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การตรวจเอกสาร 
 

ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาติเขาศรีพังงา (ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี), 2554) 

    1.1.  ท่ีตั้งและตําแหนงทางภูมิศาสตรของอุทยานแหงชาติศรีพังงา อยูระหวางเสนรุงท่ี 8 

องศา 53 ลิปดา ถึง 9 องศา 20 ลิปดา เหนือ และเสนแวงท่ี 98 องศา 23 ลิปดา ถึง 98 องศา 31 ลิปดา 
ตะวันออก หรือระหวางคาพิกัดทางภูมิศาสตร 432880 – 448635 ตะวันออก และ 982885 – 1032890 

เหนือ ของ P โซน 47 ในระบบ UTM ต้ังอยูทองท่ีจังหวัดพังงา มีเนื้อท่ีประมาณ 246.08 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 153,800 ไร โดย (ภาพท่ี 1) 

อุทยานแหงชาตศิรีพังงามีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี ้

   ทิศเหนือ จดเขตก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
   ทิศใต  จดพ้ืนท่ีปาเขตอําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 
   ทิศตะวันตก    จดพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
   ทิศตะวันออก  จดอําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธาน ี

   2. ประวัติความเปนมา อุทยานแหงชาติศรีพังงา มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทองท่ีอําเภอคุระบุรี 
และอําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา เปนอุทยานแหงชาติ 1 ในจํานวน 5 แหง ของโครงการจัดต้ังอุทยาน
แหงชาติเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ วันท่ี 5 ธันวาคม 2530 ซ่ึงมีสภาพปาอุดมสมบูรณและสวยงามตามธรรมชาติ เปน
แหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ มีสัตวปาชุกชุม และจุดเดนทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน น้ําตก หนาผา 
อุทยานแหงชาติศรีพังงา มีเนื้อท่ีประมาณ 153,800 ไร หรือ 246.08 ตารางกิโลเมตร ในตนเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2529 ราษฎรอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไดเสนอผาน นายบรม ตันเถียร รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหทางราชการจัดต้ังพ้ืนท่ีบริเวณน้ําตกตําหนัง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
เปนอุทยานแหงชาติ เพ่ือปรับปรุงเปนสถานท่ีทองเท่ียวและอนุรักษไวเปนแหลงตนน้ํา กองอุทยาน
แหงชาติ กรมปาไม จึงไดเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2529 เม่ือวันท่ี 18 

มีนาคม 2529 พิจารณาจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหจัดตั้งพื้นที่ปาบริเวณน้ําตกตําหนัง เปนอุทยานแหงชาติเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ เดือน
พฤษภาคม 2529 กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ไดมีคําสั่งที่ 877/2529 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 
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ให นายธวัช ไชยพัฒน เจาพนักงานปาไม 4 ไปดําเนินการสํารวจและจัดต้ังพ้ืนท่ีบริเวณปาน้ําตกตําหนัง
เปนอุทยานแหงชาติ โดยใชชื่อวา “อุทยานแหงชาติศรีพังงา” จากรายงานการสํารวจตามหนังสือ ท่ี กษ 
0713 (ศง)/32 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2529 บริเวณดังกลาวมีสภาพปาสมบูรณ มีทิวทัศนและจุดเดนทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม กองอุทยานแหงชาติ ไดดําเนินการจัดต้ังอุทยานแหงชาติ ซ่ึงไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณท่ีดินปาเทือกเขานมสาว ในทองท่ีตําบลคุระ ตําบลแมนางขาว ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี และ
ตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ใหเปนอุทยานแหงชาติ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
เลม 105 ตอนท่ี 60 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2531 เปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 56 ของประเทศ 

   3. ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติศรีพังงา มีลักษณะเปนภูเขาสูง สลับซับซอน 

ติดตอกันเปนเทือกเขาในแนว เหนือ – ใต โดยมียอดเขาสูงท่ีสําคัญ ไดแก เขาแดน เขาพระหมี เขาพอตา
หลวงแกว เขายา และเขานมสาว บริเวณเทือกเขาจะมีสภาพปาท่ีสมบูรณเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปา เปน
ตนกําเนิดลําหวยตาง ๆ มากมาย ทําใหเกิดจุดเดนทางธรรมชาติประเภทน้ําตก หนาผา และสภาพปาท่ี
สวยงาม มีตนน้ําลําธารมากมาย เชน คลองคุรอด คลองตําหนัง คลองแพรกขวา คลองแพรกซาย คลองบางแดง 
คลองบางวัน คลองหลักเขต และคลองบางใหญ 

4. ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติศรีพังงาไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกเกือบตลอดป มีเพียง 2 ฤดูกาล โดยฤดูรอนจะเริ่มต้ังแต
เดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ซ่ึงสภาพอากาศจะชื้นและไมหนาว
หรือรอนจัด มีอุณหภูมิตั้งแต 26-29 องศาเซลเซียส ตลอดป 

5. ลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา (ภาพท่ี 2) รองรับดวยหิน 
สามารถจัดแบงตามลําดับอายุ ไดดังนี้  

-  ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CP) 

  กลุมหินแกงกระจาน  เปนชื ่อ ที ่ใชเร ียกหินยุคคารบอนิเฟอรัส -เพอร
เมียน (อายุประมาณ 350-245 ลานป) สวนใหญประกอบดวย หินทราย หินดินดาน และหินโคลน ซ่ึงมี
หนวยยอยของกลุมหินแกงกระจานในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา ท่ีพบ 1 หมวด ไดแก 

  1) หมวดหินเขาพระ (CPkp) ประกอบดวยหินโคลน แทรกสลับดวยหินทราย
เนื้อควอตซ และบริเวณตอนบนมีเลนสของหินกรวดมน หินโคลนมีสีเทาแกมเขียว สีเทา แสดงแถบชั้นบาง
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ชัดเจน และแสดงแนวแตกเรียบบริเวณใกลแนวรอยเลื่อน หินทรายเนื้อควอตซมีสีขาว สีขาวขุน เนื้อ
ละเอียดถึงปานกลาง เม็ดก่ึงมน ความกลมปานกลาง พบทางดานทิศใตของพ้ืนท่ี 

- ยุคเพอรเมียน (P) (อายุประมาณ 300-250 ลานป) สามารถจําแนกได 2 กลุมยอย
ไดแก 

1) หินชุดตะนาวศรี (CP1) ประกอบดวยหินโคลนปนกรวดสีเทาและเทาดําท่ีมี
กรวดเปนพวกหินกรวดมนเล็กและใหญ เปนชั้นหินหนาถึงหนามาก และมีหินโคลนเปนชั้นบาง ซ่ึงเห็นได
อยางชัดเจน มีโครงสรางหลายแบบ เชน แบบลื่นไถลในชั้น (slump structure) แบบถูกทําลายดวยสิ่งมีชีวิต 

(bioturbation) พบไดท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2) หินชุดราชบุรี (CP2 หรือ P ในแผนท่ี) ประกอบดวย หินปูน หินปูนเนื้อ
โดโลไมต และหินโดโลไมต มีสีเทาถึงสีเทาเขมไมแสดงชั้น มีหินเชิรตเปนกระเปาะ พบบริเวณทางดาน
ทิศใตของพ้ืนท่ี 

- ยุคจูเรสซิก (J) (อายุประมาณ 210-140 ลานป) สามารถจําแนกได 1 หมวด ดังนี้ 

1) หินแกรนิตยุคจูเรสซิก (Jgr) ซ่ึงประกอบดวยหินแกรนิตเนื้อปานกลางถึงเนื้อ
ละเอียด และเปนดอก เปนหินอัคนีสีเขมประกอบดวยผลึกแรเฟลสปาสีขาว ขนาดเล็กลอมรอบดวยผลึก
ละเอียดสีมวง พบกลางพ้ืนท่ีและทางดานทิศเหนือของพ้ืนท่ี  

- ยุคครีเทเชียส(K) หินยุคนี้มีอายุประมาณ 140-65 ลานป พบการการกระจายตัว
บริเวณทางทิศเหนือของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา ประกอบดวยหมวดหินยอยในพ้ืนท่ี 1 หมวด ไดแก  

  1) หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคครีเทเซียส (Kgr) ประกอบดวย
หินแกรนิตเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อสมํ่าเสมอและเนื้อดอก มีการเรียงตัวของแรในบริเวณท่ีใกลกับรอย
เลื่อน บางแหงแรเฟลดสปารเปนรูปตา สวนใหญแลวจะแทรกดันเขามาในกลุมหินแกงกระจาน ทําใหเกิด
แรดีบุก 
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- ยุคควอเทอรนารี (Q)  

