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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
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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 socio-
economic 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 

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 fol-
lows:
 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 

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 recom-
mendations 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 



4

วารสารการจัดการปาไม  ปที่ 4 ฉบับที่ 8 The Study of the Administration of Private...

Woraphun Himmapan et al.

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 
Plantat ion Cooperat ive 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-

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, 

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 prin-
ciples, 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 ad-
ministration 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 

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 

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 (ad-
vantages 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 high-
quality 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 

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 activit ies 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 

members, it is essential - first and foremost - to 
improve production systems, use suitable 
machines and facilities, and adopt right technol-
ogy 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, 

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 

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 fel l ing,  shipment , 
manufacturing and sale of teak logs or teak 
products. 
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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 fi nally 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 signifi cant 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 infl uence 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 identifi ed 
as recruitment for that specifi c 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 

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 refl ect 
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 refl ect the specifi c 
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 
identifi cation was just for the purpose of 
focusing on each species and for facilitating 
in calculation of both rates for each species, 
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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 

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 %.y-

1, 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 stratifi cation 
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 stratifi cation 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 defi ned canopy layers in 
each stand, but none of these species are in the 
single fi rst canopy layer or being the emergent 
tree species in all 4 stands, suggesting that the 

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 size-
dependent 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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Species
Stand

Mean ± SD
1 2 3 4

Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 1.205 9.467 3.005 3.198 4.559±4.345
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

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 fi nal year of investigation. – is the absent tree species in 
 those stands.
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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
Stand

Mean ± SD
1 2 3 4

Antiaris toxicaria Lesch. 0.380 - - 4.077 2.229±2.614
Antidesma laurifolium Airy Shaw 4.077 - 1.692 2.385 2.718±1.227
Artocarpus lacucha Roxb. - - 4.077 - 4.077±0.000
Bauhinia saccocalyx Pierre - 4.077 - 0.000 2.039±2.883
Bombax insigne Wall. 6.462 0.000 - 0.000 2.154±3.731
Buchanania lanzan Spreng. 0.000 2.385 8.109 - 3.498±4.167
Dalbergia nigrescens Kurz 1.963 0.000 1.692 - 1.218±1.064
Diospyros oblonga Wall.ex G.Don - - 1.692 - 1.692±0.000
Dipterocarpus intricatus Dyer 1.433 - 0.318 1.180 0.977±0.585
Erythrophleum succirubrum Gagnep. - 5.390 1.243 - 3.317±2.932
Grewia sp. 0.000 0.000 27.726 - 9.242±16.008
Ixora ebarbatam Craib D D 1.716 - 0.572±0.991
Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder 0.000 1.943 - 3.198 1.714±1.611
Mangifera caloneura Kurz 12.232 4.077 3.005 - 6.438±5.046
Nauclea offi cinalis (Pierre ex Pit.) Merr.ex Chun 7.702 0.000 - 4.077 3.926±3.853
Rothmannia wittii (Craib) Bremek. 0.000 0.620 - - 0.031±0.438
Semecarpus reticulata Lecomte - - 6.426 - 3.231±4.569
Vitex pinnata L. - 13.000 0.000 0.000 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
Stand

Mean  ± SD
1 2 3 4

Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 15.310 7.535 7.023 6.045 8.99±4.255
Aporosa villosa (Wall.ex Lindl.) Bail. 2.385 6.462 17.622 0.620 6.772±7.636
Bauhinia sp. 5.390 52.781 6.676 51.083 28.983±26.514
Canarium subulatum Guillaumin 69.315 23.012 16.666 8.155 29.287±27.371
Careya sphaerica Roxb. 0.000 4.077 2.385 0.000 1.616±1.989
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 17.002 43.078 17.329 4.077 21.372±16.347
Dalbergia cultrata Graham ex Benth. 1.419 7.775 0.000 1.979 2.793±3.424
Dalbergia oliveri Gamble 4.077 13.353 2.385 4.483 6.075±4.937
Dillenia obovata (Blume) Hoogland 1.045 0.000 3.005 0.000 1.013±1.417
Diospyros ehretioides Wall.ex G.Don 1.692 4.077 5.770 6.462 4.500±2.123
Dipterocarpus intricatus Dyer 1.151 0.907 0.589 0.983 0.908±0.236
Gardenia sootepensis Hutch. 4.077 7.292 14.617 3.902 7.472±5.012
Irvingia malayana Oliv.ex A.W.Benn. 7.369 6.126 4.077 4.077 5.412±1.623
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 8.361 8.155 36.227 12.207 16.238±13.456
Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze 2.385 4.638 4.077 3.594 3.674±0.959
Morinda coreia Ham. 6.933 1.914 4.414 3.058 4.080±2.159
Phyllanthus emblica L. 0.000 69.315 15.930 1.692 21.734±32.515
Pterocarpus macrocarpus Kurz 3.250 2.163 2.364 2.211 2.497±0.509
Quercus kerrii Craib 1.098 4.077 2.765 2.487 2.607±1.222
Shorea obtusa Wall.ex Blume 1.760 2.702 2.985 0.000 1.862±1.347
Shorea roxburghii G.Don 1.133 1.692 8.241 0.579 2.911±3.582
Shorea siamensis Miq. 6.010 4.803 0.000 1.395 3.052±2.821
Sindora siamensis Teijsm.& Miq. 3.847 3.458 3.332 0.943 2.895±1.320
Syzygium cumini (L.) Skeels 0.000 8.155 0.907 1.692 2.689±3.709
Terminalia chebula Retz. var. chebula 5.390 0.000 12.603 0.000 4.498±5.971
Vitex peduncularis Wall.ex Schauer 1.124 3.005 7.369 0.000 2.875±3.243
Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch) 
I.C.Nielsen

8.019 6.933 9.754 4.638 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

Mean ± SD
       1        2        3        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
Artocarpus lacucha Roxb. - - 10.540 - 10.540±0.000
Bauhinia malabarica Roxb. 109.860    - - - 109.860±0.000
Bombax anceps Pierre var. anceps -          - 5.332            -  5.332±0.000
Bombax insigne Wall. 2.385 13.863 - 69.315  28.521±35.792
Buchanania lanzan Spreng. 11.552 6.462 21.977 -  13.330±7.909
Canthium parvifolium Roxb. - 69.305 - -  69.305±0.000
Carallia brachiata (Lour.) Merr. - 69.315 - -    69.315±0.000
Canthium parvifolium Roxb. - 69.305 - - 69.305±0.000
Carallia brachiata (Lour.) Merr. - 69.315 - - 69.315±0.000
Croton roxburghii N.P. Balakr. - 27.465 12.380 - 19.923±10.667
Dalbergia nigrescens Kurz 36.620 69.315 4.984 - 36.973±32.167
Diospyros oblonga Wall.ex G.Don - - 3.292 - 3.292±0.000
Dipterocarpus intricatus Dyer 1.151 - 0.589 0.983 0.908±0.236
Erythrophleum succirubrum Gagnep - 5.390 13.832 - 9.611±5.969
Flacourtia sp. 0.000 - 194.591 - 97.300±137.597
Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis - 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
Memecylon scutellatum Naudin - - 69.315 - 69.315±0.000
Morinda elliptica Ridl. 40.547 69.315 0.000 - 36.621±34.824
Nauclea offi ccinalis (Pierre ex Pit.) Merr. & Chum 7.702 0.000 - 0.000 2.567±4.447
Nauclea orientalis (L.) L. - 4.621 - 0.000 2.311±3.368
Pavetta tomentosa Roxb.ex Sm.var. canescens - 69.315 41.415 - 55.365±19.728
Rotthmannia wittii (Craib) Bremek. 11.552 13.545 - - 12.549±1.409
Semecarpus reticulata Lecomte - - 4.077 - 4.077±0.000
Siphonodon celastraneus Griff. - 40.547 12.232 - 26.390±20.022
Unidentifi ed (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

Memecylon scutellatum - - 69.315 - 69.315±0.000
Naudin
Morinda elliptica Ridl. 40.547 69.315 0.000 - 36.621±34.824
Nauclea offi ccinalis (Pierre ex Pit.) Merr. & Chum 7.702 0.000 - 0.000 2.567±4.447
Nauclea orientalis (L.) L. - 4.621 - 0.000 2.311±3.368
Pavetta tomentosa Roxb.ex Sm.var. canescens - 69.315 41.415 - 55.365±19.728
Rotthmannia wittii (Craib) Bremek. 11.552 13.545 - - 12.549±1.409
Semecarpus reticulata Lecomte - - 4.077 - 4.077±0.000
Siphonodon celastraneus Griff. - 40.547 12.232 - 26.390±20.022
Unidentifi ed (Liana) 2.385 - - - 2.385±0.000
Vaccinium sprengellii (G.Don) Sleumer - 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 
defi ned 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 

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 



23

วารสารการจัดการปาไม  ปที่ 4 ฉบับที่ 8 Mortality and Recruitment of Tree Species...

Pongsak Sahunalu

Stand 4

Sh. ro

Sh. si

Mi. ro

Si. si

Di. in

Pt. ma

Xy. xy

Mo. co

Da. cu

Qu. ke

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Mortality rate (%.yr-1)

R
ec

ru
it

m
en

t 
ra

te
 (

%
.y

r-1
)

Stand 3

Sh. ob

Mo. co

Ca. sp

Al. od

Mi. ro

Sh. ro

Xy. xy

Di. in

Pt. ma

Si. si

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mortality rate (%.yr-1)

R
ec

ru
itm

en
t r

at
e 

(%
.y

r-1
)

Stand 2

Sh. ob

Sh. si

Pt. ma

Mi. ro

Mo. co

Di. in

Al. od

Ma. ca

Qu. ke

Xy. xy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motality rate (%.yr-1)

R
ec

ru
itm

en
t r

at
e 

(%
.y

r
-1

)

Stand 1

Di. in

Sh. ro

Si. si

Vi. pe Di. ob

Xy. xy

Sh. ob

Pt. ma

Mi. ro

Qu. ke

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Motality rate (%. yr-1)

R
ec

ru
itm

en
t r

at
e 

(%
.y

r-1
)

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 fi rst two genera and species names of each species.

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 fl ux. 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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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 

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 signifi cantly different, except for total BA 
that the last 4-year pooled period signifi es 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 suffi cient 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 
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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 diffi culties 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 diffi cult to measure accurately 
(Chambers et al., 1998). Besides, DBH is very 
easy to measure in the fi eld without the risk in 
introducing non-sampling errors. However, DBH 
growth varies signifi cantly between and within 
tree species and also in relation to age, season 

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 
specifi ed 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 fi rst census in 
1984 and the subsequent census period.
 2. Relative growth rate in BA:

 RGRBA = (lnBAt2-lnBAt1)/ (t2-t1)…... (3)
Where, RGRBA = relative growth rate in BA (y-1), 
BAt1 and BAt2 = BA of individual tree species at 
t1 and t2 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 signifi cantly different, making stand 3 to be 
the densest stand, follow by stands 1, 2 and 4 
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with a moderate and non-signifi cantly 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 signifi cantly 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 

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 parameters
Stand

1 2 3 4
Mean stand density (trees.ha-1) 538.35b 699.67b 992.23a 672.13b
Maximum DBH (cm) 66.56c 87.53a 49.68d 78.09b
Mean DBH (cm) 15.65a 16.40a 12.10b 16.43a
Total BA (m2.ha-1) 14.92de 19.90a 15.50cd 18.69b
Maximum BA (m2.tree-1) 0.35c 0.60a 0.19d 0.48b
Mean BA (m2.tree-1) 0.03a 0.03a 0.02b 0.03a

 (B) Between periods (mean of 4 stands)

Stand parameters Period
1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000

Mean stand density 664.75a 694.25a 707.75a 835.63a
(trees.ha-1)
Maximum DBH (cm) 70.01a 70.06a 70.63a 71.16a
Mean DBH (cm) 15.28a 15.15a 15.57a 14.59a
Total BA (m2.ha-1) 16.56bc 16.46bc 17.55ab 18.43a
Maximum BA (m2.ha-1) 0.402a 0.402a 0.409a 0.413a
Mean BA (m2.ha-1) 0.025a 0.025a 0.026a 0.024a

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



30

วารสารการจัดการปาไม  ปที่ 4 ฉบับที่ 8 Stand Growth Changes over 16 years...

Pongsak Sahunalu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000

Period
M

a
x
im

u
m

 D
B

H
 (

c
m

)

Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000

Period

M
e
a
n

 s
ta

n
d

 d
e
n

s
it

y
 (

N
o

.h
a

-1
)

Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000

Period

M
a
x
im

u
m

 B
A

 (
m

2
.t

re
e

-1
)

Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000

Period

M
e
a
n

 D
B

H
 (

c
m

)

Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000

Period

M
e
a
n

 B
A

 (
m

2
.t

re
e

-1
)

Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4

0

5

10

15

20

25

1984-1988 1988-1992 1992-1996 1996-2000

Period

T
o

ta
l 

B
A

 (
m

2
. h

a
-1

)

Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4

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 signifi cantly 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 
signifi cant 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 

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, m2.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
Stand

Mean ± SD
1 2 3 4

Total BA in 1984 14.516 19.107 15.464 18.597 16.921±2.273
Total BA in 2000 16.454 21.962 17.661 19.450 18.882±2.393
Net change in 16 +1.939 +2.855 +2.197 +0.853 1.961±0.833
years (+13.358) (+14.940) (+14.210) (+4.585) (11.773±4.835)
Absolute growth 
rate in BA (m2.ha-1.y-1)

0.121 0.178 0.137 0.053 0.123±0.052

Relative growth 
rate in BA (y-1)

0.0078 0.0087 0.0083 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
Initial BA Total gain Rate of gain Total loss Rate of loss
(m2.ha-1) (m2.ha-1) (m2.ha-1.y-1) (m2.ha-1) (m2.ha-1.y-1)

1 14.516 2.655 0.166 (1.14) 0.716 0.045 (0.31)
2 19.107 6.058 0.379 (1.98) 3.203 0.200 (1.05)
3 15.464 3.863 0.241 (1.56) 1.666 0.104 (0.67)
4 18.597 2.766 0.173 (0.93) 1.914 0.120 (0.64)

Mean 16.921 3.835 0.240 (1.40) 1.875 0.117 (0.67)
±SD 2.273 1.579 0.099 (0.47) 1.025 0.064 (0.30)

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 benefi t 

return and do not contribute much economical 
values in spite of its numerous benefi t 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 classifi ed 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 defi nitely 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 fi nal 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 
defi ned as a mixed deciduous forest in western 
Thailand although somewhat species composition 
in the stand is vaguely identifi ed, 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 

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 fi rst two 
leading dominant tree species to be S. roxburghii 
and P. macrocarpus association type based on 
the ranking of the fi rst 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 
signifi cant 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 Pseudotsuga-
Tsuga 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 

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 signifi cantly 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 

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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ลักษณะโครงสรางและพลวัตของสังคมพืชปาดิบแลงในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ือการ
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Structure and Dynamics of Dry Evergreen Forest Plant Community 
in Research and Demonstration Forestry Area, Sangkom District, 

Nongkhai Province
กมลภู โคตรรัตน1 Kamolphu Khotrat1

ศิวพงศ จํารัสพันธุ1 Seewapong Chamratpan1  
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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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กมลภู โคตรรัตน และคณะ

อาํเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย ในป พ.ศ. 2541 และ 

2550 จากการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2541 สํารวจพบ

ตนไมจาํนวน 57 ชนดิพนัธุ ใน 27 วงศ ชนดิพนัธุทีมี่

ความสําคัญในสังคมพืช 3 อนัดับแรก ไดแก ยางแดง 

ปอยาบ และกระบาก ชนิดพนัธุทีมี่ความมากมายสูง

ไดแก ปอยาบ หวา มะไฟปา และต้ิว สวนในป พ.ศ.

2550 สํารวจพบตนไมจาํนวน 55 ชนดิพนัธุ ใน 26 วงศ 

ชนดิพันธุทีมี่ความสําคัญในสังคมพชื 3 อนัดับแรก 

คอื ยางแดง ประดู และกระบาก ชนดิพนัธุทีมี่ความ

มากมายสูงไดแก หวา ง้ิวปา ประดู โมกมัน และกอนก 

ในชวงป พ.ศ.2541 ถึง 2550 มีชนิดพันธุสูญหาย

ไปจากพืน้ท่ีจาํนวน 5 ชนดิพนัธุ ในขณะท่ีพบชนดิ

พนัธุใหมจาํนวน 3 ชนดิพนัธุ การเจริญเติบโตสุทธิ

ดานปริมาตรไมเทากับ 28.7 ลบ.ม.ตอเฮกตาร ปรมิาตร

ไมมีคาลดลง 5.59 ลบ.ม. หรือรอยละ 2.23 โดยมี

สาเหตุมาจากการยืนตนตายและการหักโคนจากพายุ

หรือฟาผา อัตราการตายเฉล่ียเทากับ 5.78 ตนตอ

เฮกตารตอป หรอืรอยละ 3.44 ตอป การเลือ่นชัน้ลกูไม

พบจาํนวน 11 ชนดิพนัธุ โดยชนิดพนัธุทีสํ่าคัญคือ 

ประดู และปอยาบ

คาํสําคญั: ลกัษณะโครงสรางของสังคมพชื, พลวตั

ของสังคมพืช, ปาดิบแลง, สังคมพืช

คาํนํา

 โลกของเราประกอบดวยสิง่มีชวีติและไมมี

ชีวิต ส่ิงมีชีวิตมีทั้งพืชและสัตว เปนความหลาก

หลายทางชีวภาพ โดยความหลากหลายบางชนิดจะ

ถูกควบคุมโดยความหลากหลายทางชีวภาพ 3 

ระดับ คือ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ความ

หลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลาย

ทางระบบนิเวศ หลกัพืน้ฐานของการอนุรกัษความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึง คือ 

การอนุรักษผืนปาผืนใหญไวใหได ประเทศไทยมี

พื้นท่ี 513,765 ตารางกิโลเมตร (321.1 ลานไร) มี

เทือกเขาสําคัญ จํานวน 15 เทือกเขา และมีลุมน้ําท่ี

สําคัญ 25 ลุมน้ํา สุวิทย (2541) รายงานวาป พ.ศ.

2538 ประเทศไทยเหลือพืน้ท่ีปาอยู 29.97 เปอรเซ็นต

ของพื้นที่ประเทศในป พ.ศ.2541 มีพื้นที่ปาของ

ประเทศเหลืออยูเพียง 25.28 เปอรเซ็นตของพื้นที่

ประเทศ (ธงชัย, 2541) ปจจบุนัทรพัยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม มีปริมาณลดลงอยาง

นาเปนหวงอันมาจากปญหาหลายสาเหตุ เชนการ

เพิ่มข้ึนของประชากร ไฟปา การลักลอบตัดไม

ทําลายปา และการบุกรุกเพื่อตองการพื้นท่ีทํากิน 

ในรัฐบาลท่ีผานมาไดมีการแกปญหาโดยการปดปา

สัมปทานปาบกท่ัวประเทศเม่ือป พ.ศ. 2532 

ประเทศไทยจึงตองนาํเขาไมแปรรปูจากตางประเทศ

เปนจํานวนมากมูลคานับพนัลานบาท และประเทศ

ทีข่ายไมใหประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะไมสงไมเปน

สินคาออก เพราะปรมิาณทรัพยากรปาไมเริม่ลดลง

และประสบปญหาดานส่ิงแวดลอมเชนกนั ปญหา

ทรัพยากรปาไมมีความซับซอน การแกปญหาเปน

ไปดวยความลําบาก ทุกฝายจําเปนตองรวมมือกัน

แกปญหาจึงจะประสบผลสําเร็จและมีความย่ังยืน 

ปญหาดานปาไมจงึมุงเนนใหมีประชาชนมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการพื้นท่ีปา เพื่อเกิดการอนุรักษ

และการนําไปสูประโยชนในดานตาง  ๆแกชมุชน 

 พื้นท่ีปาดิบแลงในสวนตะวันออกของ

ประเทศไทยปกคลุมต้ังแตทวิเขาภูพานตอลงมามาถึง

ทวิเขาบรรทัด ทวิเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวดั
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ระยองข้ึนไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทวิเขาเพชรบูรณ

จนถงึจังหวดัเลยและนาน ยงัพบในจังหวดัสกลนคร 

และทางเหนือของจงัหวดัหนองคายเลียบลาํน้ําโขงใน

สวนทีติ่ดตอกบัประเทศลาว ดังน้ันจงึมีความจําเปน

ตองศึกษาดานปาดิบแลงและความสําคัญของปาเขต

รอน เพือ่ใหไดองคความรูเกีย่วกบัการทดแทนของ

สังคมพืช หรอืพลวตัการเปล่ียนแปลงของปา ความ

หลากหลายชนิดและปริมาณพันธุพชื กาํลังผลผลติ

ไมและของปา ใชเปนคารบอนเครดิตของประเทศ 

ซ่ึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจมหาศาลและในยามประเทศ

ชาติเกิดภาวะวิกฤติหรอืภยัพบิติั มีความจําเปนตองใช

ทรัพยากรปาไมในการบรรเทาวิกฤติ หรือภัยพิบัติ 

สามารถทราบปริมาณไมสํารองของประเทศ เปนการ

เพิม่ความม่ันคงของประเทศไทย

วตัถุประสงคของการวจัิย

 1. เพือ่ศกึษาและจําแนกลกัษณะโครงสราง

ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของสังคมพืชปาดิบแลง 

ในพ้ืนท่ีปาอนุรกัษเพือ่การวิจยัและสาธิตวิชาการดาน

ปาไม อาํเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย

 2. เพือ่ศึกษาพลวัตของสังคมพชืปาดิบแลง

ในพื้นท่ีปาอนุรักษเพื่อการวิจัยและสาธิตวิชาการ

ดานปาไม อาํเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย ในชวงป 

พ.ศ. 2541-2550

วธิกีาร

ประชากรและกลุมตวัอยาง

 ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวางแปลง

ตัวอยางถาวร (permanent sample plot) ขนาด 

100 x 100 ตารางเมตร (1 เฮกตาร) ในปาดิบแลงบริเวณ

พืน้ท่ีปาอนุรกัษเพือ่การวิจยัและสาธิตวิชาการดาน

ปาไม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ดําเนินการ

ปกหมุดหลักฐานคอนกรีต ณ ตําแหนงหวัมุมของ

แปลงตัวอยางในแตละขนาด พรอมจบัคาพกิดั ดวย 

GPS เพือ่แสดงขอบเขตของแปลงตัวอยางถาวร โดย

จัดแบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร 

จาํนวน 100 แปลง เพือ่ศึกษาไมตน (tree) ทีมี่ขนาด

เสนผานศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพยีงอกมากกวา 

4.5 เซนติเมตร และมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร 

ข้ึนไป และวางแปลงตัวอยางขนาด 4 x 4 ตารางเมตร 

จาํนวน 100 แปลง ตรงมุมขวาลางของแตละแปลง

ขนาด 10 x 10 ตารางเมตร เพือ่ศึกษาไมหนุม (sapling) 

ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอกนอยกวา 4.5 

เซนติเมตร และมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร และ

วางแปลงขนาด 1x 1 ตารางเมตร ทีมุ่มแปลงขวาลาง

ของแตละแปลง 4 x 4 ตารางเมตร เพื่อสํารวจ

กลาไม (ไมที่มีขนาดความสูงต่ํากวา 1.30 เมตร) 

การเกบ็รวบรวมขอมลู

 1. ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับปา ดานท่ีต้ัง 

อาณาเขต สํารวจลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน 

ทศิดานลาดในพ้ืนทีป่าพานพราวและปาแกงไกและ

พืน้ท่ีแปลงตัวอยางขนาด 100 x 100 ตารางเมตร และ

สํารวจปจจัยสภาพแวดลอมของปา ปริมาณน้ําฝน 

สภาพภมิูอากาศ สภาพดินและช้ันความลึกของดิน 

จากสถานีอตุุนยิมวิทยาจังหวดัหนองคาย และสถานี

วจิยัพชืสมุนไพรและเคร่ืองเทศป 2541 และ 2550

 2. ศึกษาขอมูลพันธุไมป พ.ศ. 2541 จาก

เอกสาร เปรยีบเทียบขอมลูป พ.ศ. 2550 จากการเก็บ

ขอมลูพนัธุไมจากแปลงตวัอยาง เพือ่นาํขอมูลมาศึกษา

พลวตัของสังคมปาดิบแลง 

  2.1 สํารวจชนิดพันธุไมตนท่ีติดเบอรไว
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ในแปลงตัวอยางถาวรขนาด 100 x 100 ตารางเมตร 

ระบุชือ่สามัญ ชือ่พืน้เมือง ชือ่พฤกษศาสตร โดยตรวจ

สอบจากหนงัสือชือ่พรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม 

2544) วดัขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีระดับความสูง

เพยีงอก (DBH) โดยหมายแนวดวยแถบสีขนาดกวาง 

1-2 นิว้ วดัความสูงของไมตน โดยวัดความสูงท้ังหมด

ของตนไม (Ht) ความสูงถงึก่ิงสดก่ิงแรก (Hb) 

  2.2 สํารวจชนดิของพนัธุไมหนุม ระบชุือ่

สามัญ ชื่อพื้นเมือง พรอมชื่อพฤกษศาสตร ของ

ตนไมทีติ่ดเบอรไวทกุตนในแปลง วดัขนาดเสนผาน

ศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอก ทาํการหมายแนว

ดวยแถบสีขนาดกวาง 1-2 นิว้ วดัความสูงของไมตน

โดยวัดความสูงท้ังหมดของตนไม (Ht) ความสูงถึง

กิง่สดก่ิงแรก 

  2.3 สํารวจชนิดของกลาไม ระบุชือ่สามัญ 

ชื่อพื้นเมือง พรอมชื่อพฤกษศาสตรพรอมกับนับ

จาํนวนและบันทึกจาํนวนกลาไมทีสํ่ารวจพบ 

  2.4 วัดการปกคลุมของเรือนยอด โดย

การสุมพืน้ท่ีขนาด 20 x 50 ตารางเมตร ในแปลงศึกษา

ขนาด 100 x 100 ตารางเมตร วดัตําแหนงพกิดัของ

ลําตน โดยใชเทปวัดระยะท่ีลําตนต้ังฉากกับแนว

แกนนอนและแกนต้ัง และวัดการปกคลุมของเรือน

ยอดโดยการลากเทปวัดระยะในแนวเหนือ-ใต และ

ทศิตะวันออกออก-ตะวันตกตก ใหเทปวัดระยะต้ัง

ฉากกับแนวของตําแหนงลําตนของตนไมบันทึก

ระยะหางตรงจุดท่ีปลายเรือนยอดดานน้ัน  ๆต้ังฉากกับ

แนวเทปวัดระยะ รศัมีของเรือนยอดในแนวทิศเหนือ 

ใต ตะวันออกและตะวันตกและกําหนดเปนระยะการ

ปกคลุมของเรือนยอดของตนไมตนน้ัน

การวเิคราะหขอมลู

 1. ลกัษณะเชิงปริมาณ

  1.1 คาดัชนคีวามสําคัญ(Important Value Index, 

IVI) คํานวณจากคารวมของคาความหนาแนนสัมพัทธ 

ความถ่ีสัมพัทธและ ความเดนสัมพัทธ 

  1.2 คาความหนาแนนสัมพัทธ

   (%) =  จาํนวนของพืชชนดิน้ัน

     ทัง้หมด x 100                    

     จาํนวนของตนพชืทกุชนดิ

     รวมกนั

  1.3 ความถ่ีสัมพัทธ 

   (%) = คาความถ่ีของพชื

     ชนดิน้ัน x 100

     ผลรวมคาความถ่ีของพชื

     ทกุชนดิ

  1.4 ความเดนสัมพัทธ

   (%) =  ผลรวมของพืน้ท่ีหนาตัดของ

     พชืชนดิน้ัน x 100

     ผลรวมของพืน้ท่ีหนาตัด

     ของพชืทกุชนดิ

  1.5 อตัราการโตขามช้ันของไม

   (%) = จาํนวนไมทีโ่ตขามช้ัน

     ทัง้หมด x 100

     จาํนวนไมทัง้หมดท่ีเริม่ตน

     ศึกษา

  1.6 อตัราการตาย 

   (%) = จาํนวนไมทีต่าย x 100

       จาํนวนไมทัง้หมดท่ีทําการ

     ศึกษา
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  1.7 ปรมิาตรของไมในปา

   In V = a+b In (DBH / 100) หรอื 

   V = Exp (b In (DBH / 100) +a

   สมการสําหรับคํานวณปริมาตร

สําหรบัไมกระยาเลย 

   In V = 2.25011 + 2.414209 In 

   (DBH / 100) 

  1.8 การเจริญเติบโตท้ังหมด (gross 

growth) Gg = V2 + M + C - I - V1

  1.9 การเจริญเติบโตสุทธิ

   (net growth) = V2 + C - I - V1

  1.10 ผลผลติ (production) = A - M – I

   เม่ือ Gg = gross growth ของหมูไม

     ในชวงเวลาท่ีสนใจ

   V2 = คาของลักษณะใดลักษณะ

     หนึง่ของหมูไมทีส่นใจท่ี

     เกดิจากการวัดคร้ังท่ี 2

    V1 =  คาของลักษณะใดลักษณะ

     หนึง่ของหมูไมทีส่นใจท่ี

     เกดิจากการวัดคร้ังท่ี 1

    M = สวนท่ีตาย (mortality) ในชวง

     ทีศึ่กษา

    C = สวนท่ีตัดฟนออก (cut) 

     ในชวงเวลาท่ีศึกษา

     I = สวนท่ีโตขามช้ัน (ingrowths) 

     ในชวงเวลาท่ีศึกษา

    A = สวนท่ีเพิม่ข้ึนมา (accretion)

  1.11 ความมากมาย หรือ ความอุดม

สมบูรณ  

   = จาํนวนตนของชนิดน้ัน x 100 

      จาํนวนแปลงท่ีสํารวจพบชนดิน้ัน

 2. ลกัษณะเชิงคุณภาพ

  2.1 รปูแบบการกระจายของพันธุไม

  2.2 การประเมินคาความหลากหลายของ

ชนดิพนัธุ (species diversity ) 

  2.3 ศึกษาลักษณะรวมของสังคมพืช

วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ (coefficient) หรือความ

คลายคลึงของสังคม 

  Coefficient (%) =   2W   x 100
       a + b 

 3. ศึกษาพลวัตของสังคมพืชปาดิบแลง

เปรียบเทียบขอมูลพันธุไม การเปลี่ยนแปลงดาน

องคประกอบ  ดานการเจรญิเติบโต การโตขามช้ัน 

และการตายของชนิดพนัธุ

ผล

พันธุไมทีพ่บใน ป พ.ศ. 2541 

 จากการศึกษาสังคมพืชปาดิบแลง พบชนดิ

พนัธุไมตนท้ังส้ิน 57 ชนดิพนัธุ (species) ใน 27 วงศ 

(families) โดยไมสามารถจาํแนกไดอกี 4 ชนดิพนัธุ 

ชนิดพันธุไมที่มีความสําคัญและเปนตัวแทนของ

สังคมพืชในพืน้ท่ีมากท่ีสุด 3 ชนดิ ไดแก ยางแดง ปอ

ยาบ และ กระบาก ชนดิพนัธุทีมี่ความหนาแนนมาก

ทีสุ่ด ไดแก ปอยาบ ยางแดง และประดู ชนดิพนัธุทีมี่

Σ
1

1i

n

i=1
(n     -1)Q

N(N—1)
1    =  Q

Σ
s

(Pi)1n(Pi)
i=1

H'     =  –
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ความถ่ีมากท่ีสุด ไดแก ยางแดง ปอยาบ และประดู 

ชนดิพนัธุทีมี่ความเดนมากท่ีสุด ไดแก ยางแดง และ

พะยอม ชนดิพนัธุทีมี่คาความมากมายสูงสุดกระจาย

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไดแก ปอยาบ หวา มะไฟปา และ

ต้ิว ความหลากหลายของชนิดพนัธุ มีคา 5.21 ซ่ึงถอืวา

มีความหลากหลายของชนิดพันธุสูง รูปแบบการ

กระจายของชนิดพนัธุ ในภาพรวมมีคาการกระจาย 

3.49 แสดงวามีการกระจายแบบกลุม (contagious 

distribution) 

พันธุไมทีพ่บใน ป พ.ศ. 2550

 ไมตน (tree) พบทัง้ส้ิน 55 ชนดิพนัธุ (species) 

ใน 26 วงศ (families) โดยไมสามารถจําแนกไดอกี 4 

ชนดิพนัธุ ชนดิพนัธุทีมี่ความสําคัญและเปนตัวแทน

ของสังคมพืชในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 3 ชนิดพนัธุแรก ไดแก 

ยางแดง ประดู และกระบาก ชนดิพนัธุทีมี่ความหนา

แนนมากท่ีสุด ไดแก ประดู ยางแดง และปอยาบ ชนดิ

พนัธุทีมี่ความถ่ีมากท่ีสุดไดแก ประดู ยางแดง และ

สานห่ิง ชนิดพันธุที่มีความเดนมากท่ีสุด ไดแก 

ยางแดง กระบาก และพะยอม ชนิดพันธุที่มีคา

ความมากมายสูงสุดกระจายครอบคลุมท่ัวพืน้ท่ี ไดแก 

หวา ง้ิวปา ประดู โมกมัน และ กอนก ความหลากหลาย

ของชนิดพนัธุ มีคา 5.10 ซ่ึงถอืวามีความหลากหลาย

ของชนิดพนัธุสูง รปูแบบการกระจายของชนิดพนัธุ 

ในภาพรวมมีคา 3.49 แสดงวามีการกระจายแบบกลุม 

(contagious distribution) การสาํรวจไมหนุม (sapling) 

พบทัง้ส้ิน 7 ชนดิพนัธุ ชนดิพนัธุทีมี่ความสําคัญมาก

ทีสุ่ดไดแก ปอยาบ ประดู และมะกอกเกล้ือน ชนดิ

พนัธุทีมี่ความหนาแนนและความถ่ีมากท่ีสุด ไดแก 

ปอยาบ ในสวนของกลาไม (seedling) พบทัง้ส้ิน 40 

ชนดิพนัธุ ชนดิพนัธุทีมี่ความสําคัญในสังคม ไดแก 

ประดู ตะแบกเปลือกบาง ปอขนุน และ ปอยาบ ชนดิ

พนัธุกลาไมทีมี่คาความหนาแนนมากท่ีสุดไดแก ประดู 

ตะแบกเปลือกบาง ปอยาบ และปอขนุน ชนิดพนัธุไม

ทีมี่ความถ่ีมากท่ีสุด ไดแก ประดู ปอยาบ ปอขนุน 

ตะแบกเปลือกบาง 

 การจําแนกช้ันทางดานต้ังและดานราบ 

(stratification) โดยการทํา profile diagram ในแปลง

ตัวอยางขนาด 20 x 50 ตารางเมตร ตนไมสวนใหญ

สามารถแบงช้ันเรือนยอดได 2 ชั้นเรือนยอด คือ

เรอืนยอดท่ีมีความสูงต่ํากวา 10 เมตร และเรือนยอด

ทีมี่ความสูง ต้ังแต 10-20 เมตร
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กมลภู โคตรรัตน และคณะ

