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การตรวจเอกสาร
ขอมูลทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาศรีพังงา (ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี), 2554)
1. ที่ตั้งและตําแหนงทางภูมิศาสตรของอุทยานแหงชาติศรีพังงา อยูระหวางเสนรุงที่ 8
องศา 53 ลิปดา ถึง 9 องศา 20 ลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 98 องศา 23 ลิปดา ถึง 98 องศา 31 ลิปดา
ตะวันออก หรือระหวางคาพิกัดทางภูมิศาสตร 432880 – 448635 ตะวันออก และ 982885 – 1032890
เหนือ ของ P โซน 47 ในระบบ UTM ตั้งอยูทองที่จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 246.08 ตารางกิโลเมตร
หรือ 153,800 ไร โดย (ภาพที่ 1)
อุทยานแหงชาติศรีพังงามีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

จดเขตกิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
จดพื้นที่ปาเขตอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
จดพื้นที่เกษตรกรรมใน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
จดอําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ประวัติความเปนมา อุทยานแหงชาติศรีพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมทองที่อําเภอคุระบุรี
และอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เปนอุทยานแหงชาติ 1 ในจํานวน 5 แหง ของโครงการจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ซึ่งมีสภาพปาอุดมสมบูรณและสวยงามตามธรรมชาติ เปน
แหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ มีสัตวปาชุกชุม และจุดเดนทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน น้ําตก หนาผา
อุทยานแหงชาติศรีพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 153,800 ไร หรือ 246.08 ตารางกิโลเมตร ในตนเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2529 ราษฎรอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไดเสนอผาน นายบรม ตันเถียร รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหทางราชการจัดตั้งพื้นที่บริเวณน้ําตกตําหนัง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
เปนอุทยานแหงชาติ เพื่อปรับปรุงเปนสถานที่ทองเที่ยวและอนุรักษไวเปนแหลงตนน้ํา กองอุทยาน
แหงชาติ กรมปาไม จึงไดเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2529 พิจารณาจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหจ ัด ตั ้ง พื ้น ที ่ปา บริเ วณน้ํ า ตกตํ า หนัง เปน อุท ยานแหง ชาติเ พื่อ เปน การเฉลิม พระเกีย รติ เดือ น
พฤษภาคม 2529 กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ไดมีคําสั่งที่ 877/2529 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2529
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ให นายธวัช ไชยพัฒน เจาพนักงานปาไม 4 ไปดําเนินการสํารวจและจัดตั้งพื้นที่บริเวณปาน้ําตกตําหนัง
เปนอุทยานแหงชาติ โดยใชชื่อวา “อุทยานแหงชาติศรีพังงา” จากรายงานการสํารวจตามหนังสือ ที่ กษ
0713 (ศง)/32 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2529 บริเวณดังกลาวมีสภาพปาสมบูรณ มีทิวทัศนและจุดเดนทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม กองอุทยานแหงชาติ ไดดําเนินการจัดตั้งอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณที่ดินปาเทือกเขานมสาว ในทองที่ตําบลคุระ ตําบลแมนางขาว ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี และ
ตําบลบางนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ใหเปนอุทยานแหงชาติ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เลม 105 ตอนที่ 60 ลงวันที่ 16 เมษายน 2531 เปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 56 ของประเทศ
3. ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติศรีพังงา มีลักษณะเปนภูเขาสูง สลับซับซอน
ติดตอกันเปนเทือกเขาในแนว เหนือ – ใต โดยมียอดเขาสูงที่สําคัญ ไดแก เขาแดน เขาพระหมี เขาพอตา
หลวงแกว เขายา และเขานมสาว บริเวณเทือกเขาจะมีสภาพปาที่สมบูรณเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา เปน
