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[01]
ก�รเตรียมก�ร

1.1	การทำาความเข้าใจกับผู้นำาชุมชน

กระบวนการในการสำารวจป่าไม้อาศัยหลักการเช่นเดียวกับการดำาเนินกิจกรรม 

อื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือผู้นำาในท้องที่และชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม 

ในการสำารวจตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งนอกจากจะทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากชาวบ้าน 

ผู้ร่วมสำารวจแล้ว ยังเป็นการทำาให้ชาวบ้านเห็นข้อมูลท่ีเป็นจริงร่วมกับทีม 

นักพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับกิจกรรมการปลูกและดูแลรักษาป่า 

เศรษฐกิจ

การสำารวจป่าไม้เป็นการสำารวจเชิงลึกเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ 

ปา่  โดยเฉพาะทุนและศักยภาพท่ีมีอยู ่เพ่ือการวางแผนการพฒันาตอ่ไป โดยเปน็ 

ขัน้ตอนการสำารวจหลงัการเกบ็ข้อมลูภูมสิงัคมโดยรวม ตลอดจนการคนืขอ้มลู 

และถอดความต้องการชุมชนสำาเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

ก่อนการสำารวจป่าไม้ หัวหน้าทีมสำารวจจะแจ้งให้ผู้นำาชุมชนทราบว่าจะมี 

กิจกรรมดังกล่าว และชี้แจงให้ผู้นำาชุมชนเข้าใจถึงความสำาคัญของการสำารวจ 

ป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ทำาความเข้าใจว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากการปลูกและดูแลรักษาป่า 

เศรษฐกิจ หลังจากนั้น หัวหน้าทีมสำารวจจะชักชวนให้ผู้นำาชุมชนเข้าร่วมการ 

สำารวจป่าไม้และคัดเลือกชาวบ้านอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ 

พืชพันธุ์ และชำานาญการเดินป่าในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมทีมสำารวจ หากมีชาวบ้าน 

ที่สนใจจะเข้าร่วมการสำารวจมากกว่าน้ี หัวหน้าทีมสำารวจสามารถแบ่งหน้าที ่

ในทีมสำารวจให้ชาวบ้านตามความถนัดของแต่ละคน
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นอกจากนี ้หวัหนา้ทมีสำารวจควรเชญิผูแ้ทนจากภาครัฐ เชน่ เจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้ 
เจา้หนา้ทีอ่ทุยานแหง่ชาต ิเจ้าหน้าทีจ่ากองคก์ารปกครองสว่นท้องถิน่ เพือ่เปน็ 
สมาชิกทีมสำารวจโดยอาจเป็นผู้ที่มีหน้าที่เฉพาะในทีมสำารวจ หรือเป็นผู้ร่วม 
สังเกตการณ์ เพื่อรับทราบข้อมูลจริงในพ้ืนที่พร้อมกับทีมสำารวจตั้งแต่เริ่มต้น  
และเพื่อเป็นแนวร่วมสนับสนุนการดำาเนินงานที่สำาคัญในอนาคต

1.2	การจัดทีมสำารวจป่าไม้

หลงัจากทีผู่น้ำาชมุชนและชาวบา้นสง่ตวัแทนเข้าร่วมการสำารวจแลว้ นกัพฒันา 
ต้องจัดทีมสำารวจป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 7 คน ดังต่อไปนี้

1. หัวหน้าทีม

เป็นผู้ที่ชำานาญด้านป่าไม้และพืชพันธุ์ สามารถบอกชื่อ ประเภท  
ประโยชน์ และโทษของพืชพันธุ์ที่พบเห็น และวิเคราะห์ความสมบูรณ ์
ของป่าได้ นอกจากนี้ หัวหน้าทีมยังต้องเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ด ี
กับคนในพื้นที่ หัวหน้าทีมมีหน้าที่กำาหนดพื้นที่สำารวจ หมายขอบเขต 
พืน้ทีส่ำารวจ นำาการสำารวจ สรปุผลการสำารวจ และแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ 
ระหว่างการสำารวจ

2. ผู้วัดต้นไม้

มีหน้าที่ขึงเชือกเพื่อกำาหนดขอบเขตแปลงสำารวจ วัดขนาดความกว้าง  
ความสูง และทรงพุ่มของต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ

3. ผู้บันทึกข้อมูล

มีหน้าที่จดบันทึกรายชื่อและรายละเอียดพืชพันธุ์ทุกอย่างที่พบ

4. ผู้ร่างภาพ

มีหน้าที่ร่างภาพเพื่อบันทึกตำาแหน่งของต้นไม้และความหนาแน่นของ 
ป่าไม้ระหว่างสำารวจ รวมทั้งสรุปข้อมูลป่าไม้เป็นภาพร่างเมื่อสำารวจ 
เสร็จสิ้น
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5. ผู้จับพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) และบันทึกภาพ

