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การตรวจเอกสาร 
 

ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา (ศูนยปฏิบัติการภูมสิารสนเทศ (สรุาษฎรธานี),
2554) 
 
 1. ที่ต้ังและอาณาเขต อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา ต้ังอยูที่ 170 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง    
จ.กระบี่ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอเขาพนม และอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ มีเน้ือที่
ประมาณ  50.12  ตารางกิโลเมตร หรือ  31,325 ไร  โดยมีอาณาเขตดังน้ี ทิศเหนือ จด อําเภออาว
ลึก และอําเภอเขาพนม ทิศใต จด อําเภอเมือง ทิศตะวันออก จด อําเภอเมือง    และอําเภอเขาพนม 
ทิศตะวันตก จด อําเภอเมืองและอําเภออาวลึก 
 
  2. ประวัติความเปนมา จังหวัดกระบี่ ไดมีหนังสือที่ กษ 0009/11228 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 
2522 แจงวา ตามที่ปาไมเขตนครศรีธรรมราชไดทําการสาํรวจปาเขาพนมเบญจา เพื่อประกาศเปนปา
สงวนแหงชาติ จังหวัดกระบี่เห็นวา เพื่อรักษาสภาพปา ทิวทัศนอันสวยงามตามธรรมชาติไว ควรจะได
จัดพื้นที่ปาแหงน้ีเปนอุทยานแหงชาติ กองอุทยานแหงชาติจึงไดเสนอกรมปาไมตามหนังสือ ที่ กษ 
0708/3577 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522 พิจารณาใหความเห็นชอบใหดําเนินการสํารวจตอไปได ทั้ง
เพื่อเปนการสนองมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ใหรักษาปาไวโดยการประกาศใหเปน
เขตอุทยานแหงชาติ  
 
  กรมปาไมไดมีคําสั่งที่ 2830/2522 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2522 ให นายสรรเพชญ ราคา 
เจาพนักงานปาไม 2 ไปดําเนินการสํารวจและจัดต้ังปาเขาพนมเบญจาใหเปนอุทยานแหงชาติ ปรากฏ
วา ปาดังกลาวมีสภาพสมบูรณมีเขาสูงชัน มีธรรมชาติที่สวยงาม เชน นํ้าตกหลายแหง หนาผา ถํ้า
ตางๆ ตามรายงานการสํารวจเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2523 กรมปาไมไดเสนอคณะกรรมการอุทยาน
แหงชาติ ซึ่งไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรกําหนด
บริเวณดังกลาวเปนอุทยานแหงชาติ โดยไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาเขาพนมเบญจา
ในทองที่ตําบลคลองหิน อําเภออาวลึก ตําบลเขาดิน ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม และตําบลเขา
คราม ตําบลทับปริก ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ใหเปนอุทยานแหงชาติ ซึ่ง
ประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาเลม 98 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 เปนอุทยานแหงชาติ
ลําดับที่ 30 ของประเทศ  
 
  3.  ลักษณะภูมิประเทศ  เปนเทือกเขาที่ เ ขียวชอุ มสลับซับซอน  มีหนาผาสู ง ชัน 
ประกอบดวยยอดเขาพนมเบญจา ซึ่งมียอดสูงสุด 1,397 เมตร จากระดับนํ้าทะเลเทือกเขาเหลาน้ีมี
ลักษณะเปนแนวยาวตลอดเหนือจดใตอยูตรงสวนกลางของอุทยานฯ เปนตนกําเนิดของแหลงนํ้าสาย
สําคัญที่ใชในการอุปโภคและบริโภคของชุมชนรอบๆ อุทยานฯ เชน คลองกระบี่ใหญ คลองพอทาก 
เปนตน 
 



 
4 

 

