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สรุปและขอเสนอแนะ
สรุป
การวางแปลงตัวอยางถาวรเพื่อเปนตั วแทนศึกษาสังคมพื ชปาดิบชื้น อุทยานแหงชาติธาร
เสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ผลปรากฏวา แปลง 10 x 10 เมตร จำนวน 144 แปลง สำรวจ
พบไมใหญ จำนวน 1,494 ตน 39 วงศ 112 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุตามวิธีของ
Shannon-Wiener 3.59 ตามวิ ธี ข อง Simpson มี ค า เท า กั บ 0.95 และตามวิ ธี ข อง Fisher มี ค า
เท ากั บ 28.07 มี ค า ดั ช นี ค วามสม่ ำเสมอตามวิ ธี ข อง Pielou อยู ที่ 0.76 พั น ธุ ไม ใหญ ที่ มี ค าดั ช นี
ความสำคั ญ ทางนิ เวศสู งสุ ด 5 อั น ดั บ แรกได แก ยางปาย (Dipterocarpus costatus) มะปริ ง (Bouea
oppositifolia) ไข เขี ยว (Parashorea stellata) เคี ยนทราย (Shorea gratissima) และสั กเขา (Vatica
harmandiana) โดยมีคา IVI 33.899 , 31.800 , 21.912 , 20.397 , และ 18.022 ตามลำดับ มีปริมาตรไม
เฉลี่ ยตามวิธี ของสามารถและธัญ นริน ทร (2538) เท ากั บ 448.55 ลู กบาศก เมตรตอเฮกตาร มวล
ชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชสมการแอลโลเมตรี ของ Tsutsumi (1983) เฉลี่ยเทากับ 561.645 ตันตอ
เฮกตาร การสะสมของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชหลักของ IPCC (2006) มีคา
เทากับ 263.973 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอเฮกตาร
แปลง 4 x 4 เมตร จำนวน 144 แปลง สำรวจพบไมหนุม จำนวน 689 ตน 32 วงศ 70 ชนิด
มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 3.570 ตามวิธี
ของ Simpson มีคาเทากับ 0.961 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 19.462 โดยมีคาดัชนีความ
สม่ำเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.840 พันธุไมหนุมที่มีคาดัชนีความสำคัญทางนิเวศสูงสุด 5
อันดับแรก ไดแก ไขเขียว (P. stellata) ยายจูงหลาน (Phyllanthus oxyphyllus) ทังใบยาว
(Litsea machilifolia) สักเขา (V. harmandiana) และมะจ้ำกอง (Ardisia sanguinolenta var.
sanguinolenta) และ โดยมีคา IVI 17.632, 13.267, 12.625, 9.963, และ 9.522 ตามลำดับ
แปลง 1 x 1 เมตร จำนวน 144 แปลง สำรวจพบกลาไม จำนวน 783 ตน 28 วงศ 55 ชนิด
มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ตามวิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 2.187 ตามวิธี
ของ Simpson มีคาเทากับ 0.716 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 13.500 โดยมีคาดัชนีความ
สม่ำเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.546 ชนิดพันธุกลาไมที่มีคาดัชนีความสำคัญทางนิเวศสูงสุด 5
อันดับแรก ไดแก ไขเขียว (P. stellata) มะปริง (B. oppositifolia) ทังใบยาว (L. machilifolia)
พิกุลเถื่อน (Payena lucida) และนวลดอกขาว (Garcinia eugenifolia) โดยมีคา IVI 75.365,
18.412, 15.499, 12.168 และ 8.631 ตามลำดับ
การกระจายทางดานตั้ง ในเรือนยอดเหนือเรือนยอดชั้นบน สูงตั้งแต 45 เมตรขึ้นไป พบไมใน
ชั้นเรือนยอดนี้ที่มีความโดดเดนมากที่สุด คือ เคียนทราย (S. gratissima) รองลงมา คือ ไขเขียว (P.
