คํานํา
ดวยในปงบประมาณ 2555 กรมอุทยานแหงชาติสัตว!ป"าและพันธุ!พืช โดยสถาบันนวัตกรรม
อุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง (สวนศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ เดิม) สํานักอุทยานแหงชาติ
ไดสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานกิจกรรมอนุรักษ! ฟ67นฟู และพัฒนาป"าไม กิจกรรมงานอุทยาน
แหงชาติ ใหศูนย!นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย!ศึกษาและ
วิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา เดิม) ดําเนินโครงการวิจัยความหลากหลายดานพรรณพืช
โดยมีวัตถุประสงค!เพื่อประเมินสถานภาพและความหลากหลายดานพรรณพืชตลอดจนติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตและผลผลิตของพรรณพืช (growth and yield) เพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับโลกรอนและการดูดซับคาร!บอน เพื่อศึกษาโครงสรางป"า และการกระจายของพรรณพืชที่เปKน
ตัวแทนอุทยานแหงชาติในแตละภูมิภาคและใชเปKนแปลงถาวรเพื่อศึกษาดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการไดมีการวางแผนศึกษาขอมูลพื้นฐานของอุทยานแหงชาติเขาใหญในดาน
ตางๆ อาทิเชน สภาพภูมิประเทศ การใชประโยชน!ที่ดิน ลักษณะทางธรณีวิทยา และระบบนิเวศวิทยา
เปKนตน โดยใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร!มาเปKนเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห!
ขอมูล และทําการเลือกพื้นที่วางแปลงถาวรเพื่อใหครอบคลุมความหลากหลายดานพรรณพืชของ
ผืนป"าอุทยานแหงชาติเขาใหญในบริเวณดังกลาว
คณะทํ า งานขอขอบคุ ณ สถาบั น นวั ต กรรมอุ ท ยานแหงชาติ แ ละพื้ น ที่ คุ มครอง สํ า นั ก
อุทยานแหงชาติ อุ ทยานแหงชาติ เ ขาใหญ ตลอดจนบุคลากรผู เชี่ ย วชาญดานพรรณพืช ที่ ใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ จนทําใหโครงการวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อยางไรก็
ตามโครงการวิจัยฯ เปKนเพียงขอมูลพื้นฐานที่ไดจากแปลงถาวรหรืออาจกลาวไดวาเปKนเพียงรายงาน
เบื้องตนเทานั้น เห็นควรใหมีการขยายผลการศึกษาวิจัยไปในพื้นที่ตางๆ ใหครอบคลุมและตอเนื่อง
เพื่อใหทราบถึงความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ผืนป"าตอไป

วัตถุประสงค!
ระสงค!
1. เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพรรณพืชในแปลงถาวรในอุทยานแหงชาติ
ที่ดําเนินการจัดทําในปงบประมาณ 2555
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตและผลผลิตของพรรณพืช (growth and
yield) ซึ่งตองดําเนินการตอเนื่องทุกป

ตรวจเอกสาร
ป"าดิบเขา
ป"าดิบเขา (Hill evergreen forest)
forest)
ป"าชนิดนี้เกิดอยูในที่ที่มีอากาศเย็นบนภูเขาสูง ที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ
1,000 เมตรขึ้ น ไป สภาพป" า แตกตางไปจากป" า ดงดิ บ ชื้ น อยางเปK น ไดชั ด ไมมี ไ มวงศ! ย าง
(DIPTEROCARPACEAE) ขึ้ น อยู เลย พั น ธุ! ไ มที่ พ บเปK น ไมเนื้ อ ออน เชน พญาไม ( Podocarpus
neriifolius) ขุนไม (Nageia wallichiana) และมะขามปeอมดง (Podocarpus imbricatus) และ
ไมกอ (Fagaceae) ชนิ ด ตางๆ ที่ พ บในป" า ดงดิ บ ชื้ น ตามเขาสู ง จะพบตนกํ า ลั งเสื อ โครง ( Betula
alnoides) ขึ้นกระจัดกระจายอยูทั่วไป

ลักษณะที่ใชในการจําแนก
ป"าดิบเขาจําแนกไดโดยไมดัชนีและลักษณะโครงสรางของสังคมในดานการผสมกันของชนิดไม
เปKนหลัก แตการปรากฏของไมดัชนีของป"านี้มีความสัมพันธ!กับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งความ
หนาวเย็นในประเทศไทยมักขึ้นกับความสูงจากระดับน้ําทะเล ดังนั้นจึงกลาวกันวา ป"าดิบเขาเปKนป"าที่
ขึ้นปกคลุมอยูบนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวตลอดป โดยทั่วไปสภาพดังกลาวมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี
ระดับความสูงเกิน 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล แตการจําแนกป"าชนิดนี้โดยแทจริงแลวพิจารณาที่
การปรากฏของไมดั ช นี ต อไปนี้ คือ การปรากฏของไมวงศ! กอ (FAGACEAE) ในสกุ ล Quercus,
Lithocarpus และ Castanopsis ผสมกับไมในกลุม จิมโนสเปnร!ม (Gymnosperm) ในสกุล
Podocarpus, Dacrydium, Cephalotaxus, Gnetum และ Cycas ผสมกับไมในเขตอบอุนอีก
หลายชนิ ด ชนิด ที่ถือไดวาเปK นไมดัช นีของสังคมไดแก กอกางดาง (Lithocarpus garrettianus
(Craib) A. Camus) กอแดง (Lithocarpus trachycarpus (Hickel & A. Camus) A. Camus)
กอน้ํา (Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder) กอหมู (Lithocarpus sootepensis (Carib) A.
camus) กอใบเหลี่ยม (Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC.) กอแปeน (Castanopsis
diversiforila (Kurz) King) กอลิ้ม (Castanopsis indica (Roxb) A. DC.) กอแหลม (Castanopsis
ferox (Roxb.) Spach) กอสีเสียด (Quercas poilanei Hick. & A. Camus) กอตาคลาย (Quercus

brandisiana Kurz) กอตลับ (Quercus ramsbootomii A. Camus) และกอแอบหลวง (Qurecus
helferiana A. DC.) เปKนตน
ธวัชชัย (2528) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) เสนอแนะวา บนยอดเขาสูงของประเทศไทย
โดยเฉพาะที่ ด อยเชี ย งดาว อาจจํ า แนกออกเปK น สั ง คมพื ช อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ไดคื อ สั ง คมพื ช ใตอั ล ไพน!
(subalpine vegetation) ซึ่งพิจารณาจากลักษณะของชนิดการเติบโตของพรรณพืชที่คลายคลึงกับ
พืชในพื้นที่ภูเขาสูงหรือเขตหนาวนั่นเอง สังคมพืชใตอัลไพน!บนดอยเชียงดาวปกคลุมอยูบนยอดและ
สันเขา มีความสูงประมาณ 1,900 เมตร จากระดับน้ําทะเล ลักษณะเปKนที่โลงแคบๆ ประกอบดวยหิน
กอนแหลมคมระดั บ ตางๆ เกิ ด จากการผุ กรอนตามธรรมชาติ ด วยอิ ทธิ พลของสภาพอภู มิอากาศ
ตามแองหินทับถมดวยซากพืชและดินเปKนหยอมๆจึงมีพืชหลายชนิดปรากฏเปKนกลุมๆ พืชเหลานี้มี
ลักษณะคลายกับพืชสนแถบหนาว (alpine plants) เปKนพืชลมลุก และที่เปKนไมพุมมักอยูในสกุล
Rhododendron, Rosa และ Zanthoxylum เปKนตน อาจพบไมตนขนาดกลางเชน คอดอย
(Trachycarpus oreophilus Gibbons & Spanner) และชมพูพาน (Wightia speciosissima (D.
Don) Merr.) ขึ้นอยูหางๆ การเกิดพืชสังคมยอยนี้เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นตลอดป สภาพพื้นที่เปKน
หินปูนระดับสูงการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและกําลังลม ดวยเหตุดังกลาวจึงกอสภาพวิกฤต
เกิ น กวาไมใหญของสั ง คมป" า ดงดิ บ เขาระดั บ สู ง จะสามารถเขามายึ ด ครองได พั น ธุ! ไ มเฉพาะถิ่ น
(endemic species) ของดอยเชี ย งดาวสั ง คมใตอั ล ไพน! ไดแก คํ า ปองหลวง (Clematis
buchananiana DC.) พวงแกวเชียงดาว (Delphinium siamnse (Craib) Munz) มวงเชียงดาว
(Thalictrum siamense T. Shimizu var. siamense) เที ยนเชีย งดาว (Impatiens
chiangdaoensis T. Shimizu) พิมพ!ใจ (Luculia gartissima (Wall.) Sweet var. glabra
Fukuoka ) และพิมสาย (Primula siamensis Craib) เปKนตน
ถิ่นกระจาย
ป"า ดิบ เขาอาจพบไดในทุ กภาคของประเทศในบริ เวณที่ เปK นยอดเขาสูง ใตสุ ดปรากฏที่ย อด
เขาหลวง ชนิดไมสําคัญ เชน ขุนไม (Nageia wallichianus (C. Presl) de Laue.) สามพันป
(Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. Ex Hook.) มะขามปeอมดง (Cephalota xusmannii Hook.
f.) เมื่อย (Gnetum montanum Markgr.) กําลังเสือโครง (Betula alnoides Buch-Ham. Ex G.
Don) จันทร!ทอง (Fraxinus excels Wall. ex Roxb. ) ลูบลีบ (Ulmus lancaefolia Roxb. ex
Wall.) คางคาก (Nyssa javanica (Blume) Wangerin) กวมแดง (Acer calcaratum Gagnep)

