุกคาม (vulnerable)
สัตว@จําพวกนก จํานวน 107 ชนิด พบวา 106 ชนิด เป"นสัตว@ปาคุมครอง ยกเวน นกตีทอง
(Megalaima haemacephala) ที่ยังไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตว@ปา พ.ศ. 2535 สวนในบัญชีของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตว@ปาและพืชปา
ที่ใกลจะสูญพันธุ@ มี 2 ชนิดที่จัดอยในบ
ู ัญชีที่ 2 ไดแก นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) และ
เหยี่ยวรุง (Spilornis cheela) และสถานภาพในบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ@ธรรมชาติ
และทรั พ ยากรธรรมชาติ ปG พ.ศ. 2543 (อ/ างโดย จอร@ น, 2553) พบว า นกกระสาแดง ( Ardea
purpurea) อยู ในบั ญชี มี แนวโน มใกล สู ญพั นธุ@ นกขุ นทอง (Gracula religiosa) นกยางลายเสื อ
(Gorsachius melanolophus) นกลุ มพู ( Ducula aenea) มี สถานภาพกํ าลั งจะถู กคุ กคาม
นอกจากนี้แลว หากจัดสถานภาพตามฤดูกาลหากิน พบวา มี 11 ชนิด ที่เป"นนกอพยพ เชน นกกระสา
แดง (A. purpurea) นกขมิ้นทายทอยดํา (Oriolus chinensis) นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus)
เป"นตน สวนที่เหลืออีก 96 ชนิดเป"นนกประจําถิ่น
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ภาพที่ 6 สั ตว@ ป าบา งชนิ ดที่ บั นทึ กภาพได ในพื้ นที่ ทํ าการศึ กษา ก. หมู หริ่ ง ( A. collaris)
ข. กวางปา (C. unicolor) ค. ชางปา (E. maximus) ง. ชะมดแผงหางปลอง (V. zibetha)
จ. ลิงกัง (M. nemestrina) ฉ. เกง (M. muntjak) ช. แมวดาว (P. bengalensis) ซ. หมูปา
(S. scrofa)
ที่มา: ศูนย@นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเพชรบุรี และคณะ (2556)
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ความสําคัญของป@าดิบชื้น
ที่ตั้งของประเทศไทยอยูในภูมิอากาศเขตรอน (tropic) สงผลใหระบบนิเวศเป"นแบบปาเขต
รอน (tropical forest) ซึ่งเป"นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ไดแก ความหลากหลาย
ระบบนิเวศ (ecological diversity) ความหลากหลายทางชนิดพันธุ@ (species diversity) และความ
หลากหลายทางพั นธุ กรรม ( genetic diversity) ประกอบกั บป7 จจั ยร วมของสภาพภู มิ ประเทศ
ภูมิอากาศที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ทําใหเกิดความหลากหลายของสังคมปาชนิดตางๆ หลายชนิดใน
ประเทศไทย โดยจําแนกไดเป"น 2 ประเภทใหญ คือ ปาไมผลัดใบ และปาผลัดใบ
ปาดิบชื้นจัดอยูในประเภทปาไมผลัดใบ (evergreen forest) เนื่องจากพรรณไมแทบทั้งหมด
เป"นประเภทไมผลัดใบ มีเรือนยอดเขียวชอุมตลอดปG ปาดิบชื้นจัดเป"นปาฝนเขตรอน (tropical rain
forest) มี ลั กษณะโครงสร างเป" นป ารกทึ บ มี ไมเด นในชั้ นเรื อนยอดสู งสุ ดเป" นไมขนาดใหญ และ
ประกอบดวยไมรองตอเนื่องลงมาจนถึงพื้ นดิน เรือนยอดชั้ นบนสุ ดมักสู งเกินกวา 30 เมตร ขึ้นไป
ปาชนิดนี้มักมีไมในวงศ@ยาง (Dipterocarpaceae) เป"นพรรณไมเดนในชั้นเรือนยอดบนสุด พื้นลางของ
ปารกทึบดวยไมพุม ไมลมลุก และเถาวัลย@นานาชนิด
ปาดิบชื้นในประเทศไทยมีกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ
อาจพบในภาคอื่นบางแตมีลักษณะโครงสรางที่นาจะเป"นสังคมยอยของปาชนิดนี้ ปาดิบชื้นขึ้นอยูในที่
ราบหรือบนภูเขาที่สภาพดินลึกพอสมควร มีระดับความสูงไมเกิน 600 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ในภาคใตพบเห็นไดตั้งแตตอนลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธ@ลงไปถึงชายเขตแดนประเทศ
เมียนมาร@ และลงไปถึงประเทศมาเลเซีย สวนภาคตะวันออกพบไดในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง
และบางส วนของชลบุ รี แต ป7 จจุ บั นถู ก ตั ดขาดเป" นตอนๆ และในบางจั งหวั ดถู กทํ าลายจนหมด
ปรับเปลี่ยนเป"นสวนยางพารา ปาล@มน้ํามันและพื้นที่เกษตรกรรม สังคมปาดิบชื้นเป"นภาวะสุดยอด
(climax) พบไดเฉพาะในพื้นที่ปาอนุรักษ@บางแหงเทานั้น ในภาคตะวันออกมีอยูในอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะชาง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว
และเขตรักษาพันธุ@สัตว@ปาเขาสอยดาว เป"นตน
ป7จจัยหลักที่ทําใหเกิดสังคมพืชชนิดนี้เกิดขึ้นและคงสภาพอยูอยางถาวรไดก็คือ ความชื้นในดิน
และอากาศ ต องมี ปริ มาณน้ํ าฝนเกิ นกว า 1,600 มิ ลลิ เมตรต อปG ขึ้ นไป แ ละมี การกระจายของฝน
ตอเนื่องมากกวา 8 เดือนในรอบปG สภาพดินลึกและเก็บความชื้นไดดี ดวยเหตุดังกลาวนี้ ปาดิบชื้นที่
แทจริงจึงพบอยูทางภาคใตและภาคตะวันออกตอนใตของประเทศชวงฤดูฝนที่ยาวนานและชวงแหง
แลงที่สั้น คือมีฤดูกาลเพียงสองฤดู ไดแก ฤดูฝนและฤดูรอน
สั ง คมพื ชป าดิ บชื้ นมี ลั กษณะโครงสร างของสั งคมทางด านตั้ งที่ แบ งได ยาก ทั้ งนี้ เพราะ
ประกอบดวยพันธุ@ไมหลายขนาดขึ้นรวมกันนับทั้งแตไมใหญที่ขนาดจํากัด สูงถึง 50 เมตร เชน ไมสกุล
ยางและไมอื่นๆ ที่มีขนาดจํากัดลดหลั่นกันลงมาจนใกลผิวดิน นอกจากนี้ยังมีหวายและเถาวัลย@ที่เป"น
ตัวเชื่อมเรือนยอดจากบนสุดลงมาเลื้อยอยูบนดินดวย มีพืชในวงศ@ปาล@ม (Palmae) ขึ้นผสมอยูบาง
เถาวัลย@ในปาดิบชื้นมีขนาดคอนขางใหญและสามารถเกี่ยวพันขึ้นไปปกคลุมชั้นบนสุดของเรือนยอดชั้นบน
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โดยเฉพาะริมลําน้ํามีปรากฏอยูหนาแนนกวาแหลงอื่น พื้นปาดิบชื้นมักปกคลุมดวยไมขนาดเล็กอยาง
หนาแนน ความสูงไมเกิน 2.5 เมตร โดยเฉพาะพืชในวงศ@ขิงขา (Zingiberaceae)
ปาดิบชื้นทางภาคตะวันออกของประเทศมีลักษณะพรรณไมตางไปจากภาคใตอยูบาง ทั้งนี้
เนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมและการกระจายของพันธุ@ไมจากแหลงกําเนิด ไมเดนในวงศไม
@ ยาง
หลายชนิดที่มีเฉพาะภาคใตหายไป ไมบางชนิดขึ้นมาเป"นไมเดนและมีไมในปาดิบแลงเขามาผสมมาก
ไดแก กระบาก (Anisoptera costata Korth.) ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don)
ยางปาย (D. costatus C. F. Gaertn.) ตะเคี ยนทอง (Hopea odorata Roxb.) กระบก (I.
malayana) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) อิ นทนิ ลน้ํ า (Lagerstroemia
speciosa (L.) Pers.) สะทิ บ (Phoebe paniculata (Nees) Nees) หาด (Artocarpus lacucha
Roxb.) ตาเสื อ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) และกระท อน (Sandoricum
koetjape (Burm. f.) Merr.) เป"นตน ผสมกับไมสวนใหญในชั้นรองที่คลายคลึงกับภาคใต
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อุปกรณและวิธีการ
การจัดทําแปลงตัวอยางถาวรในการศึกษานี้ไดกําหนดรูปแบบเป"นแปลงสี่เหลี่ยมขนาด 120 x 120
เมตร เพื่ อศึ กษาพรรณไมยื นต น (tree) ไมหนุ ม (sapling) และกล าไม (seedling) โดยแบ งแปลง
ตัวอยางออกเป"นแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร เพื่อสํารวจไมยืนตน โดยบันทึกชื่อพรรณไม ขนาด
เสนรอบวง ความสูง และการปกคลุม แปลงยอยขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อสํารวจไมหนุม และแปลง
ยอยขนาด 1 x 1 เมตร ทั้งนี้ โดยใชแนวทางของ ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2555) มีอุปกรณ@ วิธีการ
และขั้นตอน ดังนี้
อุปกรณ
1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000
2) แผนที่ภาพถายดาวเทียม
3) เครื่องกําหนดตําแหนงทางภูมิศาสตร@ (Global Positioning System ; GPS)
4) เทปวัดระยะ 50 เมตร
5) เครื่องวัดความสูงฮากาอัลติมิเตอร@ (Haga altimeter)
6) เทปวัดความโตตนไม (diameter tape)
7) หมายเลขติดตนไม (tag number)
8) ลวดสําหรับติดหมายเลขตนไม (ขดเป"นสปริงและมัดรอบลําตน)
9) หลักหมุด
10) อุปกรณ@จดบันทึกขอมูล
11) สีสเปรย@และสีน้ํามัน
วิธีการ
การวางแปลงตัวอยางในภาคสนาม
1). การพิจารณาคัดเลือกบริเวณที่จะทําการวางแปลงตัวอยาง พิจารณาจากความโดดเดน
ของระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติที่ทําการวางแปลง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีเปoาหมายที่จะวางแปลง
ตัวอยางในกลุมปาตะวันออก ดังนั้นระบบนิเวศที่นาสนใจสําหรับกลุมปาแหงนี้คือ ปาดิบชื้น (moist
evergreen forest) และไดทําการคัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณาจากภาพถายดาวเทียม การเขาถึงพื้นที่
และความเหมาะสมทางดานที่ตั้งแลว พบวาพื้นที่ปาดิบชื้นทางทิศเหนือของอุทยานแหงชาติเขาชะเมา
– เขาวง ในเขตทองที่อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีความเหมาะสมที่จะใชเป"นพื้นที่แปลงตัวอยาง
ถาวร นอกจากนี้พื้นที่แหงนี้ยังเป"นสวนหนึ่งของแนวเชื่อมตอทางระบบนิเวศ (biodiversity corridor)
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ที่สําคัญของกลุมปาตะวันออกซึ่งเชื่อมไปยังเขตรักษาพันธุ@สัตว@ปาเขาอางฤาไน ดังนั้นจึงเอื้อประโยชน@
ตอการศึกษาและติดตามดานการเชื่อมตอของสัตว@ปาบริเวณนี้ไดอีกทางหนึ่งดวย (ภาพที่ 7)

ทตงแปลงตวอยางถาวร

ภาพที่ 7 ที่ตั้งของแปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้นในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง

23
2). การหาพิกั ดตํ าแหน งของแปลงตั วอยางในภาคสนาม หลังจากคัดเลื อกบริ เวณ (อยาง
กวางๆ) พอที่จะทําการวางแปลงตัวอยางไดแลว เริ่มวางหมุดแปลงตัวอยางหมุดกึ่งกลางแปลงเป"น
หมุ ดแรก ซึ่ งหาได จากจุ ดตั ดของพิ กเซล (pixel) ในภาพถายดาวเทียม โดยเลื อกใช ภาพถายจาก
ดาวเทียม Landsat 5 ระบบ TM ซึ่งเป"นขอมูลที่เหมาะสําหรับการศึกษาดานทรัพยากรปาไม การ
เลือกดูจุดตัดของพิกเซล ในภาพถายดาวเทียม ทําไดโดยการเป…ดดูภาพถายดาวเทียมดวยโปรแกรม
ดานสารสนเทศภูมิศาสตร@ และทําการขยาย (zoom) จนสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมของแตละพิกเซล จากนั้น
ทําการอานคาพิกัดบริเวณจุดตัดของพิกเซล ผานทางโปรแกรมดังกลาว ซึ่งพิกัดกึ่งกลางแปลงตัวอยาง
ที่ใชในการวางแปลงตัวอยางครั้งนี้ คือ 794797E 1438096N ในระบบ WGS 1984 โซน 47N จากนั้น
นําคาพิกัดที่อานไดปoอนลงในเครื่องมือหาพิกัดภูมิศาสตร@ (GPS) แลวนําไปคนหา ที่ตั้งของจุดพิกั ด
ดังกลาวในพื้นที่จริง เมื่อพบแลวจะสมมติใหจุดๆ นี้เป"นเสมือนจุดกึ่งกลางของแปลงตัวอยาง ซึ่งใน
กรณีใชเครื่อง GPS ที่ใหความถูกตองสูงและสภาพปาไมแนนทึบจะไมมีป7ญหานัก แตหากใชเครื่อง
GPS ที่ดอยคุณภาพสําหรับงานปาไมหรือสภาพปาที่รกทึบ มีคาความคลาดเคลื่อนสูง จึงตองใชวิธีการ
หามุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง แนวทั้ง 3 ทิศทางจะตัดกันเป"นรูปสามเหลี่ยม ใหหาแนว
ของเสนที่ลากจากจุดกึ่งกลางดานไปยังมุมตรงกันขาม ทั้ง 3 เสน จุดตัดของเสนดังกลาวใชเป"นจุดกึ่ง
กลางแปลงตัวอยาง (ภาพที่ 8)

แนวเลงท 1

แนวเลงท 2

แนวเลงท 3

จ ดต ดของเส นประ ให เป นจ ดก ง
กลางแปลงตวอยาง

ภาพที่ 8 วิธีการหาจุดกึ่งกลางแปลงโดยการใชมุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง
ที่มา: ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2555)
3). การวางแปลงตัวอยางขนาด 120 x 120 เมตร จากหมุดกึ่งกลางของแปลงตัวอยาง ใช
กลองรังวัด วัดมุมออกไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก ในระยะทางดานละ 60 เมตรทาง
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ราบ ทั้งนี้ทิศของมุมที่ วัดออกไปจะใชทิศของกริดแผนที่ในระบบ WGS 84 (ซึ่งแตกตางกับทิศของ
แมเหล็กหรื อเข็ มทิศเล็กนอยประมาณ 30 ลิปดา ขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ ) จากนั้น ทําการวัดมุ มและ
ระยะทาง จนครบเป"นแปลงตัวอยางขนาด 120 x 120 เมตร ทําการตรวจสอบคาพิกัดของมุมแปลง
ทั้งสี่มุมวาถูกตองใกลเคียงกับคาพิกัดภูมิศาสตร@ที่ควรจะเป"นหรือไม เมื่อถูกตองแลวจึงทําการซอย
แบงเป"นแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร รวม 144 แปลงยอย แตละแปลงยอยทําการกําหนดรหัส
แปลงใหเป"นระบบ เพื่อความงายในการตรวจสอบขอมูลและการทํางาน โดยใชลําดับเลข 00 – 120
เป"นชื่อแถว และชื่อหลัก ทั้งนี้หมุดยอยทั้ง 169 หมุด จะฝ7งดวยเสาปูนหนากวาง 3 นิ้ว สูงเหนือพื้นดิน
50 เซนติเมตร พรอมชื่อพิกัดตามลําดับแกน X และ Y (ภาพที่ 9 และภาพที่ 10)

ภาพที่ 9 พิกัดภูมิศาสตร@ที่มุมแปลงทั้ง 4 ของแปลงตัวอยาง
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2) การเก็บข(อมูลภาคสนาม

ภาพที่ 10 ลําดับแปลงยอยสําหรับการปฏิบัติงานในสนาม
จากแปลงตัวอยาง เก็บขอมูลองค@ประกอบของชนิดพันธุ@ไม ขนาดความโต (gbh) ความสูงกิ่งแรก
ความสูงทั้งหมด การแผปกคลุมเรือนยอด และพิกัดตําแหนงตนไมในแปลง โดยแบงกลุมพรรณไมเพื่ อ
ตรวจนับเป"น 3 ขนาด คือ
1). ไมยืนตน (tree) หมายถึงตนไมที่มีขนาดวัดรอบที่ระดับอก (1.3 เมตร) ตั้งแต
14.0 เซนติเมตรขึ้นไป และมีความสูงมากกวา 1.3 เมตร โดยทําการวัดมิติตางๆ เชน ความโต ความ
สูงถึงกิ่งแรก ความสูงทั้งหมด ความกวางเรือนยอด ชั้นคุณภาพไม ชื่อพรรณไม และทําวาดภาพโครง
รางตนไมตนนั้นๆ เอาไว สําหรับการนําไปใชประโยชน@ในการวาดโปรไฟล@ และพิกัดตําแหนงตนไมที่
ปรากฏในแปลงตัวอยาง สําหรับการนําไปใชวิเคราะห@ดานตางๆ รวมทั้งประโยชน@ในการตรวจติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของขอมูล
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2). ไมหนุ ม (sapling) หมายถึงพรรณไมที่ มีขนาดวัดรอบที่ ระดับอกต่ํ ากว า 14.0
เซนติเมตร และมีความสูงมากกวา 1.3 เมตร ซึ่งใชขนาดแปลงตัวอยาง 4 x 4 เมตร ในมุมดานลาง
ซายมือของแปลงยอยทุกแปลง
3). กลุมลูกไมและกลาไม (seedling) ซึ่งหมายถึงพรรณไมที่มีความสูงไมเกิน 1.3
เมตร ทําการนับชนิดและจํานวนที่ปรากฏในแปลงตัวอยางขนาด 1 x 1 เมตร ซึ่งอยูมุมแปลงของ
แปลงยอยที่ทําการตรวจนับไมหนุม

