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การตรวจเอกสาร 
 

ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาติคลองพนม 
 
  1.  ที่ต้ังและอาณาเขต อทุยานแหงชาติคลองพนม ต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ 8 องศา 37 ลิปดา - 
8 องศา 54 ลิปดา เหนือ และอยูระหวางเสนแวงที่ 98 องศา 30 ลิปดา - 98 องศา 46 ลิปดา 
ตะวันออก อยูในทองที่ตําบลคลองศก ตําบลพนม และตําบลพลูเถ่ือน อําเภอพนม จงัหวัดสรุาษฎรธานี 
ที่ทําการต้ังอยูทีห่มูที่ 4 ตําบลคลองศก บรเิวณหลกักิโลเมตรที่ 90 ของทางหลวงหมายเลข 401 
(ถนนสาย สุราษฎรธานี – ตะกั่วปา) ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล มีเน้ือที่ประมาณ 410.4 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 256,500 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังน้ี ทิศเหนือจดทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 401(สุราษฎรธานี-ตะกั่วปา) ทิศใตจดแนวเขตอําเภอเมอืงพงังา และ อําเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา ทิศตะวันออกจดอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี และทิศตะวันตกจดแนว 
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา (ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สรุาษฎรธานี) ,2554) 
 
 2.  ประวัติความเปนมา เดิมปาคลองศกคลองพนม เปนปาสงวนแหงชาติตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2521 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 800 พ.ศ.
2521) ซึ่งเดิมมีพื้นที่ประมาณ 295,000 ไร ตอมาจากการสํารวจพบวา พื้นที่ปาคลองศกคลองพนมมี
ความอุดมสมบูรณ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีความเหมาะสมจึงไดประกาศจัดตั้งเปน
อุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 อุทยานแหงชาติคลองพนม ไดประกาศจัดต้ัง
เปนอุทยานแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2543 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเลม 117 
ตอนที่ 1081 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 มีจุดที่ต้ังสํานักงานซึ่งเปนที่ทําการอุทยานแหงชาติคลอง
พนม  
 
 3.  ลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแหงชาติคลองพนมมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชัน 
ประมาณ  รอยละ 80 ของเน้ือที่ โดยเฉพาะตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งสวนใหญเปนภูเขาหินปูน บางแหง
มีหนาผาสูงชัน และสวยงามเรียงรายสลับซับซอนเช่ือมติดตอเปนแนวสันเขา ยาวจากทิศตะวันตกไป
ยังทิศตะวันออก จุดสูงสุดจากพื้นอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ มีความสูงประมาณ 870 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล พื้นที่ราบมีอยูประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ สวนใหญเปนที่ราบระหวางหุบเขา มี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 100-200 เมตรข้ึนไป ปรากฏอยูทั่วไป เปนแหลงตนนํ้าลําธาร
ของคลองพนมและคลองศก ซึ่งจะไหลไปรวมกับคลองแสงเปนตนกําเนิดของคลองพุมดวงที่เปนสาขา
หน่ึงของแมนํ้าตาป 
                                                                                                                        
 4.  อุณหภูมิและความช้ืน คาอุณหภูมิเฉลี่ยรายปบรเิวณพืน้ทีอุ่ทยานแหงชาติคลองพนม มี
คาเฉลี่ย เทากับ 26.9 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 31.8 องศาเซลเซียส 
และคาอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากบั 22.3 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ย บริเวณพื้นที่
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อุทยานแหงชาติคลองพนม มีคาเทากับ 77.1 เปอรเซ็นต เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนที่มีคาความช้ืน
สัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด มีคาเทากบั 83.2 เปอรเซ็นต และความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยตํ่าสุด มีคาเทากับ 69.4 
เปอรเซ็นต ในเดือนเมษายน 
 
 5.  ลักษณะทางธรณีวิทยา สามารถจัดแบงตามลําดับอายุ ไดดังน้ี  
 
 ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CP) อายุประมาณ 350-245 ลานป สวนใหญประกอบดวย 
หินทราย หินดินดาน และหินโคลน พบครอบคลุมทั่วพื้นที่ และมีหนวยยอยของกลุมหินแกงกระจาน
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองพนม ที่พบ 2 หมวด ไดแก 
 