มหีนา้ทีจ่บัพกิดั GPS พืน้ทีส่ำารวจ และตน้ไมห้ายาก รวมทัง้บนัทกึภาพ 

กระบวนการสำารวจ

6. ชาวบ้านที่ชำานาญพื้นที่

เช่น เคยล่าสัตว์ในพื้นที่ มีหน้าที่นำาทาง

7. ชาวบ้านที่ชำานาญพืชพันธุ์

มีหน้าที่บอกชื่อ ประโยชน์ และโทษของพืชพันธุ์ที่พบเห็น

1.3	การกำาหนดพื้นที่สำารวจและวางแผน

1.3.1 อุปกรณ์สำาหรับการวางแผนสำารวจ

1. แผนที่ 1: 50,000 สำาหรับกำาหนดพื้นที่สำารวจ

 (ข้อควรระวัง: แผนที่ต้องเป็นแผนที่ที่ทันสมัย)

2. ชุดเครื่องเขียน: สำาหรับจดบันทึก

1.3.2 ขั้นตอนการกำาหนดพื้นที่สำารวจ

การสำารวจป่าไม้จะไม่สำารวจพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด แต่สุ่มตัวอย่างเป็น 

แปลง และนำาข้อมูลที่ได้จากพ้ืนท่ีสำารวจมาใช้ในการประมาณการ 

พันธ์ุพืชของพ้ืนที่ป่าทั้งหมด และประเมินความสมบูรณ์ของป่า  

จำานวนแปลงสำารวจแปรผันตามขนาดพื้นที่ป่าที่ต้องการสำารวจ  

สำาหรับป่าไม้ขนาดประมาณ 20,000 ไร่ แปลงสำารวจจะต้องมี 

อย่างน้อย 8 แปลง โดยมีขนาดแปลงละ 5x40 เมตร หรือ 10x20  

เมตร และกระจายแปลงสำารวจแต่ละแปลงให้ห่างกันประมาณ  

500-1,000 เมตร การกำาหนดแปลงสำารวจอาศัยหลักเกณฑ์ ดังต่อ 

ไปนี้
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1. ในกรณทีีเ่ปน็พืน้ทีภ่เูขาสงู ใหก้ำาหนดแปลงสำารวจกระจายไปตาม 

 ชว่งช้ันท่ีมคีวามสูงตา่งกนั เพ่ือให้ไดข้้อมลูจากป่าชนดิตา่งๆ ตาม 

 ระดับความสูง ดังนี้

 - 2 แปลง ท่ีช้ันความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำาทะเล 

  ปานกลาง

 - 2 แปลง ท่ีชั้นความสูงไม่เกิน 700 เมตรจากระดับน้ำาทะเล 

  ปานกลาง

 - 2 แปลง ท่ีชั้นความสูงไม่เกิน 500 เมตรจากระดับน้ำาทะเล 

  ปานกลาง

 - 2 แปลง ท่ีชั้นความสูงไม่เกิน 300 เมตรจากระดับน้ำาทะเล 

  ปานกลาง 

2. ในกรณีที่เป็นพื้นที่ราบ การกำาหนดแปลงสำารวจจะพิจารณาจาก 

 ประเภทป่าหรือความหนาแน่นของต้นไม้ ดังนี้

 - 2 แปลง ในพื้นที่ป่าชื้นสูง ป่าชื้นสูงหมายถึงป่าที่ยังไม่ถูกคน 

  บกุรกุ เปน็ปา่ท่ีมคีวามสมบรูณ์มาก มคีวามหนาแนน่ของตน้ไม ้

  อยู่ที่ 200 ต้นต่อไร่ มีสัตว์ เช่น นก กระรอก

 - 2 แปลง ในพืน้ทีป่า่ฟืน้ฟ ูปา่ฟืน้ฟูหมายถึงปา่ทีเ่คยถูกคนบกุรุก  

  เชน่ ถูกแผว้ถางเพือ่ทำาการเกษตร หรือเล้ียงสัตว ์แต่ได้ปล่อยร้าง 

  มาอย่างน้อย 1 ปี ป่าฟื้นฟูมีความหนาแน่นของต้นไม้อยู่ที่  

  120 ต้นต่อไร่ โดยต้นไม้มีความสูงไม่เกิน 20 เมตร

 - 2 แปลง ในพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม ปา่เสือ่มโทรมหมายถึงปา่ทีถู่ก 

  บกุรกุในขณะทีส่ำารวจ มกัพบสตัวเ์ลีย้ง เชน่ วัว ควาย ปา่เสือ่ม 

  โทรมมีความหนาแน่นของต้นไม้อยู่ที่ 50-70 ต้น ต่อไร่ 
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 - 2 แปลง ในพืน้ทีป่า่ลำาหว้ย ปา่ลำาหว้ยหมายถึงปา่ทีอ่ยูส่องขา้ง 

  ของลำาห้วย หรือตาน้ำา มีไม้เศรษฐกิจที่สามารถเก็บกินและ 

  ขายได้ พันธุ์พืชที่พบมักซ้ำากัน

3. สำาหรบัพ้ืนทีท่ี่ไมม่ปีา่หนาแน่น ใหก้ำาหนดแปลงสำารวจในบรเิวณ 

 ที่พบต้นไม้อยู่เป็นกลุ่ม และตามทางน้ำา โดยแบ่งแปลงสำารวจตาม 

 ความหนาแน่นของต้นไม้

1.4	การซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมอุปกรณ์

ก่อนการสำารวจ หัวหน้าทีมควรนัดประชุมทีมสำารวจเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทีมแต่ละคน และเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน 

