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การตรวจเอกสาร 
 

ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  
 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต อุทยานแห่งชาติทะเลบันตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอควนโดน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ติดชายแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ทะเลบันเป็นชื่อของบึงน้ าจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่
ประมาณ 125 ไร่ กลางหุบเขามดแดง และเขาจีน ซึ่งเข้าใจว่าเกิดขึ้นจาการยุบตัวของพ้ืนดิน น้ าในบึงเกิด
จากต้นน้ าที่ออกมาจากผนังเขา บริเวณโดยรอบประกอบด้วย ปุาไม้อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
น้ าตก ถ้ า และธรรมชาติที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีเนื้อที่ประมาณ 196 ตารางกิโลเมตร หรือ 
122,500 ไร่ หรือ ประมาณ 196 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอ าเภอควนโดน  อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 6 องศา 25 ลิปดา ถึง 6 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา ถึง 100 
องศา 13 ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง  
ทิศตะวันออก   จดอ าเภอสะดา  จังหวัดสงขลา 
ทิศใต ้    จดรัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก   จดอ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 

  2. ประวัติความเป็นมาทะเลบัน  เป็นชื่อบึงน้ าขนาดใหญ่กลางหุบเขา ซึ่งอาจจะมาจากภาษา
มลายูว่า “เลอโอ๊ด กะ บัน” หมายถึง แผ่นดินยุบ เนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจังหวัดสตูลกับ
ประเทศมาเลเซียซึ่งมีการผสมทางภาษามาแต่โบราณ หรืออาจแง่หนึ่งอาจเป็นเพราะชาวบ้านบริเวณนั้น
ไม่เคยเห็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่มาก่อนเมื่อเห็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่จึงคิดว่าเป็นทะเล เรื่องเล่ากันว่า เมื่อ
ประมาณ 300 ปีมาแล้ว บริเวณบึงน้ าจืดแห่งนี้เป็นพื้นที่ท าการเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาเกิดแผ่นดิน
สั่นสะเทือนและมีเสียงดังสนั่นติดต่อกันนานเป็นแรมเดือน และแผ่นดินยุบหายลงไปมีน้ าไหลทะลักเข้ามา
ท่วม กลายเป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่ 
 ในปี พ.ศ. 2519  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายอารีย์  วงศ์อารายะ) ได้มีหนังสือที่ สต.
09/13789  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2519 ขอให้กรมปุาไม้พิจารณาพ้ืนที่บริเวณหนองทะเลบัน และปุาไม้
โดยรอบที่มี ภูมิประเทศสวยงาม มีหนองน้ า ปลาชุกชุม และเป็นแหล่งน้ าของสัตว์ปุานานาชนิด จัดตั้งเป็น
อุทยานแห่งชาติ ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติในสมัยนั้น จึงได้มีบันทึก ที่ กอ.0808/3069 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2519  เสนออธิบดีกรมปุาไม้ อนุมัติให้นายตระกูล ทรัพย์มณี นักวิชาการปุาไม้ 5 ไปท าการ
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า สภาพปุามีความอุดมสมบูรณ์ มีหนองน้ าตามธรรมชาติอยู่ในหุบเขา มี
ทิวทัศน์สวยงาม ตามรายการส ารวจ ลงวันที่ 10 มกราคม 2520 ซึ่งในระยะแรกของการส ารวจ เจ้าหน้าที่
ต้องประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่างๆ นานัปประการท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า 
 ในปลายปี พ.ศ. 2521 กองอุทยานแห่งชาติในสมัยนั้น จึงได้เร่งรัดปฏิบัติงานส ารวจพ้ืนที่              
จนแล้วเสร็จ กรมปุาไม้จึงได้เสนอคณะกรมการกรมอุทยานแห่งชาติ ให้จัดตั้งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอุทยาน
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แห่งชาติทะเลบัน  คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จึงได้มีมติในประชุม ครั้งที่ 3 /2521 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม  2521 มีพระราชกฤษฎีกา ก าหนดพ้ืนที่ปุาหัวกะหมิง ปุากุบังและปุาปุโล๊ต  ในท้องที่ต าบลควน
สตออ าเภอควนโดน และต าบลบ้านควน  อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 
2523  ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 165  ลงวันที่  27 ตุลาคม 2523 หลังจากนั้นได้
มีประกาศพระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฉบับก่อน แล้วใช้พระราชกฤษฎีก าหนดบริเวณที่ดิน
หัวกะหมิง ปุากุบัง ปุาปุโล๊ต และปุาควนบ่อน้ า ในท้องที่ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน และต าบลเกตรี
ต าบลบ้านควน ต าบลปูยู อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2534 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 127  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ 20 ของ
ประเทศ 
 

  3. ลักษณะสภาพภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมี
เนื้อท่ีทั้งหมด 196  ตารางกิโลเมตร  ทางด้านตะวันออกเป็นภูเขาหินเเกรนิตและแกรโนไดโอไรต์  
ลักษณะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงจึงอุดม   ไปด้วยพืชพรรณปุาไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น แต่มีการสึก
กร่อนพังทลายของหินได้ง่ายเนื่องจากมีความลาดชันสูง  ส่วนทางตะวันตก มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูน
ทีย่ังไม่มีการสลายตัวหินดินดานและหินควอร์ตไซต์ แต่เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติของน้ าใต้ดิน ท าให้
เกิดการกัดเซาะเป็นร่องรอยหรือรูโหว่ขนาดใหญ่ กลายเป็นถ้ าต่างๆ หลายแห่ง เช่นถ้ าโตนดิน  ถ้ าลอดปูยู  
นอกจากนี้การเกิดของบึงทะเลบันก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของโพรงถ้ าหินปูนใต้ดินระหว่างหุบ
เขา ยอดเขาสูงที่สุดของพ้ืนที่ที่นี่ คือ เขาจีน สูงประมาณ 756 เมตร  จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
 

4. ลักษณะภูมิอากาศ จากสถิติสภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ซึ่งท าการเก็บ
ข้อมูลที่สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดสตูลในเขตละติจูดที่ 6 องศา 39  ลิปดาเหนือและลองติจูดที่ 100 
องศา 05 ลิปดาตะวันออก (เนื่องจากอุทยานแห่งชาติทะเลบันไม่มีการตรวจสภาพภูมิอากาศและสถานี
ตรวจอากาศแห่งนี้อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติประมาณไม่เกิน  10  กิโลเมตร) ในช่วงระยะเวลา 13 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 - 2533 อิทธิพลต่างๆ จากสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดฤดูกาล  2  ฤดู คือ ฤดูร้อนอยู่
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน  อากาศจะร้อนมากในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งมีอุณหภูมิและค่าการ
ระบายค่อนข้างสูง  มีระยะยาวนานของแสงแดดค่อนข้างสูง  ส่วนฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม -
พฤศจิกายน  มีค่าความชื้นสัมพันธ์มาก 

 

5. ลักษณะทางธรณีวิทยา ในพื้นที่อุทยานแห่งทะเลบันรองรับด้วยหิน สามารถจัดแบ่ง
ตามล าดับอายุ ได้ดังนี้  
   - ยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (CP) 