No. Common name RD (%) RF (%) RDo (%)  IVI (%) H’

 2541 2550 2541 2550 2541 2550 2541 2550 2541 2550

1 ยางแดง 9.52 8.90 8.84 8.87 37.05 34.32 55.42 52.10 0.32 0.31

2 ปอยาบ 10.71 5.48 7.48 4.84 1.59 0.28 19.79 10.60 0.35 0.23

3 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 6.55 15.75 6.12 9.68 0.47 1.78 13.14 27.21 0.26 0.42

6 พะยอม 1.79 2.05 2.04 2.42 6.22 7.50 10.05 11.98 0.10 0.12

7 กระบก 2.38 2.05 2.72 2.42 4.69 4.30 9.80 8.77 0.13 0.12

8 มะมวงเลือด 2.98 2.05 2.72 2.42 3.72 2.73 9.42 7.20 0.15 0.12

9 สานห่ิง 2.98 4.11 3.40 4.84 2.33 2.75 8.70 11.70 0.15 0.19

10 มะกอกเกล้ือน 4.17 4.79 4.08 4.84 0.36 0.52 8.61 10.16 0.19 0.21

11 ชิงชัน 2.38 2.05 2.72 2.42 2.23 2.14 7.33 6.61 0.13 0.12

12 หวา 3.57 4.11 2.72 2.42 0.51 0.47 6.80 7.00 0.17 0.19

13 ตะแบกใหญ 1.79 2.05 2.04 2.42 2.49 2.76 6.32 7.24 0.10 0.12

14 กอนก 2.98 2.05 2.72 1.61 0.43 0.24 6.13 3.91 0.15 0.12

15 ไทรใบใหญ 1.19 1.37 1.36 1.61 3.52 3.75 6.07 6.73 0.08 0.08

16 ปอแดง 2.38 1.37 2.72 1.61 0.50 0.41 5.60 3.40 0.13 0.08

17 โมกมัน 2.38 2.05 2.04 1.61 0.72 0.66 5.14 4.33 0.13 0.12

18 ตะคร้ํา 1.79 0.68 2.04 0.81 0.96 1.23 4.78 2.72 0.10 0.05

19 กวาว 1.79  - 2.04  - 0.72  - 4.55  - 0.10  -

20 คํามอกหลวง 1.79 2.05 2.04 2.42 0.69 0.97 4.52 5.44 0.10 0.12

21 จําปปา 1.19 1.37 1.36 1.61 1.68 2.10 4.23 5.08 0.08 0.08

22 ยางนา 0.60 0.68 0.68 0.81 2.93 3.25 4.21 4.74 0.04 0.05

23 มะหาด 1.19 2.05 1.36 2.42 1.33 1.50 3.88 5.97 0.08 0.12

24 มะไฟปา 1.79 1.37 1.36 1.61 0.34 0.38 3.48 3.36 0.10 0.08

25 สะทิบ 1.19 0.68 1.36 0.81 0.70 0.42 3.25 1.91 0.08 0.05

26 ต้ิว 1.79 0.68 1.36 0.81 0.05 0.01 3.19 1.51 0.10 0.05

27 คอเขียว 1.19 1.37 1.36 1.61 0.47 0.55 3.02 3.53 0.08 0.08

28 เหมือดโลด 1.19 1.37 1.36 1.61 0.43 0.51 2.98 3.49 0.08 0.08

29 เทพธาโร 1.19  - 1.36  - 0.34  - 2.89  - 0.08  -

30 กรวยนํ้า 1.19 1.37 1.36 1.61 0.31 0.35 2.86 3.34 0.08 0.08

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.
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กมลภู โคตรรัตน และคณะ

No. Common name RD (%) RF (%) RDo (%)  IVI (%) H’

 2541 2550 2541 2550 2541 2550 2541 2550 2541 2550

31 ทํามัง 1.19 0.68 1.36 0.81 0.19 0.05 2.74 1.54 0.08 0.05

32 ชี 0.60 0.68 0.68 0.81 1.13 1.31 2.40 2.81 0.04 0.05

33 กําแพงเจ็ดช้ัน 0.60 0.68 0.68 0.81 0.79 0.90 2.07 2.39 0.04 0.05

34 ยางปาย 0.60 0.68 0.68 0.81 0.59 0.68 1.86 2.17 0.04 0.05

35 ตีนเปด 0.60 0.68 0.68 0.81 0.55 0.68 1.83 2.17 0.04 0.05

36 ตะเกราน้ํา 0.60 0.68 0.68 0.81 0.51 0.78 1.78 2.27 0.04 0.05

37 ตังหน 0.60 0.68 0.68 0.81 0.51 0.61 1.78 2.11 0.04 0.05

38 หวาหิน 0.60 0.68 0.68 0.81 0.43 0.46 1.70 1.95 0.04 0.05

39 คาข้ีหมู 0.60  - 0.68  - 0.42  - 1.70  - 0.04  -

40 สมอพิเภก 0.60 1.37 0.68 1.61 0.25 0.30 1.52 3.28 0.04 0.08

41 แคปา 0.60 0.68 0.68  0.81 0.20 0.20  1.47 1.69 0.04 0.05

42 กอน้ํา 0.60 0.68 0.68  0.81 0.19 0.31 1.47 1.80 0.04 0.05

43 พลอง 0.60 0.68 0.68  0.81 0.19 0.21 1.47 1.70 0.04 0.05

44 มะคาแต 0.60 0.68 0.68  0.81 0.19 0.29 1.47 1.78 0.04 0.05

45 มะกอก 0.60  - 0.68  - 0.19  - 1.46  - 0.04  -

46 พลองขี้ควาย 0.60 0.68 0.68 0.81 0.18 0.21 1.46 1.70 0.04 0.05

47 ประดูเดง 0.60 0.68 0.68 0.81 0.18 0.20 1.45 1.69 0.04 0.05

48 เมาสรอย 0.60 0.68 0.68 0.81 0.13 0.15 1.41 1.64 0.04 0.05

49 มะมวงปา 0.60 0.68 0.68 0.81 0.12 0.13 1.39 1.62 0.04 0.05

50 มะกอกพราน 0.60 0.68 0.68 0.81 0.11 0.17 1.39 1.66 0.04 0.05

51 เปลา 0.60 1.37 0.68 1.61 0.10 0.04 1.37 3.02 0.04 0.08

52 แคหางคาง 0.60 0.68 0.68 0.81 0.08 0.10 1.36 1.59 0.04 0.05

53 อบเชย 0.60 0.68 0.68 0.81 0.07 0.11 1.35 1.60 0.04 0.05

54 ไทร 0.60 0.68 0.68 0.81 0.05 0.07 1.32 1.56 0.04 0.05

55 เถา 0.60 0.68 0.68 0.81 0.03 0.07 1.31 1.56 0.04 0.05

56 กําลังเสือโครง 0.60  - 0.68  - 0.03  - 1.31  - 0.04  -

57 กาสามปก 0.60 0.68 0.68 0.81 0.02 0.07 1.30 1.56 0.04 0.05

58 ง้ิวปา  - 1.37  - 0.81  - 0.06  - 2.24  - 0.08

59 ต้ิวขน - 0.68  - 0.81 - 0.02 - 1.51 - 0.05

60 มะกอกฟาน  - 0.68  - 0.81  - 0.01  - 1.51  - 0.05

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 300.00 300.00 5.21 5.10

Table 1 Cont.
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กมลภู โคตรรัตน และคณะ

ลกัษณะพลวตัของสงัคมพชืระหวางป พ.ศ. 2541 และ 

2550 สามารถสรุปไดดังน้ี

 1. การเปล่ียนแปลงองคประกอบชนิดพนัธุ

ไมตน พบวาลดลงจาก 57 ชนดิ ในป 2541 เปน 55 ชนดิ

ในป 2550 และพบวาชนิดพนัธุไมเดิมจํานวน 5 ชนดิ

สูญหายจากแปลงตัวอยาง ไดแก กวาว กาํลังเสือโครง 

คาข้ีหมู เทพธาโร และมะกอก ในขณะท่ีพบชนดิไม

ใหมเพิม่ 3 ชนดิ ไดแก ง้ิวปา ต้ิวขน และมะกอกฟาน 

โดยวงศที่สํารวจพบเฉพาะป 2541 ไดแก วงศ 

ASCLEPIADACEAE และ วงศ RHAMNACEAE 

สวนวงศที่ปรากฏเพิ่มข้ึนในป 2550 คือ วงศ 

BOMBACACEAE 

 2. การเปลี่ยนแปลงดานการเจริญเติบโต 

การเปล่ียนแปลงทางเสนผาศูนยกลาง ในภาพรวม

ลดลงจากป 2541เทากับ 528.34 เซนติเมตรตอ

เฮกตาร หรอืรอยละ 9.86 เม่ือพจิารณาเฉพาะชนิด

พนัธุไมตนท่ีรอดตายพบวาเพิม่ข้ึนจากป 2541 ทัง้ส้ิน 

416.97 เซนติเมตรตอเฮกตาร คิดเปน 46.33 

เซนติเมตรตอเฮกตารตอป สรปุไดวาชนิดพนัธุไมตน

มีอตัราความเพิม่พนูทางเสนผานศูนยกลางระยะคาบ

คดิเปนรอยละ 10.12 และมีอตัราความเพ่ิมพนูทาง

เสนผานศูนยกลางเฉล่ียรายป คิดเปนรอยละ 1.12 การ

เปล่ียนแปลงทางพ้ืนท่ีหนาตัด ในภาพรวมลดลงจาก

ป 2541 เทากับ 1.09 ตารางเมตรตอเฮกตาร หรอืรอย

ละ 4.76 เม่ือพจิารณาเฉพาะชนิดพนัธุไมตนท่ีรอดตาย

พบวาเพ่ิมข้ึนจากป 2541ทัง้ส้ิน 2.53 ตารางเมตรตอ

เฮกตาร คิดเปนคาเฉล่ีย 0.28 ตารางเมตรตอเฮกตาร

ตอป สรปุไดวาชนิดพนัธุไมตนมีอตัราความเพ่ิมพนู

ทางพ้ืนท่ีหนาตัดระยะคาบคิดเปนรอยละ 13.25 และ

มีอตัราความเพ่ิมพนูทางพ้ืนท่ีหนาตัดเฉล่ียรายป คิด

เปนรอยละ 1.47 การเปล่ียนแปลงทางปริมาตรในภาพ

รวมลดลงจากป 2541 เทากบั 5.59 ลกูบาศกเมตร

ตอเฮกตาร หรอืรอยละ 2.33 เม่ือพจิารณาเฉพาะชนิด

พนัธุไมตนท่ีรอดตายพบวาเพิม่ข้ึนจากป 2541 ทัง้ส้ิน 

29.85 ลกูบาศกเมตรตอเฮกตาร คิดเปนคาเฉล่ีย 3.32 

ลกูบาศกเมตรตอเฮกตารตอป สรุปไดวาชนิดพนัธุไม

ตนมีความเพ่ิมพนูทางปริมาตรระยะคาบคิดเปนรอย

ละ 14.74 มีความเพ่ิมพูนทางปริมาตรเฉล่ียรายปคิด

เปนรอยละ 1.64 

 การโตขามช้ัน มีไมตนท่ีมีการโตขามช้ัน

จาํนวนท้ังส้ิน 11 ชนดิพนัธุ จาํนวน 32 ตน เสนผาน

ศูนยกลางรวม 295.81 เซนติเมตรตอเฮกตาร พืน้ทีห่นา

ตัด 0.236 ตารางเมตรตอเฮกตาร และปรมิาตรรวม 1.15 

ลกูบาศกเมตรตอเฮกตาร อตัราการโตขามช้ันของชนดิ

พนัธุไมตน คิดเปนรอยละ 19.64 โดยชนิดพนัธุทีมี่

อัตราการโตขามข้ัน 3 ชนิดท่ีสําคัญ ไดแก ประดู 

ปอยาบ และมะกอกเกล้ือน 

 การตายของชนิดพนัธุเน่ืองจากการยืนตน

ตาย การหกัโคนและการแกงแยงตามธรรมชาติ ใน

ระหวางป พ.ศ. 2541 ถงึ 2550 มีจาํนวนท้ังส้ิน 20 

ชนดิพนัธุ เม่ือพจิารณาอตัราการตายของชนิดพนัธุไม

ตนเปรียบเทียบจํานวนตนท่ีตาย คือ 52 ตน จาก

จาํนวนตนท้ังหมด 168 ตน (ในปพ.ศ.2541) พบวามี

อตัราการตายระยะคาบอยูทีร่อยละ 30.95 เฉลีย่รายป

รอยละ 1.52 ชนดิพนัธุทีมี่อตัราการตายเฉล่ียรายป

สูงสุด คือ ปอยาบ อัตราการลดลงทางเสนผาน

ศูนยกลางระยะคาบมีคารอยละ 23.14 เฉล่ียรายป

รอยละ 2.57 ชนิดพันธุทีมี่อตัราการลดลงทางเสน

ผานศูนยกลางเฉล่ียรายปสูง ไดแก ปอยาบ และ 

ยางแดง อตัราการลดลงทางพืน้ท่ีหนาตัดระยะคาบ
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กมลภู โคตรรัตน และคณะ

มีคารอยละ 16.80 เฉลีย่รายปรอยละ 1.87 ชนดิพนัธุที่

มีอตัราการลดลงทางพืน้ทีห่นาตัดเฉล่ียรายปสูง ไดแก 

ยางแดง 

 การเจริญเติบโตท้ังหมด (gross growth) 

ระหวางป 2541 ถงึ 2550 เม่ือพจิารณาในสวนของพืน้ที่

หนาตัด มีคา 6.14 ตารางเมตรตอเฮกตาร และในสวน

ของปริมาตรมีคา 65.29 ลกูบาศกเมตรตอเฮกตาร เม่ือ

พจิารณาในสวนของการเจรญิเติบโตสุทธิ (net growth) 

พบวาในสวนของพืน้ท่ีหนาตัดมีคา 2.29 ตารางเมตร

ตอเฮกตาร และในสวนของปรมิาตรมีคา 28.7 ลกูบาศก

เมตรตอเฮกตาร และผลผลติ(production)ในสวนของ

พืน้ท่ีหนาตัด มีคา -1.29 ตารางเมตรตอเฮกตารและ

ในสวนของปริมาตรมีคา -7.89 ลูกบาศกเมตรตอ

เฮกตาร 

วจิารณ

ลักษณะโครงสรางเชิงปริมาณ

 จากการศกึษาจํานวนชนิดความหลากชนดิ

พบวาในภาพรวมลดลง 2 ชนดิ และชนิดพนัธุทีมี่

ความสําคัญเปนลําดับท่ีสองในป 2541 คือ ปอยาบน้ัน 

ในป 2550 ไดถกูแทนทีค่วามสําคัญคอื ประดู โดย

ปอยาบน้ันถือเปนไมทีมี่การเบิกนําไดดี โดยเฉพาะ

ปาท่ีรบัแสงไดมาก แตเม่ือเวลาผานไปปอยาบจะถูก

บดบังจากชนิดพนัธุอืน่เขามาแทนท่ี รวมท้ังพนัธุไม

เบิกนําชนิดอ่ืนๆ เชน ต้ิว ปอแดง กมี็คาลดลงดวย

เชนกนั สวนชนดิพนัธุทีเ่ขามาแทนท่ีนอกจากประดู

แลวยังมีพนัธุไมปาชนิดอืน่ท่ีมีคาดัชนคีวามสําคัญ

เพิ่มข้ึน ไดแก พะยอม สานห่ิง มะกอกเกล้ือน 

ตะแบกใหญ จาํปปา คํามอกหลวง ยางนา เหมือดโลด 

มะหาด มะคาแต สมอพิเภก แคหางคาง พลอง 

พลองขีค้วาย ง้ิวปา และต้ิวขน เปนท่ีสังเกตวามีพนัธุ

ไมปาผสมผลัดใบหลายชนิด เชน ประดู มะกอก

เกลือ้น แคหางคาง ท่ีเขามามีความสําคัญมากข้ึน ทัง้น้ี

เน่ืองจากท่ีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางท่ี 

100 – 800 เมตร เปนโซนท่ีสามารถพบสงัคมปาดิบ

แลงและปาผสมผลดัใบได

 ความหนาแนนของหมูไมมีแนวโนมลดลง

ในป 2550 คิดเปนรอยละ 13.10 เม่ือเทยีบกบัป 2541 

โดยมีคาความหนาแนน 168 ตนตอเฮกตาร และ 146 

ตนตอเฮกตาร ในป 2541 และ 2550 ตามลําดับ แตถอืวา

มีคานอยกวามากเม่ือเทียบกับปาดิบแลงท่ีไมถูก

รบกวนพื้นท่ีปาสาธิตเซคเตอรแมตีบ อําเภองาว 

จงัหวดัลําปาง ซ่ึงมีคาความหนาแนน 481.63 ตนตอ

เฮกตาร (สายสุดใจ, 2548) ทัง้น้ีเน่ืองจากปาดิบแลง

บริเวณปาอนรุกัษเพือ่การวจิยัและสาธิตวิชาการดาน

ปาไม ของสถานีวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

จงัหวดัหนองคาย เปนปาดิบแลงในพ้ืนท่ีสูง มีความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมาก ตลอดจนการ

ทดแทนสังคมพืชไมเบิกนําท่ีคอยๆ ลดจํานวนลงและ

ปจจัยรบกวนจากมนุษยโดยการลักลอบตัดไมและ

ไฟปาทีเกิดข้ึนบอยครั้งทําใหเกิดความเสียหายตอ

กลาไมที่จะเจริญเติบโตตอไป โดยชนิดพันธุไมที่มี

ความหนาแนนมากท่ีสุดในป 2551 คือ ประดูมีคา

ความหนาแนนมากท่ีสุดแทนท่ีปอยาบ ทาํใหมีพืน้ท่ี

วางเปดโลง ชองวางเรือนยอดมากแสงแดดสามารถ

สองถงึพ้ืนลางได เปอรเซ็นตพืน้ท่ีหนาตัดมีแนวโนม

ลดลง ทัง้น้ีเปนผลมาจากความหนาแนนของตนไมที่

ลดลงโดยเปล่ียนแปลงลดลง 1.09 ตารางเมตรตอ

เฮกตาร หรอื 4.76% เม่ือพจิารณาเฉพาะพันธุไมตนท่ี

รอดตายพบวาชนิดพันธุทีมี่ความเพ่ิมพูนทางพ้ืนท่ี
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หนาตัดสูงสุด 5 ชนดิพนัธุ ไดแก ยางแดง กระบาก 

พะยอม ประดู และกะบก นั้น ถือวาเปนไมที่มีคา

ทางเศรษฐกิจคอนขางมาก

 การศกึษาครัง้น้ีพบชนดิพนัธุไมทีมี่การโต

ขามช้ันจํานวน 11 ชนิด จํานวน 32 ตน ถือวามีการ

โตขามชัน้คอนขางมากเม่ือเทยีบกบัปาดิบแลงท่ีไม

ถกูรบกวนพ้ืนท่ีปาสาธิตเซคเตอรแมตีบ อาํเภองาว 

จังหวัดลําปาง พบพันธุไมที่สามารถโตขามช้ันได 

1 ชนิด (สายสุดใจ, 2548) เนื่องจากหมูไมมีความ

หนาแนนนอยทาํใหพืน้ท่ีเปดโลง แสงแดดสองผาน

ไดมาก ชนิดพันธุที่สามารถโตขามช้ันโดยมากจึง

เปนชนิดพันธุ ไมเบิกนําและชนิดพันธุ ที่ชอบ

แสงแดด แตเม่ือระยะเวลาผานไปชนิดพันธุไมที่

เปนไมด้ังเดิมของปาจะคอยๆเขามาแทนท่ีสังคม

เดิม  ซ่ึง เป นการคัดเลือกชนิดสายพันธุ ตาม

ธรรมชาติ เม่ือปาอุดมสมบูรณถึงจุดหน่ึงจํานวน

พนัธุไมไมกีช่นดิก็จะครอบครองพืน้ท่ีกลายเปนไม

เดนของหมูไมนั้น ๆ

 ชนิดพันธุ ไมที่มีการตายเน่ืองจากการ

ยนืตนตาย และการหักโคน ในระหวางป 2541 และ 

2550 มีจํานวน 52 ตน 20 ชนิดพันธุ คิดเปนอัตรา

การตายของตนไมเทากับ 3.44 ตนตนเฮกตารตอป 

โดยปอยาบมีอัตราการตายมากท่ีสุด การตายทําให

พื้นที่หนาตัดรวมของหมูไมลดลง 0.428 ตาราง

เมตรตอเฮกตารตอป และในจํานวน 20 ชนิดพันธุ

นีมี้จาํนวน 5 ชนดิท่ีหายไปจากพ้ืนท่ีแตมีชนดิพนัธ

เกิดข้ึนใหม 3 ชนิด

 การศึกษาคร้ังนี้พบวาการเปล่ียนแปลง

สุทธิ ผลผลิตมีคาติดลบ โดยความหนาแนน พื้นท่ี

หนาตัด ปริมาตรไม และดัชนีความหลากหลาย 

ลดลง 13.10%, 4.76%, 2.33% และ 2.11% ตาม

ลําดับ ทั้งน้ีเนื่องจากมีอัตราการตายและการลดลง

ของชนิดพนัธุ ในทางจํานวนตน พืน้ท่ีหนาตัดและ

ปริมาตร มากกวาอัตราการเจริญเติบโตและความ

เพิ่มพูน ซ่ึงแสดงวาสังคมพืชปาดิบแลง ถือเปน

สภาวะการเจริญเติบโต คอนขางคงท่ี (stationary 

state) โดยพันธุไมสวนใหญกําลังถูกทดแทนดวย

ชนิดพันธุไมหนุมหรือกลาไมในพ้ืนท่ี เม่ือเปรียบ

เทียบกับการเปล่ียนแปลงสุทธิของปาเต็งรังช้ันสอง 

อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยรวมมีการ

เปล่ียนแปลงสุทธิ ผลผลิตมีคาเพ่ิมข้ึน กลาวคือ

ความหนาแนน พืน้ท่ีหนาตัด และการปกคลมุเรอืน

ยอดของตนไมในปามีคาเพ่ิมข้ึน 33.97 %, 21.99 % 

และ 55.89 % ตามลําดับ แตคาดัชนีความหลาก

หลายของชนดิพนัธุไม ในปามีคาลดลงจาก 3.3767 

เปน 2.9248 (ภูสิน, 2545) 

ลกัษณะเชิงคณุภาพและลักษณะรวมของสังคมพืช

 จากการวิเคราะหลักษณะรวมโดยใช

จํานวนชนิดพันธุที่สํารวจพบในป 2541 และ 2550 

คาสัมประสิทธ์ิของสังคมพืชปาดิบแลงระหวาง

สองชวงเวลา มีคารอยละ 92.86 แสดงวาสังคมพืช

ปาดิบแลงท้ังสองชวงเวลามีความแตกตางกันนอย

มาก ซ่ึงอาจกลาวไดวา สังคมพืชปาดิบแลงอยูใน

สภาวะสังคมท่ีมีความเสถียร หรอืสภาพเขาใกลข้ัน

สุดทาย (climax community) ซ่ึงหากไมมีการ

รบกวนหรือถูกทําลาย ก็จะคงสภาพเปนสังคม

ปาดิบแลงไดอยางตอเนื่อง

สรุป

 การศึกษาลักษณะโครงสรางและพลวัต
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ของสังคมพืชปาดิบแลงในพ้ืนท่ีปาอนุรกัษเพือ่การ

วิจัยและสาธิตวิชาการดานปาไม อําเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย ในป พ.ศ. 2541 และ 2550 พบวา

ในป พ.ศ. 2541 สํารวจพบตนไมจาํนวน 57 ชนิดพนัธุ 

ใน 27 วงศ ชนดิพนัธุทีมี่ความสําคัญในสังคมพชื 3 

อันดับแรก ไดแก ยางแดง ปอยาบ และกระบาก 

ชนิดพันธุที่มีความมากมายสูงไดแก ปอยาบ หวา 

มะไฟปา และต้ิว สวนในป พ.ศ.2550 สํารวจพบ

ตนไมจาํนวน 55 ชนดิพนัธุ ใน 26 วงศ ชนดิพนัธุทีม่ี

ความสําคัญในสังคมพชื 3 อนัดับแรก คือ ยางแดง 

ประดู และกระบาก ชนดิพนัธุทีมี่ความมากมายสูง

ไดแก หวา ง้ิวปา ประดู โมกมัน และกอนก ในชวงป 

พ.ศ.2541 ถงึ 2550 มีชนิดพนัธุสูญหายไปจากพ้ืนท่ี

จํานวน 5 ชนิดพันธุ ในขณะท่ีพบชนิดพันธุใหม

จาํนวน 3 ชนดิพนัธุ การเจริญเติบโตสุทธิดานปริมาตร

ไมเทากับ 28.7 ลบ.ม.ตอเฮกตาร ปรมิาตรไมมีคาลดลง 

5.59 ลบ.ม. หรอืรอยละ 2.23 โดยมีสาเหตุมาจากการ

ยนืตนตายและการหักโคนจากพายุหรอืฟาผา อตัรา

การตายเฉล่ียเทากับ 5.78 ตนตอเฮกตารตอป หรอืรอย

ละ 3.44 ตอป การเล่ือนชัน้ลูกไมพบจาํนวน 11 ชนดิ

พนัธุ โดยชนิดพนัธุทีสํ่าคัญคือ ประดู และปอยาบ

ขอเสนอแนะ

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยตอเน่ืองในสาขาท่ี

เกี่ยวของภายในแปลงตัวอยางถาวร เชน ชีพ

ลักษณ นิเวศสรีระ ความสัมพันธระหวางพืชและ

สัตว นิเวศวิทยากลาไม ฯลฯ จะทําใหไดขอมูลเชิง

บรูณาการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวาง

ขวางรวมถึงการใชประกอบการวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีได

 2. การวดัซ้ําจากแปลงตัวอยางถาวรเปนวธีิ

การติดตามตรวจสอบ การเปล่ียนแปลงของความ

หลากหลายทางชีวภาพที่ไดรับการยอมรับจาก

นานาชาติ ทั้งน้ีควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

พื้นท่ีปาดิบแลงพื้นท่ีอื่นดวย

เอกสารและสิ่งอางอิง
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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.
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม ใน 

หมูบานพุยาง ตําบลทุงหลวง อาํเภอปากทอ จงัหวัด

ราชบุรี โดยการสัมภาษณหัวหนาหรือตัวแทน

ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด จํานวน 

86 ครัวเรือน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย 

คาความถ่ีเปนรอยละ และทดสอบสมมุติฐานความ

มีอิทธิพลของตัวแปรโดยใช   F-test ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05

 ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนอยูในระดับสูง มี

คาคะแนนเฉล่ีย 2.72 โดยกิจกรรมท่ีมีคาคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด 2.78 คะแนน คือ กิจกรรมการติดตาม

และประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม รองลง

มา ไดแก กิจกรรมการดูแล ปองกัน และฟนฟู

ทรัพยากรปาไม การคิดคนปญหาและการวางแผน

การจัดการทรัพยากรปาไม และการใชประโยชน

ทรัพยากรปาไม มีคาคะแนนเฉล่ีย 2.74, 2.71 และ 

2.65 ตามลําดับ และพบวาความแตกตางของ

ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ไดแก จํานวนสมาชิก

ในครัวเรอืน การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การได

รับขาวสารและความรูความเขาใจดานทรัพยากร

ปาไม มีผลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของประชาชนอยางมีนัยสําคัญ 

(p < 0.05)  สําหรับแนวทางการพัฒนาการมีสวน

รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมทีป่ระชาชนเสนอ 

ไดแก การสรางเครือขายดูแลรักษาปา และจัด

กจิกรรมเกีย่วกบัทรพัยากรปาไมเพือ่สรางจิตสํานึก

อยางตอเน่ือง

คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน  การ

จัดการทรัพยากรปาไม  จังหวัดราชบุรี

คํานํา

 ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ

สําคัญอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตของมนุษยซ่ึง

ปจจุบันทุกภาคสวนในสังคมตางตระหนักดีถึง

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรปาไม ทีจ่ะตองมีการ

เรงดําเนินการฟนฟูเพื่อ ใหกลับคืนสูสภาพเดิม 

ปญหาการบุกรุกทําลายปาท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก

ประชาชนในชนบทไทยจํานวนมากดํารงชีพดวย

การอาศัยพึ่งพิงทรัพยากรปาไม เคยมีทรัพยากร

ปาไมและน้ําท่ีอุดมสมบูรณแตในชวงท่ีผานมา

การพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เปนไปอยางรวดเร็ว มีการใชทรัพยากรตางๆ เปน

วตัถุดิบเพือ่การผลติจํานวนมากโดยเฉพาะทรัพยากร

ปาไม ท่ีถกูใชเกนิกวาศักยภาพ มีการบุกรกุแผวถาง

เปล่ียนพื้นท่ีปาเพื่อทําการเกษตรและกิจการตางๆ 

ทําใหสูญเสียปาไมอยางถาวรเกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจนอยูในข้ัน

วิกฤต ปจจุบันการพัฒนาทางการเมืองทําใหเกิด

แนวคิดใหมในการแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในรูปแบบการมีสวน

รวมหรือแนวทางประชารัฐปรับเปล่ียนวิธีการ

ดําเนินการจากเดิมท่ีใหรัฐมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ

เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตเิพยีงฝายเดียวเปนการ

กระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวม คือ การท่ีผู

ไดรับผลประโยชนหรือ มีสวนไดเสีย ไดใชความ

พยายามรวมกันในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ

พัฒนา ดวยความรูสึกผูกพันในความเปนเจาของ 
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(ownership) หรือหุ นสวน (partnership) เพื่อ

ทําใหงานหรือโครงการน้ันบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ทุกฝายจะไดรับประโยชนรวมกัน 

สุรพล (2544)  และ Cohen and Uphoff  (1980) ได

จําแนกการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบตาม

กระบวนการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ (decision making) การมีสวนรวมใน

การดําเนินการ (implementation) การมีสวนรวมใน

การรับผลประโยชน (benefit) และการมีสวนรวม

ในการประเมินผล (evaluation)

 การวิจัยครั้งน้ี เพื่อศึกษาการมีสวนรวม

ในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชนในเขต

พื้นท่ีหมูบานพุยาง ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ 

จงัหวัดราชบุร ีปาแหงน้ีเคยไดรบัรางวัลปาชุมชนดี

เดนระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ใน

โครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน” ประจําป 

พ.ศ. 2551 ทีก่รมปาไมและบรษัิท ผลติไฟฟาราชบรุี

โฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) รวมกนัดําเนินโครงการ ดวย

เหตผุลดงักลาวขางตน ผูศึกษาวิจยัจงึตองการศกึษา

การจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชน ที่มีอยู

ในปจจุบนั ทัง้น้ี ขอมูลทีไ่ด จะนําไปเสนอผูบรหิาร

ของกรมปาไม สําหรบัใชเปนขอมูลประกอบในการ

ปรับปรุงเก่ียวกับแผนยุทธศาสตรของกรมปาไม 

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร

ปาไมในอนาคต

วิธีการ

 ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการทรัพยากรปาไม ในเขตพ้ืนท่ีหมูบานพุยาง 

ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรีโดยมี

วิธีการศึกษาวิจัยดังน้ี

 1. การศึกษาลักษณะทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมของประชาชนและระดับการมีสวนรวม

ในการจัดการทรัพยากรปาไม     

  1.1. การตรวจเอกสาร โดยการรวบรวม

ขอมลูพืน้ฐานของพืน้ทีศึ่กษาจากแหลงขอมลูตางๆ 

ไดแก ที่ทําการผูใหญบาน องคการบริหารสวน

ตําบล สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) 

และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ

เขาใจสถานการณในชุมชน

  1.2. การพัฒนาแบบสัมภาษณ จาก

ขอมูลพื้นฐานท่ีไดจากการตรวจเอกสารดังกลาว 

นํามาใช ในการกําหนดคําถามในแบบสัมภาษณ 

เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมและ

ระดับการมีสวนรวม ของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีศึกษาแบงเปน 2 ตอน ซ่ึง

สรุปไดดังน้ี

  ตอนท่ี 1 ขอมลูทัว่ไปของผูใหสัมภาษณ 

ประกอบดวยคําถามเปนคําถามปลายปด (close–

end question) จํานวน 11 ขอ และคําถามใหเลือก

ตอบไดหลายคําตอบ (multiple choices) จํานวน 

9 ขอ

  ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรปาไม เม่ือผูถูกสัมภาษณรับฟง

ขอความแตละขอความแลวสามารถเลือกตอบ

คําถามท่ีมีลักษณะเปนมาตรวัดตามแบบของ 

Likert’s Scale แบงเปน 3 แนวทาง คือ เขารวมเปน

ประจํา เขารวมเปนบางคร้ัง และไมเคยเขารวม

  1.3. การสัมภาษณตัวแทนครัวเรอืน ตอง

วางแผนเตรียมงานกอนลงภาคสนามเปนขั้นตอน
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ที่สําคัญมาก ประกอบดวย การเตรียมความพรอม

ทีมงานเปนส่ิงท่ีสําคัญ ตองสรางความเขาใจตอ

วัตถุประสงครวมกันอีกคร้ัง ดูประเด็นท่ีจะถาม 

และพิจารณารวมกันวาจะใชวิธีการอยางไร และ

หาชวงเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของชุมชน เน่ืองจากจํานวน

ประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาน้ี  มีอยู จริงเพียง  86 

ครวัเรอืนเทาน้ัน ในการสัมภาษณตัวแทนครัวเรือน 

จึงทําการสัมภาษณทั้งหมด

 2. การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการ

บริหารจัดการทรัพยากรปาไม

  2.1. การจัดประชุมเชิงกระบวนการ 

เปนการประชุมกลุมของคณะกรรมการหมูบาน

อยางเปนทางการ มีการระดมความคิดเห็น การ

วเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอม

ภายนอกชุมชน แนวทางในอนาคต และแนวคิด

ในการจัดกระบวนการในประเด็นเร่ืองการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของชุมชน โดยเฉพาะการบริหาร

