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การตรวจเอกสาร 
 

ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาตแิกงกรงุ 
 
  1.  ที่ต้ังและอาณาเขต อุทยานแหงชาติแกงกรุง ต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ 9 องศา 17 ลิปดา ถึง 9 
องศา 44 ลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 98 องศา 44 ลิปดา ถึง 98 องศา 55 ลิปดาตะวันออก หรือระหวาง
คาพิกัดทางภูมิศาสตร 471240 – 492475 ตะวันออก และ 1027410 - 1076045 เหนือ ของ P โซน 47 
ในระบบ UTM ที่ทําการต้ังอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุม
พ้ืนที่อําเภอทาชนะ  อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง และอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี มีเน้ือที่ประมาณ 
541 ตารางกิโลเมตร หรือ 338,125 ไร  โดยมีอาณาเขตดังน้ีทิศเหนือจดเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยาย
หมอน ทิศใตจดเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน ทิศตะวันออกจดปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ ทิศตะวันตก
จด เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน 
 
  2. ประวัติความเปนมา จากการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดมีโครงการสรางเขื่อน
อเนกประสงคปดก้ันลํานํ้าคลองยัน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และกักเก็บนํ้าไวใชชวงหนาแลง ซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดปญหาบุกรุกพ้ืนที่ปารอบอางเก็บนํ้าจากราษฎรทั้งในพื้นที่และจากตางพื้นที่ รวมทั้งการทําลาย
ระบบนิเวศวิทยาในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการกอสรางเขื่อน อีกทัง้สัตวปาหลากหลายชนิด ทั้งสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม นกชนิดตางๆ สัตวเลื้อยคลาน และสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวปาคุมครองก็จะไดรับผลกระทบจากการ
สรางเขื่อน ซึ่ง ปจจุบันไดชะลอโครงการดังกลาวไว  
  ตอมากรมปาไมไดมีคําสั่งที่ 1169/2532 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 ให นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค 
นักวิชาการปาไม 5 ไปสํารวจพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลเบื้องตน บริเวณพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสรางเขื่อน
อเนกประสงค และพ้ืนที่ปาในเขตปาสงวนแหงชาติทาชนะ และปาเตรียมการสงวนคลองสก-คลองแสง-
คลองยัน ในทองที่จังหวัดสุราษฎรธานี ปรากฏวาบริเวณดังกลาว เปนปาดิบชื้นที่อุดมสมบูรณมาก
ประกอบดวยพันธุไมมีคาหลายชนิดอยางหนาแนน มีสัตวปาชุกชุม และนกนานาชนิด นอกจากน้ียังมี
จุดเดนทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน จุดชมทะเลหมอกบานบางจํา นํ้าตกบางจํา น้ําตกคลองพา การลอง
แกงลํานํ้าคลองยัน และที่สําคัญอีกอยางคือ ปาสวนน้ีเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่หลอเลี้ยงชาวจังหวัด        
สุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร ตอมากรมปาไมไดมีคําสั่งที่ 892/2532 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 ให 
นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค ไปดําเนินการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม และจัดตั้งพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ 
และปาเตรียมการสงวนคลองสก – คลองแสง - คลองยัน ทองที่จังหวัด สุราษฎรธานีใหเปนอุทยาน
แหงชาติ กองอุทยานแหงชาติไดรับรายงานจาก นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค ตามหนังสือ ที่ กษ 0713/
พิเศษ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2532 เห็นสมควรใชชื่ออุทยานแหงน้ีวา “อุทยานแหงชาติคลองยัน” 
เน่ืองจากเปนคลองสําคัญและเปนจุดเดนในพ้ืนที่ แตกองอุทยานแหงชาติไดพิจารณาเห็นวา เน่ืองจาก
พ้ืนที่ดังกลาวรัฐบาลมีโครงการสรางเขื่อนอเนกประสงคแกงกรุง ประกอบกับชื่อ     แกงกรุง เปนที่รูจัก
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กันแพรหลาย จึงเห็นสมควรใชชื่ออุทยานแหงน้ีวา “อุทยานแหงชาติแกงกรุง”   กรมปาไมจึงไดเสนอ
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ครั้งที่ 1/2533 เห็นสมควรใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกา กําหนด
พ้ืนที่ปาทาชนะ ในทองตําบลคลองพา ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา ตําบล
ปากฉลุย อําเภอทาฉาง และตําบลตะกุกเหนือ ก่ิงอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเปนอุทยาน
แหงชาติ เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 211 เปน
อุทยานแหงชาติลําดับที่ 69 ของประเทศ  
 
