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บทที่  5 
ขอเสนอแนะการดําเนนิงานพัฒนาปาชุมชน 

 
 การพัฒนาปาชุมชน เปนงานพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางชุมชน
กับองคกรที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ปาชุมชนตั้งอยู รวมทั้งสวนราชการที่เปนผูดูแลพื้นที่
ปาชุมชนอยูกอนแลว กรณีตัวอยางการจัดการปาชุมชนที่กําลังดําเนินการอยู เชน ปาชุมชนโคกปาซี 
ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) ที่สามารถพัฒนา
ปาชุมชนในพื้นที่ไดรับผลสําเร็จในเบื้องตนบางแลว และกําลังดําเนินการดานอื่นๆ ตอไปเพื่อให
ปาชุมชนเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนในทองถ่ินเอง 
 ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลทรัพยากรปาไมที่เกี่ยวกับงานพัฒนาปาชุมชน 
คือ กรมปาไม ที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนาปาชุมชนไดกําหนดขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้ง
ปาชุมชนไว โดยขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งปาชุมชนยังเปนไปตามที่กรมปาไมกําหนด เนื่องจาก
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติปาชุมชน โดยขั้นตอนการจัดตั้งปาชุมชน
นั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการสนับสนุนและเสนอความเห็นประกอบโครงการ
จัดตั้งปาชุมชนตามที่ชุมชนรองขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 

5.1   แนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบุคลากรที่มีความรูทางดานปาชุมชนจํากัด และยังขาด
ประสบการณการทํางานดานการพัฒนาปาชุมชน เพื่อใหเกิดผลดีตอการพัฒนาปาชุมชน จึงควร
กําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบและวางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาปาชุมชนที่รับโอนจาก
หนวยงานกลางและรัฐบาล ดังนี้ 
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 5.1.1  ศึกษาทําความเขาใจงาน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองทําความเขาใจงานพัฒนาปาชุมชนที่ไดรับ
มอบหมายวาเปนการจัดการปาชุมชนดานการใชทรัพยากร การจัดการ รวมถึงพิจารณาใหชัดวา
เปนงานสํารวจศึกษาวิจัย ติดตามตรวจสอบ ฯลฯ 
 
 5.1.2  แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
  ควรแตงตั้งผู รับผิดชอบที่มีความรู เ ร่ืองการพัฒนาปาชุมชน เพื่อดําเนินงาน
ทางดานวิชาการ หรืออาจแตงตั้งในรูปแบบของกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการที่เกี่ยวของ ภาคประชาชน 
เอกชน กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
 
 5.1.3  การกําหนดแผนดําเนินงาน 
  การกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรม 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 5.1.4  การดําเนินงาน 
  การดําเนินงานตามแผนงานใหเปนไปทุกขั้นตอนที่กําหนดไว โดยใชหลักการ
บริหารจัดการแบบผสมผสาน 
 
5.2   ภารกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานพัฒนาปาชุมชน 
 งานการพัฒนาปาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากจะเปนอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีภารกิจบางประการที่สําคัญและจําเปนตองานการพัฒนาปาชุมชน 
ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรดําเนินการควบคูกันไป เพื่อการพัฒนาและปองกันการดูแล
รักษาปาชุมชน ดังนี้ 
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 5.2.1  การกอสรางหอสังเกตการณ 
   หอสังเกตการณไฟปาตองตั้งอยูบนที่สูงและมุมมองไดทุกดาน สามารถมองเห็น
ไดทั่วทั้งบริเวณ เจาหนาที่ที่ทํางานอยูสามารถสงสัญญาณหรือแจงไปยังหนวยงานดับไฟปา 
ไดอยางถูกตอง ที่เปนเชนนี้เพราะบนหอสังเกตการณไฟปาประกอบดวยแผนที่ระวางที่มีกลอง
สองทางไกลและกลองสํารวจบอกระยะทาง บอกมุมหรือตําแหนงในแผนที่และพ้ืนที่จริงได ผูที่จะ
ปฏิบัติงานดานนี้ได ตองมีการฝกฝนและเรียนรูเรื่องไฟปาและหลักการสํารวจพื้นที่เปนอยางดี 
อีกทั้งตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการอานแผนที่ไดแมนยํา 
   หอสังเกตการณไฟปามีลักษณะเปนหอคอยสูงตั้งอยูบนเนิน / เกือบถึงยอดภูเขา 
มีการกอสรางแบบถาวร บนหอคอยเปรียบเสมือนที่พัก มุมทํางานสามารถเห็นภาพทั้งพื้นที่ มีเครื่องมือ
การอานแผนที่ และอื่นๆ อยูอยางครบครัน การกอสรางหอสังเกตการณไฟปากอสรางคอนขางยาก 
เพราะมีความสูงเหนือยอดไมและยอดภูเขา ตองฝงเสาลงลึกตองใชความระมัดระวังในการกอสราง
อยางดีจึงจะสามารถใชไดถาวร 
 
