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บทที่ 2
ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
2.1 ปาไม (Forest)
ปา ไมเ ปน ที ่เ ขา ใจของบุค คลทั ่ว ไปที ่ค ลา ยๆ กัน คือ เปน พื ้น ที่ที ่ป กคลุม ดว ยไมป า
หลากหลายชนิดและขนาดใหญลดหลั่นกันจนถึงเทาหัวเข็มหมุด รวมทั้งมีสัตวปานานาชนิดเปน
องคประกอบหนึ่งดวย
ความเขาใจดังกลาวแตกตางไปจากนักนิเวศวิทยาปาไมที่ใหคําจํากัดความไววา ปา หมายถึง
สังคมของต นไม และสัตวนานาชนิด ที่ อาศัยอยูปกคลุมพื้น ที่ และใช น้ํ า อากาศและธาตุ อาหาร
ตอบสนองความเจริญเติบโต โดยใหผลิตผลและสิ่งบริการอันจะขาดเสียมิไดตอมนุษย
คําจํากัดความของนักนิเวศวิทยาปาไม อธิบายใหเห็นวาปาไมนั้นจะตองเปนพื้นที่ที่มี
ตนไม ปกคลุม อีกนัยหนึ่งก็คือ ที่ใดเปนปาที่นั้นตองมีตนไม เมื่อพิจารณาอยางใกลชิดแลวจะพบวา
คําจํากัดความนี้ ถาได ถูกนํามาใชในปจจุบันปาเมืองไทยคงไม เหลือแลว ทั้งนี้ การบุกรุกพื้ นที่ ป า
สามารถทําไดงายมาก และเพื่อใหการควบคุมปาของรัฐเกิดผลดี รัฐจึงใหคําจํากัดความไวใ น
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 วา
“ปา หมายถึง ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน”
จากคําจํากัดความนี้ ทําใหรัฐบาลยังคงมีพื้นที่ปาไมถึงรอยละ 47 ของพื้นที่ประเทศ แต
ความจริงแลวจากขอมูลในป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยมีปาปกคลุมเพียงรอยละ 28 เทานั้น ซึ่งตาม
ในระเบียบกรมปาไม พ.ศ. 2530 ไดกําหนดลักษณะของปาไวคือ ปาสมบูรณ และปาเสื่อมโทรม
โดยไดกําหนดลักษณะของปาเสื่อมโทรมไว ดังนี้
“ปาเสื่อมโทรม คือ พื้นที่ปาที่มีไมมีคาที่ลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และยาก
ที่จะฟนฟูสูสภาพธรรมชาติได” หรือ
(1) มีลูกไมไมเกิน 20 ตน/ไร
(2) มีไมขนาดเสนรอบวงที่สูงเพียงอก 50-100 ซม. ไมเกิน 8 ตน/ไร
(3) มีไมขนาดเสนรอบวงที่สูงเพียงอกโตกวา 100 ซม. ไมเกิน 2 ตน/ไร
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม

5

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

(4) รวมไมทุกขนาด (1)–(3) ทั้งหมด ไมเกิน 16 ตน/ไร
การเสื่อมโทรมของปาไมเกิดจากหลายๆ สาเหตุ เชน การแผวถางปาเพื่อใชพื้นที่ทํา
เกษตรกรรม การตั ด ไม ใ ช ส อย การสร า งเส น ทางคมนาคม การตั้ ง ถิ่ น ฐาน และกิ จ กรรมทาง
สาธารณูปโภคอื่นๆ ดวยสาเหตุดังกลาว ปริมาณการถูกทําลายจึงแตกตางกัน ตางเวลาและสถานที่
โดยภาพรวมแลว แสดงไวในตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกในชวงเวลาหนึ่งๆ
ป พ.ศ.
2481
2493
2504
2516
2518
2521
2525
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535

6

พื้นที่
รอยละ
72.00
66.00
53.00
43.00
38.00
34.00
30.52
29.40
29.00
28.53
28.03
27.95
27.34
26.64
26.34

บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม

ลานไร
230.4
211.2
169.6
137.6
121.6
108.8
97.7
94.1
92.8
91.3
89.4
87.5
85.2
85.2
84.3
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ตารางที่ 2.1 พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกในชวงเวลาหนึ่งๆ (ตอ)
ป พ.ศ.

พื้นที่
รอยละ
26.02
25.88
25.62
25.56
25.44
25.34
25.19
33.22
31.44

2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544

ลานไร
83.3
82.8
82.0
81.8
81.4
81.1
80.6
106.3
100.6

พื้นที่ปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2481-2544

80.00
70.00
60.00
รอยละ
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253
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252
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252

1

252
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252
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251
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251
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250
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248

1

0.00
ป พ.ศ.

ภาพที่ 2.1 พื้นที่ปาของประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2481–2542 มีการลดลง แตชวงป พ.ศ. 2543–2544
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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2.1.1 ประเภทของปาไม
นักวิชาการวนศาสตร ไดแบงประเภทของปาไมไว 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. ปาไมผลัดใบ แบงยอยออกเปน
1) ป า ดิ บ เมื อ งร อ น (Tropical Evergreen Forest) เป น ป า ที่ อ ยู ใ นเขตที่ มี
มรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้ําฝนมาก แบงแยกออกไดดังนี้
1.1) ปาดิบชื้น (Tropical Rain Forest or Moist Evergreen Forest) พบมาก
ทางภาคใตและภาคตะวันออก ลักษณะเปนปารกทึบ มีไมหลายชั้นเรือนยอด ชนิดไมที่สําคัญไดแก
ไมยาง สยา ไขเขียว หลุมพอ ตีนเปดแดง ขนุนนก เปนตน ไมพื้นลางรกทึบ ประกอบดวยไมพุม
ไมสกุลปาลม หวาย ไมเลื้อย และไมในวงศขิงขา (Zingiberaceae)
1.2) ปา ดิ บ แล ง (Dry Evergreen Forest) พบทั่ ว ทั้ ง ประเทศในระดั บ
ความสูง 300-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล และมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,000-1,500 มม. / ป ชนิดไม
ที่พบมาก ไดแก ตะเคียนหิน ยางนา สมพง มะคาโมง ปออีเกง กัดลิ้น กระเบากลัก พลอง ตะแบก
ขอยหนาม มะไฟ ลําไย ไมพื้นลางมักเปนหวาย และขิงขา แตไมรกทึบเทากับปาดิบชื้น พันธุไมที่
เปนดัชนีของปาดิบแลง คือ ขอยหนาม แกว พลอง กระเบากลัก มะไฟ ลําไย เปนตน
1.3) ป า ดิ บ เขา (Hill Evergreen Forest) พบอยู สู ง 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นไป ปริมาณน้ําฝน 1,000-2,000 มม./ป พบมากทางภาคเหนือ ภาคกลางบางพื้นที่ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ พันธุไมที่สําคัญและเปนตัวชี้วัดประเภทปา ไดแก ไมวงศกอ
(Fagaceae) สนสามพันป พญามะขามปอม พญาไม กําลังเสือโครง ทะโล จําป จําปา มณฑาดอย
บางพื้นที่อาจมีสนขึ้นปะปน ไมพื้นลางไดแก เฟรน ขิงขา กลวยไมดิน ตามเปลือกของไมยืนตน
มีมอสและไลเคนสขึ้นปกคลุม เนื่องจากมีความชื้นในอากาศสูง
2) ปาสน (Coniferous Forest) เปนปาที่กระจายเปนหยอมๆ ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางครั้งพบปะปนกับปาเต็งรังและปาดิบเขา
3) ปาพรุหรือปาบึง (Swamp Forest) เปนปาที่อยูตามที่ราบลุมน้ําขังอยูเสมอ
และตามฝงทะเลที่มีโคลนเลน แบงยอยออกเปน
3.1) ปาบึงน้ําจืด (Fresh-water Swamp Forest) เปนปาที่ขึ้นบนพื้นที่ลุมต่ํา
น้ําจืดทวมขังเปนครั้งคราวโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนและแหงในฤดูแลง พบในที่ลุมต่ําริมฝงแมน้ํา
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ลําธารทั่วทุกภาคของประเทศ พื้นปาจะไมมีการสะสมซากพืชและอินทรียวัตถุมากนัก พันธุไม
ที่พบ ไดแก ชุมแสง กระเบาน้ํา จันทรกะพอ แคน้ํา อินทนิลน้ํา จิกน้ํา แฟบน้ํา เปนตน
3.2) ปาพรุ (Peat Swamp Forest) หมายถึง สังคมพืชปาดิบชนิดพิเศษที่
มีลักษณะเฉพาะตัว เกิดในที่ลุมต่ําเปนแองน้ําขัง สะสมซากพืช อินทรียวัตถุ และดินอินทรีย (peat)
หนาตั้งแต 0.5-5.0 ม. หรือมากกวา พบทั้งบนภูเขาสูงที่เกิดการยุบตัวของพื้นดิน เชน พรุอางกา
ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท และบริเวณที่ราบใกลชายฝงทะเล การเกิดโดยมีสันทรายปดกั้น
ชายทะเล ทําใหพื้นที่น้ําสวนหนึ่งแยกออกเกิดเปนทะเลใน ซึ่งเมื่อระยะเวลานานไปน้ําเค็มจะถูก
ชะลางไปกลายเปนทะเลสาบน้ําจืด ตอมามีพืชน้ําและพรรณไมชนิดตางๆ ขึ้น มีการสะสมของซาก
พืชและอินทรียวัตถุอยางตอเนื่องหลายรอยป จนเกิดดินอินทรียเปนชั้นหนา พรรณไมปรับตัวให
สามารถขึ้ น ได ใ นพื้ น ที่ พรรณไม ที่ พ บ ได แ ก หลุ ม พี กะพ อ แดง หมากแดง สะเตี ย ว ช า งไห
ขี้หนอนพรุ ตีนเปดพรุ เสม็ด เปนตน
4) ปา ชายเลน (Mangrove Forest) พบตามชายฝง ทะเลที่เ ปน ดิน เลน
น้ํา ทวมถึง พรรณไมที่สําคัญสวนใหญเปนไมในวงศ Rhizophoraceae เชน โกงกางใบใหญ
โกงกางใบเล็ก พังกา แสม ลําพู ลําแพน เปนตน
5) ปาชายหาด (Beach Forest) พบตามชายฝงทะเลที่มีลักษณะของกรวด
โขดหิน และดินทราย พรรณไมที่พบ ไดแก สนทะเล กระทิง หูกวาง นนทรี รักทะเล จิกทะเล
เตยทะเล เปนตน
2. ปาผลัดใบ แบงยอยออกเปน
1) ป า เบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) พบทั่ ว ไปทุ ก ภาคของ
ประเทศ ยกเวนภาคใต โดยทั่วไปเปนปาโปรง มีไผชนิดตางๆ ขึ้นอยูมาก ในฤดูแลงตนไมจะมีการ
ผลัดใบ และมักมีไฟปาไหมทุกป พรรณไมที่เปนดัชนี ไดแก ไผ ทางภาคเหนือและภาคกลาง
ตอนบนมักมีไมสักขึ้นปะปนภายในปาดวย พรรณไมที่พบ ไดแก แดง ประดู ชิงชัน มะคาโมง
เก็ดแดง งิ้วปา ตะแบก มะกอก รกฟา มะเกลือ เปนตน
2) ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) บางครั้งเรียกปาแดง ปาแพะ หรือ
ปาโคก พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ รอยละ 70-80 ของพื้นที่ปาประเภทตางๆ
ที่พบในภาคนี้ ดินในปาเปนดินทรายและดินลูกรัง ลักษณะปาโปรง ตนไมสวนมากมีขนาดเล็กและ
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
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ขนาดกลาง เนื้อไมแข็งและแกรง พรรณไมที่สําคัญ ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม กราด
มะขามปอม แสลงใจ กระโดน เปนตน ไมพื้นลางโดยทั่วไป พบ หญาเพ็ก และไผชนิดตางๆ ไฟปา
ไหมเปนประจําเกือบทุกป
3) ทุ ง หญ า (Savana Forest) เป น ป า ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ ป า ธรรมชาติ
ประเภทอื่นๆ ถูกทําลาย ดินเสื่อม จึงมีหญาขึ้นมาแทนที่ ในบริเวณพื้นที่ไรราง สวนใหญพบหญาคา
หญาชันอากาศ พง สาบเสือ อาจมีตนไมขึ้นอยูหางๆ เชน กระโดน ประดู เปนตน
2.1.2 ปริมาณไมยืนตนในปา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดวิเคราะหขอมูลของกรมปาไมและ
เอกสารงานวิจัยหลายสถาบัน บรรยายไวในป พ.ศ. 2531 วาประเทศไทยมีปริมาตรไมในป พ.ศ. 2521
ประมาณ 174.18 ลานลูกบาศกเมตร โดยอาศัยขอมูลจากงานวิจัยตางๆ ไดคาเฉลี่ยความหนาแนน
แยกเปนปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาเบญจพรรณที่มีไมสัก ปาสนเขา ปาดิบแลง และปาดิบชื้น
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2 ซึ่งจะเห็นไดวาเนื้อที่หนึ่งไรของปาเมืองไทยจะมีปริมาตรไมระหวาง
15-47 ลูกบาตรเมตร เฉลี่ย 30 ลูกบาศกเมตร ขอมูลดังกลาวนี้เปนลักษณะของปาที่เปนธรรมชาติ
แตถาปา เสื่อมโทรมแล ว ปริมาตรไมจะมีนอ ยกวานี้ มาก ควรจะนอ ยกวา 5 ลู กบาศก เมตร/ไร
อยางไรก็ตาม ความหนาแนนของปริมาตรไมนี้จะผันแปรไดตามลักษณะและชนิดปา ลักษณะ
ภูมิประเทศ ชนิดดิน โครงสรางทางธรณีและภูมิอากาศ
การศึกษาจากเอกสารการวิจัยที่ดําเนินการทั่วประเทศระหวาง พ.ศ. 2514 ถึง
พ.ศ. 2526 และตามชนิดของปาพบวา ความหนาแนนของตนไมมีคาระหวาง 10-230 ตน /ไร ลูกไม
120-1,300 ตน/ไร และกลาไม 3,000-11,500 ตน /ไร ผลงานวิจัยดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นอยางเดนชัดวา
ปริมาณไมในปาทุกชนิดจะมีปริมาณลดหลั่นตามขนาดของตนไม ดังแสดงในภาพที่ 2.2 กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ ปริมาณตนไมตอพื้นที่จะมีมากในขณะที่ตนไมยังเล็กอยู แลวคอยๆ ลดจํานวนลงไป
เมื่อมีขนาดเพิ่มขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีที่วา ปาธรรมชาติที่ปราศจากการรบกวนนั้น ลักษณะ
เสนกราฟจะเปน L-Shaped Characteristcs หรือมีลักษณะเปนกราฟรูปรางตัว L
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ความหนาแนน