  3.  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนสองแนวขนานในแนว
เหนือใต หุบเขาระหวางเทือกเขาแดนเปนตนนํ้าหลังสวนอยูทางดานทิศเหนือ และคลองยันดานทิศใต  
จุดสูงสุดในพ้ืนที่น้ีคือ 849 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณเขานมสาว สวนใหญพ้ืนที่มีลักษณะ
เปนเขาดินและมีแร สําคัญที่มีอยูในบริเวณนี้คือ แรดีบุก 
 
  4.  อุณหภูมิและความชื้น  คาอุณหภูมิเฉลี่ยรายปบริเวณพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 26.9 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 31.8 องศาเซลเซียส และคาอุณหภมิู
ตํ่าสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 22.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย บริเวณพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติแกง
กรุง มีคาเทากับ 77.1 เปอรเซ็นต เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนที่มีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด มีคา
เทากบั 83.2 เปอรเซ็นต และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุด มีคาเทากับ 69.4 เปอรเซ็นต ในเดือนเมษายน 
 
 5.  ลักษณะทางธรณีวิทยา สามารถจัดแบงตามลําดับอายุ ไดดังน้ี  
 
 ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CP)  
      
   กลุมหินแกงกระจาน เปนชื่อที่ใชเรียกหินยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (อายุประมาณ 
350-245 ลานป) สวนใหญประกอบดวย หินทราย หินดินดาน และหินโคลน พบทางดานทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ และมีหนวยยอยของกลุมหินแกงกระจานในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุงที่พบ 1 หมวด ไดแก  
          
   หมวดหินเกาะเฮ (CPkh) ประกอบดวย หินทราย และหินโคลนเนื้อปนกรวด สีเทาปน
เขียว เน้ือละเอียดถึงปานกลาง เน้ือแนน แข็ง ลักษณะกรวดก่ึงเหลี่ยมถึงก่ึงมน ความกลมนอยถึงปาน
กลาง การคัดขนาดไมดี มีการเรียงตัวของเม็ดกรวดบริเวณใกลแนวรอยเลื่อน บริเวณที่สัมผัสกับ
หินแกรนิตมีการแปรสภาพเปนหินควอรตไซต หินฮอรนเฟลส และหินทรายแปรสภาพ    
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 ยุคครีเทเซียส (K)  
        
   หินยุคน้ีมีอายุประมาณ 140-65 ลานป พบการการกระจายตัวบริเวณดานทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง ประกอบดวยหมวดหินยอยในพ้ืนที่ 1 หมวด ไดแก   
 
   หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคครีเทเซียส (Kgr) ประกอบดวยหินแกรนิตเน้ือ
ละเอียดถึงหยาบ เน้ือสม่ําเสมอและเนื้อดอก มีการเรียงตัวของแรในบริเวณที่ใกลกับรอยเลื่อน บางแหงแร
เฟลดสปารเปนรูปตา สวนใหญแลวจะแทรกดันเขามาในกลุมหินแกงกระจาน ทําใหเกิดแรดีบุก 
 
  6.  ลักษณะทางปฐพีวิทยา  จาการสํารวจโดยกรมพัฒนาที่ดินระบุวาเปนดินที่จัดอยูในชุดดินที่ 
50 , 51 , 62 (slope complex) โดยพ้ืนที่สวนใหญ จะเปนชุดดินที่ 62 หรือ slope complex 
ประกอบดวยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกวา รอยละ 35 ลักษณะและสมบัติของดินที่
พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณแตกตางกันไป แลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิด 
มักมีเศษหินหรือกอนหินโผลกระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไม 
 