 5.2.2  การทําแนวกันไฟ 
  แนวกันไฟ หมายถึง แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อหยุดยั้ง
ไฟปา หรือเพื่อเปนแนวตรวจการณไฟ หรือเปนแนวตั้งรับการดับไฟปา แนวกันไฟโดยทั่งไปคือ
แนวที่มีการจัดเชื้อเพลิงที่จะทําใหเกิดไฟปาออกไป โดยอาจจะกําจัดเชื้อเพลิงออกไปทั้งหมดจนถึง
ช้ันดินแท หรืออาจจะกําจัดเฉพาะเชื้อเพลิงทีติดไฟงาย เชน ใบไม หญา ออกไปเทานั้นก็ได 
แนวคิดในการทําแนวกันไฟก็เพื่อตัดชวงความตอเนื่องของเชื้อเพลิง เปนการปองกันไมใหไฟ
ลุกลามเขาไปในพื้นที่ที่คุมครอง หรือปองกันไมใหไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กําหนด แนวกันไฟ
มีความแตกตางจากแนวดับไฟตรงที่แนวกันไฟจะทําเอาไวลวงหนากอนการเกิดไฟปา สวนแนว
ดับไฟจะทําในขณะที่กําลังไฟไหม และทําขึ้นเพื่อดับไฟทางออมหรือเพื่อการดับไฟดวย  
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  5.2.2.1 วัตถุประสงคของการทําแนวกันไฟ 
   1) เพื่อปองกันไมใหไฟปาลุกลามเขาพื้นท่ีท่ีจะคุมครอง 
     ซ่ึงอาจเปนพื้นที่ปาสมบูรณ สงวนปา แหลงชุมชน เรือกสวน หรือ
พื้นที่ที่มีความสําคัญอื่นๆ ในกรณีที่ตองสามารถคาดการณทิศทางที่ไฟจะลุกลามเขามาไดอยาง
แมนยํา จากนั้นจึงทําแนวกันไฟสกัดในทิศทางนั้น ทั้งนี้แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพมาก หาก
สามารถทําแนวกันไฟไวในทิศทางที่ใหแนวหัวไฟมาชนแนวกันไฟเปนมุมเฉียง ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตามแนวมุมเฉียงแนวกันไฟจะมีความกวางมากขึ้น ไฟขามยากขึ้น แตถาแนวหัวไฟตั้งฉากกับ
แนวกันไฟ ไฟจะมีโอกาสขามแนวไดงายที่สุด เพราะในทิศทางนั้น แนวกันไฟจะมีทิศทางนอย
ที่สุด 
   2) เพื่อแบงพื้นท่ีคุมครองออกเปนสวนๆ สะดวกในการควบคุมไฟ 
     กรณีนี้ เชนการทําแนวกันไฟแบงพื้นที่ในสวนปาออกเปนบลอค 
เพื่อสะดวกในการดับไฟปา โดยหากการเกิดไฟไหมในบลอคใดก็จะพยายามปองกันไมใหไฟ
ลุกลามออกจากบลอคนั้นเพราะไฟจะลุกลามไปสูบล็อกอื่นๆ แนวกันไฟลักษณะนี้เรียกวา 
(Fuelbreaks) ซ่ึงมักจะทําในพื้นที่เชื้อเพลิงมาก เชนปาสงวนหรือทุงหญา ที่เมื่อเกิดไฟปาขึ้นแลว
ไฟจะมีความรุนแรงละรวดเร็วมากจนไมสามรถดับไฟทางตรงได เปนการสยอมเสียพื้นที่บางสวน
เพื่อรักษาพื้นที่สวนใหญเอาไว 
   3) เพื่อใชเปนเสนทางตรวจการณไฟปา 
      แนวกันไฟจะทําหนาที่เหมือนเปนเสนทางสําลอง ที่ใชในการ
ตรวจหาไฟพื้นดินโดยพลเดินเทา จักรยานยนต หรืออาจใชรถยนตได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
แนวกันไฟนั้น 
   4) เปนแนวตั้งรับการดับไฟปา 
    โดยใชเปนเสนทางในการลําเลียงเจาหนาที่และเครื่องมือเขาไปดับ
ไฟปา และในกรณีฉุกเฉิน สมารถลาถอยมาใชแนวกันไฟเปนแนวตั้งรับที่ปลอดภัยได 
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  5.2.2.2  การสรางแนวกันไฟ 
   การสรางแนวกันไฟโดยทั่วไปจะประกอบดวยแนว 2 ช้ัน คือช้ันนอก
เปนแนวกวางที่กําจัดไมพุมและไมพื้นลางออกจนหมด และชั้นในซึ่งเปนแนวที่แคบลงอยูภายใน
แนวแรกอีกทีหนึ่ง ซึงจะกําจัดเชื้อเพลิงออกทั้งหมดจนถึงชั้นผิวหนาดิน แนวกันไฟสามารถสราง
ได 6 วิธีคือ 
   1) ใชวิธีกล 
     คือการใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล สวนใหญแลวแนวกันไฟ
จะสรางขึ้นดวยวิธีนี้ ในเขตอบอุนซึ่งเกิดเรือนยอดที่มีความรุนแรงสูง การสรางแนวกันไฟจะตอง
กวางและตัดตนไมทั้งนอยใหญออกจากแนวดังนั้นจึงจําเปนตองใชเครื่องกลหนัก เชน รถแทรคเตอร 
และรถบูลโดเซอร มาใชในการไถแนวกันไฟ แตสําหรับประเทศไทย ซ่ึงสวนใหญเปนไฟผิวดิน 
ดังนั้นการทําแนวกันไฟสวนใหญจึงเปนเพียงแตกําจัดเชื้อเพลิงบนพื้นปาจําพวกใบไมกิ่งไมแหง 
หญาและพื้นลางเล็กๆ ออกก็เพียงพอ ไมจําเปนตองตัดตนไมยืนตนทิ้ง ดังนั้น จึงไมจําเปนตองใช
เครื่องจักรกลหนัก หากแตใชแรงงานคนและเครื่องมือเกษตร เชน จอบ คราด มีด ขวาน หรือครอบ 
(Rakehoe) ซ่ึงเปนอุปกรณที่ประดิษฐขึ้นเพื่อใชในการทําแนวกันไฟโดยเฉพาะ ก็เพียงพอ 
   2) ใชสารเคมี 
    ในเขตอบอุนมีการใชยากําจัดวัชพืช เพื่อทําแนวกันไฟกันอยาง
กวางขวาง เชน โซเดียม อเซไนท แตยากําจัดวัชพืชสวนใหญมีผลตกคางในดินและมีอันตรายตอ
สัตวปา 
    นอกจากนี้ยังมีการใชสารหนวงการไหมไฟ เชน ไดแอมโมเนีย 
ฟอสเฟต และโมโนแอมโมเนียฟอสเฟต โดยการฉีดพนสารดังกลาวลงบนเชื้อเพิงพวกหญาหรือ