ปาดิบเขา
ปาดิบชื้น
ปาชายเลน
ปาเบญจพรรณ

ขนาด
กลาไม
ตนไม

ลูกไม

ภาพที่ 2.2 ลักษณะกราฟความสัมพันธระหวางขนาดตนไม และความหนาแนนของตนไม

ดวยลักษณะดังกลาว เปนผลสืบเนื่องทําใหเห็นอยางเดนชัดอีกวา ความหนาแนนของ
ตนไมยิ่งมีนอยในปาที่สมบูรณ จะมีปริมาตรมากกวาพื้นที่เทากันของปาที่ไมสมบูรณ กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ป าที่ มี ตนไม นอยและปริ มาตรมากจะมีความสมบู รณมากกวาปาที่ มี ตนไม มากและ
ปริมาตรนอย หรือตนไมใหญปริมาตรมากจะมีนอยตนเฉพาะในปาที่สมบูรณ สวนปาที่ไมสมบูรณ
อาจจะดวยลักษณะดินหรือปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของตนไม เชน
ปจจัยดานภูมิอากาศ ปจจัยดานดิน ปจจัยดานภูมิประเทศ เปนตน

บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
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ตารางที่ 2.2 ปริมาตรไมเฉลี่ยในปาประเภทตางๆ ของประเทศไทย ที่ประเมินไวในเอกสารงานวิจัยตางๆ
จํานวนตนไม ( ตน/ไร )
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เต็งรัง
เบญจพรรณ
เบญจพรรณที่มีไมสัก
สนเขา
ดิบแลง
ดิบชื้น
ชายเลน
ดิบเขา
เฉลี่ย

ตนไม

ลูกไม

30
20
20
10
230
25
-

300
150
500
230
1,300
120
-

ความหนาแนน
( ลบ.ม./ไร )
5,500
3,200
25
28
47
5,480
25
11,500
33
3,000
20
11,440
30

กลาไม

ปริมาตร
ลบ.ม.
1. ภาคเหนือ 82,900,022
2. ภาคอีสาน 39,776,910
3. ภาคกลาง 20,250,075
4. ภาคใต 31,250,635

174.18 ลาน ลบ.ม.

หมายเหตุ
1. ปาทุก ชนิด เหลานี้มีทั้ง ไมที่มีคุณ คาทางเศรษฐกิจ และไมมีคุณ คาทางเศรษฐกิจ
ขึ้นปะปนกันอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
2. ตนไม คือ ไมที่มี ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (Diameter at breast height, DBH)
โตกวา 10 เซนติเมตร สวนลูกไม คือ ไม ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (DBH) เล็กกวา
10 เซนติเมตร แตสูงกวา 1.30 เมตร และกลาไม คือ ไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (DBH)
เล็กกวา 10 เซนติเมตร และสูงนอยกวา 1.30 เมตร ปาไมสมบูรณ มักจะมีปริมาตรตนไมมาก
แตปริมาณนอย คือ คุณภาพต่ํานั่นเอง หรืออาจกลาวไดอีกแงมุมหนึ่งก็คือ ปาที่มีคุณภาพดีจะมี
ตนไมนอยกวาปาที่มีคุณภาพดอยกวา
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2.1.3 ผลผลิตจากปาไมแบบยั่งยืน
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดเชนเดียวกับทรัพยากรประมง สัตวปา
มนุษ ย และเกษตรกรรม ดัง นั้น หากอาศัย หลัก การทางวิช าการที่ถูก ตอ งแลว ผลผลิต จากปา
จะสามารถเอื้ออํานวยใหเกิดผลผลิตอยางสม่ําเสมอตลอดไปหรือแบบยั่งยืน (sustained yield)
ซึ่งหมายถึงวา ทรัพยากรประเภทนี้จะมีการเพิ่มพูนเกิดขึ้น และมีการนําเฉพาะสวนที่เพิ่มพูนมาใช
ประโยชนเทานั้น ซึ่งจะทําใหเปนไปตามหลักการผลผลิตแบบยั่งยืนในปริมาณที่คงที่หรือใกลเคียง
ตลอดไป แตถาเพิ่มความเอาใจใสโดยการใชเทคโนโลยีและนําผลวิจัยมาชวยจัดการปาแหงนั้น
จะมีผลทําใหผลผลิตแบบยั่งยืนที่ไดเฉพาะสวนเพิ่มพูนมากกวาความเพิ่มพูนปกติได ลักษณะการเพิ่ม
ผลผลิตแบบนี้เรียกวา ผลผลิตแบบกาวหนา (progressive yield) ซึ่งปจจุบันนี้ลักษณะการดําเนินการ
ดังกลาวไดแพรกระจายทั่วโลก สําหรับประเทศไทยนั้นมีบางสวนของงานปาไมไดดําเนินการ
ไปไกลพอสมควร
นักวิชาการปาไมเปนผูกําหนดปริมาณไมที่จะตัดมาใชประโยชน รวมทั้งกําหนด
ขนาดไมที่จะตัดมาใชประโยชนดังกลาว โดยยึดหลักการที่วาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีอายุขัยของ
ตัวเอง เชน มนุษยอาจมีชีวิตอยูไดโดยเฉลี่ย 70 ป ไมสัก 160 ป เหลานี้เปนตน ในทํานองเดียวกัน
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะมีชวงอายุหนึ่งที่ไมมีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มศักยภาพทางดานความคิด และ
ความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะมีระยะเวลาที่ชี้วาอัตราการเจริญเติบโตไมมีแลวหรือ
เทากับศูนย ดังแสดงในภาพที่ 2.3 จะเห็นไดวา เมื่ออัตราการเจริญเติบโตเปนศูนยนั้น จะมีอายุเฉลีย่
หนึ่งและจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (DBH) ที่โตที่สุดเปนเทาใด การปลอยใหตนไมขนาด
เทานี้อยูตอไปจะมีผลทางนิเวศวิทยาในแงของการสืบพันธุ การใหรมเงา การเปนตนน้ําลําธาร
การเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา และการใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตในเชิงเศรษฐกิจแลวไมมีผล
ในเชิงการเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น แตอาจสงผลกระทบตอการเพิ่มพูนของตนไมขางเคียงและใตรมเงา
ผลสุดทายความเพิ่มพูนจะไมคงที่ คือ นอยกวาที่ควรจะเปนจึงสงผลกระทบตอการใหผลผลิตแบบ
ยั่งยืนได ในทางตรงกันขามการตัดไมออกกอนอายุขัยที่จะมีอัตราเจริญเติบโตเปนศูนยแลว จะสงผล
กระทบตอ ผลผลิต แบบยั่ง ยื น ใหน อ ยลงได เ ช น กั น เพราะทํ า ใหเ กิ ด ภาวะความผิ ด ปกติ ใ นการ
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เจริญเติบโตแทนที่จากไมชั้นหนึ่งที่จะตัดใชประโยชนไดหรือไมสามารถใชประโยชนจากตนไมที่
โตเต็มที่ไดนั่นเอง
DBH
อัตราการเจริญเติบโตเทากับศูนย

20

อายุ(ป)

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางอายุของตนไม (ป) กับขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (Diameter
at breast height, DBH) และอัตราการเจริญเติบโตของตนไม
ปริมาณผลผลิตจากปาหรือความเพิ่มพูนจากปานั้น ในปาเขตรอนพบวามีอัตรา
ความเพิ่มพูนรายป (annual increment) อยูระหวาง 1-2 ลูกบาศกเมตร/เฮกแตร (6.25 ไร) สําหรับ
ประเทศไทยไดศึกษาโดยกรมปาไมเมื่อป พ.ศ. 2515 พบวา ปาดงดิบมีประมาณรอยละ 2.5 ปาผสม
ผลัดใบรอยละ 2.0 และปาเต็งรังรอยละ 1.5 ของปริมาตรไมยืนตน (growing stock) ดวยขอมูล
ดังกลาวนี้การนําไมหรือผลผลิตไมจากปามาใชนั้น ควรใหไดปริมาณตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้
การดูแลพื้นที่ปาจึงจําเปนตองทราบปริมาตรไมยืนตนของปานั้นๆ กอน ซึ่งสามารถจะทราบได
โดยการสํารวจปาเปนระยะๆ หรือใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อทราบความเพิ่มพูน
ของปาได
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การนําผลผลิตไมจากปามาใชนั้น ตองนําเฉพาะในสวนที่เพิ่มพูนและตัดไมที่มี
อัตราการเจริญเติบโตเปนศูนย โดยมีขนาดจํากัดระบุไวในทางปฏิบัติที่จะตัดออกไดนั้นมีหลักการ
อีกหลายหลักการ เชน วิธีการตัดจะตัดฟนแบบเลือกตัด (selection cutting) หรือจะใชวิธีตัดหมด
(clear cutting) ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ยังมีวิธียอยๆ อีกมากมาย แตที่เหมือนกันก็คือ จะกระทําไดก็ตอเมื่อ
การสืบพันธุธรรมชาติของปาหรือการโปรยเมล็ดของพันธุไมปาเกิดขึ้นไดเทานั้น จะเปดปาไดมาก
นอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับขอจํากัดนี้ ที่นาสังเกตก็คือ ระบบเลือกตัดจะตองเหลือแมไมเอาไวโปรย
เมล็ด 15 เปอรเซ็นตของจํานวนตนไมที่จะตัดฟนได และระบบตัดหมดจะเปดปาหรือตัดใหเกลี้ยง
ไดในขนาดพื้นที่ที่ไมใหญจนการโปรยเมล็ดไมทั่วถึงและไปสรางปญหาการพังทลายของดิน
อยางไรก็ตาม ยังมีขอปลีกยอยอีกหลายประเด็น เชน วิธีสํารวจและทําเครื่องหมายที่ตนไมที่ได
ขนาดตัดฟน ระบบชักลาก และการฟนฟูปา เปนตน
หลักปฏิบัติในการกําหนดพื้นที่การนําผลผลิตจากปาธรรมชาติมาใชนั้น จะแบงเปน
แปลงตัดฟน ถาเปนระบบเลือกตัดจะกําหนดรอบตัดฟนเปน 30 ป หมายความวา กําหนดพื้นที่
ทั้งหมดเปน 30 แปลง โดยยึดหลักที่วาเมื่อตัดไมแปลงแรกแลวเวียนตัดอีก 30 ปได เพราะไมชั้น
สองจะโตเปนไมชั้นหนึ่งไดทันทวงที สวนระบบตัดหมดนั้นจะตองกําหนดขนาดและรูปรางของ
แปลงตัดฟนโดยยึดหลักการที่วา เมื่อตัดหมดแปลงแรกแลว ก็กลับเวียนมาตัดอีกครั้งหนึ่ง ไมใน
แปลงแรกจะโตไดขนาดตัดฟนพอดี ซึ่งรอบตัดฟนนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน ชนิดปา
ลักษณะภูมิอากาศ ดิน ภูมิประเทศ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ฉะนั้นในการตัดฟนจึงตองศึกษาใน
รายละเอียดใหดีกอนดําเนินการ

