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การตรวจเอกสาร
ขอมูลทั่วไปของอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน (ฝายสารสนเทศ, 2562)
1. ที่ตั้งและอาณาเขต อุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ตั้งอยูที่ 108 หมู 3 บานมะเดื่อ
หวาน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี 84280 หรือ ตู ปณ.1 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี
84280 ครอบคลุมพื้ น ที่ ป าฝงตะวั นออกของอำเภอเกาะพะงัน และพื้ น ที่ ทางทะเลเล็กนอย ตั้ งแต
แหลมถ้ำทองรักษถึงแหลมถ้ำคางคาว มีเนื้อที่ประมาณ 26,866 ไร
2. ประวัติความเปนมา ในป 2510 พระครูสุภัทรธรรมาภิรม (วิธูร ธรรมวโร) เจาอาวาสวัด
ราษฎรเจริญ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดริเริ่มกอตั้ง “วนอุทยาน
น้ำตกแพง” ขึ้นในบริเวณน้ำตกแพง บานมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน โดยเห็นวาพื้นที่ดังกลาวมี
ความอุดมสมบูรณ มีน้ำตกสวยงาม มีสัตวปาชุกชุม อยูใกลชุมชน และไดเริ่มมีชาวบานเขาไปบุกรุกจับ
จองพื้นที่ พระครูสุภัทรธรรมาภิรมจึงไดชักชวนพระ เณร และชาวบาน ตัดถนนเขาไปที่ตัวน้ำตกแพง
ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยตกลงกับชาวบานยุติการบุกรุกบริเวณน้ำตกแพง ใหชวยกันอนุรักษแทน
การทำลาย และในป 2520 พระครูสุภัทรธรรมาภิรมไดมอบวนอุทยานน้ำตกแพง กลับคืนใหกับกรม
ปาไม ในขณะนั้นเพื่อใหประกาศเปน “วนอุทยานน้ำตกแพง” สังกัดกองอุทยานแหงชาติ
ในป 2530 นายประทีป ทวยเจริญ สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอเกาะพะงัน ไดมี
หนังสือถึงกรมปาไมวา พื้นที่ของเกาะพะงันซึ่งเปนปาสงวนแหงชาติปาเกาะพะงัน มีธารน้ำตก ปาไม
และสัตวปาที่อุดมสมบูรณ สามารถที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวตอไปในอนาคต จึงเสนอใหกรม
ปาไมประกาศเปนอุทยานแหงชาติ กองอุทยานแหงชาติจึงใหหัวหนาอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง
จังหวัดสุราษฎรธานี ไปทำการสำรวจเพื่อผนวกเปนอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ผลรายงานการ
สำรวจสรุปไดวา พื้นที่ที่ทำการสำรวจบริเวณปาสงวนแหงชาติปาเกาะพะงัน ไดรับการประกาศเปนปา
สงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 1030 พ.ศ. 2526 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 100
ตอนที่ 206 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2526 ตั้งอยูในทองที่อำเภอเกาะพะงัน ซึ่งเปนเกาะอยูในทะเลอาว
ไทย มีสภาพปาที่สมบูรณ เปนปาตนน้ำลำธาร มีสัตวปานานาชนิด และมีธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะ
แกการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ มีพื้นที่ประมาณ 39.12 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกองอุทยานแหงชาติไดมี
หนังสือเสนอกรมปาไมใหปาไมเขตสุราษฎรธานีสงเจาหนาที่เขาตรวจตราดูแลพื้นที่ ไมใหมีการบุกรุก
เขาไปทำลายสภาพปาเพื่อรักษาธรรมชาติอันสมบูรณไว
ต อ มาในป 2532 กรมป า ไม โ ดยกองอุ ท ยานแห ง ชาติ ได สั่ ง การให เจ า หน า ที่ ม า
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเกาะพะงัน ปาน้ำตกธารเสด็จ ปาเขาลาดแกว ปาเขาคาย
ป าเขาตาหลวง ป า เขาหิ น นก ป า แหลมโพธิ์ -แหลมกะทะคว่ำ และป าเขาไฟไหม เพื่ อ เตรีย มการ
ประกาศเปน “อุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน” ซึ่งตอมาไดมีการสำรวจเพิ่มเติมหมูเกาะรอบๆ
เกาะพะงัน พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 26,866 ไร และไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินปาเกาะ
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พะงัน และเกาะกงธารเสด็จ ในทองที่ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบานใต อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2561 (อุทยานแหงชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 98ก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เปนอุทยานแหงชาติลำดับที่
132 ของประเทศไทย
3. ลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ตั้งอยูในทองที่ตำบลเกาะพะ
งัน ตำบลบานใต อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี หางจากฝงจังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ 80
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนภูเขาสูงสลับซับซอนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต มีที่ราบ
ตามหุ บ เขาและบริเวณอ า วต างๆ รอบเกาะ โดยมีย อดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหรา มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 635 เมตร มีปาเขาที่อุดมสมบูรณ เปนแหลงตนน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะ
พะงัน และครอบคลุมพื้ น ที่ทางทะเลเล็กน อย รอบๆ เกาะกงธารเสด็ จ ตั้งแตแหลมถ้ ำทองรักษถึง
แหลมถ้ำคางคาว
4. ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเกาะพะงัน มีฝนตกเกือบตลอดป มี
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ฝนตกเกือบตลอดป ทิศทางลมบริเวณเกาะพะงันแบงไดเปน 2 ชวง คือ
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ไดแก ลมตะวันตกเฉียงใต (พัทยา) ลมตะวันตก และลมตะวันตก
เฉียงเหนือ (ลมพัดหลวง) เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ไดแก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(ลมวาว) ลมตะวันออก (ลมอุตรา) และตะวันออกเฉียงใต (ลมตะเภา) ปริมาณน้ำฝนตลอดป ประมาณ
2,390 มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ มีปริมาณน้ำฝนนอยที่สุด ประมาณ 0 มิลลิเมตร เดือนพฤศจิกายน
มีปริมาณน้ำฝนมาก ประมาณ 1,160 มิลลิเมตร ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจัดอยูในเกณฑอบอุน โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือน พฤษภาคม ประมาณ
33 องศาเซลเซีย ส ซึ่งเป น ชวงที่ มีอากาศรอน อุณ หภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช วงเดือนธัน วาคมและเดื อน
มกราคม ประมาณ 24 องศาเซลเซียส เปนชวงที่อากาศเริ่มเย็นตัวลง
5. ลักษณะทางธรณีวิทยา หลักๆของเกาะพะงัน เปนหินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุค
ไทรแอสซิก (TRgr) อายุประมาณ 245-210 ลานป ในกลุมที่ 2 (TRgr2) ประกอบดวย หินไบโอไทต-มัส
โคไวต-ทัวรมารีนแกรนิต หินลูโคแกรนิต หินไกรเซน สายเพ็กมาไทตและสายแรคอวตซหินไบโอไทตมัสโคไวต-ทัวรมารีนแกรนิต มีเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อดอก
6. ทรัพยากรน้ำ เกาะพะงันมีทางน้ำหลายสาย สวนใหญเปนลำหวย และลำธาร ซึ่งพอจะ
กลาวไดดังนี้ ลำหวยบริเวณบานใต มีถิ่นกำเนิดอยูบนเขาไมงาม ไหลผานบานนอก บานเหนือ และ
ไหลลงสูทะเล บริเวณตำบลบานใต ลำหวยบริเวณบานในสวน มีถิ่นกำเนิดอยูบนเขาไมงาม ไหลผาน
บานในสวน ลงสูที่ราบต่ำออกสู ทะเลบริเวณบานท องศาลา ตำบลเกาะพะงัน ลำห วยบริเวณบาน
มะเดื่อหวาน มีถิ่นกำเนิดอยูบนเขาหรา ไหลผานหมูบานมะเดื่อหวานลงมาทางใต ลงสูบริเวณที่ราบต่ำ
บานในสวน จากนั้นจะมีลำหวยอีกเสนหนึ่ง ไหลลงสูทะเลบริเวณบานทองศาลา ลำหวยบริเวณโฉลก
บานเกา มีถิ่นกำเนิดอยูบนเขาตาหลวง ไหลผานเหมืองแรบริเวณบานโฉลก บานเกา ลงสูทะเลบริเวณ
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บานวกตุม ตำบลเกาะพะงัน ลำหวยบริเวณบานโฉลกหล า มีตนกำเนิดอยูบนเขาหรา ไหลลงสูทะเล
บริเวณอาวโฉลกหลำ
7. ทรัพยากรปาไม ในเขตอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันสามารถจำแนกชนิดของ
พันธุไมออกไดตามประเภทของปาเปน ปาดงดิบชื้น มีพันธุไมที่สำคัญไดแก ยาง ยูง ตะเคียน กระทอน
ขนุ น ปาน จิ ก เขา ตำสา นาคบุ ตร พิ กุล ป า หวา เหรีย ง หลาวชะโอน เป น ต น สำหรับ พื ช ชั้น ล าง
ประกอบดวย ไผชนิดตางๆ ระกำ หวาย เตาราง ตลอดจนพืชชั้นต่ำที่อาศัยลำตนหรือเรือนยอดของ
ตนไมขนาดใหญ หรือเกิดขึ้นรวมกับไมอื่นๆ เชน กลวยไม มอส เฟน และเถาวัลยชนิดตางๆ ปาดงดิบ
แล ง พบขึ้น ปกคลุ มตามไหล เขา ตามรองน้ำที่เปน เขาหิน เป น สว นใหญ มีเนื้อดิน เป น ชั้น บางๆ จึง
ประกอบดวยไมที่มีขนาดเล็ก ลำตนไมสูงมากนัก พันธุไมที่สำคัญไดแก พลองใบใหญ รังเขา หัวคาง
เกด พลองตาเปด พลองกินลูก เจียด ชมัง หลงใหล ขอยหนาม ตังหน มังตาล ยมหิน ยอปา ฯลฯ
8. ทรัพยากรสัตวปา อุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา
หลายชนิด สามารถจำแนกออกไดเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ประกอบดวย กวางปา หมูปา ลิง คาง
พญากระรอก กระแต อีเห็น ชะมด และหนูชนิดตางๆ นก ประกอบดวย เหยี่ยวรุง นกออก นกเอี้ยง
นกขุนทอง อีกา นกดุเหวา นกกวัก นกกระปูดใหญ นกกะเต็น นกกางเขนดง นกกางเขนบาน นกเขา
นกเขาเขียว นกปรอดคอลาย เปนตน สัตวเลื้อยคลาน ประกอบดวย เตา ตะพาบน้ำ กิ้งกา ตุกแก แย
จิ้งเหลน ตะกวด งูเหา งูจงอาง งูเขียว งูเหลือม เปนตน สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก ประกอบดวย กบ
และเขียดชนิดตางๆ และ ปลาและสัตวน้ำอื่นๆ ประกอบดวย ปลาดุก ปลาชอน ปลาหมอ กุง และปู
น้ำตก ในทองทะเลของอุทยานแหงชาติน้ำตกธารเสด็จอุดมสมบูรณ ดวยปะการัง ปู ปลา และหอย
ชนิ ดต างๆ เชน ปลากระเบนจุ ดขาว ปลากระเบนราหู ฉลามวาฬ ปลาการตูน อิน เดียนแดง หอย
นางรม หอยมือเสือ หอยรอยรู หมึกกลวย หมึกกระดอง หมึกสาย เตาตะนุ และเตากระ เปนตน
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
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ความหมายของสังคมพืช
ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของพันธุพืช
ชนิดตางๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลานั้นกับปจจัยแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต
ในพื้นที่นั้นดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซึ่งถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดที่จะ
กอใหเกิดความเขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพื้นที่จริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดงดิบแลง
สังคมปาเต็งรัง สังคมปาผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชที่กำหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสราง
และมีพื้นที่ที่แนนอน ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคำวา Association ซึ่งหมายถึง สังคมที่บอกถึง
องคประกอบของชนิดไมในสังคมอยางแนนอนในระดับหนึ่ง ในแตละ Association ประกอบไปดวย
หมูไ ม ( Stand ) ตางๆ ที่มีลักษณะเหมือนๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพื้นที่จริงและ
มีขอบเขต (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 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 )
1.5 กลวยไม ( Ephiphytes )
1.6 กาฝาก ( parasitic plants )
2. ชนิดพันธุพืชในสังคม ( Floristic composition ) ชนิดพันธุพืชภายในสังคมนับวา มี
ความสำคัญมากในการจำแนกสังคมพืชในขั้นรายละเอียด โดยเฉพาะพืชที่เปนดัชนี ( indicator
species ) ของสังคมในชั้นเรือนยอดตางๆ พันธุไมดัชนีที่สำคัญของสังคมปาเมืองไทย เชน ปาดิบชื้น
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( Moist Tropical Rain Forest ) ไมดัชนี ไดแก ไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) และหลุมพอ
(Intsia palembanica) เปนตน
3. ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช ( Community structure ) หมายถึง การกระจายดาน
