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คำนำ 

 
 องคการบริหารสวนตำบลปารอนไดจัดทำโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำเพชรพนมวัง 
บริเวณบานเขาพนมวัง หมูที ่ 6 ตำบลปารอน อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เพื ่อขอสนับสนุน
งบประมาณจากแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยพื้นท่ีบางสวนของโครงการติดอยูในเขตปาเพื่อ
การอนุรักษเพิ่มเติม (Zone C) ของปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู ซึ่งการขอใชประโยชนใน
พื้นท่ีนั้น ตองจัดทำรายงานขอมูลดานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยองคการบริหารสวนตำบลปารอน
ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหการจัดทำรายงานดังกลาวมายังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหมายังศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธาน ีเพื่อขอรับการสนับสนุน
ขอมูลทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ีจัดทำโครงการดังกลาวนั้น 
 ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยงานในสังกัดสำนัก
อุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช มีภารกิจปฏิบัติงาน สำรวจ และศึกษาดานความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีปาอนุรักษในภาคใต รวมถึงการใหบริการงานทางวิชาการ
ปาไมแกหนวยงานหรืองคกรอื่นที่รองขอ ไดแก มหาวิทยาลัย โรงเรียน วัด บริษัท หรือองคการบริหารสวน
ตำบลตางๆ เปนตน จึงไมขัดของท่ีจะสำรวจและจัดทำรายงานทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ีดังกลาว 
 จากการตรวจสอบขอมูลพื้นฐานในเบื้องตน พบวาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวดัประดู 
ประกอบดวยพื้นที่ราบเปนสวนใหญ แทรกดวยเขาหินปูนลูกโดดๆ เปนหยอมๆ สภาพในปจจุบัน พื้นที่ราบ
เกือบทั้งหมดเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมด เหลือพื้นที่ปาที่เปนปาดิบแลงเขาหินปูนเปน
หยอมปากระจายอยูในพื้นที่เกษตรกรรมเหลานั้นซึ่งปจจุบันอยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร โดยพื้นท่ี
ดำเนินโครงการท้ังหมด 13,335 ตารางเมตร อยูในพื้นท่ี สปก. ของสำนักสงฆเขาพนมวัง จำนวน 4,640 ตาราง
เมตร เปนพื้นท่ีราบ ท่ีเหลือต้ังอยูในพื้นท่ีเขาหินปูนซึ่งยังมีสถานะเปนปาสงวนแหงชาติ จำนวน 8,695 ตาราง
เมตร เมื่อพิจารณาจากแนวเขตการจำแนกการใชประโยชนที ่ดิน ปรากฏวาอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ 
(Zone E) 7,904 ตารางเมตร และอยูในเขตพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) 791 ตารางเมตร พื้นท่ีมีความ
ลาดชันสูง เปนระบบนิเวศสังคมพืชดิบแลงเขาหินปูน สภาพสังคมเคยผานการถูกรบกวนมากอน โดยสังเกต
จากขนาดความโตและความสูงของไมดั้งเดิมที่เหลืออยู และลักษณะท่ีมีพันธุไมเบิกนำ พันธุไมตางถิ่น และไม
เถาหลายชนิด สัตวปาที่พบเปนสัตวปาขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญเปนสัตวปาที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
กลมกลืนกับสภาพถิ่นที่อยู อาศัยที่เปลี่ยนไปเปนพื้นที่เกษตรกรรมไดดีอยู แลว การศึกษาใชวิธีการสำรวจ
ทรัพยากรชีวภาพที่ปรากฏในพื้นที่ดำเนินโครงการ ทั้งการวางแปลงตัวอยาง และการวางเสนสำรวจ ตาม
ประเภททรัพยากร แลวนำเสนอผลการศึกษาเปนขอมูลเบ้ืองตนท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ทรัพยากรชีวภาพ 
1. นิเวศวิทยาปาไม 
     1.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาถึงระบบนิเวศปาไมในบริเวณพื้นท่ีดำเนินโครงการ  
2) เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีดำเนินโครงการ 
3) เพื่อนำขอมูลท่ีไดเสนอแนวทางปองกันและแกไขใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด 
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการฟนฟูหลังเสร็จส้ินโครงการ 

     1.2 ขอบเขตการศึกษา 
 สำรวจทรัพยากรปาไม ประกอบดวย ชนิดไมเดน ความหนาแนน ความหลากชนิด การแบงชั้นความ
สูงตามแนวดิ่ง การแบงช้ันเสนผาศูนยกลางตามแนวราบ ดัชนีความหลากหลาย สภาพการสืบตอพันธุตาม
ธรรมชาติ เพื่อวิเคระหถึงลักษณะของระบบนิเวศปาไม  ตลอดจนประเมินปริมาตรไมในพื้นท่ีเพื่อวิเคราะห
มูลคาทางเศรษฐกิจ รวมท้ังประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทีมีตอทรัพยากรปาไมจากการดำเนินโครงการ 
     1.3 วิธีการศึกษา 

1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานการจำแนกระบบนิเวศปาไม จากขอมูลการแปลแผนที่ภาพถายดาวเทียม 
(LANDSAT TM) ป 2009, แผนท่ีการใชท่ีดินมาตราสวน 1:4,000 ของกรมพัฒนาท่ีดิน และแผนท่ีภูมิประเทศ
มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร เพื่อทราบถึงชนิดและการจัดจำแนกสังคมพืชในแตละระบบนิเวศท่ี
ไดรับการคัดเลือกแลว พรอมท้ังรวบรวมขอมูลทุติยภูมิขอมูลดานทรัพยากรปาไมท่ีไดเคยสำรวจไวในอดีต เพื่อ
นำมาวางแผนการสำรวจและทำการวิเคราะห ประเมินถึงศักยภาพในพื้นท่ี  
 2) ศึกษาและเก็บขอมูลเพิ่มเติม โดยการคัดเลือกพื้นที่ตามระบบนิเวศปาไมสำรวจขอมูลโครงสราง

และองคประกอบของชนิดพันธุไมในปา และนำขอมูลที่ไดรับมาชวยในการสนับสนุนการแปลภาพถายจาก
ดาวเทียม ดวยวิธีการวางแปลงตัวอยางช่ัวคราว (temporary plot) ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร เรียงตอๆกัน
ไปใหครอบคลุมสังคมปาธรรมชาติที่อยูในพื้นที่ดำเนินโครงการดวยการสุมสำรวจ (random sampling) ตาม
ความเหมาะสม พรอมทำการวัดตำแหนงพิกัด ตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร (พิกัดUTM) ของที่ตั้งแปลงดวย
เครื่องมือ GPS รวมท้ังคาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) เพื่อใชในการสรางแผนภาพเสนช้ันระดับ
ความสูง (contour line) แสดงลักษณะภูมิประเทศของแปลงตัวอยาง โดยมีวิธีการดังนี้  
                ในแตละระบบนิเวศ ทำการวางแปลงขนาด 10 x 10 เมตร เรียงตอๆกันไป ตามลักษณะภมิู
ประเทศตั้งแตถนนขึ้นไปพาดผานพื้นที่โครงการ ที่มุมลางซายของแปลงขนาด 10 x 10 เมตรแตละแปลง ทำ
การวางแปลงยอยขนาด 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เมตร เพื่อทำการเก็บขอมูลดานองคประกอบของชนิดพันธุพืช 
ขนาดความโตทางเสนผาศูนยกลาง เพียงอก 1.30 เมตร (Diameter at Breast Height, DBH) และความสูง 
(height) ในแปลงตัวอยางโดย แบงเปน 3 ขนาด คือ (1) ไมใหญ (tree) คือไมท่ีมี DBH > 4.5 cm (2) ไมหนุม 
(sapling) คือ ไมท่ีมี DBH < 4.5 cm สูง> 1.3 m (3) กลาไม (seedling) คือไมท่ีมีความสูงนอยกวา1.30 เมตร 
ทำการเก็บขอมูลไมใหญในแปลงขนาด 10 x 10 เมตร เก็บขอมูลไมหนุมในแปลงขนาด 4x4 เมตร สวนกลาไม 
เก็บขอมูลในแปลงขนาด 1x 1 เมตร  

  แปลงตัวอยางขนาด 10 x 10 เมตร จะถูกใชรวบรวมขอมูลชนิดไมใหญ (tree) ทุกตนท่ี
ปรากฏในแปลง ที่มีเสนผาศูนยกลางที่ระดับ 1.30 เมตร ตั้งแต 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปและจะทำการติดแท็ก
ตอกเบอรทุกตน โดยรายละเอียดขอมูลไมใหญที ่จะบันทึกประกอบดวย เลขที ่แปลง เบอร ชนิดพันธุ 
เสนผาศูนยกลาง ความสูงกิ่งแรก ความสูงท้ังหมด ความกวางเรือนยอด และตำแหนงท่ีข้ึนอยูในแปลง 
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สำหรับการวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมในแปลงตัวอยางที่ขึ ้นอยูในสภาพภูมิประเทศท่ี
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทำใหขอมูลท่ีไดรับมีความคลาดเคล่ือนนั้น ดอกรัก (2549) ไดกำหนดหลักเกณฑในการ
วัดไมในปาในสภาพภูมิประเทศตางๆ เพื่อขจัดขอผิดพลาดดังกลาว ดังนี้ 

     1. การวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมท่ีข้ึนอยูในท่ีราบ จะวัดท่ีระดับความสูง 1.30 เมตร  
                          2. ตนไมท่ีข้ึนอยูบนท่ีลาดเท ใหวัดขนาดเสนรอบวงท่ีระดับความสูง 1.30 ม. ทางดานบน
ของพื้นท่ีลาดเท  
                          3. ตนไมที่เอียงหรือเอน ใหวัดขนาดเสนรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตามมุม
เอียงของตนไมนั้น  
                          4. ตนไมท่ีมีปมท่ีระดับความสูง 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงเหนือจุดท่ีมีปมข้ึนไป 
5 เซนติเมตร  
                          5. กรณีตนไมแตกเปนสองนางท่ีระดับสูงกวา 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงท่ีระดับ
ความสูง 1.30 เมตร ตามปกติ  
                          6. กรณีตนไมแตกเปนสองนางที่ระดับต่ำกวา 1.30 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงของไม
แตละนาง เหนือจุดท่ีแตกกิ่งไปอีก 1 เมตร  
                          7. ตนไมท่ีมีพูพอนสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ใหวัดขนาดเสนรอบวงเหนือจุดพูพอน
ข้ึนไปอีก 50 เซนติเมตร  
 

  
ท่ีมา ; ดอกรัก (2549) 

ภาพท่ี 1 การวัดขนาดเสนรอบวงของตนไมท่ีมีลักษณะแตกตางกัน 
 

                    แปลงตัวอยางขนาด 4x4 เมตร ซอนทับขึ้นที่บริเวณหมุดลางซายของแตละแปลง 10x10 
เมตร ทำการบันทึกขอมูลลูกไม หรือไมหนุม (sapling) ท่ีสูงเกินกวา 1.30 เมตร และ เสนผาศูนยกลางนอยกวา 
4.5 เซนติเมตร ประกอบดวย เลขท่ีแปลง เบอร และชนิดพันธุไมหนุมท่ีปรากฏในแปลง 
                    แปลงตัวอยางขนาด 1x1 เมตร ซอนทับขึ้นที่บริเวณหมุดลางซายของแตละแปลง 4x4 เมตร 
ทำการบันทึกขอมูลกลาไม (seedling) ท่ีสูงไมเกิน 1.30 เมตร ประกอบดวย เลขท่ีแปลง ชนิดพันธุกลาไม และ
จำนวนตน 
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ภาพท่ี 2 แปลงตัวอยางท่ีใชในการสำรวจทรัพยากรปาไม 
 

  พื้นท่ีดำเนินโครงการต้ังอยูบริเวณเขาพนมวัง ลักษณะเปนภูเขาหินปูนยกตัว ยอดสูงสุด 184 
เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู ลักษณะพื้นท่ี
โดยทั่วไปเคยเปนปาดิบชื้นที่ราบต่ำ สลับกับภูเขาหินปูนยกตัวเปนหยอมๆปกคลุมดวยสังคมพืชปาดิบแลง 
สภาพในปจจุบันของพื้นท่ีนั้น ปรากฏวาปาดิบช้ืนท่ีราบต่ำถูกเปล่ียนเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมจนหมดแลว กรมปา
ไมไดสงมอบพื้นที่ใหสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ดำเนินการจัดสรรใหเกษตรกรหมดแลว 
คงเหลือสภาพปาในบริเวณท่ีเปนภูเขาหินปูนยกตัว ซึ่งมีพื้นท่ีสวนหนึ่งเหลือจากการจัดสรรของ สปก. บริเวณ
ตีนเขา เนื่องจากมสีภาพเปนหินปูนโผล ความชันสูง ไมสามารถปลูกพืชเกษตรไดและกำลังดำเนินการสงมอบ
พื้นที่คืนกรมปาไม พื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด 13,335 ตารางเมตร อยูในพื้นที่ สปก. ซึ่งปจจุบันเปนพื้นท่ี
ของสำนักสงฆเขาพนมวัง จำนวน 4,640 ตารางเมตร เปนพื้นที่ราบ ที่เหลือตั้งอยูในพื้นที่เขาหินปูนซึ่งยังมี
สถานะเปนปาสงวนแหงชาติ จำนวน 8,695 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาจากแนวเขตการจำแนกการใชประโยชน
ที่ดิน ปรากฏวาอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 7,904 ตารางเมตร และอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษ (Zone C) 791 ตารางเมตร การวางแปลงสำรวจทรัพยากรปาไมในพื้นที่ดำเนินโครงการในครั้งนี้ ใช
แปลงตัวอยางขนาด 10 x 10 เมตร วางตอเนื่องกันจำนวน 18 แปลง ( ครอบคลุมพื้นที่ 20 x 90 เมตร หรือ 
1,800 ตารางเมตร) เฉพาะในสวนท่ีเปนปาสงวนแหงชาติและยังมีสภาพเปนปา วางแปลงในแนวเหนือใตพาด
ผานพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยแปลงตัวอยางตั้งอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) จำนวน 14 แปลง 
(1,400 ตารางเมตร) ตั ้งอยู ในเขตพื้นที่ปาเพื ่อการอนุรักษ (Zone C) จำนวน 4 แปลง (400 ตารางเมตร) 
ลักษณะโดยทั่วไปมีสภาพปาใกลเคียงกันท้ังสองเขตการจำแนก พื้นที่แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นท่ีดำเนิน
โครงการเฉพาะท่ียังมีสถานะเปนปาสงวนแหงชาติ ประมาณรอยละ 20 
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ภาพท่ี 3 ภาพถายดาวเทียม Landsat8 บริเวณปาสงวนแหงชาติปาชัยคราม-ปาวัดประดู 
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ภาพท่ี 4 ท่ีต้ังพื้นท่ีดำเนินโครงการบริเวณเขาพนมวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~ 