ตนกําเนิดลําหวยตาง ๆ มากมาย ทําใหเกิดจุดเดนทางธรรมชาติประเภทน้ําตก หนาผา และสภาพปาที่
สวยงาม มีตนน้ําลําธารมากมาย เชน คลองคุรอด คลองตําหนัง คลองแพรกขวา คลองแพรกซาย คลองบางแดง
คลองบางวัน คลองหลักเขต และคลองบางใหญ
4. ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติศรีพังงาไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกเกือบตลอดป มีเพียง 2 ฤดูกาล โดยฤดูรอนจะเริ่มตั้งแต
เดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ซึ่งสภาพอากาศจะชื้นและไมหนาว
หรือรอนจัด มีอุณหภูมิตั้งแต 26-29 องศาเซลเซียส ตลอดป
5. ลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงา (ภาพที่ 2) รองรับดวยหิน
สามารถจัดแบงตามลําดับอายุ ไดดังนี้
- ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CP)
กลุ  ม หิ น แก ง กระจาน เป น ชื ่ อ ที ่ ใ ช เ รี ย กหิ น ยุ ค คาร บ อนิ เ ฟอรั ส -เพอร
เมี ย น (อายุประมาณ 350-245 ลานป) สวนใหญประกอบดวย หินทราย หินดินดาน และหินโคลน ซึ่งมี
หนวยยอยของกลุมหินแกงกระจานในพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงา ที่พบ 1 หมวด ไดแก
1) หมวดหินเขาพระ (CPkp) ประกอบดวยหินโคลน แทรกสลับดวยหินทราย
เนื้อควอตซ และบริเวณตอนบนมีเลนสของหินกรวดมน หินโคลนมีสีเทาแกมเขียว สีเทา แสดงแถบชั้นบาง
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ชัดเจน และแสดงแนวแตกเรียบบริเวณใกลแนวรอยเลื่อน หินทรายเนื้อควอตซมีสีขาว สีขาวขุน เนื้อ
ละเอียดถึงปานกลาง เม็ดกึ่งมน ความกลมปานกลาง พบทางดานทิศใตของพื้นที่
- ยุคเพอรเมียน (P) (อายุประมาณ 300-250 ลานป) สามารถจําแนกได 2 กลุมยอย
ไดแก
1) หินชุดตะนาวศรี (CP1) ประกอบดวยหินโคลนปนกรวดสีเทาและเทาดําที่มี
กรวดเปนพวกหินกรวดมนเล็กและใหญ เปนชั้นหินหนาถึงหนามาก และมีหินโคลนเปนชั้นบาง ซึ่งเห็นได
อยางชัดเจน มีโครงสรางหลายแบบ เชน แบบลื่นไถลในชั้น (slump structure) แบบถูกทําลายดวยสิ่งมีชีวิต
(bioturbation) พบไดทั่วไปของพื้นที่
2) หินชุดราชบุรี (CP2 หรือ P ในแผนที่) ประกอบดวย หินปูน หินปูนเนื้อ
โดโลไมต และหินโดโลไมต มีสีเทาถึงสีเทาเขมไมแสดงชั้น มีหินเชิรตเปนกระเปาะ พบบริเวณทางดาน
ทิศใตของพื้นที่
- ยุคจูเรสซิก (J) (อายุประมาณ 210-140 ลานป) สามารถจําแนกได 1 หมวด ดังนี้
1) หินแกรนิตยุคจูเรสซิก (Jgr) ซึ่งประกอบดวยหินแกรนิตเนื้อปานกลางถึงเนื้อ
ละเอียด และเปนดอก เปนหินอัคนีสีเขมประกอบดวยผลึกแรเฟลสปาสีขาว ขนาดเล็กลอมรอบดวยผลึก
ละเอียดสีมวง พบกลางพื้นที่และทางดานทิศเหนือของพื้นที่
- ยุคครีเทเชียส(K) หินยุคนี้มีอายุประมาณ 140-65 ลานป พบการการกระจายตัว
บริเวณทางทิศเหนือของพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงา ประกอบดวยหมวดหินยอยในพื้นที่ 1 หมวด ไดแก
1) หิ นอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคครีเทเซียส (Kgr) ประกอบด วย
หินแกรนิตเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อสม่ําเสมอและเนื้อดอก มีการเรียงตัวของแรในบริเวณที่ใกลกับรอย
เลื่อน บางแหงแรเฟลดสปารเปนรูปตา สวนใหญแลวจะแทรกดันเขามาในกลุมหินแกงกระจาน ทําใหเกิด
แรดีบุก
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- ยุคควอเทอรนารี (Q)
ตะกอนรวน ยุคควอเทอรนารี หมายถึง ตะกอนรวนพวกกรวด ทราย ดินและดินเหนียว
ที่ยังไมแข็งตัว กลายเปนหินอายุประมาณ 1.8 ลานปจนถึงปจจุบัน สามารถจําแนกตะกอนรวนในพื้นที่
โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดลอมของการตกตะกอนในพื้นที่ออกเปน 3 หมวด ดังนี้
1) ตะกอนน้ําพา (Qa) ประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว
ที่ถูกน้ําพัดไปสะสมตัวอยางเปนระบบ มีอิทธิพลของความลาดชัน และน้ําผิวดินปะปนบางจึงไดตะกอน
หลายชนิดปนกัน พบตรงกลางพื้นที่
2) ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยูกับที่ (Qc) ประกอบดวยเศษหิน
ชนิดตางๆ ปนกับทราย ดินลูกรัง และศิลาแลง ตะกอนถูกพัดพาไมไกลจากแหลงจึงมักพบตามเชิงเขาหรือ
ขอบแอง หนวยตะกอนนี้ใชเปนแหลงดินถมสําหรับการกอสรางได พบทางดานทิศเหนือของพื้นที่
