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การตรวจเอกสาร 
 

ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาติบางลาง  

  1.  ท่ีต้ังและอาณาเขต ต้ังอยูบริเวณเสนละติจูดท่ี 5 องศา 49 ลิปดา 20 พิลิปดา เหนือ ถึง 6 
องศา 13 ลิปดา 00 ฟลิปดาเหนือ และเสนลองจิจูดท่ี 101 องศา 06 ลิปดา 20 ฟลิปดาตะวันออก ถึง 101 
องศา 27 ลิปดา 30 ฟลิปดาตะวันออก   

  ทิศเหนือ จด ตําบลถํ้าทะลุ และตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา  
  ทิศใต  จด ตําบลยะรม ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง 
  ทิศตะวันออก จด เขตรักษาพันธุสัตวปา ฮาลา-บาลา ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง 
  ทิศตะวันตก      จด พรมแดนประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 
  

2. ประวัติความเปนมา  สํานักงานปาไมเขตปตตานี ไดมีหนังสือท่ี กษ 0714 (ปน)/1020 ลง
วันท่ี 28 ตุลาคม 2525 วาเขตปตตานีและจังหวัดยะลา ไดตรวจสอบพื้นท่ีในเขตนิคมสรางตนเองพัฒนา
ภาคใต จังหวัดยะลา ท่ีไดรับคืนจากกรมประชาสงเคราะห เพื่อกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2523 แลวปรากฏวา พื้นท่ีดังกลาวมีความเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังเปน
อุทยานแหงชาติได กรมปาไมไดมีคําส่ังท่ี 310/2526 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2526 ใหนายสมเกียรติ มา
แกว นักวิชาการปาไม 5 ไปทําการสํารวจเบ้ืองตน ซึ่งไดรับรายงานวาขณะนี้พื้นท่ีดังกลาวมีเหตุการณไม
ปกติ อยูระหวางการปราบปรามผูกอการรายของเจาหนาท่ีฝายทหาร จึงขอระงับการสํารวจไวกอนจนกวา
จะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีตามหนังสือรายงานท่ี กษ 0713/พิเศษ ลงวันท่ี 19 เมษายน 2526 

 ตอมากองอุทยานแหงชาติ กรมปาไมไดมีหนังสือ กษ 0713/15627 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2527 และท่ี กษ 0713/530 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2528 ถึงปาไมเขตปตตานี ขอทราบสถานการณในพื้นท่ี
ดังกลาววาสามารถเขาไปทําการสํารวจไดหรือไม ซึ่งปาไมเขตไดมีหนังสือ กษ 0714 (ปน)/181 ลงวันท่ี 
28 มกราคม 2528 แจงวา ไดสอบถามไปยังจังหวัดยะลาแลว ไดรับรายงานวาบริเวณพื้นท่ีท่ีไดรับคืนจาก
กรมประชาสงเคราะห ในขณะนี้สถานการณปกติ สามารถเขาไปทําการสํารวจได ตามหนังสือจังหวดัยะลา 
ท่ี ยล 0009/1085 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2528 กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม จึงไดมีคําส่ังท่ี 467/2528 
ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2528 ใหนายอภัย หยงสตาร นักวิชาการปาไม 5 ไปทําการสํารวจหาขอมูลเบ้ืองตนใน
บริเวณพื้นท่ีเขตนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใตท่ีไดรับคืนจากกรมประชาสงเคราะหซึ่งยังอยูในระหวางการ
ปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา (จ.ค.ม.) ของเจาหนาท่ีฝายทหาร ไมสามารถทําการสํารวจได สวน
พื้นท่ีปาเหนือเข่ือนบางลาง และบริเวณใกลเคียง ในทองท่ีอําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต และอําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา มีพื้นท่ีปาสมบูรณ มีจุดเดนตามธรรมชาติท่ีควรอนุรักษและมีทิวทัศนท่ีสวยงาม เหมาะสม
จัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติ 
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      กองอุทยานแหงชาติ ไดมีหนังสือท่ี กษ 0713/2120 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2528 เสนอ
กรมปาไมมีคําส่ังท่ี 966/2528 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2528 ใหนายอภัย สตาร นักวิชาการปาไม 5 ไป
ดําเนินการการจัดต้ังและปรับปรุงพื้นท่ีเหนือเข่ือนบางลางและบริเวณใกลเคียงเปนอุทยานแหงชาติ ซึ่ง
ตอมาอุทยานแหงชาติบางลางไดมีหนังสือ ท่ี กษ 0713 (บล)/42 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2529 แจงขอใหรวม
พื้นท่ีวนอุทยานน้ําตกธารโตใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปาไมเขตปตตานี เนื้อท่ีประมาณ 9.25 
ตารางกิโลเมตร เขาเปนสวนหนึ่งของการจัดต้ังอุทยานแหงชาติบางลาง และกรมปาไมไดมีหนังสือดวนมาก 
ท่ี กษ 0713/3373 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2530 ถึงปาไมเขตปตตานี ใหโอนวนอุทยานน้ําตกธารโต เปน
สวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติบางลาง  