การสำารวจ รวมทั้งกำาหนดสถานที่นัดหมาย และวันเวลาที่จะออกสำารวจ ทั้งนี้  

ทีมสำารวจควรหลีกเลี่ยงการสำารวจในวันที่สภาพอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก  

เพราะนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินสำารวจแล้ว ยังส่งผลให้อุปกรณ์ 

หาพิกัดหรือ GPS ทำางานคลาดเคลื่อน

	 สำาหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสำารวจป่าไม้	ได้แก่

 1. หนังสือคู่มือพันธุ์ไม้: สำาหรับยืนยันชนิดพันธุ์พืช

 2. ตลับเมตร: สำาหรับวัดระยะและต้นไม้

 3. เชือก: สำาหรับหมายขอบเขตแปลงสำารวจ

 4. สีสเปรย์: สำาหรับหมายขอบเขตแปลงสำารวจ

 5. แว่นขยาย: สำาหรับดูลักษณะพิเศษของพืชพันธุ์

 6. เครื่องเขียน: สำาหรับจดบันทึก

 7. แบบฟอร์มการสำารวจป่าไม้: สำาหรับบันทึกข้อมูล
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 8. อุปกรณ์หาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS): สำาหรับระบุพิกัด 

  การสำารวจ ซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำารวจพบพืชที่มี 

  ศกัยภาพทีจ่ะส่งเสริมเปน็พืชเศรษฐกิจ เน่ืองจากจะทำาให้ทราบตำาแหนง่ 

  ที่จะสามารถกลับไปเก็บเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์ในภายหลังได้

 9. กล้องถ่ายรูป: สำาหรับบันทึกภาพ

 10. วิทยุติดต่อสื่อสาร: กรณีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

 11. เทปวัดระยะ: สำาหรับวัดความกว้างของต้นไม้

 12. อุปกรณ์ที่จำาเป็น

  - อาหารและน้ำา

  - เสื้อกันฝน

  - ยาเบื้องต้น



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน : การสำารวจป่าไม้้ /
การสำารวจป่าไม้

10

[02]
ก�รสำ�รวจป่�ไม้

2.1	การวางแผนเส้นทางการสำารวจ

ก่อนออกสำารวจ ทีมต้องวางแผนเส้นทางการสำารวจโดยคำานึงถึง 2 ประเด็น

สำาคัญ ดังนี้

1. ความปลอดภัยของเส้นทางที่จะใช้

2. ช่วงชั้นความสูงต่ำาของพื้นที่เพื่อกำาหนดเส้นทาง โดยเริ่มต้นเส้นทาง 

 สำารวจจากจุดที่ต่ำาที่สุดก่อน และกำาหนดเส้นทางที่ทำาให้ประหยัดเวลา 

 ในการเดินทางมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ในภาพที่ 1 ทีมสำารวจได้ 