3) ตะกอนตะพักลําน้ํา (Qt) ประกอบดวย กรวดและทราย เกิดจากเมื่อแมน้ํา
กัดเซาะทางดิ่งมากขึ้นปรากฏเปนภูมิประเทศขั้นบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรปลูกพืชไดบางชนิด
พื้นที่บริเวณนี้มีระดับสูงไมอยูในเขตน้ําทวมขังเหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัยแตอาจประสบกับการไหลหลาก
ของทางน้ํา พบทางตอนใตของพื้นที่
6. ลักษณะทางปฐพีวิทยาของพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงา (ภาพที่ 3) จากการสํารวจ
โดยกรมพัฒนาที่ดินระบุวาเปนดินที่จัดอยูในชุดดิน 26, 32, 39, 45, 50, 53, 62 และ ML โดยพื้นที่สวนใหญ
จะเปนชุดดินที่ 62 หรือ slope complex ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกวา
รอยละ 35 ลักษณะและสมบัติของดินที่พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีความอุดมสมบูรณแตกตาง
กันไปแลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิด มักมีเศษหินหรือกอนหินโผลกระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุม
ดวยปาไมตาง ๆ การใชประโยชนไมควรใชประโยชนทางการเกษตร ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปา ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากกลุมชุดดินแลว พบวาดินในพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงาเปนดินที่ระบายน้ําคอนขางดี แต
มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา
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7. ชั้นคุณภาพลุมน้ําอุทยานแหงชาติศรีพังงา (ภาพที่ 4) มีพื้นที่ประมาณ 250.42 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญรอยละ 53.97 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 135.15 ตารางกิโลเมตร อยูในชั้น
คุณภาพลุมน้ําที่ 1A รองลงมาไดแก รอยละ 28.96, 14.64, 1.64, 0.72 และ 0.04 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ
ประมาณ 72.52, 36.67, 4.18, 1.81 และ 0.09 ตารางกิโลเมตร อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 2, 4, 1B, 3
และ 1AR ตามลําดับ
8. ทรัพยากรปาไม พื้นที่สวนใหญของอุทยานแหงชาติศรีพังงาประกอบดวยปาดิบชื้น เปน
ไมไมผลัดใบสภาพปาคอนขางชื้น มีพรรณไมที่สําคัญ 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 สวนพืชพื้นลางรกทึบดวย หวาย (Calamus spp.) เถาวัลย
วาน สมุนไพร ระกํา (Salacca wallicniana C.Mart) มอส (scientific name) และเฟรนชนิดตาง ๆ รวมทั้ง
ไผ (Bambusoideae) หลายชนิด
9. ทรัพยากรสัตวปา อุทยานแหงชาติศรีพังงามีสัตวปาชุกชุม เนื่องจากพื้นที่ติดกับปา
เหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎรธานี ทําใหสัตวปาอพยพหนีน้ําอันเกิดจากการปดกั้นเขื่อนกักน้ํา 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) ลิ ง (Macaca spp.) ค าง
(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 กิ้งกา (Calotes versicolor) ฯลฯ ทั้ง
ยังมีสัตว สะเทินน้ําสะเทินบก เชน กบทูด (Limnonectes blythii) คางคก (Bufo melanostictus
Schneider, 1799) เขียด อึ่งอาง (Kaloula pulchra Gray, 1831) และปลาที่สวยงามอยูมากมายตามแอง
น้ําตาง ๆ
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติศรีพังงา
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554)
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงา
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554)
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะทางปฐพีวิทยาของพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงา
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554)
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุมน้ําพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีพังงา
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554)
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ความหมายของสังคมพืช
ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของ
พันธุพืชชนิ ดตา ง ๆ มีความสั มพัน ธกัน ระหว างชนิดไมเหลานั้น กับป จจัย แวดลอมที่ เปน สิ่งมี ชีวิต และ