กุหลาบแดง (Rhododendron simsii Planch.) และกุหลาบขาว (Rhododendron ludwigianum
Hoss.) เปKนตน
ธวัชชัย (2528) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) ป"าดิบเขาในประเทศไทย แบงยอยตาม
ลักษณะโครงสรางป"าออกไดเปKน 2 สังคมยอย คือ 1) ป"าดิบเขาระดับต่ํา (lower hill evergreen
forest) เปKนป"าที่ประกอบดวยไมที่สูงใหญ มีเรือนยอดชั้นบนสูงถึง 30 เมตร มีไมหนาแนนและเดน
ดวยไมกอชนิดตางๆ ผสมกับไมในสกุลอื่นๆ ที่อาจพบไดในป"าดิบแลงบางแหงในที่สูง ตามตนไมมีพืช
เกาะติดนอย พื้นป"ามีซากพืชทับถมไมหนา พบในระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร จนถึง 1,800
เมตร และ 2) ป"าดิบเขาระดับสูง (upper hill evergreen forest) พบการกระจายตั้งแตระดับความ
สูง 1,800 เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้นไปมีลักษณะโครงสรางของสังคมแตกตางอยางเดนชัด คือ
เรือนยอดชั้นบนสูงประมาณ 20 เมตร กิ่งกานคดงอและกอตัวเปKนกอนๆ บนกิ่งใหญและตามลําตนมี
มอสส!และไมเกาะติดหนาแนน พื้นป"าแนนทึบดวยซากพืช ในที่ชื้นแฉะมักพบขาวตอกฤาษีขึ้น เชน
บนดอยอินทนนท!ที่ความสูงมากกวา 2,000 เมตร
ป"า ชนิ ด นี้พบตั้งแตเขาหลวง จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช บนยอดดอยไถผะ ในเขตรักษาพั น ธุ!
สัตว!ป"าทุงใหญนเรศวร ยอดเขาปลายหวยขาแขงและยอดเขาเขียวในเขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"าหวยขาแขง
ขึ้นไปถึงยอดเขาสูงๆ ในภาคเหนือ เชน ยอดดอยสอยมาลัยในเขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"าแมตื่น ยอดดอย
มอนจองในเขตรั กษาพัน ธุ!สัต ว!ป"า อมก• อย ยอดดอยอิน ทนนท! ยอดดอยปุ ย และยอดดอยอื่นๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม เชียงรายและแมฮองสอน เปKนตน สวนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบไดบนยอด
ดอยภู ห ลวง ยอดภู กระดึ ง ยอดเขาสู ง ในเขตรั ก ษาพั น ธุ! สั ต ว! ป" า ภู เ ขี ย ว เปK น ตน การกระจายของ
ป"าดิบเขามีลักษณะเชนเดียวกับป"าสนเขา คือ มิไดเปKนผืนป"าใหญตอเนื่องกันแตกระจายเปKนหยอมๆ
เฉพาะยอดเขาสูง
ปƒจจัยกําหนดในการเกิดป"าดิบเขา
ปƒจจัยสําคัญที่กอใหเกิดป"าดิบเขา คือ สภาพภูมิอากาศที่คอนขางหนาวเย็นตลอดป ปกติในป"า
ชนิดนี้อุณหภูมิสูงสุดไมเกิน 20 องศาเซลเซียส และชวงต่ําสุดอาจนอยกวา 0 องศาเซลเซียส อากาศ
มักมีความชื้นสูงโดยเฉพาะคาความชื้นสัมพัทธ!ในชวงฤดูฝนอาจเกิน 90 เปอร!เซ็นต!ตลอดเวลา ในบาง
พื้นที่มีเมฆปกคลุมบอยครั้ง สภาพดินโดยทั่วไปมีความลึกพอควรสามารถที่จะพยุงไมขนาดใหญได
ดวยสภาพภูมิอากาศดังกลาวจึงทําใหสังคมพืชนี้มีพบไดเฉพาะบนยอดเขาสูงเทานั้น

พันธุ!ไมและลักษณะโครงสรางของป"าดิบเขา
ป"าดิบเขาระดับต่ํามีลักษณะโครงสรางของสังคมพืชคลายคลึงกับป"าดิบแลงในระดับสูง ตางกัน
ที่มีไมผลัดใบปรากฏอยูนอยจนยากที่จะสังเกตได ปกติในพื้นที่ที่สมบูรณ!ไมถูกทําลายหรือรบกวนมา
กอน มีเรือนยอด 3 ชั้นเรือนยอด แตการจําแนกชั้นไมคอยชัดเจน
เรือนยอดชั้นบนสุดประกอบดวยไมกอที่เปKนไมดัชนีเปKนหลักและมีไมในกลุมสนสผมอยูทั่วไป
สวนไมอื่นๆ ที่พบในเรือนยอดชั้นนี้ ไดแก ไมในสกุลอบเชย (Cinnamomum spp.) ยมหอม (Toona
ciliate M. Roem.) มณฑาดอย (Manglietia garrettii Craib) จําปาป"า (Michelia champaca L.)
จําปาป"า (Michelia baillonii (Pierre) Finet & Gagnep.) มังตาน (Schima wallichill (DC.)
Korth.) พะอง (Calophyllum polyanthum Wall. ex Choisy) ฟƒนปลา (Litsea umbellate
(Lour.) Merr.) นางพญาเสือโครง (Prunus cerasoides D. Don) และยมหิน (Chukrasia tabularis
A. juss.) เปKนตน
ไมชั้นกลางในป"าดิบเขามีปรากฏอยูหลายชนิด ที่สําคัญไดแก เมี่ยงหลวง (Gordonia axilleris
(Roxb. ex Ker Gawl.) D. Dietr.) จ‡าเมี่ยง (camellia connate (Carib) Carib) เมี่ยง (Camelia
sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam.) เมี่ยงดอย (Camelia pleurocarapus
(Gagnep.) Sealy) เมี่ยงผี (Pyreneria garrenttina Kurz) แมงซอ (Capparis pyrifolia Lam.) กาว
(Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. ver. rufescens (Hance)
J. Parn. & Nic Lughadha) เหมือดแกว (Sladenia celastrifolia Kurz) ขมิ้นตน (Alseodaphne
birmanica Kosterm.) แสลูเบาะ (Lindera meissneri Hook. f.) แหลบุก (Phoebe lanecolata
(Wall. ex Nees) Nees) ดอกสามสี (Rhododendron lyi H. L v.) คําแดง (Rhododendron
arboretum Sm. Subsp. delavayi (Franch.) Chamb.) กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex
Lecomte) และเหมือดชนิดตางๆในสกุล Symplocos เปKนตน
ชั้นไมพุมในสภาพที่ไมชั้นบนรกทึบมักมี อยูนอยชนิด แตในชองวางหรือสวนที่ ถูกทําลายมั ก
ปรากฏหนาแนน ชนิดสําคัญ ไดแก โคลงเคลงขน (Melastoma saigonense (Kuntze) Merr.)
จุกนารี (Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D. Don) F. K. Mey.) อางน้ํา
(Osbeckia nepalensis Hook. f.) เฒานั่งฮุง (Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.)
ขางแดง (Embelia tsjeriamcottam (Roem. & Suhult. A. DC. ver. Ferruginea (C. B. Clark) K.
Larsen & C. M. Hu.) กําลังชางสาร (Maesa Montana A. DC.) กุหลาบหิน (Rhamnus crenata
Siebold & Zucc.) ขางขาว (Xanthomphyllum virens Roxb.) ตาหานเขา (Ardisia virens

Kurz.) และตาเปKดตาไก (Ardisia virens Kurz.) เปKนตน ซึ่งในชั้นไมพุมนี้มักมีความตอเนื่องลงไปถึง
ชั้นพืชคลุมดินที่ประกอบดวยพืชจําพวกขิงขาเปKนพืชเดนผสมกับพืชลมลุกอื่นๆ ชนิดพืชสําคัญของชั้น
นี้ ไดแก ขาคม (Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & R. M. Sm.) กระชายป"า (Boesenbergia
rotunda (L.) Mansf.) ขมิ้นขม (Curcuma amarissima Roscoe) กระเจียวขาว (Curcuma
parviflora Wall.) ขมิ้นแดง (Curcuma roscoeana Wall.) กลวยคอดํา (Globba garrettiana
Kerr.) กลวยจั่น (Globba purpurascens Carib) กลวยเครือดํา (Globba reffexa Carib) วาน
กามกุง (Begonia integrifolia Dalziel) พญาดง (Persicaria chinensis (L.) H. Gross) ผักปลาบ
ชาง (Floscopa scandens Lour.) นอกจากนี้ยังมีพืชในสกุล Hydychium, Rungia, Asystasia,
Calanthe, Phajus, Liparis, Habenaria, Forrestia, และ Anthogonium ปรากฏอยูดวย สวนไมไผ
มีพบบางในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในสกุล Teinostachys, Gigantochloa และ Dinochloa พืชจําพวก
หมากมีนอยที่พบบางไดแก คอดอย (Trachycarpus oreophilus Gibbons & Spannera) เปKนตน
พืชจําพวกเฟnร!นมีพบตามริมลําหวยและตามแองที่มีน้ําแฉะยาวนาน เชน กูดน้ํา (Diplazium
esculentum (Retz.) Sw.) กูดยอย (Diplazium polypodioides Blume) กูดดอย (Blechnum
orientale L.) กูดตน (Cyathea borneensis Copel.) กูดโยง (Cyathea glabra Copel.)
กูดสรอย (Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl) เฟnร!นเกล็ดหอย (Nephrolepis duffii Moore)
กูดผา (Polypodium manmeiense H. christ) ผักกูดชาง (Thelypteris interrupta (Willd.) K.
lwats.) กูดหวย (Thelypteris menisciicarpa (Blume) K. Iwats.) กูดกานแดง (Thelypteris
truncate (Poir.) K. Iwats.) กูดตอง (Thelypteris urophylla K. Iwats.) เปKนตน นอกจากนี้ยังมี
หัสดํา (Osmunda angustifolia Ching) ออสมันดา (Osmunda vachellii Hook.) และ
ขาวตอกฤาษี (Sphagnum sp.) เปKนตน
ป"าดิบเขาทั้งระดับต่ําและระดับสูงมีพืชอิงอาศัยปรากฏอยูมากมาย ทั้งที่เปKนกลวยไมและพืชใน
สกุลอื่น เชน วานไกแดง (Aeschynanthus andersonii C. B. Clarke) เอื้องหงอนไก
(Aeschynanthus fulgens Wall. ex R. Br.) ขาหลวงหลังลาย (Aspleninm nidus L. var. nidus)
สวนกลวยไมที่สําคัญ เชน เอื้องคําเหลี่ยม (Dendrobinm trigonopus Rchb. f.) เอื้องคําสาย
(Dendrobium binoculare Rchb. f.) เอื้องเคากิ่ว (Dendrobium nobile Lindl.) เอื้องคํานอย
(Dendrobium fimbriatum Hook.) เอื้องคํากิ่ว (Dendrobium capillipes Rchb. f.)
เอื้องเงินหลวง (Dendrobium infundibulum Lindl.) เอื้องเงิน (Dendrobium draconis Rchb.
f.) เอื้องงาชาง (Thunia alba (Lindl.) Rchb. f.) และเอื้องชอมะมวง (Cleisostoma recemiferum
(Lindl.) Garay) เปKนตน