 

 เขาพนมวงั รายงานการสํารวจทรพัยากรชีวภาพและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5 พื้นท่ีดำเนินโครงการตามเขตการจำแนกการใชประโยชนท่ีดิน 
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ภาพท่ี 6 ลักษณะสังคมพืชเขาหินปูนเขาพนมวัง 
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ภาพท่ี 7 การวางแปลงสำรวจทรัพยากรปาไมขนาด 10x10 เมตร จำนวน 18 แปลง ในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 

  
          เก็บขอมูลโครงสรางสังคมพืชดานต้ัง (Profile diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด 

(Crown cover diagram) ของไมใหญ(tree) ในแปลงขนาด 10 x 10 เมตร จำนวน 18 แปลง 
                ทำการประเมินคาดัชนีความสำคัญของพรรณพืช (Importance Value Index, IVI) ของพืช
แตละชนดิในสังคม เพื่อการวิเคราะหหาชนิดพันธุไมเดนท่ีสามารถนำมาใชเปนตัวดัชนี (indicator) ของแตละ
ชนิดปาได พรอมทั้งทำการวิเคราะหหาคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของปา ในที่นี้ใชคาดัชนีความ
หลากหลายของ Shannon-Wiener Index, Simpson’s index และ Fisher’s index สำหรับการวิเคราะห
และเปรียบเทียบความหลากหลายระหวางระบบนิเวศปาไม 
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          3) ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล  
               3.1) คำนวณหาคาดัชนีความสำคัญของชนิดไม (Importance value index, IVI) ในแตละสังคมพืช 

3.1.1) บรรยายลักษณะโครงสรางดานต้ัง (Profile diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด 
(Crown cover diagram) ของปาแตละชนิด 

3.1.2) ทำบัญชีรายชื่อพรรณไม (Species lists) ที่สำรวจพบในแตละชนิดปา พรอมท้ังการ
กระจายในแตละระดับความสูงจากระดับนำ้ทะเล ภายในพื้นท่ีศึกษา 

3.1.3) วิเคราะหหาความหนาแนน (Density; D) คือ จำนวนตนไมทั้งหมดของชนิดพันธุ ท่ี
กำหนดท่ีปรากฏในแปลงตัวอยางตอหนวยพื้นท่ีท่ีทำการศึกษา ดังสมการ 

ความหนาแนน (D)   =      จำนวนตนของชนิดพันธุนั้นในแปลงตัวอยาง 
                                        พื้นท่ีรวมของแปลงตัวอยาง 

3.1.4) วิเคราะหหาความถ่ี (Frequency; F) หมายถึง อัตรารอยละของจำนวนแปลงตัวอยาง
ท่ีปรากฏพันธุไมชนิดนัน้ตอจำนวนแปลงท่ีทำการสำรวจ ดังสมการ 

 

ความถ่ี  ( F )   =      จำนวนแปลงตัวอยางท่ีชนิดพนัธุนั้นปรากฏอยู  x 100   
        จำนวนแปลงตัวอยางท่ีทำการสำรวจ 

3.1.5) วิเคราะหหาความเดน (Dominance; Do) ในที่นี ้จะใชความเดนดานพื้นที่หนาตัด 
(Basal Area, BA) ของตนไมที่ไดจากการวัดที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดินตอพื้นที่ที่ทำการ สำรวจ
ท้ังหมด ดังสมการ 

ความเดน (Do)    =          พื้นท่ีหนาตัดของชนิดพันธุไม  
                              พื้นท่ีแปลงตัวอยาง 
 

3.1.6) วิเคราะหหาคาความถ่ีสัมพัทธของชนิดไม (Relative frequency; RF) คือ สัดสวน
ของความถ่ีของชนิดไมท่ีตองการตอคาความถ่ีท้ังหมดของไมทุกชนิดในสังคม ดังสมการ 

 
ความถ่ีสัมพัทธ  ( RF )   =      ความถ่ีของชนดิพันธุนั้น   x  100   

                                       ผลรวมความถ่ีของไมทุกชนิด 
 

3.1.7) วิเคราะหหาคาความหนาแนนสัมพัทธชนิดไม (Relative density; RD) คือ สัดสวน
ของความหนาแนนของชนิดไมท่ีตองการตอคาความหนาแนนท้ังหมดของไมทุกชนิดในสังคม ดังสมการ 

 
ความหนาแนนสัมพัทธ  ( RD )     =      ความหนาแนนของชนิดพันธุนั้น  x 100 

                                 ความหนาแนนของไมทุกชนิด 
 

3.1.8) วิเคราะหหาคาความความเดนสัมพัมธของชนิดไม (Relative dominance; RDo) คือ 
คาสัดสวนของความเดนของชนิดไมท่ีตองการตอคาความเดนท้ังหมดของไมทุกชนิดในสังคม ดังสมการ 

 
ความเดนสัมพัทธ  ( RDo )   =      ความเดนของชนิดพันธุนั้น   x  100   

                                                 ผลรวมความเดนของไมทุกชนิด 
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3.1.9) วิเคราะหหาคาดัชนีความสำคัญของชนิดไม (Importance value index, IVI) คือ 
ผลรวมของคาความสัมพัทธตาง ๆ ของชนิดพันธุไมนั้นในสังคม ซึ่งหาไดจากสมการ 

 
                               ดัชนีความสำคัญ (IVI)    =    RD  +  RF +  RDo  

3.1.10) วิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย (Diversity indies) ของสังคมพืชในแปลงตัวอยาง 
ซึ่งมีอยูหลายสมการ ไดแก  

Shannon-Wiener (Ludwig and Reynold, 1949) ดังสมการ 
                     H′ = −∑[Pi( lnPi)] 

เมื่อ Pi = สัดสวนระหวางจำนวนตนของชนิดพันธุนั้น ๆ ตอจำนวนตนของทุกชนิด    
Simpson’s index of diversity (D) ดังสมการ 

           D = 1 − ∑[
ni(ni−1)N(Ni−1)

] 

เมื่อ ni = จำนวนตนของชนิดพันธุนั้น ๆ  
                                  N = จำนวนตนของทุกชนิดพันธุ 
  Fisher’s index of diversity (α) 

                       S = αln �1 +
nα� 

           เมื่อ α = คาดัชนีความหลากชนิดของ Fisher 
               S = จำนวนชนิดพันธุท้ังหมด 
               n = จำนวนตนท้ังหมด 
 

  3.1.11)  ดัชนีความสม่ำเสมอ (evenness indices) คือ ความมากมาย (abundance) ของ
จำนวนตนในแตละชนิด ที่จะบงบอกถึงความสม่ำเสมอของแตละชนิดวามีการกระจายเขาครอบครองพื้นท่ีได
เทาเทียมกันหรือไม ซึ่งคำนวณไดตามวิธีของ Pielou (1975; J’) มีสูตรในการคำนวณ ดังนี ้
 
             E =

H′ln(S)
 

    

   เมื่อ H’ = ดัชนีความหลากหลายของ Shanon-Weiner 
         S  = จำนวนชนิดท้ังหมด 

 

          3.1.12) ปริมาตรไมในสวนที่เปนสินคาได โดยใชสูตรที่ สามารถและธัญนรินทร (2538) อาง
ตามเสาวลักษณและคณะ โดยนำมาใชในสวนที่เปนสูตรการคำนวณกลางที่ใชสำหรับไมชนิดตางๆ ในปา
ธรรมชาติ 
         In (V) = In (2.110246) + 2.2266056 In (dbh)  
  เมื่อ dbh = เสนผานศูนยกลางของลำตนวัดท่ีระดับอก (diameter at breast height) 
        v     = ปริมาตรไม (ลูกบาศกเมตร/เฮกตาร) 
 

  3.1.13)  มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (Above Ground Biomass ; AGB) โดยใชสมการแอล
โลเมตรี จากผลการศึกษาของ Tsutsumi et al. (1983) มาใชในการประมาณ ดังนี ้
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         AGB = WS+WB+WL 
         Stem (WS) = 0.0509*(D2H)0.919 

         Branch (WB) = 0.00893*(D2H)0.977 

         Leaf (WL) = 0.0140*(D2H)0.669 
 

   เมื่อ H = ความสูงของตนไม (เมตร) 
                    D = ขนาดเสนผาศูนยกลางของลำตน (ซ.ม.) ท่ีความสูง 1.30 เมตร 
 

  3.1.14)  การสะสมของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน(Above Ground Carbon 
stock ; AGC) โดยใชหลักของ IPCC (2006) ที ่ระบุว ามวลชีวภาพจะมีคาร บอนสะสมอยู ประมาณ 47 
เปอรเซ็นต มีหนวยเปน ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Mtco2e)  
 

          AGC = 0.47*AGB 
 

     3.2) ขอมูลในเชิงคุณภาพ (qualitative data) ไดแก การบรรยายสภาพโดยรวมของโครงสราง
สังคมพืชในเชิงพรรณาจากลักษณะการปรากฏอยูในแปลงตัวอยาง 
  3.2.1) การกระจายทางดานตั้ง คือ ลักษณะการแบงชั้นเรือนยอดของสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การตองการปจจัยแวดลอมท่ีแตกตางกัน และการปรับตัวเพื่อแกงแยงแสงสวาง 
  3.2.2) การกระจายทางดานราบ คือ ลักษณะความถ่ีหางของตนไม หรือความหนาแนน 
 

               3.3) จำแนกชนิดพันธุไม (plant community classification) บัญชีรายช่ือชนิดพันธุไมท่ีปรากฎ
ในแตละสังคมพืชท้ังหมดท่ีพบในแปลงตัวอยางจำแนกสังคมพืชออกเปนประเภทตาง ๆ ในรูปของการบรรยาย
ลักษณะตาง ๆ ของสังคมพืช เชน รูปแบบชีวิต (life form) ของสังคมพืชแตละชนิด ซึ่งประกอบดวย ไมยืนตน 
(tree) ไมพุม (shrub) พืชลมลุก (herb) และไมเถา (climber) เปนตน   
      3.4) จำแนกสถานภาพของพรรณพืชตามกฎหมายวาดวยการปาไมและตามระบบการจัดจำแนก
ของ IUCN โดยเฉพาะพิจารณาถึงกลุมพืชในสถานภาพที่เปนชนิดพันธุพืชถิ่นเดียว (Endemic Species), ชนิด
พันธุหายาก (Rare Species) และชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม (Threaten Species) รวมถึงคุณคาดานการอนุรักษ
และการศึกษาวิจัยในภาพรวมของชนิดพรรณพืชในระบบนิเวศปาแตละพื้นท่ีเปนสำคัญ 
      

1.4 ผลการศึกษา 

          จากการแปลแผนที่ภาพถายดาวเทียม (LANDSAT TM), แผนที่การใชที่ดินมาตราสวน 1 : 4,000 ของกรม
พัฒนาที่ดิน และแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000  ของกรมแผนที่ทหาร ทำใหเพื่อทราบถึงชนิดและ
การจัดจำแนกสังคมพืชในพื้นท่ีดำเนินโครงการ เขาพนมวังเปนเขาหินปูนลูกโดด ยกตัวขึ้นมา มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลต้ังแต 19-184 เมตร มีพื้นท่ีประมาณ 230 ไร บริเวณตีนเขามีถนนลาดยางมะตอยผายโดยรอบ 
มีถ้ำขนาดใหญบริเวณเกือบถึงยอดเขาที่ความสูงประมาณ 100 เมตร ภายในโถงถ้ำมีชองท่ีสามารถเดินทะลุ
ออกไปบนสวนยอดสุดของเขาพนมวังได สำหรับพื้นท่ีท่ีเสนอขอใชประโยชนในการดำเนินโครงการ คาบเกี่ยว
อยูในพื้นท่ีของเขาพนมวัง 5-1-74 ไร ในจำนวนนี้ติดอยูในพื้นท่ีเขตการจำแนกพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ (Zone 
C) ประมาณ 791 ตารางเมตรหรือประมาณ 2 งาน พื้นท่ีมีความชันเฉล่ีย 34.5°หรือ 69% ลาดเทไปทางทิศใต 
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      1.4.1) สภาพนิเวศของพื้นท่ีโครงการ 
      ระบบนิเวศปาไมเดิมจำแนกเปนสังคมปาดิบแลงหินปูนทั้งหมด ยกเวนบริเวณตีนเขาขึ้นไปจาก
ถนนไปประมาณ 10 เมตร จะเปนลักษณะปาที่เคยถูกรบกวนจึงมีพันธุ ไมเบิกนำ(pioneer species) จาก
ภายนอกเขามาปกคลุมหนาแนน เชน จามจุรี กระถินยักษ กระถินเทพา เปนตน ลักษณะภูมิประเทศเปนเขา
หินปูนยกตัวสูงข้ึน มีดินและเศษซากอินทรียวัตถุทับถมในบริเวณซอกหินหรือพื้นท่ีท่ีเปนหลุมยุบ บริเวณท่ีดินมี
ความลึกมากจะพบไมตนขนาดใหญ สวนที่ลึกนอยหรือบนลานหินจะพบไมลักษณะแคระแกร็น พันธุไมที่พบ 
ในเสนทางเดินเทาระยะทางประมาณ 200 เมตร ท่ีมีวิสัยเปนไมยืนตน (tree) ไดแก สังเครียดใบใหญ ยู จันทน
ชะมด ทุเรียนดง พลับดง ปอแกนเทา ปออีเกง สมพง สะเดาแดง มะกล่ำตน เลียบ หัวกาเล็ก และสังเครียด
ขอบใบคลื่น เปนตน ที่มีวิสัยเปนไมตนขนาดเล็ก (shrubby tree) ไดแก กระเบากลัก สามพันตา ขอยหนาม 
ข้ีอาย เข็มสลับเล็ก คันแหลน งาชาง นวล พรหมขาว พลองใบใหญ มะดูก มักเกือกา เปนตน สวนท่ีมีวิสัยเปน
ไมพุม (shrub) ไดแก ชิงชี่ เปลาน้ำเงิน ปอหุนกานส้ัน จักหัน จันทนาใบบาง เปนตน ไมพื้นลาง พบนอยชนิด 
เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญปกคลุมดวยหินขนาดใหญ โดยนอกจากกลาไมของชนิดพันธุท่ีกลาวมาแลว มีไมในวงศ
ปาลม (Arecaceae) ท่ีเดนๆ ไดแก เตาราง กะพอ และจ๋ังไทย รายละเอียดชนิดพันธุไมปรากฏตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 บัญชีรายช่ือพันธุไมท่ีพบในเสนทางเดินสำรวจเขาพนมวัง 