เชื้อเพลิงเบาอื่นๆ สารดังกลาวจะจับตัวเปนชั้นบางๆ ปกคลุมเชื้อเพลิงทําใหเชื้อเพลิงไมติดไฟหรือ
ติดไฟอยากขึ้น สารหนวงการไหมไฟนี้จะคงคุณสมบัติตราบเทาที่เชื้อเพลิงยังแหง แตเมื่อฤดูน้ําฝน
จะชะลางสารดังกลาวออกไปซึ่งอาจจะไมตกคางในดิน หรือชะลางลงแหลงน้ํา กอใหเกิดปญหา
ดินและน้ํามีสารตกคางได ดังนั้นในชวงทศวรรษที่ผานมาจึงมีผูพยายามคิดคนสารหนวงการไหม
ไฟที่ไมมีสารตกคางตอส่ิงแวดลอม ไดจากโฟมที่สกัดจากโปรตีน เชน Class A Foam ซ่ึงเริ่มใชกัน
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แพรหลายในหลายประเทศในขณะนี้ เชน อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด 
อยางไรก็ตามโฟมดังกลาวยังมีราคาคอนขางแพงอยู 
   3) ใชพืชท่ีเขียวอยูตลอดป 
     โดยการปลูกพืชที่เขียวชอุมอยูตลอดทั้งปเปนแนว เรียกวา Green 
Belt แนวกันไฟจากพืชนี้จะคงประสิทธิภาพตราบเทาที่พืชที่ปลูกยังคงความชุมชื้นและเขียวขจีอยู 
พันธุไมที่เลือกมาปลูกจะตองไมผลัดใบในฤดูแลง มีความอวบน้ําสูง มีเรือนยอดแนนทึบปกคลุม
ดิน เพื่อใหแสงสองถึงพื้นดินไดนอยทําใหมีวัชพืชข้ึนนอยตามไปดวย การทําแนวกันไฟชนิดนี้จะ
ไดผลดีถามีการชลประทานชวยในการใหน้ําแกพืชที่ปลูกอยูตลอดเวลา เพื่อใหแนวกันไฟคงความ
เขียวชอุมชุมชื้นอยูเสมอ สําหรับประเทศไทยไดเคยทดลองประยุกตใชวิธีนี้มาใชบางในบางพื้นที่ 
โดยตนไมที่นํามาปลูกแลวไดผลดี ไดแก สะเดาชาง และตนแสยก สําหรับปาทดลองแลวไมคอย
ประสบผลสําเร็จ เพราะเปนพันธุไมที่ตองการน้ํามาก 
   4)  ใชการใหน้ํา 
    วิธีนี้คลายๆ กับวิธีใชพืช เพียงแตไมจําเปนตองปลูกพืชขึ้นใหม 
หากแตเปนการใหน้ําแกพืชที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ เพื่อใหพืชที่ปกคลุมแนวดังกลาวคงความ
เขียวชอุมชุมชื้นอยูตลอดเวลา ทั้งนี้อาจทําโดยการจัดระบบชลประทานใหมีน้ําไหลผายแนวกันไฟนี้
ตลอดเวลา หรือใชระบบวางทอน้ําตามแนวทางกันไฟแลวติดตั้งสปริงเกอรสําหรับใหน้ําเปนชวงๆ 
หรือเจาะรูที่ทอน้ําเปนชวงๆ เพื่อใหน้ําไหลซึมออกมาหลอเล้ียงพื้นที่อยางสม่ําเสมอ แนวกันไฟที่
สรางโดยวิธีนี้เรียกวา แนวกันไฟเปยก (Wet Firebreaks) ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไฟปาที่
ไดผลดีมากแตราคาในการลงทุนสรางก็สูงมากดวยเชนกัน ในประเทศไทยไดมีการทดลองทํา
แนวกันไฟเปยกดังกลาวที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครตามแนวพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงปรากฏวาไดผลเปนที่นาพอใจยิ่ง 
   5) ใชการเผา 
    โดยการเผาพื้นที่เปนแนวเพื่อกําจัดวัชพืช และเปนการกระตุนการ
งอกของพืชใหมและหญาสดซึ่งไมติดไฟ การทําแนวกันไฟดวยวิธีนี้ใชกันมานานและแพรหลาย
มากในแทบทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากเสียคาใชจายและแรงงานนอยที่สุด แตไดแนวกันไฟที่มี
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ประสิทธิภาพสูง ในประเทศไทยเกษตรกรสวนใหญใชการเผาเพื่อทําแนวกันไฟปองกันบานเรือน
และเรือกสวนไรนา หากแตการใชวิธีนี้จะตองมีมาตรการควบคุมเปนอยางดี มิเชนนั้นแลวอาจ
ลุกลามออกไปนอกพื้นที่ได 
   6) ใชแนวธรรมชาติ 
    ในหลายๆ โอกาส สามารถจะใชประโยชนจากส่ิงที่มีอยูแลวตาม
ธรรมชาติ เชน ลําหวย แนวผาหิน หรือที่มนุษยสรางขึ้น เชน ถนน ทางรถไฟ แนวสายไฟฟาแรงสงู
มาปรับปรุงและดัดแปลงใหเปนแนวกันไฟได โดยไมตองสรางแนวกันไฟขึ้นใหมแตอยางใด 
  5.2.2.3  ขอควรคํานึงในการทําแนวกันไฟ 
    ในทางปฏิบัติไมสามารถกําหนดไดแนนอนตายตัววาแนวกันไฟจะตอง
กวางเทาไร ทั้งนี้ เนื่องจากมีปจจัยที่มีผลตอความกวางของแนวกันไฟที่ตองพิจารณาหลายปจจัย 
เชน ลักษณะของเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนลักษณะอากาศโดยเฉพาะอยางยิ่งทิศทาง
และความรุนแรงของลมในพื้นที่ ในปาเต็งรังที่มีไฟไหมทุกป แนวกันไฟกวางเพียง 2 – 3 เมตร       
ก็อาจเพียงพอ แตในปาไผหรือทุงหญา แนวกันไฟขนาดกวาง 100 – 200 เมตร ก็อาจไมสามารถ
ยับยั้งไฟได อยางไรก็ตามโดยทฤษฎีกวางๆ แลว อยางนอยที่สุดแนวกันไฟจะตองกวางกวาความ
ยาวของเปลวไฟในแนวราบ (Horizontal Flame Length) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณากําหนด
ขนาดความกวางของแนวกันไฟ และขอควรคะนึงอื่นๆ ในการทําแนวกันไฟ มีดังนี้ 

