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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
  การวางแปลงตัวอยางถาวรเพื่อเปนตัวแทนศึกษาสังคมพืชปาดิบช้ืน อุทยานแหงชาติ
บางลาง จังหวัดยะลา ผลปรากฏวา 
 

แปลง 10 x 10 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบไมใหญ จํานวน 1,760 ตน 62 วงศ 
183 สกุล 318 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุตามวิธีของ Shannon-Wiener มีคาเทากับ 
4.970  ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.986 และตามวิธีของ Fisher มีคาเทากับ 113.360 มีคา
ดัชนีความสม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou อยูท่ี 0.862 พันธุไมใหญท่ีมีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 
5 อันดับแรก ไดแก  หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum)  เนียงนก (Archidendron 
bubalinum) พะยอมนกเขา (Shorea parvifolia subsp. parvifolia) ยางปาย (Dipterocarpus 
costatus) และปลิง (Macaranga lowii)  มีปริมาตรไมเฉล่ียตามสูตรการคํานวณของสามารถและธัญ
นรินทร (2538) เทากับ 328.094 ลูกบาศกเมตร ตอ เฮกตาร มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชสมการแอล
โลเมตรี ของ Tsutsumi (1983) เฉล่ียเทากับ 389.872 ตัน ตอ เฮกตาร การสะสมของธาตุคารบอนใน
มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชหลักของ IPCC (2006) มีคาเทากับ 183.240 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา ตอ เฮกตาร   

 
  แปลง 4 x 4 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบไมหนุม จํานวน 921 ตน 55 วงศ 
158 สกุล 247 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคา
เทากับ 5.015 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.990 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 110.640 
โดยมีคาดัชนีความสม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.910 พันธุไมหนุมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ
ทางนิ เวศสูง สุด 5 อัน ดับแรก ไดแก  ปล ิง  (Macaranga lowii)  เน ีย งนก  (Archidendron 
bubalinum) หมอรัด (Litsea lancifolia) รามยอดแดง (Ardisia pachysandra) และทังแมงดา 
(Beilschmiedia brevipes) 

 
  แปลง 1 x 1 เมตร จํานวน 144 แปลง สํารวจพบกลาไม จํานวน 242 ตน 42 วงศ 
84 สกุล 116 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคา
เทากับ 4.451 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.988 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 87.467 
โดยมีคาดัชนีความสม่ําเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.936 ชนิดพันธุกลาไม ท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญทางนิเวศสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลิง (Macaranga lowii) พะยอมนกเขา (Shorea 
parvifolia subsp. parvifolia) พิ กุ ล ป า  ( Palaquium impressionervium)  ก ร ะ บ า ก ท อ ง 
(Anisoptera curtisii)  และลักเคยลักเกลือ (Diospyros sumatrana)  กับสยาแดง (Shorea 
leprosula) 
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การกระจายทางดานต้ัง เรือนยอดเหนือเรือนยอดช้ันบน สูงต้ังแต 46 เมตรข้ึนไป พบ
ไมในช้ันเรือนยอดนี้ ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ พะยอมนกเขา (Shorea parvifolia subsp. 
parvifolia) รองลงมา คือ ยางปาย (Dipterocarpus costatus) สยาแดง (Shorea leprosula) และ
กาลอ (Shorea faguetiana) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันบน ความสูง 31-45 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอด
นี้ ท่ี มี ความโดดเดนมากท่ี สุด คือ หลาวชะโอนเขา (Oncosperma horridum) ชุมแสงใบเล็ก 
(Xanthophyllum stipitatum) และสยาแดง (Shorea leprosula) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันกลางความ
สูง 18-30 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอดนี้ท่ีโดดเดนมากท่ีสุด คือ หลาวชะโอนเขา (Oncosperma 
horridum)  รองลงมา คือ  มะแฝด (Monocarpia marginalis)  และยี่ หุบ เบตง  (Magnolia 
betongensis) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันลาง ความสูงไมเกิน 17 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีเดน ไดแก เนียงนก 
(Archidendron bubalinum) รองลงมา คือ ปลิง (Macaranga lowii) หลาวชะโอนเขา (Oncosperma 
horridum) ชาเงาะผี (Hancea subpeltata) สลอดปา (Microdesmis caseariifolia) ตาไชยใบใหญ 
(Chondrostylis kunstleri) มะแฝด (Monocarpia marginalis) มะไฟกา (Baccaurea parviflora) 
หนังหนาผลต่ิง (Enicosanthum fuscum) และตะขบนก (Aporosa penangensis) เปนตน  

   การกระจายทางดานราบ พบวามีคาการปกคลุมพื้นท่ีของเรือนยอด สูงถึงรอยละ 
96.57 โดยวงศพันธุไมท่ีมีคาการปกคลุมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก Dipterocarpaceae Fabaceae 
Annonaceae Euphorbiaceae และ Burseraceae ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

แปลงตัวอยางถาวรเพื่อศึกษาสังคมพืช ในเขตอุทยานแหงชาติบางลาง จังหวัดยะลา 
เปนตัวอยางสังคมพืชปาดิบช้ืนมลายัน ซึ่งมักมีพันธุไมวงศยางในกลุมสยา เดนในช้ันเรือนยอดบน และ
มักมีพันธุไมวงศปาลม เดนในช้ันเรือนยอดรอง ในภาพรวม มีความหลากหลายของชนิดพันธุสูงกวา
เกณฑปกติของปาดิบช้ืนท่ัวไปท่ีพบในภาคใตตอนบน โดยจุดศูนยกลางแปลงตัวอยางมีความสูง 345 
เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งสามารถใชเปนตัวอยางในการศึกษาดานอื่น ๆ ของปาดิบช้ืนมลายันท่ี
มีความสูงระดับตํ่าของปาดิบช้ืนภาคไดตอนลางไดเปนอยางดี ประกอบกับในแปลงตัวอยางสํารวจพบ
พันธุไมท่ียังไมสามารถระบุชนิดไดอีก 17 ชนิด จึงเหมาะสมอยางยิ่งในการใชเปนฐานขอมูลใหนักวิจัย
ทานอื่น ๆ ใชตอยอดในการศึกษาเพิ่มเติม อีกท้ังในแปลงตัวอยางเองไดมีการติดต้ัง data logger เพื่อเก็บ
ขอมูลอุณหภูมิและความช้ืนรายช่ัวโมง ตลอดจนดําเนินการติดตามการเปล่ียนแปลงทางชีพลักษณของไม
ใหญในแปลงเปนรายเดือนอีกดวย จากผลการศึกษาพบหลายชนิดพันธุท่ีไมเคยพบในแปลงถาวร
ภาคใตตอนบน รวมถึงบางชนิดยังไมมีการบัญญัติช่ือภาษาไทย จึงจําเปนตองใชช่ือพื้นเมือง หรือช่ือ
ท่ีต้ังข้ึนมาเองไปพลางกอน ซึ่งแนนอนวาชนิดพันธุเหลานั้น มักจะไมเคยมีการเก็บตัวอยางแหงหรือ
ภาพถายชีพลักษณระยะตางๆเลย ทางคณะผูดําเนินการศึกษาจะไดติดตามถายภาพพันธุไมเหลานั้น
ในระยะตางๆ ตอไปเพื่อเผยแพร หรือจัดทําเปนฐานขอมูลของประเทศตอไป 