2.2 การพัฒนางานปาไม
ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในเขตรอนจึงเหมาะตอการทําการเกษตรกรรม มีฝนตกชุก
ดินดีและอากาศเหมาะสม ในอดีตนั้นมีปาไมปกคลุมมากกวารอยละ 70 แลวลดลงเหลือรอยละ 53
ในป พ.ศ. 2504 เหลือรอยละ 39 ในป พ.ศ. 2516 เหลือรอยละ 34 ในป พ.ศ. 2519 เหลือรอยละ 31
ในป พ.ศ. 2525 เหลือรอยละ 29 ในป พ.ศ.2528 และเหลือรอยละ 28 ในป พ.ศ. 2531 ขณะนี้คาดวา
เหลือประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ สาเหตุสําคัญในการลดลงของพื้นที่ปาไม เนื่องจาก
มนุษยหรือการพัฒนาที่เกิดจากมนุษยและยิ่งจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 18 ลานคน
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ในป พ.ศ. 2492 จนถึงปจจุบัน 63 ลานคน ในป พ.ศ. 2549 พื้นที่ปาที่ถูกทําลายนั้นเนื่องจากการนํา
พื้นที่ปา ไปพัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําถนน การตั้งถิ่นฐาน เขื่อนพลังน้ํา การตัดไมใชสอย
และกิจการสาธารณูปโภคอื่นๆ
ที่นาสังเกตอยางยิ่งก็คือ จุดเริ่มตนจริงๆ นั้น เนื่องจากการตัดไมเปนสินคาออก เพราะ
การทําไมมาขายนั้นจะไดเงินตราเขาประเทศเพื่อการพัฒนาดานอื่นๆ ประเทศไทยเคยสงไม (สัก)
ออกเปนอันดับหนึ่งแลวคอยๆ ลดอันดับมาจนตองเปนผูสั่งไมเขาประเทศ ประเทศไทยเคยสงไมออก
ในอดีตมากกวา 1 ลานลูกบาศกเมตร ตอป ลดลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0.77 ลานลูกบาศกเมตร ในป
พ.ศ. 2522 และ 0.12 ลานลูกบาศกเมตร ในป พ.ศ. 2525 และปจจุบันมีการสงออกไมเฉพาะในรูป
ของเฟอรนิเจอร แตสั่งไมเขาประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 454,300 ลูกบาศกเมตร ในป พ.ศ. 2523
จนถึง 2 ลานลูกบาศกเมตร ในปจจุบัน ซึ่งไดจากประเทศลาว พมา มาเลเซีย เปนหลัก
การพัฒนาในอดีตและปจจุบัน ทําใหเกิดความกังวลของผูอยูในวงการปาไมอยางมากวา
ในอนาคตนั้นจะทําอยางไร เพราะแนวโนมการขาดแคลนไมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุดังกลาว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 รัฐบาลจึงไดยกเลิกสัมปทานปาไม เพื่อเปดโอกาสใหปาไดฟนคืน
สภาพในชวงระยะหนึ่งกอนแตยังคงเปดปาสําหรับราษฎรที่สามารถจะใชปาเปนที่เก็บหาของปาได
การกระทําดังกลาวในทางทฤษฎีแลวเปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาปาไมแบบยั่งยืนรูปแบบหนึ่ง
แตทางปฏิบัตินั้นยังเปนที่นาสงสัยวาจะไดรับผลมากนอยแคไหน อยางไร
รัฐบาลไดประกาศนโยบายปาไม พ.ศ. 2528 วาประเทศไทยควรมีพื้นที่ปาไมไมนอยกวา
รอยละ 40 โดยแบงเปนพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 25 ปาเพื่อผลิตไมแบบยั่งยืนรอยละ 15 ซึ่งจํานวน
หรือขนาดพื้นที่รอยละ 15 ของประเภทนี้ ควรเปนปาไม 3 กลุม กลุมแรกปาของรัฐ กลุมที่สอง
ปาชุมชน และกลุมสุดทายคือ ปาเอกชน ถาตางคนตางชวยกันพัฒนาการปาไมแลว เชื่อวาหลักการ
ผลผลิ ต ป า ไม แ บบก า วหน า (progressive yield) จะเกิ ด ขึ้ น เพราะได ใ ช ค วามรู แ ละงานวิ จั ย มา
เสริมสรางใหปาไมไดผลผลิตจากพื้นที่ 2 ไร/คน ก็นาจะพอเพียง โดยมีวัสดุอื่นใชแทนไมดวย
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ประเทศไทยได เ ริ่มทํา การปลู ก พืชปา ไม ห รือปลู ก ปา มามากกว า 60 ป ได พื้ น ที่ ปลู ก
ประมาณ 6 ลานไร แตพื้นที่เหลานี้บางสวนถูกบุกรุกแผวถางไปบาง คงเหลือนอยกวาที่ไดเคย
ปลูกไวไมมีรายงานที่แนชัดวามีขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม การปลูกปาเปนโครงการพัฒนาปาไม
อยางหนึ่งที่ทําไดลาชาและปริมาณนอยเกินไป สาเหตุสําคัญเกิดจากงบประมาณ การเสาะหาพื้นที่
ปลูกปา ระบบการโยกยายขาราชการ โรคแมลง คุณภาพดิน ถิ่นกําเนิดของตนไม และการตอตาน
ของสังคมบางกลุมดวยสาเหตุดังกลาว ทําใหผูเกี่ยวของและรัฐบาลกังวลวา จะทําอยางไรจึงจะเพิ่ม
ปาไมจากรอยละ 28 เปนรอยละ 40 ถาปลอยใหรัฐบาลดําเนินการอยางที่เปนมาคงจะไมไดรับ
ความสําเร็จ ปาเอกชนและปาชุมชนดูเหมือนวาจะเปนแนวคิดที่นาจะกอใหเกิดผลดีอยางแนนอน
แตอุปสรรคก็เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะปาเอกชน เชน พื้นที่ปลูกปา ชนิดไมที่จะปลูก
เงินลงทุน และกฎระเบียบของทางราชการ ลวนเปนเรื่องที่ไมสรางความสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา
ปาไมแบบยั่งยืนเลย
ประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติมากกวา 148 แหง วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวนพฤกษชาติ
เขตหามลาและเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งลวนตางเปนเครื่องมือในการอนุรักษปาทั้งสิ้น รัฐบาล
ไดรับความสําเร็จในการพัฒนาปาไมจากแนวทางดังกลาว กอใหเห็นภาพลักษณการพัฒนาปาไม
แบบยั่งยืนอยางเดนชัดมาก แตคงมีอุปสรรคในการพัฒนาปาไมในลักษณะเหลานี้ เพราะที่เดนชัด
ก็คือ มีผูไปใชบริการจากสถานที่เหลานั้นเกินสมรรถนะของพื้นที่ (carrying capacity) จนมักจะ
เกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมาอยางมากมาย อีกทั้งรูปแบบการพัฒนาก็ยังไมเขาหลักเกณฑ
และหลักวิชาการที่จะนําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการกําหนดเขตการวางกฎระเบียบ
เกี่ยวกับจํานวนผูใชบริการ และการบริการความรูจากธรรมชาติเหลานี้ จึงทําใหผูใชบริการเขาไป
ทํากิจกรรมอยางอื่นแทนที่การใฝหาความรูจากสถานที่เหลานั้น
โครงการพัฒนาปาไมเพื่อใหปาไมมีผลผลิตแบบยั่งยืนอีกหลายๆ โครงการ โดยเฉพาะ
โครงการปอ งกัน ปา ไม ใ ห เ ขี ย วขจี แ ละทํา หนาที่ เ ปน ตัว ควบคุ ม ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมที่ ดี
ตลอดไป เชน การสรางหนวยปองกัน เปนการสรางสถานที่ที่จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาปา
แตก็มีอุปสรรคในเรื่องงบประมาณ กําลังคน และเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน อีกทั้งการมีอิทธิพล
จากคนในทองที่ ทําใหความสัมฤทธิ์ผลเปนไปไดนอยกวาเปาหมาย อีกประเด็นหนึ่งที่มีแนวคิดมา
เปนเวลานานแตก็ทําไมไดเต็มที่ ไดแก การสรางถนนหรือรั้วหรือเครื่องหมายบอกแนวเขตปาอนุรกั ษ
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม

17

มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน

ความยุงยากเกิดจากกลุมเจาหนาที่ในดานปฏิบัติเพราะขาดงบประมาณ อุปกรณ และความรวมมือ
ของคนในทองที่และหนวยราชการอื่นๆ อยางไรก็ดี คงตองดําเนินการอยางเรงดวน ทั้งนี้เพราะ
รัฐบาลไมมีทางเลือกอื่นใด ปาก็เหลือนอย ความตองการใชประโยชนจากปาก็มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งจะเห็นไดในปจจุบันที่โครงการอนุรักษปาไมเพื่อสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับกันในชนทุกชั้น
แตนาเปนหวงวา ผูที่เกี่ยวของในการทําลายปา คือ ชาวบานที่ยากจน ไมมีโอกาสเลือกอาชีพและ
สิ่งอื่นไดทําเพื่อการมีชีวิตและครอบครัว จึงทําลายปาทั้งๆ ที่รูวาไมควรทํา เรื่องนี้จึงมิใชเปนหนาที่
ของเจาหนาที่ปาไม แตเปนเรื่องของทุกคนที่จะตองชวยเหลือกัน
มีโครงการพัฒนามากมายที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม การพัฒนาปาไมแบบ
ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นไดยาก เชน (1) การสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา (2) การสรางสายสงไฟฟาแรงสูง
(3) การสรางถนน การคมนาคม (4) การสรางและการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศั ย (5) การสรางนิคม
อุตสาหกรรม (6) การใชที่ดินปาไมทําการเกษตร (7) การสงเสริมการทองเที่ยว (8) การทําเหมืองแร
ยอยระเบิดหิน และ (9) โครงการศึกษาวิจัยบางประเภท ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาลวนเปนปจจัยสําคัญ
ที่ก อให เกิด พื้น ที่ป าเปลี่ยนไปจากเดิมจนถึงไมมีตนไมแ มแ ต ตนเดีย ว ทําใหกําลังผลิตของปา
เปลี่ยนแปลงจนไมสรางผลผลิตเลย ไมยืนตนในปานอกจากจะคอยๆ ลดลงเรื่อยๆ แลว โอกาสการ
สืบพันธุตามธรรมชาติดูจะหางไกลจนแทบจะหาความหวังไมพบเลย โดยขอเท็จจริงตามหลัก
วิชาการแลวโครงการพัฒนาทั้ง 9 ประการนี้ สามารถกระทําไดรวมกับการพัฒนาปาไมแบบยั่งยืน
ซึ่งตองทําอยางถูกตองในแตละหลักการโดยตองไมปลอยปละละเลยในชวงเวลากอนดําเนินการ
ระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ

2.3 ปาไมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
เปนที่ยอมรับในหมูนักพัฒนาวา การพัฒนาประเทศนั้นตองทําการพัฒนาใหครบวงจร
ซึ่งตองเนนเรื่องการพัฒนาดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัยและการคา การขนสง และ
พลังงาน ซึ่งการพัฒนาเหลานี้หลีกเลี่ยงไมไดที่จะสรางมลภาวะทางสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเกิดมลสารตัวสําคัญที่เกี่ยวของกับปาไม คือ คารบอนไดออกไซด จากการศึกษา
ของนั ก วิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ มพบว า การเพิ่ ม ผลผลิ ต สุ ท ธิ (GDP) เพี ย งร อ ยละ 1 จะทํ า ให
คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10 ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นตามรายงาน
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ของ Word Resources ในป 1987, และ 1990 พบว า ไทยมี ธ าตุ ค าร บ อน 67 ล า นตั น คาร บ อน
ในขณะที่มาเลเซีย 26 ลานตันคารบอน สิงคโปร 7 ลานตันคารบอน ญี่ปุน 220 ลานตันคารบอน
อินโดนีเซีย 140 ลานตันคารบอน สหรัฐอเมริกา 1,000 ลานตันคารบอน และรวมทั้งโลก 5,900
ลานตันคารบอน ซึ่งคารบอนเหลานี้เปนปจจัยสําคัญทําใหกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการ
พัฒนาทั้งหลาย ลวนมีสวนชวยใหภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
ต น ไม ดู เ หมื อ นว า จะเป น ป จ จั ย ที่ ส ร า งความหวั ง ให กั บ นั ก พั ฒ นา ในการที่ จ ะลด
คารบอนไดออกไซดเพราะตามรายงานการวิจัยหลายฉบับพบวา ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศ
ที่มีการทําลายปาไมสูงมากไดมีสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศประมาณ 200
ตัน (58 ลานตัน ถาคิดตามน้ําหนักของคารบอน) เฉพาะในป พ.ศ.2531 ซึ่งปริมาณนี้ เกิดจากการ
ทําลายปารอยละ 60 และอีกรอยละ 40 เกิดจากเชื้อเพลิง การปลูกปาจึงมีบทบาทสําคัญในการลด
คารบอนไดออกไซด การคาดคะเนพบวา การปลูกปาจะลดคารบอนไดออกไซด 2.5 ตัน/ป/เฮกแตร
จึงทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อกันวา การปลูกปา 5 แสนไรใน 40 ป จะดูดคารบอนไดออกไซด
8 ลานตัน ในชวงแรกๆ และเมื่ออายุครบ 20 ป จะดูดไดถึง 160 ลานตัน อยางไรก็ตาม การปลอย
คารบอนไดออกไซด และการปลูกปาเพื่อดูดคารบอนไดออกไซดคงเปนเรื่องที่ตองพิจารณาอีก
หลายๆ ประเด็น เพราะโครงการปลูกปาของประเทศไทยและของโลกยังไมไดรับความสําเร็จ
เทาที่ควร จึงควรอยางยิ่งที่ตองทํากันอยางจริงจัง เพราะแนวโนมการเกิดคารบอนไดออกไซด
เฉพาะในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 2.3
เป น ที่ เ ชื่ อ ได ว า การพั ฒ นา (เฉพาะประเทศไทย) จะมี เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตราบใดที่ มี
ประชากรเพิ่มขึ้นดังที่ปรากฏอยูในปจจุบันแลว คารบอนไดออกไซดก็ตองเพิ่มขึ้นจากโครงการ
พั ฒ นาทุ ก ประเภท อนึ่ ง แม ว า ไม มี โ ครงการพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น แต มี ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น ปริ ม าณ
คารบอนไดออกไซดจะเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะคนไทยจะแพรกระจายคารบอนไดออกไซด
ประมาณ 1.3 กก./คน/ป ในขณะที่คาเฉลี่ยของโลก 1.2 กก./คน/ป
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ตารางที่ 2.3 การปลอยคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานและการลดลงของปา โดยเปรียบเทียบ
น้ําหนักของคารบอน1/
หนวย : ลานตัน
ป

คารบอนที่เกิดจากการใชพลังงาน2/

2522
2524
2529
2531
2532
2534

16
16
20
23
26
30

คารบอนไดออกไซดที่เกิดจาก คารบอนไดออกไซด
ปาใหลดลง
ทั้งหมด
123
139
112
128
59
79
35
58
10
36
103/
40

หมายเหตุ : 1/ คารบอนไดออกไซดมีประมาณ 3.65 เทาของคารบอน
: 2/ รวม fossil และ renewable fuels
: 3/ สมมติการทําลายปา ป 2532 เทากับ ป 2531 คือ 240,000 ไร
โดยขอเท็จจริงแลว ตนไมตนหนึ่งดูดคารบอนไดออกไซดเทาไรนั้น ยังไมมีตัวเลขที่
แนนอน เพราะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ชนิดไม อายุ ขนาด ปริมาณใบ ลักษณะอากาศ
เหลานี้เปนตน แตที่แนชัดก็คือ ตนไมทุกตนตองใชคารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสง
ดังไดกลาวไวตอนตนวา ถาเปนพื้นที่แลวพบวา ปาปลูกดูดคารบอนไดออกไซด 2.5 ตัน/ป/เฮกแตร
ดังนั้นโครงการพัฒนา ทุกลักษณะไมวาจะเปนเมือง ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม การคาและการ
พาณิชย และการพักผอนหยอนใจทุกลักษณะ นาที่จะตองไมลืมใหตนไมไดมีบทบาทดังกลาว
นอกเหนือจากการมีไวเปนตนน้ําลําธาร และใหผลผลิตไดจากพื้นที่หางไกล รวมทั้งบําบัดมลสาร
รูปอื่นๆ ทางสิ่งแวดลอม ดังที่ทราบแลวเปนอยางดี
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2.4 หลักการจัดการทรัพยากรปาไม
2.4.1 สถานการณปาไม
ทรัพยากรปาไม ไดถูกบุกรุกทําลายและนํามาใชประโยชนจนเกินศักยภาพของ
การผลิต และอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมเปนอยางมาก โดยใน พ.ศ. 2535 พื้นที่ปาลดลงเหลือเพียง
รอยละ 26.34 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 84.3 ลานไร โดยมีอัตราลดลงในชวงเวลา 30 ป
(พ.ศ. 2504–2534) เฉลี่ยถึงปละ 2.8 ลานไร ขณะที่มีอัตราการปลูกปาทดแทน ระหวาง พ.ศ. 2449–
2530 ไดเพียงเฉลี่ยปละประมาณ 50,000 ไรเทานั้น
รัฐบาลไดประกาศนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. 2528 โดยกําหนดเปาหมายจะเพิ่ม
พื้นที่ปาเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศใหเปนรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบงออกเปนพื้นที่
ปาอนุรักษรอยละ 15 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ดังนั้นตามเปาหมายของ
นโยบายปาไมแหงชาติดังกลาวจะตองเพิ่มพื้นที่ปาอีกรอยละ 14 ของพื้นที่ประเทศ หรือ 45 ลานไร
นอกจากนี้รัฐบาลไดมีประกาศยกเลิกสัมปทานทําไมทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2532
ดังนั้น การจัดการทรัพยากรปาไมทั้งในรูปของปาอนุรักษและปาเศรษฐกิจในอนาคต จึงจําเปนตอง
กําหนดแนวทางและทิศทางการดําเนินงานใหชัดเจน
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมยังคงมีอยู และมีแนวโนมที่จะรุนแรงขึ้น
ในอนาคต และยิ่งทรัพยากรปาไมถูกทําลายลงมากเทาใด ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมก็จะมีมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
ในชวงฤดูแลง และปญหาอุทกภัยในฤดูฝนในพื้นที่ภาคตางๆ ของประเทศ ในระยะเวลา 2-3 ป
ที่ผานมา อีกทั้งมีความจําเปนเพิ่มขึ้นในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาอนุรักษ
อันจะสงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนตามลําดับ
2.4.2 ปญหาทรัพยากรปาไม
การทําลายปาไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดนานาประการ ดังนี้
1. ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ตนน้ําลําธาร และพื้นที่อนุรักษอื่นๆ ทําใหปริมาณ
และคุณภาพของน้ําที่ไหลลงสูแมน้ําลําธารเปลี่ยนแปลง และไมสม่ําเสมอตลอดป กอใหเกิดปญหา
ความแหงแลงในฤดูแลงและน้ําทวมในฤดูฝน
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2. ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปาไม ทําใหทรัพยากรชีวภาพ เชน พืชพรรณ
และสัตวปาที่มีความสําคัญทั้งในแงเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีจํานวนลดนอยลงหรือสูญพันธุไป
3. สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดภาวะแหงแลงในฤดูแลง ทําให
อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น อีกทั้งเกิดปริมาณคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้น จากการเผาปา
และเศษไมใบไม อุณหภูมิของอากาศจะสูงขึ้นพรอมๆ กับเกิดภาวะรอนอบอาว
4. ทําลายทรัพยากรทองเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นที่ที่เปนปาไมที่สวยงาม น้ําตก หนาผาที่มีปาไมปกคลุม ฯลฯ
5. เพิ่มความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไมวาความแหงแลง อุทกภัย วาตภัย
และการเลื่อนไหลของดิน
6. ขาดแคลนไมและของปาใชสอย จนทําใหตองสั่งเขาจากตางประเทศ
2.4.3 เหตุของปญหา
สาเหตุสําคั ญที่ทํ า ใหทรัพยากรปา ไมมีส ภาพเสื่ อมโทรม และสู ญ หายไปเป น
จํานวนมาก จนทําใหเกิดปญหาดังกลาว พอสรุปไดดังนี้
1. ความตองการที่ดินทํากินเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ
จํานวนประชากรโดยจะเห็นไดวา ใน พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีประชากร 37.3 ลานคน ในขณะที่มี
พื้นที่ปาไมรอยละ 53.00 ของพื้นที่ประเทศ แตใน พ.ศ. 2534 ประชากรไดเพิ่มขึ้นเปน 56 ลานคน
และพื้นที่ปาไมลดลงเหลือรอยละ 26.64 ของพื้นที่ประเทศ ปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
ดังกลาว กอใหเกิดความกดดันและขาดแคลนที่ดินทํากินจนตองบุกรุกพื้นที่ปาไม
2. การบุกรุกทําลายปาเพื่อทําไร ทํานา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว และบางพื้นที่
ถูกทอดทิ้งใหเปนไรเลื่อนลอย โดยเฉพาะพื้นที่ตนน้ําทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้รวมไปถึง
การทําเหมืองแร การเพาะเลี้ยงชายฝง การทองเที่ยว ฯลฯ
3. การใชประโยชนในพื้นที่ปาไมเพื่อกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ทั้งโดยรัฐบาล
และเอกชน เชน การสรางถนน/คมนาคม การสรางเขื่อน การพัฒนาโครงสราง ไฟฟาแรงสูง การสื่อสาร
การเกษตรบนที่สูง การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ
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4. การเกิดไฟปา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ปลูกสราง
สวนปา โดยความตั้งใจและไมตั้งใจ ความเผอเรอและเหตุสุดวิสัย
5. การปองกันรักษาพื้นที่ปาไมไมเขมแข็งและเด็ดขาด กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของยังไมมีการประสานงานที่ดีเพียงพอ
อี ก ทั้ ง ข อ จํา กั ด เรื่ อ งงบประมาณในการดํา เนิ น งานดั ง กล า ว และแผนงานที่ ไ ม เ ป น อั น หนึ่ ง
อั น เดียวกัน
6. การบริหารและการปกครองที่มีหลักการ หลักปฏิบัติและกฎหมายของแตละ
หนวยงานแตกตางกันไป หนวยงานหนึ่งมีหนาที่ปกปองรักษาปา แตอีกหนวยหนึ่งตองบําบัดทุกข
บํารุงสุขโดยตองจัดหาที่ทํากินใหกับราษฎร เหลานี้เปนตน
2.4.4 แนวทางแกไข
เนื่องจากทรัพยากรปาไม เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญยิ่งตอสภาวะ
แวดล อ มโดยส ว นรวม ทั้ ง ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และความอยู ร อดของ
ประชาชนในประเทศ และเพื่อใหการจัดการประเทศและการพัฒนาทรัพยากรปาไมเปนไปโดย
ตอเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคลองกับการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่น จึงสมควรกําหนดนโยบาย (แผนงานหลัก) และมาตรการ (แผนงานปฏิบัติ) ดานทรัพยากร
ปาไม ภายใตนโยบายและมาตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติไวดังนี้ คือ
2.4.4.1 เปาหมายและแผนการแกไข
เปาหมาย รักษาพื้นที่ปาไมที่เหลืออยู และเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดอยาง
นอยรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
2.4.4.2 แผนการแกไข
แผนงานหลัก 1 : ใหมีการจัดการทรัพยากรปาไม การปองกันและ
สงวนรักษาปา การปลูกและบํารุงปา ตลอดจนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของทรัพยากร
ปาไม
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แผนงานปฏิบัติ 1 : การปองกันรักษาปาและการฟนฟูปาเสื่อมโทรม
1. ใหใชมาตรการปดปาทั่วประเทศอยางถาวรตลอดไป
2. จัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติในการปองกันรักษาปาที่เหลืออยาง
มีประสิทธิภาพโดยเนนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับภายในพื้นที่ปาอนุรักษ
และเขตปา ตา งๆ ใหชัด เจน และเหมาะสมกับ สถานการณดา นสิ่ง แวดลอ ม เศรษฐกิจ และ
สัง คมของประเทศ โดยคํานึงถึงการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาควบคูไปกับการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทําลาย ในเขต
ปาสงวนแหงชาติใหเปนปาเศรษฐกิจในรูปของหมูบานปาไมและปาชุมชน
5. จัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการปลูกปาทั่วประเทศ ทั้งในการ
กําหนดพื้นที่และวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล
6. เร ง รั ด การประชาสั ม พั น ธ แ ละให ก ารศึ ก ษาแก ป ระชาชนทุ ก
ระดับชั้น ใหมีความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม ทั้งเกิดความรูความเขาใจถึงประโยชน
ของปาไม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําลายปา
แผนงานหลัก 2 : การจัดการปาอนุรักษใหมีประสิทธิภาพ
แผนงานปฏิบัติ 2 : การสรางแผนแมบทเพื่อการอนุรักษปา
1. กําหนดแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษใหชัดเจน และสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติได
2. กํ า หนดแนวทางการประสานการจั ด การทรั พ ยากรป า ไม และ
ทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่ปาอนุรักษใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. จั ด ทํ า แผนแม บ ทและการจั ด การพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ เช น อุ ท ยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําใหครบทั่วประเทศ
4. ดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการพื้นที่ปาอนุรักษตามขอ 3 ที่มี
แผนแมบทการจัดการพรอมแลวอยางจริงจัง
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5. ให มี ก ารกํ า หนดพื้ น ที่ ชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ที่ เ หมาะสมเป น พื้ น ที่
อุทยานแหงชาติหรือเขตรักษาพันธุสัตวปา
6. กําหนดพระราชบัญญัติและองค กรเฉพาะในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
7. ดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพพื้นที่ปาอนุรักษที่เสื่อมโทรม
8. ปรั บ ปรุ ง ระบบการจํ า แนกพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ให ส อดคล อ งกั บ
ความสําคัญของทรัพยากรภายในพื้นที่
9. สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติในหมูบานรอบ
พื้นที่ปาอนุรักษที่มีศักยภาพเพียงพอ
10. พัฒนาอาชีพประชาชนโดยรอบพื้นที่ปาอนุรักษ
แผนงานหลัก 3 : การประสานความรวมมือระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและการพัฒนาการ
ปลูกปา
แผนงานปฏิบัติ 3 : สงเสริมบทบาทของเอกชนตอการปาไม และการ
ขจัดความขัดแยง
1. กํ า หนดแนวทางและจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนในการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนมีสวนรวมในโครงการปาชุมชน หมูบานปาไม เปนตน
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของชนิดไมตอระบบนิเวศ
2. ประสานแนวทางการพัฒ นาชุม ชน เพื่อ การอนุรัก ษท รัพ ยากร
ปาไมเขากับระบบงานพัฒนาชนบทแหงชาติ
3. กําหนดเขตพื้นที่ปาไมในแตละจังหวัดใหชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อสามารถกําหนดการใชประโยชนที่ดินในสวนของที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และอื่นๆ
ไดแนนอน รวมทั้งใหเกิดการประสานกันระหวางทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
4. รณรงคการปลูกปาทั่วประเทศ โดยใหประชาชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวม และใหความสําคัญกับการปลูกปาชุมชน การปลูกปาตามหัวไรปลายนา
และการปลูกปาเพื่อประโยชนใชสอยในครัวเรือน
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
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5. กําหนดแนวทางการแกไ ขป ญหาความขัดแยงของการถื อครอง
ที่ดินของราษฎรในทองถิ่นที่อาศัย และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ปาไม