 กลุ่มหินแก่งกระจาน เป็นชื่อที่ใช้เรียกหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส -เพอร์เมียน (อายุ
ประมาณ 350-245 ล้านปี) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินทราย หินดินดาน และหินโคลน ซึ่งมีหน่วยย่อย
ของกลุ่มหินแก่งกระจานในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ที่พบ 1 หมวด ได้แก่ 
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    1) หมวดหินเขาพระ (CPkp) ประกอบด้วยหินโคลน แทรกสลับด้วยหินทราย
เนื้อควอตซ์ และบริเวณตอนบนมีเลนส์ของหินกรวดมน หินโคลนมีสีเทาแกมเขียว สีเทา แสดงแถบชั้นบาง
ชัดเจน และแสดงแนวแตกเรียบบริเวณใกล้แนวรอยเลื่อน หินทรายเนื้อควอตซ์มีสีขาว สีขาวขุ่น เนื้อ
ละเอียดถึงปานกลาง เม็ดก่ึงมน ความกลมปานกลาง พบทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่ 
 

- ยุคเพอร์เมียน (P) (อายุประมาณ 300-250 ล้านปี) สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มยอ่ย 
ได้แก่ 

1) หินชุดตะนาวศรี (CP1) ประกอบด้วยหินโคลนปนกรวดสีเทาและเทาด าที่ม ี
กรวดเป็นพวกหินกรวดมนเล็กและใหญ่ เป็นชั้นหินหนาถึงหนามาก และมีหินโคลนเป็นชั้นบาง ซึ่งเห็นได้
อย่างชัดเจน มีโครงสร้างหลายแบบ เช่น แบบลื่นไถลในชั้น (slump structure) แบบถูกท าลายด้วยสิ่งมีชีวิต 
(bioturbation) พบได้ท่ัวไปของพ้ืนที่ 

2) หินชุดราชบุรี (CP2 หรือ P ในแผนที่) ประกอบด้วย หินปูน หินปูนเนื้อโดโล 
ไมต์ และหินโดโลไมต์ มีสีเทาถึงสีเทาเข้มไม่แสดงชั้น มีหินเชิร์ตเป็นกระเปาะ พบบริเวณทางด้านทิศใต้
ของพ้ืนที ่

- ยุคจูเรสซิก (J) (อายุประมาณ 210-140 ล้านปี) สามารถจ าแนกได้ 1 หมวด ดังนี้ 
1) หินแกรนิตยุคจูเรสซิก (Jgr) ซึ่งประกอบด้วยหินแกรนิตเนื้อปานกลางถึงเนื้อ 

ละเอียด และเป็นดอก เป็นหินอัคนีสีเข้มประกอบด้วยผลึกแร่เฟลสปาสีขาว ขนาดเล็กล้อมรอบด้วยผลึก
ละเอียดสีม่วง พบกลางพ้ืนที่และทางด้านทิศเหนือของพ้ืนที่  

- ยุคครีเทเชียส(K) หินยุคนี้มีอายุประมาณ 140-65 ล้านปี พบการการกระจายตัว 
บริเวณทางทิศเหนือของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ประกอบด้วยหมวดหินย่อยในพื้นท่ี 1 หมวด ได้แก่  
    1) หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคครีเทเซียส (Kgr) ประกอบด้วย
หินแกรนิตเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อสม่ าเสมอและเนื้อดอก มีการเรียงตัวของแร่ในบริเวณที่ใกล้กับรอย
เลื่อน บางแห่งแร่เฟลด์สปาร์เป็นรูปตา ส่วนใหญ่แล้วจะแทรกดันเข้ามาในกลุ่มหินแก่งกระจาน ท าให้เกิด
แร่ดีบุก 

- ยุคควอเทอร์นารี (Q) ตะกอนร่วน ยุคควอเทอร์นารี หมายถึง ตะกอนร่วนพวกกรวด ทราย  
ดินและดินเหนียว ที่ยังไม่แข็งตัว กลายเป็นหินอายุประมาณ 1.8 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน สามารถจ าแนก
ตะกอนร่วนในพ้ืนที่โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดล้อมของการตกตะกอนในพ้ืนที่ออกเป็น 3 
หมวด ดังนี้  

  1) ตะกอนน้ าพา (Qa) ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแปูง และดินเหนียว ที่
ถูกน้ าพัดไปสะสมตัวอย่างเป็นระบบ มีอิทธิพลของความลาดชัน และน้ าผิวดินปะปนบ้างจึงได้ตะกอน
หลายชนิดปนกัน พบตรงกลางพ้ืนที่ 

 2) ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับที่ (Qc) ประกอบด้วยเศษหิน
ชนิดต่างๆ ปนกับทราย ดินลูกรัง และศิลาแลง ตะกอนถูกพัดพาไม่ไกลจากแหล่งจึงมักพบตามเชิงเขาหรือ
ขอบแอ่ง หน่วยตะกอนนี้ใช้เป็นแหล่งดินถมส าหรับการก่อสร้างได้ พบทางด้านทิศเหนือของพ้ืนที่ 



6 

 

    3) ตะกอนตะพักล าน้ า (Qt) ประกอบด้วย กรวดและทราย เกิดจากเมื่อแม่น้ า
กัดเซาะทางดิ่งมากข้ึนปรากฏเป็นภูมิประเทศขั้นบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณ์พอสมควรปลูกพืชได้บางชนิด 
พ้ืนที่บริเวณนี้มีระดับสูงไม่อยู่ในเขตน้ าท่วมขังเหมาะส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยแต่อาจประสบกับการไหลหลาก
ของทางน้ า พบทางตอนใต้ของพ้ืนที่ 
 

