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 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานภาพและความหลากหลายดานพรรณพืช ศึกษาโครงสรางปา และ
การกระจายของพืชพรรณที่เปนตัวแทนอุทยานแหงชาตแิกงกรุง เพื่อใชเปนฐานขอมูลรวบรวมตัวอยางพันธุพืชปา และใชเปน
แปลงตัวอยางถาวรเพื่อศึกษาดานอ่ืน ๆ ในอนาคต เชน การประเมินมวลชีวภาพ การประเมินการสะสมคารบอน เพื่อการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยการวางแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 120x120 เมตร เพื่อสํารวจพันธุไมที่
เปนไมใหญ (tree) ไมหนุม (sapling) และลูกไม (seedling) ผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชพรรณในพื้นที่
ศึกษา พบวาแปลงปาดิบชื้นสังคมเคียนทรายอุทยานแหงชาติแกงกรุง มีชนิดพันธุไมใหญ (tree) ในแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 10 
x 10 เมตร จํานวน 144 แปลง พบไมใหญที่มีขนาดความโตที่ความสูงเพียงอก (girth breast height ; GBH) ตั้งแต 13.5 
เซนติเมตร ขึ้นไป จํานวน 1,447 ตน 54 วงศ (family) 200 ชนิด (species) วงศที่พบมากที่สุด คือ Euphorbiaceae จํานวน 
24 ชนิด พันธุไมเดนในแปลงตัวอยางถาวร ไดแก เคียนทราย (Shorea gratissima Dyer) ทังใบยาว (Litsea machilifolia 
Gamble) และไขเขียว (Parashorea stellata Kurz) โดยมีคาดัชนีความสําคัญ (Important Value Index ; IVI ) เทากับ 
13.848, 12.852 และ 11.093 ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุของไมใหญในแปลงตัวอยางมีคาที่คอนขางสูง 
โดยเม่ือคํานวณตามวิธีของ Shannon-Wiener Index (H') มีคาเทากับ 4.696 ตามวิธีของ Simpson diversity Index มีคา
เทากับ 0.987 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไมใหญที่มีขนาดเสนวัดรอบ (GBH) ตั้งแต 13.5 ซ.ม. ขึ้นไป โดยใชสมการแอลโลเม
ตรี ของ Tsutsumi (1983) สามารถคํานวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเฉล่ียเทากับ 371.005 ตัน/เฮกตาร การสะสมของธาตุ
คารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชหลักของ IPCC (2006) มีคาเทากับ 174.372 ตันคารบอนไดออกไซด/เฮกตาร จาก
ผลการศึกษาชั้นเรือนยอด เรือนยอดชั้นที่ 1 เปนชั้นเรือนยอดที่สูงที่สุด มีลักษณะของการปกคลุมเรือนยอดที่โดดเดนไม
ตอเน่ืองกัน ความสูงตั้งแต 25 เมตรขึ้นไป เรือนยอดชั้นที่ 2 เปนเรือนยอดที่อยูถัดจากชั้นบนสุดลงมา ความสูง 15 - 25 เมตร 
ลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดตอเน่ืองกันเล็กนอย จากการศึกษาแสดงใหเห็นถึงศักยภาพที่สูงของกลุมปาดิบชื้นภาคใต
ตอนบนที่มีความหนาแนนและหลากหลายของพันธุพืชสูง ซ่ึงจะสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาดิบชื้น
และมีบทบาทในการสะสมคารบอนทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to assess the status and diversity of plants. Forest structure and 
distribution of vegetation representing Kaeng Krung National Park. Used as a database to gather wild 
plants. And used as permanent sample plots to study other aspects such as assessment of future 
biomass. Carbon sequestration assessment to manage biodiversity sustainably. By placing permanent 
sample plot of 120x120 meters to survey the species tree (tree) young trees (sapling) and lace (seedling) 
survey biodiversity and vegetation in the study area. Found that converting rainforests social Kaeng Krung 
lapping the sand. The species tree (tree) in the permanent sample plot of 10 x 10 meters, the 144 
Convertible found that the size, growth at breast height (girth breast height; GBH) from 13.5 cm to 1,447 
from 54 families. (family) 200 species (species) family , the most common is Euphorbiaceae , 24 species 
featured index species in the permanent sample plot were lapping the Shorea gratissima Dyer, Litsea 
machilifolia Gamble and Parashorea stellata Kurz by the index key (Important Value Index; IVI) were 
13.848 , 12.852 and 11.093 , respectively, the diversity index of species of trees in the sample plots were 
relatively high. When calculated according to Shannon-Wiener Index (H ') is equal to 4.696 according to 
the method of Simpson diversity Index is equal to 0.987 above-ground biomass of tree size by measuring 
around (GBH) from 13.5 cm to the equation. The allometric by Tsutsumi (1983) to calculate the average 
aboveground biomass was 371.005 tons / ha of carbon accumulation in above-ground biomass . Using the 
IPCC (2006) is equal to 174.372 tonnes of carbon / ha . The canopy of the study the canopy canopy layer 
1 is the highest. Look of the covered canopy dominant incoherent. Height from 25 meters above the 
forest canopy canopy layer 2 is next to the top floor down to a height of 15-25 meters, continuous 
canopy cover slightly. The study demonstrates the high potential of the upper southern rainforests with 
high density and diversity of plant species. Which will affect the biodiversity of the rainforest ecosystem 
and its role in carbon sequestration, both present and future. 
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บทนํา  
 ป า ไม นั บว า เป นทรั พ ยากรธร รมชาติ ที่ มี
ความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีพของมนุษยทั้งทางตรงและ
ทางออม ในทางตรงน้ันปาไมถือเปนแหลงที่มาของปจจัย 
4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค
รวมทั้งเปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ เปนแหลง
ศึกษาทางวิชาการ สวนประโยชนทางออม เชน มี
ความสําคัญตอสมดุลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี
ยังเปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพอีกดวย 

ประเทศไทยร่ํ ารวยอุดมสมบูรณดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพมาแตโบราณกาล ตั้งแตอดีตจวบ
จนปจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพได มีสวน
สนับสนุนค้ํ าจุนใหวิถีชี วิตของคนไทยดําเ นินไปโดย
สมบูรณพูนสุข ไมแรนแคน อดอยากหิวโหย ประเทศไทย
มีพื้นที่บนบก 513,115 ตารางกิโลเมตร และมีที่ตั้งอยูใน
เขตสภาพภูมิอากาศแถบรอนชื้น ณ ใจกลางของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  จึงกอให เ กิดสภาพธรรมชาติ อัน
หลากหลาย เปนสะพานเชื่อมตอสังคมส่ิงมีชีวิตจากเขต
เหนือของโลกแถบเทือกเขาหิมาลัยและตอนใตของจีน กับ
คาบสมุทรมลายู รวมถึงสังคมส่ิงมีชีวิตแบบรอนแหงแลง
จากกัมพูชาและลาว จึงเปนแหลงกําเนิดของระบบนิเวศ
เขตรอนหลากหลายประเภท 

จากสภาพความหลากหลายของภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศในพื้นที่ที่อยูในระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ที่ตางกัน มีปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิและปจจัยอ่ืน ๆ เชน
สภาพพื้นดินที่แตกตางกัน ไดเอ้ืออํานวยใหเกิดความ
หลากหลายของประเภทของปาตามธรรมชาติ เปนปาไม
ผลัดใบ เชน ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาชายเลน ปาผลัดใบ
เชน ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาที่มีลักษณะพิเศษ 
เชน ปาชายหาด ปาเขาหินปูน เปนตน ซ่ึงปาแตละ
ประเภทจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวและมีส่ิงมีชีวิตที่ปรับตัว
อาศัยอยูในแตละพื้นที่แตกตางกัน 

อุท ย า น แ ห ง ช า ติ เ ป น พื้ น ที่ คุ ม ค ร อ ง ที่ มี
ความสําคัญยิ่งในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การศึกษา คนควา วิจัยที่หลากหลาย เน่ืองจากพื้นที่
ดังกลาวครอบคลุมระบบนิเวศที่เอ้ืออํานวยตอการปองกัน
รักษาตนนํ้าลําธาร เปนแหลงสงวนพันธุพืช เปนที่อยูอาศัย
ของสัตวปา พื้นที่อุทยานแหงชาติจึงอาจทําหนาที่รองรับ
การใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ  