 7.  ทรัพยากรนํ้า พ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง มีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอน
สองแนวเหนือ-ใต ประกอบดวย เขาไฝ เขาแดน เขายายหมอน มียอดเขาสูงสุดประมาณ 849 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล  เปนแหลงตนนํ้าสําคัญคือ ลํานํ้าคลองยัน ตนแมนํ้าตาปทางทิศใต และลํานํ้าคลองสระ ตน
แมนํ้าหลังสวนดานทิศเหนือ ซึ่งประกอบดวยคลองและลําหวยเล็กๆ มากมาย ไดแก คลองสระ คลองชง 
หวยลาชี หวยหินโล หวยเขาแดน หวยปลาย หวยปาหมาก และคลองยันมีเน้ือที่ประมาณ 338,125 ไร 
หรือ 541 ตารางกิโลเมตร 
 
 8.  ทรัพยากรปาไม อุทยานแหงชาติแกงกรุงมีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนมีปริมาณฝน
ตกชุก ทําใหปกคลุมไปดวยปาดิบชื้น  (tropical rain forest) ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 98 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ พบไมมีคาและไมพ้ืนลางขึ้นอยูหนาแนน ไมที่สําคัญไดแก หลุมพอ ตะเคียน ยาง 
ไขเขียว สังเกียด  มะปริงปา ลางสาดเขา มะมวงปา สังโตง จําปูน เปลานอย เข็มปา สายหยุด ตาเปดตาไก 
เล็บกระรอก ปด นมหนู กลอย หญารังไก แกลบปลอง เฟรน มอส และวาน ชนิดตาง ๆ  
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติแกงกรุง 
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 

ภาพที ่2  แผนทีแ่สดงชั้นคุณภาพลุมน้ําและเสนนํ้าของอุทยานแหงชาตแิกงกรุง 
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ความหมายของสงัคมพืช 
                                                                                                           
 ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของพันธุพืชชนิด
ตางๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลานั้นกับปจจัยแวดลอมที่เปนสิ่งมีชวีิต และสิ่งไมมีชวีิตในพืน้ที่
น้ันดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซึ่งถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดทีจ่กอใหเกิดความเขาใจ
ไดโดยไมตองเห็นภาพหรอืสภาพพ้ืนที่จริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดงดิบแลง สังคมปาเต็งรงั สงัคมปา
ผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชที่กําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสรางและมีพ้ืนที่ทีแ่นนอน ในทาง
นิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคาํวา  Association  ซึ่งหมายถึง สังคมที่บอกถงึองคประกอบของชนิดไมใน
สังคมอยางแนนอนในระดับหน่ึง ในแตละ Association ประกอบไปดวยหมูไม ( Stand ) ตางๆ ที่มี
ลักษณะเหมือนๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพื้นที่จรงิและมขีอบเขต (ภาควชิาชวีวิทยา
ปาไม ,2552) 
 
หลักการจําแนกสงัคมพืช 
                                                                                              
          1.  ศึกษารูปชีวิตและรูปการเจรญิเติบโตของพืชสวนใหญในสังคม ( Dominant lift form or 
growth form in community ) ระบบการจาํแนกรูปแบบชีวิตที่ควรใชเปนพ้ืนฐานในการสังเกต ไดแก 
ระบบของ Du Rietz ซึ่งมีการจาํแนกพืชชั้นสูง จาํพวกไมยืนตนเน้ือแขง็ (Woody plants) ดังน้ี 
              1.1  ไมยืนตน ( Trees ) สูงเกิน 2 เมตร 
                    1.1.1  ไมผลัดใบ ( Deciduous tree ) 
                    1.1.2  ไมสน ( Pine ) 
                    1.1.3  ไมไมผลัดใบ ( Evergreen tree ) 
                    1.1.4  หมาก ( Palm ) 
               1.2  ไมพุม ( Shrubs ) สูง 0.8 - 2 เมตร 
                     2.1.1  ไมพุมผลัดใบ ( Deciduous shrub ) 
                     2.1.2  ไมพุมไมผลัดใบ ( Evergreen shrub ) 
                     2.1.3  ไมจําพวกสน ( Coniferous shrub ) 
                     2.1.4  ไมจําพวกหมากขนาดเลก็ ( small palm ) 
               1.3  ไมพุมเต้ีย สูงไมเกิน 0.8 เมตร 
               1.4  ไมเลื้อยพัน ( Climbers ) 
               1.5  กลวยไม ( Ephiphytes ) 
               1.6  กาฝาก ( parasitic plants ) 
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          2.  ชนิดพันธุพืชในสงัคม ( Floristic composition ) ชนิดพันธุพืชภายในสังคมนบัวา มี
ความสาํคัญมากในการจาํแนกสังคมพืชในขั้นรายละเอียด โดยเฉพาะพืชที่เปนดัชนี ( indicator species 
) ของสงัคมในชั้นเรือนยอดตางๆ พันธุไมดัชนีที่สาํคัญของสงัคมปาเมืองไทย เชน ปาดงดิบชื้น  ( Moist 
Tropical Rain Forest ) ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ (Intsia 
palembanica) เปนตน 
 