  6. ลักษณะทางปฐพีวิทยา การจ าแนกลักษณะของดินบริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัด
สตูล จัดท าโดย กรมพัฒนาที่ดิน    ในปี พ.ศ. 2530 พบว่าดินในบริเวณดังกล่าวแบ่งออกได้ 7 ชุดดิน โดย
มีขอบเขตของชุดดิน และรายละเอียดของชุดดินแต่ละชุด ดังนี้ 
   6.1 ดินชุดสายบุรี   (Sai Buri series : Bu) จัดอยู่ใน Low- Humic Gley soils 
(National) และ fine-loamy , mixed Aeric Paleaquults (USDA) เกิดจากการทับถมของตะกอนล า
น้ าทั้งเก่าและใหม่ปนกันบริเวณสันริมน้ า และบริเวณส่วนที่ต่ าของสันริมน้ าทั้งเก่าและใหม่ สภาพพ้ืนที่ที่
พบมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-3 เปอร์เซ็นต์ ดินชุดนี้จัดเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ า
ค่อนข้างเร็ว คาดว่าดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ดีปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า
ตามปกติ แล้วระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรเกือบตลอดปี โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่สันริมน้ า แต่บริเวณ
ส่วนต่ าของสันริมน้ าอาจจะมีระดับน้ าใต้ดินตื้นเขินในฤดูฝน และถ้าฝนตกหนักจะมีน้ าท่วมในเวลาสั้นๆ 
   6.2 ดินชุดกระบี่ (Krabi  series : Kbi) จัดอยู่ใน Reddish- Brown Lateritic soils 
(National) และ clayey kaolinitic ,Typic Paleudults  (USDA) เกิดจากการผุพังสลายตัวของ
หินดินดานเชิงเขา ปะปนกันกับวัตถุตกค้างของพวกหินดินดาน หินฟินไลท์ บนพ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการ
กักกร่อน  สภาพพ้ืนที่ทีพบมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาด ชัน 2-6 
เปอร์เซ็นต์ ดินชุดนี้เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดี คาดว่าดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ดีปานกลาง 
มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินค่อนข้างเร็ว ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่าระดับ 1 เมตร ตลอดปี 
   6.3 ดินชุดคลองชาก (Chlong Chak series : Kc ) จัดอยู่ใน Reddish- Brown 
Lateritic soils (National) และ clayey-skeletal  kaolinitic ,Typic Paleudults  (USDA) เกิดจาก
การผุพังสลายตัวของวัตถุตกค้าง  หรือหินดินดานเชิงเขาของพวกหินดินดานและหินฟินไลท์บนที่ลาดเชิง
เขา หรือพ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน สภาพพ้ืนที่ที่พบมีลักษณะเป็นลูกคลื่น   ลอนลาด ถึงลูกคลื่น
ลอนชัน มีความลาดชัน 2-6 เปอร์เซ็นต์ ดินชุดนี้เป็นดินตื้นมากถึงดินตื้นมีการระบายน้ าดี  คาดว่าดินมี
ความสามารถ ให้น้ าซึมผ่านได้เร็ว  มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินเร็ว ตามปกติแล้วรับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 
เมตร ตลอดปี 
   6.4 ดินชุดล าภูรา (Lamphu La  series : LI) จัดอยู่ใน Reddish - Brown Lateritic 
soils (National) และ clayey-skeletal  kaolinitic ,Typic Paleudults )  เกิดจากการพัดพามาทับถม
ของตะกอนล าน้ าบนสันดินริมน้ า สภาพพ้ืนที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีปานกลาง มี
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร ตลอดปี 
   6.5 หน่วยไม่สัมพันธ์ของดินชุดกระบ่ีและดินชุดล าภูรา  ประกอบไปด้วยดินชุดล าภูรา
และดินชุดกระบี่ซึ่งเกิดขึ้นในภูมิประเทศที่ติดต่อกันโดยไม่มีความสัมพันธ์กันทางด้านลักษณะของพ้ืนที่  
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กล่าวคือ  ดินชุดล าภูราอาจจะอยู่สูงหรือต่ ากว่าดินชุดกระบี่ก็ได้  ในการท าแผนที่ไม่สามารถแยกขอบเขต
ของดินออกจากกันได้  เนื่องจากมาตราส่วนไม่อ านวยจึงได้รวมดินเหล่านี้ไว้ในของเขตอันเดียวกัน 
   6.6 ดินชุดพังงา  (Phangnga  series : Pga) จัดอยู่ใน  Red-Yellow  Podzolic  
soils  (National)  และ  clayey,  kaolinitic  Typic  Paleudults  (USDA)  เกิดจากหินดินดานเชิงเขา
และวัตถุตกค้างของหินแกรนิต  สภาพพ้ืนที่ที่พบมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันใน
บริเวณหุบเขาที่ลาดเชิงเขาหรือเนินเขาที่ถูกกัดกร่อน ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 20  เมตร มีความลาด
ชัน 3 - 10 เปอร์เซ็นต์ ดินชุดนี้ลึกมาก มีการระบายน้ าดี คาดว่าดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ปาน
กลาง มีการไหล่บ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า  1  เมตร 
  6.7 ที่ลาดชันเชิงซ้อน  (Slope  Complex  :  SC) พ้ืนที่ที่จัดอยู่ในหน่วยแผนที่นี้เป็น
พ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35  เปอร์เซ็นต์ ประกอบไปด้วยหินชนิดต่าง ๆ  เช่น 
หินทราย หินควอทไซท์ หินแกรนิตและหินดินดาน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเนื้อดินตื้นมากมีเศษหินและ
โผล่อยู่ทั่วไปอีกท้ังมีความลาดชันสูงมากไม่เหมาะแก่การเกษตรกรรม ในบางแห่งที่มีการบุกรุกถากถางปุา
ท าไร่เลื่อนลอยไปแล้ว  จะเห็นได้ว่ามีการกัดกร่อนพังทลายท าให้มีการสูญเสียหน้าดินโดยการชะล้างจาก
น้ าฝน  ดินที่ถูกชะล้างจากท่ีสูงจะไหลลงสู่ที่ต่ าตามล าห้วยล าธารมาทับถมกันอยู่ในบริเวณท่ีต่ า เป็นเหตุให้
แม่น้ าล าธารตื้นเขินขึ้นทุก ๆ ปี  และเป็นสาเหตุให้อันหนึ่งที่ท าให้เกิดอุทกภัย มีน้ าท่วมบ้านเรือน ไร่นา 
เนื่องจากฝนที่ตกลงมาไม่มีต้นไม้และพรรณพืชต่าง ๆ ชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง ดังนั้นพ้ืนที่ดังกล่าว
ควรปล่อยให้คงสภาพปุาตามธรรมชาติ  เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ ปุาอันเป็นการ
สงวนทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
  

7. น้ าและแหล่งน้ า อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  พ้ืนที่ทางด้าน
ตะวันออกมีเทือกเขาจีนที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  756  เมตร  เทือกเขาจีนเป็นแหล่งต้น
น้ าล าธาร  ที่ประกอบด้วยล าธารมากมาย ล าธารที่ส าคัญคือ คลองกลางบ้าน คลองยาโรย  คลองตูโย๊ะ  มี
น้ าตกสวยงาม  ได้แก่น้ าตกยาโรย      ล าธารทางด้านทิศตะวันออกนี้ไหลลงสู่คลองเฉลียงและไหลลงสู่
คลองชลประทานดุสน  ซึ่งทางจังหวัดสตูลใช้เป็นแหล่งน้ าดิบในการท าประปา ชาวบ้านรอบอุทยานฯใช้
เป็นแหล่งในการท าการเกษตรกรรม ส าหรับทางด้านทิศตะวันตก  เป็นเทือกเขาสลับที่ราบกลางหุบขา  
จึงมีล าธารเล็กมีน้ าไหลในช่วงฤดูฝนมากมายส่วนทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติ  บริเวณบ่อน้ า อยู่ในหุบ
เขาระหว่างเขาวังกูนอง เขาปูยู  และเขาควนบ่อน้ า ส่วนบริเวณแนวเขตของอุทยานฯทางทิศตะวันตก  
เป็นล าธารน้ ากร่อยและน้ าเค็ม  ในพื้นที่ปุาโกงกางตลอดแนวตะวันตก 
 ส าหรับบริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน บริเวณบึงทะเลบัน ซึ่งเกิดจากถ้ าหินปูนใต้ดิน       
ถูกอิทธิพลของน้ าใต้ดินกัดเซาะท าให้เพดานถ้ าทรุดลงไปจนเกิดเป็นหลุมหินปูน กลายเป็นหนองน้ าขนาด
ใหญ่มีล าธารไหลลงสู่บึงคือ  ล าธารจากน้ าตกรานี  และล าธารสายเล็กๆไหลลงสู่บึงทะเลบัน 
 