สถานภาพปจ จุบันและอนาคตของความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย อยูในภาวะที่กลาว
ไดวาลอแหลมอยางยิ่ง เน่ืองจากการเปนประเทศกําลัง
พัฒนา และมีความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติสูงมาก

ในทุกระดับของสังคม แตความพยายามในการอนุรักษ
ของประเทศไทยไมสามารถที่จะทันการณตออัตราการ
ทําลาย และปจจัยสําคัญที่ยังขาดอยูคือฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
 การวางแปลงตัวอยางถาวรเพื่อศึกษาโครงสราง
สังคมพืชในอุทยานแหงชาติแกงกรุง จังหวัดสุราษฎรธานี  
เปนแปลงตัวอยางหน่ึงในเครือขายแปลงตัวอยางถาวรที่
สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง ซ่ึงมี
แผนจะดําเนินการใหครอบคลุมพื้นที่ปาทั่วทั้งประเทศ  
โดยการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใชการวางแปลง
ตัวอยางถาวรในการที่จะศึกษาขอมูลทั่วไปดานนิเวศวิทยา
ปาไมในระยะยาว การประยุกตรวมกับการวิจัยในดานอ่ืน 
ๆ และเพื่อการจัดการปาไมในอนาคต 
  
อุปกรณและวิธกีาร 
 
 การศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลโครงสรางทางชีววิทยา
ของตนไมใหญที่มีขนาดความโตที่ความสูงเพียงอก (girth 
breast height ; GBH) ตั้งแต 13.5 เซนติเมตรขึ้นไป ของ
แปลงตัวอยางถาวรสังคมพืชปาดิบชื้น ขนาด 120 X 120 
เมตร ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง จังหวัดสุราษฎร
ธานี ที่ดําเนินการติดตั้งโดยศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติ
และพื้นที่คุมครอง จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อหาขอมูลเชิง
ปริมาณของไมใหญ (tree quantitative data) ในแปลง
ตัวอยางขนาด 10 x 10 เมตร จํานวน 144 แปลง มีพื้นที่
รวม 14,400 ตารางเมตร หรือ 1.44 เฮกตาร (ha) และใช
ขอมูลขนาดเสนผาศูนยกลางที่ความสูงเพียงอก (DBH) 
ตั้งแต 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป เพื่อการคํานวณหาการสะสม
ของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ซ่ึงชื่อสังคม
ยอยไดจากการนําขอมูลมาคํานวณหาคา Important 
Value (IV) โดยวิธีของ Whittaker (1970) อางตาม ดอก
รัก และอุทิศ (2552) 

IV   =   RD + RF + RDo 
โดยที่    RD   =   ความหนาแนนของชนิดพันธุน้ัน  x100               
                           ความหนาแนนของไมทุกชนิด 
            
           RF   =   ความถี่ของชนิดพันธุน้ัน   x  100 
                         ผลรวมความถี่ของไมทุกชนิด 
          RDo  =   ความเดนของชนิดพันธุน้ัน   x  100 
                        ผลรวมความเดนของไมทุกชนิด 



 
 

 

 

 คํานวณหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของแตละ
อันตรภาคชั้นเสนผาศูนยกลาง โดยใชสมการแอลโลเมตรี
ของ Tsutsumi et al. (1983) มาใชในการประมาณ 

 Stem (WS) = 0.0509*(D2H)0.919 

 Branch (WB) = 0.00893*(D2H)0.977 

 Leaf (WL) = 0.0140*(D2H)0.669 

เม่ือ   H   คือ ความสูงของตนไม (เมตร) 
        D   คือ คา D.B.H. ของตนไม (เซนติเมตร) 

คํานวณหาปริมาณการสะสมคารบอนในมวล
ชี ว ภ า พ เ ห นื อ พื้ น ดิ น ข อ ง แ ต ล ะ อั น ต ร ภ า ค ชั้ น
เสนผาศูนยกลาง โดยใชคา Conversion Factor ที่ 0.47 
ตามวิธีของ IPCC (2006)  