1) แนวกันไฟในพื้นที่ลาดชัด ตองกวางกวาแนวกันไฟในพื้นที่ราบ 
2) ถาปริมาณและความหนาของชั้นเชื้อเพลิงยิ่งมาก แนวกันไฟก็ตอง

ยิ่งมาก 
3) พื้นที่เชื้อเพลิงเปนหญาหรือมีเชื้อเพลิงอื่นที่จะกอใหเกิดลูกไฟปลิว

ไปไดไกล แนวกันไฟยิ่งตองทํากวาง 
4) ในพื้นที่โลง มีลมแรง แนวกันไฟจะตองทํากวางมาก เพื่อปองกัน

การปลิวของลูกไฟ และการพาความรอน (Convection) โดยลมขามแนวกันไฟ 
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5) การทําแนวกันไฟในที่ลาดชัน จะตองขุดรองตลอดขอบแนวกันไฟ
ดานลาง เพื่อใชดักไมใหเชื้อเพลิงจําพวกขอนไมติดไฟที่กล้ิงลงมาตามความลาดชัน สามารถกลิ้ง
ผานแนวกันไฟไปได 

6) หากสภาพภูมิประเทศอํานวย ใหทําแนวกันไฟใหตรงที่สุดเทาที่จะ
ทําได เพื่อใหความยาวของแนวกันไฟสั้นที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประหยุดเวลาและงบประมาณ ทั้งการทํา
และดูแลรักษา 

7) จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของแนวกันไฟจะตองชนกับแนวใดๆ ที่ทํา
หนาที่เปนแนวกันไฟดวยเชนกัน เชน เร่ิมตนทําแนวกันไฟจากขอบถนน โดยใหแนวกันไฟตั้งฉาก
กับแนวถนน และไปสิ้นสุดแนวกันไฟที่ริมหวย ในลักษณะเชนนี้ที่ไหมเขามาหาแนวกันไฟจะไม
สามารถไหมออมแนวทางซายหรือขวาได เนื่องจากติดแนวถนนและแนวหวย 

8) หากตองการใชแนวกันไฟเปนทางตรวจการณและสงกําลังทาง
รถยนตหรือจักรยานยนต จะตองทํารองระบายน้ํา เพื่อปองกันการกัดเซาะหนาดินจนเปนรองลึก 

9) เชื้อเพลิงที่กําจัดออกจากแนวกันไฟ อาจจะนํามารวมกองเปนแนว
ตรงกลางแนวกันไฟแลวเผาทิ้งหรือนําออกไปทิ้งที่อ่ืน กรณีที่ตองทิ้งเชื้อเพลิงเอาไวในพื้นที่จะตอง
ไมทิ้งเชื้อเพลิงไวที่ขอบแนวกันไฟทางดานที่คาดวาไฟจะลามเขามา มิเชนนั้นเมื่อไฟลามเขามา
ใกลขอบแนวดังกลาวซึ่งมีเชื้อเพลิงอยูเปนจํานวนมาก จะทําใหไฟเพิ่มความรุนแรงขึ้นกวาเดิมจน
สามารถลุกลามขามแนวกันไฟไปได 
  5.2.2.4  การซอมบํารุงแนวกันไฟ 
   แนวกันไฟที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว จะสามารถอํานวยประโยชนและทาํ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตองมีการตรวจตราและบํารุงรักษาซอมแซมใหอยูในสภาพ
สมบูรณพรอมใชงานไดอยูเสมอ ดังนี้ 
   1)  หมั่นตรวจตรา กวาดเก็บและกําจัดเชื้อเพลิงจําพวกใบไมกิ่งไมแหง
และหญาที่ตกลงมาทับถมอยูบนพื้นแนวกันไฟชั้นใน ขณะเดียวกันตองคอยกําจัดไมพุมและไม
พื้นลางที่งอกขึ้นใหมบนแนวกันไฟชั้นนอกอยูเสมอ 
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   2)  ระวังไมใหมีไมลมพาดขวางแนวกันไฟ เพราะเมื่อเกิดไฟไหม ไฟ
จะลามผานไมลมนี้ แลวขามแนวกันไฟไปได 
   3)  ตรวจตรา ซอมแซม รองระบายน้ําของแนวกันไฟที่อยูบนที่ลาดชัน 
และแนวกันไฟที่ใชเปนทางตรวจการณ เพื่อปองกันการกัดชะพังทลายของดินจนเปนรองลึกบน
แนวกันไฟ 
  5.2.2.5  ประสิทธิภาพของแนวกันไฟ 
   แนวกันไฟที่ทําขึ้นลวงหนาเพื่อปองกันไฟปานั้น ถึงแมจะทําอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีการซอมบํารุงดูแลรักษาเปนอยางดีแลวก็ตาม แตประสิทธิภาพของ
แนวกันไฟจะมีมากหรือนอย ยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสถานการณในขณะนั้นๆ ดวย คือ 

1) ถาไฟเกิดไหมใกลแนวกันไฟแลวลุกลามเขาหาแนวกันไฟ แนวกันไฟ
จะมีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งไฟปามาก ทั้งนี้เนื่องจากไฟปาเพิ่งเกิดมีขนาดเล็กและอัตราการ
ลุกลามยังชาอยู 

2) หากไฟเกิดหางแนวกันไฟมาก  และพัฒนาเปนไฟขนาดใหญ 
ลุกลามรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีลูกไฟปลิว แนวกันไฟนั้นก็จะมีประสิทธิภาพนอยลงใน
การหยุดยั้งไฟ 

3) หากทิศทางของแนวหัวไฟที่พุ งเขาสู แนวกันไฟ ทํามุมฉากกับ
แนวกันไฟ แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพนอย เนื่องจากหัวไฟจะชนและขามแนวกันไฟตรงจุดที่มี
ระยะทางแคบที่สุด โอกาสที่ไฟจะขามแนวจึงมีสูง แตถาทิศทางของแนวหัวไฟทํามุมเอียงไปจาก
มุมฉากมากเทาไร แนวกันไฟจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากหัวไฟจะตองขาม
แนวกันไฟในมุมเฉียง ซ่ึงระยะทางในการขามแนวกันไฟจะยาวขึ้น 
 
