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การตรวจเอกสาร 
 
ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว 
 

1. ท่ีต้ังและอาณาเขต 

อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาวมีพื้นที่รับผิดชอบอยูในทองที่จังหวัด
ระนอง และจังหวัดชุมพร การเดินทางจากตัวเมืองระนองไปตามถนนเพชรเกษม (เสนทางระนอง – 
ภูเก็ต) ประมาณ 13 กิโลเมตร ฝงซายตรงขามภูเขาหญา แยกเขาไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ทําการ
อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว ต้ังอยูที่ 76/5 หมูที่ 1 ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  

อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว มีเน้ือที่ 417,500 ไร (668 ตร.กม.) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
ระนองและชุมพร 
  จังหวัดระนอง อยูในเขตทองที่ อ.ละอุน และ อ.เมือง เน้ือที่ 234,375  ไร 

จังหวัดชุมพร อยูในเขตทองที่ อ.สวี, อ.ทุงตะโก, อ.หลังสวน และ อ.พะโตะ  
เน้ือที่ 183,125  ไร 

อาณาเขตติดตอ 

  ทิศเหนือ จดอําเภอเมือง อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวันออก จดอําเภอสวี อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
  ทิศใต  จดอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง และอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวันตก จดอําเภอเมืองจังหวัดระนอง 
 

2. ประวัติความเปนมา 

  อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว เดิมช่ือ อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองเพรา มีประวัติการ
จัดต้ังเริ่มจากที่ในป พ.ศ. 2521 ปาไมเขตจังหวัดสุราษฏรธานีไดมีหนังสือถึงกรมปาไม แจงวาบริเวณ
ปาสงวนแหงชาติปาทุงระยะ-นาสัก ทองที่อําเภอสวี จังหวัดชุมพร สภาพปาและภูมิประเทศ สวนใหญ
เปนภูเขาสลับซับซอนมีไมมีคาเปนจํานวนมาก เปนปาตนนํ้าลําธาร มีธรรมชาติเหมาะแกการจัดเปน
แหลงทองเที่ยวในลักษณะของอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งกองอนุรักษสัตวปาได
สํารวจแลวแจงวาปาดังกลาวไมเหมาะสมที่จะต้ังเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา กองอุทยานแหงชาติไดสั่ง
ใหเจาหนาที่ไปสํารวจเบื้องตนไดรับรายงานวาพื้นที่ดังกลาว มีสภาพเหมาะสมที่จะจัดต้ังเปนอุทยาน
แหงชาติได ประกอบกับในป พ.ศ. 2524 นายประมวล กุลมาตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
ชุมพร ไดมีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท ) เสนอวา ที่หมูที่ 13 
(ปจจุบันหมูที่ 5) ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร มีนํ้าตกสวยงามนํ้าไหลตลอดป มีสภาพปา
อุดมสมบูรณ เห็นควรสงวนไวจัดเปนอุทยานแหงชาติ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว มีบัญชาให
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กรมปาไมรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป กองอุทยานแหงชาติจึงไดสั่งเจาหนาที่ออกไปดําเนินการ
บุกเบิกจัดต้ังอุทยานแหงชาติคลองเพรา ต้ังแต ปงบประมาณ 2524 แตตอมาเกิดเหตุการณบานเมือง
ไมสงบเน่ืองจากการแทรกซึมของผูกอการรายคอมมิวนิสตไมปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จึงไดระงับแผนงานไวช่ัวคราว เมื่อสถานการณเขาสูภาวะปกติแลว ในป พ.ศ. 2526 กองอุทยาน
แหงชาติจึงไดใหเจาหนาที่ออกไปบุกเบิกจัดต้ังอุทยานแหงชาติคลองเพราอีกครั้งหน่ึง ซึ่งเจาหนาที่ได
ดําเนินการต้ังแตปงบประมาณ 2527 เปนตนมา สําหรับนํ้าตกหงาว น้ัน เดิมคือ วนอุทยานนํ้าตกห
งาว อยูในทองที่ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีแนวเขตตามแนวเขตปาสงวนแหงชาติ 
นํ้าตกหงาวมีเน้ือที่ประมาณ 2.93 ตารางกิโลเมตร เปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของจังหวัดระนอง 
อยูในความดูแลของสํานักงานปาไมจังหวัดระนองมาต้ังแตป พ.ศ. 2498 จนถึงป พ.ศ. 2524 จึงไดโอน
ไปข้ึนกับกองอุทยานแหงชาติและใหอุทยานแหงชาติแหลมสนเปนผูดูแลวนอุทยานนํ้าตกหงาวอีก
หนาที่หน่ึง ตอมาในป พ.ศ. 2532 ไดมีการผนวกวนอุทยานนํ้าตกหงาวเขาเปนเขตอุทยานแหงชาติ
คลองเพราและเปลี่ยนช่ือมาเปน “อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว” ต้ังแต ป พ.ศ. 2537 เปนตนมา 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 

