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          โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้ดำเนินการมา

ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับกรมป่าไม้ ที่ร่วมกันอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน ผลจากการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา 

กรมป่าไม้เห็นความสำคัญของความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสำรวจและเก็บข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพของอาสาสมัครชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่จะต้องมีความรู้

ในวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล ดังนั้น สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

กรมป่าไม้ จึงได้รวบรวมข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมาและ

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยจัดทำเป็นคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 6 ด้าน คือ ด้านพืช ด้านแมลง ด้านสัตว์ ด้านเห็ดรา 

ด้านไลเคน และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค  

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ให้กับอาสาสมัครชุมชน

และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมสำรวจ และเก็บข้อมูลความหลาก

หลายทางชีวภาพป่าไม้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

              สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ 
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ความรู้เบื้องต้น


 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน อีกทั้งยังมีความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศ 

และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในอัตราที่สูงขึ้น

ได้ในประเทศ ได้แก่ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ พันธุ์ไม้ที่พบในประเทศไทยนั้นมี

ประมาณ 15,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของพันธุ์พืชที่พบในโลก เฟิร์น 633 ชนิด และ

กล้วยไม้กว่า 1,000 ชนิด ตลอดจนความหลากหลายทางสังคมพืช  ในประเทศไทยแต่ละ

พื้นที่มีสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกัน พื้นที่สูงทางภาคเหนือในระดับที่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก 

อุณหภูมิค่อนข้างต่ำตลอดปีและมีความชื้นสูง พื้นที่ เหล่านี้ปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้ที่ทน  

ความหนาวเย็นได้ดี เช่น ไม้ในวงศ์ก่อและสน ในระดับที่ต่ำลงมาและมีความชื้นน้อยถึง  

แห้งแล้ง  ในช่วงฤดูแล้งพืชจะทิ้งใบเพื่อรักษาปริมาณน้ำในลำต้นไว้ พื้นที่เช่นนี้ปกคลุมโดย 

สังคมป่าที่ผลัดใบ ส่วนในที่ดอน ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปีพื้นที่ปกคลุมด้วย ป่าดิบชื้น ซึ่งพันธุ์ไม้

จะสูงใหญ่และมีใบตลอดปี ในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำจืดขังเกือบตลอดปีพันธุ์ไม้ที่ปกคลุมจะแตกต่าง

อย่างเด่นชัดจากแหล่งอื่นซึ่งสังคมนี้เรียกว่า สังคมป่าพรุน้ำจืด บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่ง

ประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่พันธุ์พืชที่ปกคลุมเจริญได้ดีในดินทราย ได้แก่ สังคมพืชป่า

ชายหาด  บริเวณปากแม่น้ำ อันเป็นที่รวมของดินตะกอนและมีน้ำทะเลท่วมถึง พื้นที่เหล่านี้

ปกคลุมด้วยสังคมพืชป่าชายเลน เป็นต้น 
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ลักษณะป่าที่พบมากในประเทศไทย
 

ป่าเบญจพรรณ
  

 เป็นป่าโปร่ง มีทั้งไม้ต้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ปนกันหลากชนิด  พื้นดินมักเป็น

ดินร่วนปนทราย ช่วงฤดูแล้ง (มกราคม-มีนาคม) ต้นไม้ส่วนใหญ่จะผลัดใบทำให้เรือนยอด

ของป่าดูโปร่งมาก เมื่อเข้าฤดูฝนต้นไม้จึงผลิใบเต็มต้นและป่ากลับมาเขียวชอุ่มเช่นเดิม   

ในพื้นที่ที่มีดินตื้นหรือดินเป็นกรวดทราย และมีไฟป่าเป็นประจำ ต้นไม้จะมีลักษณะแคระแกร็น 

เรือนยอดเป็นพุ่มเตี้ยๆ ตามลำต้นและกิ่งมักจะมีหนามแหลมเช่น กระถินพิมาน กระแจะ 

ตะขบป่า ไม้ต้นที่พบทั่วไป เช่น พฤกษ์ คาง มะค่าโมง ส้มเสี้ยว ทองกวาว ประดู่ป่า ตะแบก

เลือด ปีบ  

ป่าเต็งรัง
 

 ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง หรือป่าโคก มีลักษณะเป็นป่าโปร่งประกอบด้วย ต้นไม้

ผลัดใบขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นห่างๆ กระจัดกระจาย พื้นป่ามีหญ้าและไผ่แคระ เช่น 

ไผ่เพ็ก ไผ่โจด ขึ้นทั่วไป มีลูกไม้ค่อนข้างหนาแน่น ทุกปีจะมีไฟป่าเกิดขึ้นประจำ ทำให้ลูกไม้

บางส่วนถูกไฟไหม้ตายทุกปี จนกว่าลูกไม้จะสะสมอาหารไว้ในรากได้เพียงพอ จึงจะเติบโต

ขึ้นสูงพ้นอันตรายจากไฟป่าได้  บางพื้นที่เป็นที่ราบมีดินทรายค่อนข้างลึก ต้นไม้มักจะมี

ขนาดสูงและใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มๆ หนาแน่น พันธุ์ไม้เด่นในป่าเต็งรัง ได้แก่ เหียง ยางกราด 

พลวง เต็งรัง คำมอกหลวง คำมอกน้อย ยอป่า ประดู่ป่า แดง มะค่าแต้ รักใหญ่ 

 

 ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
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ป่าดิบชื้น
 

	 เป็นป่าที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี	 และมีความชุ่มชื้นในดินค่อนข้างสูง

สม่ำเสมอทั้งปี	 	ลักษณะป่าเป็นป่ารกทึบ	ประกอบด้วยพรรณไม้หลายร้อยชนิด	ไม้ต้น

ของเรือนยอดชั้นบนส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยาง-ตะเคียน	 มีลำต้นสูงใหญ่	 ถัดลงมาเป็น