  อทุยานแหงชาติบางลาง เปน 1 ในจํานวน 5 แหงของโครงการจัดต้ังอุทยานแหงชาติเพื่อ
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันท่ี 5 ธันวาคม 2530 และไดรับการประกาศตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2542 ใหเปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 88 ของประเทศไทย  ประกอบดวยบริเวณท่ีดินปาลาบู-ถํ้า
ทะลุ และปาเบตง ในทองท่ี ตําบลถํ้าทะลุ ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา ตําบลแมหวาด ตําบลบาน
แหร อําเภอธารโต และตําบลอัยเยอรเวง ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด
ประมาณ 163,125 ไร หรือ 261 ตารางกิโลเมตร แยกพื้นท่ีทางน้ําเหนือเข่ือนบางลางประมาณ 31,250 ไร 
หรือ 50 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีทางบกประมาณ 131,875 ไร หรือ 211 ตารางกิโลเมตร 

  3. ลักษณะสภาพภูมิประเทศ อุทยานแหงชาติบางลาง มีสภาพภูมิประเทศหลากหลายสวนใหญ
เปนภูเขาสูงสลับซับซอน สลับกับท่ีราบ ซึ่งเปนทุงหญา มีท้ังเปนภูเขาหินปูน หินแกรนิต หินอัคนี และหิน
กรวดขนาดใหญ และเปนผืนน้ําท่ีกวางใหญ ซึ่งเกิดจากจากการกอสรางเข่ือนบางลาง มีระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ต้ังแต 100 – 1,200 เมตร ประกอบดวยเขาฮาลา เขาลาซะ เขาบูโละ และเขาฮัน
กุล สวนใหญเปนดินรวนปนดินเหนียวมีดินลูกรังเปนบางสวน เปนตนกําเนิดของแหลงน้ําหลายสายไหลมา
บรรจบเปนแมน้ําปตตานี และแมน้ําสายบุรี ประกอบดวยคลองและลําหวยหลายสาย อาทิเชน คลองชาลี 
คลองนีโล คลองกาวะ คลองกือนือฮง คลองโตะโมะ คลองฮาลา คลองกาบู และคลองฮาลาซะห 

4. ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ ของพื้นท่ีอุทยานแหงชาติบางลางสภาพอากาศเย็นชุม
ช้ืน มีลมมรสุมตะวันออกพัดผานทําใหมีฝนตกเกือบตลอดประหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม จะมี
ฝนตกหนักในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 2,200 มิลลิเมตรตอป และฤดูรอน 
ระหวางเดือนมกราคม - เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 29 องศาเซลเซียส  

  5. ลักษณะทางธรณีวิทยา ในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติบางลางรองรับดวยหิน สามารถจัดแบง
ตามลําดับอายุ ไดดังนี้  
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   - หินยุคคารบอนิเฟอรัส (C) 
    อายุประมาณ 360-286 ลานป พบกระจายตอนบนของพื้นท่ีท่ีเปนเกาะแกงอยู
ในพื้นท่ีเก็บน้ําของเข่ือน ประกอบดวย หมวดหินยะหา (Cy) มี 2 ลักษณะ ไดแก เปนหินทรายแสดงช้ัน
หนามาก หินดินดาน หินดินดานเนื้อซิลิกา มีซากหอยสองฝาสกุลโพซิโดเนีย หินเชิรต และหินกรวดมน 
และท่ีมีลักษณะเปนหินดินดาน หินชีสต หินฟลไลด หินควอรตไซต หินทรายสีน้ําตาลเหลือง แสดงแนวริ้ว
ขนาน (Cy2) นอกจากนี้ยังพบบางบริเวณท่ีหนวยหินถูกแปรสภาพจากการสัมผัสกับหินแกรนิตและจาก
รอยเล่ือนเปนหินฟลไลต หินชีสต และหินควอรตชีสต ซึ่งเรียกวา หมวดหินยะหาแปรสภาพ (Cym) 
 
  - หินยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CP)  
   อายุประมาณ 350-245 ลานป สวนใหญประกอบ ดวย หินทราย หินดินดาน 
และหินโคลน ท่ีพบเปนหนวยยอยของกลุมหินแกงกระจาน (CPk) ลักษณะเปน หินโคลนปนกรวด หิน
ทรายแปง หินดินดาน หินเชิรต หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินทรายเนื้อซิลิกา สีเทา เทาเขียว และน้ําตาล มี
ซากหอยแบรคคิโอพอด ไบรโอซัว ปะการังและไครนอยด ในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติบางลางพบกระจายเปน
พื้นท่ีแคบๆ ทางทิศตะวันตก 
    

- หินยุคควอเทอรนารี (Q)  
                      ตะกอนรวน ยุคควอเทอรนารี หมายถึง ตะกอนรวนพวกกรวด ทราย ดินและ

ดินเหนียว ท่ียังไมแข็งตัว กลายเปนหินอายุประมาณ 1.8 ลานปจนถึงปจจุบัน ท่ีพบในพื้นท่ี ไดแก หมวด
หินตะกอนน้ําพา (Qa) ประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว ท่ีถูกน้ําพัดไปสะสมตัวอยาง
เปนระบบ มีอิทธิพลของความลาดชัน และน้ําผิวดินปะปนบางจึงไดตะกอนหลายชนิดปนกัน พบบริเวณ
ทิศเหนือของพื้นท่ีบริเวณท่ีเปนพื้นท่ีเก็บน้ําของเข่ือนในปจจุบัน 

 
   - หินยุคไทรแอสซิก (TR)  
    หินยุคนี้อายุประมาณ 245-210 ลานป สามารถจําแนกยอยออกเปน 2 กลุม 
คือ หินยุคนี้อายุประมาณ 245-210 ป ท่ีพบในพื้นท่ี เปนหินอยูในกลุมหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก (TRgr) 
ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีสวนใหญของอุทยานแหงชาติ 

  6. ลักษณะทางปฐพีวิทยา การจําแนกลักษณะของดินบริเวณอุทยานแหงชาติบางลาง จังหวัด
ยะลา ซึ่งพื้นท่ีสวนใหญเปนปาดิบพื้นท่ีสูงชัน เปนตนกําเนิดแมน้ําปตตานี มีการสรางเข่ือนกักเก็บน้ํา 
ลักษณะทางธรณี จึงจําแนกเปนชุดดินชุดเดียวกัน ไดแก พบวาดินในบริเวณดังกลาวแบงออกได 9 ชุดดิน 
และรายละเอียดของชุดดินแตละชุด ดังนี้ กลุมชุดดินท่ี 62 ท่ีลาดชันเชิงซอน (Slope  Complex  :  SC) 
ประกอบดวยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ลักษณะและสมบัติของดินท่ีพบ
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ไมแนนอน มีท้ังดินลึกและดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณแตกตางกันไป แลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิด มักมี
เศษหินหรือกอนหินโผลกระจัดกระจายท่ัวไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมตาง ๆ 

 7. น้ําและแหลงน้ํา 
  พื้นท่ีปาอุทยานแหงชาติบางลางสวนใหญเปนเทือกเขาสลับซับซอน เปนแนวไปตลอดจน
ถึงพรมแดนประเทศมาเลเซีย เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญของแมน้ําปตตานี และถูกกักเก็บดวยเข่ือน
บางลาง บริเวณบานบางลาง ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความจุน้ํา 260 ลาน
ลูกบาศกเมตร 

 

  8. ทรัพยากรปาไม  
  สภาพเปนปาประเภทปาดิบช้ืนท่ีมีความช้ืนสูงตลอดป และมีปริมาณน้ําฝนมากเกือบ
ตลอดป สภาพปาจึงมีสภาพเปนปาทึบ มีไมนานาชนิดข้ึนอยูหนาแนน ต้ังแตเถาวัลยจนกระท่ังตนไมท่ีมี
ขนาดใหญและสูง 30 - 40 เมตร มีพรรณไมท่ีสําคัญและมีคาหายากข้ึนอยูเปนจํานวนมาก เชน ไมหลุมพอ 
ยาง ตะเคียน สยาขาว สมพง ขนุนปา งิ้ว มะกอกปา ทัง ตะโก ไมกลวย ตีนเปด ตีนนก ตะแบก ยางนอง 
จิกหวา นาคบุตร หยีน้ํา ไมเนียน มะยมปา ไมกาลอ นมสาว มะตูมปา ข้ีหนอน มะมวงปา ศรียะลาหรือ
โศกเหลือง เปนตน และพันธุเฉพาะถ่ินข้ึนอยูเปนจํานวนมาก เชน ใบไมสีทอง ปาลมบังสูรย เฟรนตน 
บัวผุด ปุด กระวาน ดาหลา เปนตน 
 