  พื้นที่ของอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว เปนพื้นที่ตนนํ้ามีลักษณะเปนเทือกเขา
สลับซับซอน มีที่ราบนอยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต ประกอบดวยเขาแดน เขานมสาว ที่สูง
ที่สุดคือ ยอดเขานมสาว มีความสูง 1,089 เมตร จากระดับนํ้าทะเล สันเขาที่เปนแนวยาวน้ีแบงเขต
จังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร และเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญ เชน คลองสวี คลองเพรา คลอง
ตะโก และคลองหลังสวนในจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น 
คลองหงาว และคลองราชกรูดในจังหวัดระนอง 

 4. ลักษณะปฐพีวิทยา  

ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว สวนใหญเปนดินชุดที่ 26 ลักษณะดินรวน 
เหนียวแดง พื้นที่เปนภูเขาสูง ลักษณะดินอยูในชุดที่ 53, 54 (ขอมูลจากสถานีพัฒนาที่ดิน) ลักษณะ
ดินโดยทั่วไปเปนดินรวนเหนียว ดังน้ันในบริเวณที่เปนภูเขาสูงหรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน จึงมีความ
เสี่ยงตอการเกิดดินเลื่อนไหล (Erosion) สูง 
 
 5. ทรัพยากรนํ้า 

   1.1 แหลงนํ้าในอากาศ ไดแก นํ้าฝน จัดเปนแหลงนํ้าที่สําคัญที่สุดสําหรับการเกษตร 
การอุปโภค บริโภค และยังเปนแหลงตนนํ้าลําธาร ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าตาง ๆ ที่สําคัญอีกดวย 
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   1.2 แหลงนํ้าผิวดิน พื้นที่ของอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว เปนพื้นที่ตนนํ้ามีลักษณะ
เปนเทือกเขาสลับซับซอน มีที่ราบนอยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต ประกอบดวยเขาแดน เขา
นมสาว ที่สูงที่สุดคือ ยอดเขานมสาว มีความสูง 1,089 เมตร จากระดับนํ้าทะเล สันเขาที่เปนแนวยาว
น้ีแบงเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรและเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญ เชน คลองสวี คลองเพรา 
คลองตะโก และคลองหลังสวนในจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น 
คลองหงาว และคลองราชกรูดในจังหวัดระนอง 
 
 6. ทรัพยากรปาไม 

   จังหวัดระนองเปนจังหวัดภาคใตตอนบน ดานทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ
ประเทศพมา เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ราบ 14% และภูเขา 86% มีเน้ือที่ประมาณ 3,298.045 ตาราง
กิโลเมตร ( 2,061,278 ไร ) ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เปนพื้นที่ปา มีทิวเขา หุบเขาสลับซับซอน 
สวนใหญประกอบดวยปาดิบช้ืนซึ่งเปนพื้นที่ปาสวนใหญของจังหวัด สังคมยอยของปาดิบแลง และทุงหญา  
  ในพื้นที่อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว สามารถจําแนกสังคมพืชในลักษณะประเภทปา 
ได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

     1. ปาดิบชื้น (tropical rain forest) คิดเปนรอยละ 99.8 ของพื้นที่
ทั้งหมด พบไมมีคาและไมพื้นลางข้ึนอยูหนาแนนที่สําคัญ ไดแก พญาไม ตะเคียนทอง หลุมพอ จําปา 
ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล มังตาล กระบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลปา มะมวงปา 
ไขเขียว ฯลฯ พืชพื้นลางและพืชอิงอาศัยไดแก หวาย ระกํา ไผ เฟน โกมาซมุ และบัวผุด เปนตน 

    2.  ทุงหญา ( Grassland ) บรเิวณยอดเขานํ้าตกหงาว และทิวเขาดาน
ทิศใตลงมา เปนหยอม ๆ มีเน้ือที่รวมประมาณ 853 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.2 ของพื้นทีท่ั้งหมด 