ไม้ต้นขนาดกลางและขนาดเล็ก	พื้นล่างของป่ารกทึบประกอบด้วยไม้พุ่ม	พชืลม้ลกุ	

ระกำ	หวาย	พชืเดน่ทีส่ำคญัไดแ้ก	่ยางมนัหม	ูยางยงู	ยางเสยีน	ยางกลอ่ง	กะบาก	ตะเคียน       

ชันหอย	เนียง	อินทนิลน้ำ	ปาล์มเจ้าเมืองตรัง	
 

ป่าดิบแล้ง
 

	 พบกระจัดกระจายทั่วไปตามที่ราบ	 เชิงเขา	 ไหล่เขา	 และหุบเขาที่ชุ่มชื้น	

ลักษณะป่าคล้ายกับป่าดิบชื้นคือ	 เรือนยอดของป่าจะดูเขียวชอุ่มมากหรือน้อย	แต่ใน

ป่าดิบแล้งจะมีไม้ต้นผลัดใบ	 ขึ้นแทรกกระจายอยู่ขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศและ

ความชืน้ในดนิ	 	 ไมต้น้ผลดัใบของปา่ดบิแลง้ทีส่ำคญัไดแ้ก	่สมพง	ปออเีกง้	 ซอ้	มะมอื   

ยมป่า	 ขางช้าง	ตะแบกใหญ่	ต้นไม้ที่พบทั่วไปได้แก่	 ตะเคียนหิน	ตะเคียนทอง	 เคี่ยม

คะนอง	 กัดลิ้น	 พะยอม	 ยางแดง	 ยางน่อง	 มะหาด	 ป่าดิบแล้งตามชายฝั่งทะเล		 

โดยเฉพาะเขาหินปูน	มีลักษณะเรือนยอดแน่นทึบและไม่สูงมากนัก	พันธุ์ไม้หลายชนิด 

มีใบหนาแข็ง	เช่น	เกด	พลอง	ดูกค่าง	ตะขบป่า	ข่อยหนาม	

 ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง 
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ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง
 

	 ขึน้ตามฝัง่ทะเลทีเ่ปน็ดนิเลน	มไีมโ้กงกางเปน็ไมเ้ดน่	พรรณไมป้า่ชายเลน	ขึ้นได้

ตามฝั่งแม่น้ำลำคลองที่มีน้ำเค็มจนถึงน้ำกร่อยท่วมถึง	 ป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามันมี

ไม้ขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งอ่าวไทย	 ป่าชายเลนมีลักษณะเฉพาะของ

โครงสร้างของป่าและพรรณไม้บางชนิด	 เช่น	 โกงกาง	มีรากค้ำยันออกมาจากโคนต้น		 

บางชนิดเช่น	แสม	ลำพู	มีรากอากาศโผล่พ้นดินเลน	พันธุ์ไม้ทีพ่บไดแ้ก	่โกงกางใบใหญ	่

โกงกางใบเลก็	ตะบนูขาว	ลำแพนหนิ	ตาตุม่ทะเล		เปง้ทะเล	


ป่าพรุ

   

	 เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ	 มีฝนตกชุก	 สภาพเป็นแอ่งน้ำจืด	 ขังติดต่อกันชั่วนาตาปี		 

การสะสมของซากพืชและอินทรียวัตถุเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน	 เมื่อน้ำท่วมขังพรรณไม้	 

ส่วนใหญ่จึงมีโครงสร้างพิเศษเพื่อให้อยู่รอดในสิ่งแวดล้อมนี้ได้	 เช่น	 รากค้ำยัน	พบใน

ไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่	เช่น	ตังหน	ยากา	ลักษณะของป่าพรุที่สมบูรณ์ไม่ถูกรบกวน

ดูคลา้ยปา่ดบิชืน้	แตช่นดิพนัธุไ์มจ้ะตา่งกนัอยา่งมาก	มตีน้ไมห้ลายชนดิและเรอืนยอดชดิกนั   

ตอ่เนือ่ง	เชน่	ชา้งไห	้ตงัหนใบใหญ	่จนัทรป์า่	ขีห้นอนพร	ุ	กาบออ้ย	เสม็ด	ชมพูเสม็ด	

 

 ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง ป่าพรุ 
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ป่าบึงน้ำจืด-ป่าบุ่งป่าทาม
 

 เกิดตามบริเวณที่ราบสองฝั่งแม่น้ำและลำน้ำสายใหญ่ทางภาคใต้ พื้นที่ในแอ่งมีน้ำขัง 

เรียกว่า “บุ่ง” พื้นที่ดอนที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยเรียกว่า “ทาม” ป่าบึงน้ำจืดได้รับน้ำจืด ที่เอ่อล้น

ตลิ่งลำน้ำในฤดูน้ำหลาก บนพื้นป่าไม่มีการสะสมของอินทรียวัตถุถาวร เนื่องจากพืชถูกน้ำ

พัดพาไปกับกระแสน้ำหลากที่แปรปรวนอยู่เสมอ ไม้ต้นที่พบทั่วไปในป่าบึงน้ำจืด เช่น   

กรวยสวน กันเกรา สีเสื้อน้ำ กระเบา ตะขบน้ำ จิกสวน สักน้ำ กระทุ่มน้ำ 

 

  

สังคมพืชชายหาด
  

  พบตามชายหาดทะเลที่เป็นหาดทราย หรือโขดหิน พรรณไม้ขึ้นเป็นแนวแคบๆ หรือ

เป็นหย่อมๆ  หากสภาพเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้มักมีขนาดเล็ก ไม้ต้นที่มีขนาดใหญ่มักจะแตกกิ่ง

ต่ำระเกะระกะ เรือนยอดแผ่กว้าง ต้นเตี้ย  เช่น ปอทะเล หูกวาง จิกทะเล สารภีทะเล โพกริ่ง 

ไม้พุ่มที่พบทั่วไป เช่น รักทะเล สำมะงา หนามพุงดอ เตยทะเล งวงช้างทะเล 

 

 ป่าบึงน้ำจืด-ป่าบุ่งป่าทาม สังคมพืชชายหาด 
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ข้อสังเกตพรรณไม้
 

ใบ


 

 

 

 

 ใบมีต่อมที่โคนใบ  เมื่อขยี้ใบมักมีกลิ่น ใบมีจุดใส 

 วงศ์เปล้า Euphorbiaceae วงศ์กะเพรา Labiatae วงศ์ส้ม Rutaceae 
 

หูใบ



 

 
 