ตะกอนรวน ยุคควอเทอรนารี หมายถึง ตะกอนรวนพวกกรวด ทราย ดินและดินเหนียว 
ท่ียังไมแข็งตัว กลายเปนหินอายุประมาณ 1.8 ลานปจนถึงปจจุบัน สามารถจําแนกตะกอนรวนในพ้ืนท่ี
โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดลอมของการตกตะกอนในพ้ืนท่ีออกเปน 3 หมวด ดังนี้  

 

  1) ตะกอนน้ําพา (Qa) ประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว 
ท่ีถูกน้ําพัดไปสะสมตัวอยางเปนระบบ มีอิทธิพลของความลาดชัน และน้ําผิวดินปะปนบางจึงไดตะกอน
หลายชนิดปนกัน พบตรงกลางพ้ืนท่ี 

 

  2) ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยูกับท่ี (Qc) ประกอบดวยเศษหิน
ชนิดตางๆ ปนกับทราย ดินลูกรัง และศิลาแลง ตะกอนถูกพัดพาไมไกลจากแหลงจึงมักพบตามเชิงเขาหรือ
ขอบแอง หนวยตะกอนนี้ใชเปนแหลงดินถมสําหรับการกอสรางได พบทางดานทิศเหนือของพ้ืนท่ี 

  3) ตะกอนตะพักลําน้ํา (Qt) ประกอบดวย กรวดและทราย เกิดจากเม่ือแมน้ํา
กัดเซาะทางด่ิงมากข้ึนปรากฏเปนภูมิประเทศข้ันบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรปลูกพืชไดบางชนิด 
พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีระดับสูงไมอยูในเขตน้ําทวมขังเหมาะสําหรับเปนท่ีอยูอาศัยแตอาจประสบกับการไหลหลาก
ของทางน้ํา พบทางตอนใตของพ้ืนท่ี 

6. ลักษณะทางปฐพีวิทยาของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา (ภาพท่ี 3) จากการสํารวจ
โดยกรมพัฒนาท่ีดินระบุวาเปนดินท่ีจัดอยูในชุดดิน 26, 32, 39, 45, 50, 53, 62 และ ML โดยพ้ืนท่ีสวนใหญ
จะเปนชุดดินท่ี 62 หรือ slope complex ประกอบดวยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขา ซ่ึงมีความลาดชันมากกวา 
รอยละ 35 ลักษณะและสมบัติของดินท่ีพบไมแนนอน มีท้ังดินลึกและดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณแตกตาง
กันไปแลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิด มักมีเศษหินหรือกอนหินโผลกระจัดกระจายท่ัวไป สวนใหญยังปกคลุม
ดวยปาไมตาง ๆ การใชประโยชนไมควรใชประโยชนทางการเกษตร ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปา ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากกลุมชุดดินแลว พบวาดินในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงาเปนดินท่ีระบายน้ําคอนขางดี แต
มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 

 



 
8 

 

  7. ชั้นคุณภาพลุมน้ําอุทยานแหงชาติศรีพังงา (ภาพท่ี 4) มีพ้ืนท่ีประมาณ 250.42 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนใหญรอยละ 53.97 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือประมาณ 135.15 ตารางกิโลเมตร อยูในชั้น
คุณภาพลุมน้ําท่ี 1A รองลงมาไดแก รอยละ 28.96, 14.64, 1.64, 0.72 และ 0.04 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือ
ประมาณ 72.52, 36.67, 4.18, 1.81 และ 0.09 ตารางกิโลเมตร อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําท่ี 2, 4, 1B, 3 

และ 1AR ตามลําดับ  

   8. ทรัพยากรปาไม พ้ืนท่ีสวนใหญของอุทยานแหงชาติศรีพังงาประกอบดวยปาดิบชื้น เปน
ไมไมผลัดใบสภาพปาคอนขางชื้น มีพรรณไมท่ีสําคัญ ไดแก ยาง (Dipterocarpus spp.) ตะเคียน (Hopea 

odorata Roxb.) สะตอปา (Parkia leiophylla Kurz) กระทอน (Sandoricum koetjape ( Burm. f.) 
Merr.) ตาเสือ (Amoora culcullata Roxb.) เสียดชอ (Heritiera javanica Kosterm) และนากบุด 
(Mesua nervosa Planch. & Triana) เปนตน สวนพืชพ้ืนลางรกทึบดวย หวาย (Calamus spp.) เถาวัลย 
วาน สมุนไพร ระกํา (Salacca wallicniana C.Mart) มอส (scientific name) และเฟรนชนิดตาง ๆ รวมท้ัง
ไผ (Bambusoideae) หลายชนิด  