  4.  อุณหภูมิและความช้ืน  คาอุณหภูมิเฉลี่ยรายปบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาพนม
เบญจา มีคาเฉลี่ย เทากับ 26.9 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 31.8 องศา
เซลเซียส และคาอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 22.3 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ย
บริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา มีคาเทากับ 77.1 เปอรเซ็นต เดือนพฤศจิกายน เปน
เดือนที่มีคาความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด มีคาเทากับ 83.2 เปอรเซ็นต และความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยตํ่าสุด 
มีคาเทากับ 69.4 เปอรเซ็นต ในเดือนเมษายน 
 
 5.  ลักษณะทางธรณีวิทยา  พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จัดอยูในบริเวณชายฝง
ตะวันตกหรือดานทะเลอันดามัน และพื้นที่ใกลเคียงประกอบดวย หินตะกอน หรือหินช้ัน และหินอัคนี 
 
  6.  ลักษณะทางปฐพีวิทยา  อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา ประกอบดวยกลุมชุดดิน 4 กลุม
หลักซึ่งเปนกลุมชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดิบช้ืนทั้งหมด ไดแก กลุมชุดดินหมายเลข 34 มีลักษณะเดน
คือ ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือหยาบ ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า กลุมชุดดินหมายเลข 50 มีลักษณะ
เดนคือ ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือช้ันหินพื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การ
ระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณตํ่า กลุมชุดดินหมายเลข 51 มีลักษณะเดนคือ กลุมดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณตํ่า และ กลุมชุดดิน
หมายเลข 62 มีลักษณะเดนคือ พื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต พื้นที่
บริเวณน้ียังไมมีการศึกษา สํารวจและจําแนกดิน เน่ืองจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือวายาก
ตอการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2548) 
 
  7.  ทรัพยากรนํ้า อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา ประกอบดวยเทือกเขาที่เขียวชอุม
สลับซับซอน มีหนาผาสูงชัน เชน เขาพนมและเขาพนมเบญจา ซึ่งมียอดเขาสูงสุด 1,397 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล เทือกเขาเหลาน้ีมีลักษณะเปนแนวยาวตลอดจากเหนือจรดใต เปนแหลงตนนํ้าที่สําคัญ
ของลํานํ้าหลายสายในจังหวัดกระบี ่เชน คลองกระบี่ใหญ คลองกระบี่นอย คลองปกาสัย และคลอง
พอทาก เปนตน แหลงนํ้าดังกลาวขางตนเหลาน้ีเปรียบเสมือนเสนโลหิตใหญเพื่อหลอเลี้ยงชาวจังหวัด
กระบี่ 
 
  8.  ทรัพยากรปาไม อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจามีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนมี
ปริมาณฝนตกชุก ทําใหปกคลุมไปดวยปาดิบช้ืน  (tropical rain forest) พบไมมีคาและไมพื้นลาง
ข้ึนอยูหนาแนน ไมที่สําคัญไดแก ตะเคียนทอง(Hopea odorata Roxb.) ยาง(Dipterocarpus spp.) 
ตะแบก(Lagerstroemia spp.) หลุมพอ(Intsia palembanica Miq.) จําปา(Magnolia spp.) 
สะตอ(Parkia speciosa Hassk.) มะไฟ(Baccaurea spp.) พืชพื้นลาง ไดแก ปาลม(Arecacae) 
หวาย(Calamus spp.) เข็มปา(Ixora spp.) และไผ(Bambusoideae) 
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ภาพที่ 1  แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา 
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ความหมายของสังคมพืช 
                                                                                                           