 7. ทรัพยากรสัตวปา  

มีชางปา 2 โขลง โขลงหน่ึง 11 ตัว อีกโขลงหน่ึง 7 ตัว อาศัยอยูในปาพะโตะ ใน
เขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว สัตวปาอื่น ๆ ที่อาศัยอยู เชน สมเสร็จ กระทิง หมี เกง ลิง คาง หมูปา 
เลียงผา กระรอก งูเหา งูจงอาง งูเหลือม เตา ตะพาบนํ้า นกหวา นกกาฮัง นกเงือก นกกางเขน 
นก เ ข า  น ก แ ซ ง แซ ว  น ก ขุ น ท อ ง  น ก ก ร ะ ร า ง  น กข มิ้ น  นก ก ร ะ จ าบ  ไ ก ป า  ฯ ล ฯ   
   อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว มีสัตวเฉพาะถ่ินที่มีความสําคัญและมีช่ือเสียงที่ทราบกัน
ทั่วไปอีกอยางหน่ึง น่ันคือ มีการคนพบ “ปูเจาฟา” (Phricotelphusa Sirindhon Naijanetr) ปู
นํ้าตกชนิดใหมของโลก พบครั้งแรกที่บริเวณนํ้าตกหงาว จังหวัดระนอง  
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     ที่มา ; ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 
ภาพที่ 1 แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว  
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     ที่มา ; ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงช้ันคุณภาพลุมนํ้าและเสนนํ้าของอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว 
 



8 

 

 

ความหมายของสังคมพืช 

 ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของพันธุพืช
ชนิดตาง ๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลาน้ันกับปจจัยแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไมมีชีวิตในพื้นที่น้ันดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซึ่งถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดที่
กอใหเกิดความเขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพื้นที่จริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดงดิบแลง 
สังคมปาเต็งรัง สังคมปาผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชที่กําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสราง
และมพีื้นที่ที่แนนอน ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคําวา Association ซึ่งหมายถึง สังคมที่บอกถึง
องคประกอบของชนิดไมในสังคมอยางแนนอนในระดับหน่ึง ในแตละ Association ประกอบไปดวย
หมูไม ( Stand ) ตาง ๆ ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพื้นที่จริง
และมีขอบเขต (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 
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 ) ของสังคมในช้ันเรือนยอดตางๆ พันธุไมดัชนีที่สําคัญของสังคมปาเมืองไทย เชน ปาดงดิบ
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ช้ืน ( Moist Tropical Rain Forest ) ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ 
(Intsia palembanica) เปนตน 
 
          3. ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช ( Community structure ) หมายถึง การกระจายดาน
พื้นที่ ความหลากหลาย และความมากมายของมวลชีวภาพ ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืช
น้ัน สวนใหญพิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และ ความมากมายของชนิด ( Species 
diversity and abunance ) การกระจายทางดานต้ัง ( Vertical distribution ) และการกระจาย
ดานราบ ( Horizontal distribution ) จากองคประกอบทั้ง 3 ประการน้ีนับวา มีความสําคัญในการ
จําแนกสังคมพืชในทองที่มาก (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552) 
 
ความหลากหลายและความมากมาย ( Species diversity and abundance ) 
 
           ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจํานวนชนิด และจํานวนตนในแตละชนิด 
ความหลากหลาย ข้ึนอยูกับ ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมที่จะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด 
และแตละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งในปาดงดิบ จะมีความหลากหลาย
มากกวาปาผลัดใบ ( การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวยพื้นที่ ) 
 
          ความมากมาย ( abundance ) หมายถึง การวัดจํานวนตนที่มีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ 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 )  
 
 เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรับตัวเพื่อ
การแกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันหลัก ๆ ของ
พันธุพืช ( layer ) อาจแบงไดดังน้ี คือ 

  1.  เรือนยอดชั้นบนสุด ( top canopy ) ในปาชนิดตาง ๆ จะมีความสูงตาง ๆ กัน 
ซึ่งในช้ันน้ี อาจแบงออกเปนช้ัน emergency layer คือ ช้ันที่มีเรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอื่น ๆ 
และข้ึนอยูหาง ๆ กัน ช้ันเรือนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสูงช้ันบนสุดมักเกิน 
40 เมตรข้ึนไป สําหรับปาดงดิบแลงมักเกิน 35 เมตรข้ึนไป 

  2.  เรือนยอดชั้นรอง ( middle canopy ) อาจแบงออกไดเปนหลาย ๆ ช้ันในปา
บางชนิด เชน เรือนยอดช้ันที่ 2 ( second layer ) เรือนยอดช้ันที่ 3 ( third layer ) เปนตน 
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  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 ในสังคมพืชตาง ๆ น้ัน สวนใหญเปน
การวัดความหนาแนนของตนไมทั้งหมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถ่ีหางของตนไมในปา จะ
แบงออกไดตามลักษณะการจําแนกเรือนยอด ซึ่งใชในการจําแนกสังคมพืชดวยสายตา ที่เรียกวา 
Primary structural grouping ดังน้ี คือ 
 