สิ่งไมมีชีวิตในพื้นที่นั้นดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซึ่งถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดที่จะ
กอใหเกิดความเขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพื้นที่จริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดิบแลง สังคม
ปาเต็งรัง สังคมปาผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชที่กําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสรางและมีพื้นที่
ที่แนนอน ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคําวา Association ซึ่งหมายถึง สังคมที่บอกถึงองคประกอบ
ของชนิดไมในสังคมอยางแนนอนในระดับหนึ่ง ในแตละ Association ประกอบไปดวยหมูไม (Stand) ตาง
ๆ ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพื้นที่จริงและมีขอบเขต (ภาควิชา
ชีววิทยาปาไม, 2552)
หลักการจําแนกสังคมพืช
1. ศึกษารูปชีวิตและรูปการเจริญเติบโตของพืชสวนใหญในสังคม (Dominant life
form or growth form in community) ระบบการจําแนกรูปแบบชีวิตที่ควรใชเปนพื้นฐานในการสังเกต
ไดแก ระบบของ Du Rietz ซึ่งมีการจําแนกพืชชั้นสูง จําพวกไมยืนตนเนื้อแข็ง (Woody plants) ดังนี้
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
ความสําคัญมากในการจําแนกสังคมพืชในขั้นรายละเอียด โดยเฉพาะพืชที่เปนดัชนี (indicator species) ของ
สังคมในชั้นเรือนยอดตาง ๆ พันธุไมดัชนีที่สําคัญของสังคมปาเมืองไทย เชน ปาดงดิบชื้น (Moist Tropical
Rain Forest) ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ (Intsia palembanica) เปนตน
3. ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช (Community structure) หมายถึง การกระจายดาน
พื้นที่ ความหลากหลาย และความมากมายของชนิดพันธุ ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืชนั้น สวน
ใหญพิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และความมากมายของชนิด (Species diversity and
abundance) การกระจายทางดานตั้ง (Vertical distribution) และการกระจายดานราบ (Horizontal
distribution) จากองคประกอบทั้ง 3 ประการนี้นับวา มีความสําคัญในการจําแนกสังคมพืชในทองที่มาก
(ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
ความหลากหลายและความมากมาย (Species diversity and abundance)
ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจํานวนชนิด และจํานวนตนในแตละชนิด
ความหลากหลาย ขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมที่จะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด
และแตละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งในปาดงดิบ จะมีความหลากหลาย
มากกวาปาผลัดใบ (การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวยพื้นที่)
ความมากมาย (abundance) หมายถึง การวัดจํานวนตนที่มีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดย
ใชการประเมินจากความบอยครั้งของการพบ การประเมินนิยมใช 5 ระดับ คือ หายาก (rare) ขึ้นหาง ๆ
(uncommon) พบปานกลาง (Frequent) พบมาก (Common) พบมาก ๆ (Very common) (ภาควิชา
ชีววิทยาปาไม, 2552)
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การกระจายดานตั้ง (Vertical distribution)
เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรับตัว
เพื่อการแกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นหลัก ๆ ของ
พันธุพืช (layer) อาจแบงไดดังนี้ คือ
1. เรือนยอดชั้นบนสุด (top canopy) ในปาชนิดตาง ๆ จะมีความสูงตาง ๆ กัน ซึ่งใน
ชั้นนี้ อาจแบงออกเปนชั้น emergency layer คือ ชั้นที่มีเรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอื่น ๆ และขึ้นอยู
หาง ๆ กัน ชั้นเรือนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสูงชั้นบนสุดมักเกิน 40 เมตรขึ้นไป
สําหรับปาดิบแลงมักเกิน 35 เมตรขึ้นไป
2. เรือนยอดชั้นรอง (middle canopy) อาจแบงออกไดเปนหลาย ๆ ชั้นในปาบางชนิด
เชน เรือนยอดชั้นที่ 2 (second layer) เรือนยอดชั้นที่ 3 (third layer) เปนตน