 9. ทรัพยากรสตัวปา  
            เนื่องจากสภาพปาบริเวณอุทยานแหงชาติบางลางมีความอุดมสมบูรณมาก จึงเปนท่ีอาศัย
ของสัตวปานานาชนิด ไดแก ชางปา เสือ เลียงผา กระทิง วัวแดง สมเสร็จ กวางปา เกง กระจง หมูปา ลิง 
คาง ชะนี เมน นากใหญขนเรียบ ชะมด พังพอน นกกางเขนดง นกกรงหัวจุก นกโพระดก นกพญาปากกวาง 
นกเงือกมีอยู 10 ชนิด เชน นกชนหิน นกเงือกปากดํา นกกาฮัง เตา กิ้งกา จ้ิงเหลน กบภูเขา และงู เปนตน 
ในบริเวณแหลงน้ํามีปลาพวงชมพู ปลาสลาด ปลากด และปลาหมูหางแดง 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติบางลาง 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ภาพท่ี 3 แผนท่ีแสดงลักษณะทางปฐพีวิทยาของพื้นท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ภาพท่ี 4 แผนท่ีแสดงช้ันคุณภาพลุมน้ําพื้นท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ความหมายของสังคมพืช 

 ความหมายท่ีนักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของพันธุพืชชนิด
ตาง ๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลานั้นกับปจจัยแวดลอมท่ีเปนส่ิงมีชีวิต และส่ิงไมมีชีวิตในพื้นท่ี
นั้นดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซึ่งถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดท่ีจะกอใหเกิดความ
เขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพื้นท่ีจริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดิบแลง สังคมปาเต็งรัง สังคม
ปาผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชท่ีกําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสรางและมีพื้นท่ีท่ีแนนอน 
ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคําวา Association ซึ่งหมายถึง สังคมท่ีบอกถึงองคประกอบของชนิดไมใน
สังคมอยางแนนอนในระดับหนึ่ง ในแตละ Association ประกอบไปดวยหมูไม (Stand) ตาง ๆ ท่ีมี
ลักษณะเหมือน ๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพืน้ท่ีจริงและมีขอบเขต (ภาควิชาชีววิทยา
ปาไม, 2552) 
 

หลักการจําแนกสังคมพืช 

           1. ศึกษารูปชีวิตและรูปการเจริญเติบโตของพืชสวนใหญในสังคม (Dominant life form or 
growth form in community) ระบบการจําแนกรูปแบบชีวิตท่ีควรใชเปนพื้นฐานในการสังเกต ไดแก 
ระบบของ Du Rietz ซึ่งมีการจําแนกพืชช้ันสูง จําพวกไมยืนตนเนื้อแข็ง (Woody plants) ดังนี ้

               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  ไมจําพวกหมากขนาดเล็ก (small palm) 
                1.3  ไมพุมเต้ีย สูงไมเกิน 0.8 เมตร 
                 1.4  ไมเล้ือยพัน (Climbers) 
                 1.5  กลวยไม (Ephiphytes) 
                 1.6  กาฝาก (parasitic plants) 
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           2. ชนิดพันธุพืชในสังคม (Floristic composition) ชนิดพันธุพืชภายในสังคมนับวา มีความสําคัญ
มากในการจําแนกสังคมพืชในข้ันรายละเอียด โดยเฉพาะพืชท่ีเปนดัชนี (indicator species) ของสังคมในช้ัน
เรือนยอดตาง ๆ พันธุไมดัชนีท่ีสําคัญของสังคมปาเมืองไทย เชน ปาดงดิบช้ืน (Moist Tropical Rain Forest) 
ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ (Intsia palembanica) เปนตน 
 

           3. ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช (Community structure) หมายถึง การกระจายดานพื้นท่ี 
ความหลากหลาย และความมากมายของชนิดพันธุ ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืชนั้น สวนใหญ
พิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และความมากมายของชนิด (Species diversity and 
abundance) การกระจายทางดานต้ัง (Vertical distribution) และการกระจายดานราบ (Horizontal 
distribution) จากองคประกอบท้ัง 3 ประการนีน้บัวา มีความสําคัญในการจําแนกสังคมพืชในทองท่ีมาก 
(ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 

