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การตรวจเอกสาร
ขอมูลทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง
1. ที่ตั้งและอาณาเขต ไดรับการประกาศจัดตั้ง ใหเปน อุทยานแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแหงชาติพุทธศักราช 2504 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 มีเนื้อที่ทั้งหมด 132,500 ไร หรือ
212 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของอําเภอนาทวีและอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ลําดับที่ 65 ของประเทศ และเปนอุทยานแหง ชาติแหงแรกของจัง หวัด
สงขลา
ทิศเหนือ

จดบานทุงหมอก บานปลายคลอง บานใหม บานชางไห
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ทิศใต

จดแนวพรหมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันออก

จดบานนาปรัง บานชางไห บานลุม บานโคกเอาะ บานเกาะจง
บานเกาะไมใหญ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ทิศตะวันตก

จดบานทุงใหญ บานหวยคู บานยางเกาะ บานคลองยน
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

2. ประวัติความเปนมา อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง เปนอุทยานแหงชาติที่สวยงามแหงหนึ่งใน
ภาคใต ของประเทศไทยตั้ง ชื่อตาม“เขาน้ําคาง" ซึ่ง เปนยอดเขาที่สูงมาก สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ชายแดนฝงประเทศมาเลเซีย มีอากาศหนาวเย็นตลอดป สมัยโบราณคนที่เคยขึ้นไปบนยอดเขาจะเห็นมี
น้ําคางขึ้นเปนเกล็ดอยู ตามยอดหญาเสมอ จึงไดรับการขนานนามวา “เขาน้ําคาง”
เขาน้ําคางเปนเสมือนเขตหวงหามเปนระยะเวลากวา 50 ป เนื่องจากอยูในการยึดครอง
ของผูกอการรายโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา (จคม.) เริ่มตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตนเหตุเกิดขึ้นใน
ประเทศมาลายู มีขบวนการหนึ่งซึ่งเรียกวาพรรคคอมมิวนิสตมาลายา เปนขบวนการที่ปฏิบัติการลับ มีการ
เคลื่อนไหวในหมูคนจีนที่ฝกใฝในลัทธิมารคเลนิน เพื่อตองการลมลางรัฐบาลมาลายู ซึ่งขณะนั้นอยูในความ
ปกครองของอังกฤษ
ตอมาเมื่อเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณป พ.ศ. 2484 หัวหนาขบวนการใชชื่อวา "จีน
เปง" พรอมดวยสมาชิกพรรค ไดรวมมือกับรัฐบาลมาลายูตอตานญี่ปุน โดยฝายรัฐบาลมาลายูไดใหคํามั่น
สัญญาวา ถาสามารถผลักดันญี่ปุนออกจากแหลมมาลายูได จะใหขบวนการดังกลาวมีสิทธิมีเสียงในการ
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ปกครองประเทศ เมื่อญี่ปุนแพสงครามรัฐบาลมาลายูในการปกครองของอังกฤษหักหลัง ไมปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญาและทําการกวาดลางสมาชิกพรรคโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา ขบวนการดังกลาวจึงถอยรนเขา
มาในประเทศไทยรวมกันตอตานรัฐบาลมาเลเซีย จัดตั้งขบวนการขึ้นใหม แบงกองกําลังเปน 3 กรม คือ
กรมที่ 8 กรมที่ 10 และ กรมที่ 12 สําหรับกรมที่ 8 เคลื่อนไหวและปฏิบัติการในทองที่อําเภอนาทวีและ
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีกําลังพลประมาณ 120 คน ซึ่งมีผูบังคับบัญชากรม ( ผบ. กรมที่ 8 ) คือ นาย
โหวง อากา หรือนายอิเจียง ซึ่งตั้งคายใหญอยูบริเวณเทือกเขาน้ําคาง ยึดพื้นที่นานนับ 40 ป ซึ่งมีผลทําให
สรางฐานกําลังมั่นคงแข็งแรง ประกอบดวยสภาพพื้นที่ภูมิประเทศเปนถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งรอบๆพื้นที่ปาจะ
วางกับระเบิดหรือขุดหลุมขวาก ทําใหการปราบปรามเปนไปดวยความยากลําบาก
ในที่สุดจากการปฏิบัติตามแผนยุทธการใตรมเย็น โดยนํานโยบายบานเมืองนําทางทหาร
กองทัพภาคที่ 4 รวมกับหนวยทหารผสมพลเรือนตํารวจทหารที่ 43 (พตท. 43 ) สามารถยึดคายใหญของ
จคม. ไดสําเร็จ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 แตสามารถยึดพื้นที่ไดเฉพาะอุโมงค 3 ชั้น เทานั้นกําลัง
ของ จคม. ยังกระจัดกระจายอยูรอบพื้นที่ปาเขาน้ําคาง
ป พ.ศ. 2529 มีการตัดถนนเสนทางเพื่อความมั่นคงของกองทัพภาคที่ 4 จากอําเภอนา
ทวี ตัดผานปาเขาน้ําคางไปอําเภอสะเดา เพื่อใชเปนเสนทางสายยุทธศาสตร
ป พ.ศ. 2530 พรรคคอมมิวนิสตมาลายาหรือ จคม. กรมที่ 8 สลายกองทัพเลิกการสูรบ
หันมาเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย โดยเจรจากับกองทัพภาคที่ 4 ขอพื้นที่จากปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปา
เขาน้ําคาง ปาควนเขาไหม ปาควนทางสยา และปาควนสิเหรง โดยใชพื้นที่จํานวน 1,250 ไร เปนที่อยู
อาศัยของสมาชิกจํานวน 43 ครอบครัว มีพื้นที่ทํากินครอบครัวละประมาณ 15 ไร แตใชประโยชนเพียง
718 – 0 – 65 ไรเทานั้น จัดตั้งเปนหมูบานปยะมิตร 5
3. ลั ก ษณะสภาพภู มิ ป ระเทศ พื้ น ที่ ป า อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาน้ํ า ค า ง ส ว นใหญ เ ป น เทื อ กเขา
สลั บ ซั บ ซ อ น เป น แนวไปตลอดจนถึ ง พรมแดนประเทศมาเลเซี ย และเป น พื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ
ประกอบดวย ปาเขาแดน ปาเขาน้ําคาง ปาควนเขาไหม ปาควนทางสยา และปาควนสิเหรง โดยมีเขา
น้ําคางเปนยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ 710 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนแหลงตนน้ําลําธารที่
สําคัญของคลองนาทวี คลองสะเดา ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา
4. ลักษณะภูมิอากาศ พื้นที่ปาอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง เปนปาผืนใหญติดตอกัน และที่สําคัญ
ตั้งอยูในเขตโซนรอน ลักษณะลมฟาอากาศทั่วไปจึงเปนแบบมรสุมเมืองรอน และไดรับมรสุมทั้งป โดย
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จึงทําใหมีฝนตกชุก และมี
ลักษณะลมฟาอากาศคลายคลึงกันเกือบตลอดป ซึ่งมีฤดูฝนอันยาวนานและฝนตกกระจายตลอดทั้งป ฤดู
ฝนอยูในระหวางเดือน พฤษภาคม – มกราคม และฤดูรอนระหวางเดือน กุมภาพันธ - เมษายน
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5. ลักษณะทางธรณีวิทยา ในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาน้ําคางรองรับดวยหิน สามารถจัดแบง
ตามลําดับอายุ ไดดังนี้
- หินยุคคารบอนิเฟอรัส (C)
หมวดหินยะหา (Cy) ประกอบดวย หินดิน ดาน หินทรายเนื้อควอตซและหิน
ทรายเนื้อ อารโคส หินดินดานมีสีน้ําตาลแกมแดงและสีเทา แสดงลักษณะเปนชั้นบางถึงปานกลาง หิน
ทรายเนื้อควอตซ และหินทรายเนื้ออารโคสมีสีเทาถึงขาว เนื้อปานกลาง แสดงลักษณะเปนชั้นปานกลาง
ถึงชั้นหนา หมวดหินนี้ อายุประมาณ 360-286 ลานป พบกระจายตอนบน ตะวันออก และตอนกลางของ
พื้นที่
-หินยุคเพอรเมียน (P)
กลุมหิน ราชบุรีเ ปน ชื่อ ที่ ใ ช เรียกหิน ยุ ค เพอรเ มียน (อายุประมาณ 286-245
ลานป) ที่ แพรกระจายอยูตั้งแตอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบรุ ีลงมาจนถึงจังหวัดยะลา สวนมากมี
ลักษณะเปน เขาโดด กลุมหินราชบุรี โดยสวนใหญแลวเปนหินปูน แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต
(karst) กลุม หินราชบุรีประกอบดวย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมตและหินโดโลไมตแทรกสลับดวยหินทราย
และหินดินดาน หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมตและหินโดโลไมตมีสีเทาถึงสีเทาเขม ไมแสดงลักษณะเปนชั้น มี
หิน เชิรตเปนกระเปาะ พบกระจายตัวเปนแนวรวมกับหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน พบกระจายทางดาน
ตะวันตกของพื้นที่
- หินยุคควอเทอรนารี (Q)
ตะกอนรวน ยุคควอเทอรนารี หมายถึง ตะกอนรวนพวกกรวด ทราย ดินและ
ดินเหนียว ที่ยังไมแข็งตัว กลายเปนหินอายุประมาณ 1.8 ลานปจนถึงปจจุบัน ที่พบในพื้นที่ ไดแก ตะกอน
ตะพักลําน้ํา (Qt) ประกอบดวย กรวดและทราย เกิดจากเมื่อแมน้ํากัดเซาะทางดิ่งมากขึ้นปรากฏเปนภูมิ
ประเทศแบบขั้นบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรปลูกพืชไดบางชนิด พื้นที่บริเวณนี้มีระดับสูงไมอยูใน
เขตน้ําทวมขังเหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัยแตอาจประสบกับการไหลหลากของทางน้ํา พบทางตะวันตกของ
พื้นที่
-หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคไทรแอสซิก (TRgr)
หินยุคนี้อายุประมาณ 245-210 ลานปสามารถจําแนกยอยออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 (TRgr1) ประกอบดวย หินไบโอไทต-มัสโคไวตแกรนิต เนื้อดอก
กลุมที่ 2 (TRgr2) ประกอบดวย หินไบโอไทต-มัสโคไวต-ทัวรม ารี น
แกรนิต หินลูโคแกรนิต หินไกรเซน สายเพ็กมาไทตและสายแรคอวตซหินไบโอไทต-มัสโคไวต-ทัวรมารีน
