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The Study on the Administration of Private Forest Plantation
Cooperative of Thailand: A Case Study of Nongbua Lamphu Private
Forest Plantation Cooperative Limited
Woraphun Himmapan1

Iwao Noda²

Naoyuki Furuya³

---------------------------------ABSTRACT
The study on the administration of Private Forest Plantation Cooperative in Thailand is
under the joint research project between the Royal Forest Department (RFD) and Japan
International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS). Teak was the main planting
tree species in the study area which located in the Northeast region of Thailand. The objectives of
this study was to determine the means and recommendation for strengthening the administration of
Forest Cooperatives; exclusively emphasized on the studied area at Nongbua Lamphu Private
Forest Plantation Cooperative Limited. The chairman and committee members of the Nongbua
Lamphu Private Forest Cooperative were interviewed about the administration, problems and
obstacles. Further the chairmen and committee members of the various Cooperatives which related
to forest plantation enterprise naming Maha Sarakham, Lopburi, Kanchanaburi Private Forest
Plantation Cooperatives Limited, Lampang Handicarft Product Cooperative and Donmol Wood
Product Service Cooperative Limited, Phrae Province were also interviewed for collecting the
needed information.
The results showed that Nongbua Lamphu Private Forest Plantation Cooperatives Limited
was registered in 30 March, 2000 in form of Agricultural Cooperative. The actual activities were
buying small teak timber for producing teak furniture by order. The cooperative members were
supported in document permission, silvicultural techniques, selling teak to the middleman, training
or study tour and price information. The present administration became better and the members
started to get the dividend in 2009. The finding problems and obstacles were lack of investment cost
for buying teak logs from members’ plantation, less customers’ order and the inconvenient
government regulations.
The comparative analysis among the administration of Nongbua Lamphu Private Forest
Plantation Cooperatives Limited and other forest cooperatives indicated that the advantages were
the high leadership chairman and high level of cooperation among the committee members. The
suitable site for teak growing and less competition around the project area were also optimal point
for administration. On the other hand, the disadvantages were unclear committee structure and
administration system, lack of investment cost and low income because the production was mostly
depending on the customers’ order. The recommendations for administration are; members should
cover the teak planters, furniture or wood factory owners and wood suppliers, strengthen structure
and administration system of committees, connect to other organizations in term of network, improve
skill and design the modern and high quality product, advertisement, log market setting or set up
the members’ plantations data. RFD should continue support and encourage forest cooperative
activities including improve some inconvenient regulations.
Keywords :
Administration, Private Forest Plantation Cooperative, Nongbua Lumphu Private
Forest Plantation Cooperative Limited
Silvicultural Research Group, Forest Research and Development Office, 61 Phaholyothin, Jatujak, Bangkok.
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INTRODUCTION
The term “Cooperative” pursuant to the
Royal Institute Dictionary B.E. 2525 (A.D 1982)
means work done in cooperation with others,
representing a form of management that people
satisfactorily join efforts to promote economic
prosperity and share profit in an equitable
manner. According to the Cooperatives Act B.E.
2511 (A.D. 1968), “Cooperative” means a group
of persons who jointly conduct affairs for socioeconomic interests on the basis of self-help and
mutual assistance, and are registered under this
Act. As for the meaning in accordance with the
interpretation of Cooperative Promotion
Department, “Cooperative” means joint actions
or the acts of working together, so to speak, any
coordinated effort of a group of persons is
regarded as a cooperative.
There are 6 types of cooperatives in
Thailand, classified by nature of occupation,
namely Agricultural Cooperative, Land
Settlement Cooperative, Fishery Cooperative,
Consumer Cooperative, Service Cooperative,
and Thrift and Credit Cooperative. A cooperative
known to people in farming occupation is
agricultural cooperative or an organization
established to solve occupational hardship for
farmer members and to help enhance their well
being, by boosting their productivity and income.
An agricultural cooperative plays an important
role in providing its members with resources
and services on agricultural production such as
the management of funding sources, the supply
of various materials; tools and equipment to
members at low prices, commercial harvest, and
the creation of value-added products through
innovative crop processing (adding value
through processing).
Forest Plantation Cooperative is a
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project initiated by Royal Forest Department
with a strong commitment to adding value to
wood originated from retail private forest
plantations, by means of setting up a market
center of logs and sawn timbers, wood
processing plants i.e. wood production factory,
sawmill and etc. for making furniture, charcoal,
handicrafts, inventions, tools and utensils, which
helps assure retail private entities especially
forest growers of market availability.
In order to achieve the goal set forth
in the foregoing paragraph, forest farmers
nationwide were encouraged to meet and discuss
about an idea to form a private forest plantation
cooperative. On 20 October 1995, the said
assembly resolved to form a private forest
plantation cooperative named “Private Forest
Plantation Cooperative Limited”, by assigning
Mr. Prajam Sukkaew, a farmer in Nakornsawan
as the team leader to apply for registration under
the Cooperatives Act, B.E. 2511 (A.D. 1968),
and the registration was done on 8 March 1996,
under cooperative registration number 0054399
(กก. 0054399), in the category of agricultural
cooperative (Royal Forest Department, 1998),
having its preliminary office situated at 61
Paholyothin Road, Chatuchak, Bangkok
(temporary use), with the aim of administering
cooperatives in every province in which forest
affairs are operated. As a rule, each cooperative
has 15 committees, and its objectives are as follows:
1. To encourage the unification of forest
planters and set up a private forest plantation
cooperative at the local level. A brainstorming
session must be held to thrash out various issues
such as productivity and fund management, etc.
2. To be an institution for developing
and promoting collaborative efforts and close
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rapport among members, helping one another,
by adhering to fundamental human morality and
good ethics.
3. To make private forest plantations
successful, promote forest farming on a
continuous and integrated basis, solve the
shortage of utility wood, and to tackle
environmental impacts.
4. To solve socio-economic problems
aimed at enhancing the well-being and living
conditions of people, by making forest farming
a sustainable career for farmers to do for living.
Although the purpose of establishing
forest plantation cooperatives in Thailand is to
get rid of forest-farming problems in the private
sector, there are many disadvantages and
obstacles to overcome i.e. lengthy time to obtain
yields, the unavailability of wood markets,
exploitation from middlemen, and excessive
bureaucracy or adherence to rules and formalities
(red tape). Moreover, not many forest growers
were members of forest plantation cooperatives
due to several constraints such as their limited
knowledge and understanding of cooperative
principles, and the socio-economic conditions
of the target group, and so on. The number of
private forest plantation cooperatives has shown
a decline against the preliminary goal to have
cooperative businesses in every province where
forest affairs were operated. The numbers of
private forest plantation cooperatives declined,
from 36 provinces in 2002 to 31 provinces in
2009 (30 forest plantation cooperatives and 1
service cooperative). It can be inferred that the
administration of forest plantation cooperatives
in Thailand does not have much success as it
should.
This study is a joint research project
between Royal Forest Department (RFD) and
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Japan International Research Center for
Agricultural Science (JIRCAS) under the
program for the development of combined
management techniques for agriculture and
forestry to support farmers who were engaged
in planting beneficial indigenous tree species,
by focusing on teak and study areas in the
Northeastern region of Thailand, where there
were a lot of farmers who were interested in
forest farming. However, an effort to encourage
farmers to plant a forest still lacks clear goals
about marketing and on how to utilize small
wood. It is therefore necessary to support and
strengthen the administration of forest plantation
cooperatives to make farmers feel confident
about their investment in forest farming. This
study is aimed to propose guidelines and recommendations on the administration of a forest
plantation cooperative to attain its strengths and
fulfill its formation objectives.
MATERIALS AND METHODS
1. Nongbua Lamphu Private Forest
Plantation Cooperative Limited in the
Northeastern region, where teak was mostly used
as raw material, was chosen as the issue for this
study under RFD-JIRCAS joint research
program. The study methods involve an
examination of relevant documents and an
interview to gather information from the
cooperative’s members and related parties about
administration, operation, problems and
obstacles of Nongbua Lamphu Private Forest
Plantation Cooperative Limited.
2. The using information was gathered
by interview the respondents from another five
cooperatives of which their activities are similar
to or different from Nongbua Lamphu Private
Forest Plantation Cooperative Limited’s. These
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five cooperatives are Maha Sarakham, Lopburi,
Kanchanaburi, Lampang Handicraft Cooperative
Limited, and Donmoon Wood Product Service
Cooperative Limited, Phrae Province.
3. To analyze the gathered information
in comparison with current administration and
operations of other cooperatives to identify the
pros and cons and put forward guidelines
befitting the administration and operation of
Nongbua Lamphu Private Forest Plantation
Cooperative Limited.
RESULTS AND DISCUSSION
1. Nongbua Lamphu Private Forest Plantation
Cooperative Limited
1.1 History of Formation
Nongbua Lamphu Private Forest
Plantation Cooperative Limited is an
organization registered on 30 March 2000 as a
juristic person under the Cooperatives Act B.E.
2542 (A.D. 1999), with 75 original members.
The formation began from the unification of
farmers and people in other careers involving
with forest farming under Forest Plantation Act
B.E. 2535 (A.D.1992) by the financial support
of RFD for forest-planting activities in Nongbua
Lamphu province. Ninety percent of planted
species was teak, the total planting area was
13,000 rais, and 80 percent of members were
low-income farmers. Upon the government’s
cessation of subsidy to forest farmers for the
maintenance of their forest plantations, farmers
were in trouble. In various aspects nameing
commercial thinning was useless because they
did not have the faintest idea where and how to
sell their logs or locate buyers, got loss
especially from teak, which is restricted wood
in category “Gor (ก)” under Forest Law, because
teak logging and shipments had to undergo ex-
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cessive bureaucracy, sophisticated formality and
lengthy process that caused inconvenience to
forest farmers, and many of them gave up their
forest-planting activities and turned to field crops
for short-term yield.
Before long, in that same year (2000),
forest lovers formed a management team in the
cooperative to solve problems and help one
another in a group of forest farmers in Nongbua
Lamphu province who encountered similar
problems, with the support of Nongbua Lamphu
Provincial Cooperative and Nongbua Lamphu
Provincial Forest Office, which marked
significant milestone of Nongbua Lamphu
Private Forest Plantation Cooperative Limited.
1.2 Current Situation & Operation
After the formation of the Nongbua
Lamphu Private Forest Plantation Cooperative
Limited, there have been an increasing number
of members. In 2009, the number of members
rose to 311. Presently, the board consists of 6
members representing each district of Nongbua
Lamphu province. The board meeting is held
every month, and there is an annual ordinary
meeting of members. Because the cooperative
suffered loss in the early years, no dividend was
paid. However, the cooperative’s financial
situation has recently been better; the cooperative
began to make profit and was able to pay
dividends to members in 2008.
Current operations/activities consist
of:
1) Furniture factory, using small-size
teak as raw material
2) The sale of wood products and
furniture items
3) The purchase of logs from farmers
(both members and non-members).
The purchase price will be, from to time,
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determined by the board, by considering
reference price data obtained from RFD and FIO
(Forest Industry Organization).
4) Giving help to members in various
matters such as an application for RFD’s
permission for teak felling and shipments, forest
plantation management technique, the sale of
teak to middlemen, the sending of members for
training or study tours at many different agencies,
and the dissemination of log price information
obtained from RFD.
1.3 Problems and Obstacles
Based on the interviewing with the
chairman and the committee members of the
cooperative, and from a report on the results of
the training course, under the economic tree
planting promotion project for the fiscal year
2005, titled “The Development of the Potential
of a Private Forest Plantation Cooperative”, held
during 23-26 June 2005, organized by Forest
Plantation Promotion Division, Royal Forest
Department, as well as information from the
group meetings of the members of Nongbua
Lamphu Private Forest Plantation Cooperative
Limited, the problems and obstacles of the
Cooperative can be outlined as follows:
1.4 Future Plan
From a report of Forest Plantation
Promotion Office, Royal Forest Department
(2005) as well as from the group meetings of the
members of Nongbua Lamphu Private Forest
Plantation Cooperative Limited, the future plan
was proposed as follows:
1) To expand sawmill operations and
seek working capital for the purchase of thinned
wood from forest plantations of the cooperative’s
members.
2) To extend office buildings,
increase machines, employ more skilled workers,
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and strengthen internal financing.
3) To improve internal financing by
setting up a wood bank for the members to
deposit their thinned wood.
4) To develop the cooperative’s
sawmill as a learning center for members and
general farmers in the community, by providing
instruction in seedling nursery, forest farming
technique, forest maintenance, and proper forest
management in accordance with technical principles, including the utilization of forests and
trees on a sustainable and worthwhile basis
through effective organizational management,
strong community, and members’ participation.
2. Other Forest-Related Cooperatives
An interview was separately conducted
with the chairmen and members of five
forest-related cooperatives, which can be
individually outlined as follows:
2.1 Maha Sarakham Private Forest Plantation
Cooperative Limited.
1) It was found in 1997, it now has 680
members in Maha Sarakham and 250 associate
members outside Maha Sarakham, who had
forest plantations and want to make a living
doing forest-related activities such as charcoal
production.
2) Eucalyptus was mostly used as raw
material. It is a fast-growing tree, flourishes well
in the Northeastern region and gives a fast return.
Moreover, the market demand for Eucalyptus is
high (Teak is also used for furniture production
but not much).
3) Present activities include forest
farming (hiring itself out), logging (from forest
plantations of both members and non-members),
lumbering and furniture making.
4) The board is divided into 5 clear lines
of responsibility i.e. promotion, legal affairs,
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liaison, factory affairs, and raw material
procurement.
5) It has no problem in its current administration and operations. Members get paid
dividends every year.
2.2 Lopburi Private Forest Plantation
Cooperative Limited
1) It was found in 1998, it now has 206
members who possess forest plantations in
Lopburi province.
2) Teak was mostly used as raw
material because the topographical conditions
in Lopburi are more favorable to teak planting
than other plant species such as Eucalyptus,
para-rubber, and other agricultural crops.
3) Present activities consist of the
purchase of logs from members at better prices
than anywhere, logging from members’ forest
plantations, log sale, and furniture making. In
addition to these, the cooperative give assistance
and support to its members by educating them
in forest plantation management as well as by
transferring knowledge in forms of study tours
and seminars, including giving help in an
application for permission to fell and transport
teak.
4) In addition to income from the sale
of logs to the cooperative, members have also
received dividend payments since 2005.
5) Teak-based products are made and
put up for sale in the cooperative’s store in prime
location (next to the main road).
6) The board was made up of 7 members
representing each district.
7) The cooperative’s problems were the
long distance between members’ forest
plantations and the cooperative’s business
premises and forest farming not being members’
main career, which make members pay
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relatively little attention to the cooperative’s
administration and operations.
2.3 Kanchanaburi Private Forest Plantation
Cooperative Limited
1) It was found in 1998, it now has 300
members who possess forest plantations in
Kanchanaburi province, most of which are teak
plantations. The board consists of 9 members.
2) Teak was used as raw material; most
members prefer to plant teak because it grows
well in Kanchanaburi and teak products were in
popular demand; and importantly, local people
have basic skills in producing inventions that are
made of teak.
3) The operations of the cooperative in
the initial stage were not successful. Recently,
there has been an attempt to unify its members
for the improvement of the cooperative’s affairs,
which is now underway, so concrete activities
have not yet begun; however, the cooperative
has a plan to create teak products and build a
store for the display of the said products.
4) The cooperative’s actual problems
were the unavailability of market for thinned
wood, which is a reason why most members are
reluctant to conduct commercial thinning when
forest plantations are at a young age. Hence, the
cooperative was forced to purchase and improve
wood quality prior to utilization but a machine
for wood conditioning is expensive. Moreover,
most members (about 60%) decided to give up
teak farming and turn to para-rubber instead.
2.4 Lampang Handicraft Cooperative
Limited
1) It was found after the unsuccessful
operations of Lampang Private Forest Plantation
Cooperative Limited, Lampang Handicraft
Cooperative Limited had a total number of
300 members consisting of forest farmers,
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shopkeepers and entrepreneurs in furniture
industry or wood product business. The interview
was conducted at the cooperative’s branch
situated in Koh Ka district of Lampang Province.
Founded in August 2009 (it was 5 months old
when the interview took place), the cooperative
has 9 committee members and only 7 original
members.
2) Teak was mostly used as raw
material because of topographical suitability for
teak growth. The demand from the general
public for teak is high and there awere skilled
craftsmen in the creation of teak products.
3) The cooperative’s present activities
include the provision of assistance and support
to members on their applications for a factory
or store license. Additionally, the Cooperative
Acts as a consignment store. When a product
item supplied by a member was sold, that
member will be paid 2 percent of the sale price.
Because the operation has just begun, no
dividend has been paid yet. Nowadays, the
cooperative purchases large-size logs from FIO
for use, and never used logs from members’
forest plantations. In other words, members who
are forest farmers never got benefits in this regard
and must wait until their trees are getting large
enough to be utilized for the creation of products.
4) The cooperative’s actual problems
were a lengthy process on license approval by
RFD, a short-term license that needs renewal
every year, including the difficulty of liaising
with many state agencies such as RFD,
Provincial Office of Natural Resources and
Environment, etc. The cooperative is now
attempting to improve its administration and
operations, by studying the failure of Lampang
Private Forest Plantation Cooperative Limited
as a lesson (using the benefits of hindsight), and
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make changes, for example, the board members
shall easily meet without need to be a
representative from each district which entails
the constraints of coordination because of long
distance between their residences and the
cooperative’s business premises.
2.5 Donmoon Wood Product Service
Cooperative Limited, Phrae Province
1) It is a typical service cooperative.
There were a total of 9 service cooperatives in
Phrae province. Found in 1998, Donmoon Wood
Product Service Cooperative Limited, Phrae
Province was situated in Soongmen district,
Phrae province. It had 256 members consisting
of shopkeepers, entrepreneurs in the
manufacturing of wood products or furniture
items, and forest farmers especially in Soongmen
district. The board is made up of 10 members.
2) The cooperative’s business is engaged
in the management of space for rent, with
74 slots available, for use as a factory to
manufacture wood products or furniture items.
There were 18 tenants. The cooperative helps its
members apply for a license for the establishment
of their factories or stores and helps them procure
materials or submit bids for logs offered for sale
by FIO, and send them to attend training
organized by various agencies to enhance their
knowledge and develop their skills. The
cooperative earns an income from the rent of
Baht 200 a slot, and Baht 100/cubic meter of
logs stacked in the cooperative’s compound
before moving it into the production line for the
manufacturing of wood products by each
entrepreneur/tenant.
3) Teak was entirely used as raw
material. Teak grows well in Phrae. The market
demand for teak is high both domestically and
internationally. The cooperative has highly
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skilled workers in the creation of wood products
and furniture items made of teak such as window
and door panes. To achieve top quality, large
and old teak logs are needed most of which are
purchased from FIO through the bidding process.
The cooperative never used teak from farmers’
small-scale forest plantations.
4) Members get paid dividends every
year and there is no problem in the administration
and operations of the cooperative, except that
the cooperative wants to expand space and to
obtain approval for the establishment of a
factory with horse power increase.
3. Comparative Analysis of the Pros and Cons
of Nongbua Lamphu Private Forest Plantation
Cooperative Limited against others
After the study of the administration and
operations of Nongbua Lamphu Private Forest
Plantation Cooperative Limited in comparison
with other cooperatives’, the pros and cons (advantages and disadvantages) can be outlined as
follows:
3.1 Advantages
1) Topographical conditions in the
Northeast are favorable to teak planting.
However, the land in Nongbua Lamphu is less
suitable for teak growth than the sites in
Kanchanaburi, Lampang and Phrae.
2) The Chairman of Nongbua Lamphu
Private Forest Plantation Cooperative Limited
is knowledgeable, competent and experienced
in forest plantation management, with highquality leadership. The unification of members
originates from their desire to jointly work and
solve problems regarding teak planting and
utilization, without aiming only at dividend
payments. So, most members participated in the
administration and operations of the cooperative.
3) The administration and operations of
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the cooperative were focused on sufficiency and
risk prevention, for instance, goods will be
produced only and when an order is received,
and no loan/credit is extended to members
4) The board members enthusiastically
manage the business activities of the
cooperatives, and they are fully conversant with
forest plantation management and can give
advice to members.
5) They have no competitors in log
buying/selling because there is no forest
plantation belonging to FIO nearby. Moreover,
there were not many factories using teak as raw
material. Members therefore prefer to sell most
of their teak logs to the cooperative and the
cooperatives get raw material supply in a
consistent and sustainable manner.
3.2 Disadvantages
1) Raw material is mostly teak but teak’s
felling cycle is long. Teak felling and shipment
must undergo excessive bureaucratic process,
thus discouraging members to conduct
commercial thinning, compounded by
unavailable market for their thinned wood while
other cooperatives use Eucalyptus, with its short
felling cycle, high market demand, less
sophisticated process and non-requirement to
obtain permission for Eucalyptus felling and
shipment.
2) The organizational and administrative
structure of the board is still unclear.
3) The factory is very far from wood
markets in Bangkok, thus limiting sales to
Nongbua Lamphu province or within the
Northeastern region, unlike other cooperatives
in big cities near Bangkok.
4) It has no working capital for the
purchase of logs from members, and inadequate
funds for the manufacturing of wood products
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so products will be made when there are orders
in hand whereas some other cooperatives (e.g.
Maha Sarakham Private Forest Plantation
Cooperative Limited) buy logs from members’
forest plantations with a higher price than the
market rate, which creates win-win results i.e.
members earns handsome income and the
cooperatives get raw material supply in a
consistent and sustainable manner. No resale
of logs to other factories or consumers, which is
a simple, convenient and risk-free method.
5) Products are made and sold in
accordance with an individual purchase order
whereas some other cooperatives actively make
product samples and display them at their stores.
3.3 Observations on the administration and
operations of the cooperatives under this study
From the study of organizational structures
and operational activities of all the six
cooperatives, here were some interesting
observations.
1) Most of the chairmen and board
members of the cooperatives under this study
possess high quality leadership. They are
knowledgeable, competent and highly
experienced in tree planting and forest plantation
management; moreover, they have a close
relationship with state agencies, thus making
them understand the government’s working
systems which in turn lead to convenient
coordination and smooth operations. However,
the organizational structure of the board is still
unclear and does not cover every line of business.
So, the change of chairman and board members
(if any) might affect the cooperative’s operations.
2) Raw materials of today’s use are
large-size teak logs bought from FIO. If there is
the change of policy prescribing the use of teak
from forest plantations of forest growers or
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members, it is essential - first and foremost - to
improve production systems, use suitable
machines and facilities, and adopt right technology for wood conditioning.
3) Goods or products, which are mostly
made in accordance with customer requirements,
are bulky and follow old designs. There is no
creation of a new design which is modern and
functional in response to today’s lifestyle. In
addition to this, most of the cooperatives lack
craftsmanship development for the upgrade of
the quality of products to international standards
eligible for export.
4) The main purpose of being a
cooperative’s members could to sell logs from
their forest plantations and to get help in an
application for a license for various activities.
5) Most board members have their own
businesses or factories; hence, it is difficult to
keep a clear separation between cooperative and
personal affairs.
6) After RFD’s mission on the promotion
for the formation of private forest plantation
cooperatives is completed, the cooperatives’
affairs will be transferred to be under the
supervision of each provincial cooperatives
attached to Cooperative Promotion Department,
which results in the discontinuity of promotion
activities, coordination, monitoring and
evaluation of cooperatives’ performance by
RFD.
4. Recommendations on the guidelines for the
administration of Nongbua Lamphu Private
Forest Plantation Cooperative Limited
From the problems & obstacles of the
administration and operations of Nongbua
Lamphu Private Forest Plantation Cooperative
Limited and its disadvantages in comparison
with other forest-related cooperatives, here are
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the proposed guidelines for the administration
of Nongbua Lamphu Private Forest Plantation
Cooperative Limited.
The cooperatives should have members
from diverse segments, such as forest growers,
wood product manufacturers, and wood product
suppliers, etc. in order to cover activities of
every kind, get strong cooperation and mutual
assistance, share and exchange ideas from
different perspectives.
Reinforce the board’s strengths by
electing service-minded people. Duties and
responsibilities of individual board members
should be clearly separated and cover activities
in every line of business. It is also advisable to
build a network with other forest plantation
cooperatives or forest-related ones, as well as
with other agencies concerned.
Develop workmanship/craftsmanship and
design a product of modernity befitting today’s
lifestyle, for example, a nuclear family often
lives in a small house; therefore, furniture should
be compact, easily transported (knock-down
item) and inexpensive, while souvenir products
should be something trendy or highlight culture
or outstanding features of the province.
In addition to the manufacturing and sale
of products by the cooperative, it is advisable to
showcase and sell products, which are created
by a member, at the cooperative’s store, and to
publicize the said products through diverse
channels of media such as on the internet, leaflet/
brochure/printed matter, or the exhibition of
those products at trade fairs.
Set up a wood market for members to sell
logs from their forest plantations at a reasonable
price which will allow entrepreneurs or
consumers to shop around and buy logs of size
and quality they want. The production of trees,
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from members’ forest plantations, to yield a
large-size and good-quality log requires time and
investments. First and foremost, the cooperative
needs adequate funds for the purchase of logs
from members.
Due to inadequate funds for purchasing
of logs from members, the cooperative should
establish a database comprising information of
individual members’ forest plantations such as
location, number of planting area, number and
species of planted trees, planting year, and
growth rate as reference which will enable
interested consumers or entrepreneurs, who use
logs as raw material, to make contact with
members for direct purchase.
The cooperatives should be a mentor to
members, by providing them with knowledge
and assistance in planting techniques and forest
plantation management to increase productivity
and quality of their logs, engaging in negotiations
to protect them from middleman exploitation;
and importantly, by encouraging mutual
assistance and sharing among members.
5. Expectations of Assistance from RFD
5.1 Strengthen cooperative operations by
the provision of training programs on
workmanship/craftsmanship development,
creative product design, and effective
administrative management.
5.2 Raise funds to support ongoing
management and maintenance of farmers’ forest
plantations, build motivation for farmers who
want to conduct commercial thinning for a
better future of their forest plantations and for
raw material continuous supply to cooperatives’
factories.
5.3 Improve systems with regard to license
application and approval procedures to facilitate
the operations of teak growers and entrepreneurs.
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5.4 Coordinate with other agencies in both
public and private sectors to find teak markets
for cooperatives.
5.5 The objectives of the formation of
forest-related cooperatives are the unification to
build a group’s strengths, enhance the quality of
life, and promote the well-being of forest
growers and forest-related entrepreneurs, as well
as to increase the area of forest plantations for
the country. So, regardless of whether
cooperatives are under the supervision of RFD
or Cooperative Promotion Department, RFD
should remain in charge of monitoring,
coordinating and supporting cooperative
activities on a continuous basis to reinforce the
potential of forest-related cooperatives.
CONCLUSIONS AND
RECOMMENDATIONS
1. Nongbua Lamphu Private Forest
Plantation Cooperative Limited was registered
as a juristic person under the Cooperatives Act
B.E. 2542 (A.D. 1999) on 30 March 2000, in the
category of agricultural cooperative.
2. Present activities consist of the
purchase of teak from forest plantations of both
members and non-members, the manufacturing
and sale of furniture items - using small teak as
raw material - in accordance with customers’
purchase orders, the provision of assistance to
members in various matters such as an
application for a license from RFD to fell and
transport teak, instruction on forest plantation
management technique, advice on teak-selling
negotiations with middlemen, the sending of
members for training or study tours at various
agencies, and the support on the dissemination
of log price information received from RFD. The
overall performance is getting better, and
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members started to receive the dividend
payments in 2008.
3. Present problems and obstacles are
the lack of working capital for the purchase of
logs from members’ forest plantations, not many
orders in hand, and excessive official rules (red
tape) on the felling and shipment of teak and on
the manufacturing of teak products, which fall
in the category of restricted wood.
4. After the analysis in comparison with
the administration and operations of other
forest-related cooperatives, Nongbua Lamphu
Private Forest Plantation Cooperative Limited
has advantages over others in terms of
high-quality leadership, competence and
expertise of its chairman of the board, strong
collaboration from most members, topographical
suitability for teak growing, a few competitors
in teak purchase, a few wood product
manufacturers, while its disadvantages are found
in many areas such as the non-clarity of the
board’s structure and management procedures,
lack of funds for the purchase of logs from
members, limited production to customers’
design; in other words – lack of creativity, which
result in its little income.
5. Recommendations on the guidelines
for the administration of Nong Bua Lamphu
Private Forest Plantation Cooperative Limited
are as follows:
5.1 The cooperative should have a
diversity of members, consisting of growers,
manufactures, users, and so on.
5.2 Reinforce the board’s strengths
and build a network with other forest plantation
cooperatives and forest-related ones including
other agencies concerned.
5.3 D e v e l o p w o r k m a n s h i p /
craftsmanship including the design of products
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that are stylish and functional and suitable for
today’s lifestyle.
5.4 Set up a wood market or establish
a database containing the information of
members’ forest plantations as reference for
interested consumers or entrepreneurs.
5.5 The cooperative should be a
mentor to its members, by educating and
assisting them in planting technique and forest
plantation management to improve productivity
and quality of their logs, giving advice on
negotiations to protect them from middleman
exploitation; and importantly, by encouraging
mutual assistance and sharing among members.
6. RFD should continue supporting,
assisting and promoting various activities of
forest-related cooperatives, and should cut red
tap by amending official rules and procedures
that are practically difficult, unnecessary, or
unfavorable to the felling, shipment,
manufacturing and sale of teak logs or teak
products.

The Study of the Administration of Private...
Woraphun Himmapan et al.
REFERENCES
Sangpan, C. 2003. Factors affecting the
membership being of Lopburi Private
Forest Plantation Cooperative Limited,
Lopburi Province. M.S. Thesis,
Kasetsart University. (in Thai).
Laopapao, R. 2005. Factors affecting
membership of Nakornsawan Private
Forest Plantation Cooperative Limited,
Nakornsawan Province. M.S. Thesis,
Kasetsart University. (in Thai).
Reforestation Promotion Office, Royal Forest
Department. 2005. Report on the results
of the training course, under the
economic tree planting promotion
project for the fiscal year 2005, titled
“The Development of the Potential of
a Private Forest Plantation Cooperative”
on 23-26 June 2005. Royal Forest
Department, Bangkok. (in Thai).
------------------------------------

วารสารการจัดการปาไม 4(8) : 13-25 (2553)

Journal of Forest Management 4(8) : 13-25 (2010)

13
Mortality and Recruitment of Tree Species in the Long-term Dynamic
Plots of Sakaerat Deciduous Dipterocarp Forest, Northeast Thailand
Pongsak Sahunalu1
-----------------------------ABSTRACT
Nine dominant tree species commonly found in the 4 stands of SDDF have remarkable high
mean mortality rate about 5 %.y-1 and over, the rest are less than 5 %.y-1. Uncommon or rare trees found
in the 4 stands have large variations in mortality rate being in the range of 0.3-9 %.y-1 as they might
emerge into the stands sporadically and intermittently during the 16-year period. Twelve species
having notable high mean recruitment rate about 5 %.y-1 and over are those being less abundant and
scattering grown initially and quite commonly found in all 4 stands together with some uncommon
and delaying recruited tree species that are not found to attain the size limit of DBH ≥ 4.5 cm earlier
in these stands. The 4 groups of selected 10 tree species having high IVI ranking orderly in each
stand demonstrate their population dynamic equilibrium differently. Most tree species belonging
to the legume tree group are likely to approach the equilibrium state by demonstrating their nearly
balance of both rates in almost all stands and they are expected to dominate the future stands of SDDF.
Key words: Common tree species, Deciduous dipterocarp forest, Mortality rate, Rare species,
Recruitment rate, Sakaerat
INTRODUCTION
It is well-known that all species component of any forest type continue to change naturally
during their life spans by regenerating, growing, developing and finally deceasing or disappearing
from the stand, if their ability to withstand all life constraints is less effective, apart from their
genetic control and severe external stand disturbance. Replacement of new individuals following
tree developmental stage always occurs to maintain their population in the same habitat. Collectively,
mortality and recruitment of tree population at species level represent two significant stages in
life history of tree species growing in any forest community. Natural, undisturbed forests are
self-maintaining: in accordance with local process of mortality, growth and regeneration, lost trees
are continually replaced with new recruits; the vegetation thus continues, in a dynamic equilibrium
or steady state, to be the forest. This is not to imply that forests are static or unchanging, for
indeed, their changes are a major focus in the study of vegetation dynamics (Swain et al., 1987).
Population ecologists or demographers as well as evolutionary biologists and foresters usually
investigate mortality and recruitment rates of the particular species for constructing life-table
(Caswell, 1978, 1982a, b; Harcombe, 1987). Tree species in Sakaerat deciduous dipterocarp
forest (SDDF) are subjected to the same phenomena and need to be investigated thoroughly for
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the purpose of understanding the individual
species behavior. These detail basic data are
essential for providing guidelines for further
stand management, conservation as well as
for stand rehabilitation. However, there are
absolutely few records on mortality (death)
and recruitment (in-growth) of individual tree
species grown in natural forest in Thailand.
Results of stand-level mortality and
recruitment investigations were reported in
the previous papers (Sahunalu, 2009 d). Tree
mortality plays a major role in promoting the
distinctive structure of old-growth forest and
thus providing unique habitat for certain species
of animals and plants (Lorimer et al., 2001).
Mortality rates in old-growth stands affect
stand structure, maximum size and age of trees,
formation rates of snags, logs and canopy gaps
and development of multilayered vegetation
(Tyrrell and Crow, 1994a; 1994 b; Tyrrell
et al., 1998). Differences in mortality rates
among species are also considered to be key
life-history attributes that influence long-term
changes in forest composition, structure and
sustainability (Harcombe, 1987). On the other
hand, recruitment is the entry of new individuals
into a population or community. Such entry
has been considered to occur at stages ranging
from entry into the seed bank to attaining a set
diameter at breast height to entering the forest
canopy (Ribbens et al., 1994). Any restriction
on the entry into a new stage in the natural
history of a species has the potential to alter
community dynamics, but should be identified
as recruitment for that specific stage (e.g.,
canopy recruitment, Canham, 1990; Fulton,
1991). Tree species can respond to different
habitat condition depending on their innate
characteristics known as regenerative capacity
as they usually express their phenotypes
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differently along the environmental gradients.
Under the same site condition, such as in a
particular small forest area as in Sakaerat
Biosphere Reserves, northeast Thailand where
environmental condition is considered to be
quite homogeneous, representing the ideal
DDF condition of the region, thus it is suited
for studying on the characteristics of each tree
species particularly on its mortality to reflect
the longevity of its life span and change in its
population structure and ability to regenerate
through the recruitment assessment for each
species to replace itself in a given stand. The
results of investigation will reflect the specific
changes of the future stand structural feature
and species composition in the long run and
serve as the baseline for management and
regulating the stand to maintain its everlasting
DDF form for providing the full functional
roles of this forest type as it used to be, that
is the essence of the in-situ forest management
and conservation of tree species traits.
MATERIALS AND METHODS
Census data on death and recruitment
of each tree species in the 4 stands of SDDF
as have been used in the previous study
(Sahunalu, 2009) were further analyzed at the
population level of each tree species component
in each stand. This was done separately among
those tree species usually found growing in
all 4 stands treated as common tree species
and those found growing sporadically in
each stand and intermittently emerge into
the stands during the 16-year period as the
uncommon tree species or rare species.
It should be kept in mind that this
identification was just for the purpose of
focusing on each species and for facilitating
in calculation of both rates for each species,

วารสารการจัดการปาไม ปที่ 4 ฉบับที่ 8

15
especially to indicate that which species has
complete range of occurrence in all stand and in
turn to represent all habitat condition whilst those
rare species or uncommon species represent the
uneven or heterogeneous habitat and species
distribution which have large variations from
the beginning of the mortality and recruitment
rate calculation steps. Thus mean values for the
common tree species are from the average data
of the complete 4 stands, while those for the
uncommon tree species are dependent on the
number of stands that comprise that species,
even once appearing during the whole period
of 16 years are also taken into the calculation
of both rates. Formulas applied for estimating
both rates are the same as for the stand level
as were already described in the previous paper
(Sahunalu, 2009).
Dynamic equilibrium using the
balance between mortality and recruitment
rates of the selected major 10 tree species in
each stand was also investigated. This was
done by selecting the top ranking IVI species
and the next followers, representing the
most important species composition in the
respective stands, thus in the whole SDDF.
RESULTS AND DISCUSSION
Tree species mortality and recruitment rates
Mortality rates of each tree species
in SDDF type are separately calculated and
demonstrated for the commonly found species
in all 4 stands in Tables 1 and uncommon tree
species which are found in some stands among
the 4 stands in Table 2. The recruitment rates
are also treated the same way as shown in Table
3 and Table 4 respectively. It is apparent that
each tree species has its own mortality and
recruitment rates in different stands. Dominant
tree species that has abundant individuals
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such as A. odoratissima, D. ehretioides, G.
sootepensis, Q. kerrii, S. obtusa, S. roxburghii,
Sindora siamensis, V. peduncularis and
X.xylocarpa var. kerii are all tree species that
have mean mortality rates about 5 %.y-1 and
over in the different 4 stands (Table 1). On the
other hand, the relatively rare or uncommon
tree species are those always found in some
stands and occasionally appear in some years
and then die or disappear subsequently. There
are large variations in mortality rates of these
uncommon or rare tree species (Table 2). The
exceptional tree species having remarkably
high mean recruitment rates are not those being
the initially grown dominant trees in those
stands but are different ones that always appear
in each stand as the minor elements such as C.
subulatum, Bauhinia sp., L. coromandelica,
P. emblica and C. formosum apart from other
eight common tree species obviously found
in all 4 stands but not initially being abundant
(Table 3) and probably delaying in DBH
expansion to reach the size limit of DBH ≥ 4.5
cm earlier during the periods of 16 years. Those
are uncommon or rare tree species that have
the relatively high mean recruitment rates are
C. parvifolium, Flacourtia sp., X. cambodiana
and W. tinctoria (Table 4). Some tree species
that are not frequently found in this forest type
such as C. brachiata, M. scutellatum and P.
tomentosa also exhibit the relatively high mean
recruitment rates (Table 4). There are very few
reports on the mortality and recruitment rates
of individual tree species in any forest type
in Thailand. Only in a seasonal rain forest or
dry evergreen forest (SERF) that found the
difference in these two rates of the component
tree species in two stands dominating by
different tree species (Bunyavejchewin, 1999).
More than half of the component tree species
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in both stands exhibited the greater mortality
rate than the recruitment rate of the same tree
species (Bunyavejchewin, 1999). However,
the same tree species dominating in one stand
and being less common in other stand is not
necessary to have similar rates of mortality
and recruitment. The tree species belonging
to Dipterocarpaceae family such as Hopea
ferrea and Shorea heryana in the mentioned
2 stands were reported to have 0.75 %.y-1
and 0.54 %.y-1 of mortality rate respectively
while the recruitment rates were 0.38 %.y-1
and 2.10 %.y-1 respectively for the two leading
tree species (Bunyavejchewin, 1999). The
highest mortality occurred among understorey
species, e.g., Croton oblongifolius and Ardesia
sp. that had mortality rate of 5.5 and 5.9 %.y1
, respectively, in the Shorea plot and Randia
winittii had a mortality rate of 4.8 %.y-1 in the
Hopea plot. Although in the present studied
SDDF was not separated among the overstorey
and understorey species as in SERF but the
occurrence of each species was discriminated
into each canopy layer in the stratification
of the 4 stands earlier and the status of each
individual species in each stand was already
indicated clearly (Sahunalu, 2009 a). From the
earlier stratification in the 4 stands of SDDF,
remarkable high mortality exhibiting the rates
of over 5 %.y-1 (Table 1) are 8 species found
in layers 2 and 3 especially in stand 4 whilst 5
species are either in layers 1, 2 or 3 and appearing
in stand 3 and sporadically found in stands 1, 2
and 4 respectively, 3 species are in layer 2 in
stand 3 only and 3 species are in all 3 layers
in stand 2. All these 9 species are overlapped
in their occurrences in defined canopy layers in
each stand, but none of these species are in the
single first canopy layer or being the emergent
tree species in all 4 stands, suggesting that the
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veteran and emergent tree species existing in
each stand are highly persistent and having
unpredictable period of senescence. Mortality
of trees in SDDF which is relatively scattered
grown in the opened canopy forest is somehow
different from those grown in closed canopy as
in SERF where several understorey tree species
are shade tolerant and may be vulnerable to
open crown space while some of the overstorey
tree died earlier, providing large light receiving
canopy gaps which will be unfavorable for
most shade tolerant species. The SERF stands
were considered as degenerating forest stands
as the dominant tree species tended to shift to
be other different tree species by unbalancing
between mortality and recruitment tree species
rather than being the original dominant tree
species that appeared initially.
Considering the hypothesis on sizedependent mortality as earlier postulated
in some temperate and tropical forest types
(Nakashizuka et al., 1992; Runkle, 1998; 2000;
Marod et al., 1999 and Miura et al., 2001), it is
found that mortality of each species occurred
in SDDF during the period of 16-years is not
consistent with this hypothesis but it is quite a
size-independent mortality as similar to those
found in a dry forest type in La Selva, Costa
Rica (Lieberman and Lieberman, 1987) and
in other various tropical forest types formerly
summarized by Swaine et al. (1987). In a
mixed deciduous forest which is one of the
dry forest types in western Thailand, mortality
of trees with DBH over 30-50 cm, the middle
sized class trees were lowest while those with
DBH in the range of 5-10 cm had the highest
mortality (Marod et al., 1999). However, these
9 tree species displaying high mortality are all
those having high IVI values at the beginning
of the investigation in 1984 (Sahunalu, 2009a)
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Table 1 Mortality rate (%. y-1) of common tree species (DBH ≥ 4.5 cm) in the 4 stands
over the 16-year period. SD is standard deviation. D is disappeared tree species
from the stand in the final year of investigation. – is the absent tree species in
those stands.
Species

Stand

Mean ± SD

1

2

3

4

Albizia odoratissima (L.f.) Benth.

1.205

9.467

3.005

3.198

Aporosa villosa (Wall.ex Lindl.) Baill.

7.082

0.000

0.302

4.770

3.039±3.467

Bauhinia sp.

4.072

6.729

1.478

0.000

3.071±2.964

Canarium subulatum Guillaumin

0.000

1.614

1.578

0.000

0.798±0.922

Careya sphaerica Roxb.

1.313

0.000

4.077

0.000

1.348±1.922

Cratoxylum formosum (Jack) Dyer

0.336

0.000

1.108

4.077

1.380±1.857

Dalbergia cultrata Graham ex Benth.

1.873

1.824

0.000

6.462

2.540±2.756

Dalbergia oliveri Gamble

0.000

0.000

0.000

4.984

1.246±2.492

Dillenia obovata (Blume) Hoogland

6.462

0.000

5.390

0.000

2.963±3.449

Diospyros ehretioides Wall.ex G. Don

3.458

0.000

10.540

6.462

5.115±4.478

Dipterocarpus intricatus Dyer

1.433

0.000

0.318

1.180

0.733±0.683

Gardenia sootepensis Hutch.

4.077

10.028

9.467

3.741

6.828±3.381

Irvingia malayana Oliv.ex A.W.Benn.

1.692

3.121

0.000

0.000

1.203±1.507

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.

4.984

0.000

1.197

0.000

1.545±2.361

Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze

12.232

5.390

2.385

2.232

5.560±4.680

Morinda coreia Ham.

4.077

2.856

2.049

3.095

3.019±0.835

Phyllanthus emblica L.

D

0.000

0.785

8.155

1.286±1.545

Pterocarpus macrocarpus Kurz

4.697

2.385

1.505

2.869

2.864±1.346

Quercus kerrii Craib

10.104

2.385

3.005

4.848

5.086±3.505

Shorea obtusa Wall.ex Blume

3.430

5.466

8.389

4.077

5.341±2.203

Shorea roxburghii G. Don

1.313

4.077

10.204

3.317

4.728±3.832

Shorea siamensis Miq.

0.693

4.833

D

1.365

1.723±2.147

Sindora siamensis Teijsm. & Miq.

4.548

9.467

2.821

1.492

4.570±3.504

Syzygium cumini (L.) Skeels

0.000

4.077

2.385

6.462

3.231±2.727

Terminalia chebula Retz. var. chebula

0.000

0.000

2.615

0.000

0.654±1.308

Vitex peduncularisWall. ex Schauer

1.796

3.005

4.077

12.232

5.278±4.729

Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch) I.C.
Nielsen

7.023

0.999

5.770

6.175

4.992±2.713

4.559±4.345
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Table 2 Mortality rate (%.y-1) of uncommon tree species (DBH≥ 4.5 cm) in the 4 stands.is the absent tree species in the respective stands. D is disappeared
tree species from the stand. Species without change and newly found dying in
the current year are omitted.
Species
Antiaris toxicaria Lesch.
Antidesma laurifolium Airy Shaw
Artocarpus lacucha Roxb.
Bauhinia saccocalyx Pierre
Bombax insigne Wall.
Buchanania lanzan Spreng.
Dalbergia nigrescens Kurz
Diospyros oblonga Wall.ex G.Don
Dipterocarpus intricatus Dyer
Erythrophleum succirubrum Gagnep.
Grewia sp.
Ixora ebarbatam Craib
Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder
Mangifera caloneura Kurz
Nauclea officinalis (Pierre ex Pit.) Merr.ex Chun
Rothmannia wittii (Craib) Bremek.
Semecarpus reticulata Lecomte
Vitex pinnata L.