  8. ทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จากการศึกษาเกี่ยวกับพืชพรรณ
ไม้ของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ 
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  1. พืชพรรณไม้ป่าบก  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ ปุาดงดิบ ปุาโปร่งและทุ่งหญ้า 
   1.1 ป่าดงดิบ เป็นปุาผืนใหญ่ปกคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ  สามารถ
จ าแนกได้  2  ชนิด  ตามระดับความสูงของพ้ืนที่จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  คือ 
    1.1.1 ป่าดิบชื้นในพื้นที่ต่ า  (Lowland  Forest)  หมายถึง  ปุาที่อยู่
ในบริเวณพ้ืนที่ราบ และอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณไม่เกิน 300 เมตร มีพรรณไม้หลาก
ชนิดขึ้นอย่างหนาแน่น มีเรือนยอดของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  มีข้ึนลดหลั่นกันเป็น 3 ระดับชั้น คือ ไม้ยืนต้น
ที่มีเรือนยอดสูงที่สุด เป็นระดับชั้นที่ 1 เป็นสังคมของไม้ในวงศ์ Dipterocarpaceae ได้แก่สกุลไม้ยาง 
(Dipterocarpus spp.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb) ไข่เขียว (Parashorea stellata Kurz) 
ยางยูง (Dipterocarpus grandiflorus Blanco)  พยอม (Shorea roxburghii G. Don)   กระบาก 
(Anisoptera costata Korth)  สยา (Shorea curtisii Dyer)  พังคะ (Cynometra bijuga Span)  
มะคะ (Cynometra ramiflora Linn.)  และเหรียง (Parkia timoriana Merr.)  เป็นต้น ไม้ยืนต้นที่มี
ความสูงของระดับเรือนยอดรองลงมาคือ ความสูงระหว่าง 15-30 เมตร เช่น มะหาดรุม (Artocarpus 
dadah Mig.) ขนุนปาน (Artocar rigidus BL. Subsp. Asperulus Jarrett ) ทุ้งฟูา (Alstonia 
macrophylla wall.) มะม่วงปุา (Mangifera indica Linn.) นาคบุตร (Mesua ferrea Linn.) สะท้อน 
(Sandoricum koetjape Merr.) จวง (Cinnamomum porrectum Kosterm.) สักน้ า (Vatic 
pauciflora Bl.) สุเหรียน (Toona febrifuga M. Roem) แซะ (Millettia atropurpurea Benth.)  
ประ (Elateriospermum tapos  Bl ) หลาวชะโอนเขา (Oncosperma  horrida   Scheff.) ก่อชนิด
ต่างๆ  เช่น ก่อรุก (Lithocarpus  siamensis  A.Camus)  และ ก่อช้าง (Lithocarpus   sp.)  เป็นต้น  
ไม้ยืนต้นชั้นรองลงมาเป็นล าดับที่สาม  มีเรือนยอดสูงตั้งแต่  5  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร เช่น วา    
(Garcinia  hombroniana Pierre) ไข่เน่า (Vitex glabrata R.Br.)  ยอปุา (Mornda  elliptica Ridl.)  
เนียง (Archidendron  jiringa  Nielsen) แต้ว (Cratoxylum  maingayi  Dyer)  ตะแบก
(Lagerstroemia  cuspidate wall.) มะไฟกา (Baccaurea parviflora  Muell.  Arg.) ชุมแสง 
(Xanthophyllum  glaucum  wall.)  ชมพู่น้ า (Eugenia  sp.) ข่อยหนาม (Streblus  taxoides  
Kurz.) เชียด (Cinnamomum iners Bl.) พลับพลา (Grewia  paniculata Roxb.)และพืชในวงศ์ปาล์ม 
(PALMAE)  เช่นเต่าร้าง (Caryota  urens  Linn.) หมากงาช้าง (Nenga pumila Wends)  หมากพน
(Orania  sylvicola  Morre)  และหมากลิง (Arecaa  traindra  roxb) เป็นต้น ไม้เถาเลื้อยที่ส าคัญคือ 
หวายชนิดต่างๆเช่น หวายเล็ก (Calmus javensis Bl.) หวายขี้เสี้ยน (Calamus erectus Roxb.) หวาย
ค าพวน (Calamus longsetus Griff) หวายงวย  (Calamus peregrinus Furtado) หวายขี้เป็ด 
(Daemonorops didymophyllus Becc.) หวายพนขนหนอน (Daemonorops sabut  Becc.)  หวาย
กุ้งน้ าพลาง (Plectocomiopsis  geminiflorus  Becc.) และหวายขริง (Calamus  palustris  Griff)  
นอกจากนี้ยังมีไม้เถาอีกหลายชนิด  เช่น เมื่อย หรือมะม่วย     (Gnetum latifolium  Bl.)  เตยย่าน 
(Freycintia  sumatrana Hemsi.) ชงโคย่าน (Bauhinia integrifloia Roxb.) และคุย (Willughbeia  
sp.) เป็นต้น พืชชั้นล่าง นอกจากลูกไม้ชนิดต่างๆแล้ว  ยังมีไม้พุ่มและไม้ล้มลุกอีกหลายชนิด  เช่น กระตัง
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ใบ  (Leea  indica  Merr)  และพืชในวงศ์ขิงข่าชนิดต่างๆ เช่น  ปุดช้างหรือปุดใหญ่  (Achasma  spp.) 
และกระชายปุา (Boesenbergia  spp.) เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีพืชในวงศ์บอนและเฟิร์นหลายชนิด เช่น
ว่านกีบแรด (Angiopteris  evecta  Hoffm.) และเฟิร์นแผงหรือพ่อค้าตีเมียชนิดค่างๆ   
      1.1.2 ป่าดิบชื้นเชิงเขา  ( Hill  or  Mountain  Forest)  เป็นสังคม
พืชที่ข้ึนอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  มากกว่า  300  เมตร  มีลักษณะคล้ายปุาดิบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ต่ า   (Lound  Forest ) แต่มักมีชนิดพันธุ์พืชที่แตกต่างกันออกไป  มีชั้นของเรือนยอด  2 ชั้น และมี
จ านวนชนิดพันธุ์มื้  ไม้ยืนต้นมักจะมีความสูงของเรือนยอดมากกว่า30  เมตร ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ไม้ยาง 
(Dipteropaceae) จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปุายางเชิงเขา (Hill Diptorocarp  Forest) พันธุ์ไม้
ส าคัญ คือ ยางปาย (Diptorocarpus  costatus Gaertn.f.) ยางแดงหรือยางขน (Diptorocarpus 
bandii Korth.) และยางเซียน (Diptorocarpus  gracilis  Bl.) ไม้ยืนต้นที่มีความสูงของเรือนยอด
รองลงมา มีเรือนยอดสูงาตั้งแต่ 10-25 เมตร เช่นไม้ในสกุลพลอง (Memecylon) หว้าและชมพู่ปุา 
(Eugenia  spp.)  มะพลับหรือด าดง (Diospyros  wallichii  Kamble)  เป็นต้น ไม้เลื้อย  เช่น หวาย
เต่าเพราะ  (Plectocomia  macrostachya  Kurz) หวายขี้ผึ้งหรือหวายหิน  (Calammus  blumei  
Becc.) หวายแซ่ม้า (Calamus  bousigonii  Becc.) และหวายแย้ (Calamus  rudentum  Roxb.)  
เป็นต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ส่วนใหญ่เป็นพืชในสกุลพอง(Memecylon)  พืชในวงศ์อังกาบ 
(Acanghaceae)  พืชในวงศ์บอน  (Araceac)  และพืชพวกเฟิร์น(Fern)  หลายชนิดรวมทั้งเฟิร์นต้น
(Cyathea  ssp.) 
     1.1.3 ป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ( Secondary  Growth) ปุาบริเวณตอน 
กลางของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีสภาพเป็นปุาโปร่ง และมีหญ้าคาขึ้นอย่างหนาแน่น สาเหตุที่ส าคัญ 
คือ พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบเชิงเขา โดยสมัยก่อนได้มีการบุกรุกแผ้วถางปุาเพ่ือท าการเกษตรกรรมและตัด
ไม้ท าลายปุา  ปัจจุบันจึงท าให้หลงเหลือสภาพปุาที่เสื่อมโทรม มีไม้เบิกน าขึ้นผสมกับพันธุ์ไม้ปุาดงดิบ  
พรรณไม้ส าคัญได้แก่ กระโดน ตะแบก เปล้า ส้าน ปออีเก้ง โมกมัน มังตาน ฝาดแอ๊ก ตะเคียนแก้ว  ผ่า
เสี้ยน เม่า ยางมันหมู พลับพลา  เสม็ดชุน กะอาม แดง ยางยูง มะปริง หว้าน้ า แหลช่อ จิกนม ขัน แพขาว  
ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ปุา ไผ่ไร่ และไผ่หลอด กล้วยไม้ปุาชนิดต่างๆ ไม้พ้ืนล่างได้แก่พืชชนิดขิงข่า หญ้าและ
กก ชนิดต่างๆ 
   1.2 พืชพรรณไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ าที่ลุ่มต่ าน้ าขัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พืช
พรรณไม้พรุ พืชพรรณที่พบในบึงน้ าจืดทะเลบัน ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ขึ้นอยู่รอบๆบึงทะเลบันเนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวมีตะกอนดินเลนสะสมอยู่มากพืชที่พบได้แก่ เทียนนา บอน บากง บอนจีน (ตาลปัตรยายชี) 
ผักบุ้ง ขี้เหล็กย่าน จงกลนี (บัวสาย) กกกอ หญ้าคมบาง หญ้าฝูาร้าย กูดขม กูดช้างล าเท็ง ผักขาเขียด 
แขม และสาคู 
  1.3 ป่าชายเลน  เป็นปุาที่พบบริเวณชายทะเลด้านทิศตะวันตกของอุทยานฯ พ้ืนที่ดิน
เป็นดินเลน หรือเลนปนทราย มีน้ าทะเลท่วมถึง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้โกงกาง ประสัก โปรงขาว ตาตุ่ม
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ทะเล ตีนเป็ดทะเล  ถั่วขาว ถั่วด า ปรงแดง เปูงทะเล ปรงทะเล โพทะเล ล าพู ล าแพน และเหงือกปลา
หมอ 
 