          3.  ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช ( Community structure ) หมายถงึ การกระจายดานพื้นที ่
ความหลากหลาย และความมากมายของมวลชวีภาพ ในการพิจารณาโครงสรางของสงัคมพืชน้ัน สวน
ใหญพิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และ ความมากมายของชนิด ( Species diversity and 
abunance ) การกระจายทางดานต้ัง ( Vertical distribution ) และการกระจายดานราบ         ( 
Horizontal distribution ) จากองคประกอบทัง้ 3 ประการนี้นับวา มีความสาํคัญในการจาํแนกสังคมพืช
ในทองที่มาก (ภาควิชาชวีวทิยาปาไม ,2552) 
 
ความหลากหลายและความมากมาย ( Species diversity and abundance ) 
 
           ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจาํนวนชนิด และจาํนวนตนในแตละชนิด ความ
หลากหลาย ขึ้นอยูกบั ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมที่จะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด และแต
ละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซึง่ในปาดงดิบ จะมีความหลากหลายมากกวาปา
ผลัดใบ ( การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวยพื้นที่ ) 
          ความมากมาย ( abundance ) หมายถงึ การวัดจํานวนตนทีมี่แตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดยใช
การประเมินจากความบอยครัง้ของการพบ การประเมินนิยมใช 5 ระดับ คือ หายาก ( rare ) ขึ้นหาง ๆ ( 
uncommon ) พบปานกลาง ( Frequent ) พบมาก ( Common ) พบมาก ๆ ( Very common ) 
(ภาควชิาชีววิทยาปาไม ,2552) 
 
การกระจายดานต้ัง ( Vertical distribution )  
 
 เกิดจาก การจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรบัตัวเพื่อการ
แกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธกุรรม ชั้นหลักๆ ของพันธุพืช ( 
layer ) อาจแบงไดดังน้ี คือ 
                                                                                              
 1.  เรือนยอดชั้นบนสุด ( top canopy ) ในปาชนิดตางๆ จะมีความสูงตางๆ กัน ซึ่งในชั้นน้ี อาจ
แบงออกเปนชั้น emergency layer คอื ชั้นทีมี่เรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอ่ืนๆ และขึ้นอยูหางๆ กัน 
ชั้นเรือนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสงูชั้นบนสุดมักเกิน 40 เมตรขึ้นไป สําหรบัปาดง
ดิบแลงมักเกิน 35 เมตรขึ้นไป 
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 2.  เรือนยอดชั้นรอง ( middle canopy ) อาจแบงออกไดเปนหลายๆ ชั้นในปาบางชนิด เชน 
เรือนยอดชั้นที่ 2 ( second layer ) เรือนยอดชั้นที่ 3 ( third layer ) เปนตน 
                                    
 นอกจากน้ี ยังสามารถจาํแนกชั้นเรือนยอดของไมพ้ืนลาง ออกไดเปน ชั้นไมพุม ( under story 
or shrub layer )   ชั้นพืชลมลุกและหญา ( field layer or undergrowth )   ชั้นผิวดิน       ( ground 
layer )  และชั้นใตดิน ( underground layer )   (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552)    
                                                                                                                                                           
การกระจายทางดานราบ ( horizontal distribution ) 
 
  การกระจายทางดานราบที่ใชการประเมินดวยสายตา ในสังคมพืชตางๆ น้ัน สวนใหญเปนการวัด
ความหนาแนนของตนไมทั้งหมดในสังคมพชื โดยการประเมินความถี่หางของตนไมในปา จะแบงออกได
ตามลักษณะการจาํแนกเรือนยอด ซึ่งใชในการจําแนกสงัคมพืชดวยสายตา ที่เรียกวา Primary structural 
grouping ดังน้ี คือ 
 
 1.  ปาเรือนยอดปด ( closed vegetation ) หมายถงึ ปาทีม่ีความถี่ของตนไมมาก ( ถี่มาก ) 
เรือนยอดซอนทบั และตอเน่ืองกันไปไมขาดตอน 
 