ผลและวิจารณ 
 
 แปลงตัวอยางถาวรอุทยานแหงชาติแกงกรุง 
สํารวจพบพันธุไม 200 ชนิด มีคาความหนาแนนของพันธุ
ไม 1,005 ตน/เฮกตาร พรรณไมเดน 3 ลําดับแรก คือ 
เคียนทราย (Shoreagratissima) ทังใบยาว (Litseamachilifolia) 
และ ไขเขียว (Parashoreastellata) มีคา IV 13.848, 12.852 
และ 11.093 ตามลําดับ 
 ขอมูลพิกัดที่ตั้งแปลงตัวอยางและขอมูลของ
ตนไม และขอมูลเชิงปริมาณของไมใหญในแปลงตัวอยาง
ถาวร และการกระจายของไมยืนตนในแปลงตัวอยางแสดง
ตามชั้นขนาดความโตเพียงอก สรุปไดตามภาพที่ 1 และ 
ตารางที่ 1 และ 2 

ความหนาแนนของไมใหญ พบวาชนิดพันธุที่มี
ความหนาแนนมากทีสุดในแปลงตัวอยาง 5 อันดับแรก 
ไดแก ตะขบนก กอกเขา ทังใบยาว พลับกลวย และมูกเขา 
มีคาความหนาแนน 42.361, 29.167, 28.472, 28.472 
และ 27.778 ตนตอเฮกตาร ตามลําดับ   

ความถี่ของไมใหญ พบวาพันธุไมที่มีความถี่ใน
การพบมากที่สุดในแปลงตัวอยาง 5 อันดับแรก ไดแก 
ตะขบนก กอกเขา ทังใบยาว พลับกลวย และมูกเขา มี
คาความถี่  34.028, 25.694,  25.694,  23 .611  และ 
22.222 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงมีแนวโนมของลําดับไป
ในทิศทางเดียวกับคาความหนาแนน 

ความเดนของไมใหญพบวาชนิดพันธุไมที่มีขนาด
พื้นที่หนาตัดมากที่สุดในแปลงตัวอยาง 5 อันดับแรก 
ไดแก เคียนทราย ไขเขียว ทังใบยาว ตะพง และเสียดใบ
เล็ก มีคาความเดนหรือขนาดพื้นที่หนาตัด 4.515, 3.384, 
2.874, 1 .579 และ 1.545 ตารางเมตรตอเฮกตาร 
ตามลําดับ 
 คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุของไม
ใหญในแปลงตัวอยางมีคาที่คอนขางสูง โดยเม่ือคํานวณ
ตามวิธีของ Shannon-Wiener Index (H') มีคาเทากับ 
4.696 ตามวิธีของ Simpson diversity Index มีคา
เทากับ 0.987 และตามวิธีของ Fisher มีคา 62.917 

ปริมาตรไมใหญเฉพาะในสวนที่สามารถทําเปน
สินคาได ตามสูตรการคํานวณของวุฒิพล (2541) มี
ปริมาตรไมเฉล่ียเทากับ 160.831 ลูกบาศกเมตร/เฮกตาร  

 

 
 
ภาพที่ 1  ที่ตั้งแปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้นอุทยาน   
            แหงชาติแกงกรุง 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

ตารางที่ 1 ชื่อแปลงตัวอยาง พิกัดกลางแปลง ความหนาแนนและพรรณไมดัชนี 
Plot Name 

UTM (Plot Center Point) 
 Density 
(tree/ha) 