 หูใบเชื่อมติดกัน หูใบหุ้มปลายยอด หูใบเด่นชัดที่ปลายยอด 

วงศ์เข็ม Rubiaceae วงศ์ยาง Dipterocarpaceae วงศ์เปล้า Euphorbiaceae 

 

น้ำยาง





 ยางขาว ยางขาว ยางดำ 

 วงศ์เปล้า Euphorbiaceae  วงศ์โมก Apocynaceae วงศ์มะม่วง Anacardiaceae 
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มือพัน
 

 

 

 

 

  

 มือตะขอ มือเกาะ วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง 

 วงศ์เข็ม Rubiaceae วงศ์ตำลึง Cucurbitaceae Nepenthaceae 
 

ผล





 ผลปีกเดียว (samara) ผลหลายปีก (samaroid) กลีบเลี้ยงติดทนจนเป็นผล 

 วงศ์ Papilionaceae วงศ์ไม้ยาง Dipterocarpaceae วงศ์มะเกลือ Ebenaceae 
 

เมล็ด




 

 เมล็ดมีปีก เมล็ดมีขนปุย 

 วงศ์เพกา Bignoniaceae วงศ์นมตำเลีย Asclepiadaceae 
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ลักษณะเด่นประจำวงศ์พรรณไม้ที่พบโดยทั่วไป
 

วงศ์ไม้ยาง(Dipterocarpaceae)





 เหียง ยางกราด ยางนา 
 Dipterocarpus obtusifolius Dipterocarpus intricatus Dipterocarpus alatus  

 ไม้ต้นขนาดกลางถึงสูงมาก โคนต้นมีพูพอน เนื้อไม้มียาง ชัน ใบเดี่ยวเรียงแบบสลับ 

แผ่นใบขนาดใหญ่ เห็นเส้นใบชัดเจน พบต่อมที่ง่ามระหว่างเส้นกลางใบกับเส้นใบ ดอก ช่อดอก 

แบบช่อแยกแขนง กลีบดอก 5 กลีบแยกกัน กลีบบิด เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมีย   

1 อัน ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว หรือผลหลายปีก เช่น พะยอม ยางเหียง ตะเคียนทอง  

 

วงศ์มะม่วง(Anacardiaceae)





 มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหัวแมงวัน มะม่วงป่า 

 Anacardium occidentale Buchanania lanzan Mangifera caloneura 

 

  ไม้ต้น เนื้อแข็ง มีกลิ่น ใบเดี่ยว หรือใบประกอบ ติดเวียนสลับ ขอบเรียบ มีน้ำยางใส 

เมื่อถูกอากาศกลายเป็นสีดำ หรือสีน้ำตาล ไม่มีหูใบ ดอกออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลายยอด 

ดอกมีขนาดเล็ก ผลมีปีก เมล็ดเดียวแข็ง เช่น มะม่วงหิมพานต์ มะยง มะกอก รักป่า 
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วงศ์นุ่น(Bombacaceae)





 นุ่นน้ำ งิ้ว นุ่น 
 Pachira aquatica Bombax ceiba Ceiba pentandra 
 

 ไม้ต้น เนื้อแข็ง ลำต้นมีหนาม ใบเดี่ยวจักเป็นรูปนิ้วมือ ติดเวียนสลับ ใบมีเกล็ด  

หรือขนรูปดาว  ดอกกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน กลีบดอกแยก เกสรเพศผู้มีจำนวนมากเชื่อมติด

กันเป็นมัด ผลมีหนามหรือเรียบ เมล็ดมีเนื้อ หรือล้อมรอบด้วยขน เช่น งิ้ว ง้าว นุ่น นุ่นน้ำ 

ช้างแหก   

 

วงศ์เข็ม(Rubiaceae)





 เข็มป่า หนามแท่ง คัดเค้าเครือ 
 Psychotria sp. Catunaregam tomentosa Oxyceros horridus  

 

 ไม้พุ่ม หรือไม้ล้มลุก มีหูใบร่วมระหว่างโคนก้านใบ ใบเดี่ยว ติดตรงข้าม   

ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายมี 4-5 แฉก ผลมีเนื้อ หลายเมล็ด หรือผลเมล็ดเดียว 

แข็ง เช่น ยอย่าน หนามแท่ง คัดเค้า             
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วงศ์เปล้า(Euphorbiaceae)





 กระดุมผี มะกา ระงับพิษ 
 Glochidion rubrum Bridelia ovata Breynia  glauca 
 

 ไม้ต้น หรือไม้พุ่ม ทุกส่วนของพืชมีน้ำยางขาว บางชนิดลำต้นอวบน้ำ เป็นพืชทนแล้ง 

คล้ายพืชพวกกระบองเพชร ใบเดี่ยว หรือใบประกอบ เรียงแบบสลับหรือตรงข้าม บางชนิด

ใบลดรูปเป็นเกล็ด หรือเป็นหนาม ดอกกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ผลมีเนื้อหลาย

เมล็ด ผลเมล็ดเดียวแข็ง หรือผลแห้งแตก เช่น เปล้าเงิน สบู่แดง ขันทองพยาบาท 
 

วงศ์กลอย(Dioscoreaceae)





 มันเชิงน้ำจืด มันเหม็น มันหมู 

 Dioscorea paradoxa Dioscorea  stemonoides Dioscorea membranacea 

 

  ไม้เถา มีเหง้าหรือหัวใต้ดิน มีรากอากาศ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเรียงเป็น

วงรอบ ใบส่วนมากเป็นรูปหัวใจ หยักรูปฝ่ามือ หรือใบประกอบรูปนิ้วมือ เส้นแขนงใบเรียง

ตัดตามขวาง โคนก้านใบป่อง ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ ส่วนใหญ่ดอกแยก

เพศต่างต้น ผลแห้งแตก มี 3 พู เช่น กลอย มันนอน มันนก ว่านพระฉิม  
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วงศ์ตำลึง(Cucurbitaceae)





