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บทคัดย่อ : การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายของไม้ยืนต้น ที่ปรากฏในบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ สาหรับนาไปใช้เป็นฐานข้อมูล
การอนุรักษ์ร่ว มกันระหว่างประเทศไทยและเมี ยนมา โดยดาเนินการสารวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ point sampling
ในลักษณะกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) แต่ละกลุ่มตัวอย่างห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี รวมทั้งหมด 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง ข้อมูลจากแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างดังกล่าวนามาประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วยดัชนีต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีค่าสูง
ที่บริเวณทิศตะวันตกใกล้พรมแดนประเทศเมียนมาและค่อยลดหลั่นมาทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ป่า
บริ เ วณใกล้ แ นวชายแดนประเทศเมี ยนมามี ศัก ยภาพสูงด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพควรแก่ ก ารได้รับ
การจัดการร่วมกันระหว่างประเทศในลักษณะของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศ
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This study aims to assess the biodiversity throughout the area of Kuiburi National Park, a trans-boundary area
between Thailand and Myanmar. A survey was conducted by the point sampling techniques, 5 point per cluster in
187 clusters. Each cluster is 2.5 kilometers away from each other throughout the park area. Data from each of the
sample clusters has been taken to assess biodiversity with various indexes. The results showed that the biodiversity
of trees in Kuiburi National Park is higher at the west near the border with Myanmar and gradually descends to the
eastern area. This means that the forest areas near the border with Myanmar have high potential for conservation
of biodiversity and also the best habitat for wildlife. This opens the consideration to develop a kind of international
ecological corridor between the two countries.
Keywords : biodiversity, Kuiburi, ecological corridor, trans-boundary corridor

บทนา
อุทยานแห่งชาติกุ ย บุรี เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่ งกระจาน เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเป็ นสากล ได้รับการยกย่องใน
ระดั บ โลกว่ า เป็ น แหล่ ง รวมความหลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช พรรณและสั ต ว์ ป่ า ที่ ส าคั ญ ของโลก ตั้ ง อยู่ ต อนล่ า งของแนว
เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและเมียนมา (ธรรมนูญ และคณะ, 2554) โดยที่ความสมบูรณ์ของป่าทั้ง 2 ฝั่ง
ทั้งประเทศไทยและเมียนมาที่ปรากฏจากภาพถ่ายดาวเทีย มพบว่ามีความสมบูรณ์สูงและหากเชื่อมต่อไปยังผืนป่าตะวันตกอันเป็น
มรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยแล้ว จะเป็นผืนป่าที่ใหญ่เป็นลาดับแรกของกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็น
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ต้นมา ประเทศเมียนมา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการปกครอง ตามมาด้วยการเปิดประเทศสู่โลกภายนอก มีการพัฒนาประเทศ
ที่ทาให้มีความเสี่ยงต่อการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อย่างขาดความรอบคอบและอาจ ส่งผลให้มีการทาลาย
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่ากังวล โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่เชื่อมต่อกั บกลุ่มป่าแก่งกระจาน ดังนั้น การค้นคว้าและการศึก ษาวิจัย
เพื่อให้ได้มาถึงความสาคัญของระบบนิเวศป่าไม้ในบริเวณนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศข้ามพรมแดน (transboundary ecological corridor)