ป"าดิบเขาระดับสูงหรือป"ามอสส! มีลักษณะเดนที่แยกจากระดับต่ําคือการปรากฏของมอสส!
หนาแนนทั้งตามลําตน กิ่ง ตอ ขอนไม และบนพื้นดินหรือหิน การสลายตัวของมอสส! ที่ทับถมบนกิ่ง
กาน และลําตนทําใหเปKนที่ยึดเหนี่ยวของพันธุ!ไมแปลกๆ หลายชนิดเชน บอน พืชจําพวกขิงขารวมถึง
ไมพุมขนาดเล็กบางอยางดวย มอสส!ยังเก็บความชื้นใหแกพืชจําพวกกลวยไม ดวยเหตุนี้ป"าดงดิบเขา
ระดับสูงจึงมีลักษณะที่แปลกตากวาสังคมอื่นๆ ความสูงของเรือนยอดชั้นบนสุดมักไมเกิน 20 เมตร
ทั้งนี้อิทธิพลของลม กิ่งกานคดงอและกอตัวเปKนกระจุกทําใหเรือนยอดชั้นบนมีลักษณะเปKนกอนๆ
ตอเนื่องกัน ในบางพื้นที่เรือนยอดชั้นนี้อาจหางหรือแนนทึบปานกลาง แตในที่ลมไมพัดจัดมักมีเรือน
ยอดคอนขางแนนทึบทําใหแสงลงถึงพื้นไดนอยและความชื้นคอนขางสูงผนวกกับความหนาวเย็นจึงทํา
ใหเหมาะสมกับมอสส!ที่จะเขามารวมในสังคม
เรือนยอดชั้นบนของป"าดิบเขาระดับสูงประกอบดวยไมกอบางชนิดผสมกับไมในสกุลที่เดนอยูใน
เขตอบอุน ไมที่สําคัญ เชน ฟƒนปลา (Litsea umbellate (Lour.) Merr.) ฮังแกง (cinnamomum
tamala (Hamilton) Nees & Eberm.) จางหอม (Neocinnamomum caudatum Kosterm.)
ชางแงะ (Mallotus khasianus) เมี่ยงผี (Pyrenarai diospyricarpa Kurz) ปลิง (Macaranga lowii
King ex Hook. f.) และพะอง (Calophyllum polyanthum Wall. Ex Choisy.) เรือนยอดชั้นกลาง
สูงประมาณ 10 เมตร ปกคลุมตอเนื่องตอจากเรือนยอดชั้นบน สวนใหญเปKนไมในหลากหลายสกุล
เชน สกุลเมี่ยง (Gordonai) สกุลกวมหรือเมเปnล (Acer) สกุลกุหลาบพันป (Rhododendron) สกุล
ชบา (Camelia) และสกุลเหมือด (Symplocos) เปKนตน สวนพื้นป"าปกคลุมดวยมอสส!เปKนสวนใหญ
แตถาแสงตกลงไดมากอาจพบหญาบางชนิดและพืชจําพวกขิงขาเชนเดียวกับป"าดิบเขาระดับต่ํา ป"าดิบ
เขาโดยทั่ ว ไปมี เ ห็ ด ราปรากฏอยู นอยชนิ ด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสภาพอากาศที่ ค อนขางหนาวเย็ น
การสลายตัวของซากพืชจึงเปKนไปโดยชา ดังนั้นในพื้นที่ชื้นแฉะในป"าชนิดนี้จึงปรากฏดินพีท (Peat)
เกิดขึ้นคลายป"าพรุน้ําจืด เชน บริเวณพรุอางกา อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท! เปKนตน
สัตว!ป"าในป"าดิบเขา
ป"าดิบเขาสวนใหญมีพื้นที่ไมกวางขวางมาก มีการกระจายที่ขาดเปKนตอนๆ ดังนั้นสัตว!ที่อาศัย
เปKนประจําในป"าดงดิบเขาจึงมีไมมาก บางชนิดขึ้นมาใชพื้นที่ป"าชนิดนี้ เนื่องจากปƒจจัยแวดลอมที่
คอนขางหนาวเย็นตลอดป จึงทําใหมีสัตว!ขนาดเล็กหลายชนิดที่อาศัยประจําเฉพาะป"าชนิดนี้
สั ต ว! เ ลี้ ย งลู ก ดวยนมขนาดใหญที่ อ าศั ย เปK น ประจํ า ในป" า ชนิ ด นี้ ไ ดแก กวางป" า (Cervus
unicolor) หมูป"า (Sus scrofa) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และที่จัดไดวาเปKน

สัตว!เลี้ยงลูกดวยนมที่มีถิ่นกระจายประจําในป"าชนิดนี้คือ กวางผา (Naemorhedus goral) ลิงอาย
เงี้ยะ (Macaca assamensis) ลิ่นเล็ก (Manis pentadactyla) เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirca)
เพียงพอนเสนหลังขาว (M. strigidorsa) สัตว!เลี้ยงลูกดวยนมชนิดอื่นๆ ที่พบเห็นไดในป"านี้ ซึ่งอาจอยู
เปKนประจํา หรือขึ้นมาใชประโยชน!พื้นที่ในบางฤดูกาล คือ หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) หมาหริ่ง
(Melogale personata) หมีควาย (Selenarctos thibetanus) เสือโครง (Panthear tigris) เสือดาว
(Panthear pardus) ชางป" า (Elephen maximus) และกระทิ ง (Bos gaurus)
เปKนตน ในป"าดิบเขาระดับต่ํามีสัตว!เลี้ยงลูกดวยนมที่ไมตางจากป"าดิบแลง ป"าสน และป"าผสมผลัดใบ
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมไมแตกตางกันมาก
นกในป"าดิบเขามีหลายชนิดที่แตกตางจากสังคมพืชอื่น โดยเฉพาะนกที่โยกยายถิ่นมาจากเขต
อบอุ นในชวงฤดู ห นาว ชนิ ด นกที่ สํ า คั ญ ของสั ง คมพื ช ชนิ ด นี้ ไ ดแก นกเงื อ กคอแดง (Aceros
nipalensis) ไกฟeาหลังขาว (Lophura nycthemear) นกแวนสีเทา (Polyplectron bicalcaratum)
นกกระทาดงอกสี น้ํ า ตาล (Arborophila brunneopectus) นกพิ ร าบเขาสู ง (Columba
pulchricollis) นกเขาลายใหญ (Macropygia unchall) นกเขาลายเล็ก (Macropygia ruficeps) นก
แตวแลวใหญหัวสีน้ําตาล (Pitta oatesi) นกพญาไฟคอเทา (Pericrocotus solaris) นกปรอดลาย
(Pycnonotus striatus) นกปรอดภูเขา (Hypsipetes mcclellandii) นกกระรางอกน้ําตาลไหม
(Garrulux strepitans) นกกระรางอกลาย (Garrulux merulinus) นกกระรางหางแดง (Garrulux
milnei) นกมุนรกตาแดง (Alcippe morisonia) นกภูหงอนชนิดตางๆ (Yuhina spp.) นกศิวะปกสี
ฟeา (Minla cyanouroptera) นกขัติยา (Cutia nipalensis) นกปกลายตาขาว (Actinodura
ramsayi) นกหางรํา (Heterophasia spp.) และนกขนาดเล็กอื่นๆ อีกหลายชนิด
สัตว!เลื้อยคลานของป"าดิบเขาโดยทั่วไปคลายคลึงกันกับป"าสนเขา ชนิดที่คอนขางหายากของ
ประเทศ ไดแก เตาปูลู (Platysternum megacephalum) เตาจัน (Cyclemys mouhotii) เตาหวย
คอลาย (Cyclemys tcheponensis) เตาหก (Manouria emys) เตาเดือย (Monuria impressa)
ตุ‡ ก แกป" า พมา (Cyrtodactylus variegatus) จิ้ ง จกเขาสู ง ยู น นาน (Hemiphyllodactylus
yunnanensis) กิ้งกาเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera) กิ้งกาพมา (Calotes kakhienensis)
กิ้งกาเขาสูง (Calotes microlepis) กิ้งกางู (Ophisaurus gracilis) จิ้งเหลนภูเขาสามนิ้ว (Larutia
oscelli) จิ้งเหลนเรียวพมา (Lygosoma anguinum) งูเหลือม (Python reticulatus) และงูชนิด
อื่นๆ อีกหลายชนิด