Stand
1
2
3
0.380
4.077
1.692
4.077
4.077
6.462 0.000
0.000 2.385 8.109
1.963 0.000 1.692
1.692
1.433
0.318
5.390 1.243
0.000 0.000 27.726
D
D
1.716
0.000 1.943
12.232 4.077 3.005
7.702 0.000
0.000 0.620
6.426
13.000 0.000

4
4.077
2.385
0.000
0.000
1.180
3.198
4.077
0.000

Mean ± SD
2.229±2.614
2.718±1.227
4.077±0.000
2.039±2.883
2.154±3.731
3.498±4.167
1.218±1.064
1.692±0.000
0.977±0.585
3.317±2.932
9.242±16.008
0.572±0.991
1.714±1.611
6.438±5.046
3.926±3.853
0.031±0.438
3.231±4.569
4.621±8.004
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Table 3 Recruitment rate (%.y-1) of common tree species (DBH ≥ 4.5 cm) in the 4 stands
over the period of 16 years. SD is standard deviation.
Species
Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
Aporosa villosa (Wall.ex Lindl.) Bail.
Bauhinia sp.
Canarium subulatum Guillaumin
Careya sphaerica Roxb.
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer
Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
Dalbergia oliveri Gamble
Dillenia obovata (Blume) Hoogland
Diospyros ehretioides Wall.ex G.Don
Dipterocarpus intricatus Dyer
Gardenia sootepensis Hutch.
Irvingia malayana Oliv.ex A.W.Benn.
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze
Morinda coreia Ham.
Phyllanthus emblica L.
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Quercus kerrii Craib
Shorea obtusa Wall.ex Blume
Shorea roxburghii G.Don
Shorea siamensis Miq.
Sindora siamensis Teijsm.& Miq.
Syzygium cumini (L.) Skeels
Terminalia chebula Retz. var. chebula
Vitex peduncularis Wall.ex Schauer
Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch)
I.C.Nielsen

1
15.310
2.385
5.390
69.315
0.000
17.002
1.419
4.077
1.045
1.692
1.151
4.077
7.369
8.361
2.385
6.933
0.000
3.250
1.098
1.760
1.133
6.010
3.847
0.000
5.390
1.124
8.019

Stand
2
3
7.535
7.023
6.462
17.622
52.781
6.676
23.012
16.666
4.077
2.385
43.078
17.329
7.775
0.000
13.353
2.385
0.000
3.005
4.077
5.770
0.907
0.589
7.292
14.617
6.126
4.077
8.155
36.227
4.638
4.077
1.914
4.414
69.315
15.930
2.163
2.364
4.077
2.765
2.702
2.985
1.692
8.241
4.803
0.000
3.458
3.332
8.155
0.907
0.000
12.603
3.005
7.369
6.933
9.754

4
6.045
0.620
51.083
8.155
0.000
4.077
1.979
4.483
0.000
6.462
0.983
3.902
4.077
12.207
3.594
3.058
1.692
2.211
2.487
0.000
0.579
1.395
0.943
1.692
0.000
0.000
4.638

Mean ± SD
8.99±4.255
6.772±7.636
28.983±26.514
29.287±27.371
1.616±1.989
21.372±16.347
2.793±3.424
6.075±4.937
1.013±1.417
4.500±2.123
0.908±0.236
7.472±5.012
5.412±1.623
16.238±13.456
3.674±0.959
4.080±2.159
21.734±32.515
2.497±0.509
2.607±1.222
1.862±1.347
2.911±3.582
3.052±2.821
2.895±1.320
2.689±3.709
4.498±5.971
2.875±3.243
7.336±2.141
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Table 4 Recruitment rate (%.y-1) of uncommon tree species (DBH ≥ 4.5 cm) in the 4 stands
over the period of 16 years. SD is standard deviation.
Species

Stand
1

2

3

Mean ± SD

4

Antiaris toxicaria Lesch.

2.385

-

-

4.077

3.231±1.196

Antidesma laurifolium Airy Shaw

0.000

-

8.155

1.692

3.282±4.304

-

-

10.540

-

10.540±0.000

-

-

109.860±0.000

Artocarpus lacucha Roxb.
Bauhinia malabarica Roxb.
Bombax anceps Pierre var. anceps

109.860

-

-

Bombax insigne Wall.

2.385

Buchanania lanzan Spreng.
Canthium parvifolium Roxb.

-

5.332

69.315

5.332±0.000

13.863

-

28.521±35.792

11.552

6.462

21.977

-

13.330±7.909

-

69.305

-

-

69.305±0.000

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

-

69.315

-

-

Canthium parvifolium Roxb.

-

69.305

-

-

69.305±0.000

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

-

69.315

-

-

69.315±0.000

Croton roxburghii N.P. Balakr.
Dalbergia nigrescens Kurz
Diospyros oblonga Wall.ex G.Don
Dipterocarpus intricatus Dyer
Erythrophleum succirubrum Gagnep
Flacourtia sp.
Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis

69.315±0.000

-

27.465

12.380

-

19.923±10.667

36.620

69.315

4.984

-

36.973±32.167

-

-

3.292

-

3.292±0.000

1.151

-

0.589

0.983

0.908±0.236

-

5.390

13.832

-

9.611±5.969

0.000

-

194.591

-

97.300±137.597

-

0.000

109.861

-

54.931±77.683

Grewia sp.

32.432

0.000

5.754

-

12.729±17.304

Ixora erbarbata Craib

7.369

0.000

12.380

-

6.583±6.227

Kydia calycina Roxb.

0.000

4.077

-

-

3.039±2.883

Lithocarpus polystachys (A.DC.) Rehder

0.000

13.924

-

6.095

6.673±6.980

Mangifera caloneura Kurz

2.385

2.856

5.390

-

3.544±1.616

-

-

69.315

-

69.315±0.000

Morinda elliptica Ridl.

40.547

69.315

0.000

-

36.621±34.824

Nauclea officcinalis (Pierre ex Pit.) Merr. & Chum

7.702

0.000

-

0.000

2.567±4.447

-

4.621

-

0.000

2.311±3.368

-

69.315

41.415

-

55.365±19.728

11.552

13.545

-

-

12.549±1.409

Memecylon scutellatum Naudin

Nauclea orientalis (L.) L.
Pavetta tomentosa Roxb.ex Sm.var. canescens
Rotthmannia wittii (Craib) Bremek.
Semecarpus reticulata Lecomte

-

-

4.077

-

4.077±0.000

Siphonodon celastraneus Griff.

-

40.547

12.232

-

26.390±20.022

Unidentified (Liana)

2.385

-

-

-

2.385±0.000

Mangifera caloneura Kurz

2.385

2.856

5.390

-

3.544±1.616
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Table 4 Cont.
Species

Stand

Mean ± SD

1

2

3

4

-

-

69.315

-

69.315±0.000

Morinda elliptica Ridl.

40.547

69.315

0.000

-

36.621±34.824

Nauclea officcinalis (Pierre ex Pit.) Merr. & Chum

7.702

0.000

-

0.000

2.567±4.447

-

4.621

-

0.000

2.311±3.368

-

69.315

41.415

-

55.365±19.728

11.552

13.545

-

-

12.549±1.409

Memecylon scutellatum
Naudin

Nauclea orientalis (L.) L.
Pavetta tomentosa Roxb.ex Sm.var. canescens
Rotthmannia wittii (Craib) Bremek.
Semecarpus reticulata Lecomte

-

-

4.077

-

4.077±0.000

Siphonodon celastraneus Griff.

-

40.547

12.232

-

26.390±20.022

Unidentified (Liana)
Vaccinium sprengellii (G.Don) Sleumer

2.385

-

-

-

2.385±0.000

-

4.077

-

-

4.077±0.000
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being approximately in the range of 2.16-76.39
% of mean IVI of each species as averaged
from the 4 stands.
Examining the canopy layering
occurrence of 12 tree species (Sahunalu, 2009a)
having notable mean recruitment rates about
5 %.y-1and over growing commonly in the 4
stands of SDDF over the period of 16 years
found that 4 species distributed in layer 2 in 3
stands and 3 species in a single stand (stand 3
only), 4 species in layer 3 in 2 stands, 6 species
in both layers 2 and 3 in which all are also in
a single stand (stand 4), with an exception of
those 4 tree species that unfound to attain the
DBH of 4.5 cm and over initially, although
these recruited species grew overlapping in
defined canopy layer in each stand . As these
new entry individual tree species occurred over
the 16-year period, species composition as
well as the IVI of each species in each stand
are thought to be altered more or less and this
aspect will be presented subsequently in this
series report.
Dynamic equilibrium in mortality and
recruitment of tree species
In order to investigate the dynamic
stability or equilibrium in tree population of
the 4 stands, 10 major tree species in each
stand were subjectively selected based on
their IVI ranking orders from the highest and
the next followers and the analyzed results are
depicted in Figure.1. Stand 1 dominating by
S. roxburghii and Q. kerrii shows that only X.
xylocarpa var. kerrii has the greater recruitment
rate than its mortality rate. Other 9 tree species
all have the mortality rates higher than their
recruitment rates. The most remarkable high
rate of recruitment as similarly to the mortality
rate are those belonging to legume tree group
such as Sindora siamensis and P. macrocarpus
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and they show the tendency to approach to the
equilibrium state by being almost equivalent
among the two rates (Figure 1). Stand 2
dominating by S. obtusa and S. siamensis
shows that only S. siamensis has the equivalent
mortality and recruitment rates but X. xylocarpus
var. kerrii and Q. kerrii show their greater
rates of recruitment than their mortality rates.
However, A. odoratissima that is also a legume
tree species has the tendency of recruitment rate
to be higher than other 6 dominant tree species
but its mortality rate is quite high (Fig.1). Stand
3 dominating by S. obtusa and P. macrocarpus
exhibits the 7 major tree species as having
the tendency of remarkable higher rate of
recruitment than the mortality rate by which
4 species are legume tree species namely X.
xylocarpa var. kerrii, P. macrocarpus, Sindora
siamensis and A. odoratissima but S. obtusa
and S. roxburghii show the opposite trend. It is
therefore considered that in the future S. obtusa
might be suppressed by P. macrocarpus and X.
xylocarpa var. kerrii. Stand 4 dominating by S.
siamensis and S. roxburghii exhibits that only
M. rotundifolia is the most notable tree species
by having the recruitment rate higher than
mortality rate but S. siamensis shows a slightly
higher recruitment rate than mortality rate
(Fig.1). M. coreia is the only one tree species
that has the most apparent equilibrium between
the two rates. The remaining 7 tree species in
this stand all have the greater mortality rates than
the recruitment rates. The pattern of mortality
and recruitment of tree species in this SDDF
will continue to change over times in views of
long-term perspective, especially the mortality
of major tree species. This is attributable to
the somewhat over-mature characteristic of
the major canopy tree species rather than to
other causes. From the long-term monitoring
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for 21.3 years, Whitmore (1989) concluded
that in most tropical rain forest especially in
Kolombangara, Solomon Island, the forest
type was in the state of continuous death and
recruitment and it was called the continual

state of population flux. Sakaerat deciduous
dipterocarp forest (SDDF) may be under the
same phenomenon without exception and it
is therefore considered to be in a similar state.
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Figure 1 Relationships between mortality rate and recruitment rate of 10 most dominant
tree species (DBH≥4.5 cm) in the 4 stands. Species name are abbreviated by
using first two genera and species names of each species.
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CONCLUSION
Nine dominant tree species commonly
found in the 4 stands of SDDF have remarkable
high mean mortality rate about 5 %.y-1 and over,
e.g., A. odoratissima, D. ehretioides, G.
sootepensis, Q. kerrii, S. obtusa, S. roxburghii,
Sindora siamensis, V. peduncularis and
X.xylocarpa var. kerii, the rest are highly
variable and most of them are less than 5 %.y-1.
The uncommon or rare trees found in the 4
stands have large variations in mortality rate
being in the range of 0.3-0.9 %.y-1, as they
might emerge into the stands sporadically and
intermittently during the 16-year period.
Notable high recruitment rate varied between
1-29 %.y-1 and they are those being less
abundant and scattering grown initially and
quite commonly found in all 4 stands together
with some uncommon and delaying recruited
tree species that are not found to reach the size
limit of DBH ≥ 4.5 cm earlier in these stands.
Twelve common tree species that have mean
recruitment rates about 5 %.y-1 and over are A.
odoratissima, A. villosa, Bauhinia sp., C.
subulatum, C. formosum, D. oliveri, D.
ehretioides, G. sootepensis, I. malayana, L.
coromandelica, P. emblica, and X. xylocarpa
var. kerii. The 4 groups of selected 10 tree
species having high IVI ranking orderly in each
stand demonstrate large variable balance in
proportion of both rates or being in a state of
population dynamic equilibrium. Most species
belonging to the legume tree group such as
Sindora siamensis, Pterocarpus macrocarpus,
Xylia xylocarpa var. kerrii, except for Albizzia
ordoratissima in some stands, are likely to
approach the equilibrium or steady states by
demonstrating their nearly balance of both
mortality and recruitment rates in almost all 4
stands and they are expected to be the leading
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tree species dominating the future stands of
SDDF.
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Stand Growth Changes over 16 years in the Long-term Dynamic Plots
of Sakaerat Deciduous Dipterocarp Forest, Northeast Thailand
Pongsak Sahunalu1
----------------------------------ABSTRACT
Four stands of Sakaerat deciduous dipterocarp forest (SDDF) exhibit changes in mean stand
density, maximum and mean DBH, total, maximum and mean BA over the period of 16 years. Stand
2 demonstrates the highest values in average maximum and mean DBH, total, maximum and mean
BA. Stand 3 shows greatest values in mean stand density but lowest in maximum and mean DBH
as well as maximum and mean BA. Other 2 stands are intermediate in all average stand parameter
values. Periodic changes in these mean values are not significantly different, except for total BA
that the last 4-year pooled period signifies the largest value. All 4 stands exhibit total BA gain over
the period of 16 years by stand 2 accepts the largest gain at 1.98 %.y-1 of the initial BA but smallest
gain is in stand 4. However, the whole forest community exhibits BA loss differently due to death
of trees but BA gain is greater over loss due to growth of the living trees and growth of the newly
recruited tree individuals (ingrowths) estimating as 3.84 m2.ha-1 of mean gain and mean loss as 1.88
m2.ha-1. Investigation on balance in BA gain and loss of 10 most dominant tree species in each stand
over the period of 16 years found that stand 1 pronounces change in dominant tree species and future
stand is expected to be dominated by S. roxburghii and P. macrocarpus. Stand 2 losses of BA largely
by S. obtusa while S. siamensis gains the highest BA and future stand 2 will be dominated by S.
siamensis and X. xylocarpa var. kerrii or S. siamensis and P. macrocarpus. Stand 3 exhibits similarly
BA loss by S. obtusa without gain while P. macrocarpus maintains highly BA gain and the future
stand is expected to be dominated by P. macrocarpus and S. siamensis or X. xylocarpa var. kerrii.
Stand 4 exhibits the relatively good growth of S. siamensis but S. roxburghii losses BA largely.
Future stand may be replaced by some tree species such as A. odoratissima, M. coreia, M. rotundifolia,
P. macrocarpus and S. siamensis. Overall SDDF has tendency to be dominated by several legume
tree species in the future, as most of the initial leading tree species tend to loss in BA largely, as a
result of plentiful tree deaths without sufficient replacement of the same species over the period of
16 years.
INTRODUCTION
Forest management based on the sustained yield principle requires information on growth
of trees and stand growth. As the forest community undergoes change from time to time and in a
given space, tree component of the stands change subsequently as the result of physiological process
1
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in response to the governing environments.
Growth is the product of tree’s accumulation of
all organic and inorganic materials gained from
the mentioned process resulting in its increase
in size, volume and weight depending on what
unit is measured. Forest community is composed
of several tree species that has different activity
in response to the environments as well as
different in population change according to the
stage of stand development and at the period of
its demographic and regeneration process
performances. Forest management for timber
yield always involve an evaluation of timber
merchantable volume that is the product of tree
size increase and especially in tree stem part that
requires the measurement of both tree basal area
and stem height as the major parameters and an
additional stem form factor or stem taper
quotients.
Because of the difficulties in measuring
total stem height of the standing trees in the
tropical and natural forests, diameter at breast
height (DBH) has become the most important
and suitable parameter for all equations used in
volume or other growth index evaluation.
Therefore, diameter increment measurements
have been used to examine the dynamics of
natural forests as well as the land use change
(Lea et al., 1979; Day Jr., 1985; Conner and Day
Jr., 1992). This is particularly indispensable for
trees in the tropical forests that tree size is more
important than age for describing the dynamics
of stands and forest as a whole (Enright and
Ogden, 1979) especially because age of tree in
tropical forests is difficult to measure accurately
(Chambers et al., 1998). Besides, DBH is very
easy to measure in the field without the risk in
introducing non-sampling errors. However, DBH
growth varies significantly between and within
tree species and also in relation to age, season
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and microclimatic conditions. Generally, instead
of using DBH growth, basal area (BA) derived
from the measured DBH of trees provides the
more useful parameters in explaining tree
growth, tree coverage relative to ground area and
it is ready for further determination of tree stem
volume as well as tree weight (biomass) using
some already established equations suitable for
determining tree stem volume and weight
(biomass), if additional tree dimensions are
measured for instance; tree height, stem form
factor and stem taper quotients, etc.
Growth and yield of the tropical forests
have been studied in some wet or moist forest
communities (Wadsworth, 1987; Leslie, 1987;
Manokaran and Kochummen, 1993; Milton, et
al., 1994; Herwitz and Young, 1994; Condit et
al., 1995; Silva et al., 1996; Poels et al., 1998;
Finegan et al., 1999). This line of similar study
is practically scarce in tropical dry forest;
especially in deciduous dipterocarp forest (DDF)
community is absolutely unavailable in document
form. To combine growth of tree species and
stand growth with the conservation in this forest
community type, it is necessary to understand
one process of the natural forest dynamics and
their internal or ingrowths and their developmental
mechanisms. In case of the forest management
on sustained yield basis, this understanding is
essential for making decisions such as (1)
selecting tree species for logging or harvesting,
(2) identifying tree species for protection and in
situ conservation, (3) estimating cutting cycles
and practical tree harvesting rotation (4)
prescribing Silvicultural treatments to the stands
to ensure desirable growth and yield, regeneration
and successful rehabilitation. The main objective
in this study is to estimate annual BA growth for
each stand in the long-term dynamic plots of
SDDF and to investigate and clarify growth
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patterns of each tree component species in this
specified DDF. This report deals with stand
growth of the 4 study plots and forms part of a
long-term monitoring of forest dynamics in the
large-scale permanent plots in addition to other
aspects of studies in the same stands of this forest
community type in northeast Thailand that have
been already reported in other 5 preceding papers
(Sahunalu, 2009 a, b, c, d, e).
MATERIALS AND METHODS
The permanent plots, each 1 ha in 4
stands of Sakaerat deciduous dipterocarp forest
(SDDF) were used as the same as for the previous
5 reports (Sahunalu, 2009a, b, c, d, e). DBH of
all trees with DBH ≥4.5 cm were obtained from
the repeated census at an approximately 1-year
interval, covering 16 years since 1982 to 2000.
These data included all previous living trees and
the newly recruited individuals to attain the DBH
limit of 4.5 cm and over in every successive
census. DBH of trees were measured by using
the diameter tape to the nearest mm on the paint
marks on the tree trunks at 1.3 m height
aboveground. All measured DBH of each tree
individuals was then converted into basal area
(BA) by using following formula:
BA = π (DBH) 2/4......................(1)
Where, BA = basal area at breast height (cm2),
DBH = diameter at breast height (cm).
Growth in BA was evaluated in 2 terms
as follows:
1. Absolute growth rate in BA:
AGRBA = (BAt2-BAt1)/ (t2-t1)............. (2)
Where, AGRBA = absolute growth rate in BA
(cm2.ha-1.y-1), BAt1 and BAt2 = BA of tree species
at t1 and t2 (cm2. ha-1) respectively, t1 and t2 =
time interval (year) between the first census in
1984 and the subsequent census period.
2. Relative growth rate in BA:
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RGRBA = (lnBAt2-lnBAt1)/ (t2-t1)…... (3)
Where, RGRBA = relative growth rate in BA (y-1),
BAt1 and BAt2 = BA of individual tree species at
t 1 and t 2 respectively during the above
measurement period, ln = natural logarithm.
Total BA growth of each individual tree
species was summed up for each period by using
4 separate pooled periods, each of 4 years, during
the 16 years from 1984 to 2000. These growth
parameters are the periodic total BA increment
of each tree species and summed up for all tree
species to obtain stand growth parameters by
using both growth indices (AGRBA and RGRBA).
During these periods the maximum DBH, mean
DBH, total stand BA, maximum BA per tree and
mean BA per tree in the 4 stands were also
evaluated.
RESULTS AND DISCUSSION
Variation of stand growth parameters
Changes in stand parameters of the 4
stands in SDDF during the 16-year period are
shown in Figure 1 and the variations among
stands and between the 4 pooled periods of each
4-year interval as tested statistically by using
ANOVA and Turkey’s comparison (Zar, 1999)
are depicted in Table 1.
It is apparent that tree density in stand
3 dominating by S. obtusa and P. macrocarpus
(Sahunalu, 2009a) changes considerably as
compared to other 3 stands at almost all the
period of 16 years. Stand density increases to be
almost double on the last pooled period in
comparison to the initial period (Figure 1) whilst
tree density in stand 2 dominating by S. obtusa
and S. siamensis increases similarly to stand 3
but stand 1 and 4 change slightly. Overall mean
stand density during these periods in the 4 stands
are significantly different, making stand 3 to be
the densest stand, follow by stands 1, 2 and 4
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Table 1 Variations in some fundamental stand parameters among the 4 stands over the 4
pooled periods of 4-year each in 16 years during 1984-20001.
(A) Among stands (mean of 4 periods)
Stand

Stand parameters

1
538.35b
66.56c
15.65a
14.92de
0.35c
0.03a

Mean stand density (trees.ha )
Maximum DBH (cm)
Mean DBH (cm)
Total BA (m2.ha-1)
Maximum BA (m2.tree-1)
Mean BA (m2.tree-1)
-1

2
699.67b
87.53a
16.40a
19.90a
0.60a
0.03a

3
992.23a
49.68d
12.10b
15.50cd
0.19d
0.02b

4
672.13b
78.09b
16.43a
18.69b
0.48b
0.03a

(B) Between periods (mean of 4 stands)
Stand parameters
Mean stand density
(trees.ha-1)
Maximum DBH (cm)
Mean DBH (cm)
Total BA (m2.ha-1)
Maximum BA (m2.ha-1)
Mean BA (m2.ha-1)
1

Period
1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000
664.75a
694.25a
707.75a
835.63a
70.01a
15.28a
16.56bc
0.402a
0.025a

70.06a
15.15a
16.46bc
0.402a
0.025a

70.63a
15.57a
17.55ab
0.409a
0.026a

71.16a
14.59a
18.43a
0.413a
0.024a

Figures with the same superscripts along the rows are non-significantly different by
Turkey’s test at p < 0.005 (Zar.1999).

with a moderate and non-significantly different
in stand density (Table 1). Stand density change
has caused the maximum DBH, mean DBH,
mean BA, maximum BA and total BA of trees
in the 4 stands to be significantly different, and
can possibly be discriminated into various
different stand groups. It is also obvious that the
dense stand always accompany by small sized
trees with less maximum and mean DBH and
thus less maximum, mean and total BA and vice

versa (Table 1 and Figure 1). The greatest
maximum and mean DBH found in stand 2 are
attributable to the size of the mean tree individuals
in this stand is larger in DBH than in other stands.
This is substantially due to the largest size of
M. caloneura, which is a single emergent tree
of the stand although several large individuals
of S. siamensis and S. roxburghii are also
abundant in stand 4 but are not found to be
superior than that veteran tree in stand 2. Stand
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Figure 1 Periodic changes in mean stand density, mean DBH, mean basal area, maximum
DBH, maximum basal area and total basal area in the 4 pooled periods of each 4
year interval in the 4 stands.
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3 has a very few large trees and thus maximum
DBH of the component trees and mean DBH are
lowest, making the maximum and mean BA to
be consequently lowest but total BA of trees in
the whole stand is not significantly different from
stand 1. A pronounced effect of stand density on
tree size is well known as it causes the direct tree
competition within the stand for the available
resources: light, nutrients, moisture and other
environmental factors necessary for maintaining
tree life.
An investigation on the overall mean
stand parameters during the period of 16 years
by pooling into 4 periods of each 4-year interval
namely stand density, maximum and mean DBH,
maximum and mean BA of the 4 stands combined
together in this forest community found that there
are non-significant different in these mean
values, except for mean total BA throughout the
period of 16 years (Table 1). Although mean
stand density tends to increase in the last pooled
4 years (1996-2000), resulting in mean total BA
increasing but the overall mean DBH tends to
decrease slightly. This event suggests that some
large sized trees are still alive and being the
dominant tree species but relatively large number
of some small and medium sized trees died along
with the occurrence of considerable large number
of new entry of the recruited individuals into the
stands that make all stands tend to have also
slightly greater mean stand density but without
significant difference throughout the period of
16 years. The considerably stable stand density
and tree size limit as well as BA of trees are
attributable to the characteristics of the old
growth or mature forest community (Hartshorn,
1980). This is particularly true for this SDDF
where forest disturbance by both anthropogenic
and environment agencies are not substantially
occurred as the stands have been well controlled
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and managed through the Biosphere Reserve
strategies for many years prior to the starting of
this present study and during the studied period
of 16 years. Light forest ground fire might
occasionally occur during the dry season in some
years but its severity is not large enough to alter
the stands noticeably.
Stand growth dynamics
At stand level, growth in BA increases
substantially during the period of 16 years (Table
2). Although some trees died during the period
but several trees recruited and at the same time
remaining and living trees grown up, making all
stands gain in BA. Especially stand 2 dominating
by S. obtusa and S. siamensis shows the greatest
gain in total stand BA (14.94 % of initial stand
BA) and least gain in stand 4 dominating by S.
siamensis and S. roxburghii (4.59 % of the initial
stand BA). The greatest gain in BA in stand 2 is
absolutely due to the considerable large number
of new entry of the recruited tree species and
also the remarkable large growth expansion of
the living trees, thus contribute to the greatest
gain in BA (1.98 % .y-1) in this stand (Table 3).
However, this stand also shows the greatest loss
due to death of tree individuals (1.05 % .y-1)
although the initial stand BA is highest. The stand
is thus considered to be the most dynamic in
terms of stand growth as compared to other 3
stands in the same forest community type (Table
3). On the other hand, stand 4 dominating by S.
siamensis and S. roxburghii shows the lowest
gain and loss in BA. Overall BA gain in this
SDDF type is 0.240 m2.ha-1y-1 (1.40 % .y-1of the
initial stand BA) and being averaged 3.835
m2.ha-1 in absolute term but total loss accounts
for an average of 0.117 m2.ha-1y-1 (0.67 %.y-1of
the initial stand BA) with the absolute total loss
of 1.875 m2.ha-1 in average (Table 3).
There are very few records of stand basal
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Table 2 Changes in BA (basal area at breast height, m 2.ha -1) and BA growth in the 4
stands during 1984-2000. Figures in parentheses are percentage of the initial
basal area. SD = standard deviations.
Stand parameters
Total BA in 1984
Total BA in 2000
Net change in 16
years
Absolute growth
rate in BA (m2.ha-1.y-1)
Relative growth
rate in BA (y-1)

Stand
1
2
3
14.516
19.107
15.464
16.454
21.962
17.661
+1.939
+2.855
+2.197
(+13.358) (+14.940) (+14.210)
0.121
0.178
0.137
0.0078

0.0087

0.0083

Mean ± SD

4
18.597
19.450
+0.853
(+4.585)
0.053

16.921±2.273
18.882±2.393
1.961±0.833
(11.773±4.835)
0.123±0.052

0.0028

0.0069±0.0028

Table 3 Total gain, loss and their rates of change in BA of trees (DBH ≥ 4.5 cm) in the 4 stands
over the period of 16 years. Figures in parentheses are percentages of change (%. y-1).
SD is standard deviation.

Stand
1
2
3
4
Mean
±SD

Initial BA
(m2.ha-1)
14.516
19.107
15.464
18.597
16.921
2.273

Total gain
(m2.ha-1)
2.655
6.058
3.863
2.766
3.835
1.579

area growth in tropical dry forests, particularly
in DDF has only a single thoroughly studied on
its growth in basal area during the past several
years in which a sizable published growth
records in the document form are available for
this forest type (Ogino et al., 1967). Thai
foresters are always underestimate and have
somewhat a misconception that this forest type
is usually unproductive, less commercial benefit

Rate of gain
(m2.ha-1.y-1)
0.166 (1.14)
0.379 (1.98)
0.241 (1.56)
0.173 (0.93)
0.240 (1.40)
0.099 (0.47)

Total loss
(m2.ha-1)
0.716
3.203
1.666
1.914
1.875
1.025

Rate of loss
(m2.ha-1.y-1)
0.045 (0.31)
0.200 (1.05)
0.104 (0.67)
0.120 (0.64)
0.117 (0.67)
0.064 (0.30)

return and do not contribute much economical
values in spite of its numerous benefit deriving
from its ecological roles along with its economic
roles, if proper management can be undertaken
without bias.
In other region outside Thailand but
within the tropical zone, there is a record of stand
basal area changes in a deciduous and a gallery
forest type classified under a dry forest category
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in Nicaragua (Marin et al., 2005). Deciduous
forest was reported to decrease in stand BA
from17.00 m2.ha-1 in 1993 to 15.62 m2.ha-1 in
2000 while gallery forest was found to increase
in stand BA from 22.68 m2.ha-1 to 23.14 m2.ha-1
during the same period investigated from all trees
with DBH ≥10 cm in 2 plots, each 1 ha in each
forest type (Marin et al., 2005). This evidence
is not comparable to the present studied results
as both cases are definitely different in species
composition, tree size enumerated, duration of
the study as well as size of the investigated plot
area, although stand density of deciduous forest
(513 trees.ha-1, trees ≥ 10 cm DBH in final year)
seemed to be closely equivalent to stand 1 of
SDDF (mean over 16 years of 523 trees.ha-1,
trees ≥ 4.5 cm DBH). However, a dry forest type
defined as a mixed deciduous forest in western
Thailand although somewhat species composition
in the stand is vaguely identified, was reported
to increase in stand density (trees ≥5 cm DBH)
from 170 .5 trees.ha-1 to 197.75 trees.ha-1 and
BA slightly decreased from 17.25 m2.ha-1 to
17.16 m2.ha-1 during 1992 to 1996 (Marod et al.,
1999). Two stands of SERF in the vicinity of the
present studied SDDF was reported to increase
in stand BA slightly in the Hopea ferrea plot
from 29.1 to 29.4 m2.ha-1 while it declined from
29.8 to 28.9 m2.ha-1 in the Shorea henryana plot
as for trees ≥ 4.5 cm DBH during the period of
10 years monitoring although stand density of
the former reduced from 1168 to 1115 trees.ha-1
in the former and increased from 1356 to 1499
trees.ha-1 in the latter (Bunyavejchewin, 1999).
Dynamic equilibrium of stand growth
In order to investigate the direction of
stand growth in the 4 stands of this forest
community type during the 16 years period,
further analysis was performed on the
relationships between percentage gain in BA
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resulting from tree species growth relatively to
their initial BA and percentage loss in BA
resulting from tree death of the 10 most dominant
tree specie in each stand. The results of this
analysis suggest the dynamic equilibrium of
those tree species in each stand as shown in
Figure 2. It is apparent that in stand 1 where S.
roxburghii and Q. kerrii are the leading tree
species, S. roxburghii itself is intermediate in
BA gaining as compared to other tree species
with relatively small BA loss but Q. kerrii tends
to loss the greatest BA without gaining in BA.
Similarly, D. obovata also shows slightly loss in
BA. Other 8-tree species exhibit the tendency of
BA gaining by P. macrocarpus gains a remarkable
large BA but D. intricatus, S. siamensis and V.
peduncularis show the tendency of approaching
to the balancing stage between the BA gain and
loss. It is considered that stand 1 might loss Q.
kerrii permanently in the long run as it is clear
that this stand has already changed its first two
leading dominant tree species to be S. roxburghii
and P. macrocarpus association type based on
the ranking of the first two species having highest
IVI values successively (Sahunalu, 2009 c).
In stand 2 where S. obtusa is the most
dominant tree species, demonstrates the greatest
BA loss at an approximately 71 % without BA
gaining as oppose to P. macrocarpus, M.
caloneura, Q. kerrii, D. intricatus and A.
odoratissima that all gain in BA without a
significant loss. Therefore S. siamensis may
replace S. obtusa in the future as it shows the
greatest BA gaining at about 31 % but only 5 %
BA loss. Consequently, P. macrocarpus may
become more important tree species in this stand
as it gains relatively large BA by being next to
S. siamensis. It is predicted that S. siamensis and
P. macrocarpus may dominate this stand in the
future.
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Figure 2 Basal area gain and loss relationships of 10 most dominant tree species in the 4 stands.
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In stand 3 where S. obtusa and P.
macrocarpus are the leading two tree species
components, exhibits the greatest BA loss by S.
obtusa at approximately 88 % but gain only about
10 %. Meanwhile, P. macrocarpus, D. intricatus,
S. siamensis, M. coreia and S. roxburghii are all
gain in BA by having no BA loss. It is therefore
assumed that in the future, P. macrocarpus, X.
xylocarpa var. kerrii and S. siamensis may be
the dominant species in this stand.
In stand 4 where S. roxburghii losses of
BA as large as 65 % while S. siamensis gain in
BA as large as 55 %, are considered to be the
cause to alter this stand dominating initially by
S. siamensis and S. roxburghii to be dominated
by S. siamensis and P. macrocarpus after 16 years
elapse. Meanwhile, other two or three tree
species such as Q. kerrii and D. cultrata may
also become less dominant in this stand due to
their considerably loss in BA in contrast to BA
gaining as compared to S. siamensis, D.
intricatus and M. rotundifolia that all show their
BA gain without notable loss.
There are absolutely few published
evidences of the shift of the leading tree species
in tropical forest community type. One problem
is due to the lacking of long-term investigated
data, short term change may cause a misleading
conclusion. A relatively long-term change in
stand BA appeared in an old-growth PseudotsugaTsuga forest in Cascade Range, southern
Washington, U.S.A. where the stand dominance
is shifting slowly from Pseudotsuga menziesii
to Tsuga heterophylla during a 36-year period,
although both species have similar mortality
rates (Franklin and DeBell, 1988). The shift of
species composition in natural forest without
catastrophic disturbance will occur slowly
(Swaine et al., 1987). In an old-growth of
Chameacyparis forest in Asakawa Forest

Stand Growth Changes over 16 years...
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Reserve, Kiso district, Central Japan, which is
an example of the species composition shift in
a temperate forest, Yamamoto (1993) noted a
shift of stand dominated by Chamaecyparis
obtusa to be a stand dominated by Thujopsis
dolobrata after a 5-year observation and
attributed firmly that was due to the less
capability of C. obtusa to produce saplings
beneath its own and other species having closed
canopy in the natural stands (Sakurai, 1981;
Yamamoto, 1988) while saplings of T. dolobrata
were very abundant, originating from its layering
(Yamamoto, 1993). This supports the evidence
that dominant species in SDDF also has plentiful
saplings of other species rather than their own
species ones, besides their slow growth
characteristics, along with the over-mature stage
and incapable in competition with some other
better vigorous growth and well regenerating
species such as those belonging to legume tree
group in this particular locality.
CONCLUSION
Four stands of SDDF exhibit changes in
mean stand density, maximum and mean DBH,
total, maximum and mean BA over the period
of 16 years. Stand 2 dominating by S. obtusa and
S. siamensis demonstrates the greatest value in
average maximum and mean DBH, total,
maximum and mean BA. Stand 3 dominating by
S. obtusa and P. macrocarpus is greatest in mean
stand density values but lowest in maximum and
mean DBH as well as maximum and mean BA.
Other 2 stands are intermediate in all average
stand parameter values.
Periodic change in these mean values
are not significantly different, except for mean
total BA although they tend to be largest in the
last 4-year period, especially stand density,
maximum DBH and total BA but slightly change
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are in mean DBH, maximum and mean BA in
all 4 stands.
All 4 stands exhibit total BA gaining
over the period of 16 years by stand 2 shows the
largest gain at 1.98 % relative value of the initial
BA but smallest gain in stand 4. However, the
whole forest community exhibits BA loss
differently due to death of trees but gain is greater
over loss due to growth of the remaining and
living trees and that of the newly recruited
individuals estimating as 3.835 m2.ha-1 and 1.875
m2.ha-1 of mean gain and mean loss in absolute
terms respectively.
Balance in BA gain and loss of selected
10 most dominant tree species in each stand are
investigated after 16 years elapse. Stand 1 has
pronounced change in dominant tree species as
Q. kerrii and D. obovata have BA loss without
gain due to large amount of tree deaths while P.
macrocarpus gains the largest BA. Future stand
1 is likely to be dominated by S. roxburghii and
P. macrocarpus. Stand 2 has a great deal of BA
loss in S. obtusa while S. siamensis gains the
greatest BA growth, follow by P. macrocarpus.
M. caloneura, X. xylocarpa var. kerrii, A.
odoratissima and M. rotundifolia. Future stand
2 will be dominated by S. siamensis and X.
xylocarpa var. kerrii or S. siamensis and P.
macrocarpus. Stand 3 exhibits similarly loss in
BA of S. obtusa without gain while P. macrocarpus
maintains relatively high gain in BA and follow
by C. formosum, G. cowa, L. coromandelica, S.
siamensis, X. xylocarpa var. kerrii and thus
future stand 3 is assumed to be dominated by P.
macrocarpus and S. siamensis or X. xylocarpa
var. kerrii that all belong to legume tree species
group. Stand 4 shows the relatively good growth
of S. siamensis that is one of the leading tree
species in the stand but S. roxburghii that is the
co-dominant tree species in the stand losses in

Stand Growth Changes over 16 years...
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BA considerably. The stand may be replaced by
some other tree species in the future such as A.
odoratissima, M. coreia, M. rotundifolia, P.
macrocarpus and S. siamensis.
Overall SDDF has the tendency to be
dominated by most of legume tree species, as
most of the leading tree species belonging to
Dipterocarpaceae family tend to have notably
large loss in BA resulting from plentiful
individual tree deaths over the period of 16 years.
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ลักษณะโครงสรางและพลวัตของสังคมพืชปาดิบแลงในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการ
วิจัยและสาธิตวิชาการดานปาไม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
Structure and Dynamics of Dry Evergreen Forest Plant Community
in Research and Demonstration Forestry Area, Sangkom District,
Nongkhai Province
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ABSTRACT
Objectives of this study were to determine quantitative and qualitative structure, dynamic
ingrowth and yield of dry evergreen forest covered in the research and demonstration forestry area,
Sangkom District, Nongkhai Province during 1988 to 2007. In 1988, it was found 57 tree species
in 27 families. The three main important species were Dipterocarpus turbinatus, Colona flagrocarpa
and Anisoptera costata. The high abundance species were Colona flagrocarpa, Syzygium sp.,
Baccaurea ramiflora and Cratoxylum formosum. Meanwhile in 2007, it was found 55 tree species
in 26 families. The such three main important species were changed to be Dipterocarpus turbinatus,
Pterocarpus macrocarpus and Anisoptera costata. The high abundance species were Syzygium sp.,
Bombax anceps, Pterocarpus macrocarpus, Wrightia arborea and Lithocarpus homsonii.
During 1988 to 2007, the former five species has been disappeared meanwhile, the seedling
tree species increased in their frequency. The net growth rate in volume was 28.7 m³/ha. The tree
volume was decreased about 5.59 m³ or 2.23 %, this because same standing trees die and fallen down
on lightening and thunderstorm. The mortal rate was 5.78 trees/ha/year or 3.44/year. Furthermore
these were 11 species could grow that and fuming from sapling stage to the tree stage, this including
the 2 main species namely Pterocarpus macrocarpus and Colona flagrocarpa.
Keywords : community structure , plant community dynamics , dry evergreen forest , plant
community.
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อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในป พ.ศ. 2541 และ
2550 จากการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2541 สํารวจพบ
ตนไมจาํ นวน 57 ชนิดพันธุ ใน 27 วงศ ชนิดพันธุท มี่ ี
ความสําคัญในสังคมพืช 3 อันดับแรก ไดแก ยางแดง
ปอยาบ และกระบาก ชนิดพันธุท มี่ คี วามมากมายสูง
ไดแก ปอยาบ หวา มะไฟปา และติว้ สวนในป พ.ศ.
2550 สํารวจพบตนไมจาํ นวน 55 ชนิดพันธุ ใน 26 วงศ
ชนิดพันธุท มี่ คี วามสําคัญในสังคมพืช 3 อันดับแรก
คือ ยางแดง ประดู และกระบาก ชนิดพันธุท มี่ คี วาม
มากมายสูงไดแก หวา งิว้ ปา ประดู โมกมัน และกอนก
ในชวงป พ.ศ.2541 ถึง 2550 มีชนิดพันธุสูญหาย
ไปจากพืน้ ทีจ่ าํ นวน 5 ชนิดพันธุ ในขณะทีพ่ บชนิด
พันธุใ หมจาํ นวน 3 ชนิดพันธุ การเจริญเติบโตสุทธิ
ดานปริมาตรไมเทากับ 28.7 ลบ.ม.ตอเฮกตาร ปริมาตร
ไมมีคาลดลง 5.59 ลบ.ม. หรือรอยละ 2.23 โดยมี
สาเหตุมาจากการยืนตนตายและการหักโคนจากพายุ
หรือฟาผา อัตราการตายเฉลี่ยเทากับ 5.78 ตนตอ
เฮกตารตอ ป หรือรอยละ 3.44 ตอป การเลือ่ นชัน้ ลูกไม
พบจํานวน 11 ชนิดพันธุ โดยชนิดพันธุท สี่ าํ คัญคือ
ประดู และปอยาบ
คําสําคัญ: ลักษณะโครงสรางของสังคมพืช, พลวัต
ของสังคมพืช, ปาดิบแลง, สังคมพืช

คํานํา
โลกของเราประกอบดวยสิง่ มีชวี ติ และไมมี
ชีวิต สิ่งมีชีวิตมีทั้งพืชและสัตว เปนความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยความหลากหลายบางชนิดจะ
ถู ก ควบคุ ม โดยความหลากหลายทางชี ว ภาพ 3
ระดับ คือ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลาย

ลักษณะโครงสรางและพลวัตของสังคมพืช...
กมลภู โคตรรัตน และคณะ

ทางระบบนิเวศ หลักพืน้ ฐานของการอนุรกั ษความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สาํ คัญที่สุดอยางหนึ่ง คือ
การอนุรักษผืนปาผืนใหญไวใหได ประเทศไทยมี
พื้นที่ 513,765 ตารางกิโลเมตร (321.1 ลานไร) มี
เทือกเขาสําคัญ จํานวน 15 เทือกเขา และมีลุมนํ้าที่
สําคัญ 25 ลุมนํ้า สุวิทย (2541) รายงานวาป พ.ศ.
2538 ประเทศไทยเหลือพืน้ ทีป่ า อยู 29.97 เปอรเซ็นต
ของพื้นที่ประเทศในป พ.ศ.2541 มีพื้นที่ปาของ
ประเทศเหลืออยูเพียง 25.28 เปอรเซ็นตของพื้นที่
ประเทศ (ธงชัย, 2541) ปจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม มีปริมาณลดลงอยาง
นาเปนหวงอันมาจากปญหาหลายสาเหตุ เชนการ
เพิ่มขึ้นของประชากร ไฟปา การลักลอบตัดไม
ทําลายปา และการบุกรุกเพื่อตองการพื้นที่ทํากิน
ในรัฐบาลทีผ่ า นมาไดมกี ารแกปญ
 หาโดยการปดปา
สั ม ปทานป า บกทั่ ว ประเทศเมื่ อ ป พ.ศ. 2532
ประเทศไทยจึงตองนําเขาไมแปรรูปจากตางประเทศ
เปนจํานวนมากมูลคานับพันลานบาท และประเทศ
ทีข่ ายไมใหประเทศไทยมีแนวโนมทีจ่ ะไมสง ไมเปน
สินคาออก เพราะปริมาณทรัพยากรปาไมเริม่ ลดลง
และประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมเชนกัน ปญหา
ทรัพยากรปาไมมีความซับซอน การแกปญหาเปน
ไปดวยความลําบาก ทุกฝายจําเปนตองรวมมือกัน
แกปญหาจึงจะประสบผลสําเร็จและมีความยั่งยืน
ปญหาดานปาไมจงึ มุง เนนใหมปี ระชาชนมีสว นรวม
ในการบริหารจัดการพื้นที่ปา เพื่อเกิดการอนุรักษ
และการนําไปสูป ระโยชนในดานตางๆ แกชมุ ชน
พื้ นที่ ป า ดิ บ แล งในส ว นตะวันออกของ
ประเทศไทยปกคลุมตัง้ แตทวิ เขาภูพานตอลงมามาถึง
ทิวเขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัด
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ระยองขึน้ ไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขาเพชรบูรณ
จนถึงจังหวัดเลยและนาน ยังพบในจังหวัดสกลนคร
และทางเหนือของจังหวัดหนองคายเลียบลํานํา้ โขงใน
สวนทีต่ ดิ ตอกับประเทศลาว ดังนัน้ จึงมีความจําเปน
ตองศึกษาดานปาดิบแลงและความสําคัญของปาเขต
รอน เพือ่ ใหไดองคความรูเ กีย่ วกับการทดแทนของ
สังคมพืช หรือพลวัตการเปลีย่ นแปลงของปา ความ
หลากหลายชนิดและปริมาณพันธุพ ชื กําลังผลผลิต
ไมและของปา ใชเปนคารบอนเครดิตของประเทศ
ซึง่ มีมลู คาทางเศรษฐกิจมหาศาลและในยามประเทศ
ชาติเกิดภาวะวิกฤติหรือภัยพิบตั ิ มีความจําเปนตองใช
ทรัพยากรปาไมในการบรรเทาวิกฤติ หรือภัยพิบัติ
สามารถทราบปริมาณไมสาํ รองของประเทศ เปนการ
เพิม่ ความมัน่ คงของประเทศไทย
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาและจําแนกลักษณะโครงสราง
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของสังคมพืชปาดิบแลง
ในพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษเพือ่ การวิจยั และสาธิตวิชาการดาน
ปาไม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
2. เพือ่ ศึกษาพลวัตของสังคมพืชปาดิบแลง
ในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการวิจัยและสาธิตวิชาการ
ดานปาไม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในชวงป
พ.ศ. 2541-2550