แกรนิต มีเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อดอก พบกระจายทางตอนกลางและตอนใตของพื้นที่
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6. ลักษณะทางปฐพีวิทยา การจําแนกลักษณะของดินบริเวณอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง จังหวัด
สงขลา พบวาดินในบริเวณดังกลาวแบงออกได 9 ชุดดิน และรายละเอียดของชุดดินแตละชุด ดังนี้
6.1 กลุมชุดดินที่ 26 ชุดดินลําภูรา (Lamphu La series: Ll)
เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนพื้นที่ราบตะกอนน้ําพา (ตะพักลําน้ําเกา)
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % การระบายน้ํา ดี การ
ไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็วการซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดิน
เปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด
(pH 4.5-5.5)
6.2 กลุมชุดดินที่ 34C ชุดดินนาทาม (Na Tham series: Ntm)
เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสี
น้ําตาล มีจุดประสีแดงและดินลางในชวงความลึก 60-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกอนกรวดมาก
มีสีน้ําตาล มีจุดประสีแดงของศิลาแลงออน (plinthite) และดินลางสุดเปนดินรวนปนดินเหนียว สีจุดประ
สีแดงของศิลาแลง (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร ภายในชวงความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ความสามารถในการอุมน้ําของดินปานกลาง
6.3 กลุมชุดดินที่ 35B ชุดดินโคราช (Korat series: Kt)
เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว
แผนดิน สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % การระบายน้ําดีปานกลาง การไหล
บาของน้ําบนผิวดินปานกลาง การซึมผานไดของน้ําปานกลาง เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน
หรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สวนใหญมีอนุภาคดิน
เหนียวไมเกิน 35 % สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบสีเทาปนน้ําตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพูใน
ดินลางลึกลงไป พบจุดประสี น้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึกมากกวา 100 ซม. จากผิวดิน
อาจพบกอนเหล็กสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและ
เปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง
6.4 กลุมชุดดินที่ 39C ชุดดินสะเดา (Sadao series: Sd)
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ
โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายสีแดง สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึง ลูกคลื่นลอนชัน มี
ความลาดชัน 2-20 % การระบายน้ํา ดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง
ถึงเร็ว เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
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จัดมากถึง กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนรวนปนทราย มีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5)
6.5 กลุมชุดดินที่ 45B ชุดดินยะลา (Yala series: Ya)
เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลางถึง เร็ว การซึมผานไดของน้ําชา เปนดินตื้นมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน
เหนียวปนกอนกรวด มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกอนกรวดมาก (กอนกรวดเปนหินกอน
กลมและหินกอนเหลี่ยม) ตลอดชั้นดิน มีสีน้ําตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง กรด
จัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน
6.6 กลุมชุดดินที่ 50C, 50D ชุดดินพะโตะ (Phato series: Pto)
เกิ ด จากการผุ พั ง สลายตั ว อยู กั บ ที่ และ/หรื อ เคลื่ อ นย า ยมาเป น ระยะทาง
ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายหรือหินในกลุม สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มี
ความลาดชัน 5-35 % การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว การซึมผานไดของน้ําเร็ว เปนดิน