      1)  หมวดหินเขาพระ (CPkp) ประกอบดวยหินโคลน แทรกสลับดวยหินทรายเน้ือควอตซ 
และบริเวณตอนบนมีเลนสของหินกรวดมน หินโคลนมีสีเทาแกมเขียว สีเทา แสดงแถบช้ันบางชัดเจน 
และแสดงแนวแตกเรียบบริเวณใกลแนวรอยเลื่อน หินทรายเน้ือควอตซมีสีขาว สีขาวขุน เน้ือละเอียด
ถึงปานกลาง เม็ดกึ่งมน ความกลมปานกลาง 
  
      2)  หมวดหินเขาเจา (CPkc) ประกอบดวย หินทรายเน้ืออารโคส สีขาวถึงสีเทาจางการ
คัดขนาดดี เน้ือปานกลาง ช้ันบาง 
 
 ยุคเพอรเมียน (P) สามารถจําแนกได 3 กลุมยอย ไดแก 
 
      1)  กลุมหินราชบุรี (P) อายุประมาณ 300-250 ลานป ซึ่งโดยสวนใหญแลวเปนหินปูน มี
คุณสมบัติสามารถละลายนํ้าไดในนํ้าที่มีสภาพเปนกรดออนๆ ดังน้ันจงึมักพบถํ้าที่มหีินงอกหินยอยอยู
ในภูเขาหินปูน แตเน่ืองจากภูเขาหินปูน ไมมีตะกอนดินสะสมตัวอยู ดังน้ันจึงไมใชพื้นทีท่ี่เสี่ยงภัยตอ
ดินถลม แตอาจพบปรากฏการณหลุมยุบในบริเวณที่ราบใกลภูเขาหินปูน สําหรับกลุมหินราชบุรีจะ
ประกอบดวย หินปูน หินปูนเน้ือโดโลไมต และหินโดโลไมต มีสีเทาถึงสีเทาเขมไมแสดงช้ัน
มีหินเชิรตเปนกระเปาะ พบกลุมหินราชบรุีกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะทางดานทิศเหนือของพื้นที ่
 
      2)  หินชุดตะนาวศรี (CP1) ประกอบดวยหินโคลนปนกรวดสีเทาและเทาดํา ที่มีกรวด
เปนพวกหินกรวดมนเล็กและใหญ เปนช้ันหินหนาถึงหนามาก และมีหินโคลนเปนช้ันบาง ซึ่งเห็นได
อยางชัดเจน มีโครงสรางหลายแบบ เชน แบบลื่นไถลในช้ัน (slump structure) แบบถูกทําลายดวย
สิ่งมีชีวิต (bioturbation) พบทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ 
 
       3)  หินชุดราชบุรี (CP2 ประกอบดวย หินปูน หินปูนเน้ือโดโลไมต และหินโดโลไมต มีสีเทา
ถึงสีเทาเขมไมแสดงช้ัน มีหินเชิรตเปนกระเปาะ พบบริเวณทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ 
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 ยุคครีเทเชียส (K)  หินยุคน้ีมีอายุประมาณ 140-65 ลานป พบการการกระจายตัวบรเิวณดาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต ของพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองพนม ประกอบดวยหมวดหินยอยในพื้นที่ 1 หมวด 
ไดแก  หินอัคนีแทรกซอนชนิดหนิแกรนิต ยุคครีเทเซียส (Kgr) ประกอบดวยหินแกรนิตเน้ือละเอียดถึง
หยาบ เน้ือสม่ําเสมอและเน้ือดอก มีการเรียงตัวของแรในบริเวณที่ใกลกบัรอยเลื่อน บางแหงแร
เฟลดสปารเปนรปูตา สวนใหญแลวจะแทรกดันเขามาในกลุมหินแกงกระจาน ทําใหเกิดแรดีบุก 
 
 ยุคควอเทอรนารี (Q) หมายถึง ตะกอนรวนพวกกรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ที่ยังไม
แข็งตัว กลายเปนหินอายุประมาณ 1.8 ลานปจนถึงปจจุบัน สามารถจําแนกตะกอนรวนในพื้นที่โดย
อาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดลอมของการตกตะกอนในพื้นที่ออกเปน 3 หมวด ดังน้ี 
 