 2. ปาเรือนยอดเปด ( open vegetation ) หมายถงึ ปาทีมี่ชวงระหวางตน ( ความถี่ ) จะตองไม
หางกันเกินกวา 2 เทา ของความกวางของเรือนยอดของไมเดนในสังคมพืช 
 
 3.  ปาเรือนยอดหาง ( sparse vegetation ) หมายถงึ สังคมพืชที่พันธุไมเดนในสังคม และไมชั้น
รองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรอืนยอด 
 
 นอกจากน้ี ความเดนของพันธุไมในสังคมพืชยังเปนสิ่งสาํคญัอันหน่ึงในการจาํแนกสังคมดวย
สายตา โดยใช การประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลาํตน การปกคลมุดินของเรือนยอด
และการมีอิทธิพลในสงัคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซึ่งไมในแตละระดบัจะมี
ความสามารถในการแกงแยงแสงสวางทีแ่ตกตางกันไปคือ 
  
 1.  ไมเดนนํา ( dominant ) เปนไมในเรือนยอดชั้นสูงสุด ทีมี่ความสามารถในการแกงแยงแสง
สวางไดมากทีสุ่ด 
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 2. ไมเดนรอง ( codominant ) เปนไมที่มีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบังทางดานขาง
จากไมเดนนํา 
 
 3.  ไมระดับกลาง ( intermediate ) เปนไมที่ถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทนอยูได
โดยสมบูรณ เน่ืองจากถูกบดบงัโดยไมเดน จึงทําใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย 
 
 4.  ไมถูกบีบ ( suppresed ) เปนไมที่กอตัวอยูในระดับตํ่ากวาไมอื่น หรือไมที่กาํลังจะตาย ซึ่ง
ความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยทีสุ่ด (ภาควชิาชวีวิทยาปาไม ,2552) 
 
การสาํรวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดใหคาํนิยามของการสาํรวจทรัพยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 
เก่ียวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชที่ดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน ขนาดความ
โต ปริมาณไมชั้นรอง ปริมาณการสบืพันธุ ปรมิาตรไม รวมตลอดถงึขอมูลตางๆ เกี่ยวกบัลักษณะสภาพภมิู
ประเทศ โดยเฉพาะระดบัความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนทาํไมออก 
การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป 
  การสํารวจทรัพยากรปาไมทั้งในอดีตและปจจบุันมักจะเปนการสาํรวจเพ่ือการคาํนวณปริมาณไม
ในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเก่ียวกับลักษณะของที่ดนิที่
ตนไมเหลาน้ันขึ้นอยู พื้นที่ปาไมนับวันจะมคีวามสาํคญัมากขึ้นในแงของการผลิตสินคาและบริการที่ไมใช
ไม (non-wood products) เชนดานนันทนาการ การจัดการลุมนํ้า สัตวปา หรือการใชที่ดินปาไมเพื่อ
กิจกรรมการใชที่ดินอยางอ่ืนขอบเขตของการสาํรวจทรัพยากรปาไมจึงกวางขวางย่ิงขึ้น 
 
  ปาไมมักมีพื้นที่กวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทางปฏบิติัทีจ่ะ
ทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือการดําเนินการตรวจวัดตนไมน้ันตอง
ผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันที่จะไดรับขอมูลจากปาดังน้ันวิธีที่จะไดมาซึ่งขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพคือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึ่งสามารถใหขอมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงคของการสาํรวจ
ภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายต่ํากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีกประการหน่ึงคือ 
การศึกษาจากตัวอยางน้ันอาจใหผลลัพธที่นาเชื่อถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนในปา เน่ืองจากการ
ตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาที่เลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling units) จึงมีขอดีคือ 
การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใชบุคลากรจํานวนนอยทําให
การฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหสามารถลดความผิดพลาดที่ไมไดเกิด
จากการสุมตัวอยาง (non - sampling error) 
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ประเภทของการสาํรวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตามความมุง
หมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบื้องตน (reconnaissance) เปนการ
สํารวจอยางคราวๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดูสภาพปาทั่วๆ 
ซึ่งการสํารวจเบื้องตนน้ีจะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียดตอไป การสํารวจ
ทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึงการสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับชนิด
ปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา ความสูงของตนไม ปริมาตรไม 
ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน (slope) การใชประโยชนที่ดินและ
ขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถิ่นซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานที่จะใชประโยชนในการวาง
แผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทําไมออก การสํารวจทรัพยากรปาไมของชาติ (national 
forest inventory) ซึ่งเปนการสํารวจทรัพยากรปาไมทั่วประเทศ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาวางแผนจัดการปา
ไมของประเทศตอไป และหากมีการสํารวจอยางตอเน่ืองจะใชชื่อเรียกวา การสํารวจทรัพยากรปาไม
แบบตอเน่ือง (continuous forest inventory) หรือที่เรียกกันในชื่อยอวา CFI 
 
ชนิดของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
  
  1.  แปลงตัวอยางชั่วคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่สรางขึ้นในการเก็บ
สถิติขอมูลตางๆ เก่ียวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชน ความโตของตนไม นับจํานวนตนไม วัด
ความสูง เก็บขอมูลเก่ียวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ แปลงตัวอยางประเภทน้ีไมมีการหมายแนวหรือ
ขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพ่ือเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้งเดียวแลวก็เลิกไป 
แปลงตัวอยางประเภทน้ีสวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี 
 
  2. แปลงตัวอยางถาวร (permanent sample plot) สรางขึ้นเพ่ือเก็บสถิติขอมูลแบบตอเน่ือง 
เชน การเก็บขอมูลเก่ียวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตางๆ แปลงตัวอยางที่สรางขึ้นจึงตองมีขอบเขต
และเน้ือที่ที่แนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพ่ือความสะดวกในการวัดขอมูลในคราวตอๆ ไป ซึ่ง
แปลงตัวอยางถาวรดังกลาวนี้สวนใหญแลวมีวัตถุประสงคเพื่อการคนควาศึกษาวิจัย (research sample 
plot) และเพ่ือการจัดการ (management sample plot) 
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รูปรางของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) จําแนกแปลงตัวอยางตามลักษณะรูปรางออกเปน 5 ชนิด คือ 
  1.  แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) เชน แปลงตัวอยางเก่ียวกับ
การเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเก่ียวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน 
 
  2.  แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square sample plot) ใชกันทั่วไปในงานศึกษาวิจัยที่มีการ
ติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางในการศึกษาหาความ
เจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาถึงการตัดสาง
ขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงน้ันจะแตกตางกันออกไป 
 
  3.  แปลงตัวอยางรูปวงกลม (circular sample plot) สวนใหญนํามาใชในการสํารวจทรัพยากร
ปาไม ซึ่งเปนแปลงตัวอยางแบบชั่วคราว คือเมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ทิ้งไปไมติดตามเก็บขอมูล
อีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่งเหมาะในการนํามาใชใน
การสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะทําไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต ภายหลัง กลุมสํารวจ
ทรัพยากรปาไม (2547) ไดนําเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลงตัวอยางถาวร โดยการ
หมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับ วิธีการน้ีใหผลดีเนื่องจากไมตอง
วางหมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลําเอียงในการทําลายทรัพยากรปาไมในแปลง การ
ติดตามเก็บขอมูลครั้งตอๆ ไปเพียงแตใชเครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจจับโลหะในการคนหาจุดกึ่ง
กลางแปลง  
 
  4.  แปลงตัวอยางเปนแนว (strip sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่ใชชั่วคราวในการสํารวจ
แจงนับไม โดยทําการวัดไมทุกตนในขอบเขตที่ถึงขนาดจํากัดที่ตองการ แปลงตัวอยางแบบแนวน้ีอาจจะมี
ความกวางของแนวต้ังแต 5 – 20 เมตร สวนความยาวนั้นแลวแตลักษณะความยาวของพ้ืนที่ แตเน่ืองจาก
พ้ืนที่ของแปลงตัวอยางแบบนี้กวางขวางเกินไป ทําใหมีความสับสนในการนับไมไดงาย ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด ในปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสํารวจ 
 