 ตำลึง ตำลึง มะระขี้นก 
 Coccinia grandis Coccinia grandis Momordica charantia 
 

 ไม้เถา เลื้อยตามพื้นดินหรือพันต้นไม้อื่น มีผิวหยาบและสาก ลำต้นมักเป็น 5 สัน 

อวบน้ำ ใบเดี่ยวจัก 5 พูแบบนิ้วมือ ที่โคนก้านใบมีมือเกาะพันเป็นเกลียว ดอกแยกเพศ   

สีเหลือง สีเหลืองอมส้ม หรือสีขาว เกสรเพศผู้มี 3-5 อัน ผลแก่แล้วแตก เมล็ดจำนวนมาก

ขนาดใหญ่และแบน เช่น ตำลึง มะระ บวบ ฟักข้าว 

 

วงศ์ผักบุ้ง(Convolvulaceae)





 ผักบุ้งรั้ว บานดึก บานดึก 
 Ipomoea digitata Ipomoea alba  Ipomoea alba 
 

 ไม้เลื้อย มียางขาว ดอกใหญ่บานเด่น มีสีสด แดง ม่วง น้ำเงิน เกสรเพศผู้มี 5 อัน 

ติดบนกลีบดอก ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง หรือดอกเดี่ยวตามง่ามใบ 

กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมติดกัน ผล แก่แล้วแตกมี 4 เสี่ยงแตกตามยาว เช่น บานดึก เครือพูเงิน 

จิงจ้อดอย 
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วงศ์ขิงข่า(Zingiberaceae)





 กระเจียวขาว ข่าลิง กระชาย 
 Curcuma parviflora Globba obscura Boesenbergia rotunda 
 

 ไม้ล้มลุก มีเหง้าเจริญออกด้านข้าง ส่วนต่างๆ มักมีกลิ่นหอม ใบเรียง 2 ระนาบ 

หรือออกเป็นกอ ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ซอกใบ หรือที่โคนหน่อกลีบดอกเชื่อม

เป็นหลอด หรือเชื่อมติดกันที่โคน มีเกสรเพศผู้ 1 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อันคล้ายกลีบ

ดอกเชื่อมติดกันเป็นกลีบปาก เช่น ดาหลา กระทือพิลาส จุฑามาศข่า  

 

วงศ์มะเขือ(Solanaceae)





 มะแว้งเครือ ฝ่าแป้ง ฝ่าแป้ง 
 Solanum trilobatum Solanum erianthum Solanum erianthum 
 

 ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น มักมีหนาม ใบออกเรียงสลับ ดอกกลีบเลี้ยงมี  5 กลีบ 

เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 พูติดแน่น กลีบดอกมี 5 กลีบ มีหลายสี ผลมีเนื้อ หลายเมล็ด 

เมล็ดจำนวนมากแบน หรือรูปคล้ายจาน เช่น มะอึก มะแว้งเครือ พริกขี้หนู ฝ่าแป้ง 
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วงศ์มะเกลือ(Ebenaceae)





 ตะโกสวน ตะโกสวน ตานดำ 
 Diospyros malabarica Diospyros malabarica Diospyros mollis 
 

 ไม้ต้น หรือไม้พุ่ม เนื้อไม้มีสีดำ ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ก้านใบสั้น ดอกเดี่ยว หรือ

ดอกช่อ กลีบเลี้ยง 3-7 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอดติดทนจนเจริญเป็นผล กลีบดอกจำนวน

เท่ากับกลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกัน ผลมีเนื้อ หลายเมล็ด เช่น มะพลับ มะเกลือ ตะโกนา 

ตะโกสวน 

 

วงศ์โมก(Apocynaceae)





 ชำมะนาดเล็ก ยางน่องเถา ส้มลม 
 Vallaris solanacea Strophanthus caudatus Aganonerion polymorphum 
 

             ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย มียางสีขาว ใบเดี่ยวติดตรงข้าม หรือติดเป็นวงรอบข้อ  

ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือปลายยอด กลีบเลี้ยงกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอก

เชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้มี 5 อัน เกสรเพศเมียมี 2 อัน ผลออกเป็นฝักคู่ หรือเดี่ยว แตกแนว

เดียว เมล็ดมีขนเป็นกระจุกที่ปลาย เช่น ชำมะนาดเล็ก ส้มลม โมก 
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วงศ์กุ่ม(Capparaceae)





 กุ่มบก หนามวัวชัง แจง 
 Crateva adansonii Capparis sepiaria Maerua siamensis 
 

 ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้ต้น หรือไม้เลื้อย มักมีหนาม บางทีพบกลุ่มเกล็ดแหลมๆ ที่โคน

ของกิ่ง ใบเดี่ยวหรือใบประกอบมีใบย่อย 3-7 ใบ ติดเวียนสลับ ดอกมีกลีบเลี้ยงกลีบดอก

อย่างละ 4-6 กลีบ กลีบดอกแยกจากกัน มีก้านกลีบเกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ผล มีเนื้อหลาย

เมล็ด หรือผลแห้งแตก เช่น กุ่มบก หนามวัวชัง แจง ผักเสี้ยนฝรั่ง หนามโมนา หงอนไก่ 

มะขามเครือ 

 

วงศ์มังคุด(Guttiferae)





 ติ้วเกลี้ยง มะดัน กระทิง 

 Cratoxylum cochinchinense Garcinia schomburgkiana Calophyllum inophyllum 

 

 ไม้ต้น หรือไม้พุ่ม มียางเหลือง ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม เนื้อหนามัน ดอกสมมาตร

ตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก  มักเชื่อมกัน

เป็นมัด  ผลมีเนื้อ หลายเมล็ด เช่น มะดัน ติ้วขาว ติ้วขน ติ้วเกลี้ยง นุ่นนาค 
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วงศ์สมอ(Combretaceae)





 เปื๋อย สมอพิเภก สะแกนา 
 Terminalia pedicellata Terminalia bellirica Combretum  quadrangulare 
 

 ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ใบเดี่ยว เวียนสลับ มีจุดโปร่งใสเล็กๆ มีต่อมที่โคนใบ 

หรือโคนก้านใบ หรือติดตรงข้าม ขอบใบเรียบ ใบร่วงเมื่อออกดอก ดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกมี

อย่างละ 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงเรียงชนกัน กลีบดอกแยกจากกัน เกสรเพศผู้มีจำนวนเป็นสอง