2.5 งานจัดการปาชุมชน
2.5.1 ความเขาใจเบื้องตนของระบบปาไม
“ระบบ หมายถึง กลุมสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต สิ่งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ตางอยูรวมกัน ทํางานรวมกันและมี
เอกลักษณรวมกัน” ดังนั้น “ระบบปาไมหรือระบบทรัพยากรปาไม คือ กลุมของพืชไมปา สัตวปา
หิน -แร ดิ น น้ํา ฯลฯ ที่อ ยู ร ว มกัน ทํา งานรว มกัน และมีเ อกลั ก ษณค วามเปน ป า ไมร ว มกั น ”
ในทํานองเดียวกัน สามารถใหคํานิยามของระบบปาไมชุมชน ไดคือ “กลุมสรรพสิ่งที่มีโครงสราง
เปนปาไม พืชปา สัตวปา หิน แร ดิน น้ํา สรรพสวยงามตามธรรมชาติ ชุมชนและสาธารณูปโภค
ที่ตางทํางานรวมกัน และมีเอกลักษณรวมกัน”
คํานิยามที่กลาวมาแลวทั้งหมด ตองการชี้ใหเห็นวาชุมชนหรือทองถิ่นแตละแหง
สามารถมองภาพเปนระบบซึ่งประกอบดวยโครงสรางที่หลากหลาย และตางมีบทบาทของตนเอง
และของทั้งระบบชุมชนของปา ไมที่มีบ ทบาทหนาที่ชว ยขับเคลื่อน การมีบทบาทหนาที่ของ
ปาชุมชนที่มีตัวบงชี้ไดอยางชัดเจน เชน การใหอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค หรือเครื่องนุงหม
อยางไรก็ดี เมื่อมองภาพปาไมเปนระบบแลว ตองยอนกลับไปพิจารณาระบบนิเวศปาไมซึ่งมี
ความหมายเหมือนกัน กลาวคือในระบบนิเวศปาไม หรือระบบสิ่งแวดลอมปาไม หรือระบบปาไม
หรือระบบทรัพยากรปาไม แลวแตจะเรียกชื่อกันนี้ ตองประกอบดวยสรรพสิ่งในระบบที่แบงตาม
บทบาทหนาที่ออกเปน 4 กลุมบทบาทหนาที่
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ผูผลิต

สิ่งนําเขา

ผูสนับสนุน
(ธาตุอาหาร)