 

  9. ทรัพยากรสัตวปา อุทยานแหงชาติศรีพังงามีสัตวปาชุกชุม เนื่องจากพ้ืนท่ีติดกับปา
เหนือเข่ือนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎรธานี ทําใหสัตวปาอพยพหนีน้ําอันเกิดจากการปดก้ันเข่ือนกักน้ํา มา
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก เชน สมเสร็จ (Tapirus indicus)  เลียงผา (Capricornis Sumatraensis)  ชางปา 
(Elephas maximus)  เกง (Muntiacus muntjak)  กวางปา (Cervus unicolor)  หมี เสือ (Probarbus 

jullieni)  กระจง (Tragulus napu)  ชะนี (Nomascus leucogenys)  ลิง (Macaca spp.) คาง 
(Trachypithecus obscurus)  วัวแดง (Bos javanicus)  และนกชนิดตาง ๆ อีกมากมาย เชน นกแกว 
(Psittaciformes)  ไกปา (Gallus gallus)  นกเงือก (Buceros bicornis)  นกโพระดก นกแซงแซว นกปรอด 
นกหัวขวาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบสัตวเลื้อยคลานประกอบดวย เตา ตะพาบน้ํา (Amyda cartilagenea)  

เหาชาง (Varanus rudicollis)  ตะกวด (Varanus bengalensis)  งู ก้ิงกา (Calotes versicolor)  ฯลฯ ท้ัง
ยังมีสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เชน กบทูด (Limnonectes blythii) คางคก (Bufo melanostictus 

Schneider, 1799) เขียด อ่ึงอาง (Kaloula pulchra Gray, 1831) และปลาท่ีสวยงามอยูมากมายตามแอง
น้ําตาง ๆ 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติศรีพังงา 

ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554) 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา 

ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554) 
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ภาพท่ี 3 แผนท่ีแสดงลักษณะทางปฐพีวิทยาของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา 

ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554) 
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ภาพท่ี 4 แผนท่ีแสดงชั้นคุณภาพลุมน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา 

ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554) 
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ความหมายของสังคมพืช 

  ความหมายท่ีนักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของ
พันธุพืชชนิดตาง ๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลานั้นกับปจจัยแวดลอมท่ีเปนสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไมมีชีวิตในพ้ืนท่ีนั้นดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซ่ึงถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดท่ีจะ
กอใหเกิดความเขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพ้ืนท่ีจริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดิบแลง สังคม
ปาเต็งรัง สังคมปาผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชท่ีกําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสรางและมีพ้ืนท่ี
ท่ีแนนอน ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคําวา Association ซ่ึงหมายถึง สังคมท่ีบอกถึงองคประกอบ
ของชนิดไมในสังคมอยางแนนอนในระดับหนึ่ง ในแตละ Association ประกอบไปดวยหมูไม (Stand) ตาง 
ๆ ท่ีมีลักษณะเหมือน ๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพ้ืนท่ีจริงและมีขอบเขต (ภาควิชา
ชีววิทยาปาไม, 2552) 
 

หลักการจําแนกสังคมพืช 

            1. ศึกษารูปชีวิตและรูปการเจริญเติบโตของพืชสวนใหญในสังคม (Dominant life 

form or growth form in community) ระบบการจําแนกรูปแบบชีวิตท่ีควรใชเปนพ้ืนฐานในการสังเกต 
ไดแก ระบบของ Du Rietz ซ่ึงมีการจําแนกพืชชั้นสูง 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  ไมพุมเตี้ย สูงไมเกิน 0.8 เมตร 
                 1.4  ไมเลื้อยพัน (Climbers) 
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                 1.5  กลวยไม (Ephiphytes) 
                 1.6  กาฝาก (parasitic plants) 

            2. ชนิดพันธุพืชในสังคม (Floristic composition) ชนิดพันธุพืชภายในสังคมนับวา มี
ความสําคัญมากในการจําแนกสังคมพืชในข้ันรายละเอียด โดยเฉพาะพืชท่ีเปนดัชนี (indicator species) ของ
สังคมในชั้นเรือนยอดตาง ๆ พันธุไมดัชนีท่ีสําคัญของสังคมปาเมืองไทย เชน ปาดงดิบชื้น (Moist Tropical 

Rain Forest) ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ (Intsia palembanica) เปนตน 

 