จัดการในปจจุบัน ประเด็นปญหา และแนวทาง

แกไขท่ีดีข้ึน การเก็บขอมูลดวยวิธีนี้จะใชในการ

ตรวจสอบขอมลูของชมุชนและขอมลูทรัพยากรได

เปนอยางดี โดยผูทีเ่ขารวมประกอบดวย ผูใหญบาน 

คณะกรรมการชุมชน จํานวน 16 คน และคณะ

กรรมการของศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตร

ชุมชนท่ี 10 (ราชบุรี) จํานวน 4 คน รวม 20 คน

  2.2. การระดมความคิด เปนการระดม

ความคิดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ของประชาชนท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไม ในเขต

พื้นท่ีหมูบานพุยาง ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ 

จงัหวัดราชบุร ีทัง้น้ี คําถามในสวนน้ีมีลกัษณะเปน

คําถามปลายเปด ทีเ่ปดโอกาสใหผูตอบระบุประเด็น

ดังกลาวไดอยางเสรี

 3. การวิเคราะหขอมูล 

  3.1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

(qualitative method) โดยการนําเอาขอมูลท่ีได จาก

การศึกษาในข้ันทุติยภูมิ ซ่ึงไดจากการคนควา การ

ตรวจเอกสาร มาประมวลผลวิเคราะห เรียบเรียง

ใหมเพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงตอเนื่อง และเขาใจ

ไดงายข้ึน และการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมมาได

แจกแจงในรูปคาสถิติ โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 

(mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard 

deviation)  และรอยละ (percentage) ของขอมลูทาง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และคําถามอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

ของประชาชนผู ตอบแบบสอบถามแลวนํามา

อธิบาย

  3.2. การวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบ

สมมติฐานความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตาม ใชสถิติอนุมานเพ่ือหาความแตกตาง

ระหวางตัวแปรท่ีศึกษาโดยวิธี F-test ที่ระดับนัย

สําคัญทางสถิติ 0.05 เพือ่ทาํการทดสอบสมมติฐาน

ที่ต้ังไว

  3.3. การวิเคราะหขอมลูการพฒันาการ

บริหารจัดการทรัพยากรปาไม โดยการนําขอมูลที่

ไดมารวบรวมแลวหาความสําคัญโดยดูจากคําตอบ

ที่มีผูเขารวมตอบเหมือนกันมากท่ีสุดถึงนอยที่สุด

แลวนาํมาจัดลําดับ และข้ึนกระดานระดมความคิด

เห็นจากผูเขารวมประชุมวาเห็นดวยหรือไม จะทํา

อยางไรดีกับปญหาท่ีเกิดข้ึน จะไปตออยางไร เปน

กระบวนการกลุมโดยชุมชน แลวรวบรวมเปน
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มาตรการเชิงพัฒนาตอไป

ผลและวิจารณ

ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชน

 ผลการศึกษาพบวากลุ มตัวอยางเป น

เพศชาย รอยละ 65.10 มากกวาเพศหญงิ มีอายุเฉลีย่ 

46 ป โดยมีอายุนอยที่สุด 17 ป และมากท่ีสุด 76 ป 

กลุมตัวอยางท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ สําหรับ

ระดับการศึกษาพบวา รอยละ 67.40 จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา รองลงมา รอยละ 18.60 

จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 7.00 

ไมไดเรียนหนังสือ/ไมรู หนังสือ รอยละ 4.70 

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. ที่จบการศึกษาระดับ

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 ระยะเวลาท่ีอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีศึกษามากกวา 15 ป รอยละ 95.30 และ 

รอยละ 4.70 อาศัยอยูในพื้นท่ี 11-14 ป ที่ดินทํากิน 

รอยละ 81.40 มีที่ดินเปนของตนเอง รอยละ 

16.30 ไมมีที่ดินทํากิน และรอยละ 2.30 เชาท่ีจาก

คนอ่ืน อาชีพหลัก รอยละ 65.20 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง รอยละ 

26.70 คาขาย รอยละ 5.80 และเปนลูกจาง 

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 รายไดเฉล่ีย 

(บาท/ครัวเรือน/ป) รอยละ 41.90 ระบุวาครัวเรือน

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 60,001-

80,000 บาท/ป รอยละ 5.70 มีรายไดมากกวา 

100,001 บาท และรอยละ 3.50 มีรายไดนอยกวา 

20,000 บาท/ป กลุมตัวอยางรอยละ 67.40 ระบุวามี

รายไดเพียงพอ ขณะท่ีรอยละ 32.60 รายไดไม

เพียงพอ ซ่ึงรอยละ 75.00 ของกลุมหลัง เปนหน้ี

จากการกู ยืมเงินกองทุนหมูบาน และท่ีเหลือ 

รอยละ 25.00 เปนหนี้ ธกส. การเปนสมาชิกกลุม

ของคนชุมชน รอยละ 79.10 เปนสมาชิกกลุมใน

ชุมชน โดยรอยละ 18.60 เปนคณะกรรมการกลุม 

ขณะท่ีรอยละ 2.30 ไมเขารวมกิจกรรมกลุมใดๆ

ระดบัการมีสวนรวมในการจัดการทรพัยากรปาไม

ของประชาชน 

 ผลการศึกษา สรุปไดวา ระดับการมีสวน

รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชนอยู

ในระดับมาก มีคาคะแนนเฉล่ีย เทากับ 2.72 โดย

กิจกรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 2.78 คะแนน คือ 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการ

ทรัพยากรปาไม จะเห็นวา การใหขอมูลความ

คิดเห็นจะเปนเสียงสะทอนเพื่อการปรับปรุง

มากกวา สวนการตรวจสอบการใชประโยชนจาก

ปาใหเปนไปตามกฎระเบียบจะอยูในระดับต่ํากวา

เพราะสวนใหญเชื่อมั่นในการทํางานของแกนนํา

และกฎระเบียบท่ีมีอยูในชุมชน และการปรับปรุง

แผนนั้นตองอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห 

ดังน้ัน ผูท่ีเขารวมในกิจกรรมดังกลาวจะมาจาก

แกนนําหรือคณะกรรมการและเปนผู ที่อยู ใน
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กระบวนการจัดทําแผนการจัดการปามาต้ังแตตน 

รองลงมา ไดแก กจิกรรมการดูแล ปองกนั และฟนฟู

ทรัพยากรปาไม จะเห็นวา การประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับทรัพยากรปาไมนั้นจะเปนการพูดคุย

ส่ือสารกันในวงสนทนาระหวางเครือญาติ หรือ

การส่ังสอนของผูนําศาสนา และบุคคลท่ีคนใน

ชุมชนเคารพนับถือ รองลงมาคือ การผลักดัน

นโยบายในกิจกรรมน้ี ผูที่เขามามีบทบาทในการ

ทาํงานจะเปนกลุมอนุรกัษซ่ึงปจจุบนัมีการผลักดัน

ใหบรรจุเปนแผนจัดการทรัพยากรปาไมระดับ

ตําบล และการตรวจตราดูแลปาไม ซ่ึงเปนกิจกรรม

ดานการปองกนัรกัษาทรัพยากรปาไม เน่ืองจากเปน

กิจกรรมที่ดึงดูดใหชาวบานไดตระหนักถึงการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมไดดี เน่ืองจากเปนกิจกรรม

ที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะการเดินปา

เพือ่ตรวจปา สวนกจิกรรม 2 กจิกรรมทีไ่ดรบัความ

รวมมือนอย คือ การพยายามที่จะรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับชุมชนและทรัพยากรปาไมของชุมชนไว

เพื่อเปนฐานขอมูลของชุมชนเพื่อใหสามารถมี

แหลงขอมูลเหลาน้ี และใชเปนสถานท่ีในการทํา

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน คือ การสรางศูนยขอมูล 

จะไดรับความรวมมือของคนในชุมชนท้ังทุนดาน

แรงงาน และทุนทรัพย 

 การคิดคนปญหาและการวางแผนการ

จัดการทรัพยากรปาไม จะเห็นวา ผู ที่ เขารวม

ตองการกระบวนการในการตดัสินใจของทกุๆ ฝาย

รวมกัน เชน ในการจัดทําแนวเขตปา พื้นท่ีของ

ครอบครัวใดท่ีติดพื้นที่ปาควรจะตองเขามารับรู

และเกิดการยอมรับตอแนวเขตท่ีทําการตกลงกัน 

สวนกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรปาไมเปน

กติกาของชุมชนท่ีเม่ือกําหนดข้ึนมาบังคับใชแลว

ทุกคนในชุมชนตองยอมรับและตองปฏิบัติตาม 

ดังน้ัน กระบวนการในการกําหนดกฎระเบียบจึง

ตองไดรับการยอมรับจากทุกฝาย โดยเฉพาะผูที่

มีสวนไดสวนเสียท้ังหมด

 สําหรบักจิกรรมการทาํแผนการจดัการปา

ชมุชน เปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการจัด

ทํา โดยมีกระบวนการตั้งแตการเก็บขอมูลชุมชน 

การวิเคราะหชุมชน ซ่ึงการทํางานน้ันตองมีการ

วิเคราะหกันอยางจริงจัง และในการเขียนแผนก็

เปนไปไมไดที่คนท้ังชุมชนจะเขามารวมได ดังน้ัน 

ผูทีเ่ขารวมในกระบวนการเขียนแผนการจัดการจึง

จําเปนตองไดรับการพัฒนาบุคคลใหมีความพรอม

และมีประสบการณการทํางานดานการจัดการ

ทรัพยากรปาไมมาอยางตอเน่ือง และเปนบุคคลท่ี

เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน ซ่ึงกลุมคนเหลาน้ี

สวนใหญเปนกลุมแกนนําในการอนุรกัษ ประกอบ

ดวย ผูใหญบาน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิก

ในชุมชนโดยสวนใหญมักเขามามีสวนรวมใน

ข้ันตอน การแสดงความคิดเห็น การสะทอนปญหา

หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือสิ่งท่ีอยากใหเปนในชุมชน 

และสงตอไปใหกลุมท่ีจัดทําแผนการจัดการตอไป 

สวนกิจกรรมการเขารวมคิดคนปญหาและหา

แนวทางแกปญหาในการจัดการปาไมนั้นเปน

กิจกรรมที่อยูในข้ันตอนการคิดและวิเคราะห ผูที่

เขามาเก่ียวของที่ร วมในเวทีอยางเปนทางการ

จะนอยกวากิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติที่เห็นผลเปน

รูปธรรมดังเชนกิจกรรมขางตน แตจากการศึกษา 

พบวา กระบวนการสงตอขอมูลในการวิเคราะห

ปญหาและการหาแนวทางแกไขเปนกระบวนการ
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ทีเ่กิดจากการระดมความคิดเห็นและความตองการ

ของคนในชุมชนจริงๆ และการใชประโยชน

ทรัพยากรปาไม พบวา การใชนํ้าจากปาท้ังการใช

ในครัวเรือนและเพ่ือการเกษตรมีผูมีสวนรวมมาก

ที่สุด รองลงมา ไดแก การนําไมจากปามาใช

ประโยชนในครัวเรอืนเพือ่การกอสราง ทาํฟน ถาน

ในการหุงตมอาหาร การเก็บหาของปาท้ังเพื่อขาย

และบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากปามีความหลาก

หลายของทรัพยากรท่ีเปนพืชอาหารมาก ไดแก 

ไมรวก หนอไม เห็ด ฯลฯ และใชประโยชนจากปา

โดยเปนแหลงพักผอนหยอนใจ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับการมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรปาไม

 จากการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัย

ลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีตอระดับการมีสวน

รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชน 

ปรากฏวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเปน

สมาชิกกลุมทางสังคม การไดรบัขาวสาร และความ

รูความเขาใจดานทรัพยากรปาไม ลวนเปนปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของประชาชน ดังผลการวิเคราะห

ใน Table 1 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของชุมชน เพื่อ

พัฒนาการมสีวนรวมในการจดัการทรพัยากรปาไม 

 จากการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั

สถานการณและทิศทางการจัดการทรัพยากรปาไม

ในชุมชน ผูเขารวมสวนใหญ เห็นวาชุมชนบาน

พุยางมีจุดแข็งในหลายดาน โดยผูเขารวมประชุม

ทกุคนเห็นวาคนในชุมชนสวนใหญมีความสามัคคี

กนัดี รอยละ 95 เหน็วาพระสงฆและผูนาํชุมชนเปน

(n=86)
Factors   Source of variation df SS MS F
Number of household member diff. between groups 7 3.405 .486 10.495*

diff. within group 78 3.616 .046
total 85 7.021

Group membership diff. between groups 2 3.713 1.856 46.573*
diff. within group 83 3.308 .040
total 85 7.021

Information accessibility diff. between groups 2 4.192 2.096 61.483*
diff. within group 83 2.829 .034
total 85 7.021

Knowledge in forest resource diff. between groups 1 1.750 1.750 27.881*
diff. within group 84 5.271 .063
total 85 7.021

Remark: Significant at 5 percent

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.
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ธนเกียรติ จุลภมรศรี และคณะ

ตัวอยางท่ีดี รอยละ 85 เห็นวามีกฎระเบียบของ

หมูบานท่ีชัดเจน รอยละ 80 เห็นวามีการจําแนก

พื้นท่ีการใชประโยชนอยาชัดเจน และรอยละ 75 

เห็นวาปาผืนน้ีมีความอุดมสมบูรณ สําหรับจุด

ออนของชุมชนบานพุยางผูเขารวมประชุมระดม

ความเห็นสวนใหญเห็นวาการทําเกษตรไดผลผลิต

ไมดีเทาท่ีควรเน่ืองจากขาดแคลนน้ํา รอยละ 95 

เห็นวาคนในชุมชนมีหนี้สินซ่ึงเกิดจากการลงทุน

ทําการเกษตร รอยละ 85 เห็นวาคนในชุมชนบาง

กลุมเห็นแกประโยชนสวนตัวอยู และรอยละ 80 

เห็นวาสภาพพื้นท่ีเปนภูเขาจึงทําใหยากตอการ

ทําการเกษตร

 ในสวนของโอกาสของชุมชน ผูเขารวม

ประชุมระดมความเห็นสวนใหญเห็นวามีการ

สนับสนุนและใหคําแนะนําในการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติจากสํานักจดัการทรัพยากรปา

ไมที ่10 (ราชบุร)ี รอยละ 95 เหน็วามีการสนับสนุน

งบประมาณจากบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง 

จํากัด รอยละ 90 เห็นวามีเงินทุนหลายกองทุนใน

หมูบาน รอยละ 80 เห็นวามีอางเก็บน้ําขนาดใหญ

ของชุมชน ในดานปญหาอุปสรรคของชุมชนบาน

พุยาง ผูเขารวมประชุมระดมความเห็นสวนใหญ

เห็นวาราคาผลผลิตการเกษตรไมแนนอน รอยละ 

95 เห็นวาการคมนาคมไมสะดวก และรอยละ 80 

เหน็วายังมีผูมีอทิธิพลภายนอกเขามาลักลอบตัดไม

สรุป

 จากการท่ีบานพุยางเปนปาชุมชนทําให

ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการปาแหงน้ี

ดวยตนเอง ซ่ึงกอใหเกดิความตระหนักในสิทธิและ

หนาท่ีเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม รวมถึงการ

ใชประโยชนไปพรอมๆ กนัจนทําใหปาชุมชนแหงน้ี

ไดรับรางวัลปาชุมชนดีเดนระดับภาค ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ในโครงการ “คนรักษปา ปารัก

ชมุชน” ประจาํป พ.ศ. 2551 ทีก่รมปาไมและบริษัท 

ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) รวมกัน

ดําเนินโครงการ เปนเพราะความสามัคคีของคน

ในชุมชนเปนหลักจึงทําใหประสพความสําเร็จ 

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนบานพุยางท้ังหมด

นับถือศาสนาพุทธ ผูใหสัมภาษณรอยละ 65.10 

หรือประมาณครึ่งหนึ่งเปนชายมีอายุ 31-50 ป 

สวนใหญ รอยละ 95.30 อาศัยอยูในพื้นท่ีศึกษา

มากกวา 15 ป รอยละ 86.00 มีสถานภาพสมรส 

และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน รอยละ 

81.40 มีที่ดินเปนของตนเอง รอยละ 79.10 เปน

สมาชิกกลุมของชุมชน รอยละ 67.40 จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  ร อยละ  65.20 มีอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ 59.30 เกบ็หาของปาเปนอาชีพ

รอง รอยละ 41.90 มีรายไดเฉล่ีย 20,001-40,000 

บาท/ครัวเรือน/ป อยางไรก็ตาม รอยละ 67.40 

ระบุวามีรายไดพอเพียง สําหรับผูที่มีรายไดไม

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 แตกลุมท่ีทํางานรับจาง

อยางเดียวสวนใหญเปนกลุมคนในวัยทํางาน (อายุ 

20-40 ป) และทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและ

หางขนาดใหญ ชี้ใหเห็นวาตอไปในอนาคต ชุมชนน้ี

อาจมีปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

ดังนั้น การสงเสริมอาชีพและจัดกองทุนอุดหนุน

อาชีพตางๆ นับเปนแนวทางท่ีควรดําเนินการเพ่ือ

ดึงแรงงานคืนถิ่น

 2.  ควรใหคนในชุมชนมีการศึกษาในระดับ

ทีสู่งข้ึนเพ่ือท่ีจะนําความรูทีไ่ดมาใชในการปรับปรุง

แกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางาน

ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร

 1.  ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาต ิพบวา 

หากมีการสงเสริมกิจกรรมการปลูกและฟ นฟู

ทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่องทุกปจะทําใหปามี

ความหลากหลายของพืชพรรณมากข้ึนและสามารถ

เปนแหลงผลิตอาหารท่ียั่งยืนของชุมชนตอไป

ในอนาคต อยางไรก็ตาม ควรมีชุดลาดตระเวนปา

เพือ่ปองกันรกัษาปาและปองกันไฟปา นอกจากน้ัน 

ควรจัดใหมีอุปกรณตางๆ เชน วิทยุส่ือสาร กลอง

ถายรูป อุปกรณดับไฟปา เพื่อใชในการติดตอและ

รวบรวมภาพการกระทําผิดของผูลักลอบตัดไม

 2. ด านการบริหารจัดการป า  ควรมี

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีบทบาท

ในการแนะนําสงเสริมการบริหารจัดการปาให

มากกวาท่ีมีอยู เน่ืองจากในปจจุบันสวนใหญจะ

เปนกลุมผูนําชุมชน เชน สมาชิก อบต. ผูใหญบาน 

ผูชวยผู ใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน ฯลฯ 

สวนกลุมอื่นจะมีบทบาทนอย เจาหนาท่ีจะตอง

ประชาสัมพันธและคอยกระตุนใหคนกลุมอื่นๆ 

ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรปาไมดวย เชน กลุมผูหญิงท่ีเขามาใช

ประโยชนจากปา และกลุมเยาวชน เปนตน นอกจาก

นี้ ควรขยายเปนเครือขายไปสูชุมชนใกลเคียงให

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการปาดวย

เอกสารและสิ่งอางอิง
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The Study of Bamboo Collection and Production Technology of 
Bambuas nana for Sustainable Agriculture: Bamboo Collection
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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

 จากการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุไผตามภูมิภาคตางๆท่ัวประเทศท้ังไผพันธุภายในและ

ตางประเทศ เพื่อนํามาเก็บรวบรวม ขยายพันธุ และปลุกลงแปลงรวบรวมพันธุไว ณ ศูนยพัฒนาชนบท

ผสมผสานไทรโยค ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยทําการรวบรวมต้ังแต 1 ต.ต. 2549 ถึง 1 เม.ย. 

2552 สามารถรวบรวมไดประมาณ 100 สายพันธุ โดยมีพันธุบางพันธุซ้ํากันอยูเนื่องจากชื่อในแตละ

ทองถิ่นอาจเรียกตางกัน และเม่ือนํามาปลูกในแปลง พบวาไผบางพันธุสามารถเจริญเติบโตไดดี ไดแก 

ไผรวก ไผเลี้ยงหวาน ไผเล้ียงบาน ไผซางนวล ไผนวลราชินี และไผหมาจู เปนตน บางพันธุเจริญเติบโตชา 

ไดแก ไผตงศรีปราจีน และไผจากประเทศไตหวันบางพันธุ บางพันธุก็มีการออกขุยและตายไป ปจจุบัน 

ณ แปลงรวบรวมนี้มีพันธุไผประมาณ 61 สายพันธุ ที่เจริญเติบโต และสามารถพบไดในแปลงรวบรวม

และยังมีพันธุไผอีกหลายชนิดท่ีไมไดรายงานเน่ืองจากไมสามารถท่ีจะระบุไดวาเปนไผชนิดใด

1 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 Corresponding e-mail : thanpisitp@hotmail.com
 รับตนฉบับ  28 มิถุนายน  2553             รับลงพิมพ  18  สิงหาคม  2553
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บทนํา

 ไมไผเปนทรัพยากรปาไมที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ เราใชประโยชนจากไมไผทัง้ทางตรงและ

ทางออม ไดแก การนําไมไผมาทําเคร่ืองใชตาง ๆ 

เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชสอย และเคร่ืองดนตรี

ไทย เชน ขลุย อังกะลุง และลูกระนาด เปนตน 

ในปจจุบัน ไมไผมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ

ประเทศทางดานอุตสาหกรรมสงออก ใชเปน

วตัถุดิบในการผลติกระดาษ ไหมเทียม และไมไผอดั 

(นอกจากน้ีหนอไผยังใชเปนอาหาร และสามารถ

บรรจุกระปองสงเปนสินคาออกทํารายไดใหกับ

ประเทศเปนมูลคาปละหลายรอยลานบาท) (สุทศัน, 

2544) สําหรับไมไผอัดเปนผลิตภัณฑที่มีความ

ตองการสงู เพราะมคุีณสมบัติพเิศษตางจากไมชนดิ

อื่น คือเม่ือแหงแลวจะมีการขยายหรือหดตัวนอย

มาก จึงนิยมใชเปนวัสดุในการตกแตงอาคาร

บานเรือน เน่ืองจากมีลวดลายเน้ือไมสวยงาม

ตางจากไมชนิดอ่ืน (เกษร, 2544)

 โดยท่ัวไปปาในธรรมชาติจะมีพืชเปน

องคประกอบของปาไมหลายชนิด ปกติจะพบไผ

ขึ้นเปนไมชั้นลางของปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง 

ปาดิบชื้น และปาผลัดใบ โดยจะข้ึนปะปนกับไม

ยืนตนหลายชนิด เชน เพกา มะมวงปา แดง และ

มะไฟปา เปนตน ในบางพ้ืนท่ีจะพบปาไผลวนๆ 

เปนบริเวณกวาง มีตนไมชนิดอ่ืนข้ึนปะปนเพียง

เล็กนอย (รุงนภา, 2544) ไผที่ข้ึนบริเวณเดียวกัน

จะเปนชนิดเดียวกันเสียสวนมาก อาจมีชนิดอ่ืน

ปะปนบางแตไมมากนัก (ในดานการอนุรักษ

ธรรมชาติ ไมไผเปนไมเบิกนําท่ีสามารถข้ึนไดในท่ี

วางเปลาหรอืทีท่ีถ่กูบุกรกุทําลายไดอยางรวดเร็ว จงึ

ชวยปรับปรุงสภาพของระบบนิเวศนในบริเวณปา

ทีถ่กูทําลายไดในระยะเวลาอนัส้ันทัง้ยงัเปนพชืทีมี่

ระบบเรือนรากแผกวางชวยปองกันการกัดชะของ

นํา้และการพังของตล่ิงไดเปนอยางดี การปลกูไมไผ

ไวริมน้ําจะชวยรักษาหนาดินและใหความรมร่ืน 

สวยงามท้ังยังชวยปรับปรุงสภาพดินใหดีข้ึน จน

เปนท่ีมาของช่ือดินขุยไผเหมาะสําหรับนํามาใช

ปลูกไมดอกไมประดับ (อนันต, 2539)

 อยางไรก็ตาม  ทรัพยากรไผมีแนวโนม

ลดลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากมีการตัดไผธรรมชาติ

มาใชประโยชนในอัตราท่ีเกนิกําลังผลิตและเปนไป

อยางไมถูกตองตามกฎหมายท้ังยังไมมีการปลูก

ทดแทน ลอแหลมตอการสูญพันธุของไผบางชนิด 

และจากขอมูลปจจุบันพื้นท่ีปาไผมีแนวโนมลดลง

อยางรวดเร็วโดยมีพื้นท่ีปาไผเหลืออยูเพียง 8,100 

ตารางกิโลเมตรของพ้ืนท่ีปาท้ังหมด 148,600 ตาราง

กิโลเมตร หรือคิดเปน 5.5% ของพื้นท่ีปาท้ังหมด 

(เกษร, 2544) จากสาเหตุดังกลาวทําใหเกิดภาวะ

ความขาดแคลนไมไผเพือ่ใชประโยชนในดานตางๆ 

และตองนําเขาไมไผจากประเทศเพ่ือนบาน เชน 

พมา และกัมพูชา เปนตน เพื่อใหเพียงพอตอการใช

ประโยชนในประเทศ และการสงออกที่เพิ่มสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง ดังน้ันการปลูกไผเปนพืชเศรษฐกิจ

จึงนาจะเปนอาชีพที่เกษตรกรควรใหความสนใจ 

เน่ืองจากตลาดมีความตองการสูง และสามารถปลูก

เพื่อทดแทนปาไผในธรรมชาติที่ถูกทําลายลงไป

ในอัตราท่ีนาวิตกจนไมสามารถท่ีจะฟนตัวไดทัน

ตอการทําลายของผู  เห็นแกได จึงจําเปนตอง

รวบรวมพันธุไผท่ีพบในประเทศไทย เพื่อทําการ

ศึกษาการเจริญเติบโตและการใชประโยชนที่

เหมาะสมของแตละพันธุแตละพ้ืนที่ตอไป
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วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษารวบรวมพันธุ  ไผ ที่ปลูกใน

ประเทศไทย เปนแหลงศึกษาระบบนิเวศน การ

เจริญเติบโต เพื่อเปนขอมูลในการใชประโยชนที่

เหมาะสมของแตละสายพันธุ

อุปกรณและวิธีการ

 สํารวจพนัธุไผทัว่ประเทศไทย ถงึการเจรญิ

เติบโต การใหผลผลิต สภาพแวดลอมท่ีข้ึนอยู  

จากน้ันนํามาขยายพันธุดวยวิธีขุดแยกลํา หรือ

ตอนก่ิง หรือปกชําก่ิงแขนง หรือยายปลูก (ข้ึนกับ

พันธุไผ) เม่ือไดตนใหมแลวจึงนํามาปลูกลงแปลง

ที่ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค อําเภอ

ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ีประมาณ 100 สายพนัธุ 

(ขณะน้ีปลกูไปแลว เจรญิเติบโต และระบุสายพนัธุ

ได 61 สายพันธุ) โดยใชระยะเวลารวบรวมท้ังหมด 

30 เดือน ศึกษาการเจริญเติบโตของไผแตละพันธุ

พรอมกับรวบรวมและปลูก ในระยะเวลาอีก 18 

เดือน หลังจากปลูกไปแลว 12 เดือน ทําการวัด

ความสูงของตนจากลําท่ีสูงท่ีสุด ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของลํา และจํานวนลําตอกอ เทียบกับอายุ 

(เดือนหลังยายปลูก)

สถานท่ีและระยะเวลาทําการทดลอง

 แปลงรวบรวมพันธุไผ ศูนยพัฒนาชนบท

ผสมผสานไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ

แปลงทดลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต จ.ปทุมธานี และเร่ิมทําการ

ทดลองต้ังแต 1 ตุลาคม 2549 ถึง 1 เมษายน 2552 

ผลการทดลอง

 จากการศึกษาหาพันธุไผตามพ้ืนท่ีตางๆ 

ทัว่ทุกภมิูภาคของประเทศไทยเพ่ือนาํมาสะสมและ

ปลูกลงแปลงรวบรวมพันธุ มีภาคเหนือ ไดแก 

จงัหวดัเพชรบรูณ อตุรดิตถ แพร เชยีงใหม และตาก 

ภาคอีสาน ไดแก จังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย และ

นครราชสีมา ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี 

อางทอง ปราจีนบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี และ

ภาคใต ไดแก จังหวัดกระบ่ีไดพบพันธุไผจํานวน

มาก กระจายกันอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ ดังน้ี คือ ตาม

ริมร้ัวบาน ตามศูนยรวมพันธุไผ ซ่ึงรวมไวในสมัย

เม่ือ ฯพณฯ เฉลียว วัชรพุกต ตามแปลงท่ีเกษตรกร

ปลกูเปนเศรษฐกิจแถว ตามปาธรรมชาติซ่ึงผูศึกษา

ไดเขาไปสํารวจ และไดเก็บสวนขยายพันธุมาปลูก

ลงในแปลงรวบรวมพันธุ ซ่ึงขณะน้ีมีประมาณ 61 

สายพันธุ ทีแ่ยกจากลักษณะภายนอกไดชดัเจน ดังน้ี

 1. ไผกิมซุ ง (Bambusa beecheyana) 

เชื่อกันวาไผชนิดน้ีไดนําเขามาจากประเทศจีน เม่ือ

ประมาณ 5 ปทีแ่ลว และกําลงันิยมในปจจบัุน ลาํตน

มีสีเขียวนูนชัด ระยะหางระหวางปลองยาว 40- 50 

เซนติเมตร เน้ือหนาและมีกิ่งเล็กๆ ตามขอ หนอ

ออนเกลี้ยงไมมีขนปกคลุม นิยมปลูกเอาหนอมา

รับประทาน ลักษณะไผกิมซุงจะคลายกับไผตง

ลืมแลงและไผเขียวเขาสมิงมาก 

 2. ไผเกรียบ (Melocanna humilis) ลํา

ขนาดใหญ เสนผานศูนยกลางประมาณ 8-15 ซม. 

ลาํสีเขยีวออน คายละเอยีดสขีาว คายตรงขอ ปลอง

ยาวประมาณ 50-120 ซม. เนื้อบางประมาณ 50 

มิลลเิมตร ลาํสูง 10-15 เมตร ขอเรยีบ แขนงเล็กเรยีว
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ยาวเกือบเทากันทุกกิ่ง ใบใหญเรียวยาวประมาณ 

20 ซม. สีเขียวอมเหลือง มักพบทางภาคใตของ

ประเทศไทย 

 3. ไผขาวหลาม (Cephalostrachyum 

pergracile) เสนผานศูนยกลางลําตนประมาณ 

5-7.5 ซม. เน้ือบาง ปลองยาวประมาณ 30 ซม. 