ช่ือสามัญ ช่ือพฤกษศาสตร ช่ือวงศ วิสัย 

กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King ACHARIACEAE ST/T 
ตำหยาวใบเล็ก Alphonsea cylindrica King ANNONACEAE T 
พรหมขาว Mitrephora alba Ridl. ANNONACEAE ST 
จักหัน Orophea polycarpa A.DC. ANNONACEAE S/ST 
จิงจาบ Miliusa mollis Pierre var. mollis ANNONACEAE ST 
งาชาง Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woodson APOCYNACEAE ST 
เตารางแดง Caryota mitis Lour. ARECACEAE  P 
กะพอ  Licaula spinosa Thunb. ARECACEAE  P 
งด Scindapsus maclurei (Merr.) Merr. & F.P.Metcalf ARACEAE C 
จ๋ังไทย Rhapis subtilis Becc. ARECACEAE  P 
จันทรแดง(จันทนผา) Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen ASPARAGACEAE S/ST 
สามสิบ Peliosanthes teta Andrews ASPARAGACEAE H 
ตะคร้ำใบเกลี้ยง Garuga sp. BERSERACEAE ST/T 
เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz  BIGNONIACEAE T 
ทลายเขา Celtis philippensis Blanco CANNABACEAE ST 
ชิงช่ี Capparis micracantha DC. CAPPARACEAE S/ST 
มะดูก Siphonodon celastrineus Griff.  CELASTRACEAE ST/T 
จิงจอเหลือง Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. CONVOLVULACEAE C 
ข้ีไกยาน Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob. COMPOSITAE C 
นวล Garcinia merguensis Wight  CLUSIACEAE  ST/T 



~ 13 ~ 

 

 เขาพนมวงั รายงานการสํารวจทรพัยากรชีวภาพและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
ช่ือสามัญ ช่ือพฤกษศาสตร ช่ือวงศ วิสัย 

ข้ีอาย Terminalia nigrovenulosa Pierre COMBRETACEAE ST 
พลับดง(อีโด) Diospyros bejaudii Lecomte EBENACEAE T 
พญารากดำ(มักเกือกา) Diospyros defectrix Fletcher EBENACEAE ST/T 
ตานดำ(ถานไฟผี) Diospyros montana Roxb. EBENACEAE T 
มะพลับทอง Diospyros transitoria Bakh. EBENACEAE T 
เปลาน้ำเงิน Croton cascarilloides Raeusch. EUPHORBIACEAE S 
ปอหุนกานสั้น Mallotus brevipetiolatus Gage EUPHORBIACEAE S/ST 
โผใบเล็ก Mallotus subcuneatus (Gage) Airy Shaw EUPHORBIACEAE S/ST 
เม็ก Macaranga tanarius (L.) Mu"ll.Arg. EUPHORBIACEAE ST 
ขันทองพยาบาท Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. EUPHORBIACEAE ST/T 
กระถินเทพา Acacia mangium Willd. FABACEAE ExT 
มะกล่ำตน Adenanthera pavonina L.  FABACEAE T 
จามจุรี Albizia saman (Jacq.) Merr. FABACEAE ExT 
สวาด Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. FABACEAE C 
กระจาย Caesalpinia decapetala (Roth) Alston FABACEAE ScanC 
กระถินยักษ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit FABACEAE ExS/ST 
ข้ีเหล็ก Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby FABACEAE T 
ข้ีเหล็กเลือด Senna timoriensis (DC.) H.S.Irwin & Barneby FABACEAE  ST 
โกงกางเขา Fagraea ceilanica Thunb. GENTIANACEAE Es/ST 
ขวากไก Strychnos axillaris Colebr. LOGANIACEAE C 
ปอแกนเทา Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE T 
จันทนชะมด Mansonia gagei J.R. Drumm. MALVACEAE T 
ปออีเกง Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.  MALVACEAE T 
ย ู Pterospermum pecteniforme Kosterm. MALVACEAE T 
ปอขนุน(ปอใบเลก็) Sterculia parviflora Roxb. ex G. Don  MALVACEAE T 
หัวกาเล็ก Pterygota sp. MALVACEAE  T 
พลองใบใหญ Memecylon ovatum Sm. MELASTOMATACEAE ST 
สังเครียดใบใหญ Aglaia grandis Korth. ex Miq. MELIACEAE ST/T 
ประยงคใบยาว Aglaia sp. MELIACEAE ST/T 
สังเครียดขอบใบคลื่น Aglaia teysmanniana (Miq.) Miq. MELIACEAE T 
มะเด่ือปลอง Ficus hispida L.f.  MORACEAE S/ST 
โพข้ีนก Ficus rumphii Blume MORACEAE T 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
ช่ือสามัญ ช่ือพฤกษศาสตร ช่ือวงศ วิสัย 

เลียบ Ficus subpisocarpa Gagnep. MORACEAE T 
เด่ือไทร Ficus glaberrima Blume MORACEAE T 
ขอย Streblus asper Lour. MORACEAE ST/T 
ขอยหนาม Streblus ilicifolius (Vidal) Corner  MORACEAE S/ST 
ข้ีขมหิน Ligustrum sp. OLEACEAE ST/T 
เตย Pandanus sp. PANDANACEAE ST 
กะทกรก Passiflora foetida L. PASSIFLORACEAE C 
มะกาเครือ Bridelia stipularis (L.) Blume  PHYLLANTHACEAE ScanS/ST 
สามพันตา Cleistanthus gracilis Hook.f. PHYLLANTHACEAE S/ST 
ทุเรียนดง Cleistanthus oblongifolius (Roxb.) Mu"ll.Arg. PHYLLANTHACEAE  T 
เทียนขโมย Drypetes hoaensis Gagnep. PUTRANJIVACEAE ST 
เทียนขโมยตน Drypetes sp. PUTRANJIVACEAE ST 
เข็มสลับเล็ก Aidia parvifolia (King & Gamble) K.M. Wong RUBIACEAE ST 
ยอเถ่ือน Morinda elliptica (Hook. f.) Ridl. RUBIACEAE ST/T 
กะปะ(คันแหลน) Psydrax nitida (Craib) K.M. Wong  RUBIACEAE ST 
จันทนาใบบาง Tarenna membranacea Pit. RUBIACEAE S 
เขยตาย Glycosmis sp. RUTACEAE S 
หมุยใบขน Micromelum pubescents Blume RUTACEAE S 
สะเดาแดง Ganophyllum falcatum Blume  SAPINDACEAE T 
มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE  S/ST 
มะเฟองชาง Lepisanthes tetraphylla Radlk. SAPINDACEAE ST/T 
มะซางทะเล Madhuca krabiensis (Aubrév.) Chantar. SAPOTACEAE T 
ดับยาง Solanum erianthum D. Don SOLANACEAE S 
โปงมดงาม Stemona burkillii Prain STEMONACEAE HC 
สมพง Tetrameles nudiflora R. Br.  TETRAMELACEAE  T 
ใตใบหิน Rinorea bengalensis (Wall.) Gagnep. in Humbert VIOLACEAE S 
กะตังใบ Leea indica (Burm. f.) Merr. VITACEAE  S/ST 
เถาคัน1 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. VITACEAE C 
เถาคัน2 Cissus repens Lam. VITACEAE C 
เครือเขาน้ำ Tetrastigma leucostaphylum (Dennst.) Alston VITACEAE C 

      

 



~ 15 ~ 

 

 เขาพนมวงั รายงานการสํารวจทรพัยากรชีวภาพและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

     1.4.2) ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของสังคมพืชในแปลงตัวอยาง 
     จากการวางแปลงตัวอยางขนาด 10 x 10 เมตร จำนวน 18 แปลง (1,800 ตารางเมตร) เพื่อศึกษา

สังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูนในบริเวณพื้นท่ีดำเนินโครงการ พบพันธุไม 221 ตน 29 ชนิด(species) 25 สกุล
(genera) 17 วงศ(family) มีผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  
                    1) ความหนาแนน จากผลการศึกษาพบวาชนิดพันธุ ที ่มีความหนาแนนมากท่ีสุดในแปลง
ตัวอยาง 5 อันดับแรก ไดแก ขอยหนาม (Streblus ilicifolius) กระถินยักษ (Leucaena leucocephala) จันทน
ชะมด (Mansonia gagei) เข็มสลับเล็ก (Aidia parvifolia) และปอแกนเทา (Grewia eriocarpa) มีคาความ
หนาแนน 24.89, 23.11, 20.44, 16.89 และ 15.11 ตนตอไร ตามลำดับ   
  2) ความถ่ีในการปรากฏ พบวาพันธุไมที่มีความถี่ในการพบมากที่สุดในแปลงตัวอยาง 5 
อันดับแรก ไดแก ปอแกนเทา (Grewia eriocarpa) จันทนชะมด (Mansonia gagei) เข็มสลับเล็ก (Aidia 
parvifolia) ขอยหนาม (Streblus ilicifolius) และกระถินยักษ (Leucaena leucocephala) กับกระเบา
กลัก (Hydnocarpus ilicifolia) มีคาความถี่เทากัน มีคาความถ่ีรอยละ 68.055, 50.000, 47.917, 36.111 
และ 34.028 ตามลำดับ 
   3) ความเดนทางดานพื้นท่ีหนาตัดลำตน พบวาชนิดพันธุไมท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัดมากท่ีสุด
ในแปลงตัวอยาง 5 อันดับแรก ไดแก ปอแกนเทา (Grewia eriocarpa) เลียบ (Ficus subpisocarpa) ยู 
(Pterospermum pecteniforme) สมพง (Tetrameles nudiflora) และเข็มสลับเล็ก (Aidia parvifolia) มี
คาความเดนหรือขนาดพื้นท่ีหนาตัด 0.55, 0.47, 035 , 0.32 และ 0.23 ตารางเมตรตอไร ตามลำดับ 

  4) ดัชนีความสำคัญทางนิเวศ ( IVI) พบวา พันธุ ไมที ่มีความโดดเดนมากที่สุดในแปลง
ตัวอยาง 5 อันดับแรก ไดแก ปอแกนเทา (Grewia eriocarpa) จันทนชะมด (Mansonia gagei) ขอยหนาม (Streblus 
ilicifolius) เข็มสลับเล็ก (Aidia parvifolia)  และกระถินยักษ (Leucaena leucocephala) โดยมีคา IVI 35.66, 26.38, 
24.92, 24.22 และ 20.99 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ดัชนีความสำคัญของพันธุไมในแปลงตัวอยางปาดิบแลงเขาหินปูนเขาพนมวัง 

Thai Name Density 
(tree/Rai) 

Frequency 
(%) 

Dominant 
(m²/Rai) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

Rdo 
(%) 

IV RANK 

ปอแกนเทา 15.11 61.11 0.55 7.69 10.28 17.69 35.66 1 

จันทนชะมด 20.44 55.56 0.21 10.41 9.35 6.63 26.38 2 

ขอยหนาม 24.89 38.89 0.18 12.67 6.54 5.70 24.92 3 

เข็มสลับเล็ก 16.89 50.00 0.23 8.60 8.41 7.22 24.22 4 

กระถินยักษ 23.11 33.33 0.11 11.76 5.61 3.62 20.99 5 

ยู 8.89 22.22 0.35 4.52 3.74 11.02 19.28 6 

สมพง 7.11 22.22 0.32 3.62 3.74 10.08 17.44 7 

เลียบ 0.89 5.56 0.47 0.45 0.93 15.04 16.43 8 

กระเบากลัก 14.22 33.33 0.10 7.24 5.61 3.17 16.02 9 

สังเครียดใบใหญ 10.67 27.78 0.17 5.43 4.67 5.29 15.40 10 

พลองใบใหญ 8.89 27.78 0.04 4.52 4.67 1.28 10.48 11 

จามจุรี 0.89 5.56 0.20 0.45 0.93 6.32 7.70 12 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
Thai Name Density 

(tree/Rai) 
Frequency 

(%) 
Dominant 
(m²/Rai) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

Rdo 
(%) 

