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รายละเอียดแจงผล 

การปรับแกไขเลมศรีพังงา 

ประเด็นความเห็นจากสถาบันฯ 
แจงการปรับปรุง 

/ไมปรับปรุง 
คําชี้แจง 

1. บทคัดยอ  

      * เปลีย่นตัวยอ ซ.ม. เปนตัวเต็ม คือ “เซนติเมตร” 

      * เปลี่ยนตัวยอคา IVI เปนตัวเต็ม คือ “คาดัชนีความสําคญั” 

      * ใสช่ือวิทยาศาสตรของตนไมทุกชนิด 

      * แกไขคําวา “วิถี” เปน “วิธี” 

      * แกไข et al. เปนตัวเอน et al. 

      * คําสําคัญ : เพ่ิมคําวา “คารบอนเหนือพ้ืนดิน” 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา บทคัดยอ) 

2. สารบัญ  

      * ตั้งหลักเลขหนาขางหลังใหตรงกัน 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา (1), (2) และ (3)) 

3. คํานํา 

      * ยอหนาท่ี 1 บรรทัดท่ี 11 และ 12 ไมตองเติมจุดหลังเลข (1), 

(2) และ (3)  

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา 1) 

4. ตรวจเอกสาร  

      * หัวขอ ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาติศรีพังงา ใหเติม ท่ีมา

ของขอมูล และใสในเอกสารและสิง่อางอิงดวย 

      * หัวขอท่ี 8 และ 9 หนา 8 เพ่ิมเติมช่ือวิทยาศาสตรดวย 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  

ท่ีมาขอมูล : ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ  

(สุราษฎรธานี), 2554 (หนา 4) / อางอิง หนา 

108 

• เพ่ิมเติมช่ือวิทยาศาสตรแลว มีเพียง

บางรายช่ือท่ีไมใสช่ือวิทยฯ คือ หมี 

นก โพระด ก  นกแซ งแซว  น ก

หัวขวาน เตา งู และเขียด เพราะใน

เน้ือหาไมไดระบุแนชัดวาเปนช่ือ

สัตวชนิดใดจําเพาะเจาะจง เชน ใน

วงศของนกโพระดก ก็มีหลายชนิด 

เปนตน 
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ประเด็นความเห็นจากสถาบันฯ แจงการปรับปรุง 

/ไมปรับปรุง 

คําชี้แจง 

5. เปลี่ยนภาพแสดงท่ีตั้งอุทยานแหงชาติศรีพังงา  ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว หนา 9  

6. เติมท่ีมาขอมลูใตภาพท่ี 2, 3 และ 4 ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  

ท่ีมาขอมูล : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช (2554) (หนา 10, 11 และ 12) / 

อางอิง หนา 107 

7. หนา 13  

      * หัวขอ ความหมายของสังคมพืช ยอหนาท่ี 1 บรรทัดท่ี 4 ตัดคํา

วา “ดง” ออกไป 

      * หัวขอ หลักการจําแนกสังคมพืช บรรทัดท่ี 1 แกไขคําวา lift 

from เปนคําวา life from 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา13) 

8. หนา 14  

      * หัวขอ 2.ชนิดพันธุพืชในสังคม บรรทัดท่ี 3 ตัดคําวา “ดง” 

ออกไป 

      * หัวขอ 3.ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช บรรทัดท่ี 2 แกไข

ขอความ “ความมากมายของมวลชีวภาพ” เปน “ความมากมายของ

ชนิดพันธุ” 

      * บรรทัดท่ี 4 แกไขคําวา “Species diversity and 

abunance” เปน “Species diversity and abundance” 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา14) 

9. หนา 15 

      * หัวขอ การกระจายดานตั้ง หัวขอยอยท่ี 1. เรือนยอดช้ันบนสดุ 

บรรทัดท่ี 4 ตัดคําวา “ดง” ออกไป  

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา15) 

10. หนา 16 หัวขอท่ี 4. ไมถูกบีบ แกไขคําวา “suppresed” เปน 

“suppressed” 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา16) 
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ประเด็นความเห็นจากสถาบันฯ 
แจงการปรับปรุง 

/ไมปรับปรุง 

คําชี้แจง 

11. หนา 21 ยอหนาสุดทาย แกไข อางอิงช่ือคนในเน้ือหา ไมตองมี

นามสกุล ใสแตช่ือ  

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว (หนา 21) 

12. หนา 23 วิธีการ ระบุพิกัดแปลงดวย ปรับปรุง ไดทําการปรับปรุงแกไขแลว (หนา 23) 

โดยมีพิกัดจุดศูนยกลางแปลงระบบ UTM อยูท่ี 

441165E 994185N (Datum:WGS1984 Zone 

47N) 

13. หนา 25 ภาพท่ี 7 ระบุท่ีมาใตภาพดวย 

 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  

ท่ีมาขอมูล : ศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ 

จังหวัดเพชรบุรี (2554) (หนา 25) / อางอิง หนา 

108 

14. หนา 32 แกไขท่ีมาขอมูล  ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  

ท่ีมาขอมูล : เดิม “ดอกรัก มารอด, 2549” 

เปลี่ยนเปน “ดอกรัก มารอด (2549)”  (หนา 32) 

15. หนา 33 แกไข จากเดิม 

ความหนาแนน (D) = จํานวนตนของชนิดพันธุน้ันในแปลงตัวอยาง 

          พ้ืนท่ีรวมของแปลงตัวอยาง 

เปน 

ความหนาแนน (D) = จํานวนตนของชนิดพันธุน้ันในแปลงตัวอยาง 

          จํานวนแปลงตัวอยาง 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 33) 

 

 

16. หนา 36  

      * หัวขอ 12) มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน แกไข Tsutsumi et al. 