สัตว!สะเทินน้ําสะเทินบกที่สําคัญ ไดแก กระทาง (Tylototrition verrucosus) อึ่งกรายตาขาว
(Leptobrachium chapaense) อึ่งกรายแคระ (Megophrys minor) ปลาลายหินเมืองเหนือ
(Amolomps afghanus) เขียดหลังปุ"มภูเขา (Phrynoglossus magnapustulosus) และกบทูด
(Rana blythii) เปKนตน
ระบบนิเวศของป"าดิบเขา
สังคมป"าดิบเขาในระดับสูงและระดับต่ําคอนขางจะมีความแตกตางกันในดานการหมุนเวียน
ของสารและการไหลเลื่อนของพลังงาน สังคมป"าดิบเขาระดับต่ํามีการหมุนเวียนของสารและการไหล
เลื่ อนของพลั งงานคอนขางรวดเร็ ว พลั งงานที่ ตกลงสู ป" า นี้ คอนขางมากตลอดป เพี ย งพอที่ พืช จะ
นํามาใชในการสังเคราะห!แสง ธาตุอาหารในดินในป"าธรรมชาติมักไมแสดงการขาดแคลนทั้งนี้เนื่องจาก
การเพิ่ ม จากตะกอนที่ ไ หลลงมาจากพื้ น ที่ ในระดั บ สู ง และการสลายตั ว ของหิ น และดิ น ในสวนลึ ก
ชวงเวลากลางวันโดยทั่วไปมีอุณหภูมิสูงพอเพียงสําหรับขบวนการทางชีววิทยาของพืชทุกชนิด ดังนั้น
ป"าดิบเขาระดับต่ําจึงสามารถสรางผลผลิตมูลฐานไดตลอดป ปกติผลผลิตสดที่ผลิตขึ้นมาใหมสวนใหญ
อยูในระดับเรือนยอดชั้นบน ใบออน ดอก และผลของไมใหญเปKนสวนที่สัตว!นําไปใชมาก พื้นที่ป"า
โดยทั่ ว ไปไมรกทึ บ มากแตก็ มีพื ช ลมลุ ก และพื ช หั ว ขึ้ น ผสมกั บ ลู ก ไมทํ าใหสั ต ว! กิน พื ช ที่ ผิ ว ดิ น เชน
กวางป"า อีเกง สามารถดํารงชีพอยูไดในปริมาณที่มากพอควร
ระบบนิเวศของป"าระดับสูง โดยทั่วไปมีการผลิตมวลพืชสดแตละปคอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพอากาศที่ คอนขางเย็นและมั กมีปƒ ญหาเรื่องลมที่ พัดจั ดอีกทั้ งมีเ มฆปกคลุ มอยูเสมอ อากาศที่
หนาวและชื้ น ทํ า ใหพื ช ลมลุ กภายใตเรื อ นยอดป" า มี น อยแตปกคลุ ม ดวยมอสส! และเฟn ร! น คอนขาง
หนาแนนซึ่งพืชในกลุมนี้คอนขางโตชา สาเหตุเนื่องจากผลผลิตขั้นมูลฐานใหมแตละปคอนขางต่ํานี้เอง
จึงทําใหสัตว!ป"าซึ่งเปKนผูถายทอดพลังงานและสสารมักปรากฏอยูนอยตามไปดวย ซากพืชที่รวงหลนลง
บนดินมีการสลายตัวไดคอนขางชาเนื่องจากความหนาวเย็น ในบางตอนที่คอนขางชื้นจัดและมีน้ําขัง
มักกอตัวเปKนพีท (peat) บางๆ ปกคลุมบนผิวดิน การทํางานของสัตว!หนาดินไมมีประสิทธิภาพที่จะ
สลายซากพืชใหหมดไปไดในชวงรอบป อยางไรก็ตามการศึกษาถึงอัตราการหมุนเวียนของสสารและ
พลังงานในสังคมพืชนี้ก็ยังมิไดศึกษากันใหเห็นเดนชัด

สถานภาพของป"าดิบเขา
สังคมพืชป"าดิบเขาที่มีกระจายเปKนสวนใหญในทางภาคเหนือของประเทศเกือบทั้งหมดถูกบุกรุก
ทําลายเปลี่ยนสภาพเปKนที่ทํากินชั่วคราวและถาวรของชาวไทยภูเขาและชนกลุมนอยที่โยกยายเขามา
จากประเทศใกลเคียง เหลือที่มีสภาพสมบูรณ!อยูนอยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ!บางแหง ธวัชชัย (2528)
อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) กลาววา เฉพาะที่ดอยเชียงดาวซึ่งเปKนเขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"าแลวก็
ตามยังมีการทําลายอยางหนักจนสภาพสังคมพืชและพรรณพฤกษชาติเปลี่ยนแปลงไปมาก อีกทั้งมี
ไฟป"าจากน้ํามือของมนุษย!จุดเผาโดยตั้งใจและมิไดตั้งใจ ทําใหพันธุ!ไมดั้งเดิมสูญหายไป จึงทําใหนา
วิตกวาพันธุ!ไมหายาก (rare species) หลายชนิดอาจหมดไป
การสงเสริมการเกษตรในที่สูงของรัฐบาลในหลายๆโครงการที่หวังวาจะเปKนการอนุรักษ!พื้นที่
ป" า ดิ บ เขาและหยุ ด การปลู ก ฝn‹ น กลั บ กลายเปK น การเรงทํ า ลายสั ง คมป" า ชนิ ด นี้ ข องประเทศไทย
หลายพื้นที่กลายเปKนไรกะหล่ําปลีที่สามารถปลูกไดสามครั้งตอป ทําใหชาวไทยภูเขาเห็นชองทางที่จะ
สรางความร่ํารวยจึงมีการทําลายกวางขวางยิ่งขึ้น การใชยาฆาแมลงที่เปKนสารพิษตกคางลงสูลําหวย
ลําธาร ทําลายสัตว!ป"าในระบบนิเวศนี้อยางหนัก การผันน้ําออกไปใชในไรกะหล่ําปลีกอใหเกิดปƒญหา
การขาดแคลนน้ําตอพื้นที่เกษตรในตอนลาง การพัฒนาที่ไมสามารถควบคุมไดดังกลาวสรางความ
เสียหายแกประเทศอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการยึดครองพื้นที่เพื่อสรางแหลงทองเที่ยวเกิดขึ้น มีการตัด
เสนทางและดัดแปลงธรรมชาติจนเปKนผลใหเกิดการพังทลายของดิน สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง
ป"าดงดิบเขาที่เคยสวยงามตองเปลี่ยนสภาพเปKนทุงหญาและเกิดไฟป"าทุกป โครงการตางๆ ที่ขึ้นไป
ชวยเหลือชนกลุมนอยเหลานี้ยังนําเอาพืชตางถิ่นเขาไปทั้งที่โดยตั้งใจและมิไดตั้งใจ ทําใหพรรณพืชใน
สังคมป"าชนิดนี้มีการปนเป67อนยากตอการศึกษาและหมดความสําคัญไปดวย
ธวัชชัย (2528) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) เสนอแนะไววา ปƒญหาสลับซับซอนนี้ตองการ
ความรวมมื อ จากหนวยงานหลายฝ" า ยเพื่ อ ขจั ด ใหหมดไปและทํ า การอนุ รั ก ษ! ไปในทางที่ ถู ก ตอง
เหมาะสม รัฐบาลจักตองทําการควบคุมการใชประโยชน!ที่ดินบนเขาสูงโดยเรงดวน ที่ระดับความสูง
เกินกวา 1,900 เมตร ตองปลอดจากการทําลายและแตะตองจากมนุษย!โดยเด็ดขาด ที่ระดับความสูง
ต่ําจากนี้ลงไปถึง 1,200 เมตร ตองทําการวางแผนการใชประโยชน!ที่ดินที่เหมาะสม พื้นที่บางสวน
ตองกันไวเปKนพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"า และแหลงตนน้ําลําธาร สวนชุมชนและ
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมควรมี เ ทาที่ จํ า เปK น ราษฎรชาวเขาบางสวนควรโยกยายลงสู พื้ น ที่ ร าบ หากมิ
ดําเนินการใหถูกตองโดยเรงดวนแลว ไมเพียงแตทําใหสังคมพืชป"าดิบเขาหมดไปแตยังกอผลกระทบ
ตอเกษตรกรรมและสังคมเมืองในที่ราบดวย

อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ที่ตั้ง
อุทยานแหงชาติ เขาใหญ ตั้ งอยูในบริเ วณเทือกเขาพนมดงรั ก ระหวางเสนรุงที่ 14 องศา
5 ลิ ป ดาเหนื อ ถึ ง 14 องศา 25 ลิ ป ดาเหนื อ และเสนแวงที่ 101 องศา 50 ลิ ป ดาตะวั น ออก
ครอบคลุมพื้นที่ 11 อําเภอ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 2,165.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,353,471.53 ไร อุทยานแหงชาติเขา
ใ
ห
ญ
มีพื้นที่ใหญเปKนอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และอุทยานแหงชาติ
ทับลาน
อุทยานแหงชาติ เ ขาใหญ ยั งมี พื้น ที่ ต อเนื่ องกั บ ผื นป" าในเขตอุ ทยานแหงชาติ ทับ ลานและ
อุทยานแหงชาติปางสีดา โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดตอกับเขตจังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต

ติดตอกับเขตจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก

ติดตอกับเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก

ติดตอกับเขตจังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 1 เสนทางเขาถึงแปลงถาวรป"าดิบเขา อุทยานแหงชาติเขาใหญ

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปKนพื้นที่ดานตะวันตกของเทือกเขา
พนมดงรัก ซึ่งสูงโดดเดนขึ้นมาจากที่ราบภาคกลางและกอตัวเปKนแนวเขตของที่ราบสูงโคราช มีเขารม
เปKนยอดเขาสูงที่สุด 1,351 เมตร เขาแหลมสูง 1,326 เมตร เขาเขียวสูง 1,292 เมตร เขาสามยอดสูง
1,142 เมตร เขาฟe าผาสูง 1,078 เมตร เขากํา แพงสูง 875 เมตร เขาสมอปูน สูง 805 เมตร และ
เขาแกวสูง 802 เมตร ซึ่งวัดความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเปKนเกณฑ! และยังประกอบดวย
ทุงหญากวางสลับกับป"าไมที่อุดมสมบูรณ! ดานทิศเหนือและตะวันออกจะลาดลง ทิศใตและตะวันตก
เปK น พื้ น ที่ สู ง ชั น ขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ นอกจากนี้ ยั ง เปK น แหลงกํ า เนิ ด ตนน้ํ า ลํ า ธารที่ สํ า คั ญ ไดแก แมน้ํ า
ปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก อยูในพื้นที่ทางทิศใตของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งมีความสําคัญตอ
การเกษตรกรรมและระบบทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนี้ แมน้ําทั้ ง 2 สายนี้มาบรรจบกั บ
แมน้ํ า มู ล ซึ่ ง เปK น แหล งน้ํ า สํ า คั ญ ของภ าคอี ส านตอนล างแลว ไหล ล งสู แมน้ํ า โขง แล ะ
หวยมวกเหล็กซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ําไหลตลอดปและใหประโยชน!ทางดาน
การเกษตร โดยเฉพาะการปศุสัตว!ของภูมิภาคนี้ไหลลงสูแมน้ําป"าสักที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 2 ความลาดชัน อุทยานแหงชาติเขาใหญ