เท่าของกลีบดอก ผลมีปีก หรือมีเนื้อ เมล็ด มี 1 เมล็ดแข็ง เช่น สมอพิเภก หูกวาง สะแกนา 

 

วงศ์ถั่ว(Leguminosae)





 มะขาม มะขาม โยทะกา 
 Tamarindus indica Tamarindus indica Bauhnia monandra 
 

 ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ล้มลุก ใบเรียงสลับ  ใบประกอบแบบสามใบหรือใบประกอบ

แบบขนนก ดอก  ช่อดอกแบบกระจะ  กลีบเลี้ยง 5 กลีบแยกหรือเชื่อมติดกัน  กลีบดอก 5 กลีบ 

ผลฝักแบบถั่ว แยกออกจากกันหรือไม่แยก เมล็ดมีเมล็ดเดียวหรือหลายเมล็ด เช่น กระพี้จั่น 

เก็ดดำ เสี้ยวดอกขาวหูกวาง สะแกนา 
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การศึกษาความหลากชนิดพันธุ์
 

         พื้นที่ป่าของประเทศไทยในแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันของสภาพภูมิประเทศ 

ระบบนิเวศ ความแตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดพรรณพืชหลายชนิด ดังนั้นจึงต้องทำการสำรวจ

และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช เพื่อให้ทราบจำนวนชนิดของพรรรณไม้

ในท้องที่ต่างๆ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง ในการหาชื่อพรรณไม้

ที่ถูกต้องต่อไป 

 

การเก็บตัวอย่างพรรณไม้
อุปกรณ์และวิธีการ


 แผงอัดพรรณไม้ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองอันประกบกัน ขนาดกว้างยาว

ประมาณ 12x18 นิ้ว ใช้ไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่สานกันเป็นตาราง ตอกตะปูยึดให้ติดกัน พร้อมด้วย 

เชือกรัดสองเส้น เพื่ออัดพรรณไม้ให้เรียบ  

  กระดาษอัดพรรณไม้ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นคู่พับครึ่ง  

  กระดาษลูกฟูก หรือกระดาษกล่อง สำหรับคั่นระหว่างตัวอย่างพรรณไม้ 

  ถุงพลาสติกขนาดใหญ่-เล็ก พร้อมยางรัดปากถุง สำหรับใส่พรรณไม้ 

  กรรไกรตัดกิ่ง มีด ไม้สอย ช้อนปลูก เพื่อใช้ในการตัดกิ่งต้นไม้จากต้น   

ตัดแต่งชิ้นส่วนก่อนที่ทำการอัด ช้อนปลูกเพื่อขุดรากและลำต้นที่อยู่ใต้ดิน 

  กล้องถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพตัวอย่างพรรณไม้สด เช่น ลักษณะ ใบ ดอก 

ผล ลักษณะลำต้น แหล่งอาศัย เป็นต้น  

  GPS (เครื่องบอกพิกัดดาวเทียม) สำหรับวัดตำแหน่งที่ตั้งของต้นไม้ และ

พื้นที่สำรวจ 
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  ดินสอดำ ไม้บรรทัด สำหรับบันทึกข้อความ ไม้บรรทัดใช้สำหรับวัดขนาด

ตัวอย่างพรรณไม้ เช่น ความกว้างของใบ ความยาวของผล เป็นต้น 

  ป้ายชื่อขนาดเล็ก สำหรับผูกพรรณไม้ขนาดกว้างยาวประมาณ 2x4 ซม. 

ปลายข้างหนึ่งเจาะรูร้อยด้าย ยาวประมาณ 10 ซม. ใช้สำหรับผูกและเขียนหมายเลขของ

พรรณไม้ให้ตรงกับหมายเลขของสมุดบันทึก 

  สมุดบันทึก สำหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพรรณไม้ หรือแบบฟอร์ม       

สำรวจพรรณไม้ รายละเอียดในการบันทึกมีดังนี้  

    พื้นที่เก็บ (Locality) โดยระบุจังหวัด อำเภอ ตำบล ท้องที่เก็บ ฯลฯ  

                ความสูงจากระดับน้ำทะเล (Altitude) ใช้เครื่องวัดความสูงจาก

ระดับน้ำทะเล วัดขณะที่เก็บพรรณไม้จากระดับนั้นๆ  

    วันที่ (Date) วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้นั้น ทำให้ทราบ

ถึงฤดูกาลออกดอกออกผลของพรรณไม้ 

    ชื่อพื้นเมือง ชื่อที่เรียกพรรณไม้ในท้องที่นั้น   

    บันทึก (Notes) ควรบันทึกดังต่อไปนี้ 

      ชนิดป่าที่เก็บพรรณไม้ เช่น ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน ฯลฯ    

      บริเวณที่พรรณไม้ขึ้น สันเขา ไหล่เขา หุบเขา ที่ราบ ริมห้วย 

      จำนวนประชากรพืชว่ามีมากน้อยเพียงใด 

       ลักษณะของพรรณไม้ ลักษณะของลำต้น ใบ ดอก ผล  

      วิสัยพืช เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย หรือไม้ล้มลุก บอกส่วน

สูงโดยประมาณ ถ้าเป็นไม้ต้นบอกขนาดโดยวัดรอบต้นสูงจากดิน 1.30 ม. ไว้ด้วย 

      ลำต้น ตรง คด มีพูพอน รากค้ำจุน ฯลฯ 

         เปลือก บันทึกเป็นสองลักษณะ  

        เปลือกชั้นนอกสีอะไร เรียบ ขรุขระ แตกเป็นร่อง  

         เปลือกชั้นในเมื่อถากดูสีอะไร มีกลิ่นอย่างไร มียาง     

          สีอะไร ข้นหรือใส 
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      ใบ ใบเดี่ยว ใบประกอบ การเรียงตัวของใบ 

      ดอก ดอกเดี่ยว หรือดอกช่อ ช่อดอกแบบใด สีของดอก กลิ่น 

       ผล รูปทรง สีผลอ่อนหรือผลแก่ เปลือก เมล็ด 

        ชื่อผู้เก็บและหมายเลข (Collector no.) ให้ลงชื่อผู้เก็บและ

หมายเลขเรียงลำดับไว้  

 

 

 

