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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

 การวางแปลงตัวอยางถาวรเพ่ือเปนตัวแทนศึกษาสังคมพืชปาดิบชื้น 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 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.95 และตามวิธีของ Fisher มีคา
เทากับ 28.07 มีคาดัชนีความสม่ำเสมอตามวิธีของ Pielou อยู ท่ี 0.76 พันธุไมใหญ ท่ีมีคาดัชนี
ความสำคัญทางนิเวศสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก ยางปาย (Dipterocarpus costatus) มะปริง (Bouea 
oppositifolia) ไข เขียว (Parashorea stellata) เคียนทราย (Shorea gratissima)    และสักเขา (Vatica 
harmandiana) โดยมีคา IVI 33.899 , 31.800 , 21.912 , 20.397 , และ 18.022 ตามลำดับ มีปริมาตรไม
เฉลี่ยตามวิธีของสามารถและธัญนรินทร (2538) เทากับ 448.55 ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร มวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน โดยใชสมการแอลโลเมตรี ของ Tsutsumi (1983) เฉลี่ยเทากับ 561.645 ตันตอ
เฮกตาร การสะสมของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน 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 พันธุไมหนุมท่ีมีคาดัชนีความสำคัญทางนิเวศสูงสุด 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 ชนิดพันธุกลาไมท่ีมีคาดัชนีความสำคัญทางนิเวศสูงสุด 5 
อันดับแรก ไดแก ไขเขียว (P. stellata) มะปริง (B. oppositifolia) ทังใบยาว (L. machilifolia) 
พิกุลเถ่ือน (Payena lucida) และนวลดอกขาว (Garcinia eugenifolia) โดยมีคา IVI 75.365, 
18.412, 15.499, 12.168 และ 8.631 ตามลำดับ  
 
 การกระจายทางดานตั้ง ในเรือนยอดเหนือเรือนยอดชั้นบน สูงตั้งแต 45 เมตรข้ึนไป พบไมใน
ชั้นเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ เคียนทราย (S. gratissima) รองลงมา คือ ไขเขียว (P. 
stellata) ยางปาย (D. costatus) กระบาก (Anisoptera costata) เรือนยอดชั้นบน ความสูง 33-
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45 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด คือ ยางปาย (D. costatus) รองลงมา 
ไดแก ไขเขียว (P. stellata) สักเขา (V. harmandiana) เคียนทราย (S. gratissima) และทังใบยาว 
(L. machilifolia) เรือนยอดชั้นกลางความสูง 18-33 เมตร พบไมในชั้นเรือนยอดนี้ท่ีโดดเดนมากท่ีสุด 
คือ สักเขา (V. harmandiana) ยางปาย (D. costatus) และมะปริง (B. oppositifolia) รองลงมา
คือ พิกุลเถ่ือน (P. lucida) ไขเขียว (P. stellata) เลือดควาย (Horsfieldia brachiata) ทังใบยาว 
(L. machilifolia) ขวาด (Syzygium lineatum) และเลือดนก (Horsfieldia glabra) เรือนยอดชั้น
ลาง ความสูงไมเกิน 18 เมตร ชนิดพันธุไม ท่ีเดนมากท่ีสุดในชั้นเรือนยอดนี้  ไดแก มะปริง (B. 
oppositifolia) และนวลดอกขาว (G. eugenifolia) รองลงมา คือ เลือดควาย (H. brachiata) มะจ้ำ
กอง (A. sanguinolenta var. sanguinolenta) พิกุลเถ่ือน (P. lucida) ยางปาย (D. costatus) ไข
เ ขี ย ว  (P. stellata) ด ำต ะ โก  (Diospyros wallichii) เลื อ ด น ก  (H. glabra) ทั ง ใบ ย าว  (L. 
machilifolia) ชาเงาะผี (Hancea subpeltata) ขวาด (S. lineatum) สักเขา (V. harmandiana) 
และชมพูคาง (Syzygium siamense) ชั้นพ้ืนปา หรือชั้นลูกไม ท่ีสูงไมเกิน 1.30 เมตร พบชนิดพันธุ
ไมท่ีเดนมากท่ีสุด ไดแก ไขเขียว (P. stellata) และทังใบยาว (L. machilifolia) รองลงมาไดแก ยาย
จู งหลาน  (P. oxyphyllus) มะจ้ ำก อง (A. sanguinolenta var. sanguinolenta)  สัก เขา (V. 
harmandiana) เลือดควาย (H. brachiata) พิกุลเถ่ือน (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 พบวามีคาการปกคลุมพ้ืนท่ีของเรือนยอด สูงถึงรอยละ 99.68  
โดยวงศพันธุไมท่ีมีคาการปกคลุมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก Dipterocarpaceae Anacardiaceae 
Sapotaceae Clusiaceae และ Myristicaceae  ตามลำดับ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 แปลงตัวอยางถาวรเพ่ือศึกษาสังคมพืช ในเขตอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี เปนตัวอยางสังคมพืชปาดิบชื้นสังคมยอยยางปาย(Dipterocarpus costatus) มะปริง
(Bouea oppositifolia) และไขเขียว(Parashorea stellata) มีความหลากหลายของชนิดพันธุคอนขางต่ำ
เม่ือเทียบกับเกณฑปกติของปาดิบชื้นท่ัวไปท่ีพบในแผนดินใหญภาคใต โดยจุดศูนยกลางแปลงตัวอยาง
มีความสูง 329 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ่ึงสามารถใชเปนตัวอยางในการศึกษาดานอ่ืนๆ
ของปาดิบชื้นท่ีมีความสูงระดับต่ำถึงปานกลางของปาดิบชื้นภาคใตตอนกลางฝงอาวไทยไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะตัวอยางลักษณะสังคมพืชแบบหยอมปา เนื่องจากพ้ืนท่ีเกาะพะงันโดนตัดขาดจาก
แผนดินใหญโดยสิ้นเชิงสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพอยางชัดเจน แตไมมีผลตอโครงสรางและ
มวลชีวภาพรวมถึงปริมาตรไมแตอยางใด อีกท้ังในแปลงตัวอยางเองไดมีการติดตั้ง data logger เพ่ือ
เก็บขอมูลอุณหภูมิและความชื้นรายชั่วโมง ตลอดจนดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีพลักษณ
ของไมใหญในแปลงเปนรายเดือนอีกดวย สวนของชนิดพันธุพืชท่ียังไมสามารถระบุชนิดได จำนวน 1 
ชนิดนั้น ซ่ึงเปนพันธุไมในวงศชมพูนั้นจะไดดำเนินการเก็บตัวอยางใบ ดอกและผล สงผูเชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบตอไป 