Index Species IV 

Kang Krung NP. Rainforest 
E489497 N1064298 

1,005 Shorea gratissima 
Litsea machilifolia 
Parashorea stellata 

13.848 
12.852 
11.093 

 
ตารางที่ 2 ขอมูลเชิงปริมาณของไมใหญในแปลงตัวอยางถาวร 3 อันดับแรก 

 
เม่ือจําแนกขอมูลพรรณไมในแตละแปลงตาม

ชวงชั้นเสนผาศูนยกลาง เปน 6 อันตรภาคชั้น ไดแก  4.5-
20 ซ.ม. , >20-40 ซ.ม. , >40-60 ซ.ม. , >60-80 ซ.ม. , 
>80-100 ซ.ม. และ >100 ซ.ม. 
 จากผลการศึกษาพบวา พรรณไมในแปลง
ตัวอยาง มีรูปแบบการกระจายทางดานเสนผาศูนยกลาง
คลายกันเปนรูป L-shape คือจํานวนตนไมขนาดเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4.5-20 ซ.ม.) จะมีมากที่สุดและจํานวนตนไมขนาดใหญ 
(>100 ซ.ม.) จะมีนอยที่สุด และมีลักษณะการกระจาย
ของจํานวนตนตามชั้นเสนผาศูนยกลางลดลงอยาง
สมํ่าเสมอ โดยมีคาเฉล่ียความหนาแนนของตนไมในแตละ
อันตรภาคชั้น ดั งน้ี  76.617, 16.716, 3.383, 1.990, 
1.095 และ 0.199 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตามภาพที่ 2 
 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2  เปอรเซ็นตความหนาแนนของตนไมในแปลงตัวอยางตามชวงชั้นเสนผาศูนยกลาง 

 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของปาดิบชื้นอุทยาน
แหงชาติแกงกรุง ซ่ึงประเมินตามสมการแอลโลเมตรีของ 
Tsutsumi et al. (1983) มีคาเทากับ 371.005 ตัน/
เฮกตาร  

ปริมาณการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินของปาดิบชื้น อุทยานแหงชาติแกงกรุง ซ่ึงประเมิน
โดยใชคา conversion factor 0.47 (IPCC, 2006) มีคา 
174.372 ตันคารบอน/เฮกตาร สวนผลปริมาณการสะสม

Thai Name density frequency Dominance RD RF RBa IVI Rank 
 (tree/ha) (%) (m2/ha) (%) (%) (%)   
เคียนทราย 12.500 11.806 4.515 1.244 1.296 11.308 13.848 1 
ทังใบยาว 28.472 25.694 2.874 2.833 2.820 7.198 12.852 2 
ไขเขียว 12.500 12.500 3.384 1.244 1.372 8.477 11.093 3 
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คารบอนเฉล่ียในแตละอันตรภาคชั้น พบวา ชวงชั้นที่มี
ศักยภาพการสะสมคารบอนสูงที่สุดถึงต่ําที่สุด ไดแก ชวง
ชั้น  >60-80 , >20-40 , >80-100 , >40-60 , 4.5-20 
และ >100 โดยมีปริมาณการสะสมเฉล่ีย 23, 22.001, 

21.135,  1 7.404,  9.596 แ ล ะ  6.865 เ ป อ ร เ ซ็ น ต 
ตามลําดับ  ตามภาพที่ 3  

 

 
 

                   

ภาพที่ 3 เปอรเซ็นตการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในแตละชวงชั้นเสนผาศูนยกลาง 

ผลการ วิ เค ร าะ ห ข อ มู ล เ ชิ ง คุณภ าพของ
โครงสรางของสังคมพืชในแปลงตัวอยาง การกระจาย
ทางดานตั้ง (vertical distribution) จากการวางแปลง
ตัวอยาง (แสดงดังภาพที่ 4 และ 5) สามารถแบงชั้นเรือน
ยอดของสังคมพืช ไดดังน้ี 

เรือนยอดชั้นที่ 1 เปนชั้นเรือนยอดที่สูงที่สุด มี
ลักษณะของการปกคลุมเรือนยอดที่โดดเดนไมตอเน่ืองกัน 
เปนชั้นเรือนยอดชั้นบนสุดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
ความสูงของเรือนยอดชั้นน้ีสูงตั้งแต 25 เมตรขึ้นไป ไมใน
ชั้นเรือนยอดน้ีที่พบวามีความโดดเดนมาก 5 อันดับแรก 
ไดแก  ขนุนปาน (Artocarpus rigidus Blume) ไข เขียว 
(Parashorea stellata) เคียนทราย (Shorea gratissima Dyer) 

เ คี่ ย ม ค ะ นอ ง  ( Shorea henryana Pierre)  ต ะ พ ง 
(Endospermum diadenum Airy Shaw) 

เรือนยอดชั้นที่ 2 เปนเรือนยอดที่อยูถัดจากชั้น
บนสุดลงมา ความสูงของเรือนยอดน้ีคือ 15 - 25 เมตร 
ลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดไมตอเน่ืองกันหรือมี
ความตอเน่ืองกันเล็กนอย ไมในชั้นเรือนยอดน้ีทีพบวามี
ความโดดเดนมาก 5 อันดับแรก ไดแก กระดังงาดง 
(Cyathocalyx sumatrana Scheff.) กอกเขา (Dacryodes 
rostrata (Blume)H.J.lam) กอกแดง (Dacryodes kinggii (Engl.) 
Kalkman) กะทั งผลก อ (Litsea sp.) กะอวมก านเทา 
(Acronychia pedunculata (L.) Miq.) 

9.596

22.001

17.404

23.000
21.135

6.865

0

5

10

15

20

25

4.5-20 >20-40 >40-60 >60-80 >80-100 >100

Ab
ov

eg
ro

un
d 

Ca
rb

on
 Se

qu
es

tr
at

io
n 

(%
)

DBH Class Interval (cm.)

KANG KRUNG NATIONAL PARK

Kang Krung



 
 

 

 

 เรือนยอดชั้นที่ 3 ความสูงต่ํากวา 15 เมตร ซ่ึง
เปนชั้นของชนิดพันธุไมที่ยังไมโตเต็มที่ หรือเปนไมตน
ขนาดเล็ก ไมในชั้นเรือนยอดน้ีที่โดดเดน 5 อันดับแรก 
ไดแก เปลาเถื่อน (Ptychpyxis javanica (J.J.Sm.)Croizat) ตะขบ
นก (Aporosa penangensis (Ridi.) Airy Shaw) พลับกลวย 
(Diospyros frutescens Blume) มะเมาควาย (Antidesma 
velutinosum Bl.) มูกเขา (Hunteria zeylanica (Retz.) 
Gardner ex Thwaites)  

เรือนยอดชั้นไมพุม และไมหนุม เปนชั้นเรือน
ยอดที่ สูงไมเกิน 5 เมตร พบขึ้นคอนขางหนาแนนภายใต
ชั้นเรือนยอดไมใหญ ชนิดพันธุไมที่เดน ไดแก สลอดปา 
(Microdesmis caseariifolia Planch.) มะเมาควาย (Antidesma 
velutinosum Bl.) มะไฟกา (Baccaurea parviflora (Mull. Arg.) 
Mull. Arg.) เข็มชวา (Ixora javanica (Blume) DC.) มะไฟดิน 
(Baccaurea ptychopyxis Airy Shaw) 

ภาพที่ 4 ภาพโครงสรางปาดานบนแสดงดวยภาพ 2 มิติ 

  

ภาพทีé 5 ภาพโครงสร้างป่าแสดงด้วยภาพ 3 มิติ 

การกระจายทางดานราบ (horizontaldistribution) 
การกระจายตัวของตําแหนงตนไมในแปลงตัวอยาง พบวา
ชนิดพันธุไมใหญที่ขึ้นอยูในแปลงตัวอยาง มีการกระจาย
ตัวทางดานราบคอนขางสมํ่าเสมอ มีเพียงบางจุดที่ตนไม
ขึ้นหนาแนนอยูเปนกระจุกโดยมักจะเปนบริเวณที่มีการ
โคนลมตามธรรมชาติของไมเดิม หรือเปนจุดที่ ลูกไม
เจริญเติบโตอยูใตรมเงาของตนแมไม รายละเอียดเก่ียวกับ
ตําแหนงและการกระจายของตนไมตามขนาดความโต 
เฉพาะที่เปนไมใหญ (tree) ที่ปรากฏในแปลงตัวอยาง  
แสดงในภาพที่ 6 