 กำาหนดเส้นทางโดยเดินจากแปลงเร่ิมต้นไปยังแปลงที่สูงที่สุดทางด้าน 

 ซ้าย (จากจุดที่ 1 ไปจุดที่ 2 3 และ 4) จากนั้น จึงเดินไปด้านขวาของ 

 ภูเขาและลงมายังแปลงที่ต่ำาที่สุดด้านขวา (จากจุดที่ 4 ไปจุดท่ี 5 6  

 และ 7) เสน้ทางนีจ้ะทำาใหท้มีสำารวจประหยดัเวลามากกวา่การเดนิสำารวจ 

 ให้เสร็จทีละช่วงชั้นความสูง

ภาพที่ 1  
ก�รกำ�หนดแปลงสำ�รวจ 

ต�มช่วงชั้นคว�มสูง  
และว�งแผนเส้นท�ง 

ก�รสำ�รวจโดยควรห�รือ 
กับช�วบ้�นในพื้นที ่
เพื่อกำ�หนดเส้นท�ง 

ในก�รเดินสำ�รวจ 
อย่�งละเอียด 

ในแต่ละครั้ง
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ข้อควรระวัง

1. เมื่อฝนตกหรือสังเกตว่าฝนอาจตกในพื้นที่เหนือจุดสำารวจ ไม่ควรเดิน 

 สำารวจต่อ และควรหยุดพักไกลจากแหล่งน้ำา เพราะอาจมีโอกาสที่จะ 

 เกิดน้ำาหลากได้

2. ในเขตป่าชื้นหรือลำาห้วยมักมีทาก ควรสวมกางเกงขายาว และสวม 

 ถุงเท้ายาวโดยให้ชายกางเกงอยู่ในถุงเท้า เพื่อป้องกันทากเกาะเท้า

3. ระวังต้นไม้มีพิษ และสัตว์มีพิษในพื้นที่ โดยควรสอบถามชาวบ้านใน 

 พื้นที่ก่อน

4. ควรมีน้ำา อาหาร และยาเบื้องต้นติดตัวไปเสมอ

5. ต้องแจ้งให้หมู่บ้านทราบเสมอเกี่ยวกับวันเวลาที่จะเข้าไปสำารวจพื้นที่  

 ทิศทาง และเส้นทางการสำารวจ

6. ต้องระวังไฟป่าในช่วงแล้ง โดยตรวจสอบข้อมูล สอบถาม สังเกตพื้นที่ 

 ก่อนการสำารวจ

7. ประสานหนว่ยงานเจ้าของพ้ืนที ่เช่น อุทยานแห่งชาต ิกรมปา่ไม ้ทกุครัง้ 

 เมื่อจะสำารวจ และหากพื้นที่อยู่ติดชายแดนหรือมีกำาลังทหารดูแล ต้อง 

 แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า หรือให้เจ้าหน้าที่มาร่วม 

 สำารวจด้วย

2.2	การหมายขอบเขตแปลงสำารวจ

เมื่อทีมสำารวจเดินทางไปยังจุดสำารวจตามที่กำาหนดไว้ในแผนที่แล้ว ทีมสำารวจ 

จะคัดเลือกบริเวณที่จะสร้างแปลงสำารวจ และหมายขอบเขตแปลงสำารวจตาม 

ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1. เลือกบริเวณสำาหรับการสร้างแปลงสำารวจ ซึ่งเป็นพื้นท่ีที่มีความ 
 หลากหลายของพืชพันธุ์มากกว่าพื้นที่อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง

2. กำาหนดขอบเขตการสำารวจให้มีขนาด 5x40 เมตรหรือ 10x20 เมตร  
 ซึ่งเป็นขนาดที่กว้างเพียงพอสำาหรับใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างของพื้นที่ 
 โดยรอบได้ 

3. ขงึเชอืกเพือ่หมายเสน้ขอบของแปลงสำารวจทัง้ 4 ด้าน จากนัน้ พน่สีสเปรย ์
 ทีต่น้ไมซ้ึง่กำาหนดมุมทัง้ 4 มมุเปน็จุดอ้างอิง และจบัพกิดั GPS ทัง้ 4 มมุ  

 เพื่อบันทึกลงในแผนที่ในภายหลัง 

2.3	การเดินสำารวจ

เพื่อป้องกันข้อมูลการสำารวจตกหล่น ทีมสำารวจควรแบ่งพื้นที่ของแปลงสำารวจ 
ออกเป็น 2 ช่องเท่าๆ กันตามแนวยาว หรือเท่ากับ 2.5 เมตร ต่อ 1 ช่อง (กรณ ี
แปลงขนาด 5x40 เมตร) แล้วทำาเคร่ืองหมายตลอดแนวที่แบ่งเพื่อไม่ให้เกิด 
การนบัตน้ไมซ้้ำา การเดนิสำารวจควรเดนิตามแนวยาวจากด้านหนึง่ไปยังอีกด้าน 
หนึ่ง โดยจำากัดพื้นที่การเดินในแนวกว้างไว้ที่ 2.5 เมตรเท่านั้น จากนั้น จึงเดิน 
กลับในช่องท่ีเหลือ ระหว่างเดินสำารวจ สมาชิกในทีมสำารวจจะปฏิบัติหน้าที่ 
ต่างๆ กัน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 

ภาพที่ 2 
ก�รหม�ย 

ขอบเขตแปลง 
ด้วยเชือกฟ�ง
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ภาพที่ 3  
ก�รแบ่ง 

แปลงสำ�รวจ 
และหลักก�ร 

เดินสำ�รวจ  
เพื่อป้องกัน 

ข้อมูลสำ�รวจ 
ตกหล่น

2.4	การบันทึกข้อมูล

ระหวา่งการสำารวจ หวัหนา้ทมีและชาวบา้นในพืน้ทีซ่ึง่มคีวามรูเ้ก่ียวกับพชืพนัธุ ์
จะเป็นผู้ให้รายละเอียดของพันธุ์ไม้ที่พบ ทั้งชื่อสามัญ ชื่อท้องถ่ิน ชนิดพันธุ์  
การใชป้ระโยชน ์และโทษของพันธุ์ไมน้ั้นๆ ในกรณีที่ไมม่ัน่ใจ สามารถใชห้นงัสอื 
คู่มือพันธุ์ไม้ช่วยได้ ผู้บันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากหัวหน้าทีม  
ชาวบ้าน และข้อมูลจากผู้วัดต้นไม้ลงในแบบสำารวจอย่างละเอียดตามลำาดับ1  
และตอ้งคอยบอกใหท้มีทราบหากมกีารบอกพนัธุ์ไมซ้้ำา เพือ่ปอ้งกนัการบนัทกึ 
ต้นไม้ซ้ำา

สำาหรับผู้จบัพกิดั GPS และบันทึกภาพ จะจบัพกิดั GPS ตน้ไม้ทีม่ีความสำาคญั 
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น ต้นกฤษณา และบันทึกภาพต้นไม้นั้นๆ ไว้  
นอกจากนี้ผู้บันทึกภาพควรบันทึกภาพกระบวนการสำารวจไว้อย่างละเอียด2