วิธีการ
การสารวจ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ เ ลื อ กใช้ วิ ธี ก ารส ารวจทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ บบ point sampling หรื อ variable-plot sampling ซึ่ ง มี
การก าหนดต าแหน่ ง จุ ด สุ่ ม ตั ว อย่ า งหรื อ sampling point เช่ น เดี ย วกั บ การเลื อ กจุ ด ศู น ย์ ก ลางแปลงตั ว อย่ า ง (sampling plot)
ในวิธีก ารสารวจโดยใช้แปลงตัวอย่างวงกลม ต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่รอบๆ sampling point จะมีขนาดแปลงเป็นของตัวเองที่แปรผัน
ไปตามขนาดเส้นผ่าศูนย์ก ลางต้นไม้นั้น ในกรณีที่ต้นไม้เป็นหน่วยตัวอย่าง โอกาสที่ต้นไม้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างจะขึ้นอยู่กั บขนาด
ของต้นไม้ และระยะทางจากจุดศูนย์กลางของแปลงตัวอย่างถึงต้นไม้นั้น (สงคราม, 2531) โดยเลือกใช้เครื่องมือรีเลสโคป (relascope)
ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เองเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยประดิษฐ์ให้มีขนาดของค่าคงที่พื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor; BAF)
มีค่าเท่ากั บ 3 ตามรายงานการศึก ษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่ง เป็นขนาดความกว้ างของช่องมองในเครื่องมือรีเ ลสโคปที่สั ม พั น ธ์
กับขนาดความโตของต้นไม้และระยะห่างจากจุดสุ่มตัวอย่างไปยังต้นไม้ โดยต้นไม้ที่มองเห็นว่ามีขนาดโตกว่าช่องที่กาหนดจะเป็นต้นไม้
ที่ นั บ เป็ น ไม้ ใ นแปลง และจ านวนต้ น ไม้ ที่ นั บ ได้ ใ นแต่ ล ะแปลงคู ณ ด้ ว ยค่ า BAF จะเป็ น ค่ า พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ของหมู่ ไ ม้ ต่ อ เฮกตาร์
และสามารถนามาวิเคราะห์หาจานวนต้นต่อเฮกตาร์สาหรับไม้แต่ละชนิดได้ด้วย
สาหรับการนับต้นไม้เมื่อใช้เครื่องมือรีเลสโคป จะนับเฉพาะต้นที่มีขนาดความโตมากกว่าความกว้างของช่องส่องบนเครื่องมือ
รีเลสโคปและเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปเท่านั้น (ธรรมนูญ, 2541)
รูปแบบ ที่ตั้ง และจานวนแปลงตัวอย่าง
ใช้รูปแบบกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) ที่ตั้งแต่ละกลุ่มห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
รวมทั้งหมด 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแปลงย่อยจานวน 5 แปลง คือ แปลงที่ตั้งจุดศูนย์กลางกลุ่ม 1 แปลง และ
แปลงที่ห่างออกไป 50 เมตร ทางทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก
การวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนต้นไม้ (ต้นต่อเฮกตาร์ ) ในแต่ละแปลงย่อย ใช้ สมการคานวณจานวนต้นไม้สาหรับ การสารวจแบบ point sampling
ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อ้างโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้
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เมื่อ dbh คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร โดยทาการวิเคราะห์หาจานวนต้นแยกเป็นรายชนิด
นาเอาจานวนต้นของแต่ละชนิดทั้ง 5 แปลงย่อยในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างมารวมกั นแล้วหารด้วย 5 จะได้จานวนต้นไม้แต่ละชนิ ด
ต่อเฮกตาร์ นาไปคานวณหาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
การวิเคราะห์ความหลากหลายของไม้ยืนต้น
ทาการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายของไม้ยืนต้น โดยใช้ ดัชนีต่างๆ ที่นิยมใช้ในการอธิบายความหลากหลายทางชี วภาพ
ในระบบนิเวศ คือ จานวนชนิด (Species number), Margalef index, Shannon – Wiener index, Simpson’s index, Fisher index,
Peilou’s evenness index, McIntosh index และ Evenness index ซึ่งมีวิธีการคานวณดัชนีแต่ละดัชนี ดังนี้
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1. จานวนชนิด (Species number) หมายถึงจานวนชนิดที่พบในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ (cluster) ซึ่งประกอบด้วยแปลง
ย่อยจานวน 5 แปลง ภายใต้ค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor; BAF) ของเครื่องมือรีเลสโคป (Relascope) เท่ากับ 3 ซึ่งเป็น
ค่าที่กาหนดใช้ในการศึกษาครั้งนี้
2. Margalef index เป็นดัชนีความมากชนิดดัชนี หนึ่ง มีวิธีก ารคานวณที่อ้างโดย ดอกรั ก (ไม่ระบุปี) คือ Margalef
index = (S-1)/ln(n) เมื่อ S คือจานวนชนิดทั้งหมดในสังคม และ n คือจานวนต้นทั้งหมดที่สารวจพบในแปลงตัวอย่าง
3. Shannon – Wiener index การวั ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพโดยใช้ ดั ช นี Shannon-Wiener index
เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและนามาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการสารวจทางพืชพรรณและสัตว์ป่า มีสมการในการคานวณ
ที่อ้างโดย อุทิศ (2542) คือ H’ = - ∑ pi ln (pi) โดย H’ คือค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon -Wiener index และ pi คือสัดส่วน
ระหว่างจานวนต้นไม้ชนิด i ต่อจานวนต้นไม้ทั้งหมด
4. Simpson's index เป็ น การวั ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ค านวณจากจ านวนในแต่ ล ะชนิ ด พั น ธุ์ ที่ ป รากฏ
โดยใช้หลักการว่าหากมีจานวนชนิดพันธุ์มาก และจานวนของแต่ละชนิดพันธุ์ที่พบมีจานวนเท่าๆ กัน ค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
ก็มาก ค่า D จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 0 (Barcelona Field Studies Center, 2012) มีวิธีการคานวณ ดังนี้
D=1−[