ลํามีสีเขียวปนเทา สูงประมาณ 7-8 เมตร ที่สําคัญ

ไผขาวหลามจะแตกก่ิงยอยขนาดเล็กเทาๆ กัน

จํานวนมากและเกือบต้ังฉากกับลํา ถามองอยาง

ผิวเผินจะเหมือนกับฉัตร มักพบทางภาคเหนือ

และภาคอีสาน 

 4. ไผขาวหลามกาบแดง (Cephalostrachyum 

pergracile) ลกัษณะท่ัวไปของไผขาวหลามกาบแดง

จะคลายกับไผขาวหลาม คือ เสนผานศูนยกลาง

ลําตนประมาณ 5-7.5 ซม. เน้ือบาง ปลองยาว

ประมาณ 30 ซม. ลํามีสีเขียวปนเทา สูงประมาณ 

7-8 เมตร ทีสํ่าคัญมีกาบหุมเกือบครึง่ปลอง ใบเรียว

ยาวขนาดกลาง แตกาบหุมลําสีเหลืองอมแดง มัก

พบทางภาคเหนือและภาคอสีาน ยิง่ถาบรเิวณท่ีข้ึน

อยูบนท่ีสูงและอุณหภูมิต่ําสีของกาบจะสดข้ึน

 5.  ไผ  ข้ีมอด  ข้ึนเป นกอขนาดกลาง 

ลําตรง สูงประมาณ 7-10 เมตร ลํามีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 8-12 ซม. ปลองยาวระหวาง 

35-45 ซม. ไมมีหนาม ใบใหญ ที่สําคัญไผชนิดน้ี

มอดชอบกินจึงผเุรว็ พบมากทาง จงัหวดักําแพงเพชร 

 6. ไผเขียวอมร ลักษณะของไผพันธุเปน

ขนิดเดียวกับ ไผโป หรือ ไผทอง โดยลักษณะทุก

ประการจะเหมือนกับไผทอง ยกเวนสีของลําคือ 

ไผทองมีลาํสีเหลอืงทอง สวนไผเขียวอมรนีมี้ลาํเปน

สีเขียว เปนไผที่กอไมใหญมาก เหมาะสําหรับเปน

ไมประดับ ดวยความสวยงามของรูปราวของทรง

ตน และสีที่เขียวสดน้ีเอง

 7. ไผเขียวเขาสมิง ไผสายพันธุนี้มีความ

คลายคลึงระหวางไผตงลืมแลงกับไผกิมซุงมาก 

แตกตางกันตรงท่ีไผเขียวเขาสมิงมีลาํท่ีมีสีเขยีวเขม

กวา ซ่ึงอาจจะเปนสายพันธุที่ไมแนนอน 

 8. ไผแคนเปนไผขนาดเล็ก เสนผาน

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. โคนลําเน้ือหนา เปนมัน มีแถบสีขาวๆ รอบๆ 

ปลอง เม่ือยังออนแถบน้ีเปนสีขาว พอแกเปนสี

เหลืองออน บางลํามีแถบตลอด บางลํามีเพียง

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 พนัธุนีน้าํมาจากจีน ไผชนดิ

นี้มีลักษณะคลายไผตง คือบริเวณขอจะมีรากฝอย 

และบริเวณโคนตนมักไมมีกิ่งแขนง ไมมีขนเทา

ไผตง ลําออนมีนวลสีขาว หากปลูกในสภาพท่ี

เหมาะสมลําจะมีขนาดใหญมาก ไมต่ํากวา 8 นิว้ เน้ือ

ไมไมหนามากประมาณ 0.5 นิ้ว ใบมีขนาดกลาง

คอนไปทางเล็กคลายใบเด่ียวมีหลายแฉก
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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

ใหญกวาก่ิงอื่น และเจริญต้ังฉากกับลํา ลําแกจะมี

สีเขียวอมเหลือง

 14 .  ไผ ซางดอย  (Dendrocalamus 

membranaceus) ไผซางดอยคลายกับไผซางโดย

แตกตางกันท่ีกาบใบ คือ ซางดอยจะมีกระจังใบยาว

เปนรูปเคียว แตไผซางมีกระจังส้ันโคงเขาทาง

ลําตนไผซางดอยเปนไผที่มีขนาดกลาง กอไมแนน 

ลาํตรง ลาํออนมีผงสีขาว พอแกลาํสีเขียว ทีข่อเหน็

วงแหวนชัด ใบเรียวเล็กสีจางรูปหอก อาจเรียก 

ไผซาง ไผนวล ในบางพ้ืนท่ี 

 15.  ไผ ซางนวล  (Dendrocalamus 

membranaceus) ลํามีผงสีขาวคลายแปง ติดอยู

ตลอดท้ังลํา ลําแกผงสีขาวอาจจะหลุด เปนไผที่มี

ลําขนาดกลางถึงใหญข้ึนอยู กับภูมิประเทศ ลํา

ไมตรง กอไมแนน ไมมีหนาม ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางลําตนประมาณ 3 – 12 เซนติเมตร ใบ

มีขนาดเล็กยาว เน้ือที่ใบโดยเฉล่ียประมาณ 14.2 

ตารางเซนติเมตร บางท่ีเรียก ซาง นวล ซางดอย 

 16. ไผซางหมน (Dendrocalamus sericeus)

ไผซางหมนคลายกับไผซาง (D.strictus) แตมักพบ

อยูบรเิวณความสงูท่ีระดบันํา้ทะเลเหนอืกวาไผซาง 

ชอบอากาศเย็น และชื้น ลํามีขนาดใหญ หนา

แข็งแรง ข้ึนเปนกอแนน เน้ือหนาปลองส้ัน 

โดยเฉพาะสวนโคนปลองจะส้ันมาก ใบใหญยาว

สีเขียว  ลํามีแปงคลุม  สีของลํามีสีเขียวออน

อมเหลือง พบมากทางภาคเหนือ

 17. ไผซางหมน ‘ดอยหลวงเชียงดาว’ 

ซางหมนสายพันธุดอยหลวงเชียงดาว เปนพันธุไผ

ซางหมนท่ีดูเหมอืนวาจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง

ลําใหญที่สุด 6 - 7 นิ้ว เน้ือบริเวณโคนหนา 1 - 1.5 นิ้ว 

(นอยกวาดอยนาง) ลาํตรงเปลาสวยงาม เน้ือเหนยีว 

เหมาะทําบานหรือเฟอรนิเจอร 

 18. ไผ ซางหมอก  (Dendrocalamus 

membranaceus) ไผซางหมอกมีลักษณะคลาย

ไผซางนวลมากตางกันท่ีลําโดยท่ี  สีของลําไผ

ซางหมอกจะมีสีเขียวออกอมขาว  เส นผาน

ศูนยกลางลําตนอยูที่ประมาณ 5 – 7.5 เซนติเมตร 

ปลองยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ใบมีขนาดเล็ก

ยาวทองใบมีขนยาวๆ 

 19. ไผดามขวาน เขาใจกันวานาจะเปนไผ

สกุล Bambusa สวนโคนตนตัน มีขนาดชองวาง

ภายในลําเล็กต้ังแตกลางถึงปลาย รูปรางโคงงอ

คลายดามขวาน ลําสีเขียวเทา เสนผานศูนยกลาง

ลําตนประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร ลําตนหนัก 

ผิวเกลี้ยง ปลองส้ันประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร 

ใบมีขนาดเล็กเรียวยาว พบมากทางภาคอีสาน 

 20. ไผดํา (Bambusa lako) ลักษณะกอของ

ไผดําชนิดน้ี กอไมแนน ไมมีหนาม เน้ือแข็ง 

ผวิเกลีย้ง ลาํตนสีเขียวเขมจนถงึดําสนิท กาบหุมลาํ

พอมี ไมทิ้งหมด ใบมีขนาดกลาง ไผชนิดน้ีนิยม

ประดับมีขอสันนิษฐานวาเปนไผนําเขาจากตาง
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ประเทศ 

 21. ไผตัน เปนไผเฉพาะทางภาคใต พบได

ทั่วไปท่ี อ.จะนะ จ.สงขลา ลักษณะพิเศษ คือ 

เน้ือตันเกอืบทัง้ลาํ ขึน้ไปกอไมสูงมากนักประมาณ 

6 เมตร ลํากลม ศูนยกลางประมาณ 1 – 2 นิ้ว 

ปลองสั้นประมาณ 15 เซนติเมตร ลําตนสีเขียว

ปนเหลืองและมวงจาง ใบเล็กเรียวยาว (คลาย

ใบไผเล้ียง) ชาวใตนิยมใชทําดามพรา ดามจอบ 

บันได ฯลฯ 

 22. ไผตง (Dendrocalamus asper) จัดเปน

ไผขนาดกลางถึงใหญข้ึนกับสายพันธุ  กอมักไมแนน 

ลํามีขนาดกลางถึงใหญ ความสูง 10 - 20 เมตร มี

ขนาดลํา 3 - 7 นิ้ว ปลองยาว 40 - 50 ซม. สีของลํา

เม่ือยังออนจะมีขนสีนํ้าตาลละเอียดคลุม ใบขนาด

กลางถึงใหญ รูปหอกปลายเรียวแหลม ใบยาว 

20 - 80 ซม. ใบกวาง 1.5 - 3.5 ซม. มีกิ่งเล็กๆ ตาม

ขอหลายกิ่ง มีรากฝอยแตกออกมาตามขอที่ระดับ

ตางๆ

 23. ไผตงหมอ (Dendrocalamus asper) 

ไผตงสายพันธุนี้มีขนาดใหญที่สุด จึงมีลําขนาด

ใหญ ลํายาวต้ังแต 10 - 20 เมตรข้ึนไป ขนาดเสน

ผานศูนยกลางลําตนประมาณ 12 -18 เซนติเมตร 

ใบมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับสายพันธุอื่นๆ กอโปรง 

เพราะแตกก่ิงแขนงนอย หนอมีขนาดใหญมาก 

หนักประมาณ 5 -10 กิโลกรัม (และอาจถึง 20 กก.)

 24. ไผตงดํา (Dendrocalamus asper) ใหญ

รองลงมาจากไผตงหมอ ขนาดลํา 6 - 12 เซนติเมตร 

ตนมีสีเขียวเขมจนไปถึงอมดํา ขอคอนขางเรียบ 

มีแปงสีขาวจับอยูบริเวณปลอง ใบมีสีเขียวเขม

ขนาดใหญและหนากวาไผตงสายพันธุอื่นๆ หนอ

ไผตงดําจัดเปนสุดยอดสุดยอดหนอไมที่มีคุณภาพ

ดีมาก เน่ืองจากมีรสหวาน กรอบ เน้ือขาวละเอียด 

ไมมีเส้ียน นิยมนํามาทําตงหมก หนอจะมีนํ้าหนัก 

3 - 6 กิโลกรัม 

 25. ไผตงเขียว ‘ศรีปราจีน’ (Dendrocalamus 

asper) มีขนาดเล็กเปนรองจากไผตงดํา มีขนาดลํา 

5 - 12 ซม. ลําตนมีสีเขียวเขมจัด ผิวเรียบเปนมัน 

มีใบและก่ิงแขนงมาก ต้ังแตโคนจนถึงปลายยอด 

(ไมเหมือนกับไผตงหมอที่มีกิ่งแขนงนอย) เนื้อไม

บาง หกัพบังาย ใบขนาดเล็กบางมีสีเขียวเขมจัดกวา

ไผตงสายพันธุอื่นๆ หนอมีขนาดประมาณ 1 - 4 

กิโลกรัม 

 26. ไผตงหนู (Dendrocalamus asper) เปน

สายพนัธุทีมี่ขนาดเล็กท่ีสุดในบรรดาไผตง ลกัษณะ

ตางๆ เหมือนไผตงดําทุกประการ จะตางกันก็เพียง

ขนาดของลําตน ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียง 

3 - 6 เซนติเมตร (1 - 2 นิ้ว) หนอมีขนาดเล็กหนัก

ประมาณ 1 - 3 กโิลกรัม จดัวาเปนสายพันธุทีห่ายาก 

และไมนิยมปลูกกัน 

 27. ไผตงลืมแลง บางทีก็เรียกกันวาไผ

ลืมแลงบาง ตงมาเลยบาง เปนไผสายพันธุที่มาจาก

ประเทศอินโด-มาเลย มีจุดเดนคือ ทนแลง ทนน้ํา

ทวม เปนไผทีไ่มมีหนาม ไมมีขน ลาํตนคอนขางตัน 

ใชประโยชนไดท่ัวไป หนอรสชาติดี กรอบ อรอย 

ไมมีเส้ียน เปลือกบาง

 28. ไผตงไตหวัน ลําตนมีสีเขียวนูนชัด 

ระยะหางระหวางปลองยาว 40 - 50 เซนติเมตร เน้ือ

หนาและมีกิง่เลก็ๆ ตามขอ หนอออนเกลีย้งไมมีขน

ปกคลุม นิยมปลูกเอาหนอมารับประทาน ลักษณะ

จะคลายกับไผตงลืมแลงและไผเขียวเขาสมิงมาก 
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 29. ไผเติมจีน ไผชนิดน้ีเปนไผที่พบไดทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณท่ีสูงอากาศเย็น 

และยังมีลักษณะคลายไผตางประเทศ ข้ึนเปน

กอแนน เหงาไมขยายตัวกวางนัก ลักษณะของลําท่ี

ขึ้นเรียงตัวกันแผเหมือนพัด ลักษณะของลําจะ

ตรงเอียง ลําเล็กขนาดไมเกิน 2 ซม. ใบขนาดกลาง

เสมือนเปนใบเด่ียว 10 แฉก

 3 0 .  ไผ ทอง   ( S c h i z o s t a c h y u m 

brachycladum) ลํามีสีเหลืองทองตลอดท้ังลํา ไมมี

ขีดสีเขียวอยูที่บริเวณลํา เปนไผชนิดหน่ึงท่ีออกขุย

แลวไมตาย นิยมใชในการจัดสวน หรือนํามาทุบ

ทําเพดานบาน 

 31. ไผนวลราชินี ลักษณะลําไผนวลราชินี 

ลํามีสีเขียว มีนวล สีขาวปกคลุมอยู ขอเรียบ เสน

ผานศูนยกลางลําประมาณ 7.5 – 10 เซนติเมตร 

ความสูงลาํประมาณ 15 – 18 เมตร เนือ้ไมหนา แกรง 

ลําจึงสามารถใชทําเฟอรนิเจอร ไดดี 

 32. ไผนํ้าเตา (Bambusa vulgaris Wamin) 

เปนไผที่มีปลองสั้นๆ มีลักษณะโปรงตามปลอง

และก่ิงตามขอ มองดูคลายน้ําเตา 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 กานใบส้ัน กาบใบมีสีนํ้าตาล

ออน 

 34. ไผบง (Bambusa nutans) เปนไผขนาด

กลาง ลํามีขนาด 5 - 8 ซม. ข้ึนเปนกอแนน ลําแลดู

โคงงอ และมีการแตกก่ิงต้ังแตโคนถึงยอด กิ่งใหญ

จะแตกต้ังฉากกับลํา ที่สําคัญในสวนท่ีใกลโคนจะ

มีรากฝอยแตกออกมาโดยรอบ ผิวของลําไมเรียบ

จะเห็นเปนลักษณะคลายขนสีนวลหรือสีเทา บาง

ครั้งก็มีลักษณะคลายแปงติดอยูที่ลํา โดยเฉพาะ

อยางย่ิงบรเิวณโคนของลํา จงึทําใหตรงโคนมีสีเขียว

เขมอมเทา

 35. ไผบงดํา (Bambusa tulda) ไผบงดําจัด

เปนไผขนาดกลาง ลํามีสีเขียวเขม ไมมีขนขณะยัง

ออน เสนผานศูนยกลางลําประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร 

ผิวลําไมเรียบ ความสูงประมาณ 5 -10 เมตร 

ลําปลองยาว 30 – 60 ซม. มีวงแหวนสีขาวรอบขอ

ตอนลาง 

 36. ไผบงหวาน (Bambusa burmanica) 

บางทีกเ็รยีกกนั ไผหวาน โดยปกติแลวไผบงจะเปน

ไมขนาดใหญ แตไผบงหวานในรูปน้ีแสดงใหเห็น

วาสายพันธุนี้มีขนาดลําเล็ก โดยมีความยาวปลอง

ประมาณ 30 เซนติเมตร เน้ือหนา 1.3 เซนติเมตร 

ลําสูงประมาณ 9 – 12 เมตร พบเห็นมากทางภาค

เหนือ วากันวาไผชนิดน้ีสามารถนําหนอมารับ

ประทานไดโดยไมตองตมลางน้ํา 

 37. ไผบงใหญ หรอืบงคาย (Dendrocalamus 

brandisii) เชียงรายเรียกไผบงคาย หรือไผบงใหญ 

ไผชนิดน้ีคลายไผตงมาก ผิดตรงลําซ่ึงมีขนาดเล็ก

กวา และมีขนสีนํ้าตาลมากกวาไผตง แตที่กาบ

หุมลําจะมีสวนของใบยอดกาบท่ีใหญกวา กอมี

ขนาดสูงใหญ กอไมแนน จะมีการแตกก่ิงต้ังแต

กลางลําข้ึนไป และมีรากฝอยออกมารอบขอ 

 38. ไผปา (Bambusa bambos) เปนไมไผที่

มีหนามแหลมคมและกอมีลกัษณะแนนยากตอการ

จัดการ (ภาพที่ 1) จึงไมมีผูนิยมปลูกเทาท่ีควร โดย
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ทั่วไปมีการใชหนอไผปาเปนอาหาร  โดยนิยม

แปรรูปเปนหนอไมดอง ขอควรระวังในการรับ

ประทานหนอไผปา คือ ควรตมใหสุกกอนรับ

ประทาน เน่ืองจากมีสารประเภทไซยาไนดที่ 

เปนอันตรายแตสามารถระเหยไปไดในขณะหุงตม 

 39. ไผปลองยาว ลักษณะลําของไผปลอง

ยาวจะมีลําสีเขียว ลําออนมีกาบติดอยูกับลํา ระยะ

หางระหวางปลองยาวประมาณ 1 - 1.2 เมตร ใบมี

คายยาว 15 – 20 เซนติเมตร นิยมใชในการจักรสาน 

 40. ไผเปาะ (Dendrocalamus giganteus) 

ลักษณะโดยท่ัวไปของไผเปราะเปนไมพุมใหญ ข้ึน

ชดิกอทึบ ลาํมีสีเขียว เสนผานศูนยกลางลําประมาณ 

5 เซนติเมตร ปลองยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 

ขอเรียบบาง เปลือกบาง ผิวเกลี้ยง ใบมีขนาด

เล็กเรียว กวางประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ยาว

ประมาณ 10 เซนติเมตร 

 41. ไผโป เปนไผที่กลายพันธุมากจาก

ไผทอง จึงมีลักษณะหลายประการท่ีคลายกัน 

ตางกันตรงท่ีมีขนาดทรงพุมเล็กกวามากและสีของ

ลาํมีสีเขยีวตลอดทัง้ลาํ บรเิวณลาํมีกาบหุมสีนํา้ตาล

ออนติดอยู เหมาะสําหรับการจัดสวน 

 42. ไผผาก (Gigantochloa densa) ลาํไผผาก

มีสีเขียว ผวิลาํตนมีคาย เสนผานศูนยกลางประมาณ 

10 – 13 เซนติเมตร กาบหุมลําไมทิง้ ใบมีขนาดใหญ

พอๆ กับไผตง หนอรับประทานได 

 43. ไผมัน (Gigantochloa auricalata) เปน

ไผขนาดใหญ ลักษณะลําสีเขียวเปนมัน ดูเกล้ียง

เกลาไมมีหนาม เสนผานศูนยกลางลําประมาณ 

8 - 10 เซนติเมตร ปลองยาวประมาณ 30 - 40 

เซนติเมตร สูงประมาณ 10 - 15 เมตร ลักษณะกอ

โปรง 

 44. ไผมันหมู เปนไผที่มีลําขนาดใหญเสน

ผานศูนยกลางประมาณ 4 - 6 นิว้ เนือ้หนาประมาณ 

1 นิว้ (บรเิวณโคน) แข็งแรงมาก ลาํต้ังตรงไมโคงงอ

มาก ขอกลวง สีออกเลือดหมู มีนวลสีขาวปกคลุม 

ซ่ึงถาขัดนวลสีขาวออกดูผิวไผจะมีสีเขียวอมเลือด

หมูเปนมันวาวเหมาะท่ีจะใชผิวทําผิวพื้นไมปารเก 

ขอไมโปน หนอรับประทานได 

 45. ไผเมงซุน (ปกกิ่ง) ลักษณะท่ัวไปของ

ไผชนดิน้ีคือ ลาํมีสีเขยีวอมเลอืดชมพมีูนวลอยูทีล่าํ 

เสนผานศูนยกลางลําประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร 

ลําสูง 15 - 18 เมตร ใบมีขนาดใหญ กวางประมาณ 

5 - 7.5 เซนติเมตร หนอมักใชทําหนอไมแหง ใบใช

หอขนม 

 46. ไผรวก (Thyrsostachys siamensis) 

ข้ึนเปนกอแนน ลํามีขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร แตถาดินมีความอุดม

สมบูรณ อาจมีขนาดถึง 5 - 7 เซนติเมตร ความยาว

ลาํประมาณ 5 - 10 เมตรหรอืยาวกวาน้ี ข้ึนกบัสภาพ

แวดลอม ตรงลําตนมีกาบติดอยู นยิมใชลาํค้ําตนไม 

หรือโครงสรางงายๆเล็กๆ 

 47 .  ไผ  รวกดํ า  หรือ  ไผ  รวกใหญ  

(Thyrsostachys oliveri) ไผรวกดํามีลักษณะคลาย

ไผรวกเปนอยางมาก จะตางกันก็ตรงขนาดของลํา 

ระยะหางระหวางปลองซ่ึงโตและยาวกวาไผรวก 

แตเน้ือจะบางกวาไผรวก ลาํตรงและมีกาบหุมลําติด

อยูต้ังแตโคนถึงปลาย ลําทุกลําข้ึนตรงเปนกอแนน 

แลดูสวยงาม

 48. ไผไร (Gigantochloa albociliata) บางที

ก็เรียกกันวา ไผสรางไพร จัดเปนไมไผขนาดเล็ก 
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ลํามีสีเขียวแกมเทา ผิวลําสาก มีขนปกคลุมท่ัว

ลาํ ตนไมมีหนาม ปลองยาวประมาณ 40 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5 - 2.5 เซนติเมตร 

และท่ีสําคัญคือ กิ่งแขนงจะแตกออกมา 1 กิ่งตอตา

เทาน้ัน และก่ิงแขนงท่ีแตกออกมาจะเทาๆ กนั นยิม

นําลําของไผชนิดน้ีไปทําดามไมกวาด 

 49. ไผลาํมะลอก (Bambusa longispiculata) 

ลักษณะลําตนมีสีเขียวแก เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร เน้ือหนาประมาณ 1 - 2 

เซนติเมตร เน้ือแข็ง ลักษณะเดนคือลําข้ึนหางกัน

ประมาณ 30 เซนติเมตร ทําใหกอดูโปรงไมแนน 

การข้ึนของลําคลายไผประเภท monopodial 

 50. ไผ เลี้ยงใหญ (บาน) (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 

ทําใหดูเหมือนตรงขอมีวงแหวนสีขาว ลําของ

ไผเลี้ยงบานจะมีขนาดใหญกวาไผเล้ียงหวาน 

 51. ไผเลี้ยงหวาน (Bambusa nana) เปนไผ

ที่ข้ึนเปนกอไมแนนทึบนัก ถือวาเปนขนาดไมพุม

ความสูง 2-5 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางลํา 1-3 

เซนติเมตร ปลองยาว 20-30 เซนติเมตร ลําสีเขียว 

มีขนละเอียดสีขาวนวล ไมมีหนามดูสวยงาม ใบเล็ก

เรียวขนาดยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร กวาง 1-1.5 

เซนติเมตร กาบหุมลําสีนํ้าตาลออน บางหลุดงาย 

ไผเลี้ยงใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ลําตน

เกือบตัน 

 52.ไผเลื้อย (Dinochloa scandens) ไผเล้ือย

มีลักษณะการข้ึนคลายเถาวัลย คือ ข้ึนเล้ือยไปตาม

พื้นดิน เน้ือบางขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางลําไม

ถึง 1 เซนติเมตร ลําตนสีเขียว นิยมใชปลูกคลุมดิน 

 53.ไผสีสุก (Bambusa blumeana) เปนไผ

มีหนาม ลําตนสูง 10 - 18 เมตร เสนผาศูนยกลาง 

8 - 12 เซนติเมตร แข็ง ผิวเรียบเปนมัน ขอไมพอง

ออกมา กิ่งแขนงมากแตกต้ังฉากกับลําตน หนาม

โคงออกเปนกลุม ลํามีเน้ือหนา ใบมี ปลายใบเรียว

แหลม โคนใบเปนรูปล่ิมกวาง ๆ หรือตัดตรง แผน

ใบกวาง 0.8 - 2 เซนติเมตร ยาว 10 - 20 เซนติเมตร 

ใตใบมีสีเขียวอมเหลือง 

 54. ไผหยก (Bambusa oldhamii) ลักษณะ

โดยท่ัวไปกอมีขนาดเล็ก ลํามีเสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร ลําสูง 6 - 12 เมตร ใบ

เปนพวงปลายใบโคง ลักษณะของการแตกกอ

เสมือนกอขยายออก คลายทรงพุม นิยมใชหนอรับ

ประทาน 

 55. ไผหก (Dendrocalamus hamitonii) 

ไผชนิดน้ีนิยมข้ึนทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ลักษณะลํามีสีเขียวอมเทา เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ลําปลองยาว 40 - 50 

เซนติเมตร เน้ือหนา ลําสูงประมาณ 15 - 20 เมตร 

ใบกวางยาว ปลายเรียวแหลมกวาง 3 เซนติเมตร 

ยาว 25 เซนติเมตร เชื่อกันวาท่ีมาของคําวาหก 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

รากฝอยขึ้นอยู  ใบมีขนาดใหญใชหอขนมได 
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หนอนิยมรับประทานท้ังสดและแหง ใบใชเลี้ยง

หมีแพนดา 

 57. ไผหลอด (Neohouzeaua mekonensis) 

เปนไผทีมี่ขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลางลําตนเพยีง 

0.6 - 1.3 เซนติเมตร ความยาวปลองประมาณ 

20 - 30 เซนติเมตร ใบกวางประมาณ 2 เซนติเมตร 

ลํานิยมใชทําหลอดดูดเหลาอุ 

 58 .  ไผ หางช  าง   (Meloca lamus 

compactiflorus) เหงาส้ันลําสูงประมาณ 5 - 8.5 

เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางลํา 1.5 - 2.5 

เซนติเมตร ระยะหางระหวางขอประมาณ 30 - 60 

เซนติเมตร มีขนท่ีใบ ลักษณะเหมือนเปนแฉก คือ

มีลักษณะเหมือนปลายหางชาง ใบยาว 15 - 25 

เซนติเมตร ใบกวาง 2.5 - 5.0 เซนติเมตร 

 59. ไผเหลือง (Bambusa vulgaris Shrad.) 

ลาํตนมีสีเหลอืง และจะมีแถบสีเขียวเปนริว้อยูเปน

แนวตามยาวของปลอง ผวิเกลีย้งไมมีคาย ลาํมีขนาด

เสนผานศูนยกลางประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ปลอง

ระหวางขอยาวประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร ความ

สูงของตนโตเต็มท่ีประมาณ 10 - 15 เมตร นิยมใช

ปลูกประดับ ทําเฟอรนิเจอร 

 60. ไผออลอ (Melocanna humilis) เปนไผ

ทีมี่เหงาแบบพิเศษคือมรีะบบเหงาแบบกอแตสวน

ของคอเหงายืดยาว (Long-necked pachymorph) 

จึงดูเหมือนวาไผออลอข้ึนเปนลําเด่ียว แตละลําจะ

หางกัน 30 เซนติเมตร - 1 เมตร ลําขนาด 1-1.5 นิ้ว 

มีเน้ือบางใชทุบแผเปนแผนแลวสานขัดกันเปน

ฝาบานของชาวเขาเผามงหรือชาวบานไดดี ใชปลูก

คลมุดินตามลําธารลําหวยในพ้ืนท่ีทีมี่ปาถูกทําลาย

จะไดชวยพื้นน้ันท่ีปาและอนุรักษดินไดดี 

 61. ไผเฮ๊ียะ (Cephalostrachyum virgatum)

ลําตนมีสีเขียวมีคายเล็กนอย ขอตอเรียบ มีกิ่งเล็ก

นอย สูงประมาณ 10 - 18 เมตร ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางลําประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร ลําปลอง

ยาวประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร เน้ือหนา 1 - 2 

เซนติเมตร เน้ือบาง ใบยาวและกวางมีขนาดใหญ

ประมาณ 3x26 เซนติเมตร นิยมใชลํามาทําตอก

จักสาน

 นอกจากนี้ไดมีการบันทึกการเจริญเติบโต 

ดังเชน ไผนวลราชินี (No.11) ที่ไดมาจากจังหวัด

สุพรรณบรุ ีอายยุายปลูก 26 เดือน มีความสูง 9 เมตร 

ขนาดเสนผานศูนยกลางลาํตน 7.4 เซนติเมตร และ

มี 11 ลํา/กอ (Table 1)

 จากผลการศึกษาพบวาในประเทศไทยมีไผ

No. Thai name Scientifi c name From Province Age
(months)

Height 
(m)

Width 
(cm)

Number 
of culms

1. Kim Soong Bambusa beecheyana Kanchanaburi 17 7.2 5.46 8

2. Kreab Melocanna humilis Chumphon 9 6.2 5.95 3

3. Kao Lam Cephalostachyum 
pergracile

Phetchabun 16 3 2.65 8

4. Kaay Gigantochloa hosseusii Phetchabun 16 4.1 2.5 4

5. Kern Bambusa glaucophylla Prachin Buri 16 1.35 0.75 bush

Table 1 Bamboos in Collecting Field
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No. Thai name Scientifi c name From Province Age
(months)

Height 
(m)

Width 
(cm)

Number 
of culms

6. Sarng Neun Dendrocalamus 
membranaceus

Phetchabun 16 6.5 4.74 9

7. Darm Kwan Bambusa spp. 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 Nakhon 
Pathom

9 fl owering

11. Neung 
Rachenee

- Suphan Buri 26 9 7.4 11

12. Num Tao 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 Dendrocalamus 
brandisii

Prachin Buri 16 7 5.5 16

16. Plong Yao 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 Gigantochloa 
aulicalata

Prachin Buri 16 7 4.6 6

20. Mang Su - Suphan Buri 26 6.15 5.47 5

21. Ruag Thyrsostachys 
siamnensis

Kanchanaburi 26 6.1 3.96 18

22. Lum Ma Lok Bambusa longispiculata Phetchabun 16 5.2 4.66 8

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 Dendrocalamus 
hamiltonii

Phetchabun 16 3.2 2.64 23

26. Matsu Dendrocalamus 
latifl orus

Saraburi 26 6.75 7.2 7

27. Yok - Kanchanaburi 16 2.65 1.3 bush

28. Lhod Neohouzeaua 
mekongensis

Prachin Buri 16 0.7 0.54 9

29. Leung Bambusa vulgaris cv. 
Schrad

Phetchabun 16 6.75 3.94 11

30. Heer Cephalostachyum 
virgatum

Prachin Buri 16 4.7 3.1 12

Table 1 Count.
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จํานวนหลายชนิด รวมท้ังมีการนําพันธุใหมๆ เขา

มาจากตางประเทศ เชน จนี ไตหวนั และอินโดนีเซีย 

เปนตนอีกท้ังแตและสถานท่ีเรียกชื่อพันธุ ไผ 

ไมเหมือนกัน ทั้งท่ีเปนพันธุเดียวกัน นอกจากน้ียัง

ต้ังช่ือใหมเพื่อประโยชนในการขายพันธุไผใหได

ราคาสูง เชน ไผจีนปกกิ่ง (เมงซุน) ที่มีราคาสูงถึง

กิ่งละ 3,000 บาท จากการท่ีผูศึกษาไดเดินทางไป

สํารวจจึงไดรวบรวมพนัธุตางๆ ไวไดประมาณ 100 

สายพันธุ ซ่ึงมีบางสายพันธุชือ่ซํา้กันแตปลูกคนละ

พืน้ท่ี ขนาดของลําตนสีสันไมเหมือนกนัเสียทเีดียว

จึงไดนําก่ิงพันธุมารวมรวมไวเพื่อศึกษาอีกที โดย

พนัธุทีไ่ดมาน่ันจะนํามาขยายพันธุดวยวธีิขุดแยกลาํ 

ปกชาํ ตอนก่ิง หรอืยายปลูก ข้ึนอยูกบัสายพนัธุและ

ลักษณะการไดรับมาจากผูอนุเคราะห อาจจะไดมา

ในแบบตนกลา ลํา เหงา กิ่งแขนง เม่ือตนต้ังตัว

ไดแลวจึงนําไปปลูกในแปลงรวมรวมพันธุที่ศูนย

พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค (Figure 1) ซ่ึงใน

ขณะน้ีทําไดเพียงรวบรวมตนไผที่ไดมาจากการ

แสวงหาตามสถานท่ีตางๆเทาน้ัน และทยอยยาย

ปลกูลงแปลงรวบรวม จงึไมสามารถท่ีจะปลูกพนัธุ

ไผทั้งหมดท่ีไดมาในเวลาเดียวกันได และในขณะน้ี

ยังไมไดบันทึกผล สําหรับตนกิ่งพันธุที่ยังเล็กอยู 

เชนคา การแตกหนอ จํานวนหนอ และเขียนช่ือ

วทิยาศาสตร รวมทัง้ศึกษาถงึสภาพการเจรญิเติบโต

และการนําไปใชประโยชน 

 นอกจากนี ้ในปาธรรมชาติบางแหง เชน ที่ 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพันธุหลาก

หลายมาก ซ่ึงผูศึกษาวิจัยไดเขาไปสํารวจ พบไผถึง 

10 กวา สายพันธุ และยังมีพันธุลูกผสมอีกจํานวน

มากซ่ึงเกิดจากเมล็ดธรรมชาติ ตนไผบางพันธุก็

ทยอยออกดอกแลวก็ตายขุย ในหลายพ้ืนท่ีเชน 

ปาไผซางหมน ของอําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม 

และไมคอยมีเกษตรกรสนใจในการเก็บเมล็ดมา

เพาะเพ่ือหาตนพันธุดีมาปลูกแทนจึงเปนท่ีนา

เสียดายท่ีไผบางพันธุอาจสูญพันธุหรือสูญหายไป

จากพื้นท่ีได

Figure 1  1 Year and 2 Years Bamboos Collecting Field
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วิจารณ

 จากผลการศึกษาพบวาในประเทศไทยมีไผ

จํานวนหลายชนิด รวมท้ังมีการนําพันธุใหมๆ เขา

มาจากประเทศไตหวนั และแตและสถานท่ีเรยีกชือ่

พันธุ ไผไมเหมือนกัน อีกทั้งยังต้ังชื่อใหมเพื่อ

ประโยชนในการขายก่ิงพันธุ เชน ไผจีนปกกิ่ง 

(เมงซุน) (No.20) จากการที่ผูศึกษาไดเดินทางไป

สํารวจจึงไดรวบรวมพนัธุตางๆ ไวไดประมาณ 100 

สายพันธุ ซ่ึงมีบางสายพันธุชือ่ซํา้กันแตปลูกคนละ

พืน้ท่ี ขนาดของลําตนสีสันไมเหมือนกนัเสียทเีดียว

จึงไดนําก่ิงพันธุมารวมรวมไวเพื่อศึกษาอีกที โดย

พนัธุทีไ่ดมาน่ันจะนํามาขยายพันธุดวยวธีิขุดแยกลาํ 

ปกชาํ ตอนก่ิง หรอืยายปลูก ข้ึนอยูกบัสายพนัธุและ

ลักษณะการไดรับมาจากผูอนุเคราะห อาจจะไดมา

ในแบบตนกลา ลํา เหงา กิ่งแขนง เม่ือตนต้ังตัว

ไดแลวจึงนําไปปลูกในแปลงรวมรวมพันธุที่ศูนย

พฒันาชนบทผสมผสานไทรโยค ซ่ึงในขณะน้ีทาํได

เพียงรวบรวมตนไผที่ไดมาจากการแสวงหาตาม

สถานท่ีตางๆเทาน้ัน และทยอยยายปลูกลงแปลง

รวบรวม จึงไมสามารถท่ีจะปลูกพันธุไผทั้งหมดท่ี

ไดมาในเวลาเดียวกันได โดยปกติแลวไผจะออกดอก

เม่ืออายุ 30-60 ป (เฉลียว, 2523) จากการสังเกต

พบวา ไผตากวาง (No.10) มีการออกดอกก็อาจ

สันนิษฐานไดวา ไผชนดิน้ีนาจะมีอยูในประเทศไทย

มานานแลว นอกจากนี้ไผบางชนิดท่ีไดมาจาก

จังหวัดท่ีมีสภาพภูมิศาสตรแตกตางกับท่ีแปลง

รวบรวมพันธุอาจมีการเจริญเติบโตชา หรือไม

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได เชน ไผตง 

(No.9) ที่ไดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอายุยาย

ปลูก 26 เดือน แตมีความสูงเพียง 6.13 เมตร ขนาด

เสนผานศูนยกลางลําตน 5.13 เซนติเมตร และมี

เพียง 2 ลํา ซ่ึงเม่ือเทียบกับไผตงท่ีปลูกในจังหวัด

ปราจีน อาจสูงถึง 20 เมตร และมีเสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 6-12 เซนติเมตร (เกษร, 2544) แตก็มีไผ

อีกหลายชนิดเจริญเติบโตไดดี โดยเฉพาะไผท่ีมี

ขนาดลําเล็กท่ีทนทานตอความแหงแลง (รุงนภา, 

2544) เชน ไผรวก (No.21) และไผเลี้ยง (No.23) 