 ความหมายที่นักนิเวศวิทยาปาไมนิยมใชกัน คือ การอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนของพันธุพืช
ชนิดตางๆ มีความสัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลาน้ันกับปจจัยแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต
ในพื้นที่น้ันดวย อาจรวมถึงกลุมพืชในจินตนาการ ซึ่งถือวาเปนหนวยรวมในแนวความคิดที่จะ
กอใหเกิดความเขาใจไดโดยไมตองเห็นภาพหรือสภาพพื้นทีจ่ริง เชน สังคมทุงหญา สังคมปาดงดิบแลง 
สังคมปาเต็งรัง สงัคมปาผสมผลัดใบ เปนตน สวนกลุมพืชทีก่ําหนดเจาะจง โดยถือลักษณะโครงสราง
และมพีื้นที่ที่แนนอน ในทางนิเวศวิทยาปาไม นิยมใชคําวา  Association  ซึ่งหมายถึง สังคมทีบ่อกถึง
องคประกอบของชนิดไมในสงัคมอยางแนนอนในระดับหน่ึง ในแตละ Association ประกอบไปดวย
หมูไม ( Stand ) ตางๆ ที่มีลักษณะเหมือนๆ กันมาประกอบกันเขา สามารถพบเห็นไดในพื้นที่จริงและ
มีขอบเขต (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 
  หลักการจําแนกสังคมพืช 
                                                                                              
          1.  ศึกษารูปชีวิตและรูปการเจรญิเติบโตของพืชสวนใหญในสงัคม ( Dominant life form or 
growth form in community )      ระบบการจําแนกรูปแบบชีวิตที่ควรใชเปนพื้นฐานในการสังเกต 
ไดแก ระบบของ Du Rietz ซึ่งมีการจําแนกพืชช้ันสงู จําพวกไมยืนตนเน้ือแข็ง (Woody plants) ดังน้ี 
              1.1  ไมยืนตน ( Trees ) สูงเกิน 2 เมตร 
                    1.1.1  ไมผลัดใบ ( Deciduous tree ) 
                    1.1.2  ไมสน ( Pine ) 
                    1.1.3  ไมไมผลัดใบ ( Evergreen tree ) 
                    1.1.4  หมาก ( Palm ) 
               1.2  ไมพุม ( Shrubs ) สูง 0.8 - 2 เมตร 
                     2.1.1  ไมพุมผลัดใบ ( Deciduous shrub ) 
                     2.1.2  ไมพุมไมผลัดใบ ( Evergreen shrub ) 
                     2.1.3  ไมจําพวกสน ( Coniferous shrub ) 
                     2.1.4  ไมจําพวกหมากขนาดเลก็ ( small palm ) 
               1.3  ไมพุมเต้ีย สูงไมเกิน 0.8 เมตร 
               1.4  ไมเลือ้ยพัน ( Climbers ) 
               1.5  กลวยไม ( Ephiphytes ) 
               1.6  กาฝาก ( parasitic plants ) 
                                                                     
          2. ชนิดพันธุพืชในสังคม ( Floristic composition ) ชนิดพันธุพืชภายในสังคมนับวา มี
ความสําคัญมากในการจําแนกสังคมพืชในข้ันรายละเอียด โดยเฉพาะพืชที่เปนดัชนี ( indicator 
species ) ของสงัคมในช้ันเรอืนยอดตางๆ พันธุไมดัชนีทีส่าํคัญของสงัคมปาเมืองไทย เชน ปาดิบช้ืน  
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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 ในการพิจารณาโครงสรางของสังคมพืชน้ัน 
สวนใหญพจิารณา 3 ประการ คือ ความหลากหลาย และ ความมากมายของชนิด ( Species 
diversity and abunance ) การกระจายทางดานต้ัง ( Vertical distribution ) และการกระจาย
ดานราบ         ( Horizontal distribution ) จากองคประกอบทัง้ 3 ประการน้ีนับวา มีความสําคัญ
ในการจําแนกสังคมพืชในทองทีม่าก (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 
ความหลากหลายและความมากมาย ( Species diversity and abundance ) 
 
         ความหลากหลาย หมายถึง ความมากนอยของจํานวนชนิด และจํานวนตนในแตละชนิด ความ
หลากหลาย ข้ึนอยูกบั ความเหมาะสมของปจจยัแวดลอมทีจ่ะรองรบัชนิดพืชไดมากนอยเพียงใด และ
แตละชนิดจะสามารถกระจายไดกวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งในปาดิบ จะมีความหลากหลาย
มากกวาปาผลัดใบ ( การเปรียบเทียบความหลากหลายดวยสายตา อาจประเมินจํานวนชนิดตอหนวย
พื้นที่ ) 
          ความมากมาย ( abundance ) หมายถึง การวัดจาํนวนตนที่มีแตละชนิดในเชิงคุณภาพ โดย
ใชการประเมินจากความบอยครั้งของการพบ การประเมินนิยมใช 5 ระดับ คือ หายาก ( rare ) ข้ึน
หาง ๆ ( uncommon ) พบปานกลาง ( Frequent ) พบมาก ( Common ) พบมาก ๆ ( Very 
common ) (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
 