แผงอัดพรรณไม้, เชือกรัด   ถุงเก็บพรรณไม้ขนาดต่างๆ 

กระดาษหนังสือพิมพ์,กระดาษลูกฟูก 

สมุดบันทึก ป้ายชื่อ ไม้บรรทัด ดินสอ 

 

 

GPS กล้องถ่ายรูป แว่นขยาย 

ช้อนปลูก กรรไกรตัดกิ่ง 
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วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้
 

 การตรวจหาชื่อพรรณไม้ (Identification)  ต้องอาศัยลักษณะต่างๆ ของใบ ดอก 

และผล เป็นหลักสำคัญ ส่วนมากตรวจจากส่วนประกอบต่างๆ ของดอก คือ จำนวน 

ลักษณะ ขนาดของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย รังไข่ กลีบดอก และกลีบเลี้ยง ขนาดและ

ลักษณะของผล พืชบางชนิดมีลักษณะเด่นชัด สามารถหาชื่อได้ (Identify) เพียงแต่เห็นใบ 

บางชนิดต้องตรวจถึงดอกด้วย แต่บางชนิดตรวจจากใบและดอกเท่านั้นยังไม่พอต้องอาศัย

ลักษณะของผลช่วยด้วยจึงจะหาชื่อได้ ดังนั้นในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ จึงต้องพยายาม

เก็บให้ได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดคือ มีครบทั้ง ใบ ดอก และผล เพื่อสะดวกในการตรวจหาชื่อ 

วิธีเก็บตัวอย่างพรรณไม้นั้น แล้วแต่ประเภทของพรรณไม้ 

 

  ประเภทไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือ ไม้ล้มลุกบางชนิด เก็บเฉพาะกิ่งที่มีดอก หรือผลติดกับใบ 

ขนาดยาวประมาณ 1 ฟุต หากช่อดอกหรือใบมีขนาดยาวเกินหน้ากระดาษอัดก็ควรพับให้

พอดี ไม่ต้องตัดทิ้งจะได้ทราบขนาดที่แท้จริง ควรเก็บใบ ดอก ผล และเนื้อไม้จากต้น

เดียวกัน  

 

      ประเภทไม้ล้มลุกต้นเล็กๆ เช่น หญ้า เก็บตัวอย่างประมาณ 3-8 ชิ้น แล้วแต่กรณี 

เก็บใส่ถุงพลาสติกเมื่อเวลาเดินสำรวจ และนำออกมาอัดบนแผงอัดพรรณไม้ ถ้าเป็นไปได้

ควรรีบอัด เพื่อให้พรรณไม้ยังสด และจัดแต่งง่าย ใบจะเรียบ แต่ถ้าไม่มีเวลาอัดก็นำมาอัด

เมื่อกลับถึงที่พักก็ได้  

 

 

ป้ายชื่อขนาดเล็ก สำหรับผูกพรรณไม้ 

หมายเลขตัวอย่าง…………………….	

ชื่อไทย…………………………………	

วันที่...................................................	

ผู้สำรวจ.............................................	
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วิธีอัดแห้งพรรณไม้
 

เขียนชื่อพรรณไม้ สถานที่เก็บ ชื่อผู้เก็บ      

และหมายเลขลงบนป้ายติดไว้กับพรรณไม้ 

ตัดแต่งกิ่ง กิ่งที่มีดอกหรือใบไม่สมบูรณ์

ตัดทิ้ง 

นำแผงอัดพรรณไม้กางออกเป็นสองส่วน 

แล้ววางสายรัดไว้ด้านล่าง 

นำกระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษ 

ลูกฟูกมาวางบนแผงอัด 

เรียงตัวอย่างบนกระดาษหนังสือพิมพ์ 

จัดให้ขนาดพอดี เรียงให้ใบคว่ำบ้างหงาย

บ้าง เพื่อจะได้เห็นลักษณะใบทั้งสองด้าน 

ระหว่างพรรณไม้ ให้สอดกระดาษลูกฟูก

ขั้นไว้ ก่อนปิดแผงใช้กระดาษลูกฟูกปิด

ทับทั้งสองด้านและใช้เชือกมัดให้แน่น 

1

3

5

2

4

6
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การเย็บตัวอย่างพรรณไม้
อุปกรณ์





วิธีการเย็บตัวอย่างพรรณไม้

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ายเส้นใหญ่และเข็ม กระดาษติดพรรณไม้ 

ขนาด 27x42 เซนติเมตร 

กระดาษปก 

     เลือกตัวอย่างพรรณไม้ที่แห้ง สมบูรณ์ทั้งใบ ดอกหรือ

ผลมาวางบนกระดาษแข็งและใช้ด้ายเย็บพรรณไม้ให้ติดกับ

กระดาษ ดอกหรือเมล็ดที่ร่วงต้องเก็บใส่ซองกระดาษติดไว้ที่

กระดาษแข็งนั้นด้วย 

    นำตัวอย่างพรรณไม้ที่เย็บเสร็จแล้วสอดใส่กระดาษ

ปกอีกทีหนึ่ง และติดแบบบันทึกข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพ กลุ่มพืชดอกด้านในของกระดาษปก 

 

 

    เมื่อตรวจสอบว่าชื่อถูกต้องแล้วจะนำไปเก็บให้เข้า

หมวดหมู่ว่าอยู่ในสกุลใด วงศ์ใด โดยใส่ในปกกระดาษที่

ด้านหน้าเขียนชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อวงศ์ไว้ แล้วนำไป

เก็บในตู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
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การดองตัวอย่างพรรณไม้
 

  

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขวดแก้ว ขนาดต่างๆ กัน ตามขนาดตัวอย่างพรรณไม้

ที่จะดอง 

แอลกอฮอล์ 70% 

 

อุปกรณ์

วิธีการ
 

      ทำความสะอาดตัวอย่างพรรณไม้ที่จะ

ดองให้สะอาด  นำไปใส่ในขวดแก้วให้ได้ขนาด

พอดี จากนั้นค่อยๆ รินแอลกอฮอล์ 70% ให้

ท่วมตัวอย่าง 3 เซนติเมตร ปิดฝาขวดให้สนิท 

และติดป้ายบันทึกข้อมูล 
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แบบบันทึกข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืชดอก


ผู้สำรวจ.............................................................................         ผู้ให้ข้อมูล...................................................................................... 