  1. ปาเรือนยอดปด ( closed vegetation ) หมายถึง ปาที่มีความถ่ีของตนไมมาก 
( ถ่ีมาก ) เรือนยอดซอนทับ และตอเน่ืองกันไปไมขาดตอน 
 
  2. ปาเรือนยอดเปด ( open vegetation ) หมายถึง ปาที่มีชวงระหวางตน ( ความถ่ี ) 
จะตองไมหางกันเกินกวา 2 เทา ของความกวางของเรือนยอดของไมเดนในสังคมพืช 
 
  3. ปาเรือนยอดหาง ( sparse vegetation ) หมายถึง สังคมพืชที่พันธุไมเดนใน
สังคม และไมช้ันรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรือนยอด 
 
  นอกจากน้ี ความเดนของพันธุไมในสังคมพืชยังเปนสิ่งสําคัญอันหน่ึงในการจําแนก
สังคมดวยสายตา โดยใช การประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลําตน การปกคลุมดิน
ของเรือนยอดและการมีอิทธิพลในสังคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซึ่งไมใน
แตละระดับจะมีความสามารถในการแกงแยงแสงสวางที่แตกตางกันไปคือ 
  
  1. ไมเดนนํา ( dominant ) เปนไมในเรือนยอดช้ันสูงสุด ที่มีความสามารถในการ
แกงแยงแสงสวางไดมากที่สุด 
  
  2. ไมเดนรอง ( codominant ) เปนไมที่มีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบัง
ทางดานขางจากไมเดนนํา 
 
  3. ไมระดับกลาง ( intermediate ) เปนไมที่ถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน 
แตคงทนอยูไดโดยสมบูรณ เน่ืองจากถูกบดบังโดยไมเดน จึงทําใหความสามารถในการแกงแยงแสง
สวางมีนอย 
 



11 

 

 

  4. ไมถูกบีบ ( suppresed ) เปนไมที่กอตัวอยูในระดับตํ่ากวาไมอื่น หรือไมที่กําลัง
จะตาย ซึ่งความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยที่สุด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม ,2552) 
 
การสํารวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดใหคํานิยามของการสํารวจทรัพยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชที่ดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน 
ขนาดความโต ปริมาณไมช้ันรอง ปริมาณการสืบพันธุ ปริมาตรไม รวมตลอดถึงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
ลักษณะสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การวางแผนทําไมออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป 
  การสํารวจทรัพยากรปาไมทั้งในอดีตและปจจุบันมักจะเปนการสํารวจเพื่อการคํานวณ
ปริมาณไมในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของที่ดินที่ตนไมเหลาน้ันข้ึนอยู พื้นที่ปาไมนับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนในแงของการผลิต
สินคาและบริการที่ไมใชไม (non-wood products) เชน ดานนันทนาการ การจัดการลุมนํ้า สัตวปา 
หรือการใชที่ดินปาไมเพื่อกิจกรรมการใชที่ดินอยางอื่นขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไมจึง
กวางขวางย่ิงข้ึน 
 
  ปาไมมักมีพื้นที่กวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทางปฏิบัติ
ที่จะทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหน่ึง คือการดําเนินการตรวจวัดตนไม
น้ันตองผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันที่จะไดรับขอมูลจากปาดังน้ันวิธีที่จะไดมาซึ่งขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพคือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึง่สามารถใหขอมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงคของ
การสํารวจภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายตํ่ากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีก
ประการหน่ึงคือ การศึกษาจากตัวอยางน้ันอาจใหผลลัพธที่นาเช่ือถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนในปา 
เน่ืองจากการตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาที่เลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling 
units) จึงมีขอดีคือ การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใช
บุคลากรจํานวนนอยทําใหการฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหสามารถ
ลดความผิดพลาดที่ไมไดเกิดจากการสุมตัวอยาง (non - sampling error) 
 
ประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตามความ
มุงหมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบื้องตน (reconnaissance) 
เปนการสํารวจอยางคราว ๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดู
สภาพปาทั่ว ๆ ซึ่งการสํารวจเบื้องตนน้ีจะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียด
ตอไป การสํารวจทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึงการสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อ
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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 
 
ชนิดของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
  
  1.  แปลงตัวอยางช่ัวคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่สรางข้ึนในการ
เก็บสถิติขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เชน ความโตของตนไม นับจํานวน
ตนไม วัดความสูง เก็บขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ แปลงตัวอยางประเภทน้ีไมมีการ
หมายแนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้ง
เดียวแลวก็เลิกไป แปลงตัวอยางประเภทน้ีสวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี 
 
  2. แปลงตัวอยางถาวร (permanent sample plot) สรางข้ึนเพื่อเก็บสถิติขอมูล
แบบตอเน่ือง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตาง ๆ แปลงตัวอยางที่สรางข้ึน
จึงตองมีขอบเขตและเน้ือที่ที่แนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพื่อความสะดวกในการวัดขอมูลใน
คราวตอ ๆ 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 
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  3.  แปลงตัวอยางรูปวงกลม (circular sample plot) สวนใหญนํามาใชในการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนแปลงตัวอยางแบบช่ัวคราว คือเมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ทิ้งไปไม
ติดตามเก็บขอมูลอีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่ง
เหมาะในการนํามาใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะทําไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต 
ภายหลัง กลุมสํารวจทรัพยากรปาไม (2547) ไดนําเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลง
ตัวอยางถาวร โดยการหมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับ วิธีการน้ี
ใหผลดีเน่ืองจากไมตองวางหมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลําเอียงในการทําลาย
ทรัพยากรปาไมในแปลง การติดตามเก็บขอมูลครั้งตอ ๆ  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) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตาง ๆ ที่มีการใชงาน ดังน้ี ขนาดแปลง
ตัวอยางของ Rollet ที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมขนาด 100 x100 เมตร มีเน้ือที่ 1 เฮกตาร รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทา ๆ 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 นิยมใชแปลงตัวอยางที่มีเน้ือที่ 0.01 – 
0.03 เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลังแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสํารวจทรัพยากร
ปาไมของชาติในฟนแลนด 
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  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจํานวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรปตอน
เหนือ นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร) 
 
  Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิต (2525) ไดทดลองใชทั้งแปลงตัวอยางขนาด
ใหญ 0.25 – 0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน 
(concentric sample plot) ในการสํารวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป 
พ.ศ.2499 – 2504 และในที่สุดเขาไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีเน้ือที่ 0.01 – 0.1 เฮกตาร 
รูปวงกลมซอนกัน มีประสิทธิภาพดีกวาขนาดใหญในการสํารวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย 
  
 พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพื้นที่ปาดิบช้ืนในประเทศไทยกําลัง
ถูกทําลายเปนจํานวนมาก เพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนในการทําสวนยางพารา สวนปาลมนํ้ามัน สวน
ผลไมเชิงเด่ียว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัด
โคนและเผาทําลายปาทําใหพื้นดินเปดโลงกับอากาศ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในเพิ่ม
ความรอนใหกับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของ
อากาศทําใหมวลของอากาศรองรับไอนํ้าในปริมาณที่มากข้ึน ทําใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมี
โอกาสตกแลวก็จะตกลงมาเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีสามารถสังเกตไดจากการกระจุกตัวของฝนที่ตกมาใน
พื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย กอใหเกิดเปนนํ้าปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนนํ้า
ใชในบริเวณที่ไมไกลไปจากกันมากนัก การบุกรุกพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะบริเวณตนนํ้าลําธาร เพื่อเปลี่ยน
สภาพไปเปนพื้นที่ใชประโยชนรูปแบบตาง ๆ ทั้งจากหนวยงานของรัฐหรือประชาชน นับเปนปญหา
เรื้อรังที่มีมานานต้ังแตเริ่มมีนโยบายเปดปา ใหสัมปทานไปจนถึงปดปาสัมปทานแลวก็ตาม แตพื้นที่ปา
ไมก็ยังคงลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อรัฐบาลมีการนํานโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนมา
ใชปฏิบัติ พื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณก็มีแนวโนมที่จะถูกทําลายสูงข้ึน การกระทําดังกลาว นอกจากจะ
นํามาซึ่งความเสียหายตอสมดุลธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไมแลว 
ผลกระทบทางออมที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเปนที่กลาวถึงอยูเสมอ ๆ  ไดแก การเกิดนํ้าปาไหลหลาก 
อุทกภัยนํ้าทวม แผนดินถลม การเสื่อมสภาพหรือขาดความอุดมสมบูรณของดินการต้ืนเขินของลําธาร 
สภาวะแหงแลง และความวิปริตของสภาพอากาศ ลวนแตสรางความเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบเปนปญหาเรื่องโลกรอนในปจจุบัน  
 