       1)  ตะกอนนํ้าพา (Qa) ประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว ที่ถูกนํ้าพัด
ไปสะสมตัวอยางเปนระบบ มีอิทธิพลของความลาดชัน และนํ้าผิวดินปะปนบางจึงไดตะกอนหลาย
ชนิดปนกัน พบบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ 
 
       2)  ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยูกับที่ (Qc) ประกอบดวยเศษหินชนิดตางๆ 
ปนกับทราย ดินลูกรัง และศิลาแลง ตะกอนถูกพัดพาไมไกลจากแหลงจึงมักพบตามเชิงเขาหรือขอบ
แอง หนวยตะกอนน้ีใชเปนแหลงดินถมสําหรับการกอสรางได พบทางดานทิศเหนือของพื้นที่ 
 
       3)  ตะกอนตะพักลํานํ้า (Qt) ประกอบดวย กรวดและทราย เกิดจากเมื่อแมนํ้ากัดเซาะทาง
ด่ิงมากข้ึนปรากฏเปนภูมิประเทศข้ันบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรปลูกพืชไดบางชนิด พื้นที่
บริเวณน้ีมีระดับสูงไมอยูในเขตนํ้าทวมขังเหมาะสมหรับเปนที่อยูอาศัยแตอาจประสบกับการไหลหลาก
ของทางนํ้า พบบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่ 
 
 6.  ลักษณะทางปฐพีวิทยา จากการสํารวจโดยกรมพัฒนาที่ดินระบุวาเปนดินที่จัดอยูในชุดดิน
ที่ 26, 32, 34, 45, 50, 53 และ SH โดยพื้นที่สวนใหญ จะเปนชุดดินที่ 62 หรือ slope complex 
ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกวา รอยละ 35 ลักษณะและสมบัติของ
ดินที่พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณแตกตางกันไป แลวแตชนิดของวัตถุตน
กําเนิด มักมีเศษหินหรือกอนหินโผลกระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมตางๆ การใช
ประโยชนไมควรใชประโยชนทางการเกษตร ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกลุมชุด
ดินในพื้นที่แลว นอกจากชุดดินที่ 62 แลว ยังพบวาดินในพื้นที่บางสวนทางดานทิศเหนือ มีชุดดินสัต
หีบ ดินลึกมาก เน้ือดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน ปะปนอยูเปนสวนใหญ มีการระบายนํ้าดี 
ความอุดมสมบูรณตํ่า ควรมีวิธีการพิเศษเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 
 
 7.  ทรัพยากรนํ้า ช้ันคุณภาพลุมนํ้าอุทยานแหงชาติคลองพนม มีพื้นที่ประมาณ 426.71 
ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญรอยละ 71.08 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 303.31 ตาราง
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กิโลเมตร อยูในช้ันคุณภาพลุมนํ้าที่ 1A รองลงมาไดแก รอยละ 19.98, 6.65, 1.30, 0.91 และ 0.07 
ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 85.27, 28.39, 5.53, 3.89 และ 0.31 ตารางกิโลเมตร อยูในช้ัน
คุณภาพลุมนํ้าที่ 2, 3, 1AM, 1AR และ 1B ตามลําดับ เปนแหลงตนนํ้าลําธารของคลองพนมและ
คลองศก ซึ่งจะไหลไปรวมกับคลองแสงเปนตนกําเนิดของคลองพุมดวงที่เปนสาขาหน่ึงของแมนํ้าตาป 
 