 5.2.3  การทําแนวเขตปา 
  แนวเขตปา หมายถึง แนวแสดงอาณาเขตของปาที่กําหนดโดยหลักเขตลอมรอบ
พื้นที่ปา ปกติหลักเขตจะมีขอความเกี่ยวกับจุดที่หลักเขตตั้งอยูและอาจมีระบุเสนละติจูดและ
ลองติจูดเอาไวดวย อยางไรก็ดี เมื่อลากเสนแนวเขตจากหลักเขตทุกหลักแลวจะไดพื้นที่ของปาไม 
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   การทําแนวเขตปา ตองอาศัยแผนที่ปานั้นๆ ที่มีเสนละติจูดและลองติจูด ทิศ ระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเล (เสน Contour) แผนที่เลือกจุดตั้งเสาหลักเขต ซ่ึงโดยทั่วไปมักจะใช
มุมมองพื้นที่ ใชกลองสํารวจแผนที่ สองจุดตั้งหลักเขตตอๆ ไปตามมุมที่ปรากฏในแผนที่ หรือ
กําหนดระยะทางไวตามมาตราสวนของแผนที่นั้นๆ ลากเสนตอกันระหวางหลักเขต จะไดแนวเขต
ปาที่ตองการ 
  แนวเขตปาหลายๆ แหงปลูกตนไมที่แตกตางจากไมพื้นเมืองแทนหลักเขต ทําให
ไมตองเปลี่ยนหลักเขตปาบอยๆ แตตองระมัดระวังการลักลอบตัดไม ทําใหขาดแนวเขตอยางไรก็ดี 
บางกรณีอะไรไมปลูกตามแนวเขตของพื้นที่ปา มักมีปญหาในระหวางการทําไมออก 
 
 5.2.4  การปลูกหญาแฝก 
  หญาแฝกเปนพืชตระกูลหญาที่พบทั่วไปตามภาคตางๆ ของประเทศ สามารถ
เจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิด ทนตอสภาพความแหงแลง ความเปยกแฉะและสภาพน้ําทวม
ขังไดดี หญาแฝกเปนหญาพระราชดําริที่ใชในการปองกันการพังทลายของดิน ปรับปรุงสภาพ
พื้นที่เสื่อมโทรม หญาแฝกมีหลายพันธุ เชน พันธุแมลานอย พันธุศรีลังกา พันธุอินเดีย พันธุ
แมฮองสอน พันธุเชียงใหม พันธุสุราษฎรธานี แตละพันธุมีลักษณะการเจริญเติบโตคลายคลึงกัน 
รากลึก โตเร็ว สามารถขึ้นไดแมฤดูแลง เพราะหญาแฝกมีระบบรากลึกใบแคบ ที่สําคัญก็คือ 
หญาแฝกมีรากเปนกระจุกเหมือนฟองน้ําสามารถดูซับน้ําไดดีมาก ถานํามาปลูกเปนแถวจะชวยใน
การดักตะกอนดินและปองกันการพังทลายของดินไดดี จึงมักปลูกในที่ที่ดินมีโอกาสพังทลายงาย 
เชน พื้นที่เกษตรกรรม ริมฝงน้ํา ขอบบอน้ําหรือสระน้ําและขางถนน 
   การปลูกที่นิยมมากคือ กลาหญาที่เพาะชําจากรากตนแม โดยนํารากบางสวนมาชํา
ในถุงชําที่มีดินและปุย ตัดยอดและรากฝอยออก ชําไวประมาณหนึ่งเดือนโดยทําการรดน้ําทุกวัน 
เมื่อครบกําหนดแลว กลาสามารถตั้งตัวได นําไปปลูกที่ที่ไดเตรียมไว โดยตองปลูกเปนแนวระดับ
ใหชิดกันพอประมาณ(15 เซนติเมตร) เมื่อโตเต็มที่ประมาณ 8 เดือน ตัดไปใชเพื่อการจักสานหรือ
เชื้อเพลิง 
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  รูปแบบการปลูกหญาแฝก 
  1.  ปลูกในพื้นที่ปาที่ลอแหลมตอการกัดชะการพังทลายของดินเพื่อใชในการ
ปองกันการพังทลายของดิน และใชในการดักตะกอนมีหลายรูปแบบ 
   1.1  การปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชันเพื่อปองกันการกัดชะการพังทลาย
ของดินและใชกรองตะกอนดิน นําหญาแฝกที่ชําไวมาปลูกขวางแนวความชันใหเปนแถว 
ระยะหางระหวางตนประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร ระยะหางขึ้นอยูกับความลาดชันของพื้นที่          
ถาความลาดชันมากแถวควรจะถี่ประมาณ 3 – 5 เมตร ถาความลาดชันต่ําแถวควรจะหางระหวาง
ประมาณ 10 - 20 เมตร 
   1.2  การปลูกหญาแฝกสองขางฝงลําหวยเพื่อใชดักตะกอนดินและใชกรอง
เศษวัชพืช นําหญาแฝกที่ชําไวมาปลูกสองฝงลําหวยใหเปนแถวแบบสลับฟนปลา ระยะหาง
ระหวางตนประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ระหวางแถว 30 เซนติเมตร ประมาณ 5 - 10 แถวแลวแต
สภาพพื้นที่ 
   1.3  การปลูกหญาแฝกขวางลําหวยเพื่อชะลอการไหลของน้ําและเพิ่มความ
ชุมชื้นในดิน นําหญาแฝกมาปลูกขวางลําหวยแหง ระยะหางระหวางตน 10 – 15 เซนติเมตร ระยะ
ระหวางแถวขึ้นอยูกับความลาดชันของพื้นที่ จํานวนแถวขึ้นอยูกับความยาวของลําหวย 
   1.4  การปลูกหญาแฝกเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นทีที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจาก
การชะลาง พังทลายของดิน (Land-slide) นําหญาแฝกมาปลูกเปนแถวสลับแบบฟนปลา ระยะหาง
ระหวางตน 10- 15 เซนติเมตร ระหวางแถว 30 -50 เซนติเมตร จนเต็มพื้นที่ 
   1.5  การปลูกหญาแฝกเพื่อใชเปนแนวกันชน นําหญาแฝกมาปลูกรอบ
พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่แปลงปรับปรุงระบบนิเวศและพื้นที่สวนปาปลูกเพื่อเปนแนวกันชนไมให
ชาวบานบุกรุกพื้นที่ 
   1.6  การปลูกหญาแฝกรวมกับการสรางฝายตนน้ําเพื่อปองกันการกัดชะการ
พังทลายของดิน นําหญาแฝกมาปลูกบนขอบสันฝายตนน้ําดานนอก 
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  2.  การปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
   2.1  การปลูกหญาแฝกตามแนวขั้นบันไดดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
และเพื่อเพิ่มความชุมชื้นในดิน นําหญาแฝกมาปลูกตามแนวขอบขั้นบันไดดินควบคูกับวิธีกล 
ระยะหางระหวางตนประมาณ 5 – 20 เซนติเมตร ระยะระหวางแถวขึ้นอยูกับจํานวนขั้นบันไดดิน 
   2.2  การปลูกหญาแฝกขวางแนวความลาดชันเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
และปองกันการชะลางพังทลายของดิน นําหญาแฝกมาปลูกเปนแถวขวางแนวความลาดชัน 
ระยะหางระหวางตนประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถว 5 – 10 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความลาดชันของพื้นที่ ถาความลาดชันสูง ระยะหางระหวางแถวควรจะถี่ขึ้น 
   2.3  การปลูกหญาแฝกตามแนวคูรับน้ําขอบเขาเพื่อปองกันการกัดการ
พังทลายของดินและกรองตะกอนดิน นําหญาแฝกมาปลูกตามแนวคูรับน้ําขอบเขา ระยะหาง
ระหวางตนประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร ความยาวขึ้นอยูกับคูรับน้ําเพื่อปองกันการกัดชะพังทลาย
ของดินและกรองตะกอนดิน 
   2.4  การปลูกหญาแฝกรอบโคนตนไมเพื่อรักษาความชุมชื้นและเพิ่มธาตุ
อาหารในดิน นําหญาแฝกมาปลูกรอบๆ โคนตนไม จะชวยรักษาความชุมชื้นในดินและเปนการ
เพิ่มธาตุอาหารในดินดวย 
  3.  ปลูกในพื้นที่อ่ืนๆ ที่ลอแหลมตอการกัดชะการพังทลายของดิน เชน พื้นที่
ในการสรางเขื่อน สรางฝายสรางถนน 
   3.1  การปลูกหญาแฝกเหนือเขื่อนเพื่อปองกันการกัดชะพังทลายของดิน
และดักตะกอนดิน การปลูกหญาแฝกเปนแปลงเหนือเขื่อน ระยะหางระหวางตน 15 – 20 
เซนติเมตร ระหวางแถว 30 – 50 เซนติเมตรจนเต็มพื้นที่ 
   3.2  การปลูกหญาแฝกเหนืออางเก็บน้ําเพื่อปองกันการกัดชะการพังทลาย
ของดินและกรองตะกอนดิน นําหญาแฝกมาปลูกเหนืออางเก็บน้ํา ระยะหางระหวางตน 15 – 20 
เซนติเมตร ระหวางแถว 30 – 50 เซนติเมตร จนเต็มพื้นที่ 
   3.3  การปลูกหญาแฝกสองขางไหลถนนเพื่อปองกันการกัดชะการพังทลาย
ของดิน นําหญาแฝกมาปลูกสองขางไหลถนน ระยะระหวางตน 10 – 15 เซนติเมตร ระหวางแถว 
30 – 50 เซนติเมตร จนเต็มพื้นที่  
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    ปจจุบันหญาแฝกนิยมปลูกในปาและธรรมชาติเสื่อมโทรมซึ่งพบอยูทั่วไป 
เพื่อการเก็บความชุมชื้นของดินในปาไมใหอยูยืนนานนอกเหนือจากการปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน ปาที่ปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลายของดินและปลูกเพื่อเก็บความชื้นของดิน 
จะทําใหปาฟนตัวอยางรวดเร็ว มีความเปนธรรมชาติเร็วข้ึนกวาปาที่ไมไดปลูกหญาแฝก 
 