นอกจากนี้ ยังสามารถจําแนกชั้นเรือนยอดของไมพื้นลาง ออกไดเปน ชั้นไมพุม (under
story or shrub layer) ชั้นพืชลมลุกและหญา (field layer or undergrowth) ชั้นผิวดิน (ground
layer) และชั้นใตดิน (underground layer) (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
การกระจายทางดานราบ (horizontal distribution)
การกระจายทางดานราบที่ใชการประเมินดวยสายตา ในสังคมพืชตาง ๆ นั้น สวนใหญ
เปนการวัดความหนาแนนของตนไมทั้งหมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถี่หางของตนไมในปา จะ
แบงออกไดตามลักษณะการจําแนกเรือนยอด ซึ่งใชในการจําแนกสังคมพืชดวยสายตา ที่เรียกวา Primary
structural grouping ดังนี้ คือ
1. ปาเรือนยอดปด (closed vegetation) หมายถึง ปาที่มีความถี่ของตนไมมาก (ถี่มาก)
เรือนยอดซอนทับ และตอเนื่องกันไปไมขาดตอน
2. ปาเรือนยอดเปด (open vegetation) หมายถึง ปาที่มีชวงระหวางตน (ความถี่)
จะตองไมหางกันเกินกวา 2 เทา ของความกวางของเรือนยอดของไมเดนในสังคมพืช
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3. ปาเรือนยอดหาง (sparse vegetation) หมายถึง สังคมพืชที่พันธุไมเดนในสังคม
และไมชั้นรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรือนยอด
นอกจากนี้ ความเดนของพันธุไมในสังคมพืชยังเปนสิ่งสําคัญอันหนึ่งในการจําแนกสังคม
ดวยสายตา โดยใชการประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลําตน การปกคลุมดินของเรือนยอด
และการมีอิทธิพลในสังคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซึ่งไมในแตละระดับจะมี
ความสามารถในการแกงแยงแสงสวางที่แตกตางกันไปคือ
1. ไมเดนนํา (dominant) เปนไมในเรือนยอดชั้นสูงสุด ที่มีความสามารถในการแกงแยง
แสงสวางไดมากที่สุด
2. ไมเดนรอง (codominant) เปนไมที่มีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบังทาง
ดานขางจากไมเดนนํา
3. ไมระดับกลาง (intermediate) เปนไมที่ถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทนอยู
ไดโดยสมบูรณ เนื่องจากถูกบดบังโดยไมเดน จึงทําใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย
4. ไมถูกบีบ (suppressed) เปนไมที่กอตัวอยูในระดับต่ํากวาไมอื่น หรือไมที่กําลังจะ
ตาย ซึ่งความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยที่สุด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
การสํารวจทรัพยากรปาไม
สถิตย (2525) ไดใหคํานิยามของการสํารวจทรัพยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชที่ดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน
ขนาดความโต ปริมาณไมชั้นรอง ปริมาณการสืบพันธุ ปริมาตรไม รวมตลอดถึงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
ลักษณะสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
วางแผนทําไมออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป
การสํารวจทรัพยากรปาไมทั้งในอดีตและปจจุบันมักจะเปนการสํารวจเพื่อการคํานวณ
ปริมาณไมในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
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ของที่ดินที่ตนไมเหลานั้นขึ้นอยู พื้นที่ปาไมนับวันจะมีความสําคัญมากขึ้นในแงของการผลิตสินคาและ
บริการที่ไมใชไม (non-wood products) เชน ดานนันทนาการ การจัดการลุมน้ํา สัตวปา หรือการใช
ที่ดินปาไมเพื่อกิจกรรมการใชที่ดินอยางอื่นขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไมจึงกวางขวางยิ่งขึ้น
ปาไมมักมีพื้นที่กวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทาง
ปฏิบัติที่จะทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการตรวจวัด
ตนไมนั้นตองผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันที่จะไดรับขอมูลจากปาดังนั้นวิธีที่จะไดมาซึ่งขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ คือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึ่งสามารถใหขอมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงคของการ
สํารวจภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายต่ํากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีกประการหนึ่ง