 8.  ทรัพยากรปาไม สภาพปาทั่วทัง้พื้นที่ของอุทยานแหงชาติคลองพนมเปนปาดงดิบ มีพันธุ
ไมมีคานานาชนิดข้ึนคละปะปนกนัอยูอยางหนาแนน ไดแก โดแหลม ตะเคียน ยาง ตาเสอื หงอนไก 
กระบาก กระทอน จิกเขา ขนุนปา มะมวงปา เสียดคาง อินทนิล นากบุด ลําแพนเขา มังคะ จําปาปา 
ยมหอม ฯลฯ พืชพื้นลาง ไดแก ไผ ระกํา หวาย เตาราง กดู เฟน ฯลฯ นอกจากน้ียังพบไมเถานานา
ชนิดข้ึนอยูทั่วๆไป มีความชุมช้ืน  เขียวชอุมตลอดป จากการสํารวจโดยดร.เต็ม สมิตินันทน พบวามี
พันธุไมที่หายากบางชนิด ไดแก ตะเคียนชันตาแมว และไมยวนแหล เปนเขตกระจายพันธุของพันธุไม
ทั้งสองชนิด พันธุไมเดนอีกชนิดหน่ึงไดแก   ไผเฉียงรุน เปนไมไผขนาดใหญทีสุ่ดเทาที่เคยสํารวจพบใน
ประเทศไทย มีเสนรอบวงประมาณ 60-80 เซนติเมตร ขนาดลําตนยาวประมาณ 30-40 เมตร ความ
หนาของเน้ือไมประมาณ 1 น้ิวฟุต ไผเฉียงรุน  จะไมข้ึนปะปนกับไมไผชนิดอื่นจะอยูเปนหมูๆ  กอละ 
20-30 ลํา สํารวจพบอยูบนพื้นที่ประมาณ 30 ไร บนเขาพรุชิง (ศูนยปฏิบัติการภูมสิารสนเทศ (สุ
ราษฎรธานี) ,2554) 
 
 9.  ทรัพยากรสัตวปา เน่ืองจากสภาพปาแหงน้ีมีความอดุมสมบรูณ จงึมสีัตวปามากมายหลาย
ชนิด สัตวปาทีส่ําคัญ ไดแก ชางปา กวางปา สมเสร็จ เสือ หมี เลียงผา หมปูา ชะนี ลิง คาง ไกฟา 
กระรอก เกง กระจง นกนานาชนิด และสัตวเลื้อยคลานชนิดตางๆ (ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุ
ราษฎรธานี) ,2554) 
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ที่มา ; ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติคลองพนม   
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ที่มา ; ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 

ภาพที่ 2  แผนที่แสดงช้ันคุณภาพลุมนํ้าและเสนนํ้าของอุทยานแหงชาติคลองพนม 
 
ความหมายของสังคมพืช 
                                                                                                           
 ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของพันธุพืช
ชนิดตางๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลาน้ันกบัปจจัยแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิต และสิง่ไมมีชีวิต
ในพื้นที่น้ันดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซึ่งถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดที่จกอใหเกิด
ความเขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพื้นที่จริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดงดิบแลง สงัคมปา
เต็งรงั สงัคมปาผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชที่กําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสรางและมี
พื้นที่ที่แนนอน ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคําวา  Association  ซึ่งหมายถึง สังคมที่บอกถึง
องคประกอบของชนิดไมในสงัคมอยางแนนอนในระดับหน่ึง ในแตละ Association ประกอบไปดวย
หมูไม ( Stand ) ตางๆ ที่มีลักษณะเหมอืนๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพื้นที่จริงและ
มีขอบเขต (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552) 
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  หลักการจําแนกสังคมพืช 
                                                                                              
          1.  ศึกษารูปชีวิตและรูปการเจรญิเติบโตของพืชสวนใหญในสงัคม ( Dominant lift form or 
growth form in community ) ระบบการจําแนกรูปแบบชีวิตที่ควรใชเปนพื้นฐานในการสังเกต 
ไดแก ระบบของ Du Rietz ซึ่งมีการจําแนกพืชช้ันสงู จําพวกไมยืนตนเน้ือแข็ง (Woody plants) ดังน้ี 
              1.1  ไมยืนตน ( Trees ) สูงเกิน 2 เมตร 
                    1.1.1  ไมผลัดใบ ( Deciduous tree ) 
                    1.1.2  ไมสน ( Pine ) 
                    1.1.3  ไมไมผลัดใบ ( Evergreen tree ) 
                    1.1.4  หมาก ( Palm ) 
               1.2  ไมพุม ( Shrubs ) สูง 0.8 - 2 เมตร 
                     2.1.1  ไมพุมผลัดใบ ( Deciduous shrub ) 
                     2.1.2  ไมพุมไมผลัดใบ ( Evergreen shrub ) 
                     2.1.3  ไมจําพวกสน ( Coniferous shrub ) 
                     2.1.4  ไมจําพวกหมากขนาดเลก็ ( small palm ) 
               1.3  ไมพุมเต้ีย สูงไมเกิน 0.8 เมตร 
               1.4  ไมเลือ้ยพัน ( Climbers ) 
               1.5  กลวยไม ( Ephiphytes ) 
               1.6  กาฝาก ( parasitic plants ) 
                                                                     