  5.  แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เปนการปรับปญหาขอขัดของในการปฏบิติังานในปาจาก
การสํารวจแบบแนว โดยประยุกตใชแปลงตัวอยางวงกลมหรือวงกลมซอนกันวางตามแนวเสนตรงใหมี
ระยะหางเทากัน ซึ่งใชในวิธีการแบบ line plot system 
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ขนาดของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตางๆ ที่มีการใชงาน ดังน้ี ขนาดแปลง
ตัวอยางของ Rollet ที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมขนาด 100 x100 เมตร มีเนื้อที่ 1 เฮกตาร รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทาๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใชแปลง
ตัวอยางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่งมีขนาดความกวาง 1 
chain (20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10 เฮกตาร แต
แลวเขาไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีขนาดความกวาง 1 chain และยาวอีก 2 chain ซึ่ง
มีเน้ือที ่0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสํารวจแบบแนว (strip) น้ัน นิยม
ใชความกวางต้ังแต 10 – 50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือสภาพปา แตเม่ือคิดเปน
เน้ือที่แลวประมาณ 0.2 เฮกตาร 
 
  ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางที่มีเน้ือที ่ 0.01 – 0.03 
เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลงัแปลงตวัอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสาํรวจทรัพยากรปาไมของ
ชาติในฟนแลนด 
 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจาํนวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรปตอนเหนือ 
นิยมใชขนาดแปลงตวัอยางขนาดเล็กลงไป คือขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร) 
 
  Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิต (2525) ไดทดลองใชทัง้แปลงตวัอยางขนาดใหญ 
0.25 – 0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน (concentric 
sample plot) ในการสาํรวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2499 – 2504 และ
ในที่สุดเขาไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีเน้ือที ่ 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอนกัน มี
ประสิทธิภาพดีกวาขนาดใหญในการสาํรวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย 
  
 พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพ้ืนที่ปาดิบชื้นในประเทศไทยกําลังถูก
ทําลายเปนจาํนวนมาก เพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนในการทาํสวนยางพารา สวนปาลมนํ้ามัน สวนผลไม
เชิงเด่ียว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลกูแทรกในปา) การตัดโคนและเผา
ทําลายปาทาํใหพ้ืนดินเปดโลงกบัอากาศ พลังงานจากรงัสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในเพ่ิมความรอนใหกับผวิ
ดิน และการเผาผลาญอากาศ เม่ืออากาศรอนอากาศจะขยายตวั การขยายตัวของอากาศทาํใหมวลของ
อากาศรองรับไอนํ้าในปริมาณทีม่ากขึ้น ทําใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมีโอกาสตกแลวก็จะตกลงมา
เปนจํานวนมาก ทัง้น้ีสามารถสังเกตไดจากการกระจกุตัวของฝนที่ตกมาในพ้ืนที่ตาง ๆ ของประเทศไทย 
กอใหเกิดเปนนํ้าปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนนํ้าใชในบริเวณที่ไมไกลไปจากกันมาก
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นัก การบุกรกุพื้นทีป่าไมโดยเฉพาะบริเวณตนนํ้าลาํธาร เพ่ือเปลี่ยนสภาพไปเปนพื้นที่ใชประโยชนรปูแบบ
ตางๆ ทั้งจากหนวยงานของรัฐหรอืประชาชน นับเปนปญหาเรื้อรงัที่มีมานานต้ังแตเริ่มมีนโยบายเปดปา 
ใหสัมปทานไปจนถึงปดปาสมัปทานแลวก็ตาม แตพื้นทีป่าไมก็ยังคงลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือรัฐบาลมีการนํานโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนมาใชปฏบิัติ พ้ืนที่ปาไมที่อุดมสมบูรณก็มีแนวโนมที่จะ
ถูกทาํลายสูงขึ้น การกระทาํดังกลาว นอกจากจะนํามาซึง่ความเสียหายตอสมดลุธรรมชาตแิละความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไมแลว ผลกระทบทางออมที่นับวันจะทวคีวามรุนแรงและเปนที่
กลาวถงึอยูเสมอๆไดแก การเกิดนํ้าปาไหลหลาก อุทกภัยนํ้าทวม แผนดินถลม การเสื่อมสภาพหรือขาด
ความอุดมสมบูรณของดินการต้ืนเขินของลาํธาร สภาวะแหงแลง และความวปิริตของสภาพอากาศ ลวน
แตสรางความเสียหายใหกับชวีิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบเปนปญหา
เรื่องโลกรอนในปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