พื้นที่ ความหลากหลาย และความมากมายของชนิดพันธุ ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืชนั้น
สวนใหญพิจารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และ ความมากมายของชนิด ( Species
diversity and abunance ) การกระจายทางดานตั้ง ( Vertical distribution ) และการกระจาย
ดานราบ
( Horizontal distribution ) จากองคประกอบทั้ง 3 ประการนี้นับวา มีความสำคัญ
ในการจำแนกสังคมพืชในทองที่มาก (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
ความหลากหลายและความมากมาย ( Species diversity and abundance )
ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจำนวนชนิด และจำนวนตนในแตละชนิด ความ
หลากหลาย ขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมที่จะรองรับชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด และ
แตละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งในปาดิบ จะมีความหลากหลาย
มากกวาปาผลัดใบ ( การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจำนวนชนิดตอหนวย
พื้นที่ )
ความมากมาย ( abundance ) หมายถึง การวัดจำนวนตนที่มีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดย
ใชการประเมินจากความบอยครั้งของการพบ การประเมินนิยมใช 5 ระดับ คือ หายาก ( rare ) ขึ้น
หาง ๆ ( uncommon ) พบปานกลาง ( Frequent ) พบมาก ( Common ) พบมาก ๆ ( Very
common ) (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
การกระจายดานตั้ง ( Vertical distribution )
เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม และการปรับตัวเพื่อ
การแกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นหลักๆ ของพันธุ
พืช ( layer ) อาจแบงไดดังนี้ คือ
1. เรือนยอดชั้นบนสุด ( top canopy ) ในปาชนิดตางๆ จะมีความสูงตางๆ กัน ซึ่งในชั้นนี้
อาจแบงออกเปนชั้น emergency layer คือ ชั้นที่มีเรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอื่นๆ และขึ้นอยู
หางๆ กัน ชั้นเรือนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสูงชั้นบนสุดมักเกิน 40 เมตรขึ้น
ไป สำหรับปาดิบแลงมักเกิน 35 เมตรขึ้นไป
2. เรือนยอดชั้นรอง ( middle canopy ) อาจแบงออกไดเปนหลายๆ ชั้นในปาบางชนิด
เชน เรือนยอดชั้นที่ 2 ( second layer ) เรือนยอดชั้นที่ 3 ( third layer ) เปนตน
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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 ในสังคมพืชตางๆ นั้น สวนใหญเปน
การวัดความหนาแนนของตนไมทั้งหมดในสังคมพืช 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
3. ปาเรือนยอดหาง ( sparse vegetation ) หมายถึง สังคมพืชที่พันธุไมเดนในสังคม และ
ไมชั้นรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรือนยอด
นอกจากนี้ ความเดนของพันธุไมในสังคมพืชยังเปนสิ่งสำคัญอันหนึ่งในการจำแนกสังคมดวย
สายตา โดยใช การประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลำตน การปกคลุมดินของเรือน
ยอดและการมีอิทธิพลในสังคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซึ่งไมในแตละ
ระดับจะมีความสามารถในการแกงแยงแสงสวางที่แตกตางกันไปคือ
1. ไมเดนนำ ( dominant ) เปนไมในเรือนยอดชั้นสูงสุด ที่มีความสามารถในการแกงแยง
แสงสวางไดมากที่สุด
2. ไมเดนรอง ( codominant ) เปนไมที่มีเรือนยอดรองลงมา และถูกเบียดบังทางดานขาง
จากไมเดนนำ
3. ไมระดับกลาง ( intermediate ) เปนไมที่ถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทน
อยูไดโดยสมบูรณ เนื่องจากถูกบดบังโดยไมเดน จึงทำใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย
4. ไมถูกบีบ ( suppressed ) เปนไมที่กอตัวอยูในระดับต่ำกวาไมอื่น หรือไมที่กำลังจะตาย