วิธกี าร
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ดํ า เนิ น การวางแปลง
ตัวอยางถาวร (permanent sample plot) ขนาด
100 x 100 ตารางเมตร (1 เฮกตาร) ในปาดิบแลงบริเวณ
พืน้ ทีป่ า อนุรกั ษเพือ่ การวิจยั และสาธิตวิชาการดาน
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ปาไม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ดําเนินการ
ปกหมุดหลักฐานคอนกรีต ณ ตําแหนงหัวมุมของ
แปลงตัวอยางในแตละขนาด พรอมจับคาพิกดั ดวย
GPS เพือ่ แสดงขอบเขตของแปลงตัวอยางถาวร โดย
จัดแบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร
จํานวน 100 แปลง เพือ่ ศึกษาไมตน (tree) ทีม่ ขี นาด
เสนผานศูนยกลางทีร่ ะดับความสูงเพียงอกมากกวา
4.5 เซนติเมตร และมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร
ขึน้ ไป และวางแปลงตัวอยางขนาด 4 x 4 ตารางเมตร
จํานวน 100 แปลง ตรงมุมขวาลางของแตละแปลง
ขนาด 10 x 10 ตารางเมตร เพือ่ ศึกษาไมหนุม (sapling)
ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอกนอยกวา 4.5
เซนติเมตร และมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร และ
วางแปลงขนาด 1x 1 ตารางเมตร ทีม่ มุ แปลงขวาลาง
ของแตละแปลง 4 x 4 ตารางเมตร เพื่อสํารวจ
กลาไม (ไมที่มีขนาดความสูงตํ่ากวา 1.30 เมตร)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปา ดานที่ตั้ง
อาณาเขต สํารวจลักษณะภูมปิ ระเทศ ความลาดชัน
ทิศดานลาดในพืน้ ทีป่ า พานพราวและปาแกงไกและ
พืน้ ทีแ่ ปลงตัวอยางขนาด 100 x 100 ตารางเมตร และ
สํารวจปจจัยสภาพแวดลอมของปา ปริมาณนํ้าฝน
สภาพภูมอิ ากาศ สภาพดินและชัน้ ความลึกของดิน
จากสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาจังหวัดหนองคาย และสถานี
วิจยั พืชสมุนไพรและเครือ่ งเทศป 2541 และ 2550
2. ศึกษาขอมูลพันธุไมป พ.ศ. 2541 จาก
เอกสาร เปรียบเทียบขอมูลป พ.ศ. 2550 จากการเก็บ
ขอมูลพันธุไ มจากแปลงตัวอยาง เพือ่ นําขอมูลมาศึกษา
พลวัตของสังคมปาดิบแลง
2.1 สํารวจชนิดพันธุไ มตน ทีต่ ดิ เบอรไว
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ในแปลงตัวอยางถาวรขนาด 100 x 100 ตารางเมตร
ระบุชอื่ สามัญ ชือ่ พืน้ เมือง ชือ่ พฤกษศาสตร โดยตรวจ
สอบจากหนังสือชือ่ พรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม
2544) วัดขนาดเสนผานศูนยกลางทีร่ ะดับความสูง
เพียงอก (DBH) โดยหมายแนวดวยแถบสีขนาดกวาง
1-2 นิว้ วัดความสูงของไมตน โดยวัดความสูงทัง้ หมด
ของตนไม (Ht) ความสูงถึงกิง่ สดกิง่ แรก (Hb)
2.2 สํารวจชนิดของพันธุไ มหนุม ระบุชอื่
สามัญ ชื่อพื้นเมือง พรอมชื่อพฤกษศาสตร ของ
ตนไมทตี่ ดิ เบอรไวทกุ ตนในแปลง วัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางทีร่ ะดับความสูงเพียงอก ทําการหมายแนว
ดวยแถบสีขนาดกวาง 1-2 นิว้ วัดความสูงของไมตน
โดยวัดความสูงทัง้ หมดของตนไม (Ht) ความสูงถึง
กิง่ สดกิง่ แรก
2.3 สํารวจชนิดของกลาไม ระบุชอื่ สามัญ
ชื่อพื้นเมือง พรอมชื่อพฤกษศาสตรพรอมกับนับ
จํานวนและบันทึกจํานวนกลาไมทสี่ าํ รวจพบ
2.4 วัดการปกคลุมของเรือนยอด โดย
การสุม พืน้ ทีข่ นาด 20 x 50 ตารางเมตร ในแปลงศึกษา
ขนาด 100 x 100 ตารางเมตร วัดตําแหนงพิกดั ของ
ลําตน โดยใชเทปวัดระยะที่ลําตนตั้งฉากกับแนว
แกนนอนและแกนตัง้ และวัดการปกคลุมของเรือน
ยอดโดยการลากเทปวัดระยะในแนวเหนือ-ใต และ
ทิศตะวันออกออก-ตะวันตกตก ใหเทปวัดระยะตัง้
ฉากกับแนวของตําแหนงลําตนของตนไมบันทึก
ระยะหางตรงจุดทีป่ ลายเรือนยอดดานนัน้ ๆ ตัง้ ฉากกับ
แนวเทปวัดระยะ รัศมีของเรือนยอดในแนวทิศเหนือ
ใต ตะวันออกและตะวันตกและกําหนดเปนระยะการ
ปกคลุมของเรือนยอดของตนไมตน นัน้
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การวิเคราะหขอ มูล
1. ลักษณะเชิงปริมาณ
1.1 คาดัชนีความสําคัญ(Important Value Index,
IVI) คํานวณจากคารวมของคาความหนาแนนสัมพัทธ
ความถีส่ มั พัทธและ ความเดนสัมพัทธ
1.2 คาความหนาแนนสัมพัทธ
(%) = จํานวนของพืชชนิดนัน้
ทัง้ หมด x 100
จํานวนของตนพืชทุกชนิด
รวมกัน
1.3 ความถีส่ มั พัทธ
(%) = คาความถีข่ องพืช
ชนิดนัน้ x 100
ผลรวมคาความถีข่ องพืช
ทุกชนิด
1.4 ความเดนสัมพัทธ
(%) = ผลรวมของพืน้ ทีห่ นาตัดของ
พืชชนิดนัน้ x 100
ผลรวมของพืน้ ทีห่ นาตัด
ของพืชทุกชนิด
1.5 อัตราการโตขามชัน้ ของไม
(%) = จํานวนไมทโี่ ตขามชัน้
ทัง้ หมด x 100
จํานวนไมทงั้ หมดทีเ่ ริม่ ตน
ศึกษา
1.6 อัตราการตาย
(%) = จํานวนไมทตี่ าย x 100
จํานวนไมทงั้ หมดทีท่ าํ การ
ศึกษา
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1.7 ปริมาตรของไมในปา
In V = a+b In (DBH / 100) หรือ
V = Exp (b In (DBH / 100) +a
สมการสํ า หรั บ คํ า นวณปริ ม าตร
สําหรับไมกระยาเลย
In V = 2.25011 + 2.414209 In
(DBH / 100)
1.8 การเจริ ญ เติ บ โตทั้ ง หมด (gross
growth) Gg = V2 + M + C - I - V1
1.9 การเจริญเติบโตสุทธิ
(net growth) = V2 + C - I - V1
1.10 ผลผลิต (production) = A - M – I
เมือ่ Gg = gross growth ของหมูไ ม
ในชวงเวลาทีส่ นใจ
V2 = คาของลักษณะใดลักษณะ
หนึง่ ของหมูไ มทสี่ นใจที่
เกิดจากการวัดครัง้ ที่ 2
V1 = คาของลักษณะใดลักษณะ
หนึง่ ของหมูไ มทสี่ นใจที่
เกิดจากการวัดครัง้ ที่ 1
M = สวนทีต่ าย (mortality) ในชวง
ทีศ่ กึ ษา
C = สวนทีต่ ดั ฟนออก (cut)
ในชวงเวลาทีศ่ กึ ษา
I = สวนทีโ่ ตขามชัน้ (ingrowths)
ในชวงเวลาทีศ่ กึ ษา
A = สวนทีเ่ พิม่ ขึน้ มา (accretion)
1.11 ความมากมาย หรือ ความอุดม
สมบูรณ
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= จํานวนตนของชนิดนัน้ x 100
จํานวนแปลงทีส่ าํ รวจพบชนิดนัน้
2. ลักษณะเชิงคุณภาพ
2.1 รูปแบบการกระจายของพันธุไ ม
n1

Q

(n -1)
Σ
=
i 1 1i

1 = Q

N(N—1)

2.2 การประเมินคาความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ (species diversity )
H'

=–

s

Σ

(Pi)1n(Pi)
i=1

2.3 ศึกษาลักษณะรวมของสังคมพืช
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ (coefficient) หรือความ
คลายคลึงของสังคม
Coefficient (%) = 2W x 100
a+b
3. ศึกษาพลวัตของสังคมพืชปาดิบแลง
เปรียบเทียบขอมูลพันธุไม การเปลี่ยนแปลงดาน
องคประกอบ ดานการเจริญเติบโต การโตขามชัน้
และการตายของชนิดพันธุ

ผล
พันธุไ มทพี่ บใน ป พ.ศ. 2541
จากการศึกษาสังคมพืชปาดิบแลง พบชนิด
พันธุไ มตน ทัง้ สิน้ 57 ชนิดพันธุ (species) ใน 27 วงศ
(families) โดยไมสามารถจําแนกไดอกี 4 ชนิดพันธุ
ชนิดพันธุไมที่มีความสําคัญและเปนตัวแทนของ
สังคมพืชในพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ 3 ชนิด ไดแก ยางแดง ปอ
ยาบ และ กระบาก ชนิดพันธุท มี่ คี วามหนาแนนมาก
ทีส่ ดุ ไดแก ปอยาบ ยางแดง และประดู ชนิดพันธุท มี่ ี
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ความถีม่ ากทีส่ ดุ ไดแก ยางแดง ปอยาบ และประดู
ชนิดพันธุท มี่ คี วามเดนมากทีส่ ดุ ไดแก ยางแดง และ
พะยอม ชนิดพันธุท มี่ คี า ความมากมายสูงสุดกระจาย
ครอบคลุมในพืน้ ที่ ไดแก ปอยาบ หวา มะไฟปา และ
ติว้ ความหลากหลายของชนิดพันธุ มีคา 5.21 ซึง่ ถือวา
มีความหลากหลายของชนิดพันธุสูง รูปแบบการ
กระจายของชนิดพันธุ ในภาพรวมมีคา การกระจาย
3.49 แสดงวามีการกระจายแบบกลุม (contagious
distribution)
พันธุไ มทพี่ บใน ป พ.ศ. 2550
ไมตน (tree) พบทัง้ สิน้ 55 ชนิดพันธุ (species)
ใน 26 วงศ (families) โดยไมสามารถจําแนกไดอกี 4
ชนิดพันธุ ชนิดพันธุท มี่ คี วามสําคัญและเปนตัวแทน
ของสังคมพืชในพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ 3 ชนิดพันธุแ รก ไดแก
ยางแดง ประดู และกระบาก ชนิดพันธุท มี่ คี วามหนา
แนนมากทีส่ ดุ ไดแก ประดู ยางแดง และปอยาบ ชนิด
พันธุท มี่ คี วามถีม่ ากทีส่ ดุ ไดแก ประดู ยางแดง และ
สานหิ่ง ชนิดพันธุที่มีความเดนมากที่สุด ไดแก
ยางแดง กระบาก และพะยอม ชนิดพันธุที่มีคา
ความมากมายสูงสุดกระจายครอบคลุมทัว่ พืน้ ที่ ไดแก
หวา งิว้ ปา ประดู โมกมัน และ กอนก ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ มีคา 5.10 ซึง่ ถือวามีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุส งู รูปแบบการกระจายของชนิดพันธุ
ในภาพรวมมีคา 3.49 แสดงวามีการกระจายแบบกลุม
(contagious distribution) การสํารวจไมหนุม (sapling)
พบทัง้ สิน้ 7 ชนิดพันธุ ชนิดพันธุท มี่ คี วามสําคัญมาก
ทีส่ ดุ ไดแก ปอยาบ ประดู และมะกอกเกลือ้ น ชนิด
พันธุท มี่ คี วามหนาแนนและความถีม่ ากทีส่ ดุ ไดแก
ปอยาบ ในสวนของกลาไม (seedling) พบทัง้ สิน้ 40
ชนิดพันธุ ชนิดพันธุท มี่ คี วามสําคัญในสังคม ไดแก
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ประดู ตะแบกเปลือกบาง ปอขนุน และ ปอยาบ ชนิด
พันธุก ลาไมทมี่ คี า ความหนาแนนมากทีส่ ดุ ไดแก ประดู
ตะแบกเปลือกบาง ปอยาบ และปอขนุน ชนิดพันธุไ ม
ทีม่ คี วามถีม่ ากทีส่ ดุ ไดแก ประดู ปอยาบ ปอขนุน
ตะแบกเปลือกบาง
การจําแนกชั้นทางดานตั้งและดานราบ
(stratification) โดยการทํา profile diagram ในแปลง
ตัวอยางขนาด 20 x 50 ตารางเมตร ตนไมสว นใหญ
สามารถแบงชั้นเรือนยอดได 2 ชั้นเรือนยอด คือ
เรือนยอดทีม่ คี วามสูงตํา่ กวา 10 เมตร และเรือนยอด
ทีม่ คี วามสูง ตัง้ แต 10-20 เมตร
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Table 1 Comparison of species, relative density (RD), relative frequency (RF), relative dominant
(RDo), important value index (IVI) and species diversity (H’) in. 2541 and 2550 BE.
No. Common name

RD (%)

RF (%)

RDo (%)

IVI (%)

H’

2541

2550

2541

2550

2541

2550

2541

2550

2541

2550

9.52

8.90

8.84

8.87

37.05

34.32

55.42

52.10

0.32

0.31

10.71

5.48

7.48

4.84

1.59

0.28

19.79

10.60

0.35

0.23

3

ยางแดง
ปอยาบ
กระบาก

2.38

2.74

2.72

3.23

11.70

13.99

16.80

19.96

0.13

0.14

4

unknown 1

5.36

2.74

5.44

3.23

3.11

1.93

13.91

7.89

0.23

0.14

5

ประดู
พะยอม
กระบก
มะมวงเลือด
สานหิ่ง
มะกอกเกลื้อน
ชิงชัน
หวา
ตะแบกใหญ
กอนก
ไทรใบใหญ
ปอแดง
โมกมัน
ตะครํ้า
กวาว
คํามอกหลวง
จําปปา
ยางนา
มะหาด
มะไฟปา
สะทิบ
ติ้ว
คอเขียว
เหมือดโลด
เทพธาโร
กรวยนํ้า

6.55

15.75

6.12

9.68

0.47

1.78

13.14

27.21

0.26

0.42

1.79

2.05

2.04

2.42

6.22

7.50

10.05

11.98

0.10

0.12

2.38

2.05

2.72

2.42

4.69

4.30

9.80

8.77

0.13

0.12

2.98

2.05

2.72

2.42

3.72

2.73

9.42

7.20

0.15

0.12

2.98

4.11

3.40

4.84

2.33

2.75

8.70

11.70

0.15

0.19

4.17

4.79

4.08

4.84

0.36

0.52

8.61

10.16

0.19

0.21

2.38

2.05

2.72

2.42

2.23

2.14

7.33

6.61

0.13

0.12

3.57

4.11

2.72

2.42

0.51

0.47

6.80

7.00

0.17

0.19

1.79

2.05

2.04

2.42

2.49

2.76

6.32

7.24

0.10

0.12

2.98

2.05

2.72

1.61

0.43

0.24

6.13

3.91

0.15

0.12

1.19

1.37

1.36

1.61

3.52

3.75

6.07

6.73

0.08

0.08

2.38

1.37

2.72

1.61

0.50

0.41

5.60

3.40

0.13

0.08

2.38

2.05

2.04

1.61

0.72

0.66

5.14

4.33

0.13

0.12

1.79

0.68

2.04

0.81

0.96

1.23

4.78

2.72

0.10

0.05

1.79

-

2.04

-

0.72

-

4.55

-

0.10

-

1.79

2.05

2.04

2.42

0.69

0.97

4.52

5.44

0.10

0.12

1.19

1.37

1.36

1.61

1.68

2.10

4.23

5.08

0.08

0.08

0.60

0.68

0.68

0.81

2.93

3.25

4.21

4.74

0.04

0.05

1.19

2.05

1.36

2.42

1.33

1.50

3.88

5.97

0.08

0.12

1.79

1.37

1.36

1.61

0.34

0.38

3.48

3.36

0.10

0.08

1.19

0.68

1.36

0.81

0.70

0.42

3.25

1.91

0.08

0.05

1.79

0.68

1.36

0.81

0.05

0.01

3.19

1.51

0.10

0.05

1.19

1.37

1.36

1.61

0.47

0.55

3.02

3.53

0.08

0.08

1.19

1.37

1.36

1.61

0.43

0.51

2.98

3.49

0.08

0.08

1.19

-

1.36

-

0.34

-

2.89

-

0.08

-

1.19

1.37

1.36

1.61

0.31

0.35

2.86

3.34

0.08

0.08

1
2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Table 1 Cont.
No. Common name
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ทํามัง
ชี
กําแพงเจ็ดชั้น
ยางปาย
ตีนเปด
ตะเกรานํ้า
ตังหน
หวาหิน
คาขี้หมู
สมอพิเภก
แคปา
กอนํ้า
พลอง
มะคาแต
มะกอก
พลองขี้ควาย
ประดูเดง
เมาสรอย
มะมวงปา
มะกอกพราน
เปลา
แคหางคาง
อบเชย
ไทร
เถา
กําลังเสือโครง
กาสามปก
งิ้วปา
ติ้วขน
มะกอกฟาน
รวม

RD (%)

RF (%)

RDo (%)

IVI (%)

H’

2541

2550

2541

2550

2541

2550

2541

2550

2541

2550

1.19

0.68

1.36

0.81

0.19

0.05

2.74

1.54

0.08

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

1.13

1.31

2.40

2.81

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.79

0.90

2.07

2.39

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.59

0.68

1.86

2.17

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.55

0.68

1.83

2.17

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.51

0.78

1.78

2.27

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.51

0.61

1.78

2.11

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.43

0.46

1.70

1.95

0.04

0.05

0.60

-

0.68

-

0.42

-

1.70

-

0.04

-

0.60

1.37

0.68

1.61

0.25

0.30

1.52

3.28

0.04

0.08

0.60

0.68

0.68

0.81

0.20

0.20

1.47

1.69

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.19

0.31

1.47

1.80

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.19

0.21

1.47

1.70

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.19

0.29

1.47

1.78

0.04

0.05

0.60

-

0.68

-

0.19

-

1.46

-

0.04

-

0.60

0.68

0.68

0.81

0.18

0.21

1.46

1.70

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.18

0.20

1.45

1.69

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.13

0.15

1.41

1.64

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.12

0.13

1.39

1.62

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.11

0.17

1.39

1.66

0.04

0.05

0.60

1.37

0.68

1.61

0.10

0.04

1.37

3.02

0.04

0.08

0.60

0.68

0.68

0.81

0.08

0.10

1.36

1.59

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.07

0.11

1.35

1.60

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.05

0.07

1.32

1.56

0.04

0.05

0.60

0.68

0.68

0.81

0.03

0.07

1.31

1.56

0.04

0.05

0.60

-

0.68

-

0.03

-

1.31

-

0.04

-

0.60

0.68

0.68

0.81

0.02

0.07

1.30

1.56

0.04

0.05

-

1.37

-

0.81

-

0.06

-

2.24

-

0.08

-

0.68

-

0.81

-

0.02

-

1.51

-

0.05

-

0.68

-

0.81

-

0.01

-

1.51

-

0.05

5.21

5.10

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 300.00 300.00
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ลักษณะพลวัตของสังคมพืชระหวางป พ.ศ. 2541 และ
2550 สามารถสรุปไดดงั นี้
1. การเปลีย่ นแปลงองคประกอบชนิดพันธุ
ไมตน พบวาลดลงจาก 57 ชนิด ในป 2541 เปน 55 ชนิด
ในป 2550 และพบวาชนิดพันธุไ มเดิมจํานวน 5 ชนิด
สูญหายจากแปลงตัวอยาง ไดแก กวาว กําลังเสือโครง
คาขีห้ มู เทพธาโร และมะกอก ในขณะทีพ่ บชนิดไม
ใหมเพิม่ 3 ชนิด ไดแก งิว้ ปา ติว้ ขน และมะกอกฟาน
โดยวงศที่สํารวจพบเฉพาะป 2541 ไดแก วงศ
ASCLEPIADACEAE และ วงศ RHAMNACEAE
ส ว นวงศ ที่ ป รากฏเพิ่ ม ขึ้ น ในป 2550 คื อ วงศ
BOMBACACEAE
2. การเปลี่ยนแปลงดานการเจริญเติบโต
การเปลีย่ นแปลงทางเสนผาศูนยกลาง ในภาพรวม
ลดลงจากป 2541เทากับ 528.34 เซนติเมตรตอ
เฮกตาร หรือรอยละ 9.86 เมือ่ พิจารณาเฉพาะชนิด
พันธุไ มตน ทีร่ อดตายพบวาเพิม่ ขึน้ จากป 2541 ทัง้ สิน้
416.97 เซนติ เ มตรต อ เฮกตาร คิ ด เป น 46.33
เซนติเมตรตอเฮกตารตอ ป สรุปไดวา ชนิดพันธุไ มตน
มีอตั ราความเพิม่ พูนทางเสนผานศูนยกลางระยะคาบ
คิดเปนรอยละ 10.12 และมีอตั ราความเพิม่ พูนทาง
เสนผานศูนยกลางเฉลีย่ รายป คิดเปนรอยละ 1.12 การ
เปลีย่ นแปลงทางพืน้ ทีห่ นาตัด ในภาพรวมลดลงจาก
ป 2541 เทากับ 1.09 ตารางเมตรตอเฮกตาร หรือรอย
ละ 4.76 เมือ่ พิจารณาเฉพาะชนิดพันธุไ มตน ทีร่ อดตาย
พบวาเพิม่ ขึน้ จากป 2541ทัง้ สิน้ 2.53 ตารางเมตรตอ
เฮกตาร คิดเปนคาเฉลีย่ 0.28 ตารางเมตรตอเฮกตาร
ตอป สรุปไดวา ชนิดพันธุไ มตน มีอตั ราความเพิม่ พูน
ทางพืน้ ทีห่ นาตัดระยะคาบคิดเปนรอยละ 13.25 และ
มีอตั ราความเพิม่ พูนทางพืน้ ทีห่ นาตัดเฉลีย่ รายป คิด
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เปนรอยละ 1.47 การเปลีย่ นแปลงทางปริมาตรในภาพ
รวมลดลงจากป 2541 เทากับ 5.59 ลูกบาศกเมตร
ตอเฮกตาร หรือรอยละ 2.33 เมือ่ พิจารณาเฉพาะชนิด
พันธุไ มตน ทีร่ อดตายพบวาเพิม่ ขึน้ จากป 2541 ทัง้ สิน้
29.85 ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร คิดเปนคาเฉลีย่ 3.32
ลูกบาศกเมตรตอเฮกตารตอ ป สรุปไดวา ชนิดพันธุไ ม
ตนมีความเพิม่ พูนทางปริมาตรระยะคาบคิดเปนรอย
ละ 14.74 มีความเพิม่ พูนทางปริมาตรเฉลีย่ รายปคดิ
เปนรอยละ 1.64
การโตขามชั้น มีไมตนที่มีการโตขามชั้น
จํานวนทัง้ สิน้ 11 ชนิดพันธุ จํานวน 32 ตน เสนผาน
ศูนยกลางรวม 295.81 เซนติเมตรตอเฮกตาร พืน้ ทีห่ นา
ตัด 0.236 ตารางเมตรตอเฮกตาร และปริมาตรรวม 1.15
ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร อัตราการโตขามชัน้ ของชนิด
พันธุไ มตน คิดเปนรอยละ 19.64 โดยชนิดพันธุท มี่ ี
อัตราการโตขามขั้น 3 ชนิดที่สําคัญ ไดแก ประดู
ปอยาบ และมะกอกเกลือ้ น
การตายของชนิดพันธุเ นือ่ งจากการยืนตน
ตาย การหักโคนและการแกงแยงตามธรรมชาติ ใน
ระหวางป พ.ศ. 2541 ถึง 2550 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 20
ชนิดพันธุ เมือ่ พิจารณาอัตราการตายของชนิดพันธุไ ม
ตนเปรียบเทียบจํานวนตนที่ตาย คือ 52 ตน จาก
จํานวนตนทัง้ หมด 168 ตน (ในปพ.ศ.2541) พบวามี
อัตราการตายระยะคาบอยูท รี่ อ ยละ 30.95 เฉลีย่ รายป
รอยละ 1.52 ชนิดพันธุท มี่ อี ตั ราการตายเฉลีย่ รายป
สูงสุด คือ ปอยาบ อัตราการลดลงทางเสนผาน
ศูนยกลางระยะคาบมีคารอยละ 23.14 เฉลี่ยรายป
รอยละ 2.57 ชนิดพันธุท มี่ อี ตั ราการลดลงทางเสน
ผานศูนยกลางเฉลี่ยรายปสูง ไดแก ปอยาบ และ
ยางแดง อัตราการลดลงทางพืน้ ทีห่ นาตัดระยะคาบ
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มีคา รอยละ 16.80 เฉลีย่ รายปรอ ยละ 1.87 ชนิดพันธุท ี่
มีอตั ราการลดลงทางพืน้ ทีห่ นาตัดเฉลีย่ รายปสงู ไดแก
ยางแดง
การเจริญเติบโตทั้งหมด (gross growth)
ระหวางป 2541 ถึง 2550 เมือ่ พิจารณาในสวนของพืน้ ที่
หนาตัด มีคา 6.14 ตารางเมตรตอเฮกตาร และในสวน
ของปริมาตรมีคา 65.29 ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร เมือ่
พิจารณาในสวนของการเจริญเติบโตสุทธิ (net growth)
พบวาในสวนของพืน้ ทีห่ นาตัดมีคา 2.29 ตารางเมตร
ตอเฮกตาร และในสวนของปริมาตรมีคา 28.7 ลูกบาศก
เมตรตอเฮกตาร และผลผลิต(production)ในสวนของ
พืน้ ทีห่ นาตัด มีคา -1.29 ตารางเมตรตอเฮกตารและ
ในสวนของปริมาตรมีคา -7.89 ลูกบาศกเมตรตอ
เฮกตาร

วิจารณ
ลักษณะโครงสรางเชิงปริมาณ
จากการศึกษาจํานวนชนิดความหลากชนิด
พบวาในภาพรวมลดลง 2 ชนิด และชนิดพันธุท มี่ ี
ความสําคัญเปนลําดับทีส่ องในป 2541 คือ ปอยาบนัน้
ในป 2550 ไดถกู แทนทีค่ วามสําคัญคือ ประดู โดย
ปอยาบนัน้ ถือเปนไมทมี่ กี ารเบิกนําไดดี โดยเฉพาะ
ปาทีร่ บั แสงไดมาก แตเมือ่ เวลาผานไปปอยาบจะถูก
บดบังจากชนิดพันธุอ นื่ เขามาแทนที่ รวมทัง้ พันธุไ ม
เบิกนําชนิดอืน่ ๆ เชน ติว้ ปอแดง ก็มคี า ลดลงดวย
เชนกัน สวนชนิดพันธุท เี่ ขามาแทนทีน่ อกจากประดู
แลวยังมีพนั ธุไ มปา ชนิดอืน่ ทีม่ คี า ดัชนีความสําคัญ
เพิ่มขึ้น ไดแก พะยอม สานหิ่ง มะกอกเกลื้อน
ตะแบกใหญ จําปปา คํามอกหลวง ยางนา เหมือดโลด
มะหาด มะคาแต สมอพิเภก แคหางคาง พลอง
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พลองขีค้ วาย งิว้ ปา และติว้ ขน เปนทีส่ งั เกตวามีพนั ธุ
ไมปาผสมผลัดใบหลายชนิด เชน ประดู มะกอก
เกลือ้ น แคหางคาง ทีเ่ ขามามีความสําคัญมากขึน้ ทัง้ นี้
เนื่องจากที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางที่
100 – 800 เมตร เปนโซนทีส่ ามารถพบสังคมปาดิบ
แลงและปาผสมผลัดใบได
ความหนาแนนของหมูไ มมแี นวโนมลดลง
ในป 2550 คิดเปนรอยละ 13.10 เมือ่ เทียบกับป 2541
โดยมีคา ความหนาแนน 168 ตนตอเฮกตาร และ 146
ตนตอเฮกตาร ในป 2541 และ 2550 ตามลําดับ แตถอื วา
มีคานอยกวามากเมื่อเทียบกับปาดิบแลงที่ไมถูก
รบกวนพื้นที่ปาสาธิตเซคเตอรแมตีบ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ซึง่ มีคา ความหนาแนน 481.63 ตนตอ
เฮกตาร (สายสุดใจ, 2548) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปาดิบแลง
บริเวณปาอนุรกั ษเพือ่ การวิจยั และสาธิตวิชาการดาน
ปาไม ของสถานีวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
จังหวัดหนองคาย เปนปาดิบแลงในพืน้ ทีส่ งู มีความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมาก ตลอดจนการ
ทดแทนสังคมพืชไมเบิกนําทีค่ อ ยๆ ลดจํานวนลงและ
ปจจัยรบกวนจากมนุษยโดยการลักลอบตัดไมและ
ไฟปาทีเกิดขึ้นบอยครั้งทําใหเกิดความเสียหายตอ
กลาไมที่จะเจริญเติบโตตอไป โดยชนิดพันธุไมที่มี
ความหนาแนนมากทีส่ ดุ ในป 2551 คือ ประดูม คี า
ความหนาแนนมากทีส่ ดุ แทนทีป่ อยาบ ทําใหมพี นื้ ที่
วางเปดโลง ชองวางเรือนยอดมากแสงแดดสามารถ
สองถึงพืน้ ลางได เปอรเซ็นตพนื้ ทีห่ นาตัดมีแนวโนม
ลดลง ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจากความหนาแนนของตนไมที่
ลดลงโดยเปลี่ยนแปลงลดลง 1.09 ตารางเมตรตอ
เฮกตาร หรือ 4.76% เมือ่ พิจารณาเฉพาะพันธุไ มตน ที่
รอดตายพบวาชนิดพันธุท มี่ คี วามเพิม่ พูนทางพืน้ ที่
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หนาตัดสูงสุด 5 ชนิดพันธุ ไดแก ยางแดง กระบาก
พะยอม ประดู และกะบก นั้น ถือวาเปนไมที่มีคา
ทางเศรษฐกิจคอนขางมาก
การศึกษาครัง้ นีพ้ บชนิดพันธุไ มทมี่ กี ารโต
ขามชั้นจํานวน 11 ชนิด จํานวน 32 ตน ถือวามีการ
โตขามชัน้ คอนขางมากเมือ่ เทียบกับปาดิบแลงทีไ่ ม
ถูกรบกวนพืน้ ทีป่ า สาธิตเซคเตอรแมตบี อําเภองาว
จังหวัดลําปาง พบพันธุไมที่สามารถโตขามชั้นได
1 ชนิด (สายสุดใจ, 2548) เนื่องจากหมูไมมีความ
หนาแนนนอยทําใหพนื้ ทีเ่ ปดโลง แสงแดดสองผาน
ไดมาก ชนิดพันธุที่สามารถโตขามชั้นโดยมากจึง
เป น ชนิ ด พั น ธุ  ไ ม เ บิ ก นํ า และชนิ ด พั น ธุ  ที่ ช อบ
แสงแดด แตเมื่อระยะเวลาผานไปชนิดพันธุไมที่
เปนไมดั้งเดิมของปาจะคอยๆเขามาแทนที่สังคม
เดิ ม ซึ่ ง เป น การคั ด เลื อ กชนิ ด สายพั น ธุ  ต าม
ธรรมชาติ เมื่อปาอุดมสมบูรณถึงจุดหนึ่งจํานวน
พันธุไ มไมกชี่ นิดก็จะครอบครองพืน้ ทีก่ ลายเปนไม
เดนของหมูไมนั้น ๆ
ชนิ ด พั น ธุ  ไ ม ที่ มี ก ารตายเนื่ อ งจากการ
ยืนตนตาย และการหักโคน ในระหวางป 2541 และ
2550 มีจํานวน 52 ตน 20 ชนิดพันธุ คิดเปนอัตรา
การตายของตนไมเทากับ 3.44 ตนตนเฮกตารตอป
โดยปอยาบมีอัตราการตายมากที่สุด การตายทําให
พื้นที่หนาตัดรวมของหมูไมลดลง 0.428 ตาราง
เมตรตอเฮกตารตอป และในจํานวน 20 ชนิดพันธุ
นีม้ จี าํ นวน 5 ชนิดทีห่ ายไปจากพืน้ ทีแ่ ตมชี นิดพันธ
เกิดขึ้นใหม 3 ชนิด
การศึกษาครั้งนี้พบวาการเปลี่ยนแปลง
สุทธิ ผลผลิตมีคาติดลบ โดยความหนาแนน พื้นที่
หนาตัด ปริมาตรไม และดัชนีความหลากหลาย
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ลดลง 13.10%, 4.76%, 2.33% และ 2.11% ตาม
ลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีอัตราการตายและการลดลง
ของชนิดพันธุ ในทางจํานวนตน พืน้ ทีห่ นาตัดและ
ปริมาตร มากกวาอัตราการเจริญเติบโตและความ
เพิ่มพูน ซึ่งแสดงวาสังคมพืชปาดิบแลง ถือเปน
สภาวะการเจริญเติบโต คอนขางคงที่ (stationary
state) โดยพันธุไมสวนใหญกําลังถูกทดแทนดวย
ชนิดพันธุไมหนุมหรือกลาไมในพื้นที่ เมื่อเปรียบ
เทียบกับการเปลีย่ นแปลงสุทธิของปาเต็งรังชัน้ สอง
อํ า เภอวั ง เหนื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง โดยรวมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงสุทธิ ผลผลิตมีคาเพิ่มขึ้น กลาวคือ
ความหนาแนน พืน้ ทีห่ นาตัด และการปกคลุมเรือน
ยอดของตนไมในปามีคาเพิ่มขึ้น 33.97 %, 21.99 %
และ 55.89 % ตามลําดับ แตคาดัชนีความหลาก
หลายของชนิดพันธุไ ม ในปามีคา ลดลงจาก 3.3767
เปน 2.9248 (ภูสิน, 2545)
ลักษณะเชิงคุณภาพและลักษณะรวมของสังคมพืช
จากการวิ เ คราะห ลั ก ษณะร ว มโดยใช
จํานวนชนิดพันธุที่สํารวจพบในป 2541 และ 2550
คาสัมประสิทธิ์ของสังคมพืชปาดิบแลงระหวาง
สองชวงเวลา มีคารอยละ 92.86 แสดงวาสังคมพืช
ปาดิบแลงทัง้ สองชวงเวลามีความแตกตางกันนอย
มาก ซึ่งอาจกลาวไดวา สังคมพืชปาดิบแลงอยูใน
สภาวะสังคมทีม่ คี วามเสถียร หรือสภาพเขาใกลขนั้
สุดทาย (climax community) ซึ่งหากไมมีการ
รบกวนหรือถูกทําลาย ก็จะคงสภาพเปนสังคม
ปาดิบแลงไดอยางตอเนื่อง

สรุป
การศึกษาลักษณะโครงสรางและพลวัต
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ของสังคมพืชปาดิบแลงในพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษเพือ่ การ
วิ จั ย และสาธิ ต วิ ช าการด า นป า ไม อํ า เภอสั ง คม
จังหวัดหนองคาย ในป พ.ศ. 2541 และ 2550 พบวา
ในป พ.ศ. 2541 สํารวจพบตนไมจาํ นวน 57 ชนิดพันธุ
ใน 27 วงศ ชนิดพันธุท มี่ คี วามสําคัญในสังคมพืช 3
อันดับแรก ไดแก ยางแดง ปอยาบ และกระบาก
ชนิดพันธุที่มีความมากมายสูงไดแก ปอยาบ หวา
มะไฟปา และติ้ว สวนในป พ.ศ.2550 สํารวจพบ
ตนไมจาํ นวน 55 ชนิดพันธุ ใน 26 วงศ ชนิดพันธุท มี่ ี
ความสําคัญในสังคมพืช 3 อันดับแรก คือ ยางแดง
ประดู และกระบาก ชนิดพันธุท มี่ คี วามมากมายสูง
ไดแก หวา งิว้ ปา ประดู โมกมัน และกอนก ในชวงป
พ.ศ.2541 ถึง 2550 มีชนิดพันธุส ญ
ู หายไปจากพืน้ ที่
จํานวน 5 ชนิดพันธุ ในขณะที่พบชนิดพันธุใหม
จํานวน 3 ชนิดพันธุ การเจริญเติบโตสุทธิดา นปริมาตร
ไมเทากับ 28.7 ลบ.ม.ตอเฮกตาร ปริมาตรไมมคี า ลดลง
5.59 ลบ.ม. หรือรอยละ 2.23 โดยมีสาเหตุมาจากการ
ยืนตนตายและการหักโคนจากพายุหรือฟาผา อัตรา
การตายเฉลีย่ เทากับ 5.78 ตนตอเฮกตารตอ ป หรือรอย
ละ 3.44 ตอป การเลือ่ นชัน้ ลูกไมพบจํานวน 11 ชนิด
พันธุ โดยชนิดพันธุท สี่ าํ คัญคือ ประดู และปอยาบ

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยตอเนื่องในสาขาที่
เกี่ ย วข อ งภายในแปลงตั ว อย า งถาวร เช น ชี พ
ลักษณ นิเวศสรีระ ความสัมพันธระหวางพืชและ
สัตว นิเวศวิทยากลาไม ฯลฯ จะทําใหไดขอมูลเชิง
บูรณาการทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวาง
ขวางรวมถึงการใชประกอบการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ได
2. การวัดซํา้ จากแปลงตัวอยางถาวรเปนวิธี
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การติดตามตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของความ
หลากหลายทางชี ว ภาพที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จาก
นานาชาติ ทั้งนี้ควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ปาดิบแลงพื้นที่อื่นดวย
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People Participation in Forest Resource Management in Ban Phu Yang,
Tambon Thung Luang, Amphoe Pak Tho, Changwat Ratchaburi

ธนเกียรติ จุลภมรศรี1
วิพักตร จินตนา2
ลดาวัลย พวงจิตร3

Thanakiat Chunlapamonsri1
Vipak Jintana2
Ladawan Puangchit3
-----------------------------ABSTRACT

This research aimed to investigate people participation in forest resource management at
Ban Phu Yang, Tambon Thung Luang, Amphoe Pak Tho, Changwat Ratchaburi. Heads or
representatives of all 86 households were interviewed using structured questionnaires. Data were
analyzed by computer software. Simple statistics such as mean and percentage were calculated.
F-test at significant level of 0.05 was used for testing hypotheses.
Findings from assessment of people participation in forest resource management revealed
that the average point was 2.72 which indicated a high level of participation. Activities that showed
the highest average point at 2.78 was monitoring and evaluation activities; followed by forest resource
protection and restoration activities, problem formulation and planning activities, and utilization of
forest resource activity at average points of 2.74, 2.71 and 2.65, respectively. The differences in
some socio-economic conditions of the respondents such as number of household members,
membership in various community groups, accessibility in information, and knowledge and
understanding on forest resource were found to be factors influencing levels of their participation
in forest resource management (p<0.05). In order to promote people awareness and participation in
forest resource management, the respondents suggested that forest conservation network should be
established and various activities related to forest resource management should be organized
continuously.
Keyword : people participation, forest resource management, Changwat Ratchaburi
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม ใน
หมูบ า นพุยาง ตําบลทุง หลวง อําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุ รี โดยการสั ม ภาษณ หั ว หน า หรื อ ตั ว แทน
ครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด จํานวน
86 ครัวเรือน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
คาความถีเ่ ปนรอยละ และทดสอบสมมุตฐิ านความ
มี อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรโดยใช F-test ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนอยูในระดับสูง มี
คาคะแนนเฉลี่ย 2.72 โดยกิจกรรมที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 2.78 คะแนน คือ กิจกรรมการติดตาม
และประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม รองลง
มา ไดแก กิจกรรมการดูแล ปองกัน และฟนฟู
ทรัพยากรปาไม การคิดคนปญหาและการวางแผน
การจัดการทรัพยากรปาไม และการใชประโยชน
ทรัพยากรปาไม มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.74, 2.71 และ
2.65 ตามลํ า ดั บ และพบว า ความแตกต า งของ
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ไดแก จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุม ทางสังคม การได
รับขาวสารและความรูความเขาใจดานทรัพยากร
ปาไม มีผลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของประชาชนอยางมีนัยสําคัญ
(p < 0.05) สําหรับแนวทางการพัฒนาการมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมทปี่ ระชาชนเสนอ
ไดแก การสรางเครือขายดูแลรักษาปา และจัด
กิจกรรมเกีย่ วกับทรัพยากรปาไมเพือ่ สรางจิตสํานึก
อยางตอเนื่อง

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ...
ธนเกียรติ จุลภมรศรี และคณะ

คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน การ
จัดการทรัพยากรปาไม จังหวัดราชบุรี

คํานํา
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ซึ่ ง
ปจจุบันทุกภาคสวนในสังคมตางตระหนักดีถึง
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรปาไม ทีจ่ ะตองมีการ
เรงดําเนินการฟนฟูเพื่อ ใหกลับคืนสูสภาพเดิม
ป ญ หาการบุ ก รุ ก ทํ า ลายป า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ประชาชนในชนบทไทยจํานวนมากดํารงชีพดวย
การอาศัยพึ่งพิงทรัพยากรปาไม เคยมีทรัพยากร
ปาไมและนํ้าที่อุดมสมบูรณแตในชวงที่ผานมา
การพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เปนไปอยางรวดเร็ว มีการใชทรัพยากรตางๆ เปน
วัตถุดบิ เพือ่ การผลิตจํานวนมากโดยเฉพาะทรัพยากร
ปาไม ทีถ่ กู ใชเกินกวาศักยภาพ มีการบุกรุกแผวถาง
เปลี่ยนพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตรและกิจการตางๆ
ทําใหสูญเสียปาไมอยางถาวรเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนอยูในขั้น
วิกฤต ปจจุบันการพัฒนาทางการเมืองทําใหเกิด
แนวคิดใหมในการแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในรูปแบบการมีสวน
ร ว มหรื อ แนวทางประชารั ฐ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
ดําเนินการจากเดิมที่ใหรัฐมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติเพียงฝายเดียวเปนการ
กระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวม คือ การที่ผู
ไดรับผลประโยชนหรือ มีสวนไดเสีย ไดใชความ
พยายามรวมกันในขัน้ ตอนตางๆ ของกระบวนการ
พัฒนา ดวยความรูสึกผูกพันในความเปนเจาของ
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(ownership) หรื อ หุ  น ส ว น (partnership) เพื่ อ
ทําใหงานหรือโครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ทุกฝายจะไดรับประโยชนรวมกัน
สุรพล (2544) และ Cohen and Uphoff (1980) ได
จําแนกการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบตาม
กระบวนการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ (decision making) การมีสว นรวมใน
การดําเนินการ (implementation) การมีสว นรวมใน
การรับผลประโยชน (benefit) และการมีสวนรวม
ในการประเมินผล (evaluation)
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชนในเขต
พื้นที่หมูบานพุยาง ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ
จังหวัดราชบุรี ปาแหงนีเ้ คยไดรบั รางวัลปาชุมชนดี
เดนระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ใน
โครงการ “คนรั ก ษ ป  า ป า รั ก ชุ ม ชน” ประจํ า ป
พ.ศ. 2551 ทีก่ รมปาไมและบริษทั ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) รวมกันดําเนินโครงการ ดวย
เหตุผลดังกลาวขางตน ผูศ กึ ษาวิจยั จึงตองการศึกษา
การจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชน ที่มีอยู
ในปจจุบนั ทัง้ นี้ ขอมูลทีไ่ ด จะนําไปเสนอผูบ ริหาร
ของกรมปาไม สําหรับใชเปนขอมูลประกอบในการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรของกรมปาไม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมในอนาคต

วิธีการ
ศึกษาการมีสว นรวมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรปาไม ในเขตพื้นที่หมูบานพุยาง
ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรีโดยมี

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ...
ธนเกียรติ จุลภมรศรี และคณะ

วิธีการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การศึกษาลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนและระดับการมีสว นรวม
ในการจัดการทรัพยากรปาไม
1.1. การตรวจเอกสาร โดยการรวบรวม
ขอมูลพืน้ ฐานของพืน้ ทีศ่ กึ ษาจากแหลงขอมูลตางๆ
ไดแก ที่ทําการผูใหญบาน องคการบริหารสวน
ตําบล สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี)
และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจสถานการณในชุมชน
1.2. การพั ฒ นาแบบสั ม ภาษณ จาก
ขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการตรวจเอกสารดังกลาว
นํามาใช ในการกําหนดคําถามในแบบสัมภาษณ
เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมและ
ระดับการมีสวนรวม ของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ศึกษาแบงเปน 2 ตอน ซึ่ง
สรุปไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูใ หสมั ภาษณ
ประกอบดวยคําถามเปนคําถามปลายปด (close–
end question) จํานวน 11 ขอ และคําถามใหเลือก
ตอบไดหลายคําตอบ (multiple choices) จํานวน
9 ขอ
ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรปาไม เมื่อผูถูกสัมภาษณรับฟง
ขอความแตละขอความแลวสามารถเลือกตอบ
คํ า ถามที่ มี ลั ก ษณะเป น มาตรวั ด ตามแบบของ
Likert’s Scale แบงเปน 3 แนวทาง คือ เขารวมเปน
ประจํา เขารวมเปนบางครั้ง และไมเคยเขารวม
1.3. การสัมภาษณตวั แทนครัวเรือน ตอง
วางแผนเตรียมงานกอนลงภาคสนามเปนขั้นตอน
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ที่สําคัญมาก ประกอบดวย การเตรียมความพรอม
ทีมงานเปนสิ่งที่สําคัญ ตองสรางความเขาใจตอ
วัตถุประสงครวมกันอีกครั้ง ดูประเด็นที่จะถาม
และพิจารณารวมกันวาจะใชวิธีการอยางไร และ
หาช ว งเวลาที่ เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ การ
ดําเนินชีวิตประจําวันของชุมชน เนื่องจากจํานวน
ประชากรในพื้ น ที่ ศึ ก ษานี้ มี อ ยู  จ ริ ง เพี ย ง 86
ครัวเรือนเทานัน้ ในการสัมภาษณตวั แทนครัวเรือน
จึงทําการสัมภาษณทั้งหมด
2. การศึ ก ษาแนวคิ ด ในการพั ฒ นาการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไม
2.1. การจั ด ประชุ ม เชิ ง กระบวนการ
เปนการประชุมกลุมของคณะกรรมการหมูบาน
อยางเปนทางการ มีการระดมความคิดเห็น การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอม
ภายนอกชุมชน แนวทางในอนาคต และแนวคิด
ในการจัดกระบวนการในประเด็นเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของชุมชน โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการในปจจุบัน ประเด็นปญหา และแนวทาง
แกไขที่ดีขึ้น การเก็บขอมูลดวยวิธีนี้จะใชในการ
ตรวจสอบขอมูลของชุมชนและขอมูลทรัพยากรได
เปนอยางดี โดยผูท เี่ ขารวมประกอบดวย ผูใ หญบา น
คณะกรรมการชุมชน จํานวน 16 คน และคณะ
กรรมการของศู น ย ศึ ก ษาและพั ฒ นาวนศาสตร
ชุมชนที่ 10 (ราชบุรี) จํานวน 4 คน รวม 20 คน
2.2. การระดมความคิด เปนการระดม
ความคิดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ของประชาชนที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไม ในเขต
พื้นที่หมูบานพุยาง ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ...
ธนเกียรติ จุลภมรศรี และคณะ

จังหวัดราชบุรี ทัง้ นี้ คําถามในสวนนีม้ ลี กั ษณะเปน
คําถามปลายเปด ทีเ่ ปดโอกาสใหผตู อบระบุประเด็น
ดังกลาวไดอยางเสรี
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
(qualitative method) โดยการนําเอาขอมูลที่ได จาก
การศึกษาในขั้นทุติยภูมิ ซึ่งไดจากการคนควา การ
ตรวจเอกสาร มาประมวลผลวิเคราะห เรียบเรียง
ใหมเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงตอเนื่อง และเขาใจ
ไดงายขึ้น และการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมมาได
แจกแจงในรู ป ค า สถิ ติ โดยใช ค  า เฉลี่ ย เลขคณิ ต
(mean) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) และรอยละ (percentage) ของขอมูลทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และคําถามอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของประชาชนผู  ต อบแบบสอบถามแล ว นํ า มา
อธิบาย
3.2. การวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบ
สมมติฐานความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม ใชสถิติอนุมานเพื่อหาความแตกตาง
ระหวางตัวแปรที่ศึกษาโดยวิธี F-test ที่ระดับนัย
สําคัญทางสถิติ 0.05 เพือ่ ทําการทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
3.3. การวิเคราะหขอ มูลการพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไม โดยการนําขอมูลที่
ไดมารวบรวมแลวหาความสําคัญโดยดูจากคําตอบ
ที่มีผูเขารวมตอบเหมือนกันมากที่สุดถึงนอยที่สุด
แลวนํามาจัดลําดับ และขึน้ กระดานระดมความคิด
เห็นจากผูเขารวมประชุมวาเห็นดวยหรือไม จะทํา
อยางไรดีกับปญหาที่เกิดขึ้น จะไปตออยางไร เปน
กระบวนการกลุมโดยชุมชน แลวรวบรวมเปน

วารสารการจัดการปาไม ปที่ 4 ฉบับที่ 8

55
มาตรการเชิงพัฒนาตอไป

ผลและวิจารณ
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชน
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ  ม ตั ว อย า งเป น
เพศชาย รอยละ 65.10 มากกวาเพศหญิง มีอายุเฉลีย่
46 ป โดยมีอายุนอยที่สุด 17 ป และมากที่สุด 76 ป
กลุมตัวอยางทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ สําหรับ
ระดับการศึกษาพบวา รอยละ 67.40 จบการศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา รองลงมา ร อ ยละ 18.60
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 7.00
ไม ไ ด เ รี ย นหนั ง สื อ /ไม รู  ห นั ง สื อ ร อ ยละ 4.70
อนุ ป ริ ญ ญา/ปวท./ปวส. ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีมีนอยที่สุด รอยละ 2.30 สถานภาพ
สมรสของกลุมตัวอยาง สวนใหญ รอยละ 86.00
สมรส รองลงมา รอยละ 10.50 เปนโสด และนอย
ที่สุดคือหยาราง รอยละ 3.50 จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน เฉลี่ยมีจํานวน 4 คน ระยะเวลาที่อาศัย
อยูในพื้นที่ศึกษามากกวา 15 ป รอยละ 95.30 และ
รอยละ 4.70 อาศัยอยูในพื้นที่ 11-14 ป ที่ดินทํากิน
ร อ ยละ 81.40 มี ที่ ดิ น เป น ของตนเอง ร อ ยละ
16.30 ไมมีที่ดนิ ทํากิน และรอยละ 2.30 เชาที่จาก
คนอื่น อาชีพหลัก รอยละ 65.20 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง รอยละ
26.70 ค า ขาย ร อ ยละ 5.80 และเป น ลู ก จ า ง
รัฐ/เอกชน รอยละ 2.30 อาชีพรอง รอยละ 59.30
มีอาชีพรองในการเก็บหาของปา รอยละ 26.70
รับจาง รอยละ 10.50 ทําเกษตรกรรม รอยละ 2.30
คาขาย และรอยละ 1.20 ทําหัตถกรรม รายไดเฉลี่ย
(บาท/ครัวเรือน/ป) รอยละ 41.90 ระบุวาครัวเรือน
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มีรายไดประมาณ 20,001-40,000 บาท/ป รอยละ
24.40 มีรายไดประมาณ 40,001-60,000 บาท/ป
รอยละ 14.00 มีรายไดประมาณ 80,001-100,000
บาท/ป รอยละ 10.50 มีรายไดประมาณ 60,00180,000 บาท/ป รอยละ 5.70 มีรายไดมากกวา
100,001 บาท และรอยละ 3.50 มีรายไดนอยกวา
20,000 บาท/ป กลุมตัวอยางรอยละ 67.40 ระบุวามี
รายไดเพียงพอ ขณะที่รอยละ 32.60 รายไดไม
เพียงพอ ซึ่งรอยละ 75.00 ของกลุมหลัง เปนหนี้
จากการกู  ยื ม เงิ น กองทุ น หมู  บ  า น และที่ เ หลื อ
รอยละ 25.00 เปนหนี้ ธกส. การเปนสมาชิกกลุม
ของคนชุมชน รอยละ 79.10 เปนสมาชิกกลุมใน
ชุมชน โดยรอยละ 18.60 เปนคณะกรรมการกลุม
ขณะที่รอยละ 2.30 ไมเขารวมกิจกรรมกลุมใดๆ
ระดับการมีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม
ของประชาชน
ผลการศึกษา สรุปไดวา ระดับการมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชนอยู
ในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.72 โดย
กิจกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2.78 คะแนน คือ
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ทรั พ ยากรป า ไม จะเห็ น ว า การให ข  อ มู ล ความ
คิ ด เห็ น จะเป น เสี ย งสะท อ นเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
มากกวา สวนการตรวจสอบการใชประโยชนจาก
ปาใหเปนไปตามกฎระเบียบจะอยูในระดับตํ่ากวา
เพราะสวนใหญเชื่อมั่นในการทํางานของแกนนํา
และกฎระเบียบที่มีอยูในชุมชน และการปรับปรุง
แผนนั้นตองอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห
ดังนั้น ผูที่เขารวมในกิจกรรมดังกลาวจะมาจาก
แกนนํ า หรื อ คณะกรรมการและเป น ผู  ที่ อ ยู  ใ น
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กระบวนการจัดทําแผนการจัดการปามาตั้งแตตน
รองลงมา ไดแก กิจกรรมการดูแล ปองกัน และฟน ฟู
ทรัพยากรปาไม จะเห็นวา การประชาสัมพันธ
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรป า ไม นั้ น จะเป น การพู ด คุ ย
สื่อสารกันในวงสนทนาระหวางเครือญาติ หรือ
การสั่งสอนของผูนําศาสนา และบุคคลที่คนใน
ชุ ม ชนเคารพนั บ ถื อ รองลงมาคื อ การผลั ก ดั น
นโยบายในกิจกรรมนี้ ผูที่เขามามีบทบาทในการ
ทํางานจะเปนกลุม อนุรกั ษซงึ่ ปจจุบนั มีการผลักดัน
ให บ รรจุ เ ป น แผนจั ด การทรั พ ยากรป า ไม ร ะดั บ
ตําบล และการตรวจตราดูแลปาไม ซึง่ เปนกิจกรรม
ดานการปองกันรักษาทรัพยากรปาไม เนือ่ งจากเปน
กิจกรรมที่ดึงดูดใหชาวบานไดตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมไดดี เนื่องจากเปนกิจกรรม
ที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะการเดินปา
เพือ่ ตรวจปา สวนกิจกรรม 2 กิจกรรมทีไ่ ดรบั ความ
รวมมือนอย คือ การพยายามที่จะรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับชุมชนและทรัพยากรปาไมของชุมชนไว
เพื่อเปนฐานขอมูลของชุมชนเพื่อใหสามารถมี
แหลงขอมูลเหลานี้ และใชเปนสถานที่ในการทํา
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน คือ การสรางศูนยขอมูล
จะไดรับความรวมมือของคนในชุมชนทั้งทุนดาน
แรงงาน และทุนทรัพย
การคิ ด ค น ป ญ หาและการวางแผนการ
จั ด การทรั พ ยากรป า ไม จะเห็ น ว า ผู  ที่ เ ข า ร ว ม
ตองการกระบวนการในการตัดสินใจของทุกๆ ฝาย
รวมกัน เชน ในการจัดทําแนวเขตปา พื้นที่ของ
ครอบครัวใดที่ติดพื้นที่ปาควรจะตองเขามารับรู
และเกิดการยอมรับตอแนวเขตที่ทําการตกลงกัน
สวนกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรปาไมเปน
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กติกาของชุมชนที่เมื่อกําหนดขึ้นมาบังคับใชแลว
ทุกคนในชุมชนตองยอมรับและตองปฏิบัติตาม
ดังนั้น กระบวนการในการกําหนดกฎระเบียบจึง
ตองไดรับการยอมรับจากทุกฝาย โดยเฉพาะผูที่
มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด
สําหรับกิจกรรมการทําแผนการจัดการปา
ชุมชน เปนกิจกรรมทีต่ อ งอาศัยระยะเวลาในการจัด
ทํา โดยมีกระบวนการตั้งแตการเก็บขอมูลชุมชน
การวิเคราะหชุมชน ซึ่งการทํางานนั้นตองมีการ
วิเคราะหกันอยางจริงจัง และในการเขียนแผนก็
เปนไปไมไดที่คนทั้งชุมชนจะเขามารวมได ดังนั้น
ผูท เี่ ขารวมในกระบวนการเขียนแผนการจัดการจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาบุคคลใหมีความพรอม
และมี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานด า นการจั ด การ
ทรัพยากรปาไมมาอยางตอเนื่อง และเปนบุคคลที่
เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน ซึ่งกลุมคนเหลานี้
สวนใหญเปนกลุม แกนนําในการอนุรกั ษ ประกอบ
ดวย ผูใหญบาน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิก
ในชุ ม ชนโดยส ว นใหญ มั ก เข า มามี ส  ว นร ว มใน
ขัน้ ตอน การแสดงความคิดเห็น การสะทอนปญหา
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่อยากใหเปนในชุมชน
และสงตอไปใหกลุมที่จัดทําแผนการจัดการตอไป
ส ว นกิ จ กรรมการเข า ร ว มคิ ด ค น ป ญ หาและหา
แนวทางแก ป  ญ หาในการจั ด การป า ไม นั้ น เป น
กิจกรรมที่อยูในขั้นตอนการคิดและวิเคราะห ผูที่
เข า มาเกี่ ย วข อ งที่ ร  ว มในเวที อ ย า งเป น ทางการ
จะนอยกวากิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติที่เห็นผลเปน
รูปธรรมดังเชนกิจกรรมขางตน แตจากการศึกษา
พบวา กระบวนการสงตอขอมูลในการวิเคราะห
ปญหาและการหาแนวทางแกไขเปนกระบวนการ
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ทีเ่ กิดจากการระดมความคิดเห็นและความตองการ
ของคนในชุ ม ชนจริ ง ๆ และการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรปาไม พบวา การใชนํ้าจากปาทั้งการใช
ในครัวเรือนและเพื่อการเกษตรมีผูมีสวนรวมมาก
ที่ สุ ด รองลงมา ได แ ก การนํ า ไม จ ากป า มาใช
ประโยชนในครัวเรือนเพือ่ การกอสราง ทําฟน ถาน
ในการหุงตมอาหาร การเก็บหาของปาทั้งเพื่อขาย
และบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากปามีความหลาก
หลายของทรัพยากรที่เปนพืชอาหารมาก ไดแก
ไมรวก หนอไม เห็ด ฯลฯ และใชประโยชนจากปา
โดยเปนแหลงพักผอนหยอนใจ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรปาไม
จากการวิ เ คราะห อิ ท ธิ พ ลของป จ จั ย
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมทีม่ ตี อ ระดับการมีสว น

รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชน
ปรากฏวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเปน
สมาชิกกลุม ทางสังคม การไดรบั ขาวสาร และความ
รูความเขาใจดานทรัพยากรปาไม ลวนเปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของประชาชน ดังผลการวิเคราะห
ใน Table 1
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของชุมชน เพื่อ
พัฒนาการมีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม
จากการประชุมระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับ
สถานการณและทิศทางการจัดการทรัพยากรปาไม
ในชุมชน ผูเขารวมสวนใหญ เห็นวาชุมชนบาน
พุยางมีจุดแข็งในหลายดาน โดยผูเขารวมประชุม
ทุกคนเห็นวาคนในชุมชนสวนใหญมคี วามสามัคคี
กันดี รอยละ 95 เห็นวาพระสงฆและผูน าํ ชุมชนเปน

Table 1 Factors influencing the level of people participation in forest resource management in
Ban Phu Yang, Tambon Thung Luang, Amphoe Pak Tho, Changwat Ratchaburi.
Factors
Number of household member

Group membership

Information accessibility

Knowledge in forest resource

Remark: Significant at 5 percent

Source of variation
diff. between groups
diff. within group
total
diff. between groups
diff. within group
total
diff. between groups
diff. within group
total
diff. between groups
diff. within group
total

df
7
78
85
2
83
85
2
83
85
1
84
85

SS
MS
3.405 .486
3.616 .046
7.021
3.713 1.856
3.308 .040
7.021
4.192 2.096
2.829 .034
7.021
1.750 1.750
5.271 .063
7.021

(n=86)
F
10.495*

46.573*

61.483*

27.881*
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ตัวอยางที่ดี รอยละ 85 เห็นวามีกฎระเบียบของ
หมูบานที่ชัดเจน รอยละ 80 เห็นวามีการจําแนก
พื้นที่การใชประโยชนอยาชัดเจน และรอยละ 75
เห็นวาปาผืนนี้มีความอุดมสมบูรณ สําหรับจุด
ออนของชุมชนบานพุยางผูเขารวมประชุมระดม
ความเห็นสวนใหญเห็นวาการทําเกษตรไดผลผลิต
ไมดีเทาที่ควรเนื่องจากขาดแคลนนํ้า รอยละ 95
เห็นวาคนในชุมชนมีหนี้สินซึ่งเกิดจากการลงทุน
ทําการเกษตร รอยละ 85 เห็นวาคนในชุมชนบาง
กลุมเห็นแกประโยชนสวนตัวอยู และรอยละ 80
เห็นวาสภาพพื้นที่เปนภูเขาจึงทําใหยากตอการ
ทําการเกษตร
ในสวนของโอกาสของชุมชน ผูเขารวม
ประชุ ม ระดมความเห็ น ส ว นใหญ เ ห็ น ว า มี ก าร
สนับสนุนและใหคําแนะนําในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติจากสํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมที่ 10 (ราชบุร)ี รอยละ 95 เห็นวามีการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง
จํากัด รอยละ 90 เห็นวามีเงินทุนหลายกองทุนใน
หมูบาน รอยละ 80 เห็นวามีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ
ของชุมชน ในดานปญหาอุปสรรคของชุมชนบาน
พุยาง ผูเขารวมประชุมระดมความเห็นสวนใหญ
เห็นวาราคาผลผลิตการเกษตรไมแนนอน รอยละ
95 เห็นวาการคมนาคมไมสะดวก และรอยละ 80
เห็นวายังมีผมู อี ทิ ธิพลภายนอกเขามาลักลอบตัดไม

สรุป
จากการที่บานพุยางเปนปาชุมชนทําให
ประชาชนมีสว นรวมในการบริหารจัดการปาแหงนี้
ดวยตนเอง ซึง่ กอใหเกิดความตระหนักในสิทธิและ
หนาที่เพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม รวมถึงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ...
ธนเกียรติ จุลภมรศรี และคณะ

ใชประโยชนไปพรอมๆ กันจนทําใหปา ชุมชนแหงนี้
ไดรับรางวัลปาชุมชนดีเดนระดับภาค ภาคกลาง
และภาคตะวันออก ในโครงการ “คนรักษปา ปารัก
ชุมชน” ประจําป พ.ศ. 2551 ทีก่ รมปาไมและบริษทั
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) รวมกัน
ดําเนินโครงการ เปนเพราะความสามัคคีของคน
ในชุมชนเปนหลักจึงทําใหประสพความสําเร็จ
ผลการศึกษา พบวา ประชาชนบานพุยางทั้งหมด
นับถือศาสนาพุทธ ผูใหสัมภาษณรอยละ 65.10
หรือประมาณครึ่งหนึ่งเปนชายมีอายุ 31-50 ป
สวนใหญ รอยละ 95.30 อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา
มากกวา 15 ป รอยละ 86.00 มีสถานภาพสมรส
และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน รอยละ
81.40 มีที่ดินเปนของตนเอง รอยละ 79.10 เปน
สมาชิกกลุม ของชุมชน รอยละ 67.40 จบการศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ร อ ยละ 65.20 มี อ าชี พ
เกษตรกรรม รอยละ 59.30 เก็บหาของปาเปนอาชีพ
รอง รอยละ 41.90 มีรายไดเฉลี่ย 20,001-40,000
บาท/ครัวเรือน/ป อยางไรก็ตาม รอยละ 67.40
ระบุ ว  า มี ร ายได พ อเพี ย ง สํ า หรั บ ผู  ที่ มี ร ายได ไ ม
เพียงพอ สวนใหญ รอยละ 75.00 กูยืมเงินจาก
กองทุนหมูบาน ที่เหลือกูจาก ธกส. และพบวา
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมบางประการมีผลตอ
ระดับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม
ของประชาชน เชน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การไดรับขาวสาร
และความรูความเขาใจดานทรัพยากรปาไม

ขอเสนอแนะ
1. ในการศึกษาชุมชนดานขอมูล ดาน
เศรษฐกิจและดานสังคมของหมูบานพุยาง พบวา
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อาชีพหลักของประชาชน คือ อาชีพเกษตรกรรม
และอาชีพรอง คือ รับจาง แตกลุมที่ทํางานรับจาง
อยางเดียวสวนใหญเปนกลุมคนในวัยทํางาน (อายุ
20-40 ป) และทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
หางขนาดใหญ ชี้ใหเห็นวาตอไปในอนาคต ชุมชนนี้
อาจมีปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
ดังนั้น การสงเสริมอาชีพและจัดกองทุนอุดหนุน
อาชีพตางๆ นับเปนแนวทางที่ควรดําเนินการเพื่อ
ดึงแรงงานคืนถิ่น
2. ควรใหคนในชุมชนมีการศึกษาในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะนําความรูท ไี่ ดมาใชในการปรับปรุง
แกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางาน

ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร
1. ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ พบวา
หากมี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมการปลู ก และฟ  น ฟู
ทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่องทุกปจะทําใหปามี
ความหลากหลายของพืชพรรณมากขึน้ และสามารถ
เป น แหล ง ผลิ ต อาหารที่ ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนต อ ไป
ในอนาคต อยางไรก็ตาม ควรมีชุดลาดตระเวนปา
เพือ่ ปองกันรักษาปาและปองกันไฟปา นอกจากนัน้
ควรจัดใหมีอุปกรณตางๆ เชน วิทยุสื่อสาร กลอง
ถายรูป อุปกรณดับไฟปา เพื่อใชในการติดตอและ
รวบรวมภาพการกระทําผิดของผูลักลอบตัดไม
2. ด า นการบริ ห ารจั ด การป า ควรมี
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีบทบาท
ในการแนะนําสงเสริมการบริหารจัดการปาให
มากกวาที่มีอยู เนื่องจากในปจจุบันสวนใหญจะ
เปนกลุมผูนําชุมชน เชน สมาชิก อบต. ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน ฯลฯ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ...
ธนเกียรติ จุลภมรศรี และคณะ

สวนกลุมอื่นจะมีบทบาทนอย เจาหนาที่จะตอง
ประชาสัมพันธและคอยกระตุนใหคนกลุมอื่นๆ
ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมดวย เชน กลุมผูหญิงที่เขามาใช
ประโยชนจากปา และกลุม เยาวชน เปนตน นอกจาก
นี้ ควรขยายเปนเครือขายไปสูชุมชนใกลเคียงให
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการปาดวย
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การศึกษารวบรวมพันธุไผและเทคโนโลยีการผลิตไผเลี้ยงเพื่อการเกษตร
ยั่งยืน : รวบรวมพันธุไผ
The Study of Bamboo Collection and Production Technology of
Bambuas nana for Sustainable Agriculture: Bamboo Collection

ธัญพิสิษฐ พวงจิก1

Thanpisit Phungchik1
-------------------------------ABSTRACT

The result of surveying and collecting bamboos varieties along the Thailand district both
origin and foreign bamboos for gene source, propagation, and growing in field at Saiyok’s Population
and Communication Development Association (PDA) Lumsoom Saiyok Kanchanaburi, the
experiment has begun since 1st October 2006 to 1st April 2009. Collectable recently had about 100
varieties which some varieties were the same, cause each area call different. When they were grown
in the field, some varieties were fastly growing such as Ruag, Leang Waan, Leang Ban, Sarng Neun,
Neung Rachenee, and Matsu, slowly growing such as Tong Sriprachin and some taiwan bamboo
varieties, and flowering to dead. In this time, there are about 61 varieties can greatly growth which
could identify the varieties. And there were kinds of bamboos these did not report but could see in
collected field.

บทคัดยอ
จากการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุไผตามภูมิภาคตางๆทั่วประเทศทั้งไผพันธุภายในและ
ตางประเทศ เพื่อนํามาเก็บรวบรวม ขยายพันธุ และปลุกลงแปลงรวบรวมพันธุไว ณ ศูนยพัฒนาชนบท
ผสมผสานไทรโยค ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยทําการรวบรวมตั้งแต 1 ต.ต. 2549 ถึง 1 เม.ย.
2552 สามารถรวบรวมไดประมาณ 100 สายพันธุ โดยมีพันธุบางพันธุซํ้ากันอยูเนื่องจากชื่อในแตละ
ทองถิ่นอาจเรียกตางกัน และเมื่อนํามาปลูกในแปลง พบวาไผบางพันธุสามารถเจริญเติบโตไดดี ไดแก
ไผรวก ไผเลี้ยงหวาน ไผเลี้ยงบาน ไผซางนวล ไผนวลราชินี และไผหมาจู เปนตน บางพันธุเจริญเติบโตชา
ไดแก ไผตงศรีปราจีน และไผจากประเทศไตหวันบางพันธุ บางพันธุก็มีการออกขุยและตายไป ปจจุบัน
ณ แปลงรวบรวมนี้มีพันธุไผประมาณ 61 สายพันธุ ที่เจริญเติบโต และสามารถพบไดในแปลงรวบรวม
และยังมีพันธุไผอีกหลายชนิดที่ไมไดรายงานเนื่องจากไมสามารถที่จะระบุไดวาเปนไผชนิดใด
1
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บทนํา
ไมไผเปนทรัพยากรปาไมที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ เราใชประโยชนจากไมไผทงั้ ทางตรงและ
ทางออม ไดแก การนําไมไผมาทําเครื่องใชตาง ๆ
เชน เฟอรนิเจอร เครื่องใชสอย และเครื่องดนตรี
ไทย เชน ขลุย อังกะลุง และลูกระนาด เปนตน
ในปจจุบัน ไมไผมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศทางด า นอุ ต สาหกรรมส ง ออก ใช เ ป น
วัตถุดบิ ในการผลิตกระดาษ ไหมเทียม และไมไผอดั
(นอกจากนี้หนอไผยังใชเปนอาหาร และสามารถ
บรรจุกระปองสงเปนสินคาออกทํารายไดใหกับ
ประเทศเปนมูลคาปละหลายรอยลานบาท) (สุทศั น,
2544) สําหรับไมไผอัดเปนผลิตภัณฑที่มีความ
ตองการสูง เพราะมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษตางจากไมชนิด
อื่น คือเมื่อแหงแลวจะมีการขยายหรือหดตัวนอย
มาก จึ ง นิ ย มใช เ ป น วั ส ดุ ใ นการตกแต ง อาคาร
บ า นเรื อ น เนื่ อ งจากมี ล วดลายเนื้ อ ไม ส วยงาม
ตางจากไมชนิดอื่น (เกษร, 2544)
โดยทั่ ว ไปป า ในธรรมชาติ จ ะมี พื ช เป น
องคประกอบของปาไมหลายชนิด ปกติจะพบไผ
ขึ้นเปนไมชั้นลางของปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง
ปาดิบชื้น และปาผลัดใบ โดยจะขึ้นปะปนกับไม
ยืนตนหลายชนิด เชน เพกา มะมวงปา แดง และ
มะไฟปา เปนตน ในบางพื้นที่จะพบปาไผลวนๆ
เปนบริเวณกวาง มีตนไมชนิดอื่นขึ้นปะปนเพียง
เล็กนอย (รุงนภา, 2544) ไผที่ขึ้นบริเวณเดียวกัน
จะเปนชนิดเดียวกันเสียสวนมาก อาจมีชนิดอื่น
ปะปนบ า งแต ไ ม ม ากนั ก (ในด า นการอนุ รั ก ษ
ธรรมชาติ ไมไผเปนไมเบิกนําที่สามารถขึ้นไดในที่
วางเปลาหรือทีท่ ถี่ กู บุกรุกทําลายไดอยางรวดเร็ว จึง
ชวยปรับปรุงสภาพของระบบนิเวศนในบริเวณปา
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ทีถ่ กู ทําลายไดในระยะเวลาอันสัน้ ทัง้ ยังเปนพืชทีม่ ี
ระบบเรือนรากแผกวางชวยปองกันการกัดชะของ
นํา้ และการพังของตลิง่ ไดเปนอยางดี การปลูกไมไผ
ไวริมนํ้าจะชวยรักษาหนาดินและใหความรมรื่น
สวยงามทั้งยังชวยปรับปรุงสภาพดินใหดีขึ้น จน
เปนที่มาของชื่อดินขุยไผเหมาะสําหรับนํามาใช
ปลูกไมดอกไมประดับ (อนันต, 2539)
อยางไรก็ตาม ทรัพยากรไผมีแนวโนม
ลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากมีการตัดไผธรรมชาติ
มาใชประโยชนในอัตราทีเ่ กินกําลังผลิตและเปนไป
อยางไมถูกตองตามกฎหมายทั้งยังไมมีการปลูก
ทดแทน ลอแหลมตอการสูญพันธุของไผบางชนิด
และจากขอมูลปจจุบันพื้นที่ปาไผมีแนวโนมลดลง
อยางรวดเร็วโดยมีพื้นที่ปาไผเหลืออยูเพียง 8,100
ตารางกิโลเมตรของพืน้ ทีป่ า ทัง้ หมด 148,600 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปน 5.5% ของพื้นที่ปาทั้งหมด
(เกษร, 2544) จากสาเหตุดังกลาวทําใหเกิดภาวะ
ความขาดแคลนไมไผเพือ่ ใชประโยชนในดานตางๆ
และตองนําเขาไมไผจากประเทศเพื่อนบาน เชน
พมา และกัมพูชา เปนตน เพื่อใหเพียงพอตอการใช
ประโยชนในประเทศ และการสงออกที่เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังนั้นการปลูกไผเปนพืชเศรษฐกิจ
จึงนาจะเปนอาชีพที่เกษตรกรควรใหความสนใจ
เนือ่ งจากตลาดมีความตองการสูง และสามารถปลูก
เพื่อทดแทนปาไผในธรรมชาติที่ถูกทําลายลงไป
ในอัตราที่นาวิตกจนไมสามารถที่จะฟนตัวไดทัน
ต อ การทํ า ลายของผู  เ ห็ น แก ไ ด จึ ง จํ า เป น ต อ ง
รวบรวมพันธุไผที่พบในประเทศไทย เพื่อทําการ
ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตและการใช ป ระโยชน ที่
เหมาะสมของแตละพันธุแตละพื้นที่ตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษารวบรวมพั น ธุ  ไ ผ ที่ ป ลู ก ใน
ประเทศไทย เปนแหลงศึกษาระบบนิเวศน การ
เจริญเติบโต เพื่อเปนขอมูลในการใชประโยชนที่
เหมาะสมของแตละสายพันธุ

อุปกรณและวิธีการ
สํารวจพันธุไ ผทวั่ ประเทศไทย ถึงการเจริญ
เติ บ โต การให ผ ลผลิ ต สภาพแวดล อ มที่ ขึ้ น อยู 
จากนั้นนํามาขยายพันธุดวยวิธีขุดแยกลํา หรือ
ตอนกิ่ง หรือปกชํากิ่งแขนง หรือยายปลูก (ขึ้นกับ
พันธุไผ) เมื่อไดตนใหมแลวจึงนํามาปลูกลงแปลง
ที่ ศู น ย พั ฒ นาชนบทผสมผสานไทรโยค อํ า เภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 สายพันธุ
(ขณะนีป้ ลูกไปแลว เจริญเติบโต และระบุสายพันธุ
ได 61 สายพันธุ) โดยใชระยะเวลารวบรวมทั้งหมด
30 เดือน ศึกษาการเจริญเติบโตของไผแตละพันธุ
พรอมกับรวบรวมและปลูก ในระยะเวลาอีก 18
เดือน หลังจากปลูกไปแลว 12 เดือน ทําการวัด
ความสูงของตนจากลําที่สูงที่สุด ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของลํา และจํานวนลําตอกอ เทียบกับอายุ
(เดือนหลังยายปลูก)
สถานที่และระยะเวลาทําการทดลอง
แปลงรวบรวมพันธุไผ ศูนยพัฒนาชนบท
ผสมผสานไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ
แปลงทดลอง ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต จ.ปทุมธานี และเริม่ ทําการ
ทดลองตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 ถึง 1 เมษายน 2552
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ผลการทดลอง
จากการศึกษาหาพันธุไผตามพื้นที่ตางๆ
ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทยเพือ่ นํามาสะสมและ
ปลูกลงแปลงรวบรวมพันธุ มีภาคเหนือ ไดแก
จังหวัดเพชรบูรณ อุตรดิตถ แพร เชียงใหม และตาก
ภาคอีสาน ไดแก จังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย และ
นครราชสีมา ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี
อางทอง ปราจีนบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี และ
ภาคใต ไดแก จังหวัดกระบี่ไดพบพันธุไผจํานวน
มาก กระจายกันอยูตามพื้นที่ตางๆ ดังนี้ คือ ตาม
ริมรั้วบาน ตามศูนยรวมพันธุไผ ซึ่งรวมไวในสมัย
เมื่อ ฯพณฯ เฉลียว วัชรพุกต ตามแปลงที่เกษตรกร
ปลูกเปนเศรษฐกิจแถว ตามปาธรรมชาติซงึ่ ผูศ กึ ษา
ไดเขาไปสํารวจ และไดเก็บสวนขยายพันธุมาปลูก
ลงในแปลงรวบรวมพันธุ ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 61
สายพันธุ ทีแ่ ยกจากลักษณะภายนอกไดชดั เจน ดังนี้
1. ไผ กิ ม ซุ  ง (Bambusa beecheyana)
เชื่อกันวาไผชนิดนี้ไดนําเขามาจากประเทศจีน เมื่อ
ประมาณ 5 ปทแี่ ลว และกําลังนิยมในปจจุบนั ลําตน
มีสีเขียวนูนชัด ระยะหางระหวางปลองยาว 40- 50
เซนติเมตร เนื้อหนาและมีกิ่งเล็กๆ ตามขอ หนอ
ออนเกลี้ยงไมมีขนปกคลุม นิยมปลูกเอาหนอมา
รับประทาน ลักษณะไผกิมซุงจะคลายกับไผตง
ลืมแลงและไผเขียวเขาสมิงมาก
2. ไผเกรียบ (Melocanna humilis) ลํา
ขนาดใหญ เสนผานศูนยกลางประมาณ 8-15 ซม.
ลําสีเขียวออน คายละเอียดสีขาว คายตรงขอ ปลอง
ยาวประมาณ 50-120 ซม. เนื้อบางประมาณ 50
มิลลิเมตร ลําสูง 10-15 เมตร ขอเรียบ แขนงเล็กเรียว
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ยาวเกือบเทากันทุกกิ่ง ใบใหญเรียวยาวประมาณ
20 ซม. สีเขียวอมเหลือง มักพบทางภาคใตของ
ประเทศไทย
3. ไผ ข  า วหลาม (Cephalostrachyum
pergracile) เสนผานศูนยกลางลําตนประมาณ
5-7.5 ซม. เนื้อบาง ปลองยาวประมาณ 30 ซม.
ลํามีสีเขียวปนเทา สูงประมาณ 7-8 เมตร ที่สําคัญ
ไผขาวหลามจะแตกกิ่งยอยขนาดเล็กเทาๆ กัน
จํานวนมากและเกือบตั้งฉากกับลํา ถามองอยาง
ผิวเผินจะเหมือนกับฉัตร มักพบทางภาคเหนือ
และภาคอีสาน
4. ไผขาวหลามกาบแดง (Cephalostrachyum
pergracile) ลักษณะทัว่ ไปของไผขา วหลามกาบแดง
จะคลายกับไผขาวหลาม คือ เสนผานศูนยกลาง
ลําตนประมาณ 5-7.5 ซม. เนื้อบาง ปลองยาว
ประมาณ 30 ซม. ลํามีสีเขียวปนเทา สูงประมาณ
7-8 เมตร ทีส่ าํ คัญมีกาบหุม เกือบครึง่ ปลอง ใบเรียว
ยาวขนาดกลาง แตกาบหุมลําสีเหลืองอมแดง มัก
พบทางภาคเหนือและภาคอีสาน ยิง่ ถาบริเวณทีข่ นึ้
อยูบนที่สูงและอุณหภูมิตํ่าสีของกาบจะสดขึ้น
5. ไผ ขี้ ม อด ขึ้ น เป น กอขนาดกลาง
ลําตรง สูงประมาณ 7-10 เมตร ลํามีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 8-12 ซม. ปลองยาวระหวาง
35-45 ซม. ไมมีหนาม ใบใหญ ที่สําคัญไผชนิดนี้
มอดชอบกินจึงผุเร็ว พบมากทาง จังหวัดกําแพงเพชร
6. ไผเขียวอมร ลักษณะของไผพันธุเปน
ขนิดเดียวกับ ไผโป หรือ ไผทอง โดยลักษณะทุก
ประการจะเหมือนกับไผทอง ยกเวนสีของลําคือ
ไผทองมีลาํ สีเหลืองทอง สวนไผเขียวอมรนีม้ ลี าํ เปน
สีเขียว เปนไผที่กอไมใหญมาก เหมาะสําหรับเปน
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ไมประดับ ดวยความสวยงามของรูปราวของทรง
ตน และสีที่เขียวสดนี้เอง
7. ไผเขียวเขาสมิง ไผสายพันธุนี้มีความ
คลายคลึงระหวางไผตงลืมแลงกับไผกิมซุงมาก
แตกตางกันตรงทีไ่ ผเขียวเขาสมิงมีลาํ ทีม่ สี เี ขียวเขม
กวา ซึ่งอาจจะเปนสายพันธุที่ไมแนนอน
8. ไผ แ คนเป น ไผ ข นาดเล็ ก เส น ผ า น
ศูนยกลางไมถงึ 1 เซนติเมตร ความยาวปลองไมเกิน
30 เซนติเมตร ใบยาวรี กวางประมาณ 3 เซนติเมตร
ยาว 25 เซนติเมตร
9. ไผโคนลาย เปนไผขนาดกลาง ลําสูง
ไมเกิน 8 เมตร ขนาดลํา 2 – 6 ซม. ปลองยาว 25 -40
ซม. โคนลําเนื้อหนา เปนมัน มีแถบสีขาวๆ รอบๆ
ปลอง เมื่อยังออนแถบนี้เปนสีขาว พอแกเปนสี
เหลื อ งอ อ น บางลํ า มี แ ถบตลอด บางลํ า มี เ พี ย ง
ครึ่งลํา ลําตนตอนลางๆ มักไมมีกิ่งแขนง หนอ
รับประทานได
10. ไผเงิน (Bambusa glaucophylla) เปน
ไผขนาดเล็ก ลักษณะเปนพุม กอสูงไมเกิน 3 เมตร
ลํามีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.15 – 0.25
เซนติเมตร ความยาวปลอง 20 – 25 เซนติเมตร
แตกแขนง ใบมีลักษณะเขียวกลางใบขอบใบขาว
ใชเปนไผประดับไดดี
11. ไผไจแอนท พันธุน นี้ าํ มาจากจีน ไผชนิด
นี้มีลักษณะคลายไผตง คือบริเวณขอจะมีรากฝอย
และบริเวณโคนตนมักไมมีกิ่งแขนง ไมมีขนเทา
ไผตง ลําออนมีนวลสีขาว หากปลูกในสภาพที่
เหมาะสมลําจะมีขนาดใหญมาก ไมตาํ่ กวา 8 นิว้ เนือ้
ไมไมหนามากประมาณ 0.5 นิ้ว ใบมีขนาดกลาง
คอนไปทางเล็กคลายใบเดี่ยวมีหลายแฉก
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12. ไผโจด (Arundinaria cilliata) ลําตน
สีเขียวเทา มีกาบติดลําตนไมหลุด เปลือกหนา
โคนลําตนตัน ปลายกลวง ผิวหยาบ ไมมีหนาม
ใบมีลักษณะรวมกันเปนกระจุก หรือพวง ใบกวาง
1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 5 – 10 เซนติเมตร เปนริ้ว
สวยงาม ลําใชทําดามไมกวาด
13. ไผซาง (Dendrocalamus strictus) เปน
ไผขนาดกลาง ลํามีขนาด 3 – 9 ซม. กอไมแนน
บริเวรโคนลํามีการแตกกิ่ง กิ่งตรงกลางจะมีขนาด
ใหญกวากิ่งอื่น และเจริญตั้งฉากกับลํา ลําแกจะมี
สีเขียวอมเหลือง
14. ไผ ซ างดอย (Dendrocalamus
membranaceus) ไผซางดอยคลายกับไผซางโดย
แตกตางกันทีก่ าบใบ คือ ซางดอยจะมีกระจังใบยาว
เปนรูปเคียว แตไผซางมีกระจังสั้นโคงเขาทาง
ลําตนไผซางดอยเปนไผที่มีขนาดกลาง กอไมแนน
ลําตรง ลําออนมีผงสีขาว พอแกลาํ สีเขียว ทีข่ อ เห็น
วงแหวนชัด ใบเรียวเล็กสีจางรูปหอก อาจเรียก
ไผซาง ไผนวล ในบางพื้นที่
15. ไผ ซ างนวล (Dendrocalamus
membranaceus) ลํามีผงสีขาวคลายแปง ติดอยู
ตลอดทั้งลํา ลําแกผงสีขาวอาจจะหลุด เปนไผที่มี
ลํ า ขนาดกลางถึ ง ใหญ ขึ้น อยู  กั บ ภู มิ ป ระเทศ ลํ า
ไม ต รง กอไม แ น น ไม มี ห นาม ขนาดเส น ผ า น
ศูนยกลางลําตนประมาณ 3 – 12 เซนติเมตร ใบ
มีขนาดเล็กยาว เนื้อที่ใบโดยเฉลี่ยประมาณ 14.2
ตารางเซนติเมตร บางที่เรียก ซาง นวล ซางดอย
16. ไผซางหมน (Dendrocalamus sericeus)
ไผซางหมนคลายกับไผซาง (D.strictus) แตมักพบ
อยูบ ริเวณความสูงทีร่ ะดับนํา้ ทะเลเหนือกวาไผซาง
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ชอบอากาศเย็ น และชื้ น ลํ า มี ข นาดใหญ หนา
แข็ ง แรง ขึ้ น เป น กอแน น เนื้ อ หนาปล อ งสั้ น
โดยเฉพาะสวนโคนปลองจะสั้นมาก ใบใหญยาว
สี เ ขี ย ว ลํ า มี แ ป ง คลุ ม สี ข องลํ า มี สี เ ขี ย วอ อ น
อมเหลือง พบมากทางภาคเหนือ
17. ไผ ซ างหม น ‘ดอยหลวงเชี ย งดาว’
ซางหมนสายพันธุดอยหลวงเชียงดาว เปนพันธุไผ
ซางหมนทีด่ เู หมือนวาจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ลําใหญที่สุด 6 - 7 นิ้ว เนื้อบริเวณโคนหนา 1 - 1.5 นิ้ว
(นอยกวาดอยนาง) ลําตรงเปลาสวยงาม เนือ้ เหนียว
เหมาะทําบานหรือเฟอรนิเจอร
18. ไผ ซ างหมอก (Dendrocalamus
membranaceus) ไผ ซ างหมอกมี ลั ก ษณะคล า ย
ไผ ซ างนวลมากต า งกั น ที่ ลํ า โดยที่ สี ข องลํ า ไผ
ซางหมอกจะมี สี เ ขี ย วออกอมขาว เส น ผ า น
ศูนยกลางลําตนอยูที่ประมาณ 5 – 7.5 เซนติเมตร
ปลองยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ใบมีขนาดเล็ก
ยาวทองใบมีขนยาวๆ
19. ไผดามขวาน เขาใจกันวานาจะเปนไผ
สกุล Bambusa สวนโคนตนตัน มีขนาดชองวาง
ภายในลําเล็กตั้งแตกลางถึงปลาย รูปรางโคงงอ
คลายดามขวาน ลําสีเขียวเทา เสนผานศูนยกลาง
ลํ า ต น ประมาณ 5 – 8 เซนติ เ มตร ลํ า ต น หนั ก
ผิวเกลี้ยง ปลองสั้นประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร
ใบมีขนาดเล็กเรียวยาว พบมากทางภาคอีสาน
20. ไผดํา (Bambusa lako) ลักษณะกอของ
ไผ ดํ า ชนิ ด นี้ กอไม แ น น ไม มี ห นาม เนื้ อ แข็ ง
ผิวเกลีย้ ง ลําตนสีเขียวเขมจนถึงดําสนิท กาบหุม ลํา
พอมี ไมทิ้งหมด ใบมีขนาดกลาง ไผชนิดนี้นิยม
ประดับมีขอสันนิษฐานวาเปนไผนําเขาจากตาง
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ประเทศ
21. ไผตัน เปนไผเฉพาะทางภาคใต พบได
ทั่ ว ไปที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ลั ก ษณะพิ เ ศษ คื อ
เนือ้ ตันเกือบทัง้ ลํา ขึน้ ไปกอไมสงู มากนักประมาณ
6 เมตร ลํากลม ศูนยกลางประมาณ 1 – 2 นิ้ว
ปลองสั้นประมาณ 15 เซนติเมตร ลําตนสีเขียว
ปนเหลื อ งและม ว งจาง ใบเล็ ก เรี ย วยาว (คล า ย
ใบไผเลี้ยง) ชาวใตนิยมใชทําดามพรา ดามจอบ
บันได ฯลฯ
22. ไผตง (Dendrocalamus asper) จัดเปน
ไผขนาดกลางถึงใหญขนึ้ กับสายพันธุ กอมักไมแนน
ลํามีขนาดกลางถึงใหญ ความสูง 10 - 20 เมตร มี
ขนาดลํา 3 - 7 นิ้ว ปลองยาว 40 - 50 ซม. สีของลํา
เมื่อยังออนจะมีขนสีนํ้าตาลละเอียดคลุม ใบขนาด
กลางถึ งใหญ รู ปหอกปลายเรียวแหลม ใบยาว
20 - 80 ซม. ใบกวาง 1.5 - 3.5 ซม. มีกิ่งเล็กๆ ตาม
ขอหลายกิ่ง มีรากฝอยแตกออกมาตามขอที่ระดับ
ตางๆ
23. ไผตงหมอ (Dendrocalamus asper)
ไผตงสายพันธุนี้มีขนาดใหญที่สุด จึงมีลําขนาด
ใหญ ลํายาวตั้งแต 10 - 20 เมตรขึ้นไป ขนาดเสน
ผานศูนยกลางลําตนประมาณ 12 -18 เซนติเมตร
ใบมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสายพันธุอื่นๆ กอโปรง
เพราะแตกกิ่งแขนงนอย หนอมีขนาดใหญมาก
หนักประมาณ 5 -10 กิโลกรัม (และอาจถึง 20 กก.)
24. ไผตงดํา (Dendrocalamus asper) ใหญ
รองลงมาจากไผตงหมอ ขนาดลํา 6 - 12 เซนติเมตร
ตนมีสีเขียวเขมจนไปถึงอมดํา ขอคอนขางเรียบ
มีแปงสีขาวจับอยูบริเวณปลอง ใบมีสีเขียวเขม
ขนาดใหญและหนากวาไผตงสายพันธุอื่นๆ หนอ
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ไผตงดําจัดเปนสุดยอดสุดยอดหนอไมที่มีคุณภาพ
ดีมาก เนื่องจากมีรสหวาน กรอบ เนื้อขาวละเอียด
ไมมีเสี้ยน นิยมนํามาทําตงหมก หนอจะมีนํ้าหนัก
3 - 6 กิโลกรัม
25. ไผตงเขียว ‘ศรีปราจีน’ (Dendrocalamus
asper) มีขนาดเล็กเปนรองจากไผตงดํา มีขนาดลํา
5 - 12 ซม. ลําตนมีสีเขียวเขมจัด ผิวเรียบเปนมัน
มีใบและกิ่งแขนงมาก ตั้งแตโคนจนถึงปลายยอด
(ไมเหมือนกับไผตงหมอที่มีกิ่งแขนงนอย) เนื้อไม
บาง หักพับงาย ใบขนาดเล็กบางมีสเี ขียวเขมจัดกวา
ไผตงสายพันธุอื่นๆ หนอมีขนาดประมาณ 1 - 4
กิโลกรัม
26. ไผตงหนู (Dendrocalamus asper) เปน
สายพันธุท มี่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ ในบรรดาไผตง ลักษณะ
ตางๆ เหมือนไผตงดําทุกประการ จะตางกันก็เพียง
ขนาดของลําตน ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียง
3 - 6 เซนติเมตร (1 - 2 นิ้ว) หนอมีขนาดเล็กหนัก
ประมาณ 1 - 3 กิโลกรัม จัดวาเปนสายพันธุท หี่ ายาก
และไมนิยมปลูกกัน
27. ไผตงลืมแลง บางทีก็เรียกกันวาไผ
ลืมแลงบาง ตงมาเลยบาง เปนไผสายพันธุที่มาจาก
ประเทศอินโด-มาเลย มีจุดเดนคือ ทนแลง ทนนํ้า
ทวม เปนไผทไี่ มมหี นาม ไมมขี น ลําตนคอนขางตัน
ใชประโยชนไดทั่วไป หนอรสชาติดี กรอบ อรอย
ไมมีเสี้ยน เปลือกบาง
28. ไผตงไตหวัน ลําตนมีสีเขียวนูนชัด
ระยะหางระหวางปลองยาว 40 - 50 เซนติเมตร เนือ้
หนาและมีกงิ่ เล็กๆ ตามขอ หนอออนเกลีย้ งไมมขี น
ปกคลุม นิยมปลูกเอาหนอมารับประทาน ลักษณะ
จะคลายกับไผตงลืมแลงและไผเขียวเขาสมิงมาก
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29. ไผเติมจีน ไผชนิดนี้เปนไผที่พบไดทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณที่สูงอากาศเย็น
และยั ง มี ลั ก ษณะคล า ยไผ ต  า งประเทศ ขึ้ น เป น
กอแนน เหงาไมขยายตัวกวางนัก ลักษณะของลําที่
ขึ้นเรียงตัวกันแผเหมือนพัด ลักษณะของลําจะ
ตรงเอียง ลําเล็กขนาดไมเกิน 2 ซม. ใบขนาดกลาง
เสมือนเปนใบเดี่ยว 10 แฉก
30. ไผ ท อง (Schizostachyum
brachycladum) ลํามีสีเหลืองทองตลอดทั้งลํา ไมมี
ขีดสีเขียวอยูที่บริเวณลํา เปนไผชนิดหนึ่งที่ออกขุย
แลวไมตาย นิยมใชในการจัดสวน หรือนํามาทุบ
ทําเพดานบาน
31. ไผนวลราชินี ลักษณะลําไผนวลราชินี
ลํามีสีเขียว มีนวล สีขาวปกคลุมอยู ขอเรียบ เสน
ผานศูนยกลางลําประมาณ 7.5 – 10 เซนติเมตร
ความสูงลําประมาณ 15 – 18 เมตร เนือ้ ไมหนา แกรง
ลําจึงสามารถใชทําเฟอรนิเจอร ไดดี
32. ไผนํ้าเตา (Bambusa vulgaris Wamin)
เปนไผที่มีปลองสั้นๆ มีลักษณะโปรงตามปลอง
และกิ่งตามขอ มองดูคลายนํ้าเตา ลําสูงประมาณ
3 - 4 เมตร ลําสะอาดไมมีคาย เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 4 - 8 เซนติเมตร มักใชเปนไมประดับ
33. ไผแนะ (Gigantochloa ligulata) ลํามีสี
เขียวแกมเหลือง เสนผานศูนยกลางลําประมาณ
3 - 4 เซนติเมตร ใบมีขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว
15 - 20 เซนติเมตร กานใบสั้น กาบใบมีสีนํ้าตาล
ออน
34. ไผบง (Bambusa nutans) เปนไผขนาด
กลาง ลํามีขนาด 5 - 8 ซม. ขึ้นเปนกอแนน ลําแลดู
โคงงอ และมีการแตกกิ่งตั้งแตโคนถึงยอด กิ่งใหญ
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จะแตกตั้งฉากกับลํา ที่สําคัญในสวนที่ใกลโคนจะ
มีรากฝอยแตกออกมาโดยรอบ ผิวของลําไมเรียบ
จะเห็นเปนลักษณะคลายขนสีนวลหรือสีเทา บาง
ครั้งก็มีลักษณะคลายแปงติดอยูที่ลํา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ บริเวณโคนของลํา จึงทําใหตรงโคนมีสเี ขียว
เขมอมเทา
35. ไผบงดํา (Bambusa tulda) ไผบงดําจัด
เปนไผขนาดกลาง ลํามีสีเขียวเขม ไมมีขนขณะยัง
ออน เสนผานศูนยกลางลําประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร
ผิ ว ลํ า ไม เ รี ย บ ความสู ง ประมาณ 5 -10 เมตร
ลําปลองยาว 30 – 60 ซม. มีวงแหวนสีขาวรอบขอ
ตอนลาง
36. ไผบงหวาน (Bambusa burmanica)
บางทีกเ็ รียกกัน ไผหวาน โดยปกติแลวไผบงจะเปน
ไมขนาดใหญ แตไผบงหวานในรูปนี้แสดงใหเห็น
วาสายพันธุนี้มีขนาดลําเล็ก โดยมีความยาวปลอง
ประมาณ 30 เซนติเมตร เนื้อหนา 1.3 เซนติเมตร
ลําสูงประมาณ 9 – 12 เมตร พบเห็นมากทางภาค
เหนือ วากันวาไผชนิดนี้สามารถนําหนอมารับ
ประทานไดโดยไมตองตมลางนํ้า
37. ไผบงใหญ หรือบงคาย (Dendrocalamus
brandisii) เชียงรายเรียกไผบงคาย หรือไผบงใหญ
ไผชนิดนี้คลายไผตงมาก ผิดตรงลําซึ่งมีขนาดเล็ก
กวา และมีขนสีนํ้าตาลมากกวาไผตง แตที่กาบ
หุมลําจะมีสวนของใบยอดกาบที่ใหญกวา กอมี
ขนาดสูงใหญ กอไมแนน จะมีการแตกกิ่งตั้งแต
กลางลําขึ้นไป และมีรากฝอยออกมารอบขอ
38. ไผปา (Bambusa bambos) เปนไมไผที่
มีหนามแหลมคมและกอมีลกั ษณะแนนยากตอการ
จัดการ (ภาพที่ 1) จึงไมมีผูนิยมปลูกเทาที่ควร โดย
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ทั่วไปมีการใชหนอไผปาเปนอาหาร โดยนิยม
แปรรูปเปนหนอไมดอง ขอควรระวังในการรับ
ประทานหนอไผปา คือ ควรตมใหสุกกอนรับ
ประทาน เนื่ อ งจากมี ส ารประเภทไซยาไนด ที่
เปนอันตรายแตสามารถระเหยไปไดในขณะหุงตม
39. ไผปลองยาว ลักษณะลําของไผปลอง
ยาวจะมีลําสีเขียว ลําออนมีกาบติดอยูกับลํา ระยะ
หางระหวางปลองยาวประมาณ 1 - 1.2 เมตร ใบมี
คายยาว 15 – 20 เซนติเมตร นิยมใชในการจักรสาน
40. ไผเปาะ (Dendrocalamus giganteus)
ลักษณะโดยทั่วไปของไผเปราะเปนไมพุมใหญ ขึ้น
ชิดกอทึบ ลํามีสเี ขียว เสนผานศูนยกลางลําประมาณ
5 เซนติเมตร ปลองยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
ข อ เรี ย บบาง เปลื อ กบาง ผิ ว เกลี้ ย ง ใบมี ข นาด
เล็กเรียว กวางประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร
41. ไผ โ ป เป น ไผ ที่ ก ลายพั น ธุ  ม ากจาก
ไผ ท อง จึ ง มี ลั ก ษณะหลายประการที่ ค ล า ยกั น
ตางกันตรงทีม่ ขี นาดทรงพุม เล็กกวามากและสีของ
ลํามีสเี ขียวตลอดทัง้ ลํา บริเวณลํามีกาบหุม สีนาํ้ ตาล
ออนติดอยู เหมาะสําหรับการจัดสวน
42. ไผผาก (Gigantochloa densa) ลําไผผาก
มีสเี ขียว ผิวลําตนมีคาย เสนผานศูนยกลางประมาณ
10 – 13 เซนติเมตร กาบหุม ลําไมทงิ้ ใบมีขนาดใหญ
พอๆ กับไผตง หนอรับประทานได
43. ไผมัน (Gigantochloa auricalata) เปน
ไผขนาดใหญ ลักษณะลําสีเขียวเปนมัน ดูเกลี้ยง
เกลาไมมีหนาม เสนผานศูนยกลางลําประมาณ
8 - 10 เซนติเมตร ปลองยาวประมาณ 30 - 40
เซนติเมตร สูงประมาณ 10 - 15 เมตร ลักษณะกอ