stellata) ยางปาย (D. costatus) กระบาก (Anisoptera costata) เรือนยอดชั้นบน ความสูง 33-
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45 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ที่มีความโดดเดนมากที่สุด คือ ยางปาย (D. costatus) รองลงมา
ไดแก ไขเขียว (P. stellata) สักเขา (V. harmandiana) เคียนทราย (S. gratissima) และทังใบยาว
(L. machilifolia) เรือนยอดชั้นกลางความสูง 18-33 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ที่โดดเดนมากที่สุด
คือ สักเขา (V. harmandiana) ยางปาย (D. costatus) และมะปริง (B. oppositifolia) รองลงมา
คือ พิ กุลเถื่อน (P. lucida) ไขเขียว (P. stellata) เลื อดควาย (Horsfieldia brachiata) ทังใบยาว
(L. machilifolia) ขวาด (Syzygium lineatum) และเลือดนก (Horsfieldia glabra) เรือนยอดชั้น
ล า ง ความสู ง ไม เกิ น 18 เมตร ชนิ ด พั น ธุ ไม ที่ เด น มากที่ สุ ด ในชั้ น เรื อ นยอดนี้ ได แ ก มะปริ ง (B.
oppositifolia) และนวลดอกขาว (G. eugenifolia) รองลงมา คือ เลือดควาย (H. brachiata) มะจ้ำ
กอง (A. sanguinolenta var. sanguinolenta) พิกุลเถื่อน (P. lucida) ยางปาย (D. costatus) ไข
เขี ย ว (P. stellata) ด ำ ต ะ โก (Diospyros wallichii) เลื อ ด น ก (H. glabra) ทั งใบ ย าว (L.
machilifolia) ชาเงาะผี (Hancea subpeltata) ขวาด (S. lineatum) สักเขา (V. harmandiana)
และชมพูคาง (Syzygium siamense) ชั้นพื้นปา หรือชั้นลูกไม ที่สูงไมเกิน 1.30 เมตร พบชนิดพันธุ
ไมที่เดนมากที่สุด ไดแก ไขเขียว (P. stellata) และทังใบยาว (L. machilifolia) รองลงมาไดแก ยาย
จู ง หลาน (P. oxyphyllus) มะจ้ ำ ก อ ง (A. sanguinolenta var. sanguinolenta) สั ก เขา (V.
harmandiana) เลือดควาย (H. brachiata) พิกุลเถื่อน (P. lucida) ชมพูคาง (S. siamense) เข็ม
ชวา (Ixora javanica) ยางปาย (D. costatus) ดำตะโก (D. wallichii) มะปริง (B. oppositifolia)
นวลดอกขาว (G. eugenifolia และอวม (Maclurodendron porteri)
การกระจายทางดานราบ พบวามีคาการปกคลุมพื้นที่ของเรือนยอด สูงถึงรอยละ 99.68
โดยวงศพันธุไมที่มีคาการปกคลุมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก Dipterocarpaceae Anacardiaceae
Sapotaceae Clusiaceae และ Myristicaceae ตามลำดับ
ขอเสนอแนะ
แปลงตัวอยางถาวรเพื่อศึกษาสังคมพืช ในเขตอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร ธ านี เป น ตั ว อย างสั งคมพื ช ป า ดิ บ ชื้ น สั งคมย อ ยยางปาย(Dipterocarpus costatus) มะปริ ง
(Bouea oppositifolia) และไขเขียว(Parashorea stellata) มีความหลากหลายของชนิดพันธุคอนขางต่ำ
เมื่อเทียบกับเกณฑปกติของปาดิบชื้นทั่วไปที่พบในแผนดินใหญภาคใต โดยจุดศูนยกลางแปลงตัวอยาง
มีความสูง 329 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งสามารถใชเปนตัวอยางในการศึกษาดานอื่นๆ
ของปาดิบชื้นที่มีความสูงระดับต่ำถึงปานกลางของปาดิบชื้นภาคใตตอนกลางฝงอาวไทยไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะตั ว อย า งลั ก ษณะสั งคมพื ช แบบหย อ มป า เนื่ อ งจากพื้ น ที่ เกาะพะงั น โดนตั ด ขาดจาก
แผนดินใหญโดยสิ้นเชิงสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพอยางชัดเจน แตไมมีผลตอโครงสรางและ
มวลชีวภาพรวมถึงปริมาตรไมแตอยางใด อีกทั้งในแปลงตัวอยางเองไดมีการติดตั้ง data logger เพื่อ
เก็บขอมูลอุณหภูมิและความชื้นรายชั่วโมง ตลอดจนดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีพลักษณ
ของไมใหญในแปลงเปนรายเดือนอีกดวย สวนของชนิดพันธุพืชที่ยังไมสามารถระบุชนิดได จำนวน 1
ชนิดนั้น ซึ่งเปนพันธุไมในวงศชมพูนั้นจะไดดำเนินการเก็บตัวอยางใบ ดอกและผล สงผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบตอไป

