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บทที่ 6 

ปาไมและการจัดการปาไม 
 

ผศ.ชูศักด์ิ  คงคานนท 
 

1.   วัตถุประสงคการเรียนรู  
 
       เม่ือศึกษาบทนี้แลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี ้
 1. อธิบายลักษณะทางธรรมชาติของปาไมในประเทศไทยได 
 2. จําแนกความแตกตางของปาไมได 
 3. บอกวิธีการจัดการปาไมได 
 4. อธิบายความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติปาไมได 
 

2.   ความหมายของปาไมและความสําคัญของปาไม 
 

2.1 ความหมายของปาไม อาจมีความหลากหลายดังน้ี 
 
 ปาไม คือ สังคมของตนไมและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ อันมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ปกคลุม
เน้ือที่อันกวางใหญ มีการใชประโยชนจากอากาศ น้ําและวัตถุธาตุตาง ๆ ในดิน เพ่ือการ
เจริญเติบโตจนถึงอายุขัย และเพื่อสืบพันธุของตนเอง ทั้งใหผลิตผลและบริการที่จําเปนอันจะ
ขาดเสียมิไดตอมนุษย ในทัศนะของพรานปา ปาไมอาจมีความหมายเพียงสถานที่ที่ใชในการลา
สัตว ในทัศนะของผูตัดไม ปาไมอาจจะเปนเพียงแหลงที่ไดมาของไมเพ่ือการใชสอยเทาน้ัน ใน
ทัศนะของจิตรกรหรือนักประพันธก็อาจจะวาดภาพบรรยายความหมายของปาไมไดอีกหลายแง
หลายมุมตามความรูสึกนึกคิดและจินตนาการของผูฝกใฝในทางศิลป แตในทัศนะของ
นักวิชาการปาไมแลว ปาไมมีความหมายไมเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงดังกลาวขางตน แตรวมเอา
ความหมายทุกความหมายดังกลาวเขาดวยกัน ดังนั้นปาไมในแนวความคิดของนักวิชาการปาไม
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 ปาไมยังหมายถึงสังคมของหมูไม ซึ่งอยูรวมกันกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนในบริเวณที่หมายรวมถึง
ที่ดิน ผืนน้ําและที่อยูเหนือผิวดิน ความหมายของปาไมอาจหมายถึงพ้ืนที่ทั้งหมดที่มีพันธุไม
นานาชนิดขึ้นอยูรวมกัน รวมตลอดไปถึงสัตวปา แมลงและจุลินทรียชนิดตาง ๆ ที่มีอยูในบริเวณ
พ้ืนที่เหลาน้ัน ทั้งที่อยูเหนือพ้ืนดิน บนผิวดิน พ้ืนน้ําหรือใตผิวดินหรือผิวนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะมีไมยืนตนทุกขนาดเปนสวนประกอบที่สําคัญและเห็นไดเดนชัด นอกจากน้ันปาไมยัง
หมายถึงที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาและสําคัญยิ่งของประเทศไทย ในอดีตจะพบวา  ปา
ไมเปนแหลงผลิตไมใชสอยและแหลงผลิตของปา เพ่ือใชเปนสินคาทั้งภายในประเทศและสงออก
จําหนายยังตางประเทศ สามารถสรางรายไดใหกับบุคคลผูเก่ียวของเปนอยางมาก ในสวนของ
สินคาสงออกในอดีตนั้น ผลิตภัณฑจากไมสักและไมกระยาเลยถือเปนรายไดหลักเปนอันดับแรก 
ๆ ของมูลคาสินคาสงออกของประเทศ ทั้งน้ียังไมรวมผลผลิตจากปาชนิดอ่ืน ๆ อีก ดังน้ันจึงถือ
ไดวาปาไมเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชนอยางยิ่งตอมนุษยชาติทั้งทางตรงและ
ทางออมประโยชนในทางตรงนั้น ไดแก การนําไมมาเพ่ือการกอสรางที่อยูอาศัยหรือประดิษฐ
ผลิตภัณฑตาง ๆ จากไม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนผูใชไมและของปาแลวยังจะ
อํานวยประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอันมาก สําหรับประโยชนทางออมของปาไม
ซึ่งมีเอนกประการและมีบทบาทสําคัญในการปองกันหรือบรรเทาอุทกภัย บรรเทาความรุนแรง
ของลม ปองกันและบรรเทาการชะลางพังทลายของหนาดิน ชวยลดอัตราการสูญเสียดินทําให
อากาศมีความชื้นสูงและสมํ่าเสมอ ซึ่งจะชวยใหฝนตกเพิ่มขึ้น สงผลใหมีน้ําใชในธรรมชาติอยาง
สมํ่าเสมอตลอดป นอกจากน้ีปาไมยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา เปนแหลงศึกษาวิทยาการสาขา
ตาง ๆ และเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป เปนตน ในปจจุบันนักวิชาการดานการ
อนุรักษในสาขาตาง ๆ และนักวิชาการปาไมตางถือวาประโยชนทางออมของปาไมมีความสําคัญ
มากหรืออาจจะมากยิ่งกวาประโยชนทางตรงของปาไมเสียอีก 
 

2.2 คุณคาและความสําคัญของปาไม 
 
  ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมอยูประมาณคร่ึงหนึ่งของพื้นที่ประเทศ 
ดูเสมือนวาประเทศไทยมีปาไมอุดมสมบูรณสามารถนําไมออกมาใชไดเปนจํานวนมาก แตใน
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3.  ประโยชนของปาไม 
 
 ทรัพยากรปาไมมีคุณคาและมีความสําคญัมากที่ไดใหประโยชนแกมนุษยทั้งทางตรงและ
ทางออมนานัปการ ในสวนของประโยชนทางตรงน้ันมักเปนที่ทราบกันอยูทั่วไป แตในสวนของ
ประโยชนทางออมนั้นมีผูคนจํานวนไมมากที่จะมองเห็นความสําคัญ บางทีอาจเปนความไมรู
หรืออาจคิดไมถึง ในอนาคตไมแนวาประโยชนทางออมอาจมีมูลคามากกวาประโยชนทางตรงก็
อาจเปนได 
 
 3.1 ประโยชนทางตรงของปาไม เปนที่มีของปจจัยสี่ที่มีความจําเปนของมนุษย
ตางไดมาจากปาทั้งสิ้น ประโยชนทางตรงของปาไมมีดังนี้ 
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 3.1.1  ไม ไมเปนผลิตผลจากปาที่รูจักกันดีเพราะนิยมใชกันแพรหลายมาแตโบราณ 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติเหมาะสมในการใชงานตาง ๆ ปจจุบันไมมีราคาสูงขึ้นมากจนมีผูคิดคน
สิ่งประดิษฐอ่ืนแทนไม เชน ซีเมนต พลาสติก อลูมิเนียม เปนตน แตเน่ืองจากไมมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวซ่ึงบางคร้ังหาวัสดุอ่ืนทดแทนไมได ไมจึงยังคงเปนที่นิยมใชอยูเชนเดิม 
 3.1.2 เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงจากปาคือฟนและถาน ใชในกิจการหุงตมและใหความรอน
ตาง ๆ ในอดีตเคยใชสําหรับรถไฟและโรงงานอุตสาหกรรม ปจจุบันอัตราการใชเร่ิมลดลง 
เน่ืองจากไมเร่ิมหายากและมีวัสดุเชื้อเพลิงอยางอ่ืนทดแทน เชน กาซหุงตม (Liquid petroleum 
gas)  
 3.1.3 สารเคมี สารเคมีที่ไดจากไมที่สําคัญ เชน Cellulose ใชในการทํากระดาษ 
rayon หรือไหมเทียม ทําวัตถุระเบิด ทํานํ้าตาล ทําแอลกอฮอลและยีสต นอกจากนั้นสารเคมี
พวก Lignin ใชในการทํานํ้าหอม ทําเครื่องสําอาง ทํายาถนอมอาหารและยารักษาโรคผิวหนัง
บางชนิด ถาเอาไมบางชนิดไปกลั่นจะไดกรดอาซีติค น้ํามันดินและ Ethyl alcohol ซึ่งใชใน
อุตสาหกรรม 
 3.1.4  อาหาร มนุษยใชประโยชนจากปา เชน ดอก ใบ ผล เมล็ดของพันธุไมตาง ๆ 
ไดหนอไม เห็ด หัว ราก รวมทั้งสัตวปาและแมลงตาง ๆ เปนอาหาร 
 3.1.5  ยารักษาโรค สมุนไพรตาง ๆ เชน ยารักษาโรคเร้ือนจากน้ํามันของผล
กระเบา รากของตนระยอมใชแกโรคความดันโลหิตสูง เมล็ดของตนแสลงใจใชชวยรักษา
โรคหัวใจ ตนหางไหลใชกําจัดแมลงและเบื่อปลา 
 3.1.6  เสนใย ที่ไดจากปามีหลายชนิด สวนใหญไดจากพวกเปลือกไมและเถาวัลย 
 3.1.7  ฝาดฟอกหนังและสี พันธุไมหลายชนิดมีเปลือก แกนหรือผลใชทําฝาดฟอก
หนัง (Tannin) ไดดี เชน เปลือกไมกอ ไมโกงกาง ไมโปรง ไมคูณ กะถินพิมาน แกนสีเสียด ผล
สมอไทย สมอพิเภก เปนตน สวนสีไดจากแกนชัน แกนไมแกแล ชันของตนรง และผลของตนคํา
ปา เปนตน 
 3.1.8  ชัน น้ํามันและยางไม ชัน (resin) ที่ไดจากปา เชน ชันจากตนตะเคียนตา
แมว ชันจากตนกะบาก ใชทํานํ้ามันชักเงา ยางรักใชในการทําเครื่องเขิน กํายานใชทําเครื่องหอม
และทํายา ยางสนใชทํานํ้ามันผสมสี ทําสบู ทํา Wax ตาง ๆ น้ํามันไม (Wood oil) ไดจากนํ้ามัน
ของตนยาง ตนเหียง ตนกราด ใชในการชันยาเรือ ทําบานและเครื่องเรือนตาง ๆ ยางไม (gum) 
จากตนยางเยลูตง ใชทําหมากฝร่ัง และยางขนุนนก ใชในอุตสาหกรรมสายเคเบิล 
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 3.1.9  อาหารสัตว โดยใชพ้ืนที่ปาไมเปนที่เลี้ยงสัตว เพราะในปามีหญา เปลือกไม 
ใบไม ผลและเมล็ดไมที่สัตวใชเปนอาหารได อยางไรก็ตามอาชีพการเลี้ยงสัตว ยังไมเปนที่
แพรหลายในประเทศไทย ที่พบมากก็มีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
 โดยทั่วไปประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่มีพ้ืนฐานดานการเกษตรกรรมควรมี
เน้ือที่ปาไมประมาณคร่ึงหนึ่งของพื้นที่ประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือเปนปาผลผลิตและปาปองกัน เพ่ือรักษา
ตนนํ้าลําธาร คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวม 
 ไมที่ประเทศไทยไดนําออกมาใชกันมากทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ 
ไดแก ไมสัก (Tectona grandis Linn.f.) ไมยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) ไมเต็ง 
(Shorea obtusa wall.) ไมรัง (Pentacme suavis A.DC.) ไมแดง (Xylia kerrii craib & Hutch.) 
ไมตะเคียนทอง (Hopea odorate Roxb.) ไมประดู (Pterocarpus macrocapus Kurz.) ไม
ตะแบก (Lagerstroemia ealyculata Zurz.)  
 นอกจากน้ันยังมีผลผลิตของปาอ่ืน ๆ เชน ไมไผ หวาย ปอ คร่ัง น้ํามันยาง ชัน 
กํายาน กระวาน เรว ใบลาน ไมหอมกฤษณา ฝาดฟอกหนัง พืชสมุนไพร เชน ระยอม ตีนเปด 
บุนนาค เปลา สมอ หัวกวาว กาสามปก พืชอาหาร เชน กอ เหียง สมอ สะตอ มะกอก 
มะขามปอม หวา มะไฟ มะมวงปา ผักหวาน มะตาด มะสาน หนอไมตาง ๆ เห็ดตาง ๆ หัวมัน
และหัวเผือก พืชปาเหลาน้ีมนุษยอาจใชเปลือก ราก ดอก ใบ ผล ลําตนมาเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ 
 
 3.2 ประโยชนทางออมของปาไม โดยทั่วไปอาจคิดเปนราคาไดยาก แตเปนความ
พึงพอใจซึ่งมองไมเห็นเปนรูปธรรม แตมีความสําคัญไมนอยไปกวาประโยชนในทางตรง 
 
 3.2.1  ทําใหอากาศมีความชุมชื้นมากขึ้นและสมํ่าเสมอ ซึ่งจะสงผลโดยตรงไปถึง
ปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นดวย ปาไมมีอิทธิพลชวยทําใหฝนตกมากเฉพาะที่ไดแตไมใชทั่วไป 
ทั้งน้ีเพราะอากาศเหนือพ้ืนที่ปาไมจะมีความชุมชื้นและอากาศจะเย็นกวาในพื้นที่ที่ปราศจากปา
ไม เมฆฝนที่ลอยมาผานเหนือพ้ืนที่ปาไมที่เย็นก็จะกลั่นตัวเปนหยดน้ําตกลงมาเปนฝน แตในฝน
ที่ตกตามฤดูกาลปาไมมามีอิทธิพลโดยตรง โดยท่ัวไปพบวาปริมาณนํ้าฝนที่ตกเพ่ิมขึ้นในพื้นที่
ปาไมนี้ ถาเปนพ้ืนที่ที่มีความสูงมากปริมาณน้ําฝนที่ตกก็จะยิ่งเพ่ิมขึ้นตามสวน จากงานวิจัยลุม
น้ําที่ดอยปุย จังหวัดเชียงใหมที่อยูในระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มี
ปริมาณฝนตกมากกวาบริเวณสนามบิน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูใกลเคียงกันและอยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 450 เมตร อยูประมาณรอยละ 80 – 90 นอกจากนั้นพบวาความแตกตาง
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 3.2.2 ชวยบรรเทาความรุนแรงของลม ในพื้นที่ที่มีการปลูกตนไมไวเปนแนวปองกัน
ลม (Shelterbelts) พบวาแนวกันลมนี้ ณ ที่สูงจากพ้ืนดิน 2 ฟุต แนวปองกันลมนี้จะสามารถลด
ความเร็วลมเหลือเพียงรอยละ 20 แนวปองกันลมนี้จะมีผลปองกันไดเปนระยะประมาณ 20 – 25 
เทาของความสูงของตนไมนั้นทางดานใตลมและ 3 เทาในดานเหนือลม ลมพายุที่พัดมาเม่ือ
มาถึงพ้ืนที่ปาไมจะลดความเร็วลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสูง ความหนา และเรือนยอด
ของพันธุไมแตละชนิดวามีความแนนทึบเพียงใด ปาไมจึงชวยปองกันพ้ืนที่ดานใตลมมิใหเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงไดพอควร 
 3.2.3  ปองกันการพังทลายของดิน เม่ือฝนตกลงมาเรือนยอดของตนไมจะสกัดก้ัน
ความรุนแรงของฝนมิใหตกกระทบผิวดินโดยตรง น้ําฝนบางสวนจะติดคางอยูบนเรือนยอดและ
ลําตนของตนไม (Interception) บางสวนจะตกลงสูพ้ืนปา (Through fall) ซึ่งบางสวนก็จะซึมลงสู
ดิน (Infiltrate) และไหลลงสูลํานํ้าเปนนํ้าไหลบาหนาดินลงสูลําหวยลําธารตอไป (Stream flow) 
การเกิดการพังทลายของดินเนื่องมาจากการเกิดแรงปะทะของเม็ดฝนที่มีตออนุภาคของดินและ
พัดพาอนุภาคของดินเน่ืองจากน้ําที่ไหลบา เม่ือปาไมสามารถสกัดก้ันแรงปะทะของเม็ดฝนและ
ลดปริมาณและความเร็วของกระแสน้ําที่ไหลบาได ปาไมจึงปองกันการกัดชะดินไดเปนอยางดี 
สันดอนปากแมน้ําเจาพระยามีดินตะกอนที่ถูกนํ้าพัดพามาตามลํานํ้าปหน่ึง ๆ ประมาณ 12.5 
ลานตัน ตะกอนดินเหลาน้ีถูกพัดพามาถึงพ้ืนที่ปาตนน้ําลําธารปง วัง ยม นาน ตนแมน้ํา
เจาพระยา ปริมาณตะกอนดินเหลาน้ีเพ่ิมขึ้นทุกป อันเกิดจากการตัดไมทําลายปาบริเวณตนน้ํา
เจาพระยา ทําใหพ้ืนที่เปดโลงเม็ดฝนสามารถทําลายอนุภาคของดินและพัดพามาตามลํานํ้า
โดยงาย นอกจากน้ันพ้ืนปามักมีเศษใบไมและซากเหลือตาง ๆ ของพืชและสัตว ประกอบกับดิน
ปาไมเปนดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ดินจึงมีการดูดซับน้ําไดดีน้ําจึงซึมลงดินไดงาย ทําใหลดปริมาณ
น้ําไหลบาหนาดิน 
 3.2.4  ชวยบรรเทาอุทกภัยและชวยทําใหมีน้ําใชไดตลอดป การทําลายปานอกจาก
ทําลายหนาดินแลวยังทําใหปริมาณนํ้าที่ไหลลงสูแมน้ําลําธารเพ่ิมขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ทําใหเกิดนํ้าทวมไดอยางรวดเร็ว น้ําที่ไหลมาก็จะมีความขุนขนจากตะกอนดิน เม่ือตกตะกอนจะ
ทําใหลํานํ้าตื้นเขินอยางรวดเร็ว เม่ือลํานํ้าตื้นเขินความจุยอมลดลง ดังน้ันเม่ือมีฝนตกในปริมาณ
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 3.2.5  เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา ปจจุบันการอนุรักษปาไมและรักษาสัตวปาไวใหดี
จะเปนการหารายไดใหแกประเทศไดอยางหนึ่ง จากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ความคงอยูของ
ปาไมจะมีผลโดยตรงกับความคงอยูของสัตวปาและจะแสดงใหเห็นถึงความสูงสงของจิตใจของ
ประชาชนซึ่งจะดึงดูดนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหนําเงินมาใชสอยในพื้นที่ได 
สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 
 3.2.6  เปนที่พักผอนหยอนใจ ความเครงเครียดในการทํางานรวมทั้งการอยูรวมกัน
อยางแออัดในเมืองใหญ ทําใหมนุษยตองการสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เพ่ือหลบหนีความจอแจ 
อากาศเปนมลพิษ น้ําเนา และปญหาจราจร ออกไปสูที่ที่มีความเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์ มี
ทิวทัศนงดงามของปาเขาลําเนาไพร มนุษยโดยทั่วไปชอบที่จะใชเวลาวางสําหรับตกปลา วายนํ้า 
พายเรือ เลนกีฬาตาง ๆ รวมทั้งเดินทางไปทัศนศึกษาและคางแรมในปา เพ่ือพักผอนหยอน
อารมณทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น อันจะสงผลทําใหสุขภาพกายโดยรวมดีขึ้น ดังนั้นการจัดเปน
อุทยานแหงชาติ (National parks) วนอุทยาน (Forest parks) สถานที่พักผอนหยอนใจในปา 
(Forest recreation areas) รวมทั้งที่วิเวกหางไกลคมนาคม (Wilderness areas) จึงจําเปนที่
จะตองจัดใหมีขึ้นตามความเหมาะสม สําหรับประเทศไทยในปจจุบันนี้ ประชาชนในชนบทตาง
อพยพเขาสูเมืองหลวงและเมืองใหญมากข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหา
ที่ดินทํากินและปญหาสังคมอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความแออัดในเมือง การดําเนินชีวิตตองตอสูด้ินรน
ชุลมุนวุนวาย มีความกดดันจากสิ่งแวดลอมรอบดาน ดังน้ันในเวลาวางประชาชนจึงนิยมหาทาง
ผอนคายคลายเครียดดวยการออกไปแสวงหาที่พักผอนหยอนใจหรือความเปนบันเทิงตาง ๆ 
ตามฐานะและโอกาสของแตละบุคคล การไปทองเที่ยวในพ้ืนที่ปาที่มีทั้งทิวทัศนสวยงาม มีความ
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4. ชนิดของปาประเทศไทย 
 

ปาของประเทศไทยแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ ปาไมผลัดใบ 
(Evergreen Forest) และปาผลัดใบ (Deciduous Forest)  
 

4.1 ปาไมผลัดใบ ปาประเภทนีมี้ประมาณ 30 เปอรเซ็นตของเน้ือที่ปาของประเทศ 
แบงยอยออกไดอีก 4 ชนิดดังนี้ 
 
 4.1.1  ปาดิบเมืองรอน (Tropical Evergreen Forest) เปนปาที่อยูในเขตท่ีมีลม
มรสุมพัดผานอยูเกือบตลอดป มีปริมาณน้ําฝนมาก ดินมีความชุมชื้นอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูทั้งที่
ราบและที่เปนภูเขาสูง มีกระจายอยูทั่วไปตั้งแตภาคเหนือลงไปถึงภาคใต แบงยอยลงไปอีกตาม
สภาพความชุมชื้นและความสูงต่ําของสภาพภูมิประเทศไดดังนี้ 
  1)  ปาดิบชื้น (Tropical Rain Forest) ปาชนิดน้ีโดยทั่วไปเรียกวาปาดงดิบ เปน
ปาที่มีอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศและมากที่สุดในแถบจังหวัดฝงทะเลตะวันตก เชน ระยอง 
จันทบุรีและภาคใต ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนตกมากกวาภาคอ่ืน ๆ ลักษณะทั่วไปมักเปนปารกทึบ 
ประกอบดวยพันธุไมมากมายหลายรอยชนิด ตนไมชั้นบนสวนใหญเปนไมตระกูลยาง 
(Dipterocarpaceae) มีลําตนสูงใหญตั้งแต 30 – 40 เมตร ตนไมชนิดที่สําคัญในปาชนิดน้ีมีพวก
ไมยางตางๆ (Dipterocarpus spp.) พวกไมตะเคียนตาง ๆ (Hopea spp.) เปนตน พ้ืนปามักรก
ทึบประกอบไปดวยไมพุม ปาลม หวาย ไมไผ เถาวัลยชนิดตาง ๆ ปาชนิดน้ีแทบจะกลาวไดวา
ไมมีผลเสียหายจากไฟปาเลย 
  2) ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) มีอยูทั่วไปตามภาคตาง ๆ ของประเทศ 
ตามที่ราบเรียบหรือหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 500 เมตร และมีปริมาณนํ้าฝน
ระหวาง 1,000 – 1,500 ม.ม. พันธุไมตาง ๆ ที่ขึ้นอยูมีมากชนิดดวยกัน พืชชั้นลางก็มีพวก 
ปาลม หวาย ขิงขาตาง ๆ แตปริมาณไมหนาแนนนักและคอนขางโลงเตียน 
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  3)  ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เปนปาที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต 
1,000 เมตร ขึ้นไป สวนใหญมีอยูบนเขาสูงในภาคเหนือ และบางแหงในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ ปาภูกระดึง จังหวัด
เลย เปนตน มีปริมาณนํ้าฝนระหวาง 1,000 – 2,000 ม.ม. พันธุไมที่สําคัญในปาชนิดน้ี ไดแก 
ตระกูลกอ (Fagaceae) ในปาชนิดน้ีบางทีก็มีไมสนเขา (Pinus spp.) ขึ้นปะปนอยูดวย สวนไม
พ้ืนล า ง มัก เปนพวกเฟ รน  กล วยไม ดิน  มอสต า ง  ๆ  ในบางแห งก็ มีตน กุหลาบป า 
(Rhododendron) ขึ้นอยูดวย ปาชนิดน้ีมักอยูบริเวณตนน้ําลําธารและถูกชาวเขาทําลายอยาง
หนัก โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย 
 4.1.2  ปาสน (Coniferous Forest) ปาสนมีกระจายอยูเปนหยอม ๆ ตามภาคเหนือ 
เชน จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง เพชรบูรณ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย 
ศรีษะเกษ สุรินทร และอุบลราชธานี มีอยูตามที่เขา และที่ราบบางแหงที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ตั้งแต 200 เมตรขึ้นไป บางครั้งจะพบขึ้นปนอยูกับปาแดงและปาดงดิบเขา ปาสนโดยทั่วไป
มักจะขึ้นอยูในดินที่ไมอุดมสมบูรณ เชน ตามสันเขาที่คอนขางแหง เปนตน ประเทศไทยมีสน
เขาเพียง 2 ชนิดเทาน้ัน คือ สนสองใบ (Pinus Merkusii Jungh & D. Vriese.) และสนสามใบ 
(Pinus Kesiya Royle ex Gord.) นอกจากน้ันปาชนิดน้ีจะมีไมพวกเหียง (Dipterocarpus 
obtusifolius Teijsm.) พลวง (Diptercarpus tuberculatrs Roxb.) พวกกอตาง ๆ ขึ้นปะปนอยู 
พืชชั้นลางก็มีพวกหญาตาง ๆ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดไฟไหมอยูเสมอ และน้ํามันจากเน้ือไมสนก็เปน
เชื้อเพลิงอยางดี ฉะน้ันปาชนิดน้ีจึงตองมีการปองกันไฟอยางรัดกุมและเขมงวดกวดขัน 
 4.1.3  ปาพรุหรือปาบึง (Swamp Forest) คือปาที่อยูตามที่ราบลามมีน้ําขังอยูเสมอ 
และตามริมฝงทะเลที่มีโคลนเลนท่ัว ๆ ไป ปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 2,000 ม.ม. ตอป แบงเปน
ชนิดยอย ๆ ไดอีก 2 ชนิด คือ 
  1)  ปาพรุหรือปาบึงนํ้าจืด (Fresh Water Swamp Forest) ปาประเภทนี้อยูถัด
จากชายฝงทะเลเขามา จะมีน้ําทวมหรือชื้นแฉะตลอดป ดินมักเปนทรายหรือโคลนตม 
  2)  ปาชายเลน (Mangrove Swamp Forest) ปาชนิดน้ีจะขึ้นอยูตามชายฝง
ทะเลที่มีดินโคลน และนํ้าทะเลทวมถึง เชน ตามชายฝงทะเลดานตะวันตกตั้งแตระนองถึงสตูล 
และแถบอาวไทยตั้งแตสมุทรสงครามถึงตราด และจากประจวบคีรีขันธลงไปถึงนราธิวาส พันธุ
ไมที่สําคัญในปาชนิดน้ี สวนใหญอยูในตระกูลโกงกาง (Rhizophoraceae) เชน ไมโกงกางใบเล็ก 
(Rhizophora apiculata Bl.) โกงกางใบใหญ (Rhizophora mucronata Lamk.) นอกจากน้ันก็มี
แสม (Aricennoa officinalis Linn.) ลําพู (Sonneratia caseolaris Engl.) ลําแพน (Sonneratia 
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 4.1.4  ปาชายหาด (Beach Forest) เปนปาที่มีอยูตามชายฝงทะเลที่เปนดินกรวด
ทรายและโขดหิน พันธุไมจะผิดแผกไปจากที่ถูกนํ้าทวมถึง ถาชายฝงเปนดินทรายก็มี สนทะเล 
(Casuarina equisetifolia Linn.) ขึ้นอยูเปนกลุมกอนไมคอยมีพันธุไมอ่ืนปน 
 
 4.2  ปาผลัดใบ ปาผลัดใบแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 
 
 4.2.1  ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ปาชนิดน้ีมีอยูทั่วไปใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนทางภาคใตไมปรากฏวามีอยูเลย ปา
ชนิดน้ีมักจะมีไมสักขึ้นปะปนอยูทั่วไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคกลางบางแหง สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปาเบญจพรรณอยูนอย ลักษณะปาเบญจพรรณโดยทั่วไปเปนปาโปรง 
ประกอบดวยตนไมขนาดกลางเปนสวนมาก พ้ืนปาไมรกทึบ มีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูมาก ใน
ฤดูแลงตนไมทั้งหมดจะพากันผลัดใบ และมีไฟปาอยูทุกป มีพันธุไมขึ้นคละปะปนกันมากชนิด 
เชน ไมสัก (Tectona grandis Linn f.) แดง (Xyliakerrii Craib & Hutch) ประดู (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz.) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa Craib) ชิงชัน (Dalbergea oliveri Gamble) 
เก็ดแดง (Dalbergea dongnaiensis Pierre) ตะแบก (Lagerstroemia calculata Kurz.) พืชชั้น
ลางก็มีพวกหญา พวกกก ไมไผชนิดตาง ๆ เชน ไผปา (Bambusa arundinacea willd.) ไผบง 
(Bambusa tulda Roxb.) ไผขาวหลาม (Cephalostaehyum pergracile Munro) ไผไร 
(Oxytenanthera albociliata Munro) ไผซาง (Dendrocalamus strictus Nees) ไผซางหรือไผ
นวล (Dendrocalamus membranaceas Munro) เหลาน้ีเปนตน 
 4.2.2  ปาแพะ ปาแดง ปาโคก หรือปาเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest) ปา
ชนิดน้ีมีอยูมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตและภาค
ตะวันออกแถบจันทบุรีไมปรากฏวามีอยู ทางตะวันออกเฉียงเหนือนับวามีมากที่สุด คือมีอยูถึง 
70 – 80% ของปาชนิดตาง ๆ ที่มีอยูในภาคนี้ทั้งหมด ปาชนิดน้ีมีอยูทั่วไปทั้งที่ราบและที่เขาสูง 
ดินมักเปนทรายและลูกรัง (Lateritic soil) ซึ่งจะมีสีคอนขางแดง สวนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปาชนิดน้ีมักขึ้นอยูในที่เปนลูกเนินที่เรียกกันวาโคก จึงมีชื่อวาปาโคก 
ลักษณะของปาชนิดน้ีเปนปาโปรงมีตนไมขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นอยูกระจัดกระจาย พ้ืนปา
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 4.2.3  ปาหญา (Savannah Forest) เปนปาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ปาธรรมชาติ
ชนิดอ่ืนๆ ดังกลาวขางตนไดถูกทําลายไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรมจนตนไมไมอาจขึ้นหรือ
เจริญเติบโตตอไปไดพวกหญาตาง ๆ จึงเขามาแทนที่ จะพบอยูทั่วไปตามภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทยบริเวณที่เปนปาไรราง หญาที่ขึ้นสวนใหญเปน หญาคา (Imperata cylindica 
Beauv.) หญาพง (Saccharum spontaneum Linn.) หญาสาบเสอื (Eupatorium odoratum 
Linn.) เหลาน้ีเปนตน อาจจะมีตนไมขึ้นอยูหาง ๆ กันบาง เชน กระโดน (Careya arborea 
Roxb.) กะถินปา (Acacia siamensis Craib) สีเสยีดแกน (Acacia catechu willd.) ประดู 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) ซึ่งเปนไมพวกทนทานตอไฟปาไดดีมาก 
 

5.   การจัดการปาไม 
 
  ในสภาพแวดลอมโดยเฉพาะปาไมที่ถูกทําลายและผันแปรอยางรวดเร็วของประเทศ
ไทยในขณะนี้ การคุมครองปาไมตลอดจนสภาพธรรมชาติโดยรอบปาไมจึงเปนวัตถุประสงค
ขั้นตน สวนการดําเนินการจัดการปาไมมีความสําคัญขั้นรองลงมา เพราะหากไมมีปาไมเสียแลว
การดําเนินในขั้นตอนตอมาจึงไมอาจเกิดขึ้นได และการดําเนินงานจะตองไมขัดกับวัตถุประสงค
ขั้นตนดวย โดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหประชาชนไดรูและเขาใจถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางชาญฉลาด กรมปาไมไดเร่ิมจัดสรางสวน
พฤกษศาสตรขึ้นที่อําเภอพุแค จังหวัดสระบุรี เม่ือป พ.ศ. 2485 ขึ้นเปนครั้งแรกและตอมาในป 
พ.ศ. 2486 ไดเร่ิมดําเนินการจัดตั้งวนอุทยานภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งถือเปนการจัดการปาไม
ตามหลักการของวิชาวนศาสตร (Forestry) ซึ่งหมายถึงวิชาการท่ีใชในการดําเนินการใหปามี
สภาพม่ันคงถาวรและอยูในสภาพพรอมที่จะอํานวยประโยชนใหแกเจาของปา ประชาชนและ
ประเทศชาติไดอยางสมํ่าเสมอตลอดไปโดยไมเสื่อมสภาพ 
 ประเทศไทยไดเร่ิมมีการจัดการปาไมตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
ตามหลักการอนุรักษ ดังนี้ 
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 5.1  สวนพฤกษศาสตร (Botanical Garden) หมายถึง สวนที่สรางขึ้นเพ่ือไวรวบรวม
พันธุไมนานาชนิดทั้งในและตางประเทศ ทั้งที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไมสวยงามหรือไมหายาก
มาปลูก ไวเปนลําดับหมวดหมูและลําดับตระกูล เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยและแพร
ขยายพันธุใหเปนประโยชนแกประชาชนและประเทศ นอกจากน้ันในสวนพฤกษศาสตรจะมีการ
จัดตั้งหอพันธุไมที่สวยงามหลากชนิดจึงเหมาะสําหรับประชาชนทั่วไปเขาไปศึกษาและพักผอน
หยอนใจ โดยมีถนน ที่นั่งพัก รานอาหารและเครื่องด่ืมรวมทั้งมีสถานที่เพาะและจําหนายเมล็ด
พันธุไมแกประชาชนผูสนใจดวย ตัวอยางของสวนพฤกษศาสตรในประเทศไทยไดแก สวน
พฤกษศาสตรพุแค ตั้งอยูที่ปาพุแค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีเน้ือที่ประมาณ 1,875 ไร สวน
พฤกษศาสตรเขาชอง อยูที่ปาเขาชอง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง มีเน้ือที่ประมาณ 1,000 ไร เปน
ตน 
 
 5.2  สวนรุกขชาติ (Arboretum) สวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตรปกติมักจะมีการ
ดําเนินงานคลาย ๆ กันน่ันคือ เปนที่รวบรวมพันธุไมตาง ๆ มาปลูกไวเพ่ือประโยชนใน
การศึกษาและวิจัย สําหรับสวนรุกขชาติในประเทศไทยมักจะนิยมรวบรวมเฉพาะไมยืนตนมา
ปลูกรวมกันไว โดยไมไดมีการจัดหมวดหมูเหมือนสวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติมักใช
บริเวณไมกวางนัก สวนการศึกษาและวิจัยมีนอยมาก สวนรุกขชาติมักเปนที่พักผอนหยอนใจ
ของประชาชนคลายกับสวนสาธารณะเทาน้ัน ปจจุบันสวนรุกขชาติมีอยูทั่วไปในเกือบทุกจังหวัด
ของประเทศไทย 
 
 5.3  วนอุทยาน (Forest recreation areas) หมายถึง สถานที่ในปาที่มีทิวทัศนสวยงาม 
เชน มีน้ําตก หนาผา ไมสวยงาม มีธรรมชาติที่เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ วนอุทยาน
โดยท่ัวไปจะมีเน้ือที่เล็ก ๆ ไมกวางใหญมากและไมมีกฎระเบียบขอบังคับมากเหมือนอุทยาน
แหงชาติ วัตถุประสงคของวนอุทยานเพียงตองการใหเปนพ้ืนที่ปาที่นาสนใจใชเปนที่พักผอน
ของประชาชน ในวนอุทยานอาจจัดใหมีการตบแตงเสริมเติมไดบางอยางงาย ๆ โดยไมทําให
สภาพธรรมชาติตองเสียไป มีการจัดทําความสะอาดบริเวณ ทําถนน ทางเดินเทา ติดชื่อพันธุไม 
บริการตาง ๆ เชน โตะ ที่นั่ง เพ่ือใหประชาชนสามารถใชเปนที่นั่งรับประทานอาหารหรือน่ังเลน
ไดตามสมควร วนอุทยานของประเทศไทยมีอยูประมาณ 50 แหงทั่วประเทศ ถือไดวาเปนการ
จัดการปาไมที่ไดรับประโยชนมากและจะลดการบุกรุกที่ดินปาได 
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 5.4 อุทยานแหงชาติ (National Park) หมายถึง พ้ืนที่ของรัฐซ่ึงประกอบดวยสภาพ
ธรรมชาติที่มีลักษณะเดนเปนเอก (unique) เปนพื้นที่ที่เปนธรรมชาติด้ังเดิมไมเคยถูกรบกวน
จากมนุษย อยูไกลจากชุมชน ประกอบดวยปาไม ภูเขาสลับซับซอน มีความงดงามทาง
ธรรมชาติที่โดดเดน เชน มีน้ําตก หุบเขา ถ้ํา พันธุไมหายากหรือสวยงาม มีสัตวปาที่ มี
เอกลักษณ มีทิวทัศนสวยงาม มีขนาดเน้ือที่กวางใหญนับรอยตารางกิโลเมตร อุทยานแหงชาติ
จะมีกฎหมายคุมครองรักษาอยางเขมงวดกวดขันเปนพิเศษ หามมีการทําลายทรัพยากรทุกชนิด
ที่อยูภายในอุทยานแหงชาติ เพ่ือประโยชนในการศึกษาหาความรูและพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนเปนสวนรวม 
 5.4.1  หลักในการจัดการอุทยานแหงชาติ การดําเนินการจัดการใด ๆ ในอุทยาน
แหงชาติจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาไวซึ่งสภาพธรรมชาติใหมากที่สุด จะตองไมทําลายหรือทํา
ใหสภาพธรรมชาติเสียไป ในเขตอุทยานแหงชาติ แบงบริเวณพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือบริเวณ
สวนที่ใหบริการ (Service area) และบริเวณที่หวงหาม (Prohibited area) บริเวณสวนที่
ใหบริการ ไดแก บริเวณที่มีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โรงแรม รานขายของ ที่
จอดรถ รานอาหาร เปนตน สวนบริเวณที่หวงหามไดแกสวนที่ เปนธรรมชาติไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือทําลาย ประชาชนทั่วไปจะเขาไปไดเฉพาะตามแนวทางที่เจาหนาที่จัดทําและ
กําหนดไวเทาน้ัน 
 5.4.2  วัตถุประสงคของอุทยานแหงชาติ โดยทั่วไปมีอยู 3 ประการ คือเพ่ือปองกัน 
รักษาหรืออนุรักษถิ่นกําเนิดของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายในอุทยานแหงน้ัน ประการที่สองก็
เพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประการที่สามก็เพ่ือการพักผอนหยอนใจ 
 ในสภาพแวดลอมปจจุบันที่ปาไมถูกทําลายและผันแปรอยางรวดเร็ว อุทยาน
แหงชาติเปนรูปแบบการจัดการปาไมแหลงสําคัญที่มีการคุมครองปาไมและสัตวปาอยางไดผล
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของอุทยานแหงชาติ ในทายประกาศของพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไดใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติไววา 
เพ่ือคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา สัตวปา ปาและภูเขาใหคง
อยูในสภาพธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ืออํานวยประโยชนทั้งทางตรง
และทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป 
 5.4.3  ประวัติการจัดตั้งอุทยานแหงชาติของประเทศไทย เริ่มขึ้นเม่ือกรมปาไมซึ่ง
ปจจุบันคือกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช ไดเล็งเห็นประโยชนของอุทยานแหงชาติมาตั้งแต 
พ.ศ. 2486 โดยเริ่มตั้งอุทยานแหงชาติในรูปวนอุทยานเปนแหงแรก คือ วนอุทยานภูกระดึง 
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อุทยานแหงชาติที่เปนที่รูจักกันดีแพรหลายทั่วไป ไดแกอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ซึ่งถือเปนมรดกโลกแหงหน่ึง มีเน้ือที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในทองที่คาบเก่ียว 
4 จังหวัด คือ นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระบุรี ปาเขาใหญเปนปาที่มีชื่อเสียงใน
เร่ืองความชุกชุมของสัตวปานานาชนิด ประมาณวามีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอยูอยางนอย 50 ชนิด 
มีนกอยูกวา 200 ชนิด แมในปจจุบันก็ยังคงมีการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือหาความรูเก่ียวกับสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม นก แมลง ดอกไม ไมหายากและพันธุไมที่ไมทราบชนิดอีกมากมาย ในปจจุบัน
จํานวนนักทองเท่ียวเดินทางมายังอุทยานแหงชาติเขาใหญไดเพ่ิมขึ้นมากจนทางอุทยานตองมี
การวางแผนควบคุมดูแลอยางรอบคอบเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแก
อุทยานและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอุทยานแหงชาติเขาใหญได นอกจากอุทยานแหงชาติเขา
ใหญแลวยังมีอุทยานแหงชาติที่นาสนใจอ่ืนๆ อีก เชน อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดที่มี
จุดเดนคือ มีทั้งภูเขา น้ําตก ชายหาดและหมูเกาะอยูดวยกัน อุทยานแหงชาติภูกระดึงซ่ึงมี
จุดเดนอยูที่ทุงหญาที่กวางใหญสวยงาม เปนตน 
 อุทยานแหงชาตินอกจากจะมีความสําคัญในการจัดการปาไมแลวยังเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาดอีกดวย อุทยานแหงชาติ
เปนแหลงที่ใชสําหรับใหการศึกษาเผยแพรความรูเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไม ดิน 
น้ํา สัตวปา นิเวศวิทยา ไดดีที่สุด การจัดการอ่ืนที่มีวัตถุประสงคและหลักการคลาย ๆ กันคือ 
การจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งมักประกาศเปนเขตสงวนและคุมครองสัตวปา เชน เขตสงวน
และคุมครองสัตวปาหวยขาแขง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปนตน 
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ตาราง 6.1  รายชื่ออุทยานแหงชาติ จังหวัดที่ตั้ง และเนื้อที่ (เน้ือที่ที่เปนพ้ืนดินของอุทยาน
แหงชาติทางทะเลแสดงไวในวงเลบ็ใตเน้ือที่อุทยานทั้งหมด) 

 
หมายเลข ชื่อ จังหวัด เน้ือที่ (ไร) 
1 เขาใหญ นครนายก 

นครราชสีมา 
สระบุร ี
ปราจีนบุรี 

1,355,397 

2 ภูกระดึง เลย 217,576 
3 เขาสามรอยยอด ประจวบคีรีขนัธ 61,300 
4 น้ําหนาว เพชรบูรณ 603,750 
5 ตะรุเตา สตูล 931,250 

(162,500) 
6 เขาหลวง นครศรีธรรมราช 356,250 
7 ดอยขุนตาล ลําพูน  ลําปาง 159,556 
8 น้ําตกพลิว้ (เขาสระบาป) จันทบุร ี 84,063 
9 ทุงแสลงหลวง พิษณุโลก 

เพชรบูรณ 
789,000 

10 ภูพาน สกลนคร 
กาฬสินธุ 

415,438 

11 เอราวัณ กาญจนบุรี 343,750 
12 เขาชะเมา – เขาวง ระยอง  จันทบุรี 52,300 
13 เขาคิชฌกูฏ จันทบุร ี 36,688 
14 ดอยอินทนนท เชียงใหม 301,500 
15 ลานสาง ตาก 65,000 
16 ภูเรือ เลย 75,525 
17 เฉลิมรัตนโกสนิทร (ถ้ําธารลอด) กาญจนบุรี 36,875 
18 รามคําแหง สุโขทัย 213,125 
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หมายเลข ชื่อ จังหวัด เน้ือที่ (ไร) 
19 ไทรโยค กาญจนบุรี 312,500 
20 ทะเลบัน สตูล 63,500 
21 หมูเกาะอางทอง สุราษฎรธาน ี 63,750 

(11,250) 
22 เขาสก สุราษฎรธาน ี 403,450 
23 ตาดโตน ชัยภูมิ 135,738 
24 ดอยสุเทพ – ปุย เชียงใหม 163,163 
25 อาวพังงา พังงา 250,000 
26 ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 133,250 
27 เขาสามหลั่น สระบุร ี 27,856 
28 แกงกระจาน ประจวบคีรีขนัธ 1,821,875 
29 หมูเกาะสุรินทร พังงา 84,375 

(20,625) 
30 เขาพนมเบญจา กระบี ่ 31,325 
31 หาดในยาง ภูเก็ต 56,706 

(20,625) 
32 แมปง เชียงใหม  ลําพูน 

ตาก 
626,875 

33 แกงตะนะ อุบลราชธาน ี 50,000 
34 เขาแหลมหญา  หมูเกาะเสม็ด ระยอง 81,875 

(5,000) 
35 เวียงโกศัย แพร  ลําปาง 256,250 
36 หาดเจาไหม ตรัง 144,300 
37 น้ําตกแมสุริน แมฮองสอน 247,875 
38 เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 957,500 
39 ทับลาน นครราชสีมา  ปราจีนบุรี 1,400,000 
40 ตนกระบากใหญ ตาก 93,125 
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หมายเลข ชื่อ จังหวัด เน้ือที่ (ไร) 
41 ปางสีดา ปราจีนบุรี 527,500 
42 เขาปู – เขายา พัทลุง  ตรัง 433,750 
43 หมูเกาะสิมิลนั พังงา 80,000 

(8,750) 
44 คลองลาน กําแพงเพชร 187,500 
45 หมูเกาะชาง ตราด 406,250 

(120,000) 
46 แหลมสน ระนอง  พังงา 196,875 

(30,000) 
47 หาดนพรัตนธารา หมูเกาะพีพี กระบี ่ 243,725 

(40,000) 
48 ภูหินรองกลา พิษณุโลก  เลย 191,875 
49 หมูเกาะเภตรา สตูล 308,988 

(16,250) 
50 ภูเขียว – ภูพานคํา อุดรธานี  ขอนแกน 201,250 
51 แมยม แพร  ลําปาง 284,219 
52 เขาลําป – หาดทายเหมือง พังงา 45,000 
53 ภูจองนายอง อุบลราชธาน ี 428,750 
 
ตารางที่ 6.2  รายชื่อเขตรกัษาพันธุสตัวปาในประเทศไทย 
 
หมายเลข ชื่อ จังหวัด เน้ือที่ (ไร) 
1 สลักพระ กาญจนบุรี 536,594 
2 คลองนาคา ระนอง 300,000 
3 ภูเขียว ชัยภูมิ 975,000 
4 เขาสอยดาว จันทบุร ี 465,638 
5 หวยขาแขง อุทัยธานี  ตาก 1,019,375 
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หมายเลข ชื่อ จังหวัด เน้ือที่ (ไร) 
6 ลุมน้ําปาย แมฮองสอน 746,250 
7 ทุงใหญนเศวร กาญจนบุรี  ตาก 200,000 
8 เขาเขียว – เขาชมภู ชลบุร ี 90,438 
9 คลองแสง สุราษฎรธาน ี 722,625 
10 ภูหลวง เลย 530,000 
11 ภูวัว หนองคาย 116,563 
12 เขาบันทัด พัทลุง  ตรัง 

สตูล  สงขลา 
792,000 

13 ยอดโดม อุบลราชธาน ี 126,594 
14 ภูเม่ียง – ภูทอง พิษณุโลก  อุตรดิตถ 340,625 
15 เขาอางฤาไน ฉะเชิงเทรา 67,563 
16 โตนงาชาง สตูล สงขลา 113,750 
17 แมน้ําพาชี ราชบุร ี 305,819 
18 แมตื่น ตาก 733,125 
19 ดอยเชียงดาว เชียงใหม 325,625 
20 สาละวิน แมฮองสอน 546,875 
21 เขาพนมดงรัก ศรีสะเกษ 197,500 
22 ดอยผาเมือง ลําปาง  ลําพูน 366,000 
23 ดอยผาชาง พะเยา  นาน 360,469 
24 คลองตาพระยา กระบี ่ 59,375 
25 อมกอย เชียงใหม  ตาก 765,000 
26 ดอยหลวง แพร 60,625 
27 เขาสนามเพรยีว กําแพงเพชร 63,125 
28 แมยวม แมฮองสอน 182,500 
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ตารางที่ 6.3  สวนรุกขชาตทิี่สําคัญในประเทศไทย 
 

สถานที่ตั้ง 
ลําดับที ่ ชื่อ 

อําเภอ จังหวัด 
พื้นที่ (ไร) 