 5.2.5  การกอสรางฝายชะลอความชุมชื้น 
  ฝายชะลอความชุมชื้น คือ ส่ิงกอสรางที่ขวางกั้นทางไหลของน้ํา ซ่ึงปกติมักจะกัน
หวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่เปนตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง และหางชวงที่มีน้ําไหล
แรง ก็สามารถชะลอการไหลของน้ําชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลเทลงไปบริเวณลุมแมน้ํา
ตอนลาง นับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมากวิธีการหนึ่ง 
   ในสภาวะที่ปาเสื่อมโทรมหรือสภาพธรรมชาติของปานั้นแคระแกน ตนไมมีนอย
และขนาดเล็กดินมักตื้น เมื่อฝนตกลงมาแลวทําใหการเก็บน้ําฝนในดินนอย เกิดการไหลบาหนาผิวดิน
แทบไมเหลือเก็บไวในดิน เมื่อเขาฤดูแลงจะขาดแคลนน้ํา สภาพปาแหงแลงและแคระแกน เปนที่
เชื่อวา เมื่อมีน้ําหลอเล้ียงในดินแลวตนไมเหลานั้นจะเจริญเติบโตอยางธรรมชาติ กลาวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ ปาประเภทนี้ตองการน้ําเพื่อทําใหดินชุมชื้น 
   วิธีการที่จะชะลอน้ํามิใหไหลบาหนาผิวดิน หรือไหลตามลําหวยลําธารในฤดูฝน
หมดไป ควรอยางยิ่งที่จะมีการกอสรางฝายกั้นน้ําตามลําหวย เทากับมีอางเก็บน้ําในลําธารขนาด
เล็กเปนระยะๆ คร้ันเมื่อถึงฤดูแลง น้ําเหลานี้จะแทรกซึมลงสูดิน ทําใหดินชุมชื้นตลอดป เพราะมี
ฝายชะลอความชุมชื้นใหน้ํากับตนไม โดยตองกอสรางฝายชะลอความชุมชื้นไปตามระดับความสูง
จากระดับน้ําทะเล ฝายขางบนจะซึมน้ําลงสูดินตอนลางๆ และเปนเชนนี้กับทุกๆ ฝาย ปกติลําหวย
ในปาทั่วไปมักจะคดเคี้ยวเหมือนรูปตัวเอส ทําใหน้ําฝายบนๆ ซึมลงสูพื้นที่ตอนลางอยางทั่วถึง 
ฝายชะลอความชุมชื้น (check dam) มีอยู 2 ประเภท คือ ฝายตนน้ําลําธาร สําหรับกักกระแสน้ํา ไว
ใหไหลชาลง และสามารถซึมลงใตผิวดิน เพื่อสรางความชุมชื้นในบริเวณนั้น และอีประเภทหนึ่ง
คือฝายดักตะกอนดิน และทรายไมใหไหลสูแหลงน้ําเบื้องลาง ฝายทั้ง 2 ประเภท คือฝายตนน้ําลําธาร
สําหรับกักกระแสน้ํา ไวใหไหลชาลง และสารมารถซึงลงใตผิวดิน เพื่อสรางความชุมชื้นบริเวณ
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นั้นทําใหคนสามารถดํารงชีพอยูได และอีกประเภทหนึ่งคือฝายดักตะกอนดิน และทรายไมใหไหล
ลงสูแหลงน้ําเบื้องลาง ฝายท้ัง 2 ประเภทสามารถสรางความชุมชื้นและชะลอความชุมชื้น และ
รบกวนวงจรน้ําที่อํานวยประโยชนแกการฟนฟูและการอนุรักษปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่ง 
 