ภาพที่ 11 การวางตํ าแหน งของแปลงตั วอย างขนาดต างๆ สํ าหรั บตรวจนั บต นไม ที่ ร ะดั บการ
เจริญเติบโตที่แตกตางกัน
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สําหรับเทคนิคการวัดความโตของไมยืนตน อางอิงวิธีการของ สถิตย@ (2525) อ/างโดย ธรรมนูญ
(2555) ดังนี้
การวั ด ขนาดเส นผ าศู นย@ กลางเพี ยงอก (dbh) หรื อเสนรอบวงระดั บอก (gbh) ให มี ความ
ถูกตองและเที่ยงตรงนั้นเป"นสิ่งที่จําเป"น เพราะตนไมที่ปรากฏในแปลงตัวอยางถาวรนั้นจําเป"นตองมี
การตรวจวัดขนาดความโตเป"นประจําอยางนอยทุกปG ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง การวัดขนาด
ความโตลําตนจึงตองมีเกณฑ@ในการวัดเดียวกัน โดยเฉพาะตนไมที่มีลักษณะผิดปกติ หรือขึ้นในที่ลาด
เอียง เป"นตน
สถิตย@ (2525) อางถึงศัพท@บัญญัติของคณะกรรมการบัญญัติศัพท@ของไมยืนตนที่ขึ้นอยูบนที่
ลาดเท ตนไมเอน ตนไมแตกสองกิ่งหรือสองทาง ตนไมที่มีรูปทรงผิดปกติมีปมหรือพูพอน และตนไม
โคนโตเป"นรูปขวด มีวิธีการที่จะวัดเพื่อที่จะใหไดขนาดที่ถูกตอง ดังตอไปนี้
1. การวัดเสนผาศูนย@กลางของตนไมตามปกติที่ตนไมขึ้นอยูในที่ราบจะวัดที่ระดับสูง
จากพื้นดิน 1.30 เมตร
2. ในกรณีที่ตนไมขึ้นอยูบนที่ที่มีความลาดเท ระดับความสูง 1.30 เมตร ใหวัดจาก
ดานบนของความลาดเท แลวจึงทําการวัดตนไม (ตนที่ 1 ในภาพที่ 12)
3. ในกรณีที่ตนไมเอนหรือเอียง ใหวัดระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตามมุมเอียงนั้น
4. ถาตนไมที่จะวัดแตกเป"นสองกิ่งหรือสองทาง (บางครั้งเรียกสองนาง) ณ ระดับ
1.30 เมตร หรือเหนือขึ้นไป ใหวัดเสนผาศูนย@กลางของตนไม ณ ระดับที่ต่ําลงมาเล็กนอย
5. ถาตนไมที่จะวัดแตกเป"นสองกิ่ง หรือสองทางต่ํากวาระดับความสูง 1.30 เมตร ใหวัด
เสนผาศูนย@กลางของไมแตละตน ณ จุดที่เหนือจุดที่แตกกิ่งไปอีก 1 เมตร
6. ในกรณีที่ตนไมมีปมหรือพูพอน ณ ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน ใหวัด
เสนผาศูนย@กลางเหนือจุดที่มีปมและพูพอนเล็กนอย
7. ถาตนไมมีโคนโตที่สูงจากพื้นดินประมาณ 0.90 – 1 เมตร ใหวัดเสนผาศูนย@กลาง
เหนือจุดทโคนโตข
ี่
ึ้นไปอีก 45 เซนติเมตร
สําหรับการวัดที่ตองมีการวัดซ้ําตอเนื่องทุกปG เชน การเก็บขอมูลในแปลงตัวอยางถาวร วิธี
หนึ่งที่จะทําใหงายตอการวัดขนาดลําตนในครั้งตอไป คือการทําเครื่องหมายไวที่บริเวณที่ทําการวัด
ขนาด ซึ่ งนิ ยมใช สี คาดเป" นวงรอบลํ าต น หรื ออาจใช เทคนิ คการตอกหมายเลขลํ าต นเหนื อขึ้ นไป
ประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร และใหปoายหมายเลขหอยลงมาในระดับที่ทําการวัดพอดี สวนการตอก
หมายเลขตนไมที่ตําแหนงที่ทําการวัดขนาดนั้นเป"นสิ่งทไม
ี่ ควรทําเป"นอยางยิ่ง เนื่องจากตนไมจะสราง
เซลขึ้นมาหอหุมบริเวณที่ตอกตะปู ทําใหลําตนบริเวณนั้นโตผิดปกตในภายหล
ิ
ัง
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ภาพที่ 12 การวัดตนไมที่มีลักษณะตางๆ
ที่มา: สถิตย@ (2525)
การวัดความสูงตนไมที่มีความสูงมากกวา 7 เมตรดวยเครื่องมือฮากาอัลติมิเตอร@
(Haga altimeter) สวนตนที่มีความสูงนอยกวานั้นทําการวัดดวยไมวัดความสูง (Pole)
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การสร(างแปลงตัวอยางจําลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1. การสรางแปลงตัวอยางจําลอง
แปลงตัวอยางจําลองที่สรางในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@จะอางอิงกับพิกัดตําแหนง
ของแปลงตัวอยางในสภาพภูมิประเทศจริง แบงเป"นแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร เทาแปลงตัวอยาง
จริ งในภาคสนาม โดยแปลงตั วอยางที่ทํ าการจํ าลองขึ้ นนี้ จะจั ดเก็บในรู ปของขอมู ลแผนที่ เชิ งเลข
(shape file) ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชน@ในการวิเคราะห@ขอมูลตนไมในแปลงตัวอยางไดดวย
2. การสรางแบบจําลองลักษณะภูมิประเทศ
การจําลองสภาพภูมิประเทศของแปลงตัวอยางสามารถจัดทําอยางงายโดยการใช
เครื่องมือหาระดับความสูง (elevation) ของภูมิประเทศ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดใชเครื่องมือกําหนด
ตําแหนงทางภูมิศาสตร@ (GPS) ซึ่งสามารถบอกคาระดับความสูงของพื้นที่ในแตละตําแหนงพิกัดหมุด
ยอย ขอมูลที่ไดบันทึกลงในตารางทําการสเปรดชีต (spread sheet) ในโปรแกรม Excel ในตาราง
ประกอบดวยขอมูลหลักคือ คาพิกัดของเสนรุง (latitude) เสนแวง (longitude) ในระบบพิกัดกริด
แบบ UTM (Universal Transvers Mercator) ในระบบพิกัดอางอิงแบบ WGS 1984 และคาระดับ
ความสู งจากระดั บน้ํ าทะเลปานกลางหน วยเป" นเมตร จากนั้ นนํ าขอมู ลดั งกล าวจากตาราง เขาสู
โปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร@ แสดงการกระจายของแตละหมุดยอย
ใชเครื่องมือสรางแผนภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป"นฟ7งก@ชันหนึ่งในโปรแกรม ArcGIS โดย
อางอิงระดับความสูงของแตละหมุดยอย ในรูปแบบของ raster และสรางเป"นเสนชั้นระดับความสูง
(contour line) ในรูปแบบของ shape file เสนชั้นระดับความสูงในแปลงตัวอยางจะนําไปใชในการ
จัดทํา profile หรือ forest diagram ในรูปแบบของแบบจําลอง 3 มิติ
3. การสรางแบบจําลองการกระจายของตนไมในแปลงตัวอยาง
ตําแหนงของตนไม เฉพาะที่เป"นไมยืนตน (tree) ที่ปรากฏในแปลงตัวอยางถาวร ได
จากการวั ดพิกัดของตนไมในแตละแปลงยอย แลวคํานวณคาใหเป"นพิกัดตามระบบภูมิศาสตร@ ซึ่ ง
แนะนําใหจัดการขอมูลเหลานี้ใหเรียบรอยในโปรแกรมประเภทตารางคํานวณ เชน Excel เป"นตน
6. การสรางแบบจําลองเรือนยอดในแนวราบ
การสร างแบบจํ าลองเรื อนยอดในภาพของ มุ มมองด านบน (top view) ของ
โครงสรางปาในแปลงตัวอยาง ทําใหมองเห็นการปกคลุมพื้นที่เรือนยอดไมแตละตนหรือแตละกลุม ซึ่ง
จําเป"นตองใชในการวิเคราะห@ชองวาง (gap) ระหวางเรือนยอด สําหรับการคํานวณหารอยละการปก
คลุมพื้นที่ของแตละชนิด และพื้นที่ซอนทับกันของพรรณไมแตละชนิด
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การไดมาซึ่งขอมูล เริ่มตนที่การวัดการแผเรือนยอดหรือความกวางเรือนยอดตนไม
แตละตนในภาคสนาม จากนั้นจึงนําขอมูลที่วัดไดไปถายทอดลงในกระดาษกราฟ หรือกระดาษอื่นที่มี
มาตราสวน แลวจึงนําไปสแกนเพื่อแปลงใหเป"นขอมูลภาพดิจิตอล นําไปตรึงคาพิกัด โดยยึดโยงกับ
พิกัดในภูมิประเทศจริง และถายทอดขอมูลการปกคลุมเรือนยอดไมเก็บไวในรูปแบบของโพลีกอน
(polygon)
ขอมูลเรือนยอดไมที่สรางขึ้น เป"นขอมูลประเภทโพลีกอน แตขอมูลการกระจายของ
ตนไมที่ เป" นตํ าแหน งของต นไมนั้ นเป" นขอมู ลประเภทจุ ด (point) ขอมู ลทั้ ง 2 layers นี้ จะทํ าการ
เชื่อมโยง (joins or relates) ใหเป"นชั้นขอมูลเดียวกัน เนื่องจากมีฟ…ลด@ (field) ขอมูลที่เป"นดัชนี (key)
ที่เหมือนกันและแตละแถวของขอมูลมีคาที่ไมซ้ํากัน คือ ฟ…ลด@ ที่เป"นหมายเลขตนไม
การสรางขอมูลการปกคลุมของเรือนยอดไมในลักษณะนี้ มีขอดีคือ สามารถเลือก
วิเคราะห@การปกคลุมของพรรณไมชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือทั้งหมด ก็ได โดยไม
จําเป"นตองวาดโปรไฟล@ซ้ําหลายๆ ครั้ง อีกทั้งการคํานวณพื้นที่ปกคลุมเรือนยอด หรือพื้นที่ซอนทับ
ระหวางเรือนยอดไมในแปลงนั้นสามารถทําไดงายมากกวาการนับจุดจากแผนภาพในกระดาษกราฟ
แตมีขอพิจารณาประการหนึ่งวา การคํานวณการปกคลุมเรือนยอดไมนี้ควรคิดจากพื้นที่เพียง 100 x
100 เมตร เทานั้น กลาวคือใหใชบริเวณที่หางจากขอบแปลงเขามาดานละ 10 เมตร ทั้งนี้เพราะวาใน
สภาพความเป"นจริงบริเวณที่เป"นขอบแปลงจะมีเรือนยอดของตนไมที่อยใกล
ู แปลงตัวอยางปกคลุมเขา
มาดวย (พื้นที่ 100 x 100 เมตร เพียงพอสําหรับการวัดรอยละการปกคลุมของเรือนยอด เพราะเป"น
ขนาดพื้นที่แปลงตัวอยางเล็กสุดที่ใชในเขตอบอุน ในปาดงดิบเขตรอน คือใชขนาด 625 – 10,000
ตารางเมตร)
7. การสรางแบบจําลองโครงสรางปา
แบบจําลองโครงสรางปาที่กลาวถึงนี้หมายถึงเฉพาะที่เป"น forest diagram หรือที่
รูจักกันทั่วไปวา forest profile ซึ่งโดยทั่วไปจะสรางในลักษณะ 2 มิติ และเป"นการวาดลงในกระดาษ
ซึ่งการนํามาใชงานคอนขางจํากัด แตหากใช GIS เขามาประยุกต@แลว การคนหาหรือคัดเลือกขอมูลใน
แปลงตามเงื่อนไขที่กําหนด หรือการเปลี่ยนมุมมองของสายตาก็เป"นเรื่องที่งายดาย
การสรางภาพ 3 มิติของโครงสรางปา ตองอาศัยโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร@
เชน ArcScene (อยูในชุดโปรแกรม ArcGIS) ขอมูลที่เกี่ยวของที่ไดจัดทําไวในขั้นตอนกอนหนา จะถูก
นํามาเป"นฐานขอมูลในการสรางแบบจําลอง โดยเริ่มจากการนําเขาขอมูลภูมิประเทศ ในที่นี้คือขอมูล
เสนระดับความสูง (contour line) แสดงใหเป"นขอมูลเชิง 3 มิติ แสดงพื้นผิวภูมิประเทศ ซึ่งจะเป"น
ฐานความสูงของขอมูลอื่นๆ
จากนั้นจึงนําชั้นขอมูลที่เก็บขอมูลรายละเอียดของตนไมในแปลงตัวอยาง จากชั้น
ขอมู ลต นไมที่สรางไว แล ว และแสดงเป"นขอมู ลเชิง 3 มิติ โดยอางอิ งระดับความสู งตามพื้ นผิ วภู มิ
ประเทศที่สรางไว
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ทําการเปลี่ยนการแสดงสัญลักษณ@ของตนไมแตละตนใหเป"นรูปตนไม 3 มิติ โดย
เลื อกรูปทรงต นไมที่ มี ลั กษณะเหมื อน หรื อใกล เคี ยงต น ไมชนิ ด นั้นๆ มากที่ สุ ด และทําการกํ าหนด
รายละเอียดใหมากที่สุด เชน ความสูง ความเอน ความกวางเรือนยอด เป"นตน แตโดยทั่วไปจะทําการ
ตั้งคาความแตกตางเฉพาะกลุมชนิดและความสูงตนไมเทานั้น
การวิเคราะหข(อมูล
พื้นที่หนาตัด (Basal Area)
พื้นที่หนาตัดของตนไม หรือ basal area (BA) เป"นคาเชิงปริมาณที่สําคัญมากในการ
บอกถึงการปกคลุมของตนไมในพื้นที่ปา ซึ่งนอกจากจะบอกถึงความหนาแนนแลว ยังใชเป"นสวนหนึ่ง
ในการคิดคํานวณหาคาดัชนีความสําคัญ (important value index, IVI) ของพันธุ@ไม และนอกจากนี้
แลวคาพื้นที่หนาตัดยังใชบอกถึงปริมาณมวลชีวภาพไดอีกทางหนึ่งดวย (ธรรมนูญ และ อภิชา, 2555)
การคํานวณพื้นที่หนาตัดของหมูไม ใชสมการทางเรขาคณิต โดยการคํานวณจาก
ขนาดเสนผาศูนย@กลางระดับอก (dbh.) ดังนี้
2

BA

=

¶ dbh

หรือ

BA

=

gbh2/4¶

เมื่อ

BA
dbh
gbh

=
=
=

พื้นที่หนาตัดของตนไมแตละตน
เสนผาศูนย@กลางที่ระดับอก
เสนรอบวงที่ระดับอก

4

ความหนาแนน ความถี่ ความเดน และดัชนีความสําคัญ
การศึกษาแปลงตัวอยางแบบสี่เหลี่ยมขนาด 120 x 120 เมตร เพื่อศึกษาพรรณไม
ยืนตน ไมหนุม และกลาไม โดยแบงเป"นแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร จํานวน 144 แปลงยอย เพื่อ
สํารวจไมยืนตน แปลงยอยขนาด 4 x 4 เมตร สําหรับนับไมหนุม และแปลงยอยขนาด 1 x 1 เมตร
เพื่อสํารวจกลาไม บันทึกชื่อพรรณไม ขนาดเสนรอบวง ความสูง และการปกคลุม เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห@หาคาดัชนีความสําคัญ (important value index, IVI) โดยมีสูตรการคํานวณตามแนวทาง
ของ อุทิศ (2542) ดังนี้
IVI = RD + RF + RDo
โดย RD, RF และ RDo หาไดจาก
1). ความหนาแนนของชนิดพันธุ@ A (density = D) คือ จํานวนตนไมทั้งหมดของ
ชนิดพันธุ@ A ที่ปรากฏในแปลงตัวอยางตอจํานวนแปลงทั้งหมดที่ทําการสํารวจ (144 แปลงยอย)
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D = จํานวนตนทั้งหมดของชนิดพันธุ@ A ที่ปรากฏในแปลงตัวอยาง
จํานวนแปลงทั้งหมดที่ทําการสํารวจ (144 แปลงยอย)
จากนั้นนําความหนาแนนที่ไดไปคํานวณหาความหนาแนนสัมพัทธ@ (relative
dominant = RD) โดย
RD (%) =

ความหนาแนนของชนิดพันธุ@ A x 100
ผลรวมของความหนาแนนของทุกชนิดพันธุ@

2). ความถี่ของชนิดพันธุ@ A (frequency = F) คือ จํานวนแปลงยอยที่ชนิดพันธุ@
A ปรากฏตอจํานวนแปลงทั้งหมดที่สํารวจ (144 แปลงยอย) ทําใหอยูในรูปของรอยละโดยคูณดวย
100
F =

ความถี่ของชนิดพันธุ@ A x 100
จํานวนแปลงทั้งหมดที่ทําการสํารวจ

จากนั้ นนํ าความถี่ ที่ ไดไปคํ านวณหาความถี่ สั มพั ทธ@ (relative frequency = RF)
โดย
RF =

ความถี่ของชนิดพันธุ@ A x 100
ผลรวมของความถี่ของทุกชนิดพันธุ@

3). ความเดน (dominance = Do) ความเดนในดานพื้นที่หนาตัด (basal area
= BA) คือ พื้นที่หนาตัดลําตนของตนไมที่วัดระดับอก (1.30 เมตร) ตอจํานวนแปลงทั้งหมดที่ทําการ
สํารวจ (144 แปลงยอย)
BA =

ผลรวมของพื้นที่หนาตัดชนิดพันธุ@ A
พื้นที่ที่ทําการสํารวจ

จากนั้นนําความเดนที่ไดไปคํานวณหาความเดนสัมพัทธ@ (relative dominance = RDo)
RDo

=

ความเดนของชนิดพันธุ@ A x 100
ผลรวมของความเดนของทุกชนิดพันธุ@

ทั้งนี้ ผลรวมของคา RD, RF และ RDo เทากับ 300 ยกเวนกรณีการคํานวณคาดัชนี
ความสําคัญ (IVI) ของไมหนุม ลูกไมและกลาไม ไมตองใชคาความเดน (Do) จึงมีเฉพาะคา RD และ
RF ซึ่งรวมกันเทากับ 200
ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ@
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ความหลากหลายของชนิดพันธุ@เป"นการแสดงความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
หนึ่งๆ โดยทั่วไปแลวใชสมการของแชนนอนวีเนอร@ (Shannon - Weiner Index) ซึ่งคาที่ไดขึ้นอยูกับ
จํานวนชนิดพันธุ@ถาจํานวนชนิดพันธุ@มาก ความหลากหลายจะมากแตถาจํานวนชนิดพันธุ@นอยความ
หลากหลายก็จะนอย แตถาในแตละชนิดพันธุ@มีการกระจายอยางเทาเทียมกัน ความหลากหลายก็จะ
มากขึ้น ในการคํานวณมีสูตรดังนี้
1). ดัชนีความหลากหลายของแชนนอนวีเนอร@ (Shannon-Weiner Index, H’)
การวัดความหลากหลายทางชีวภาพโดยใชดัชนี Shannon-Wiener index เป"นวิธีหนึ่งที่ไดรับการ
ยอมรั บและนํ ามาใช อย างแพร หลายทั้ งในดานการสํ ารวจทางพื ชพรรณและสั ตว@ ป า มีสู ตรในการ
คํานวณที่อางโดย อุทิศ (2542) ดังนี้
= −

โดย

(

)(ln

)

H' = ความหลากหลายของชนิดพันธุ@
pi = สัดสวนของจํานวนชนิดพันธุ@ A ตอจํานวนชนิด
พันธุ@ทั้งหมด
S = จํานวนชนิดพันธุ@ทั้งหมด