1 หวยชมภู แมสะเรียง แมฮองสอน 1,200 
2 หวยแกว เมือง เชียงใหม 52 
3 ชอแฮ เมือง แพร 50 
4 สกุโณทยาน วังทอง พิษณุโลก 1,000 
5 เมืองเกา เมือง สุโขทัย 100 
6 สวนปรุใหญ เมือง นครราชสีมา 150 
7 ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 50 
8 คายบางระจัน บางระจัน สิงหบุรี 60 
9 ถ้ําจอมพล จอมบุง ราชบุร ี 50 
10 หวยยาง เมือง ประจวบคีรีขนัธ 50 
11 ธารโบกขรณี อาวลึก กระบี ่ 500 
12 หาดนพรัตนธาดา อาวลึก กระบี ่ 200 
13 สวนรักษะวารนิทร เมือง ระนอง 500 
14 มวกเหล็ก แกงคอย สระบุร ี 100 
15 เพ แกลง ระยอง 625 
16 โปงสลี เมือง เชียงราย 625 
17 หวยทาก งาว ลําปาง 50 
18 หวยโรง รองกวาง แพร 95 
19 พระธาตุแชแหง เมือง นาน 72 
20 กาญจนกุมาร เมือง พิจิตร 200 
21 ผาเมือง เมือง เพชรบูรณ 1,000 
22 คูเมือง อินทรบุรี สิงหบุรี 500 
23 สมเด็จพระปนเกลา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 200 
24 หนองสนม เมือง ระยอง 302 
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สถานที่ตั้ง 
ลําดับที ่ ชื่อ 

อําเภอ จังหวัด 
พื้นที่ (ไร) 

25 ถ้ําเขานุย รัตนภูมิ สงขลา 100 
26 เขาพุทธทอง ไชยา สุราษฎรธาน ี 1,000 
27 วังกานเหลือง ชัยบาดาล ลพบุร ี 1,870 
28 เขาฉกรรจ สระแกว ปราจีนบุรี 30 
29 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 50 
30 หวยทรายขาว ลอง แพร 30 
 

6.   ปญหาและความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 
 ทรัพยากรปาไมมีคุณคามากมายทั้งทางตรงและทางออม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอนุรักษทรัพยากรปาไมเอาไวใหเปนประโยชนยืนยาวตลอดไป ยิ่งในสภาพของปาไมใน
ปจจุบันดวยแลวการอนุรักษทรัพยากรปาไมยิ่งมีความจําเปนมากขึ้น โดยเหตุผลที่วาประชากร
ของประเทศไทยไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงรอยละ 2 ตอป และคาดวาในป 2547 จะมีประชากร
ประมาณ 63 – 65 ลานคน ประกอบกับการขยายตัวอยางรวดเร็วของวงการอุตสาหกรรมที่ใชไม
เปนวัตถุดิบตลอดจนการใชไมเพ่ือปลูกสรางบานเรือนและใชสอยหรือทําเปนสินคาไดเพ่ิมขึ้น 
ความจําเปนที่จะตองสงวนปาไมเพ่ือใชเปนที่พักผอนหยอนใจ หรือเปนอุทยานแหงชาติและเขต
รักษาพันธุสัตวปามีมากขึ้น ความจําเปนในการจัดการปาไมไวเปนตนน้ําลําธารเพ่ือปองกันดิน
พังทลายและอุทกภัยรวมทั้งการใชน้ําเพ่ือพลังงานไฟฟาและเพื่อการชลประทานเพ่ิมขึ้น
ตามลําดับ จะเห็นไดวาการใชประโยชนจากปาไมในปจจุบันมีแนวโนมมุงไปในทางการใช
ประโยชนแบบอเนกประสงคแทนที่จะเพ่ือประโยชนจากไมเพียงอยางเดียว 
 ผลการสํารวจพื้นที่ปาไมในป 2504 มีเนื้อที่ปาไมของประเทศอยูประมาณ 182 ลานไร
หรือรอยละ 57 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ตอมาเม่ือป 2517 จากการสํารวจดวยภาพถายทาง
ดาวเทียม ปรากฏวามีเน้ือที่ปาเหลืออยูเพียง 119 ลานไร หรือรอยละ 38 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
แสดงวาในชวงเวลา 13 ปที่ผานมา ปาไมถูกทําลายไปทั้งส้ิน 63 ลานไร หรือในอัตราเฉลี่ยถึง 
4.8 ลานไรตอป ปจจุบันเนื้อที่ปาเหลืออยูประมาณรอยละ 20 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่ถูก
ทําลายสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน โดยสวนใหญ
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 ในขณะที่ปาไมถูกบุกรุกและทําลายเฉลี่ยถึงปละ 4.8 ลานไรนั้น ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 3 (2515 – 2519) กรมปาไมไดทําการปลูกปาทดแทนไดเฉลี่ยเพียงปละ 40,000 ไร และ
องคการอุตสาหกรรมปาไมสามารถปลูกทดแทนไดเฉลี่ยอีกปละ 10,000 ไรเทาน้ัน จะเห็นไดวา
อัตราการปลูกทดแทนกับอัตราการทําลายปาแตกตางกันมากจนเทียบกันไมได ปาไมของ
ประเทศไทยที่เสียหายอยูในเวลานี้ มิไดเกิดจากการท่ีโรงเลื่อย พอคา หรือชาวบาน ลักลอบตัด
ไมเทาน้ัน แตความเสียหายที่ปาไมของชาติกําลังเผชิญอยูนั้น อาจลําดับความรายแรงไดดังน้ี 
 
 6.1  การลักลอบโคนและเผาทําลายปาในบริเวณตนน้ําลําธาร เพ่ือทําไรเลื่อนลอย การ
ทําลายปาประเภทน้ี ทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการปาไมของชาติ และกอใหเกิด
ปญหาการพังทลายของดินและการเกิดอุทกภัย เพราะปาเหลาน้ีเปนปาที่อยูบริเวณตนนํ้าลําธาร 
ซึ่งอํานวยประโยชนทางออมโดยเฉพาะในแงของการอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอ
การเกษตรของชาติ การทําลายปาประเภทน้ีสวนใหญเปนฝมือของชาวเขาเผาตาง ๆ ซึ่งมีอยูไม
นอยกวา 6 – 7 แสนคน พวกน้ีจะทําการตัดโคนตนไมโดยไมเลือกชนิดและขนาด อีกทั้งไมได
นํามาใชประโยชนแตอยางใดแตกลับทําการเผาผลาญตนไมลงเปนเถาถานเพ่ือใชพ้ืนที่ดังกลาว
ทําไรเลื่อนลอย ปลูกขาวไร ขาวโพด พืชผักตาง ๆ ตลอดจนฝน 
 
 6.2  การทําลายปาเพ่ือตองการท่ีดินเพ่ือการกสิกรรม การทําลายปาประเภทนี้ไมได
กระทํากันอยางกวางขวาง แตเปนการทําลายปาในพ้ืนที่คอนขางราบไมลาดชันมากนักและไมใช
ปาตนน้ํา    ลําธารที่สําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือนําเอาที่ดินมาทําการเพาะปลูกเปนการชั่วคราวและถาวร 
เน่ืองจากอัตราการเพ่ิมของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว ความตองการพ้ืนที่เพ่ืออยูอาศัย ทํา
กิน และเพาะปลูกเปนการคามีมากขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือการขยายตัวอยางรวดเร็วของเสนทาง
คมนาคม ซึ่งมีถนนจํานวนไมนอยที่ตัดผานปาที่อุดมสมบูรณทําใหปาถูกทําลายลง ที่ใดที่ถนน
เขาไปถึงประชาชนก็เขาบุกรุกจับจอง จนสุดความสามารถท่ีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะยับยั้งไวได 
ปาที่ถูกบุกรุกสวนใหญเปนปาไมยาง ตะเคียน ตะแบก มะคาโมง โดยเฉพาะทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ดินที่ถูกบุกรุกเหลาน้ีถาหากผูบุกรุกจะไดลงทุนลงแรงเพาะปลูกเปนการ
ถาวร ก็อาจไมกอความเสียหายใหแกประเทศมากนัก แมจะสูญเสียปาไมก็มีพืชผลทางเศรษฐกิจ 
เชน ขาวโพด ขาวฟาง ปอ มันสําปะหลัง ออย เขามาแทนที่ แตถาหากที่ถูกทําลายเปนภูเขาที่มี

GE253 171 



 

 
 6.3 การตัดไมเพ่ือทําฟนและเผาถาน การลักลอบตัดไมเพ่ือทําฟนและเผาถานนี้
นับวามีความรายแรงรองลงมาจากสองประเภทแรก การลักลอบตัดไมประเภทนี้กระทํากับไมทุก
ชนิดและทุกขนาดทั้งที่ยืนตนอยูเหนือดินและขุดเอาโคนและรากที่อยูใตดินขึ้นมาเผาเปนถานอีก
ดวย            ผูลักลอบทําลายปาแบบน้ีสวนใหญเปนราษฎรผูยากจนจํานวนมากที่ยึดอาชีพ
รับจางนายทุนเผาถาน ปาไมที่ถูกทําลายสวนใหญเปนปาเต็งรัง ที่มีดินเลวเม่ือถูกทําลายแลวจะ
กลับฟนคืนเปนปาอีกไดยาก การปลูกสรางปาขึ้นใหมก็เปนไปไดยาก ยิ่งจะใชพ้ืนที่ดังกลาวเพื่อ
ทําการเพาะปลูกดวยแลวคงจะไมไดผลดีเพราะดินเปนกรวดทรายและขาดความอุดมสมบูรณ 
เม่ือปลอยทิ้งใหรางไปนาน ๆ ดินก็จะยิ่งเสื่อมโทรมไรคาลงทุกที ที่สุดจะแหงแลงมีสภาพคลาย
ทะเลทราย 
 