          2.  ชนิดพันธุพืชในสังคม ( Floristic composition ) ชนิดพันธุพืชภายในสังคมนับวา มี
ความสําคัญมากในการจําแนกสังคมพืชในข้ันรายละเอียด โดยเฉพาะพืชที่เปนดัชนี ( indicator 
species ) ของสงัคมในช้ันเรอืนยอดตางๆ พันธุไมดัชนีที่สาํคัญของสงัคมปาเมืองไทย เชน ปาดงดิบ
ช้ืน  ( Moist Tropical Rain Forest ) ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ 
(Intsia palembanica) เปนตน 
 
          3.  ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช ( Community structure ) หมายถึง การกระจายดาน
พื้นที่ ความหลากหลาย และความมากมายของมวลชีวภาพ ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืช
น้ัน สวนใหญพจิารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และ ความมากมายของชนิด ( Species 
diversity and abunance ) การกระจายทางดานต้ัง ( Vertical distribution ) และการกระจาย
ดานราบ         ( Horizontal distribution ) จากองคประกอบทัง้ 3 ประการน้ีนับวา มีความสําคัญ
ในการจําแนกสังคมพืชในทองทีม่าก (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552) 
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ความหลากหลายและความมากมาย ( Species diversity and abundance ) 
 
           ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจํานวนชนิด และจํานวนตนในแตละชนิด 
ความหลากหลาย ข้ึนอยูกับ ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมทีจ่ะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด 
และแตละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพยีงใด ซึ่งในปาดงดิบ จะมีความหลากหลาย
มากกวาปาผลัดใบ ( การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวย
พื้นที่ ) 
 
          ความมากมาย ( abundance ) หมายถึง การวัดจาํนวนตนที่มีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดย
ใชการประเมินจากความบอยครั้งของการพบ การประเมินนิยมใช 5 ระดับ คือ หายาก ( rare ) ข้ึน
หาง ๆ ( uncommon ) พบปานกลาง ( Frequent ) พบมาก ( Common ) พบมาก ๆ ( Very 
common ) (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552) 
 
การกระจายดานต้ัง ( Vertical distribution )  
 
 เกิดจาก การจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรับตัวเพื่อ

การแกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันหลักๆ ของพันธุ

พืช ( layer ) อาจแบงไดดังน้ี คือ 
                                                                                              
 1.  เรือนยอดช้ันบนสุด ( top canopy ) ในปาชนิดตางๆ จะมีความสงูตางๆ กัน ซึ่งในช้ันน้ี 

อาจแบงออกเปนช้ัน emergency layer คือ ช้ันที่มีเรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอื่นๆ และข้ึนอยู

หางๆ กัน ช้ันเรอืนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสูงช้ันบนสุดมักเกิน 40 เมตรข้ึน

ไป สําหรบัปาดงดิบแลงมกัเกิน 35 เมตรข้ึนไป 

 
 2.  เรือนยอดช้ันรอง ( middle canopy ) อาจแบงออกไดเปนหลายๆ ช้ันในปาบางชนิด 
เชน เรือนยอดช้ันที่ 2 ( second layer ) เรือนยอดช้ันที่ 3 ( third layer ) เปนตน 
                                    
 นอกจากน้ี ยังสามารถจําแนกช้ันเรือนยอดของไมพื้นลาง ออกไดเปน ช้ันไมพุม ( under 
story or shrub layer )   ช้ันพืชลมลุกและหญา ( field layer or undergrowth )   ช้ันผิวดิน       
( ground layer )  และช้ันใตดิน ( underground layer )   (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552)    
                                                                                                                                                           
การกระจายทางดานราบ ( horizontal distribution ) 
 