            3. ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช (Community structure) หมายถึง การกระจายดาน
พ้ืนท่ี ความหลากหลาย และความมากมายของชนิดพันธุ ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืชนั้น สวน
ใหญพิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และความมากมายของชนิด (Species diversity and 

abundance) การกระจายทางดานตั้ง (Vertical distribution) และการกระจายดานราบ (Horizontal 

distribution) จากองคประกอบท้ัง 3 ประการนี้นับวา มีความสําคัญในการจําแนกสังคมพืชในทองท่ีมาก 

(ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 

ความหลากหลายและความมากมาย (Species diversity and abundance) 

 

ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจํานวนชนิด และจํานวนตนในแตละชนิด 
ความหลากหลาย ข้ึนอยูกับ ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมท่ีจะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด 
และแตละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซ่ึงในปาดงดิบ จะมีความหลากหลาย
มากกวาปาผลัดใบ (การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวยพ้ืนท่ี) 

ความมากมาย (abundance) หมายถึง การวัดจํานวนตนท่ีมีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดย
ใชการประเมินจากความบอยครั้งของการพบ การประเมินนิยมใช 5 ระดับ คือ หายาก (rare) ข้ึนหาง ๆ 

(uncommon) พบปานกลาง (Frequent) พบมาก (Common) พบมาก ๆ (Very common) (ภาควิชา
ชีววิทยาปาไม, 2552) 
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การกระจายดานตั้ง (Vertical distribution) 
 

  เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรับตัว
เพ่ือการแกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นหลัก ๆ ของ
พันธุพืช (layer) อาจแบงไดดังนี้ คือ 

  1. เรือนยอดชั้นบนสุด (top canopy) ในปาชนิดตาง ๆ จะมีความสูงตาง ๆ กัน ซ่ึงใน
ชั้นนี้ อาจแบงออกเปนชั้น emergency layer คือ ชั้นท่ีมีเรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอ่ืน ๆ และข้ึนอยู
หาง ๆ กัน ชั้นเรือนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสูงชั้นบนสุดมักเกิน 40 เมตรข้ึนไป 
สําหรับปาดิบแลงมักเกิน 35 เมตรข้ึนไป 

  2. เรือนยอดชั้นรอง (middle canopy) อาจแบงออกไดเปนหลาย ๆ ชั้นในปาบางชนิด 
เชน เรือนยอดชั้นท่ี 2 (second layer) เรือนยอดชั้นท่ี 3 (third layer) เปนตน 

  นอกจากนี้ ยังสามารถจําแนกชั้นเรือนยอดของไมพ้ืนลาง ออกไดเปน ชั้นไมพุม (under 

story or shrub layer) ชั้นพืชลมลุกและหญา (field layer or undergrowth) ชั้นผิวดิน (ground 

layer) และชั้นใตดิน (underground layer) (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 

การกระจายทางดานราบ (horizontal distribution) 

  การกระจายทางดานราบท่ีใชการประเมินดวยสายตา ในสังคมพืชตาง ๆ นั้น สวนใหญ
เปนการวัดความหนาแนนของตนไมท้ังหมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถ่ีหางของตนไมในปา จะ
แบงออกไดตามลักษณะการจําแนกเรือนยอด ซ่ึงใชในการจําแนกสังคมพืชดวยสายตา 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 
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  3. ปาเรือนยอดหาง (sparse vegetation) หมายถึง สังคมพืชท่ีพันธุไมเดนในสังคม 
และไมชั้นรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรือนยอด 

 

  นอกจากนี้ ความเดนของพันธุไมในสังคมพืชยังเปนสิ่งสําคัญอันหนึ่งในการจําแนกสังคม
ดวยสายตา โดยใชการประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลําตน การปกคลุมดินของเรือนยอด
และการมีอิทธิพลในสังคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซ่ึงไมในแตละระดับจะมี
ความสามารถในการแกงแยงแสงสวางท่ีแตกตางกันไปคือ 

  1. ไมเดนนํา (dominant) เปนไมในเรือนยอดชั้นสูงสุด ท่ีมีความสามารถในการแกงแยง
แสงสวางไดมากท่ีสุด 

  2. ไมเดนรอง (codominant) เปนไมท่ีมีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบังทาง
ดานขางจากไมเดนนํา 

3. ไมระดับกลาง (intermediate) เปนไมท่ีถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทนอยู
ไดโดยสมบูรณ เนื่องจากถูกบดบังโดยไมเดน จึงทําใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย 
 

  4. ไมถูกบีบ (suppressed) เปนไมท่ีกอตัวอยูในระดับตํ่ากวาไมอ่ืน หรือไมท่ีกําลังจะ
ตาย ซ่ึงความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยท่ีสุด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 