 9. ทรัพยากรสัตว์ ชนิดสัตว์ที่พบในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน พบจ านวนรวม 406 ชนิด เป็นสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม 64 ชนิด นก 282 ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน 40 ชนิด  และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 20 ชนิด 
ดังนี้ 
  9.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals)   พบรวม 64  ชนิด  จาก 44  สกุล  23 วงศ์  
เป็นสัตว์ปุาสงวน  3  ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) สมเสร็จ (Tapirus 
indicus) เลียงผา (Naemorhedus sumatraensis) พบสัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่มีรายงานการพบในประเทศ
ไทย 1 ชนิด ได้แก่  ค้างคาวมงกุฎ (Rhinolophus sp.) 
  9.2 นก (Birds)  พบรวม  804  ชนิด จาก  161  สกุล 49  วงศ์  นกที่พบส่วนใหญ่เป็น
สัตว์ปุาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา  เช่น นกหว้า (Arugsianus  argus)  ไก่จุก 
(Rollulus rouloul)  นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus) นกเงือกด า (Anthracoceros  
malayanus)  นกหัวขวานใหญ่สีด า (Dryocopus  javcnsis)  เป็นต้น 
  9.3 สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)   พบรวม 40 ชนิด  จาก 27 สกุล 11  วงศ์  เช่น  เต่า
จักร (Heosemys spinosa)  เต่าด า (Siebnrockielle crassicollis) ตุ๊กแกปุาใต้ (Cyrtodactylus  
pulchellus)  ตุ๊กแกบินหางเฟิร์น (Ptychozoon lionatum)  เห่าช้าง (Varanus rudicollis)  งูจงอาง 
(Opiophagus hannah) เป็นต้น 
  9.4 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  (Amphibians)  พบรวม  20 ชนิด 8  สกุล 5  วงศ์ 
เช่น อ่ึงกรายหัวแหลม (Megophryes nasuta)   จงโคร่ง (Bofu asper)  คางคกแคระ (Bofu parvus)  
กบทูด (Rana blythii)  เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะทางปฐพีวิทยาของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
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ความหมายของสังคมพืช 
 ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปุาไม้นิยมใช้กัน คือ การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของพันธุ์พืชชนิด
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันระหว่างชนิดไม้เหล่านั้นกับปัจจัยแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตในพ้ืนที่
นั้นด้วย อาจรวมถึงกลุ่มพืชในจินตนาการ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยรวมในแนวความคิดที่จะก่อให้เกิดความ
เข้าใจได้โดยไม่ต้องเห็นภาพหรือสภาพพ้ืนที่จริง เช่น สังคมทุ่งหญ้า สังคมปุาดิบแล้ง สังคมปุาเต็งรัง สังคม
ปุาผสมผลัดใบ เป็นต้น ส่วนกลุ่มพืชที่ก าหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสร้างและมีพ้ืนที่ที่แน่นอน 
ในทางนิเวศวิทยาปุาไม้ นิยมใช้ค าว่า Association ซึ่งหมายถึง สังคมที่บอกถึงองค์ประกอบของชนิดไม้ใน
สังคมอย่างแน่นอนในระดับหนึ่ง ในแต่ละ Association ประกอบไปด้วยหมู่ไม้ (Stand) ต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะเหมือน ๆ กันมาประกอบกันเข้า สามารถพบเห็นได้ในพ้ืนที่จริงและมีขอบเขต (ภาควิชาชีววิทยา
ปุาไม,้ 2552) 
 

หลักการจ าแนกสังคมพืช 
           1. ศึกษารูปชีวิตและรูปการเจริญเติบโตของพืชส่วนใหญ่ในสังคม (Dominant life form 
or growth form in community) ระบบการจ าแนกรูปแบบชีวิตที่ควรใช้เป็นพ้ืนฐานในการสังเกต 
ได้แก่ ระบบของ Du Rietz ซึ่งมีการจ าแนกพืชชั้นสูง จ าพวกไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง (Woody plants) ดังนี้ 
               1.1  ไม้ยืนต้น (Trees) สูงเกิน 2 เมตร 
                      1.1.1  ไม้ผลัดใบ (Deciduous tree) 
                      1.1.2  ไม้สน (Pine) 
                      1.1.3  ไม้ไม่ผลัดใบ (Evergreen tree) 
                      1.1.4  หมาก (Palm) 
                1.2  ไม้พุ่ม (Shrubs) สูง 0.8 - 2 เมตร 
                      2.1.1  ไม้พุ่มผลัดใบ (Deciduous shrub) 
                      2.1.2  ไม้พุ่มไม่ผลัดใบ (Evergreen shrub) 
                      2.1.3  ไม้จ าพวกสน (Coniferous shrub) 
                      2.1.4  ไม้จ าพวกหมากขนาดเล็ก (small palm) 
                1.3  ไม้พุ่มเตี้ย สูงไม่เกิน 0.8 เมตร 
                1.4  ไม้เลื้อยพัน (Climbers) 
                1.5  กล้วยไม้ (Ephiphytes) 
                1.6  กาฝาก (parasitic plants) 
           2. ชนิดพันธุ์พืชในสังคม (Floristic composition) ชนิดพันธุ์พืชภายในสังคมนับว่า มีความ 
ส าคัญมากในการจ าแนกสังคมพืชในขั้นรายละเอียด โดยเฉพาะพืชที่เป็นดัชนี (indicator species) ของ
สังคมในชั้นเรือนยอดต่าง ๆ พันธุ์ไม้ดัชนีที่ส าคัญของสังคมปุาเมืองไทย เช่น ปุาดงดิบชื้น (Moist Tropical 
Rain Forest) ไม้ดัชนี ได้แก่ ไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ (Intsia palembanica) เป็นต้น 
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           3. ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืช (Community structure) หมายถึง การกระจายด้านพ้ืนที่ 
ความหลากหลาย และความมากมายของชนิดพันธุ์ ในการพิจารณาโครงสร้างของสังคมพืชนั้น ส่วนใหญ่
พิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และความมากมายของชนิด (Species diversity and 
abundance) การกระจายทางด้านตั้ง (Vertical distribution) และการกระจายด้านราบ (Horizontal 
distribution) จากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้นับว่า มีความส าคัญในการจ าแนกสังคมพืชในท้องที่มาก 
(ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้, 2552) 
 