IV RANK 

พรหมขาว 6.22 22.22 0.02 3.17 3.74 0.79 7.70 13 

ข้ีอาย 4.44 22.22 0.04 2.26 3.74 1.19 7.19 14 

จันทนาใบบาง 5.33 16.67 0.01 2.71 2.80 0.31 5.83 15 

มักเกือกา 4.44 16.67 0.02 2.26 2.80 0.58 5.64 16 

เทียนขโมยตน 2.67 16.67 0.03 1.36 2.80 1.05 5.21 17 

ทลายเขา 3.56 16.67 0.01 1.81 2.80 0.32 4.93 18 

ปอหุนกานสัน้ 2.67 16.67 0.01 1.36 2.80 0.34 4.50 19 

ปอใบเล็ก 3.56 11.11 0.02 1.81 1.87 0.71 4.39 20 

เด่ือไทร 2.67 16.67 0.01 1.36 2.80 0.17 4.33 21 

ตำหยาวใบเล็ก 1.78 11.11 0.02 0.90 1.87 0.63 3.41 22 

โผใบเล็ก 1.78 11.11 0.01 0.90 1.87 0.17 2.94 23 

ตะคร้ำใบเกลี้ยง 0.89 5.56 0.01 0.45 0.93 0.25 1.63 24 

อีโด 0.89 5.56 0.01 0.45 0.93 0.17 1.56 25 

ถานไฟผี 0.89 5.56 0.00 0.45 0.93 0.11 1.50 26 

ยอเถ่ือน 0.89 5.56 0.00 0.45 0.93 0.07 1.45 27 

มะดูก 0.89 5.56 0.00 0.45 0.93 0.05 1.43 28 

มะเฟองชาง 0.89 5.56 0.00 0.45 0.93 0.04 1.43 29 

Total 196.44 594.44 3.13 100.00 100.00 100.00 300.00  
         

 5) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไมตนในแปลงตัวอยาง สังคมพืชปาดิบแลงเขา
หินปูนเขาพนมวัง มีคาปานกลางคอนไปทางต่ำเมื่อเทียบกับคาดัชนีของปาดิบชื้นทั่วไปในภาคใต แสดงถึง
สัดสวนของจำนวนชนิดและจำนวนตนในแตละชนิดมีความสม่ำเสมอไมมากนัก โดยเมื่อคำนวณตามวิธีของ 
Shannon-Weiner มีคาเทากับ 2.88 ตามวิธีของ Simpson มีคาเทากับ 0.93 และ วิธีของ Fisher มีคาเทากับ 
8.92 โดยมีคาดัชนีความสม่ำเสมอตามวิธีของ Pielou เทากับ 0.86 
  6) ปริมาตรไมใหญเฉพาะในสวนที่สามารถทำเปนสินคาได ตามสูตรการคำนวณของ 
สามารถและธัญนรินทร (2538) มีปริมาตรไมเฉล่ียเทากับ 23.51 ลูกบาศกเมตรตอไร  
  7) มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ของไมใหญที ่มีขนาดเสนผาศูนยืกลาง (DBH) ตั ้งแต 4.5 
เซนติเมตร ข้ึนไป โดยใชสมการแอลโลเมตรี ของ Tsutsumi (1983) สามารถคำนวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
เฉล่ียเทากับ 17.25 ตันตอไร 
   8) การสะสมของธาตุคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใชหลักของ IPCC (2006) มี
คาเทากบั 8.11 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร  
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      1.4.3) ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของสังคมพืชในแปลงตัวอยาง 
 

  1) การกระจายทางดานต้ัง (vertical distribution) จากการวางแปลงตัวอยางเพื่อศึกษา
ลักษณะโครงสรางของสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูน พื้นท่ีเขาพนมวัง พบวาโครงสรางปามีความสมบูรณต่ำ มี
ไมสูงใหญไมมาก กระจายหางๆ เรือนยอดช้ันลางคอนขางหนาทึบปกคลุมดวยเถาวัลย พื้นปาคอนขางเตียนโลง 
สามารถแบงช้ันเรือนยอดของสังคมพืช ไดดังนี้ 
   เรือนยอดช้ันบน ความสูง 17-27 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอดนี้กระจายหางๆ เรือนยอดขาด
ชวง ไมตอเนื ่องกัน ที่มีความโดดเดนมากที่สุด คือ ปอแกนเทา (Grewia eriocarpa) รองลงมา ไดแก ยู 
(Pterospermum pecteniforme) สมพง (Tetrameles nudiflora) และเล ียบ (Ficus subpisocarpa) 
ตามลำดับ  
   เรือนยอดช้ันกลางความสูง 10-17 เมตร พบไมในช้ันเรือนยอดนี้กระจายคอนขางตอเนื่อง ท่ี
โดดเดนมากที่สุด คือ ปอแกนเทา (Grewia eriocarpa) จันทนชะมด (Mansonia gagei) และกระถินยักษ 
(Leucaena leucocephala) รองลงมาค ือ ย ู  (Pterospermum pecteniforme) เข ็มสล ับเล ็ก (Aidia 
parvifolia) และสมพง (Tetrameles nudiflora)  ตามลำดับ  
                     เรือนยอดช้ันลาง ความสูงไมเกิน 10 เมตร เรือนยอดเช่ือมโยงซอนทับกันหนาแนน ทำใหพื้น
ปามืดทึบ ชนิดพันธุไมท่ีโดดเดนมากที่สุดในชั้นเรือนยอดนี้ ไดแก ขอยหนาม (Streblus ilicifolius) กระถิน
ยักษ (Leucaena leucocephala) และเข็มสลับเล็ก (Aidia parvifolia) รองลงมา คือ จันทนชะมด 
(Mansonia gagei) กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolia) สังเครียดใบใหญ (Aglaia grandis) พลองใบ
ใหญ (Memecylon ovatum) พรหมขาว (Mitrephora alba) จันทนาใบบาง (Tarenna membranacea) 
และมักเกือกา (Diospyros defectrix) เปนตน 
  ช้ันพื้นปา หรือช้ันลูกไมท่ีโตไมถึงเกณฑขนาดวัดรอบ ท่ีสูงไมเกิน 2 เมตร  ชนิดพันธุไมท่ีเดน
จะเปนลูกไมของไมใหญท่ีอยูในช้ันเรือนยอดบนถึงช้ันเรือนยอดลาง รวมถึงพรรณไมอื่นท่ีมีวิสัยเปนไมพุมขนาด
เล็ก เชน ดับยาง (Solanum erianthum) จั ๋งไทย (Rhapis subtilis ) จิงจาบ (Miliusa mollis) จักหัน (Orophea 

polycarpa) ชิงช่ี (Capparis micracantha) เปลาน้ำเงิน (Croton cascarilloides) สามสิบ (Peliosanthes teta ) 
เปนตน และถูกปกคลุมดวยไมเถาชนิดตางๆ ไดแก กระจาย (Caesalpinia decapetala) ขวากไก (Strychnos 

axillaris) ข ี ้ ไ ก  ย  า น  (Mikania cordata) จ ิ ง จ  อ เหล ื อ ง  (Merremia vitifolia) เ ถ าค ั น 1  (Parthenocissus 
quinquefolia) เถาคัน2 (Cissus repens) สวาด (Caesalpinia bonduc) โปงมดงาม (Stemona burkillii) 
และเครือเขาน้ำ (Tetrastigma leucostaphylum) 
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ภาพท่ี 8 โครงสรางสามมิติของไมใหญ(tree) ในสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูนในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
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ภาพท่ี 9 โครงสรางทางดานขางของไมใหญ(tree) ในสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูนในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10 การกระจายทางความสูงของเรือนยอดของไมในแปลงตัวอยาง 
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  2) การกระจายทางดานราบ 
       2.1 การกระจายทางชวงชั ้นเสนผาศูนยกลาง เสนผาศูนยกลางของลำตนไมในแปลง
ตัวอยาง มีคาอยูในชวง 4.5-82.1 เซนติเมตร โดยไมสวนใหญของสังคมเปนไมขนาดเล็ก อยูในชวงช้ัน 4.5-10 
เซนติเมตร มีสัดสวนสูงถึง 69 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีเสนผาศูนยกลางในชวงช้ัน 50-60 และ >60 เซนติเมตร มี
เพียงอยางละตน แสดงถึงสังคมพืชที่เคยถูกรบกวนมากอน อาจเกิดจากฝมือของมนุษย หรือลักษณะภูมิ
ประเทศของพื้นท่ีท่ีลาดชันสูง ดินต้ืนและมีหินขนาดนอยใหญปนจำนวนมาก ทำใหโคนลมไดงาย ซึ่งบริเวณท่ีมี
ชองวางดังกลาวทำใหแสงแดดสามารถสองลงถึงพื้นดิน เกิดเปนกลุมลูกไมข้ึนปกคลุมหนาทึบ แตมีลักษณะตน
ท่ีไมคอยสมบูรณนักเนื่องจากถูกรบกวนดวยไมเถาเล้ือยหลายชนิด 
 
ตารางท่ี 3 การแบงชวงช้ันเสนผาศูนยกลางของไมในแปลงตัวอยาง 
 

DBH range(cm) No. of Trees % 

<10 153 69.23 
10-20 42 19.00 
20-30 18 8.14 
30-40 3 1.36 
40-50 3 1.36 
50-60 1 0.45 
>60 1 0.45 

Total 221 100.00 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11 แผนภูมิแสดงการกระจายทางชวงช้ันเสนผาศูนยกลางของไมในแปลงตัวอยาง 
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ภาพท่ี 12 การกระจายทางชวงช้ันเสนผาศูนยกลางของไมในแปลงตัวอยาง 
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       2.2 การปกคลุมพื้นท่ีของเรือนยอด การปกคลุมพื้นท่ีของเรือนยอดของไมใหญในแปลง
ตัวอยางท่ีไดจากการคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ตอพื้นท่ีของแปลงตัวอยางขนาด 20x90 เมตร 
มีคาเทากับ 1,386.19 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 77 ของพื้นท่ี และถาพิจารณาการปกคลุมของเรือนยอด
ไมในแตละวงศ พบวา วงศท่ีมีการปกคลุมของเรือนยอดมากท่ีสุด 5 ลำดับแรก ไดแก 
    วงศชบา (Malvaceae) พบการปกคลุมเปนพื้นที่ 728.77 ตารางเมตร หรือคิดเปน
ร อยละ 40.49 พ ันธ ุ  ไม ในวงศ น ี ้ท ี ่พบในแปลงต ัวอย าง ได แก   จ ันทน ชะมด(Mansonia gagei) , ยู  
(Pterospermum pecteniforme) ปอแกนเทา (Grewia eriocarpa) เปนตน 
   วงศขนุน (Moraceae) พบการปกคลุมเปนพื้นที่ 335.01 ตารางเมตร หรือคิดเปน
รอยละ 18.61 พันธุ ไมในวงศนี ้ที ่พบในแปลงตัวอยาง ไดแก ขอยหนาม(Streblus ilicifolius), เดื ่อไทร 
(Ficus glaberrima), ไทรเลียบ(Ficus subpisocarpa) เปนตน 
   วงศเข็ม (Rubiaceae)  พบการปกคลุมเปนพื้นที่ 271.20 ตารางเมตร หรือคิดเปน
รอยละ 15.07 พันธุไมในวงศนี้ที่พบในแปลงตัวอยาง ไดแก เข็มสลับเล็ก(Aidia parvifolia), จันทนาใบบาง 
(Tarenna membranacea) ยอเถ่ือน(Morinda elliptica) เปนตน 
   วงศถ่ัว (Fabaceae) พบการปกคลุมเปนพื้นท่ี 242.55 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอย
ละ 13.47 พันธุไมในวงศนี้ที่พบในแปลงตัวอยาง ไดแก กระถินยักษ(Leucaena leucocephala), จามจุรี 
(Albizia saman) เปนตน 
   วงศสมพง (Tetramelaceae) พบการปกคลุมเปนพื้นที่ 232.67 ตารางเมตร หรือ
คิดเปนรอยละ 12.93 พันธุไมในวงศนี้ท่ีพบในแปลงตัวอยาง ไดแก สมพง (Tetrameles nudiflora) 
 

   
 
ภาพท่ี 13 การปกคลุมพื้นท่ีของเรือนยอดในแปลงตัวอยางสังคมพืชปาดิบแลงเขาหินปูน   
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      1.4.4) การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ ใชขอมูลไมหนุม (Sapling) จากแปลงตัวอยางขนาด 4x4 
เมตร ท่ีวางซอนในท่ีมุมลางซายของแปลง 10x10 เมตร พบวารายช่ือชนิดพันธุท่ีพบจะสัมพันธกับไมใหญท่ีพบ
ในแปลง 10x10 เมตรทั้งหมด โดยชนิดที่โดดเดน 10 ลำดับแรก ไดแก จันทนชะมด ขอยหนาม กระเบากลัก 
พลองใบใหญ มักเกือกา เข็มสลับเล็ก ยู เทียนขโมยตน สังเครียดใบใหญ และปอหุนกานส้ัน ตามลำดับ แสดง
ใหเห็นถึงความสามารถในการสืบตอพันธุตามธรรมชาติไดดีมาก มีคาความหนาแนนเฉล่ียของทุกชนิดตอพื้นท่ี
สูงถึง 1,761 ตนตอไร โดยมีขอยหนาม พบหนาแนนสุดท่ี 305 ตนตอไร แตชนิดท่ีมีความถ่ีในการพบบอยท่ีสุด 
ไดแก จันทนชะมด มีคาความถ่ี 72 เปอรเซ็นต จำนวนชนิดรวมท่ีพบ 36 ชนิด มากกวาจำนวนชนิดของไมใหญ 
เนื่องจากในช้ันนี้มีชนิดพันธุท่ีมีวิจัยเปนไมพุมขนาดเล็กเพิ่มเขามา ซึ่งมักจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงเกณฑ
ที่จะวัดเปนไมใหญ เชน เขยตาย หมุยใบขน จั๋งไทย เปลาน้ำเงิน จิงจาบ ดับยาง เปนตน อีกทั้งบางชนิดมี
ลักษณะท่ีเปนไมพุมรอเล้ือย (Scandent shrub) เชน ขวากไก กระจาย เปนตน  
      เนื ่องจากพื้นที่ศึกษาเคยผานการถูกรบกวนมากอตามที่กลาวแลวขางตน ทำใหเกิด
ชองวางระหวางเรือนยอด (Gap) เปนผลใหมีความหนาแนนของลูกไมและกลาไมมีคาสูง ซึ่งเปนลักษณะปกติ
ของการทดแทนหรือสืบตอพันธุตามธรรมชาติของสังคมพืช โดยเมื่อเวลาผานไป จะเกิดการแกงแยงภายใน
พื้นท่ี ตนท่ีออนแอจะตายลง ความหนาแนนจะลดลงเรื่อยๆ  
  