วันที่สำรวจ......................................เวลา.........................           

ชื่อป่า................................................................................ชื่อบริเวณที่สำรวจ.................................................................................. 

ชนิดป่า........................................ความสูงจากระดับน้ำทะเล...............................เมตร พิกัด........................................................... 

สภาพอากาศ อุณหภูมิ.........................องศา  สภาพแวดล้อม    ( ) ฝนตก      ( ) ครึ้ม      ( ) แดดอ่อน      ( ) แดดแรง 

ความชื้น              ( ) มาก           ( ) ปานกลาง    ( ) น้อย 

ลักษณะพื้นที่       ( ) สันเขา       ( ) ไหล่เขา       ( ) หุบเขา        ( ) ที่ราบ      ( ) ลำห้วย      ( ) อื่นๆ 

ชื่อทั่วไป...............................................ชื่อท้องถิ่น............................................ชื่อสามัญ (common name).................................... 

ชื่อวิทยาศาสตร์.............................................................วงศ์......................................................................... 

แหล่งอาศัย 

 ( ) บนดิน                                  ( ) ในน้ำ 

 ( ) บนหิน/ลานหิน                    ( ) อื่นๆ……………………… 

 ( ) บนขอนไม้ 

 ( ) บนต้นไม้  ชนิดไม้....................…....................................   

ลักษณะวิสัย 

 ( ) ไม้ต้น (Tree)             ( ) ไม้อิงอาศัย (Epiphyte) 

 ( ) ไม้พุ่ม (Shrub)           ( ) พืชเบียน (Parasitic plant) 

 ( ) ไม้ล้มลุก (Herb)        ( ) ลำต้นใต้ดิน (Subterranean stem) 

 ( ) ไม้เถา (Climber plant)     ( ) อื่นๆ.......................... 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลำต้น.............................................................................................................................................................................................. 

ใบ............................................................................................................................................................................................... 

ดอก............................................................................................................................................................................................... 

ผล.......................................................................................................................................................................................... 

เปลือก........................................................................................................................................................................................ 

อื่นๆ........................................................................................................................................................................................... 

การใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

( ) สาขาคติความเชื่อ ข้อห้าม และหลักปฏิบัติ      ( ) สาขาประเพณี พิธีกรรม     ( ) สาขาด้านการดำรงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน 

( ) สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน                          ( ) สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน     ( ) สาขาบริหารจัดการป่า 

ประโยชน์ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ วิธีใช้ประโยชน์ ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

ปัจจัยคุกคาม.................................................................................................................................................................. 

สถานภาพ..............................................................................ราคาซื้อขาย..................................................................... 

ภาพถ่าย 

หมายเลขตัวอย่าง..................................................                       

หมายเลขภาพถ่าย...............แหล่งภาพ.................                      
หมายเหตุ การกำหนดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ให้อ้างอิงจากหนังสือคู่มือจำแนกพรรณไม้ 

 

รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย 
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รายการพืชดอก
 

ลำดับที่ วงศ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ภาพถ่าย
การใช้

ประโยชน์

1 ACANTHACEAE Andrographis peniculata 

Wall. ex Nees 

ฟ้าทะลายโจร 
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การศึกษาสังคมพืช


 สังคมพืช คือ การขึ้นอยู่ร่วมกันของพันธุ์พืชนานาชนิด รวมกลุ่มกันเป็นสังคมพืช  

แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะ และสามารถจำแนกสังคมพืชโดยใช้ลักษณะภูมิประเทศ ชนิดพันธุ์ไม้ 

และจำนวนพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในสังคม  

  โดยการศึกษานั้นใช้วิธีการวางแปลงตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์หรือบรรยายสังคมพืช  

ที่แสดงออกถึงแบบแผนการกระจายร่วมกันในด้านความมากมายเหนือพื้นที่นั้นๆ 
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อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

1. เชือก สำหรับการกำหนดเขตพื้นที่ เพื่อให้รู้

ขอบเขตของพื้นที่ที่ต้องสำรวจ 

2. สี ใช้กำหนดขอบเขตสำหรับบางพื้นที่ ที่เป็น

ภูเขาหิน ที่ไม่สามารถใช้เชือกได้ 

3. กล้องถ่ายรูป ใช้บันทึกภาพตัวอย่างของพืช

และเก็บรายละเอียดต่างๆ ของพืช เพื่อนำมา

เปรียบเทียบกับตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช 

4. ถุงพลาสติก สำหรับใส่ตัวอย่างพรรณไม้ขณะ

เดินป่า จะป้องกันพรรณไม้เหี่ยวแห้งก่อนอัดแผง 

 

5.  ตลับเมตร สายวัด ใช้วัดความโตของต้นไม้  

6.  ผ้าสีดำ เพื่อรองพื้นสำหรับถ่ายภาพพรรณไม้ 

7.  แบบฟอร์ม สำหรับจดบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้  

  แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้ (ไม้ใหญ่) 

  แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้ (ไม้ไผ่ ) 

  แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้ (ไม้หนุ่ม) 

  แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้ (ไม้พื้นล่าง) 
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} }
วิธีการ

 

1. การวางแปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร โดยแบ่งแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร 

จะได้จำนวนแปลงย่อยทั้งหมด 16 แปลง ทำการสำรวจไม้ใหญ่ 

 ไม้ใหญ่ หมายถึง ต้นไม้ที่มีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร และมีเส้นรอบวงระดับอก

มากกว่า 15 เซนติเมตร 

2. การวางแปลงตัวอย่างขนาด 4x4 เมตร ทำการสำรวจไม้หนุ่ม 

 ไม้หนุ่ม หมายถึง ต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่ 1.30 เมตรขึ้นไป และมีเส้นรอบวงน้อย

กว่า 15 เซนติเมตร 

3. การวางแปลงตัวอย่างขนาด 1x1 เมตร ทำการสำรวจไม้พื้นล่าง 

 ไม้พื้นล่าง หมายถึง ลูกไม้ ไม้ล้มลุก ไม้เถา ไม้เลื้อย 

 

 
4 

 

 

 

 

 