ความหลากหลายและความมากมาย (Species diversity and abundance) 
 ความหลากหลาย หมายถึง ความมากน้อยของจ านวนชนิด และจ านวนต้นในแต่ละชนิด ความ
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมที่จะรองรับชนิดพืชได้มากน้อยเพียงใด และแต่
ละชนิดจะสามารถกระจายได้กว้างขวางมากน้อยเพียงใด ซึ่งในปุาดงดิบ จะมีความหลากหลายมากกว่าปุา
ผลัดใบ (การเปรียบเทียบความหลากหลายด้วยสายตา อาจประเมินจ านวนชนิดต่อหน่วยพื้นที่) 
 ความมากมาย (abundance) หมายถึง การวัดจ านวนต้นที่มีแต่ละชนิดในเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
ประเมินจากความบ่อยครั้งของการพบ การประเมินนิยมใช้ 5 ระดับ คือ หายาก (rare) ขึ้นห่าง ๆ 
(uncommon) พบปานกลาง (Frequent) พบมาก (Common) พบมาก ๆ (Very common) (ภาควิชา
ชีววิทยาปุาไม้, 2552) 
 

การกระจายด้านตั้ง (Vertical distribution) 
 เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อม และการปรับตัวเพ่ือการ
แก่งแย่งแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นหลัก  ๆ ของพันธุ์พืช 
(layer) อาจแบ่งได้ดังนี้ คือ 
  1. เรือนยอดชั้นบนสุด (top canopy) ในปุาชนิดต่าง ๆ จะมีความสูงต่าง ๆ กัน ซึ่งใน
ชั้นนี้ อาจแบ่งออกเป็นชั้น emergency layer คือ ชั้นที่มีเรือนยอดโผล่พ้นเรือนยอดไม้อ่ืน ๆ และขึ้นอยู่
ห่าง ๆ กัน ชั้นเรือนยอดในปุาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป เช่น ความสูงชั้นบนสุดมักเกิน 40 เมตรขึ้นไป 
ส าหรับปุาดิบแล้งมักเกิน 35 เมตรขึ้นไป 
  2. เรือนยอดชั้นรอง (middle canopy) อาจแบ่งออกได้เป็นหลาย ๆ ชั้นในปุาบางชนิด 
เช่น เรือนยอดชั้นที่ 2 (second layer) เรือนยอดชั้นที่ 3 (third layer) เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังสามารถจ าแนกชั้นเรือนยอดของไม้พ้ืนล่าง ออกได้เป็น ชั้นไม้พุ่ม (under story or 
shrub layer) ชั้นพืชล้มลุกและหญ้า (field layer or undergrowth) ชั้นผิวดิน (ground layer) และชั้น
ใต้ดิน (underground layer) (ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้, 2552) 
การกระจายทางด้านราบ (horizontal distribution) 
 ส่วนการกระจายทางด้านราบที่ใช้การประเมินด้วยสายตา ในสังคมพืชต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็น
การวัดความหนาแน่นของต้นไม้ทั้งหมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถี่ห่างของต้นไม้ในปุา จะแบ่ง
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ออกได้ตามลักษณะการจ าแนกเรือนยอด ซึ่งใช้ในการจ าแนกสังคมพืชด้วยสายตา ที่เรียกว่า Primary 
structural grouping ดังนี้ คือ 
  1. ปุาเรือนยอดปิด (closed vegetation) หมายถงึ ปุาที่มีความถ่ีของต้นไม้มาก (ถี่มาก) 
เรือนยอดซ้อนทับ และต่อเนื่องกันไปไม่ขาดตอน 
  2. ปุาเรือนยอดเปิด (open vegetation) หมายถึง ปุาที่มีช่วงระหว่างต้น (ความถี่) 
จะต้องไม่ห่างกันเกินกว่า 2 เท่า ของความกว้างของเรือนยอดของไม้เด่นในสังคมพืช 
  3. ปุาเรือนยอดห่าง (sparse vegetation) หมายถึง สังคมพืชที่พันธุ์ไม้เด่นในสังคม 
และไม้ชั้นรองห่างกันเกินกว่า 2 เท่าของความกว้างของเรือนยอด 
 นอกจากนี้ ความเด่นของพันธุ์ไม้ในสังคมพืชยังเป็นสิ่งส าคัญอันหนึ่งในการจ าแนกสังคมด้วย
สายตา โดยใช้การประเมินจากค่าความมากมาย ความใหญ่โตของล าต้น การปกคลุมดินของเรือนยอดและ
การมีอิทธิพลในสังคม โดยแบ่งตามความสามารถในการแก่งแย่งแสงสว่าง ซึ่งไม้ในแต่ละระดับจะมี
ความสามารถในการแก่งแย่งแสงสว่างที่แตกต่างกันไปคือ 
  1. ไม้เด่นน า (dominant) เป็นไม้ในเรือนยอดชั้นสูงสุด ที่มีความสามารถในการแก่งแย่ง
แสงสว่างได้มากที่สุด 
  2. ไม้เด่นรอง (codominant) เป็นไม้ที่มีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบังทาง
ด้านข้างจากไม้เด่นน า 
  3. ไม้ระดับกลาง (intermediate) เป็นไม้ที่ถูกปกคลุมด้วยเรือนยอดของไม้เด่น แต่คงทนอยู่
ได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากถูกบดบังโดยไม้เด่น จึงท าให้ความสามารถในการแก่งแย่งแสงสว่างมีน้อย 
  4. ไม้ถูกบีบ (suppressed) เป็นไม้ที่ก่อตัวอยู่ในระดับต่ ากว่าไม้อ่ืน หรือไม้ที่ก าลังจะ
ตาย ซึ่งความสามารถในการแก่งแย่งแสงสว่างจะมีน้อยที่สุด (ภาควิชาชีววิทยาปุาไม้, 2552) 
 