ผูบริโภค

สิ่งนําออก

ผูยอยสลาย

ภาพที่ 2.4 กระบวนการนิเวศวิทยา
กลุมแรกและเปนกลุมที่สําคัญยิ่งคือ กลุมหนาที่ผูผลิต ไดแก พืชทุกชนิด สามารถ
สังเคราะหแสงสรางอาหารเพื่อความเจริญเติบโตดวยตัวเองได กลุมหนาที่ที่สอง ไดแก กลุมหนาที่
ผูบริโภค ไดแก สัตวกินพืช สัตวกินสัตวกินพืช และสัตวกินสัตว กลุมนี้สรางอาหารเองไมได
ซึ่งตองกินพืชที่สรางอาหารเองไดและกินสัตวดวยกันเองดังกลาว กลุมหนาที่ที่สาม ไดแก กลุม
ผูยอยสลาย หมายถึง กลุมจุลินทรียหรือสัตวที่ชวยการยอยสลายกลุมผูผลิตและผูบริโภคเมื่อตาย
หลังการยอยสลายอาจเปนสัตวที่ชวยยอยขนาดอินทรียทั้งซากพืชและสัตวใหเล็กลง แลวจุลินทรีย
ขนาดเล็ก เชน แบคทีเรีย ชวยยอยสลายสารอินทรียเปนสารอนินทรีย กลุมที่สี่ ไดแก กลุมผูสนับสนุน
หรื อ กลุ ม ธาตุ อ าหารพื ช กลุ ม หน า ที่ นี้ มี บ ทบาทหน า ที่ ใ ห ธ าตุ อ าหารต อ พื ช จากกระบวนการ
สังเคราะหแสงในปาธรรมชาติที่ปราศจากการบุกรุกแผวถางแลว ชนิด ปริมาณ สัดสวนและการ
กระจายของทั้งสี่กลุมบทบาทหนาที่จะพึ่งพาอาศัยกันและกัน สามารถอยูไดดวยตัวเอง รักษาตัวเอง
ควบคุมตัวเอง และเอื้อประโยชนตอกันไดอยางสมดุล การเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดหรือ
องคประกอบของกลุมหนึ่งกลุมใดเกินสมรรถนะการฟนตัวเอง ยอมทําใหระบบปาไมนั้นๆ ไมทํา
หนาที่ของระบบตามที่เคยเปนมาในธรรมชาติได ปกติแลวสมรรถนะการฟนตัวเองของระบบปา
ธรรมชาติอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งปาเขตรอน แตถาบุกรุกแผวถางกินบริเวณกวางหรือ
ทําซ้ําซาก ยอมสงผลใหความสมดุลตามธรรมชาติหมดไปได หรืออาจตองใชเวลานานมากกวา
ระบบปาไมนั้นจะฟนสภาพเหมือนเดิม แมวาระบบปาไมจะมีสมรรถนะการฟนตัวเองไดดีก็ตาม
บทที่ 2 ปาไมและบทบาทตามธรรมชาติของปาไม
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แตก็ยังคงความเปราะบางตามสภาพภูมิประเทศ ดิน และสภาวะอากาศ รวมถึงบางชวงเวลาที่เกิด
ความเปราะบาง เชน ฤดูแลงจัด หรือฤดูหนาวจัด เปนตน
2.5.2 บทบาทหนาที่ในธรรมชาติของระบบปาไม
2.5.2.1 บทบาทหนาที่ตอน้ํา
เม็ดฝนที่ตกจากฟาสูผิวโลกหรือทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง จะตกกระทบสู
เรือนยอดของตนไม เรือนยอดจึงชวยลดแรงตกกระทบของเม็ดฝน เม็ดฝนนั้นๆ จะแพรกระจาย
ฉาบผิวใบไม เมื่อเปยกชุมแลวจะไหลลงสูกิ่งนําไปสูลําตนแลวไหลลงสูดิน บางเม็ดฝนอาจไม
ตกกระทบเรือนยอดเลย ก็จะตกลงสูพื้นปาแลวลงสูดินเชนเดียวกับน้ําที่ไหลตามตน เปนที่นา
สังเกตวา ดินปาไมที่ปกคลุมดวยพรรณไมที่หนาแนนและชั้นอินทรียวัตถุ จะเปนดินที่รวนซุย
น้ําสามารถซึมผานผิวดินอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ดินเหลานี้สามารถดูดเก็บกักน้ําไวทั้งที่ฉาบ
ตามผิวเม็ด ดิน รูพรุนระหวางเม็ด ดินและอยูในสารประกอบเคมีของดิน จึงสามารถดูดซับน้ํา
ไดมากแลวปลดปลอยสูลําหวย ลําธารและแมน้ําไดตลอดป แมในฤดูแลงก็ตาม ในทางตรงกันขาม
ถาผิวโลกปราศจากปาไมปกคลุมแลว การซึมซับน้ําเก็บในดินจะมีนอยในฤดูฝนทําใหขาดแคลน
น้ําในฤดูแลง สาเหตุสําคัญเพราะวา เม็ดฝนตกกระทบตอผิวดินโดยตรง เม็ดดินจะแตกกระจาย
สวนที่แตกกระจายที่มีขนาดเล็กจะอุดรูผิวดิน ทําใหการซึมน้ําผานผิวดินชากวาฝนที่ตกลงมา
เกิดน้ําไหลบาหนาผิวดิน ซึ่งมีสวนทําใหผิวดินแนนตัววงกวาง เกิดภาวะน้ําหลากหรือน้ําทวมได
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถาปราศจากปาปกคลุมผิวดินแลว ทําใหน้ําเก็บในผิวดิน ไดนอย จึงไมมีน้ํา
ในฤดูแลงในลําหวยลําธารแตจะเกิดภาวะน้ําทวมในฤดูฝน โดยสรุปแลวปาไมมีบทบาทหนาที่ทั้ง
ทางตรงและทางออมตอการเกิดอุทกภัยและความแหงแลง ระดับความรุนแรง จะขึ้นอยูกับระดับ
ของการแผวถางปา หรือการทําลายปาชุมชนนั้นๆ เปนสําคัญ
2.5.2.2 บทบาทหนาที่ปาไมตอการควบคุมการพังทลายของดิน
พืชปาไมหรือปาไมมีบทบาทหนาที่เปรียบเสมือนเทคโนโลยีธรรมชาติ
ที่ชวยปองกันการพังทลายของดินหลายลักษณะ ลักษณะแรก ไดแก ชวยลดแรงตกกระทบของ
เม็ดฝนมิใหตีเม็ดดินแตกกระจายแลวถูกชะลางดวยน้ําไหลบาหนาผิวดิน ลักษณะที่สอง ไดแก
การที่ตนไมหรือปาไมจะใหเศษซากใบ ดอก ผล กิ่ง ตน และราก เมื่อตายไปจะใหอินทรียวัตถุ
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ซึ ่ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น ตั ว เชื่ อ มระหว า งเม็ ด ดิ น ทํ า ให ดิ น คงทนต อ การพั ง ทลาย
(นอกเหนือจากการที่ชวยใหดินเก็บซับน้ําไวไดมาก) ยิ่งไปกวานี้อินทรียวัตถุบางชนิดจะใหธาตุอาหาร
ที่เ ป น องค ป ระกอบของดิ น ที่ มี ค วามคงทนเพิ่ มขึ้ น ด ว ย รวมทั้ ง จุ ลิ น ทรี ย บ างชนิ ด ที่ ย อ ยสลาย
สารอินทรียเปนสารอนินทรีย เชน เชื้อรา จะใหเสนใยยึดเม็ดดินใหคงทนตอการแตกกระจายหรือ
การถูกพัดพา ลักษณะที่สาม ไดแก ตนไมที่ปกคลุมนั้น สามารถจะลดความเร็วของน้ําไหลบาหนาดิน
ที่เกิดขึ้น ทําใหอัตราการไหลลดลงเพราะไปทําลายพลังงานเคลื่อนที่ของน้ําไหลบาหนาดิน เทากับ
เปนการปกปองการชะลางหนาดินไดอีกทางหนึ่ง ในกรณีที่ขาดพืชชั้นลางหรือไมมีชั้นอินทรียวัตถุ
ปกคลุมผิวดิน ลักษณะสุดทาย ไดแก ตนไมจะไดน้ํา ในกระบวนการคายน้ํา ทําใหน้ําในดินปาไม
ลดลงกวาที่เกิดขึ้นภายหลังฝนตก เทากับเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ําที่ไหลตาม
ลําตน หรือน้ําไหลบาหนาดินไดบางสวนและมีโอกาสเก็บไวในดิน ไมทําใหน้ําไหลบาหนาผิวดิน
มีพลังงานการชะลางผานหนาดินได
2.5.2.3 บทบาทหนาที่ปาไมตอการเปนแหลงปจจัยการดํารงชีวิตของมนุษย
ปาไมทุกประเภททุกชนิดเปรียบเสมือนแหลงอาหารของมนุษยหรือของ
ชุมชน เนื่องจากปาไมธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตวเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญในการใหอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน การปกปองภัยพิบัติ และการ
ใหความสะดวกสบายตอมนุษยไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมใหไมใชสอย ใหของปา
ใหสัตว ฯลฯ สิ่งเหลานี้ถูกใชเพื่อการดํารงชีวิตของผูอยูอาศัยใกลหรือภายในปา การที่จะเก็บเกี่ยว
สิ่งเหลานี้มาใชประโยชนนั้น ตองทําการจัดการปาไมแบบยั่งยืนกลาวคือ เก็บเกี่ยวเฉพาะในสวนที่
เพิ่มพูนเทานั้น หรือเก็บเกี่ยวเทากับกําลังผลิตของปาเทานั้น ถาไมดําเนินการตามหลักการและ
วิธีการจัดการปาไมแบบยั่งยืนแลว ยอมสงผลตอการขาดแคลนปจจัยไมวันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้น
มนุษยหรือชุมชนที่ตองพึ่งพาปาไมที่ตนเองอยูใกลหรือภายในปา ตองตระหนักเสมอวา ตองเก็บเกี่ยว
เฉพาะสวนที่เพิ่มพูนจากปริมาณธรรมชาติที่เคยมีในสภาวะสมดุลเทานั้น
2.5.2.4 บทบาทหนาที่ปาไมตอความมั่งคั่งของชุมชน
ชุ ม ชนใดก็ ต ามที่ มี ป า ไม อุ ด มสมบู ร ณ เ ปรี ย บได ว า มี ท รั พ ย ม หาศาล
กลาวคือ คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจของทรัพยากรปาไมใหคุณประโยชนโดยตรง เชน ไมใชสอย
ของปาหลากหลายชนิด และประโยชนทางออม เชน เปนแหลงตนน้ําลําธาร สัตวปา แหลงทองเที่ยว
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และพักผอนหยอนใจ ปกปองสิ่งแวดลอมของชุมชนและของโลก อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับกันทั่วโลก
แลววา ปาไมที่สมบูรณเปรียบเสมือนเปนฐานเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศหรือเปนตนทุนของ
สังคมที่ประกันวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ดังนั้นการรักษาปา จึงเปรียบเสมือนการรักษาความมั่งคั่ง
ของชุมชนนั่นเอง
2.5.2.5 บทบาทของทรัพยากรปาไมตอสิ่งแวดลอมในภาพรวม
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสามกลุม ไดแก ทรัพยากรที่ใชแลวไมรูจักหมดสิ้น
(non-exhauting natural resources) เปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนใหสิ่งมีชีวิตมีชีวิตอยูได
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติกลุมนี้แมเพียงระยะสั้นสิ่งมีชีวิตมีโอกาสเสียชีวิตได ทรัพยากร
กลุ ม นี้ ก็ คื อ อากาศ น้ํ า แสงอาทิ ต ย เป น ต น ดั ง นั้ น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งรั ก ษาคุ ณ ภาพของ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ก ลุม นี้ใ ห ส ะอาดและปราศจากการปนเป อ นของมลสาร แต เ ทาที่ ผา นมา
แนวโนมการปนเปอนของ มลสารมีมากขึ้นเรื่อยๆ มลสารทั้งที่มีในธรรมชาติและสารสังเคราะห
เกิดจากการพัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติอีกสองกลุม คือ ทรัพยากรธรรมชาติกลุมที่ใชแลว
หมดไป (exhausting natural resources) และทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ใ ช แ ล ว สามารถทดแทนได
(renewable natural resources) ทรัพยากรธรรมชาติกลุมที่ใชแลวหมดไป มีบทบาทมากในการ
ปนเปอนของมลสารมีในอดีตกาลเปนรอยๆ ป ซึ่งไดแก ถานหิน ปโตรเลียม อันมีผลกอใหเกิดการ
ปนเปอนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOX) คารบอนไดออกไซด
(CO2)โลหะหนักบางชนิด และฝุนละออง จะมีการปนเปอนมากนอยขึ้นอยูกับปริมาณและการปรุงแตง
ในการนําไปใช ในทํานองเดียวกันกลุมทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางพืช ปาไม และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ก็มีอิทธิพลมากเชนเดียวกัน ในชวงเวลา
20 กวาปมานี้ ในกรณีที่มีการเผาไหมพืชเหลานี้จะสงเสริมใหมีกาซคารบอนไดออกไซด และ
สารประกอบคารบอนตัวอื่นปนเปอนในอากาศ อยางไรก็ตาม ทรัพยากรธรรมชาติกลุมที่ใชแลว
ทดแทนไดจะเปนตัวควบคุมการปนเปอนในธรรมชาติ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กลุมทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ ใ ช แ ล ว ทดแทนได เ ป น ตั ว แทนธรรมชาติ ที่ ส ามารถช ว ยธรรมชาติ ใ ห เ ป น ธรรมชาติ กลุ ม
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนไดหากมีในสัดสวนที่เหมาะสม ตราบนั้นธรรมชาติก็จะเปน