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปKนแบบเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical
Savannah Climate “AW”) ลมมรสุมที่พัดผานแบงออกเปKน 2 ชวง คือระหวางเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก เนื่องจากไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนธันวาคม อากาศจะหนาวเย็นและอาจมีฝนประปราย ซึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยแบงได 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูรอนอยูระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม แมวาอากาศจะรอนอบอาวกวาในที่อื่น แตที่
เขาสูงบนเขาใหญอากาศเย็นสบายเหมาะแกการพักผอน เลนน้ําลําธารและนําอาหารไปรับประทาน
ฤดูฝนอยูระหวางเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เปKนชวงหนึ่งของปที่สภาพบนเขาใหญชุมฉ่ํา
น้ํ า ตกทุ ก แหงมี ป ริ ม าณน้ํ า มากและกระแสน้ํ า ไหลแรง แมการเดิ น ทางจะลํ า บากกวาปกติ แต
นักทองเที่ยวยังคงนิยมไปทองเที่ยวในชวงปลายของฤดูกาลนี้
ฤดูหนาวอยูระหวางเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ! ในชวงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ!เปKนฤดู
ที่นิยมไปเขาใหญมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปของอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ประมาณ 23 องศาเซลเซี ย ส อุ ณหภู มิสู ง สุ ด พบวาอยู ระหวางเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ นพฤษภาคม
ประมาณ 28 องศาเซลเซี ย ส ในเดื อนธั น วาคมและเดื อนมกราคมมี อุณ หภู มิป ระมาณ 17 องศา
เซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ!เฉลี่ยของอุทยานแหงชาติเขาใหญ รอยละ 66 (กรมป"าไม, 2529)
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ! อุณหภูมิเฉลี่ยมีคาระหวาง 23.1 - 30.1 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีคาระหวาง 35.2 - 42.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมีคาระหวาง
6.2 - 22.2 องศาเซลเซียส และคาความชื้นสัมพัทธ!เฉลี่ยตลอดปมีคาระหวางรอยละ 60 - 82 ลักษณะ
ดังกลาวทําใหบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญมีอากาศเย็นสบายและชุมชื้นเนื่องจากไอน้ําจากเมฆ
หมอกที่ปกคลุมอยูตลอดป ในชวงเดือนธันวาคม - มีนาคม
ปริมาณน้ําฝนรายปมีคาเฉลี่ยเทากับ 1,456.5 มิลลิเมตรตอป จํานวนวันฝนตกตลอดปเฉลี่ย
122.35 วัน โดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 302.15 มิลลิเมตร ในชวงปลายเดือนสิงหาคม
ถึงตนเดือนกันยายนและเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 5.0 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม สําหรับปริมาณฝน
สูงสุดในรอบ 24 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 166.45 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม

ภาพที่ 3 แหลงน้ําผิวดิน อุทยานแหงชาติเขาใหญ

ทรัพยากรป"าไม
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเดน คือ พื้นที่ดานตะวันออกของ
เทื อ กเขาพนมดงรั ก ซึ่ ง สู ง โดดมาจากที่ ร าบภาคกลางแลวกอตั ว เปK น แนวเขตที่ ร าบสู ง โคราช
มียอดเขารมเปKนยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 1,351 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สวนเทือกเขาที่สําคัญ
ก็มีความสูงใกลเคียงกันคือ เขาแหลม เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟeาผา เขากําแพง เขาสมอปูน และ
เขาแกว ซึ่งมีความสูงเทากับ 1,326, 1,292, 1,078, 875, 805 และ 802 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ครอบคลุมดวยป"าดิบชื้น (Moist evergreen forest) เปKนสวนใหญ อีกทั้งมีป"าประเภท
อื่นๆ ไดแก ป"าผสมผลัดใบ (Mixed deciduous forest) ป"าดิบเขา (Hill evergreen forest)
ป"าดิบแลง (Dry evergreen forest) และทุงหญา (Grassland) ผสมผสานกัน เหมาะสมเปKนสถานที่
พั ก ผอนหยอนใจทางธรรมชาติ ที่ สํ า คั ญ มากเทาเที ย มกั บ การเปK น ตนน้ํ า ลํ า ธารที่ ห ลอเลี้ ย งพื้ น ที่
เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม และการใชสอยของชุ มชนในภู มิภ าคโดยรอบ ชนิ ด พรรณในอุ ท ยาน
แหงชาติเขาใหญมีมากมายหลายประเภท ตั้งแต ไมยืนตน เฟnร!น กลวยไม เห็ด รา ไลเคน มอสส! ไดมี
การศึกษาประเมินพันธุ!ไมในอุทยานแหงชาติเขาใหญมีจํานวน 2,000 - 2,500 ชนิด โดยพบวา
มีไมยื นตน จํ านวน 219 ชนิด กลวยไม จํ า นวน 120 ชนิ ด เฟn ร!น จํา นวน 145 ชนิ ด และไลเคนที่
ผากลวยไมและเขาเขียว จํานวน 108 ชนิด ทั้งนี้เพราะพื้นที่แหงนี้เปKนจุดรวมการแพรกระจายพันธุ!
ของพืชตางๆ
ลักษณะธรณีวิทยา
หากยอนการเกิดของหินในอุทยานแหงชาติเขาใหญ เริ่มจากขอบดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
พื้นที่อุทยานจะพบหินยุคเกาที่สุดในเขาใหญเปKนหินตะกอนอายุเพอร!เมียนชนิดหินปูนหินดินดานและ
หินเชิร!ตจัดอยูใน “กลุมหินสระบุรี” ตามลําดับชั้นหินของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการตกตะกอนทาง
เคมี ของน้ํ า ทะเลในสภาพแวดลอมโบราณบริ เ วณไหลทวี ป และลาดทวี ป พื้ น ที่ ด านตะวั น ตกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแหงชาติเขาใหญพบหินตะกอนภูเขาไฟและหินภูเขาไฟ อายุเพอร!โม
ไทรแอสซิกที่เกิดในชวงตอระหวางยุคเพอร!เมียนกับยุคไทรแอสซิกแผครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประกอบดวย หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินทัฟฟ“ หินไรโอไลต! หินแอนดีไซต!
และหินบะซอลต! บางบริเวณพบหินอัคนีแทรกซอนหนุนรองอยู พื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญเปKนหินตะกอนธารน้ําพาของกลุมหินโคราช โดยพบหินทรายและหินโคลน
ของหมวดหินภูกระดึง วางตัวปnดทับอยูบนหินตะกอนภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟยุคเพอร!โมไทรแอสซิก

ทางตอนกลางของอุทยานแหงชาติเขาใหญระหวางเสนทางจากมอสิงโตไปถึงโคงหักศอกกอน
ถึ ง จุ ด ชมวิ ว ผาเดี ย วดาย เปK น รอยตอระหวางหิ น ทรายของหมวดหิ น ภู ก ระดึ ง กั บ หิ น ทรายของ
หมวดหินพระวิหารที่วางตัวปnดทับอยูดานบน ตอนใตสุดของอุทยานแหงชาติเขาใหญพบตะกอนรวน
จํ า พวกกรวดทรายและดิ น เหนี ย วอายุ ควอเทอร! น ารี ซึ่ งเปK น ผลจากธารน้ํ า กั ด กรอนหิ น ทรายใน
หมวดหินพระวิหารจนเปKนเม็ดขนาดกรวดทราย จากนั้นกระแสน้ําไดทําหนาที่พัดพาเอากรวดทรายมา
สะสมตัวตามบริเวณที่ทางน้ําไหลผาน กระบวนการทางธรณีที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องไมเพียงแตทําให
เกิดหินหลายชนิดในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญเทานั้น แรงมหาศาลจากภายในโลกที่ยกพื้นที่ภาค
อี ส านขึ้ น เปK น ที่ ร าบสู ง ยั ง ทํ าใหหิ น แตกและเคลื่ อ นที่ พ รอมทั้ ง ทิ้ ง รอยจารึ ก ไวเปK น โครงสรางทาง
ธรณีวิทยาหลายแบบ เชน รอยเลื่อนรอยแตกและรอยแยกปรากฏอยูในชั้นหินไดทั่วไป
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญเปKนผลมาจากวัฏจักร
ของการทับถมของตะกอน การยกตัวของเปลือกโลก การกัดเซาะพังทลายของดินและหินสลับกับการ
ระเบิดของภูเขาไฟยุคพาลีโอโซอิค (Paleozoic) หรือประมาณ 300 – 400 ลานปมาแลว สําหรับ
พื้นที่บริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญในชวงยุคพาลีโอโซอิค (Paleozoic) นั้น เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนขนาดหนัก ซึ่งตะกอนเหลานี้ ถูกน้ํ าพั ดพามาตามลํ าน้ํ า แลวไปทั บถมบริ เวณที่ ราบชายฝƒ‹ ง
จนกระทั่งมีความสูงประมาณ 3,000 เมตร ซึ่งเปKนจุดกําเนิดของการเกิดหินชุดกาญจนบุรี และนับวา
เปKนหินชั้นลางสุดของหินที่ปรากฏในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เมื่อพื้นที่โดยรอบไมไดทําการผลิต
ตะกอน ทําใหเกิดการชะลางพังทลายในบริเวณดังกลาวควบคูไปกลับการยกตัวของเปลือกโลก
การทับถมของตะกอนยังดําเนินตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดการระเบิดของภูเขาไฟที่เขาใหญ
ลําธารของหินภูเขาไฟ ที่เรียกวาไรโอไลท! (Rhyolite flows) ไหลผานและซึมลงในเนื้อหินชุดตางๆ
จนเกิดเปKนหินไดโอไลท! (Diorites) บางแหงจะพบวามีหินชนิดนี้โผลขึ้นมาใหเห็นโดยเฉพาะในพื้นที่
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 4 ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทยานแหงชาติเขาใหญ

อุปกรณ!และวิธกี าร
อุปกรณ!
1. อุปกรณ!ในการวางแปลงถาวร
1.1 แผนที่ภาพถายดาวเทียม Landsat 5
1.2 เข็มทิศ
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร!และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร! (ArcGIS)
1.4 เครื่องระบุพิกัดบนผิวโลก (GPS)
1.5 เทปวัดระยะ
1.6 หมุดคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. อุปกรณ!ในการเก็บขอมูลความหลากหลายดานพรรณพืช
2.1 Tag หมายเลขสําหรับติดตนไม
2.2 เสนเอ็น
2.3 สายวัด
2.4 ไมวัดความสูง
2.5 กระดาษบันทึกขอมูล
2.6 ปากกา
2.7 กลองถายรูป
วิธกี าร
1. การวางแปลงถาวร
1.1 พิจารณาจากฐานขอมูลการกระจายของสังคมพืชหรือแผนที่ชนิดป"า (forest type
map) ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา ทําไดโดยการเปnดดูภาพถายดาวเทียมดวยโปรแกรมดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร! และทําการขยาย (zoom) จนสังเกตเห็นชองสี่เหลี่ยมของแตละพิกเซล (pixel) จากนั้น
อานคาพิกัดบริเวณจุดตัดของพิกเซล (pixel) นําคาพิกัดที่ไดไปปeอนลงเครื่องมือหาพิกัดภูมิศาสตร!
(GPS) แลวนําไปคนหาที่ตั้งของจุดพิ กัดดั งกลาวในพื้ นที่จ ริง เมื่ อพบแลวจะสมมติใหจุดๆ นั้น เปK น
เสมือนจุดกึ่งกลางของแปลงถาวร

หากสภาพพื้นที่ป"ารกทึบ จุดพิกัดที่ไดจะไมนิ่งอยูกับที่ หรือมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงตองใช
วิธีการหามุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง แนวทั้ง 3 ทิศทางจะตัดกันเปKนรูปสามเหลี่ยม ใหหา
แนวของเสนที่ลากจากจุดกึ่งกลางดานไปยังมุมตรงกันขามทั้ง 3 เสน จุดตัดของเสนดังกลาวใชเปKนจุด
กึ่งกลางแปลงถาวร

ภาพที่ 5 วิธีการหาจุดกึ่งกลางแปลงโดยการใชมุมและทิศทางเขาหาจุดจาก 3 ทิศทาง
ที่มา:า: ธรรมนูญ (2555)
1.2 จากจุดกึ่งกลางของแปลงถาวร ใชเข็มทิศเล็งแนวและเทปวัดระยะวัดมุมออกไปทางทิศ
เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก 10 เมตร ทําการวัดมุมและระยะทางในรัศมี 10 เมตร
จากนั้นใชการเล็งผานจุด 3 หลักเพื่อตรวจสอบความถูกตองและแมนยําของแปลงถาวร
จากนั้ น ใชเข็ ม ทิ ศ และเทปวั ด ระยะตามแนวราบเล็ ง แนวและวั ด ระยะแปลงถาวรจนครบขนาด
120 X 120 เมตร จากนั้นจึงซอยแบงเปKนแปลงยอยขนาด 10 X 10 เมตร จนครบทั้ง 144 แปลง
กําหนดรหัสแปลงใหเปKนระบบ โดยใชแนวทางของธรรมนูญ (2555) ดังภาพภาพที่ 6

ภาพที่ 6 รหัสแปลงยอยขนาด 10 X 10 เมตร

ภาพที่ 7 บริเวณแปลงถาวรป"าดิบเขา อุทยานแหงชาติเขาใหญ
2. การวัดตนไมในแปลงถาวร

จากแปลงถาวรเก็บขอมูลองค!ประกอบของชนิดพันธุ!ไม ขนาดความโต (GBH) ความสูงกิ่งแรก
ความสูงทั้งหมด การแผปกคลุมเรือนยอด และพิกัดตําแหนงตนไมในแปลง โดยแบงกลุมพรรณไมเพื่อ
ตรวจนับเปKน 3 ขนาด คือ
ไมยื น ตน (Tree) หมายถึ ง ตนไมที่ มี ขนาดวั ด รอบที่ ร ะดั บ อก (1.3
เซนติเมตร ขึ้นไป และมีความสูงมากกวา 1.3 เมตร

เมตร) ตั้ ง แต 14

ไมหนุม (Sapling) หมายถึง ตนไมที่มีขนาดวัดรอบที่ระดับอกต่ํากวา 14 เซนติเมตร และมี
ความสูงมากกวา 1.3 เมตร ซึ่งใชขนาดแปลง 4 X 4 เมตร ในมุมดานลางซายของแปลงยอยแปลงเวน
แปลงทําการนับชนิดและจํานวนที่ปรากฎ
กลาไม (Seedling) หมายถึง ตนไมที่มีความสูงไมเกิน 1.3 เมตร ทําการนับชนิดและจํานวนที่
ปรากฎในแปลงขนาด 1 X 1 เมตร ซึ่งอยูมุมแปลงของแปลงยอยที่ทําการตรวจนับไมหนุม
เทคนิคในการวัดไมยืนตน
การวัดไมในป"าธรรมชาติ ทั้งในแปลงตัวออยางชั่วคราว (temporary plot) และแปลง
ตัวอยางถาวร (permanent plot) สิ่งที่เราตองการคือ ความละเอียดถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
อยางไรก็ตามในสภาพธรรมชาติที่มีความหลากหลายในดานสภาพภูมิประเทศ การวัดไมยืนตนอาจ
เกิดขอผิดพลาดและอุปสรรคในการทํางานได ทั้งในดานเครื่องมือในการวัดและผูสํารวจเอง ดังนั้นใน
การทํางานทุกครั้งจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือหากเกิดก็ใหมีความผิดพลาด
นอยที่สุดที่สามารถยอมรับได ซึ่งสามารถทําไดโดยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช มีการอบรมเจาหนาที่ที่จะ
ออกเก็บขอมูลภาคสนามทุกครั้ง เพื่อใหเขาใจในหลักเกณฑ!ในการวัดไมในป"า ในหลากหลายสภาพ
ภูมิประเทศ โดยเฉพาะวิธีการวัดขนาดความโตดานเสนรอบวง (girth) หรือวัดขนาดเสนผาศูนย!กลางที่
ระดับความสูงเพียงอก (diameter at breath height, DBH) ปกติวัดที่ระดับความสูง 1.30 เมตร
จากพื้นดินซึ่งมีวิธีการวัดขนาดเสนผาศูนย!กลางเพียงอกของตนไมในแตละลักษณะที่แตกตางกัน (ภาพ
ที่ 8) ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. การวัดเสนผาศูนย!กลางของตนไมตามปกติที่ตนไมขึ้นอยูในที่ราบ จะวัดที่ระดับความสูง
จากพื้นดิน 1.30 เมตร (ภาพที่ 8 A)

2. กรณีที่ตนไมขึ้นอยูบนที่ลาดเท (slope) ใหวัดเสนผาศูนย!กลางที่ระดับความสูง 1.30
เมตร ทางดานบนของพื้นที่ลาดเท (ภาพที่ 8 B)
3. ในกรณีที่ตนไมเอียงหรือเอน ใหวัดเสนผาศูนย!กลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตาม
มุมเอียงของตนไมนั้น (ภาพที่ 8 C)
4. ในกรณีที่ตนไมมีปม ที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน ใหวัดขนาดเสนผาศูนย!กลาง
เหนือจุดที่มีปมและพูพอนขึ้นไป 5 เซนติเมตร (ภาพที่ 8 D)
5. กรณีที่ตนไมมีการเจริญเติบโตแตกเปKนสองนางหรือสองกิ่ง โดยที่การแตกสองนางนั้นแตก
ที่ระดับสูงกวา 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนผาศูนย!กลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ตามปกติ เพียงแค
ลําตนหลัก (ภาพที่ 8 E)
6. กรณีที่ตนไมมีการเจริญเติบโตแตกเปKนสองนางหรือสองกิ่ง โดยที่การแตกสองนางนั้นแตก
ที่ระดับต่ํากวา 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนผาศูนย!กลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ของไมแตละตน
ณ จุดที่เหนือจุดที่แตกกิ่งไปอีก 1 เมตร (ภาพที่ 8 F)
7. ถาตนไมมีโคนโตหรือรากพอน (buttress) ที่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 1 เมตร ใหวัด
เสนผาศูนย!กลางเหนือจุดรากพอนขึ้นไปอีก 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 8 G)

ภาพที่ 8 การวัดเสนผาศูนย!กลางของตนไมที่มีลักษณะแตกตางกัน (จุดประแสดงตําแหนงที่วัด)
ที่มา:า: ดอกรัก (2549)

3. การคํานวณพื้นที่หนาตัด
พื้นที่หนาตัดของตนไม หรือ basal area (ba.) เปKนคาเชิงปริมาณที่สําคัญมากในการบอกถึง
การปกคลุมของตนไมในพื้นที่ป"า ซึ่งนอกจากจะบอกถึงความหนาแนนแลว ยังใชเปKนสวนหนึ่งในการ
คิดคํานวณหาคาดัชนีความสําคัญ (Important Value Index, IVI) ของพันธุ!ไม และนอกจากนี้แลว
คาพื้นที่หนาตัด (basal area) ยังใชบอกถึงปริมาณมวลชีวภาพไดอีกทางหนึ่งดวย
การคํานวณพื้นที่หนาตัดของหมูไม ใชสมการทางเรขาคณิตอยางงายๆ โดยการคํานวณจาก
ขนาดเสนผาศูนย!กลาง (dbh.) หรือจะใชคํานวณจากขนาดเสนรอบวง (gbh.) ก็ได ดังนี้
BA