1 ดูตัวอย่างแบบฟอร์มการสำารวจป่าจากภาคผนวก
2 ในกรณท่ีีสำารวจพบป่าไผ่ ควรระบไุผแ่ยกชนดิ เนือ่งจากไผแ่ต่ละชนดิสามารถนำาไปใชป้ระโยชนแ์ตกตา่งกัน ไผ่ปา่ท่ีพบมากทางภาคเหนอื 
 ของประเทศไทย ได้แก ่ไผ่ซาง ไผห่ก ไผบ่งปา่ ไผข่า้วหลาม ไผไ่ร ่ไผ่ซางจะใชส้ำาหรบัสรา้งบา้น ไผห่กจะนำาไปบรโิภค ไผบ่งปา่สามารถใชใ้น 
 การจกัสาน และบรโิภคในรปูของหนอ่ไมด้อง ไผข่า้วหลามนิยมนำามาทำาเปน็ขา้วหลาม และจกัสาน และไผ่ไรน่ยิมนำาไปบรโิภค และทำาดา้ม 
 อปุกรณ ์เชน่ ดา้มพรา้ ดา้มจอบ ดา้มเสยีม ทำาคา้งปลกูพชืผกัสวนครวั ตามธรรมชาตขิองไผ ่ไผจ่ะขยายพนัธุด์ว้ยการแตกกอจนถงึอายุ 
 ประมาณ 80 ปี แล้วจะยืนต้นตายหรือที่เรียกว่า “ตายขุย” ก่อนต้นจะตาย ไผ่จะออกดอกและให้เมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ หากพบไผ่ตาย 
 ขุยเป็นบริเวณกว้างในระหว่างสำารวจ (ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน) ต้องแจ้งให้ผู้นำาชุมชนทราบเพื่อหาทางป้องกันความเสียหายที่จะ 
 เกิดข้ึนจากไฟป่า และรกัษาป่าไผไ่วก้บัชมุชน หากไมม่ไีฟปา่เกดิข้ึน เมลด็ไผจ่ะสามารถเตบิโตไดแ้ละให้ผลผลติในปท่ีี 3 ในกรณท่ีีตอ้งการ 
 ขยายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่อื่น ควรเข้าไปสำารวจการงอกของเมล็ดไผ่อีกครั้งในช่วงฤดูฝนหลังตายขุย หากพบเมล็ดปริมาณมากสามารถนำา 
 ไปขยายพันธุ์ปลูกที่อื่นได้
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2.5	การวัดต้นไม้

ผู้วัดต้นไม้จะวัดต้นไม้ที่พบทุกต้น ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และพืชชั้นล่าง  

โดยวดัความกวา้ง (เสน้ผา่นศนูย์กลาง) ความสงู และทรงพุม่ของตน้ไม ้สำาหรบั 

ไม้เลื้อยและเถาวัลย์ เช่น หวาย จะวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ภาพที่ 5 
จับพิกัด GPS  

ต้นไม้ที่สำ�คัญ และ  
บันทึกภ�พต้นไม ้
และกระบวนก�ร 

สำ�รวจ

ภาพที่ 4 
ผู้บันทึกข้อมูล 

ต้องบันทึกข้อมูล 
ที่ได้จ�กหัวหน้�ทีม  

ช�วบ้�น และ 
ผู้วัดต้นไม้  

ลงในแบบสำ�รวจ
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2.5.1 การวัดความกว้างของต้นไม้

การวัดความกว้างของต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10  

เซนติเมตร ให้วัดความกว้างของลำาต้นช่วงท่ีห่างจากพื้นดิน 6-8  

เซนติเมตร หากเปน็ไม้เลือ้ยใหวั้ดทีโ่คนตน้ หากเปน็ตน้ไมข้นาดใหญ ่

ทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 10 เซนตเิมตรข้ึนไป ใหว้ดัทีค่วามสูงประมาณ  

100 เซนติเมตรจากระดับพื้นดิน วิธีการวัด คือจับเทปวัดระยะหรือ 

ตลบัเมตรไวท้ีด่า้นหนึง่ (ซา้ย) ของลำาต้น แล้วดึงเทปหรอืตลับเมตร 

ไปยังอีกด้านหนึ่ง (ขวา) ในลักษณะตั้งฉากกับขอบลำาต้นเพื่อวัด 

เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นเซนติเมตร 

ในกรณีที่พบป่าไผ่ การวัดความกว้างของไผ่ข้าวหลาม ไผ่บงป่า  

และไผ่ไร่ จะวัดที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน ส่วนการ 

วัดความกว้างของไผ่ซาง และไผ่หกจะวัดท่ีระดับความสูง 100  

เซนติเมตร เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10  

เซนตเิมตร ในกรณทีีพ่บไผ ่ใหน้บัจำานวนเลม่ไผต่อ่กอและบนัทกึไว้

ภาพที่ 6 
ก�รวัดคว�มกว้�ง 

ของต้นไม้ที่ม ี
เส้นผ่�นศูนย์กล�ง

ไม่เกิน  
10 เซนติเมตร  

ให้วัดที่ระดับ 
คว�มสูง 6-8 

เซนติเมตร 
จ�กพื้นดิน
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ภาพที่ 9-12 
ก�รวัดคว�มกว้�ง 

ต้นไม้ที่ม ี
เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 

ม�กกว่� 10  
เซนติเมตร  

ต้องวัดที่ระดับ 
คว�มสูง  

100 เซนติเมตร 
จ�กพื้นดิน

ภาพที่ 7-8 
ก�รวัดไม้เลื้อย  
ให้วัดที่โคนต้น

ภาพที่ 8 
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ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12
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2.5.2 การวัดความสูงของต้นไม้

การวดัความสงูของตน้ไม ้ควรใชเ้ทปวดัระยะหรอืตลับเมตรวัดความ 

สูงจากระดับพ้ืนดินข้ึนไป หากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความสูง 