เปนตน แตก็มีไผลําใหญบางพันธุเจริญเติบโตไดดี

เชนกัน เชน ไผนวลราชินี (No.11) และไผหมาจู 

(No.26) ซ่ึงควรตองมีการศึกษากันในอนาคต 

นอกจากนี้ไผบางพันธุถูกต้ังช่ือใหมเพื่อประโยชน

ในการคา ทําใหการศึกษาคอนขางยากข้ึน จึงไดนํา

พันธุ ต างๆ ที่ชื่อเหมือนกันและชื่อตางกันแต

ลักษณะตนคลายมาปลูกเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกัน

ตอไป

สรุป

 จากการศึกษาพันธุไผทีป่ลกูอยูในประเทศ

ไทย พบวาท่ัวทุกภมิูภาคของประเทศไทยมีไผพนัธุ

ตางๆ ข้ึนอยูเปนจํานวนมาก แตการสนใจเอาใจใส

ดูแลมีนอย จึงทําใหบางพันธุแหงตาย บางพันธุ

ออกดอกแลวตาย และเม่ือนําสวนขยายพันธุมา

ปลูกบนแปลงรวบรวมพบวาไผบางพันธุสามารถ

เจริญเติบโตไดดี บางพันธุเจริญเติบโตชา และบาง

พันธุก็มีการออกขุยและตายไป เทาท่ีศึกษาไดใน

ปที่ 1 ของการศึกษาวิจัยไดประมาณ 100 สายพันธุ 

(ซ่ึงมีสายพันธุ  ท่ีซ้ํากันบาง) และพบวาในปา

ธรรมชาติของประเทศไทยมีพันธุ ไผ อยู อย าง

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

 แนวคิดเร่ืองปาชมุชนซ่ึงเปนแนวทางการ

ดูแลรักษาปาท่ีใหความสําคัญกับชุมชน (local 

community) และการมีสวนรวมของประชาคม 

(participative approach) ไดรับความสนใจและ

ปฏบิติัอยางแพรหลายในประเทศท่ีกาํลังพฒันาและ

มีทรัพยากรปาไมเปนฐานการผลิต อาทิ อินเดีย 

ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน ภายใตแนวคิด

ดังกลาว ชมุชนในฐานะเจาของทรัพยากรธรรมชาติ

มีสวนรวมรับผิดชอบในการรักษา ดูแล ทรัพยากร

ปาไมโดยรัฐเปนผูสนับสนุนและกระตุนใหเกิด

ความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในสังคม สําหรับ 

ประเทศไทย แนวคิดปาชุมชนมีความสําคัญเพิม่ข้ึน

ตามลําดับ สอดคลองกับจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของปา

ชมุชนท่ีข้ึนทะเบียนอยางเปนทางการกับกรมปาไม 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของการลงพื้นที่ปา

ชุมชนในภาคเหนือเพื่อศึกษากลไกการจัดการ การ

มีสวนรวม และปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการ

จดัการปาของชุมชนทองถิน่ โดยไดทาํการศึกษาปา

ชุมชนหวยแมหิน บานหัวทุง อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง ในเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะห

ควบคูกับการใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบ

 ผลการศึกษาแบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1) 

กลไกการจดัการปาชมุชนโดยพบวามีการประยกุต

ใชภูมิปญญาทองถิ่น คือ นําเอาภูมิปญญาในการ

จัดการปาไผ มาใชในการจัดสรร แบงปน และ

อนุรักษทรัพยากรปาไผในชุมชน สวนท่ี 2) ปจจัย

ทีมี่ผลตอความสําเร็จในการจัดการปาชุมชน พบวา 

ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การมีผู นําท่ีเขมแข็ง 

วัฒนธรรมประเพณี การมีองคกรของชุมชนท่ีเปน

ทางการในการจัดการดูแลรักษาปา การมีสวนรวม

ของคนในชุมชน และ การนําเอาหลักแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการ

บริหารจัดการปาชุมชน และสวนท่ี 3) การมี

สวนรวมของประชาชนในการรกัษาปาและรูปแบบ

กิจกรรมการมีสวนรวมในการรักษาปา คือ ชุมชน

บานหัวทุ งมีสวนรวมในกิจกรรมการรักษาปา

ทุกดาน ไดแก การคนหาปญหาและความตองการ 

การตัดสินใจ การปฏิบัติการ ผลประโยชน และ 

การประเมินผล โดยพบวาชมุชนใหความสําคัญมาก

กับการมีสวนรวมในกิจกรรมการรักษาปา เชน 

การปลูกปา การสรางฝายแมว และ การจัดเล้ียง

ผขุีนน้ํา

บทนํา

 ในอดีต พื้นท่ีมากกวารอยละ 50 ของ

ประเทศไทยเคยเปนพื้นท่ีปาซ่ึงมีชาวบานอาศัย

กระจายอยูทัว่ไป นโยบายการจัดการพ้ืนท่ีปาไมของ

รัฐบาลท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ

ความเปนอยูของชุมชนเปนอยางมาก ทรัพยากร

ปาไมไดถูกผูกขาดการบริหารจัดการโดยรัฐ บน

พื้นฐานแนวคิดท่ีวาปาไมเปนสมบัติของรัฐ การ

ดูแลปาในอดีตจึงเนนไปในรูปแบบของการออก

มาตรการปองกันและปราบปราม โดยการออก

กฎหมายหรือระเบียบในการปองกันการบุกรุก

ปาสงวนแหงชาติและทําลายปา การประกาศให

พื้นท่ีปาไมเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยาน

แหงชาติ และปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติ

ฉบับตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง

เจ าหนาท่ีรัฐกับชุมชนท่ีอยู ในปามากอนการ
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ประกาศใชกฎหมายดังกลาว จํานวนพ้ืนท่ีปาไมใน

ประเทศไทยมีอตัราท่ีลดลงอยางตอเน่ือง (Table 1) 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการแกไขปญหาในอดีตท่ี

ลมเหลว และความรุนแรงของปญหาการทําลาย

ปาไมยังคงสืบเน่ืองมาถึงในปจจุบัน 

 ยุทธศาสตรการจัดการปาไมของประเทศ

ไทยไดเริ่มปรับเปล่ียนมาสูการใหความสําคัญกับ

บทบาทของชุมชนนับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) และ

ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2538) ที่เนนใหความสําคัญ

กับการมีสวนรวมของประชาชน นําไปสูแผน

พฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ทีเ่ปลีย่นกรอบ

มโนทัศนในการพัฒนาประเทศจากการเนนความ

เจริญเติบโต (growth-orientation) ไปสูการใหความ

สําคัญกบัการเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

(people-centered) ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีสนับสนุน

ใหยทุธศาสตรการจดัการปาชมุชนของประเทศไทย

เปนไปในแนวทางท่ีใหชุมชนมีสวนรวม ชุมชน

ตางๆเร่ิมเกิดจิตสํานึกในการหวงแหนและดูแลปา

ในชุมชนไมใหถูกบุกรุกจากคนนอกพื้นที่ ทําให

พื้นท่ีปาไดรับการดูแลมากข้ึนจากชุมชนทองถ่ิน 

ดังจะเห็นไดจากอัตราการฟนตัวเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี

ปาไมจากในอดีตนับแตเริม่ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 ในป พ.ศ. 2540 

 นอกจากนโยบายภาครัฐท่ีเปนสวนสําคัญ

ในการดูแลรักษาปาอยางย่ังยืนแลว ชุมชนเองยัง

ตองอาศัยความเขมแข็งของปจจัยภายในชุมชน 

เปนเคร่ืองชวยใหการจัดการทรัพยากรปาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยเหลาน้ีอาจแตกตางกัน

ไปตามสภาพแวดลอมของปาชุมชน จากการ

ตรวจสอบเอกสาร มีนักวิชาการหลายทานท่ีได

เคยศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน

ปาชมุชน อาท ิOstrom (1990) ไดเสนอแนวทางหรอื

ลักษณะของปาชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในการ

จัดการทรัพยากรรวมกัน ไดแก การมีขอบเขตท่ี

ชัดเจน กฎกติกาท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การ

เขารวมจากผูไดรับผลกระทบของกติกา การเฝา

ระวังติดตาม บทลงโทษทางสังคม กลไกแกไข

ปญหาความขัดแยง การยอมรบัจากองคกรภายนอก 

และ การทํางานขององคกรชุมชนท่ีสอดคลองกัน

ในระดับตางๆ สมศักด์ิ (2551) กลาวถึงองคประกอบ

เจ็ดเสาหลักของชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในการ

จัดการปา ไดแก การรวมกลุมคนเพ่ืออนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมของคน

ในชุมชน การถายทอดไปยังลูกหลาน การรักษา

อตัลักษณทางวัฒนธรรม การแบงปนผลประโยชน

Table 1 Remaining forest area of Thailand in 1961 to 2004 

Year 

1961 1973 1978 1991 1995 1998 2000 2004
Forest area (percentage) 53.32 43.21 34.15 26.64 25.62 25.28 33.15 32.66
National economic and social
development plan (issue)

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 

 การศึกษาเ ร่ือง  การจัดการปาชุมชน

ทองถิ่นอยางยั่งยืน ในชุมชนปาหวยแมหิน บาน

หัวทุง อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีจุดมุงหมาย ดังน้ี

 1. เพื่อศึกษากลไกการจัดการปาชุมชน

หวยแมหิน

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

ในการจัดการและอนุรักษปาชุมชนหวยแมหิน

 3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการและอนุรักษปาชุมชนหวยแมหิน

วิธีการ

 ผูวจิยัเลอืกศึกษาปาชมุชนหวยแมหนิ โดย

พิจารณาปจจัยตางๆ ประกอบดวยความสําเร็จใน

อดีตของปาชุมชน คําแนะนําจากผูทํางานเก่ียวกับ

ปาชมุชนไดแก  นกัวชิาการและเจาหนาท่ีกรมปาไม 

การลงพื้นท่ีสํารวจ (field study) ความเปนไปได

ในการเขาถึงพื้นท่ี และความสะดวกในการเขาถึง

แกนนําปาชุมชนเพื่อเก็บขอมูล (accessibility) 

เม่ือแนใจวาชุมชนท่ีคัดเลือกมีคุณภาพและอยูใน

ขอบเขตที่สามารถจะลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลที่มี

คุณภาพได (rich information) จึงเริ่มลงมือเก็บ

ขอมลูโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก ไดแก

การสัมภาษณเชงิลึก (in-depth interview) การศึกษา

แบบแผนการดูแลและจัดการปาของชุมชน การ

สังเกตและมีสวนรวมในกิจกรรมกับชุมชนทองถ่ิน 

และการสนทนากลุมกับผูนําชุมชนทองถิ่น คณะ

กรรมการปาชุมชน ผูแทนสมาคมพัฒนาปาตนแบบ

งาว รวมไปถึงชาวบานหัวทุง หมู 8 ที่มีพื้นท่ีทํากิน

อยูบริเวณปาชุมชนหวยแมหิน โดยใชระยะเวลา

การศึกษาท้ังส้ินเปนระยะเวลา 7 เดือนต้ังแตเดือน

สิงหาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552

 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาประกอบดวย

สองสวน คือ

 1. ขอมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาภาค

สนาม ไดแก ขอมูลดานกลไกการจัดการและ

อนรุกัษปา ปจจยัความสําเร็จของปาชมุชน และการ

มีสวนรวมในการจัดการและอนรุกัษปา ดวยวธีิการ

สังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึกผู

ใหขอมูลหลัก (key-informant interview) เชน 

แกนนาํชุมชน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการ

ปาชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูอาวุโส เจาหนาท่ีกรม

ปาไม และเจาหนาท่ีองคกรทองถิ่น 

 2. ขอมูลเชงิปริมาณ ไดแกขอมูลท่ัวไปของ

ชุมชนและลักษณะการมีสวนรวมในการจัดการ

และอนุรักษปา ดวยวิธีจากการแจกแบบสอบถาม

ชาวบานในชุมชนบานหัวทุง

การวิเคราะหขอมูล

 1. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะห

เนือ้หา (content analysis) โดยวิเคราะหขอมลูควบคู

ไปกับการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยจัดกลุมขอมูล

ตามประเด็นตางๆท่ีตองการศึกษา ไดแก กลไก

การจัดการปาชุมชนหวยแมหิน ปจจัยที่นําไปสู

ความสําเร็จในการจัดการและอนุรักษปาชุมชน

หวยแมหิน และ การมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการและอนุรักษปาชุมชนหวยแมหิน

 2. ในสวนของแบบสอบถามจากชาวบาน

ที่อาศัยในพี้นท่ีปาชุมชนหวยแมหิน จังหวัด

ลําปาง จะนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลโดยเคร่ือง
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คอมพิวเตอรซ่ึงใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคา

สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ในรูปรอยละ 

และคาเฉล่ีย (means) เพื่อนําไปอธิบายในขอมูล

เชิงคุณภาพ

กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ

 1. กลุมผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย

  1.1 คณะกรรมการปาชุมชน

  1.2 กลุ มผู นําท้ังท่ีเปนทางการและ

ไมเปนทางการ ( ผูใหญบาน ผูอาวุโส ผูแทนสมาคม

พัฒนาปาตนแบบงาว เจาหนาท่ีปาไม)

  1.3 กลุมชาวบานชุมชนบานหัวทุง 

จํานวน 156 ครัวเรือน 

การเก็บรวบรวมขอมูล

 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัย

ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก โดย

ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน และตรวจสอบขอมลู

โดยใชวิธีเทคนิคสามเสา (triangulation technique) 

และการสังเกตอยางมีสวนรวม 

 สําหรับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณของการ

มีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษปา ผูวิจัยสง

แบบสอบถามไปยังกลุมประชากรทุกครัวเรือน

ในชุมชนบานหัวทุงท้ังส้ินจํานวน 156 ครัวเรือน 

โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณและเก็บขอมูลหัวหนา

ครัวเรือน หรือ คูสมรส ไดจํานวน 119 ครัวเรือน 

ซ่ึงเปนขนาดกลุมตัวอยางท่ียอมรับได คํานวณจาก

จํานวนกลุมตัวอยางข้ันต่ําจากการหาขนาดกลุม

ตัวอยางจากจํานวนประชากรของ Krejcie และ 

Morgan (สุจิตรา, 2546) 

 S = ขนาดของกลุมตัวอยาง

 χ2 = คาไคสแควรที่ 1 degree 

   of freedom (3.841)

 N = ขนาดประชากร

 p = สัดสวนของประชากร (.50)

 e = ความถูกตองแมนยํา

   ที่ยอมรับได (.05)

 จากการศึกษาคร้ังน้ี ไดขนาดกลุมตัวอยาง

อยางนอยเทากับ 112 ครัวเรือน 

การทดสอบแบบสอบถาม

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามในสวนของการ

มีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษปาชุมชนไป

ทดสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content 

validity) โดยใหนกัวชิาการปาไมและผูเชีย่วชาญใน

พื้นท่ีจํานวน 8 ทาน เปนผูพิจารณาขอความ แลว

นาํผลคะแนนไปหาอัตราสวนความตรงตามเน้ือหา 

(content validity ratio: CVR) ตามสูตรของ Lawshe 

(1975) ซ่ึงจากขอคําถามท้ังส้ิน 27 ขอ ปรากฎวา

ทุกขอมีคาอัตราสวนความเท่ียงตรงตามเน้ือหาสูง

กวา 0.78 จากน้ัน นาํแบบสอบถามไปทดสอบกอน

ใชจริง (pretest) ในหมูบานใกลเคียง และทดสอบ

คาความเช่ือมั่น (reliability) ไดคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (coefficeint alpha) เทากับ 0.953

 

ผลและวิจารณ

ขอมูลทั่วไปของปาชุมชนหวยแมหิน

 ปาชุมชนหวยแมหิน ต้ังอยูที่บานหัวทุง 

หมู 8 ตําบลปงเตา อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง มีพืน้ท่ี

ทั้งส้ิน 5,000 ไร เดิมเปนปาเบญจพรรณท่ีมีไมสัก 

ตะแบก และมีไผชนิดตางๆขึ้นอยางหนาแนนใน
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บริเวณลําหวยดานลาง แตการใหสัมปทานไมและ

การลักลอบตัดไมในอดีต ทําใหปาเบญจพรรณเดิม

เส่ือมโทรมลง ไมไผจงึพฒันาข้ึนเปนไมเดนในพ้ืนท่ี

ปาชุมชนหวยแมหินเปนสวนใหญ

 ปจจุบันปาชุมชนหวยแมหินไดยื่นขอจด

ทะเบียนจัดต้ังเปนปาชุมชนกับกรมปาไม นับเปน

ระยะเวลากวาสิบป (พ.ศ. 2539 เปนตนมา) ที่ปา

แหงน้ีไดผานกระบวนการตอสูในการฟนฟูสภาพ

ปาและใชภมิูปญญาในการจดัการปาไผ ทาํใหไดรบั

การคัดเลือกจากกรมปาไมใหเปนปาชุมชนตัวอยาง

ชนะเลิศระดับจังหวัดในป พ.ศ.2551 จากโครงการ

คนรักษปา ปารักชุมชน (สนับสนุนโดยบริษัท

ราชบุรี โฮลด้ิง) และไดลําดับท่ี 3 ในรางวัลลูกโลก

สีเขียวครั้งท่ี 10 ประจําป พ.ศ.2551

 ปาชุมชนหวยแมหิน มีลําหวยที่สําคัญคือ 

หวยแมหิน ซ่ึงแตเดิมเปนท่ีทํากินของชาวบานใน

บานหัวทุงและละแวกใกลเคียง ในอดีต ทรัพยากร

ปาไมบริเวณริมลําหวยถูกทําลาย โดยมีสาเหตุ

มาจากการลักลอบตัดไม การตัดไมไผเพื่อขายให

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมไผ จักตอก 

ตลอดจนการขุดหนอไมขายของชาวบาน ทําให

ในอดีต สภาพปาหวยแมหินเส่ือมโทรมและสงผล

ใหชาวบานขาดน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค 

 นายอุบล จาริก นายกสมาคมพัฒนาปา

ตนแบบงาวไดใหความเห็นเกี่ยวกับความโดดเดน

ของปาชุมชนหวยแมหินวา ปาท่ีประกอบกันข้ึน

เปนผนืปางาวน้ัน มีทัง้ส้ิน 41 ปา โดยปาชุมชนหวย

แมหนินบัเปนปาชมุชนทีมี่จดุเดนมากท่ีสุดในดาน

ความสามารถในการรักษาสภาพปา ชุมชนมีความ

เขมแข็งและสามารถใชประโยชนจากปาโดยนํา

นวัตกรรมทองถิน่มาประยุกตอยางกลมกลืนทําให

เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมได ในกรณี

เดียวกัน อาจารยสุมัย หมายหม้ัน จากศูนยศึกษา

และพฒันาวนศาสตรชมุชนท่ี 3 (ลาํปาง) กรมปาไม 

ไดกลาวถึงปาชุมชนหวยแมหินวา เปนปาตัวอยาง

ของอาํเภองาวทีมี่ความชดัเจนในดานความสามารถ

ในการฟนฟูสภาพปา จากเดิมท่ีเปนปาเส่ือมโทรม 

นํ้าแหง ชาวบานไมสามารถปลูกพืชผลการเกษตร

ได เกิดปญหาทางเศรษฐกิจ ทําใหตองอพยพไป

ทํางานในตางจังหวัด และทําใหเกิดปญหาสังคม

ตามมาคือ ครอบครัวแตกแยก แตหลังจากมีการ

ฟนฟูสภาพปาทําใหมีนํ้ากลับข้ึนมาอีกคร้ัง ชาว

บานก็ไดอพยพกลบัมาอยูกบัครอบครัวเหมือนเดิม 

นอกจากนี้ความสามารถในการจัดการทรัพยากร

ปาไผของชุมชนแหงน้ียงัถือเปนการสรางรายไดให

กบัชมุชนในอกีทางหนึง่ ทาํใหปญหาทางเศรษฐกจิ

และสังคมในพ้ืนท่ีลดลง

 จากการวิเคราะหเน้ือหาขอมูลเชงิคุณภาพ

ถึงสภาพในอดีตของปาชุมชนหวยแมหินกับแกน

นําปาชุมชนหลายทาน อาทิ นายเฉิด ธรรมยศ 

อดีตกํานันและผูใหญบานคนแรกของบานหัวทุง 

ปจจุบันดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบลปงเตา และ นายนอย อุทานันท รอง

ประธานปาชุมชนหวยแมหิน ป พ.ศ.2541 และ

คณะกรรมการปาชุมชนอีกหลายราย พบวา เม่ือ

ประมาณป พ.ศ. 2500 ไมขนาดใหญในปา เชน 

ไมเต็ง ไมแดง ไมสัก เปนตน ตางไดถูกสัมปทาน

ตีตราเอาไปจนหมดส้ิน จนมาถึงเม่ือป พ.ศ. 2529 

สภาพปาเส่ือมโทรมมากและกําลังจะหมดไป 

โดยเฉพาะไมไผซางท่ีมีพอคาคนกลางเขามารับซ้ือ 
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ในขณะท่ีไมไผก็ถูกชาวบานลักลอบตัดเอาไปขาย

ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมไผใน

พื้นท่ีและละแวกใกลเคียง จนทําใหปาเกิดความ

เส่ือมโทรม สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา

สําหรับการอุปโภคและบริโภคอยางรุนแรง ใน

ระหวางป พ.ศ. 2539-2540 คณะกรรมการปาชมุชน

หวยแม หินในสมัยนั้นซ่ึงมีพ อหลวงบุญทัน 

ทิอินโต เปนประธานปาชุมชนไดตระหนักถึง

ปญหาท่ีเกดิข้ึนจงึหารอืกบัชาวบานเพือ่หาแนวทาง

แกไข โดยในเบ้ืองตนท่ีประชมุชาวบานไดมีมติรวม

กันวาถึงเวลาแลวท่ีชาวบานหัวทุงจะตองมีการ

อนุรักษปาแหงน้ีไวโดยการปดปา กรณีดังกลาว

นายสุทัศน ราชไชย ประธานปาชุมชนหวยแมหิน

อธิบายวา คําวาปดปาในท่ีนี้ตามแนวคิดของชาว

บานก็คือ ทําการอนุรักษปาบางสวนไวใหเปนตน

แบบโดยเร่ิมตนจากพื้นท่ีปาตนแบบจํานวน 1,500 

ไร และขยายเพิ่มเปน 2,800 ไรในปจจุบัน

ขอมูลทั่วไปของประชากรบานหัวทุง

 ชุมชนปาหวยแมหิน บานหัวทุงประกอบ

ดวยประชากร 512 คน จาก 156 ครวัเรอืน ประชากร

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกรรม

และรับจาง จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี

รายไดตอเดือนเฉลี่ย 2,906 บาทตอครัวเรือน 

กลไกการจัดการปาไผในชุมชนหวยแมหิน

 จากการลงสํารวจพ้ืนท่ี ไผที่พบไดมากใน

พืน้ท่ีและชาวชุมชนปาหวยแมหนิใชประโยชนมาก

คือ ไผซางนวล โดยมีการนําไปใชประโยชนภายใน

ชมุชน เชน สรางและตอเติมบาน รวมท้ังนําไปผลิต

เปนผลิตภัณฑไมไผ เชน ตะเกียบ สงขายในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง ทําใหเกิดอุตสาหกรรมชุมชนข้ึนในพ้ืนท่ี 

ในสวนของกลไกการจัดการปาไผนั้น หลังจากท่ี

ชาวบานปาชุมชนหวยแมหินมีมติรวมกันอนุรักษ

ปาแหงน้ีไวในป 2541 พื้นที่ปาหวยแมหินทั้งส้ิน

จํานวน 5,000 ไร ไดถูกแบงออกเปนสองสวนใน

ปจจุบัน สวนแรกจํานวน 2,800 ไร และสวนท่ีสอง

จํานวน 2,200 ไร ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีศึกษา พบวา

ปาชุมชนแหงน้ีมีกลไกการจัดการและอนุรกัษปาไผ 

วิธีการตัด และการใชประโยชน สรุปไดดังน้ี  

 ปาในสวนแรก คณะกรรมการปาชุมชน

ไดต้ังระเบียบไววา จะไมอนุญาตใหชาวบานเขาใช

ประโยชนหรือตัดไมในบริเวณปาสวนน้ี เน่ืองจาก

ตองการอนุรกัษไวและขยายใหเปนปาตนแบบของ

ชุมชน อยางไรก็ตาม แกนนําปาชุมชนหวยแมหิน

เห็นวา การปดปาโดยถาวรจะไมเกิดประโยชน

สูงสุด เน่ืองจากโดยธรรมชาติไมไผที่มีอายุ 3 ปข้ึน

ไปจะไมแตกหนออกีและจะตายไป จงึไดนาํแนวคิด

ใหมมาใชในการจัดการปาไผใหเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยคณะกรรมการฯจะประชุมและขอมติเปด

ปาไผในสวนแรกเปนปๆตามลักษณะของไม โดย

จะหามไมใหตัดไมไผที่มีอายุไมถึง 3 ป (ทุกๆป

คณะกรรมการจะมีการลงพ้ืนท่ีทําเคร่ืองหมายท่ี

ไมไผเพื่อแยกไมไผที่ตัดไดกับไมไผที่หามตัด) เม่ือ

คณะกรรมการฯ และชาวบานเห็นชอบรวมกันแลว 

ชาวบานท่ีประสงคจะขอตัดไมไผตองแจงใหคณะ

กรรมการฯ ไดทราบวัตถุประสงคในการตัดและ

จํานวนไผที่ตองการตัดลวงหนา จากน้ันคณะ

กรรมการจะจัดหาคนตัดใหโดยไดคาตอบแทน

ลําละ 3 บาทถือเปนการกระจายรายไดใหกับผู

รับจางในชุมชน สําหรับไมไผที่ขอตัดเพื่อการคา 

โดยการขายใหกับโรงงานผลิตตะเกียบและไม

จกัสานซ่ึงมีอยู 12 แหงในชุมชน รายไดทีไ่ดจากการ

ขายไมไผจะถูกหักเขากองทุนหมูบานลําละ 1 บาท
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เพือ่เปนทุนสําหรบัการพฒันาหมูบาน สวนไมไผที่

ชาวบานตัดเพื่อประโยชนใชสอยเชน ทําร้ัวปลูก

บาน เปนตน ไมตองจายเงินเขากองทุนหมูบาน

 กระบวนการในการควบคุมจํานวนไมไผที่

ชาวบานจะขอตัดเพ่ือประโยชนใชสอยน้ัน ชาวบาน

จะแจงลวงหนาใหคณะกรรมการฯ ทราบจํานวน

ไมไผทีต่องการตัด ในการตัดไมไผแกนนําปาชุมชน

ใชกระบวนการการมีสวนรวมของชาวบานโดยให

ควบคุมกันเอง ในการตัดไมไผจาํนวนมากเพ่ือปพูืน้

หรือทําฝาบานจะตองใชแรงคนคือนําชาวบานไป

ชวยกันตัด เปนการชวยเหลือเอื้อเฟอกันในชุมชน 

และเปนการควบคุมไมใหมีการลักลอบตัดไมไผ

ไปขาย โดยอางวาจะนําไปใชสอย เน่ืองจากชาวบาน

ทีไ่ปชวยกันตัดไมไผจะทราบกันเองวาใครตัดไมไผ

ไปตามจํานวนท่ีขอเพื่อทําประโยชนใชสอยจริง

หรอืไม การเกิดข้ึนของกระบวนการน้ีจะตองอาศัย

จิตสํานึกและความรูสึกในการหวงแหนทรัพยากร

ปาของชุมชนอยางแทจริง 

 ปาในท่ีสวนที่สอง คณะกรรมการฯจะ

อนุญาตใหชาวบานในพ้ืนท่ีเขาใชสอยและทํามา

หากินตามธรรมชาติได เชน เก็บของปา ตัดไมไผ 

เปนตน ภายใตขอบังคับท่ีวางไว เชน หามตัดไมไผ

ที่ยังออน เน่ืองจากไมไผที่ยังออนไมสามารถนําไป

ขายใหโรงงานได จากการสัมภาษณแกนนําชุมชน

และชาวบานในพ้ืนท่ี  พบขอมูลที่ตรงกันว า 

เน่ืองจากชาวบานจะคลุกคลีและใชประโยชนจาก

ปาสืบทอดกันมาหลายรุน ดังน้ันชาวบานสวนใหญ

จะทราบไดเองวา ไมไผขนาดใดสมควรจะตัดไปใช

ประโยชนได โดยพิจารณาจากขนาดและลักษณะ

ของลําไผ ประกอบกับความรูที่ไดรับจากคณะ

กรรมการปาชุมชนและเจาหนาท่ีปาไมในการ

ประชุมหมูบาน ทําใหปาในสวนท่ีสองท่ีถึงแมจะ

เปนปาเปดใหใชทําประโยชนไดตลอดป แตยังไมมี

สภาพเส่ือมโทรมมาก 

 แกนนําปาชุมชนหวยแมหินกลาวถึง

สาเหตุที่แบงปาออกเปนสองสวนวา การปดปา

ทัง้ผืนไมสามารถทําได เพราะโดยหลักการแลว คน

กบัปาตองพึง่พาอาศัยกนัอยูต้ังแตในอดีต แนวทาง

นี้ทําใหชาวบานหวยแมหินสวนใหญกวารอยละ 

60-70 ที่เขาไปเก็บหาของปาเพ่ือบริโภคสามารถ

ดํารงชีพในชุมชนได ประกอบกับเปนการสรางให

ชาวบานเกิดจิตสํานึกในการหวงแหนปา และผล

ที่ไดก็คือการไมทําลายปาอันเปนแหลงทํากินของ

ตนเอง

 ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการปาไผของ

ชาวบานหวยแมหิน โดยนําเอาหลักการธรรมชาติ

การแตกหนอและอายุของไผ มาผสานกับหลักการ

จัดการปาไมโดยการแบงปาออกเปนสองสวน 

คือ ปาในสวนควบคุม และในสวนที่ไมควบคุม 

ประกอบกับจิตสํานึกในการรักษาปาของชาวบาน 

เปนสวนสําคัญที่ทําใหปาชุมชนหวยแมหินเปน

แหลงการศึกษาเรียนรูในการจัดการปา และไดรับ

เลือกจากกรมปาไมใหเปนปาชุมชนตัวอยาง

ชนะเลิศของจังหวัดลําปาง ในป พ.ศ.2551 

ปจจัยความสําเร็จในการจัดการปาชุมชนหวย

แมหิน

 จากการศึกษาเ ชิงคุณภาพ  ด วยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุมและ

การวิเคราะหเน้ือหา ผูวิจัยพบวา ปจจัยการจัดการ

ปาของปาชุมชนหวยแมหินนอกจากจะมีองค

ประกอบแหงความสําเร็จตามท่ีอเีลนอร ออสตรอม 

และสมศักด์ิ สุขวงศ ไดกลาวไวในขางตนแลว ยังมี
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ปจจัยเดนเพิ่มเติมท่ีพบในบริบทของปาชุมชนไทย 

คือ ภูมิปญญาทองถ่ิน และ การประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (Table 2) สรุปสาระสําคัญของ

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จได ดังน้ี 

 1. การมีผูนาํท่ีเขมแข็งและกฎกติกาท่ีใชได

จริง  จากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ

สัมภาษณแกนนาํปาชมุชน พบวา รปูแบบของผูนาํ

ชมุชนของปาแหงน้ีเปนผูนาํอยางเปนทางการไดแก 

ผูใหญบานและ กรรมการปาชุมชน ปาชุมชนหวย

แมหินมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็งและใหความสนใจ

ในการดูแลรักษาปาไมมาโดยตลอด ผูนําไดผาน

กระบวนการตอสูเพ่ือรักษาปามาต้ังแตสมัยท่ีปา

Table 2 Key findings on the Huay Mae Hin Community Forest, Lampang

Key issues Findings
Characteristics of the community forest
Suffering in the past
Key problems

Small community 
Logging concession
Illegal timber cutting, forest 
encroachment

Registration with the Royal Forest Department
Community dependence on the forest
Entrance to the forest

Registered
High 
There are many entries to the 
forest.

Forest network
Forest conservation practice
Key success factors

Ngao’s forest network
Firebreak, check dam 
Clear boundaries, rules and 
regulations, participation, confl ict 
resolution mechanism, external 
support, strong leaders, traditional 
beliefs and culture, local 
organization, mutual benefi t, 
forest network, historical driving 
force, indigenous innovation, 
Application of suffi ciency 
economy philosophy.

Trend of sustainability Diversifi ed forest, increase of non 
timber forest products (NTFB)

Strength of community forest 
Weakness of community forest

Sustainable bamboo management 
Different village headman and 
forest leader may cause 
managerial confl ict in 
coordinating.