การส ารวจทรัพยากรป่าไม้ 
 สถิตย์ (2525) ได้ให้ค านิยามของการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เกีย่วกับปุาไม ้เป็นต้นว่า ชนิดปุา การใช้ที่ดินปุาไม้ ส่วนประกอบของชนิดไม้ ความหนาแน่น ขนาดความ
โต ปริมาณไม้ชั้นรอง ปริมาณการสืบพันธุ์ ปริมาตรไม้ รวมตลอดถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะสภาพ
ภูมิประเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนท าไม้
ออก การสร้างทางหรือถนนปุาไม ้และวางแผนจัดการปุาไม้ในโอกาสต่อไป 
  การส ารวจทรัพยากรปุาไม้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมักจะเป็นการส ารวจเพ่ือการค านวณปริมาณไม้
ในปุา ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของต้นไม้และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของที่ดินที่
ต้นไม้เหล่านั้นขึ้นอยู่ พ้ืนที่ปุาไม้นับวันจะมีความส าคัญมากขึ้นในแง่ของการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ใช่
ไม้ (non-wood products) เช่น ด้านนันทนาการ การจัดการลุ่มน้ า สัตว์ปุา หรือการใช้ที่ดินปุาไม้เพ่ือ
กิจกรรมการใช้ที่ดินอย่างอ่ืนขอบเขตของการส ารวจทรัพยากรปุาไม้จึงกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 ปุาไม้มักมีพ้ืนที่กว้างขวางประกอบด้วยต้นไม้จ านวนมากมายไม่เป็นการสะดวกในทางปฏิบัติที่จะ
ท าการตรวจวัดต้นไม้ในปุาทุกต้นด้วยสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง คือ การด าเนินการตรวจวัดต้นไม้นั้นต้อง
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ผูกพันอยู่กับเวลาและงบประมาณในอันที่จะได้รับข้อมูลจากปุาดังนั้นวิธีที่จะได้มาซึ่งข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การตรวจวัดจากตัวอย่างซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ของการส ารวจ
ภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายต่ ากว่า ข้อได้เปรียบของการสุ่มตัวอย่างอีกประการหนึ่ง คือ 
การศึกษาจากตัวอย่างนั้นอาจให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากกว่าการตรวจวัดไม้ทุกต้นในปุา  เนื่องจากการ
ตรวจวัดกระท าเพียงบางส่วนของปุาที่เลือกมาในรูปของหน่วยตัวอย่าง (sampling units) จึงมีข้อดี คือ 
การวัดท าโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้บุคลากรจ านวนน้อยท าให้
การฝึกอบรมบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลท าให้สามารถลดความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิด
จากการสุ่มตัวอย่าง (non - sampling error) 
 

ประเภทของการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ 
 สถิตย์ (2525) ได้จัดแบ่งประเภทของการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ไว้เป็น 4 ประเภทตามความมุ่ง
หมายของความต้องการข้อมูลว่าต้องการในระดับใด คือ การส ารวจเบื้องต้น (reconnaissance) เป็นการ
ส ารวจอย่างคร่าว ๆ ไม่ละเอียด โดยอาจจะใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์บินส ารวจตรวจดูสภาพปุาทั่ว ๆ 
ซึ่งการส ารวจเบื้องต้นนี้จะใช้ในการวางแผนศึกษาวิจัยและการส ารวจอย่างละเอียดต่อไป  การส ารวจ
ทรัพยากรปุาไม ้(forest inventory) หมายถึง การส ารวจทรัพยากรปุาไม้เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิด
ปุา ชนิดพันธุ์ไม้ ปริมาณไม้ขนาดของไม้ ความหนาแน่น โครงสร้างของปุา ความสูงของต้นไม้ ปริมาตรไม้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน (slope) การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประชากรในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการจัดการปุาไม้และวางแผนสร้างทางท าไม้ออก การส ารวจทรัพยากรปุาไม้ของชาติ (national forest 
inventory) ซึ่งเป็นการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ทั่วประเทศ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดการปุาไม้ของ
ประเทศต่อไป และหากมีการส ารวจอย่างต่อเนื่องจะใช้ชื่อเรียกว่า การส ารวจทรัพยากรปุาไม้แบบต่อเนื่อง 
(continuous forest inventory) หรือทีเ่รียกกันในชื่อย่อว่า CFI 
 

ชนิดของแปลงตัวอย่าง 
 สถิตย์ (2525) แบ่งชนิดของแปลงตัวอย่างเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
    1. แปลงตัวอย่างชั่วคราว (temporary sample plot) เป็นแปลงตัวอย่างที่สร้างขึ้นใน
การเก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ความโตของต้นไม้ นับจ านวน
ต้นไม้ วัดความสูง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ แปลงตัวอย่างประเภทนี้ไม่มีการหมาย
แนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอย่าง เพียงแต่ก าหนดขอบเขตเพ่ือเก็บข้อมูลดังกล่าวเพียงครั้งเดียวแล้วก็
เลิกไป แปลงตัวอย่างประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ทุกวิธี 
   2. แปลงตัวอย่างถาวร (permanent sample plot) สร้างขึ้นเพ่ือเก็บสถิติข้อมูล
แบบต่อเนื่อง เช่น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไม้ชนิดต่าง ๆ แปลงตัวอย่างที่สร้างขึ้นจึง
ต้องมีขอบเขตและเนื้อที่ที่แน่นอน มีการหมายขอบเขตเด่นชัด เพ่ือความสะดวกในการวัดข้อมูลในคราว
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ต่อ ๆ ไป ซึ่งแปลงตัวอย่างถาวรดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้นคว้าศึกษาวิจัย  
(research sample plot) และเพ่ือการจัดการ (management sample plot) 
 

รูปร่างของแปลงตัวอย่าง 
 สถิตย์ (2525) จ าแนกแปลงตัวอย่างตามลักษณะรูปร่างออกเป็น 5 ชนิด คือ 
   1. แปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular sample plot) เช่น แปลงตัวอย่าง
เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม ้แปลงตัวอย่างในการศึกษาเก่ียวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ เป็นต้น 
   2. แปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square sample plot) ใช้กันทั่วไปในงาน
ศึกษาวิจัยที่มีการติดตามศึกษาระยะยาว หรือเป็นแปลงตัวอย่างแบบถาวร เช่น แปลงตัวอย่างใน
การศึกษาหาความเจริญเติบโต แปลงตัวอย่างศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุ์ไม้ แปลงตัวอย่างใน
การศึกษาถึงการตัดสางขยายระยะของสวนปุาไม้สัก เป็นต้น ส่วนขนาดของแปลงนั้นจะแตกต่างกัน
ออกไป 
  3. แปลงตัวอย่างรูปวงกลม (circular sample plot) ส่วนใหญ่น ามาใช้ในการส ารวจ
ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างแบบชั่วคราว คือ เมื่อหมายขอบเขต เก็บข้อมูลแล้วก็ทิ้งไปไม่ติดตาม
เก็บข้อมูลอีกต่อไป แปลงตัวอย่างวงกลมสะดวกในการก าหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่งเหมาะในการ
น ามาใช้ในการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ เพราะท าได้รวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต ภายหลัง กลุ่ม
ส ารวจทรัพยากรปุาไม้ (2547) ได้น าเอาวิธีการวางแปลงตัวอย่างวงกลมมาใช้เป็นแปลงตัวอย่างถาวร โดยการ
หมายจุดกลางแปลงด้วยหมุดโลหะฝังดินและมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ก ากับ วิธีการนี้ให้ผลดีเนื่องจากไม่ต้องวาง
หมุดหมายขอบเขตและการซ่อนหมุดช่วยลดความล าเอียงในการท าลายทรัพยากรปุาไม้ในแปลง การติดตาม
เก็บข้อมูลครั้งต่อ ๆ ไปเพียงแต่ใช้เครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจจับโลหะในการค้นหาจุดกึ่งกลางแปลง  
  4. แปลงตัวอย่างเป็นแนว (strip sample plot) เป็นแปลงตัวอย่างที่ใช้ชั่วคราวในการ
ส ารวจแจงนับไม้ โดยท าการวัดไม้ทุกต้นในขอบเขตที่ถึงขนาดจ ากัดที่ต้องการ แปลงตัวอย่างแบบแนวนี้
อาจจะมีความกว้างของแนวตั้งแต่ 5 – 20 เมตร ส่วนความยาวนั้นแล้วแต่ลักษณะความยาวของพ้ืนที่ แต่
เนื่องจากพ้ืนที่ของแปลงตัวอย่างแบบนี้กว้างขวางเกินไป ท าให้มีความสับสนในการนับไม้ได้ง่าย ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด ในปัจจุบันจึงไม่นิยมใช้ในการส ารวจ 
   5. แปลงตัวอย่างวงกลมในแนวเส้นตรง เป็นการปรับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในปุาจากการส ารวจแบบแนว โดยประยุกต์ใช้แปลงตัวอย่างวงกลมหรือวงกลมซ้อนกันวางตามแนว
เส้นตรงให้มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งใช้ในวิธีการแบบ line plot system 
 