=

dbh
4

BA

=

gbh2/4

หรือ

เมื่อ

BA
dbh
gbh

=
=
=

พื้นที่หนาตัด
เสนผาศูนย!กลางที่ระดับอก
เสนรอบวงที่ระดับอก

4. คํานวณปริมาตรไม
ธรรมนูญ (2555) ไดมีการศึกษาและรวบรวมสูตรปริมาตรไมไว โดยอางถึง สามารถ และ
ธัญ นริ น ทร! (2538) ไดทํ า การศึ กษาสมการปริ มาตรไมป" า ชนิ ด ตางๆในทองที่ ป" า สาธิ ต อํ า เภองาว
จังหวัดลําปาง ไดผลการศึกษาคือ
สูตรปริมาตรไมสกุลยาง (DIPTEROCARPUS)
ln(V) = ln (2.177401)+2.305478 ln (dbh)
สูตรปริมาตรไมสกุลเก็ด (DALBERGIA)

ln (V) = ln (2.125939)+2.351211 ln (dbh)
สูตรปริมาตรไมในสกุลสมอ (TERMINALIA)
ln(V) = ln (1.921016)+2.074999 ln (dbh)
สูตรปริมาตรไมในสกุลมะคาโมง (AFZELIA)
ln(V) = ln (1.789563)+2.025666 ln (dbh)
สูตรปริมาตรไมในสกุลประดูป"า (PTEROCARPUS)
ln(V) = ln (2.017547)+2.270151 ln (dbh)
สูตรปริมาตรไมในสกุลสัก (TECTONA)
ln(V) = ln (2.11203)+2.287149 ln (dbh)
สูตรปริมาตรไมในสกุลอื่นๆ
ln(V) =ln (2.110246)+2.266056 ln (dbh)
ธรรมนูญ (2555) กลาววา สูตรปริมาตรของสามารถ และ ธัญนรินทร! (2538) เดิมในเทอม
ทางซายมือของสมการจะอยูในรูปของ log (V) ซึ่งเปKนเลขฐาน 10 คนละฐานกับ ln ในทางขวามือ
ของสมการ และเมื่อทดลองนําไปใชแลวปรากฏวาตัวเลขคลาดเคลื่อนไปมาก แตเขาใจวาควรจะเปKน
ln (V) มากกวาจึงไดเปลี่ยนไวใหในที่นี้ ซึ่งผูเรียบเรียงเคยสอบถามคุณธัญนรินทร! แลวปรากฏวา
เนื่องจากมีความเขาใจผิดของผูพิมพ!เอกสารครั้งนั้น และอนุญาตใหแกไขได
ในสมการนี้เมื่อหาเทอมขวามือไดแลวก็ตองทําการ anti ln โดยการใส Exponential (EXP)
เขาไปจึงจะไดเปKนคา V ที่ตองการ สูตรปริมาตรดังกลาวขางตน เปKนสูตรที่มีการมาใชบอยมากเหมาะ
สํา หรั บ การหาปริมาตรไมในป"า ธรรมชาติ โดยเฉพาะในทองที่ภ าคเหนือ อาจารย! คณะวนศาสตร!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! เคยลองใหนิสิตที่ฝ™กภาคฤดูรอนที่ป"ากลางอาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ!
ไดทดลองหาสมการปริมาตรไมยางนาที่ขึ้นอยูที่นั่น ปรากฏวาใหคาที่ใกลเคียงกันมาก
5. การคํานวณความหนาแนน ความถี่ ความเดน และดัชนีความสําคัญ
การศึกษาแปลงถาวรแบบสี่เหลี่ยมขนาด 120 X 120 เมตร เพื่อศึกษาพรรณไมยืนตน
ไมหนุม และกลาไม โดยแบงเปKนแปลงยอยขนาด 10 X 10 เมตร เพื่อสํารวจไมยืนตน แปลงยอย
ขนาด 4 X 4 เมตร สําหรับไมหนุม และแปลงยอยขนาด 1 X 1 เมตร เพื่อสํารวจกลาไม บันทึกชื่อ
พรรณไม ขนาดเสนรอบวง ความสู ง และการปกคลุ ม เพื่ อนํ า ขอมู ล ที่ ไ ดมาวิ เ คราะห! ห าคาดั ช นี
ความสําคัญ (Important Value Index, IVI) โดยมีสูตรการคํานวณตามแนวทางของอุทิศ (2542)
ดังนี้
IVI

=

RD + RF +RDo

โดย RD, RF และ RDo หาไดจาก
ความหนาแนนของชนิดพันธุ! A (Density = D) คือ จํานวนตนไมทั้งหมดของชนิดพันธุ! A ที่
ปรากฏในแปลงถาวรตอจํานวนแปลงทั้งหมดที่ทําการสํารวจ
D=

จํานวนตนของชนิดพันธุ!Aที่ปรากฏในแปลงถาวร
จํานวนแปลงทั้งหมดที่ทำการสํารวจ

นําความหนาแนนที่ไดไปคํานวณหาความหนาแนนสัมพัทธ! (Relative Dominant = RD)
RD (%) =

ความหนาแนนของชนิดพันธุ!AX100
ผลรวมของความหนาแนนของทุกชนิดพันธุ!

ความถี่ของชนิดพันธุ! A (Frequency = F) คือ จํานวนแปลงยอยที่ชนิดพันธุ! A ปรากฏตอ
จํานวนแปลงทั้งหมดที่สํารวจทําใหอยูในรูปของรอยละโดยคูณดวย 100

F=

ความถี่ของชนิดพันธุA!
X100
จํานวนแปลงทั้งหมดที่ทำการสํารวจ

จากนั้นนําความถี่ที่ไดไปคํานวณหาความถี่สัมพัทธ! (Relative Frequency = RF) โดย
RF =

ความถี่ของชนิดพันธุ!A
X100
ผลรวมของความถี่ของทุ กชนิดพันธุ!

ความเดน (Dominance = Do) ความเดนในดานพื้นที่หนาตัด (Basal Area = BA) คือ
พื้นที่หนาตัดลําตนของตนไมที่วัดระดับอก (1.30 เมตร) ตอจํานวนแปลงทั้งหมดที่ทําการสํารวจ

ผลรวมของพืนที่หนาตัดชนิดพันธุ!A
พื้นที่ที่ทําการสํารวจ
จากนั้นนําความเดนที่ไดไปคํานวณหาความเดนสัมพัทธ! (Relative Dominance = RDo)
BA =

RDo =

ความเดนของชนิดพันธุ!A
X100
ผลรวมความเดนของทุกช นิดพันธุ!

ทั้งนี้ ผลรวมของคา RD, RF และ RDo ในไมยืนตนจะมีคาเทากับ 300 ยกเวนกรณีการ
คํานวณคาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมหนุม และกลาไม ไมตองใชคาความเดน (Do) จึงมีเฉพาะ
คา RD และ RF ซึ่งรวมกันเทากับ 200
6. คํานวณดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ! (Species Diversity)
Diversity)
Peet (1974) อางโดย ดอกรัก (2549) กลาววา ดัชนีความหลากหลาย (diversity indies)
เปKนการรวมคาความร่ํารวยและความสม่ําเสมอของชนิด (species richness and evenness) ไวให
อยูเปKนคาเดียวกันเพื่อใชในการประเมินเปรียบเทียบความหลากหลายระหวางสังคม อยางไรก็ตาม
ปƒญหาที่พบในการใชคาดัชนีความหลากหลายคือ ในแตละสังคมนั้นมีความร่ํารวยและความสม่ําเสมอ
ของชนิดไมเทากัน ดังนั้นบางครั้งการใหคาดัชนีความหลากหลายที่เทากันระหวางสองสังคม อาจไม
สามารถระบุไดวาสวนของความร่ํ ารวยหรือความสม่ําเสมอของชนิด อยางใดมีความสําคัญ กวากั น
ดังนั้นดัชนีความหลากหลายนี้บางครั้งก็เรียกวา ดัชนีความไมสม่ําเสมอ (heteorgineity indices)

ดัชนีความหลากหลายของแชนนอนวีเนอร! (Shannon - Wiener Index)
มีการใชอยางแพรหลายมากในหมูนักนิเวศวิทยา โดยหลักการแลว ดัชนีความหลากหลาย
ของแชนนอนวีเนอร! (Shannon - Wiener Index) จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีจํานวนชนิดในสังคมเพิ่มขึ้นและ
มีความสม่ําเสมอในการกระจายของจํานวนตนในแตละชนิด ก็สามารถใหคา H' สามารถมีคาไดสูงสุด
และคา H' มีคาเทากับ 0 เมื่อมีจํานวนชนิดในสังคมเพียงแคชนิดเดียวอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
พบวาคา H' มีคาไดไมเกิน 5
การวั ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพโดยใชดั ช นี ค วามหลากหลายของแชนนอนวี เ นอร!
(Shannon - Wiener Index) เปKนวิธีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและนํามาใชอยางแพรหลายทั้งในดาน
การสํารวจทางพืชพรรณและสัตว!ป"า มีสูตรในการคํานวณที่อางโดย อุทิศ (2542) ดังนี้
s
H' = - ∑ (pi ln p i)
i =1

โดย

H = คาดัชนีความหลากของ Shannon - Wiener diversity
Pi = สัดสวนระหวางจํานวนตนไมชนิด i ตอจํานวนตนไมทั้งหมด
S = จํานวนชนิดที่พบในสังคม

ดัชนีความหลากหลายของซิ
วามหลากหลายของซิมป“สัน (Simpson’s diversity index,D
index,D)
,D)
ดัชนีความหลากหลายของซิมป“สัน (Simpson’s diversity index) ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อ
แกปƒญหาความซับซอนของขอมูลการกระจายของสิ่งมีชีวิต เปKนการวัดความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยใชการคํานวณจากจํานวนในแตละชนิดพันธุ!ที่ปรากฏ โดยใชหลักการวาหากมีจํานวนชนิดพันธุ!
มาก และจํานวนของแตละชนิดพันธุ!ที่พบมีจํานวนเทาๆกัน คาความหลากหลายทางชีวภาพก็มาก
โดยคา D จะอยูในชวงระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่งหากเปKน 0 จะหมายถึงไมมีความหลากหลายทางชีวภาพ
และหากเปKน 1 จะหมายถึงมีความหลากหลายชีวภาพมาก
s ni (ni − 1)
D= ∑
i =1 N(N − 1)

โดย

ni = จํานวน ตนของพรรณไมชนิดที่ i ในแปลงถาวร (เมื่อ i =1,2,…N)
N = จํานวนตนของพรรณไมทั้งหมดในแปลงถาวร
S = จํานวนชนิดพรรณไมทั้งหมดในแปลงถาวร

