โครงการติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Track project the Permanent plot in National Park :Hil Evergreen Forest at Khao Yai National
Park
ชัยยงค์ บัวบาน1 ทรงธรรม สุขสวาง2 ณัฐนรี เชื้อเหิม1 เอกพล หีดรอด1
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บทนา
ด้วยในปีงบประมาณ 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่คุ้มครอง (ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ
เดิม) สานักอุทยานแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนงานกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรม
งานอุทยานแห่งชาติ ให้ศูนย์นวัตกรรมอุ ทยานแห่งชาติ
และพื้ น ที่ คุ้ ม ครอง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ด าเนิ น
โครงการวิ จั ย ความหลากหลายด้ า นพรรณพื ช โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพและความหลากหลาย
ด้านพรรณพืชตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงของการ
เจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของพรรณพื ช (growth and
yield) เพื่อศึกษาโครงสร้างป่า และการกระจายของพรรณ
พืชที่เป็นตัวแทนอุทยานแห่งชาติในแต่ละภูมิภาคและใช้
เป็นแปลงถาวรเพื่อศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวิจัย
1. การวางแปลง พิจารณาจากฐานข้ อมูล การ
กระจายของสั งคมพื ชหรื อ แผนที่ ช นิ ด ป่ า (forest type
map) ห า กส ภ า พพื้ น ที่ ป่ า รกทึ บ จุ ด พิ กั ด มี ค วาม
คลาดเคลื่อนสูง จึงต้องใช้วิธีการหามุมและทิศทางเข้าหา
จุ ด จาก 3 ทิ ศ ทาง แนวทั้ ง 3 ทิ ศ ทางจะตั ด กั น เป็ น รู ป
สามเหลี่ยม ให้หาแนวของเส้นที่ลากจากจุดกึ่งกลางด้านไป
ยังมุมตรงกันข้ามทั้ง 3 เส้น จุดตัดของเส้นดังกล่าวใช้เป็น
จุดกึ่งกลางแปลงถาวร ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิธีการหาจุดกึ่งกลางแปลงโดยการใช้มุมและทิศ
ทางเข้าหาจุดจาก 3 ทิศทาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
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2. ลักษณะของแปลงถาวรมีขนาด 120 X 120
เมตร แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 X 10 เมตร แถวละ 12
แปลง รวมทั้งหมด 144 แปลง
3. การวั ด ต้ น ไม้ ใ นแปลงถาวร เก็ บ ข้ อ มู ล
องค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ ขนาดความโต (GBH) ความ
สูงกิ่งแรก ความสูงทั้งหมด การแผ่ปกคลุมเรือนยอด และ
พิกัดตาแหน่งต้นไม้ในแปลง โดยแบ่งกลุ่มพรรณไม้เ พื่ อ
ตรวจนับเป็น 3 ขนาด ได้แก่
- ไม้ยืนต้น (Tree) ต้นไม้ที่มีขนาดวัดรอบที่ระดับ
อก (1.3 เมตร) ตั้งแต่ 13.5 เซนติเมตร ขึ้นไป และมีความ
สูงมากกว่า 1.3 เมตร
- ไม้หนุ่ม (Sapling) หมายถึง ต้นไม้ที่มีขนาดวัด
รอบที่ระดับอกต่ากว่า 13.5 เซนติเมตร และมีความสูง
มากกว่า 1.3 เมตร ซึ่งใช้ขนาดแปลง 4 X 4 เมตร ในมุม
ด้านล่างซ้ายของแปลงย่อย
- กล้าไม้ (Seedling) หมายถึง ต้นไม้ที่มีความสูง
ไม่เกิน 1.3 เมตร ทาการนับชนิดและจานวนที่ปรากฏใน
แปลงขนาด 1 X 1 เมตร ซึ่ งอยู่ มุ ม แปลงของแปลงย่อย
ขนาด 4 x 4 เมตร)
5. บันทึกชื่อพรรณไม้ ขนาดเส้นรอบวง ความสูง
และการปกคลุมเรือนยอด เพื่ อนาข้อมูลไปวิเคราะห์หา
ความสาคัญต่างๆ
ผลและวิจารณ์
จากการศึกษาพรรณไม้ในแปลงถาวรป่าดิบเขา
พบว่าปี 2560 มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 13.09 เซนติเมตร
ความสูงเฉลี่ย 7.94 เมตร ปริมาตรไม้ 306.895 ลูกบาศก์
เมตรต่ อ เฮกตาร์ มี พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด (Basal Area) คิ ด เป็ น
39.74 ตารางเมตร/เฮกตาร์ มวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น
201.643 ตัน/เฮกตาร์ ตารางที่1 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป
ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ในระยะยาว ระหว่างปี 2556, 2557,
2558 , 2559 และ 2560 และการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พื้นดิน 94.772 ตัน/เฮกตาร์ ดังตารางที่ 1

การศึกษาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
(Species Diversity Index) ใช้ ส มการของ Shannon Wiener Index, Simpson’ s Diversity Index แ ล ะ
Fisher’ s Index โดย วิธีของ Shannon - Wiener Index
มี ค่ า เท่ า กั บ 3.620 แสดงว่ า มี ค วามหลากหลายสู ง ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ วิ ธี ข อง Simpson's Diversity Index (D)
โดยค่า D มีค่าเท่ากับ 0.948 (ค่า D มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1
ถ้าค่า D ใกล้ 1 ความหลากหลายจะมาก) ซึ่งสัมพันธ์กับค่า
ความสม่าเสมอในการกระจายตัวของชนิดพันธุ์ (Species
evenness) มีค่าเท่ากับ 0.795 และค่าดัชนีความผกผัน
Fisher’s Index เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจานวนต้นไม้
กับจานวนชนิดพันธุ์ มีค่า 20.303 ส่วนค่าดัชนีความร่ารวย
ของชนิดพรรณมีค่าเท่ากับ 12.369

ลั ก ษณ์ (Phenology) ของพื ช พรรณในแปลงถาวร
กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศกับการผลิดอก
ออกผลของพันธุ์พืช เช่น การออกดอก ออกผล ผลสุก และ
ร่วงหล่นในรอบปี ซึ่งป่าดิบเขา อุทยานเขาใหญ่ มีพันธุ์ไม้
จานวน2,166 ต้น จานวนไม้ต้นทั้งหมด 39 วงศ์ 67 สกุล
95 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่มีค่าดัชนีความสาคัญสูงสุด ชนิด เมื่อ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ปี พบว่าการเติบโตของ
ต้นไม้ในแปลงถาวรส่วนใหญ่เป็นรูป L-shape คือ พรรณ
ไม้ในชั้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับสูงเพียงอกเล็ก
ที่สุดจะมีจานวนต้นมากที่สุด และจะลดลงตามลาดับในชัน้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับสูงเพียงอกที่เพิ่มขึ้นถือเป็น
ลักษณะของป่าตามปกติ (normal forest)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปด้านนิเวศวิทยาป่าไม้
ในระยะยาว ระหว่างปี 2556, 2557, 2558 , 2559 และ
2560
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
จำนวนไม้ตน้
จำนวนชนิด

2135
95

2139
94

2140
94

2169
94

2166
94

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเฉลีย่ (เซนติเมตร)
ควำมสูงเฉลีย่

12.78
7.64

13.04
7.88

12.51
7.957

12.916
7.85

13.09
7.94

ปริมำตร(ลูกบำศก์เมตร/เฮกตำร์)
285.023
พื้นทีห่ น้ำตัด (ตำรำงเมตร/เฮกตำร์ )
36.112
มวลชีวภำพเหนือพื้นดิน (ตัน/เฮกตำร์)
182.539
กำรกักเก็บคำร์บอนเหนือพื้นดิน (ตัน/เฮกตำร์ )85.79

291.814 292.998 300.278 306.895
36.943 36.97 37.87 39.74
191.99 194.648 196.18 201.643
90.237 91.484 92.205 94.772

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ของพรรณไม้ในกลุ่มต่างๆ ระหว่างปี 2556, 2557, 2558,
2559 และ 2560
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
Shannon-Wiener Index (H’)

3.191

Simpson’s diversity Index (D)
Fisher’s Index

0.049 0.948 0.948 0.948 0.948
20.315 20.917 20.641 20.025 20.303

ค่ำดัชนีควำมมำกมำยของชนิด
ค่ำดัชนีควำมสม่ำเสมอ

12.242 12.519 12.388 12.106 12.369
0.416 0.792 0.792 0.796 0.795

กำรกระจำยของต้นไม้ตำมกำรจัดชัน้ ควำมโต
ทำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเพียงอก
ชัน้ เรือนยอด
ร้อยละกำรปกคลุมของเรือนยอด

3.625

3.616

3.618

3.62

L-shape L-shape L-shape L-shape L-shape
3

3

3

3

3

53.01

53.01

72.68

72.68

72.68

สรุป
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต ของพืชพรรณในแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการสารวจพรรณไม้ต้นในแปลงตัวอย่ าง
ถาวรดิบเขาในปี 2560 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ทาให้ทราบ
ถึ งการเปลี่ ยนแปลงการเจริญเติบ โตของต้น ไม้ ใ นแปลง
ตัวอย่างทุก ๆ ปี และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของชี พ
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