ลึกปานกลาง ดิน บนเปน ดิน รวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน ดินรวนเหนียวปนทราย มีสี
น้ําตาลถึงสีแดงปนเหลืองและพบกอนหินเหลี่ยมของหินทรายระหวางความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน
6.7 กลุมชุดดินที่ 51D, 51E ชุดดินหวยยอด (Huai Yot series: Ho)
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ
โดยแรงโนมถวงของหินดินดาน และหินในกลุมที่มีเนื้อละเอียด สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนิน
เขา มีความลาดชัน 5-35 % การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว การซึมผานไดของน้ําเร็ว ดิน
รวนตื้นมากถึงชั้นหินพื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง มีสีดินเปนสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด ปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนหรือดินรวนเหนียวปนกอนกรวดมาก มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง (กอนกรวดเปนหินดินดาน)
และพบชั้นหินพื้นผุภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH
4.5-5.5)
6.8 กลุมชุดดินที่ 53B, 53C, 53D ชุดดินตรัง (Trang series: Tng)
เกิ ด จากการผุ พั ง สลายตั ว อยู กั บ ที่ และ/หรื อ เคลื่ อ นย า ยมาเป น ระยะทาง
ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานและหินในกลุม สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูก
คลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว การซึมผานไดของ
น้ําปานกลาง เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง กรด
ปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวมีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และดินลางลึกกวา 80
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ซม. ลงไป จะพบลูกรังปะปนกับเศษหินดินดานในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.55.5)
6.9 กลุมชุดดินที่ 62 ที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex : SC)
ประกอบดวยพื้นที่ภูเ ขาและเทื อกเขาซึ่ง มี ความลาดชัน มากกว ารอ ยละ 35
ลักษณะและสมบัติของดิน ที่พบไมแนนอน มีทั้ง ดินลึกและดินตื้น มีความอุดมสมบูรณแตกตางกั น ไป
แลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิด มักมีเศษหินหรือกอนหินโผลกระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวย
ปาไมตาง ๆ
7. น้ําและแหลงน้ํา
พื้ น ที่ ป า อุ ท ยานแห ง ชาติ เขาน้ํา ค า งส วนใหญเ ปน เทื อ กเขาสลั บ ซับ ซ อน เป น แนวไป
ตลอดจนถึงพรมแดนประเทศมาเลเซีย และเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติประกอบดวย ปาเขาแดน ปาเขา
น้ําคาง ปาควนเขาไหม ปาควนทางสยา และปาควนสิเหรง โดยมีเขาน้ําคางเปนยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ
710 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญของคลองนาทวี คลองสะเดา ไหล
ลงสูทะเลสาบสงขลา
8. ทรัพยากรปาไม
อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง อุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมนานาชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
ไดแก ไมกฤษณา ไมหลุมพอ ไมพะยอม ไมตะเคียนทอง ฯลฯ รวมทั้งพืชสมุนไพร ชนิดตางๆ จํานวนมาก
และมีไมพื้นลางไดแกพืชจําพวกหมากและปาลมชนิดตางๆ เชน หวาไผ ระกํา และกลวยไมปา ซึ่งเปนพืชที่
หายาก เชน รองเทานารี วานหางชาง เฟรน และมอสส เปนตน
9. ทรัพยากรสัตวปา อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง
อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สัตวปาสงวนซึ่งอยูในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ ไดแก สมเสร็จ และไกฟาหนาเขียว
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง
ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง
ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะทางปฐพีวิทยาของพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง
ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุมน้ําพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง
ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี
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ความหมายของสังคมพืช
ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของพันธุพืชชนิด
ตาง ๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลานั้นกับปจจัยแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิตในพื้นที่
นั้น ดวย อาจรวมถึง กลุมพืชในจิน ตนาการ ซึ่ง ถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดที่จะกอใหเกิดความ
เขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพื้นที่จริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดิบแลง สังคมปาเต็งรัง สังคม
ปาผสมผลัดใบ เปน ตน สวนกลุมพืชที่กําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสรางและมีพื้นที่ท่ีแนนอน
ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคําวา Association ซึ่งหมายถึง สังคมที่บอกถึงองคประกอบของชนิดไมใน
สั ง คมอย า งแน น อนในระดั บ หนึ่ง ในแต ล ะ Association ประกอบไปด ว ยหมู ไ ม (Stand) ต า ง ๆ ที่ มี
ลักษณะเหมือน ๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพืน้ ที่จริงและมีขอบเขต (ภาควิชาชีววิทยา
ปาไม, 2552)
หลักการจําแนกสังคมพืช
1. ศึ ก ษารู ป ชี วิ ตและรูป การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ส วนใหญในสั ง คม (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)
1.5 กลวยไม (Ephiphytes)
1.6 กาฝาก (parasitic plants)
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2. ชนิดพันธุพืชในสังคม (Floristic composition) ชนิดพันธุพืชภายในสังคมนับวา มีความสําคัญ
มากในการจําแนกสังคมพืชในขั้นรายละเอียด โดยเฉพาะพืชที่เปนดัชนี (indicator species) ของสังคมในชั้น
เรือนยอดตาง ๆ พันธุไมดัชนีที่สําคัญของสังคมปาเมืองไทย เชน ปาดงดิบชื้น (Moist Tropical Rain Forest)
ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ (Intsia palembanica) เปนตน
3. ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช (Community structure) หมายถึง การกระจายดานพื้นที่
ความหลากหลาย และความมากมายของชนิดพันธุ ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืชนั้น สวนใหญ
พิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และความมากมายของชนิด (Species diversity and
abundance) การกระจายทางดานตั้ง (Vertical distribution) และการกระจายดานราบ (Horizontal
distribution) จากองคประกอบทั้ง 3 ประการนีน้ บั วา มีความสําคัญในการจําแนกสังคมพืชในทองที่มาก
(ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
ความหลากหลายและความมากมาย (Species diversity and abundance)
ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจํานวนชนิด และจํานวนตนในแตละชนิด ความ
หลากหลาย ขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมที่จะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด และแต
ละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งในปาดงดิบ จะมีความหลากหลายมากกวาปา
ผลัดใบ (การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวยพื้นที่)
ความมากมาย (abundance) หมายถึง การวัดจํานวนตนที่มีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดยใชการ
ประเมิ น จากความบ อ ยครั้ ง ของการพบ การประเมิ น นิ ย มใช 5 ระดั บ คื อ หายาก (rare) ขึ้ น ห า ง ๆ
(uncommon) พบปานกลาง (Frequent) พบมาก (Common) พบมาก ๆ (Very common) (ภาควิชา
ชีววิทยาปาไม, 2552)
การกระจายดานตั้ง (Vertical distribution)
เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรับตัวเพื่อการ
แกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นหลัก ๆ ของพันธุพืช
(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
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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) และชั้น
ใตดิน (underground layer) (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
การกระจายทางดานราบ (horizontal distribution)
การกระจายทางดานราบที่ใชการประเมินดวยสายตา ในสังคมพืชตาง ๆ นั้น สวนใหญเปนการวัด