ความหลากหลายและความมากมาย (Species diversity and abundance) 
 

ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจํานวนชนิด และจํานวนตนในแตละชนิด ความ
หลากหลาย ข้ึนอยูกับ ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมท่ีจะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด และแต
ละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งในปาดงดิบ จะมีความหลากหลายมากกวาปา
ผลัดใบ (การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวยพื้นท่ี) 

ความมากมาย (abundance) หมายถึง การวัดจํานวนตนท่ีมีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดยใชการ
ประเมินจากความบอยครั้งของการพบ การประเมินนิยมใช 5 ระดับ คือ หายาก (rare) ข้ึนหาง ๆ 
(uncommon) พบปานกลาง (Frequent) พบมาก (Common) พบมาก ๆ (Very common) (ภาควิชา
ชีววิทยาปาไม, 2552) 
 

การกระจายดานต้ัง (Vertical distribution) 
 

 เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรับตัวเพื่อการ
แกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันหลัก ๆ ของพันธุพืช 
(layer) อาจแบงไดดังนี้ คือ 

  1. เรือนยอดช้ันบนสุด (top canopy) ในปาชนิดตาง ๆ จะมีความสูงตาง ๆ กัน ซึ่งใน
ช้ันนี้ อาจแบงออกเปนช้ัน emergency layer คือ ช้ันท่ีมีเรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอื่น ๆ และข้ึนอยู
หาง ๆ กัน ช้ันเรือนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสูงช้ันบนสุดมักเกิน 40 เมตรข้ึนไป 
สําหรับปาดิบแลงมักเกิน 35 เมตรข้ึนไป 



13 

 

  2. เรือนยอดช้ันรอง (middle canopy) อาจแบงออกไดเปนหลาย ๆ ช้ันในปาบางชนิด 
เชน เรือนยอดช้ันท่ี 2 (second layer) เรือนยอดช้ันท่ี 3 (third layer) เปนตน 

 นอกจากนี้ ยังสามารถจําแนกช้ันเรือนยอดของไมพื้นลาง ออกไดเปน ช้ันไมพุม (under story or 
shrub layer) ช้ันพืชลมลุกและหญา (field layer or undergrowth) ช้ันผิวดิน (ground layer) และช้ัน
ใตดิน (underground layer) (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 

การกระจายทางดานราบ (horizontal distribution) 

 การกระจายทางดานราบท่ีใชการประเมินดวยสายตา ในสังคมพืชตาง ๆ นั้น สวนใหญเปนการวัด
ความหนาแนนของตนไมท้ังหมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถ่ีหางของตนไมในปา จะแบงออกได
ตามลักษณะการจําแนกเรือนยอด ซึ่งใชในการจําแนกสังคมพืชดวยสายตา ท่ีเรียกวา Primary structural 
grouping ดังนี้ คือ 
 
  1. ปาเรือนยอดปด (closed vegetation) หมายถึง ปาท่ีมีความถ่ีของตนไมมาก (ถ่ีมาก) 
เรือนยอดซอนทับ และตอเนื่องกันไปไมขาดตอน 
 

  2. ปาเรือนยอดเปด (open vegetation) หมายถึง ปาท่ีมีชวงระหวางตน (ความถ่ี) 
จะตองไมหางกันเกินกวา 2 เทา ของความกวางของเรือนยอดของไมเดนในสังคมพืช 
 

  3. ปาเรือนยอดหาง (sparse vegetation) หมายถึง สังคมพืชท่ีพันธุไมเดนในสังคม และ
ไมช้ันรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรือนยอด 
 

 นอกจากนี้ ความเดนของพันธุไมในสังคมพืชยังเปนส่ิงสําคัญอันหนึ่งในการจําแนกสังคมดวย
สายตา โดยใชการประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลําตน การปกคลุมดินของเรือนยอดและ
การมีอิทธิพลในสังคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซึ่งไมในแตละระดับจะมี
ความสามารถในการแกงแยงแสงสวางท่ีแตกตางกันไปคือ 

  1. ไมเดนนํา (dominant) เปนไมในเรือนยอดช้ันสูงสุด ท่ีมีความสามารถในการแกงแยง
แสงสวางไดมากท่ีสุด 

  2. ไมเดนรอง (codominant) เปนไมท่ีมีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบังทาง
ดานขางจากไมเดนนํา 
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3. ไมระดับกลาง (intermediate) เปนไมท่ีถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทนอยู
ไดโดยสมบูรณ เนื่องจากถูกบดบังโดยไมเดน จึงทําใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย 
 