ตารางท่ี 4 ดัชนีความสำคัญของไมหนุมในแปลงตัวอยางปาดิบแลงเขาหินปูนเขาพนมวัง 
Thai Name Density 

(tree/Rai) 
Frequency 

(%) 
RD 
(%) 

RF 
(%) 

IV RANK 

จันทนชะมด 288.89 72.22 16.40 9.22 25.62 1 

ขอยหนาม 305.56 44.44 17.35 5.67 23.02 2 

กระเบากลัก 100.00 38.89 5.68 4.96 10.64 3 

พลองใบใหญ 100.00 38.89 5.68 4.96 10.64 4 

มักเกือกา 72.22 50.00 4.10 6.38 10.48 5 

เข็มสลับเล็ก 77.78 44.44 4.42 5.67 10.09 6 

ยู 77.78 44.44 4.42 5.67 10.09 7 

เทียนขโมยตน 77.78 33.33 4.42 4.26 8.67 8 

สังเครียดใบใหญ 77.78 27.78 4.42 3.55 7.96 9 

ปอหุนกานสัน้ 61.11 33.33 3.47 4.26 7.73 10 

พรหมขาว 44.44 33.33 2.52 4.26 6.78 11 

จันทนาใบบาง 50.00 27.78 2.84 3.55 6.39 12 

เขยตาย 33.33 27.78 1.89 3.55 5.44 13 

กระถินยักษ 50.00 16.67 2.84 2.13 4.97 14 

จิงจาบ 33.33 22.22 1.89 2.84 4.73 15 

หมุยใบขน 33.33 16.67 1.89 2.13 4.02 16 

จ๋ังไทย 27.78 16.67 1.58 2.13 3.70 17 

อีโด 27.78 16.67 1.58 2.13 3.70 18 

เปลาน้ำเงิน 22.22 16.67 1.26 2.13 3.39 19 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
Thai Name Density 

(tree/Rai) 
Frequency 

(%) 
RD 
(%) 

RF 
(%) 

IV RANK 

มะเฟองชาง 22.22 16.67 1.26 2.13 3.39 20 

ทลายเขา 16.67 16.67 0.95 2.13 3.07 21 

โผใบเล็ก 16.67 16.67 0.95 2.13 3.07 22 

มะดูก 16.67 16.67 0.95 2.13 3.07 23 

ถานไฟผี 27.78 11.11 1.58 1.42 3.00 24 

ขวากไก 11.11 11.11 0.63 1.42 2.05 25 

ข้ีอาย 11.11 11.11 0.63 1.42 2.05 26 

ดับยาง 11.11 11.11 0.63 1.42 2.05 27 

กระจาย 16.67 5.56 0.95 0.71 1.66 28 

คันแหลน 11.11 5.56 0.63 0.71 1.34 29 

โกงกางเขา 5.56 5.56 0.32 0.71 1.02 30 

ขันทองพยาบาท 5.56 5.56 0.32 0.71 1.02 31 

จักหัน 5.56 5.56 0.32 0.71 1.02 32 

เด่ือไทร 5.56 5.56 0.32 0.71 1.02 33 

เตย 5.56 5.56 0.32 0.71 1.02 34 

มะซางทะเล 5.56 5.56 0.32 0.71 1.02 35 

สมพง 5.56 5.56 0.32 0.71 1.02 36 

 1761.11 783.33 100.00 100.00 200.00  
 
      1.4.5) สถานภาพของพรรณไมในพื้นที่ศึกษา สถานภาพของพรรณไมในพื้นที่ดำเนินโครงการ 
ซึ่งต้ังอยูในปาสงวนแหงชาติ ปาชัยคราม และปาวัดประดู จึงพิจารณาจาก  
  1) พระราชกฤษฎีกากำหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ซึ่งครอบคลุมไมหวงหามประเภท ก. 
หรือไมหวงหามธรรมดา การทำไมออกจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช 2484 มีจำนวน 158 ชนิด  และไมหวงหามประเภท ข. หรือไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือ
ไมท่ีควรสงวนไว ซึ่งจะไมมีการอนุญาตใหทำไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ อีกจำนวน 13 ชนิด 
  2) พระราชกฤษฎีกากำหนดของปาหวงหาม พ.ศ. 2530 จำนวน 18 ชนิด การเก็บหาตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎกระทรวงวาดวยการเก็บหาของปาหวงหามซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
  3) พืชถ่ินเดียวและพืชหายากของประเทศไทย อางอิงตามหนังสือ "พืชถ่ินเดียวและพืชหายาก
ของประเทศไทย" ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, ๒๕๔๗ 
  4) สถานภาพดานการอนุร ักษขององคกรระหวางประเทศเพื ่อการอนุร ักษธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือเรียกวา IUCN Red List Data เปนองคกร
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ท่ีเปนแหลงรวมผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ จากท่ัวโลกเพื่อรวมกันประเมินหรือระบุถึงสถานภาพหรือความเส่ียงตอ
การสูญพันธุของชนิดพันธุของส่ิงมีชีวิตบนโลก 
 

      ผลการศึกษาในพื้นที่ดำเนินโครงการ พบวามีรายชื่อพันธุไมที่มีสถานภาพตามกฎหมายปาไม
ดังกลาวขางตน ดังนี ้
   ไมหวงหามประเภท ก. พบในพื้นท่ีดำเนินงานจำนวน 12 ชนิด ไดแก ยู (Pterospermum 
pecteniforme) สังเครียดใบใหญ (Aglaia grandis) มะซางทะเล (Madhuca krabiensis) ตะคร้ำใบเกลี้ยง 
(Garuga sp.) พลองใบใหญ (Memecylon ovatum) อีโด (Diospyros bejaudii) มักเกือกา (Diospyros 
defectrix) ถานไฟผี (Diospyros montana) มะกล่ำตน (Adenanthera pavonina) เทียนขโมย (Drypetes 
hoaensis) เทียนขโมยตน (Drypetes sp.) และสมพง (Tetrameles nudiflora)  
  ไมหวงหามประเภท ข. พบในพื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 1 ชนิด ไดแก จันทนชะมดหรือ
จันทนหอม (Mansonia gagei) ซึ่งเปนไมเดนในพื้นท่ี 
  ของปาหวงหาม พบในพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 2 ชนิด ไดแก จันทนแดง (Dracaena 
cochinchinensis) และช้ินไมจันทนหอม (Mansonia gagei) 
  พืชถ่ินเดียวและพืชหายากของประเทศไทย พบในพื้นท่ีดำเนินโครงการ จำนวน 1 ชนิด ไดแก 
จันทนหอม (Mansonia gagei) ซึ่งอยูในสถานภาพพืชหายาก (Rare species) 
  IUCN Red List Data รายชื่อชนิดพันธุไมที่พบในพื้นที่ดำเนินโครงการ 82 ชนิด ไดรับการ
ประเมินสถานภาพดานการอนุรักษแลวจำนวน 22 ชนิด โดยมี 2 ชนิด มีสถานภาพอยูในระดับใกลถูกคุกคาม 
(Near Threatended: NT) ไดแก สังเครียดใบใหญ (Aglaia grandis) และสังเครียดขอบใบคลื่น (Aglaia 
teysmanniana) 20 ชนิดอยูในระดับมีความเสี ่ยงนอย (Least Concerned: LC) ไดแก ทลายเขา(Celtis 
philippensis) มะด ูก (Siphonodon celastrineus) เปล  าน ้ ำ เง ิน (Croton cascarilloides) มะกล ่ำตน
(Adenanthera pavonina) กระจาย(Caesalpinia decapetala) ขี ้เหล็กเลือด(Senna timoriensis) ปอ
แกนเทา(Grewia eriocarpa) ปออีเก ง(Pterocymbium tinctorium) ปอใบเล็ก(Sterculia parviflora) 
พลองใบใหญ(Memecylon ovatum) มะเดื ่อปลอง(Ficus hispida) มะพลับทอง(Diospyros transitoria)
เ ลียบ(Ficus subpisocarpa) เด ื ่อไทร(Ficus glaberrima) ข อยหนาม(Streblus ilicifolius) ท ุ เร ียนดง
(Cleistanthus oblongifolius) ส ะ เ ด า แ ด ง (Ganophyllum falcatum) ม ะ เ ฟ  อ ง ช  า ง (Lepisanthes 
tetraphylla) สมพง(Tetrameles nudiflora) และกะตังใบ(Leea indica) สวนที่เหลืออีก 60 ชนิด ยังไมได
รับการประเมินสถานภาพดานการอนุรักษ 
 

      1.4.6) มูลคาทางเศรษฐกิจของไม ในการดำเนินโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ปาดิบแลงเขาหิน 
ปูนเขาพนมวัง 5-1-74 ไร และคาดวาลักษณะของโครงการจะตองเปดพื้นที่ เอาไมออกทั้งหมด จากผล
การศึกษาขางตน ทราบวาปริมาตรไมใหญเฉพาะในสวนที่สามารถทำเปนสินคาได ตามสูตรการคำนวณของ 
สามารถและธัญนรินทร (2538) ในแปลงตัวอยางมีปริมาตรไมเฉลี่ยเทากับ 23.51 ลูกบาศกเมตรตอไร เมื่อ
ตรวจสอบราคารับซื้อไมทอนเบญจพรรณในทองที่จังหวัดสุราษฎรธานี ปรากฏวาไมมีโรงงานแปรรูปหรอืลาน
รับซื้อไม ท่ีรับซื้อไมปาเพื่อแปรรูป จึงขออนุโลมคำนวณมูลคาในรูปไมฟนท้ังหมด เนื่องจากไมในแปลงตัวอยาง
ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 20 เซนติเมตร (หนาตัด 8 นิ้ว) มีเพียง 27 ตน (ในจำนวนนี้มีขนาดมากกวา 
30 เซนติเมตร เพียง 8 ตน) โดยราคารับซื้อไมฟนเบญจพรรณเพื่อทำชิ้นไมสับ (Chip wood) ในชวงตนป 
2563 อยูท่ีตันละ 800 บาท เมื่อใชสัดสวนน้ำหนักตอปริมาตรของไมตะเคียนทอง (Hopea odorata) ซึ่งมีคา 
1 ตันตอ 1.25 ลูกบาศกเมตร มาใชโดยอนุโลม(เนื่องจากการหาสัดสวนน้ำหนักตอปรมิาตรของไมปาแตละชนิด
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ตองเก็บตัวอยางเนื้อไมไปวิเคราะหหาคาความหนาแนนในหองปฏิบัติการ ซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง) โดยไม
ตะเคียนทองนั้น กรมปาไมใชเปนไมมาตรฐานในการจำแนกประเภทไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง(กลุมงานพัฒนา
ผลิตผลปาไม, 2548) พบวาไมในแปลงตัวอยางมีน้ำหนักเฉล่ีย 18.80 ตันตอไร คิดเปนมูลคาไม 15,040 บาท
ตอไร หรือมูลคาไมท้ังส้ิน 81,742 บาท (พื้นท่ีดำเนินโครงการ 5.435 ไร) 
 

ตารางท่ี 5 มูลคาทางเศรษฐกิจของไมในแปลงตัวอยาง 
DBH Range 

(cm.) 
No. of Tree 
(Tree/Rai) 

Volume 
(sq.m./Rai) 

Weight 
(ton/Rai) 

Wood Value 
(Baht/Rai) 

4.5-10 136 2.20 1.76 1,408 
>10-20 36 3.88 3.10 2,480 
>20-30 17 5.30 4.24 3,392 
>30-40 3 2.25 1.80 1,440 

>40 4 9.88 7.90 6,320 
Total 196 23.51 18.80 15,040 

 
      1.4.6) มูลคาดานการเปนแหลงสะสมคารบอน อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโนม
วาจะสูงขึ ้นอยางตอเนื ่องจนอาจทำใหตกอยูใน “สภาวะโลกรอน” (Global Warming) นั ้น เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศซึ่งสาเหตุหนึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีมนุษยเปน
ผูผลิตขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งจะไปสะสมและรวมตัวอยูท่ีชั้นบรรยากาศและทำใหเกิดปฏิกิริยา
ดังกลาว โดยกาซเรือนกระจกเหลานั้น ไดแก คารบอนไดออกไซด ไอน้ำ โอโซน มีเทน ไนตรัสออกไซด และ
คลอโรฟลูโอโรคารบอน (CFCs) จะเก็บกักความรอนไมใหระบายออกไปนอกโลก และทำใหโลกรอนขึ้น โดย
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนนั้น เริ่มจากสภาพภูมิอากาศจะแปรปรวนอันสงผลใหเกิดภัย
พิบัตินานาประการ ไมวาจะเปนอุทกภัย วาตภัย ไฟปา หรือความแหงแลง ดังนั้นจะเห็นไดวาองคกรระดับโลก
อยาง สหประชาชาติ (UN) ไดใหความสำคัญกับปรากฏการณนี่เปนอยางมาก และไดพยายามหาทางปองกัน
และแกไขปญหานี้อยางเรงดวน เพราะผลของมันรายแรงยิ่งกวาท่ีจะจินตนาการได 
      กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) เปนหนึ่งในสามกลไก
ภายใตพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol, KP) ซึ่งเปนขอผูกพันทางกฎหมายระดับนานาชาติซึ่งมีผลบังคับใช
อยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีมนุษยผลิตข้ึน โดยพิธีสารเกียวโต
ไดกำหนดกลไกยืดหยุนข้ึน 3 กลไกคือ 
  1. กลไกการทำโครงการรวม (Joint Implementation: JI) 
  2. กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) 
  3. กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
  ทั้งนี้ 2 กลไกแรกนั้นเปนกลไกที่เกิดขึ้นระหวางประเทศที่พัฒนาแลวดวยกันเทานั้น แตใน
สวนของ CDM จะเปน การดำเนินการรวมกันระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวกับประเทศท่ีกำลังพัฒนา เพื่อชวย
ใหประเทศท่ีพัฒนาแลวบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดตามพันธกรณี ควบคู
ไปกับการชวยใหประเทศกำลังพัฒนาบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะมาลงทุนดำเนิน
โครงการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศท่ีกำลังพัฒนา แลวก็จะนำปริมาณกาซท่ีลดไดมาคำนวณ
เหมือนวาไดดำเนินการลดในประเทศของตนเอง ซึ ่ง ผู ดำเนินโครงการจะตองผานการรับรอง Certified 
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Emission Reduction (CERs) จากหนวยงานที่เรียกวา CDM Executive Board (CDM EB) และ CERs หรือ 
“คารบอนเครดิต” ที่ผานการรับรองนี้ สามารถนำไปขายใหกับประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถใช CERs ใน
การบรรลุถึงพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโต ซึ่งกลไกทั้งหมดนี้ตองเปนกลไก ที่ดำเนินการดวยความสมัครใจ 
(www.positioningmag.com, 2563) 
      จากขอมูลที่ไดดำเนินการวางแปลงตัวอยางเพื่อประเมินการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินในพื้นท่ีดำเนินโครงการ พบวามีคาเฉลี่ยที่ 8.11 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร หรือทั้งพื้นท่ี
ดำเนินโครงการ 44.08 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา จากราคาในตลาดคารบอนเครดิตป พ.ศ. 2562 เฉล่ีย
ประมาณ ตันละ 800 บาท มูลคาทางดานนี้ของพื้นที่ดำเนินโครงการจึงมีมูลคาประมาณ  35,262 บาท โดย
ตัวเลขดังกลาวยังไมรวมปริมาณการกักเก็บคารบอนในดินและหินปูน ซึ ่งโครงสรางมีองคประกอบของ
คารบอเนตท่ีเปนแหลงกักเก็บคารบอนช้ันดีอีกดวย 
 