ธรรมชาติตลอดไป ดังนั้นการมีความอุดมสมบูรณของพืช ปาไม พืชเศรษฐกิจ น้ํา แสงอาทิตย ฯลฯ
ยอมสงผลดีใหทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการมีชีวิตอยูของสิ่งมีชีวิตตลอดไป แตการรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนไดใหปราศจากการรบกวนตลอดไปคงเปนไปไดยาก เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติกลุมนี้เปนปจจัยพื้นฐานของมนุษย การมีมนุษยเพิ่มขึ้นยอมมีการพัฒนาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติกลุมนี้มากขึ้นเปนเงาตามตัว ในกรณีนี้ยอมทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
ทั้งภายในกลุม และตอกลุมอื่นๆ ดวย อยางหลีกเลี่ยงไมได
ทรั พ ยากรป า ไม เป น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ก ลุ ม ที่ ใ ช แ ล ว ทดแทนได
ใหประโยชนตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม รวมไปถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย
ในอดีตทรัพยากรปาไมมีมากครอบคลุมอยางอุดมสมบูรณ แตภาวะปจจุบันที่มีประชากรของโลก
ประมาณ 6,500 ลานคน ปาไมของโลกมีเหลือนอยมากไมถึงรอยละ 20 สวนในประเทศไทยมีเพียง
รอยละ 25 ในป พ.ศ. 2542 สาเหตุสําคัญเกิดจากมนุษยทั้งหมด ซึ่งการทําลายนี้อาจจะเปนการตัดไม
และของปามาเสริมปจจัยสี่หรือการแผวถางพื้นที่ปาไมเพื่อใชทําการเกษตร รวมไปถึงการทําลาย
ที่เกิดจากอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค และการพัฒนาอีกหลายๆ
รูปแบบนอกจากนี้การพัฒนาปาไมเอง เชน การตัดไมใชสอย การปลูกปา การปองกันปาไม และ
การใชพื้นที่ปาไมเปนที่พักผอนหยอนใจ ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ และ
ศักยภาพของปาไมไมมากก็นอย ดังนั้น การคงไวสภาพปาที่ดีจึงตองระมัดระวังการพัฒนาทุกรูปแบบ
รวมทั้งการพัฒนาปาไมดวย
2.5.3 บทบาทหนาที่ในสภาวะความตองการของธรรมชาติ
2.5.3.1 ความตองการพื้นที่ขั้นต่ํา
ประเทศไทยมีพื้น ที่ปา ปกคลุม ดว ยพืช ปา ไมป ระมาณรอ ยละ 30 ใน
จํานวนนี้ไดรวมไปถึงสวนยางพารา สวนผลไม และพืชเกษตรกรรมบางชนิดผสมอยูดวย แทจริง
แลวมีพืชปาปกคลุมนอยกวารอยละ 25 จึงพบเสมอวามีอุทกภัยเกิดขึ้นในฤดูฝนทุกๆ ปทุกแหงของ
ประเทศ ผลที่ตามมาคือ เกิดภาวะแหงแลงในฤดูแลง เมื่อศึกษารายงานตางๆ ทางดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม พบวาประเทศในเขตรอน เชน ประเทศไทย ควรมีพื้นที่ปาสมบูรณปกคลุมตองไมนอยกวา
หนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ ถามีนอยกวานี้แลวความสามารถของปาไมสามารถทําหนาที่ไดดี
แมพื้นที่ปาหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศก็ตาม อาจมีปญหาน้ําทวมใน ฤดูฝนไดถาการจัดการไมดีพอ
อนึ่งถามีพื้นที่ปาปกคลุม 1 ใน 2 ของพื้นที่ประเทศเปนสถานภาพ ที่อยูในเกณฑดี ยิ่งไดเกิน 1 ใน 3
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ดวยแลว ปญหาอุทกภัยในฤดูฝนและความแหงแลงในฤดูแลงแทบไมเกิดขึ้นเลยนอกจากฝนตกมาก
ผิดปกติเทานั้น เปนที่นาสังเกตวา นักอนุรักษตองการพื้นที่ปาเขตรอนปกคลุมพื้นที่ขั้นต่ําประมาณ
1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ ถามีมากถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศก็ยิ่งดี เทากับการมีความมั่งคั่งของ
ทรัพยากรปาไมที่เปนตนทุนของสังคมอยางยั่งยืน
2.5.3.2 ความตองการพื้นที่ปาเพื่ออนุรักษตนน้ําลําธาร
ป จ จุ บั น พื้ น ที่ ป า บนพื้ น ที่ สู ง ของประเทศไทย ได ถู ก แผ ว ถางใช เ พื่ อ
การเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ เปนจํานวนมาก ดวยเหตุที่สมรรถนะความคงทนของดินลดลงตาม
ความสูงจึงไมตองสงสัยเลยวา บนที่สูงๆ นั้นดินพังทลายงาย ยิ่งปราศจากพืชคลุมดินหรือปาปกคลุม
ดวยแลวการพังทลายของดินจะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ผลพวงที่ตามมาก็คือดินเก็บน้ําไดนอย
ในฤดู ฝ น ขาดแคลนน้ํ า ในฤดู แ ล ง อี ก ทั้ ง เกิ ด ความเสื่ อ มคุ ณ ค า ทางความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละ
สมรรถนะการผลิตต่ําลงไปดวยทั้งบนที่สูงและที่ราบ จึงเปนที่ยอมรับระหวางนักวิชาการทุกสาขา
และประชาชนในทองถิ่นวา ควรอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการจัดการปาไมใหมีปาปกคลุมบนที่สูง
และควรตองแบงเขตใหดีเพื่อเปนตนน้ําลําธาร ดวยแนวคิดดังกลาว รัฐไดดําเนินการแบงเขต
คุณภาพลุมน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งลุมน้ําคุณภาพชั้นที่ 1 ใหกําหนดเปนพื้นที่อนุรัก ษตน น้ําชั้ น
คุณภาพที่ 1 อาจมีสองหรือสาม เปนตนน้ําลําธารก็ได
มาตรการการใชที่ดินของปาตนน้ําลําธารตองจัดการอยางเขมงวด การ
ขออนุญาตใดๆ ตอพื้นที่นี้ตองผานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน เพื่อจะไดมาตรการและ
แผนการป อ งกั น แก ไ ขอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการดํ า เนิ น การต อ โครงการดั ง กล า วอย า งมี
ประสิทธิภาพตอไป
2.5.3.3 ความตองการเพื่อการผลิตไมใชสอย
เปนที่ทราบแลววา มนุษยกับตนไมยอมแยกกันไดยาก ในทํานองเดียวกัน
การดํารงชีวิตของมนุษยตองการไมใชสอยเสมอ ไมวาจะใชกอสรางที่พักอาศัย งานกอสรางอาคาร
ขนาดใหญ ใชเปนพลังงาน ใชทําเครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ การมีพื้นที่ปาไมของประเทศ
ประมาณรอยละ 25 ที่ยังสมบูรณไมเต็มที่เชนประเทศไทย คงจะเปนการยากที่จะมีไมใชสอย
เพียงพอ ไมวาจะจัดการปาไมที่มีอยูอยางดีก็ตาม ปจจุบันไดใชไมยางพาราและตนมะพราวมา
ใชเ ปน ไมใ ชสอย เชน กอสรางอาคารบา นพัก เปน ตน การขาดแคลนไมใ ชสอยของราษฎร
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เริ่มเกิดขึ้นมามากกวา 20 ปแลว แตชวงวิกฤตประมาณ 10 ปที่ผานมา การแสวงหาไมใชสอยของ
รัฐจากประเทศเพื่อนบานมีความคลองตัวในระยะแรก แตชวง 5 ปที่ผานมามีความฝดเคืองขึ้น
เรื่อยๆ รัฐบาลจึงจําเปนตองหันมาสงเสริมการปลูกไมใชสอยเอง โดยเริ่มตนมากวา 50 ปโดยกรม
ปาไม ตอมาก็มี องค การอุ ตสาหกรรมปาไมและบริษัทไมอัดไทย การปลูกไมใช สอยของรัฐนี้ได
ดําเนินการบนพื้นที่ปาไม(ตามกฎหมาย) ที่ไมมีพืชปาปกคลุม อาจเปนที่รกรางวางเปลา ไรเลื่อน
ลอย ฯลฯ แตยังคงเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายปาไม อยางไรก็ดีไดมีเอกชนปลูกปาใชสอยอยาง
จริงจังเกิดขึ้นประมาณ 20 ปมานี้ และยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น ยังมีขอจํากัดที่บริษัทเอกชนทั้งหลายมี
พื้นที่ไมกวางขวางจึงปลูกไดไมมากนัก ดวยเหตุดังกลาวรัฐจึงจําเปนตองสงเสริมปาชุมชนขึ้น
เพื่อใหราษฎรไดขอจัดการปาเดิมหรือปลูกปาใหมในพื้นที่ปาสมบูรณหรือปาเสื่อมโทรม ซึ่งขณะนี้
อยูในระหวางตราพระราชบัญญัติ
2.5.3.4 ความตองการเพื่อการผลิตอาหาร สมุนไพร และของปา
สมัยอดีตจนถึงปจจุบันมนุษยอาศัยปาเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร
และเก็บหาของปาอื่นๆ การไมมีปาปกคลุมพื้นที่ชุมชนยอมสงผลกระทบทางลบตอชุมชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได มนุษยไดอาหารจากปา เชน ดอก ใบ ผล และรากของตนไมเปนอาหาร บางชนิด
อาจเปนทั้งอาหารและสมุนไพร บางชนิดก็มีสมุนไพรโดยเฉพาะก็มี นอกจากนี้ปายังใหของปา
อื่นๆ เชน หวาย ผึ้ง ครั่ง สี ฯลฯ ที่ใหประโยชนตอมนุษย เปนที่เขาใจกันทั่วไปวาภาครัฐเพียงฝาย
เดียวไมสามารถรักษาปาที่เคยอุดมสมบูรณในอดีตได แนวคิดใหชุมชนมีสวนรวมเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 10 ปนี้ และไดรับการสนับสนุนของบุคคลทุกวงการ โดยมีขอเท็จจริงวา ชุมชนตองดูแล
ปาไมที่เหลือใหสมบูรณตามธรรมชาติตลอดไป โดยสามารถเก็บผลประโยชนจากปาตามกําลัง
ผลิตของปาได ในทํานองเดียวกันชุมชนอาจจําเปนตองปลูกสรางสวนปาขึ้นเองก็ได อาจเปนปา
เพื่อการผลิตอาหาร เชน หนอไม สะตอ ฯลฯ ปลูกปาเพื่อจัดเก็บของปา เชน การเลี้ยงผึ้ง ปาหวาย ฯลฯ
ดวยภาวะดังกลาว ความตองการปาชุมชนจึงมีความจําเปนที่รัฐตองดําเนินการเพื่อใหชุมชนได
รักษาปาเดิม และเพิ่มพื้นที่ปลูกปาขึ้นทดแทนปาเดิมที่เสื่อมโทรมหรือถูกแผวถางทําลายแลวทิ้งให
เปนไรเลื่อนลอยและที่รกรางวางเปลาดังที่ปรากฏใหเห็นทั่วๆไป
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2.5.3.5 ความตองการเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย
พื้นที่เสี่ยงภัย เชน ดินถลม ดินยุบ ฯลฯ มีอยูทั่วไปของประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบนภูเขาสูงและไมมีปาปกคลุมพื้นที่ ฝนตกคราใดมักเกิดดินถลมหรือดินยุบตัว เนื่องจาก
ขาดรากพืชชวยยึดเหนี่ยว อีกทั้งเปนบริเวณที่มีความลาดชันสูง บางกรณีมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่เกี่ยวของ
กับโครงสรางทางธรณีวิทยา กลาวคือ โครงสรางของหินกําเนิดดินอาจสึกกรอนมาเปนเวลานาน
ดินที่ปกคลุมหินเหลานั้นอาจพังทลายลงได เปนที่นาสังเกตวา ราษฎรบางชุมชนตั้งที่อยูอาศัยตาม
ไหลเขา หุบเขา หรือตีนเขา เหลานี้ลวนเปนการเสี่ยงภัยตอการถลมของดิน อาจไดรับอันตรายถึง
แกชีวิต ไดเ ชน กัน นอกจากนี้ การตั้ง อาคารบา นเรือนริม ฝงน้ําที่พ บไดทั่ว ไปในประเทศไทย
ครั้นเมื่อฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําหลากแลวพัดพาอาคารบานเรือนหรือผูอยูอาศัยเสียชีวิตมามาก
แลวจึงควรหลีกเลี่ยง
ความตองการปาไมเพื่อปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยใหเปนที่ปลอดภัยอีกหลายๆ
ชนิด ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติพื้นที่เหลานี้ตองอนุรักษไวสําหรับปาเดิมและทางปฏิบัติ โดย
การประกาศเปนปาชุมชนเพื่อใหไดคนในชุมชนชวยปกปองรักษาและพัฒนาใหเปนปาหรือพื้นที่
เหมาะตอการปองกันภัยพิบัติที่เปนที่เสี่ยงภัยใหภัยหมดไปหรือบรรเทาไป
2.5.3.6 ความตองการเพื่อสัตวปา
ปาไมคูกับสัตวปาและสัตวปาตองอาศัยปาไมเปนที่อยูอาศัย แหลงอาหาร
แหลงหลบภัย แหลงเพาะพันธุ และแหลงกิจกรรมของสัตวปา ปาที่สมบูรณสามารถเอื้อประโยชน