มากกวา่ 2 เมตร ใหว้ดัความสงูถงึระดบั 2 เมตร และทำาเคร่ืองหมายไว ้ 

จากนั้น ผู้วัดต้นไม้จะเดินให้ห่างออกจากต้นไม้ที่ต้องการวัด 15-20  

เมตร ซ่ึงเป็นระยะที่การประมาณการความสูงจะให้ค่าที่ใกล้เคียง 

ความเปน็จรงิมากทีส่ดุ แล้วใชน้ิว้ชีแ้ละนิว้โป้งทำาเปน็ตัว C เทา่ระดับ 

ความสงู 2 เมตรทีท่ำาเครือ่งหมายไว ้กจ็ะไดข้นาดความหา่งระหวา่ง 

นิ้วชี้กับนิ้วโป้งที่มีค่าใกล้เคียงความสูง 2 เมตร มากที่สุด จากนั้น  

ขยับมือขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อนำาจำานวนครั้งของการขยับมือมาคำานวณ 

ความสูงของต้นไม้

ภาพที่ 13-14 
ก�รวัดคว�มสูง 

ของต้นไม้ที ่
สูงน้อยกว่�  

2 เมตร วัดโดย 
ใช้เทปวัดระยะ 

จ�กพื้นดิน 
จนถึงเรือนยอด
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ภาพที่ 14

ภาพที่ 15-16 
(จากซ้ายไปขวา)

ก�รวัดคว�มสูง 
ของต้นไม้ที่สูง 

ม�กกว่� 2 เมตร 
ทำ�เครื่องหม�ย 

ที่คว�มสูง 2 เมตร 
ของต้นไม้  ในที่นี ้

ให้ผู้ร่วมสำ�รวจ 
ชี้จุด จ�กนั้นผู้วัด 
ต้นไม้ยืนห่�งจ�ก 

ต้นไม้ 15-20  
เมตร แล้วทำ� 

นิ้วชี้และนิ้วโป้ง 
เป็นตัว C ขน�ด 
เท่�กับคว�มสูง 

จ�กพื้นดิน 
ถึงจุดที่ทำ� 

เครื่องหม�ยไว้
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2.5.3 การวัดทรงพุ่มของต้นไม้

การวัดทรงพุ่มของต้นไม้ด้วยเทปวัดระยะ ให้เริ่มจากขอบของพุ่ม

ไม้ที่ยื่นออกมามากที่สุด และสิ้นสุดท่ีขอบของพุ่มไม้ที่อยู่ทิศทาง

ตรงข้ามซึ่งยื่นออกมามากที่สุด

ภาพที่ 17-18
(จากซ้ายไปขวา) 
ทำ�นิ้วมือเป็นรูป 

ตัว C เพื่อวัด
คว�มสูง 

ของต้นไม ้
ด้วยก�รเลื่อนนิ้ว 

ขึ้นไปเรื่อยๆ 
จนถึงยอด 
ของต้นไม้

ภาพที่ 19 
วัดต้นไม้ที่สูงกว่�  
2 เมตร ด้วยก�ร 

ใช้นิ้วประม�ณ 
คว�มสูง ต้นไม ้

ในภ�พมีคว�มสูง 
เท�่กับก�รวดัดว้ย 

นิ้ว 5 ช่วงซึ่ง 
เท่�กับ 10 เมตร
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2.6	การร่างภาพ

ระหวา่งการสำารวจ ผูร้า่งภาพจะบนัทกึตำาแหนง่ของต้นไมใ้นแปลงสำารวจเสมอืน 

หนึ่งมองจากมุมบน โดยใช้เพียงสัญลักษณ์ เช่น วงกลม ในการบอกตำาแหน่ง 

ของต้นไมท้ีพ่บ ขอ้มลูทีผู่ร้า่งภาพตอ้งระบใุนภาพไดแ้ก ่ความกวา้งของทรงพุม่  

และความสงูของตน้ไมน้ัน้ๆ หลงัจากเสรจ็สิน้การเดนิสำารวจ ผูร้า่งภาพตอ้งรา่ง 

ภาพแปลงสำารวจเสมอืนหน่ึงมองจากดา้นขา้ง โดยระบรุายละเอยีดซึง่ประกอบ 

ไปด้วยชื่อต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ทุกต้นที่สำารวจพบหรือมากที่สุด ตาม 

ตัวอย่างในภาพที่ 21

ภาพที่ 20 
แสดงคว�มกว้�ง 

ของทรงพุ่ม 
ที่ต้องวัด

ภาพที่ 21 
ผู้ร่�งภ�พต้องนำ� 

ภ�พเสมือน 
จ�กมุมบนม�ร่�ง 

เป็นภ�พเสมือน 
ที่มองจ�กด้�นข้�ง  
และเขียนชื่อต้นไม ้
ทั้งหมดลงในภ�พ
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1. ดีหมี 2. ดีหมี 3. แดงน้ำา 4. พระเจ้าห้าพระองค์ 5. ดีหมี 6. ไข่ปลา 7. มะเกื้อดง 8. มะเกื้อดง 

9. ล่ำาตาควาย 10. กาย 11. มะไฟป่า 12. กล้วยป่า 13. แดงน้ำา 14. ชมพู่นก 15. มะไฟป่า 16. รัก 