2). ดัชนีความหลากหลายของซิมป„สัน (Simpson’s Index, D) เป"นการวัด
ความหลากหลายทางชีวภาพที่คํานวณจากจํานวนในแตละชนิดพันธุ@ที่ปรากฏ โดยใชหลักการวาหากมี
จํานวนชนิดพันธุ@มาก และจํานวนของแตละชนิดพันธุ@ที่พบมีจํานวนเทาๆ กัน คาความหลากหลายทาง
ชีวภาพก็มาก คา D จะอยในช
ู วงระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่งหากเป"น 0 จะหมายถึงไมมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และหากเป"น 1 หมายถึ งมีความหลากหลายทางชี วภาพมาก (Barcelona Field Studies
Center, 2012) มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
=

โดย

−

( )

D = ความหลากหลายของชนิดพันธุ@
pi = สัดสวนของจํานวนชนิดพันธุ@ A ตอจํานวนชนิด
พันธุ@ทั้งหมด

3). ดัชนีความหลากหลายของมาร@คเลฟ (Margalef Index) เป"นดัชนีความ
มากชนิดดัชนีหนึ่ง มีวิธีการคํานวณที่อางตาม ดอกรัก (ม.ป.ป.) ดังนี้
Margalef Index = S⁄ ln(N)

โดย

N = จํานวนทั้งหมดในทุกชนิดพันธุ@
S = จํานวนชนิดพันธุ@ทั้งหมด
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4). คาความสม่ําเสมอ (Evenness, J) เป"นดัชนีที่ใชบอกสัดสวนจํานวนใน
แตละชนิดที่พบ คํานวณโดยใชอัตราสวนระหวางดัชนีความหลากหลายที่พบกับความหลากหลาย
สูงสุดที่เป"นไปได มีวิธีการคํานวณ อางอิงจาก Magurran (2007) (อ/างโดย สราวุธ และคณะ, 2555)
ดังนี้
J

=

H’/ ln (S)

โดย

J = คาความสม่ําเสมอของชนิดพันธุ@
S = จํานวนชนิดพันธุ@ทั้งหมด

5. คาความสม่ําเสมอ (Peiuou’s evenness, J’)
J’
โดย

=

H’/H’ max

H’
= Shannon-Weiner Index
H’ max = คา log S (S คือจํานวนชนิดพันธุ@ทั้งหมด)

6. ดัชนีความหลากชนิด (Fisher’s index, α) ใชวิธีการของ Fisher et al.
(1943) อ/างโดย เกรียงศักดิ์ (2546) ดังนี้
S

=

"

=

"

ln (1 +

%( – ()
(

%
)
&

…………………….(1)

………………………….(2)

เมื่อกําหนดให
N

= จํานวนตนไมทั้งหมดในแปลงตัวอยาง

S
X

= จํานวนชนิดพรรณไมทั้งหมดในแปลงตัวอยาง
= คาคงที่ซึ่งคํานวณไดจากการลองผิดถูก (iterative)
เพื่อใหคาในสมการ (3) ที่ไดจาก (2)/(1)
เทากันทั้งสองขาง

)

%

=

*

+(
(

, (− ln(1 − X))

เมื่อ ln = ลอกการิทึมฐานธรรมชาติ

………………..(3)
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ปริมาตรไม(
ใช สมการ ปริ มาตรไม ของ สามารถ และ ธั ญนริ นทร@ ( 2538) ในการคํ านวณหา
ปริมาตรไมยืนตน ดังนี้
ln (V) = ln (2.110246) + 2.266056 ln (dbh)
เมื่อ dbh ขนาดเสนผาศูนย@กลางที่ระดับอก หนวยเป"นเซนติเมตร
ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
การศึกษาการประเมินหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของตนไมในแปลงตัวอยางโดยการ
ใชความสัมพันธ@ระหวางขนาดพื้นที่หนาตัดของไมยืนตนและความสูง ใชสมการระบบนิเวศปาดิบชื้น
นําสมการแอลโลเมตรีจากผลการศึกษาของ Ogawa et al. (1965)
Ws = 0.0396 (D2H) 0.9326
Wb = 0.006002 (D2H) 1.0270
Wr = 0.0264 (D2H) 0.7750
Wl = (28.0/Wtc + 0.025) -1
โดยที่ Ws
Wb
Wl
Wtc
D
H

=
=
=
=
=
=

มวลชีวภาพสวนของลําตน (กโลกร
ิ ัม)
มวลชีวภาพสวนของกิ่ง (กิโลกรัม)
มวลชีวภาพสวนของใบ (กโลกร
ิ ัม )
มวลชีวภาพสวนของลําตน + กิ่ง (กิโลกรัม)
ขนาดเสนผาศูนย@กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)
ความสูงของตนไมทั้งหมด (เมตร)

ผลรวมของคามวลชีวภาพรายตนทั้งหมดมีหนวยเป"นกิโลกรัมตอพื้นที่แปลงตัวอยาง
(14,400 ตารางเมตร) ตองทําการแปลงหนวยพื้นที่เป"นตอเฮกตาร@
การประมาณการกักเก็บคารบอน
การประมาณการกักเก็บคาร@บอนในตนไมที่ใชในการเจริญเติบโตสามารถหาไดจาก
คามาตรฐานซึ่ งเทากับ ร อยละ 47 (0.47) ของน้ําหนักมวลชี วภาพ หน วยที่ไดเป"นตันคาร@บอนต อ
เฮกตาร@ (บัณฑูร และคณะ, 2554)
การกักเก็บคาร@บอน (C) = ปริมาณมวลชีวภาพ (ตัน/เฮกตาร@) X 0.47
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การอ(างอิงชื่อวิทยาศาสตรของพรรณไม(
อางอิงตาม กรมปาไม (2544) และหนังสือชุด Flora of Thailand
ระยะเวลาดําเนินการ
ทําการวางแปลงตัวอยางในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554 และทําการวัดขนาดความโต
ความสูง และการปกคลุมเรือนยอด สําหรับการดําเนินการปGที่ 1 (สําหรับการวิเคราะห@และแสดง
ขอมูลเบื้องตนในรายงานฉบับนี้) ไดดําเนินการในเดือน กันยายน - ตุลาคม 2554
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ผลและวิจารณ
1. ชนิดพรรณไม(ที่พบในแปลงตัวอยาง
พรรณไมยืนตนปาดิบชื้นในแปลงตัวอยางถาวรในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง ที่มี
ขนาดความโตวัดรอบ (gbh) ตั้งแต 14.0 เซนติเมตรขึ้นไป พบทั้งหมด 1,673 ตน จําแนกไดเป"น 185
ชนิด 94 สกุล 45 วงศ@ (ในที่นี้รวมชนิดที่ยังไมสามารถจําแนกชื่ออีก 19 ชนิด) มีมะไฟ (B. ramniflora)
พุ งทะลาย (Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch) และพั นธุ@ ไม ในวงศ@ จั นทน@ เทศ
(Myristicaceae) เป"นพันธไม
ุ@ เดนในพื้นที่ศึกษา ในขณะที่พันธุ@ไมวงศ@กระโดน (Lecythidaceae) และ
วงศ@สําโรง (Sterculiaceae) เป"นสกุลที่มีจํานวนตนมากที่สุด
ไม หนุ มในแปลงสํ ารวจขนาด 4 x 4 เมตร พบพั นธุ@ ไม ทั้ งหมด 127 ชนิ ด โดยคอแลน
(Xerospermum noronhianum (Blume)) เป"นชนิดที่พบมากที่สุด
กล าไมในแปลงสํ ารวจขนาด 1 x 1 เมตร พบพั นธุ@ ไมทั้ งหมด 144 ชนิ ด โดยเถารางแดง
(Ventilago denticulata Willd.) และจิ กนม (Barringtonia acuminata Korth.) เป" นชนิ ดที่ พบ
มากที่สุดในแปลงตัวอยาง
2. พรรณไม(หายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และชนิดที่มีคุณคาตอการอนุรักษ
จากการตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายของพรรณไมยืนตนทั้ง 185 ชนิด ที่พบในแปลง
ตัวอยาง พบวามีชนิดพันธุ@ที่เป"นไมหวงหามประเภท ข. ซึ่งจัดเป"นไมที่หายากหรือไมที่ควรสงวนไวจะ
ไมมีการอนุญาตใหทําออกตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 จํานวน 3 ชนิด ไดแก
กระเบาใหญ ( Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.) รง (Garcinia hanburyi
Hook. f.) และพุงทะลาย (S. scaphigerum) นอกจากนี้ยังพบพรรณไมหลายชนิดที่เป"นพรรณพืช
ชนิดที่หายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และบางชนิดมีคุณคาดานการอนุรักษ@เป"นอยางยิ่ง การจัด
กลุมของพรรณไมหายาก หรือพืชเฉพาะถิ่นในรายงานฉบับนี้ อางอิงตามเอกสารของ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช (2548; 2550), สํานักงานหอพรรณไม (2551), Forest Herbarium:
BKF (2005) แ ล ะ Office of Natural Resource and Environmental Policy and Planning
(2006) พบวาพรรณไมในกลุมนี้มีมากถึง 13 ชนิด ดังตารางที่ 1 ซึ่งบางชนิดเป"นทั้งพืชถิ่นเดียวและ
พืชหายาก
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ตารางที่ 1 ชนิดพันธุ@พืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม ไมหวงหามประเภท ข. และชนิดที่มี
คุณคาตอการอนุรักษ@ ที่พบในแปลงตัวอยาง
ลําดับที่

ชื่อชนิดพันธุ

วงศ

1

กระดังงาปา
(Artabotrys
siamensis)

Annonaceae

2

นางเลว
(Cyathocalyx
martabanicus)
ยานนมควาย
(Uvaria grandiflora
var grandiflora)

Annonaceae

3

Annonaceae

4

กวางดูถูก (Naravelia Ranunculaceae
lauriflolia)

5

เงาะปา
(Nephelium
melliferum)

Sapindaceae

6

ลิ้นจี่
(Litchi chinensis)
เนระพูสีไทย
(Tacca chantrieri)

Sapindaceae

7

8

กฤษณา
(Aquilaria crassna)

Taccaceae

Thymelaeaceae

ลักษณะ

ความสําคัญ

ไมเถาเนื้ อแข็ง พบทางภาค พื ชหายาก (กรมอุ ทยานแห งชาติ
ตะวั นออก ตะวั นออกเฉี ยง สัตว@ปา และพันธุ@พืช, 2548)
ใต ตะวั นตกเฉี ยงใต และ
ภาคใตของไทย
ไม ยื นตน พบตามป าดงดิ บ ถูกคุกคาม (BKF, 2005
ชื้น
ไม เถาเนื้ อแข็ งขนาดใหญ
ดอกสี แดงขนาดใหญ พบ
ทางภาคตะวั นออกเฉี ยงใต
ตะวันตกเฉียงใต และภาคใต
ของไทย ตางประเทศพบที่
กั ม พู ช า ม า เลเ ซี ย แ ละ
อินโดนีเซีย
ไมเถาเนื้อแข็ง พบทางภาค
ตะวันออก ตะวันออกเฉียง
ใต และภาคใต ใน
ตางประเทศมีรายงานการ
พบในอินเดีย พมา จีน
ภูมิภาคอินโดจีน และ
มาเลเซีย
ไม ยื นต นข นา ดใหญ ผล
คลายเงาะแตมีเยื่อหุมเมล็ด
บางกวา รสเปรี้ ยว พบทาง
ภาคตะวั นออก ตะวั นออก
เฉี ยงใต ตะวั นตกเฉี ยงใต
และภาคใต ขอ งไทย ใน
ต างประเทศมี รายงานการ
พบที่เวียดนามและมาเลเซีย
ไมยืนตนขนาดใหญ เป"นสาย
พันธุ@ของลิ้นจี่ปา
ไมลมลุก รายงานการพบใน
จี นตอนใต อิ นเดี ย บั งคลา
เทศ พม า ลาว เวี ยดนาม
ภาคใตของไทย
ไมยืนตน รายงานการพบใน
อิ นเดี ย พม า คาบสมุ ทร
มาเลเซีย สุมาตรา บอร@เนียว
ฟ…ลิป…นส@ และภาคใตของไทย

พื ชหายาก (กรมอุ ทยานแห งชาติ
สัตว@ปา และพันธุ@พืช, 2548)

พื ชหายาก (กรมอุ ทยานแห งชาติ
สัตว@ปา และพันธุ@พืช, 2548)
ถูกคุกคาม (BKF, 2005)

พื ชหายาก (กรมอุ ทยานแห งชาติ
สัตว@ปา และพันธุ@พืช, 2548)

คุณคาตอการเป"นสายพันธุ@
ธรรมชาติ
ถูกคุกคาม (BKF, 2005)

ถูกคุกคาม (BKF, 2005)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อชนิดพันธุ

9

มะปวน (Mitrephora
vandaeflora)

Annonaceae

10

ยางเสียน
(Dipterocarpus
gracilis)

Dipterocarpaceae

11

กระเบาใหญ
(Hydnocarpus
anthelminthicus)
รง
(Garcinia hanburyi)

Flacourtiaceae

พุงทะลาย
(Scaphium
scaphigerum)

Sterculiaceae

12

13

วงศ

Guttiferae

ลักษณะ
ไม ยื นตนขนาดเล็ก พบทาง
เมียนมาร@ กัมพูชา เวียดนาม
และไทย
ไม ยื นตนขนาดใหญ พบใน
อินเดีย เมียนมาร@ คาบสมุทร
มลายู บอร@ เนี ยว สุ มาตรา
ชวา ฟ…ลิปป…นส@ และประเทศ
ไทย
ไมยืนตนขนาดกลาง พบตาม
ปาดิบชื้น

ความสําคัญ
ถูกคุกคาม (BKF, 2005)

ถูกคุกคาม (BKF, 2005)

ไมหวงหามประเภท ข. ตามพระราช
กฤษฎี ก ากํ า หนดไมหวงหาม พ.ศ.
2530
ไมยืนตนขนาดเล็ก พบตาม ไมหวงหามประเภท ข. ตามพระราช
ปาดิบชื้น
กฤษฎี ก ากํ า หนดไมหวงหาม พ.ศ.
2530
ไมยืนตนขนาดใหญ พบทาง ไมหวงหามประเภท ข. ตามพระราช
ภาคตะวั นออก และภาค กฤษฎี ก ากํ า หนดไมหวงหาม พ.ศ.
ตะวันตกของประเทศไทย
2530
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3. องคประกอบของพันธุไม(
แปลงตัวอยางปาดิบชื้นแหงนี้ ประกอบดวยพันธุ@ไม 185 ชนิด (รวมที่ยังจําแนกไมไดอีก 19
ชนิด) จากขอมูลพรรณไมในวงศ@เปลา (Euphorbiaceae) เป"นวงศ@ที่มีจํานวนสกุลมากที่สุด 22 สกุล
คิดเป"นรอยละ 11.89 และมี จํานวนต นมากเป" นอั นดั บ 3 คิ ดเป"นรอยละ 11.42 ของจํานวนต นไม
ทั้งหมดที่พบ สวนวงศ@จิก (Lecythidaceae) มีเพียงชนิดเดียวคือ จิกนม (B. acuminata) คิดเป"น
รอยละ 0.54 อยู ในอั นดับที่ 12 แต มีจํ านวนตนมากที่ สุดเป"นอั นดั บ 1 คิ ดเป" นร อยละ 18.77 ของ
จํานวนที่พบทั้งหมด
ตารางที่ 2 อันดับความหนาแนนของพันธุ@ไมยืนตนตามวงศ@ในแปลงตัวอยางปาดิบชื้น
จํานวนต(น

จํานวนต(น
(ร(อยละ)

อันดับ
จํานวนต(น

ANACARDIACEAE

25

1.49

15

5

2.70

8

ANNONACEAE

57

3.41

8

9

4.86

5

APOCYNACEAE

1

0.06

28

1

0.54

12

BIGNONIACEAE

3

0.18

26

2

1.08

11

BOMBACACEAE

2

0.12

27

1

0.54

12

BURSERACEAE

2

0.12

27

1

0.54

12

CELASTRACEAE

3

0.18

26

2

1.08

11

CHRYSOBALANACEAE

2

0.12

27

1

0.54

12

COMBRETACEAE

1

0.06

28

1

0.54

12

CRYPTERONIACEAE

1

0.06

28

1

0.54

12

DATISCACEAE

7

0.42

22

1

0.54

12

DIPTEROCARPACEAE

37

2.21

10

5

2.70

8

EBENACEAE

34

2.03

12

6

3.24

7

ELEOCARPACEAE

2

0.12

27

1

0.54

12

EUPHORBIACEAE

191

11.42

3

22

11.89

1

FAGACEAE

4

0.24

25

1

0.54

12

GUTTIFERAE

24

1.43

16

4

2.16

9

ICACINACEAE

1

0.06

28

1

0.54

12

IRVINGIACEAE

18

1.08

18

1

0.54

12

LABIATAE

2

0.12

27

2

1.08

11

LAURACEAE

29

1.73

13

5

2.70

8

วงศ

จํานวน จํานวนชนิด
ชนิด (ร(อยละ)

อันดับ
จํานวนชนิด
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ตารางที่ 2 (ตอ)
วงศ

จํานวนต(น

จํานวนต(น
(ร(อยละ)