5 12 13 

 

3 

 

 

 

 

6 11 14 

2 

 

 

 

 

 

7 10 15 

1 

 

 

 

 

 

8 9 16 

 

 

4 เมตร 

4 เมตร 

10 เมตร 

10 เมตร 

40 เมตร 

40 เมตร 

1 เมตร 

1 เมตร } }}} }

}
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เทคนิคการวัดไม้ยืนต้น


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 วิธีการวัดขนาดความโตด้านเส้นรอบวง หรือวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ

ความสูงเพียงอก ปกติวัดที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน วิธีการวัดต้นไม้ในแต่ละ

ลักษณะแตกต่างกัน 

  1. ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ราบ ให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงจากพื้น 1.30 เมตร 

  2. ต้นไม้ขึ้นอยู่บนที่ลาดเท ให้วัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร 

ทางด้านบนของพื้นที่ลาดเท 

  3. ต้นไม้เอียงหรือเอน ให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตาม

มุมเอียงของต้นไม้นั้น 

    4. ต้นไม้ที่มีปม ที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน ให้วัดขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเหนือจุดที่มีปมและพูพอนขึ้นไป 5 เซนติเมตร 

  5. ต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแตกเป็นสองกิ่ง โดยแตกกิ่งที่ระดับความสูงกว่า   

1.30 เมตร ให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ตามปกติ  

 6. ต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแตกเป็นสองกิ่ง โดยแตกกิ่งที่ระดับต่ำกว่า 1.30 เมตร 

ให้วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร เหนือจุดที่แตกกิ่งไปอีก 1 เมตร 

  7. ถ้าต้นไม้มีโคนโตหรือรากพอน ที่สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ให้วัดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเหนือจุดรากพอนขึ้นไปอีก 50 เซนติเมตร 

1.30 เมตร 

1.30 เมตร 1.30 เมตร 1.30 เมตร 

1.30 เมตร 1.30 เมตร 5 ซ.ม. 

50 ซ.ม. 

1.30 เมตร 

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกัน (จุดประ คือตำแหน่งที่วัด) 
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แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้(ไม้ใหญ่)
(ไม้ใหญ่ คือ ต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงระดับอกมากกว่า 15 เซนติเมตร) 

 

ขนาดแปลงตัวอย่าง 10X10 เมตร                                แปลงที่...................                                                                           

ชื่อผู้สำรวจ..............................................................................วันที่สำรวจ.................................................... 

ชื่อป่า-ที่ตั้ง....................................................................................................................................................... 

เนื้อที่รวม..................ไร่ ชนิดป่า.............................ชื่อบริเวณที่สำรวจ................................................... 

สภาพอากาศ..............................พิกัด............................ความสูงจากระดับน้ำทะเล............................... 

ลักษณะของพื้นที่............................................................................................................................................ 

 

ลำดบัที่
ชื่อ

พรรณไม้

เสน้รอบวง

(ซ.ม.)

ความสูง(ม.) ตำแหน่งต้น(ม.) ความกว้างเรือนยอด

หมาย

เหตุ
กิ่ง

แรก

เรือน

ยอด

แกนX

(ออก-ตก)

แกนY

(เหนือ

-ใต้)

แกนX



แกนY

x

(ออก)

y

(เหนือ)

x

(ตก)

y

(ใต้)
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แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้(ไม้ไผ่)
(ในแต่ละกอให้สุ่มตัวอย่างวัดเส้นรอบวงระดับอก และความสูงเพื่อหาค่าเฉลี่ย) 

 

ขนาดแปลงตัวอย่าง 10X10 เมตร                             แปลงที่........................                                                                           

ชื่อผู้สำรวจ..............................................................................วันที่สำรวจ.................................................... 

ชื่อป่า-ที่ตั้ง....................................................................................................................................................... 

เนื้อที่รวม..................ไร่ ชนิดป่า.............................ชื่อบริเวณที่สำรวจ.................................................... 

สภาพอากาศ..............................พิกัด...........................ความสูงจากระดับน้ำทะเล................................ 

ลักษณะของพื้นที่............................................................................................................................................ 
 

กอที่ ชื่อพรรณไม้
จำนวน

ลำ

ตำแหน่งกอ เส้นรอบวง

ระดับอก

(ซม.)

ความ

สูง

(เมตร)

หมายเหตุแกนX

(ออก-ตก)

แกนY

(เหนือ-ใต้)
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แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้(ไม้หนุ่ม)
(ไม้หนุ่ม คือ ต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงระดับอกน้อยกว่า 15 เซนติเมตร)  

 

ขนาดแปลงตัวอย่าง 4X4 เมตร                                 แปลงที่.................                                                                           

ชื่อผู้สำรวจ..............................................................................วันที่สำรวจ.................................................... 

ชื่อป่า-ที่ตั้ง....................................................................................................................................................... 

เนื้อที่รวม..................ไร่ ชนิดป่า.............................ชื่อบริเวณที่สำรวจ................................................... 

สภาพอากาศ..............................พิกัด............................ความสูงจากระดับน้ำทะเล............................... 

ลักษณะของพื้นที่............................................................................................................................................ 
 

ลำดับที่ ชื่อพรรณไม้ จำนวนต้น/กอ หมายเหตุ
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แบบบันทึกข้อมูลในแปลงศึกษาพรรณไม้(ไม้พื้นล่าง)
(ไม้พื้นล่าง คือ ลูกไม้ ไม้ล้มลุก ไม้เถา ไม้เลื้อย ไม้หัว ฯลฯ)  

 

ขนาดแปลงตัวอย่าง 1X1 เมตร                                 แปลงที่.................                                                                           

ชื่อผู้สำรวจ..............................................................................วันที่สำรวจ................................................... 

ชื่อป่า-ที่ตั้ง....................................................................................................................................................... 

เนื้อที่รวม..................ไร่ ชนิดป่า.............................ชื่อบริเวณที่สำรวจ................................................... 

สภาพอากาศ..............................พิกัด...........................ความสูงจากระดับน้ำทะเล............................... 

ลักษณะของพื้นที่........................................................................................................................................... 
 

ลำดับที่ ชื่อพรรณไม้ จำนวนต้น/กอ หมายเหตุ
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