ขนาดของแปลงตัวอย่าง  
 สถิตย์ (2525) กล่าวถึงขนาดของแปลงตัวอย่างรูปร่างต่าง ๆ ที่มีการใช้งาน ดังนี้ ขนาดแปลง
ตัวอย่างของ Rollet ที่ใช้ในการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ขนาด 100 x100 เมตร มีเนื้อที่ 1 เฮกตาร์ รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วจึงแบ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเป็น 4 บล็อก เท่า ๆ กัน ส่วน Dawkins ได้ทดลองใช้แปลง
ตัวอย่างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่งมีขนาดความกว้าง 1 
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chain (20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 เฮกตาร์ ถึงมากกว่า 10 เฮกตาร์ แต่
แล้วเขาได้สรุปในผลงานว่าแปลงตัวอย่างขนาดเล็กที่มีขนาดความกว้าง 1 chain และยาวอีก 2 chain ซึ่ง
มีเนื้อที ่0.05 เฮกตาร์ มีประสิทธิภาพดีกว่าแปลงขนาดใหญ่ ส่วนวิธีการส ารวจแบบแนว (strip) นั้น นิยม
ใช้ความกว้างตั้งแต่ 10 – 50 เมตร ส่วนความยาวแล้วแต่สภาพภูมิประเทศหรือสภาพปุา แต่เมื่อคิดเป็น
เนื้อท่ีแล้วประมาณ 0.2 เฮกตาร ์
  ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เช่น ฟินแลนด์ สวีเดน นิยมใช้แปลงตัวอย่างที่มีเนื้อที่ 0.01 – 0.03 
เฮกตาร์ แต่ในช่วงระยะเวลาหลังแปลงตัวอย่างขนาด 0.1 เฮกตาร์ ได้ใช้ในการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ของ
ชาติในฟินแลนด์ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจ านวนชนิดพันธุ์ไม้มากกว่าในประเทศยุโรปตอนเหนือ 
นิยมใช้ขนาดแปลงตัวอย่างขนาดเล็กลงไป คือ ขนาด 0.2 เอเคอร์ (ประมาณ 0.08 เฮกตาร)์ 
 Loetsch และ Haller (1964) อ้างตาม สถิต (2525) ได้ทดลองใช้ทั้งแปลงตัวอย่างขนาดใหญ่ 
0.25 – 0.30 เฮกตาร์ รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร์ รูปวงกลมซ้อน (concentric 
sample plot) ในการส ารวจทรัพยากรปุาไม้แห่งชาติในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2499 – 2504 และ
ในที่สุดเขาได้สรุปว่าแปลงตัวอย่างขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ 0.01 – 0.1 เฮกตาร์ รูปวงกลมซ้อนกัน มี
ประสิทธิภาพดีกว่าขนาดใหญ่ในการส ารวจทรัพยากรปุาไม้ในปุาเมืองไทย 
  พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ และคณะ (2553) กล่าวว่า ปัจจุบันพ้ืนที่ปุาดิบชื้นในประเทศไทยก าลังถูก
ท าลายเป็นจ านวนมาก เพ่ือน าที่ดินมาใช้ประโยชน์ในการท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้
เชิงเดี่ยว สวนผลไม้ผสม และสวนสมรม (สวนไม้ผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปุา) การตัดโค่นและเผา
ท าลายปุาท าให้พ้ืนดินเปิดโล่งกับอากาศ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์จะถูกใช้ไปในการเพ่ิมความร้อน
ให้กับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศร้อนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของอากาศท าให้
มวลของอากาศรองรับไอน้ าในปริมาณที่มากข้ึน ท าให้ฝนมีโอกาสตกน้อยลง แต่ถ้าฝนมีโอกาสตกแล้วก็จะ
ตกลงมาเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้สามารถสังเกตได้จากการกระจุกตัวของฝนที่ตกมาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ก่อให้เกิดเป็นน้ าปุาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ในบริเวณที่ไม่ไกล
ไปจากกันมากนัก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้โดยเฉพาะบริเวณต้นน้ าล าธาร เพ่ือเปลี่ยนสภาพไปเป็นพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐหรือประชาชน นับเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานตั้งแต่เริ่มมี
นโยบายเปิดปุา ให้สัมปทานไปจนถึงปิดปุาสัมปทานแล้วก็ตาม แต่พ้ืนที่ปุาไม้ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลมีการน านโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมาใช้ปฏิบัติ พ้ืนที่ปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ก็
มีแนวโน้มที่จะถูกท าลายสูงขึ้น การกระท าดังกล่าว นอกจากจะน ามาซึ่งความเสียหายต่อสมดุลธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปุาไม้แล้ว ผลกระทบทางอ้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรง
และเป็นที่กล่าวถึงอยู่เสมอ ๆ ได้แก่ การเกิดน้ าปุาไหลหลาก อุทกภัยน้ าท่วม แผ่นดินถล่ม การเสื่อมสภาพ
หรือขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินการตื้นเขินของล าธาร สภาวะแห้งแล้ง และความวิปริตของสภาพอากาศ 
ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบเป็นปัญหา
เรื่องโลกร้อนในปัจจุบัน นอกจากนี้ในปัจจุบันปุาธรรมชาติได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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อันเนื่องมาจากสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมสาเหตุทางตรงประกอบด้วย กิจกรรมของมนุษย์ที่ลุกล้ าบุกรุก
พ้ืนที่ปุา การขยายตัวทางการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การตัดไม้ สภาพภูมิอากาศ ไฟปุา และ
การรุกรานของต่างด้าว ส่วนสาเหตุทางอ้อมประกอบด้วย ความล้มเหลวของการใช้นโยบายที่ไม่เหมาะสม
ของรัฐบาล ความยากจนของประชากร ความซับซ้อนทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และการเมือง 
(IUCN, 2008) และการถือครองที่ดินนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความต้องการของมนุษย์ ซึ่ง
เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (Brannstrom et al., 2008) 
 ปุาเขตร้อนทั่วโลกมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Mondal et al., 2010) ซึ่งสอดคล้องกับ Wakeel et al. 
(2005) ที่ท าการศึกษาด้านการบริหารจัดการปุาและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน Himalaya 
ประเทศอินเดียพบว่า ระหว่างปี 1967–1977 พ้ืนที่ปุาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร กิจกรรมด้านการเกษตร การตัดไม้ โดยเฉพาะการขยายตัวทางการเกษตร มีผลท าให้
พ้ืนที่ปุาไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดที่สุด 
 อุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่คุ้มครองที่มีความส าคัญยิ่งในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและการ
นันทนาการ รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวครอบคลุมระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อ
การปูองกันรักษาต้นน้ าล าธาร ปูองกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งสงวนพันธุ์พืช เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ปุา พื้นที่อุทยานแห่งชาติจึงอาจท าหน้าที่รองรับการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ (สัมฤทธิ์, 
2535) ในการบริหารงานอุทยานแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือชี้น าการบริหาร
และปฏิบัติในแต่ละด้าน เช่น การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การให้ความรู้ทางธรรมชาติ การศึกษาวิจัย และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติกลับสู่ความสมบูรณ์ (ช่อ และพิชา, 2532 อ้างถึงใน ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2551) 
 