การกระจายดานต้ัง ( Vertical distribution )  
 
 เกิดจากการจัดตัวของพรรณพืชตามความเหมาะสมของปจจยัแวดลอม และการปรับตัวเพือ่
การแกงแยงแสง และการสรรเลือกของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันหลักๆ ของพันธุ
พืช ( layer ) อาจแบงไดดังน้ี คือ 
                                                                                              
 1.  เรือนยอดช้ันบนสุด ( top canopy ) ในปาชนิดตางๆ จะมีความสงูตางๆ กัน ซึ่งในช้ันน้ี 
อาจแบงออกเปนช้ัน emergency layer คือ ช้ันที่มีเรือนยอดโผลพนเรือนยอดไมอื่นๆ และข้ึนอยู
หางๆ กัน ช้ันเรอืนยอดในปาแตละชนิดจะแตกตางกันไป เชน ความสูงช้ันบนสุดมกัเกิน 40 เมตรข้ึน
ไป สําหรบัปาดิบแลงมักเกิน 35 เมตรข้ึนไป 
 
 2.  เรือนยอดช้ันรอง ( middle canopy ) อาจแบงออกไดเปนหลายๆ ช้ันในปาบางชนิด 
เชน เรือนยอดช้ันที่ 2 ( second layer ) เรือนยอดช้ันที่ 3 ( third layer ) เปนตน 
                                    



 
8 

 

 นอกจากน้ี ยังสามารถจําแนกช้ันเรือนยอดของไมพื้นลาง ออกไดเปน ช้ันไมพุม ( under 
story or shrub layer )   ช้ันพืชลมลุกและหญา ( field layer or undergrowth )   ช้ันผิวดิน       
( ground layer )  และช้ันใตดิน ( underground layer )   (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552)    
                                                                                                                                                           
การกระจายทางดานราบ ( horizontal distribution ) 
 
  การกระจายทางดานราบที่ใชการประเมินดวยสายตา ในสงัคมพืชตางๆ น้ัน สวนใหญเปน
การวัดความหนาแนนของตนไมทัง้หมดในสังคมพืช โดยการประเมินความถ่ีหางของตนไมในปา จะ
แบงออกไดตามลักษณะการจําแนกเรอืนยอด ซึ่งใชในการจําแนกสังคมพืชดวยสายตา ที่เรียกวา 
Primary structural grouping ดังน้ี คือ 
 
 1.  ปาเรือนยอดปด ( closed vegetation ) หมายถึง ปาทีม่ีความถ่ีของตนไมมาก ( ถ่ีมาก ) 
เรือนยอดซอนทบั และตอเน่ืองกันไปไมขาดตอน 
 
 2. ปาเรือนยอดเปด ( open vegetation ) หมายถึง ปาที่มีชวงระหวางตน ( ความถ่ี ) 
จะตองไมหางกันเกินกวา 2 เทา ของความกวางของเรอืนยอดของไมเดนในสงัคมพืช 
 
 3.  ปาเรือนยอดหาง ( sparse vegetation ) หมายถึง สังคมพืชที่พันธุไมเดนในสงัคม และ
ไมช้ันรองหางกันเกินกวา 2 เทาของความกวางของเรอืนยอด 
 
 นอกจากน้ี ความเดนของพันธุไมในสังคมพืชยังเปนสิง่สําคัญอันหน่ึงในการจําแนกสงัคมดวย
สายตา โดยใช การประเมินจากคาความมากมาย ความใหญโตของลําตน การปกคลมุดินของเรือน
ยอดและการมีอิทธิพลในสงัคม โดยแบงตามความสามารถในการแกงแยงแสงสวาง ซึ่งไมในแตละ
ระดับจะมีความสามารถในการแกงแยงแสงสวางที่แตกตางกนัไปคือ 
  