คือ การศึกษาจากตัวอยางนั้นอาจใหผลลัพธที่นาเชื่อถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนในปา เนื่องจากการ
ตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาที่เลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling units) จึงมีขอดี คือ
การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใชบุคลากรจํานวนนอยทําให
การฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหสามารถลดความผิดพลาดที่ไมไดเกิด
จากการสุมตัวอยาง (non - sampling error)
ประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไม
สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตาม
ความมุงหมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบื้องตน (reconnaissance)
เปนการสํารวจอยางคราว ๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดูสภาพ
ปาทั่ว ๆ ซึ่งการสํารวจเบื้องตนนี้จะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียดตอไป การ
สํารวจทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึง การสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับชนิดปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา ความสูงของตนไม
ปริมาตรไม ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน (slope) การใช
ประโยชนที่ดินและขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถิ่นซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานที่จะใช
ประโยชนในการวางแผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทําไมออก การสํารวจทรัพยากรปาไมของชาติ
(national forest inventory) ซึ่งเปนการสํารวจทรัพยากรปาไมทั่วประเทศ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผน
จัดการปาไมของประเทศตอไป และหากมีการสํารวจอยางตอเนื่องจะใชชื่อเรียกวา การสํารวจทรัพยากร
ปาไมแบบตอเนื่อง (continuous forest inventory) หรือที่เรียกกันในชื่อยอวา CFI
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ชนิดของแปลงตัวอยาง
สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. แปลงตัวอยางชั่วคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่สรางขึ้นใน
การเก็บสถิติขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เชน ความโตของตนไม นับจํานวน
ตนไม วัดความสูง เก็บขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ แปลงตัวอยางประเภทนี้ไมมีการหมาย
แนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้งเดียวแลวก็
เลิกไป แปลงตัวอยางประเภทนี้สวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี
2. แปลงตัวอยางถาวร (permanent sample plot) สรางขึ้นเพื่อเก็บสถิติขอมูล
แบบตอเนื่อง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตาง ๆ แปลงตัวอยางที่สรางขึ้นจึง
ตองมีขอบเขตและเนื้อที่ที่แนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพื่อความสะดวกในการวัดขอมูลในคราว
ตอ ๆ ไป ซึ่งแปลงตัวอย างถาวรดังกลาวนี้สวนใหญแลวมีวัตถุประสงคเพื่อการคนควาศึกษาวิจั ย
(research sample plot) และเพื่อการจัดการ (management sample plot)
รูปรางของแปลงตัวอยาง
สถิตย (2525) จําแนกแปลงตัวอยางตามลักษณะรูปรางออกเปน 5 ชนิด คือ
1. แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) เชน แปลงตัวอยาง
เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน
2. แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square sample plot) ใชกันทั่วไปในงาน
ศึกษาวิจัยที่มีการติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางใน
การศึกษาหาความเจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางใน
การศึกษาถึงการตัดสางขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงนั้นจะแตกตางกัน
ออกไป
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3. แปลงตัวอยางรูปวงกลม (circular sample plot) สวนใหญนํามาใชในการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนแปลงตัวอยางแบบชั่วคราว คือ เมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ทิ้งไปไมติดตาม