  การกระจายทางดานราบที่ใชการประเมินดวยสายตา ในสงัคมพืชตางๆ น้ัน สวนใหญเปน
การวัดความหนาแนนของตนไมทัง้หมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถ่ีหางของตนไมในปา จะ
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แบงออกไดตามลักษณะการจําแนกเรอืนยอด ซึ่งใชในการจําแนกสังคมพืชดวยสายตา ที่เรียกวา 
Primary structural grouping ดังน้ี คือ 
 
 1.  ปาเรือนยอดปด ( closed vegetation ) หมายถึง ปาทีม่ีความถ่ีของตนไมมาก ( ถ่ีมาก ) 
เรือนยอดซอนทบั และตอเน่ืองกันไปไมขาดตอน 
 
 2. ปาเรือนยอดเปด ( open vegetation ) หมายถึง ปาที่มีชวงระหวางตน ( ความถ่ี ) 
จะตองไมหางกันเกินกวา 2 เทา ของความกวางของเรอืนยอดของไมเดนในสงัคมพืช 
 
 3.  ปาเรือนยอดหาง ( sparse vegetation ) หมายถึง สงัคมพืชที่พันธุไมเดนในสงัคม และ
ไมช้ันรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรอืนยอด 
 
 นอกจากน้ี ความเดนของพันธุไมในสงัคมพืชยังเปนสิ่งสําคัญอันหน่ึงในการจําแนกสงัคมดวย
สายตา โดยใช การประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลําตน การปกคลุมดินของเรือน
ยอดและการมีอิทธิพลในสงัคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซึ่งไมในแตละ
ระดับจะมีความสามารถในการแกงแยงแสงสวางที่แตกตางกนัไปคือ 
  
 1.  ไมเดนนํา ( dominant ) เปนไมในเรือนยอดช้ันสูงสุด ทีม่ีความสามารถในการแกงแยง
แสงสวางไดมากทีสุ่ด 
  
 2. ไมเดนรอง ( codominant ) เปนไมทีม่ีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบงัทาง
ดานขางจากไมเดนนํา 
 
 3.  ไมระดับกลาง ( intermediate ) เปนไมที่ถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทน
อยูไดโดยสมบรูณ เน่ืองจากถูกบดบงัโดยไมเดน จงึทําใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย 
 
 4.  ไมถูกบีบ ( suppresed ) เปนไมที่กอตัวอยูในระดับตํ่ากวาไมอื่น หรือไมที่กําลังจะตาย 
ซึ่งความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยทีสุ่ด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552) 
 
การสาํรวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดใหคํานิยามของการสํารวจทรพัยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชที่ดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน 
ขนาดความโต ปริมาณไมช้ันรอง ปริมาณการสบืพันธุ ปริมาตรไม รวมตลอดถึงขอมลูตางๆ เกี่ยวกับ
ลักษณะสภาพภูมปิระเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การวางแผนทําไมออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป 
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  การสํารวจทรัพยากรปาไมทั้งในอดีตและปจจบุันมักจะเปนการสํารวจเพื่อการคํานวณ
ปริมาณไมในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมลูในเชิงปรมิาณและคุณภาพของตนไมและขอมลูเกีย่วกับ
ลักษณะของที่ดินที่ตนไมเหลาน้ันข้ึนอยู พื้นที่ปาไมนับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนในแงของการผลิต
สินคาและบริการที่ไมใชไม (non-wood products) เชนดานนันทนาการ การจัดการลุมนํ้า สัตวปา 
หรือการใชที่ดินปาไมเพื่อกจิกรรมการใชที่ดินอยางอื่นขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไมจึง
กวางขวางย่ิงข้ึน 
 
  ปาไมมักมีพื้นที่กวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทางปฏิบัติ
ที่จะทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหน่ึง คือการดําเนินการตรวจวัดตนไม
น้ันตองผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันที่จะไดรับขอมูลจากปาดังน้ันวิธีที่จะไดมาซึ่งขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพคือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึ่งสามารถใหขอมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงคของ
การสํารวจภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายตํ่ากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีก
ประการหน่ึงคือ การศึกษาจากตัวอยางน้ันอาจใหผลลัพธที่นาเช่ือถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนใน
ปา เน่ืองจากการตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาที่เลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling 
units) จึงมีขอดีคือ การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใช
บุคลากรจํานวนนอยทําใหการฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหสามารถ
ลดความผิดพลาดที่ไมไดเกิดจากการสุมตัวอยาง (non - sampling error) 
 