อันดับ
จํานวนต(น

จํานวน
ชนิด

จํานวนชนิด

วงศ

314

18.77

1

1

0.54

12

LEEACEAE

5

0.30

24

1

0.54

12

LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE

4

0.24

25

3

1.62

10

LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE

1

0.06

28

1

0.54

12

LYTRACEAE

37

2.21

10

4

2.16

9

MELASTOMATACEAE

4

0.24

25

3

1.62

10

MELIACEAE

116

6.93

5

12

6.49

3

MORACEAE

109

6.52

6

12

6.49

3

MYRISTICACEAE

69

4.12

7

7

3.78

6

MYRSINACEAE

7

0.42

23

1

0.54

12

MYRTACEAE

11

0.66

20

6

3.24

7

PALMAE

36

2.15

11

2

1.08

11

RHIZOPHORACEAE

3

0.18

26

1

0.54

12

RUBIACEAE

27

1.61

14

10

5.41

4

RUTACEAE

12

0.72

19

5

2.70

8

SAPINDACEAE

157

9.38

4

5

2.70

8

SAPOTACEAE

8

0.48

21

3

1.62

10

SIMAROUBACEAE

45

2.69

9

2

1.08

11

STERCULIACEAE

229

13.69

2

7

3.78

6

THEACEAE

1

0.06

28

1

0.54

12

THYMELAEACEAE

2

0.12

27

1

0.54

12

TILIACEAE

3

0.18

26

1

0.54

12

UNKNOWN

21

1.26

17

20

10.81

2

XANTHOPHYLLACEAE

1

0.06

28

1

0.54

12

FLACOURTIACEAE

5

0.30

24

2

1.08

11

LECYTHIDACEAE
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4. การวิเคราะหเรือนยอดด(านตั้ง
จากการวางแปลงตัวอยางเพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางของสังคมปาบริเวณปาดิบชื้นในเขต
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง จังหวัดระยอง พบวาสามารถแบงชั้นเรือนยอดได 4 ชั้น ดังนี้
เรื อนยอดชั้ นที่ 1 เป" นชั้ นเรื อนยอดที่ สู งที่ สุ ดมี ลั กษณะของการปกคลุ มเรื อนยอดที่ ไม
ตอเนื่องกัน มีความสูงตั้งแต 30 เมตรขึ้นไป ไมในชั้นเรือนยอดนี้เชน ยางเสียน (D. gracilis) สะเดาปา
(Unknown species) ไทร (Ficus sp.) และไมดัชนี ไดแก พุงทะลาย (S. scaphigerum) ปออีเกง
(P. tinctorium) กระบก (I. malayana) พันธุ@ไมสกุลหวา (Syzygium sp.) เป"นตน
เรือนยอดชั้นที่ 2 เป"นเรือนยอดชั้นรองถัดจากชั้นบนสุด มีความสูง 20-30 เมตร ลักษณะการ
ปกคลุมเรือนยอดตอเนื่องกันเล็กนอย ไมชั้นเรือนยอดนี้ ไดแก กระทุม (Anthocephalus chinensis
(Lam.) A. Rich ex Walp.) เลื อดควาย ( Horsfieldia sp.) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.)
ลํ าปo าง (P. diversifolium) ชุ มแพรก (Heritiera javanica (Blume) Kosterm.) เหรี ยง (Parkia
timoriana Merr.) หวาเขา (Syzygium sp.) สะเดาปา (Azadirachta sp.) ตะแบก (L. tomentosa)
ขนุ นป า (Artocarpus lanceifolius Roxb.) ขี้ผึ้ ง (Chrysophyllum roxburghii G. Don) ยางโอน
( Polyalthia viridis Craib.) สั ง ห ยู ดํ า ( Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.) น า ง เ ล ว
(Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & Thomson var. harmandii Finet & Gagnep.) เป"นตน
เรือนยอดชั้นที่ 3 เป"นชั้นเรือนยอดความสูง 10-20 เมตร ลักษณะการปกคลุมจะตอเนื่องกัน
พรรณไมที่พบไดแก ยางนา (D. alatus) กระบาก (A. costata) พุงทะลาย (S. scaphigerum) ลิ้นจี่ปา
(Litchi chinensis Sonn.) มะไฟ (B. ramiflora) นางเลว (C. marabanicus var. harmandii)
สั งหยู ดํ า (P. rugosa) กระทอน (S. koetjape) หว าเขา (Syzygium sp.) ชมพู ป า ( S. aqueum)
พั นธุ@ ไม จํ าพวกมะเดื่ อ ( Ficus spp.) มะม วง กิ เลน (Mangifera cochinchinensis Engl.) มะปริ ง
(Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.) เนี ยน ( Diospyros pyrrhocarpa Miq.) พญารากดํ า
(D. rubra) ทํามัง (Litsea elliptica Blume) รง (G. hanburi) เป"นตน
เรือนยอดชั้นที่ 4 เป"นชั้นเรือนยอดความสูงต่ํากวา 10 เมตร มีลักษณะการปกคลุมที่หนาแนน
มีความตอเนื่องกันของเรือนยอดที่ชัดเจน พันธุ@ไมที่พบในชั้นเรือนยอดนี้เป"นลูกไมของชนิดพันธุ@ในชั้น
เรื อนยอดบนสุ ด และชั้ นเรื อนยอดที่ 2 และชั้ นที่ 3 เช น ยางโอน (P. viridis) หนั งหนา ดอกใหญ
( Enicosanthum membranaceum J. Sinclair) ป อ อี เ ก ง ( P. tinctorium) ต า เ สื อ ( A.
polystachya) เลื อดควาย (Horsfieldia sp.) ทํ ามัง (L. elliptica) มะไฟ (B. ramiflora) เป" นต น
และยังพบไมอื่นๆ เชน มะเดื่ออุทุมพร (F. racemosa) มะเดื่อปลองดิน (Ficus heterostyla Merr.)
ค อ แ ล น ( X. norhonianum) เ ง า ะ ป า ( Nephelium cuspidatum Blume) จิ ก น ม ( B.
macrostachya) รง (G. hanburi) กระเบาใหญ ( H. anthelminthicus) กอมขม (Picrasma
javanica Blume) เนี ยน ( D. pyrhocarpa) คํ าแสด ( M. philippensis) สลั ด (M. peltatus)
พลับพลา (Microcos tomentosa) เตารางแดง (Caryota mitis Lour.) เฉียงพรานางแอ (Carallia
brachiata (Lour.) Merr.) พุ ดหลวง ( Rothmannia sp.) งิ้ วป า ( Bombax anceps Pierre var.
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anceps) พลองกินลูก (Memecylon ovatum Sm.) มันปลา (Glochidion sphaerogynum (Mull.
Arg.) Kurz) หงอนไก ดง ( H. cupanioides) ตาไก ใบกว าง ( Ardisia sp.) รั กขี้ หมู ( Semecarpus
albescens Kurz) ต อ ไ ส ( Allophylus cobbe (L.) Raeusch.) พ ล า ย ว น ( Pterospermum
lanceaefolium Roxb.) ก ะ ตั ง ใ บ ( Leea indica (Burm. f.) Merr.) ก ะ อ ว ม ( Acronychia
pedunculata (L.) Miq.) และ กะพอ (Licuala spinosa Thunb.) ที่ขึ้นรวมกันเป"นกลุม เป"นตน
ไมพื้นลางที่พบสวนใหญเป"นกลาไมจากไมตนหรือไมดัชนีที่พบในแปลงตัวอยาง เชน ตาเสือ
(A. polystachya) คอแลน (X. norhonianum) จิ กนม (B. macrostachya) พุ งทะลาย ( S.
scaphigerum) เป"นตน พันธุ@ไมในวงศ@ปาล@ม เชน หวาย (Calamus sp.) ระกํา (S. wallichiana) รัง
กับ (Arenga westerhoutii Griff.) เป"นตน พืชในวงศ@ขิงขา (Zingiberaceae) นอกจากนี้ยังพบ คลุม
(Donax grandis (Miq.) Ridl.) สาดแดง (Phrynium pubinerve Blume)

ภาพที่ 13 ภาพถายสีบริเวณแปลงตัวอยาง แสดงใหเห็นภาพการกระจายของตนไม
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ภาพที่ 14 ภาพวาดโครงสราง (Profile diagrams) แสดงการกระจายและลักษณะการปกคลุมเรือน
ยอดของไมยืนตนของปาดิบชื้นในแปลงตัวอยาง
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5. การกระจายของต(นไม( (tree distribution)
การกระจายของไมยืนตนในแปลงตัวอยาง ไดจากการแปลงคาพิกัดของตนไมในแตละแปลง
ยอย (sub-plot) ใหเป"นคาพิกัดในระดับแปลงใหญ (Plot) ขนาด 120 X 120 เมตร แลวจึงแปลงคา
พิกัดใหเป"นคาพิกัดภูมิศาสตร@ ในระบบ UTM โดยใชแบบจําลองโลกแบบพื้นหลักฐานสากล WGS 84
หรือ World Geodetic System 1984 โดยอางอิงจากพิกัดของมุมแปลงที่วัดไดดวยเครื่องหาพิกัด
ภูมิศาสตร@
จากนั้นนําเขาขอมูลในตารางดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@โดยอางอิงตําแหนงของตนไมแต
ละตนดวยคาพิกัดละติจูด (latitude) ลองติจูด (longtitude) ซี่งการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@มา
ใชแสดงใหเห็นรูปแบบการกระจายของพรรณไมในแปลงตัวอยางไดชัดเจนขึ้น

ภาพที่ 15 การกระจายของไมยืนตนที่จําลองดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในแนวราบ
@
2 มิติ ใน
แปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้น
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6. พื้นที่หน(าตัด (basal area)
ขนาดพื้นที่หนาตัดของไมยืนตน ในแปลงตัวอยางปาดิบชื้นรวมทั้งหมดเทากับ 66.75 ตาราง
เมตร หรือคิดเป"น 46.35 ตารางเมตรตอเฮกตาร@ โดยมีพื้นที่หนาตัดเฉลี่ย 0.04 ตารางเมตรตอตน
หรือคิดเป"นพื้นที่ไดเพียงรอยละ 0.47 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง
ขนาดพื้นที่หน(าตัดตามวงศ
วงศ@พรรณไม (family) ที่มีขนาดพื้นที่หนาตัดมากที่สุด 6 วงศ@ ดังนี้
• วงศ@กระบก (Irvingiaceae) พบเพียงชนิดเดียวคือ กระบก (I. malayana) มีขนาด
พื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 18.33 ตารางเมตร หรือคิดเป"น 12.73 ตารางเมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@สําโรง (Streculiaceae) พบพันธุ@ไม 7 ชนิด ไดแก พุงทะลาย (S. scaphigerum)
ป อ อี เ ก ง ( P. tinctorium) พ ล า ย ว น ( P. lanceaefolium) ห ง อ น ไ ก ด ง ( H.
cupanioides) ลํ าปo าง (P. diversifolium) ชุ มแพรก ( H. javanica) ปอผ าสาม
(Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolata) มี ขนาดพื้ นที่ หน าตั ด ทั้ งแปลง
10.13 ตารางเมตร หรือคิดเป"น 7.03 ตารางเมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@มะเดื่อ (Moraceae) พบพันธไม
ุ@ 10 ชนิด ไดแก กะออก (Artocarpus elasticus
Rienw. ex Blume) ขนุนปา (A. lanceifolius) มะหาด (A. lacucha) มะหาดใบเล็ก
(Artocarpus sp.) ไทร (Ficus sp.4) ผู ก ( Ficus variegata Blume) ผู กใบกว าง
(Ficus sp.3) ลุงขน (Ficus drupacea Thunb. var. drupacea) มะเดื่อขี้นก (Ficus
chartacea Wall. ex King var. chartacea) มะเดื่อปล องดิน (F. heterostyla) มี
พื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 6.97 ตารางเมตร หรือคิดเป"น 4.84 ตารางเมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@ยาง (Dipterocarpaceae) พบพันธุ@ไม 5 ชนิด ไดแก พันธุ@ไมสกุลสยา (Shorea
sp.) กระบาก (A. costata) ยางนา (D. alatus) ยางปาย (D. costatus) ยางเสีย น
(D. gracilis) มีพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 4.48 ตารางเมตร หรือคิดเป"น 3.11 ตารางเมตร
ตอเฮกตาร@
• วงศ@กระทอน (Meliaceae) พบพันธุ@ไม 12 ชนิด ไดแก Meliaceae1 (ยังไมสามารถ
จําแนกในระดับสกุลได) Chisocheton sp. กระทอนปา (S. koetjape) ตาเสือ (A.
polystachya) ตาเสือขาว (Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume) ตาเสือเขียว
(Dysoxylum sp.1) ตาเสื อใบเล็ก (Aglaia sp.2) ยมหอม (T. ciliata) ลางสาดเขา
(Lansium sp.1) ลางสาดป า ( L. domesticum) ลางสาดห าใบ ( Lansium sp.2)
และสังเครียด (Aglaia sp.1) มีพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 3.81 ตารางเมตร หรือคิดเป"น
2.65 ตารางเมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@ ตะแบก ( Lythraceae) พบพั นธุ@ ไม 4 ชนิ ด ได แก ตะแบก ( Lagerstroemia
cuspidata Wall.) ตะแบกเปลือกบาง (L. duperreana) เสลาขาว (L. tomentosa)
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อินทรชิต (L. loudonii) มีขนาดพื้นที่หนาตัดเทากับ 3.06 ตารางเมตร หรือคิดเป"น
2.12 ตารางเมตรตอเฮกตาร@
ขนาดพื้นที่หน(าตัดตามชนิดพันธุ
ชนิดพันธุ@ที่มีขนาดพื้นที่หนาตัดมากที่สุดในแปลงตัวอยาง 7 ชนิด คือ
• กระบก (I. malayana) มีขนาดพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 18.33 ตารางเมตร หรือคิดเป"น
12.73 ตารางเมตรตอเฮกตาร@
• พุงทะลาย (S. Scaphigerum) มีขนาดพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 7.25 หรือคิดเป"น 5.03
ตารางเมตรตอเฮกตาร@
• พันธุ@ไมสกุ ลไทร (Ficus sp.) มีขนาดพื้นที่หน าตั ดทั้ งแปลง 2.75 หรือคิ ดเป"น 1.91
ตารางเมตรตอเฮกตาร@
• ยางเสียน (D. gracillis) มีขนาดพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 2.63 หรือคิดเป"น 1.83 ตาราง
เมตรตอเฮกตาร@
• กระทุม (A. chinensis) มีขนาดพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 2.34 หรือคิดเป"น 1.63 ตาราง
เมตรตอเฮกตาร@
• ตะแบก (L. cuspidata) มีขนาดพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 2.25 หรือคิดเป"น 1.57 ตาราง
เมตรตอเฮกตาร@
• ปออีเกง (P. tinctorium) มีขนาดพื้นที่หนาตัดทั้งแปลง 2.13 ตารางเมตร หรือคิดเป"น
1.48 ตารางเมตรตอเฮกตาร@
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All families

Irvingiaceae

Sterculiaceae

Moraceae

Sapindaceae

Dipterocarpaceae

ภาพที่ 16 การกระจายของไมยืนตนแสดงดวยพื้นที่หนาตัด สีน้ําตาลแสดงพื้นที่หนาตัดของตนไมในบางวงศ@
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7. พื้นที่เฉลี่ยตอต(น (mean area)
พื้นที่เฉลี่ยตอตนของไมยืนตนเทากับ 1,162 ตนตอเฮกตาร@ ชนิดที่มีพื้นที่เฉลี่ยตอตนมากที่สุด
คือ จิกนม (B. macrostachya) มีพื้นที่เฉลี่ยตอตนเทากับ 218 ตนตอเฮกตาร@ รองลงมาคือ คอแลน
(X. noronhianum) พุงทะลาย (S. scaphigerum) มะไฟ (B. ramiflora) ปออีเกง (P. tinctorium)
มะเดื่อปลองดิน (F. heterostyla) และกอมขม (P. javanica) มีคาความหนาแนนเทากับ 83 81 72
47 37 และ 31 ตนตอเฮกตาร@ ตามลําดับ
พื้นที่เฉลี่ยตอตนของไมหนุมเทากับ 496.53 ตนตอเฮกตาร@ ชนิดที่มีพื้นที่เฉลี่ยตอตนมากที่สุด
คือ คอแลน (X. noronhianum) มีคาพื้นที่เฉลี่ยตอตนเทากับ 48.61 ตนตอเฮกตาร@ รองลงมา คือ
จิ กนม (B. macrostachya) พุ งทะลาย (S. scaphigerum) สั งหยู ดํ า ( P. rugosa) คลุ ม (D.
arundastrum) มะไฟ (B. ramiflora) มีคาความหนาแนนเทากับ 33.33 27.08 22.92 19.44 และ
12.50 ตนตอเฮกตาร@ ตามลําดับ
พื้นที่เฉลี่ยตอตนของกลาไมเทากับ 441.67 ตนตอเฮกตาร@ ชนิดที่มีพื้นที่เฉลี่ยตอตนมากที่สุด
คือ รางแดง (Ventilago denticulata) มีคาพื้นที่เฉลี่ยตอตนเทากับ 38.89 ตนตอเฮกตาร@ รองลงมา
คื อ จิ กนม (B. macrostachya) ว านสาวหลง (Amomum biflorum Jack) พุ ง ทะลาย (S.
scaphigerum) เนี ยน ( Diospyros pyrrhocarpa) และกระบาก (A. costata) พื้ น ที่ เ ฉลี่ ย ต อตน
เทากับ 27.78 18.75 15.97 12.50 และ 11.81 ตนตอเฮกตาร@ ตามลําดับ
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8. ปริมาตรไม( (tree volume)
จากการศึกษาในแปลงตัวอยางมีปริมาตรไมรวม 617.96 ลูกบาศก@เมตร หรือคิดเป"นปริมาตร
ไม 429.14 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@ ปริมาตรไมเฉลี่ยเทากับ 0.37 ลูกบาศก@เมตรตอตน โดยชนิดไมที่
มีปริมาตรมากที่สุด 7 ชนิด มีดังนี้
• กระบก (I. malayana) เป"นชนิดที่มีปริมาตรมากที่สุดเทากับ 210.87 ลูกบาศก@เมตร
หรือคิดเป"น 146.44 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@ ทั้งนี้เนื่องจากไมกระบกที่พบในแปลง
ตัวอยางมีขนาดลําตนที่ใหญและทุกตนที่พบมีความสูงมากกวา 30 เมตร
• พุงทะลาย (S. scaphigerum) 58.53 หรือคิดเป"น 40.64 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• พันธุ@ไมสกุลไทร (Ficus sp.) 32.61 หรือคิดเป"น 146.44 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• ยางเสียน (D. gracillis) 23.15 หรือคิดเป"น 22.64 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• ตะแบก (L. cuspidata) 22.91 หรือคิดเป"น 15.91 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• กระทุม (A. chinensis) 21.27 หรือคิดเป"น 14.77 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• ปออี เกง (P. tinctorium) มี ปริมาตรไมเทากั บ 18.10 ลู กบาศก@เมตร หรื อคิดเป" น
12.57 ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
เมื่อพิจารณาปริมาตรไมตามวงศ@ ลําดับวงศ@ที่มีปริมาตรมากที่สุด คือ
• วงศ@กระบก (Irvingiaceae) มีปริมาตรไมมากที่สุด 210.87 ลูกบาศก@เมตร หรือคิดเป"น
146.44 ลู กบาศก@ เมตรต อเฮกตาร@ เนื่ องจากมี ความสู งมากและมี ขนาดลํ าต นใหญ
ถึงแมความถี่การพบในแปลงจะมีนอยมากก็ตาม
• วงศ@ สํ าโรง (Sterculiaceae) ปริ มาตรไม 82.66 ลู กบาศก@ เมตร หรื อคิดเป" น 57.40
ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@ ขนุ น ( Moraceae) มี ปริ มาตรไม 69.30 ลู กบาศก@ เมตร หรื อ คิ ดเป" น 48.12
ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@ยาง (Dipterocarpaceae) มีปริมาตรไม 40.76 ลูกบาศก@เมตร หรือคิดเป"น 28.30
ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@กระทอน (Meliaceae) มีปริมาตรไม 30.71 ลูกบาศก@เมตร หรือคิดเป"น 21.33
ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@ ตะแบก (Lythraceae) มีปริมาตรไม 29.96 ลูกบาศก@เมตร หรือคิดเป" น 20.80
ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
• วงศ@ ลํ าใย (Sapindaceae) มี ปริ มาตรไม 22.46 ลู กบาศก@ เมตร หรื อคิ ดเป" น 15.60
ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@
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9. ความหนาแนนสัมพัทธ (relative density)
ทําการสํารวจพื้นที่แปลงขนาด 10 x 10 เมตร จํานวน 144 แปลง เพื่อสํารวจไมตนในแปลง
ตัวอยางถาวรที่มีขนาดเสนรอบวง 14.0 เซนติเมตร และมีความสูง 1.3 เมตรขึ้นไป พบพันธุ@ไมทั้งหมด
185 ชนิด สํารวจไมหนุมพื้นที่แปลงขนาด 4 x 4 เมตร จํานวน 144 แปลงที่มีเสนรอบวงนอยกวา
14.0 เซนติเมตร และความสูงมากกวา 1.3 เมตร พบพันธุ@ไมทั้งหมด 127 ชนิด และไมสามารถจําแนก
ไดอีก (Unknown) 10 ชนิด สํารวจกลาไมพื้นที่แปลงขนาด 1 x 1 เมตร จํานวน 144 แปลงที่มีเสน
รอบวงนอยกวา 14 เซนติเมตร และความสูงนอยกวา 1.3 เมตร พบพันธุ@ไมทั้งหมด 144 ชนิด
ความหนาแนนสัมพัทธ@ (relative density) เป"นคาที่บอกถึงความมากมายของจํานวนตนใน
พื้นที่ ซึ่งขึ้นอยูกับป7จจัยสภาพแวดลอมทางระบบนิเวศในพื้นที่ เชน ป7จจัยทางลักษณะของภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ หรือลักษณะทางธรรมชาติของพันธุ@ไมแตละชนิด เป"นตน การศึกษาไมยืนตนพบวา
จิกนม (B. macrostachya) มีคาความหนาแนนมากที่สุ ดเทากับ 18.77 รองลงมาคือ คอแลน (X.
noronhianum) พุ ง ทะลาย (S. scaphigerum) มะไฟ (B. ramiflora) ปออี เก ง ( P. tinctorium)
และมะเดื่อปลองดิน (F. heterostyla) มีคาเทากับ 7.11 6.99 6.22 4.00 และ 3.17 ตามลําดับ
ความหนาแน นสั มพั ทธ@ ของไม หนุ ม คอแลน ( X. noronhianum) เป" นชนิ ดที่ มี ค าความ
หนาแน นมากที่ สุ ดเท ากั บ 9.79 รองลงมาคื อ จิ กนม (B. macrostachya) พุ งทะลาย (S.
scaphigerum) สั งหยู ดํ า (P. rugosa) คลุ ม (D. arundastrum) และมะไฟ (B. ramiflora) มี ค า
ความหนาแนนสัมพัทธ@เทากับ 6.71 5.45 4.62 3.92 และ 3.36 ตามลําดับ
ความหนาแนนสัมพัทธ@ของกลาไม รางแดง (V. denticulata) เป"นชนิดที่มีคาความหนาแนน
สัมพัทธ@มากที่สุด เทากับ 8.81 รองลงมา คือ จิกนม (B. macrostachya) วานสาวหลง (A. biflorum)
พุ งทะลาย (S. scaphigerum) เนี ยน ( D. pyrrhocarpa) และกระบาก (A. costata) มี ค าความ
หนาแนนสัมพัทธ@เทากับ 6.29 4.25 3.62 2.83 และ 2.67 ตามลําดับ
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ภาพที่ 17 การกระจายของไม ยื นต นบางชนิ ด ก. จิ กนม (B. macrostachya) ข. คอแลน (X.
noronhianum) ค . พุ ง ท ะ ล า ย (S. scaphigerum) ง . ม ะ ไ ฟ ( B. ramiflora)
จ. ปออีเกง (P. tinctorium) ฉ. มะเดื่อปลองดิน (F. heterostyla)
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10. ความถี่สัมพัทธ (relative frequency)
คาความถี่สัมพัทธ@เป"นคาที่ระบุถึงการปรากฏของพันธุ@ไมแตละชนิดวามีการกระจายในพื้นที่
อยางไร ในปาดิบชื้นชนิดที่มีคาความถี่สัมพัทธ@มากที่สุดคือ จิกนม (B. macrostachya) ซึ่งเป"นชนิดที่
พบมากที่สุดและเป"นชนิดเดนในแปลงตัวอยางถาวรฯ มีคาเทากับ 10.02 รองลงมาคือ พุงทะลาย (S.
scaphigerum) มะไฟ (B. ramiflora) คอแลน (X. noronhianum) ปออีเกง (P. tinctorium) และ
มะเดื่อปลองดิน (F. heterostyla) มีคาเทากับ 6.62 5.94 5.86 3.57 และ 3.14 ตามลําดับ
ไมหนุ มพบว าคอแลน (X. noronhianum) มี ค าเท ากั บ 9.79 รองลงมา คื อ จิ ก นม (B.
macrostachya) พุงทะลาย (S. scaphigerum) สังหยูดํา (P. rugosa) คลุม (D. arundastrum)
มะไฟ (B. ramiflora) มีคาความถี่สัมพัทธ@เทากับ 6.71 5.45 4.62 3.78 และ 3.36 ตามลําดับ
กลาไมพบว ารางแดง (V. denticulata) ซึ่งเป" น ไมเลื้ อยมี ความถี่ สั มพัทธ@ มากที่สุ ด เทากั บ
17.61 รองลงมา คื อ จิ ก นม (B. macrostachya) ว านสาวหลง(Amomum biflorum Jack)
พุงทะลาย (S. scaphigerum) เนียน (D. pyrrhocarpa) กระบาก (A. costata) มีคาความถี่สัมพัทธ@
เทากับ 12.58 8.49 7.23 5.66 และ 5.35 ตามลําดับ
11. ดัชนีความสําคัญ (Important Value Index : IVI)
เป" นคาที่แสดงความมีอิทธิ พลต อการครอบครองพื้น ที่ ของพัน ธุ@ ไม โดยพั น ธุ@ไมที่มีคาดั ช นี
ความสําคัญสูงสามารถพบเห็นไดงายกวาชนิดพันธุ@ที่มีคาดัชนีความสําคัญนอย ไมตนมีชนิดที่มีคาดัชนี
ความสําคัญมากที่สุดคือ จิกนม (B. macrostachya) เนื่องจากเป"นชนิดที่มีความหนาแนนและพบใน
แปลงตั ว อย างฯ มากที่ สุ ด มี คาเทากั บ 31.50 รองลงมาคื อ กระบก (I. malayana) เป" น ชนิ ด ที่ มี
ความสําคัญเนื่องจากมีขนาดพื้นที่หนาตัดมากที่สุดในแปลงตัวอยาง มีคาเทากับ 30.06 พุงทะลาย (S.
scaphigerum) คอแลน (X. noronhianum) มะไฟ (B. ramiflora) ปออีเกง (P. tinctorium) และ
ยางเสียน (D. gracillis) มีคาดัชนีความสําคัญเทากับ 24.48 14.87 12.81 10.77และ 7.77 ตามลําดับ
ไมหนุมมีชนิดที่มีคาดัชนีความสําคัญมากที่สุดคือ คอแลน (X. noronhianum) มีคาเทากับ
19.58 รองลงมา คื อ จิ ก นม (B. macrostachya) พุ ง ทะลาย (S. scaphigerum) สั ง หยู ดํ า (P.
rugosa) คลุม (D. arundastrum) และมะไฟ (B. ramiflora) มีคาดั ชนี ความสํา คัญ เทากั บ 13.43
10.91 9.23 7.83 และ 6.71 ตามลําดับ
กลาไมมี ช นิ ด ที่ มี ค าดั ช นี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ รางแดง (V. denticulata) มี ค าดั ช นี
ความสําคัญเทากับ 17.61 รองลงมา คือ จิกนม (B. macrostachya) วานสาวหลง (A. biflorum)
พุงทะลาย (S. scaphigerum) เนียน (D. pyrrhocarpa) กระบาก (A. costata) มีคาดัชนีความสําคัญ
เทากับ 12.58 8.49 7.23 5.66 และ 5.34 ตามลําดับ

54
ตารางที่ 3 ความหนาแนนสัมพัทธ@ ความถี่สัมพัทธ@ ความเดนสัมพัทธ@ และดัชนีความสําคัญของไมยืน
ตนในปาดิบชื้น ที่พบในแปลงตัวอยางถาวร 10 ลําดับแรก
ลําดับที่

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ความหนาแนน
สัมพัทธ

ความถี่
สัมพัทธ

ความเดน
สัมพัทธ

ดัชนี
ความสําคัญ

1

จิกนม

B. macrostachya

18.77

10.02

2.71

31.50

2

กระบก

I. malayana

1.08

1.53

27.45

30.06

3

พุงทะลาย

S. scaphigerum

6.99

6.62

10.86

24.48

4

คอแลน

X. noronhianum

7.11

5.86

1.90

14.87

5

มะไฟ

B. ramiflora

6.22

5.94

0.65

12.81

6

ปออีเกง

P. tinctorium

4.00

3.57

3.20

10.77

7

ยางเสียน

D. gracilis

1.61

2.21

0.65

7.77

8

มะเดื่อปลองดิน (F. heterostyla)

3.17

3.14

1.90

6.75

9

มะหาดใบเล็ก

Artocarpus sp3

1.91

2.21

2.17

6.29

10

กอมขม

P. javanica

2.63

2.97

0.47

6.07
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12. การกระจายของต(นไม( (tree distribution) ตามขนาดความโตและความสูง
การกระจายตามชั้นขนาดความโต
แปลงตัวอยางถาวรในปาดิบชื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง มีจํานวนตนไม 1,673
ตน คิดเป"นความหนาแนนเฉลี่ย 1,161.81 ตนตอเฮกตาร@ การกระจายตามชั้นเสนผาศูนย@กลางความ
สูงเพียงอกของพันธุ@ไมที่มีขนาดเสนรอบวง 14 เซนติเมตรขึ้นไป และทําการแปลงหนวยเป"นขนาด
เสนผาศูนย@กลาง พบวามีการกระจายเป"นรูปตัวแอล (L – shape) กลาวคือ จํานวนตนไมที่มีขนาด
ความโตนอยจะมีปริมาณมากและจํานวนตนจะลดลงอยางสม่ําเสมอเมื่อมี ขนาดเสนผาศู นย@กลาง
เพิ่ มขึ้ น (ภาพที่ 18) ซึ่ งแสดงให ทราบว าป าดิ บชื้ น บริ เวณนี้ มี หลายช วงอายุ ไมที่ มี การทดแทนอยู
ตลอดเวลา แสดงถึงศักยภาพของปาที่ยังมีความสมบูรณ@
จากภาพที่ 18 แสดงใหเห็นวาชั้นอายุของหมูไมในปาดิบชื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา –
เขาวง เป"นหมไม
ู ที่มีหลายชั้นอายุ มีการสืบพันธุ@อยางตอเนื่อง โดยชวงชั้นที่พบมากที่สุดเป"นชวงขนาด
เส นผ าศู นย@ กลางไม เกิ น 10 เซนติ เมตร พบมากถึ ง 980 ต นหรื อคิ ดเป" นร อยละ 58.58
พงษ@ ศั กดิ์ ( 2538) ให คํ าอธิ บายกราฟการกระจายของต นไม ในลั กษณะนี้ ว าเป" นป าหลายชั้ นอายุ
(uneven – aged stand) ซึ่งในกลุมหรือหมูไมลักษณะนี้จะมีเรือนยอดไมสม่ําเสมอและขาดเป"นชวงๆ
มไม
ี ขนาดเล็กซึ่งเป"นลูกไมและกลาไมของชั้นบนขึ้นมาทดแทนในที่วางที่ไมชั้นบนบางตนไดลมตายไป
จํานวนต นไมที่ มี ขนาดเล็กจะมี มากที่ สุ ด และจํ านวนต นไมขนาดใหญ จะมี น อย และลั กษณะการ
กระจายของจํานวนตนตามชั้นขนาดเสนผาศูนย@กลางจะลดลงอยางสม่ําเสมอ ซึ่งปาลักษณะนี้มีขอดี
มากกวาปาแบบที่มีพรรณไมชนิดเดียวลวนๆ กลาวคือจะเป"นปาแบบอเนกประสงค@ (multiple – use
forests) ซึ่งเป"นแหลงของอาหารและที่อยูอาศัยของสัตว@ปาไดดวย และจะเป"นปาทใช
ี่ เป"นแหลงตนน้ํา
ลําธาร มีความสวยงามและอํานวยประโยชน@ทางดานนันทนาการไดมากกวาปาที่มีพรรณไมเพียงชนิด
เดียว

ภาพที่ 18 การกระจายของไมยืนตนตามขนาดเสนผาศูนย@กลาง
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ภาพที่ 19 ความสัมพันธ@ระหวางขนาดเสนผาศูนย@กลางและจํานวนตนของชนิดพันธุ@ที่มีความเดน
ในแปลงตัวอยาง
การกระจายตามขนาดเสนผานศูนย@กลางแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของหมูไมในพื้นที่แปลง
ตัวอยาง ในปาดิบชื้นสวนใหญเป"นการกระจายความโตแบบรูปตัวแอล (L - Shape) คือการกระจาย
ของเส นผ าศู นย@ กลางลดลงอย างสม่ํ าเสมอเมื่ อมี ขนาดเส นผ าศู นย@ กลางเพิ่ มขึ้ น ในช วงชั้ นขนาด
เส นผ าศู นย@ กลางขนาดเล็ กจะพบต น ไม จํ านวนมากและจํ านวนต นไม จะค อย ๆ ลดลงเมื่ อ ขนาด
เสนผาศูนย@กลางที่มีขนาดใหญขึ้น แตวงศ@กระบก (Irvingiaceae) มีการกระจายของหมูไมแบบระฆัง
คว่ํา แสดงวาหมูไมวงศ@นี้เป"นไมที่มีชั้นอายุเดียวกัน และไมมีจํานวนตนของไมขนาดเล็กอาจมีการถูก
รบกวนในการสืบพันธุ@ หรือเนื่องจากกระบก (I. malayana) อาจเป"นชนิดที่เบิกนําไดดีภายหลังการ
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สัมปทานไมจนเกิดชองวางภายในหมูไม และจะคอยๆ หายไปเนื่องจากไมมีการทดแทนของลูกไมที่ไม
สามารถสื บพั นธุ@ ได ดี เมื่ อป าเริ่ มเข าสู ภาวะสุ ดยอด ( climax) ของป าดิ บชื้ น และวงศ@ มะม วง
(Anacardiaceae) มีการกระจายแบบ 2 ยอด แสดงวาการสืบพันธุ@ไมตอเนื่องกันอาจเนื่องจากการถูก
รบกวนจากสภาพภูมิอากาศหรือป7จจัยจากการรบกวนทางกิจกรรมของมนุษย@
การกระจายตามชั้นขนาดความสูง
การกระจายตามชั้นขนาดความสูงของไมยืนตนในแปลงตัวอยาง มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ
9.72 เมตร พบวาพันธุ@ไมสวนใหญมีความสูงระหวาง 4 - 8 เมตร โดยสวนใหญพันธุ@ไมในกลุมนี้ ไดแก
จิกนม (B. macrostachya) ที่พบในแปลงตัวอยางมากกวา 300 ตน มะไฟ (B. ramiflora) มะเดื่อ
ปลองดิน (F. heterostyla) และคําแสด (M. philippensis) เป"นตน การกระจายของความถี่ตามชั้น
ขนาดความสูง ลดลงอยางสม่ําเสมอเมื่อมีความสูงเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 20 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา
พรรณไมในกลุมนี้จะสามารถเติบโตและทดแทนตนที่ตายลงได หรือหากพื้นที่ถูกเป…ดโลง ก็จะสามารถ
เจริญเติบโตตอไปได พันธุ@ไมที่มีความสู งมากที่สุ ดในแปลงตัวอยาง คือ มะยมปา (A. triphysa) มี
ความสูง 38 เมตร
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จํานวน (ตน/เฮกตาร@)

600
y = 669.46e-0.557x
R² = 0.725
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ความสูง (เมตร)

ภาพที่ 20 ความสัมพันธ@ระหวางจํานวนตนและขนาดความสูงของไมยืนตน ในแปลงตัวอยาง
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ภาพที่ 21 ความสัมพันธ@ระหวางจํานวนที่พบและขนาดความสูงของไมยืนตนบางวงศ@
การกระจายตามระดับความสูงของตนไมสวนใหญในบางวงศ@ (ภาพที่ 21) มีการกระจาย
ความถี่ตามชั้นความสูงลดลงอยางสม่ําเสมอเมื่อมีความสูงเพิ่มขึ้น แตในบางวงศ@มีการกระจายความถี่
ไมตอเนื่องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดพันธุ@ที่พบและป7จจัยการถูกรบกวนทางสิ่งแวดลอมสงผลใหเกิดการ
ขัดขวางการเจริญของตนไม และยังพบวาในพื้นที่แปลงมักมีชางปา (E. maximus) เขามาหากินและ
หักกิ่งตนไมในแปลงทําใหความสูงที่วัดไดในบางตนต่ํากวาคาที่ควรจะเป"น
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13. ความสัมพันธระหวางขนาดความโตและความสูง
การศึ กษาความสั มพั นธ@ ระหว างขนาดความโ ตลํ าต นและความสู ง โดยนํ าค าความโต
เสนผาศูนย@กลางที่ระดับอก (dbh.) และความสูงทั้งหมด (total height) มาหาความสัมพันธ@ พบวามี
ความสัมพันธ@ในรูปของกราฟลอการิทึม (Logaristhmic function) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 22 มีรูปของ
สมการความสัมพันธ@ ดังนี้
H

=

6.5554 x ln (dbh) - 5.3934

, R2 = 0.7592

เมื่ อ H คื อ ความสู งทั้งหมด (total height) หนวยเป" นเมตร และ dbh คื อขนาด
เสนผาศูนย@กลางระดับอก หนวยเป"นเซนติเมตร
จากสมการ และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ@ (R2) จะเห็นไดวา หากจะนําสมการที่หาไดนี้ไป
ใชในการประมาณความสูงของตนไม กรณีที่ทราบคาความโตของลําตนแล ว ก็สามารถทําไดแต มี
โอกาสคลาดเคลื่อนไดพอสมควร โดยเฉพาะกลุมไมที่มีขนาดความโต ระหวาง 20 – 120 เซนติเมตร
ความคลาดเคลื่อนดังกลาว เกิดจากอิทธิพลของการกระจายของหมูไมที่ไมสม่ําเสมอกัน กลาวคือ
บริเวณใดที่หมูไมมีความหนาแนนมาก จะมีการแขงขันทางเรือนยอดสูง มีผลใหความสูงของตนไม
บริเวณนั้นสูงกวาบริเวณที่มีความหนาแนนนอย และอาจกลาวรวมถึงรูปทรงที่เกิดจากลักษณะเฉพาะ
ของไมบางชนิดที่มีรูปทรงแตกตางกันไปดวย

ภาพที่ 22 ความสั มพั นธ@ ระหว างความโตของเส นผ าศู นย@ กลางระดั บอกและความสู งของต นไม
ในแปลงตัวอยาง
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14. การปกคลุมของเรือนยอดไม( (Crown cover) ในแปลงตัวอยาง
จากขอมูลการปกคลุมของเรือนยอดในแปลงตัวอยางถาวร โดยจัดเก็บในรูปแบบตามระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร@ แสดงดังภาพที่ 23 ซึ่งในระบบดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะห@เพื่อหาพื้นที่การ
ปกคลุมของเรือนยอดไมตามชนิดและตามวงศ@ และการหารอยละการซอนทับกันของเรือนยอดไมได
ดังนี้
การปกคลุมเรือนยอดไม(ทั้งหมด
เนื่องจากไมไดมีการเก็บขอมูลพรรณไมที่อยูนอกแปลงที่มีเรือนยอดยื่นล้ําหรือปกคลุมเขามา
ในแปลงตัวอยาง ดังนั้นการคํานวณการปกคลุมเรือนยอดไมยืนตนจากพื้นที่แปลงตัวอยางจะคํานวณ
ดวยพื้นที่ปกคลุมในสวนของแปลงตัวอยางขนาด 100 X 100 เมตร (โดยเวนระยะหางจากแตละขอบ
แปลงเขามาดานละ 10 เมตร) ดังภาพที่ 24
จากผลการคํานวณรอยละการปกคลุมของเรือนยอดไมยืนตนในแปลงตัวอยาง ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร@พบวามีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไมยืนตนทั้งหมด 9,026.71 ตารางเมตร หรือ
คิดเป"นรอยละ 90.27 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง ซึ่งกลาวไดวามีการปกคลุมของเรือนยอดไมที่คอนขาง
หนาแนนมาก
การปกคลุมเรือนยอดของไม(วงศเดนที่พบในแปลงตัวอยาง
พรรณไม วงศ@ ขนุ น (Moraceae) เป" นวงศ@ ที่ มี พื้ นที่ การปกคลุ มเรื อนยอดไมยื นต นทั้ งหมด
2,228.25 ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 20.69 ของพื้นที่แปลง พบทั้งหมด 11 ชนิด ไดแก มะเดื่อ
(Ficus sp.) มะเดื่ อปล องดิ น (F. heterostyla) หาด (A. lacucha) มะหาดใบเล็ ก ( Artocarpus
sp.1) กะออก (A. elasticus) ไทร (Ficus sp.4) ขนุนปา (A. lanceifolius) ลุงขน (F. drupacea)
ผูก (F. variegata) มะเดื่อขี้นก (F. chartacea) ไกร (F. superba var. superba)
พรรณไมวงศ@กระบก (Irvingiaceae) พบเพียง 1 ชนิด คือ กระบก (I. malayana) มีพื้นที่
การปกคลุมเรือนยอดไมทั้งหมด 1,632.24 ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 18.08 ของพื้นที่
พรรณไมวงศ@ลําไย (Sapindaceae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดเทากับ 1,618.93 ตาราง
เมตร หรือคิดเป"นรอยละ 17.93 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง พบทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก ตนที่อยูในวงศ@
Sapindaceae คอแลน (X. noronhianum) ลิ้นจี่ (L. chinensis) เงาะปา (N. cuspidatum) หงอน
ไกดง (H. cupanioides) ตอไส (A. cobbe) และอีก 1 ชนิด ที่อยูระหวางการจําแนกชนิด
พรรณไมวงศ@สําโรง (Sterculiaceae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดเทากับ 1,613.29 ตาราง
เมตร หรือคิ ดเป" นรอยละ 17.87 ของพื้ นที่ แปลงฯ พบพั นธุ@ ไมทั้งหมด 7 ชนิ ด ได แก ปออี เกง (P.
tinctorium) พุ งทะลาย (S. scaphigerum) ลํ าปo าง (P. diversifolium) ชุ มแพรก ( H. javanica)
ปอผาสาม (S. lanceolata) พลายวน (P. lanceaefolium) หงอนไกดง (sterculia sp.)
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พรรณไมวงศ@กระทอน (Meliaceae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดเทากับ 1,373.67 ตาราง
เมตร หรือคิดเป"นรอยละ 15.22 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง พบพันธุ@ไมทั้งหมด 8 ชนิด ไดแก ตาเสือเขียว
(Dysoxylum sp.1) ตาเสื อ ( A. polystachya) ตาเสื อขาว ( D. alliaceum) ลางสาดป า ( L.
domesticum) ลางสาดเขา (Lansium sp.1) สั งเครี ยด ( Aglaia sp.) กระท อน ( S. koetjape)
ยมหอม (T. ciliata)
พรรณไม วงศ@ เปล า (Euphorbiaceae) มี พื้ นที่ การปกคลุ มเรื อนยอดไมเท ากั บ 1,243.02
ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 13.77 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง พบพันธุ@ไมทั้งหมด 18 ชนิด ไดแก
เตาหลวง (Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll) Mull. Arg.) มะฮังเล็ก (Macaranga pruinosa
(Miq.) Mull. Arg.) เม็ ก (Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg.) ไม ในสกุ ลแดงน้ํ า ( Glochidion
sp.2) ไคร มด ( Glochidion sp.1) มั นปลา ( G. sphaerogynum) ดี หมี ( Cleidion spiciflorum
(Burm. f.) Merr.) เมาขน (Antidesma sp.1) มะเมาเขา (Antidesma sp.2) สําเภา (Chaetocarpus
castanocarpus (Roxb.) Thwaites) คําแสด (M. philippensis) สลัด (M. peltatus) พันธุ@ไมสกุล
ประคํ าไก ( Drypetes sp.1) มะไฟ (B. ramiflora) กรมเขา (Aporosa sp.) ขั นทองพยาบาท
(Suregada multiflorum (A. Juss) Baill.) โพบาย (Balakata baccata (Roxb.) Esser) นวลแปoง
(Cleistanthus tomentosus Hance)
พรรณไมวงศ@จิก (Lecythidaceae) พบเพียง 1 ชนิดคือ จิกนม (B. macrostachya) แตพบ
จํานวนตนมากที่สุดในแปลงตัวอยาง มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดเทากับ 1,140.61 ตารางเมตร หรือ
คิดเป"นรอยละ 12.64 ของพื้นที่แปลงฯ
พรรณไมวงศ@กระดั งงา (Annonaceae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไมเทากั บ 1,062.55
ตารางเมตร หรือคิ ดเป"นรอยละ 11.77 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง พบพันธุ@ไมทั้งหมด 9 ชนิด ไดแก
ยางโอน (P. viridis) หนังหนา (E. membranaceum) นางเลว (C. marabanicus var. harmandii)
นางเลวนอย (Cyathocalyx sp.) สังหยูดํา (P. rugosa) มะปวน (Mitrephora vandaeflora Kurz)
ซิ เจนะ (ชื่ อ ภาษากะหร าง อยู ระหว างการจํ าแนกชนิ ด) ปาหนั น (Goniothalamus giganteus
Hook. f. & Th.) ขาวหลาม (G. marcanii)
พรรณไมวงศ@จันทน@เทศ (Myristicaceae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไมเทากับ 1,013.06
ตารางเมตร หรือคิ ดเป"นรอยละ 11.22 ของพื้นที่แปลงตัว อยาง พบพันธุ@ไมทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก
กรวยปา (Horsfieldia macrocoma Warb.) เลื อ ดควายใบใหญ (Knema furfuracea) Warb.)
เลื อ ดควาย (Horsfieldia sp.1) หั น ลั ด (Knema globularia (Lam.) Warb.) เลื อ ดมา (Knema
sp.1) เลือดแรด (Knema sp.2)
พรรณไม วงศ@ ยาง (Dipterocarpaceae) มี พื้ นที่ การปกคลุ มเรื อนยอดไม เท ากั บ 800.29
ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 8.87 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง พบพันธุ@ไม 3 ชนิด ไดแก กระบาก (A.
costata) ยางเสียน (D. gracilis) ยางปาย (D. costatus)
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พรรณไมวงศ@ ตะแบก (Lytraceae) มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไมเทากับ 478.66 ตาราง
เมตร หรือคิดเป"นรอยละ 5.30 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง พบพันธุ@ไม 4 ชนิด ไดแก ตะแบกเปลือกบาง
(L. duperreana) ตะแบก (L. cuspidata) เสลาขาว (L. tomentosa) อินทรชิต (L. loudonii)
พรรณไม วงศ@ มะม วง (Anacardiaceae) มี พื้ นที่ การปกคลุ มเรื อนยอดไม เท ากั บ 366.32
ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 4.06 ของพื้นที่แปลงฯ พบพันธุ@ไม 5 ชนิด ไดแก มะมวงกิเลน (M.
cochinchinensis) มะปริง (Bouea oppositifolia) รักขี้หมู (Semecarpus albescens) มะมวงปา
(Mangifera sp.) และ รักปา (Semecarpus curtisii King)
พรรณไมอื่นๆ นอกเหนือจากกลุมหลักนี้แลวมีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไมเทากับ 3,540.35
ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 39.22 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง พรรณไมที่พบ ไดแก พรรณไมวงศ@เข็ม
(Rubiaceae) เชน กระทุม (A. chinensis) หมักมอ (Rothmannia wittii (Craib) Bremek.) ขาวสาร
(Prismatomeris fragrans E. T. Geddes) พรรณไม วงศ@ ส ม (Rutaceae) เช น สามงาม ( Euodia
roxburghiana (Cham.) Benth. ex Hook. f.) มะนาวผี (Atalantia monophylla (DC.) Correa)
พรรณไมวงศ@มะดูก (Celastraceae) เชน เนื้อไก (Euonymus sp.1) อกไก (Euonymus sp.2) เป"น
ตน
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ภาพที่ 23 การปกคลุมเรือนยอดไมยืนตนปาดิบชื้นในแปลงตัวอยาง
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ภาพที่ 24 การปกคลุมพื้นที่เรือนยอดที่ใชในการคํานวณรอยละการปกคลุมของเรือนยอดไมยืนตน
ปาดิบชื้นในแปลงตัวอยาง
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Moraceae

Irvingiaceae

Sapindaceae

Sterculiaceae

Meliaceae

Euphorbiaceae

ภาพที่ 25 การปกคลุมเรือนยอดของไมบางวงศ@ในแปลงตัวอยาง
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15. แบบจําลองของแปลงตัวอยางในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ผลการวัดระดั บความสูงจากระดั บน้ําทะเลปานกลางที่หมุ ดตางๆ ของแปลงยอยทั้ง 169
หมุด แสดงคาระดับความสูง หนวยเป"นเมตร และสรางเป"นเสนชั้นระดับความสูง (contour line)
แสดงดังภาพที่ 26

ก.

ข.

ภาพที่ 26 ระดับความสูงตามแนวระนาบบริเวณแปลงตัวอยาง ก. ระดับความสูงที่หมุดตางๆ ของ
แปลงยอย (เมตร รทก.) ข. ภูมิประเทศที่แสดงดวยเสนชั้นระดับความสูง
ขอมูลภูมิประเทศตามระนาบในภาพที่ 26 นํามาสรางเป"นแผนภาพจําลอง 3 มิติของพื้นผิว
แปลงตัวอยาง โดยใชโปรแกรม ArcGIS แสดงดังภาพที่ 27 และแสดงภาพจําลองตนไมโดยใชขอมูล
การกระจายของตนไมในตําแหนงตางๆ บนพื้นผิวแปลงตัวอยาง ตามชั้นขนาดความโตและความสูง
แสดงไดดังภาพที่ 28
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ภาพที่ 27 แบบจําลอง 3 มิติ ของแปลงตัวอยางปาดิบชื้น ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง

ภาพที่ 28 แบบจําลอง 3 มิติ ของแปลงตัวอยางปาดิบชื้น ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง
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16. ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ
ความหลากหลายของชนิดพั นธุ@เป" นการแสดงความหลากชนิ ดของสิ่งมี ชีวิตในพื้นที่ หนึ่งๆ
โดยทั่ วไปแล วใช สมการของ Shannon - Weiner Index ซึ่ งคาที่ ได ขึ้ นอยู กั บจํ านวนชนิ ดพั นธุ@ ถ า
จํานวนชนิดพันธุ@มาก ความหลากหลายจะมากแตถาจํานวนชนิดพันธุ@นอยความหลากหลายก็จะนอย
แตถาในแตละชนิดพันธุ@มีการกระจายอยางเทาเทียมกัน ความหลากหลายก็จะมากขึ้น
จากการศึกษาวางแปลงตัวอยางเพื่อหาคาดัชนีความหลากหลายของไมตน ไมหนุม และกลา
ไม พบวามีคาความหลากหลายตามวิธีของ Shannon - Weiner (H’) ของไมยืนตนเทากับ 3.85 ไม
หนุมเทากับ 3.86 และกลาไมเทากับ 4.32 สวนคาดัชนีความหลากหลายของ Simpson (D) ของไม
ยืนตนเทากับ 0.94 ไมหนุมเทากับ 0.97 และกลาไมเทากับ 0.98 คาความสม่ําเสมอ (evenness) ไม
ยืนตนเทากับ 0.74 ไมหนุมเทากับ 0.85 และกลาไมเทากับ 0.87 ซึ่งคาความหลากหลายที่คํานวณได
ทั้ ง 3 วิ ธี พบว ามี ค าความหลากหลายสู งทั้ งไม ยื นต น ไม หนุ มและกล าไม โดยกล าไม มี ค าความ
หลากหลายสูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไมยืนตนและไมหนุม
ดัชนีความหลากหลายของพรรณไมยืนตน ไมหนุม และกลาไม ในแปลงตัวอยาง แสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ดัชนีความหลากหลายของพรรณไมในแปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้น
ไม(ยืนต(น

ชนิดหมไม
ู (
ไม(หนุม

กล(าไม(

Shannon-Weiner Index (H’)

3.85

4.14

4.32

Simpson’s Index (D)

0.94

0.97

0.98

Fisher’s Index

53.12

44.36

57.44

Margalef’s Index (R1)

24.79

19.32

18.90

Menhinick’s index (R2)

4.52

4.75

5.71

Peiuou’s evenness (J)

0.74

0.85

0.87

ดัชนีความหลากหลาย
Diversity Index

Richness Index

Evenness
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17. ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอน
ปริมาณมวลชีวภาพ
การศึ กษา การประเมิ น หามวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ นของต นไมในแปลงตั วอย างโดยการใช
ความสัมพันธ@ระหวางขนาดพื้นที่หนาตัดของไมยืนตนและความสูง ใชสมการหามวลชีวภาพตนไมใน
ปาดิบชื้น จากผลการศึกษาของ Ogawa et al. (1965)
จากผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพในแปลงตัวอยางปาดิบชื้น บริเวณที่ทําการศึกษาตั้งอยูใน
พื้นที่อนุรักษ@ เป"นปาปฐมภูมิที่ยังมีความสมบูรณ@ ไมมีการเขาใชประโยชน@ของมนุษย@ มีพื้นที่การปก
คลุมของเรือนยอดเทากับ 9,026.714 ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 90.27 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง
มี ปริ มาณมวลชี วภาพ เหนื อพื้ นดิ นและในส วนของราก เทากั บ 328.31 และ 26.25 ตั น/เฮกตาร@
ตามลําดับ มวลชีวภาพรวมเฉลี่ยตอตนเทากับ 0.21 ตัน/เฮกตาร@ ซึ่งนับวามีปริมาณมวลชีวภาพที่สูง
เนื่องจากไมที่ปรากฏในแปลงมีขนาดใหญและจํานวนไมยืนตนที่พบมีเป"นจํานวนมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5 และภาพที่ 29
การศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยใชสมการแอลโลเมตริก เลือกเก็บขอมูลเฉพาะไมยืนตน
ที่ยังมีชีวิตแตไมไดศึกษาซากพืช พบวามวลชีวภาพรวมทั้งสวนที่อยูเหนือพื้นดินและสวนรากเทากับ
354.56 ตันตอเฮกตาร@ สูงกวามวลชีวภาพในปาดิบชื้นในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุ รี ที่ มี ค ามวลชี วภาพ 336.12 ตั นต อเฮกตาร@ (นวลปราง, 2549) และสู งกว าค าที่
Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC (2006) ประมาณไววาคามวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินของปาในเขตรอนชื้นเทากับ 300 ตันตอเฮกตาร@ และในพื้นที่ปาทองผาภูมิ จิรนันท@ และ
นันทนา (2547) ไดทําการศึกษาพบวามีคามวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 275.46 ตันตอเฮกตาร@ ซึ่งนอย
กวาผลการศึกษาจากปาดิบชื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ แต
Tadang (2012) สํารวจมวลชีวภาพปาดิบชื้นบริเวณเกาะชาง จังหวัดตราด มีคามวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินเทากับ 784.49 ตันตอเฮกตาร@ ซึ่งมากกวาทได
ี่ จากการศึกษาในครั้งนี้ถึงเกือบ 3 เทา ซึ่งเป"นผล
สืบเนื่องจากปริมาณมวลชีวภาพสัมพันธ@กับขนาดพื้นที่หนาตัดและระดับความสูงของตนไมและไมยืน
ตนบริเวณเกาะชางมีขนาดพื้นที่หนาตัดและความสูงมากจึงทําใหมีปริมาณมวลชีวภาพมากกวาบริเวณ
อื่น
การประมาณการกักเก็บคารบอน
การประมาณการกั กเก็ บคาร@ บอนในต นไม ที่ ใช ในการเจริ ญเติ บโตสามารถหาได จากค า
มาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักมวลชีวภาพ (IPCC, 2006) หนวยที่ไดเป"นตันคาร@บอนตอ
เฮกตาร@ ผลการศึกษาการกักเก็บคาร@บอนเหนือพื้นดินและในสวนของรากของปาดิบชื้นในการศึกษา
ครั้งนี้ เทากับ 154.31 และ 12.34 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ ตามลําดับ คาปริมาณการเก็บคาร@บอน
เฉลี่ยตอตนเทากับ 0.10 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ ซึ่งถือวามีคาสูง โดยปริมาณการกักเก็บคาร@บอนใน
สวนลําตนมีคามากที่สุด 106.3 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ ซึ่งสามารถเก็บคาร@บอนไดมากกวาสองเทา
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เมื่อเทียบกับสวนของกิ่ง ชนิดพรรณไมในแปลงตัวอยางที่มีการกักเก็บคาร@บอนในสวนลําตนมากที่สุด
คือ กระบก (I. malayana) และพุงทะลาย (S. scaphigerum) มีคาการกักเก็บคาร@บอนในสวนลําตน
เทากับ 31.26 และ 13.30 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ เนื่องจากพันธุ@ไมทั้ ง 2 ชนิดนี้เป" นชนิดพันธุ@ที่ มี
ขนาดลําตนใหญ ความสูงตนมาก และ พุงทะลาย (S. scaphigerum) สํารวจพบมากในแปลงตัวอยาง
(ตารางที่ 5)
นวลปราง (2549) ประมาณคาคาร@ บอน เหนื อพื้ นดิ น ในป า ดิ บชื้ นที่ อุ ทยานแห งชาติ แ ก ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรีไวมีคาใกลเคียงกันกับผลการศึกษาในปาดิบชื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ คือเทากับ
137.78 ตันตอเฮกตาร@ สวน Tadang (2012) ประมาณคาปริมาณคาร@บอนเหนือพื้นดินในพื้นที่เกาะ
ชาง จังหวัดตราด ไวมากถึง 368.71 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ เนื่องจากปริมาณมวลชีวภาพมีมาก สวน
ขนาดตนไมที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร@บอนมากที่สุดในปาดิบชื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง
อยูในชวงขนาดเสนผาศูนย@กลาง 40 – 50 เซนติเมตร สวนตนไมที่มีขนาดนอยกวา 10 เซนติเมตรแม
จะพบมากแตกลับมีการสะสมคาร@บอนอยูนอยมาก เนื่องจากลําตนมีขนาดเล็ก ปริมาณมวลชีวภาพมี
นอยเมื่อเทียบกับตนที่มีขนาดใหญ ในทางกลับกัน ไมตนเล็กเหลานี้จะเป"นตัวที่บงบอกถึงศักยภาพใน
การกักเก็บคาร@บอนในพื้นที่ปาไมที่ดีในอนาคต ซึ่งหมายความวาหากไมยืนตนขนาดใหญลมตายลง
ไมขนาดเล็กเหลานี้ก็จะมีความพรอมที่จะเติบโตขึ้นมาเป"นแหลงสะสมคาร@บอนทดแทนไดทันทีโดยไม
ตองรอกระบวนการทดแทนในระดับลูกไมกลาไม การศึกษาถึงโครงสรางไมในกลุมนี้จึงมีความสําคัญ
ไมนอย
การกักเก็บคาร@บอนในพื้นที่ปาดิบชื้นแหงนี้ มีคามากกวาคาการสะสมคาร@บอนในปาดิบชื้นที่
ทองผาภูมิ ซึ่ง จิรนันท@ และ นันทนา (2547) ไดทําการศึกษาที่หนวยพิทักษ@ปาฯ ตนไมยักษ@ และบาน
พัสดุกลาง โดยวัดตนไมที่ขนาดเส นผ าศู นย@กลางต่ํ าสุ ด 4.5 เซนติเมตร รายงานว ามีคาการสะสม
คาร@บอนเหนือพื้นดิน 137.73 ± 48.07 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ (ใชคา conversion factor = 0.5)
เมื่ อเปรี ยบเ ที ยบปริ มาณการสะสมคาร@ บอนในพื้ นที่ ป าอื่ นๆ พบว า Hikmat (2005) ได
ทําการศึกษาในพื้นที่ปาที่ราบ (Lowland forest) ของมาเลเซีย ซึ่งเป"นพื้นที่ปาที่ไมเคยถูกทําลาย ที่
ปาสงวน Mata Ayer ปาสงวน Bukit Bauk และปาสงวน Gunung Pulai โดยศึกษาจากไมยืนตนที่มี
ขนาดเส น ผ าศู นย@ กลางตั้ งแต 5 เซนติ เมตรขึ้ นไป (คํ านวณค ามวลชี วภาพเป" นคาร@ บอนด วยค า
conversion factor = 0.5) พบว ามี ปริ มาณคาร@ บอน เหนื อพื้ นดิ น 201.3 275.6 และ 160.3 ตั น
คาร@บอนตอเฮกตาร@ ตามลําดับ ซึ่งมีคาสูงกวาปริมาณคาร@บอนในแปลงตัวอยางปาดิบชื้นที่เขาชะเมา –
เขาวง ซึ่งในอดีตเคยผานการสัมปทานไมมากอนที่จะประกาศเป"นอุทยานแหงชาติ ซึ่งหมายความวา
หากพื้นที่ปาแหงนี้ไมมีการรบกวนโดยการตัดไมหรือทําใหตายแลว ปาแหงนี้ยังมีศักยภาพการสะสม
คาร@บอนไดอีกมาก
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ตารางที่ 5 ปริ มาณมวลชี วภาพและการสะสมคาร@ บอน เหนื อพื้ นดิ น ในแปลงตั วอย าง ป าดิ บชื้ น
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง
คาสถิติ