 1.  ไมเดนนํา ( dominant ) เปนไมในเรือนยอดช้ันสูงสุด ที่มีความสามารถในการแกงแยง
แสงสวางไดมากที่สุด 
  
 2. ไมเดนรอง ( codominant ) เปนไมที่มเีรอืนยอดรองลงมา และถูกเบียดบังทางดานขาง
จากไมเดนนํา 
 
 3.  ไมระดับกลาง ( intermediate ) เปนไมที่ถูกปกคลุมดวยเรือนยอดของไมเดน แตคงทน
อยูไดโดยสมบรูณ เน่ืองจากถูกบดบงัโดยไมเดน จงึทําใหความสามารถในการแกงแยงแสงสวางมีนอย 
 
 4.  ไมถูกบีบ ( suppressed ) เปนไมที่กอตัวอยูในระดับตํ่ากวาไมอื่น หรือไมที่กําลังจะตาย 
ซึ่งความสามารถในการแกงแยงแสงสวางจะมีนอยทีสุ่ด (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2552) 
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การสาํรวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดใหคํานิยามของการสํารวจทรพัยากรปาไม วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับปาไม เปนตนวา ชนิดปา การใชที่ดินปาไม สวนประกอบของชนิดไม ความหนาแนน 
ขนาดความโต ปริมาณไมช้ันรอง ปริมาณการสบืพันธุ ปรมิาตรไม รวมตลอดถึงขอมลูตางๆ เกี่ยวกับ
ลักษณะสภาพภูมปิระเทศ โดยเฉพาะระดับความสูง ความลาดชัน ซึ่งอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การวางแผนทําไมออก การสรางทางหรือถนนปาไม และวางแผนจัดการปาไมในโอกาสตอไป 
 
  การสํารวจทรัพยากรปาไมทั้งในอดีตและปจจุบันมักจะเปนการสํารวจเพื่อการคํานวณ
ปริมาณไมในปา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของตนไมและขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของที่ดินที่ตนไมเหลาน้ันข้ึนอยู พื้นที่ปาไมนับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนในแงของการผลิต
สินคาและบริการที่ไมใชไม (non-wood products) เชน ดานนันทนาการ การจัดการลุมนํ้า สัตวปา 
หรือการใชที่ดินปาไมเพื่อกิจกรรมการใชที่ดินอยางอื่นขอบเขตของการสํารวจทรัพยากรปาไมจึง
กวางขวางย่ิงข้ึน 
 
  ปาไมมักมีพื้นที่กวางขวางประกอบดวยตนไมจํานวนมากมายไมเปนการสะดวกในทางปฏิบัติ
ที่จะทําการตรวจวัดตนไมในปาทุกตนดวยสาเหตุสําคัญประการหน่ึง คือการดําเนินการตรวจวัดตนไม
น้ันตองผูกพันอยูกับเวลาและงบประมาณในอันที่จะไดรับขอมูลจากปาดังน้ันวิธีที่จะไดมาซึ่งขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพคือ การตรวจวัดจากตัวอยางซึ่งสามารถใหขอมูลที่จะตอบสนองวัตถุประสงคของ
การสํารวจภายในเวลาอันรวดเร็ว และเสียคาใชจายตํ่ากวา ขอไดเปรียบของการสุมตัวอยางอีก
ประการหน่ึงคือ การศึกษาจากตัวอยางน้ันอาจใหผลลัพธที่นาเช่ือถือมากกวาการตรวจวัดไมทุกตนใน
ปา เน่ืองจากการตรวจวัดกระทําเพียงบางสวนของปาที่เลือกมาในรูปของหนวยตัวอยาง (sampling 
units) จึงมีขอดีคือ การวัดทําโดยระมัดระวัง การควบคุมประสานงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพใช
บุคลากรจํานวนนอยทําใหการฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหสามารถ
ลดความผิดพลาดที่ไมไดเกิดจากการสุมตัวอยาง (non-sampling error) 
 
ประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไม 
 
  สถิตย (2525) ไดจัดแบงประเภทของการสํารวจทรัพยากรปาไมไวเปน 4 ประเภทตามความ
มุงหมายของความตองการขอมูลวาตองการในระดับใด คือ การสํารวจเบื้องตน (reconnaissance) 
เปนการสํารวจอยางคราวๆ ไมละเอียด โดยอาจจะใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรบินสํารวจตรวจดู
สภาพปาทั่วๆ ซึ่งการสํารวจเบื้องตนน้ีจะใชในการวางแผนศึกษาวิจัยและการสํารวจอยางละเอียด
ตอไป การสํารวจทรัพยากรปาไม (forest inventory) หมายถึงการสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชนิดปา ชนิดพันธุไม ปริมาณไมขนาดของไม ความหนาแนน โครงสรางของปา 
ความสูงของตนไม ปริมาตรไม ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน 
(slope) การใชประโยชนที่ดินและขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคมของประชากรในทองถ่ินซึ่งจะเปน
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ขอมูลพื้นฐานที่จะใชประโยชนในการวางแผนการจัดการปาไมและวางแผนสรางทางทําไมออก การ
สํารวจทรัพยากรปาไมของชาติ (national forest inventory) ซึ่งเปนการสํารวจทรัพยากรปาไมทั่ว
ประเทศ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผนจัดการปาไมของประเทศตอไป และหากมีการสํารวจอยาง
ตอเน่ืองจะใชช่ือเรียกวา การสํารวจทรัพยากรปาไมแบบตอเน่ือง (continuous forest inventory) 
หรือที่เรียกกันในช่ือยอวา CFI 
 
ชนิดของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) แบงชนิดของแปลงตัวอยางเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
  
  1.  แปลงตัวอยางช่ัวคราว (temporary sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่สรางข้ึนในการ
เก็บสถิติขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน ความโตของตนไม นับจํานวน
ตนไม วัดความสูง เก็บขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุตามธรรมชาติ แปลงตัวอยางประเภทน้ีไมมีการ
หมายแนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอยาง เพียงแตกําหนดขอบเขตเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวเพียงครั้ง
เดียวแลวก็เลิกไป แปลงตัวอยางประเภทน้ีสวนใหญใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมทุกวิธี 
 
  2. แปลงตัวอยางถาวร (permanent sample plot) สรางข้ึนเพื่อเก็บสถิติขอมูล
แบบตอเน่ือง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไมชนิดตางๆ แปลงตัวอยางที่สรางข้ึน
จึงตองมีขอบเขตและเน้ือที่ที่แนนอน มีการหมายขอบเขตเดนชัด เพื่อความสะดวกในการวัดขอมูลใน
คราวตอๆ ไป ซึ่งแปลงตัวอยางถาวรดังกลาวน้ีสวนใหญแลวมีวัตถุประสงคเพื่อการคนควาศึกษาวิจัย 
(research sample plot) และเพื่อการจัดการ (management sample plot) 
 
รูปรางของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) จําแนกแปลงตัวอยางตามลักษณะรูปรางออกเปน 5 ชนิด คือ 
  1.  แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) เชน แปลงตัวอยาง
เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุไม เปนตน 
 
  2.  แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square sample plot) ใชกันทั่วไปในงานศึกษาวิจัยที่มี
การติดตามศึกษาระยะยาว หรือเปนแปลงตัวอยางแบบถาวร เชน แปลงตัวอยางในการศึกษาหาความ
เจริญเติบโต แปลงตัวอยางศึกษาถึงการทดแทนของชนิดพันธุไม แปลงตัวอยางในการศึกษาถึงการ  
ตัดสางขยายระยะของสวนปาไมสัก เปนตน สวนขนาดของแปลงน้ันจะแตกตางกันออกไป 
 