 
ประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตามความ
มุงหมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบื้องตน (reconnaissance) 
เปนการสํารวจอยางคราวๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดู
สภาพปาทั่วๆ ซึ่งการสํารวจเบื้องตนน้ีจะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียด
ตอไป การสํารวจทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึงการสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชนิดปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา 
ความสูงของตนไม ปริมาตรไม ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน 
(slope) การใชประโยชนที่ดินและขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถ่ินซึ่งจะเปน
ขอมูลพื้นฐานที่จะใชประโยชนในการวางแผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทําไมออก การ
สํารวจทรัพยากรปาไมของชาติ (national forest inventory) ซึ่งเปนการสํารวจทรัพยากรปาไมทั่ว
ประเทศ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผนจัดการปาไมของประเทศตอไป และหากมีการสํารวจอยาง
ตอเน่ืองจะใชช่ือเรียกวา การสํารวจทรัพยากรปาไมแบบตอเน่ือง (continuous forest inventory) 
หรือที่เรียกกันในช่ือยอวา CFI 
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ชนิดของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
  
  1.  แปลงตัวอยางช่ัวคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่สรางข้ึนในการ
เก็บสถิติขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน ความโตของตนไม นับจํานวน
ตนไม วัดความสูง เก็บขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ แปลงตัวอยางประเภทน้ีไมมีการ
หมายแนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้ง
เดียวแลวก็เลิกไป แปลงตัวอยางประเภทน้ีสวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี 
 
  2. แปลงตัวอยางถาวร (permanent sample plot) สรางข้ึนเพื่อเก็บสถิติขอมูล
แบบตอเน่ือง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตางๆ แปลงตัวอยางที่สรางข้ึน
จึงตองมีขอบเขตและเน้ือที่ที่แนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพื่อความสะดวกในการวัดขอมูลใน
คราวตอๆ ไป ซึ่งแปลงตัวอยางถาวรดังกลาวน้ีสวนใหญแลวมีวัตถุประสงคเพื่อการคนควาศึกษาวิจัย 
(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) ใชกันทั่วไปในงานศึกษาวิจัยที่มี
การติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางในการศึกษาหาความ
เจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาถึงการตัด
สางขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงน้ันจะแตกตางกันออกไป 
 
  3.  แปลงตัวอยางรูปวงกลม (circular sample plot) สวนใหญนํามาใชในการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนแปลงตัวอยางแบบช่ัวคราว คือเมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ทิ้งไปไม
ติดตามเก็บขอมูลอีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่ง
เหมาะในการนํามาใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะทําไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต 
ภายหลัง กลุมสํารวจทรัพยากรปาไม (2547) ไดนําเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลง
ตัวอยางถาวร โดยการหมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับ วิธีการน้ี
ใหผลดีเน่ืองจากไมตองวางหมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลําเอียงในการทําลาย
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ทรัพยากรปาไมในแปลง การติดตามเก็บขอมูลครั้งตอๆ ไปเพียงแตใชเครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจ
จับโลหะในการคนหาจุดกึ่งกลางแปลง  
 
  4.  แปลงตัวอยางเปนแนว (strip sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่ใชช่ัวคราวในการ
สํารวจแจงนับไม โดยทําการวัดไมทุกตนในขอบเขตที่ถึงขนาดจํากัดที่ตองการ แปลงตัวอยางแบบแนว
น้ีอาจจะมีความกวางของแนวต้ังแต 5 – 20 เมตร สวนความยาวน้ันแลวแตลักษณะความยาวของ
พื้นที่ แตเน่ืองจากพื้นที่ของแปลงตัวอยางแบบน้ีกวางขวางเกินไป ทําใหมีความสับสนในการนับไมได
งาย ทําใหเกิดขอผิดพลาด ในปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสํารวจ 
 