      1.4.7) มูลคาความเสียหายของระบบนิเวศ การดำเนินโครงการในพื้นท่ีศึกษาครั้งนี้คาดวาจะมี
การเปดพื้นที่ปาออกทั้งหมด เพื่อพัฒนาโครงสรางทางวิศวกรรมซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
และหนาท่ีของระบบนิเวศบริเวณนี้ไปตลอดกาล การประเมินมูลคาความเสียหายของระบบนิเวศท่ีตองสูญเสีย
ไปใชหลักเกณฑของกลุมวิจัยตนน้ำ สำนักอนุรักษและจัดการตนน้ำ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
ซึ่งไดสรางเปนแบบจำลองใหหนวยงานดานการอนุรักษพื้นท่ี นำไปใชในการประเมินคาเสียหายท่ีเกิดแกพื้นท่ี
กรณีฟองแพงกับผูกระทำผิดเพื ่อเรียกรองคาเสียหายใหแกรัฐ แบบจำลองตองการขอมูล ประเภทปา 
พื้นที่หนาตัดตนไม ความสูงของตนไมเฉลี่ย ขนาดพื้นที่ถูกทำลาย ความลาดชัน ความยาวดานลาดเท และ
ความลึกของดิน เพื่อประมวลผลออกมาเปนมูลคาความเสียหายของระบบนิเวศ ออกมาเปนคาเสียหายในดาน
ตางๆ ไดแก ปริมาณน้ำที่สูญหาย ปริมาณดินที่สูญหาย อุณหภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียมท่ีสูญหาย  
 จากขอมูลพื้นท่ีดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบดวย ชนิดปาเปนพื้นท่ีปาดิบแลง, พื้นท่ีหนาตัดตนไมรวม 
170,223 ตารางเซนติเมตร, ความสูงตนไมเฉล่ีย 7.94 เมตร, ขนาดพื้นท่ีถูกทำลาย 1.125 ไร, ความลาดชัน 69 
เปอรเซ็นต, ความยาวดานลาดเท 110 เมตร และความลึกดินทั้งหมด 117 เซนติเมตร เมื่อนำขอมูลไปใสใน
แบบจำลองดังกลาว สามารถประเมินมูลคาความเสียหายของระบบนิเวศไดท้ังหมด 207,943 บาท/ไร หรือคิด
เปนคาความเสียหายตอพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด 5.435 ไร ไดเปนเงิน 1,130,171 บาท โดยจำแนก
รายละเอียดไดตามตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 มูลคาทางเศรษฐกิจของไมในแปลงตัวอยาง 
 

คาเสียหาย มูลคาจากแปลงตัวอยาง มูลคาตอไร มูลคาความเสียหายท้ังโครงการ 
ปริมาณน้ำท่ีสูญหาย 36,547 32,486 176,563 
ปริมาณดินท่ีสูญหาย 13,330 11,849 64,399 
อุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มข้ึน 20,049 17,821 96,857 
ธาตุอาหาร N ท่ีสูญหาย 136,759 121,564 660,700 
ธาตุอาหาร P ท่ีสูญหาย 14,819 13,172 71,590 
ธาตุอาหาร K ท่ีสูญหาย 12,432 11,051 60,062 

Total 233,936 207,943 1,130,171 
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2. ทรัพยากรสัตวปา 
 

     2.1 วัตถุประสงค 
 1) เพื่อรวบรวมขอมูลสัตวปาและความหลากชนิดของสัตวปาบริเวณพื้นท่ีดำเนินโครงการและพื้นท่ี
คาบเกี่ยวโดยรอบ 
    2) เพื่อวิเคราะหสถานภาพปจจุบันและสถานภาพดานการอนุรักษของสัตวปาท่ีพบ 
      3) เพื่อวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดกับสัตวปา กรณีมีการดำเนินโครงการ 
 4) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกสัตวปาบริเวณพื้นท่ีดำเนิน
โครงการและพื้นท่ีคาบเกี่ยว 
 

     2.2) ขอบเขตการศึกษา 
 1) ครอบคลุมกลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง 4 กลุม ไดแก สัตวเล้ียงลูกดวยนม(Mammal) สัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก(Amphibian) สัตวเล้ือยคลาน(Reptile) และนก(Bird) โดยจัดทำเปนบัญชีรายช่ือและประเมินระดับ
ความชุกชุมสัมพัทธ (Relative Abundance)  
 2) พื้นท่ีศึกษา พื้นท่ีจะใชในการดำเนินโครงการและพื้นท่ีขางเคียงออกไปซายขวาฝงละ 50 เมตร 
 

     2.3) วิธีการศึกษา 
 1) กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม(Mammal) และนก(Bird) วางเสนสำรวจระยะทาง 100 เมตร จำนวน 3 
เสน หางกันเสนละ 50 เมตร โดยเสนกลางใหพาดผานพื้นท่ีท่ีจะดำเนินโครงการโดยสวนปลายเสนใหผานเขา
ไปในถ้ำ อีก 2 เสนขางวางแนวจากถนนขนานข้ึนไปชนเขาหินปูน ดำเนินการสำรวจ 2 ซ้ำ (2 ครั้ง) การสำรวจ
ใชวิธีเดินเคล่ือนท่ีชาๆ ไปตามเสนสำรวจ สังเกตสัตวปาหรือรองรอยของสัตวปาในระยะ 5 เมตร ซายและขวา 
หยุดสังเกตทุก 20 เมตร จุดละ 15 นาที  
 2) กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก(Amphibian) และสัตวเล้ือยคลาน(Reptile)ใชวิธีการวางแปลงขนาด 
10x10 เมตร บนแนวเสนสำรวจ เสนสำรวจละ 2 แปลง เพื่อคุยเข่ียเศษซากพืชท่ีทับถมออก 
 3) จัดทำบัญชีรายชื่อสัตวปาที่พบพรอมตรวจสอบสถานภาพทั้งดานกฎหมายปาไมและดานการ
อนุรักษของ IUCN 
 4) ประเมินความชุกชุมสัมพัทธ  (relative abundance; RA) ตามวิธ ีของ Pettingil (1970) คือ 

รอยละความชุกชุมสัมพัทธ =
จำนวนครั้งท่ีพบสัตว
จำนวนครั้งท่ีสำรวจ

x 100 
 

      โดยประเมินความชุกชุมสัมพัทธเปน 3 ระดับ ไดแก  
           ชุกชุมมาก คือ ชนิดท่ีมีคาความชุกชุมสัมพัทธ รอยละ 67-100 
  ชุกชุมปานกลาง คือ ชนิดท่ีมีคาความชุกชุมสัมพัทธ รอยละ 34-66 
  ชุกชุมนอย คือ ชนิดท่ีมีคาความชุกชุมสัมพัทธ รอยละ 1-33 
 5) ประเมินผลกระทบตอสัตวปาตอโครงการและกิจกรรมของโครงการท่ีคาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบ
ท้ังทางตรงและทางออม โดยจำแนกเปน 3 ระดับ ไดแก 
      ระดับนอย หมายถึง สัตวปายังมีประชากรมาก และไมมีสถานภาพดานการอนุรักษ หรือมีแตอยู
ในระดับเส่ียงต่ำ เนื่องจากสามารถอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการไดตอไป 
      ระดับปานกลาง หมายถึง สัตวปามีประชากรระดับปานกลางหรือนอย แตมีสถานภาพดานการ
อนุรักษท่ีการถูกคุกคามอยูในระดับต่ำถึงปานกลาง และสามารถกลับเขามาอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการตอไปได 
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      ระดับมาก หมายถึง สัตวปามีจำนวนประชากรนอยถึงนอยมาก หรือเปนชนิดเฉพาะถ่ินหรือมี
สถานภาพเปนสัตวปาสงวน หรือมีสถานภาพดานการอนุรักษท่ีการถูกคุกคามอยูในระดับนาเปนหวงมาก และ
ไมสามาถอาศัยอยูในพื้นท่ีดำเนินการโครงการไดอกีตอไป 

 
ภาพท่ี 14 เสนสำรวจและแปลงสำรวจสัตวปา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 เสนสำรวจและแปลงสำรวจสัตวปาในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
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     2.4) ผลการศึกษา 
          2.4.1) ความหลากชนิดของสัตวปา จากผลการสำรวจตามแนวเสนสำรวจสำหรับสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมและนก และการสำรวจแบบวางแปลงตัวอยางสำหรับสัตวเล้ือยคลานและสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก พบสัตว
ปาในพื้นท่ีดำเนินโครงการ รวม 53 ชนิด(Species) จำแนกไดเปน 
               1) สัตวเล้ียงลูกดวยนม จำนวน 7 ชนิด(Species) 6 วงศ(Family) 4 อันดับ(Order) มีสถานภาพ
ดานการอนุรักษตามเกณฑของ IUCN ในระดับมีความเส่ียงนอย (Least Concerned: LC) ท้ังหมด  
  

ตารางท่ี 7 บัญชีรายช่ือสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีสำรวจพบในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ืออันดับ IUCN 

กระรอกสวน Callosciurus erythraeus SCIURIDAE RODENTIA LC 
กระเล็นขนปลายหูสั้น Tamiops mcclellandii SCIURIDAE RODENTIA LC 
หนูบาน Rattus norvegicus MURIDAE RODENTIA LC 
กระแตใต Tupaia glis TUPAIIDAE SCANDENTIA LC 
ลิงแสม Macaca fascicularis CERCOPITHECIDAE PRIMATES LC 
คางคาวขอบหูขาวกลาง Cynopterus sphinx PTEROPODIDAE CHIROPTERA LC 
คางคาวปกถุงเคราดำ Taphozous melanopogon EMBALLONURIDAE CHIROPTERA LC 

 
               2) สัตวเลื้อยคลาน จำนวน 16 ชนิด (Species) 15 สกุล (Genus) 6 วงศ (Family) มีสถานภาพ
ดานการอนุรักษตามเกณฑของ IUCN ในระดับมีความเส่ียงนอย (Least Concerned: LC) ท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 8 บัญชีรายช่ือสัตวเล้ือยคลานท่ีสำรวจพบในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ืออันดับ IUCN 

งูเขียวหางไมภูเก็ต Trimeresurus phuketensis VIPERIDAE SQUAMATA LC 
งูกะปะ Calloselasma rhodostoma  VIPERIDAE SQUAMATA LC 
งูเขียวพระอินทร Chrysopelea ornata COLUBRIDAE SQUAMATA LC 
งูเขียวปากจ้ิงจก Ahaetulla prasina  COLUBRIDAE SQUAMATA LC 
งูกาบหมากหางนิล Boiga dendrophila COLUBRIDAE SQUAMATA LC 
งูทางมะพราวธรรมดา Coelognathus radiata COLUBRIDAE SQUAMATA LC 
งูลายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus COLUBRIDAE SQUAMATA LC 
ตุกแกบินหางเฟน Ptychozoon lionotum GEKKONIDAE SQUAMATA LC 
จ้ิงจกบานหางแบน Cosymbotus platyurus GEKKONIDAE SQUAMATA LC 
จ้ิงจกบานหางหนาม Hemidactylus frenatus GEKKONIDAE SQUAMATA LC 
ตุกแกบาน Gekko gecko GEKKONIDAE SQUAMATA LC 
ตุกกายลายจุด Cyrtodactylus peguensis GEKKONIDAE SQUAMATA LC 
ตะกวด Varanus bengalensis VARANIDAE SQUAMATA LC 
เหี้ย Varanus salvator VARANIDAE SQUAMATA LC 
จ้ิงเหลนบาน  Eutropis multifasciata SCINCIDAE SQUAMATA LC 
ก้ิงกาคอแดง Calotes versicolor AGAMIDAE SQUAMATA LC 
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               3) สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 4 ชนิด (Species) ใน 4 สกุล (Genus) 4 วงศ (Family) มี
สถานภาพดานการอนุรักษตามเกณฑของ IUCN ในระดับมีความเส่ียงนอย (Least Concerned: LC) ท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 9 บัญชีรายช่ือสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกท่ีสำรวจพบในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ืออันดับ IUCN 

คางคกบาน Duttaphrynus melanostictus BUFONIDAE ANURA LC 
อึ่งน้ำเตา Microhyla ornata MICROHYLIDAE ANURA LC 
ปาดบาน Polypedates leucomystax RHACOPHORIDAE ANURA LC 
เขียดจะนา Occidozyga lima DICROGLOSSIDAE ANURA LC 