(1983) แกไข et al. เปนตัวเอน et al. และตรวจสอบช่ือ

เอกสารอางอิงทายเลม 

      * หัวขอ 13) การสะสมของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือ

พ้ืนดิน บรรทัดท่ี 2 การใชหลักของ IPCC (2006) แกไขโดยเพ่ิมเตมิ

การอางอิงโดย ธัญนรินทร ณ นคร (2556) และเพ่ิมเติมในสวนของ

เอกสารอางอิงทายเลม 

ปรับปรุง ไดทําการปรับปรุงแกไขแลว (ดังหนา 36 และ 

อางอิงทายเลมหนา 107 และ 109) 
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ประเด็นความเห็นจากสถาบันฯ 
แจงการปรับปรุง 

/ไมปรับปรุง 
คําชี้แจง 

17. หนา 39 –81 

      * ตรวจสอบช่ือตนไม และวิทยาศาสตรวาถูกตองหรือไม  

ปรับปรุง ไดทําการปรับปรุงแกไขแลว (ดังหนา 39 - 81) 

คําชี้แจง : ไดทําการแกไข และแทนสัญลกัษณ

ดังนี้  

• 1. ช่ือตนไมตัวอักษรสีแดง คือ ช่ือท่ีแกตาม 

mark ของสถาบันฯ ท่ีแกมาในเลม และ

จากการตรวจเช็คเพ่ิมเติมอางอิงตามตาราง

ใน excell ช่ือวิทยาศาสตรของศูนยฯ (ตัว

หนา คือ ช่ือท่ีแกแลว  ตัวหลังในวงเล็บ 

คือ ช่ือเดิม) 

• 2. ช่ือวิทยาศาสตร ท่ีแกแลวจะเปนอักษร 

mark สีแดง 

• 3. ตัวอักษรสีเขียว คือ ช่ือท่ีเช็คตาม mark 

ของสถาบันฯ ท่ี "วงกลม" มาในเลม ผาน

การตรวจเช็คจากตาราง excell ช่ือ

วิทยาศาสตรของศูนยฯ แลวไมมีในตาราง 

• 4. ตัวอักษรสีมวง คือ ช่ือท่ีผานการ

ตรวจเช็ค (จากขอ 3) อีกครั้ง  
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ประเด็นความเห็นจากสถาบันฯ 
แจงการปรับปรุง 

/ไมปรับปรุง 
คําชี้แจง 

18. หนา 82  

      * ยอหนาท่ี 1 หัวขอ 1.5) บรรทัดท่ี 3 แกไขคําวา “วิถี” เปน 

“วิธี” 

      * เติมช่ือวิทยาศาสตรของพืช ในหัวขอใหญท่ี 2)  ขอมูลเชิง

ปริมาณของไมหนุม หัวขอยอยท่ี 1.1), 1.2) และ 1.3) 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 82) 

19. หนา 91 

   * เติมช่ือวิทยาศาสตรของพืช ในหัวขอใหญท่ี 3)  ขอมูลเชิงปริมาณ

ของกลาไม หัวขอยอยท่ี 1.1), 1.2) และ 1.3) 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 91) 

20. หนา 95 แกไข คําวา “เมาเขา” ไมใชตัวเอน ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 95) 

21. หนา 97, 98, 102 และ 103 ภาพท่ี 15, 16 , 19 และ 20 ใหตัด

คําวา “ภาพ” ออกไป เชน ภาพท่ี 15 ภาพโครงสรางปาดานตั้งและ

ดานบนแสดงดวยภาพ 2 มิติ เปลีย่นเปน ภาพท่ี 15 โครงสรางปาดาน

ตั้งและดานบนแสดงดวยภาพ 2 มติิ เปนตน 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 97, 98, 102 และ 

103) 

22. ขอสรุปและเสนอแนะ หนา 105 และ 106 ใสช่ือวิทยาศาสตร

กํากับดวย 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 105 และ 106) 

23. ภาคผนวก 

      * เติมลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชท่ีมีคา IVI 5 อันดับแรก

ของอุทยานแหงชาติศรีพังงา 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 336 – 341) 

เพ่ิมเติม : ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชท่ี

มีคา IVI 5 อันดับแรก คือ 

• ยางมันหมู 

• ตับหลามใบเล็ก 

• พิกุลปา 

• ดําตะโก 

• กรายดํา 

24. ตรวจสอบรายช่ือเอกสารอางอิงทายเลม เพราะบางรายช่ือไมพบ

ในเน้ือหา 

ปรับปรุง แกไขเรียบรอยแลว  (หนา 107 - 109) 

 

 



6 
 

* หมายเหตุ : เอกสารสงมาใหหัวหนาตรวจสอบมี 2 folder (ท่ีจริงแกเหมือนกันเรียบรอยแลวท้ัง

สองอัน ตางกันเพียงแค อันนึงยังมีสี mark ตัวอักษรไวในจุดท่ีแกไข เพื่อไดเห็นชัดเจน และอีกอัน 

เปนฉบับท่ีพรอมสง (ในกรณีท่ีถาไมมีอะไรตองแกไขอีกนะคะ)  