มวลชีวภาพ

คารบอน

ปริมาณการสะสมในสวนตางๆ (ตัน/เฮกตาร)
ลําต(น

กิ่ง

ใบ

ราก

รวม

10.26

5.70

0.00013

0.78

16.73

เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวม

0.0010 0.0002
0.14
0.06
0.61
0.32
226.2 101.99

8.47x10-8
0.0001
0.00004
0.12

0.0004
0.02
0.05
26.25

0.0016
0.21
0.98
354.56

คาสูงสุด
คาต่ําสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.82
2.68
0.0005 0.0001
0.0635 0.0287
0.29
0.15

0.0001
3.98x10-8
0.00003
0.00

0.3676
0.0002
0.0074
0.02

7.87
0.0007
0.10
0.46

0.059

12.34

166.6

คาสูงสุด
คาต่ําสุด

รวม

106.32

47.93

เหนอผวดน .
ใตผวดน .

ภาพที่ 29 ปริมาณมวลชีวภาพในสวนตางๆ ของไมยืนตนในแปลงตัวอยางปาดิบชื้น อุทยานแหงชาติ
เขาชะเมา - เขาวง
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18. ความสัมพันธระหวางมวลชีวภาพกับขนาดเส(นผาศูนยกลาง
เมื่อนําขนาดเสนผาศูนย@กลางมาเปรียบเทียบกับขนาดมวลชีวภาพเหนือพื้นดินพบวาปริมาณ
มวลชีวภาพมีมากในชวงขนาดเสนผาศูนย@กลางตั้งแตชวง 10 - 20 เซนติเมตร และคอยๆ เพิ่มมากขึ้น
จนถึ งขนาดเส นผ าศู นย@ กลางในช วง 40 - 50 เซนติ เมตร และมี แนวโน มค อยๆ ลดลงเมื่ อขนาด
เสนผาศูนย@กลางเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ขนาดเสนผาศูนย@กลางที่นอยกวา 10 เซนติเมตรมีจํานวนตนที่พบ
มากที่สุดเกือบ ½ เทาของจํานวนตนไมทั้งหมดที่พบในแปลงตัวอยาง แตมีปริมาณมวลชีวภาพนอย
มากเพี ยง 7.1650 ตั นต อเฮกตาร@ เท านั้ น เนื่ องจากปริ มาณมวลชี วภาพจะแปรผั นตามขนาด
เสนผาศูนย@กลางและความสูงของตนไม รวมทั้งความหนาแนนของตนไมในพื้นที่ดวย
35

1000
800

25
20

600

15

400

จํานวนต(น

มวลชีวภาพ (ตัน/เฮกตาร)

30

10
200

0

<10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-130
130-140
140-150
150-160
160-170
170-180
180-190
190-200
>200

5

0

ขนาดเส(นผาศูนยกลาง (เซนติเมตร)
มวลชีวภาพ

จํานวนตน

ภาพที่ 30 ความสั มพั นธ@ ระหว าง ปริ มาณมวลชี วภาพ เหนื อพื้ นดิ น และขนาดเส นผ าศู นย@ กลาง
ของไมยืนตน
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19. มวลชีวภาพและปริมาณการสะสมคารบอนเหนือพื้นดินตามชั้นขนาดความโต
ปริ มาณการสะสมสมของคาร@ บอนจะคิ ดเป" น ร อยละ 0.47 ของปริ มาณมวลชี วภาพ เมื่ อ
ปริ มาณมวลชี วภาพเพิ่ มมากขึ้ นและปริ มาณการสะสมคาร@ บอนเพิ่ มมากขึ้ น โดยในช วงขนาด
เสนผาศูนย@กลาง 40 - 50 เซนติเมตรมีปริมาณมวลชีวภาพมากสุดคิดเป"นรอยละ 9.98 ของปริมาณ
มวลชีวภาพทั้งหมดในแปลง รองลงมาเป"นขนาด 20 - 30 เซนติเมตร มีปริมาณมวลชีวภาพรอยละ
8.68 สวนขนาดเสนผาศูนย@กลางนอยกวา 10 เซนติเมตรมีปริมาณมวลชีวภาพเพียงรอยละ 2.18 ของ
มวลชีวภาพทั้งหมด (ภาพที่ 31) ซึ่ง จิรนันท@ และ นันทนา (2547) ใหขอคิดเห็นวาตนไมขนาดเล็ก
เหลานี้เป"นขนาดของกลุมไมที่เป"นตัวหลักในการบอกถึงศักยภาพของปาในอนาคตที่จะเพิ่มการสะสม
มวลชีวภาพและธาตุคาร@บอนไดขึ้นไปอีก

ภาพที่ 31 ปริมาณมวลชีวภาพและคาร@บอนเหนือพื้นดินของไมยืนตนตามขนาดเสนผาศูนย@กลาง
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สรุปและข(อเสนอแนะ
สรุป
แปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้น ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง/จันทบุรี
ดําเนินการโดยศูนย@นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเพชรบุรี เป"น 1 ใน 24 แปลง
ตัวอยาง ที่ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง
สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช โดยมีเปoาหมายสําหรับการนํามาใช
ในการวิเคราะห@ขอมูลนิเวศวิทยาของพื้นที่ปาอนุรักษ@ ทั้งในระดับพื้นฐาน และการประยุกต@ใชเพื่อ
การศึกษาประเด็นอื่นๆ เชน การสะสมคาร@บอนในพื้นที่ปาอนุรักษ@ ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศตอระบบนิเวศ การใชเป"นตัวแบบสําหรับการศึกษาการประยุกต@ใชเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล การใชเครื่องมือดานเศรษฐศาสตร@เพื่อการจัดการพื้นที่คุมครอง รวมทั้งการใชศึกษาทางดาน
ทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธ@ความหลากหลายทางชีวภาพของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (NBSAP) และกลยุทธ@ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมอย างยั่ งยื นตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559)
แปลงตัวอยางที่จัดทํามีขนาด 120 x 120 เมตร (1.44 เฮกตาร@) จัดเก็บขอมูลดวย
ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร@ (GIS) มี พิกั ดกึ่งกลางแปลงตัวอยางที่ 794797E 1438096N ในระบบ
WGS 1984 โซน 47N
ในแปลงตัวอยางขนาด 120 x 120 เมตร ไดดําเนินการศึกษาพรรณไมยืนตน (tree)
ไมหนุม (sapling) และกลาไม (seedling) โดยแบงแปลงตัวอยางออกเป"นแปลงยอยขนาด 10 x 10
เมตร เพื่อสํารวจไมยืนตน โดยบันทึกชื่อพรรณไม ขนาดเสนรอบวง ความสูง และการปกคลุม แปลง
ยอยขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อสํารวจไมหนุม และแปลงยอยขนาด 1 x 1 เมตร
ผลการศึ กษาพบพรรณไมยื นตนในแปลงตัวอยางที่มี ขนาดความโตวัดรอบ (gbh)
ตั้ งแต 14.0 เซนติ เมตรขึ้ นไป 1,673 ต น จํ าแนกได เป" น 185 ชนิ ด 94 สกุ ล 45 วงศ@ มี ม ะไฟ (B.
ramniflora) พุงทะลาย (S. scaphigerum) และพันธุ@ไมในวงศ@จันทน@เทศ (Myristicaceae) เป"นพันธุ@
ไม เด นในพื้ นที่ ศึ กษา ในขณะที่ พั นธุ@ ไม วงศ@ กระโดน ( Lecythidaceae) และว งศ@ สํ าโรง
(Sterculiaceae) เป"นสกุลที่มีจํานวนตนมากที่สุด ไมหนุมในแปลงตัวอยางพบ 127 ชนิด โดยคอแลน
(X. noronhianum) เป" นชนิ ดที่ พบมากที่ สุ ด ส วนกล าไม พบ 144 ชนิ ด โดย รางแดง ( V.
denticulata) และ จิกนม (B. macrostachya) เป"นชนิดที่พบมากที่สุด
การศึกษาลักษณะโครงสรางของสังคมป าสามารถแบงชั้ นเรือนยอดได 4 ชั้น คื อ
เรือนยอดชั้นที่ 1 เป"นชั้นเรือนยอดที่สูงที่สุดมีลักษณะของการปกคลุมเรือนยอดที่ไมตอเนื่องกัน มี
ความสูงตั้งแต 30 เมตรขึ้นไป ไมในชั้นเรือนยอดนี้เชน ยางเสียน (D. gracilis) สะเดาปา (Unknown
specie) ไทร (Ficus sp.) และไมดัชนี ไดแก พุงทะลาย (S. scaphigerum) ปออีเกง (P. tinctorium)
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กระบก (I. malayana) พันธุ@ไมสกุลหวา (Syzygium sp.) เป"นตน เรือนยอดชั้นที่ 2 เป"นเรือนยอดชั้น
รองถัดจากชั้นบนสุด มีความสูง 20 - 30 เมตร ลักษณะการปกคลุมเรือนยอดตอเนื่องกันเล็กนอย
ไมชั้นเรือนยอดนี้ ไดแก กระทุม (A. chinensis) เลือดควาย (Horsfieldia sp.) ยมหอม (T. ciliata)
ลําปoาง (P. diversifolium) ชุมแพรก (H. javanica) นางเลว (C. martabanicus var. harmandii)
เป"นตน เรือนยอดชั้นที่ 3 เป"นชั้นเรือนยอดความสูง 10 - 20 เมตร ลักษณะการปกคลุมจะตอเนื่องกัน
พรรณไมที่พบไดแก ยางนา (D. alatus) กระบาก (A. costata) พุงทะลาย (S. scaphigerum) ลิ้นจี่
(L. chinensis) มะไฟ (B. ramiflora) นางเลว (C. marabanicus var. harmandii) สั งหยู ดํ า ( P.
rugosa) กระทอนปา (S. koetjape) หวาเขา (Syzygium sp.) ชมพูปา (S. aqueum) พันธุ@ไมจําพวก
มะเดื่ อ ( Ficus spp.) มะม วงกิ เลน ( M. cochinchinensis) มะปริ ง ( B. oppositifolia) เนี ยน ( D.
pyrrhocarpa) พญารากดํา (D. rubra) ทํามัง (L. elliptica) รง (G. hanburi) เป"นตน และเรือนยอด
ชั้นที่ 4 เป"นชั้นเรือนยอดความสูงต่ํากวา 10 เมตร สวนใหญเป"นลูกไมของชนิดพันธุ@ในชั้นเรือนยอด
บนสุดและชั้นเรือนยอดที่ 2 และชั้นที่ 3
ขนาดพื้นที่หนาตัดของไมยืนตน ในแปลงตัวอยางปาดิบชื้นรวมทั้งหมดเทากับ 66.75
ตารางเมตร หรือคิดเป"น 46.35 ตารางเมตรตอเฮกตาร@ โดยมีพื้นที่หนาตัดเฉลี่ย 0.04 ตารางเมตรตอ
ตน หรือคิดเป"นพื้นที่ไดเพียงรอยละ 0.47 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง วงศ@พรรณไม (family) ที่มีขนาด
พื้นที่หนาตัดมากที่สุด 6 วงศ@ คือ วงศ@กระบก (Irvingiaceae) วงศ@สําโรง (Streculiaceae) วงศ@มะเดื่อ
(Moraceae) วงศ@ ยาง ( Dipterocarpaceae) วงศ@ กระท อน ( Meliaceae) และวงศ@ ตะแบก
(Lythraceae) ส วนชนิ ดพั นธุ@ ที่ มี ขนาดพื้ นที่ หน าตั ดมากที่ สุ ด ในแปลงตั วอย าง 7 ชนิ ด กระบก
(I. malayana) พุงทะลาย (S. Scaphigerum) พันธุ@ไมสกุลไทร (Ficus sp.) ยางเสียน (D. gracillis)
กระทุม (A. chinensis) ตะแบก (L. cuspidata) และ ปออีเกง (P. tinctorium)
พื้นที่เฉลี่ยตอตนของไมยืนตนเทากับ 1,162 ตนตอเฮกตาร@ ชนิดที่มีพื้นที่เฉลี่ยตอตน
มากที่สุดคือ จิกนม (B. macrostachya) รองลงมาคือ คอแลน (X. noronhianum) พุงทะลาย (S.
scaphigerum) มะไฟ (B. ramiflora) ปออีเกง (P. tinctorium) มะเดื่อปลองดิน (F. heterostyla)
และกอมขม (P. javanica)
พื้นที่เฉลี่ยตอตนของไมหนุมเทากับ 496.53 ตนตอเฮกตาร@ ชนิดที่มีพื้นที่เฉลี่ยตอตน
มากที่สุดคือ คอแลน (X. noronhianum) รองลงมา คือ จิกนม (B. macrostachya) พุงทะลาย (S.
scaphigerum) สังหยูดํา (P. rugosa) คลุม (D. arundastrum) มะไฟ (B. ramiflora)
พื้นที่เฉลี่ยตอตนของกลาไมเทากับ 441.67 ตนตอเฮกตาร@ ชนิดที่มีพื้นที่เฉลี่ยตอตน
มากที่ สุ ดคื อ รางแดง (V. denticulata) รองลงมา คื อ จิ กนม (B. macrostachya) ว านสาวหลง
(A. biflorum) พุงทะลาย (S. scaphigerum) เนียน (Diospyros sp.) และกระบาก (A. costata)
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ปริ มาตรไม ในแปลงตั วอย างรวม 617.96 ลู กบาศก@ เมตร หรื อคิ ดเป" น 429.14
ลูกบาศก@เมตรตอเฮกตาร@ ปริมาตรไมเฉลี่ยเทากับ 0.37 ลูกบาศก@เมตรตอตน โดยชนิดไมที่มีปริมาตร
มากที่สุด 7 ชนิด คือ กระบก (I. malayana) พุงทะลาย (S. scaphigerum) พันธุ@ไมสกุลไทร (Ficus
sp.) ยางเสี ยน ( D. gracillis) ตะแบก (L. cuspidata) กระทุ ม (A. chinensis) ปออี เก ง ( P.
tinctorium) เมื่ อพิ จารณาปริ มาตรไม ตามวงศ@ ลํ าดั บวงศ@ ที่ มี ปริ มาตรมากที่ สุ ด คื อ วงศ@ กระบก
(Irvingiaceae) วงศ@สําโรง (Sterculiaceae) วงศ@ขนุน (Moraceae) วงศ@ยาง (Dipterocarpaceae)
วงศ@กระทอน (Meliaceae) วงศ@ตะแบก (Lythraceae) และวงศ@ลําไย (Sapindaceae)
ความหนาแน นสั มพั ทธ@ (relative density) ของไม ยื นต นพบว า จิ กนม (B.
macrostachya) มีคาความหนาแนนมากที่สุด รองลงมาคือ คอแลน (X. noronhianum) พุงทะลาย
(S. scaphigerum) มะไฟ (B. ramiflora) ปออี เก ง ( P. tinctorium) และมะเดื่ อปล องดิ น (F.
heterostyla) จําพวกไมหนุม คอแลน (X. noronhianum) เป"นชนิดที่มีคาความหนาแนนมากที่สุด
รองลงมาคือ จิกนม (B. macrostachya) พุงทะลาย (S. scaphigerum) สังหยูดํา (P. rugosa) คลุม
(D. arundastrum) และมะไฟ (B. ramiflora) สวนกลาไม รางแดง (V. denticulata) เป"นชนิดที่มี
คาความหนาแน นสั มพั ทธ@ มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ จิ กนม (B. macrostachya) ว านสาวหลง ( A.
biflorum) พุงทะลาย (S. scaphigerum) เนียน (D. pyrrhocarpa) และกระบาก (A. costata)
ชนิดที่ มีคาความถี่สัมพัทธ@มากที่ สุดคือ จิกนม (B. macrostachya) รองลงมาคื อ
พุ ง ทะลาย (S. scaphigerum) มะไฟ (B. ramiflora) คอแลน (X. noronhianum) ปออี เ กง (P.
tinctorium) แ ล ะ มะ เดื่ อป ล อ งดิ น ( F. heterostyla) จํ า พว กไ มหนุ มพ บว าค อแ ล น ( X.
noronhianum) มี ค าค าความถี่ สั มพั ทธ@ ม ากที่ สุ ด รองลงมา คื อ จิ ก นม (B. macrostachya)
พุ ง ทะลาย (S. scaphigerum) สั งหยู ดํ า ( P. rugosa) คลุ ม ( D. arundastrum) มะไฟ (B.
ramiflora) สวนกลาไมพบวารางแดง (V. denticulata) ซึ่งเป"นไมเลื้อยมีความถี่สัมพัทธ@มากที่สุด
รองลงมา คือ จิกนม (B. macrostachya) วานสาวหลง (A. biflorum) พุงทะลาย (S. scaphigerum)
เนียน (D. pyrrhocarpa) กระบาก (A. costata)
ไมตนมี ช นิ ด ที่ มี ค าดั ช นี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ จิ ก นม (B. macrostachya)
เนื่ องจากเป" นชนิ ดที่ มีความหนาแน นและพบในแปลงตั วอยาง มากที่ สุด รองลงมาคือ กระบก (I.
malayana) พุงทะลาย (S. scaphigerum) คอแลน (X. noronhianum) มะไฟ (B. ramiflora) ปออีเกง
(P. tinctorium) และยางเสี ย น (D. gracillis) ไมหนุ มมี ช นิ ด ที่ มีค าดั ช นี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ
คอแลน (X. noronhianum) รองลงมา คือ จิกนม (B. macrostachya) พุงทะลาย (S. scaphigerum)
สังหยูดํา (P. rugosa) คลุม (D. arundastrum) และมะไฟ (B. ramiflora) สวนกลาไมมีชนิดที่มีคา
ดัชนีความสําคัญมากที่สุดคือ รางแดง (V. denticulata) รองลงมา คือ จิกนม (B. macrostachya)
ว านสาวหลง (A. biflorum) พุ ง ทะลาย (S. scaphigerum) เนี ย น (D. pyrrhocarpa) กระบาก (A.
costata)
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การกระจายตามชั้นเสนผาศูนย@กลางความสูงเพียงอก พบวามีการกระจายเป"นรูปตัว
แอล (L – shape) กลาวคือ จํานวนตนไมที่มีขนาดความโตนอยจะมีปริมาณมากและจํานวนตนจะ
ลดลงอยางสม่ําเสมอเมื่อมีขนาดเสนผาศูนย@กลางเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงใหทราบวาป าดิบชื้นบริเวณนี้ มี
หลายชวงอายุไมที่มีการทดแทนอยูตลอดเวลา แสดงถึงศักยภาพของปาที่ยังมีความสมบูรณ@
การกระจายตามชั้นขนาดความสูงของไมยืนตนในแปลงตัวอยาง มีคาความสูงเฉลี่ย
เทากับ 9.72 เมตร พบวาพันธไม
ุ@ สวนใหญมีความสูงระหวาง 4 - 8 เมตร โดยสวนใหญพันธุ@ไมในกลุม
นี้ ไดแก จิกนม (B. macrostachya) ที่พบในแปลงตัวอยางมากกวา 300 ตน มะไฟ (B. ramiflora)
มะเดื่อปลองดิน (F. heterostyla) และคําแสด (M. philippensis) เป"นตน การกระจายของความถี่
ตามชั้นขนาดความสูง ลดลงอยางสม่ําเสมอเมื่อมีความสูงเพิ่มขึ้น
การศึกษาความสัมพันธ@ระหวางขนาดความโตลําตนและความสูง โดยนําคาความโต
เสนผาศูนย@กลางที่ระดับอก (dbh.) และความสูงทั้งหมด (total height) มาหาความสัมพันธ@ พบวามี
ความสัมพันธ@ในรูปของกราฟลอกาลิทึม (Logaristhmic function) มีรูปของสมการความสัมพันธ@ คือ
H