 6.4 การลักตัดไมมีคาเพ่ือทําการคาแปรรูปหรือใชสอยสวนตัว การท่ีลําดับความ
เสียหายของการทําลายปาแบบน้ีเปนลําดับสุดทายก็เน่ืองจากวา การทําลายปาประเภทนี้ไมเปน
การทําลายลางเผาผลาญตนไมทุกตนในปาจนเหลือแตที่ดินรกรางวางเปลาอยางการทําลายปา
ประเภทอื่น เพราะไมที่จะใชทําสินคาไดมักจะเปนไมที่โตแลว เม่ือผูลักลอบตัดมาแลวก็ยัง
นําไปใชประโยชน และยังคงเหลือไมขนาดเล็กยืนตนไวใหเติบโตสืบพันธุตอไป อยางไรก็ตาม 
การลักลอบตัดไมแบบนี้ก็นับวาเปนการทําลายปาไมนอย เนื่องจากพอคาเหลาน้ีมักเห็นแกได 
โดยพยายามตัดไมใหไดมากที่สุด เกินกําลังผลิตของปา ทําใหปาตองเสื่อมโทรมลงทุกที ๆ และ
ที่สุดอาจจะไมมีไมมีคาเหลืออยูเลย อันเปนผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ และการใชไมของ
ประชาชน จะเห็นไดวาปญหาในการอนุรักษทรัพยากรปาไมนั้น มนุษยเรามักเปนตัวปญหาใหญ
นอกจากนั้นก็มีอันตรายจากไฟปา ปญหาโรคและแมลง ตลอดจนสภาพลมฟาอากาศและ
สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ซึ่งจะตองหาทางปองกัน ปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการอนุรักษไดประสบ
ผลสําเร็จตอไป 
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7.  อนาคตของปาไมในประเทศไทย 
 
 สิ่งที่แนนอนที่สุดสําหรับอนาคตของการปาไมของไทย คือ การลดนอยถอยลงของพื้นที่
ปาและกําลังผลิตของปา เนื้อที่ปาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
แรก (พ.ศ. 2504 – 2509) จํานวน 156 ลานไร หรือประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร และเม่ือ
พลเมืองเพ่ิมขึ้นก็จะลดลงเหลือ 125 ลานไร หรือประมาณ 200,000 ตารางกิโลเมตร แยกเปน
ปาตนน้ําลําธาร 100,000 ตารางกิโลเมตร และปาผลิตอีก 10,000 ตารางกิโลเมตร ถาหาก
สามารถรักษาปาไมใหเปนไปตามแผนนี้อยางแทจริงก็จะเปนที่นายินดีเปนอยางยิ่ง แตปรากฏ
วาเม่ือผานแผนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514 และมาถึงแผนฯ ฉบับที่ 3 คือระหวาง พ.ศ. 
2515 – 2519 เน้ือที่ปาไมไดถูกบุกรุกลดนอยถอยลงเหลือเน้ือที่ปาไมไมถึงรอยละ 40 จากเดิมที่
วางไวรอยละ 50 ของเนื้อที่ประเทศ และมีแนวโนมจะลดลงเรื่อย ๆ จนสิ้นแผนฯ ฉบับที่ 9 จะ
เหลือพ้ืนที่ปาไมถึง 100,000 ตารางกิโลเมตร เหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาสาเหตุและ
หาวิธีแกไขเพ่ือใหปาเทาที่มีไมถูกทําลายอีกตอไป รวมทั้งหาวิธีเพ่ิมผลผลิตของปาไมในเนื้อที่
เหลืออยูนี้ใหอํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกประเทศชาติและประชาชนใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได นอกจากงานเกี่ยวกับดานบริการ และการสงเสริมเผยแพรเพ่ือใหประชาชนรูสึก
รักและหวงแหนทรัพยากรปาไมแลว ก็ควรที่จะไดหันมาพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับอนาคตของการปาไมของประเทศไทย คือ 
 
 7.1 นโยบายการจัดการปาไม เน้ือที่ปาไมของประเทศไทยจํานวน 119 ลานไร มี
รัฐบาลเปนเจาของและดําเนินการแตผูเดียว เปนการสุดวิสัยที่กรมปาไมจะสามารถจัดการปาให
ใหบรรลุจุดประสงคตามที่นักวิชาการปาไมมุงหวังและตั้งใจไวได จะเห็นวาปาทุกวันน้ีถูกทําลาย
จากการทําไรเลื่อนลอย จากการแผวถางปาเพ่ือจําไร ทําเปนที่ดินจัดสรร และการทําไมที่ไมถูก
ตามกฎหมาย สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีทําใหสภาพปาเสื่อมโทรมและกลายเปนที่รกรางวางเปลาหรือ
เหลือแตไมที่ไรคาใหผลิตผลต่ํา ไมไดอํานวยประโยชนอยางเต็มที่ตามความมุงหมาย นอกจาก
ปาที่จัดการเพื่อผลิตผลทางไมแลว รัฐยังมีปาที่จําเปนจะตองจัดการปองกันรักษาไวใหเปนปา
เอนกประสงคเพ่ือสาธารณะประโยชน เชน เปนตนนํ้าลําธาร อุทยานแหงชาติ และประโยชน
ทางออมอ่ืน ๆ จึงควรที่รัฐจะวางนโยบายมุงหนักไปในการจัดการปาที่จัดไวสําหรับเปนปา
ปองกันภัย (Protection forest) หรือเปนปาเพ่ือเอนกประสงค (mutiple purpose) ใหมากที่สุด 
เน่ืองจากเปนปาสาธารณะประโยชน การท่ีจะหวังใหเอกชนเขาชวยดําเนินการในปาประเภทน้ี
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 7.2  การปลูกสรางสวนพืชปา กรมปาไมไดเร่ิมปลูกสรางสวนสักมาตั้งแตป พ.ศ. 2479 
แตเปนการดําเนินการโดยความริเริ่มของปาไมภาคในอดีต โดยไมไดรับงบประมาณสําหรับปลูก
สรางจากรัฐบาลแตอยางใด ตอมาในป พ.ศ. 2484 จึงไดรับงบประมาณสําหรับปลูกสรางสวนพืช
ปาเปนตนมา จนถึงป พ.ศ. 2514 ปรากฏมีสวนปาไมสัก 152,232 ไร สวนไมกระยาเลย 
106,266 ไร รวม 258,498 ไร ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 – 
2519 กรมปาไมและองคการอุตสาหกรรมปาไมไดปลูกสรางสวนปาไมสักและไมกระยาเลยอีก
รวมปละ 50,000 ไร ในที่ปาอันรกรางวางเปลา หรือปาที่มีสภาพเส่ือมโทรม แตเม่ือพิจารณา
ตามขอเท็จจริงแลว พ้ืนที่ปาตามตนนํ้าลําธารทางภาคเหนือไดถูกทําลายไปมากกวา 14 ลานไร 
รวมที่ปาที่อยูใกลที่ชุมชนหรือทางคมนาคมที่ถูกบุกรุกเพ่ือการเพาะปลูกอีกหลายลานไร ทั้งยังมี
การลักลอบตัดไมเกินกําลังผลิตของปาอีกจึงทําใหปริมาณไมมีคาในปาลดนอยลง ในปา
ธรรมชาติซึ่งประกอบไปดวยไมนานาชนิดแตที่สามารถนํามาใชประโยชนเปนสินคาไดมีไมก่ี
ชนิด และกําลังเหลือนอยลงทุกที ดังนั้นการเพ่ิมผลผลิตปาไมโดยการปลูกสรางสวนพืชปาจึง
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และตองทุมเทกันอยางจริงจังเพื่อทดแทนปาที่ถูกทําลายไปใหไดจึงจะมี
ไมเพียงพอแกความตองการใชไมของประเทศในอนาคตได แตดวยเหตุที่มีงบประมาณนอยไม
พอกับความตองการ เม่ือเทียบกับเนื้อที่ปาที่ถูกทําลายหรือปาที่ใหผลผลิตต่ําซ่ึงมีอยูมากมาย 
การปลูกสรางสวนพืชปาจึงควรพิจารณาปลูกในที่เหมาะสมถูกตองตามวัตถุประสงคตามกําลัง
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 อยางไรก็ตาม การปลูกสรางสวนพืชปาควรใชเมล็ดและกลาไมพันธุดีที่ไดรับการ
คัดเลือกแลวเทาน้ัน เพ่ือวาผลิตผลจากสวนพืชปาในอนาคตจะไดแตไมที่มีคุณภาพดีคุมคากับ
การลงทุน 
 
 7.3  การศึกษาในดานพันธุศาสตรปาไม เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาปาไมของชาติ
กําลังถูกทําลายลงทุกวัน พันธุไมที่มีลักษณะพันธุดีเดนที่ขึ้นอยูในปาก็นับวันที่จะสูญส้ินไป 
เน่ืองจากคนทําไมหรือลักลอบตัดไมตางก็เลือกตัดแตไมที่มีลักษณะดี พันธุไมที่เหลือในปาสวน
ใหญจึงมีลักษณะไมดี การปลูกสรางสวนพืชปาเกือบทุกแหงตางก็จางชาวบานเก็บเมล็ดพันธุ
จากชาวบาน โดยไมไดมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุจากแมไมที่ดี จึงเปนเรื่องที่นาคิดถึงอนาคตของ
คุณภาพไมในสวนพืชปาเปนอยางยิ่ง กิจการปาไมทางดานพันธุศาสตรจึงนับวันที่จะสําคัญ
ยิ่งขึ้น 
 