Opportunity
Threat

Expansion of bamboo factory 
Carrying capacity of wild bamboo 
forest, change of leader
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เกิดความเส่ือมโทรมจนถึงสภาพที่มีการฟนฟูใน

ปจจุบัน ทําใหไดรับรูและตระหนักถึงความยาก

ลําบากและคุณคาในการรักษาปา ชุมชนแหงน้ี

แสดงใหเหน็ถงึการมีผูนาํท่ีเขมแข็งในการรกัษาปา

โดยไมคํานึงถึงความสัมพนัธเครือญาติซ่ึงปกติแลว

จะเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับสังคมชนบทไทย 

ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2551 เกิดเหตุการณพอปรับ

ลูก โดย นายนอย อุทานันท รองประธานกรรมการ

ปาชุมชน ไดรับแจงจากหนวยลาดตระเวนปาของ

ชุมชนวาบุตรชายของตนเองไดฝาฝนระเบียบ

ปาชุมชนโดยทําการบุกรุกเขาไปขุดหนอไมไผ 

นายนอยเลาถึงเหตุการณดังกลาววา “… ผูใหญบาน

ก็ประกาศ  กรรมการก็มาหมดบาน  มันเป น

เรื่องใหญสําหรับชุมชนแหงน้ี ผมก็ถามวา มันผิด

แลวนี่ ถาไมยอมเสีย คนอื่นจะเอาไปทําตามได 

เสียเงิน 500 บาท ผมปรับลูกผมเองก็ตองปรับ 

เพราะวากฎเกณฑมันมี…” 

 2. ประเพณีทองถ่ิน บานหัวทุงมีวดัประจํา

หมู บานเพียงแหงเดียว คือ วัดบานพราวซ่ึงมี

เจาอาวาสจําวัดอยูเพียงรูปเดียว (พระครูพิเศษ 

ธรรมรัตน) ถึงแมบทบาทของผูนําทางธรรมชาติ

และจิตวิญญาณของปาชุมชนแหงน้ียังไมปรากฎ

ใหเห็นเดนชัดนักเม่ือเทียบกับปาชุมชนแหงอื่น 

แตในชุมชนก็มีประเพณีทองถิ่นท่ีชวยสนับสนุน

การมีสวนรวมของชาวบานในการรักษาปา นายอาย 

อุทนัน มัคทายกวัดบานพราวใหขอมูลเกี่ยวกับ

ประเพณีทองถิน่วา ประเพณีการจัดเล้ียงผขุีนน้ําใน

หมูบานน้ีมีมานานแลว โดยชาวบานจะมารวมตัว

กันและจัดพิธีเซนไหวผีปาเพื่อใหชวยคุ มครอง

รักษาปาและน้ําใหมีกินมีใชตลอดไป นอกจากน้ัน 

ยังมีพิธีบวชปาซ่ึงจะมีพระสงฆเขาไปรวมพิธีเพื่อ

สรางความเช่ือถือแกชาวบานและเพื่อเปนการ

ปราม สวนพิธียอคุณแมนํ้างาวซ่ึงจัดข้ึนในเดือน

พฤศจิกายนของทุกปนั้น เปนการเอาไสยศาสตร 

ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือมาผสมผสาน

กนัโดยมีพราหมณเปนผูบวงสรวงแมนํา้งาวเพ่ือให

คนเห็นถึงความสําคัญของผืนน้ํางาว วัฒนธรรม

และประเพณีทองถ่ินเหลาน้ีทําใหชาวบานและ

เยาวชนท้ังในหมูบานและตางหมูบานมีกิจกรรม

รวมกันและเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน 

เปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาปา อนัจะชวย

ใหปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาจากคนนอก

พื้นท่ีลดลง

 3. องคกรชมุชนท่ีเขมแข็ง การมีแกนนําปา

ชมุชนท่ีเขมแข็งเพียงอยางเดียวพบวายังไมเพยีงพอ

ตอการดูแลรักษาปาได การบริหารจัดการระบบ

โซนน่ิงปาไผเปนตัวอยางท่ีชดัเจนถึงความสามารถ

ขององคกรชุมชน ซ่ึงก็คือคณะกรรมการปาชุมชน

ประจําหมูบาน จากการสัมภาษณความเห็นแกนนํา

ปาชุมชนถึงสาเหตุท่ีทําใหปาชุมชนแหงน้ีประสบ

ผลสําเร็จได พบวา 7 ใน 10 คนหรือรอยละ 70 ให

ความสําคัญกับการมีคณะกรรมการปาชุมชนเปน

ลําดับแรก

 คณะกรรมการปาชุมชนหวยแมหนิจัดเปน

องคกรชมุชนท่ีทาํหนาท่ีดูแลปาในชุมชนโดยอาศัย

ระบบสังคมและประเพณีของคนในหมูบาน โดย

เร่ิมแรกเปนการรวมตัวทํางานของแกนนําชุมชน

แบบหลวมๆ ที่เกิดจากจิตสํานึกในการรักษาปา 

และไมหวังผลประโยชนตอบแทน การคัดเลือก

คณะกรรมการปาชุมชนไมไดกําหนดเง่ือนไขมาก 

เพียงแคมีความเสียสละและมีเวลาท่ีจะเขารวม

กิจกรรมได โดยเม่ือเห็นวาใครมีความเหมาะสมก็
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จะไปพบและชักชวนใหมาทํางานรวมกันเพื่อ

ประโยชนของชมุชน และเน่ืองจากชุมชนน้ีมีขนาด

เล็กเพียง 156 ครัวเรือน จึงไมเปนการยากท่ีชุมชน

จะทราบไดวาใครมีเวลาและความเหมาะสมท่ีจะมา

รวมเปนคณะกรรมการปาชุมชนของหมูบานได แม

ชาวบานเองท่ีมีเวลาและมีความสนใจท่ีจะชวย

ทํางานดานปา ก็สามารถท่ีจะแจงขอรวมเขาเปน

คณะกรรมการปาชุมชนได คณะกรรมการฯจะมี

กระบวนการพูดคุยกับชาวบานและสรางระเบียบ

ขอบงัคับโดยขอมติความเห็นชอบจากทีป่ระชมุชาว

บานในทุกๆครั้ง

 นายสุมัย หมายหม้ัน นกัวชิาการปาไมจาก

ศูนยศึกษาและพฒันาวนศาสตรชมุชนที ่3 (ลาํปาง) 

กรมปาไม ซ่ึงมีสวนรวมใกลชิดกับการดําเนิน

กิจกรรมของปาชุมชนแหงน้ี ใหความเห็นเพิ่มเติม

วา “…หมูบานท่ีมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง มี

กฎระเบียบท่ีบังคับใชไดจริงจะสามารถรักษาปา

เอาไวได แตหากวามีคณะกรรมการฯ มีกฎระเบียบ 

แตบงัคับใชไมไดจรงิ กจ็ะมีปญหา สําหรบัปาชุมชน

หวยแมหินคณะกรรมการฯมีความตรงไปตรงมา 

ลูกกรรมการทําผิดก็ถูกปรับไมมีขอยกเวน แลวก็

ไมไดโกรธกันดวย สวนประเด็นวาปาจะมาข้ึน

ทะเบียนเปนปาชุมชนกับกรมปาไมหรือไม เราก็

พยายามกระตุนใหเขาชวยกันดูแลรักษาปาในรูป

แบบของคณะกรรมการ ถาหากการดูแลข้ึนอยูกับ

แกนนําแคคนใดคนหน่ึง มันอาจจะเปนอนัตรายตอ

เขาเพราะมผีูเสียประโยชนจากการดูแลรกัษาปา…”

 4. การมีสวนรวมของคนในชุมชน จากการ

ศึกษาในเชิงคุณภาพ พบวา ชาวชุมชนปาหวย

แมหินมีสวนรวมในกิจกรรมการรักษาปา คือ การ

มีสวนรวมในการคนหาปญหา การมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ 

การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวม

ในการประเมินผล ชาวบานมีสวนรวมในการ

ปลูกปา การสรางฝายแมว การเขารวมในพิธีกรรม

บูชาผีปาผีนํ้า และการแบงผลประโยชนรวมกัน

จากปา ซ่ึงนอกเหนือจากผลประโยชนในมิติทาง

เศรษฐกิจคือการเพิ่มรายไดในการดํารงชีพแลว ใน

มิติทางดานจิตใจ ชุมชนหวยแมหินยังมีความภาค

ภูมิใจรวมกันเม่ือปาชุมชนของตนเองไดรับการ

ยอมรับจากชุมชนอื่นฐานะปาตนแบบ

 5. ภูมิปญญาทองถิ่นและผลประโยชน

รวมกันของชุมชน ภูมิปญญาในการจัดการปาไผ

ของปาชุมชนหวยแมหิน ถือเปนนวัตกรรมใน

การนําหลักการธรรมชาติมาผสานกับหลักการ

จัดการปาไมไดอยางลงตัว กลาวคือ แกนนําชุมชน

ไดหาหนทางใชประโยชนจากไมไผที่มีอายุ 3 ป 

ข้ึนไปใหเกดิประโยชนกบัเศรษฐกิจและสังคมของ

ชมุชน แทนท่ีจะปลอยทรพัยากรไมไผยนืตนตายไป

ตามธรรมชาติ นอกจากน้ันก็ยังคงอนุรักษไมไผที่

ยังโตไมเต็มท่ีเอาไว โดยมีกฏระเบียบควบคุมอยาง

เขมงวด เน่ืองจากไมไผที่ยังหนุมคือ อายุนอยกวา 

3 ป สามารถแตกหนอไดอีก 3-4 หนอ ตอป หาก

ชาวบานทุกคนชวยกันดูแลรักษาไมตัดไมไผที่

ยังหนุมหรือลักลอบขุดหนอไผ จะทําใหปามีไมไผ

เพิ่มข้ึนอีกจํานวน 3-4 ตน ภูมิปญญาในการจัดการ

ปาไผในชุมชนน้ี นอกจากจะไมทําลายสภาพปาไม

แลว ยังทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน ทําใหชุมชน

เกิดผลประโยชนรวมกันจากการรักษาปา เกิดการ

สรางงานกระจายรายไดใหชาวบานและผูอาวุโส 

รวมท้ังยังมีรายไดเข ากองทุนของหมูบานอีก

ประมาณ 6-7 หม่ืนบาทจากการเปดปาตัดไผใน
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แตละคร้ัง

 6. การประยุกตใช ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง จากการสังเกตและพูดคุยกบัชาวบานและ

แกนนําชุมชนปาหวยแมหิน พบวา ชาวบานสวน

ใหญจะรูจกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

มาบาง จากการประชาสัมพันธเผยแพรของหนวย

งานราชการและองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

อยางไรก็ตาม ชาวบานไมสามารถแสดงความเขาใจ

ในองคประกอบของหลักปรัชญานี้ไดอยางครบ

ถวนตามหลักวิชาการท่ีเผยแพร ซ่ึงก็ไมใชจุด

มุงหมายหลักในการศึกษาน้ีแตอยางใด เม่ือได

พูดคุยในเชิงลึกของกิจกรรมที่ไดทํา พบวา ชาว

ชุมชนบานหัวทุงไดมีการนําเอาคุณลักษณะและ

เงื่อนไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

คุณลักษณะความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การความมีภูมิคุมกัน ประกอบกับเง่ือนไขความรู 

และคุณธรรม ไปประยุกตใชในการพัฒนาและ

รักษาปาของชุมชน ตัวอยางของการนํามาหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการรักษาปาได ที่เห็นได

ชัดเจน คือ จํานวนชาวบานท่ีเขาปาเพื่อขุดหาแมง

รถดวนหรือหนอนไมไผและหนอไมไผลดลง ทั้งน้ี 

เน่ืองจาก แกนนําปาชุมชนไดสงเสริมใหชาวบาน

ปลูกหนอไมหวานบานละ 2 ตนเพื่อเอาไวกิน 

ชาวบานจึงไมจําเปนตองเขาปาเพ่ือขุดหนอไมปา

มากิน เปนการชวยรักษาปาในทางออม กรณี

ดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของ

ความพอประมาณและมีเหตุผลในการบริโภค ซ่ึง

เม่ือกระทําแลวมีสวนทําใหเกิดความสมดุลและ

รองรบัการเปล่ียนแปลงของสภาพปาไดเปนอยางดี 

การไมเขาปาเพ่ือขดุหนอไมเปนการสรางภูมิคุมกัน

ในอีกมุมมองหน่ึงเน่ืองจากเปนการกระทําท่ีคิด

คํานึงถึงความเปนไปไดของปาไผที่อาจหมดไปใน

อนาคต แทนท่ีจะขุดหนอไผ ชาวบานรณรงคใหรอ

หนอไผโตเต็มท่ีเปนไมไผซ่ึงจะเกิดประโยชนในทาง

เศรษฐกิจมากกวาและไมเปนการทําลายสภาพปา

ดวย นอกจากน้ัน พบวา ชาวบานยังมีการใชเง่ือนไข

ความรูวิชาการตางๆ เชน นําเอาภูมิปญญาทองถิ่น

และหลกัการบรหิารปาไมมาใชในการจดัการปาไผ 

และ เง่ือนไขคุณธรรม คอื การตระหนักในคุณธรรม

ที่จะไมทําลายปา สามารถเห็นไดจากการประกอบ

พิธีกรรมการเล้ียงผีขุนน้ําและพิธียอคุณแมนํ้างาว 

ซ่ึงมีการจัดเปนประจําทุกป 

 กรณีการจัดการปาไผของชุมชนตามท่ีได

กลาวขางตน เปนการแสดงใหเหน็อยางชัดเจนตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการนําเง่ือนไข

กรอบความรูในการจัดการปามาพิจารณาและ

วางแผนอยางรอบคอบกอนที่จะนําไปประยุกตใช

ในบริบทของปาชุมชน การเปดปาตนแบบเพ่ือให

ตัดไผยังเปนการตัดสินใจบนความมีเหตุผล ความ

รอบคอบ และยึดหลักความพอประมาณโดยไมได

คํานึงถึงปริมาณไผที่จะตัดวาไดมากนอยเพียงใด 

แตจะตัดเฉพาะไมที่โตเต็มท่ีแลวเทาน้ัน

การมสีวนรวมของชมุชนในการจดัการและอนรุกัษ

ปาชุมชนหวยแมหิน

 งานวิจยัชิน้น้ี อางอิงทฤษฎีการมีสวนรวม

ของ Uphoff, Cohen, Goldsmith, Auther (1979) 

และ White (1982) ผูวิจัยแบงการมีสวนรวมของ

ชมุชนบานหัวทุงในการอนุรกัษปาหวยแมหนิออก

เปน 5 ดาน ตาม Table 3 - 7 สรุปผลไดดังน้ี

 1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและ

ความตองการ
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วารสารการจัดการปาไม  ปที่ 4 ฉบับที่ 8 การจัดการปาชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืน :...

พรเทพ ศรีธนาธร

 ชุมชนบานหัวทุงมีสวนรวมในกิจกรรม

การวางแผนกําหนดรายละเอียดการปลูกปาของ

หมูบาน(69.7%) รวมคนหาปญหาหรืออุปสรรคท่ี

อาจเกิดข้ึนตอการอนุรักษปา (67.2%) นําเสนอ

จดุออนและขอบกพรองตอคณะกรรมการปาชุมชน 

(65.5%) มีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหาการ

ทําลายปา (64.7%) รวมแสดงความเห็นกับเพื่อน

บานในการอนุรักษปาของชุมชน (63%) เสนอ

ทางเลือกในการแกไขปญหา (61.4%) และ มีสวน

รวมในการเสนอขอเรียกรองตางๆใหหนวยงาน

ราชการไดพิจารณาแกไข (53.8%) โดยมีคาเฉล่ีย

ของ การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและความ

ตองการเทากับ 2.68

 2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

 ชุมชนบานหัวทุงมีสวนรวมในกิจกรรม

การตัดสินใจ คือ การตัดสินใจเก่ียวกบัแนวทางการ

แกไขปญหาในการอนุรักษปา (77.3%) การตัดสิน

ใจวาปาแหงน้ีควรข้ึนทะเบียนกับกรมปาไมหรอืไม 

มีสวนรวมในการกําหนดกฎขอบงัคับของปาชมุชน 

(68.1%) มีสวนรวมในการเสนอช่ือหรือตัดสินใจ

เลือกคณะกรรมการปาชุมชน (68%) โดยมีคาเฉล่ีย

ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจเทากับ 2.81

 3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ

 ชุมชนบานหัวทุงมีสวนรวมในกิจกรรม

การรักษาปา เชนการรวมปลูกตนไมและสรางฝาย

แมว (93.3%) การตักเตือนสมาชิกในชุมชนไมให

บุกรุกหรือทําลายปา (84.2%) การชักชวนเพ่ือน

บานใหรวมมือกันอนุรักษปา (79.9%) การรวมใน

ชดุลาดตระเวนปา (66.4%) การแจงคณะกรรมการ

ปาชุมชนทราบเม่ือมีการบุกรุกทําลายปา (61.4%) 

การเขาฝกอบรมในการอนุรกัษปา (57.2%) การรวม

กิจกรรมรักษาปากับหมูบานอ่ืน (57.1%) การให

ความชวยเหลือดานการเงิน (44.6%) โดยมีคาเฉล่ีย

ของการมีสวนรวมในการปฏิบัติการเทากับ 2.71

 4. การมีสวนรวมในผลประโยชน 

 ชุมชนบานหัวทุงมีความภาคภูมิใจเม่ือปา

ชมุชนหวยแมหนิไดรบัรางวัลหรอืไดรบัการยกยอง 

(91.6%) มีความสัมพันธที่ ดี ข้ึนจากการรวม

กิจกรรมรักษาปา (83.3%) บริโภคของปาเปน

อาหาร (79%) ไดประโยชนจากการติดตอกับ

เครือขายปาชุมชนอ่ืน (56.3%) รายไดเพิ่มข้ึนจาก

การขายของปา (53.7%) โดยมีคาเฉล่ียของการ

มีสวนรวมในผลประโยชนเทากับ 2.80

 5. การมีสวนรวมในการประเมินผล

 ชุมชนบ านหัวทุ งมีส วนร วมในการ

ประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานของคณะ

กรรมการปาชุมชน (68.1%) ติดตามและประเมิน

ผลของกิจกรรมการปลูกปา (65.5%) ติดตามและ

ประเมินผลของกิจกรรมการรกัษาปาเชน การสราง

ฝายแมว การทําแนวกันไฟ (63%) โดยมีคาเฉล่ียของ

การมีสวนรวมในการประเมินผลเทากับ 2.68

สรุป

 ผูวิจัยพบวา ปาชุมชนหวยแมหินมีปจจัย

ความสําเร็จดังท่ี Ostrom (1990) และสมศักด์ิ 

(2551) ไดกลาวถึง ทัง้น้ี ลกัษณะเดนของการจัดการ

ปาชุมชนหวยแมหิน คือ การใชภูมิปญญาทองถิ่น

ในการจัดการปาและแบงผลประโยชน มีผูนําและ

กฎกติกาท่ีเขมแข็ง มีประเพณีวัฒนธรรมที่สราง

การมีสวนรวมในการรักษาปา มีองคกรชุมชน คือ

คณะกรรมการปาชมุชนท่ีเขมแข็ง มีการสนับสนุน

และยอมรบัจากองคกรภายนอก และมีการนาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
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พรเทพ ศรีธนาธร

ดําเนินกิจกรรมรักษาปา องคประกอบเหลาน้ีเปน

ปจจัยหลักในการทําใหปาชุมชนแหงน้ีสามารถ

ฟนฟรูกัษาปาและไดรบัการยอมรบัจากผูทีเ่กีย่วของ

ในฐานะปาตนแบบของอําเภองาว

 กรณศึีกษาปาหวยแมหนิ เปนตัวอยางของ

กรณีศึกษาปาชุมชนตัวอยางในภาคเหนือเพียง

แหงเดียว การศึกษาปาชุมชนตัวอยางใหมากข้ึน

ในภาคเดียวกัน หรือ ในบริบทและส่ิงแวดลอมท่ี

แตกตางกันไปในแตละภาคเชน ภาคใต หรือภาค

ตะวันออก อาจจะทําใหไดพบปจจัยความสําเร็จท่ี

หลากหลายและแตกตางกันไป แตนาํไปสูเปาหมาย

เดียวกันคือการพัฒนาและจัดการปาชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

 ประเ ด็นท่ีน  าจะนํามาพิจารณาและ

ประยุกตใชกับปาชุมชนแหงอื่นได คือ ความ

สามารถในการรองรับของปา (carrying capacity) 

กบัจํานวนครัวเรอืนในชุมชนท่ีใชประโยชนจากปา 

จะตองไมเกินกําลังท่ีปาจะสามารถรองรับได หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่ง การรักษาปากับการใชประโยชน

จากปา เม่ือใชปาแลวควรปลอยใหธรรมชาติเกิด

การฟ นตัวเขาสูสมดุล ซ่ึงเปนไปตามหลักการ

พัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมุงเนนความสมดุลของประโยชน

ทีไ่ดทางเศรษฐกิจและการดํารงอยูของสิง่แวดลอม 

การศึกษาการจัดการปาชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืนใน

ปาชุมชนหวยแมหนิ แสดงใหเหน็วา คณะกรรมการ

ปาชุมชนหวยแมหินมีการบริหารจัดการปาไผโดย

ใหความสําคัญกับประเด็นท่ีกลาวมาน้ี

เอกสารและสิ่งอางอิง

สมศักด์ิ สุขวงศ 2551. หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลก

สีเขียว. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 

กรุงเทพฯ.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห งชาติ .  2530.  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีหก 

(พ.ศ. 2530-2534). สํานักนายกรัฐมนตรี, 
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การทําไมในพ้ืนที่ปาและพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิและการนําไมเคลื่อนท่ี
ตามกฎหมายวาดวยการปาไม

พยงค ฉัตรวิรุฬห1

---------------------------------

คํานํา

 คําวา “ทําไม” มีความหมายตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 

ความวา “ในพระราชบัญญัตินี้…(5) “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด 

ชักลากไมในปา  หรือนําไมออกจากปาดวยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทําดังกลาวกับ

ไมสักหรอืไมยางท่ีข้ึนอยูในท่ีดินท่ีมิใชปา หรอืการนาํไมสักหรอืไมยางออกจากท่ีดินท่ีไมนัน้ ๆ  ข้ึนอยูดวย” 

ความหมายในกฎหมายตามมาตรา 4 เปนการบัญญัติความเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของการบัญญัติ

กฎหมายพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 จึงมีความแตกตางจากความหมายท่ัวไป โดยครอบคลุม

ถึงการกระทําหลายอยางใหหมายความถึง “ทําไม” ดวย ทั้งน้ีเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามเจตนารมณของการบัญญัติกฎหมายอยางไรก็ตาม คําวา “ทําไม” ไดแพรหลายไปใชใน

วงกวางท้ังชาวบานท่ัวไปและพอคาไมหรือแวดวงของผูที่เกี่ยวของหรือติดตอกับเจาหนาท่ีปาไม แต

คนสวนใหญกย็งัเขาใจกันผดิวาการทําไมหมายความถงึการตดัไมเทาน้ัน และเขาใจกันวา “ไม” หมายความ

ถึงตนไมเทาน้ัน แตความหมายตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 4 บัญญัติวา “ใน

พระราชบัญญัตินี้…(2) “ไม” หมายความวาไมสักและไมอื่นทุกชนิดท่ีเปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอด

ถึงไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ ปลาย และก่ิงของ

ส่ิงน้ัน ๆ ไมวาจะถูก ตัด ทอน เล่ือย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอ่ืนใด”  เหตุผลตามท่ีกลาวมาน้ี

ทําใหเปนปญหาตอชาวบานท่ัวไปท่ีตองการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําไมและการนําไมเคลื่อนที่

 การทําไมและการนําไมเคล่ือนท่ีมีกฎหมายท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยการปาไม (ในท่ีนี้คือ

พระราชบญัญติัจาํนวน 5 ฉบบั ไดแก พระราชบญัญติัปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบญัญติัอทุยานแหง

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
 Corresponding e-mail: P _1953chat4U@hotmail.com
 รับตนฉบับ  10  มีนาคม  2553        รับลงพิมพ   26 พฤษภาคม  2553
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วารสารการจัดการปาไม  ปที่ 4 ฉบับที่ 8 การทําไมในพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีที่มีเอกสารสิทธิ...

พยงค ฉัตรวิรุฬห

ยนต ไมใชกฎหมายวาดวยการปาไมโดยตรงแตเปน

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม : ดูหนังสือกฎหมายวาดวยการปาไม 

และคําอธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 

2545 ของผูเขียน)

 ผูเขียนจะอธิบายเฉพาะเร่ืองการทําไมและ

การนําไมเคล่ือนท่ีเทาน้ัน เน่ืองจากการคาไม การ

แปรรูปไม การต้ังโรงงานแปรรูปไมมีสาระท่ีจะ

กลาวถึงมากจนไมอาจอธิบายใหจบไดในบทความ

เดียว กฎหมายวาดวยการปาไมที่กลาวมามี 2 ฉบับ 

ที่เกี่ยวของกับการทําไมและการนําไมเคล่ือนที่คือ 

พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 และพระ

ราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 โดยมีความแตกตาง

กันในสาระสําคัญดังท่ีจะกลาวตอไป

 1. พระราชบญัญัตปิาไมพุทธศกัราช 2484

 มีผลบังคับในราชอาณาจักรไทยที่เปน

พื้นที่ป า  ตามมาตรา  4 ซ่ึงบัญญัติว า  “ปา” 

หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตาม

กฎหมายที่ดิน

  1.1 การทําไม สําหรับไมตามกฎหมาย

บังคับเฉพาะไมหวงหามเทาน้ัน (ความหมายของ

การ”ทําไม” และ “ไม” ตามพระราชบัญญัติปาไม

พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 ไดกลาวมาแลวใน 

“คํานํา”) ไมหวงหามมี 2 ประเภทตามความใน

มาตรา 6 ซ่ึงบัญญัติวา “ไมหวงหามมีสองประเภท 

คือ

  ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแก 

ไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ี หรอืไดรบัสัมปทานตามความในพระราช

บัญญัตินี้

  ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแก 

ไมหายากหรือไมที่ควรสงวน ซึ่งไมอนุญาตให

ทาํไม เวนแตรฐัมนตรีจะไดอนญุาตในกรณีพิเศษ”

  ความในมาตรา 6 นี้ ไดกลาวไวชัดเจน

วาไมหวงหามมี 2 ประเภท คือ ไมหวงหามธรรมดา 

และไมหวงหามพิเศษ และไดบัญญัติความเพ่ิมเติม

วา การทําไมสําหรับไมหวงหามธรรมดาจะตอง

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือไดรับ

สัมปทาน สวนไมหวงหามพิเศษจะตองไดรับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงมาตรา 6 

บญัญติัไวมีเจตนารมณทีจ่ะไมใหมีการทําไมสําหรบั

ไมหวงหามพิเศษ จึงตองมีขอบังคับวารัฐมนตรี

จะตองอนุญาตเปนกรณีพิเศษจึงจะทําได

  การทําไมหวงหาม ตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 6 นี ้จะตองไดรบัอนญุาตตามท่ีบญัญติัไวใน

มาตรา 11 ความวา

  “ผูใดทําไม หรือเจาะ หรือสับหรือเผา 

หรือทําอันตรายดวยประการใด ๆ แกไมหวงหาม 

ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือได

รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และ

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือใน

การอนุญาต

  การอนญุาตน้ัน พนักงานเจาหนาทีเ่มือ่

ไดรบัอนุมตัจิากรฐัมนตรแีลวจะอนญุาตใหผกูขาด 

โดยใหผู ไดรับอนุญาตเสียเงินคาผูกขาดใหแก

รัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได

  การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด หรือให

สัมปทานสําหรับการทําไมฟน หรือไมเผาถาน

ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม ใหกระทาํไดเฉพาะ

ในเขตปาที่หางไกล และกันดาร หรือเฉพาะการทํา
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ไมชนิดท่ีมีคาหรือหายาก

  การพิจารณาคําขออนุญาตผูกขาด 

หรอืสัมปทานตามความในวรรคกอนใหกระทาํโดย

คณะกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง” 

ความในมาตรา 11 ไดกลาวถึงการอนุญาตวามีได 

3 กรณี คือ

  (1) การอนุญาตรายยอย เปนอํานาจ

ของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 11 วรรคแรก 

และตามกฏกระทรวงฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2518) ใบ

อนุญาตไมเกิน 12 เดือน ซ่ึงการอนุญาตตองปฏิบัติ

ตามขอกาํหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

ดวย

  (2) การอนุญาตโดยใหสัมปทาน การ

ไดรบัสัมปทานตามความในพระราชบัญญติันี ้ตาม

มาตรา 11 วรรคแรก บัญญัติวาตองปฏิบัติตาม

ขอกาํหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาตสวน

มากเรียกวาเง่ือนไขสัมปทาน และมาตรา 11 วรรค 

3 และวรรค 4 ไดบัญญัติความเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ

ใหสัมปทานวา สําหรับไมฟนหรือไมเผาถานไมวา

โดยทางตรงหรือทางออมใหกระทาํไดเฉพาะในเขต

ปาท่ีหางไกลและกันดาร หรอืเฉพาะการทําไมชนดิ

ทีมี่คาหรอืหายากโดยการใหสัมปทานน้ัน รฐัมนตรี

ตองแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคําขอจากน้ัน

จึงตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน เพราะการ

ใหสัมปทานเปนอํานาจของรัฐบาลตามมาตรา 63 

เ ม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเปน

ผูออกสัมปทานใหความในมาตรา 63 บัญญัติวา 

“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

รัฐบาลมีอํานาจใหสัมปทานในการทําไมชนิดใด

หรือเก็บหาของปาอยางใดในปาใด โดยมีขอบเขต

เพียงใดและในสัมปทานน้ันจะใหมขีอกาํหนดและ

เงื่อนไขอยางใดก็ได

  รัฐบาลมีอํานาจใหผูรับสัมปทานเสีย

เงินคาภาคหลวงตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร 

แตไมเกินอัตราอยางสูงท่ีกําหนดไว ในพระราช

บัญญัตนิีแ้ละจะใหผูรบัสัมปทานเสียเงนิแกรฐับาล

ตามจํานวนที่รัฐบาลจะกําหนดอีกก็ได”

  หมายเหตุ   ปจจุบันน้ีไม มีการให

สัมปทานทําไมหวงหามโดย พันโทสน่ัน ขจร

ประศาสน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (ยศและตําแหนงขณะน้ัน) ไดมีการลงนาม

ในคําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 32/2532 

เร่ืองการใหสัมปทานส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 17 มกราคม 

พ.ศ. 2532

  (3) การอนุญาต โดยการผู กขาด 

เปนการอนุญาตใหเฉพาะราย เน่ืองจากการผูกขาด

เปนการยินยอมใหบคุคลใดบุคคลหน่ึงมีสิทธิดีกวา

ผูอื่น จึงตองมีการเสียเงินคาผูกขาดนอกเหนือจาก

ที่ตองเสียคาภาคหลวงและคาบํารุงปาแลว ทั้งน้ี

เปนไปตามมาตรา 11 วรรค 3 และวรรค 4 และตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2518) กําหนดใบ

อนุญาตนานกวา 1 ป การอนุญาตโดยการผูกขาด 

คณะกรรมการท่ีรฐัมนตรีแตงต้ังเปนคณะพิจารณา

คําขอเม่ือรัฐมนตรีอนุมั ติจึง เป นอํานาจของ

พนักงานเจาหนาท่ีในการออกใบอนุญาต

  การเปนไมหวงหาม ตามพระราช

บัญญัตปิาไมพุทธศกัราช 2484 มาตรา 7 บญัญัติวา

  “ไมสัก  และไมยางทั่วไป  ในราช
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อาณาจักรไมวาจะข้ึนอยู ที่ใดเปนไมหวงหาม

ประเภท ก. ไมชนิดอ่ืนในปาจะใหเปนไมหวงหาม

ประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  การเพ่ิมเตมิ หรอืเพกิถอนชนดิไม หรอื

เปลี่ยนแปลงประเภทไมหวงหามที่ไดมีพระราช

กฤษฎีกากําหนดไวแลวก็ดี หรือจะกําหนดไมชนิด

ใดเปนไมหวงหามประเภทใดขึ้นในทองที่ใด 

นอกจากทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด

ตามความในมาตรากอนแลวนัน้กดี็ ใหกาํหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎกีา ซึง่ตราขึน้ตามความ

ในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหใชบังคับได เมื่อพน

กําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา”

  ผูเขียนขอเรียนเปนขอสงัเกตุไววาความ

ในมาตรา 7 บัญญัติใหไมชนิดอ่ืนท่ีไมใชไมสักและ

ไมยางน้ันจะกําหนดใหเปนไมหวงหามประเภทใด 

(ไมหวงหามมี 2 ประเภทคือ ไมหวงหามประเภท 

ก. ไมหวงหามธรรมดาและไมหวงหามประเภท ข. 