=

6.5554 x ln (dbh) - 5.3934

, R2 = 0.7592

เมื่ อ H คื อ ความสู งทั้งหมด (total height) หนวยเป" นเมตร และ dbh คื อขนาด
เสนผาศูนย@กลางระดับอก หนวยเป"นเซนติเมตร
ผลการคํ านวณร อยละการปกคลุ มของเรื อนยอดไมยื นตนในแปลงตัวอย าง ด วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@พบวามีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไมยืนตนทั้งหมด 9,026.71 ตารางเมตร
หรือคิดเป" นร อยละ 90.27 ของพื้ นที่ แปลงตัวอย าง ซึ่ งกลาวไดว ามี การปกคลุมของเรือนยอดไมที่
คอนขางหนาแนนมาก โดยพรรณไมวงศ@ขนุน (Moraceae) เป"นวงศ@ที่มีพื้นที่การปกคลุมเรือนยอดไม
ยืนตนทั้งหมด 2,228.25 ตารางเมตร หรือคิดเป"นรอยละ 20.69 ของพื้นที่แปลงตัวอยาง รองลงมาคือ
วงศ@กระบก (Irvingiaceae) วงศ@ลํ าไย (Sapindaceae) วงศ@ สําโรง (Sterculiaceae) วงศ@ กระทอน
(Meliaceae) วงศ@เปลา (Euphorbiaceae) วงศ@จิก (Lecythidaceae) วงศ@กระดังงา (Annonaceae)
วงศ@จันทน@เทศ (Myristicaceae) วงศ@ยาง (Dipterocarpaceae) วงศ@ตะแบก (Lytraceae) วงศ@มะมวง
(Anacardiaceae)
การศึกษาคาดัชนีความหลากหลายของไมตน ไมหนุม และกลาไม พบวามีคาความ
หลากหลายตามวิธีของ Shannon - Weiner (H’) ของไมยืนตนเทากับ 3.85 ไมหนุมเทากับ 3.86
และกลาไมเทากับ 4.32 สวนคาดัชนีความหลากหลายของ Simpson (D) ของไมยืนตนเทากับ 0.94
ไมหนุมเทากับ 0.97 และกลาไมเทากับ 0.98 คาความสม่ําเสมอ (evenness) ไมยืนตนเทากับ 0.74
ไมหนุมเทากับ 0.85 และกลาไมเทากับ 0.87 ซึ่งคาความหลากหลายที่คํานวณไดทั้ง 3 วิธีพบวามีคา
ความหลากหลายสูงทั้งไมยืนตน ไมหนุมและกลาไม โดยกลาไมมีคาความหลากหลายสูงมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับไมยืนตนและไมหนุม

78
การประเมินหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของตนไมในแปลงตัวอยาง มีปริมาณมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินและในสวนของราก เทากับ 328.31 และ 26.25 ตัน/เฮกตาร@ ตามลําดับ มวลชีวภาพรวม
เฉลี่ยตอตนเทากับ 0.21 ตัน/เฮกตาร@ และเมื่อทําการประมาณคาการกักเก็บคาร@บอนในตนไม พบวา
การกักเก็บคาร@บอนเหนือพื้นดินและในสวนของรากของปาดิบชื้นในการศึกษาครั้งนี้ เทากับ 154.31
และ 12.34 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ ตามลําดับ คาปริมาณการเก็บคาร@บอนเฉลี่ยตอตนเทากับ 0.10
ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ ซึ่งถือวามีคาสูง โดยปริมาณการกักเก็บคาร@บอนในสวนลําตนมีคามากที่สุด
106.3 ตันคาร@บอนตอเฮกตาร@ ซึ่งสามารถเก็บคาร@บอนไดมากกวาสองเทาเมื่อเทียบกับสวนของกิ่ง
สวน ขนาดตนไมที่มีศั กยภาพในการกั กเก็ บคาร@บอนมากที่ สุดในป าดิบชื้นที่ อุทยานแหงชาติ
เขาชะเมา – เขาวง อยูในชวงขนาดเสนผาศูนย@กลาง 40 – 50 เซนติเมตร สวนตนไมที่มีขนาดนอยกวา
10 เซนติเมตร แมจะพบมากแตกลับมีการสะสมคาร@บอนอยูนอย เนื่องจากลําตนมีขนาดเล็ก ปริมาณ
มวลชีวภาพมีนอยเมื่อเทียบกับตนที่มีขนาดใหญ ในทางกลับกัน ไมขนาดเล็กเหลานี้จะเป"นตัวที่บง
บอกถึงศักยภาพในการกักเก็บคาร@บอนในพื้นที่ปาไมที่ดีในอนาคต ซึ่งหมายความวาหากไมยืนตน
ขนาดใหญลมตายลง ไมขนาดเล็กเหลานี้ก็จะมีความพรอมที่จะเติบโตขึ้นมาเป"นแหลงสะสมคาร@บอน
ทดแทนไดทันทีโดยไมตองรอกระบวนการทดแทนในระดับลูกไมกลาไม การศึกษาถึงโครงสรางไมใน
กลุมนี้จึงมีความสําคัญไมนอย
ข(อเสนอแนะ
ผลการศึกษาที่ไดนําเสนอในรายงานฉบับนี้เป"นเพียงขอมูลเบื้องตนเทานั้น เพื่อใหเขาใจระบบ
นิเวศปาไมมากขึ้นควรมีการศึกษาปริมาณการรวงหลนของไมแตละชนิดในแปลงตัวอยาง ปริมาณซาก
พืชที่ยอยสลายตอปG ปริมาณคาร@ บอนที่ปลดปลอยออกมาจากการยอยสลายซากพืชและซากสัตว@
ภายในแปลงตั วอย าง และ การไหลเวี ยนของธาตุ อาหาร ซึ่ งสิ่ งเหล านี้ จะสั มพั นธ@ กั บป7 จจั ยทาง
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ลักษณะทางกายภาพของดิน และโครงสรางปา เป"น
ตน นอกจากนี้แลวการประเมิ นมูลคาทางเศรษฐศาสตร@ของทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะประโยชน@
ทางออมของทรัพยากรที่ไมมีราคาตลาด เชน เป"นแหลงตนน้ําลําธาร เป"นแหลงหากินและที่อยูอาศัย
ของสัตว@ปา ชวยรักษาหนาดินและรักษาสมดุลของการไหวเวียนธาตุอาหารภายในระบบนิเวศ เป"นตน
การปะเมินมูลคาแมประเมินไดยาก หากแตเป"นสิ่งจําเป"น การทราบมูลคาทางเศรษฐศาสตร@จะเป"น
ขอมูลสําคัญในการประกอบการตัดสินใจของหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อการวางแผนการจัดการพื้นที่
หรือการใชประโยชน@ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ@ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในระยะยาว แปลงตัวอยางถาวรที่ไดดําเนินการนี้ จะเป"นแหลงขอมูลสําคัญสําหรับการตอบ
คําถามตางๆ อีกหลายประการไดเป"นอยางดี

79

เอกสารและสิ่งอ(างอิง
กรมป าไม. 2544. ชื่ อพรรณไมแห งประเทศไทย เต็ ม สมิ ตินั นท@. ส วนพฤกษศาสตร@ ป าไม สํานั ก
วิชาการปาไม กรมปาไม, กรุงเทพฯ. 810 น.
กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช. 2548. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย. โรง
พิมพ@การศาสนา, กรุงเทพฯ. 187 น.
กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช. 2550. พรรณไมเกียรติประวัติของไทย. บริษัทประชาชน
จํากัด,กรุงเทพฯ 204 น.
กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช. ม.ป.ป. ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร@.
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. 2546. การฟžŸนตัวของทรัพยากรปาไมในศูนย@ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริระหว างปG พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2545. คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม. 42 น.
จอร@น พาร@. 2553. สัตว@เลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทย. สารคดี, กรุงเทพฯ. 216 หนา
จิรนันท@ ธีระกุลพิสุทธิ์ และ นันทนา คชเสนี. 2547. ศักยภาพการสะสมธาตุคาร@บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินของระบบนิเวศปาทองผาภูมิ. ใน การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทางดานปาไม : ปาไมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา
และพันธุ@พืช, กรุงเทพฯ.
ดอกรัก มารอด. 2542. การสุมตัวอยางสังคมพืช. น. 130 – 138. ใน แนวทางในการศึกษาความ
หลากหลายทางชี วภาพ. โครงการจั ดตั้ งศู นย@ ศึ กษาความหลากหลายทางชี วภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@. อักษรสยามการพิมพ@, กรุงเทพฯ. 407 น.
ดอกรัก มารอด. ม.ป.ป. เทคนิคการสุมตัวอยางและการวิเคราะห@สังคมพืช. ภาควิชาชีววิทยาปาไม
คณะวนศาสตร@ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร@ . กรุ ง เทพ. 26 หนา. เอกสารเผยแพร ใน
http://bioff.forest. ku.ac.th/PDF_FILE/MAY_2011/DOKRAK_2011.pdf เขาถึ ง 16
ธันวาคม 2555
ทรงธรรม สุ ขสว าง ธรรมนู ญ เต็ มไชย ชั ยยงค@ บั วบาน คมเชษฐา จรุ งพั นธ@ สรรเสริ ญ ทองสมนึ ก
พรธวัช เฉลิมวงศ@ ชัยณรงค@ เรืองทอง ศุภพร เปรมปรีดิ์ ปรารพ แปลงงาน และหทัยรัตน@ นุกูล.
การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพื้นที่อุทยานแหงชาติ : เครือขายแปลงตัวอยางถาวร
ในปาเขตรอน. น. 2 – 12. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไม
ประเทศไทย “ความรูนิเวศวิทยาเพื่อการฟžŸนฟู (Ecological Knowledge for Restoration)”
ระหวางวันที่ 24 – 26 มกราคม 2556. อักษรสยามการพิมพ@, กรุงเทพฯ.

80
ธรรมนูญ เต็มไชย และ อภิชา อยูสมบูรณ@. 2555. เทคนิคการวัดตนไม. สํานักอุทยานแหงชาติ กรม
อุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช. 49 น.
ธรรมนูญ เต็มไชย และทรงธรรม สุขสวาง. 2555. การศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวโดยใชแปลงตัวอยาง
ถาวรในอุทยานแหงชาติ. ใน การประชุมวิชาการเรื่อง “นิเวศวิทยาปาไม” ในวันที่ 26 – 27
มกราคม 2555 ณ คณะวนศาสตร@ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@
ธรรมนูญ เต็มไชย และพิทยารัตน@ ใจแกว. 2553. การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@ในการจัดการ
ขอมูลในแปลงตัวอยางถาวร เลม 1. ศูนย@ศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี.
สวนศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และ
พันธุ@พืช, 115 น.
ธวัชชัย สันติสุข. 2550. ปาของประเทศไทย. กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช. กรุงเทพฯ
120 น.
นวลปราง นวลอุไร. 2549. การเปรียบเทียบคาดัชนีพื้นที่ผิวใบและปริมาณคาร@บอนสะสมที่อยูเหนือ
พื้นดินของระบบนิเวศปาไมและการรับรูจากระยะไกลบริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ@, จุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม@ ระวี ถาวร ลดาวัลย@ พวงจิตร และ สมหญิง สุนทรวงษ@. 2554. เรดด@พลัส :
ประเด็นรอนในเวทีเจรจาโลก แนวคิด และรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย. สถาบัน
ธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 150 น.
พงษ@ศักดิ์ สหุนาฬุ. 2538. ผลผลิตและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไม. คณะวน
ศาสตร@ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@, กรุงเทพฯ. 651 น.
ศูนย@นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเพชรบุรี เขตหามลาสัตว@ปาถ้ําคางคาว –
เขาชองพราน และอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง. 2556. รายงานความกาวหนาผลการ
ปฏิบัติงานโครงการศึกษาและสํารวจความหลายทางชีวภาพของปาไมและสัตว@ปาบริเวณแนว
เชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุ@สัตว@ปาเขาอางฤาไนและอุทยานแหงชาติเขาชะเมาเขาวง ในกลุมปาตะวันออก ฤดูกาลที่ 1 (ธันวาคม 2555 – เมษายน 2556). กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช. 36 น.
ศูนย@ศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี. 2554. ขอมูลทั่วไปในแปลงตัวอยางถาวรปาสน
สองใบ อุทยานแหงชาติพุเตย. ศูนย@ศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี สวน
ศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@
พืช. สามใบเถาก¤อปปGŸปรินท@, เพชรบุรี. 106 น.

81
สถิ ตย@ วั ชรกิ ตติ . 2525. การสํ ารวจทรั พยากรป าไม . ภาควิ ชาการจั ดการป าไม คณะวนศาสตร@
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@, กรุงเทพฯ. 172 น.
สราวุธ คลอวุฒิมันตร@ พัชนี วิชิตพันธุ@ และ ประภา โซ¤ะสลาม. 2555. ปฏิบัติการนิเวศวิทยา. คณะศิลป
ศาสตร@ และวิ ทยาศาสตร@ มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร@ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน. สํ า นั ก พิ ม พ@
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@, กรุงเทพ. 212 หนา
สามารถ มุขสมบัติ และ ธัญนรินทร@ ณ นคร. 2538. การใช Spiegel Relascope เพื่อจัดสราง
ตารางปริมาตรไม บริเวณปาสาธิตเซคเตอร@แมแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง. กลุมพัฒนาการ
จัดการปาไมและปาสาธิต สวนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการปาไม สํานักวิชาการปาไม
กรมปาไม, กรุงเทพฯ. 69 น.
สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ สํ านั กนายกรั ฐมนตรี . 2554.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559. นายกรัฐมนตรี.
137 น.
สํานักงานหอพรรณไม. 2551. พืชหายากของประเทศไทย. สํานักวิจัยการอนุรักษ@ปาไมและพันธุ@พืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตว@ปา และพันธุ@พืช. โรงพิมพ@ชุมนุมสหกรณ@การเกษตรแหงประเทศ
ไทย, กรุงเทพฯ. 230 น.
อุทิศ กุฏอินทร@. 2542. นิเวศวิทยา พื้นฐานเพื่อการปาไม. คณะวนศาสตร@ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@,
กรุงเทพฯ. 566 น.
Barcelona Field Studies Center. 2012. Simpson’s Diversity Index. http://geographyfieldwork.
com/printIT.php3 เขาถึง 3 มีนาคม
Condit, R., 1956. Tropical forest census plots : methods and results from Barro Colorado
Island, Panama and a comparison with other plots. Smithsonian Tropical
Research Institute. R.G. Landes Company Georgetown, Germany. 211 p.
Fisher, R.A., A.S. Corbet and C.B. Williams. 1943. The relation between the number of
species and the number of individuals in a random sample of an animal
population. J. Anim. Ecol. 12: 42-58. อ/างโดย เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. 2546. การฟžŸนตัว
ของทรัพยากรปาไมในศูนย@ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริระหวางปG
พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2545. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม. 42 น.
Forest Herbarium. 2005. A Preliminary Check-list of Threatened Plants in Thailand.
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department. Bangkok, Thailand.
196 p.

82
Hikmat, A. 2005. Biomass Estimation, Carbon Storage and Energy Content of Three
Virgin Jungle Reserves in Peninsular Malasia. Pp. 1 – 8. In Media Konservasi Vol.
X, No. 2 December 2005.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006. Draft 2006 IPCC Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories: Chapter 4: Forest land. IPCC, United
Kingdom.
Mirmanto E., H. Simbolon, R. Abdulhadi & Y. Purwanto. The importance of permanent
plots to biodiversity assessment : case study in Jawa, Sumatra and Kalimantan.
National park office. 2010. National Parks in Thailand. Department of National Parks,
Wildlife and Plant Conservation. Nature Tree Co. Ltd., BKK. 296 p.
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department. 2005. Forest Herbarium,
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department. Bangkok. 196 p.
Office of Natural Resource and Environmental Policy and Planning. 2006. Thailand Red
Data : Plants. Integrated Promotion Technology Co., Ltd, Bangkok. 256 p.
Okawa H., Yoda K., Kira T., Ogino K., Kira T. 1965. Comparative ecological study on three
main types of forest vegetation in Thailand II. Plant biomass. P 49 – 80. in Nature
and Life in Southeast Asia Volume IV, Fauna and Flora Research Society. Kyoto,
Japan
Smiths, N.A.C., Schaminee, J.H.J., and van Duuren, L. 2002. 70 years of permament plot
research in the Netherlands. Opulus Press Uppsala, Sweden. Applied Vegetation
Science 5 : 121 – 126.
Tadang N. 2012. The Assessment of Carbon Storage in Forest ecosystems in Ko Chang
National Park, Trat Province, Thailand, Master’s thesis, Mahodol University,
Nakhon Pathom, Thailand.

83

ภาคผนวก