การสํารวจทรัพยากรปาไม 
 

   สถิตย (2525) ไดใหคํานิยามของการสํารวจทรัพยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชท่ีดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน 

ขนาดความโต ปริมาณไมชั้นรอง ปริมาณการสืบพันธุ ปริมาตรไม รวมตลอดถึงขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับ
ลักษณะสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซ่ึงอาจจะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนทําไมออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป 

   การสํารวจทรัพยากรปาไมท้ังในอดีตและปจจุบันมักจะเปนการสํารวจเพ่ือการคํานวณ
ปริมาณไมในปา ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเก่ียวกับลักษณะ
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ของท่ีดินท่ีตนไมเหลานั้นข้ึนอยู พ้ืนท่ีปาไมนับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนในแงของการผลิตสินคาและ
บริการท่ีไมใชไม (non-wood products) เชน ดานนันทนาการ การจัดการลุมน้ํา สัตวปา หรือการใช
ท่ีดินปาไมเพ่ือกิจกรรมการใชท่ีดินอยางอ่ืนขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไมจึงกวางขวางยิ่งข้ึน 

 

  ปาไมมักมีพ้ืนท่ีกวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทาง
ปฏิบัติท่ีจะทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการตรวจวัด
ตนไมนั้นตองผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันท่ีจะไดรับขอมูลจากปาดังนั้นวิธีท่ีจะไดมาซ่ึงขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ คือ การตรวจวัดจากตัวอยางซ่ึงสามารถใหขอมูลท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงคของการ
สํารวจภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายตํ่ากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีกประการหนึ่ง 
คือ การศึกษาจากตัวอยางนั้นอาจใหผลลัพธท่ีนาเชื่อถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนในปา เนื่องจากการ
ตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาท่ีเลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling units) จึงมีขอดี คือ 

การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใชบุคลากรจํานวนนอยทําให
การฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลทําใหสามารถลดความผิดพลาดท่ีไมไดเกิด
จากการสุมตัวอยาง (non - sampling error) 
 

ประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไม 
 

  สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตาม
ความมุงหมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบื้องตน (reconnaissance) 
เปนการสํารวจอยางคราว ๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดูสภาพ
ปาท่ัว ๆ ซ่ึงการสํารวจเบ้ืองตนนี้จะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียดตอไป การ
สํารวจทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึง การสํารวจทรัพยากรปาไมเพ่ือรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับชนิดปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา ความสูงของตนไม 
ปริมาตรไม ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน (slope) การใช
ประโยชนท่ีดินและขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถ่ินซ่ึงจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะใช
ประโยชนในการวางแผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทําไมออก การสํารวจทรัพยากรปาไมของชาติ 

(national forest inventory) ซ่ึงเปนการสํารวจทรัพยากรปาไมท่ัวประเทศ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวางแผน
จัดการปาไมของประเทศตอไป และหากมีการสํารวจอยางตอเนื่องจะใชชื่อเรียกวา การสํารวจทรัพยากร
ปาไมแบบตอเนื่อง (continuous forest inventory) หรือท่ีเรียกกันในชื่อยอวา CFI 
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ชนิดของแปลงตัวอยาง 
 

   สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

  

   1. แปลงตัวอยางชั่วคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางท่ีสรางข้ึนใน
การเก็บสถิติขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน ความโตของตนไม นับจํานวน
ตนไม วัดความสูง เก็บขอมูลเก่ียวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ แปลงตัวอยางประเภทนี้ไมมีการหมาย
แนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพ่ือเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้งเดียวแลวก็
เลิกไป แปลงตัวอยางประเภทนี้สวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธ ี

 

   2. แปลงตัวอยางถาวร (permanent sample plot) สรางข้ึนเพ่ือเก็บสถิติขอมูล
แบบตอเนื่อง เชน การเก็บขอมูลเก่ียวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตาง ๆ แปลงตัวอยางท่ีสรางข้ึนจึง
ตองมีขอบเขตและเนื้อท่ีท่ีแนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพ่ือความสะดวกในการวัดขอมูลในคราว
ตอ ๆ ไป ซ่ึงแปลงตัวอยางถาวรดังกลาวนี้สวนใหญแลวมีวัตถุประสงคเพ่ือการคนควาศึกษาวิจัย 