 

               4) นก จำนวน 26 ชนิด (Species) ใน 17 วงศ (Family) 9 อันดับ (Order) มีสถานภาพดานการ
อนุรักษตามเกณฑของ IUCN ในระดับมีความเส่ียงนอย (Least Concerned: LC) ท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 10 บัญชีรายช่ือนกท่ีสำรวจพบในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ืออันดับ IUCN 

เหยี่ยวแดง Haliastur indus ACCIPITRIDAE Accipitriformes LC 
เหยี่ยวรุง Spilornis cheela ACCIPITRIDAE Accipitriformes LC 
แอนกินรัง Aerodramus fuciphagus germani APODIDAE Apodiformes LC 
เขาใหญ Spilopelia chinensis COLUMBIDAE Columbiformes LC 
จาบคาเคราแดง Nyctyornis amictus MEROPIDAE Coraciiformes LC 
กะปูดใหญ Centropus sinensis CUCULIDAE Cuculiformes LC 
บ้ังรอกใหญ Phaenicophaeus tristis CUCULIDAE Cuculiformes LC 
ขม้ินนอยธรรมดา Aegithina tiphia AEGITHINIDAE Passeriformes LC 
กระจิบคอดำ Orthotomus atrogularis CISTICOLIDAE Passeriformes LC 
กระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius CISTICOLIDAE Passeriformes LC 
สีชมพูสวน Dicaeum cruentatum  DICAEIDAE Passeriformes LC 
กาฝากทองสีสม Dicaeum trigonostigma DICAEIDAE Passeriformes LC 
เขียวคราม Irena puella IRENIDAE Passeriformes LC 
แซวสวรรค Terpsiphone paradisi MONARCHIDAE Passeriformes LC 
กางแขนบาน Copsychus saularis MUSCICAPIDAE Passeriformes LC 
จับแมลงอกสีเน้ือ Cyornis olivaceus MUSCICAPIDAE Passeriformes LC 
จับแมลงอกสมทองขาว Cyornis tickelliae MUSCICAPIDAE Passeriformes LC 
จับแมลงสีน้ำตาล Muscicapa latirostris MUSCICAPIDAE Passeriformes LC 
กินปลีอกเหลือง Cinnyris jugularis NECTARINIIDAE Passeriformes LC 
ปรอดหนานวล Pycnonotus goiavier PYCNONOTIDAE Passeriformes LC 
ปรอดสวน Pycnonotus blanfordi PYCNONOTIDAE Passeriformes LC 
ปรอดคอลาย Pycnonotus finlaysoni PYCNONOTIDAE Passeriformes LC 
เขนนอยปกแถบขาว Hemipus picatus  VANGIDAE Passeriformes LC 
ยางกรอกพันธุจีน Ardeola bacchus ARDEIDAE Pelecaniformes LC 
โพระดกธรรมดา Megalaima lineata MEGALAIMIDAE Piciformes LC 
หกเล็กปากแดง Loriculus vernalis PSITTACULIDAE Psittaciformes LC 
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          2.4.2) ความชุกชุมของสัตวปา จากการสำรวจจำนวน 6 ครั ้ง(ซ้ำ) ในแตละประเภทของสัตวปา 
สามารถประเมินความชุกชุมสัมพัทธ (relative abundance; RA) ของสัตวปาที ่พบในบริเวณพื้นที่ดำเนิน
โครงการ ตามวิธีของ Pettingil (1970) ปรากฏวา 
               1) สัตวปาที่มีความชุกชุมมาก 20 ชนิด จำแนกเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด ไดแก คางคาว
ขอบหูขาวกลาง คางคาวปกถุงเคราดำ หนูบาน และกระแตใต สัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด ไดแก กิ้งกาคอแดง 
และนก 15 ชนิด ไดแก นกแอนกินรัง นกเขาใหญ นกกะปูดใหญ นกสีชมพูสวน นกกาฝากทองสีสม นกกินปลี
อกเหลือง นกปรอดหนานวล นกปรอดสวน นกยางกรอกพันธุจีน นกกระจิบธรรมดา นกกางเขนบาน นกปรอด
คอลาย นกบ้ังรอกใหญ นกกระจิบคอดำ และนกจับแมลงอกสีเนื้อ 
               2) สัตวปาที ่มีความชุกชุมปานกลาง 14 ชนิด จำแนกเปนสัตวเลี ้ยงลูกดวยนม 2 ชนิด ไดแก 
กระรอกสวน และลิงแสม สัตวเล้ือยคลาน 3 ชนิด ไดแก จ้ิงเหลนบาน จ้ิงจกบานหางแบน และตุกแกบาน สัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก 2 ชนิด ไดแก คางคกบาน และอึ่งน้ำเตา และนก 7 ชนิด ไดแก เหยี่ยวแดง นกจาบคา
เคราแดง นกขมิ้นนอยธรรมดา นกแซวสวรรค นกจับแมลงอกสมทองขาว นกจับแมลงสีน้ำตาล และนกเขน
นอยปกแถบขาว  
               3) สัตวปาท่ีมีความชุกชุมนอย 19 ชนิด จำแนกเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 1 ชนิด ไดแก กระเล็นขน
ปลายหูส้ัน สัตวเล้ือยคลาน 12 ชนิด ไดแก งูลายสาบคอแดง เห้ีย จ้ิงจกบานหางหนาม งูเขียวหางไหมภูเก็ต งู
เขียวพระอินทร งูเขียวปากจิ้งจก งูกาบหมากหางนิล งูทางมะพราวธรรมดา งูกะปะ ตุกกายลายจุด ตะกวด 
และตุกแกบินหางเฟน  สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 2 ชนิด ไดแก ปาดบาน และเขียดจะนา  และนก 4 ชนิด 
ไดแก เหยี่ยวรุง นกเขียวคราม นกโพระดกธรรมดา นกหกเล็กปากแดง 
 

ตารางท่ี 11 ความชุกชุมสัมพัทธของสัตวปาในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
ช่ือสามัญ ประเภท จำนวนครั้งที่พบ จำนวนครั้งที่สำรวจ RA ความชุกชุม 

คางคาวขอบหูขาวกลาง สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 6 6 100 มาก 

คางคาวปกถุงเคราดำ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 6 6 100 มาก 

แอนกินรัง นก 6 6 100 มาก 

เขาใหญ นก 6 6 100 มาก 

กะปูดใหญ นก 6 6 100 มาก 

สีชมพูสวน นก 6 6 100 มาก 

กาฝากทองสีสม นก 6 6 100 มาก 

กินปลีอกเหลือง นก 6 6 100 มาก 

ปรอดหนานวล นก 6 6 100 มาก 

ปรอดสวน นก 6 6 100 มาก 

ยางกรอกพันธุจีน นก 6 6 100 มาก 

หนูบาน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 5 6 83 มาก 

กระจิบธรรมดา นก 5 6 83 มาก 

กางเขนบาน นก 5 6 83 มาก 

ปรอดคอลาย นก 5 6 83 มาก 

กระแตใต สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 6 67 มาก 

ก้ิงกาคอแดง สัตวเลื้อยคลาน 4 6 67 มาก 

บ้ังรอกใหญ นก 4 6 67 มาก 

กระจิบคอดำ นก 4 6 67 มาก 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
ช่ือสามัญ ประเภท จำนวนครั้งที่พบ จำนวนครั้งที่สำรวจ RA ความชุกชุม 

จับแมลงอกสีเน้ือ นก 4 6 67 มาก 

กระรอกสวน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 3 6 50 ปานกลาง 
จ้ิงเหลนบาน  สัตวเลื้อยคลาน 3 6 50 ปานกลาง 
จ้ิงจกบานหางแบน สัตวเลื้อยคลาน 3 6 50 ปานกลาง 
คางคกบาน สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 3 6 50 ปานกลาง 
อึ่งน้ำเตา สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 3 6 50 ปานกลาง 
เหยี่ยวแดง นก 3 6 50 ปานกลาง 
จาบคาเคราแดง นก 3 6 50 ปานกลาง 
ขม้ินนอยธรรมดา นก 3 6 50 ปานกลาง 
แซวสวรรค นก 3 6 50 ปานกลาง 
จับแมลงอกสมทองขาว นก 3 6 50 ปานกลาง 
จับแมลงสีน้ำตาล นก 3 6 50 ปานกลาง 
เขนนอยปกแถบขาว นก 3 6 50 ปานกลาง 
ลิงแสม สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 3 6 50 ปานกลาง 
ตุกแกบาน สัตวเลื้อยคลาน 3 6 50 ปานกลาง 
งูลายสาบคอแดง สัตวเลื้อยคลาน 2 6 33 นอย 

เหี้ย สัตวเลื้อยคลาน 2 6 33 นอย 

จ้ิงจกบานหางหนาม สัตวเลื้อยคลาน 2 6 33 นอย 

เหยี่ยวรุง นก 2 6 33 นอย 

เขียวคราม นก 2 6 33 นอย 

โพระดกธรรมดา นก 2 6 33 นอย 

หกเล็กปากแดง นก 2 6 33 นอย 

กระเล็นขนปลายหูสั้น สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 1 6 17 นอย 

งูเขียวหางไมภูเก็ต สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

งูเขียวพระอินทร สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

งูเขียวปากจ้ิงจก สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

งูกาบหมากหางนิล สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

งูทางมะพราวธรรมดา สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

งูกะปะ สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

ตุกกายลายจุด สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

ตะกวด สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

ตุกแกบินหางเฟน สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 นอย 

ปาดบาน สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 1 6 17 นอย 

เขียดจะนา สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 1 6 17 นอย 
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         2.4.3) การประเมินผลกระทบตอสัตวปากรณีมีการดำเนินโครงการ จากรายช่ือสัตวปาท่ีสำรวจพบใน
พื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด 53 ชนิด แบงเปน สัตวเล้ียงลูกดวยนม 7 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 16 ชนิด สัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก 4 ชนิด และนก 26 ชนิด นั้น พบวาทั้งหมดมีสถานภาพดานการอนุรักษตามเกณฑของ 
IUCN อยูในระดับมีความเส่ียงนอยท่ีจะสูญพันธุ เนื่องจากสวนใหญสามารถพบเห็นไดท่ัวไปในพื้นท่ีชายปา ไร
ราง พื้นท่ีเกษตรกรรม หรือพื้นที่ชุมชน แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของสัตวปาเหลานั ้นตอแหลงอาศัยท่ี
เปลี่ยนไปไดดี สวนใหญเปนสัตวขนาดเล็ก ใหญสุดมีเพียงลิงแสมที่อาศัยอยูในพื้นที่ จาการสอบถามชาวบาน
พบวามีประมาณ 15-20 ตัว อาศัยประจำอยูชายปาฝงท่ีติดกับสำนักสงฆเขาพนมวัง  
               เขาพนมวังมีขนาดพื้นท่ีรวมประมาณ 230 ไร ลอมรอบดวยพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม เปน
พื้นที่ขออนุญาตดำเนินโครงการประมาณ 5.5 ไร หรือประมาณรอยละ 2.4 ของพื้นที่ทั ้งหมด การดำเนิน
โครงการคาดวาจะมีการเปดพื้นท่ีปาออกท้ังหมด ยอมมีผลกระทบตอสัตวปาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีอยางหลีกเล่ียง
ไมได แตเนื่องจากเหตุผลตามท่ีกลาวมาขางตนวา สัตวปาสวนใหญเปนสัตวปาขนาดเล็ก มีการปรับพฤติกรรม
การหากินจนกลมกลืนกับพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูโดยรอบมานานแลว และบางชนิดมีปก ไดแก นกและคางคาว 
บางชนดิเคล่ือนท่ีไดคลองแคลว ไดแก สัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็กและสัตวเล้ือยคลานท้ังหมด สามารถหลบ
หลีกอันตรายท่ีอาจเกิดจาการดำเนินโครงการและอาศัยอยูในพื้นท่ีรอบๆ พื้นท่ีดำเนินโครงการไดตอไป มีเพียง
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก ที่พบเพียง 4 ชนิด และรังหรือไขหรือตัวออนของสัตวปาประเภทอื่น ท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการ แตเนื่องจากทุกชนิดมีความเส่ียงในการสูญพันธุต่ำมาก หรือแทบไม
มีความเสี่ยง เนื่องจากสามารถพบเห็นไดทั่วไปแมแตในพื้นที่ชุมชน หรือในบาน อยางไรก็ตามหากพบเห็นตัว
สัตวในระหวางดำเนินโครงการ ควรกำชับใหมีการชวยเหลือดวยการจับไปปลอยในบริเวณพื้นที่ที่ไมไดรับ
ผลกระทบจากการกอสราง สวนในกรณีของลิงแสมนั้น จากกรณีศึกษาหรือขาวคราวจากพื้นท่ีอื่น พบวา มักมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการไมตื่นกลัวมนุษย คุยถังขยะ ขอหรือขโมยอาหาร ผูดำเนินโครงการควรมี
มาตรการรองรับเหตุการณดังกลาวท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากมีการดำเนินโครงการไดจริง 
              ผลกระทบตอสัตวปาที ่อาศัยอยูในพื้นที่ดำเนินโครงการจึงอยูในระดับต่ำหรือนอย หากมีการ
อนุญาตใหดำเนินโครงการได    
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3. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