  4. ไมถูกบีบ (suppressed) เปนไมท่ีกอตัวอยูในระดับตํ่ากวาไมอื่น หรือไมท่ีกําลังจะ
ตาย ซึ่งความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยท่ีสุด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 
การสํารวจทรัพยากรปาไม 
 

  สถิตย (2525) ไดใหคํานิยามของการสํารวจทรัพยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
เกี่ยวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชท่ีดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน ขนาดความ
โต ปริมาณไมช้ันรอง ปริมาณการสืบพันธุ ปริมาตรไม รวมตลอดถึงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับลักษณะสภาพ
ภูมิประเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนทําไม
ออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป 

  การสํารวจทรัพยากรปาไมท้ังในอดีตและปจจุบันมักจะเปนการสํารวจเพื่อการคํานวณปริมาณไม
ในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของท่ีดินท่ี
ตนไมเหลานั้นข้ึนอยู พื้นท่ีปาไมนับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนในแงของการผลิตสินคาและบริการท่ีไมใช
ไม (non-wood products) เชน ดานนันทนาการ การจัดการลุมน้ํา สัตวปา หรือการใชท่ีดินปาไมเพื่อ
กิจกรรมการใชท่ีดินอยางอื่นขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไมจึงกวางขวางยิ่งข้ึน 
 

 ปาไมมักมีพื้นท่ีกวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทางปฏิบัติท่ีจะ
ทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการตรวจวัดตนไมนั้นตอง
ผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันท่ีจะไดรับขอมูลจากปาดังนั้นวิธีท่ีจะไดมาซึ่งขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึ่งสามารถใหขอมูลท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงคของการสํารวจ
ภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายตํ่ากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีกประการหนึ่ง คือ 
การศึกษาจากตัวอยางนั้นอาจใหผลลัพธท่ีนาเช่ือถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนในปา เนื่องจากการ
ตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาท่ีเลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling units) จึงมีขอดี คือ 
การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใชบุคลากรจํานวนนอยทําให
การฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหสามารถลดความผิดพลาดท่ีไมไดเกิด
จากการสุมตัวอยาง (non - sampling error) 
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ประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไม 
 

 สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตามความมุง
หมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบ้ืองตน (reconnaissance) เปนการ
สํารวจอยางคราว ๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดูสภาพปาท่ัว ๆ 
ซึ่งการสํารวจเบ้ืองตนนี้จะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียดตอไป การสํารวจ
ทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึง การสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชนิด
ปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา ความสูงของตนไม ปริมาตรไม 
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน (slope) การใชประโยชนท่ีดินและ
ขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถ่ินซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะใชประโยชนในการวาง
แผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทําไมออก การสํารวจทรัพยากรปาไมของชาติ (national forest 
inventory) ซึ่งเปนการสํารวจทรัพยากรปาไมท่ัวประเทศ เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวางแผนจัดการปาไมของ
ประเทศตอไป และหากมีการสํารวจอยางตอเนื่องจะใชช่ือเรียกวา การสํารวจทรัพยากรปาไมแบบตอเนื่อง 
(continuous forest inventory) หรือท่ีเรียกกันในช่ือยอวา CFI 

ชนิดของแปลงตัวอยาง 
 

  สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
  

   1. แปลงตัวอยางช่ัวคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางท่ีสรางข้ึนใน
การเก็บสถิติขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เชน ความโตของตนไม นับจํานวน
ตนไม วัดความสูง เก็บขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ แปลงตัวอยางประเภทนี้ไมมีการหมาย
แนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้งเดียวแลวก็
เลิกไป แปลงตัวอยางประเภทนี้สวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี 
 

   2. แปลงตัวอยางถาวร  (permanent sample plot) สราง ข้ึนเพื่อเก็บสถิติขอมูล
แบบตอเนื่อง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตาง ๆ แปลงตัวอยางท่ีสรางข้ึนจึง
ตองมีขอบเขตและเนื้อท่ีท่ีแนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพื่อความสะดวกในการวัดขอมูลในคราว
ตอ ๆ ไป ซึ่งแปลงตัวอยางถาวรดังกลาวนี้สวนใหญแลวมีวัตถุประสงคเพื่อการคนควาศึกษาวิ จัย 
(research sample plot) และเพื่อการจัดการ (management sample plot) 
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รูปรางของแปลงตัวอยาง 
 