  ฝายชะลอความชุมชื้น กระทําได 3 รูปแบบ คือ 
   1.  แบบทองถ่ินเบื้องตน เปนการสรางดวยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู เชน กิ่งไม และ
ทอนไมลมขอนนอนไพร ขนาบดวยกอนหินขนาดตางๆ ในลําหวย ซ่ึงการกอสรางแบบงายๆ โดย
กอสรางในบริเวณตอนบนของลําหวยหรือรองน้ํา และเพิ่มความชุมชื้นบริเวณรอบฝายไดเปนอยางดี 
วิธีนี้ส้ินเปลืองคาใชจายนอยมาก หรืออาจไมมีคาใชจายเลยนอกจากคาแรงงานเทานั้น 
  2.  แบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร กอสรางดวยการเรียงหินเปนผนังกั้นน้ํา 
กอสรางบริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือรองน้ํา จะสามารถดักตะกอนและกักเก็บน้ํา
ในชวงฤดูแลงไดบางสวน 
  3.  แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนการกอสรางแบบถาวร สวนมากจะดําเนินการ
ในบริเวณตอนปลายของลําหวยหรือรองน้ํา จะสามารถดักตะกอนและกักเก็บน้ําในฤดูแลงไดดี 
คากอสรางเฉลี่ยประมาณ 40,000 – 50,000 บาท แลวแตขนาดของลําหวยซ่ึงควรมีขนาดความกวาง
ไมเกิน 4 เมตร 
 
  ประโยชนของฝายชะลอความชุมชื้น 
  1.  ชวยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําหวย 
ทําใหระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้น ความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น และแผขยายกระจายความ
ชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพื้นที่สองฝงของลําหวย 
  2.  ชวยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เปนการชวยยืดอายุ
แหลงน้ําตอนลางใหตื้นเขินชาลงคุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง 
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  3.  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใหแกพื้นที่ จากการที่ความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น
ความหนาแนนของพันธุพืชก็ยอมเพิ่มมากขึ้น 
  4.  การที่สามารถกักเก็บน้ําไวไดบางสวนนี้ทําใหเกิดเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา 
และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการบริโภคของมนุษยและสัตวตางๆ ตลอดจนการนําไปใชในการเกษตร
ไดอีกดวย 
  5.  ควบคุมและจัดสภาวะการไหลของน้ําใหสม่ําเสมอ 
 
  ขอคํานึงในการสรางฝายชะลอความชุมชื้น  
  1.  ควรสํารวจสภาพพื้นที่ วัสดุ รูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ 
  2.  ตองคํานึงถึงความแข็งแรงใหมากพอที่จะไมเกิดการพังทลายเสียหายยาม
ฝนตกหนักและกระแสน้ําไหลแรง 
  3.  ควรกอสรางในพื้นที่ที่ชองลําหวยมีความลาดชันต่ํา เพื่อที่จะไดขนาดฝายที่
ไมเล็กเกินไปสามารถกักเก็บน้ํา ดักตะกอนไดมากพอสมควร สวนบริเวณที่มีความลาดชันสูงกค็วร
สราง Check dam ถ่ีขึ้น 
  4.  วัสดุกอสรางประเภทกิ่งไม ทอนไมที่นํามาใช ควรใชเฉพาะไมลมขอน
นอนไพร กอนจะใชกิ่งไมทอนไมจากการริดกิ่ง ถาจําเปนใหใชนอยที่สุด 
  5.  ถาสรางฝายแบบคอกหมูกันดินอัดแนน ควรมีทางระบายน้ําดานขางเพื่อกัน
น้ํากัดชะสันฝายเวลาน้ําหลาก 
  6.  ควรปลูกไมยืนตนยึดดินบนสันฝาย เชน ไครน้ํา หรือไมอ่ืนๆ ที่สามารถขึ้น
ไดดีในที่ช้ืน 
  7.  ควรกอสรางฝายหลังฤดูฝนหรือน้ําหลาก และควรบํารุงรักษา ขุดลอก
ตะกอน ซอมแซมสันฝายและทางระบายน้ําเปนประจําทุกป 
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  แนวทางที่เหมาะสมในการสรางฝายชะลอความชุมชื้น  
  กอนดําเนินการสรางควรสํารวจรองน้ําลําหวยในพื้นที่ที่มีปญหาการพังทลาย
ของดินหรือปญหาพื้นที่ขาดความชุมชื้น โดยพิจารณาถึงความลาดชันของรองน้ําและสํารวจหา
ขอมูลปริมาณน้ําไหลในรองน้ํา มาใชประกอบการเลือกตําแหนงสรางฝายชะลอความชุมชื้น ดังนี้ 
   1.  พื้นที่ลาดชันสูง กรณีความกวางไมเกิน 2 เมตร ควรสรางฝายผสมใชวัสดุ
ธรรมชาติ เชน ไมทอน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย แตหากความกวางของลําหวยมีมากกวา 2 เมตร 
หรือในลําหวยมีน้ํามาก ควรเพิ่มโครงสรางเปนแบบคอกหมู ที่มีโครงสรางหลายระดับ มากหรือ
นอยตามปริมาณของน้ํา 
  2.  พื้นที่ลาดชันปานกลาง ควรสรางแบบคอกหมูหรือแบบทองถ่ิน ถาเปนแบบ
คอกหมูใหใชหินเรียงหรือกระสอบทรายผสมซีเมนตขนาบโครงสราง 
   3. พื้นที่ลาดชันต่ํา กรณีน้ํามากควรสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 5.2.6  การปลูกปาเสริม 
   การปลูกปาเสริมเปนกระบวนการปลูกไมปาเพื่อฟนฟูปาเสื่อมโทรม ซ่ึงมีจํานวน
ตนไมตอพื้นที่นอยกวาที่กฎหมายและ/หรือวิชาการไดกําหนดไว เชน พระราชบัญญัติปาไม
กําหนดไววา ปาเสื่อมโทรม คือ ปาที่มีจํานวนตนไมที่มีขนาดตัดฟนนอยกวา 2 ตน/ไร หรือมี
ไมหนุมนอยกวา 50 ตน/ไร เปนตน 
   การปลูกปาเสริมดําเนินการโดยการวางแผนสํารวจที่วางเปลาที่ไมมีตนไมขึ้นอยู
หรือมีนอยมาก กําหนดพื้นที่นั้นเปนที่ปลูกปาเพิ่ม เจาหนาที่จะกําหนดจุดที่จะปลูกตนไม อาจปลูก
เปนกลุมหรือหางๆ ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะความเสื่อมโทรมของปานั้นๆ สวนพันธุไมที่จะปลูก
มักเปนพันธุไมทองถ่ิน เพื่อทําใหเกิดความกลมกลืนเมื่อไมโตเต็มที่ 
   นอกจากปาเสื่อมโทรมแลวการปลูกปาเสริมอาจปลูกบริเวณที่ตองการความ
หลากหลายของชนิดพันธุไม บางกรณีจะปลูกในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตหามลาหรือเขตอื่นๆ ที่สัตวปาตองการแตไมมีในปานั้นๆ  
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  เมืองและชุมชนทั่วๆ ไปมักจะมีแผนการปลูกปาในที่สาธารณะ นอกจากสราง
ความเขียวใหกับบริเวณเมืองและชุมชนแลว ยังปลูกเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเมืองและชุมชน หรือ
ปลูกเพื่อตกแตงความสวยงาม การลดมลพิษสิ่งแวดลอมและปองกันแดดลม เปนตน 
 