∑ ni (ni −1)
N(N−1)

]

เมื่อ ni คือจานวนต้นของพรรณไม้ชนิดที่ i ในแปลงตัวอย่าง (เมื่อ i = 1, 2, …N) N คือจานวนต้นไม้ทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง
และ S คือจานวนชนิดพรรณไม้ทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง
5. Fisher index เป็นค่าดัชนีความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์จ ากการหาพื้นที่ใต้ก ราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
หน่วยที่พบกับจานวนชนิดพันธุ์ที่พบจานวนหน่วยนั้นๆ โดยมีสมการในการคานวณคือ  = S/ln(1+N/) โดยที่  = Fisher’s Index,
S = จานวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด N = จานวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ทั้งหมด (สมบูรณ์, 2556)
6. Peilou’s evenness index มีสมการที่อ้างโดย Wikipedia (2016) ดังนี้
เมื่อ

คือค่า Shannon diversity index และ

คือค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ หากทุกชนิดที่พบมีจานวนเท่ากัน

ซึ่ง
J' มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งหากในสังคมพืชมีจานวนในแต่ละชนิดที่ไม่แตกต่างกันมากค่าจะยิ่งเข้าใกล้ 1
7. McIntosh index คานวณด้วยสมการของ McIntosh (1967) อ้างโดย Vennila et al (2013) ดังนี้