ซึ่งความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยที่สุด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)
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การสำรวจทรัพยากรปาไม
สถิตย (2525) ไดใหคำนิยามของการสำรวจทรัพยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชที่ดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน
ขนาดความโต ปริมาณไมชั้นรอง ปริมาณการสืบพันธุ ปริมาตรไม รวมตลอดถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ลักษณะสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การวางแผนทำไมออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป
การสำรวจทรั พ ยากรป า ไมทั้ งในอดีต และป จ จุ บั น มั ก จะเป น การสำรวจเพื่ อการคำนวณ
ปริมาณไมในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของที่ดินที่ตนไมเหลานั้นขึ้นอยู พื้นที่ปาไมนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นในแงของการผลิต
สินคาและบริการที่ไมใชไม (non-wood products) เชน ดานนันทนาการ การจัดการลุมน้ำ สัตวปา
หรือการใชที่ ดิน ป าไม เพื่ อกิจ กรรมการใชที่ดิน อยางอื่น ขอบเขตของการสำรวจทรัพยากรปาไม จึง
กวางขวางยิ่งขึ้น
ปาไมมักมีพื้นที่กวางขวางประกอบดวยตนไมจำนวนมากมายไมเปนการสะดวกในทางปฏิบัติ
ที่จะทำการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือการดำเนินการตรวจวัดตนไม
นั้นตองผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันที่จะไดรับขอมูลจากปาดังนั้นวิธีที่จะไดมาซึ่งขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพคือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึ่งสามารถใหขอมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงคของ
การสำรวจภายในเวลาอั น รวดเร็ ว และเสี ย ค าใช จ ายต่ ำกว า ขอไดเปรีย บของการสุมตั ว อยางอี ก
ประการหนึ่งคือ การศึกษาจากตัวอยางนั้นอาจใหผลลัพธที่นาเชื่อถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนใน
ปา เนื่องจากการตรวจวัดกระทำเพียงบางสวนของปาที่เลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (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 ซึ่งการสำรวจเบื้องตนนี้จะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสำรวจอยางละเอียด
ต อ ไป การสำรวจทรั พ ยากรป า ไม (forest inventory) หมายถึ งการสำรวจทรัพ ยากรป า ไม เพื่ อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชนิดปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา
ความสูงของตนไม ปริมาตรไม ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน
(slope) การใชประโยชนที่ดินและขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถิ่นซึ่งจะเปน
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ขอมูลพื้นฐานที่จะใชประโยชนในการวางแผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทำไมออก การ
สำรวจทรัพยากรปาไมของชาติ (national forest inventory) ซึ่งเปนการสำรวจทรัพยากรปาไมทั่ว
ประเทศ เพื่ อนำข อมู ล ที่ ได มาวางแผนจัดการปาไมของประเทศตอไป และหากมี การสำรวจอย าง
ตอเนื่องจะใชชื่อเรียกวา การสำรวจทรัพยากรปาไมแบบตอเนื่อง (continuous forest inventory)
หรือที่เรียกกันในชื่อยอวา CFI
ชนิดของแปลงตัวอยาง
สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. แปลงตัวอยางชั่วคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่สรางขึ้นในการ
เก็บสถิติขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน ความโตของตนไม นับจำนวน
ตนไม วัดความสู ง เก็บ ขอมู ลเกี่ยวกับ การสืบ พั นธุตามธรรมชาติ แปลงตั วอยางประเภทนี้ ไมมีการ
หมายแนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกำหนดขอบเขตเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้ง