 7.4  การดําเนินงานในดานการอนุรักษ กิจการปาไมดานการอนุรักษนับวามีความจํา
เปนมากขึ้นทุกวันเนื่องจากปาไมบริเวณตนนํ้าลําธารถูกทําลายเปนอันมาก ทําใหเกิดการกัดชะ
หนาดิน การพังทลายของดินและการเกิดอุทกภัยหรือความแหงแลงเขามาแทนที่ สิ่งเหลาน้ีเปน
เหตุนําไปสูความเส่ือมโทรมทางเศรษฐกิจและกระทบกระเทือนตอชีวิตความเปนอยูตลอดจน
การอยูดีกินดีของประชาชน จึงควรที่จะรีบแกไขปรับปรุง ใหแหลงตนน้ําลําธารมีสภาพดียิ่งขึ้น 
โดยการพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 7.4.1 ควรกําหนดบริเวณปาที่จัดไว เพ่ือเปนตนน้ําลําธารใหแนนอนแลวเขา
ดําเนินการควบคุมปองกันไมใหมีการทําลายปาเพ่ิมขึ้นจากที่เปนอยูไดอีก 
 7.4.2  ควรกําหนดขอบเขตที่ยอมใหเปนแหลงทํามาหากินของชาวเขา โดยควบคุม
ไมใหมีการเคลื่อนยายถิ่นฐานและทําไรเลื่อนลอย แลวพยายามสงเสริมชวยเหลือใหปลูกพืชผล   
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 7.4.3  ในบริเวณปาที่ถูกแผวถาง รกรางวางเปลา หรือปราศจากพืชคลุมดิน ก็ควร
จะปลูกสรางปาหรือพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการกัดชะของน้ําฝน ชนิดไมที่ปลูกไมจําเปนจะตอง
เปนไมเพ่ือการคาเสมอไปควรเปนไมโตเร็ว มีการคายน้ํานอย สามารถที่จะยึดดินและปกคลุมให
ดินมีความชุมชื้นอยูเสมอ 
 7.4.4  ปองกันมิใหเกิดไฟไหมปา ไฟปาสวนใหญเกิดจากมนุษย ไฟปาเปนปจจัยที่
ทําลายแผนการปลูกสรางสวนพืชปาและพืชคลุมดินอยางรายแรงที่สุด ทําใหเกิดการ   ชะลาง
หนาดิน ทําลายความอุดมสมบูรณของดิน และเกิดการสูญเสียน้ําเน่ืองจากนํ้าไหลบาหนาดิน 
(Surface runoff) จึงควรที่จะพิจารณาหามาตรการอยางใดอยางหน่ึงรวมทั้งมีกําลังพนักงาน
เจาหนาที่คอยตรวจตราปองกันมิใหเกิดไฟปา หรือชวยลดอัตราการเกิดไฟไหมใหเหลือนอยลง 
 7.4.5  ถาหากสภาพภูมิประเทศมีความชันมาก และดินอยูในสภาพที่ไมคงทน ควร
จะหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอ่ืน นอกจากปลูกปาและพืชคลุมดินเทาน้ัน 
 7.4.6  ในที่บางแหงอาจจําเปนตองอาศัยการกอสรางทางวิศวกรรมเขาชวยควบคู
กันกับการปลูกปา เชนอาจตองทําการปรับพ้ืนที่ตามลาดเขา หรือสรางฝายก้ันนํ้า (check dam) 
เพ่ือกักเก็บนํ้าและตะกอนไมใหไหลรุนแรงจนเปนอันตรายตอพ้ืนที่กสิกรรมและอ่ืน ๆ ที่อยู
ตอนลางของลุมนํ้าน้ัน ๆ  
 7.4.7  ควรจะมีการปองกันการพังทลายของดินตามริมฝงนํ้า และเนื่องมาจากการ
ทําถนนเพราะวาการตกตะกอนในลํานํ้าทั่วไปในขณะนี้เกิดจากสาเหตุดังกลาวนี้ไมนอยไปกวา
การทําไรเลื่อนลอยบริเวณตนนํ้าเลย 
 7.4.8 ควรจะไดใหการศึกษาอบรมและเผยแพรความรูแกประชาชนและเจาหนาที่
ของรัฐบาลในทุกระดับชั้นใหทราบถึงประโยชน คุณคาของทรัพยากรปาไม รวมทั้งวิธีการ
อนุรักษดิน น้ําและปาไม ซึ่งเปนปจจัยเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน 
 
 7.5  ผลิตผลปาไมและการใชประโยชนปาไม ผลิตผลปาไมของไทยเคยทํารายไดให
ประเทศปละมาก ๆ ทําสถิติเปนอันดับสองรองลงมาจากขาว แตปจจุบันนี้รายไดของไมสักหรือ
ของปาแทบจะไมติดอันดับเลย เน่ืองดวยปจจุบันความตองการใชไมของประชาชนเพิ่มขึ้นทุกวัน 
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 ในดานการใชประโยชนไม ประเทศไทยนอกจากไมสักและไมกระยาเลยที่ใชทําเปน
สินคาอยูในเวลานี้แลว เรายังมีไมชนิดตาง ๆ อยูมากมาย โดยเฉพาะพวกไมเน้ือออนที่โตเร็วถา
ไดมีการทดลองคนควานํามาใชประโยชนได จะทําใหรายไดจากผลิตปาไมเพ่ิมขึ้นมากมาย 
ปจจุบันประเทศญี่ปุนสั่งซ้ือไมจากตางประเทศจํานวนมาก แตเปนการซื้อมาในรูปของวัตถุดิบ
เพ่ือปอนโรงงานอุตสาหกรรมแลวกลับสงออกไปขายตางประเทศในรูปผลิตภัณฑที่สําเร็จรูป 
เชน ไมอัด เปนตน ความจริงประเทศไทยมีวัตถุดิบมากแตขาดการใชประโยชน เชน โรงงานทํา
เยื่อไมและกระดาษ รัฐบาลนาจะสงเสริมใหมีมากขึ้น อยางนอยก็ควรมีแผนการผลิตเยื่อกระดาษ
ใหเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ โรงงานทําไมอัดเชฟวิ่งบอรดปารติเกิลบอรด ซิป
บอรด เหลาน้ี เหลาน้ีควรจะสงเสริมใหมีมากขึ้น โดยเฉพาะเศษไมปลายไมที่เหลืออยูมากมาย
จากโรงเลื่อยหรือโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไมอ่ืน ๆ รัฐควรจะสงเสริมใหสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมตอเน่ือง (integrated industries) เพ่ือใชประโยชนจากเศษไมเหลาน้ี 
 

8.   สรุป 
 
 ปาไม หมายถึงพ้ืนแผนดินทั้งหมดที่มีพันธุไมนานาชนิดขึ้นอยูรวมกัน รวมตลอดไป
จนถึงสัตวปา แมลงและจุลินทรียตาง ๆ ที่มีอยูในบริเวณเหลาน้ัน ทั้งที่อยูเหนือพ้ืนดิน บนผิวดิน
หรือในดิน และโดยเฉพาะอยางย่ิงมีไมยืนตนทุกขนาดเปนสวนประกอบที่สําคัญและเห็นได
เดนชัด นอกจากนั้นยังเปนที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 
 ปาไมเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชนอยางยิ่งตอมนุษย ประโยชนนั้นมีทั้ง
ทางตรงและทางออม ประโยชนทางตรงไดจากการนําไมและผลิตภัณฑจากไมมาใชเปนปจจัยสี่
ของมนุษย ประโยชนทางออมของปาไมจะเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมอ่ืน เชน ทําใหมีฝนตก
เพ่ิมขึ้น บรรเทาความรุนแรงของลม ปองกันการสูญเสียดิน บรรเทาและปองกันอุทกภัยและชวย
ใหมีน้ําใชไดตลอดทั้งป เปนตน 
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 ปาไมในประเทศไทยแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ ปาไมผลัดใบและ
ปาผลัดใบ โดยปาไมผลัดใบประกอบดวยปาชนิดยอย ๆ ไดอีก 4 ชนิด คือ ปาดิบเมืองรอน ปา
สน ปาพรุหรือปาบึง และปาชายหาด สําหรับปาดิบเมืองรอนยงัแบงยอยออกเปน 3 ชนิด คือ ปา
เบญจพรรณ ปาแพะหรือปาแดงหรือปาโคกหรือปาเต็งรัง และปาหญา 
 ปญหาของปาไมในประเทศไทยทั่วไปเกิดจกการลักลอบโคนและเผาทําลายปาใน
บริเวณตนนํ้าลําธารเพ่ือนําที่ดินไปทําไรเลื่อนลอย การบุกรุกปาเพ่ือนําที่ดินไปทํากิน การตัดไม
เพ่ือทําฟนและเผาถาน และการลักลอบตัดไมมีคาเพ่ือการคาไมแปรรูปและใชสอยสวนตัว 
 การแกไขปญหาปาไมดําเนินการโดยรัฐ ซึ่งสวนใหญมักดําเนินการจัดการปาไมโดยใช
พระราชบัญญัติเก่ียวกับปาไมฉบับตาง ๆ การสงวนรักษาทรัพยากรปาไมจะทําในรูปของ
อุทยานแหงชาติ สวนพฤกษศาสตรตลอดจนการเรงรัดปลูกปาในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม อยางไรก็
ตามการยึดถือแนวปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจะเปนการ
สงวนรักษาทรัพยากรปาไมที่ดีที่สุด 
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แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
1.   ปาไมที่มีพ้ืนที่กวางขวางมากที่สุดในประเทศไทยเปนปาชนิดใด 
 (1)  ปาดิบ   (2)  ปาสน 
 (3)  ปาพรุ   (4)  ปาแดง 
2.  การใชประโยชนจากปาไมขั้นสุดทายคืออะไร 
 (1)  ใชไมทําเสา   (2)  ใชไมทําเคร่ืองเรือน 
 (3)  เผาถาน   (4)  หาของปาขาย 
3. อุทยานแหงชาติเขาใหญ อยูในทองที่จังหวัดใด 
 (1)  กาญจนบุรี   (2)  ชัยภูมิ 
 (3)  ปราจีนบุรี   (4)  อุบลราชธานี 
4. เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขยีว อยูในทองที่จังหวัดใด 
 (1)  เชียงใหม   (2)  นครศรีธรรมราช 
 (3)  ชัยภูมิ   (4)  กระบี ่
5. ปาโกงกางมักอยูบริเวณใดของประเทศ 
 (1)  ภาคเหนือ   (2)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 (3)  ภาคกลาง   (4)  ภาคใตและภาคตะวันออก 
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