D = N – U / N – √N
โดยที่ U = √∑[n(i)] เมื่อกาหนดให้ N = จานวนต้นไม้ทั้งหมด และ n(i) คือจานวนต้นไม้ในชนิดที่ i
8. Evenness index เป็นดัชนีที่ใช้บอกสัดส่วนจานวนในแต่ละชนิดที่พบ คานวณโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง
ดัชนีความหลากหลายที่พบกับความหลากหลายสูงสุดที่เป็นไปได้ มีวิธีการคานวณ อ้างอิงจาก Magurran (2007) อ้างโดย สราวุธ
และคณะ, 2555) คือ J’ = H’/ln(S), เมื่อ J’ คือ Evenness index, H’ คือค่า Shannon – Weiner index และ S คือจานวน
ชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาวิจัย
ทาการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่ ป่าไม้ที่อยู่ระหว่างเตรียมการผนวกเพิ่มเติมให้เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอเมือง อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี และอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพพื้นที่ส่ว นใหญ่
เป็ น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ มี ค วามลาดชั น ของพื้ น ที่ สู ง ทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น สั น ปั น น้ าแบ่ ง เขตระหว่ า งไทยและเมี ย น มา เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เทือกเขาตะนาวศรี มีขนาดพื้นที่ปกคลุมทั้งสิ้น 737,203 ไร่ (1,179 ตารางกิโลเมตร) (ภาพที่ 1) ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.
2542 เป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 90 (สานักอุทยานแห่งชาติ, 2553) ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายของสังคมพืช
สังคมพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ จากผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ของ ธรรมนูญ และ
คณะ (2553) นามาปรับปรุงด้วยผลการสารวจในครั้งนี้ จาแนกสังคมพืชหลักและสังคมย่อย ที่เกิดจากการซ้อนทับของเขตภูมิพฤกษ์
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด สั ง คมพื ช หลั ก และสั ง คมพื ช ย่ อ ยที่ มี ลั ก ษณะเด่ น และมี ค วามแตกต่ า งจากภู มิ ภ า คอื่ น ของประเทศ ได้ แ ก่ ป่ า ดิ บ เขา
(Hill Evergreen Forest) ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist Evergreen Forest mixed with bamboo
) ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen
forest) ป่าดิบแล้งระดับต่า (Lower dry evergreen forest) ป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเต็งรัง (Deciduous
Dipterocarp Forest) ป่ารุ่นสอง (secondary forest) และพื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural area) ดังภาพที่ 2 โดยพื้นที่ป่าดิบชื้นและ
ป่ า ดิ บ เขา ซึ่ ง เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของความชื้ น ที่ เ ป็ น ผลจากระดั บ ความสู ง จากระดั บ น้ าทะเลปานกลาง จะกระจายตั ว
ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกจะปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งระดับต่าเป็นส่วนใหญ่ ในตอนกลางของพื้นที่จะเป็นส่วนที่
มีการซ้อนทับกันของระบบนิเวศ เกิดเป็นป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งและป่าดิบแล้งระดับกลาง ส่วนป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณนั้นสันนิษฐาน
ว่าเกิดจากอิทธิพลของภูมิอากาศที่สูงขึ้นจึงส่งผลให้มีการรุกพื้นที่ของป่าเบญจพรรณเข้าไปในป่าดิบแล้ง
2. ดัชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้น
พบว่ า ดั ช นี ค วามหลากหลายของไม้ ยื น ต้ น ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี มี ค่ า ในระดั บ สู ง ที่ บ ริ เ วณทิ ศ ตะวั น ตกใกล้ พ รมแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมีย นมา และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางและทิ ศ ตะวั นออกของพื้ นที่ ซึ่งสังคมพืชที่ มี ค่ า ดั ช นี
ความหลากหลายสูง คือ ป่า ดิ บชื้ นและป่า ดิบเขา ส่วนสังคมพืชที่ ทาให้ ค่า ดัช นี ความหลากหลายต่ าคือสัง คมพื ชเกษตรกรรม ได้แ ก่
ไร่สับปะรด สวนยางพารา และพืชเชิงเดี่ยว ที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (พื้นที่ ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2541) (ภาพที่ 3 และภาพที่ 4) แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่ป่าบริเวณที่ติดกับที่ตั้งของหมู่บ้านทั้งภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติและที่อยู่รายรอบ พื้นที่เหล่านี้มีค่าดัชนีต่างๆ ค่อนไปทางต่า ซึ่งหากคาดคะเนจากแนวโน้มการกระจายของความหลากหลาย
ทางชีวภาพแล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของชุมชนที่อยู่โดยรอบ การจัดการพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสาคัญ
เพราะเป็นเสมือนแนวกันชนของพื้นที่ภายในซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงกว่า
3. ความหลากหลายของไม้ยืนต้นในแต่ละสังคมพืช
พบว่าป่าดิบชื้น มีค่าความหลากหลายสูงที่สุด รองลงมา คือ ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น
ผสมไผ่ ป่าดิบแล้งระดับต่า ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง และพื้นที่เกษตรกรรม (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นสังคมพืชเดียวกันแต่ความหลากหลายในบริเวณต่างๆ อาจไม่เท่ากันก็ได้

บทสรุป
โดยที่พื้นที่ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นเขตซ้อนทับของเขตพฤกษภูมิศาสตร์ (plant geographical characteristics) ซึ่งมีถึง
4 ลั ก ษณ ะ เ ด่ น มาร วมกั น คื อ เ ข ตภู มิ พ ฤ ก ษ์ อิ นโ ดเ บอ ร์ มี ส (Indo-Burmese) หรื อ ภู มิ พ ฤ ก ษ์ หิ ม าลายั น (Himalayan)
เขตภู มิ พ ฤกษ์ อิ น โดมาเลเซี ย น (Indo-Malaysian) เขตภู มิ พ ฤกษ์ อั น นั ม มาติ ก (Annamatic) และเขตภู มิ พ ฤกษ์ อั น ดามั น นิ ส
(Andamanese) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช, 2552) จึงส่งผลให้เกิ ดความหลากหลายของสังคมพืชและสังคมย่อย
ที่โดดเด่น ความหลากหลายของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีค่าสูงที่บริเวณทิศตะวันตกใกล้พรมแดนประเทศเมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่
ปกคลุมด้วยสังคมพืชป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง (การทับซ้อนของ
ป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง) และต่อมาถึงทิศตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งระดับต่า และป่ารุ่นสอง ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ป่าบริเวณ
ใกล้แนวชายแดนประเทศเมียนมามีศักยภาพสูงด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยที่สาคัญของ
สัตว์ป่า จึงควรแก่การได้รับการจัดการร่วมกันระหว่างประเทศในลักษณะของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศ (transboundary
ecological coriidor) ต่อไป
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ผู้อานวยการส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ (ดร.ประเสริฐ สอนสถาพรกุล) ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ผอ.สรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา) คุณหทัยรัตน์ นุกูล หัวหน้าฝ่ายวิจัยอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเครือข่าย
อนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER of Kuiburi) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ด้วยดี
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ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ
ป่าเบญจพรรณ
ป่ารุ่นสอง
พื้นที่เกษตรกรรม