17. แดงน้ำา 18. พระเจ้าห้าพระองค์ 19. อวบดำา 20. ชมพู่นก 21. มะไฟป่า 22. ดีหมี 23. มะไฟป่า 

24. อวบดำา 25. อวบดำา 26. อวบดำา 27. ดหีม ี28. ยมหนิ 29. แดงน้ำา 30. ยมหิน 31. ดหีม ี32. อวบดำา 

33. อวบดำา 34. อวบดำา 35. ดีหมี 36. อวบดำา 37. เลือดควาย หันช้าง

ภาพที่ 22 - 23 
ภ�พร่�งหลังก�ร

สำ�รวจแปลง
ป่�ดงหอ 
บ้�นยอด 

ตำ�บลยอด 
อำ�เภอสองแคว

จังหวัดน่�น 

(ภ�พบน)
ภ�พเสมือนมอง

จ�กด้�นข้�ง 

(ภ�พล่�ง)
ภ�พเสมือนมอง

จ�กด้�นบน
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[03]
ก�รประมวลและวิเคร�ะห์ข้อมูล

3.1	การประมวลข้อมูล

หลังจากการสำารวจ สมาชกิทมีสำารวจจะนำาขอ้มลูทีบ่นัทกึได้มาประมวลรว่มกัน  
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลสภาพป่าพ้ืนที่โครงการ ซึ่งประมวลแยกเป็นช่วงชั้นและ 
ประกอบไปด้วย

1. ชนิดของพันธุ์พืช 

2. ปริมาณต้นไม้

3. ความหนาแน่นของต้นไม้เฉลี่ยต่อไร่

สำาหรับช่วงชั้นความสูงที่มีแปลงสำารวจเพียง 1 แปลง ความหนาแน่น 
ของต้นไมต้อ่ไรข่องแปลงนัน้ๆ จะเทา่กบัความหนาแนน่ของตน้ไมเ้ฉล่ีย 
ต่อไร่ของช่วงช้ันความสูงนั้นๆ ส่วนช่วงชั้นความสูงที่มีแปลงสำารวจ 
มากกว่า 1 แปลง ทีมสำารวจต้องนำาค่าความหนาแน่นของต้นไม้ที่ได ้
จากทุกแปลงสำารวจในช่วงชั้นนั้นๆ มาหาค่าเฉล่ียความหนาแน่นของ 
ต้นไม้เฉลี่ยต่อไร่ ผู้ประมวลข้อมูลต้องแปลงหน่วยวัดจาก 200 ตาราง 
เมตร (ขนาดของแปลงสำารวจ) เป็นไร่

4. ความสูงเฉลี่ยของต้นไม้

3.2	การวิเคราะห์ข้อมูล

3.2.1 การวิเคราะห์ประเภทป่า

ทมีสำารวจสามารถวเิคราะหป์ระเภทของปา่ไมใ้นแตล่ะชว่งชัน้ความ 
สงูจากชนดิพนัธุพ์ชื ความหนาแนน่  และความสูงเฉล่ียของตน้ไมข้อง 
ช่วงชั้นความสูงนั้นๆ ดังต่อไปนี้ 



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน : การสำารวจป่าไม้้ /
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล

24

1. ป่าชื้นสูง มีความหนาแน่นของต้นไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 200 ต้นต่อไร่  
 และต้นไม้มีความสูงเฉลี่ยเกิน 20 เมตร

2. ป่าฟื้นฟู มีความหนาแน่นของต้นไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 120 ต้นต่อไร่  
 และต้นไม้มีความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 20 เมตร

3. ป่าเสื่อมโทรม มีความหนาแน่นของต้นไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 ต้น  
 ต่อไร่

4. ป่าลำาห้วย หรือป่าที่อยู่สองข้างของลำาห้วยหรือตาน้ำา

5. ป่าใช้สอย มีต้นไม้ที่มักนำามาใช้ในการปลูกสร้าง เช่น ทำาบ้าน  
 เนื่องจากเป็นไม้ที่เติบโตได้เร็ว 

6. ป่าเศรษฐกิจ มีต้นไม้ที่สามารถสร้างรายได้ คือ ใช้ในการบริโภค  
 หรือสามารถนำาไปขายได้

3.2.2 การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ของป่า

ขอ้มลูทีป่รากฏในแบบฟอรม์สำารวจปา่ไม ้และภาพรา่งแปลงสำารวจ  
สามารถบ่งบอกได้ว่าป่าในช่วงช้ันความสูงต่างๆ มีระบบนิเวศน์ท่ีดี 
หรือไม่ วิธีพิจารณาคือ หากพบเถาวัลย์ จะค่าน ไลเค่น มอส หรือ 
กล้วยไม้ แสดงว่าป่านั้นมีระบบนิเวศน์ที่ดี นอกจากนี้ ปริมาณ 
พืชคลุมดินที่พบสามารถบ่งบอกความชื้นในพื้นที่นั้นๆ ได้อีกด้วย  
โดยปริมาณพืชคลุมดินจะแปรผันตามความชื้น

3.2.3 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของป่า

เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอสำาหรับการวางแผนพัฒนาด้วยการส่งเสริม 
การปลูกพืชเศรษฐกิจ ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใด ในปริมาณเท่าไหร่  
ทีมสำารวจต้องวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ด้วยการตอบ 
คำาถาม ดังต่อไปนี้