โปรง
44. ไผมันหมู เปนไผที่มีลําขนาดใหญเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 4 - 6 นิว้ เนือ้ หนาประมาณ
1 นิว้ (บริเวณโคน) แข็งแรงมาก ลําตัง้ ตรงไมโคงงอ
มาก ขอกลวง สีออกเลือดหมู มีนวลสีขาวปกคลุม
ซึ่งถาขัดนวลสีขาวออกดูผิวไผจะมีสีเขียวอมเลือด
หมูเปนมันวาวเหมาะที่จะใชผิวทําผิวพื้นไมปารเก
ขอไมโปน หนอรับประทานได
45. ไผเมงซุน (ปกกิ่ง) ลักษณะทั่วไปของ
ไผชนิดนีค้ อื ลํามีสเี ขียวอมเลือดชมพูมนี วลอยูท ลี่ าํ
เสนผานศูนยกลางลําประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร
ลําสูง 15 - 18 เมตร ใบมีขนาดใหญ กวางประมาณ
5 - 7.5 เซนติเมตร หนอมักใชทําหนอไมแหง ใบใช
หอขนม
46. ไผรวก (Thyrsostachys siamensis)
ขึ้นเปนกอแนน ลํามีขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร แตถาดินมีความอุดม
สมบูรณ อาจมีขนาดถึง 5 - 7 เซนติเมตร ความยาว
ลําประมาณ 5 - 10 เมตรหรือยาวกวานี้ ขึน้ กับสภาพ
แวดลอม ตรงลําตนมีกาบติดอยู นิยมใชลาํ คํา้ ตนไม
หรือโครงสรางงายๆเล็กๆ
47. ไผ ร วกดํ า หรื อ ไผ ร วกใหญ
(Thyrsostachys oliveri) ไผรวกดํามีลักษณะคลาย
ไผรวกเปนอยางมาก จะตางกันก็ตรงขนาดของลํา
ระยะหางระหวางปลองซึ่งโตและยาวกวาไผรวก
แตเนือ้ จะบางกวาไผรวก ลําตรงและมีกาบหุม ลําติด
อยูตั้งแตโคนถึงปลาย ลําทุกลําขึ้นตรงเปนกอแนน
แลดูสวยงาม
48. ไผไร (Gigantochloa albociliata) บางที
ก็เรียกกันวา ไผสรางไพร จัดเปนไมไผขนาดเล็ก
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ลํามีสีเขียวแกมเทา ผิวลําสาก มีขนปกคลุมทั่ว
ลํา ตนไมมหี นาม ปลองยาวประมาณ 40 เซนติเมตร
เสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5 - 2.5 เซนติเมตร
และที่สําคัญคือ กิ่งแขนงจะแตกออกมา 1 กิ่งตอตา
เทานัน้ และกิง่ แขนงทีแ่ ตกออกมาจะเทาๆ กัน นิยม
นําลําของไผชนิดนี้ไปทําดามไมกวาด
49. ไผลาํ มะลอก (Bambusa longispiculata)
ลั ก ษณะลํ า ต น มี สี เ ขี ย วแก เส น ผ า นศู น ย ก ลาง
ประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร เนื้อหนาประมาณ 1 - 2
เซนติเมตร เนื้อแข็ง ลักษณะเดนคือลําขึ้นหางกัน
ประมาณ 30 เซนติเมตร ทําใหกอดูโปรงไมแนน
การขึ้นของลําคลายไผประเภท monopodial
50. ไผ เ ลี้ ย งใหญ (บ า น) (Bambusa
glaucesens) ลักษณะลําตนตรงมีสีเขียวสด เสน
ผานศูนยกลางลําประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ไมมี
หนาม ปลองยาวประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร
ใบเรียวยาว ขนาดประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร กวาง
1 - 1.5 เซนติเมตร บริเวณขอมีขนสีขาวปกคลุม
ทํ า ให ดู เ หมื อ นตรงข อ มี ว งแหวนสี ข าว ลํ า ของ
ไผเลี้ยงบานจะมีขนาดใหญกวาไผเลี้ยงหวาน
51. ไผเลี้ยงหวาน (Bambusa nana) เปนไผ
ที่ขึ้นเปนกอไมแนนทึบนัก ถือวาเปนขนาดไมพุม
ความสูง 2-5 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางลํา 1-3
เซนติเมตร ปลองยาว 20-30 เซนติเมตร ลําสีเขียว
มีขนละเอียดสีขาวนวล ไมมหี นามดูสวยงาม ใบเล็ก
เรียวขนาดยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร กวาง 1-1.5
เซนติเมตร กาบหุมลําสีนํ้าตาลออน บางหลุดงาย
ไผ เ ลี้ ย งใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งกว า งขวาง ลํ า ต น
เกือบตัน
52.ไผเลื้อย (Dinochloa scandens) ไผเลื้อย
มีลักษณะการขึ้นคลายเถาวัลย คือ ขึ้นเลื้อยไปตาม
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พื้นดิน เนื้อบางขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางลําไม
ถึง 1 เซนติเมตร ลําตนสีเขียว นิยมใชปลูกคลุมดิน
53.ไผสีสุก (Bambusa blumeana) เปนไผ
มีหนาม ลําตนสูง 10 - 18 เมตร เสนผาศูนยกลาง
8 - 12 เซนติเมตร แข็ง ผิวเรียบเปนมัน ขอไมพอง
ออกมา กิ่งแขนงมากแตกตั้งฉากกับลําตน หนาม
โคงออกเปนกลุม ลํามีเนื้อหนา ใบมี ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบเปนรูปลิ่มกวาง ๆ หรือตัดตรง แผน
ใบกวาง 0.8 - 2 เซนติเมตร ยาว 10 - 20 เซนติเมตร
ใตใบมีสีเขียวอมเหลือง
54. ไผหยก (Bambusa oldhamii) ลักษณะ
โดยทั่วไปกอมีขนาดเล็ก ลํามีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร ลําสูง 6 - 12 เมตร ใบ
เป น พวงปลายใบโค ง ลั ก ษณะของการแตกกอ
เสมือนกอขยายออก คลายทรงพุม นิยมใชหนอรับ
ประทาน
55. ไผหก (Dendrocalamus hamitonii)
ไผชนิดนี้นิยมขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย
ลั ก ษณะลํ า มี สี เ ขี ย วอมเทา เส น ผ า นศู น ย ก ลาง
ประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ลําปลองยาว 40 - 50
เซนติเมตร เนื้อหนา ลําสูงประมาณ 15 - 20 เมตร
ใบกวางยาว ปลายเรียวแหลมกวาง 3 เซนติเมตร
ยาว 25 เซนติเมตร เชื่อกันวาที่มาของคําวาหก คือ
มีขนาดลําใหญถึง 6 นิ้ว แตหากปลูกในสภาพที่
ไมเหมาะสมลําจะมีขนาดเล็ก
56. ไผหมาจู (Dendrocalamus latiforus)
ไผหมาจูหรือเรียกกันไผไตหวัน ลําไผหมาจูมีสี
เขียวปนเหลือง เสนผานศูนยกลางลําประมาณ
8 - 25 เซนติเมตร สูง 15 - 20 เมตร ความยาวปลอง
ประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร บริเวณโคนลํามี
รากฝอยขึ้ น อยู  ใบมี ข นาดใหญ ใ ช ห  อ ขนมได
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หนอนิยมรับประทานทั้งสดและแหง ใบใชเลี้ยง
หมีแพนดา
57. ไผหลอด (Neohouzeaua mekonensis)
เปนไผทมี่ ขี นาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลางลําตนเพียง
0.6 - 1.3 เซนติเมตร ความยาวปลองประมาณ
20 - 30 เซนติเมตร ใบกวางประมาณ 2 เซนติเมตร
ลํานิยมใชทําหลอดดูดเหลาอุ
58. ไผ ห างช า ง (Melocalamus
compactiflorus) เหงาสั้นลําสูงประมาณ 5 - 8.5
เมตร ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางลํ า 1.5 - 2.5
เซนติเมตร ระยะหางระหวางขอประมาณ 30 - 60
เซนติเมตร มีขนที่ใบ ลักษณะเหมือนเปนแฉก คือ
มีลักษณะเหมือนปลายหางชาง ใบยาว 15 - 25
เซนติเมตร ใบกวาง 2.5 - 5.0 เซนติเมตร
59. ไผเหลือง (Bambusa vulgaris Shrad.)
ลําตนมีสเี หลือง และจะมีแถบสีเขียวเปนริว้ อยูเ ปน
แนวตามยาวของปลอง ผิวเกลีย้ งไมมคี าย ลํามีขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ปลอง
ระหวางขอยาวประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร ความ
สูงของตนโตเต็มที่ประมาณ 10 - 15 เมตร นิยมใช
ปลูกประดับ ทําเฟอรนิเจอร
60. ไผออลอ (Melocanna humilis) เปนไผ

ทีม่ เี หงาแบบพิเศษคือมีระบบเหงาแบบกอแตสว น
ของคอเหงายืดยาว (Long-necked pachymorph)
จึงดูเหมือนวาไผออลอขึ้นเปนลําเดี่ยว แตละลําจะ
หางกัน 30 เซนติเมตร - 1 เมตร ลําขนาด 1-1.5 นิ้ว
มีเนื้อบางใชทุบแผเปนแผนแลวสานขัดกันเปน
ฝาบานของชาวเขาเผามงหรือชาวบานไดดี ใชปลูก
คลุมดินตามลําธารลําหวยในพืน้ ทีท่ มี่ ปี า ถูกทําลาย
จะไดชวยพื้นนั้นที่ปาและอนุรักษดินไดดี
61. ไผเฮีย๊ ะ (Cephalostrachyum virgatum)
ลําตนมีสีเขียวมีคายเล็กนอย ขอตอเรียบ มีกิ่งเล็ก
นอย สูงประมาณ 10 - 18 เมตร ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร ลําปลอง
ยาวประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร เนื้อหนา 1 - 2
เซนติเมตร เนื้อบาง ใบยาวและกวางมีขนาดใหญ
ประมาณ 3x26 เซนติเมตร นิยมใชลํามาทําตอก
จักสาน
นอกจากนี้ไดมีการบันทึกการเจริญเติบโต
ดังเชน ไผนวลราชินี (No.11) ที่ไดมาจากจังหวัด
สุพรรณบุรี อายุยา ยปลูก 26 เดือน มีความสูง 9 เมตร
ขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน 7.4 เซนติเมตร และ
มี 11 ลํา/กอ (Table 1)
จากผลการศึกษาพบวาในประเทศไทยมีไผ

Table 1 Bamboos in Collecting Field
No.

Thai name

Scientific name

From Province

1.

Kim Soong

Bambusa beecheyana

Kanchanaburi

2.

Kreab

Melocanna humilis

3.

Kao Lam

4.
5.

Age

Height Width Number

(months)
17

(m)
7.2

(cm)
5.46

of culms
8

Chumphon

9

6.2

5.95

3

Phetchabun

16

3

2.65

8

Kaay

Cephalostachyum
pergracile
Gigantochloa hosseusii

Phetchabun

16

4.1

2.5

4

Kern

Bambusa glaucophylla

Prachin Buri

16

1.35

0.75

bush
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Table 1 Count.
No.

Thai name

Scientific name

From Province

Age

Height Width Number

Phetchabun

Darm Kwan

Dendrocalamus
membranaceus
Bambusa spp.

(months)
16

Prachin Buri

16

6.7

4.33

4

8.

Dum

Bambusa lako

Lop Buri

26

5.73

3.67

23

9.

Tong

Dendrocalamus asper

Prachin Buri

26

6.1

5.13

2

10.

Ta Kwang

Gigantochloa apus

9

11.

-

26

9

7.4

11

12.

Neung
Rachenee
Num Tao

Nakhon
Pathom
Suphan Buri

Bambusa vulgaris

Suphan Buri

26

3.35

5.47

8

13.

Nae

Gigantochloa ligulata

Prachin Buri

16

4.8

3.35

8

14.

Bong Dum

Bambusa tulda

Mahasarakham

10

5.3

3.06

4

15.

Bong Yai

Prachin Buri

16

7

5.5

16

16.

Plong Yao

Dendrocalamus
brandisii
Dendrocalamus strictus

Ratchaburi

26

6.5

3.16

24

17.

Poe

Daiganteus spp.

Phetchabun

16

3.5

2.47

17

18.

Park Yai

Gigantochloa densa

Kanchanaburi

26

3.5

2.06

bush

19.

Mun

Prachin Buri

16

7

4.6

6

20.

Mang Su

Gigantochloa
aulicalata
-

Suphan Buri

26

6.15

5.47

5

21.

Ruag

26

6.1

3.96

18

16

5.2

4.66

8

6.

Sarng Neun

7.

(m)
6.5

(cm)
4.74

of culms
9

flowering

22.

Kanchanaburi
Thyrsostachys
siamnensis
Lum Ma Lok Bambusa longispiculata Phetchabun

23.

Leang Waan

Bambusa nana

Phetchabun

26

5.7

5.36

18

24.

Laew

Dinochloa macclellandi Phetchabun

16

1.15

0.83

bush

25.

Hok

Phetchabun

16

3.2

2.64

23

26.

Matsu

Saraburi

26

6.75

7.2

7

27.

Yok

Dendrocalamus
hamiltonii
Dendrocalamus
latiflorus
-

Kanchanaburi

16

2.65

1.3

bush

28.

Lhod

Prachin Buri

16

0.7

0.54

9

29.

Leung

Phetchabun

16

6.75

3.94

11

30.

Heer

Neohouzeaua
mekongensis
Bambusa vulgaris cv.
Schrad
Cephalostachyum
virgatum

Prachin Buri

16

4.7

3.1

12
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Figure 1 1 Year and 2 Years Bamboos Collecting Field

จํานวนหลายชนิด รวมทั้งมีการนําพันธุใหมๆ เขา
มาจากตางประเทศ เชน จีน ไตหวัน และอินโดนีเซีย
เป น ต น อี ก ทั้ ง แต แ ละสถานที่ เ รี ย กชื่ อ พั น ธุ  ไ ผ
ไมเหมือนกัน ทั้งที่เปนพันธุเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
ตั้งชื่อใหมเพื่อประโยชนในการขายพันธุไผใหได
ราคาสูง เชน ไผจีนปกกิ่ง (เมงซุน) ที่มีราคาสูงถึง
กิ่งละ 3,000 บาท จากการที่ผูศึกษาไดเดินทางไป
สํารวจจึงไดรวบรวมพันธุต า งๆ ไวไดประมาณ 100
สายพันธุ ซึง่ มีบางสายพันธุช อื่ ซํา้ กันแตปลูกคนละ
พืน้ ที่ ขนาดของลําตนสีสนั ไมเหมือนกันเสียทีเดียว
จึงไดนํากิ่งพันธุมารวมรวมไวเพื่อศึกษาอีกที โดย
พันธุท ไี่ ดมานัน่ จะนํามาขยายพันธุด ว ยวิธขี ดุ แยกลํา
ปกชํา ตอนกิง่ หรือยายปลูก ขึน้ อยูก บั สายพันธุแ ละ
ลักษณะการไดรับมาจากผูอนุเคราะห อาจจะไดมา
ในแบบตนกลา ลํา เหงา กิ่งแขนง เมื่อตนตั้งตัว
ไดแลวจึงนําไปปลูกในแปลงรวมรวมพันธุที่ศูนย
พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค (Figure 1) ซึ่งใน
ขณะนี้ทําไดเพียงรวบรวมตนไผที่ไดมาจากการ

แสวงหาตามสถานที่ตางๆเทานั้น และทยอยยาย
ปลูกลงแปลงรวบรวม จึงไมสามารถทีจ่ ะปลูกพันธุ
ไผทั้งหมดที่ไดมาในเวลาเดียวกันได และในขณะนี้
ยังไมไดบันทึกผล สําหรับตนกิ่งพันธุที่ยังเล็กอยู
เชนคา การแตกหนอ จํานวนหนอ และเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร รวมทัง้ ศึกษาถึงสภาพการเจริญเติบโต
และการนําไปใชประโยชน
นอกจากนี้ ในปาธรรมชาติบางแหง เชน ที่
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพันธุหลาก
หลายมาก ซึ่งผูศึกษาวิจัยไดเขาไปสํารวจ พบไผถึง
10 กวา สายพันธุ และยังมีพันธุลูกผสมอีกจํานวน
มากซึ่งเกิดจากเมล็ดธรรมชาติ ตนไผบางพันธุก็
ทยอยออกดอกแลวก็ตายขุย ในหลายพื้นที่เชน
ปาไผซางหมน ของอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
และไมคอยมีเกษตรกรสนใจในการเก็บเมล็ดมา
เพาะเพื่ อ หาต น พั น ธุ  ดี ม าปลู ก แทนจึ ง เป น ที่ น  า
เสียดายที่ไผบางพันธุอาจสูญพันธุหรือสูญหายไป
จากพื้นที่ได
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วิจารณ
จากผลการศึกษาพบวาในประเทศไทยมีไผ
จํานวนหลายชนิด รวมทั้งมีการนําพันธุใหมๆ เขา
มาจากประเทศไตหวัน และแตและสถานทีเ่ รียกชือ่
พั น ธุ  ไ ผ ไ ม เ หมื อ นกั น อี ก ทั้ ง ยั ง ตั้ ง ชื่ อ ใหม เ พื่ อ
ประโยชนในการขายกิ่งพันธุ เชน ไผจีนปกกิ่ง
(เมงซุน) (No.20) จากการที่ผูศึกษาไดเดินทางไป
สํารวจจึงไดรวบรวมพันธุต า งๆ ไวไดประมาณ 100
สายพันธุ ซึง่ มีบางสายพันธุช อื่ ซํา้ กันแตปลูกคนละ
พืน้ ที่ ขนาดของลําตนสีสนั ไมเหมือนกันเสียทีเดียว
จึงไดนํากิ่งพันธุมารวมรวมไวเพื่อศึกษาอีกที โดย
พันธุท ไี่ ดมานัน่ จะนํามาขยายพันธุด ว ยวิธขี ดุ แยกลํา
ปกชํา ตอนกิง่ หรือยายปลูก ขึน้ อยูก บั สายพันธุแ ละ
ลักษณะการไดรับมาจากผูอนุเคราะห อาจจะไดมา
ในแบบตนกลา ลํา เหงา กิ่งแขนง เมื่อตนตั้งตัว
ไดแลวจึงนําไปปลูกในแปลงรวมรวมพันธุที่ศูนย
พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ซึง่ ในขณะนีท้ าํ ได
เพียงรวบรวมตนไผที่ไดมาจากการแสวงหาตาม
สถานที่ตางๆเทานั้น และทยอยยายปลูกลงแปลง
รวบรวม จึงไมสามารถที่จะปลูกพันธุไผทั้งหมดที่
ไดมาในเวลาเดียวกันได โดยปกติแลวไผจะออกดอก
เมื่ออายุ 30-60 ป (เฉลียว, 2523) จากการสังเกต
พบวา ไผตากวาง (No.10) มีการออกดอกก็อาจ
สันนิษฐานไดวา ไผชนิดนีน้ า จะมีอยูใ นประเทศไทย
มานานแล ว นอกจากนี้ ไ ผ บ างชนิ ด ที่ ไ ด ม าจาก
จังหวัดที่มีสภาพภูมิศาสตรแตกตางกับที่แปลง
รวบรวมพันธุอาจมีการเจริญเติบโตชา หรือไม
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได เชน ไผตง
(No.9) ที่ไดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอายุยาย
ปลูก 26 เดือน แตมีความสูงเพียง 6.13 เมตร ขนาด

การศึกษารวบรวมพันธุไผ...
ธัญพิสิษฐ พวงจิก

เสนผานศูนยกลางลําตน 5.13 เซนติเมตร และมี
เพียง 2 ลํา ซึ่งเมื่อเทียบกับไผตงที่ปลูกในจังหวัด
ปราจีน อาจสูงถึง 20 เมตร และมีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 6-12 เซนติเมตร (เกษร, 2544) แตก็มีไผ
อีกหลายชนิดเจริญเติบโตไดดี โดยเฉพาะไผที่มี
ขนาดลําเล็กที่ทนทานตอความแหงแลง (รุงนภา,
2544) เชน ไผรวก (No.21) และไผเลี้ยง (No.23)
เปนตน แตก็มีไผลําใหญบางพันธุเจริญเติบโตไดดี
เชนกัน เชน ไผนวลราชินี (No.11) และไผหมาจู
(No.26) ซึ่ ง ควรต อ งมี ก ารศึ ก ษากั น ในอนาคต
นอกจากนี้ไผบางพันธุถูกตั้งชื่อใหมเพื่อประโยชน
ในการคา ทําใหการศึกษาคอนขางยากขึ้น จึงไดนํา
พั น ธุ  ต  า งๆ ที่ ชื่ อ เหมื อ นกั น และชื่ อ ต า งกั น แต
ลักษณะตนคลายมาปลูกเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกัน
ตอไป

สรุป
จากการศึกษาพันธุไ ผทปี่ ลูกอยูใ นประเทศ
ไทย พบวาทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทยมีไผพนั ธุ
ตางๆ ขึ้นอยูเปนจํานวนมาก แตการสนใจเอาใจใส
ดูแลมีนอย จึงทําใหบางพันธุแหงตาย บางพันธุ
ออกดอกแลวตาย และเมื่อนําสวนขยายพันธุมา
ปลูกบนแปลงรวบรวมพบวาไผบางพันธุสามารถ
เจริญเติบโตไดดี บางพันธุเจริญเติบโตชา และบาง
พันธุก็มีการออกขุยและตายไป เทาที่ศึกษาไดใน
ปที่ 1 ของการศึกษาวิจัยไดประมาณ 100 สายพันธุ
(ซึ่ ง มี ส ายพั น ธุ  ที่ ซํ้ า กั น บ า ง) และพบว า ในป า
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยมี พั น ธุ  ไ ผ อ ยู  อ ย า ง
หลากหลาย และยังขาดการอนุรักษอีกมาก
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การจัดการปาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน : กลไกการจัดการ การมีสวนรวม
และความสําเร็จของชุมชนในการอนุรักษปาชุมชนหวยแมหิน จังหวัดลําปาง
Sustainable Community Forest Management in Local Development:
Community Practice, People Participation, and the Success of Forest
Conservation of Huay-Mae-Hin Community Forest, Ngao District,
Lampang Province

พรเทพ ศรีธนาธร1

Pornthep Sritanatorn1
----------------------------------ABSTRACT

The concept of community forest, which underlines the significance of process of local
people participation has been widely accepted and implemented in developing countries, where
production based on the forest resources, such as India, Philippine, and Indonesia. In accordance
with this concept, the forest is perceived as a valuable asset and belonged to local community itself.
In light of this notion, accountability in conserving the forest is not particularly narrowed to such
government officials or forest officials as it was in the past, but the locals in community forest - those
who gain direct and indirect benefits from the forest - are facilitated by the authorities to share
responsibility in taking care of the forest as well. In Thailand, the role of community forest has
become important for a decade, and the number of community forests officially registered with the
Royal Forest Department has been increasing in every year. This research aims to study practice,
people participation and success factors that allow Huay-Mae-Hin, a small community forest in
Lampang Province, to recover their dreadful forest and finally accomplish forest conservation. Based
on qualitative study, the major findings were highlighted on 1) the ability and practice of local
community forest in applying their indigenous knowledge or local wisdom to help the forest survive,
2) major factors that allow the community to achieve their success, mainly include strong leader,
local traditions and beliefs, community organization, people participation, and the application of
philosophy of sufficiency economy, and 3) The quantitative study identifies that community
participates in all activities, focusing on such forest activities as forest planting, check dam building,
and worshiping to the forest guardian.
Keywords: Community forest, community organization, sufficiency economy
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บทคัดยอ
แนวคิดเรือ่ งปาชุมชนซึง่ เปนแนวทางการ
ดูแลรักษาปาที่ใหความสําคัญกับชุมชน (local
community) และการมีสวนรวมของประชาคม
(participative approach) ไดรับความสนใจและ
ปฏิบตั อิ ยางแพรหลายในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาและ
มีทรัพยากรปาไมเปนฐานการผลิต อาทิ อินเดีย
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน ภายใตแนวคิด
ดังกลาว ชุมชนในฐานะเจาของทรัพยากรธรรมชาติ
มีสวนรวมรับผิดชอบในการรักษา ดูแล ทรัพยากร
ปาไมโดยรัฐเปนผูสนับสนุนและกระตุนใหเกิด
ความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในสังคม สําหรับ
ประเทศไทย แนวคิดปาชุมชนมีความสําคัญเพิม่ ขึน้
ตามลําดับ สอดคลองกับจํานวนที่เพิ่มขึ้นของปา
ชุมชนทีข่ นึ้ ทะเบียนอยางเปนทางการกับกรมปาไม
งานวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของการลงพื้นที่ปา
ชุมชนในภาคเหนือเพื่อศึกษากลไกการจัดการ การ
มีสวนรวม และปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการ
จัดการปาของชุมชนทองถิน่ โดยไดทาํ การศึกษาปา
ชุมชนหวยแมหิน บานหัวทุง อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ในเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะห
ควบคูกับการใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบ
ผลการศึกษาแบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1)
กลไกการจัดการปาชุมชนโดยพบวามีการประยุกต
ใชภูมิปญญาทองถิ่น คือ นําเอาภูมิปญญาในการ
จัดการปาไผ มาใชในการจัดสรร แบงปน และ
อนุรักษทรัพยากรปาไผในชุมชน สวนที่ 2) ปจจัย
ทีม่ ผี ลตอความสําเร็จในการจัดการปาชุมชน พบวา
ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ ได แ ก การมี ผู  นํ า ที่ เ ข ม แข็ ง
วัฒนธรรมประเพณี การมีองคกรของชุมชนที่เปน

การจัดการปาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน :...
พรเทพ ศรีธนาธร

ทางการในการจัดการดูแลรักษาปา การมีสวนรวม
ของคนในชุ ม ชน และ การนํ า เอาหลั ก แนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการ
บริ ห ารจั ด การป า ชุ ม ชน และส ว นที่ 3) การมี
สวนรวมของประชาชนในการรักษาปาและรูปแบบ
กิจกรรมการมีสวนรวมในการรักษาปา คือ ชุมชน
บ า นหั ว ทุ  ง มี ส  ว นร ว มในกิ จ กรรมการรั ก ษาป า
ทุกดาน ไดแก การคนหาปญหาและความตองการ
การตัดสินใจ การปฏิบัติการ ผลประโยชน และ
การประเมินผล โดยพบวาชุมชนใหความสําคัญมาก
กับการมีสวนรวมในกิจกรรมการรักษาปา เชน
การปลูกปา การสรางฝายแมว และ การจัดเลี้ยง
ผีขุนนํ้า

บทนํา
ในอดี ต พื้ น ที่ ม ากกว า ร อ ยละ 50 ของ
ประเทศไทยเคยเปนพื้นที่ปาซึ่งมีชาวบานอาศัย
กระจายอยูท วั่ ไป นโยบายการจัดการพืน้ ทีป่ า ไมของ
รัฐบาลที่ผานมาไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูของชุมชนเปนอยางมาก ทรัพยากร
ปาไมไดถูกผูกขาดการบริหารจัดการโดยรัฐ บน
พื้นฐานแนวคิดที่วาปาไมเปนสมบัติของรัฐ การ
ดูแลปาในอดีตจึงเนนไปในรูปแบบของการออก
มาตรการปองกันและปราบปราม โดยการออก
กฎหมายหรือระเบียบในการปองกันการบุกรุก
ปาสงวนแหงชาติและทําลายปา การประกาศให
พื้ น ที่ ป  า ไม เ ป น เขตรั ก ษาพั น ธุ  สั ต ว ป  า อุ ท ยาน
แหงชาติ และปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
ฉบับตางๆ ซึง่ กอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง
เจ า หน า ที่ รั ฐ กั บ ชุ ม ชนที่ อ ยู  ใ นป า มาก อ นการ

การจัดการปาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน :...
พรเทพ ศรีธนาธร
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ประกาศใชกฎหมายดังกลาว จํานวนพื้นที่ปาไมใน
ประเทศไทยมีอตั ราทีล่ ดลงอยางตอเนือ่ ง (Table 1)
ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การแก ไ ขป ญ หาในอดี ต ที่
ลมเหลว และความรุนแรงของปญหาการทําลาย
ปาไมยังคงสืบเนื่องมาถึงในปจจุบัน
ยุทธศาสตรการจัดการปาไมของประเทศ
ไทยไดเริ่มปรับเปลี่ยนมาสูการใหความสําคัญกับ
บทบาทของชุมชนนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) และ
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2538) ที่เนนใหความสําคัญ
กั บ การมี ส  ว นร ว มของประชาชน นํ า ไปสู  แ ผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ทีเ่ ปลีย่ นกรอบ
มโนทัศนในการพัฒนาประเทศจากการเนนความ
เจริญเติบโต (growth-orientation) ไปสูก ารใหความ
สําคัญกับการเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
(people-centered) ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สนับสนุน
ใหยทุ ธศาสตรการจัดการปาชุมชนของประเทศไทย
เปนไปในแนวทางที่ใหชุมชนมีสวนรวม ชุมชน
ตางๆเริ่มเกิดจิตสํานึกในการหวงแหนและดูแลปา
ในชุมชนไมใหถูกบุกรุกจากคนนอกพื้นที่ ทําให
พื้นที่ปาไดรับการดูแลมากขึ้นจากชุมชนทองถิ่น
ดังจะเห็นไดจากอัตราการฟนตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ปาไมจากในอดีตนับแตเริม่ ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ในป พ.ศ. 2540
นอกจากนโยบายภาครัฐที่เปนสวนสําคัญ
ในการดูแลรักษาปาอยางยั่งยืนแลว ชุมชนเองยัง
ตองอาศัยความเขมแข็งของปจจัยภายในชุมชน
เปนเครื่องชวยใหการจัดการทรัพยากรปาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยเหลานี้อาจแตกตางกัน
ไปตามสภาพแวดล อ มของป า ชุ ม ชน จากการ
ตรวจสอบเอกสาร มีนักวิชาการหลายทานที่ได
เคยศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปาชุมชน อาทิ Ostrom (1990) ไดเสนอแนวทางหรือ
ลักษณะของปาชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการ
จัดการทรัพยากรรวมกัน ไดแก การมีขอบเขตที่
ชัดเจน กฎกติกาที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การ
เขารวมจากผูไดรับผลกระทบของกติกา การเฝา
ระวังติดตาม บทลงโทษทางสังคม กลไกแกไข
ปญหาความขัดแยง การยอมรับจากองคกรภายนอก
และ การทํางานขององคกรชุมชนที่สอดคลองกัน
ในระดับตางๆ สมศักดิ์ (2551) กลาวถึงองคประกอบ
เจ็ดเสาหลักของชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการ
จัดการปา ไดแก การรวมกลุมคนเพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมของคน
ในชุมชน การถายทอดไปยังลูกหลาน การรักษา
อัตลักษณทางวัฒนธรรม การแบงปนผลประโยชน

Table 1 Remaining forest area of Thailand in 1961 to 2004
Year
Forest area (percentage)
National economic and social
development plan (issue)

1961 1973 1978 1991 1995 1998 2000 2004
53.32 43.21 34.15 26.64 25.62 25.28 33.15 32.66
1
3
4
6
7
8
8
9

Source: Royal Forestry Department survey by Landsat-5 (TM)
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จากปาเพื่อการดํารงชีพ การมีองคการชุมชนและ
กฎกติกา และการจัดการระบบนิเวศ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การจั ด การป า ชุ ม ชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน ในชุมชนปาหวยแมหิน บาน
หัวทุง อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีจุดมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษากลไกการจั ด การป า ชุ ม ชน
หวยแมหิน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
ในการจัดการและอนุรักษปาชุมชนหวยแมหิน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชน
ในการจัดการและอนุรักษปาชุมชนหวยแมหิน