 5.2.7  การทําแผนปาชุมชน 
   การทําแผนงานจัดการปาชุมชนเพื่อการทําแผนปาชุมชน มีหลักการและวิธีการ
จัดการทรัพยากรปาไม แตแผนปาชุมชนจะมีการเนนบทบาทหนาที่ปาชุมชนในดานผลประโยชน
ของชุมชนมากกวาสาธารณะ ซ่ึงชี้ใหเห็นวา แผนปาชุมชนทําขึ้นมาเพื่อปาชุมชนเพื่อชุมชนใช
ประโยชน เชน เปนตนน้ํา ลําธาร ไมใชสอย สัตวปา การพักผอน ฯลฯ ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ 
แผนปาชุมชนเปนสิ่งสําคัญตอชุมชนจึงตองทําแผนอยางชัดเจนและปฏิบัติไดตามที่กําหนด
เปาหมายไว 
   วิธีการทําแผนปาชุมชนนั้น ชุมชนตองตั้งเปาประสงคกอนวาตองการอะไรจาก
ปาชุมชน แลวทําการวิเคราะหสถานภาพและศักยภาพของปาชุมชน เพื่อใหทราบถึงปญหาและเหตุ
ของปญหา ตอจากนั้นใหนําปญหาทรัพยากรปาไมดังกลาวมากําหนดวา จะลดปญหาเทาไรหรือ
ขจัดปญหาใหลดลงเทาไร แลวจึงหาทางกําจัดเหตุทุกเหตุที่ เกิดขึ้นนั้น สรางแผนงานและ
แผนปฏิบัติกําจัดเหตุโดยดําเนินการแบบผสมผสาน ตองกําหนดวงเงินงบประมาณ เครื่องมือ เวลา
และสถานที่ และผูที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินการไดผลผลิตตามเปาประสงค 
 
 5.2.8  พืชสมุนไพร 
  ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือ
แร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียนแปลงสภาพ ซ่ึงสมุนไพรที่ไดจากพืชจะไดจาก สวนตางๆ 
ของพืช เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ทั้งนี้รวมทั้งสมุนไพรที่ไดจากสัตวหรือแรดวย ปจจุบัน
สมุนไพรมีความสําคัญในแงสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เนื่องจากสมุนไพรของไทยหลายชนิดยัง
ไมไดสกัดสารเคมีที่เปนประโยชนทางยามาใชอยางจริงจังในดานสาธารณสุข ซ่ึงถาไดรับการ
พัฒนาวิทยาการดานสาธารณสุขจะทําใหเกิดประโยชนแกมนุษย และสามารถสรางรายไดทาง
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เศรษฐกิจอีกดวยและสมุนไพรบางชนิดยังเปนที่ตองการของตลาดเปนจํานวนมาก เชน ขมิ้นชัน เรว 
เปลานอย เปนตน 
   สมุนไพรสามารกจําแนกประเภทตามลักษณะการใชประโยชน ไดดังนี้ 
   1.  น้ํามันหอมระเหย เชน น้ํามันตะไครหอม น้ํามันไพล น้ํามันกระวาน 
น้ํามันพลู  
   2.  ยารับประทาน เชน ขี้เหล็ก ฟาทะลายโจร คําฝอย ขิง กระเทียม บอระเพ็ด 
   3.  ยาสําหรับใชภายนอก เชน วานหางจระเข เสลดพังพอน กานพลู บวับก 
ตําลึง 
   4. ผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องดื่ม เชน บุก สมแขก หญาหนวดแมว 
คําฝอย  
   5.  เครื่องสําอาง เชน อัญชัน วานหางจระเข มะคําดีควาย 
   6.  ผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน สะเดา ยาสูบ ตะไคร หอม ไพล  
   สมุนไพรสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะภายนอกของพืช ไดดังนี้ 
   1.  ราก คือ สวนหนึ่งที่งอกตอจากลําตนลงไปในดิน เชน กระชาย  
   2.  ลําตน เปนโครงสรางที่สําคัญของพืช ปกติอยูเหนือดินหรืออาจมี
บางสวนอยูใตดิน เชน ขี้เหล็ก แคบาน บอระเพ็ด ตะไคร  
   3.  ใบ เปนสวนประกอบสําคัญของพืชมีหนาที่สังเคราะหแสงผลิตอาหาร 
เชน มะกา ฟาทลายโจร กระเพรา มะขามแขก  
   4.  ดอก เปนสวนที่สําคัญในการแพรกระจายพันธุของพืช เชน กานพลู 
ชุมเห็ดเทศ พิกุล ลําโพง ดอกคําฝอย  
   5.  ผล คือ สวนที่เกิดจากการผสมของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียในดอก
เดียวกันหรือคนละดอกก็ได เชน มะเกลือ ดีปลี มะแวงตน กระวาน  
 