  3.  แปลงตัวอยางรูปวงกลม (circular sample plot) สวนใหญนํามาใชในการสํารวจ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนแปลงตัวอยางแบบช่ัวคราว คือเมื่อหมายขอบเขต เก็บขอมูลแลวก็ทิ้งไปไม
ติดตามเก็บขอมูลอีกตอไป แปลงตัวอยางวงกลมสะดวกในการกําหนดจุดและวางขอบเขตแปลง ซึ่ง
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เหมาะในการนํามาใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม เพราะทําไดรวดเร็วและสะดวกในการวางขอบเขต 
ภายหลัง กลุมสํารวจทรัพยากรปาไม (2547) ไดนําเอาวิธีการวางแปลงตัวอยางวงกลมมาใชเปนแปลง
ตัวอยางถาวร โดยการหมายจุดกลางแปลงดวยหมุดโลหะฝงดินและมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากบั วิธีการน้ี
ใหผลดีเน่ืองจากไมตองวางหมุดหมายขอบเขตและการซอนหมุดชวยลดความลําเอียงในการทําลาย
ทรัพยากรปาไมในแปลง การติดตามเก็บขอมูลครั้งตอๆ ไปเพียงแตใชเครื่องมือ GPS และเครื่องตรวจ
จับโลหะในการคนหาจุดกึ่งกลางแปลง  
 
  4.  แปลงตัวอยางเปนแนว (strip sample plot) เปนแปลงตัวอยางที่ใชช่ัวคราวในการ
สํารวจแจงนับไม โดยทําการวัดไมทุกตนในขอบเขตที่ถึงขนาดจํากัดที่ตองการ แปลงตัวอยางแบบแนว
น้ีอาจจะมีความกวางของแนวต้ังแต 5–20 เมตร สวนความยาวน้ันแลวแตลักษณะความยาวของพื้นที่ 
แตเน่ืองจากพื้นที่ของแปลงตัวอยางแบบน้ีกวางขวางเกนิไป ทําใหมีความสับสนในการนับไมไดงาย ทํา
ใหเกิดขอผิดพลาด ในปจจุบันจึงไมนิยมใชในการสํารวจ 
 
  5.  แปลงตัวอยางวงกลมในแนวเสนตรง เปนการปรับปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในปา
จากการสํารวจแบบแนว โดยประยุกตใชแปลงตัวอยางวงกลมหรือวงกลมซอนกันวางตามแนวเสนตรง
ใหมีระยะหางเทากัน ซึ่งใชในวิธีการแบบ line plot system 
 
ขนาดของแปลงตัวอยาง 
 
  สถิตย (2525) กลาวถึงขนาดของแปลงตัวอยางรูปรางตางๆ ที่มีการใชงาน ดังน้ี ขนาดแปลง
ตัวอยางของ Rollet ที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมขนาด 100 x100 เมตร มีเน้ือที่ 1 เฮกตาร   
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวจึงแบงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเปน 4 บล็อก เทาๆ กัน สวน Dawkins ไดทดลองใช
แปลงตัวอยางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular sample plot) หรือ transects ซึ่งมีขนาดความ
กวาง 1 chain (20 เมตร) ความยาว ½ ถึง ¾ ไมล ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 1.6 เฮกตาร ถึงมากกวา 10 
เฮกตาร แตแลวเขาไดสรุปในผลงานวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มีขนาดความกวาง 1 chain และยาว
อีก 2 chain ซึ่งมีเน้ือที่ 0.05 เฮกตาร มีประสิทธิภาพดีกวาแปลงขนาดใหญ สวนวิธีการสํารวจแบบ
แนว (strip) น้ัน นิยมใชความกวางต้ังแต 10–50 เมตร สวนความยาวแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือ
สภาพปา แตเมื่อคิดเปนเน้ือที่แลวประมาณ 0.2 เฮกตาร 
 