เก็บขอมูลอีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่งเหมาะในการ
นํามาใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะทําไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต ภายหลัง กลุม
สํารวจทรัพยากรปาไม (2547) ไดนําเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลงตัวอยางถาวร โดยการ
หมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับ วิธีการนี้ใหผลดีเนื่องจากไมตองวาง
หมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลําเอียงในการทําลายทรัพยากรปาไมในแปลง การติดตาม
เก็บขอมูลครั้งตอ ๆ ไปเพียงแตใชเครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจจับโลหะในการคนหาจุดกึ่งกลางแปลง
4. แปลงตัวอยางเปนแนว (strip sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่ใชชั่วคราวในการ
สํารวจแจงนับไม โดยทําการวัดไมทุกตนในขอบเขตที่ถึงขนาดจํากัดที่ตองการ แปลงตัวอยางแบบแนวนี้
อาจจะมีความกวางของแนวตั้งแต 5 – 20 เมตร สวนความยาวนั้นแลวแตลักษณะความยาวของพื้นที่ แต
เนื่องจากพื้นที่ของแปลงตัวอยางแบบนี้กวางขวางเกินไป ทําใหมีความสับสนในการนับไมไดงาย ทําใหเกิด
ขอผิดพลาด ในปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสํารวจ
5. แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เปนการปรับปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในปาจากการสํารวจแบบแนว โดยประยุกตใชแปลงตัวอยางวงกลมหรือวงกลมซอนกันวางตามแนว
เสนตรงใหมีระยะหางเทากัน ซึ่งใชในวิธีการแบบ line plot system
ขนาดของแปลงตัวอยาง
สถิตย (2525) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตาง ๆ ที่มีการใชงาน ดังนี้ ขนาด
แปลงตัวอยางของ Rollet ที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมขนาด 100 x100 เมตร มีเนื้อที่ 1 เฮกตาร
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทา ๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใช
แปลงตัวอยางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่งมีขนาดความกวาง 1
chain (20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10 เฮกตาร แต
แลวเขาไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีขนาดความกวาง 1 chain และยาวอีก 2 chain ซึ่ง
มีเนื้อที่ 0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสํารวจแบบแนว (strip) นั้น นิยม
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ใชความกวางตั้งแต 10 – 50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือสภาพปา แตเมื่อคิดเปน
เนื้อที่แลวประมาณ 0.2 เฮกตาร
ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางที่มีเนื้อที่ 0.01 –
0.03 เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลังแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม
ของชาติในฟนแลนด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจํานวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรป
ตอนเหนือ นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือ ขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร)
Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิต (2525) ไดทดลองใชทั้งแปลงตัวอยาง
ขนาดใหญ 0.25 – 0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน
(concentric sample plot) ในการสํารวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2499 –
2504 และในที่สุดเขาไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอนกัน
มีประสิทธิภาพดีกวาขนาดใหญในการสํารวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย
พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพื้นที่ปาดิบชื้นในประเทศไทย
กําลังถูกทําลายเปนจํานวนมาก เพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนในการทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน
สวนผลไมเชิงเดี่ยว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัดโคน
และเผาทําลายปาทําใหพื้นดินเปดโลงกับอากาศ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในการเพิ่มความ
รอนใหกับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของอากาศทํา
ใหมวลของอากาศรองรับไอน้ําในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมีโอกาสตกแลวก็
จะตกลงมาเปนจํานวนมาก ทั้งนี้สามารถสังเกตไดจากการกระจุกตัวของฝนที่ตกมาในพื้นที่ตาง ๆ ของ
ประเทศไทย กอใหเกิดเปนน้ําปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้ําใชในบริเวณที่ไมไกล
ไปจากกันมากนัก การบุกรุกพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะบริเวณตนน้ําลําธาร เพื่อเปลี่ยนสภาพไปเปนพื้นที่ใช
ประโยชนรูปแบบตาง ๆ ทั้งจากหนวยงานของรัฐหรือประชาชน นับเปนปญหาเรื้อรังที่มีมานานตั้งแตเริ่มมี
นโยบายเปดปา ใหสัมปทานไปจนถึงปดปาสัมปทานแลวก็ตาม แตพื้นที่ปาไมก็ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลมีการนํานโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนมาใชปฏิบัติ พื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณก็
มีแนวโนมที่จะถูกทําลายสูงขึ้น การกระทําดังกลาว นอกจากจะนํามาซึ่งความเสียหายตอสมดุลธรรมชาติ
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และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไมแลว ผลกระทบทางออมที่นับวันจะทวีความรุนแรง
และเปนที่กลาวถึงอยูเสมอ ๆ ไดแก การเกิดน้ําปาไหลหลาก อุทกภัยน้ําทวม แผนดินถลม การเสื่อมสภาพ
หรือขาดความอุดมสมบูรณของดินการตื้นเขินของลําธาร สภาวะแหงแลง และความวิปริตของสภาพอากาศ
ลวนแตสรางความเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบเปนปญหา
เรื่องโลกรอนในปจจุบัน นอกจากนี้ในปจจุบันปาธรรมชาติไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
อันเนื่องมาจากสาเหตุทั้งทางตรงและทางออมสาเหตุทางตรงประกอบดวย กิจกรรมของมนุษยที่ลุกล้ําบุกรุก
พื้นที่ปา การขยายตัวทางการเกษตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การตัดไม สภาพภูมิอากาศ ไฟปา และ
การรุกรานของตางดาว สวนสาเหตุทางออมประกอบดวย ความลมเหลวของการใชนโยบายที่ไมเหมาะสม
ของรั ฐบาล ความยากจนของประชากร ความซับ ซอนทางสังคม เศรษฐกิจวัฒ นธรรม และการเมือง
(IUCN, 2008) และการถือครองที่ดินนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดตามความตองการของมนุษย ซึ่ง
เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม (Brannstrom et al., 2008)
ป าเขตร อนทั่ วโลกมี กระบวนการเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ ว เนื่ องจากการเพิ่ มขึ้ นของ
ประชากรมนุษยและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (Mondal et al., 2010) ซึ่งสอดคลองกับ
Wakeel et al. (2005) ที่ทําการศึกษาดานการบริหารจัดการปาและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ใน Himalaya ประเทศอินเดียพบวา ระหวางป 1967–1977 พื้นที่ปาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมดานการเกษตร การตัดไม โดยเฉพาะการขยายตัวทางการเกษตร
มีผลทําใหพื้นที่ปาไมเกิดการเปลี่ยนแปลงเดนชัดที่สุด
อุทยานแหงชาติเปนพื้นที่คุมครองที่มีความสําคัญยิ่งในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและ
การนันทนาการ รวมทั้งการศึกษา คนควา วิจัย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวครอบคลุมระบบนิเวศที่เอื้ออํานวย
ตอการปองกันรักษาตนน้ําลําธาร ปองกันการชะลางการพังทลายของหนาดิน เปนแหลงสงวนพันธุพืช เปนที่
อยู อาศั ย ของสั ตว ป า พื้ น ที่ อุทยานแหงชาติจึงอาจทําหนาที่ร องรับ การใชป ระโยชนในรูป แบบตาง ๆ
(สัมฤทธิ์, 2535) ในการบริหารงานอุทยานแหงชาติ จึงจําเปนตองมีแผนการจัดการเพื่อใชเปนเครื่องมือชี้นําการ
บริ หารและปฏิ บั ติ ในแต ละด าน เช น การใช ประโยชน พื้ นที่ การพั ฒนาสิ่ งอํ านวยความสะดวกเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว การใหความรูทางธรรมชาติ การศึกษาวิจัย
และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติกลับสูความสมบูรณ (ชอ และพิชา, 2532 อางถึงใน สํานักอุทยาน
แหงชาติ, 2551)