(research sample plot) และเพ่ือการจัดการ (management sample plot) 
 

รูปรางของแปลงตัวอยาง 
 

   สถิตย (2525) จําแนกแปลงตัวอยางตามลักษณะรูปรางออกเปน 5 ชนิด คือ 

   1. แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) เชน แปลงตัวอยาง
เก่ียวกับการเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเก่ียวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน 

 

   2. แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square sample plot) ใชกันท่ัวไปในงาน
ศึกษาวิจัยท่ีมีการติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางใน
การศึกษาหาความเจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางใน
การศึกษาถึงการตัดสางขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงนั้นจะแตกตางกัน
ออกไป 
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  3. แปลงตัวอยางรูปวงกลม (circular sample plot) สวนใหญนํามาใชในการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม ซ่ึงเปนแปลงตัวอยางแบบชั่วคราว คือ เม่ือหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ท้ิงไปไมติดตาม
เก็บขอมูลอีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซ่ึงเหมาะในการ
นํามาใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะทําไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต ภายหลัง กลุม
สํารวจทรัพยากรปาไม (2547) ไดนําเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลงตัวอยางถาวร โดยการ
หมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับ วิธีการนี้ใหผลดีเนื่องจากไมตองวาง
หมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลําเอียงในการทําลายทรัพยากรปาไมในแปลง การติดตาม
เก็บขอมูลครั้งตอ ๆ ไปเพียงแตใชเครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจจับโลหะในการคนหาจุดก่ึงกลางแปลง  
 

  4. แปลงตัวอยางเปนแนว (strip sample plot) เปนแปลงตัวอยางท่ีใชชั่วคราวในการ
สํารวจแจงนับไม โดยทําการวัดไมทุกตนในขอบเขตท่ีถึงขนาดจํากัดท่ีตองการ แปลงตัวอยางแบบแนวนี้
อาจจะมีความกวางของแนวตั้งแต 5 – 20 เมตร สวนความยาวนั้นแลวแตลักษณะความยาวของพ้ืนท่ี แต
เนื่องจากพ้ืนท่ีของแปลงตัวอยางแบบนี้กวางขวางเกินไป ทําใหมีความสับสนในการนับไมไดงาย ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด ในปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสํารวจ 

 

   5. แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เปนการปรับปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในปาจากการสํารวจแบบแนว โดยประยุกตใชแปลงตัวอยางวงกลมหรือวงกลมซอนกันวางตามแนว
เสนตรงใหมีระยะหางเทากัน ซ่ึงใชในวิธีการแบบ line plot system 

 

ขนาดของแปลงตัวอยาง 

   สถิตย (2525) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตาง ๆ ท่ีมีการใชงาน ดังนี้ ขนาด
แปลงตัวอยางของ Rollet ท่ีใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมขนาด 100 x100 เมตร มีเนื้อท่ี 1 เฮกตาร 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทา ๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใช
แปลงตัวอยางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) หรือ transects ซ่ึงมีขนาดความกวาง 1 

chain (20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10 เฮกตาร แต
แลวเขาไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กท่ีมีขนาดความกวาง 1 chain และยาวอีก 2 chain ซ่ึง
มีเนื้อท่ี 0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสํารวจแบบแนว (strip) นั้น นิยม
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ใชความกวางต้ังแต 10 – 50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือสภาพปา แตเม่ือคิดเปน
เนื้อท่ีแลวประมาณ 0.2 เฮกตาร 

   ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางท่ีมีเนื้อท่ี 0.01 – 

0.03 เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลังแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม
ของชาติในฟนแลนด 
 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีความผันแปรจํานวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรป
ตอนเหนือ นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือ ขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร) 
 

   Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิต (2525) ไดทดลองใชท้ังแปลงตัวอยาง
ขนาดใหญ 0.25 – 0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน 

(concentric sample plot) ในการสํารวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2499 – 

2504 และในท่ีสุดเขาไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กท่ีมีเนื้อท่ี 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอนกัน 

มีประสิทธิภาพดีกวาขนาดใหญในการสํารวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย 

  

  พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพ้ืนท่ีปาดิบชื้นในประเทศไทย
กําลังถูกทําลายเปนจํานวนมาก เพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนในการทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน 