วิธีการ
ผูว จิ ยั เลือกศึกษาปาชุมชนหวยแมหนิ โดย
พิจารณาปจจัยตางๆ ประกอบดวยความสําเร็จใน
อดีตของปาชุมชน คําแนะนําจากผูทํางานเกี่ยวกับ
ปาชุมชนไดแก นักวิชาการและเจาหนาทีก่ รมปาไม
การลงพื้นที่สํารวจ (field study) ความเปนไปได
ในการเขาถึงพื้นที่ และความสะดวกในการเขาถึง
แกนนําปาชุมชนเพื่อเก็บขอมูล (accessibility)
เมื่อแนใจวาชุมชนที่คัดเลือกมีคุณภาพและอยูใน
ขอบเขตที่สามารถจะลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลที่มี
คุณภาพได (rich information) จึงเริ่มลงมือเก็บ
ขอมูลโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก ไดแก
การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) การศึกษา
แบบแผนการดูแลและจัดการปาของชุมชน การ
สังเกตและมีสว นรวมในกิจกรรมกับชุมชนทองถิน่
และการสนทนากลุมกับผูนําชุมชนทองถิ่น คณะ
กรรมการปาชุมชน ผูแ ทนสมาคมพัฒนาปาตนแบบ
งาว รวมไปถึงชาวบานหัวทุง หมู 8 ที่มีพื้นที่ทํากิน

การจัดการปาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน :...
พรเทพ ศรีธนาธร

อยูบริเวณปาชุมชนหวยแมหิน โดยใชระยะเวลา
การศึกษาทั้งสิ้นเปนระยะเวลา 7 เดือนตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาประกอบด ว ย
สองสวน คือ
1. ขอมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาภาค
สนาม ได แ ก ข อ มู ล ด า นกลไกการจั ด การและ
อนุรกั ษปา ปจจัยความสําเร็จของปาชุมชน และการ
มีสว นรวมในการจัดการและอนุรกั ษปา ดวยวิธกี าร
สังเกตแบบมีสว นรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึกผู
ใหขอมูลหลัก (key-informant interview) เชน
แกนนําชุมชน คณะกรรมการหมูบ า น คณะกรรมการ
ปาชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูอาวุโส เจาหนาที่กรม
ปาไม และเจาหนาที่องคกรทองถิ่น
2. ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแกขอ มูลทัว่ ไปของ
ชุมชนและลักษณะการมีสวนรวมในการจัดการ
และอนุรักษปา ดวยวิธีจากการแจกแบบสอบถาม
ชาวบานในชุมชนบานหัวทุง
การวิเคราะหขอมูล
1. ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช ก ารวิ เ คราะห
เนือ้ หา (content analysis) โดยวิเคราะหขอ มูลควบคู
ไปกับการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยจัดกลุมขอมูล
ตามประเด็นตางๆที่ตองการศึกษา ไดแก กลไก
การจัดการปาชุมชนหวยแมหิน ปจจัยที่นําไปสู
ความสําเร็จในการจัดการและอนุรักษปาชุมชน
หวยแมหิน และ การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการและอนุรักษปาชุมชนหวยแมหิน
2. ในสวนของแบบสอบถามจากชาวบาน
ที่ อ าศั ย ในพี้ น ที่ ป  า ชุ ม ชนห ว ยแม หิ น จั ง หวั ด
ลําปาง จะนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยเครื่อง
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คอมพิวเตอรซึ่งใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคา
สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ในรูปรอยละ
และคาเฉลี่ย (means) เพื่อนําไปอธิบายในขอมูล
เชิงคุณภาพ
กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ
1. กลุมผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย
1.1 คณะกรรมการปาชุมชน
1.2 กลุ  ม ผู  นํ า ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและ
ไมเปนทางการ ( ผูใ หญบา น ผูอ าวุโส ผูแ ทนสมาคม
พัฒนาปาตนแบบงาว เจาหนาที่ปาไม)
1.3 กลุ  ม ชาวบ า นชุ ม ชนบ า นหั ว ทุ  ง
จํานวน 156 ครัวเรือน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัย
ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก โดย
ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน และตรวจสอบขอมูล
โดยใชวิธีเทคนิคสามเสา (triangulation technique)
และการสังเกตอยางมีสวนรวม
สําหรับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณของการ
มีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษปา ผูวิจัยสง
แบบสอบถามไปยังกลุมประชากรทุกครัวเรือน
ในชุมชนบานหัวทุงทั้งสิ้นจํานวน 156 ครัวเรือน
โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณและเก็บขอมูลหัวหนา
ครัวเรือน หรือ คูสมรส ไดจํานวน 119 ครัวเรือน
ซึ่งเปนขนาดกลุมตัวอยางที่ยอมรับได คํานวณจาก
จํานวนกลุมตัวอยางขั้นตํ่าจากการหาขนาดกลุม
ตัวอยางจากจํานวนประชากรของ Krejcie และ
Morgan (สุจิตรา, 2546)

การจัดการปาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน :...
พรเทพ ศรีธนาธร

S = ขนาดของกลุมตัวอยาง
χ2 = คาไคสแควรที่ 1 degree
of freedom (3.841)
N = ขนาดประชากร
p = สัดสวนของประชากร (.50)
e = ความถูกตองแมนยํา
ที่ยอมรับได (.05)
จากการศึกษาครัง้ นี้ ไดขนาดกลุม ตัวอยาง
อยางนอยเทากับ 112 ครัวเรือน
การทดสอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามในสวนของการ
มีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษปาชุมชนไป
ทดสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content
validity) โดยใหนกั วิชาการปาไมและผูเ ชีย่ วชาญใน
พื้นที่จํานวน 8 ทาน เปนผูพิจารณาขอความ แลว
นําผลคะแนนไปหาอัตราสวนความตรงตามเนือ้ หา
(content validity ratio: CVR) ตามสูตรของ Lawshe
(1975) ซึ่งจากขอคําถามทั้งสิ้น 27 ขอ ปรากฎวา
ทุกขอมีคาอัตราสวนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาสูง
กวา 0.78 จากนัน้ นําแบบสอบถามไปทดสอบกอน
ใชจริง (pretest) ในหมูบานใกลเคียง และทดสอบ
คาความเชื่อมั่น (reliability) ไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (coefficeint alpha) เทากับ 0.953

ผลและวิจารณ
ขอมูลทั่วไปของปาชุมชนหวยแมหิน
ปาชุมชนหวยแมหิน ตั้งอยูที่บานหัวทุง
หมู 8 ตําบลปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีพนื้ ที่
ทั้งสิ้น 5,000 ไร เดิมเปนปาเบญจพรรณที่มีไมสัก
ตะแบก และมีไผชนิดตางๆขึ้นอยางหนาแนนใน
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บริเวณลําหวยดานลาง แตการใหสัมปทานไมและ
การลักลอบตัดไมในอดีต ทําใหปาเบญจพรรณเดิม
เสือ่ มโทรมลง ไมไผจงึ พัฒนาขึน้ เปนไมเดนในพืน้ ที่
ปาชุมชนหวยแมหินเปนสวนใหญ
ปจจุบันปาชุมชนหวยแมหินไดยื่นขอจด
ทะเบียนจัดตั้งเปนปาชุมชนกับกรมปาไม นับเปน
ระยะเวลากวาสิบป (พ.ศ. 2539 เปนตนมา) ที่ปา
แหงนี้ไดผานกระบวนการตอสูในการฟนฟูสภาพ
ปาและใชภมู ปิ ญ
 ญาในการจัดการปาไผ ทําใหไดรบั
การคัดเลือกจากกรมปาไมใหเปนปาชุมชนตัวอยาง
ชนะเลิศระดับจังหวัดในป พ.ศ.2551 จากโครงการ
คนรักษปา ปารักชุมชน (สนับสนุนโดยบริษัท
ราชบุรี โฮลดิ้ง) และไดลําดับที่ 3 ในรางวัลลูกโลก
สีเขียวครั้งที่ 10 ประจําป พ.ศ.2551
ปาชุมชนหวยแมหิน มีลําหวยที่สําคัญคือ
หวยแมหิน ซึ่งแตเดิมเปนที่ทํากินของชาวบานใน
บานหัวทุงและละแวกใกลเคียง ในอดีต ทรัพยากร
ป า ไม บ ริ เ วณริ ม ลํ า ห ว ยถู ก ทํ า ลาย โดยมี ส าเหตุ
มาจากการลักลอบตัดไม การตัดไมไผเพื่อขายให
โรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ไ ผ จั ก ตอก
ตลอดจนการขุดหนอไมขายของชาวบาน ทําให
ในอดีต สภาพปาหวยแมหินเสื่อมโทรมและสงผล
ใหชาวบานขาดนํ้าสําหรับอุปโภคและบริโภค
นายอุบล จาริก นายกสมาคมพัฒนาปา
ตนแบบงาวไดใหความเห็นเกี่ยวกับความโดดเดน
ของปาชุมชนหวยแมหินวา ปาที่ประกอบกันขึ้น
เปนผืนปางาวนัน้ มีทงั้ สิน้ 41 ปา โดยปาชุมชนหวย
แมหนิ นับเปนปาชุมชนทีม่ จี ดุ เดนมากทีส่ ดุ ในดาน
ความสามารถในการรักษาสภาพปา ชุมชนมีความ
เขมแข็งและสามารถใชประโยชนจากปาโดยนํา
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นวัตกรรมทองถิน่ มาประยุกตอยางกลมกลืนทําให
เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมได ในกรณี
เดียวกัน อาจารยสุมัย หมายหมั้น จากศูนยศึกษา
และพัฒนาวนศาสตรชมุ ชนที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม
ไดกลาวถึงปาชุมชนหวยแมหินวา เปนปาตัวอยาง
ของอําเภองาวทีม่ คี วามชัดเจนในดานความสามารถ
ในการฟนฟูสภาพปา จากเดิมที่เปนปาเสื่อมโทรม
นํ้าแหง ชาวบานไมสามารถปลูกพืชผลการเกษตร
ได เกิดปญหาทางเศรษฐกิจ ทําใหตองอพยพไป
ทํางานในตางจังหวัด และทําใหเกิดปญหาสังคม
ตามมาคือ ครอบครัวแตกแยก แตหลังจากมีการ
ฟนฟูสภาพปาทําใหมีนํ้ากลับขึ้นมาอีกครั้ง ชาว
บานก็ไดอพยพกลับมาอยูก บั ครอบครัวเหมือนเดิม
นอกจากนี้ความสามารถในการจัดการทรัพยากร
ปาไผของชุมชนแหงนีย้ งั ถือเปนการสรางรายไดให
กับชุมชนในอีกทางหนึง่ ทําใหปญ
 หาทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ลดลง
จากการวิเคราะหเนือ้ หาขอมูลเชิงคุณภาพ
ถึงสภาพในอดีตของปาชุมชนหวยแมหินกับแกน
นําปาชุมชนหลายทาน อาทิ นายเฉิด ธรรมยศ
อดีตกํานันและผูใหญบานคนแรกของบานหัวทุง
ปจจุบันดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปงเตา และ นายนอย อุทานันท รอง
ประธานปาชุมชนหวยแมหิน ป พ.ศ.2541 และ
คณะกรรมการปาชุมชนอีกหลายราย พบวา เมื่อ
ประมาณป พ.ศ. 2500 ไมขนาดใหญในปา เชน
ไมเต็ง ไมแดง ไมสัก เปนตน ตางไดถูกสัมปทาน
ตีตราเอาไปจนหมดสิ้น จนมาถึงเมื่อป พ.ศ. 2529
สภาพป า เสื่ อ มโทรมมากและกํ า ลั ง จะหมดไป
โดยเฉพาะไมไผซางที่มีพอคาคนกลางเขามารับซื้อ
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ในขณะที่ไมไผก็ถูกชาวบานลักลอบตัดเอาไปขาย
ให กั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ไ ผ ใ น
พื้นที่และละแวกใกลเคียง จนทําใหปาเกิดความ
เสื่อมโทรม สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้า
สําหรับการอุปโภคและบริโภคอยางรุนแรง ใน
ระหวางป พ.ศ. 2539-2540 คณะกรรมการปาชุมชน
ห ว ยแม หิ น ในสมั ย นั้ น ซึ่ ง มี พ  อ หลวงบุ ญ ทั น
ทิ อิ น โต เป น ประธานป า ชุ ม ชนได ต ระหนั ก ถึ ง
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงหารือกับชาวบานเพือ่ หาแนวทาง
แกไข โดยในเบือ้ งตนทีป่ ระชุมชาวบานไดมมี ติรว ม
กันวาถึงเวลาแลวที่ชาวบานหัวทุงจะตองมีการ
อนุรักษปาแหงนี้ไวโดยการปดปา กรณีดังกลาว
นายสุทัศน ราชไชย ประธานปาชุมชนหวยแมหิน
อธิบายวา คําวาปดปาในที่นี้ตามแนวคิดของชาว
บานก็คือ ทําการอนุรักษปาบางสวนไวใหเปนตน
แบบโดยเริ่มตนจากพื้นที่ปาตนแบบจํานวน 1,500
ไร และขยายเพิ่มเปน 2,800 ไรในปจจุบัน
ขอมูลทั่วไปของประชากรบานหัวทุง
ชุมชนปาหวยแมหิน บานหัวทุงประกอบ
ดวยประชากร 512 คน จาก 156 ครัวเรือน ประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกรรม
และรับจาง จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี
รายไดตอเดือนเฉลี่ย 2,906 บาทตอครัวเรือน
กลไกการจัดการปาไผในชุมชนหวยแมหิน
จากการลงสํารวจพื้นที่ ไผที่พบไดมากใน
พืน้ ทีแ่ ละชาวชุมชนปาหวยแมหนิ ใชประโยชนมาก
คือ ไผซางนวล โดยมีการนําไปใชประโยชนภายใน
ชุมชน เชน สรางและตอเติมบาน รวมทัง้ นําไปผลิต
เปนผลิตภัณฑไมไผ เชน ตะเกียบ สงขายในพื้นที่
ใกลเคียง ทําใหเกิดอุตสาหกรรมชุมชนขึ้นในพื้นที่
ในสวนของกลไกการจัดการปาไผนั้น หลังจากที่
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ชาวบานปาชุมชนหวยแมหินมีมติรวมกันอนุรักษ
ปาแหงนี้ไวในป 2541 พื้นที่ปาหวยแมหินทั้งสิ้น
จํานวน 5,000 ไร ไดถูกแบงออกเปนสองสวนใน
ปจจุบัน สวนแรกจํานวน 2,800 ไร และสวนที่สอง
จํานวน 2,200 ไร ซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษา พบวา
ปาชุมชนแหงนีม้ กี ลไกการจัดการและอนุรกั ษปา ไผ
วิธีการตัด และการใชประโยชน สรุปไดดังนี้
ปาในสวนแรก คณะกรรมการปาชุมชน
ไดตั้งระเบียบไววา จะไมอนุญาตใหชาวบานเขาใช
ประโยชนหรือตัดไมในบริเวณปาสวนนี้ เนื่องจาก
ตองการอนุรกั ษไวและขยายใหเปนปาตนแบบของ
ชุมชน อยางไรก็ตาม แกนนําปาชุมชนหวยแมหิน
เห็นวา การปดปาโดยถาวรจะไมเกิดประโยชน
สูงสุด เนื่องจากโดยธรรมชาติไมไผที่มีอายุ 3 ปขึ้น
ไปจะไมแตกหนออีกและจะตายไป จึงไดนาํ แนวคิด
ใหมมาใชในการจัดการปาไผใหเกิดประโยชนสงู สุด
โดยคณะกรรมการฯจะประชุ ม และขอมติ เ ป ด
ปาไผในสวนแรกเปนปๆตามลักษณะของไม โดย
จะหามไมใหตัดไมไผที่มีอายุไมถึง 3 ป (ทุกๆป
คณะกรรมการจะมีการลงพื้นที่ทําเครื่องหมายที่
ไมไผเพื่อแยกไมไผที่ตัดไดกับไมไผที่หามตัด) เมื่อ
คณะกรรมการฯ และชาวบานเห็นชอบรวมกันแลว
ชาวบานที่ประสงคจะขอตัดไมไผตองแจงใหคณะ
กรรมการฯ ไดทราบวัตถุประสงคในการตัดและ
จํ า นวนไผ ที่ ต  อ งการตั ด ล ว งหน า จากนั้ น คณะ
กรรมการจะจัดหาคนตัดใหโดยไดคาตอบแทน
ลําละ 3 บาทถือเปนการกระจายรายไดใหกับผู
รับจางในชุมชน สําหรับไมไผที่ขอตัดเพื่อการคา
โดยการขายให กั บ โรงงานผลิ ต ตะเกี ย บและไม
จักสานซึง่ มีอยู 12 แหงในชุมชน รายไดทไี่ ดจากการ
ขายไมไผจะถูกหักเขากองทุนหมูบานลําละ 1 บาท
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เพือ่ เปนทุนสําหรับการพัฒนาหมูบ า น สวนไมไผที่
ชาวบานตัดเพื่อประโยชนใชสอยเชน ทํารั้วปลูก
บาน เปนตน ไมตองจายเงินเขากองทุนหมูบาน
กระบวนการในการควบคุมจํานวนไมไผที่
ชาวบานจะขอตัดเพือ่ ประโยชนใชสอยนัน้ ชาวบาน
จะแจงลวงหนาใหคณะกรรมการฯ ทราบจํานวน
ไมไผทตี่ อ งการตัด ในการตัดไมไผแกนนําปาชุมชน
ใชกระบวนการการมีสวนรวมของชาวบานโดยให
ควบคุมกันเอง ในการตัดไมไผจาํ นวนมากเพือ่ ปูพนื้
หรือทําฝาบานจะตองใชแรงคนคือนําชาวบานไป
ชวยกันตัด เปนการชวยเหลือเอื้อเฟอกันในชุมชน
และเปนการควบคุมไมใหมีการลักลอบตัดไมไผ
ไปขาย โดยอางวาจะนําไปใชสอย เนือ่ งจากชาวบาน
ทีไ่ ปชวยกันตัดไมไผจะทราบกันเองวาใครตัดไมไผ
ไปตามจํานวนที่ขอเพื่อทําประโยชนใชสอยจริง
หรือไม การเกิดขึน้ ของกระบวนการนีจ้ ะตองอาศัย
จิตสํานึกและความรูสึกในการหวงแหนทรัพยากร
ปาของชุมชนอยางแทจริง
ป า ในที่ ส  ว นที่ ส อง คณะกรรมการฯจะ
อนุญาตใหชาวบานในพื้นที่เขาใชสอยและทํามา
หากินตามธรรมชาติได เชน เก็บของปา ตัดไมไผ
เปนตน ภายใตขอบังคับที่วางไว เชน หามตัดไมไผ
ที่ยังออน เนื่องจากไมไผที่ยังออนไมสามารถนําไป
ขายใหโรงงานได จากการสัมภาษณแกนนําชุมชน
และชาวบ า นในพื้ น ที่ พบข อ มู ล ที่ ต รงกั น ว า
เนื่องจากชาวบานจะคลุกคลีและใชประโยชนจาก
ปาสืบทอดกันมาหลายรุน ดังนัน้ ชาวบานสวนใหญ
จะทราบไดเองวา ไมไผขนาดใดสมควรจะตัดไปใช
ประโยชนได โดยพิจารณาจากขนาดและลักษณะ
ของลําไผ ประกอบกับความรูที่ไดรับจากคณะ
กรรมการป า ชุ ม ชนและเจ า หน า ที่ ป  า ไม ใ นการ
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ประชุมหมูบาน ทําใหปาในสวนที่สองที่ถึงแมจะ
เปนปาเปดใหใชทําประโยชนไดตลอดป แตยังไมมี
สภาพเสื่อมโทรมมาก
แกนนํ า ป า ชุ ม ชนห ว ยแม หิ น กล า วถึ ง
สาเหตุที่แบงปาออกเปนสองสวนวา การปดปา
ทัง้ ผืนไมสามารถทําได เพราะโดยหลักการแลว คน
กับปาตองพึง่ พาอาศัยกันอยูต งั้ แตในอดีต แนวทาง
นี้ทําใหชาวบานหวยแมหินสวนใหญกวารอยละ
60-70 ที่เขาไปเก็บหาของปาเพื่อบริโภคสามารถ
ดํารงชีพในชุมชนได ประกอบกับเปนการสรางให
ชาวบานเกิดจิตสํานึกในการหวงแหนปา และผล
ที่ไดก็คือการไมทําลายปาอันเปนแหลงทํากินของ
ตนเอง
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาไผของ
ชาวบานหวยแมหิน โดยนําเอาหลักการธรรมชาติ
การแตกหนอและอายุของไผ มาผสานกับหลักการ
จั ด การป า ไม โ ดยการแบ ง ป า ออกเป น สองส ว น
คือ ปาในสวนควบคุม และในสวนที่ไมควบคุม
ประกอบกับจิตสํานึกในการรักษาปาของชาวบาน
เปนสวนสําคัญที่ทําใหปาชุมชนหวยแมหินเปน
แหลงการศึกษาเรียนรูในการจัดการปา และไดรับ
เลื อ กจากกรมป า ไม ใ ห เ ป น ป า ชุ ม ชนตั ว อย า ง
ชนะเลิศของจังหวัดลําปาง ในป พ.ศ.2551
ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ ในการจั ด การป า ชุ ม ชนห ว ย
แมหิน
จากการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ด ว ยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุมและ
การวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยพบวา ปจจัยการจัดการ
ป า ของป า ชุ ม ชนห ว ยแม หิ น นอกจากจะมี อ งค
ประกอบแหงความสําเร็จตามทีอ่ เี ลนอร ออสตรอม
และสมศักดิ์ สุขวงศ ไดกลาวไวในขางตนแลว ยังมี
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ปจจัยเดนเพิ่มเติมที่พบในบริบทของปาชุมชนไทย
คือ ภูมิปญญาทองถิ่น และ การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Table 2) สรุปสาระสําคัญของ
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จได ดังนี้
1. การมีผนู าํ ทีเ่ ขมแข็งและกฎกติกาทีใ่ ชได
จริ ง จากการสั ง เกตแบบมี ส  ว นร ว มและการ

การจัดการปาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน :...
พรเทพ ศรีธนาธร

สัมภาษณแกนนําปาชุมชน พบวา รูปแบบของผูน าํ
ชุมชนของปาแหงนีเ้ ปนผูน าํ อยางเปนทางการไดแก
ผูใหญบานและ กรรมการปาชุมชน ปาชุมชนหวย
แมหินมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งและใหความสนใจ
ในการดูแลรักษาปาไมมาโดยตลอด ผูนําไดผาน
กระบวนการตอสูเพื่อรักษาปามาตั้งแตสมัยที่ปา

Table 2 Key findings on the Huay Mae Hin Community Forest, Lampang
Key issues
Characteristics of the community forest
Suffering in the past
Key problems
Registration with the Royal Forest Department
Community dependence on the forest
Entrance to the forest
Forest network
Forest conservation practice
Key success factors

Trend of sustainability
Strength of community forest
Weakness of community forest

Opportunity
Threat

Findings
Small community
Logging concession
Illegal timber cutting, forest
encroachment
Registered
High
There are many entries to the
forest.
Ngao’s forest network
Firebreak, check dam
Clear boundaries, rules and
regulations, participation, conflict
resolution mechanism, external
support, strong leaders, traditional
beliefs and culture, local
organization, mutual benefit,
forest network, historical driving
force, indigenous innovation,
Application of sufficiency
economy philosophy.
Diversified forest, increase of non
timber forest products (NTFB)
Sustainable bamboo management
Different village headman and
forest leader may cause
managerial conflict in
coordinating.
Expansion of bamboo factory
Carrying capacity of wild bamboo
forest, change of leader
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เกิดความเสื่อมโทรมจนถึงสภาพที่มีการฟนฟูใน
ปจจุบัน ทําใหไดรับรูและตระหนักถึงความยาก
ลําบากและคุณคาในการรักษาปา ชุมชนแหงนี้
แสดงใหเห็นถึงการมีผนู าํ ทีเ่ ขมแข็งในการรักษาปา
โดยไมคาํ นึงถึงความสัมพันธเครือญาติซงึ่ ปกติแลว
จะเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับสังคมชนบทไทย
ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2551 เกิดเหตุการณพอปรับ
ลูก โดย นายนอย อุทานันท รองประธานกรรมการ
ปาชุมชน ไดรับแจงจากหนวยลาดตระเวนปาของ
ชุ ม ชนว า บุ ต รชายของตนเองได ฝ  า ฝ น ระเบี ย บ
ป า ชุ ม ชนโดยทํ า การบุ ก รุ ก เข า ไปขุ ด หน อ ไม ไ ผ
นายนอยเลาถึงเหตุการณดงั กลาววา “… ผูใ หญบา น
ก็ ป ระกาศ กรรมการก็ ม าหมดบ า น มั น เป น
เรื่องใหญสําหรับชุมชนแหงนี้ ผมก็ถามวา มันผิด
แลวนี่ ถาไมยอมเสีย คนอื่นจะเอาไปทําตามได
เสียเงิน 500 บาท ผมปรับลูกผมเองก็ตองปรับ
เพราะวากฎเกณฑมันมี…”
2. ประเพณีทอ งถิน่ บานหัวทุง มีวดั ประจํา
หมู  บ  า นเพี ย งแห ง เดี ย ว คื อ วั ด บ า นพร า วซึ่ ง มี
เจาอาวาสจําวัดอยูเพียงรูปเดียว (พระครูพิเศษ
ธรรมรัตน) ถึงแมบทบาทของผูนําทางธรรมชาติ
และจิตวิญญาณของปาชุมชนแหงนี้ยังไมปรากฎ
ใหเห็นเดนชัดนักเมื่อเทียบกับปาชุมชนแหงอื่น
แตในชุมชนก็มีประเพณีทองถิ่นที่ชวยสนับสนุน
การมีสว นรวมของชาวบานในการรักษาปา นายอาย
อุทนัน มัคทายกวัดบานพราวใหขอมูลเกี่ยวกับ
ประเพณีทอ งถิน่ วา ประเพณีการจัดเลีย้ งผีขนุ นํา้ ใน
หมูบานนี้มีมานานแลว โดยชาวบานจะมารวมตัว
กันและจัดพิธีเซนไหวผีปาเพื่อใหชวยคุมครอง
รักษาปาและนํ้าใหมีกินมีใชตลอดไป นอกจากนั้น
ยังมีพิธีบวชปาซึ่งจะมีพระสงฆเขาไปรวมพิธีเพื่อ
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สรางความเชื่อถือแกชาวบานและเพื่อเปนการ
ปราม สวนพิธียอคุณแมนํ้างาวซึ่งจัดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปนั้น เปนการเอาไสยศาสตร
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อมาผสมผสาน
กันโดยมีพราหมณเปนผูบ วงสรวงแมนา้ํ งาวเพือ่ ให
คนเห็นถึงความสําคัญของผืนนํ้างาว วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่นเหลานี้ทําใหชาวบานและ
เยาวชนทั้งในหมูบานและตางหมูบานมีกิจกรรม
รวมกันและเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน
เปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาปา อันจะชวย
ใหปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาจากคนนอก
พื้นที่ลดลง
3. องคกรชุมชนทีเ่ ขมแข็ง การมีแกนนําปา
ชุมชนทีเ่ ขมแข็งเพียงอยางเดียวพบวายังไมเพียงพอ
ตอการดูแลรักษาปาได การบริหารจัดการระบบ
โซนนิง่ ปาไผเปนตัวอยางทีช่ ดั เจนถึงความสามารถ
ขององคกรชุมชน ซึ่งก็คือคณะกรรมการปาชุมชน
ประจําหมูบ า น จากการสัมภาษณความเห็นแกนนํา
ปาชุมชนถึงสาเหตุที่ทําใหปาชุมชนแหงนี้ประสบ
ผลสําเร็จได พบวา 7 ใน 10 คนหรือรอยละ 70 ให
ความสําคัญกับการมีคณะกรรมการปาชุมชนเปน
ลําดับแรก
คณะกรรมการปาชุมชนหวยแมหนิ จัดเปน
องคกรชุมชนทีท่ าํ หนาทีด่ แู ลปาในชุมชนโดยอาศัย
ระบบสังคมและประเพณีของคนในหมูบาน โดย
เริ่มแรกเปนการรวมตัวทํางานของแกนนําชุมชน
แบบหลวมๆ ที่เกิดจากจิตสํานึกในการรักษาปา
และไมหวังผลประโยชนตอบแทน การคัดเลือก
คณะกรรมการปาชุมชนไมไดกําหนดเงื่อนไขมาก
เพียงแคมีความเสียสละและมีเวลาที่จะเขารวม
กิจกรรมได โดยเมื่อเห็นวาใครมีความเหมาะสมก็
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จะไปพบและชั ก ชวนให ม าทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ
ประโยชนของชุมชน และเนือ่ งจากชุมชนนีม้ ขี นาด
เล็กเพียง 156 ครัวเรือน จึงไมเปนการยากที่ชุมชน
จะทราบไดวา ใครมีเวลาและความเหมาะสมทีจ่ ะมา
รวมเปนคณะกรรมการปาชุมชนของหมูบ า นได แม
ชาวบานเองที่มีเวลาและมีความสนใจที่จะชวย
ทํางานดานปา ก็สามารถที่จะแจงขอรวมเขาเปน
คณะกรรมการปาชุมชนได คณะกรรมการฯจะมี
กระบวนการพูดคุยกับชาวบานและสรางระเบียบ
ขอบังคับโดยขอมติความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมชาว
บานในทุกๆครั้ง
นายสุมยั หมายหมัน้ นักวิชาการปาไมจาก
ศูนยศกึ ษาและพัฒนาวนศาสตรชมุ ชนที่ 3 (ลําปาง)
กรมป า ไม ซึ่ ง มี ส  ว นร ว มใกล ชิ ด กั บ การดํ า เนิ น
กิจกรรมของปาชุมชนแหงนี้ ใหความเห็นเพิ่มเติม
ว า “…หมู  บ  า นที่ มี ค ณะกรรมการที่ เ ข ม แข็ ง มี
กฎระเบียบที่บังคับใชไดจริงจะสามารถรักษาปา
เอาไวได แตหากวามีคณะกรรมการฯ มีกฎระเบียบ
แตบงั คับใชไมไดจริง ก็จะมีปญ
 หา สําหรับปาชุมชน
หวยแมหินคณะกรรมการฯมีความตรงไปตรงมา
ลูกกรรมการทําผิดก็ถูกปรับไมมีขอยกเวน แลวก็
ไมไดโกรธกันดวย สวนประเด็นวาปาจะมาขึ้น
ทะเบียนเปนปาชุมชนกับกรมปาไมหรือไม เราก็
พยายามกระตุนใหเขาชวยกันดูแลรักษาปาในรูป
แบบของคณะกรรมการ ถาหากการดูแลขึ้นอยูกับ
แกนนําแคคนใดคนหนึง่ มันอาจจะเปนอันตรายตอ
เขาเพราะมีผเู สียประโยชนจากการดูแลรักษาปา…”
4. การมีสว นรวมของคนในชุมชน จากการ
ศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว า ชาวชุ ม ชนป า ห ว ย
แมหินมีสวนรวมในกิจกรรมการรักษาปา คือ การ
มีสวนรวมในการคนหาปญหา การมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ
การมีสว นรวมในผลประโยชน และการมีสว นรวม
ในการประเมิ น ผล ชาวบ า นมี ส  ว นร ว มในการ
ปลูกปา การสรางฝายแมว การเขารวมในพิธีกรรม
บูชาผีปาผีนํ้า และการแบงผลประโยชนรวมกัน
จากปา ซึ่งนอกเหนือจากผลประโยชนในมิติทาง
เศรษฐกิจคือการเพิ่มรายไดในการดํารงชีพแลว ใน
มิติทางดานจิตใจ ชุมชนหวยแมหินยังมีความภาค
ภูมิใจรวมกันเมื่อปาชุมชนของตนเองไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนอื่นฐานะปาตนแบบ
5. ภูมิปญญาทองถิ่นและผลประโยชน
รวมกันของชุมชน ภูมิปญญาในการจัดการปาไผ
ของปาชุมชนหวยแมหิน ถือเปนนวัตกรรมใน
การนําหลักการธรรมชาติมาผสานกับหลักการ
จัดการปาไมไดอยางลงตัว กลาวคือ แกนนําชุมชน
ไดหาหนทางใชประโยชนจากไมไผที่มีอายุ 3 ป
ขึน้ ไปใหเกิดประโยชนกบั เศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน แทนทีจ่ ะปลอยทรัพยากรไมไผยนื ตนตายไป
ตามธรรมชาติ นอกจากนั้นก็ยังคงอนุรักษไมไผที่
ยังโตไมเต็มที่เอาไว โดยมีกฏระเบียบควบคุมอยาง
เขมงวด เนื่องจากไมไผที่ยังหนุมคือ อายุนอยกวา
3 ป สามารถแตกหนอไดอีก 3-4 หนอ ตอป หาก
ชาวบ า นทุ ก คนช ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาไม ตั ด ไม ไ ผ ที่
ยังหนุมหรือลักลอบขุดหนอไผ จะทําใหปามีไมไผ
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 3-4 ตน ภูมิปญญาในการจัดการ
ปาไผในชุมชนนี้ นอกจากจะไมทําลายสภาพปาไม
แลว ยังทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ทําใหชุมชน
เกิดผลประโยชนรวมกันจากการรักษาปา เกิดการ
สรางงานกระจายรายไดใหชาวบานและผูอาวุโส
รวมทั้ ง ยั ง มี ร ายได เ ข า กองทุ น ของหมู  บ  า นอี ก
ประมาณ 6-7 หมื่นบาทจากการเปดปาตัดไผใน
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แตละครั้ง
6. การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง จากการสังเกตและพูดคุยกับชาวบานและ
แกนนําชุมชนปาหวยแมหิน พบวา ชาวบานสวน
ใหญจะรูจ กั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาบาง จากการประชาสัมพันธเผยแพรของหนวย
งานราชการและองคการปกครองสวนทองถิ่น
อยางไรก็ตาม ชาวบานไมสามารถแสดงความเขาใจ
ในองคประกอบของหลักปรัชญานี้ไดอยางครบ
ถ ว นตามหลั ก วิ ช าการที่ เ ผยแพร ซึ่ ง ก็ ไ ม ใ ช จุ ด
มุงหมายหลักในการศึกษานี้แตอยางใด เมื่อได
พูดคุยในเชิงลึกของกิจกรรมที่ไดทํา พบวา ชาว
ชุมชนบานหัวทุงไดมีการนําเอาคุณลักษณะและ
เงื่ อ นไขตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ
คุณลักษณะความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การความมีภูมิคุมกัน ประกอบกับเงื่อนไขความรู
และคุณธรรม ไปประยุกตใชในการพัฒนาและ
รักษาปาของชุมชน ตัวอยางของการนํามาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการรักษาปาได ที่เห็นได
ชัดเจน คือ จํานวนชาวบานที่เขาปาเพื่อขุดหาแมง
รถดวนหรือหนอนไมไผและหนอไมไผลดลง ทั้งนี้
เนื่องจาก แกนนําปาชุมชนไดสงเสริมใหชาวบาน
ปลู ก หน อ ไม ห วานบ า นละ 2 ต น เพื่ อ เอาไว กิ น
ชาวบานจึงไมจําเปนตองเขาปาเพื่อขุดหนอไมปา
มากิ น เป น การช ว ยรั ก ษาป า ในทางอ อ ม กรณี
ดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของ
ความพอประมาณและมีเหตุผลในการบริโภค ซึ่ง
เมื่อกระทําแลวมีสวนทําใหเกิดความสมดุลและ
รองรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพปาไดเปนอยางดี
การไมเขาปาเพือ่ ขุดหนอไมเปนการสรางภูมคิ มุ กัน
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ในอีกมุมมองหนึ่งเนื่องจากเปนการกระทําที่คิด
คํานึงถึงความเปนไปไดของปาไผที่อาจหมดไปใน
อนาคต แทนทีจ่ ะขุดหนอไผ ชาวบานรณรงคใหรอ
หนอไผโตเต็มทีเ่ ปนไมไผซงึ่ จะเกิดประโยชนในทาง
เศรษฐกิจมากกวาและไมเปนการทําลายสภาพปา
ดวย นอกจากนัน้ พบวา ชาวบานยังมีการใชเงือ่ นไข
ความรูวิชาการตางๆ เชน นําเอาภูมิปญญาทองถิ่น
และหลักการบริหารปาไมมาใชในการจัดการปาไผ
และ เงือ่ นไขคุณธรรม คือ การตระหนักในคุณธรรม
ที่จะไมทําลายปา สามารถเห็นไดจากการประกอบ
พิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนนํ้าและพิธียอคุณแมนํ้างาว
ซึ่งมีการจัดเปนประจําทุกป
กรณีการจัดการปาไผของชุมชนตามที่ได
กลาวขางตน เปนการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตาม
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการนําเงื่อนไข
กรอบความรู  ใ นการจั ด การป า มาพิ จ ารณาและ
วางแผนอยางรอบคอบกอนที่จะนําไปประยุกตใช
ในบริบทของปาชุมชน การเปดปาตนแบบเพื่อให
ตัดไผยังเปนการตัดสินใจบนความมีเหตุผล ความ
รอบคอบ และยึดหลักความพอประมาณโดยไมได
คํานึงถึงปริมาณไผที่จะตัดวาไดมากนอยเพียงใด
แตจะตัดเฉพาะไมที่โตเต็มที่แลวเทานั้น
การมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการและอนุรกั ษ
ปาชุมชนหวยแมหิน
งานวิจยั ชิน้ นี้ อางอิงทฤษฎีการมีสว นรวม
ของ Uphoff, Cohen, Goldsmith, Auther (1979)
และ White (1982) ผูวิจัยแบงการมีสวนรวมของ
ชุมชนบานหัวทุง ในการอนุรกั ษปา หวยแมหนิ ออก
เปน 5 ดาน ตาม Table 3 - 7 สรุปผลไดดังนี้
1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและ
ความตองการ

officials to acknowledge when problem arises such as illegal
forest encroachment or the issuance of rule, regulation, Act

You participate in demanding or campaigning government

conservation to the village committee.
4

6

13

10

10

12

15

3.4

5.0

10.9

8.4

8.4

10.1

12.6

53.8

61.4

63.0

64.7

65.5

67.2

69.7

60

67

62

67

68

68

68

50.4

56.4

52.1

56.3

57.1

57.1

57.1

%

n

n

%

Somewhat
participate

Strongly
participate

46

41

39

37

35

34

35

n

38.7

34.5

32.8

31.1

29.4

28.6

29.4

%

Less participate

9

5

5

5

6

5

1

n

7.6

4.2

4.2

4.2

5.0

4.2

0.8

%

Rarely or never
participate

86

You participate by proposing solution or alternatives on forest

current forest issue in community such as deforestation, hunting,
or illegal farming in local forest.

You always talk, discuss, or share with neighborhoods about the

Meeting

You always attend the village meeting or forest committee

conservation to village committee or community forest committee

You always propose or identify threat or weakness of forest

conservation to village committee.

You participate in sharing problems or obstacles on forest

such as time to plant, place, or variety of plant

You participate in planning the detail of forest plantation activities

Participation in searching problems and causes (mean = 2.68)

Issues

Participation

Table 3 People’s participation in searching problems and causes, Huay Mae Hin Community Forest, Lampang
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73.1
68.1
68.0

22

14
11

You participate in making decision whether this community
forest
should be registered with Royal Forest Department.

You participate in setting rule or regulation of this community
forest.

You participate in nominating or electing member of community
forest committee for your village.

9.2

11.8

18.5

77.3

18

15.1

Strongly
participate
n
%

You participate in deciding problem solving activity on forest
area
such as building check dam, fire cushion area.

Participation in decision (mean = 2.81)

Issues

70

67

65

74

58.8

56.3

54.6

62.2

30

35

27

24

25.2

29.4

22.7

20.2

Participation
Somewhat
Less participate
participate
n
%
n
%

Table 4 People’s participation in decision, Huay Mae Hin Community Forest, Lampang

8

3

5

3

6.7

2.5

4.2

2.5

Rarely or never
participate
n
%
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การจัดการปาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน :...
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84.2
79.9
66.4

61.4
57.2
57.1
44.6

21
14
16
7

12
10
4

You always suggest or educate your neighborhoods to refrain
from destroying or encroaching forest.

You persuade neighborhoods to contribute in conserving forest
such as planting the forest, nourishing trees in forest area.

You participate in patrolling forest to prevent deforestation and
forest encroaching.

You notify community forest committee or authorities when
seeing
that there are people violating community forest regulation.

You participate in joining the training course on forest
conservation.

You coordinate and join with people from other village in forest
activity such as planting the forest, ordaining the forest.

You offer financial assistance such as donation to village
Committee for forest conservation activity.

3.4

8.4

49

58

56

66

63

81

79

84

41.2

48.7

47.1

55.5

52.9

68.1

66.5

70.6

41

37

35

39

31

21

16

6

34.4

31.1

29.4

32.8

26.1

17.7

13.5

5.0

Participation
Somewhat
Less participate
participate
n
%
n
%

25

14

16

7

9

3

3

2

21.0

11.8

13.5

5.8

7.6

2.4

2.5

1.7

Rarely or Never
participate
n
%

88

10.1

5.9

13.5

11.8

17.7

93.3

22.7

27

You participate in different kinds of village activity such as forest
plantation, check dam construction, worship to forest guardian.

Participation in implementation (mean = 2.71)

Issues

Strongly
participate
n
%

Table 5 People’s participation in implementation, Huay Mae Hin Community Forest, Lampang
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37.0
14.3
18.5
5.9
5.0

44
17
22
7
6
53.7

56.3

79.0

83.3

91.6

58

60

72

82

65

8.4

10
6

You always follow the result of forest conservation and evaluate its effect.

5.0

7.6

9

Strongly
participate
n
%

Participation in evaluation (mean = 2.68)
You have chance to participate in evaluating performance of this
Community forest committee.
You always follow the result of forest plantation and evaluate its effect.

Issues

63.0

65.5

68.1

34

38

13

17

8

28.6

31.9

10.9

14.3

6.7

21

14

12

3

2

17.7

11.8

10.1

2.5

1.7

69

68

72

58.0

57.1

60.5

39

37

32

32.8

31.1

26.9

5

4

6

4.2

3.4

5.0

89
Participation
Somewhat
Less participate Rarely or never
participate
participate
n
%
n
%
n
%

48.7

50.4

60.5

69.0

54.6

Participation
Somewhat
Less participate Rarely or never
participate
participate
n
%
n
%
n
%

Table 7 People’s participation in evaluation, Huay Mae Hin Community Forest, Lampang

Participation in benefits (mean = 2.80)
You feel proud when your forest gain award or being
acknowledged from outsiders that it is a good model of community forest.
You and your neighborhoods have better relationship after joining
different kind of forest conservation
You use forest as a source of food to consume such as
Mushroom, bamboo, honey.
You gain benefit from contacting with other community forest or
forest network.
You use forest as a source of income such as selling the forest
products to neighborhoods.