ไมหวงหามพิเศษ ตามความในมาตรา 6 ที่กลาวมา

แลว) ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาและการ

เพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไมหรือเปล่ียนแปลง

ประเภทไมหวงหามท่ีไดมีพระราชกฤษฎกีากําหนด

ไวแลว หรือกําหนดไมชนิดใดเปนไมหวงหาม

ประเภทใดข้ึนในทองท่ีใดนอกจากทองท่ีที่ไดมี

พระราชกฤษฎีกากําหนดไวแลว ใหกําหนดโดย

พระราชกฤษฎีกาแตไมสักและไมยางน้ันไมวาจะ

ขึน้อยูทีใ่ดเปนไมหวงหามประเภท ก. ตามความใน

มาตรา 7 ถาจะเปล่ียนแปลงยกเลิกเพิกถอนไมสัก

และไมยางออกจากการเปนไมหวงหามจะออก

พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนไมสักและไมยางไมได 

เพราะพระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายที่อยูในช้ันท่ี

ต่ํากวาพระราชบัญญัติการเพิกถอนไมสักไมยาง

ออกจากการเปนไมหวงหามประเภท ก. ตามมาตรา 

7 ตองกระทําโดยออกพระราชบัญญัติซ่ึงเปน

กฎหมายท่ีอยูในช้ันเดียวกันกับพระราชบัญญัติปา

ไม พุทธศักราช 2484

  1.2 การนําไมเคลื่อนที่ บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 39 

วา “ผูใดนําไม…เคลื่อนที่ ตองมีใบเบิกทางของ

พนักงานเจาหนาท่ีกํากับไปดวยตามขอกําหนดใน

กฎกระทรวง” หมายความวาโดยหลักการแลว

การนําไมเคลื่อนท่ีตองมีใบเบิกทางของพนักงาน

เจาหนาท่ีกาํกบัไปดวย กรณใีดท่ีการนาํไมเคล่ือนท่ี

ตองมีใบเบิกทางบัญญัติไวในมาตรา 38 ความวา 

“บทบัญญัตใินสวนนีใ้หใชบังคบัแกกรณกีารนาํไม

หรือของปาเคลื่อนที่ตอไปภายหลังที่

  (1) นํ าไม หรือของป  าที่ ได  รับใบ

อนญุาตใหทาํ หรอืเกบ็ออกจากสถานท่ีทีร่ะบไุวใน

ใบอนญุาตไปถงึสถานท่ีทีร่ะบไุวในใบอนญุาตแลว 

  (2) นําไมที่ทําโดยไมตองรับอนุญาต

ออกไปถึงดานปาไมดานแรกแลว

  (3) นําไมหรือของปาเขามาในราช

อาณาจักรไปถึงด านศุลกากรหรือด านตรวจ

ศุลกากรที่นําเขามาแลว

  (4) นําไมหรือของปาท่ีรับซ้ือจากทาง

ราชการปาไมไปจากที่ที่ไมหรือของปาน้ันอยู”

  กรณีมาตรา 38 และมาตรา 39 เปน

หลักการในการพิจารณาวาการนําไมหวงหาม

เคลื่อนที่กรณีใดตองมีใบเบิกทางของพนักงาน
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เจ าหนาท่ีกํากับไปดวยซึ่งในทางปฏิบัติของ

พนักงานเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายยังมีความ

ไมชัดเจนและปฏิบัติไมเหมือนกันในขอเท็จจริงท่ี

เกิดข้ึนในแตละทองที่ ผูเขียนจะไดนําขอเท็จจริง

และปญหาท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติมาบรรยายและ

กลาวถึงตอไปเพื่อใหเปนกรณีศึกษาสงผลใหการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปอยางถูกตองชอบดวย

เหตุและผล จรรโลงความยุติธรรมใหเกิดข้ึนกับผูที่

เกี่ยวของทุกฝาย

 2. พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535

 มีผลบังคับในราชอาณาจักรไทยเฉพาะ

พื้นท่ีสวนปาตามความในมาตรา 3 ซ่ึงบัญญัติวา 

“สวนปา” หมายความวา ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียน

ตามมาตรา 5 เพ่ือทาํการปลูกและบํารงุรกัษาตนไม

ที่เปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม

 มาตรา 4 บัญญัติวา

 “ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปา

ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนที่ดินประเภทหนึ่ง

ประเภทใด ดังตอไปนี้

 (1) ที่ ดินที่มี โฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน

 (2) ที่ ดินที่มีหนังสือของทางราชการ

รบัรองวา ทีดิ่นดังกลาวอยูในระยะเวลาทีอ่าจขอรบั 

โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน

ตามประมวลกฎหมายที่ดินได เนื่องจากไดมีการ

ครอบครองและเขาทํากินในที่ดินดังกลาว ตาม

กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการ

ครองชีพไวแลว

 (3) ที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินตามกฎหมาย 

วาดวยการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลัก

ฐานการอนุญาต การเชาหรือเชาซ้ือ

 (4) ทีดิ่นท่ีมหีนังสืออนญุาตตามกฎหมาย

วาดวยปาสงวนแหงชาติใหบุคคลเขาทําการ

ปลูกปาในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขา

ทําการปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปา

เสื่อมโทรม

 (5) ท่ีดินที่ไดดําเนินการเพ่ือการปลูกปา

อยู แล วโดยทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ ”

 และมาตรา 5 บัญญัติวา “ผูมีกรรมสิทธิ์ 

สิทธิครอบครองหรือผูมีสิทธิใชประโยชนในท่ีดิน

ตามมาตรา 4 ประสงคจะใชทีดิ่นน้ันทําสวนปาเพ่ือ

การคา ใหยืน่คาํขอข้ึนทะเบียนตอนายทะเบียนตาม

ระเบียบที่อธิบดีกําหนด…”

 ความตามท่ีกลาวมาหมายความวา พระราช

บัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชสําหรับ

ทีดิ่น 5 ประเภท ตามมาตรา 4 ซ่ึงผูมีกรรมสิทธ์ิ สิทธิ

ครอบครองหรือผูมีสิทธิใชประโยชนไดยื่นคําขอ

ข้ึนทะเบียนตอนายทะเบียนตามระเบียบท่ีอธิบดี 

(หมายความถึงอธิบดีกรมปาไม) กําหนด โดย

ประสงคใชทีดิ่นดังกลาวทําสวนปาเพือ่การคา ตาม

มาตรา 5 เพื่อทําการปลูก และบํารุงรักษาตนไมที่

เปนไมหวงหาม ตามมาตรา 3

 การทําไมและการนําไมเคลื่อนที่ สําหรับ

ทีดิ่นท่ีข้ึนทะเบียนสวนปา เจตนารมณของพระราช

บญัญติัสวนปา พ.ศ. 2535 คือ การสงเสรมิการปลูก

สรางสวนปาเพื่อการคา และเพิ่มพื้นท่ีปา จึงมี

มาตรา 10 อํานวยความสะดวกใหผูข้ึนทะเบียน
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สวนปาในการทําไม แปรรูปไม คาไม มีไมไว

ในครอบครองและนําไมเคล่ือนท่ีผานดานปาไมได 

ยกเวนการต้ังโรงงานแปรรูปไม ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยปาไม ทั้งน้ีเพื่อปองกันปญหา

การนาํไมทีต่นเองไมไดปลกูมาทําการแปรรูปซ่ึงจะ

สรางความเสียหายเปนอยางมาก ดังน้ันการทําไม

และการนําไมเคล่ือนท่ี แมวาจะเปนไมหวงหามก็

ไมตองขออนุญาตพนักงานเจาหนาท่ี ตามท่ีมาตรา 

10 บญัญติัไว ความวา “ในการทาํไมทีไ่ดมาจากการ

ทําสวนปาผูทําสวนปาอาจตัดหรือโคนไม แปรรูป

ไม คาไม มีไมไวในครอบครองและนําไมเคลื่อนที่

ผานดานปาไมได แตการตั้งโรงงานแปรรูปไมให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยปาไม”

การทาํไมและการนาํไมเคลือ่นทีสํ่าหรับไมหวงหาม

และมิใชไมหวงหามในท่ีดินแตละประเภท

 การทําไมและการนําไมเคล่ือนท่ีอยาง

ถูกตองตามกฎหมายเปนเรื่องท่ีสําคัญและอยูใน

ความสนใจโดยเฉพาะชาวบานในพ้ืนท่ีตางจังหวัด

ทีมี่การตัดไมเพือ่ใชสอยสวนตัวบาง ปลูกตนไมเชน 

ตนยูคาลิปตัสแลวตัดสงขายโรงงานบาง หรือ

ขนยายไมเพื่อนําไปใชในครัวเรือนบาง พนักงาน

เจาหนาท่ีทีมี่อาํนาจในการบังคับใชกฎหมายวาดวย

ปาไมมักจะสัมผัสกับชาวบานเหลาน้ีดวยตนเอง 

การบังคับใชกฎหมายโดยไมถูกตองหรือไมเทา

เทียมกันสําหรบัชาวบานในพ้ืนท่ีตางๆ สงผลใหเกิด

ความขัดแยงระหวางชาวบานกับเจาหนาท่ีรัฐ

อยูเสมอ ผูที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับไมเชน เจาของ

สวนปา หรือเจาของพ้ืนท่ีสําหรับท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

หรือมีสิทธิครอบครองท่ีปลูกไมเพื่อการคา ก็มี

ความสนใจท่ีจะปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ผู

เขียนไดรบัคําถามจํานวนมากจากผูทีเ่ก่ียวของและ

นกักฎหมายท่ีตองนํากฎหมายไปปฏิบติั ดังน้ันเพ่ือ

ประโยชนในการศึกษาและทําความเขาใจกับ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทําไมและการนําไม

เคล่ือนท่ีจึงขออธิบายถึงการทําไม และนําไม

เคล่ือนท่ีทัง้ไมหวงหามและมิใชไมหวงหามในพ้ืนท่ี

หรอืทีดิ่นประเภทตาง ๆ  เพือ่ความเขาใจท่ีดีข้ึน ผูที่

ศึกษามาทางดานกฎหมายหากจะอานบทความของ

ผูเขียนเรียงตามลําดับหวัขอกค็งจะไมเปนอุปสรรค

ในการทําความเขาใจแตอยางใด แตสําหรบัผูอานท่ี

ไมไดศึกษามาทางดานกฎหมายก็อยากใหอาน คาํนํา

แลวมาท่ีหวัขอนีก้อนเม่ือทาํความเขาใจขอเท็จจริง

แลวจงึไปทําความเขาใจในเร่ืองกฎหมายทีเ่กีย่วของ

กบัการทําไมและการนําไมเคล่ือนท่ีกน็าจะเขาใจได

ดีข้ึน เนื่องจากในหัวขอนี้ผูเขียนประสงคท่ีจะเริ่ม

จากขอเทจ็จรงิ ดังน้ันจงึขออธบิายเปนลาํดับไปโดย

แยกตามประเภทของไมและพ้ืนท่ีท่ีไมนั้นข้ึนอยู

เพื่อความเขาใจท่ีดีตอไป

 1. ไมทีม่ใิชไมหวงหาม และมแีหลงกาํเนิด

นอกราชอาณาจักรไทย

  1.1 ทําไม

  ตัวอยางขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด

สมุทรปราการ เจาหนาท่ีตํารวจและพนักงาน

เจาหนาท่ี กรมปาไมจับกุมผูตองหา 2 คน พรอม

รถบรรทุกสิบลอ บรรทุกไมสักเต็มคันรถ ไดความ

วาไมสักนั้นเปนไมที่มาจากสหภาพพมา เจาหนาท่ี

แจงขอหาวากระทําความผิดฐานทําไมและนําไม

เคล่ือนท่ี โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจา

หนาท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม

พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 และ มาตรา 39
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  ผูเขียนขอเรียนกรณีความผิดฐานทําไม

โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 

(การนําไมเคล่ือนท่ีโดยไมไดรบัอนุญาตตามมาตรา 

39 จะอธิบายในหัวขอ 1.2 ตอไป) วา ผูตองหาไมมี

ความผดิตามมาตรา 11 ดังกลาวแตอยางใด เนือ่งจาก

ประเทศไทยเปนรัฐหน่ึงซ่ึงจะประกาศหรือออก

กฎหมายใชบังคับไดเฉพาะในราชอาณาจักรไทย

เทาน้ัน กฎหมายทีอ่อกมาจะไปบังคับใชในสหภาพ

พมาไมได การออกกฎหมายของรัฐใดจะมีผลบงัคับ

ในรัฐท่ีอธิปไตยเปนของรัฐท่ีออกกฎหมาย ดังน้ัน

ไมที่มีแหลงกําเนิดในสหภาพพมา เชน กรณีไมสัก

นีไ้มอยูในบังคับของมาตรา 7 พระราชบญัญัติปาไม

พุทธศักราช 2484 และจะออกพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหไมสักดังกลาวเปนไมหวงหามก็กระทํา

ไมได ดวยเหตุผลตามท่ีกลาวมาแลว การแจงขอหา

ผูตองหาวาทําไมโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ีของเจาพนักงานผูจับกุมจึงไมถูกตอง

  1.2 นําไมเคลื่อนที่

  สําหรับขอหาการนําไมเคล่ือนท่ีโดย

ไม  ได รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป าไม 

พุทธศักราช 2484 มาตรา 39 การวินิจฉัยตองเริ่ม

ที่มาตรา 38 ซ่ึงบัญญัติวา “บทบัญญัติในสวนนี้ให

ใชบังคับแกกรณีการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่

ตอไปภายหลังที่…

 …

 (3)  นําไม…เขามาในราชอาณาจักร ไปถึง

ดานศุลกากรหรอืดานตรวจศลุกากรทีน่าํเขามาแลว

 …”

 บทบัญญัติในสวนน้ีหมายความถึง สวนที่ 

1 การนําเคลื่อนที่ไมสักจํานวนดังกลาวมีแหลง

กํา เนิดในสหภาพพมา  เ ม่ือนํา เข ามาในราช

อาณาจักรไทย กรณีตองดวยมาตรา 38(3) การท่ีไม

ดังกลาวไปถึงดานศุลกากรหรือดานตรวจศุลกากร

เปนกรณีการเสียภาษีที่ดานศุลกากร การนําไม

เคลื่อนที่ตอไปภายหลังท่ีเสียภาษีศุลกากรแลว

โดยทางปฏิบัติไมจํานวนดังกลาวตองเขาไปท่ีดาน

ปาไม ซ่ึงการนําเคลื่อนที่ตอไปตองปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 เม่ือไมมี

ใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่จึงเปนความผิด

ตามมาตรา 39

 2. ไมที่มิใชไมหวงหามมีแหลงกําเนิด

นอกราชอาณาจกัรไทย แตนาํมาปลกูในพ้ืนท่ีปาใน

ราชอาณาจักร

  2.1 ทําไม

  ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมีวานายพิชัยฯ 

(นามสมมติ) ไดซ้ือทีแ่ปลงหน่ึงในจังหวัดอุทยัธานี

เน้ือที่ 50 ไร ตอมาไดวาจางใหปลูกปาไมยูคาลิปตัส

เต็มพ้ืนท่ีแตเม่ือตรวจสอบแลวปรากฎวามีการปลูก

ไมยูคาลิปตัสล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีปา 10 ไร (ผูเขียน

วนิจิฉยัโดยอางถงึพระราชบญัญัติปาไมพทุธศักราช 

2484 เทาน้ัน เพราะ พระราชบัญญัติอุทยานแหง

ชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. 2507 และ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปาไมสามารถปลูกปาได และผูเขียนจะอธิบาย

แงกฎหมายเฉพาะพ้ืนท่ี 10 ไร ที่ปลูกไมยูคาลิปตัส

ในพ้ืนท่ีปาเทาน้ัน สวนการปลูกไมยูคาลิปตัสใน

พ้ืนท่ีกรรมสทิธ์ิของตนเองจํานวน 50 ไร จะไดกลาว

ถึงในหัวขอตอไป)
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  ไมยคูาลิปตัสจํานวน 10 ไร ทีป่ลูกอยูใน

พื้นท่ีปาไมใชไมหวงหาม เน่ืองจากไมยูคาลิปตัสมี

ถิ่นกําเนิดท่ีประเทศออสเตรเลียไมสามารถออก

พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนไมหวงหามตาม

มาตรา 7 การทําไมโดยไมไดขออนุญาตพนักงาน

เจาหนาท่ีจึงไมมีความผิดพระราชบัญญัติปาไม

พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 และไมยูคาลิปตัส

ดังกลาวเปนสวนควบกับพื้นท่ีปาแลวตามหลัก

สวนควบจึงกลายเปนพื้นที่ปาโดยมีรัฐเปนเจาของ

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 144 

ซ่ึงบัญญัติวา “สวนควบของทรัพย หมายความวา 

สวนซึ่งโดยสภาพแหงทรัพย หรือโดยจารีต

ประเพณีแหงทองถิ่นเปนสาระสําคัญในความเปน

อยู ของทรัพยนั้น  และไมอาจแยกจากกันได

นอกจากจะทําลายทําใหบุบสลายหรือทําใหทรัพย

นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป

  เจาของทรพัยยอมมกีรรมสทิธิใ์นสวน

ควบของทรัพยนั้น” 

  แมวาผู ที่ปลูกไมยูคาลิปตัสตัดไมที่

ตนเองปลูกจะไมมีความผิดขอหาทําไมตามมาตรา 

11 ดังกลาวแลวแตการกระทําดังกลาวเปนการ

กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปามี

ความผิดตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 

2484 มาตรา 54 ซ่ึงบัญญัติวา “หามมิใหผู ใด

กอสราง แผวถางหรือเผาปาหรือกระทําดวย

ประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือ

หรือครอบครองปาเพ่ือตนเองหรือผูอื่น…”

  2.2 นําไมเคลื่อนที่

  การนําไมเคล่ือนท่ีตองพจิารณาท่ีมาตรา 

38 จะเห็นไดวาไมยคูาลิปตัสดังกลาวนําเคล่ือนท่ีได

กรณีไมตองดวยมาตรา 38 และมาตรา 39 เพราะ

ไมใช ไม หวงหามจึงไม ต องมีใบเบิกทางของ

พนักงานเจาหนาท่ีกํากับไปดวย

 3.  ไมที่มิใชไมหวงหามมีแหลงกําเนิด

นอกราชอาณาจักรไทยแตนํามาปลูกในพ้ืนท่ี

ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

  3.1 ทําไม

  ขอเท็จจริงตามขอ 2.1 กรณีปลูกไม

ยูคาลิปตัสในท่ีดินท่ีตนเองมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครอง (การมีสิทธิครอบครองมี 2 ลกัษณะคือ 

การมีสิทธิครอบครองโดยทางราชการออกหนังสือ

รับรองการทําประโยชน หรือ น.ส. 3 ใหตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดินและการมีสิทธิครอบครอง 

โดยขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาตรา 1367-1369 ความแตกตางในสิทธิ

ครอบครองทั้งสองชนิดอยูในข้ันตอนของการใช

เปนพยานหลักฐาน น.ส. 3 เปนเอกสารท่ีทาง

ราชการออกใหตามกฎหมายจึงเปนขอยุติที่เชื่อถือ

ไดวาผูนัน้มีสิทธิครอบครองตามเอกสารเปนพยาน

เอกสารท่ีมีนํา้หนัก สวนการมีสิทธิครอบครองโดย

ขอเทจ็จรงิเปนเรือ่งของการยนืยนัขอเทจ็จรงิโดยใช

พยานบุคคลจะเปนขอยุติที่เชื่อถือไดวาบุคคลใดมี

สิทธิครอบครองตองไดความจากการสืบพยาน

บุคคล เชน ผูที่ครอบครองที่ดินรอบที่ดินที่จะ

พิสูจน)    

  การนําไมยูคาลิปตัสมาปลูกในท่ีดินท่ี

ตนเองเปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรอืสทิธิครอบครอง 

เจาของท่ีดินเปนเจาของไมยคูาลิปตัสตามหลักสวน

ควบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 

144 เน่ืองจากไมยูคาลิปตัสไมใชไมหวงหาม ดวย
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เหตุผลตามท่ีอธิบายมาแลว การทําไมจึงไมมีความ

ผิดตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 

มาตรา 11

  3.2 นําไมเคลื่อนที่

  การนําไมยูคาลิปตัสเคล่ือนท่ีกรณี

ไมตองดวยมาตรา 38 และมาตรา 39 แตอยางใด 

เพราะไมใชไมหวงหาม เคยมีขอเท็จจริงเกิดข้ึน

ที่จังหวัดสระบุรี เจาพนักงานตํารวจไดจับกุม

ผูตองหาโดยแจงขอหาวากระทําความผิดฐานนําไม

เคล่ือนท่ีโดยไมมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาท่ี

กาํกบัไปดวยและขอหาตามพระราชบญัญติัจราจรฯ 

สําหรับขอหาการนําไมเคล่ือนท่ีโดยไมได รับ

อนุญาตน้ัน ผูกระทําการนําไมเคลื่อนที่ไมมีความ

ผิดแตอยางใด

 4. ไมสักหรอืไมยางทีข่ึน้อยูในพ้ืนทีป่าใน

ราชอาณาจักรไทย

  4.1 ทําไม

  ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักร

ไมวาจะข้ึนอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก ตาม

พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 7 

การทาํไมจงึตองขออนญุาตตามมาตรา 11 มี 3 กรณี 

คอืการอนญุาตรายยอย การอนญุาตโดยใหสัมปทาน

และการอนุญาตโดยการผูกขาด

  4.2 นําไมเคลื่อนที่

  การนําไมสักและไมยางซ่ึงเปนไม

หวงหามเคล่ือนทีก่รณตีองปฏบิติัตามกฎหมายโดย

ตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาท่ีกํากับไป

ดวยตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 

มาตรา 39 เปนการตอเนือ่งจากการทําไม ซ่ึงมาตรา 

38 บัญญัติไว ความวา “บทบัญญัติในสวนนี้

ใหใชบังคับแกกรณีการนําไม…เคลื่อนที่ตอไป

ภายหลังที่

  (1) นําไม…ที่ไดรับใบอนุญาตใหทํา

หรือเก็บออกจากสถานท่ีที่ระบุไวในใบอนุญาตไป

ถึงสถานท่ีที่ระบุไวในใบอนุญาตแลว

 …”

 5. ไมสักหรอืไมยางทีน่าํมาปลกูในพืน้ท่ีที่

มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

         5.1 ทําไม

  การท่ีเจาของท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือ

สิทธิครอบครองปลูกไมสักหรือไมยางในท่ีดินท่ี

ตนเองเปนเจาของ แมวาไมสักหรือไมยางเปน

ไมหวงหามไมวาจะข้ึนอยูที่ใดตามพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 แตการทําไมจะ

ตองขออนุญาตพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 11 

หรือไม ในทางปฏิบัติ พนักงาน เจาหนาท่ี กรม

ปาไมอางวาตองมีการขออนุญาตในขณะท่ีชาวบาน

หรือผูที่ปลูกไมสักกรณีนี้ก็ไมทราบชัดเจนวาตอง

ขออนุญาตหรือไม ขณะท่ีผูเขียนปฏิบัติงานอยูใน

คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับทราบวามีปญหา

ระหวางชาวบานและเจาหนาท่ีรัฐกรณีการขอตัด

ไมสักในท่ีดินท่ีชาวบานปลูกเองหลายราย ผูเขียน

จึงขออธิบายประเด็นขอกฎหมายดังน้ี

  1. พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 

2484 บังคับใชในพื้นท่ีปา ซ่ึงไดกลาวมาแลว การ

ทําไมตองมีการอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 3 

กรณี คือ การอนุญาตรายยอย การอนุญาตโดยให

สัมปทานและการอนุญาตโดยการผูกขาด ตาม
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มาตรา 11 เปนกรณีการทําไมหวงหามในพ้ืนท่ีปา 

หากจะตีความวามาตรา 11 บังคับใชกบัไมหวงหาม

ที่ข้ึนในท่ีดินของเอกชนท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองเปนการตีความท่ีขัดกับขอเท็จจริงและ

เหตุผล

  2. ไมสักหรือไมยางท่ีข้ึนในท่ีดินท่ี

เอกชนมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง เจาของ

ทีดิ่นท่ีเปนเจาของทรัพยมีกรรมสทิธ์ิในไมสักหรอื

ไมยางซ่ึงเปนสวนควบของทรัพยดวยตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 144 ดังน้ันเจาของ

ทีดิ่นเปนเจาของไมสักหรอืไมยางท่ีตนเองปลูกตาม

หลักกรรมสิทธ์ิมีสิทธิที่จะใชสอย จําหนายไดซ่ึง

ดอกผลมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสินจาก

บุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวาง

มิใหผู อื่นสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินน้ันโดย

มิชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1336 ซ่ึงบัญญัติวา “ภายในบังคับ

แหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและ

จําหนายทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผลแหง

ทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง

ทรพัยสินของตนจากบุคคลผูไมมสิีทธจิะยดึถือไว 

และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเก่ียวของกับ

ทรัพยสินน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย” เจาของ

ทีดิ่นมีกรรมสทิธ์ิในไมสักหรอืไมยางซ่ึงเปนทรัพย

สวนควบจึงไมมีเหตุผลใดท่ีจะตองไปขออนุญาต

ใครในการจัดการกับทรัพยสินท่ีตนเองมีกรรมสิทธ์ิ 

การขออนุญาตทําไมหวงหามตามมาตรา 11 จึง

หมายความถึงไมหวงหามท่ีข้ึนอยู ในปาไมอาจ

ตีความมาถึงไมหวงหามท่ีข้ึนในท่ีดินเอกชนอัน

เปนการกาวลวงหลักกฎหมายเรื่องกรรมสิทธ์ิของ

เอกชนตามท่ีมาตรา 1336 ใหสิทธิไว การตัดไมสัก

หรือไมยางในท่ีดินท่ีเอกชนมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครอง หากจะมีการแจงพนักงานเจาหนาท่ีก็

เพียงใหมาตรวจสอบวาไมที่จะตัดน้ันมิใชเปนการ

ตดัไมในปา จงึไมใชการขออนญุาตตัดไมทีต่นเองมี

กรรมสิทธ์ิแตอยางใด

  3. พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 

2484 มาตรา 14 บญัญัติวา “ผูรบัอนุญาตทําไมตอง

เสยีคาภาคหลวง…”  และตามมาตรา 14 ทว ิบญัญัติ

วา “บทบัญญัติมาตรา 14 มิใหใชบังคับแกผูรับ

อนุญาตทําไมสักที่ขึ้นอยูในท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน 

ตามประมวลกฎหมายทีดิ่นเพ่ือใชสอยสวนตวั และ

มิใหใชบังคับแกผู รับอนุญาตทําไมยางท่ีขึ้นอยู 

ในท่ีดินที่มี น.ส. 3 หรือโฉนดที่ดินตามประมวล

กฎหมายทีดิ่นเพือ่ใชสอยสวนตวั” บทบัญญติัตาม

มาตรา 14 และมาตรา 14 ทวิ ที่อางมาน้ีตีความ

สอดคลองกันวาการเสียคาภาคหลวงเปนกรณี

บังคับใชกับการทําไมหวงหามในพ้ืนท่ีปาตาม

มาตรา 11 เทาน้ันแตการทําไมสักท่ีข้ึนในท่ีดินมี

โฉนดท่ีดินและไมยางในท่ีดินมี น.ส. 3 หรือโฉนด

ไมตองเสียคาหลวงก็เทากับเปนการรับรองหลัก

กรรมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 1336 วาไมนั้นเปนกรรมสิทธ์ิของเจาของ

ที่ดินมิใชของรัฐ จึงเก็บคาภาคหลวงไมได

  5.2 นําไมเคลื่อนที่

  เนื่องจากไมสักและไมยางท่ัวไปใน

ราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใดเปนไมหวงหาม

ประเภท ก ตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 

2484 มาตรา 7 การนําไมเคล่ือนท่ีอยูในบังคับมาตรา 

38 จงึตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาท่ีกาํกับ
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พยงค ฉัตรวิรุฬห

ไปดวยตามมาตรา 39 (บทบัญญัติมาตรา 38 และ 39 

ไดอางมาแลว)

 6. ไมหวงหามท่ีมิใชไมสักหรือไมยางท่ี

ขึ้นอยูในปาในราชอาณาจักร

  6.1 ทําไม

  การเปนไมหวงหาม ไมว าจะเปน

ประเภทใดใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม

พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราชมาตรา 7 การ

ทําไมจึงตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี

โดยการอนุญาตมีได 3 กรณี ตามท่ีกลาวมาแลวตาม

มาตรา 11

  6.2 นําไมเคลื่อนที่

  การนาํไมหวงหามเคล่ือนทีอ่ยูในบังคับ

มาตรา 38(1) จึงตองมีใบเบิกทางของพนักงาน

เจาหนาท่ีกํากับไปดวยตามมาตรา 39

 7. ไมหวงหามที่มิใชไมสักหรือไมยาง

ที่นํ ามาปลูกในที่ ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครอง

  7.1 ทําไม

  พระราชบญัญัติปาไมพทุธศักราช 2484 

มีผลบงัคับในราชอาณาจักรไทยทีเ่ปนพืน้ท่ีปา ตาม

มาตรา 4 ซ่ึงบัญญัติวา “ปา” หมายความวา ที่ดิน

ที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงไม

หวงหามกําหนดโดยการออกพระราชกฤษฎมีาตรา 

7 แตการทาํไมทีจ่ะตองมกีารอนญุาตสําหรบัการทาํ

ไมหวงหามตามมาตรา 11 ไมหวงหามน้ันตองเปน

ไมที่ข้ึนอยูในพื้นท่ีปาตามมาตรา 4 ดังน้ันไมหวง

หามที่มิใชไมสักหรือไมยางท่ีนํามาปลูกในท่ีดินมี

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ไมอยูในบังคับท่ี

จะตองขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีตาม

มาตรา 11

  7.2 นําไมเคลื่อนที่

  ไม หวงห ามท่ีมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหเปนไมหวงหามแลว แมวาการทําไมจะ

ไมตองขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี เน่ืองจาก

ไมใชไมสักหรือไมยาง และไมไดข้ึนอยูในพ้ืนท่ีปา 

แตการนาํไมหวงหามดังกลาวเคลือ่นทีอ่ยูในบังคับ

มาตรา 38 (2) จึงตองมีใบเบิกทางของพนักงาน 

เจาหนาท่ี กํากับไปดวยตามมาตรา 39

สรุป

 การทําไมและการนําไมเคล่ือนท่ีสําหรับ

ไมสักหรอืไมยาง ไมหวงหามท่ีมิใชไมสักหรอืไมยาง 

หรอืไมทีไ่มใชไมหวงหามหรอืไมทีน่าํเขามาในราช

อาณาจักรไทยมีผลบังคับตามกฎหมายแตกตางกัน 

แตการปฏิบัติในทุกวันน้ี พนักงานเจาหนาท่ี

ทีมี่อาํนาจในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปาไม 

ยังปฏิบัติไม สอดคลองกันกับบทบัญญัติและ

เจตนารมณของกฎหมาย สงผลใหเกิดปญหาท้ัง

ดานความเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมาย การ

ขาดความชัดเจนและแน นอนในการปฏิบั ติ 

เจาหนาท่ีผูเกีย่วของจงึตองทําความเขาใจใหชดัเจน

ถองแทเพื่อหลีกเลี่ยงขอกลาวหาวาเจาหนาท่ีไมมี

ประสิทธิภาพหรือมีการบังคับใชกฎหมายอยาง

ไมเปนธรรม

เอกสารและสิ่งอางอิง

พยงค ฉตัรวิรฬุห. 2550. กฎหมายวาดวยการปาไม. 

สํานักพิมพนิติบรรณาการ, กรุงเทพฯ

----------------------------------
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 ชาวชนเผา “ไทยล้ือ” ไดอพยพยายถ่ินฐาน

เขาประเทศไทยมาชานาน มีประวัติความเปนมา 

วิถีชีวิต และมีขอมูลอื่นๆ ที่น าสนใจ ผู  เขียน

บทความไดรวบรวมขอมูลของชาวไทยล้ือมานําเสนอ

ไว ดังตอไปน้ี

ประวัติความเปนมาของชนเผาชาวไทยลื้อ

 ชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ท่ีอยูในประเทศไทย

นั้นมีอยู ด วยกันหลายชนเผา อาทิเชน ชนเผา

กะเหรีย่ง มง มูเซอ จีนฮอ อาขา ไทยใหญ และอีก

มากมายหลายชนเผา ซ่ึงตางก็มีประวัติความเปนมา 

ความเปนอยู และเอกลักษณของแตละเผาท่ีมีความ

แตกตางกันออกไป “ไทล้ือ” ก็เปนชาวไทยภูเขา

อกีชนเผาหน่ึงท่ีมีถิน่อาศัยอยูในประเทศไทยเหมือน

กับชนเผาอ่ืนๆ แตชุมชนชาวไทล้ือถือเปนชุมชน

ทีมี่ความเขมแข็ง มีการรวมกลุมกันจัดกิจกรรมเพือ่

กระชับความสัมพันธในชุมชนอยูอยางสม่ําเสมอ 

ซ่ึงกิจกรรมท่ีถือไดว าเปนกิจกรรมระดับโลก

เลยทีเดียว นัน่ก็คือ “งานสืบสานตํานานไทล้ือโลก” 

นอกจากน้ี สารานุกรมเสรี (2553) ไดระบุขอมูล

เพิม่เติมไววา ไทล้ือ หรอืไตล้ือ เปนชาวไทกลุมหน่ึง

ที่มีถิ่นฐานเดิมอยูในแถบสิบสองปนนา ของจีน มี

เอกลักษณที่โดดเดน คือ การใชภาษาไทยล้ือ และ

ยังมีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอื่นๆ เชน การ

แตงกาย ศิลปะและประเพณีตางๆ

 เดิมชาวไทล้ือมีจุดศูนยกลางอยูที่ “แควน

สิบสองปนนา” บริเวณมณฑลยูนนาน ทางตอนใต

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แตดวยเหตุผล

ทางการเมืองและการปกครองทีไ่ดมีการกวาดตอน

ผู คนชาวไทลื้อลงมาทางใต โดยเฉพาะในชวง

รัตนโกสินทรตอนตน เม่ือประเทศไทยตองทําศึก

เพื่อขับไลพมาออกจากลานนา  และยึดเมือง

เชียงแสนของพมาได จากน้ันกองทัพของเจานาย

ฝายเหนือ โดยการนําของเจากาวิละ เจาเมือง

เชียงใหมในขณะน้ัน ไดยกทพัขึน้ไปตีเมืองสิบสอง

ปนนาแลวจึงถือโอกาสอพยพผูคนลงมาดวย ซ่ึง

ในปจจบุนัชาวไทล้ือไดต้ังถิน่ฐานอยูกระจัดกระจาย

อยูทั่วไปในประเทศจีน พมา ลาว เวียดนาม และ

ในประเทศไทย (เชียงรายโฟกัส, 2553)

 เชียงตุง (2553) ไดกลาวถึงประวัติชาว

ไทยล้ือไววา เดิมชาวไทล้ือมีถิ่นท่ีอยูอาศัยบริเวณ

หวัน้ําของ (นํ้าโขง) เมืองล้ือหลวง ชาวจีนเรียกวา 

“ลือแจง” ตอมาไดเคล่ือนยายลงมาอยูบริเวณเมือง

หนองแส หรอืทีเ่รยีกวาคุนหมงิในปจจบุนั แลวยาย

ลงมาสูลุมน้ําของ (นํา้โขง) สิบสองปนนาในปจจุบนั 
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และเม่ือประมาณศตวรษท่ี 12 จึงเกิดวีรบุรุษชาว

ไทล้ือที่ชื่อวา “เจาเจ๋ืองหาญ” ไดรวบรวมหัวเมือง

ตางๆ ในสิบสองปนนาปจจุบันต้ังเปนอาณาจักร

แจลื้อ (จีนเรียกเซอลี่) โดยไดต้ังศูนยอํานาจการ

ปกครองเอาไวที่หอคําเชียงรุง เปนเวลานานกวา 

790 ป ตอมาในยุคสมัยของเจาอ่ินเมืองข้ึนครองราชย

ในชวงระหวางป ค.ศ. 1579 - 1583 (พ.ศ. 2122 - 

2126) ไดแบงเขตการปกครองเปน 12 หัวเมือง 

แตละหัวเมืองใหมีทีท่าํนา 1,000 หาบขาว (เชือ้พนัธุ

ขาว) ตอหนึ่งหัวเมืองจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเขตการ

ปกครองท้ัง 12 หัวเมือง มีดังตอไปน้ี

 1. ป นนาเ ชียง รุ  ง  ประกอบด วย  2 

เมือง ไดแก เมืองเชียงรุง และเมืองฮํา

 2. ปนนาเมืองแจ   ประกอบด วย  3 

เมือง ไดแก เมืองออง เมืองงาด และเมืองแจ

 3. ปนนาเมืองหน  ประกอบดวย  2 

เมือง ไดแก เมืองปาน และเมืองหน

 4. ป นนาเ มืองเจียง เจื่ อง  ประกอบ

ดวย 2 เมือง ไดแก เมืองฮาย และเมืองเจ่ือง

 5. ปนนาเจียงลอ ประกอบดวย 4 เมือง 

ไดแก เมืองมาง เมืองงาม เมืองลางเหนือ และเมือง

เจยีงลอ

 6. ปนนาเมืองลวง  ประกอบดวย  1 

เมือง ไดแก เมืองโลง

 7. ป นนาเ มืองลา  ประกอบด วย  2 

เมือง ไดแก เมืองบาง และเมืองลา

 8. ป นนาเ มืองฮิง  ประกอบด วย  2 

เมือง ไดแก เมืองวัง และเมืองฮิง

 9. ป นนาเมืองล า  ประกอบด วย  2 

เมือง ไดแก เมืองบาน และเมืองลา

 10. ปนนาเมืองพง  ประกอบด วย  2 

เมือง ไดแก เมืองหยวน และเมืองพง

 11. ปนนาเมืองอู ประกอบดวย 2 เมือง 

ไดแก เมืองอูใต และเมืองอูเหนือ (ปนนาเมืองน้ีตก

เปนเขตแดนลาวลานชาง สมัยฝรั่งเศสปกครอง

ประเทศลาวจนถึงปจจุบัน)

 12. ปนนาเจียงตอง  ประกอบดวย  4 

เมือง ไดแก เมืองบอลา เมืองอีงู เมืองอีปง และเมือง

เจียงตอง

 ชวงระหวางป ค.ศ. 1782 - 1813 (พ.ศ. 