สวนผลไมเชิงเด่ียว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัดโคน
และเผาทําลายปาทําใหพ้ืนดินเปดโลงกับอากาศ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในการเพ่ิมความ
รอนใหกับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เม่ืออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของอากาศทํา
ใหมวลของอากาศรองรับไอน้ําในปริมาณท่ีมากข้ึน ทําใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมีโอกาสตกแลวก็
จะตกลงมาเปนจํานวนมาก ท้ังนี้สามารถสังเกตไดจากการกระจุกตัวของฝนท่ีตกมาในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของ
ประเทศไทย กอใหเกิดเปนน้ําปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้ําใชในบริเวณท่ีไมไกล
ไปจากกันมากนัก การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมโดยเฉพาะบริเวณตนน้ําลําธาร เพ่ือเปลี่ยนสภาพไปเปนพ้ืนท่ีใช
ประโยชนรูปแบบตาง ๆ ท้ังจากหนวยงานของรัฐหรือประชาชน นับเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีมานานตั้งแตเริ่มมี
นโยบายเปดปา ใหสัมปทานไปจนถึงปดปาสัมปทานแลวก็ตาม แตพ้ืนท่ีปาไมก็ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรัฐบาลมีการนํานโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนมาใชปฏิบัติ พ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณก็
มีแนวโนมท่ีจะถูกทําลายสูงข้ึน การกระทําดังกลาว นอกจากจะนํามาซ่ึงความเสียหายตอสมดุลธรรมชาติ
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และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไมแลว ผลกระทบทางออมท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง
และเปนท่ีกลาวถึงอยูเสมอ ๆ ไดแก การเกิดน้ําปาไหลหลาก อุทกภัยน้ําทวม แผนดินถลม การเสื่อมสภาพ
หรือขาดความอุดมสมบูรณของดินการต้ืนเขินของลําธาร สภาวะแหงแลง และความวิปริตของสภาพอากาศ 

ลวนแตสรางความเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซ่ึงสงผลกระทบเปนปญหา
เรื่องโลกรอนในปจจุบัน นอกจากนี้ในปจจุบันปาธรรมชาติไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
อันเนื่องมาจากสาเหตุท้ังทางตรงและทางออมสาเหตุทางตรงประกอบดวย กิจกรรมของมนุษยท่ีลุกล้ําบุกรุก
พ้ืนท่ีปา การขยายตัวทางการเกษตร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การตัดไม สภาพภูมิอากาศ ไฟปา และ
การรุกรานของตางดาว สวนสาเหตุทางออมประกอบดวย ความลมเหลวของการใชนโยบายท่ีไมเหมาะสม
ของรัฐบาล ความยากจนของประชากร ความซับซอนทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และการเมือง 
(IUCN, 2008) และการถือครองท่ีดินนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดตามความตองการของมนุษย ซ่ึง
เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม (Brannstrom et al., 2008) 

  ปาเขตรอนท่ัวโลกมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรมนุษยและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน (Mondal et al., 2010) ซ่ึงสอดคลองกับ 
Wakeel et al. (2005) ท่ีทําการศึกษาดานการบริหารจัดการปาและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
ใน Himalaya ประเทศอินเดียพบวา ระหวางป 1967–1977 พ้ืนท่ีปาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร กิจกรรมดานการเกษตร การตัดไม โดยเฉพาะการขยายตัวทางการเกษตร 
มีผลทําใหพ้ืนท่ีปาไมเกิดการเปลี่ยนแปลงเดนชัดท่ีสุด 

อุทยานแหงชาติเปนพ้ืนท่ีคุมครองท่ีมีความสําคัญยิ่งในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและ
การนันทนาการ รวมท้ังการศึกษา คนควา วิจัย ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวครอบคลุมระบบนิเวศท่ีเอ้ืออํานวย
ตอการปองกันรักษาตนน้ําลําธาร ปองกันการชะลางการพังทลายของหนาดิน เปนแหลงสงวนพันธุพืช เปนท่ี
อยูอาศัยของสัตวปา พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติจึงอาจทําหนาท่ีรองรับการใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ 
(สัมฤทธิ์, 2535) ในการบริหารงานอุทยานแหงชาติ จึงจําเปนตองมีแผนการจัดการเพ่ือใชเปนเครื่องมือชี้นําการ
บริหารและปฏิบัติในแตละดาน เชน การใชประโยชนพ้ืนท่ี การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว การใหความรูทางธรรมชาติ การศึกษาวิจัย 
และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติกลับสูความสมบูรณ (ชอ และพิชา, 2532 อางถึงใน สํานักอุทยาน
แหงชาต,ิ 2551) 
 


