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บทคัดย่อ 
ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป่าสวนหินธรรมชาติพุหางนาค ซึ่งอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทอง-เขาเพชรน้อย ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั ้งหมด 1,340 ไร่ จากการศึกษาความ
หลากหลายของพรรณพืชพบพืชถิ่นเดียวทั้งหมด 9 ชนิด ประกอบด้วยกะเพราหินปูน จอกหินตะนาวศรี 
เทียนกาญจน์ ม่วงไตรบุญ มหาพรหม มะกัก มะลิสยาม อรพิม และหุน เมื่อศึกษาการกระจายพันธุ์ด้วยการ

วิเคราะห์ค่า I พบว่ามีค่าระหว่าง 2-20 ซึ่งทั้งหมดมีการกระจายพันธุ์แบบกลุ่มและค่า I แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของพืชในการกระจายพันธุ์ มะกักเป็นพืชถิ่นเดียวที่มีการกระจายพันธุ์ได้ดีในขณะที่มะลิสยามมี
ความสามารถในการกระจายพันธุ์ได้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามการกระจายตัวแบบกลุ่มของพืชถิ่นเดียวทำให้
ไม่สามารถพบพืชเหล่านี้ได้ทั่วบริเวณป่าชุมชนอาจเป็นเพราะพืชต้องการปัจจัยแวดล้อมจำเพาะในการเจริญ 
นอกจากนี้อาจเป็นผลมาจากการรุกรานของพืชต่างถิ่นตามบัญชีรายการที่ 1 ที่พบในพ้ืนที่ ได้แก่ การรุกราน
ของผกากรอง ไมยราบเลื้อย และสาบเสือ โดยผกากรองมีระดับการรุกรานสูงสุดที่อาจส่งผลต่อการคุกคาม
ถิ่นที่อยู่ของพืชถิ่นเดียว ข้อมูลลักษณะการกระจายพันธุ์ของพืชถิ่นเดียวและข้อมูลสถานการณ์การรุกราน
จากพืชต่างถ่ินจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชถิ่นเดียวได้ 
 
คำสำคัญ: พืชถิ่นเดียว พืชต่างถิ่นรุกราน การกระจายพันธุ์ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Abstract 
Ban Srisanpet community forest is located in Takopidthong-Kaopetnoi conserved 

forest. The area of this forest is about 1,340 acres. According to the biodiversity study found 
that there were 9 endemic plants, including Plectranthus albicalyx S. Suddee, Dorcoceras 
glabrum C. Puglisi, Impatiens kanburiensis T. Shimizu, Tribounia venosa (Barnett) D.J. 
Middleton, Mitrephora winitii Craib, Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman, Jasminium 
siamense Craib, Bauhinia winitii Craib and Cissus craibii Gagnep. subsp. dissecta (Craib) Trias-
Blasi & J. Parn. The distribution of these plants based on the analysis of Morisita’s index was 
ranged from 2-20. The result indicated that all endemic plants were dispersed as an 
aggregate distribution. Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman showed was able to more 
distribute and grow than others, while Jasminium siamense Craib was lowest. However, 
aggregate distribution also demonstrated that the endemic plants couldn’t appear 
throughout the area because they may be required the specific habitat to grow. Besides, 
the study of invasive alien species found that Lantana camara L., Mimosa diplotricha C. 
Wright ex Suavalle and Chromolaena odoratum (L.). were observed, which affected to 
distribution of endemic plants. The study of distribution of endemic plants and assessment 
of invasive alien species are useful to plan the conservation and utilization of endemic 
plants in the future. 
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บทนำ 

ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ หรือ “ป่าสวนหินธรรมชาติพุหางนาค” เป็นป่าชุมชนที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทอง-ป่าเขาเพชรน้อย มีเนื ้อรวมทั้งสิ ้น 1,340 ไร่ และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภูมิประเทศของป่ามีลักษณะเป็นภูเขาหินยุคออร์โดวิเชียน (ordovician 
rock) เมื่อประมาณ 510-438 ล้านปีก่อน แล้วมีการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกกลายเป็นภูเขาหินปูน (กรม