  5.  แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เปนการปรับปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในปา
จากการสํารวจแบบแนว โดยประยุกตใชแปลงตัวอยางวงกลมหรือวงกลมซอนกันวางตามแนวเสนตรง
ใหมีระยะหางเทากัน ซึ่งใชในวิธีการแบบ line plot system 
 
ขนาดของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตางๆ ที่มีการใชงาน ดังน้ี ขนาดแปลง
ตัวอยางของ Rollet ที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมขนาด 100 x100 เมตร มีเน้ือที่ 1 เฮกตาร รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทาๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใช
แปลงตัวอยางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่งมีขนาดความ
กวาง 1 chain (20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10 
เฮกตาร แตแลวเขาไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีขนาดความกวาง 1 chain และยาว
อีก 2 chain ซึ่งมีเน้ือที่ 0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสํารวจแบบ
แนว (strip) น้ัน นิยมใชความกวางต้ังแต 10 – 50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือ
สภาพปา แตเมื่อคิดเปนเน้ือที่แลวประมาณ 0.2 เฮกตาร 
 
  ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางที่มีเน้ือที ่ 0.01 – 
0.03 เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลงัแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสํารวจทรพัยากร
ปาไมของชาติในฟนแลนด 
 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจํานวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรปตอน
เหนือ นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร) 
 
  Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิต (2525) ไดทดลองใชทัง้แปลงตัวอยางขนาด
ใหญ 0.25 – 0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน 
(concentric sample plot) ในการสํารวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป 
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พ.ศ.2499 – 2504 และในที่สุดเขาไดสรปุวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กทีม่ีเน้ือที ่ 0.01 – 0.1 เฮกตาร 
รูปวงกลมซอนกัน มีประสิทธิภาพดีกวาขนาดใหญในการสํารวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย 
  
 พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจบุันพืน้ที่ปาดิบช้ืนในประเทศไทยกําลงั
ถูกทําลายเปนจํานวนมาก เพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนในการทําสวนยางพารา สวนปาลมนํ้ามัน สวน
ผลไมเชิงเด่ียว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัด
โคนและเผาทําลายปาทําใหพื้นดินเปดโลงกบัอากาศ พลงังานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในเพิ่ม
ความรอนใหกบัผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของ
อากาศทําใหมวลของอากาศรองรับไอนํ้าในปริมาณทีม่ากข้ึน ทําใหฝนมโีอกาสตกนอยลง แตถาฝนมี
โอกาสตกแลวก็จะตกลงมาเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีสามารถสงัเกตไดจากการกระจกุตัวของฝนที่ตกมาใน
พื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย กอใหเกิดเปนนํ้าปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนนํ้า
ใชในบริเวณที่ไมไกลไปจากกันมากนัก การบุกรุกพื้นทีป่าไมโดยเฉพาะบริเวณตนนํ้าลําธาร เพื่อเปลี่ยน
สภาพไปเปนพื้นที่ใชประโยชนรปูแบบตางๆ ทั้งจากหนวยงานของรัฐหรือประชาชน นับเปนปญหา
เรื้อรังทีม่ีมานานต้ังแตเริม่มีนโยบายเปดปา ใหสมัปทานไปจนถึงปดปาสัมปทานแลวก็ตาม แตพื้นที่ปา
ไมก็ยังคงลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อรฐับาลมีการนํานโยบายแปลงสินทรพัยเปนทุนมา
ใชปฏิบัติ พื้นที่ปาไมที่อุดมสมบรูณก็มีแนวโนมทีจ่ะถูกทําลายสูงข้ึน การกระทําดังกลาว นอกจากจะ
นํามาซึ่งความเสียหายตอสมดุลธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไมแลว 
ผลกระทบทางออมที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเปนที่กลาวถึงอยูเสมอๆไดแก การเกิดนํ้าปาไหล
หลาก อุทกภัยนํ้าทวม แผนดินถลม การเสื่อมสภาพหรือขาดความอุดมสมบูรณของดินการต้ืนเขินของ
ลําธาร สภาวะแหงแลง และความวิปริตของสภาพอากาศ ลวนแตสรางความเสียหายใหกับชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบเปนปญหาเรื่องโลกรอนในปจจุบัน  
 