  ประเทศในยุโรปตอนเหนือ เชน ฟนแลนด สวีเดน นิยมใชแปลงตัวอยางที่มเีน้ือที ่0.01–0.03 
เฮกตาร แตในชวงระยะเวลาหลังแปลงตัวอยางขนาด 0.1 เฮกตาร ไดใชในการสํารวจทรพัยากรปาไม
ของชาติในฟนแลนด 
 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความผันแปรจํานวนชนิดพันธุไมมากกวาในประเทศยุโรปตอน
เหนือ นิยมใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเล็กลงไป คือขนาด 0.2 เอเคอร (ประมาณ 0.08 เฮกตาร) 
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  Loetsch และ Haller (1964) อางตาม สถิตย (2525) ไดทดลองใชทัง้แปลงตัวอยางขนาด
ใหญ 0.25–0.30 เฮกตาร รูปวงกลมและขนาดเล็ก 0.01–0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอน (concentric 
sample plot) ในการสํารวจทรัพยากรปาไมแหงชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2499–2504 และ
ในที่สุดเขาไดสรุปวาแปลงตัวอยางขนาดเล็กที่มเีน้ือที ่ 0.01–0.1 เฮกตาร รูปวงกลมซอนกัน มี
ประสิทธิภาพดีกวาขนาดใหญในการสํารวจทรัพยากรปาไมในปาเมืองไทย 
  
 พงศธร บรรณโศภิษฐ และคณะ (2553) กลาววา ปจจุบันพื้นที่ปาดิบช้ืนในประเทศไทยกําลัง
ถูกทําลายเปนจํานวนมาก เพื่อนําที่ดินมาใชประโยชนในการทําสวนยางพารา สวนปาลมนํ้ามัน สวน
ผลไมเชิงเด่ียว สวนผลไมผสม และสวนสมรม (สวนไมผลหลากหลายชนิดปลูกแทรกในปา) การตัด
โคนและเผาทําลายปาทําใหพื้นดินเปดโลงกับอากาศ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตยจะถูกใชไปในเพิ่ม
ความรอนใหกับผิวดิน และการเผาผลาญอากาศ เมื่ออากาศรอนอากาศจะขยายตัว การขยายตัวของ
อากาศทําใหมวลของอากาศรองรับไอนํ้าในปริมาณที่มากข้ึน ทําใหฝนมีโอกาสตกนอยลง แตถาฝนมี
โอกาสตกแลวก็จะตกลงมาเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีสามารถสังเกตไดจากการกระจุกตัวของฝนที่ตกมาใน
พื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย กอใหเกิดเปนนํ้าปาไหลหลาก เกิดอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนนํ้า
ใชในบริเวณที่ไมไกลไปจากกันมากนัก การบุกรุกพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะบรเิวณตนนํ้าลําธาร เพื่อเปลี่ยน
สภาพไปเปนพื้นที่ใชประโยชนรูปแบบตางๆ ทั้งจากหนวยงานของรัฐหรือประชาชน นับเปนปญหา
เรื้อรังที่มีมานานต้ังแตเริ่มมีนโยบายเปดปา ใหสัมปทานไปจนถึงปดปาสัมปทานแลวก็ตาม แตพื้นที่ 
ปาไมก็ยังคงลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อรฐับาลมีการนํานโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน
มาใชปฏิบัติ พื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณก็มีแนวโนมที่จะถูกทําลายสูงข้ึน การกระทําดังกลาว นอกจาก
จะนํามาซึ่งความเสียหายตอสมดุลธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาไม
แลว ผลกระทบทางออมที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเปนที่กลาวถึงอยูเสมอๆไดแก การเกิดนํ้าปา
ไหลหลาก อุทกภัยนํ้าทวม แผนดินถลม การเสื่อมสภาพหรือขาดความอุดมสมบูรณของดินการต้ืนเขิน
ของลําธาร สภาวะแหงแลง และความวิปริตของสภาพอากาศ ลวนแตสรางความเสียหายใหกับชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบเปนปญหาเรื่องโลกรอนในปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