ตอสัตวปา จึงพบสัตวปาสมบูรณในปาที่สมบูรณและปราศจากกิจกรรมรบกวนของมนุษยทั้งปวง
การจัดการปาไมที่มีประสิทธิภาพจึงมีผลพวงตอสัตวที่อาศัยอยู แตดวยเหตุที่กิจกรรมของมนุษย
ทุกลักษณะกิจกรรมมีอิทธิพลตอความเปนอยูของสัตวปาไมมากก็นอย จึงจําเปนอยางยิ่งตองมีการ
จัดการปาไมเพื่อสัตวปา ตองจัดการในรูปของเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา ปาทั้ง
สองประเภทนี้ไมอนุญาตใหมนุษยหรือชุมชนเขาไปใชอยางเด็ดขาด อาจใหใชเก็บหาของปาได
บางอยางบริเวณเขตกันชนระหวางชุมชนกับเขตรักษาพันธุสัตวปา อยางไรก็ตามชุมชนอาจจัดการ
ปาที่มิใชเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาใหเปนที่อยูอาศัยสัตวปาก็ได สวนมากจะ
จั ด การป า เพื่ อ สั ต ว ป า ของชุ ม ชน เพื่ อ การท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป น ที่ พั ก สั ต ว ป า เพื่ อ เลี้ ย งผึ้ ง เพื่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เปนตน การจัดการปาไมเพื่อสัตวปานั้นมักเปนการจัดการเฉพาะสัตว
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เชน นก คางคาว เกง กวาง ฯลฯ ชนิดพันธุไมจึงตองเหมาะตอสัตวนั้นๆ ทั้งทางดานอาหาร ที่อยู
อาศัย การสืบพัน ธุ ฯลฯ ชุมชนที่ตองการจัดการปาไมเ พื่อสัตวปา ควรต องเปนการจัดการป า
ธรรมชาติจึ ง จะสั ม ฤทธิ์ผ ล เพราะมีค วามหลากชนิด และขนาดของพั น ธุ ไ ม ป าที่ สั ตว ต อ งการ
มากกวาปลูก
2.5.3.7 ความตองการเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงนิเวศกําลังเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
แตการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญยิ่งก็คือ แหลงทองเที่ยวตองเปนธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปาไม
หรือปาธรรมชาติซึ่งรัฐไดกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติเพื่อการทองเที่ยวไวทั่วประเทศมากถึง
148 แหง ความสําคัญที่การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีแหลงทองเที่ยวเปนปาไม เปนเพราะวาพืชปาไม
สีเขียวเปนสีธรรมชาติที่มนุษยเห็นแลวรูสึกสดชื่นและมีพลังตื่นตัวเพื่อกิจกรรมตางๆ อยางเขมแข็ง
ดวยผลตอบสนองดังกลาว จึงพบนักทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติและวนอุทยานเปนจํานวน
มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยาง 5 ปที่ผานมา เปนที่นาสังเกตวาอุทยานแหงชาติไดพยายามสราง
รูปแบบการทองเที่ยวหลากหลายลักษณะ ก็ยังคงไมเพียบพรอมตามความตองการของนักทองเที่ยว
จึงมีเอกชนหรือชุมชนสรางรูปแบบการทองเที่ยวปาไมในรูปรีสอรท คือ ที่พักกลางปาพรอมเครื่อง
อํานวยความสะดวกตางๆ ในการทองเที่ยว หาความสุขในปา แตการดําเนินงานสวนใหญเปนเขต
ธรรมชาติที่เอกชนไดตกแตงและปลูกปาเพิ่มเติม ในปาปลูกทั้งหมดไมคอยพบเปนแหลงทองเที่ยว
กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การที่จะใชปาไมเพื่อการทองเที่ยวแลว ควรอยางยิ่งที่ตองเปนปาธรรมชาติที่
มีความงามของตนเอง อาจเปนปาเสื่อมโทรมก็ได เพราะสามารถตกแตงไดภายหลัง ถาจะหาปาปลูก
ก็ตองหาพื้นที่มีสภาพสวยงามหรือเหมาะสมตอการทองเที่ยวเปนพื้นเดิมจะดีกวา ดังนั้นความ
ตองการใชพื้นที่ปาไมเพื่อการทองเที่ยวสามารถจัดการไดในปาธรรมชาติ ปาเสื่อมโทรมที่ตกแตง
เพิ่มเติม หรือพื้นที่สวยงามแลวปลูกปาเพิ่มภายหลัง อยางใดอยางหนึ่งก็ได กรณีทั้งหมดที่กลาวอาจ
ใชระบบปาชุมชนมาประยุกตใชเพื่อทําประโยชนใหชุมชนก็ได ซึ่งเปนการขายธรรมชาติไมใชขาย
ไมหรือของปาแตอยางใด
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2.5.3.8 ความตองการเพื่อสรางภูมิทัศน
การสรางภูมิทัศนดวยปาไมเปนงานศิลปะที่สําคัญตอมนุษย เพราะปาไม
ประกอบดวยพันธุไมหลากชนิด ลวนมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง การมี
ภูมิทัศนสีเขียวดวยปาไม ทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยดีกวาสภาพพื้นที่ที่ไมมีปาปกคลุม ยิ่งใน
สภาพปจจุบันประเทศไทยมีปาปกคุลมไมถึงหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ การใชที่ดินเพื่อการ
ตั้งถิ่นฐาน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม เกษตรกรรม ฯลฯ เหลานี้ลวน
สรางภาพที่พบเห็นแลวไมสบายตา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพสกปรก กองขยะ ควันพิษ น้ําเสีย
ดินแตกระแหง ฯลฯ ลวนสรางมลพิษทางสายตาทั้งสิ้น การปลูกตนไมหรือพืชสีเขียวหรือไมดอก
ไมประดับ จะชวยกลบมลพิษทางสายตาไมมากก็นอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบการปลูกพืช
เหลานั้นใหพรางตัวไดมากนอยเพียงใด ซึ่งปาธรรมชาติมีความเปนธรรมชาติไดปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาความกลมกลืนทั้งขนาดและสีของตนไมไมสรางมลพิษทางสายตานอกจากมีการตัดโคน
บางสวนเทานั้น ดวยศิลปะธรรมชาติดังกลาว สามารถนําไปใชในการปลูกปาเพื่อสรางภูมิทัศนให
สรางความกลมกลืนทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายพันธุไมที่ปลูก พรอมทั้งความ
กลมกลืนของสี ใบ ดอก และผลดวย ถึงตองดําเนินการปลูกปาเพื่อสรางภูมิทัศน ตองนําสิ่งเหลานี้
มาประกอบ คือ ลักษณะภูมิประเทศ สถานภาพมลพิษ และความตองการของสังคม แลวจึงเลือก
พันธุไมมาปลูกใหไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ
2.5.3.9 ความตองการเพื่อเปนแหลงพันธุกรรม
ปาไมในประเทศไทยแตละชนิดมีพันธุไมไมนอยกวารอยชนิด รวมแลว
มากกวา 600 ชนิด เมื่อปาไมถูกแผวถางทําลายเพื่อใชที่ทางการเกษตร คมนาคม เขื่อนพลังน้ํา
การตั้งถิ่นฐานและกิจกรรมทางราชการ ทําใหชนิดพันธุไมลดลงอยางรวดเร็ว มีหลายๆ ชนิดที่
สูญพันธุไปแลว บางชนิดกําลังสูญพันธุ บางชนิดถูกคุกคาม และบางชนิดหายาก ดวยเหตุดังกลาว
รัฐจึงไดมีดําริจัดการปาไมเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมในลักษณะสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร
และศูนยรวบรวมพันธุไม แตพื้นที่เหลานี้มักเปนพื้นที่ปาธรรมชาติมากอน อาจมีไมหลงเหลืออยูบาง
และมีการปลูกปาเพิ่มเติม สําหรับแนวคิดการจัดการนั้น นักวิชาการจะจัดการพื้นที่โดยแบงเขต
พันธุไมเปนกลุมๆ อาจมีไมอื่นแทรกอยูดวย เพื่อสรางความหลากหลายทางชีวภาพและปองกันโรค
และแมลงโดยใชวิธีควบคุมตามธรรมชาติ อยางไรก็ดี การปลูกปาเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมนั้น
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มีนอยมากที่ดําเนินการไปแลวมักใชพื้นที่ปาธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพดีอยูแลว
หรือเปนปาที่อุดมสมบูรณแลว จะสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนสามารถ
ขอใชเปนปาชุมชนเพื่อรักษาพันธุกรรมของพืชได อาจใชเปนแหลงทองเที่ยวหรือแหลงหาความรู
ก็ได เปนที่นายินดีวา โรงเรียนภายใตกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ไดใชพื้นที่เปนศูนยพันธุไม
ประจําโรงเรียน ไดมีการรวบรวมพันธุไมหลากหลายชนิดที่เปนไมประจําถิ่น ปลูกคละกันอยางเปน
ธรรมชาติ ทําใหนักเรียนสามารถหาความรูและพักผอนกับศูนยพันธุไมนี้ไดอยางดีอีกดวย
2.5.3.10 ความตองการเพื่อเปนเขตกันชน
ปาไมในธรรมชาติขึ้นกระจายตามสภาพภูมิประเทศ ตั้งแตที่ราบริมฝง
ทะเล ฝงน้ํา ที่ราบลุม เชิงเขา บนเขา และเทือกเขา โดยลักษณะภูมิประเทศดังกลาวเปนปจจัยสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงอากาศ สมบัติของดินและที่ดินและน้ํา มนุษยใชพื้นที่ตั้งถิ่นฐานบางสวนของ
ปาไมที่เกิดบนพื้นที่เหลานั้น โดยทําการแผวถางตั้งที่พักอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน
ดังกลาวไดใชปาไมที่อยูรอบๆ พื้นที่ตนเอง เพื่อเปนอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย
พลังงาน ปกปองภัยพิบัติและสรางความสะดวกสบาย การใชพื้นที่ปาไมมักอยูขอบเขตไมไกลจาก
ขอบเขตปามากนัก เรียกเขตนี้วา เขตกันชน ซึ่งเปนเขตแดนที่มนุษยสามารถใชประโยชนจากเขตนี้
เปนปาปกคลุม สวนที่เขาไปดานในเปนเขตอนุรักษไว จากธรรมชาติของมนุษยดําเนินชีวิตเชนนี้
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นักวิชาการปาไมไดรวบรวมและชี้ใหเห็นวา การจัดการปาไมใดก็ตามที่
จะได รั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ งแบ ง เขตอนุ รั ก ษ แ ละเขตกั น ชนให ชั ด เจน และเขตกั น ชนนี้ ต อ งเอื้ อ
ประโยชนตอชุม ชนในดา นไมใ ชส อย แหลง อาหารและของปา ฯลฯ ดว ยหลัก การดัง กลา ว
รัฐ สามารถมอบพื้นที่ปากันชนใหกับชุมชนไดดูแลรักษา โดยใหชุมชนจัดการกันเอง วางระเบียบ
ปฏิบัติ กัน เองและที่ สําคัญต องทําการจัด การปากันเอง ถาพื้ น ที่ใ ดเสื่ อมโทรมต องทํ าการปลูก
ซอมแซมใหเปนปากันชนที่มีศักยภาพยั่งยืน
จะเห็นวา ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจากปาชุมชนที่ตนเองดูแลอยูนั้น
ลวนเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน ดังนั้นในการพัฒนาปาชุมชนจึงจําเปนที่ชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเขามามีสวนรวมในการรวมกันดูแล ปกปอง อนุรักษ ซอมแซม
ฟนฟู รวมทั้งการรวมกันวางแผนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน การเขามีสวนรวม
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาชุมชนของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
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สามารถสั ม ฤทธิ์ ผ ลได ต อ งมี รู ป แบบการพั ฒ นาป า ชุ ม ชนที่ เ หมาะสม โดยชุ ม ชนและองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรวมกันหาวิธีการที่จะนําไปสูการพัฒนาปาชุมชนเพื่อใหไดประโยชน
สูงสุด สรางความตระหนักใหแกทองถิ่นใหเห็นประโยชนของการพัฒนาปาชุมชน ทั้งนี้ประโยชน
สูงสุดจะเกิดแกทองถิ่นและชุมชนนั้นเอง
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