Issues

Strongly
participate
n
%

Table 6 People’s participation in benefit, Huay Mae Hin Community Forest, Lampang
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ชุมชนบานหัวทุงมีสวนรวมในกิจกรรม
การวางแผนกําหนดรายละเอียดการปลูกปาของ
หมูบาน(69.7%) รวมคนหาปญหาหรืออุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นตอการอนุรักษปา (67.2%) นําเสนอ
จุดออนและขอบกพรองตอคณะกรรมการปาชุมชน
(65.5%) มีสว นรวมในการวางแผนแกไขปญหาการ
ทําลายปา (64.7%) รวมแสดงความเห็นกับเพื่อน
บานในการอนุรักษปาของชุมชน (63%) เสนอ
ทางเลือกในการแกไขปญหา (61.4%) และ มีสวน
รวมในการเสนอขอเรียกรองตางๆใหหนวยงาน
ราชการไดพิจารณาแกไข (53.8%) โดยมีคาเฉลี่ย
ของ การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและความ
ตองการเทากับ 2.68
2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ชุมชนบานหัวทุงมีสวนรวมในกิจกรรม
การตัดสินใจ คือ การตัดสินใจเกีย่ วกับแนวทางการ
แกไขปญหาในการอนุรักษปา (77.3%) การตัดสิน
ใจวาปาแหงนีค้ วรขึน้ ทะเบียนกับกรมปาไมหรือไม
มีสว นรวมในการกําหนดกฎขอบังคับของปาชุมชน
(68.1%) มีสวนรวมในการเสนอชื่อหรือตัดสินใจ
เลือกคณะกรรมการปาชุมชน (68%) โดยมีคาเฉลี่ย
ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจเทากับ 2.81
3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
ชุมชนบานหัวทุงมีสวนรวมในกิจกรรม
การรักษาปา เชนการรวมปลูกตนไมและสรางฝาย
แมว (93.3%) การตักเตือนสมาชิกในชุมชนไมให
บุกรุกหรือทําลายปา (84.2%) การชักชวนเพื่อน
บานใหรวมมือกันอนุรักษปา (79.9%) การรวมใน
ชุดลาดตระเวนปา (66.4%) การแจงคณะกรรมการ
ปาชุมชนทราบเมื่อมีการบุกรุกทําลายปา (61.4%)
การเขาฝกอบรมในการอนุรกั ษปา (57.2%) การรวม
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กิจกรรมรักษาปากับหมูบานอื่น (57.1%) การให
ความชวยเหลือดานการเงิน (44.6%) โดยมีคาเฉลี่ย
ของการมีสวนรวมในการปฏิบัติการเทากับ 2.71
4. การมีสวนรวมในผลประโยชน
ชุมชนบานหัวทุงมีความภาคภูมิใจเมื่อปา
ชุมชนหวยแมหนิ ไดรบั รางวัลหรือไดรบั การยกยอง
(91.6%) มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ขึ้ น จากการร ว ม
กิจกรรมรักษาปา (83.3%) บริโภคของปาเปน
อาหาร (79%) ได ป ระโยชน จ ากการติ ด ต อ กั บ
เครือขายปาชุมชนอื่น (56.3%) รายไดเพิ่มขึ้นจาก
การขายของปา (53.7%) โดยมีคาเฉลี่ยของการ
มีสวนรวมในผลประโยชนเทากับ 2.80
5. การมีสวนรวมในการประเมินผล
ชุ ม ชนบ า นหั ว ทุ  ง มี ส  ว นร ว มในการ
ประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานของคณะ
กรรมการปาชุมชน (68.1%) ติดตามและประเมิน
ผลของกิจกรรมการปลูกปา (65.5%) ติดตามและ
ประเมินผลของกิจกรรมการรักษาปาเชน การสราง
ฝายแมว การทําแนวกันไฟ (63%) โดยมีคา เฉลีย่ ของ
การมีสวนรวมในการประเมินผลเทากับ 2.68

สรุป

ผูวิจัยพบวา ปาชุมชนหวยแมหินมีปจจัย
ความสํ า เร็ จ ดั ง ที่ Ostrom (1990) และสมศั ก ดิ์
(2551) ไดกลาวถึง ทัง้ นี้ ลักษณะเดนของการจัดการ
ปาชุมชนหวยแมหิน คือ การใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการปาและแบงผลประโยชน มีผูนําและ
กฎกติกาที่เขมแข็ง มีประเพณีวัฒนธรรมที่สราง
การมีสวนรวมในการรักษาปา มีองคกรชุมชน คือ
คณะกรรมการปาชุมชนทีเ่ ขมแข็ง มีการสนับสนุน
และยอมรับจากองคกรภายนอก และมีการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
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ดําเนินกิจกรรมรักษาปา องคประกอบเหลานี้เปน
ปจจัยหลักในการทําใหปาชุมชนแหงนี้สามารถ
ฟน ฟูรกั ษาปาและไดรบั การยอมรับจากผูท เี่ กีย่ วของ
ในฐานะปาตนแบบของอําเภองาว
กรณีศกึ ษาปาหวยแมหนิ เปนตัวอยางของ
กรณี ศึ ก ษาป า ชุ ม ชนตั ว อย า งในภาคเหนื อ เพี ย ง
แหงเดียว การศึกษาปาชุมชนตัวอยางใหมากขึ้น
ในภาคเดียวกัน หรือ ในบริบทและสิ่งแวดลอมที่
แตกตางกันไปในแตละภาคเชน ภาคใต หรือภาค
ตะวันออก อาจจะทําใหไดพบปจจัยความสําเร็จที่
หลากหลายและแตกตางกันไป แตนาํ ไปสูเ ปาหมาย
เดียวกันคือการพัฒนาและจัดการปาชุมชนอยาง
ยั่งยืน
ประเด็ น ที่ น  า จะนํ า มาพิ จ ารณาและ
ประยุ ก ต ใ ช กั บ ป า ชุ ม ชนแห ง อื่ น ได คื อ ความ
สามารถในการรองรับของปา (carrying capacity)
กับจํานวนครัวเรือนในชุมชนทีใ่ ชประโยชนจากปา
จะตองไมเกินกําลังที่ปาจะสามารถรองรับได หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง การรักษาปากับการใชประโยชน
จากปา เมื่อใชปาแลวควรปลอยใหธรรมชาติเกิด
การฟ  น ตั ว เข า สู  ส มดุ ล ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก การ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่มุงเนนความสมดุลของประโยชน
ทีไ่ ดทางเศรษฐกิจและการดํารงอยูข องสิง่ แวดลอม
การศึกษาการจัดการปาชุมชนทองถิน่ อยางยัง่ ยืนใน
ปาชุมชนหวยแมหนิ แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
ปาชุมชนหวยแมหินมีการบริหารจัดการปาไผโดย
ใหความสําคัญกับประเด็นที่กลาวมานี้
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การทําไมในพื้นที่ปาและพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิและการนําไมเคลื่อนที่
ตามกฎหมายวาดวยการปาไม
พยงค ฉัตรวิรุฬห1
---------------------------------

คํานํา

คําวา “ทําไม” มีความหมายตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 4
ความวา “ในพระราชบัญญัตินี้…(5) “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด
ชักลากไมในปา หรือนําไมออกจากปาดวยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทําดังกลาวกับ
ไมสกั หรือไมยางทีข่ นึ้ อยูใ นทีด่ นิ ทีม่ ใิ ชปา หรือการนําไมสกั หรือไมยางออกจากทีด่ นิ ทีไ่ มนนั้ ๆ ขึน้ อยูด ว ย”
ความหมายในกฎหมายตามมาตรา 4 เปนการบัญญัติความเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการบัญญัติ
กฎหมายพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 จึงมีความแตกตางจากความหมายทั่วไป โดยครอบคลุม
ถึงการกระทําหลายอยางใหหมายความถึง “ทําไม” ดวย ทั้งนี้เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามเจตนารมณของการบัญญัติกฎหมายอยางไรก็ตาม คําวา “ทําไม” ไดแพรหลายไปใชใน
วงกวางทั้งชาวบานทั่วไปและพอคาไมหรือแวดวงของผูที่เกี่ยวของหรือติดตอกับเจาหนาที่ปาไม แต
คนสวนใหญกย็ งั เขาใจกันผิดวาการทําไมหมายความถึงการตัดไมเทานัน้ และเขาใจกันวา “ไม” หมายความ
ถึงตนไมเทานั้น แตความหมายตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 4 บัญญัติวา “ใน
พระราชบัญญัตินี้…(2) “ไม” หมายความวาไมสักและไมอื่นทุกชนิดที่เปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอด
ถึงไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของ
สิ่งนั้น ๆ ไมวาจะถูก ตัด ทอน เลื่อย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอื่นใด” เหตุผลตามที่กลาวมานี้
ทําใหเปนปญหาตอชาวบานทั่วไปที่ตองการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําไมและการนําไมเคลื่อนที่
การทําไมและการนําไมเคลื่อนที่มีกฎหมายที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปาไม (ในที่นี้คือ
พระราชบัญญัตจิ าํ นวน 5 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหง
ชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 สวนกฎหมายฉบับอื่นเชน กฎหมายวาดวยแร กฎหมาย
วาดวยนํ้าบาดาล กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และกฎหมายวาดวยเลื่อยโซ
1

นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ยนต ไมใชกฎหมายวาดวยการปาไมโดยตรงแตเปน
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม : ดูหนังสือกฎหมายวาดวยการปาไม
และคําอธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ.
2545 ของผูเขียน)
ผูเ ขียนจะอธิบายเฉพาะเรือ่ งการทําไมและ
การนําไมเคลื่อนที่เทานั้น เนื่องจากการคาไม การ
แปรรูปไม การตั้งโรงงานแปรรูปไมมีสาระที่จะ
กลาวถึงมากจนไมอาจอธิบายใหจบไดในบทความ
เดียว กฎหมายวาดวยการปาไมที่กลาวมามี 2 ฉบับ
ที่เกี่ยวของกับการทําไมและการนําไมเคลื่อนที่คือ
พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 และพระ
ราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 โดยมีความแตกตาง
กันในสาระสําคัญดังที่จะกลาวตอไป
1. พระราชบัญญัตปิ า ไมพทุ ธศักราช 2484
มี ผ ลบั ง คั บ ในราชอาณาจั ก รไทยที่ เ ป น
พื้ น ที่ ป  า ตามมาตรา 4 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว  า “ ป า ”
หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตาม
กฎหมายที่ดิน
1.1 การทําไม สําหรับไมตามกฎหมาย
บังคับเฉพาะไมหวงหามเทานั้น (ความหมายของ
การ”ทําไม” และ “ไม” ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 ไดกลาวมาแลวใน
“คํานํา”) ไมหวงหามมี 2 ประเภทตามความใน
มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติวา “ไมหวงหามมีสองประเภท
คือ
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแก
ไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ หรือไดรบั สัมปทานตามความในพระราช
บัญญัตินี้

การทําไมในพื้นที่ปาและพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ...
พยงค ฉัตรวิรุฬห

ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแก
ไมหายากหรือไมที่ควรสงวน ซึ่งไมอนุญาตให
ทําไม เวนแตรฐั มนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพเิ ศษ”
ความในมาตรา 6 นี้ ไดกลาวไวชัดเจน
วาไมหวงหามมี 2 ประเภท คือ ไมหวงหามธรรมดา
และไมหวงหามพิเศษ และไดบัญญัติความเพิ่มเติม
วา การทําไมสําหรับไมหวงหามธรรมดาจะตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ
สั ม ปทาน ส ว นไม ห วงห า มพิ เ ศษจะต อ งได รั บ
อนุญาตจากรัฐมนตรีเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรา 6
บัญญัตไิ วมเี จตนารมณทจี่ ะไมใหมกี ารทําไมสาํ หรับ
ไมหวงหามพิเศษ จึงตองมีขอบังคับวารัฐมนตรี
จะตองอนุญาตเปนกรณีพิเศษจึงจะทําได
การทําไมหวงหาม ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 6 นี้ จะตองไดรบั อนุญาตตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใน
มาตรา 11 ความวา
“ผูใดทําไม หรือเจาะ หรือสับหรือเผา
หรือทําอันตรายดวยประการใด ๆ แกไมหวงหาม
ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือได
รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และ
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือใน
การอนุญาต
การอนุญาตนัน้ พนักงานเจาหนาทีเ่ มือ่
ไดรบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรีแลวจะอนุญาตใหผกู ขาด
โดยให ผู  ไ ด รั บ อนุ ญ าตเสี ย เงิ น ค า ผู ก ขาดให แ ก
รัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได
การอนุ ญ าตโดยวิ ธี ผู ก ขาด หรื อ ให
สัมปทานสําหรับการทําไมฟน หรือไมเผาถาน
ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม ใหกระทําไดเฉพาะ
ในเขตปาที่หางไกล และกันดาร หรือเฉพาะการทํา
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ไมชนิดที่มีคาหรือหายาก
การพิ จ ารณาคํ า ขออนุ ญ าตผู ก ขาด
หรือสัมปทานตามความในวรรคกอนใหกระทําโดย
คณะกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง”
ความในมาตรา 11 ไดกลาวถึงการอนุญาตวามีได
3 กรณี คือ
(1) การอนุญาตรายยอย เปนอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 11 วรรคแรก
และตามกฏกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2518) ใบ
อนุญาตไมเกิน 12 เดือน ซึ่งการอนุญาตตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
ดวย
(2) การอนุญาตโดยใหสัมปทาน การ
ไดรบั สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้ ตาม
มาตรา 11 วรรคแรก บัญญัติวาตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาตสวน
มากเรียกวาเงื่อนไขสัมปทาน และมาตรา 11 วรรค
3 และวรรค 4 ไดบัญญัติความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใหสัมปทานวา สําหรับไมฟนหรือไมเผาถานไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมใหกระทําไดเฉพาะในเขต
ปาทีห่ า งไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทําไมชนิด
ทีม่ คี า หรือหายากโดยการใหสมั ปทานนัน้ รัฐมนตรี
ตองแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคําขอจากนั้น
จึงตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน เพราะการ
ใหสัมปทานเปนอํานาจของรัฐบาลตามมาตรา 63
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ แ ล ว รั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
ฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเปน
ผูออกสัมปทานใหความในมาตรา 63 บัญญัติวา
“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
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รัฐบาลมีอํานาจใหสัมปทานในการทําไมชนิดใด
หรือเก็บหาของปาอยางใดในปาใด โดยมีขอบเขต
เพียงใดและในสัมปทานนัน้ จะใหมขี อ กําหนดและ
เงื่อนไขอยางใดก็ได
รัฐบาลมีอํานาจใหผูรับสัมปทานเสีย
เงินคาภาคหลวงตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร
แตไมเกินอัตราอยางสูงที่กําหนดไว ในพระราช
บัญญัตนิ แี้ ละจะใหผรู บั สัมปทานเสียเงินแกรฐั บาล
ตามจํานวนที่รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได”
หมายเหตุ ป จ จุ บั น นี้ ไ ม มี ก ารให
สั ม ปทานทํ า ไม ห วงห า มโดย พั น โทสนั่ น ขจร
ประศาสน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ยศและตําแหนงขณะนัน้ ) ไดมกี ารลงนาม
ในคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 32/2532
เรือ่ งการใหสมั ปทานสิน้ สุดลง ณ วันที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2532
(3) การอนุ ญ าตโดยการผู ก ขาด
เปนการอนุญาตใหเฉพาะราย เนื่องจากการผูกขาด
เปนการยินยอมใหบคุ คลใดบุคคลหนึง่ มีสทิ ธิดกี วา
ผูอื่น จึงตองมีการเสียเงินคาผูกขาดนอกเหนือจาก
ที่ตองเสียคาภาคหลวงและคาบํารุงปาแลว ทั้งนี้
เปนไปตามมาตรา 11 วรรค 3 และวรรค 4 และตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2518) กําหนดใบ
อนุญาตนานกวา 1 ป การอนุญาตโดยการผูกขาด
คณะกรรมการทีร่ ฐั มนตรีแตงตัง้ เปนคณะพิจารณา
คํ า ขอเมื่ อ รั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ จึ ง เป น อํ า นาจของ
พนักงานเจาหนาที่ในการออกใบอนุญาต
การเป น ไม ห วงห า ม ตามพระราช
บัญญัตปิ า ไมพทุ ธศักราช 2484 มาตรา 7 บัญญัตวิ า
“ ไม สั ก และไม ย างทั่ ว ไป ในราช
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อาณาจั ก รไม ว  า จะขึ้ น อยู  ที่ ใ ดเป น ไม ห วงห า ม
ประเภท ก. ไมชนิดอื่นในปาจะใหเปนไมหวงหาม
ประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การเพิม่ เติม หรือเพิกถอนชนิดไม หรือ
เปลี่ยนแปลงประเภทไมหวงหามที่ไดมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดไมชนิด
ใดเป น ไม ห วงห า มประเภทใดขึ้ น ในท อ งที่ ใ ด
นอกจากทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ตามความในมาตรากอนแลวนัน้ ก็ดี ใหกาํ หนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา ซึง่ ตราขึน้ ตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหใชบังคับได เมื่อพน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา”
ผูเ ขียนขอเรียนเปนขอสังเกตุไววา ความ
ในมาตรา 7 บัญญัติใหไมชนิดอื่นที่ไมใชไมสักและ
ไมยางนั้นจะกําหนดใหเปนไมหวงหามประเภทใด
(ไมหวงหามมี 2 ประเภทคือ ไมหวงหามประเภท
ก. ไมหวงหามธรรมดาและไมหวงหามประเภท ข.
ไมหวงหามพิเศษ ตามความในมาตรา 6 ที่กลาวมา
แลว) ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาและการ
เพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไมหรือเปลี่ยนแปลง
ประเภทไมหวงหามทีไ่ ดมพี ระราชกฤษฎีกากําหนด
ไวแลว หรือกําหนดไมชนิดใดเปนไมหวงหาม
ประเภทใดขึ้นในทองที่ใดนอกจากทองที่ที่ไดมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลว ใหกําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาแตไมสักและไมยางนั้นไมวาจะ
ขึน้ อยูท ใี่ ดเปนไมหวงหามประเภท ก. ตามความใน
มาตรา 7 ถาจะเปลี่ยนแปลงยกเลิกเพิกถอนไมสัก
และไมยางออกจากการเปนไมหวงหามจะออก
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พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนไมสักและไมยางไมได
เพราะพระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายที่อยูในชั้นที่
ตํ่ากวาพระราชบัญญัติการเพิกถอนไมสักไมยาง
ออกจากการเปนไมหวงหามประเภท ก. ตามมาตรา
7 ต อ งกระทํ า โดยออกพระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง เป น
กฎหมายที่อยูในชั้นเดียวกันกับพระราชบัญญัติปา
ไม พุทธศักราช 2484
1.2 การนําไมเคลื่อนที่ บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 39
วา “ผูใดนําไม…เคลื่อนที่ ตองมีใบเบิกทางของ
พนักงานเจาหนาที่กํากับไปดวยตามขอกําหนดใน
กฎกระทรวง” หมายความวาโดยหลักการแลว
การนําไมเคลื่อนที่ตองมีใบเบิกทางของพนักงาน
เจาหนาทีก่ าํ กับไปดวย กรณีใดทีก่ ารนําไมเคลือ่ นที่
ตองมีใบเบิกทางบัญญัติไวในมาตรา 38 ความวา
“บทบัญญัตใิ นสวนนีใ้ หใชบงั คับแกกรณีการนําไม
หรือของปาเคลื่อนที่ตอไปภายหลังที่
(1) นํ า ไม ห รื อ ของป า ที่ ไ ด รั บ ใบ
อนุญาตใหทาํ หรือเก็บออกจากสถานทีท่ รี่ ะบุไวใน
ใบอนุญาตไปถึงสถานทีท่ รี่ ะบุไวในใบอนุญาตแลว
(2) นําไมที่ทําโดยไมตองรับอนุญาต
ออกไปถึงดานปาไมดานแรกแลว
(3) นํ า ไม ห รื อ ของป า เข า มาในราช
อาณาจั ก รไปถึ ง ด า นศุ ล กากรหรื อ ด า นตรวจ
ศุลกากรที่นําเขามาแลว
(4) นําไมหรือของปาที่รับซื้อจากทาง
ราชการปาไมไปจากที่ที่ไมหรือของปานั้นอยู”
กรณีมาตรา 38 และมาตรา 39 เปน
หลั ก การในการพิ จ ารณาว า การนํ า ไม ห วงห า ม
เคลื่ อ นที่กรณี ใ ดตอ งมี ใ บเบิกทางของพนักงาน
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เจ า หน า ที่ กํ า กั บ ไปด ว ยซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ข อง
พนักงานเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายยังมีความ
ไมชัดเจนและปฏิบัติไมเหมือนกันในขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในแตละทองที่ ผูเขียนจะไดนําขอเท็จจริง
และปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมาบรรยายและ
กลาวถึงตอไปเพื่อใหเปนกรณีศึกษาสงผลใหการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปอยางถูกตองชอบดวย
เหตุและผล จรรโลงความยุตธิ รรมใหเกิดขึน้ กับผูท ี่
เกี่ยวของทุกฝาย
2. พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535
มีผ ลบังคับ ในราชอาณาจักรไทยเฉพาะ
พื้นที่สวนปาตามความในมาตรา 3 ซึ่งบัญญัติวา
“สวนปา” หมายความวา ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา 5 เพือ่ ทําการปลูกและบํารุงรักษาตนไม
ที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม
มาตรา 4 บัญญัติวา
“ ที่ ดิ น ที่ จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นเป น สวนป า
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนที่ดินประเภทหนึ่ง
ประเภทใด ดังตอไปนี้
(1) ที่ ดิ น ที่ มี โ ฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ
รับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
(2) ที่ ดิ น ที่ มี ห นั ง สื อ ของทางราชการ
รับรองวา ทีด่ นิ ดังกลาวอยูใ นระยะเวลาทีอ่ าจขอรับ
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได เนื่องจากไดมีการ
ครอบครองและเขาทํากินในที่ดินดังกลาว ตาม
กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อ ตามกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การ
ครองชีพไวแลว
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(3) ที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลัก
ฐานการอนุญาต การเชาหรือเชาซื้อ
(4) ทีด่ นิ ทีม่ หี นังสืออนุญาตตามกฎหมาย
ว า ด ว ยป า สงวนแห ง ชาติ ใ ห บุ ค คลเข า ทํ า การ
ปลูกปาในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขา
ทําการปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปา
เสื่อมโทรม
(5) ที่ดินที่ไดดําเนินการเพื่อการปลูกปา
อยู  แ ล ว โดยทบวงการเมื อ งรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ ”
และมาตรา 5 บัญญัติวา “ผูมีกรรมสิทธิ์
สิทธิครอบครองหรือผูมีสิทธิใชประโยชนในที่ดิน
ตามมาตรา 4 ประสงคจะใชทดี่ นิ นัน้ ทําสวนปาเพือ่
การคา ใหยนื่ คําขอขึน้ ทะเบียนตอนายทะเบียนตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด…”
ความตามทีก่ ลาวมาหมายความวา พระราช
บัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชสําหรับ
ทีด่ นิ 5 ประเภท ตามมาตรา 4 ซึง่ ผูม กี รรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครองหรือผูมีสิทธิใชประโยชนไดยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดี
(หมายความถึ ง อธิ บ ดี ก รมป า ไม ) กํ า หนด โดย
ประสงคใชทดี่ นิ ดังกลาวทําสวนปาเพือ่ การคา ตาม
มาตรา 5 เพื่อทําการปลูก และบํารุงรักษาตนไมที่
เปนไมหวงหาม ตามมาตรา 3
การทําไมและการนําไมเคลื่อนที่ สําหรับ
ทีด่ นิ ทีข่ นึ้ ทะเบียนสวนปา เจตนารมณของพระราช
บัญญัตสิ วนปา พ.ศ. 2535 คือ การสงเสริมการปลูก
สรางสวนปาเพื่อการคา และเพิ่มพื้นที่ปา จึงมี
มาตรา 10 อํานวยความสะดวกใหผูขึ้นทะเบียน
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สวนป า ในการทํ า ไม แปรรู ป ไม ค า ไม มี ไ ม ไ ว
ในครอบครองและนําไมเคลื่อนที่ผานดานปาไมได
ยกเวนการตั้งโรงงานแปรรูปไม ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายว า ด ว ยป า ไม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป อ งกั น ป ญ หา
การนําไมทตี่ นเองไมไดปลูกมาทําการแปรรูปซึง่ จะ
สรางความเสียหายเปนอยางมาก ดังนั้นการทําไม
และการนําไมเคลื่อนที่ แมวาจะเปนไมหวงหามก็
ไมตองขออนุญาตพนักงานเจาหนาที่ ตามที่มาตรา
10 บัญญัตไิ ว ความวา “ในการทําไมทไี่ ดมาจากการ
ทําสวนปาผูทําสวนปาอาจตัดหรือโคนไม แปรรูป
ไม คาไม มีไมไวในครอบครองและนําไมเคลื่อนที่
ผานดานปาไมได แตการตั้งโรงงานแปรรูปไมให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยปาไม”
การทําไมและการนําไมเคลือ่ นทีส่ าํ หรับไมหวงหาม
และมิใชไมหวงหามในที่ดินแตละประเภท
การทํ า ไม แ ละการนํ า ไม เ คลื่ อ นที่ อ ย า ง
ถูกตองตามกฎหมายเปนเรื่องที่สําคัญและอยูใน
ความสนใจโดยเฉพาะชาวบานในพื้นที่ตางจังหวัด
ทีม่ กี ารตัดไมเพือ่ ใชสอยสวนตัวบาง ปลูกตนไมเชน
ต น ยู ค าลิ ป ตั ส แล ว ตั ด ส ง ขายโรงงานบ า ง หรื อ
ขนยายไมเพื่อนําไปใชในครัวเรือนบาง พนักงาน
เจาหนาทีท่ มี่ อี าํ นาจในการบังคับใชกฎหมายวาดวย
ปาไมมักจะสัมผัสกับชาวบานเหลานี้ดวยตนเอง
การบังคับใชกฎหมายโดยไมถูกตองหรือไมเทา
เทียมกันสําหรับชาวบานในพืน้ ทีต่ า งๆ สงผลใหเกิด
ความขั ด แย ง ระหว า งชาวบ า นกั บ เจ า หน า ที่ รั ฐ
อยูเสมอ ผูที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไมเชน เจาของ
สวนปา หรือเจาของพื้นที่สําหรับที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือมีสิทธิครอบครองที่ปลูกไมเพื่อการคา ก็มี
ความสนใจที่จะปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ผู
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เขียนไดรบั คําถามจํานวนมากจากผูท เี่ กีย่ วของและ
นักกฎหมายทีต่ อ งนํากฎหมายไปปฏิบตั ิ ดังนัน้ เพือ่
ประโยชน ใ นการศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําไมและการนําไม
เคลื่ อ นที่ จึ ง ขออธิ บ ายถึ ง การทํ า ไม แ ละนํ า ไม
เคลือ่ นทีท่ งั้ ไมหวงหามและมิใชไมหวงหามในพืน้ ที่
หรือทีด่ นิ ประเภทตาง ๆ เพือ่ ความเขาใจทีด่ ขี นึ้ ผูท ี่
ศึกษามาทางดานกฎหมายหากจะอานบทความของ
ผูเ ขียนเรียงตามลําดับหัวขอก็คงจะไมเปนอุปสรรค
ในการทําความเขาใจแตอยางใด แตสาํ หรับผูอ า นที่
ไมไดศกึ ษามาทางดานกฎหมายก็อยากใหอา น คํานํา
แลวมาทีห่ วั ขอนีก้ อ นเมือ่ ทําความเขาใจขอเท็จจริง
แลวจึงไปทําความเขาใจในเรือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับการทําไมและการนําไมเคลือ่ นทีก่ น็ า จะเขาใจได
ดีขึ้น เนื่องจากในหัวขอนี้ผูเขียนประสงคที่จะเริ่ม
จากขอเท็จจริง ดังนัน้ จึงขออธิบายเปนลําดับไปโดย
แยกตามประเภทของไมและพื้นที่ที่ไมนั้นขึ้นอยู
เพื่อความเขาใจที่ดีตอไป
1. ไมทมี่ ใิ ชไมหวงหาม และมีแหลงกําเนิด
นอกราชอาณาจักรไทย
1.1 ทําไม
ตัวอยางขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัด
สมุ ท รปราการ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจและพนั ก งาน
เจาหนาที่ กรมปาไมจับกุมผูตองหา 2 คน พรอม
รถบรรทุกสิบลอ บรรทุกไมสักเต็มคันรถ ไดความ
วาไมสักนั้นเปนไมที่มาจากสหภาพพมา เจาหนาที่
แจงขอหาวากระทําความผิดฐานทําไมและนําไม
เคลื่อนที่ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจา
หน า ที่ เ ป น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป  า ไม
พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 และ มาตรา 39

วารสารการจัดการปาไม ปที่ 4 ฉบับที่ 8

98
ผูเ ขียนขอเรียนกรณีความผิดฐานทําไม
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 11
(การนําไมเคลือ่ นทีโ่ ดยไมไดรบั อนุญาตตามมาตรา
39 จะอธิบายในหัวขอ 1.2 ตอไป) วา ผูตองหาไมมี
ความผิดตามมาตรา 11 ดังกลาวแตอยางใด เนือ่ งจาก
ประเทศไทยเปนรัฐหนึ่งซึ่งจะประกาศหรือออก
กฎหมายใชบังคับไดเฉพาะในราชอาณาจักรไทย
เทานัน้ กฎหมายทีอ่ อกมาจะไปบังคับใชในสหภาพ
พมาไมได การออกกฎหมายของรัฐใดจะมีผลบังคับ
ในรัฐที่อธิปไตยเปนของรัฐที่ออกกฎหมาย ดังนั้น
ไมที่มีแหลงกําเนิดในสหภาพพมา เชน กรณีไมสัก
นีไ้ มอยูใ นบังคับของมาตรา 7 พระราชบัญญัตปิ า ไม
พุทธศักราช 2484 และจะออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหไมสักดังกลาวเปนไมหวงหามก็กระทํา
ไมได ดวยเหตุผลตามที่กลาวมาแลว การแจงขอหา
ผูตองหาวาทําไมโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ของเจาพนักงานผูจับกุมจึงไมถูกตอง
1.2 นําไมเคลื่อนที่
สําหรับขอหาการนําไมเคลื่อนที่โดย
ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ป  า ไม
พุทธศักราช 2484 มาตรา 39 การวินิจฉัยตองเริ่ม
ที่มาตรา 38 ซึ่งบัญญัติวา “บทบัญญัติในสวนนี้ให
ใชบังคับแกกรณีการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่
ตอไปภายหลังที่…
…
(3) นําไม…เขามาในราชอาณาจักร ไปถึง
ดานศุลกากรหรือดานตรวจศุลกากรทีน่ าํ เขามาแลว
…”
บทบัญญัตใิ นสวนนีห้ มายความถึง สวนที่

การทําไมในพื้นที่ปาและพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ...
พยงค ฉัตรวิรุฬห

1 การนําเคลื่อนที่ไมสักจํานวนดังกลาวมีแหลง
กํ า เนิ ด ในสหภาพพม า เมื่ อ นํ า เข า มาในราช
อาณาจักรไทย กรณีตองดวยมาตรา 38(3) การที่ไม
ดังกลาวไปถึงดานศุลกากรหรือดานตรวจศุลกากร
เปนกรณีการเสียภาษีที่ดานศุลกากร การนําไม
เคลื่ อ นที่ ต  อ ไปภายหลั ง ที่ เ สี ย ภาษี ศุ ล กากรแล ว
โดยทางปฏิบัติไมจํานวนดังกลาวตองเขาไปที่ดาน
ปา ไม ซึ่ งการนํ า เคลื่ อ นที่ ต อ ไปตอ งปฏิบัติต าม
พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 เมื่อไมมี
ใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่จึงเปนความผิด
ตามมาตรา 39
2. ไม ที่ มิ ใ ช ไ ม ห วงห า มมี แ หล ง กํ า เนิ ด
นอกราชอาณาจักรไทย แตนาํ มาปลูกในพืน้ ทีป่ า ใน
ราชอาณาจักร
2.1 ทําไม
ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ว  า นายพิ ชั ย ฯ
(นามสมมติ) ไดซอื้ ทีแ่ ปลงหนึง่ ในจังหวัดอุทยั ธานี
เนื้อที่ 50 ไร ตอมาไดวาจางใหปลูกปาไมยูคาลิปตัส
เต็มพืน้ ทีแ่ ตเมือ่ ตรวจสอบแลวปรากฎวามีการปลูก
ไมยูคาลิปตัสลํ้าเขาไปในพื้นที่ปา 10 ไร (ผูเขียน
วินจิ ฉัยโดยอางถึงพระราชบัญญัตปิ า ไมพทุ ธศักราช
2484 เทานั้น เพราะ พระราชบัญญัติอุทยานแหง
ชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 และ พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครอง
สัตวปา ไมสามารถปลูกปาได และผูเ ขียนจะอธิบาย
แงกฎหมายเฉพาะพื้นที่ 10 ไร ที่ปลูกไมยูคาลิปตัส
ในพื้นที่ปาเทานั้น สวนการปลูกไมยูคาลิปตัสใน
พืน้ ทีก่ รรมสิทธิข์ องตนเองจํานวน 50 ไร จะไดกลาว
ถึงในหัวขอตอไป)
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ไมยคู าลิปตัสจํานวน 10 ไร ทีป่ ลูกอยูใ น
พื้นที่ปาไมใชไมหวงหาม เนื่องจากไมยูคาลิปตัสมี
ถิ่นกําเนิดที่ประเทศออสเตรเลียไมสามารถออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนไมหวงหามตาม
มาตรา 7 การทําไมโดยไมไดขออนุญาตพนักงาน
เจาหนาที่จึงไมมีความผิดพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 และไมยูคาลิปตัส
ดังกลาวเปนสวนควบกับพื้นที่ปาแลวตามหลัก
สวนควบจึงกลายเปนพื้นที่ปาโดยมีรัฐเปนเจาของ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 144
ซึ่งบัญญัติวา “สวนควบของทรัพย หมายความวา
ส ว นซึ่ ง โดยสภาพแห ง ทรั พ ย ห รื อ โดยจารี ต
ประเพณีแหงทองถิ่นเปนสาระสําคัญในความเปน
อยู  ข องทรั พ ย นั้ น และไม อ าจแยกจากกั น ได
นอกจากจะทําลายทําใหบุบสลายหรือทําใหทรัพย
นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป
เจาของทรัพยยอ มมีกรรมสิทธิใ์ นสวน
ควบของทรัพยน้นั ”
แม ว  า ผู  ที่ ป ลู ก ไม ยู ค าลิ ป ตั ส ตั ด ไม ที่
ตนเองปลูกจะไมมีความผิดขอหาทําไมตามมาตรา
11 ดังกลาวแลวแตการกระทําดังกลาวเปนการ
กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปามี
ความผิดตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช
2484 มาตรา 54 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว  า “ ห า มมิ ใ ห ผู  ใ ด
ก อ สร า ง แผ ว ถางหรื อ เผาป า หรื อ กระทํ า ด ว ย
ประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือ
หรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น…”
2.2 นําไมเคลื่อนที่
การนําไมเคลือ่ นทีต่ อ งพิจารณาทีม่ าตรา
38 จะเห็นไดวา ไมยคู าลิปตัสดังกลาวนําเคลือ่ นทีไ่ ด
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กรณีไมตองดวยมาตรา 38 และมาตรา 39 เพราะ
ไม ใ ช ไ ม ห วงห า มจึ ง ไม ต  อ งมี ใ บเบิ ก ทางของ
พนักงานเจาหนาที่กํากับไปดวย
3. ไม ที่ มิ ใ ช ไ ม ห วงห า มมี แ หล ง กํ า เนิ ด
นอกราชอาณาจั ก รไทยแต นํ า มาปลู ก ในพื้ น ที่
ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
3.1 ทําไม
ขอเท็จจริงตามขอ 2.1 กรณีปลูกไม
ยูคาลิปตัสในที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง (การมีสทิ ธิครอบครองมี 2 ลักษณะคือ
การมีสทิ ธิครอบครองโดยทางราชการออกหนังสือ
รั บ รองการทํ า ประโยชน หรื อ น.ส. 3 ให ต าม
ประมวลกฎหมายที่ดินและการมีสิทธิครอบครอง
โดยข อ เท็ จ จริ ง ตามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชยมาตรา 1367-1369 ความแตกตางในสิทธิ
ครอบครองทั้งสองชนิดอยูในขั้นตอนของการใช
เปนพยานหลักฐาน น.ส. 3 เปนเอกสารที่ทาง
ราชการออกใหตามกฎหมายจึงเปนขอยุติที่เชื่อถือ
ไดวา ผูน นั้ มีสทิ ธิครอบครองตามเอกสารเปนพยาน
เอกสารทีม่ นี าํ้ หนัก สวนการมีสทิ ธิครอบครองโดย
ขอเท็จจริงเปนเรือ่ งของการยืนยันขอเท็จจริงโดยใช
พยานบุคคลจะเปนขอยุติที่เชื่อถือไดวาบุคคลใดมี
สิทธิครอบครองตองไดความจากการสืบพยาน
บุคคล เชน ผูที่ครอบครองที่ดินรอบที่ดินที่จะ
พิสูจน)
การนําไมยูคาลิปตัสมาปลูกในที่ดินที่
ตนเองเปนเจาของกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
เจาของทีด่ นิ เปนเจาของไมยคู าลิปตัสตามหลักสวน
ควบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
144 เนื่องจากไมยูคาลิปตัสไมใชไมหวงหาม ดวย
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เหตุผลตามที่อธิบายมาแลว การทําไมจึงไมมีความ
ผิดตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484
มาตรา 11
3.2 นําไมเคลื่อนที่
การนํ า ไม ยู ค าลิ ป ตั ส เคลื่ อ นที่ ก รณี
ไมตองดวยมาตรา 38 และมาตรา 39 แตอยางใด
เพราะไมใชไมหวงหาม เคยมีขอเท็จจริงเกิดขึ้น
ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี เจ า พนั ก งานตํ า รวจได จั บ กุ ม
ผูต อ งหาโดยแจงขอหาวากระทําความผิดฐานนําไม
เคลือ่ นทีโ่ ดยไมมใี บเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่
กํากับไปดวยและขอหาตามพระราชบัญญัตจิ ราจรฯ
สํ า หรั บ ข อ หาการนํ า ไม เ คลื่ อ นที่ โ ดยไม ไ ด รั บ
อนุญาตนั้น ผูกระทําการนําไมเคลื่อนที่ไมมีความ
ผิดแตอยางใด
4. ไมสกั หรือไมยางทีข่ นึ้ อยูใ นพืน้ ทีป่ า ใน
ราชอาณาจักรไทย
4.1 ทําไม
ไมสกั และไมยางทัว่ ไปในราชอาณาจักร
ไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก ตาม
พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 7
การทําไมจงึ ตองขออนุญาตตามมาตรา 11 มี 3 กรณี
คือการอนุญาตรายยอย การอนุญาตโดยใหสมั ปทาน
และการอนุญาตโดยการผูกขาด
4.2 นําไมเคลื่อนที่
การนํ า ไม สั ก และไม ย างซึ่ ง เป น ไม
หวงหามเคลือ่ นทีก่ รณีตอ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดย
ตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไป
ดวยตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484
มาตรา 39 เปนการตอเนือ่ งจากการทําไม ซึง่ มาตรา
38 บั ญ ญั ติ ไ ว ความว า “ บทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นนี้
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ให ใ ชบังคับ แกก รณีก ารนํ า ไม …เคลื่ อ นที่ ต  อ ไป
ภายหลังที่
(1) นําไม…ที่ไดรับใบอนุญาตใหทํา
หรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตไป
ถึงสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตแลว
…”
5. ไมสกั หรือไมยางทีน่ าํ มาปลูกในพืน้ ทีท่ ี่
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
5.1 ทําไม
การที่เจาของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองปลูกไมสักหรือไมยางในที่ดินที่
ตนเองเปนเจาของ แมวาไมสักหรือไมยางเปน
ไมหวงหามไมวาจะขึ้นอยูที่ใดตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 แตการทําไมจะ
ตองขออนุญาตพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 11
หรือไม ในทางปฏิบัติ พนักงาน เจาหนาที่ กรม
ปาไมอา งวาตองมีการขออนุญาตในขณะทีช่ าวบาน
หรือผูที่ปลูกไมสักกรณีนี้ก็ไมทราบชัดเจนวาตอง
ขออนุญาตหรือไม ขณะที่ผูเขียนปฏิบัติงานอยูใน
คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับทราบวามีปญหา
ระหวางชาวบานและเจาหนาที่รัฐกรณีการขอตัด
ไมสักในที่ดินที่ชาวบานปลูกเองหลายราย ผูเขียน
จึงขออธิบายประเด็นขอกฎหมายดังนี้
1. พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช
2484 บังคับใชในพื้นที่ปา ซึ่งไดกลาวมาแลว การ
ทําไมตองมีการอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 3
กรณี คือ การอนุญาตรายยอย การอนุญาตโดยให
สั ม ปทานและการอนุ ญ าตโดยการผู ก ขาด ตาม
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มาตรา 11 เปนกรณีการทําไมหวงหามในพื้นที่ปา
หากจะตีความวามาตรา 11 บังคับใชกบั ไมหวงหาม
ที่ขึ้นในที่ดินของเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองเปนการตีความทีข่ ดั กับขอเท็จจริงและ
เหตุผล
2. ไม สั ก หรื อ ไม ย างที่ ขึ้ น ในที่ ดิ น ที่
เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เจาของ
ทีด่ นิ ทีเ่ ปนเจาของทรัพยมกี รรมสิทธิใ์ นไมสกั หรือ
ไมยางซึง่ เปนสวนควบของทรัพยดว ยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 144 ดังนัน้ เจาของ
ทีด่ นิ เปนเจาของไมสกั หรือไมยางทีต่ นเองปลูกตาม
หลักกรรมสิทธิ์มีสิทธิที่จะใชสอย จําหนายไดซึ่ง
ดอกผลมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินจาก
บุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวาง
มิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นโดย
มิชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1336 ซึ่งบัญญัติวา “ภายในบังคับ
แหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและ
จําหนายทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผลแหง
ทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง
ทรัพยสนิ ของตนจากบุคคลผูไ มมสี ทิ ธิจะยึดถือไว
และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับ
ทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย” เจาของ
ทีด่ นิ มีกรรมสิทธิใ์ นไมสกั หรือไมยางซึง่ เปนทรัพย
สวนควบจึงไมมีเหตุผลใดที่จะตองไปขออนุญาต
ใครในการจัดการกับทรัพยสนิ ทีต่ นเองมีกรรมสิทธิ์
การขออนุญาตทําไมหวงหามตามมาตรา 11 จึง
หมายความถึงไมหวงหามที่ขึ้นอยูในปาไมอาจ
ตีความมาถึงไมหวงหามที่ขึ้นในที่ดินเอกชนอัน
เปนการกาวลวงหลักกฎหมายเรื่องกรรมสิทธิ์ของ
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เอกชนตามที่มาตรา 1336 ใหสิทธิไว การตัดไมสัก
หรือไมยางในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง หากจะมีการแจงพนักงานเจาหนาที่ก็
เพียงใหมาตรวจสอบวาไมที่จะตัดนั้นมิใชเปนการ
ตัดไมในปา จึงไมใชการขออนุญาตตัดไมทตี่ นเองมี
กรรมสิทธิ์แตอยางใด
3. พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช
2484 มาตรา 14 บัญญัตวิ า “ผูร บั อนุญาตทําไมตอ ง
เสียคาภาคหลวง…” และตามมาตรา 14 ทวิ บัญญัติ
วา “บทบัญญัติมาตรา 14 มิใหใชบังคับแกผูรับ
อนุญาตทําไมสักที่ขึ้นอยูในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ เพือ่ ใชสอยสวนตัว และ
มิใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตทําไมยางที่ขึ้นอยู
ในที่ดินที่มี น.ส. 3 หรือโฉนดที่ดินตามประมวล
กฎหมายทีด่ นิ เพือ่ ใชสอยสวนตัว” บทบัญญัตติ าม
มาตรา 14 และมาตรา 14 ทวิ ที่อางมานี้ตีความ
สอดคล อ งกั น ว า การเสี ย ค า ภาคหลวงเป น กรณี
บั ง คั บ ใช กั บ การทํ า ไม ห วงห า มในพื้ น ที่ ป  า ตาม
มาตรา 11 เทานั้นแตการทําไมสักที่ขึ้นในที่ดินมี
โฉนดที่ดินและไมยางในที่ดินมี น.ส. 3 หรือโฉนด
ไมตองเสียคาหลวงก็เทากับเปนการรับรองหลัก
กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1336 วาไมนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของ
ที่ดินมิใชของรัฐ จึงเก็บคาภาคหลวงไมได
5.2 นําไมเคลื่อนที่
เนื่ อ งจากไม สั ก และไม ย างทั่ ว ไปใน
ราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปนไมหวงหาม
ประเภท ก ตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช
2484 มาตรา 7 การนําไมเคลือ่ นทีอ่ ยูใ นบังคับมาตรา
38 จึงตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาทีก่ าํ กับ
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ไปดวยตามมาตรา 39 (บทบัญญัตมิ าตรา 38 และ 39
ไดอางมาแลว)
6. ไมหวงหามที่มิใชไมสักหรือไมยางที่
ขึ้นอยูในปาในราชอาณาจักร
6.1 ทําไม
การเป น ไม ห วงห า ม ไม ว  า จะเป น
ประเภทใดใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราชมาตรา 7 การ
ทําไมจึงตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
โดยการอนุญาตมีได 3 กรณี ตามทีก่ ลาวมาแลวตาม
มาตรา 11
6.2 นําไมเคลื่อนที่
การนําไมหวงหามเคลือ่ นทีอ่ ยูใ นบังคับ
มาตรา 38(1) จึงตองมีใบเบิกทางของพนักงาน
เจาหนาที่กํากับไปดวยตามมาตรา 39
7. ไม ห วงห า มที่ มิ ใ ช ไ ม สั ก หรื อ ไม ย าง
ที่ นํ า มาปลู ก ในที่ ดิ น ที่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง
7.1 ทําไม
พระราชบัญญัตปิ า ไมพทุ ธศักราช 2484
มีผลบังคับในราชอาณาจักรไทยทีเ่ ปนพืน้ ทีป่ า ตาม
มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติวา “ปา” หมายความวา ที่ดิน
ที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน ซึ่งไม
หวงหามกําหนดโดยการออกพระราชกฤษฎีมาตรา
7 แตการทําไมทจี่ ะตองมีการอนุญาตสําหรับการทํา
ไมหวงหามตามมาตรา 11 ไมหวงหามนั้นตองเปน
ไมที่ขึ้นอยูในพื้นที่ปาตามมาตรา 4 ดังนั้นไมหวง
หามที่มิใชไมสักหรือไมยางที่นํามาปลูกในที่ดินมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ไมอยูในบังคับที่
จะต อ งขออนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
มาตรา 11
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7.2 นําไมเคลื่อนที่
ไม ห วงห า มที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก า
กําหนดใหเปนไมหวงหามแลว แมวาการทําไมจะ
ไมตอ งขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เนือ่ งจาก
ไมใชไมสักหรือไมยาง และไมไดขึ้นอยูในพื้นที่ปา
แตการนําไมหวงหามดังกลาวเคลือ่ นทีอ่ ยูใ นบังคับ
มาตรา 38 (2) จึงตองมีใบเบิกทางของพนักงาน
เจาหนาที่ กํากับไปดวยตามมาตรา 39