1. ต้นไม้สำาหรับการบริโภค มีกี่ชนิด อะไรบ้าง มีปริมาณเท่าไหร่  
 และเพียงพอกับความต้องการในพื้นที่หรือไม่

2. ต้นไม้สำาหรับใช้สอย มีกี่ชนิด อะไรบ้าง มีปริมาณเท่าไหร่  
 และเพียงพอกับความต้องการในพื้นที่หรือไม่
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3. ต้นไม้สำาหรับสร้างรายได้ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง มีปริมาณเท่าไหร่  
 และเพียงพอกับความต้องการในพื้นที่หรือไม่

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถอดความต้องการชุมชน

นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากการสำารวจแล้ว ทีมสำารวจสามารถนำา 
ข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ท่ีได้จากกระบวนการถอดความต้องการชุมชน  
มาประกอบในชุดข้อมูลพื้นฐานด้านป่าไม้ด้วย โดยทั่วไป การถอด 
ความต้องการชุมชนจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น 
เกีย่วกบัพืน้ทีข่องตนเองในประเดน็ตา่งๆ ซึง่รวมถึงสภาพของปา่ไม ้
ในพื้นที่ด้วย โดยคำาถามที่นักพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มักใช ้
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่

1. ในพื้นที่มีพืชเศรษฐกิจชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าไหร่ 

2. พืชเศรษฐกิจชนิดใดสามารถใช้แปรรูปได้บ้าง และมีขั้นตอน 
 ในการปลูกและแปรรูปอย่างไรบ้าง

3. ป่าในเขตชุมชนและบริเวณรอบๆ มีพืชชนิดใดบ้าง ในอดีตและ 
 ปัจจุบัน

4. มีสัตว์ป่าชนิดใดอยู่ในพื้นที่ป่าบ้าง ในอดีตและปัจจุบัน

5. พื้นที่ต้นน้ำามีสภาพเช่นไร ในอดีตและปัจจุบัน

3.3	การจัดทำารายงานการสำารวจป่าไม้

ทีมสำารวจจะนำาชุดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับป่าไม้ที่ได้จากการสำารวจป่าไม้ การ 
สอบถามผู้รู้ในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้าน มาประมวลและ 
วิเคราะห์เป็นรายงานการสำารวจป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการวางแผน 
การพฒันาดว้ยการสง่เสรมิใหช้าวบา้นปลกูพชืเศรษฐกจิ และยงัสามารถใชเ้ปน็ 
ข้อมูลในการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเชิงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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ภ�คผนวก
แบบฟอร์มก�รสำ�รวจป่�ไม้
แบบบันทึกข้อมูลสำ�รวจคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของสังคมพืช

พิกัดมุมแปลง (A) E....... N....... พิกัดจุดบนแนวฐานของแปลง (B) E....... N.......

แผ่นที่ ..... PC.................................

ชื่อสถานที่ ......................................

รหัส ...........................................

ตำาบล ...........................................

อำาเภอ ..........................................

จังหวัด ..........................................

ระดับความสูงพื้นที่ (ม.) .....................

25x25
Plot No. แปลง 20x50

ประเภทการใช้ดิน .............................

วันที่สำารวจ .....................................

ผู้สำารวจ .....................................

หน่วยงาน .....................................

ผู้ตรวจสอบ ....................................

(Taxonomist)
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ประโยชน์

- อาหาร

- ที่อยู่อาศัย

- ยารักษาโรค

- เพื่อความงาม

- พลังงาน

- วัตถุดิบในอุตสาหกรรม

- เครื่องนุ่งห่ม

ส่วนที่ใช้ประโยชน์

- เนื้อไม้

- เปลือก

- ใบ

- ดอก

- ผล

- เมล็ด

- ราก

ระดับการคุกคาม

- มาก

- ปานกลาง

- น้อย

- ไม่มี
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คณะผู้จัดทำ�หนังสือ
ชุดแนวท�งก�รพัฒน�ต�มตำ�ร�แม่ฟ้�หลวง 
เรื่องก�รปลูกป่� ปลูกคน:
เล่มก�รสำ�รวจป่�ไม้

ที่ปรึกษา
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ณรงค์ อภิชัย

ทีมปฏิบัติการภาคสนามผู้ให้ข้อมูล

ประยงค์ สีสัตย์ใจ

ผู้ถอดบทเรียนองค์ความรู้

อรัญญา อภิเสถียรพงศ์

บรรณาธิการ

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง

สุดารัตน์ โรจน์พงศ์เกษม

ผู้ช่วยค้นคว้าและเรียบเรียง

อรัญญา อภิเสถียรพงศ์

ขอขอบคุณชาวบ้านในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วม 
พัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้เหล่านี้ ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอำาเภอ 
สองแคว อำาเภอทา่วงัผา และอำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวัดนา่น ท่ีรว่มทดลอง 
อ่านตำาราทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านท่ีอยู่เบื้องหลังการผลิต ร่วมอุทิศ 
แรงกาย แรงใจ แรงความคิด จนทำาให้เกิดเป็นตำาราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้
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บรรณ�นุกรม

ประยงค์ สีสัตย์ใจ. 2554. เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติงาน โครงการพิเศษ มูลนิธ ิ

 แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 3 กันยายน. 
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