2325 - 2356) ชาวไทล้ือไดถกูพระยากาวิละทําการ

กวาดตอน ลงมาลักษณะเก็บผกัใสซา เกบ็ขาใสเมือง 

และในป ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) เหมาจูซ้ี (เหมาเซตุง) 

ไดทาํการยึดอํานาจการปกครอง และไดนาํระบอบ 

คอมมิวนิสตมาใช มีการริดรอนอํานาจเจาฟา 

รดิรอนสทิธิเสรภีาพของประชาชน ทาํใหเจาหมอม

ภาพที ่1 แผนทีสั่งเขปแสดงเสนทางการอพยพของไทยลือ้

ที่มา :ไทยล้ือ (2553)
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คําลือ เจาฟาในขณะน้ันตองสูญส้ินอํานาจลงในป 

ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ชาวไทล้ือในสิบสองปนนาจึง

ไดทยอย หลบหนอีอกจากเมอืงอยางตอเนือ่ง ตอมา

ในป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) เหมาเซตุงไดปฏิวัติดาน

วัฒนธรรมคร้ังใหญ ทําใหชนเผาไทล้ือในสิบสอง

ป นนาหลบหนีออกจากเมืองมากที่ สุด เป น

ประวติัการณ โดยไดหลบหนอีอกจากเมอืงไปหลาย

ทิศทาง แยกออกไดดังน้ี

 สายท่ี 1 เขาสูเมืองเชียงตุง ประเทศพมา

 สายท่ี 2 เขาสูเมืองยอง ประเทศพมา

 สายท่ี 3 เขาสูเมืองสิงห เมืองอู

 สายท่ี 4 เ ข  า สู  ป ร ะ เ ท ศ ล า ว  แ ล ะ

ประเทศไทย (ภาพที่ 1)

 ทั้งน้ี การเคล่ือนยายถ่ินฐานชาวไทล้ือ มี

สาเหตุหลายประการดวยกัน อาทิเชน

 1. การถูกกวาดตอน

 2. เหตุบานการเมือง การปกครอง

 3. ติดตามญาติพีน่องทีเ่คล่ือนยายถิน่ฐาน

มากอนแลว

 4. หาแหลงทํากินท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

และมีความสงบสุขรมเย็น มีภมิูประเทศท่ีเหมาะสม

ไทยลื้อในประเทศไทย

 สําหรบัในประเทศไทย ชาวไทล้ือไดเขามา

ต้ังถ่ินฐานกระจายอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ไม

วาจะเปนในอาํเภอสะเมงิ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั

เชียงใหม อําเภอแมสาย อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชยีงราย อาํเภอเมือง จงัหวัดลําพนู อาํเภอเมือง อาํเภอ

แมทะ จงัหวัดลําปาง อาํเภอทาวังผา อาํเภอปว อาํเภอ

เชยีงกลาง อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน และอําเภอ

เชียงมวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในจังหวัดพะเยานั้น มีความหนาแนนของ

ประชากรไทลือ้ และการรกัษาขนบธรรมเนยีมของ

ตัวเองไวไดเปนอยางดีจึงอาจกลาวไดวา “จังหวัด

พะเยาเปนศูนยกลางชาวไทล้ือในประเทศไทย” 

(เชียงรายโฟกัส, 2553)

 สําหรับในประเทศไทยชนเผาไทล้ือได

อพยพมาตั้งบานเรือนอยูหลายจังหวัด (เชียงตุง, 

2553) ดังน้ี

 1. จังหวัดเชียงราย ต้ังถิ่นฐานอยูในพ้ืนท่ี

อาํเภอแมสาย อาํเภอแมจนั อาํเภอเชียงแสน อาํเภอ

เชียงของ อําเภอเวียงแกน อําเภอแมสรวย อําเภอ

เวยีงปาเปา อาํเภอแมฟาหลวง อาํเภอเทิง และในพ้ืนท่ี 

อําเภอพาน

 2. จังหวัดเชียงใหม ต้ังถ่ินฐานอยูในพื้นท่ี

อาํเภอสะเมิง อาํเภอดอยสะเก็ด อาํเภอวงัเหนือ และ

ในพื้นท่ีอําเภอแมอาย

 3. จังหวัดลําพูน ต้ังถิ่นฐานอยู ในพื้นที่

อําเภอบานธิ อําเภอปาซาง อําเภอบานโฮง และ

อาํเภอล้ี

 4. จังหวัดลําปาง ต้ังถิ่นฐานอยูในพ้ืนท่ี

อําเภอแมทะ และอําเภอเมืองลําปาง

 5. จังหวัดพะเยา ต้ังถ่ินฐานอยูในพ้ืนท่ี

อาํเภอเชยีงคํา อาํเภอเชียงมวน อาํเภอจุน และอําเภอ

ปง

 6. จังหวัดนาน ต้ังถ่ินฐานอยู ในพื้นท่ี

อําเภอปว อาํเภอสองแคว และอําเภอทุงชาง

 7. จงัหวัดแพร ต้ังถ่ินฐานอยูในพืน้ท่ีหลาย

อําเภอ

ชาวไทลื้อในปจจุบัน

 นับเวลาไดกวา 200 ป ที่ชาวไทล้ือเขามา
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ต้ังรกรากในประเทศไทย จากระยะเวลาท่ียาวนาน

อีกทั้งวัฒนธรรมท่ีหลากหลายจากภายนอกรุก

เขามา กย็อมกอใหการเปล่ียนแปลงตอความเปนอยู

ของชาวไทล้ือ ไมเวนแมแตศูนยกลางชุมชนไทล้ือ

อยางสิบสองปนนา ที่แมจะยังคงรักษาหมูบาน

ไทล้ืออายกุวา 1,000 ป ไวได แตสวนหนึง่กเ็ปนไปเพือ่

การทองเท่ียว

 เม่ือกลาวถงึความเปล่ียนแปลงของชาวไทล้ือ

ในประเทศไทย อาจกลาวไดวา หากไมมีการสืบสาน

และอนุรกัษวฒันธรรมกันไว ความเปนไทล้ือนาจะ

หายไปเชนกัน แตสําหรับชาวไทล้ือในจังหวัดพะเยา

นัน้ คอนขางท่ีจะคงความเปนไทล้ืออยูมาก เน่ืองจาก

โรงเรียนบางแหงในจังหวัดพะเยาไดสงเสริมการ

ศึกษาเก่ียวกบัเรือ่งราวของชาวไทลือ้มากขึน้ โดยมี

การศึกษาในรูปแบบ ของกิจกรรมชุมนุม หรือ

กิจกรรมงานวันอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทล้ือ และนอกจากน้ัน ในระดับมหาวิทยาลัยยังได

มีการศึกษาเก่ียวกับไทล้ือ อีกดวย เชน สถาบัน

ชาติพนัธุและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ไดเปดสอนสาขาวิชาไทล้ือศึกษา ในระดับปริญญาตรี 

และยังมีวชิาอ่ืนๆ อกีมากมายท่ีเปนการศึกษาคนควา

เกีย่วกบักลุมชาติพนัธุในอนุภมิูภาค ลุมแมนํ้าโขง

 ดังน้ัน ความเปนไทล้ือและเอกลักษณทาง

วัฒนธรรม รวมถึงประเพณีอันดีงามท้ังหลายของ

ไทล้ือ คงจะไมสูญหายไปอยางงายดายนัก หากยังมี

ผูทีใ่หความสนใจและผูทีเ่ปนชาวไทล้ือยงัใหความ

สําคัญกับชาติพันธุของตนเองดังเชนท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน (เชียงรายโฟกัส, 2553)

วิถีชีวิต และเอกลักษณชาวไทลื้อ

 การตัง้ถ่ินฐานบานเรอืน

ชาวไทล้ือสวนมากจะต้ังถ่ินฐานอยูใกลกับสายน้ํา 

จดุท่ีมีความอุดมสมบูรณ ชาวไทล้ือกจ็ะต้ังถิน่ฐาน 

บริเวณดังกลาว เน่ืองจากชาวไทล้ือมักประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกพืชผักไวสําหรับ

บริโภคเอง ไมทําลายส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นท่ี

ที่ตนเองอยูอาศัย แมแตจะเก็บฟนมาใชก็จะเลือก

เอาแตกิ่งท่ีแหงตาย แลวจึงตัดแตงมาทําเปนฟน

วิถีชีวิตความเปนอยูหลายๆ อยางของชาวไทล้ือ

สามารถเรยีกไดวามีเอกลกัษณในตัวเอง ไมวาจะเปน 

บานเรือน ซ่ึงหากเปนบานไทล้ือด้ังเดิมก็จะมี

ลกัษณะเปนบานใตถนุสูง หลงัคาสูงมุงดวยหญาคา 

ฝาบานทําดวยไมไผขัดแตะ และมี “ปุมปุก” หรือ

ชัน้ยกระดับกอนบันไดข้ันแรก ใชเปนท่ีวางรองเทา 

หรือเปนบานไมที่มุงหลังคาดวยแปนเกล็ด ชาว

ไทล้ือมชีวีติท่ีคลายคลงึกบัชาวไทยหรอืชนเผาอืน่ๆ 

ทางภูมิภาค คือ มีการสรางบานเรือนเปนบานไม 

มีใตถุนสูง มีครัวไฟบนบาน ใตถุนเล้ียงสัตว แต

ในปจจบุนัวถิชีวีติไดเปลีย่นไป การสรางบานเรอืน

กเ็ปลีย่นแปลงไปดวย บานท่ียงัคง (ภาพที ่2) สภาพ

เปนเรือนไมแบบเดิมยังพอจะมีใหเห็นบางในบาง

ชมุชน เชน บานหยวน อาํเภอเชียงคํา จงัหวดัพะเยา 

(สารานุกรมเสรี, 2553) เม่ือชนเผาชาวไทล้ือจะสราง

บานเรือนก็จะมีเพื่อนฝูงบานใกลเรือนเคียงมาชวย

ลงมือลงแรงรวมกันสรางจนเสร็จภายใน วันเดียว 

คลายคลึงกับประเพณีลงแขกเกี่ยวขาวของคนไทย 

จากน้ันเม่ือบานสรางเสร็จก็จะมา “กินหอมตอม

มวน” หรือคลายกับการข้ึนบานใหม รวมท้ัง

เปนการเล้ียงขอบคุณผูคนท่ีไดมาชวยสรางบานอีก

ดวย (เชียงรายโฟกัส, 2553)

 นอกจากน้ี เชียงตุง (2553) ยงัไดระบุขอมูล

สนับสนุนไวอีกวา วิถีชีวิตความเปนอยูของชาว

ไทล้ือ มักจะต้ังบานเรือนหรือหมูบานตามทําเลท่ีมี
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แมนํ้าลําคลองอยูใกลหมูบาน และสะดวกในการ

เพาะปลูก ดําเนินชวีติแบบเรียบงาย พอเพยีง พึง่พา

ตนเอง ชาวไทล้ือมักจะอยูรวมกันเปนกลุม มีความ

เอือ้อาทรซ่ึงกัน (ภาพท่ี 3) และกัน การสรางบาน

เรอืนแตละหลงัในหมูบาน คนท้ังหมูบานจะมาชวย

กนั เวลาเกบ็เกีย่วขาวกจ็ะชวยกนั ใหเสรจ็ไปทีละเจา 

แตเจาของนาน้ันตองไดไปชวยเขามากอนแลว ถา

หนุมสาวคนใดเกียจคราน พอแมบาวสาวจะต้ังขอ

รังเกียจ ไมยอมใหแตงงานดวย

การแตงกาย

 เคร่ืองแตงกายของชาวไทล้ือก็มีความ

โดดเดนไมเหมือนใครเชนกัน ผูชายจะสวมเส้ือ

แขนยาว แลวสวมทับดวยเส้ือกั๊กท่ีปกลวดลาย

สวยงาม สวมกางเกงมอฮอมขายาว โพกหัวดวยผา

สีขาวหรือชมพู สวนผูหญิงจะสวมเส้ือแขนยาวท่ี

เรยีกวา “เส้ือปด” และนุงซ่ินลือ้ สะพายกระเปายาม

และนิยมโพกศีรษะดวยผาขาวหรือชมพู ซ่ึงผูเฒา

ชาวไทล้ือบางคนยังคงแตงกายในลักษณะเชนน้ีอยู 

(ภาพที่ 4) (เชียงรายโฟกัส, 2553)

ภาษา

 สําหรบัภาษากเ็ปนเอกลกัษณทีสํ่าคัญของ

ไทล้ือ เน่ืองจากชาวไทล้ือมีภาษาพูดและตัวอักษร

ภาพท่ี 2 ลักษณะบานของไทยล้ือ

ที่มา : ไทยล้ือ (2553)

ภาพที่ 3 ลักษณะชุมชนหมูบานของไทยล้ือ

ที่มา :ไทยล้ือ (2553)

ภาพที่ 4 

การแตงกายของ

ไทยล้ือ

ที่มา : ไทยล้ือ 

(2553)
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เขียนใชเองมาชานาน โดยภาษาไทล้ือนั้นจัดอยูใน

กลุมภาษาตระกูลไท (ไต) และคําบางคําก็คลายกบั

ภาษาเหนือ ทั้งน้ี ภาษาเหนือนั้นนาจะมีรากฐาน

มาจากภาษาไทล้ือ คําบางคําคลายคลึงกัน จึงไมนา

แปลกใจท่ีคนพูดภาษาคําเมืองไดมักจะพูดคุยกับ

ชาวไทล้ือในแควนสิบสองปนนาไดอยางเขาใจดี 

(เชียงรายโฟกัส, 2553)

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 ชาวไทล้ือสวนใหญเปนพทุธศาสนิกชนที่

เครงครัด นิยมสรางวัดในชุมชนตางๆ แทบทุก

ชุมชน ทั้งยังตกแตงดวยศิลปะและสถาปตยกรรม

ที่เปนเอกลักษณงดงาม มีการบูรณะ ซอมแซมให

คงสภาพดีอยูเสมอแมในปจจุบัน ดังน้ัน ชาวไทล้ือ

จงึยังคงยึดม่ันในพระพุทธศาสนา มีประเพณีทีเ่ก่ียว

เนื่องกับศาสนามากมาย ไมวาจะเปนประเพณี

ตานกวยสลาก (สลากภัตร) ประเพณีสงกรานต และ

ประเพณีขึ้นธาตุ เปนตน (ภาพที่ 5) วัดท่ีเปน

สถาปตยกรรมแบบไทล้ือก็ยังไดรับการยกยองวา

งดงามมากอีกดวย มีเอกลักษณทีห่ลังคาโบสถหรอื

วหิารจะเปน 2 ชัน้ หลงัคาช้ันลางยาวคลุมตัวอาคาร 

มุมชายคาประดับดวยไมแกะสลักรูปสัตวปา

หมิพานต ตัวอยางเชน วหิารวดัแสนเมืองมา อาํเภอ

เชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนวิหารแบบลื้อที่มีความ

เกาแก มีลวดลายบนหนาบันท่ีมีความสวยสดงดงาม

มาก ภายในโบสถหรอืวหิารนอกจากจะมีพระประธาน

ประดิษฐานอยูแลว ในวัดไทล้ือจะมีพระพุทธรูปไม

ที่แกะสลักจากไมซอ เรียกวาพระเจาไมซอองค

เล็กๆ ประดิษฐานอยูขางพระประธาน อีกท้ังยัง

ประดับดวยตุงหรือธงแขวนอยูหลายผืน ชาวลื้อ

นิยมทําบุญถวายดวยตุง (ภาพที่ 6) ดวยมีความ

เชื่อที่ว าเม่ือเสียชีวิตแลวจะไดเกาะชายตุงข้ึนสู

สรวงสวรรค์ ส่ิงตางๆ เหลาน้ีลวนแตเปนส่ิงมีคุณคา

ทางดานศิลปวฒันธรรม จึงมีผูตองการจะรักษาไว

ไมใหสูญหาย หนทางหน่ึงท่ีจะรักษาไวได กคื็อ การ

จุดประกายใหเห็นความสําคัญของส่ิงๆ นั้น ดวย

เหตุผลนี้จึงเปนท่ีมาของการจัดงาน “สืบสาน

ตํานานไทล้ือ” ข้ึนมาในท่ีสุด (เชยีงรายโฟกสั, 2553)

อุปนิสัยใจคอ

 ชาวไทลื้อเปนผูท่ีมีอุปนิสัยใจคอไมชอบ

ความรุนแรง รักสงบ รักความสะอาด เรียบรอย 

ภาพท่ี 5 การติดเงินเพื่อนําไปติดทานถวายผาปา
ที่มา : ไทยล้ือ (2553)

ภาพที่ 6 การปกตุง (ธง) กอเจดียทรายวันสงกรานต
ที่มา : ไทยล้ือ (2553)
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รกัสวยรกังาม มีจติใจเยือกเยน็ สุขมุ ซ่ือสตัย สุจรติ 

มุงม่ัน อดทน มีความขยันหมั่นเพียร ออนนอม

ถอมตน ออนหวาน เคารพนับถือพอแม ผูมีอาวุโส 

ปูยา ตาทวด และบรรพบุรุษ (เชียงตุง, 2553)

การประกอบอาชีพ

 ชาวไทล้ือในปจจุบัน สวนใหญประกอบ

อาชีพทําไรทํานา เล้ียงสัตว คาขาย รับราชการ 

เปนตน (เชียงตุง, 2553)

จุดเดนและความภาคภูมิใจของชาวไทลื้อ

 ชาวไทยล้ือมจีดุเดนและความภาคภูมิใจ ดัง

ตอไปน้ี (เชียงตุง, 2553)

 1. ความรักหมูคณะ และรักชาติกําเนิดมี

เอกลักษณทางภาษา การแตงกายเปนของตนเอง

 2. มีความรักสงบ รูรักสามัคคี มีเมตตา 

ซ่ือสัตย

 3. มีความสันโดษ มักนอย

 4. มีความเพียร มุงม่ัน ขยัน อดทน มุมานะ

 5. ยดึม่ันใน ชาติ ศาสนา พราะมหากษัตริย

ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมประเพณี

 ศิลปะการแสดง

 ศิลปะการแสดงของไทล้ือที่สําคัญ ไดแก 

ฟอนดาบ ฟอนเจิง ตบมะพาบ ฟอนนก ฟอนปอย

บัง้ไฟ ขับเปาป ขับปาหาโหล (เขาปาหาฟน) ขับโลง

นํ้า โลงหนอง (ลงน้ํา) ขับเก้ียวบาว – สาว (เชียงตุง, 

2553)

วัฒนธรรมประเพณี

 วฒันธรรมประเพณีของไทล้ือ ทีสํ่าคัญเชน 

การบวชลูกแกว ตานธรรม ตานกวยสลาก ตานเขา

พรรษา ออกพรรษา ฮองขวัญควาย แฮกนา เล้ียง

ผีเมือง เตวดาเฮือน (เทวดาเรือน) ผีหมอนึ่ง เตาไฟ 

ผดิผีสาว สืบชะตาหลวง กนิแขก ประเพณีสงกรานต 

สูมาดําหวัผูเฒาผูแก ซ่ึงเทศกาลท้ัง 12 เดือน มีดังน้ี 

(เชยีงตุง, 2553)

 เดือนเจี๋ยง (เดือนอาย) ปอยข้ึนพระธาตุ 

ขึ้นเรือนใหม กินแขก (แตงงาน)

 เดือนกรรม เขากรรม (อยูปริวาสกรรม) 

ตานขาวใหม

 เดือนสาม เลี้ยงผีเมือง ปใหมไตล้ือ

 เดือนส่ี สืบชาตาหลวง บวชตุ กินแขก ข้ึน

เฮือนใหม

 เดือนหา ตานหมูขาวนอย ตานกองทราย

พันกอง

 เดือนหก ปอยสงกรานตปใหมเดือนหก 

ปอยบอกไฟสิรวด (ขอฝนพระยาแถน) กนิแขก ข้ืน

เฮือนใหม

 เดอืนเจด็ ปอยแรกนา (ปกเสาแรกนาในนา 

บูชาขวัญขาว)

 เดือนแปด ปอยพระบาท (บูชาชักผารอย

พระพุทธบาท)

 เดอืนเกา ตานเขาพรรษา ตานขาวหยาดน้ํา 

ตานธรรม อุทิศสวนกุศลไปหาญาติพี่นอง ผู มี

พระคุณ ที่ลวงลับไปแลว

 เดือนสิบ ตานหมูขาว ผูเฒาผูแก

 เดือนสิบเอ็ด ปอยตานธรรมมหาปาง 

 เดือนสิบสอง ปอยออกพรรษา ตานตน

แปก (ตนเก๊ียะ) จิกองโหล บอกไฟดอก

ผลิตภัณฑพ้ืนบาน และอาหารการกิน

 ผลิตภัณฑพ้ืนบาน

 ชาวไทยล้ือมีผลิตภัณฑพื้นบานท่ีทรง

คุณคาหลายอยาง ศิลปะท่ีโดดเดนของชาวไทล้ือ 
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ไดแก งานผาทอไทล้ือ นิยมใชผาฝายทอลวดลาย

ที่เรียกวา “ลายน้ําไหล” ปจจุบันมีการฟนฟูและ

ถายทอดศิลปะการทอผาแบบไทล้ือในหลายชมุชน

ของภาคเหนือ สําหรับผลิตภัณฑพื้นบานท่ีสําคัญ 

เชน ผาทอ เครือ่งจกัสาน ทาํเคร่ืองเงิน ทําเคร่ืองทอง 

ตีเหล็ก ตีมีด ทําเคียว ปลูกพืช เล้ียงสัตว และการ

ปนหมอ (เชียงตุง, 2553)

อาหารการกิน

 ชาวไทล้ือมีอาหารการกินท่ีหลากหลาย 

จาํแนกเปนประเภทตางๆ ไดดังน้ี (เชียงตุง, 2553)

 1. อาหารหลัก เชน นํ้าหม่ี (นํ้าพริก) ปู 

นํา้หนอ นํา้ผกั มะเขือสม ถัว่เนา ปลา แม (รถดวน) 

จิน้ ฯลฯ

 2. อาหารคาว/แกง เชน จิ้นสา (ลาบ) 

แกงออม ปลาปงอบ จิ้นไกอุบ ขาวเหลืองเน้ือไก 

จิน้ซําพรกิ ซีจิน้ (แกงสมจ้ิน) แกงหนอไม ไกน้ําของ 

(ตะใครนํ้าแมโขง) สมหนัง นํ้าหนัง สมผักกุม 

สมผักกาด จิ้นไกหม่ี (ตมยําจ้ินไก) ตุงดาง (แกง

กระดาง) แกงหนอไม หลามบอน เปอะหวาง 

(เลือดกระดาง) ฯลฯ

 3. อาหารวาง เชน ขาวโคบ ขาวแคบ ขาว

แลงฟน ขาวตอ ขาวแตน ขาวเม็ดกาย ขาวลอดซอง 

(ลอดชอง) นํ้าออยกอน ขาวสวย ขาวฟนน้ําออย 

ขาวเหลืองน้ําออย ขาวจ่ีงา ขาวจ่ีหมวก ฯลฯ

สืบสานตํานานไทล้ือสูไทลื้อโลก

 การจัดงานสืบสานตํานานไทล้ือ เริม่คิดกัน

มาต้ังแตป พ.ศ. 2537 จนกระท่ังไดมาจัดงาน

สืบสานตํานานไทล้ือครั้งท่ี 1 ข้ึนในป พ.ศ. 2538 

เริ่มมาจากการท่ีครูยุทธพลหน่ึงในผูริเริ่มจัดงาน 

ไดพานักเรียนไปท่ีจังหวัดสุโขทัย และไดแวะไป

รับประทานกวยเต๋ียวท่ีตลาด แลวก็บอกเด็กเปน

ภาษาไทล้ือวา “สูเหย กิน๊เขากันท่ีนีเ่ดอ กิน๊เขาเต๋ียว

กนัแลวกใ็หฟาวมาข้ึนรถ” แมคารานกวยเต๋ียวไดยนิ

ก็ถามวา เม่ือกี้ครูพูดภาษาอะไร ครยูทุธพลกบ็อกวา

ภาษาไทล้ือ แมคาก็ถามวาทําไมคลายภาษามอญ 

แลวล้ือเปนใคร เปนชาวเขา หรือเปลา ตรงน้ีครู

ยุทธพลก็เลยคิดวานาจะทําอะไรสักอยางใหคน

อื่นๆ รูจักไทล้ือมากข้ึน ใหเขารูจักวาคนไทล้ือนั้น

มีภาษา มีเครือ่งแตงกาย มีอาหาร มีศิลปวฒันธรรม

เปนของตัวเอง และนาจะรักษาเอาไว เพราะเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยดวย”

 ดวยเหตุผลนี ้ “งานสืบสานตํานานไทล้ือ” 

จึงถูกจัดข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีจังหวัดพะเยา โดยมี

วตัถุประสงค เพือ่สรางความผูกพนัระหวางเยาวชน

รุนหลังกับบรรพชนไทลื้อ รวมทั้งฟนฟู สืบสาน 

อนรุกัษวฒันธรรมไทล้ือ และเปนการประชาสัมพนัธ

วัฒนธรรมไทล้ือใหคนท่ัวไปไดรูจักกันมากข้ึน ซ่ึง

เม่ือป พ.ศ. 2547 ที่ผานมาไดมีการจัดงานสืบสาน

ตํานานไทล้ือเปนคร้ังท่ี 10 แลว และไมใชเพียง

แคงานระดับประเทศเทาน้ัน แตชาวไทล้ือยังได

โ ก อิน เตอร  ด  ว ยการผ ลัก ดันของลดา วัล ล์ิ 

วงศศรีวงศ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม และเปนชาวไทล้ือใน

จังหวัดพะเยา ใหงานสืบสานตํานานไทล้ือไดกลาย

เปน “งานสืบสานตํานานไทล้ือโลก” ซ่ึงเปนการ

รวมเอาชาวไทล้ือในภูมิภาคน้ี คือ จีน พมา ลาว 

เวียดนาม และไทล้ือในประเทศไทยใหมาจัด

กิจกรรมรวมกัน

 สําหรับงานไทล้ือโลก เริม่จัดคร้ังแรกในป 

พ.ศ. 2548 ตอนน้ันลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ ซ่ึงเปน
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เพื่อนรุนเดียวกับครูยุทธพลคิดวา ไหนๆ เราก็ทํา

สืบสานตํานานไทล้ือในไทยในระดับประเทศแลว 

ก็นาจะทําไทล้ือระดับโลกดวย เพราะมีชาวไทล้ือ

ในหลายประเทศแถบน้ี และจุดท่ีมารวมตัวกันก็

ไมไดรวมกันดานการเมือง แตรวมกันเร่ืองเช้ือชาติ 

ความเปนอยูที่เปนเอกลักษณ มีหลายสิ่งท่ีนาสนใจ

ที่นาจะมานําเสนอ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจัดงาน

สืบสานตํานานไทล้ือโลกข้ึนกอนท่ีอําเภอเชียงคํา 

จงัหวัดพะเยา ซ่ึงผลตอบรับ ในการจัดงานคร้ังแรก

ถือวาดีมาก มีผูเขารวมงานจากประเทศตางๆ ไมวา

จะเปนเลขาธิการพรรคคอมมวินสิต ประเทศเวียดนาม 

เจาเมืองสิบสองปนนา ผูปกครองเขตปกครองตนเอง

สิบสองปนนา และชาวไทล้ือจากหลายจังหวัดใน

ภาคเหนอืของไทยตางก็มารวมกจิกรรมกนั โดยมีพธีิ

ไหวสาเทวดาเมือง ท่ีวดัพระธาตุสบแวน มีพธีิสืบชะตา

และบายศรีสูขวัญใหกับพี่นองไทล้ือที่มาจากตาง

ประเทศ และมีขบวนวิถชีวีติของชาวไทล้ือ ที่งดงาม

และส่ือถึงความเปนไทล้ือที่แทจริง โดยไมมีกําแพง

ของคําวาประเทศมาเก่ียวของ เพราะทุกคนคือ ชาว

ไทล้ือที่ส่ือสารเขาใจกันไดดวยภาษาไทล้ือ สําหรับ

การจัดงานคร้ังตอมาน้ัน ไดจัดข้ึนท่ีศูนยกลางของ

ชาวไทล้ือที่แควนสิบสองปนนา ในประเทศจีน 

(เชียงรายโฟกัส, 2553)
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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

 การวจิยันีมี้วตัถุประสงคเพือ่ศกึษาการเติบโตทางเสนผานศูนยกลางและพืน้ท่ีหนาตัดท่ีระดับความ

สูงเพียงอกของไมสักที่ไมผานการตัดขยายระยะและที่ผานการตัดขยายระยะในสวนปาขององคการ

อตุสาหกรรมปาไม ในจังหวดัลําปาง โดยทําการศึกษาในสวนปาแมจาง สวนปาแมมายและสวนปาแมเมาะ 

ที่มีอายุไมในสวนปาระหวาง 23-39 ป ซ่ึงทําการสุมตัวอยางไมยืนตนแลวเก็บตัวอยางไสไมดวยสวานเจาะ

วัดความเพ่ิมพูน (increment borer) และทําการวิเคราะหการเติบโตของไมสักโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

วงปไม พรอมเปรียบเทียบการเติบโตของไมสักท่ีไมผานการตัดขยายระยะและท่ีผานการตัดขยายระยะ

โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย 2 ประชากรแบบเปนอิสระกัน 

 ผลการศึกษาพบวา สวนปาไมสักท่ีมีอายุ 23-24 ป ที่ไมผานการตัดขยายระยะ มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางเฉล่ียอยูระหวาง 15.03-18.65 เซนติเมตร โดยสวนปาท่ีมีระยะปลูก 2x4 เมตรและ 4x4 เมตร มี

แนวโนมลดลงเม่ืออายุ 10-12 ป และท่ีอายุ 5-9 ป ตามลําดับ ซ่ึงมีอัตราการเติบโตทางเสนผานศูนยกลาง

เฉลี่ยระหวาง 0.418-0.715 เซนติเมตรตอป และอัตราการเติบโตของพ้ืนท่ีหนาตัดเฉล่ียระหวาง 

7.470x10-5-8.580x10-4 ตารางเมตรตอป สวนปาไมสักอายุ 28-38 ปที่ผานการตัดขยายระยะ 1 ครั้ง เม่ืออายุ 

22-27 ป มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉล่ียอยูระหวาง 19.12-21.91 เซนติเมตร อัตราการเติบโตทางเสน

ผานศูนยกลางเฉลี่ยระหวาง 0.460-0.620 เซนติเมตรตอป และอัตราการเติบโตของพ้ืนท่ีหนาตัดเฉลี่ย

ระหวาง 2.868x10-5-5.135x10-4 ตารางเมตรตอป การตัดขยายระยะในชวงเวลาน้ีไมตอบสนองการเติบโต

ของไมสัก และสวนปาไมสักท่ีมีอายุ 24, 29 และ 39 ปที่ผานการตัดขยายระยะ 2 คร้ัง โดยการตัดขยาย

ระยะคร้ังแรกเม่ืออายุ 16 และ 22 ป และตัดขยายระยะคร้ังท่ี 2 เม่ืออายุ 20 และ 26 ป ตามลําดับ มีขนาด

เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยอยูระหวาง 18.01-22.33 เซนติเมตร อัตราการเติบโตทางเสนผานศูนยกลาง

เฉลี่ยระหวาง 0.389-0.844 เซนติเมตรตอป และอัตราการเติบโตของพ้ืนท่ีหนาตัดเฉล่ียระหวาง 

1.602x10-5-1.431x10-4 ตารางเมตรตอป ในชวงเวลาท่ีการตัดขยายระยะท้ัง 2 ครัง้น้ีไมตอบสนองการเติบโต

ของไมสัก เม่ือทาํการเปรยีบเทยีบการเติบโตทางเสนผานศูนยกลางของไมสักอาย ุ23-24 ปทีไ่มผานการตัด

1 มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2 รองศาสตราจารย ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ขยายระยะและท่ีผานการตัดขยายระยะ 2 ครั้งเม่ืออายุ 16 ปและ 20 ป พบวา อัตราการเติบโตรายปไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต

 ผลการศึกษาน้ีทําใหทราบชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการตัดขยายระยะคร้ังแรกควรเปนชวงเวลาท่ี

อัตราการเติบโตทางเสนผานศูนยกลางและพ้ืนท่ีหนาตัดของตนไมเริ่มลดลง นั้นคือชวงอายุ 10-12 ปและ

ที่อาย ุ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 ขวัญชัย ดวงสถาพร2

------------------------------------

บทคัดยอ

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเพือ่ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการสุมตัวอยางแบบเซกเตอร สําหรบั

การสํารวจไมนอกเขตปา และเพื่อประเมินปริมาณผลผลิตไมในรูปของปริมาตร มวลชีวภาพและการ

กักเก็บคารบอนของตนไม บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยไดทดสอบขนาดของมุมท่ี

เหมาะสมในการสุมตัวอยางแบบเซกเตอรทั้งหมด 3 ขนาด คือ 5 องศา 10 องศาและ 15 องศา มีจํานวน

เซกเตอรที่สุมในแตละมุมสํารวจท้ังหมดเทากับ 8 เซกเตอร 

 ผลการศึกษาพบวา การสุมตัวอยางแบบเซกเตอรโดยใชมุมขนาด 5 องศา, 10 องศาและ 15 องศา 

มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประเมินปริมาตรเทากับ 33.30, 33.72 และ 34.48 ตามลําดับ และ

มีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 2.45, 2.56 และ 2.57 ตามลําดับ ทําใหสามารถเลือกขนาดมุมท่ี

เหมาะสมในการสํารวจตนไมไดเทากับ 5 องศา เน่ืองจากใหคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานต่ําสุด มีคาดัชนี

ความหลากหลายใกลเคียงกับการสํารวจโดยใชมุมขนาดใหญกวาและใชเวลานอยที่สุด ในสวนของการ

วิเคราะหจํานวนเซกเตอรที่เหมาะสมในการสํารวจ โดยพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการแปรผัน พบวา มี

จํานวนเซกเตอรที่เหมาะสม คือ 6 เซกเตอร

  จากการประเมินผลผลิตไมในรูปของปริมาตร มวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของตนไม 

พบวา สวนวชิรเบญจทัศ มีตนไมทั้งหมด 29 ชนิด มีปริมาตรไมในสวนท่ีเปนลําตนท้ังหมดเทากับ 

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 

1 มหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการปาไม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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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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