     3.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 
          พื ้นที ่ดำเนินโครงการตั ้งอยู บริเวณเขาพนมวัง ลักษณะเปนภูเขาหินปูนยกตัว มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลต้ังแต 19-184 เมตร มีพื้นท่ีประมาณ 230 ไร บริเวณตีนเขามีถนนลาดยางมะตอยผายโดยรอบ 
มีถ้ำขนาดใหญบริเวณเกือบถึงยอดเขาที่ความสูงประมาณ 100 เมตร ภายในโถงถ้ำมีชองท่ีสามารถเดินทะลุ
ออกไปบนสวนยอดสุดของเขาพนมวังได เขาพนมวังอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู 
พื้นท่ีสวนท่ีเปนท่ีราบถูกเปล่ียนเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมจนหมดแลว กรมปาไมไดสงมอบพื้นท่ีใหสำนักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ดำเนินการจัดสรรใหเกษตรกรหมดแลว คงเหลือสภาพปาในบริเวณที่เปนภูเขา
หินปูนยกตัว ซึ่งมีพื้นท่ีสวนหนึ่งเหลือจากการจัดสรรของ สปก. บริเวณตีนเขา เนื่องจากมีสภาพเปนหินปูนโผล 
ความชันสูง ไมสามารถปลูกพืชเกษตรไดและกำลังดำเนินการสงมอบพื้นที่คืนกรมปาไม พื้นที่ดำเนินโครงการ
ทั้งหมด 13,335 ตารางเมตร อยูในพื้นที่ สปก. ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่ของสำนักสงฆเขาพนมวัง จำนวน 4,640 
ตารางเมตร เปนพื้นที่ราบ ที่เหลือตั้งอยูในพื้นที่เขาหินปูนซึ่งยังมีสถานะเปนปาสงวนแหงชาติ จำนวน 8,695 
ตารางเมตร หรือ 5-1-74 ไร เมื่อพิจารณาจากแนวเขตการจำแนกการใชประโยชนที่ดิน ปรากฏวาอยูในเขต
พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 7,904 ตารางเมตร และอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) 791 
ตารางเมตร พื้นที่มีความชันเฉลี่ย 34.5°หรือ 69% ลาดเทไปทางทิศใต ระยะดานลาดตั้งแตถนนขึ้นไปถึง
ขอบเขตโครงการ 110 เมตร (90 เมตร ในแนวราบ) บรรจบทางเดินหนาปากถ้ำ       
      

     3.2 ทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
          ระบบนิเวศปาไมเดิมจำแนกเปนสังคมปาดิบแลงหินปูนท้ังหมด พบพันธุไมไมนอยกวา 80 ชนิด ยกเวน
บริเวณตีนเขาขึ้นไปจากถนนไปประมาณ 10 เมตร จะเปนลักษณะปาที่เคยถูกรบกวนจึงมีพันธุไมเบิกนำ
(pioneer species) จากภายนอกเขามาปกคลุมหนาแนน เชน จามจุรี กระถินยักษ กระถินเทพา เปนตน และ
มีไมเถาขึ้นปกคลุมหนาแนน จากการวางแปลงตัวอยางขนาด 20x90 เมตร พบพันธุไมใหญ(tree) 29 ชนิด 
พันธุไมที่มีความโดดเดนมากที่สุดในแปลงตัวอยาง 5 อันดับแรก ไดแก ปอแกนเทา จันทนชะมด ขอยหนาม 
เข็มสลับเล็ก กระถินยักษ ยู สมพง เลียบ กระบากลัก และสังเครียดใบใหญ คำนวณดัชนีความหลากชนิดตาม
วิธีของ Shannon-Weiner มีคาเทากับ 2.88 ปริมาตรไมตามสูตรการคำนวณของ สามารถและธัญนรินทร 
(2538) มีปริมาตรไมเฉลี่ยเทากับ 23.51 ลูกบาศกเมตรตอไร มวลชีวภาพโดยใชสมการแอลโลเมตรี ของ 
Tsutsumi (1983) สามารถคำนวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเฉล่ียเทากับ 17.25 ตันตอไร และการสะสมธาตุคร
บอนในมวลชีวภาพโดยใชหลักของ IPCC (2006) มีคาเทากับ 8.11 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร 
โครงสรางปามีความสมบูรณต่ำ มีไมสูงใหญไมมาก กระจายหางๆ เรือนยอดช้ันบน ความสูง 17-27 เมตร พบ
ไมในชั้นเรือนยอดนีก้ระจายหางๆ เรือนยอดขาดชวง ไมตอเนื่องกัน เรือนยอดชั้นกลางความสูง 10-17 เมตร 
พบไมในช้ันเรือนยอดนี้กระจายคอนขางตอเนื่อง เรือนยอดช้ันลาง ความสูงไมเกิน 10 เมตร เรือนยอดเช่ือมโยง
ซอนทับกันหนาแนน ทำใหพื้นปามืดทึบ ชั้นพื้นปาหรือชั้นลูกไมที่โตไมถึงเกณฑขนาดวัดรอบ ที่สูงไมเกิน 2 
เมตร  ชนิดพันธุไมที่เดนจะเปนลูกไมของไมใหญที่อยูในชั้นเรือนยอดบนถึงชั้นเรือนยอดลาง รวมถึงพรรณไม
อื่นที่มีวิสัยเปนไมพุมขนาดเล็ก เชน ดับยาง จั๋งไทย จิงจาบ จักหัน ชิงชี่ เปลาน้ำเงิน สามสิบ เปนตน และถูก
ปกคลุมดวยไมเถาชนิดตางๆ ไดแก กระจาย ขวากไก ขี้ไกยาน จิงจอเหลือง เถาคัน สวาด โปงมดงาม และ
เครือเขาน้ำ เปนตน การสืบตอพันธุตามธรรมชาติอยูในเกณฑดี พบพันธุไมหนุม(sapling) 36 ชนิด โดยชนิดท่ี
โดดเดน 10 ลำดับแรก ไดแก จันทนชะมด ขอยหนาม กระเบากลัก พลองใบใหญ มักเกือกา เข็มสลับเล็ก ยู 
เทียนขโมยตน สังเครียดใบใหญ และปอหุนกานส้ัน 
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           สัตวปาที่สำรวจพบในพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด 53 ชนิด แบงเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 7 ชนิด 
สัตวเล้ือยคลาน 16 ชนิด สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 4 ชนิด และนก 26 ชนิด นั้น พบวาท้ังหมดมีสถานภาพดาน
การอนุรักษตามเกณฑของ IUCN อยูในระดับมีความเส่ียงนอยท่ีจะสูญพันธุ เนื่องจากสวนใหญสามารถพบเห็น
ไดทั่วไปในพื้นที่ชายปา ไรราง พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ชุมชน แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของสัตวปา
เหลานั้นตอแหลงอาศัยที่เปลี่ยนไปไดดี การดำเนินโครงการคาดวาจะมีการเปดพื้นที่ปาออกทั้งหมด ยอมมี
ผลกระทบตอสัตวปาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีอยางหลีกเล่ียงไมได แตเนื่องจากเหตุผลตามท่ีกลาวมาขางตนวา สัตว
ปาสวนใหญเปนสัตวปาขนาดเล็ก มีการปรับพฤติกรรมการหากินจนกลมกลืนกับพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู
โดยรอบมานานแลว และบางชนิดมีปก ไดแก นกและคางคาว บางชนิดเคล่ือนท่ีไดคลองแคลว ไดแก สัตวเล้ียง
ลูกดวยนมขนาดเล็กและสัตวเลื้อยคลานทั้งหมด สามารถหลบหลีกอันตรายที่อาจเกิดจาการดำเนินโครงการ
และอาศัยอยูในพื้นที่รอบๆ พื้นที่ดำเนินโครงการไดตอไป มีเพียงสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก ที่พบเพียง 4 ชนิด 
และรังหรือไขหรือตัวออนของสัตวปาประเภทอื่น ท่ีอาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการ 
   

     3.3 ผลกระทบและมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมกรณีอนุมัติโครงการ 
          จากรายช่ือชนิดพันธุไมท่ีสำรวจพบในพื้นท่ีดำเนินโครงการ ซึ่งคาดวาตองมีการเปดพื้นท่ีออกท้ังหมด 
5-1-74 ไร พบวา เปนไมหวงหามประเภท ก. พบในพื้นท่ีดำเนินงานจำนวน 12 ชนิด เปนไมหวงหามประเภท 
ข. จำนวน 1 ชนิด ไดแก จันทนชะมดหรือจันทนหอม(Mansonia gagei) ซึ่งอยูในบัญชีของปาหวงหามและ
บัญชีพืชหายาก(rare species) ของประเทศไทยดวย  
           มูลคาทางเศรษฐกิจของไมในการดำเนินโครงการ ใชราคารับซื้อไมฟนเบญจพรรณเพื่อทำชิ้นไมสับ 
(Chip wood) ในชวงตนป 2563 อยูท่ีตันละ 800 บาท พบวาไมในแปลงตัวอยางมีน้ำหนักเฉล่ีย 18.80 ตันตอ
ไร คิดเปนมูลคาไม 15,040 บาทตอไร หรือมูลคาไมท้ังส้ิน 81,742 บาท  
           มูลคาดานการเปนแหลงสะสมคารบอน พบวามีคาเฉล่ียท่ี 8.11 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ
ไร หรือทั้งพื้นที่ดำเนินโครงการ 44.08 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา จากราคาในตลาดคารบอนเครดิตป 
พ.ศ. 2562 เฉลี่ยประมาณ ตันละ 800 บาท มูลคาทางดานนี้ของพื้นที่ดำเนินโครงการจึงมีมูลคาประมาณ  
35,262 บาท โดยตัวเลขดังกลาวยังไมรวมปริมาณการกักเก็บคารบอนในดินและหินปูน  
           มูลคาความเสียหายของระบบนิเวศที่ตองสูญเสียไปใชแบบจำลองของกลุมวิจัยตนน้ำ สำนักอนุรักษ
และจัดการตนน้ำ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สามารถประเมินมูลคาความเสียหายของระบบ
นิเวศไดทั้งหมด 207,943 บาท/ไร หรือคิดเปนคาความเสียหายตอพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมดไดเปนเงิน 
1,130,171 บาท 
 

     3.4 เหตุผลความจำเปนและแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
          สภาพของปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู ในปจจุบันนั้นถูกเปลี่ยนสภาพเปนพื้นท่ี
เกษตรกรรมจนหมดแลว เหลือเพียงพื้นท่ีเขาหินปูนลูกโดดๆ กระจายตัวแทรกอยูในพื้นท่ีเกษตรกรรมเหลานั้น 
เนื ่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เปนหิน จึงไมสามารถหรือยากที่จะบุกรุกเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำ
การเกษตรได โครงการที ่ขออนุมัติในครั้งนี ้จำนวน 5-1-74 ไร ซึ ่งอยู ในพื ้นท่ีเขาหินปูนเขาพนมวัง มี
วัตถุประสงคท่ีจะสรางรถรางไฟฟาข้ึนไปยังถ้ำดานบน เพื่อเดินทะลุข้ึนไปถึงยอดเขาซึ่งเปนจุดชมทัศนียภาพฝง
อาวไทย พื้นท่ีจะถูกพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว กระตุนเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน โดยถาคณะกรรมการพิจารณา
โครงการเห็นวาโครงการดังกลาวมีความคุมคาคุมทุน สามารถเพิ่มรายได สามารถกระตุนเศรษฐกิจชุมชนไดจริง 
การสูญเสียพื้นที่หรือผลกระทบดานตางๆ จากการสูญเสียพื้นที่ตามที่กลาวมาขางตนนั้น ถือวาไมมากหรือ
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พอจะยอมรับได หากเทียบกับพื้นที่ปาสมบูรณของปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู ที่ถูกเปลี่ยน
สภาพไปกอนหนานี้แลว 
           ในสวนของไมจันทนชะมดหรือจันทนหอม ที่เปนไมเดนของพื้นที่นั้น ในความเปนจริงสามารถพบได
ในพื้นที่ปาดิบแลงเขาหินปูนทั่วภาคใต โดยจากการตรวจสอบขอมูลการสำรวจทรัพยากรปาไมทราบวามีการ
กระจายอยูหลายพื้นที่ในภาคใต และกระจายลงไปถึงรอยตอจังหวัดสงขลาและพัทลุง จึงไมนาเปนไมหายาก
นัก แตเนื่องจากมีช่ืออยูในบัญชีไมหวงหามประเภท ข. และเปนไมท่ีนิยมใชในงานราชพิธี กอนการดำเนินการ
ใดๆ ควรพจิารณาแนวทางการขออนุญาตใหถูกตองตามขอกฎหมายตางๆ เสียกอน 
           ในการกอสราง หากสามารถวางแผนงานอยางรอบคอบและมีความปลอดภัยแกผู ปฏิบัติงานแลว
พบวาไมจำเปนตองเปดพื้นท่ีหรือตัดตนไมออกท้ังหมด ผูรับผิดชอบโครงการควรพิจารณาแนวทางดังกลาวเปน
ลำดับแรก โดยตนไมท่ีตองเอาออก ถาสามารถบอนหรือยายท่ีปลูกใหมได ควรพิจารณาดำเนินการเชนกัน และ
ควรมีการจดบันทึก หรือถายภาพไวเปนหลักฐานในการประเมินผลกระทบหลังดำเนินการแลวเสร็จ 
           ในระหวางการกอสรางหากพบตัวสัตวปา หรือไข หรือรังของสัตวปา ชนิดใดก็ตาม ผูรับผิดชอบ
โครงการควรกำชับผูปฏิบัติงานใหเก็บหรือยายสัตวปา หรือไข หรือรังของสัตวปา ออกไปไวยังท่ีปลอดภัยและ
ควรมีการจดบันทึก หรือถายภาพไวเปนหลักฐานในการประเมินผลกระทบหลังดำเนินการแลวเสร็จเชนกัน 
           หลังการดำเนินโครงการแลวเสร็จ หากมีความจำเปนตองปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่กอสราง ควร
พิจารณาเลือกชนิดพันธุไมดั้งเดิมที่ปรากฏอยูในพื้นที่มาปลูกประดับเปนลำดับแรก ไมควรนำไมจากแหลงอื่น 
โดยเฉพาะพันธุไมตางถ่ิน(exotic species) เขามาปลูก 
           หลังการดำเนินโครงการแลวเสร็จ ควรมีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกครั้ง และควรมี
แผนการประเมินผลกระทบในทุกดานเปนรายป เนื ่องจากตามกรณีศึกษาโครงการลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นๆ 
มักจะมีผลกระทบดานอื่นที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยว เชน ขยะ น้ำเสีย ภูมิทัศน ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียว การแบงปนผลประโยชน หรือขอพิพาทกับชุมชน เปนตน 
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