  สถิตย (2525) จําแนกแปลงตัวอยางตามลักษณะรูปรางออกเปน 5 ชนิด คือ 

   1. แปลงตัวอยางรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (rectangular sample plot) เชน แปลงตัวอยาง
เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน 
 

   2. แปลงตัวอยางรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส (square sample plot) ใชกันท่ัวไปในงานศึกษาวิจัย
ท่ีมีการติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางในการศึกษาหาความ
เจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาถึงการตัดสาง
ขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงนั้นจะแตกตางกันออกไป 
  

  3. แปลงตัวอยางรูปวงกลม (circular sample plot) สวนใหญนํามาใชในการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนแปลงตัวอยางแบบช่ัวคราว คือ เมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ท้ิงไปไมติดตาม
เก็บขอมูลอีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่งเหมาะในการ
นํามาใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะทําไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต ภายหลัง กลุม
สํารวจทรัพยากรปาไม (2547) ไดนําเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลงตัวอยางถาวร โดยการ
หมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับ วิธีการนี้ใหผลดีเนือ่งจากไมตองวาง
หมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลําเอียงในการทําลายทรัพยากรปาไมในแปลง การติดตาม
เก็บขอมูลครั้งตอ ๆ ไปเพียงแตใชเครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจจับโลหะในการคนหาจุดกึ่งกลางแปลง  
 

  4. แปลงตัวอยางเปนแนว (strip sample plot) เปนแปลงตัวอยางท่ีใชช่ัวคราวในการ
สํารวจแจงนับไม โดยทําการวัดไมทุกตนในขอบเขตท่ีถึงขนาดจํากัดท่ีตองการ แปลงตัวอยางแบบแนวนี้
อาจจะมีความกวางของแนวต้ังแต 5 – 20 เมตร สวนความยาวนั้นแลวแตลักษณะความยาวของพื้นท่ี แต
เนื่องจากพื้นท่ีของแปลงตัวอยางแบบนี้กวางขวางเกินไป ทําใหมีความสับสนในการนับไมไดงาย ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด ในปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสํารวจ 
 

   5. แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เปนการปรับปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในปาจากการสํารวจแบบแนว โดยประยุกตใชแปลงตัวอยางวงกลมหรือวงกลมซอนกันวางตามแนว
เสนตรงใหมีระยะหางเทากัน ซึ่งใชในวิธีการแบบ line plot system 
 
ขนาดของแปลงตัวอยาง 

  สถิตย (2525) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตาง ๆ ท่ีมีการใชงาน ดังนี้ ขนาดแปลง
ตัวอยางของ Rollet ท่ีใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมขนาด 100 x100 เมตร มีเนื้อท่ี 1 เฮกตาร รูป
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ส่ีเหล่ียมจัตุรัส แลวจึงแบงส่ีเหล่ียมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทา ๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใชแปลง
ตัวอยางแบบส่ีเหล่ียมผืนผา (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่งมีขนาดความกวาง 1 chain 
(20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10 เฮกตาร แตแลวเขา
ไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กท่ีมีขนาดความกวาง 1 chain และยาวอีก 2 chain ซึ่งมีเนื้อท่ี 
0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสํารวจแบบแนว (strip) นั้น นิยมใชความ
กวางต้ังแต 10 – 50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือสภาพปา แตเมื่อคิดเปนเนื้อท่ีแลว
ประมาณ 0.2 เฮกตาร 

  ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางท่ีมีเนื้อท่ี 0.01 – 0.03 
เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลังแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมของ
ชาติในฟนแลนด 
 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจํานวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรปตอนเหนือ 
นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือ ขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร) 
 

  Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิต (2525) ไดทดลองใชท้ังแปลงตัวอยางขนาดใหญ 
0.25 – 0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน (concentric sample 
plot) ในการสํารวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2499 – 2504 และในท่ีสุดเขา
ไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กท่ีมีเนื้อท่ี 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอนกัน มีประสิทธิภาพดีกวา
ขนาดใหญในการสํารวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย 
  

 พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพื้นท่ีปาดิบช้ืนในประเทศไทยกําลังถูก
ทําลายเปนจํานวนมาก เพื่อนําท่ีดินมาใชประโยชนในการทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไม
เชิงเด่ียว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัดโคนและเผา
ทําลายปาทําใหพื้นดินเปดโลงกับอากาศ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในการเพิ่มความรอน
ใหกับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของอากาศทําให
มวลของอากาศรองรับไอน้ําในปริมาณท่ีมากข้ึน ทําใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมีโอกาสตกแลวก็จะ
ตกลงมาเปนจํานวนมาก ท้ังนี้สามารถสังเกตไดจากการกระจุกตัวของฝนท่ีตกมาในพื้นท่ีตาง ๆ ของ
ประเทศไทย กอใหเกดิเปนน้ําปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้ําใชในบริเวณท่ีไมไกล
ไปจากกันมากนัก การบุกรุกพื้นท่ีปาไมโดยเฉพาะบริเวณตนน้ําลําธาร เพื่อเปล่ียนสภาพไปเปนพื้นท่ีใช
ประโยชนรูปแบบตาง ๆ ท้ังจากหนวยงานของรัฐหรือประชาชน นับเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีมานานต้ังแตเริ่มมี
นโยบายเปดปา ใหสัมปทานไปจนถึงปดปาสัมปทานแลวก็ตาม แตพื้นท่ีปาไมก็ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลมีการนํานโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนมาใชปฏิบัติ พื้นท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณก็
มีแนวโนมท่ีจะถูกทําลายสูงข้ึน การกระทําดังกลาว นอกจากจะนํามาซึ่งความเสียหายตอสมดุลธรรมชาติ
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และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไมแลว ผลกระทบทางออมท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง
และเปนท่ีกลาวถึงอยูเสมอ ๆ ไดแก การเกิดน้ําปาไหลหลาก อุทกภัยน้ําทวม แผนดินถลม การเส่ือมสภาพ
หรือขาดความอุดมสมบูรณของดินการต้ืนเขินของลําธาร สภาวะแหงแลง และความวิปริตของสภาพอากาศ 
ลวนแตสรางความเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบเปนปญหา
เรื่องโลกรอนในปจจุบัน นอกจากนี้ในปจจุบันปาธรรมชาติไดเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
อันเนื่องมาจากสาเหตุท้ังทางตรงและทางออมสาเหตุทางตรงประกอบดวย กิจกรรมของมนุษยท่ีลุกลํ้าบุกรุก
พื้นท่ีปา การขยายตัวทางการเกษตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การตัดไม สภาพภูมิอากาศ ไฟปา และ
การรุกรานของตางดาว สวนสาเหตุทางออมประกอบดวย ความลมเหลวของการใชนโยบายท่ีไมเหมาะสม
ของรัฐบาล ความยากจนของประชากร ความซับซอนทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และการเมือง 
(IUCN, 2008) และการถือครองท่ีดินนั้นสามารถเปล่ียนแปลงแกไขไดตามความตองการของมนุษย ซึ่ง
เปล่ียนไปตามสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม (Brannstrom et al., 2008) 

ปาเขตรอนท่ัวโลกมีกระบวนการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากร
มนุษยและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน (Mondal et al., 2010) ซึ่งสอดคลองกับ Wakeel et al. 
(2005) ท่ีทําการศึกษาดานการบริหารจัดการปาและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน ใน Himalaya 
ประเทศอินเดียพบวา ระหวางป 1967–1977 พื้นท่ีปาเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการ
เพิ่มข้ึนของประชากร กิจกรรมดานการเกษตร การตัดไม โดยเฉพาะการขยายตัวทางการเกษตร มีผลทําให
พื้นท่ีปาไมเกิดการเปล่ียนแปลงเดนชัดท่ีสุด 

อุทยานแหงชาติเปนพื้นท่ีคุมครองท่ีมีความสําคัญยิ่งในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและการ
นันทนาการ รวมท้ังการศึกษา คนควา วิจัย ท้ังนี้เนื่องจากพื้นท่ีดังกลาวครอบคลุมระบบนิเวศท่ีเอื้ออํานวยตอ
การปองกันรักษาตนน้ําลําธาร ปองกันการชะลางการพังทลายของหนาดิน เปนแหลงสงวนพันธุพืช เปนท่ีอยู
อาศัยของสัตวปา พื้นท่ีอุทยานแหงชาติจึงอาจทําหนาท่ีรองรับการใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ (สัมฤทธิ์, 
2535) ในการบริหารงานอุทยานแหงชาติ จึงจําเปนตองมีแผนการจัดการเพื่อใชเปนเครื่องมือช้ีนําการบริหาร
และปฏิบัติในแตละดาน เชน การใชประโยชนพื้นท่ี การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว การใหความรูทางธรรมชาติ การศึกษาวิจัย และการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติกลับสูความสมบูรณ (ชอ และพิชา, 2532 อางถึงใน สํานักอุทยานแหงชาติ, 2551) 
 