Mclntosh (1967) อางโดย ดอกรัก (2549) กลาววา ความหลากชนิด (species diversity)
ปกติแลวประกอบไปดวยสวนสําคัญที่ตองพิจารณา 2 สวน คือ (1) จํานวนชนิดภายในสังคม หรือเปKน
ที่รูจักกันทั่วไปวา ความร่ํารวยของชนิด (species richness) สําหรับความร่ํารวยของชนิด เปKน
แนวคิดที่เกาและงายตอการทําความเขาใจในประเด็นเรื่องของความหลากชนิด อยางไรก็ตามปƒญหา
หลักในการวัดคานี้คือ ไมสามารถที่จะทําการแจกแจงทุกชนิดพรรณพืชหรือสัตว!ไดทั้งหมดในสังคม
ตามธรรมชาติ เมื่อตองทําการเปรียบเทียบความ ความร่ํารวยของชนิดระหวางสังคม และ (2) ความ
สม่ําเสมอของชนิด (speciese venness) ซึ่งหมายถึง ความมากหมาย (abundance) ของจํานวนตัว
ในแตละชนิด ที่จะบงบอกถึงความสม่ําเสมอของแตละชนิดวามีการกระจายเขาครอบครองพื้นที่ใน
สังคมไดเทาเทียมกันหรือไม

สําหรับการพิจารณาถึงลักษณะที่แสดงออกถึงความร่ํารวยและความสม่ําเสมอระหวางสังคม
ไดมีการสรางดัชนีชี้วัดที่สําคัญคือ ดัชนีความร่ํารวย (richness indices) และดัชนีความสม่ําเสมอ
(evenness indices) อยางไรก็ตามทั้งสองดัชนีนี้เปKนการพิจารณาแยกสวนกันอยางสิ้นเชิง ดังนั้นจึงมี
นักนิเวศวิทยาหลายทานไดพยายามรวมเอาดัชนีทั้งสองเขามาเปKนคาเดียวกันที่เรียกวา ดัชนีความ
หลากหลาย (diversity indices) ที่ถือไดวาเปKนการรวมเอาลักษณะการแสดงออกดานความ
หลากหลายทางสังคมที่สําคัญหลายประการ คือ (1) จํานวนชนิด (2) ความมากมายสัมพัทธ!ของชนิด
(relative species abundance) หรือความสม่ําเสมอนั่นเอง และ (3) ความเปKนเนื้อเดียวกัน
(homogeneity) ในสังคม และขนาดของพื้นที่ตัวอยาง เปKนตน
ดัชนีความร่ํารวยของชนิด (Richness
(Richness indices)
ดอกรัก (2549) กลาววา ปƒญหาของการเปรียบเทียบโดยการใชความร่ํารวยของชนิดดังที่ได
กลาวไวแลววา จํานวนชนิดนั้นสวนใหญขึ้นอยูกับขนาดของแปลงตัวอยาง (sample size) และ
ระยะเวลาที่ใชในการสํารวจกลาวคือ หากเพิ่มขนาดแปลงตัวอยางและระยะเวลาการสํารวจ โอกาสที่
จะพบชนิดก็มีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อลดปƒญหาดังกลาวจึงไดมีการเสนอดัชนีชี้วัดขึ้นมามากมาย เพื่อทํา
การวั ด ความร่ํ า รวยของชนิ ด ที่ ไ มขึ้ น อยู กั บ ขนาดของแปลงตั ว อยาง แตดั ช นี เ หลานี้ จ ะอาศั ย
ความสัมพันธ!ระหวางจํานวนชนิดกับจํานวนตัวทั้งหมดที่ทําการสํารวจ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อทําการเพิ่ม
พื้นที่ตัวอยาง สําหรับดัชนีความร่ํารวยที่ใชในที่นี้คือ Marglef index (Margalef, 1958) โดยมีวิธีการ
คํานวณดังนี้
R = (S-1) ln (n)
โดย

S = จํานวนชนิดทั้งหมดในสังคม
n = จํานวนตนทั้งหมดที่สํารวจพบ

ดัชนีความสม่าํ เสมอของชนิด (Evenness indices)
ดัชนีความสม่ําเสมอของชนิดไดมีการนําเสนอวิธีการศึกษาที่หลากหลายมาก อยางไรก็ตาม
ดัชนีความสม่ําเสมอก็ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ดัชนีความสม่ําเสมอจะมีคามากที่สุดเมื่อทุกชนิดใน
สังคมมีจํานวนตนเทากันทั้งหมด ในที่นี้จะกลาวถึงดัชนีความสม่ําเสมอที่นิยมใชกันมากในหมูนัก
นิเวศวิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตัวอื่น (Pielou, 1975)

E=
โดย

H'
ln(S)

H' = ดัชนีความหลากหลายของ Shanon – Weiner
S = จํานวนชนิดทั้งหมด

ปƒญหาทั่วไปเกี่ยวกับการวัดความสม่ําเสมอในสังคม คือ ดัชนีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาเรา
ตองรูจํานวนชนิดพรรณทั้งหมดในสังคม (Pielou, 1969) แตอยางไรก็ตามเปKนการยากมากที่จะทราบ
ถึงจํานวนหรือความมากชนิด (species - rich) ในสังคมได เพราะโดยปกติแลวจํานวนชนิดที่ไดจาก
การสํารวจนั้นมีคานอยกวาจํานวนชนิดที่ปรากกฎอยูจริงในธรรมชาติเสมอ จึงทําใหคาสัดสวนของ
ความสม่ําเสมอที่คํานวณไดมักเปKนการประเมินที่มากเกินความเปKนจริง (overestimate) (Sheldon,
1969) ดั ง นั้ น จึ ง ไมควรที่ จ ะใชคาดั ช นี ค วามสม่ํ า เสมอนี้ ใ นการประเมิ น งานดานนิ เ วศวิ ท ยา
นอกเสียจากวา สามารถรูถึงจํานวนชนิดพรรณทั้งหมดไดในสังคม (Peet, 1975)
ดัชนีความหลากหลายชนิด (Fisher’s Index,
Index,α)
ndex, )
ใชวิธีการของ Fisher et al. (1943) อางโดย เกรียงศักดิ์ (2546) มีสูตรในการคํานวนดังนี้

N
S = α ln(1 + )
α
เมื่อกําหนดให N = จํานวนตนไมทั้งหมดในแปลงตัวอยาง
S = จํานวนชนิดพรรณไมทั้งหมดในแปลงตัวอยาง
ln = ลอกการิทึมฐานธรรมชาติ
7. คํานวณมวลชีวภาพเหนื
ภาพเหนือพื้นดินและการกักเก็บคาร!บอน
มวลชีวภาพเหนื
ภาพเหนือพืน้ ดิน

การศึกษาหามวลชีวภาพของตนไมในป"าธรรมชาติชนิดตางๆ ที่มีขนาด DBH มากกวา 4.5
เซนติเมตร โดยสมการแอลโลเมตริกใชการหาความสัมพันธ!ระหวางขนาดพื้นที่หนาตัดของไมยืนตน
และความสูง
ตารางที่ 4 สมการแอลโลเมตริกที่ใชในการคํานวณหามวลชีวภาพของตนไมในป"าธรรมชาติ
ชนิดป"า
ป"าดิบแลง
ป"าดิบเขา

ป"าเบญจพรรณ
ป"าเต็งรัง
ป"าดิบชื้น

สมการ
Ws = 0.0509(D H)
Wb = 0.00893(D2H)0.977
Wl = 0.0140(D2H)0.669
Wr = 0.0313(D2H)0.805
Ws = 0.0396 (D2H)0.9326
W = 0.003487(D2H)1.0270
Wl = (28.0/Wtc+0.025)-1
Ws = 0.0369(D2H)0.9326
Wb = 0.006003(D2H)1.0270
2 0.919

ที่มา
Tsutsumi et al., (1983)
อางโดย ชิงชัย (2546)

Ogawa et al., (1965)
อางโดย ชิงชัย (2546)
Ogawa et al., (1965)
อางโดย ชิงชัย (2546)

ตารางที่ 4 (ตอ)
ชนิดป"า
ป"าดิบชื้น (ตอ)
ป"าสนเขา
(สนสองใบ)
ป"าสนเขา
(สนสามใบ)
ไผรวก
ไผบงดํา
ไผขาวหลาม
ไผไรและไผผาก

สมการ
Wl = (28.0/Wtc+0.025)-1
Wr = 0.0264(D2H)0.7750
Ws = 0.2141(D2H)0.9814
Wb = 0.00002(D2H)1.4561
Wl = 0.00072(D2H)1.0138
Ws = 0.02698 (D2H)0.946
Wb = 0.00018(D2H)1.455
Wl = 0.00072(D2H)1.094
Wt = 0.22187(D)2.2749
Wt = 0.49522(D2)0.8726
Wt = 0.17446(D2)1.0437
Wt = 0.2425(D2)1.0751

ที่มา

สุนันทา, ( 2531)
อางโดย ชิงชัย (2546)
พงษ!ศักดิ์, (2524)
อางโดย ชิงชัย (2546)
Suwannapinunt, (1983)
อางโดย ชิงชัย (2546)
Kutintara et al., (1995)
อางโดย ชิงชัย (2546)

โดยที่ Ws
Wb
Wl
Wtc
Wt
D
H

=
=
=
=
=
=
=

มวลชีวภาพสวนของลําตน (กิโลกรัม)
มลชีวภาพสวนของกิ่ง (กิโลกรัม)
มวลชีวภาพสวนของใบ (กิโลกรัม)
มวลชีวภาพสวนของลําตน + กิ่ง (กิโลกรัม)
มวลชีวภาพสวนของลําตน + กิ่ง + ใบ (กิโลกรัม)
ขนาดเสนผาศูนย!กลางที่ระดับ (เซนติเมตร)
ความสูงของตนไมถึงปลายยอด (เมตร)

การกักเก็บคาร!บอน (carbon sequestration)
sequestration)
ทําไดโดยการนําคามวลชีวภาพที่อยูเหนือพื้นดินที่คํานวณไดจากการใชสมการแอลโลเมตริก
(Allometric equation) มาคูณดวย 0.47 (โดยน้ําหนักของเนื้อไมที่อบแหงหรือมวลชีวภาพ จะมี
คาร!บอนสะสมอยูประมาณ รอยละ 47) (IPCC, 2006)
การกักเก็บคาร!บอน (C) = มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (ตัน/เฮกตาร!) X 0.47
8. การอางอิงชื่อวิทยาศาสตร!และลักษณะทางพฤกษศาสตร!ของพรรณไม
อางอิงตาม ไซมอนและคณะ (2543) และกองกานดา (2549)