การปกคลุมพื้นที่ของเรือนยอด ของไมใหญใน
แปลงตัวอยางที่ ไดจากการคํานวณ โดย โปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร ตอพื้นที่ของแปลงตัวอยางขนาด 
100 x 100 เมตร (ไมรวมเรือนยอดไมที่อยูในแปลงยอย 
จํานวน 44 แปลง ที่อยูขอบนอกของแปลงตัวอยาง) มีคา
เทากับ 9,281 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 92.81 
ของพื้นที่ และถาพิจารณาการปกคลุมของเรือนยอดไมใน
แตละวงศ พบวา วงศที่มีการปกคลุมของเรือนยอดมาก
ที่สุด คือ ไมในวงศ Euphorbiaceae พบการปกคลุมเปน
พื้นที่ 2,434 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 24.34  

 



 
 

 

 

 
ภาพที่ 6 การกระจายของไมยืนตนในแปลงตัวอยางแสดงตามชั้นขนาดความโตเพียงอก 

 

  



 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 7 ภาพการปกคลุมของเรือนยอดของไมแตละวงศในแปลงตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาระบบนิเวศปาดิบชื้นสังคมเคียน
ทรายอุทยานแหงชาติแกงกรุง มีชนิดพันธุไมใหญ จํานวน 
1,447 ตน 54 วงศ (family) 200 ชนิด (species) วงศที่
พบมากที่สุด คือ Euphorbiaceae พันธุไมเดนในแปลง
ตัวอยางถาวร ไดแก เคียนทราย (Shorea gratissima 
Dyer) ทังใบยาว (Litsea machilifolia Gamble) และไข
เขียว (Parashorea stellata Kurz) โดยมีคาดัชนี
ความสําคัญ (Important Value Index ; IVI ) เทากับ 
13.848, 12.852 และ 11.093 ตามลําดับ คาดัชนีความ
หลากหลายของชนิดพันธุของไมใหญในแปลงตัวอยางมี
คาที่คอนขางสูง โดยเม่ือคํานวณตามวิธีของ Shannon-
Wiener Index (H') มีคาเทากับ 4.696 ตามวิธีของ 
Simpson diversity Index มีคาเทากับ 0.987 มวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินของไมใหญเฉล่ียเทากับ 371.005 
ตัน/เฮกตาร การประเมินการสะสมคารบอนในมวล
ชีวภาพเฉล่ียมีคาเทากับ  174.372 ตันคารบอน/เฮกตาร 
โดยชวงชั้นความโตที่มีศักยภาพการสะสมดีที่สุด คือ ชวง
ชั้นความโต >60-80 และ >20-40 ซ.ม. ตามลําดับ ผล
การศึกษาชั้นเรือนยอด เรือนยอดชั้นที่ 1 เปนชั้นเรือน
ยอดที่สูงที่สุด มีลักษณะของการปกคลุมเรือนยอดที่โดด
เดนไมตอเน่ืองกัน ความสูงตั้งแต 25 เมตรขึ้นไป เรือน
ยอดชั้นที่ 2 เปนเรือนยอดที่อยูถัดจากชั้นบนสุดลงมา 
ความสูง 15 - 25 เมตร ลักษณะการปกคลุมของเรือนยอด
ตอเน่ืองกันเล็กนอย 
 แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ
พืชและพรรณไมและแนวโนมของศักยภาพการสะสมใน
อนาคต ซ่ึงยอมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยตามอัตราการ
เจริญเติบโตของตนไม ภายใตปจจัยดานการบริหารจัดการ
พื้นที่ที่ดีแปลงตัวอยางถาวรเพื่อศึกษาสังคมพืช ในเขต
อุทยานแหงชาติแกงกรุง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตัวอยาง

สังคมพืชปาดิบชื้นที่พบเห็นไดทั่วไปในปาดิบชื้นภาคใต จึง
สามารถใชเปนตัวแทนของสังคมพืชประเภทดังกลาว ใน
พื้นที่อ่ืน ๆ ได  
 ดังน้ัน ในอนาคตจึงควรมีการศึกษา และเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติมในสวนอ่ืน ๆ ยกตัวอยางเชน มวลชีวภาพ
ตอพื้นที่ ปริมาณคารบอนสะสมตอพื้นที่ การเปล่ียนแปลง
ทางชีพลักษณของชนิดพันธุไม รูปแบบการกระจายพันธุ 
รวมถึงการจัดเก็บขอมูลและตัวอยางพันธุไมเพื่อรวบรวม
เปนฐานขอมูลพันธุไมภาคใตตอไป 
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