Evenness

ป่าดิบแล้งระดับต่า

McIntosh

ป่าดิบแล้งระดับกลาง

Peilou

ป่าดิบชื้นผสมไผ่

Fisher

ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง

Simpson

ป่าดิบชื้น

Shannon-Weiner

ป่าดิบเขา

16

1.9706

1.7662

0.7615

2.3700

1.4668

0.5229

0.6370

41

4.5454

2.8761

0.9073

5.8200

1.8310

0.7068

0.7952

15

1.5860

1.4371

0.5344

1.8233

1.0705

0.3214

0.4649

41

4.7079

3.0078

0.9413

6.1343

1.9770

0.7652

0.8586

11

1.0828

1.5623

0.5741

1.2169

1.0915

0.3510

0.4740

37

4.1694

3.0612

0.9414

5.3121

2.0159

0.7689

0.8755

9

1.2922

1.3634

0.5795

1.5185

1.2895

0.3672

0.5600

32

3.6747

2.7113

0.9095

4.6352

1.9907

0.7093

0.8646

7

0.6483

0.9309

0.4747

0.7317

1.0681

0.2782

0.4639

31

3.5462

2.8899

0.9284

4.4487

1.9618

0.7431

0.8520

5

0.4351

0.8527

0.4351

0.5064

0.8833

0.2514

0.3836

26

2.7711

2.6612

0.9114

3.3238

2.0510

0.7106

0.8907

3

0.2875

0.9904

0.6020

0.3780

1.7122

0.3804

0.7436

15

1.5128

2.0137

0.8165

1.7220

2.0759

0.5772

0.9015

4

0.5261

1.2036

0.6660

0.6521

1.7699

0.4459

0.7687

8

0.7982

1.5984

0.7354

0.9009

1.9991

0.4917

0.8682

2

0.2064

0.4300

0.2075

0.3246

0.8806

0.1131

0.3824

23

2.4451

1.8465

0.6921

2.8992

1.9161

0.4513

0.8321

0

0

0

0

-0.1400

0

0

0

12

1.3007

1.8476

0.8033

1.4890

2.1714

0.5692

0.9430

จานวนชนิด

สังคมพืช

Margalef

ตารางที่ 1 ค่าต่าสุด (อักษรตัวเอน) และค่าสูงสุด (อักษรตัวตรง) ของดัชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้นในแต่ละสังคมพืชในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี

หมายเหตุ ภายใต้การสารวจด้วยวิธี point sampling ค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor: BAF) เท่ากับ 3 แปลงตัวอย่างรูปแบบ
cluster โดยมีแปลงย่อย 5 แปลงต่อ cluster
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ภาพที่ 1 ภูมิประเทศและที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่เตรียมการผนวก (ธรรมนูญ และ พิทยารัตน์, 2553)
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ภาพที่ 2 สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่เตรียมการผนวก พ.ศ. 2553 (ธรรมนูญ และคณะ,
2553)
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ภาพที่ 3 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุ ทยานแห่งชาติกุ ย บุรี แสดงโดยจานวนชนิด (บนซ้าย) ดัชนีของ
Magalef (บนขวา) ดัชนีของ Shannon-Weiner (ล่างซ้าย) และดัชนีของ Simpson (ล่างขวา)
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ภาพที่ 4 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี แสดงโดยดัชนีของ Fisher (บนซ้าย) ดัชนีของ
Pielou (บนขวา) ดัชนีของ McIntosh (ล่างซ้าย) และค่าความสม่าเสมอ (ล่างขวา)
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