เดียวแลวก็เลิกไป แปลงตัวอยางประเภทนี้สวนใหญใชในการสำรวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี
2. แป ล งตั วอย า งถาวร (permanent sample plot) ส ร า งขึ้ น เพื่ อเก็ บ ส ถิ ติ ข อ มู ล
แบบตอเนื่อง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตางๆ แปลงตัวอยางที่สรางขึ้น
จึงตองมีขอบเขตและเนื้อที่ที่แนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพื่อความสะดวกในการวัดขอมูลใน
คราวตอๆ ไป ซึ่งแปลงตัวอยางถาวรดังกลาวนี้สวนใหญแลวมีวัตถุประสงคเพื่อการคนควาศึกษาวิจัย
(research sample plot) และเพื่อการจัดการ (management sample plot)
รูปรางของแปลงตัวอยาง
สถิตย (2525) จำแนกแปลงตัวอยางตามลักษณะรูปรางออกเปน 5 ชนิด คือ
1. แปลงตั ว อย า งรู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า (rectangular sample plot) เช น แปลงตั ว อย า ง
เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน
2. แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square sample plot) ใชกันทั่วไปในงานศึกษาวิจัยที่มี
การติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางในการศึกษาหาความ
เจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาถึงการ
ตัดสางขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงนั้นจะแตกตางกันออกไป
3. แปลงตั ว อย า งรู ป วงกลม (circular sample plot) ส ว นใหญ น ำมาใช ในการสำรวจ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนแปลงตัวอยางแบบชั่วคราว คือเมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ทิ้งไปไม
ติดตามเก็บขอมูลอีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกำหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่ง
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เหมาะในการนำมาใชในการสำรวจทรัพยากรปาไม เพราะทำไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต
ภายหลัง กลุมสำรวจทรัพยากรปาไม (2547) ไดนำเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลง
ตัวอยางถาวร โดยการหมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกำกับ วิธีการนี้
ใหผลดีเนื่องจากไมตองวางหมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลำเอียงในการทำลาย
ทรัพยากรปาไมในแปลง การติดตามเก็บขอมูลครั้งตอๆ ไปเพียงแตใชเครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจ
จับโลหะในการคนหาจุดกึ่งกลางแปลง
4. แปลงตั ว อย างเป น แนว (strip sample plot) เป น แปลงตั ว อย างที่ ใช ชั่ ว คราวในการ
สำรวจแจงนับไม โดยทำการวัดไมทุกตนในขอบเขตที่ถึงขนาดจำกัดที่ตองการ แปลงตัวอยางแบบแนว
นี้อาจจะมีความกวางของแนวตั้งแต 5–20 เมตร สวนความยาวนั้นแลวแตลักษณะความยาวของพื้นที่
แตเนื่องจากพื้นที่ของแปลงตัวอยางแบบนี้กวางขวางเกินไป ทำใหมีความสับสนในการนับไมไดงาย ทำ
ใหเกิดขอผิดพลาด ในปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสำรวจ
5. แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เปนการปรับปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในปา
จากการสำรวจแบบแนว โดยประยุกตใชแปลงตัวอยางวงกลมหรือวงกลมซอนกันวางตามแนวเสนตรง
ใหมีระยะหางเทากัน ซึ่งใชในวิธีการแบบ line plot system
ขนาดของแปลงตัวอยาง
สถิตย (2525) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตางๆ ที่มีการใชงาน ดังนี้ ขนาดแปลง
ตัวอยางของ Rollet ที่ ใช ในการสำรวจทรัพยากรป าไม ขนาด 100 x100 เมตร มีเนื้ อที่ 1 เฮกตาร
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทาๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใช
แปลงตั ว อย างแบบสี่ เหลี่ ย มผื น ผ า (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่ งมี ขนาดความ
กวาง 1 chain (20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10
เฮกตาร แตแลวเขาไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีขนาดความกวาง 1 chain และยาว
อีก 2 chain ซึ่งมีเนื้อที่ 0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสำรวจแบบ
แนว (strip) นั้น นิยมใชความกวางตั้งแต 10–50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือ
สภาพปา แตเมื่อคิดเปนเนื้อที่แลวประมาณ 0.2 เฮกตาร
ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางที่มีเนื้อที่ 0.01–0.03
เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลังแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสำรวจทรัพยากรปาไม
ของชาติในฟนแลนด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจำนวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรปตอน
เหนือ นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร)
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Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิตย (2525) ไดทดลองใชทั้งแปลงตัวอยางขนาด
ใหญ 0.25–0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01–0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน (concentric
sample plot) ในการสำรวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2499–2504 และ
ในที่สุดเขาไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ 0.01–0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอนกัน มี
ประสิทธิภาพดีกวาขนาดใหญในการสำรวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย
พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพื้นที่ปาดิบชื้นในประเทศไทยกำลัง
ถูกทำลายเปนจำนวนมาก เพื่อนำที่ดินมาใชประโยชนในการทำสวนยางพารา สวนปาลมน้ำมัน สวน
ผลไมเชิงเดี่ยว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัด
โคนและเผาทำลายปาทำใหพื้นดินเปดโลงกับอากาศ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในเพิ่ม
ความรอนใหกับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของ
อากาศทำใหมวลของอากาศรองรับไอน้ำในปริมาณที่มากขึ้น ทำใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมี
โอกาสตกแลวก็จะตกลงมาเปนจำนวนมาก ทั้งนี้สามารถสังเกตไดจากการกระจุกตัวของฝนที่ตกมาใน
พื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย กอใหเกิดเปนน้ำปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้ำ
ใชในบริเวณที่ไมไกลไปจากกันมากนัก การบุกรุกพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะบริเวณตนน้ำลำธาร เพื่อเปลี่ยน
สภาพไปเปนพื้นที่ใชประโยชนรูปแบบตางๆ ทั้งจากหนวยงานของรัฐหรือประชาชน นับเปนปญหา
เรื้อรังที่มีมานานตั้งแตเริ่มมีนโยบายเปดปา ใหสัมปทานไปจนถึงปดปาสัมปทานแลวก็ตาม แตพื้นที่
ปาไมก็ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลมีการนำนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน
มาใชปฏิบัติ พื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณก็มีแนวโนมที่จะถูกทำลายสูงขึ้น การกระทำดังกลาว นอกจาก
จะนำมาซึ่งความเสียหายตอสมดุลธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไม
แลว ผลกระทบทางออมที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเปนที่กลาวถึงอยูเสมอๆไดแก การเกิดน้ำปา
ไหลหลาก อุทกภัยน้ำทวม แผนดินถลม การเสื่อมสภาพหรือขาดความอุดมสมบูรณของดินการตื้นเขิน
ของลำธาร สภาวะแหงแลง และความวิปริตของสภาพอากาศ ลวนแตสรางความเสียหายใหกับชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบเปนปญหาเรื่องโลกรอนในปจจุบัน