สรุป
การทําไมและการนําไมเคลื่อนที่สําหรับ
ไมสกั หรือไมยาง ไมหวงหามทีม่ ใิ ชไมสกั หรือไมยาง
หรือไมทไี่ มใชไมหวงหามหรือไมทนี่ าํ เขามาในราช
อาณาจักรไทยมีผลบังคับตามกฎหมายแตกตางกัน
แต ก ารปฏิ บั ติ ใ นทุ ก วั น นี้ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ทีม่ อี าํ นาจในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปาไม
ยั ง ปฏิ บั ติ ไ ม ส อดคล อ งกั น กั บ บทบั ญ ญั ติ แ ละ
เจตนารมณของกฎหมาย สงผลใหเกิดปญหาทั้ง
ดานความเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมาย การ
ขาดความชั ด เจนและแน น อนในการปฏิ บั ติ
เจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของจึงตองทําความเขาใจใหชดั เจน
ถองแทเพื่อหลีกเลี่ยงขอกลาวหาวาเจาหนาที่ไมมี
ประสิทธิภาพหรือมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
ไมเปนธรรม

เอกสารและสิ่งอางอิง
พยงค ฉัตรวิรฬุ ห. 2550. กฎหมายวาดวยการปาไม.
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ไทยลื้อ
อภิชาต ภัทรธรรม1
----------------------------ชาวชนเผา “ไทยลือ้ ” ไดอพยพยายถิน่ ฐาน
เขาประเทศไทยมาชานาน มีประวัติความเปนมา
วิ ถี ชี วิ ต และมี ข  อ มู ล อื่ น ๆ ที่ น  า สนใจ ผู  เ ขี ย น
บทความไดรวบรวมขอมูลของชาวไทยลือ้ มานําเสนอ
ไว ดังตอไปนี้
ประวัติความเปนมาของชนเผาชาวไทยลื้อ
ชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทย
นั้ น มี อ ยู  ด  ว ยกั น หลายชนเผ า อาทิ เ ช น ชนเผ า
กะเหรีย่ ง มง มูเซอ จีนฮอ อาขา ไทยใหญ และอีก
มากมายหลายชนเผา ซึง่ ตางก็มปี ระวัตคิ วามเปนมา
ความเปนอยู และเอกลักษณของแตละเผาทีม่ คี วาม
แตกตางกันออกไป “ไทลื้อ” ก็เปนชาวไทยภูเขา
อีกชนเผาหนึง่ ทีม่ ถี นิ่ อาศัยอยูใ นประเทศไทยเหมือน
กับชนเผาอื่นๆ แตชุมชนชาวไทลื้อถือเปนชุมชน
ทีม่ คี วามเขมแข็ง มีการรวมกลุม กันจัดกิจกรรมเพือ่
กระชับความสัมพันธในชุมชนอยูอยางสมํ่าเสมอ
ซึ่ ง กิ จ กรรมที่ ถื อ ได ว  า เป น กิ จ กรรมระดั บ โลก
เลยทีเดียว นัน่ ก็คอื “งานสืบสานตํานานไทลือ้ โลก”
นอกจากนี้ สารานุกรมเสรี (2553) ไดระบุขอมูล
เพิม่ เติมไววา ไทลือ้ หรือไตลือ้ เปนชาวไทกลุม หนึง่
ที่มีถิ่นฐานเดิมอยูในแถบสิบสองปนนา ของจีน มี
เอกลักษณที่โดดเดน คือ การใชภาษาไทยลื้อ และ
1

ยังมีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอื่นๆ เชน การ
แตงกาย ศิลปะและประเพณีตางๆ
เดิมชาวไทลื้อมีจุดศูนยกลางอยูที่ “แควน
สิบสองปนนา” บริเวณมณฑลยูนนาน ทางตอนใต
ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น แต ด  ว ยเหตุ ผ ล
ทางการเมืองและการปกครองทีไ่ ดมกี ารกวาดตอน
ผู  ค นชาวไทลื้ อ ลงมาทางใต โดยเฉพาะในช ว ง
รัตนโกสินทรตอนตน เมื่อประเทศไทยตองทําศึก
เพื่ อ ขั บ ไล พ ม า ออกจากล า นนา และยึ ด เมื อ ง
เชียงแสนของพมาได จากนั้นกองทัพของเจานาย
ฝ า ยเหนื อ โดยการนํ า ของเจ า กาวิ ล ะ เจ า เมื อ ง
เชียงใหมในขณะนัน้ ไดยกทัพขึน้ ไปตีเมืองสิบสอง
ปนนาแลวจึงถือโอกาสอพยพผูคนลงมาดวย ซึ่ง
ในปจจุบนั ชาวไทลือ้ ไดตงั้ ถิน่ ฐานอยูก ระจัดกระจาย
อยูทั่วไปในประเทศจีน พมา ลาว เวียดนาม และ
ในประเทศไทย (เชียงรายโฟกัส, 2553)
เชียงตุง (2553) ไดกลาวถึงประวัติชาว
ไทยลื้อไววา เดิมชาวไทลื้อมีถิ่นที่อยูอาศัยบริเวณ
หัวนํา้ ของ (นํ้าโขง) เมืองลื้อหลวง ชาวจีนเรียกวา
“ลือแจง” ตอมาไดเคลื่อนยายลงมาอยูบริเวณเมือง
หนองแส หรือทีเ่ รียกวาคุนหมิงในปจจุบนั แลวยาย
ลงมาสูล มุ นํา้ ของ (นํา้ โขง) สิบสองปนนาในปจจุบนั
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และเมื่อประมาณศตวรษที่ 12 จึงเกิดวีรบุรุษชาว
ไทลื้อที่ชื่อวา “เจาเจื๋องหาญ” ไดรวบรวมหัวเมือง
ตางๆ ในสิบสองปนนาปจจุบันตั้งเปนอาณาจักร
แจลื้อ (จีนเรียกเซอลี่) โดยไดตั้งศูนยอํานาจการ
ปกครองเอาไวที่หอคําเชียงรุง เปนเวลานานกวา
790 ป ตอมาในยุคสมัยของเจาอิน่ เมืองขึน้ ครองราชย
ในชวงระหวางป ค.ศ. 1579 - 1583 (พ.ศ. 2122 2126) ไดแบงเขตการปกครองเปน 12 หัวเมือง
แตละหัวเมืองใหมที ที่ าํ นา 1,000 หาบขาว (เชือ้ พันธุ
ขาว) ตอหนึ่งหัวเมืองจนถึงปจจุบัน ซึ่งเขตการ
ปกครองทั้ง 12 หัวเมือง มีดังตอไปนี้
1. ป น นาเชี ย งรุ  ง ประกอบด ว ย 2
เมือง ไดแก เมืองเชียงรุง และเมืองฮํา
2. ป น นาเมื อ งแจ ประกอบด ว ย 3
เมือง ไดแก เมืองออง เมืองงาด และเมืองแจ
3. ป น นาเมื อ งหน ประกอบด ว ย 2
เมือง ไดแก เมืองปาน และเมืองหน
4. ป น นาเมื อ งเจี ย งเจื่ อ ง ประกอบ
ดวย 2 เมือง ไดแก เมืองฮาย และเมืองเจื่อง
5. ปนนาเจียงลอ ประกอบดวย 4 เมือง
ไดแก เมืองมาง เมืองงาม เมืองลางเหนือ และเมือง
เจียงลอ
6. ป น นาเมื อ งลวง ประกอบด ว ย 1
เมือง ไดแก เมืองโลง
7. ป น นาเมื อ งลา ประกอบด ว ย 2
เมือง ไดแก เมืองบาง และเมืองลา
8. ป น นาเมื อ งฮิ ง ประกอบด ว ย 2
เมือง ไดแก เมืองวัง และเมืองฮิง
9. ป น นาเมื อ งล า ประกอบด ว ย 2
เมือง ไดแก เมืองบาน และเมืองลา
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10. ป น นาเมื อ งพง ประกอบด ว ย 2
เมือง ไดแก เมืองหยวน และเมืองพง
11. ปนนาเมืองอู ประกอบดวย 2 เมือง
ไดแก เมืองอูใต และเมืองอูเหนือ (ปนนาเมืองนี้ตก
เปนเขตแดนลาวลานชาง สมัยฝรั่งเศสปกครอง
ประเทศลาวจนถึงปจจุบัน)
12. ป น นาเจี ย งตอง ประกอบด ว ย 4
เมือง ไดแก เมืองบอลา เมืองอีงู เมืองอีปง และเมือง
เจียงตอง
ชวงระหวางป ค.ศ. 1782 - 1813 (พ.ศ.
2325 - 2356) ชาวไทลือ้ ไดถกู พระยากาวิละทําการ
กวาดตอน ลงมาลักษณะเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง
และในป ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) เหมาจูซี้ (เหมาเซตุง)
ไดทาํ การยึดอํานาจการปกครอง และไดนาํ ระบอบ
คอมมิ ว นิ ส ต ม าใช มี ก ารริ ด รอนอํ า นาจเจ า ฟ า
ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทําใหเจาหมอม

ภาพที่ 1 แผนทีส่ งั เขปแสดงเสนทางการอพยพของไทยลือ้
ที่มา :ไทยลื้อ (2553)
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คําลือ เจาฟาในขณะนั้นตองสูญสิ้นอํานาจลงในป
ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ชาวไทลือ้ ในสิบสองปนนาจึง
ไดทยอย หลบหนีออกจากเมืองอยางตอเนือ่ ง ตอมา
ในป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) เหมาเซตุงไดปฏิวัติดาน
วัฒนธรรมครั้งใหญ ทําใหชนเผาไทลื้อในสิบสอง
ป น นาหลบหนี อ อกจากเมื อ งมากที่ สุ ด เป น
ประวัตกิ ารณ โดยไดหลบหนีออกจากเมืองไปหลาย
ทิศทาง แยกออกไดดังนี้
สายที่ 1 เขาสูเมืองเชียงตุง ประเทศพมา
สายที่ 2 เขาสูเมืองยอง ประเทศพมา
สายที่ 3 เขาสูเมืองสิงห เมืองอู
สายที่ 4 เ ข  า สู  ป ร ะ เ ท ศ ล า ว แ ล ะ
ประเทศไทย (ภาพที่ 1)
ทั้งนี้ การเคลื่อนยายถิ่นฐานชาวไทลื้อ มี
สาเหตุหลายประการดวยกัน อาทิเชน
1. การถูกกวาดตอน
2. เหตุบานการเมือง การปกครอง
3. ติดตามญาติพนี่ อ งทีเ่ คลือ่ นยายถิน่ ฐาน
มากอนแลว
4. หาแหลงทํากินที่มีความอุดมสมบูรณ
และมีความสงบสุขรมเย็น มีภมู ปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม
ไทยลื้อในประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทย ชาวไทลือ้ ไดเขามา
ตัง้ ถิน่ ฐานกระจายอยูใ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ไม
วาจะเปนในอําเภอสะเมิง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม อําเภอแมสาย อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน อําเภอเมือง อําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปาง อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอ
เชียงกลาง อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน และอําเภอ
เชียงมวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งในจังหวัดพะเยานั้น มีความหนาแนนของ
ประชากรไทลือ้ และการรักษาขนบธรรมเนียมของ
ตัวเองไวไดเปนอยางดีจึงอาจกลาวไดวา “จังหวัด
พะเยาเปนศูนยกลางชาวไทลื้อในประเทศไทย”
(เชียงรายโฟกัส, 2553)
สํ า หรั บ ในประเทศไทยชนเผ า ไทลื้ อ ได
อพยพมาตั้งบานเรือนอยูหลายจังหวัด (เชียงตุง,
2553) ดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
อําเภอแมสาย อําเภอแมจนั อําเภอเชียงแสน อําเภอ
เชียงของ อําเภอเวียงแกน อําเภอแมสรวย อําเภอ
เวียงปาเปา อําเภอแมฟา หลวง อําเภอเทิง และในพืน้ ที่
อําเภอพาน
2. จังหวัดเชียงใหม ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
อําเภอสะเมิง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอวังเหนือ และ
ในพื้นที่อําเภอแมอาย
3. จังหวัดลําพูน ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
อําเภอบานธิ อําเภอปาซาง อําเภอบานโฮง และ
อําเภอลี้
4. จังหวัดลําปาง ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
อําเภอแมทะ และอําเภอเมืองลําปาง
5. จังหวัดพะเยา ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงมวน อําเภอจุน และอําเภอ
ปง
6. จั ง หวั ด น า น ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู  ใ นพื้ น ที่
อําเภอปว อําเภอสองแคว และอําเภอทุงชาง
7. จังหวัดแพร ตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ นพืน้ ทีห่ ลาย
อําเภอ
ชาวไทลื้อในปจจุบัน
นับเวลาไดกวา 200 ป ที่ชาวไทลื้อเขามา
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ตั้งรกรากในประเทศไทย จากระยะเวลาที่ยาวนาน
อี ก ทั้ ง วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายจากภายนอกรุ ก
เขามา ก็ยอ มกอใหการเปลีย่ นแปลงตอความเปนอยู
ของชาวไทลื้อ ไมเวนแมแตศูนยกลางชุมชนไทลื้อ
อยางสิบสองปนนา ที่แมจะยังคงรักษาหมูบาน
ไทลือ้ อายุกวา 1,000 ป ไวได แตสว นหนึง่ ก็เปนไปเพือ่
การทองเทีย่ ว
เมือ่ กลาวถึงความเปลีย่ นแปลงของชาวไทลือ้
ในประเทศไทย อาจกลาวไดวา หากไมมกี ารสืบสาน
และอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมกันไว ความเปนไทลือ้ นาจะ
หายไปเชนกัน แตสาํ หรับชาวไทลือ้ ในจังหวัดพะเยา
นัน้ คอนขางทีจ่ ะคงความเปนไทลือ้ อยูม าก เนือ่ งจาก
โรงเรียนบางแหงในจังหวัดพะเยาไดสงเสริมการ
ศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งราวของชาวไทลือ้ มากขึน้ โดยมี
การศึกษาในรูปแบบ ของกิ จ กรรมชุ ม นุ ม หรื อ
กิ จ กรรมงานวั น อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทลือ้ และนอกจากนัน้ ในระดับมหาวิทยาลัยยังได
มีการศึกษาเกี่ยวกับไทลื้อ อีกดวย เชน สถาบัน
ชาติพนั ธุแ ละสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ไดเปดสอนสาขาวิชาไทลือ้ ศึกษา ในระดับปริญญาตรี
และยังมีวชิ าอืน่ ๆ อีกมากมายทีเ่ ปนการศึกษาคนควา
เกีย่ วกับกลุม ชาติพนั ธุใ นอนุภมู ภิ าค ลุมแมนํ้าโขง
ดังนัน้ ความเปนไทลือ้ และเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม รวมถึงประเพณีอันดีงามทั้งหลายของ
ไทลื้อ คงจะไมสญ
ู หายไปอยางงายดายนัก หากยังมี
ผูท ใี่ หความสนใจและผูท เี่ ปนชาวไทลือ้ ยังใหความ
สําคัญกับชาติพันธุของตนเองดังเชนที่เปนอยูใน
ปจจุบัน (เชียงรายโฟกัส, 2553)
วิถีชีวิต และเอกลักษณชาวไทลื้อ
การตัง้ ถิน่ ฐานบานเรือน
ชาวไทลื้อสวนมากจะตั้งถิ่นฐานอยูใกลกับสายนํ้า

ไทยลื้อ
อภิชาต ภัทรธรรม

จุดทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ ชาวไทลือ้ ก็จะตัง้ ถิน่ ฐาน
บริเวณดังกลาว เนื่องจากชาวไทลื้อมักประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม มี การปลู กพื ชผั กไว สํ า หรั บ
บริโภคเอง ไมทําลายสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่
ที่ตนเองอยูอาศัย แมแตจะเก็บฟนมาใชก็จะเลือก
เอาแตกิ่งที่แหงตาย แลวจึงตัดแตงมาทําเปนฟน
วิถีชีวิตความเปนอยูหลายๆ อยางของชาวไทลื้อ
สามารถเรียกไดวา มีเอกลักษณในตัวเอง ไมวา จะเปน
บ า นเรื อ น ซึ่ ง หากเป น บ า นไทลื้ อ ดั้ ง เดิ ม ก็ จ ะมี
ลักษณะเปนบานใตถนุ สูง หลังคาสูงมุงดวยหญาคา
ฝาบานทําดวยไมไผขัดแตะ และมี “ปุมปุก” หรือ
ชัน้ ยกระดับกอนบันไดขัน้ แรก ใชเปนทีว่ างรองเทา
หรือเปนบานไมที่มุงหลังคาดวยแปนเกล็ด ชาว
ไทลือ้ มีชวี ติ ทีค่ ลายคลึงกับชาวไทยหรือชนเผาอืน่ ๆ
ทางภูมิภาค คือ มีการสรางบานเรือนเปนบานไม
มีใตถุนสูง มีครัวไฟบนบาน ใตถุนเลี้ยงสัตว แต
ในปจจุบนั วิถชี วี ติ ไดเปลีย่ นไป การสรางบานเรือน
ก็เปลีย่ นแปลงไปดวย บานทีย่ งั คง (ภาพที่ 2) สภาพ
เปนเรือนไมแบบเดิมยังพอจะมีใหเห็นบางในบาง
ชุมชน เชน บานหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
(สารานุกรมเสรี, 2553) เมือ่ ชนเผาชาวไทลือ้ จะสราง
บานเรือนก็จะมีเพื่อนฝูงบานใกลเรือนเคียงมาชวย
ลงมือลงแรงรวมกันสรางจนเสร็จภายใน วันเดียว
คลายคลึงกับประเพณีลงแขกเกี่ยวขาวของคนไทย
จากนั้นเมื่อบานสรางเสร็จก็จะมา “กินหอมตอม
ม ว น” หรื อ คล า ยกั บ การขึ้ น บ า นใหม รวมทั้ ง
เปนการเลีย้ งขอบคุณผูค นทีไ่ ดมาชวยสรางบานอีก
ดวย (เชียงรายโฟกัส, 2553)
นอกจากนี้ เชียงตุง (2553) ยังไดระบุขอ มูล
สนับสนุนไวอีกวา วิถีชีวิตความเปนอยูของชาว
ไทลือ้ มักจะตัง้ บานเรือนหรือหมูบ า นตามทําเลทีม่ ี
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ภาพที่ 2 ลักษณะบานของไทยลื้อ
ที่มา : ไทยลื้อ (2553)

ภาพที่ 3 ลักษณะชุมชนหมูบานของไทยลื้อ
ที่มา :ไทยลื้อ (2553)

แมนํ้าลําคลองอยูใกลหมูบาน และสะดวกในการ
เพาะปลูก ดําเนินชีวติ แบบเรียบงาย พอเพียง พึง่ พา
ตนเอง ชาวไทลือ้ มักจะอยูร วมกันเปนกลุม มีความ
เอือ้ อาทรซึง่ กัน (ภาพที่ 3) และกัน การสรางบาน
เรือนแตละหลังในหมูบ า น คนทัง้ หมูบ า นจะมาชวย
กัน เวลาเก็บเกีย่ วขาวก็จะชวยกัน ใหเสร็จไปทีละเจา
แตเจาของนานั้นตองไดไปชวยเขามากอนแลว ถา
หนุมสาวคนใดเกียจคราน พอแมบาวสาวจะตั้งขอ
รังเกียจ ไมยอมใหแตงงานดวย
การแตงกาย
เครื่ อ งแต ง กายของชาวไทลื้ อ ก็ มี ค วาม

โดดเดนไมเหมือนใครเชนกัน ผูชายจะสวมเสื้อ
แขนยาว แลวสวมทับดวยเสื้อกั๊กที่ปกลวดลาย
สวยงาม สวมกางเกงมอฮอมขายาว โพกหัวดวยผา
สีขาวหรือชมพู สวนผูหญิงจะสวมเสื้อแขนยาวที่
เรียกวา “เสือ้ ปด ” และนุง ซิน่ ลือ้ สะพายกระเปายาม
และนิยมโพกศีรษะดวยผาขาวหรือชมพู ซึ่งผูเฒา
ชาวไทลือ้ บางคนยังคงแตงกายในลักษณะเชนนีอ้ ยู
(ภาพที่ 4) (เชียงรายโฟกัส, 2553)
ภาษา
สําหรับภาษาก็เปนเอกลักษณทสี่ าํ คัญของ
ไทลื้อ เนื่องจากชาวไทลื้อมีภาษาพูดและตัวอักษร

ภาพที่ 4
การแตงกายของ
ไทยลื้อ
ที่มา : ไทยลื้อ
(2553)
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เขียนใชเองมาชานาน โดยภาษาไทลื้อนั้นจัดอยูใน
กลุม ภาษาตระกูลไท (ไต) และคําบางคําก็คลายกับ
ภาษาเหนือ ทั้งนี้ ภาษาเหนือนั้นนาจะมีรากฐาน
มาจากภาษาไทลื้อ คําบางคําคลายคลึงกัน จึงไมนา
แปลกใจที่คนพูดภาษาคําเมืองไดมักจะพูดคุยกับ
ชาวไทลื้อในแควนสิบสองปนนาไดอยางเขาใจดี
(เชียงรายโฟกัส, 2553)
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ชาวไทลือ้ สวนใหญเปนพุทธศาสนิกชนที่
เครงครัด นิยมสรางวัดในชุมชนตางๆ แทบทุก
ชุมชน ทั้งยังตกแตงดวยศิลปะและสถาปตยกรรม
ที่เปนเอกลักษณงดงาม มีการบูรณะ ซอมแซมให
คงสภาพดีอยูเสมอแมในปจจุบัน ดังนั้น ชาวไทลื้อ
จึงยังคงยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา มีประเพณีทเี่ กีย่ ว
เนื่ อ งกั บ ศาสนามากมาย ไม ว  า จะเป น ประเพณี
ตานกวยสลาก (สลากภัตร) ประเพณีสงกรานต และ
ประเพณีขึ้นธาตุ เปนตน (ภาพที่ 5) วัดที่เปน
สถาปตยกรรมแบบไทลื้อก็ยังไดรับการยกยองวา
งดงามมากอีกดวย มีเอกลักษณทหี่ ลังคาโบสถหรือ
วิหารจะเปน 2 ชัน้ หลังคาชัน้ ลางยาวคลุมตัวอาคาร

มุ ม ชายคาประดั บ ด ว ยไม แ กะสลั ก รู ป สั ต ว ป  า
หิมพานต ตัวอยางเชน วิหารวัดแสนเมืองมา อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนวิหารแบบลื้อที่มีความ
เกาแก มีลวดลายบนหนาบันทีม่ คี วามสวยสดงดงาม
มาก ภายในโบสถหรือวิหารนอกจากจะมีพระประธาน
ประดิษฐานอยูแ ลว ในวัดไทลื้อจะมีพระพุทธรูปไม
ที่แกะสลักจากไมซอ เรียกวาพระเจาไมซอองค
เล็กๆ ประดิษฐานอยูขางพระประธาน อีกทั้งยัง
ประดับดวยตุงหรือธงแขวนอยูหลายผืน ชาวลื้อ
นิยมทําบุญถวายดวยตุง (ภาพที่ 6) ดวยมีความ
เชื่ อ ที่ ว  า เมื่ อ เสียชีวิตแลวจะไดเกาะชายตุงขึ้นสู
สรวงสวรรค์ สิง่ ตางๆ เหลานีล้ ว นแตเปนสิง่ มีคณ
ุ คา
ทางดานศิลปวัฒนธรรม จึงมีผูตองการจะรักษาไว
ไมใหสญ
ู หาย หนทางหนึง่ ทีจ่ ะรักษาไวได ก็คอื การ
จุดประกายใหเห็นความสําคัญของสิ่งๆ นั้น ดวย
เหตุ ผ ลนี้ จึ ง เป น ที่ ม าของการจั ด งาน “สื บ สาน
ตํานานไทลือ้ ” ขึน้ มาในทีส่ ดุ (เชียงรายโฟกัส, 2553)
อุปนิสัยใจคอ
ชาวไทลื้อเปนผูที่มีอุปนิสัยใจคอไมชอบ
ความรุนแรง รักสงบ รักความสะอาด เรียบรอย

ภาพที่ 5 การติดเงินเพื่อนําไปติดทานถวายผาปา

ภาพที่ 6 การปกตุง (ธง) กอเจดียทรายวันสงกรานต

ที่มา : ไทยลื้อ (2553)

ที่มา : ไทยลื้อ (2553)
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รักสวยรักงาม มีจติ ใจเยือกเย็น สุขมุ ซือ่ สัตย สุจริต
มุงมั่น อดทน มีความขยันหมั่นเพียร ออนนอม
ถอมตน ออนหวาน เคารพนับถือพอแม ผูมีอาวุโส
ปูยา ตาทวด และบรรพบุรุษ (เชียงตุง, 2553)
การประกอบอาชีพ
ชาวไทลื้อในปจจุบัน สวนใหญประกอบ
อาชีพทําไรทํานา เลี้ยงสัตว คาขาย รับราชการ
เปนตน (เชียงตุง, 2553)
จุดเดนและความภาคภูมิใจของชาวไทลื้อ
ชาวไทยลือ้ มีจดุ เดนและความภาคภูมใิ จ ดัง
ตอไปนี้ (เชียงตุง, 2553)
1. ความรักหมูคณะ และรักชาติกําเนิดมี
เอกลักษณทางภาษา การแตงกายเปนของตนเอง
2. มีความรักสงบ รูรักสามัคคี มีเมตตา
ซื่อสัตย
3. มีความสันโดษ มักนอย
4. มีความเพียร มุง มัน่ ขยัน อดทน มุมานะ
5. ยึดมัน่ ใน ชาติ ศาสนา พราะมหากษัตริย
ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมประเพณี
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดงของไทลื้อที่สําคัญ ไดแก
ฟอนดาบ ฟอนเจิง ตบมะพาบ ฟอนนก ฟอนปอย
บัง้ ไฟ ขับเปาป ขับปาหาโหล (เขาปาหาฟน) ขับโลง
นํ้า โลงหนอง (ลงนํ้า) ขับเกี้ยวบาว – สาว (เชียงตุง,
2553)
วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมประเพณีของไทลือ้ ทีส่ าํ คัญเชน
การบวชลูกแกว ตานธรรม ตานกวยสลาก ตานเขา
พรรษา ออกพรรษา ฮองขวัญควาย แฮกนา เลี้ยง
ผีเมือง เตวดาเฮือน (เทวดาเรือน) ผีหมอนึ่ง เตาไฟ
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ผิดผีสาว สืบชะตาหลวง กินแขก ประเพณีสงกรานต
สูมาดําหัวผูเ ฒาผูแ ก ซึง่ เทศกาลทัง้ 12 เดือน มีดงั นี้
(เชียงตุง, 2553)
เดือนเจี๋ยง (เดือนอาย) ปอยขึ้นพระธาตุ
ขึ้นเรือนใหม กินแขก (แตงงาน)
เดือนกรรม เขากรรม (อยูปริวาสกรรม)
ตานขาวใหม
เดือนสาม เลี้ยงผีเมือง ปใหมไตลื้อ
เดือนสี่ สืบชาตาหลวง บวชตุ กินแขก ขึ้น
เฮือนใหม
เดือนหา ตานหมูขาวนอย ตานกองทราย
พันกอง
เดือนหก ปอยสงกรานตปใหมเดือนหก
ปอยบอกไฟสิรวด (ขอฝนพระยาแถน) กินแขก ขืน้
เฮือนใหม
เดือนเจ็ด ปอยแรกนา (ปกเสาแรกนาในนา
บูชาขวัญขาว)
เดือนแปด ปอยพระบาท (บูชาชักผารอย
พระพุทธบาท)
เดือนเกา ตานเขาพรรษา ตานขาวหยาดนํา้
ตานธรรม อุ ทิ ศ ส ว นกุ ศ ลไปหาญาติ พี่ น  อ ง ผู  มี
พระคุณ ที่ลวงลับไปแลว
เดือนสิบ ตานหมูขาว ผูเฒาผูแก
เดือนสิบเอ็ด ปอยตานธรรมมหาปาง
เดือนสิบสอง ปอยออกพรรษา ตานตน
แปก (ตนเกี๊ยะ) จิกองโหล บอกไฟดอก
ผลิตภัณฑพื้นบาน และอาหารการกิน
ผลิตภัณฑพื้นบาน
ชาวไทยลื้ อ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ พื้ น บ า นที่ ท รง
คุณคาหลายอยาง ศิลปะที่โดดเดนของชาวไทลื้อ
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ไดแก งานผาทอไทลื้อ นิยมใชผาฝายทอลวดลาย
ที่เรียกวา “ลายนํ้าไหล” ปจจุบันมีการฟนฟูและ
ถายทอดศิลปะการทอผาแบบไทลือ้ ในหลายชุมชน
ของภาคเหนือ สําหรับผลิตภัณฑพื้นบานที่สําคัญ
เชน ผาทอ เครือ่ งจักสาน ทําเครื่องเงิน ทําเครื่องทอง
ตีเหล็ก ตีมีด ทําเคียว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการ
ปนหมอ (เชียงตุง, 2553)
อาหารการกิน
ชาวไทลื้ อ มีอาหารการกินที่หลากหลาย
จําแนกเปนประเภทตางๆ ไดดงั นี้ (เชียงตุง, 2553)
1. อาหารหลัก เชน นํ้าหมี่ (นํ้าพริก) ปู
นํา้ หนอ นํา้ ผัก มะเขือสม ถัว่ เนา ปลา แม (รถดวน)
จิน้ ฯลฯ
2. อาหารคาว/แกง เช น จิ้ น ส า (ลาบ)
แกงออม ปลาปงอบ จิ้นไกอุบ ขาวเหลืองเนื้อไก
จิน้ ซําพริก ซีจนิ้ (แกงสมจิน้ ) แกงหนอไม ไกนํา้ ของ
(ตะใครนํ้าแมโขง) สมหนัง นํ้าหนัง สมผักกุม
สมผักกาด จิ้นไกหมี่ (ตมยําจิ้นไก) ตุงดาง (แกง
กระด า ง) แกงหน อ ไม หลามบอน เป อ ะหว า ง
(เลือดกระดาง) ฯลฯ
3. อาหารวาง เชน ขาวโคบ ขาวแคบ ขาว
แลงฟน ขาวตอ ขาวแตน ขาวเม็ดกาย ขาวลอดซอง
(ลอดชอง) นํ้าออยกอน ขาวสวย ขาวฟนนํ้าออย
ขาวเหลืองนํ้าออย ขาวจี่งา ขาวจี่หมวก ฯลฯ
สืบสานตํานานไทลื้อสูไทลื้อโลก
การจัดงานสืบสานตํานานไทลือ้ เริม่ คิดกัน
มาตั้ ง แต ป  พ.ศ. 2537 จนกระทั่ ง ได ม าจั ด งาน
สืบสานตํานานไทลื้อครั้งที่ 1 ขึ้นในป พ.ศ. 2538
เริ่มมาจากการที่ครูยุทธพลหนึ่งในผูริเริ่มจัดงาน
ไดพานักเรียนไปที่จังหวัดสุโขทัย และไดแวะไป

ไทยลื้อ
อภิชาต ภัทรธรรม

รับประทานกวยเตี๋ยวที่ตลาด แลวก็บอกเด็กเปน
ภาษาไทลือ้ วา “สูเหย กิน๊ เขากันทีน่ เี่ ดอ กิน๊ เขาเตีย๋ ว
กันแลวก็ใหฟา วมาขึน้ รถ” แมคา รานกวยเตีย๋ วไดยนิ
ก็ถามวา เมื่อกี้ครูพูดภาษาอะไร ครูยทุ ธพลก็บอกวา
ภาษาไทลื้อ แมคาก็ถามวาทําไมคลายภาษามอญ
แลวลื้อเปนใคร เปนชาวเขา หรือเปลา ตรงนี้ครู
ยุทธพลก็เลยคิดวานาจะทําอะไรสักอยางใหคน
อื่นๆ รูจักไทลื้อมากขึ้น ใหเขารูจักวาคนไทลื้อนั้น
มีภาษา มีเครือ่ งแตงกาย มีอาหาร มีศลิ ปวัฒนธรรม
เปนของตัวเอง และนาจะรักษาเอาไว เพราะเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยดวย”
ดวยเหตุผลนี้ “งานสืบสานตํานานไทลือ้ ”
จึงถูกจัดขึ้นเปนครั้งแรกที่จังหวัดพะเยา โดยมี
วัตถุประสงค เพือ่ สรางความผูกพันระหวางเยาวชน
รุนหลังกับบรรพชนไทลื้อ รวมทั้งฟนฟู สืบสาน
อนุรกั ษวฒั นธรรมไทลือ้ และเปนการประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมไทลื้อใหคนทั่วไปไดรูจักกันมากขึ้น ซึ่ง
เมื่อป พ.ศ. 2547 ที่ผานมาไดมีการจัดงานสืบสาน
ตํานานไทลื้อเปนครั้งที่ 10 แลว และไมใชเพียง
แคงานระดับประเทศเทานั้น แตชาวไทลื้อยังได
โกอิ น เตอร ด  ว ยการผลั ก ดั น ของลดาวั ล ลิ์
วงศศรีวงศ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม และเปนชาวไทลือ้ ใน
จังหวัดพะเยา ใหงานสืบสานตํานานไทลื้อไดกลาย
เปน “งานสืบสานตํานานไทลื้อโลก” ซึ่งเปนการ
รวมเอาชาวไทลื้อในภูมิภาคนี้ คือ จีน พมา ลาว
เวี ย ดนาม และไทลื้ อ ในประเทศไทยให ม าจั ด
กิจกรรมรวมกัน
สําหรับงานไทลือ้ โลก เริม่ จัดครัง้ แรกในป
พ.ศ. 2548 ตอนนั้นลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ ซึ่งเปน
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เพื่อนรุนเดียวกับครูยุทธพลคิดวา ไหนๆ เราก็ทํา
สืบสานตํานานไทลื้อในไทยในระดับประเทศแลว
ก็นาจะทําไทลื้อระดับโลกดวย เพราะมีชาวไทลื้อ
ในหลายประเทศแถบนี้ และจุดที่มารวมตัวกันก็
ไมไดรวมกันดานการเมือง แตรวมกันเรื่องเชื้อชาติ
ความเปนอยูที่เปนเอกลักษณ มีหลายสิ่งที่นาสนใจ
ที่นาจะมานําเสนอ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจัดงาน
สืบสานตํานานไทลื้อโลกขึ้นกอนที่อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ซึง่ ผลตอบรับ ในการจัดงานครัง้ แรก
ถือวาดีมาก มีผูเขารวมงานจากประเทศตางๆ ไมวา
จะเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ประเทศเวียดนาม
เจาเมืองสิบสองปนนา ผูป กครองเขตปกครองตนเอง
สิบสองปนนา และชาวไทลื้อจากหลายจังหวัดใน
ภาคเหนือของไทยตางก็มารวมกิจกรรมกัน โดยมีพธิ ี
ไหวสาเทวดาเมือง ทีว่ ดั พระธาตุสบแวน มีพธิ สี บื ชะตา
และบายศรีสูขวัญใหกับพี่นองไทลื้อที่มาจากตาง
ประเทศ และมีขบวนวิถชี วี ติ ของชาวไทลือ้ ที่งดงาม
และสื่อถึงความเปนไทลื้อที่แทจริง โดยไมมีกําแพง
ของคําวาประเทศมาเกี่ยวของ เพราะทุกคนคือ ชาว
ไทลื้อที่สื่อสารเขาใจกันไดดวยภาษาไทลื้อ สําหรับ
การจัดงานครั้งตอมานั้น ไดจัดขึ้นที่ศูนยกลางของ
ชาวไทลื้ อ ที่ แ คว น สิ บ สองป น นา ในประเทศจี น
(เชียงรายโฟกัส, 2553)

ไทยลื้อ
อภิชาต ภัทรธรรม
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ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโตของไมสักในสวนปาขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม ในจังหวัดลําปาง: กรณีศึกษาการวิเคราะหวงปไม
Effect of Thinning on Teak Growth in Plantations of Forest Industry
Organization, Lampang Province: A Case Study of Tree Ring Analysis.

ผกามาศ กันทะสอน1

ปสสี ประสมสินธ2
----------------------------------

บทคัดยอ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการเติบโตทางเสนผานศูนยกลางและพืน้ ทีห่ นาตัดทีร่ ะดับความ
สูงเพียงอกของไมสักที่ไมผานการตัดขยายระยะและที่ผานการตัดขยายระยะในสวนปาขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม ในจังหวัดลําปาง โดยทําการศึกษาในสวนปาแมจาง สวนปาแมมายและสวนปาแมเมาะ
ที่มีอายุไมในสวนปาระหวาง 23-39 ป ซึ่งทําการสุมตัวอยางไมยืนตนแลวเก็บตัวอยางไสไมดวยสวานเจาะ
วัดความเพิ่มพูน (increment borer) และทําการวิเคราะหการเติบโตของไมสักโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
วงปไม พรอมเปรียบเทียบการเติบโตของไมสักที่ไมผานการตัดขยายระยะและที่ผานการตัดขยายระยะ
โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 ประชากรแบบเปนอิสระกัน
ผลการศึกษาพบวา สวนปาไมสักที่มีอายุ 23-24 ป ที่ไมผานการตัดขยายระยะ มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเฉลี่ยอยูระหวาง 15.03-18.65 เซนติเมตร โดยสวนปาที่มีระยะปลูก 2x4 เมตรและ 4x4 เมตร มี
แนวโนมลดลงเมื่ออายุ 10-12 ป และที่อายุ 5-9 ป ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเสนผานศูนยกลาง
เฉลี่ ย ระหว า ง 0.418-0.715 เซนติ เ มตรต อ ป และอั ต ราการเติ บ โตของพื้ น ที่ ห น า ตั ด เฉลี่ ย ระหว า ง
7.470x10-5-8.580x10-4 ตารางเมตรตอป สวนปาไมสักอายุ 28-38 ปที่ผานการตัดขยายระยะ 1 ครั้ง เมื่ออายุ
22-27 ป มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยอยูระหวาง 19.12-21.91 เซนติเมตร อัตราการเติบโตทางเสน
ผานศูนยกลางเฉลี่ยระหวาง 0.460-0.620 เซนติเมตรตอป และอัตราการเติบโตของพื้นที่หนาตัดเฉลี่ย
ระหวาง 2.868x10-5-5.135x10-4 ตารางเมตรตอป การตัดขยายระยะในชวงเวลานี้ไมตอบสนองการเติบโต
ของไมสัก และสวนปาไมสักที่มีอายุ 24, 29 และ 39 ปที่ผานการตัดขยายระยะ 2 ครั้ง โดยการตัดขยาย
ระยะครั้งแรกเมื่ออายุ 16 และ 22 ป และตัดขยายระยะครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 20 และ 26 ป ตามลําดับ มีขนาด
เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยอยูระหวาง 18.01-22.33 เซนติเมตร อัตราการเติบโตทางเสนผานศูนยกลาง
เฉลี่ ย ระหว า ง 0.389-0.844 เซนติ เ มตรต อ ป และอั ต ราการเติ บ โตของพื้ น ที่ ห น า ตั ด เฉลี่ ย ระหว า ง
1.602x10-5-1.431x10-4 ตารางเมตรตอป ในชวงเวลาทีก่ ารตัดขยายระยะทัง้ 2 ครัง้ นีไ้ มตอบสนองการเติบโต
ของไมสกั เมือ่ ทําการเปรียบเทียบการเติบโตทางเสนผานศูนยกลางของไมสกั อายุ 23-24 ปทไี่ มผา นการตัด
1
2

มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโตของไมสัก...
ผกามาศ กันทะสอน และ ปสสี ประสมสินธ

ขยายระยะและที่ผานการตัดขยายระยะ 2 ครั้งเมื่ออายุ 16 ปและ 20 ป พบวา อัตราการเติบโตรายปไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
ผลการศึกษานี้ทําใหทราบชวงเวลาที่เหมาะสมในการตัดขยายระยะครั้งแรกควรเปนชวงเวลาที่
อัตราการเติบโตทางเสนผานศูนยกลางและพื้นที่หนาตัดของตนไมเริ่มลดลง นั้นคือชวงอายุ 10-12 ปและ
ที่อายุ 5-9 ป ที่ระยะปลูก 2x4 เมตร และ 4x4 เมตร ตามลําดับ
ABSTRACT
The objectives of this study were to measure and compare the diameter and basal area growth
of unthinned and thinned teak plantations of the Forest Industry Organization, Lampang Province,
including Mae Chang, Mae Mai and Mae Moh plantations. Core samples from sample trees 23-39
years old were analyzed using dendrochronological techniques (Tree Ring Analysis), to measure
tree diameter and basal area growth.To compare the tree growth of teak in unthinned and thinned
plantations, the diameter and basal area data were analyzed using the independent two-samples
t- test.
The study results indicated that the tree average diameter of 23-24 year old unthinned teak
ranged from 15.03 to 18.65 cm. Diameter growth trends in 2 m.x4 m. and 4 m.x4 m. spacing
plantations decreased in 10-12 years and 5-9 years, respectively. The tree diameter growth was 0.418
to 0.715 cm per year and the basal area growth was 7.470x10-5– 8.580x10-4 m2 per year. The average
diameter of 28-38 year-old thinned teak ranged from 19.12 to 21.91 cm., the first thinning was done
during the period 22-27 years. The diameter growth was 0.460-0.620 cm per year and the basal area
growth was 2.868x10-5-5.135x10-4 m2 per year. Thus, it appears that this first thinning did not cause
response to the growth of teak. The average diameter of 24, 29 and 39 year old teak with two times
thinnings ranged from 18.01 to 22.33 cm., the first thinning was done during the period 16 and
22 years old, and the second thinning was done during the period 20 and 26 years old.
The diameter growth was 0.389 to 0.844 cm per year and the basal area growth was
1.602x10-5-1.431x10-4 m2 per year. Thus, it appears that the thinning over the two-time periods
mentioned were not response to growth of teak. These results of comparison between unthinned and
thinned show that there were no statistically significant differences in growth between unthinned
and thinned teak.
The appropriate period for the first thinning should be when the diameter and basal area
growth rates start to decline, during the time that the teak reach 10-12 years and 5-9
year at 2m.x4 m. and 4m.x4m. spacings, respectively.
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การประเมินผลผลิตไมยืนตนนอกเขตปา โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยาง
แบบเซกเตอร: กรณีศึกษา สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
Yield Assessment of Tree Resources Outside Forest by Using Sector
Sampling Technique: A Case Study of Wachirabenchatat Park, Bangkok

พัชรพันธุ ทองสันต1
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บทคัดยอ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการสุม ตัวอยางแบบเซกเตอร สําหรับ
การสํารวจไมนอกเขตปา และเพื่อประเมินปริมาณผลผลิตไมในรูปของปริมาตร มวลชีวภาพและการ
กักเก็บคารบอนของตนไม บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยไดทดสอบขนาดของมุมที่
เหมาะสมในการสุมตัวอยางแบบเซกเตอรทั้งหมด 3 ขนาด คือ 5 องศา 10 องศาและ 15 องศา มีจํานวน
เซกเตอรที่สุมในแตละมุมสํารวจทั้งหมดเทากับ 8 เซกเตอร
ผลการศึกษาพบวา การสุมตัวอยางแบบเซกเตอรโดยใชมุมขนาด 5 องศา, 10 องศาและ 15 องศา
มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประเมินปริมาตรเทากับ 33.30, 33.72 และ 34.48 ตามลําดับ และ
มีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 2.45, 2.56 และ 2.57 ตามลําดับ ทําใหสามารถเลือกขนาดมุมที่
เหมาะสมในการสํารวจตนไมไดเทากับ 5 องศา เนือ่ งจากใหคา ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานตํา่ สุด มีคา ดัชนี
ความหลากหลายใกลเคียงกับการสํารวจโดยใชมุมขนาดใหญกวาและใชเวลานอยที่สุด ในสวนของการ
วิเคราะหจํานวนเซกเตอรที่เหมาะสมในการสํารวจ โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน พบวา มี
จํานวนเซกเตอรที่เหมาะสม คือ 6 เซกเตอร
จากการประเมินผลผลิตไมในรูปของปริมาตร มวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของตนไม
พบวา สวนวชิรเบญจทัศ มีตนไมทั้งหมด 29 ชนิด มีปริมาตรไมในสวนที่เปนลําตนทั้งหมดเทากับ
910.72 ลูกบาศกเมตร มวลชีวภาพทั้งหมดมีคาเทากับ 559.58 ตันและปริมาณการกักเก็บคารบอนเทากับ
279.79 ตัน
ABSTRACT
Thesis objective was to determine the suitable sector angle for sector sampling inventory
of trees outside forest including yield assessment in volume, biomass, and carbon storage at
Wachirabenchatat Park, Bangkok Metropolis. Three angle sizes of 5, 10, and 15 degrees were varied
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to examine the suitable angle size of the sector sampling inventory. In each angle size, eight sectors
were randomly selected for study.
The results showed that the standard errors (SE) of volume of the sector sampling in 5, 10,
and 15 degrees were 33.30, 33.72, and 34.48, respectively. The Shannon-Wiener’s diversity indices
of each angle size were 2.45, 2.56, and 2.57, respectively. It could explain that the angle size in
5 degrees was suitable for sector sampling because of the smallest area combined with the lowest
value in the SE and the similarity of the diversity index when compared with other sector angles
getting the larger angle size. From the study of the coefficient of variation, the suitable number of
sample sectors was 6 sectors.
The result also explained the yield assessment, biomass, and carbon storage of trees located
at Wachirabenchatat Park. Twenty nine species were identified and total volume of tree stem was
910.72 cubic meters. The totals of tree biomass and carbon storage in this selected area were 559.58,
and 279.79 tones, respectively.
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