ความหนาแนนของตนไมทั้งหมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถี่หางของตนไมในปา จะแบงออกได
ตามลักษณะการจําแนกเรือนยอด ซึ่งใชในการจําแนกสังคมพืชดวยสายตา ที่เรียกวา Primary structural
grouping ดังนี้ คือ
1. ปาเรือนยอดปด (closed vegetation) หมายถึง ปาที่มีความถี่ของตนไมมาก (ถี่มาก)
เรือนยอดซอนทับ และตอเนื่องกันไปไมขาดตอน
2. ป า เรื อ นยอดเปด (open vegetation) หมายถึ ง ป า ที่ มี ช ว งระหวา งต น (ความถี่)
จะตองไมหางกันเกินกวา 2 เทา ของความกวางของเรือนยอดของไมเดนในสังคมพืช
3. ปาเรือนยอดหาง (sparse vegetation) หมายถึง สังคมพืชที่พันธุไมเดนในสังคม และ
ไมชั้นรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรือนยอด
นอกจากนี้ ความเดน ของพันธุไ มในสัง คมพืชยังเปนสิ่ง สําคัญ อันหนึ่งในการจําแนกสัง คมดวย
สายตา โดยใชการประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลําตน การปกคลุมดินของเรือนยอดและ
การมีอิทธิพลในสัง คม โดยแบง ตามความสามารถในการแกง แยง แสงสวาง ซึ่ง ไมในแตละระดับจะมี
ความสามารถในการแกงแยงแสงสวางที่แตกตางกันไปคือ
1. ไมเดนนํา (dominant) เปนไมในเรือนยอดชั้นสูงสุด ที่มีความสามารถในการแกงแยง
แสงสวางไดมากที่สุด
2. ไมเดน รอง (codominant) เปนไมที่มีเรือนยอดรองลงมา และโดยถูกเบียดบังทาง
ดานขางจากไมเดนนํา
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3. ไมระดับกลาง (intermediate) เปนไมที่ถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทนอยู
ไดโดยสมบูรณ เนื่องจากถูกบดบังโดยไมเดน จึงทําใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย
4. ไมถูกบีบ (suppressed) เปนไมที่กอตัวอยูในระดับต่ํากวาไมอื่น หรือไมที่กําลังจะ
ตาย ซึ่งความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยที่สุด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
การสํารวจทรัพยากรปาไม
สถิตย (2525) ไดใหคํานิยามของการสํารวจทรัพยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชที่ดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน ขนาดความ
โต ปริมาณไมชั้นรอง ปริมาณการสืบพันธุ ปริมาตรไม รวมตลอดถึงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับลักษณะสภาพ
ภูมิประเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนทําไม
ออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป
การสํารวจทรัพยากรปาไมทั้งในอดีตและปจจุบันมักจะเปนการสํารวจเพื่อการคํานวณปริมาณไม
ในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของที่ดินที่
ตนไมเหลานั้นขึ้นอยู พื้นที่ปาไมนับวันจะมีความสําคัญมากขึ้นในแงของการผลิตสินคาและบริการที่ไมใช
ไม (non-wood products) เชน ดานนันทนาการ การจัดการลุมน้ํา สัตวปา หรือการใชที่ดิน ปาไม เพื่อ
กิจกรรมการใชที่ดินอยางอื่นขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไมจึงกวางขวางยิ่งขึ้น
ปาไมมักมีพื้นที่กวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทางปฏิบัติที่จะ
ทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการตรวจวัดตนไมนั้นตอง
ผู ก พั น อยู กั บ เวลาและงบประมาณในอั นที่ จ ะได รั บ ข อ มูล จากป า ดั ง นั้น วิธี ที่ จ ะได ม าซึ่ง ข อ มู ล อยางมี
ประสิทธิภาพ คือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึ่งสามารถใหขอมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงคของการสํารวจ
ภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายต่ํากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีกประการหนึ่ง คือ
การศึกษาจากตัวอยางนั้น อาจใหผลลัพธที่นาเชื่อถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนในปา เนื่องจากการ
ตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาที่เลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling units) จึงมีขอดี คือ
การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใชบุคลากรจํานวนนอยทําให
การฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหสามารถลดความผิดพลาดที่ไมไดเกิด
จากการสุมตัวอยาง (non - sampling error)
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ประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไม
สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตามความมุง
หมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบื้องตน (reconnaissance) เปนการ
สํารวจอยางคราว ๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดูสภาพปาทั่ว ๆ
ซึ่ง การสํารวจเบื้องตนนี้จะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียดตอไป การสํารวจ
ทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึง การสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชนิด
ปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา ความสูงของตนไม ปริมาตรไม
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน (slope) การใชประโยชนท่ีดินและ
ขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถิ่นซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานที่จะใชประโยชนในการวาง
แผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทําไมออก การสํารวจทรัพยากรปาไมของชาติ (national forest
inventory) ซึ่งเปนการสํารวจทรัพยากรปาไมทั่วประเทศ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผนจัดการปาไมของ
ประเทศตอไป และหากมีการสํารวจอยางตอเนื่องจะใชชื่อเรียกวา การสํารวจทรัพยากรปาไมแบบตอเนื่อง
(continuous forest inventory) หรือที่เรียกกันในชื่อยอวา CFI
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. แปลงตั ว อย า งถาวร (permanent sample plot) สร า งขึ้ น เพื่ อ เก็ บ สถิ ติ ข อ มู ล
แบบตอเนื่อง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตาง ๆ แปลงตัวอยางที่สรางขึ้นจึง
ตองมีขอบเขตและเนื้อที่ที่แนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพื่อความสะดวกในการวัดขอมูลในคราว
ต อ ๆ ไป ซึ่ ง แปลงตั ว อย า งถาวรดั ง กล า วนี้ ส ว นใหญ แ ล ว มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การค น คว า ศึ ก ษาวิ จั ย
(research sample plot) และเพื่อการจัดการ (management sample plot)
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รูปรางของแปลงตัวอยาง
สถิตย (2525) จําแนกแปลงตัวอยางตามลักษณะรูปรางออกเปน 5 ชนิด คือ
1. แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ า (rectangular sample plot) เชน แปลงตัวอยา ง
เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน
2. แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square sample plot) ใชกันทั่วไปในงานศึกษาวิจัย
ที่มีการติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางในการศึกษาหาความ
เจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาถึงการตัดสาง
ขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงนั้นจะแตกตางกันออกไป
3. แปลงตั ว อย า งรู ปวงกลม (circular sample plot) ส ว นใหญ นํ า มาใช ใ นการสํ ารวจ
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) กลาวถึง ขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตาง ๆ ที่มีการใชง าน ดัง นี้ ขนาดแปลง
ตัวอยางของ Rollet ที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม ขนาด 100 x100 เมตร มีเนื้อที่ 1 เฮกตาร รูป
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สี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทา ๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใชแปลง
ตัวอยางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่งมีขนาดความกวาง 1 chain
(20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10 เฮกตาร แตแลวเขา
ไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีขนาดความกวาง 1 chain และยาวอีก 2 chain ซึ่งมีเนื้อที่
0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสํารวจแบบแนว (strip) นั้น นิยมใชความ
กวางตั้งแต 10 – 50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือสภาพปา แตเมื่อคิดเปนเนื้อที่แลว
ประมาณ 0.2 เฮกตาร
ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางที่มีเนื้อที่ 0.01 – 0.03
เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลังแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมของ
ชาติในฟนแลนด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจํานวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรปตอนเหนือ
นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือ ขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร)
Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิต (2525) ไดทดลองใชทั้ง แปลงตัวอยางขนาดใหญ
0.25 – 0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน (concentric sample
plot) ในการสํารวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2499 – 2504 และในที่สุดเขา
ไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ 0.01 – 0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอนกัน มีประสิทธิภาพดีกวา
ขนาดใหญในการสํารวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย
พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพื้นที่ปาดิบชื้นในประเทศไทยกําลัง ถูก
ทําลายเปนจํานวนมาก เพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนในการทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไม
เชิงเดี่ยว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัดโคนและเผา
ทําลายปาทําใหพื้น ดิน เปดโลงกับอากาศ พลัง งานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในการเพิ่มความรอน
ใหกับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของอากาศทําให
มวลของอากาศรองรับไอน้ําในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมีโอกาสตกแลวก็จะ
ตกลงมาเปนจํานวนมาก ทั้ง นี้สามารถสัง เกตไดจากการกระจุกตัวของฝนที่ตกมาในพื้นที่ต าง ๆ ของ
ประเทศไทย กอใหเกิดเปนน้ําปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้ําใชในบริเวณที่ไ มไกล
ไปจากกันมากนัก การบุกรุกพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะบริเวณตนน้ําลําธาร เพื่อเปลี่ยนสภาพไปเปนพื้น ที่ ใช
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
ของรัฐบาล ความยากจนของประชากร ความซับซอนทางสัง คม เศรษฐกิจวัฒ นธรรม และการเมือ ง
(IUCN, 2008) และการถือครองที่ดินนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได ตามความตองการของมนุษย ซึ่ง
เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม (Brannstrom et al., 2008)
ปาเขตรอนทั่วโลกมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
มนุษยและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (Mondal et al., 2010) ซึ่งสอดคลองกับ Wakeel et al.
(2005) ที่ทําการศึกษาดานการบริหารจัดการปาและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ใน Himalaya
ประเทศอินเดียพบวา ระหวางป 1967–1977 พื้นที่ปาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมดานการเกษตร การตัดไม โดยเฉพาะการขยายตัวทางการเกษตร มีผลทําให
พื้นที่ปาไมเกิดการเปลี่ยนแปลงเดนชัดที่สุด
อุ ทยานแห งชาติ เป นพื้ นที่ คุ มครองที่ มี ความสํ าคั ญยิ่ งในการรั กษาสมดุ ลทางธรรมชาติ และการ
นันทนาการ รวมทั้งการศึกษา คนควา วิจัย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวครอบคลุมระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยตอ
การปองกันรักษาตนน้ําลําธาร ปองกันการชะลางการพังทลายของหนาดิน เปนแหลงสงวนพันธุพืช เปนที่อยู
อาศัยของสัตวปา พื้นที่อุทยานแหงชาติจึงอาจทําหนาที่รองรับการใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ (สัมฤทธิ์,
2535) ในการบริหารงานอุทยานแหงชาติ จึงจําเปนตองมีแผนการจัดการเพื่อใชเปนเครื่องมือชี้นําการบริหาร
และปฏิบัติในแตละดาน เชน การใชประโยชนพื้นที่ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว การใหความรูทางธรรมชาติ การศึกษาวิจัย และการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติกลับสูความสมบูรณ (ชอ และพิชา, 2532 อางถึงใน สํานักอุทยานแหงชาติ, 2551)

