
 
 

 
 

 

โครงงาน 
เร่ือง พิทักษปาฮาเฮ 

 
 

โดย 
 

นางสาวจรรยวรรธน  อินทรตา และคณะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 

 
เสนอ 

 
นางกรรณิการ  เครือมาศ 

 
 

โรงเรียนปรางคกู  อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ 
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 
 

   



 
 

 
 

 
โครงงาน 

เร่ือง พิทักษปาฮาเฮ 
โดย 

นางสาวจรรยวรรธน  อินทรตา  เลขที่ ๑ 
นายวุฒิชัย  งามนัก     เลขที่ ๑o 

นางสาวยุภารัตน  สีสัน   เลขที่ ๑๕ 
นางสาวอรวรรณ  สมบัติวงค   เลขที่ ๑๘ 

นายจินตจุฑา  ทองเลิศ   เลขที่ ๒๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 

 
เสนอ 

 
นางกรรณิการ  เครือมาศ 

 
 

โรงเรียนปรางคกู  อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานเลมนี้เปนสวนหนึง่ของ วิชา การงานพื้นฐานอาชีพ เปนการศึกษาเกี่ยวกบัโครงงานอาชีพ คือ 

เจาหนาที่ปาไม ซึง่ประกอบดวย ที่มาและความสําคัญ วีการดําเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวของ ผลการศึกษา 

สรปุผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ซึง่จัดทําขึ้นใหคณะผูจัดทําไดศึกษาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพเจาหนาที่

ปาไม และเพือ่เห็นถึงความสําคัญของอาชีพเจาหนาที่ปาไม คณะผูจัดทําจึงนําเอาอาชีพนี้มาใชในการศึกษา 



 
 

 
 

เพื่อใหผูทีส่นใจและคณะผูจัดทําไดศึกษา หวังเปนอยางยิง่วาโครงงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ ถา

หากวารายงานลมนี้มีขอผิดพลาดประการใดคณะผูจัดทําตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย                   

                                                                                                                                  

          คณะผูจัดทํา 

                                                                                                  24 กันยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

เร่ือง          หนา 

บทที่ ๑ บทนํา           1 

บทที่  ๒        เอกสารที่เกี่ยวของ         4 

บทที่ ๓ วิธีการดําเนินงาน          32 

บทที่  ๔ ผลการศึกษา                                                      33   



 
 

 
 

บทที่ ๕    สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ       35 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

ที่มาและความสําคญั 

   ทรัพยากรปาไมนับเปนทรัพยากรทีส่ําคัญของประเทศไทยบริเวณใดที่มปีาไมอยูมากถือวาเปนแหลงที่มี

ความอุดมสมบูรณ ในปจจุบันนีพ้ื้นที่ในประเทศไทยเริ่มลดนอยลง และมีแนวโนมทีจ่ะลดลงไปเรื่อยๆ เนือ่งจาก

ใชตนไมในการทําประโยชนในดานตางๆ เมือ่ปาเริ่มลดนอยลงสัตวปาก็จะไมมีทีอ่ยูอาศัยสงผลใหประชาชนใน

พื้นที่รบัความเดือดรอน เนื่องจากสัตวปาเขามาในพื้นที่การเกษตร กลุมของเรามีความสนใจในอาชีพนี้ เพราะ

อาชีพเจาหนาที่ปาไมถือเปนอาชีพหนึ่ง ทีเ่สียสละทุมเท เพือ่การดูแลรักษาทรัพยากรปาไม ในประเทศไทยมี

พื้นที่สเีขียวเพื่อใหคนรุนหลังไดใชประโยชนตอไป                                   
(www.school.not.th/.../forestn.htm.สบืค้นวนัที� 5 กนัยายน 2558)                                                                                                                          

 วนศาสตร ซึ่งเปนศาสตร ศิลปและวิชาชีพในการจัดการปาไม เจาหนาที่ปาไมมีสวนรวมกับกจิกรรม

หลายประเภท ทั้งการทําไมซุง การฟนฟูระบบนเิวศและการจัดการพื้นที่คุมครอง เจาหนาทีป่าไมจัดการปาไม



 
 

 
 

เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ทั้งการสกัดวัตถุดิบโดยตรง สนทนาการนอกอาคาร การอนรุักษ การลาสัตวและความ

งาม การจัดการปาไมที่กําลังอบุัติขึ้นมีทัง้เพือ่ความหลากหลายทางชีวภาพ การแยกคารบอนและคุณภาพ

อากาศ แมหลายคนสบัสนบทบาทของเจาหนาทีป่าไมกบัของคนตัดไม แตเจาหนาทีป่าไมสวนใหญมิไดสนใจ

เฉพาะการทําไมซงุเทานั้น แตยังสนใจการจัดการปาไมอยางยั่งยืน เพื่อ "จัดหาสินคาดีทีสุ่ดในปริมาณมากที่สุด

ในระยะยาว"เจาหนาทีพ่ิทักษอุทยานแหงชาติเจาหนาที่พิทักษ หรอืเจาหนาทีพ่ิทักษเขตรักษาพันธุสัตวปา คือ 

บุคคลผูทําหนาที่คุมครองและรักษาอุทยานแหงชาติ อุทยานประจํารัฐหรอืจงัหวัด เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่

คุมครองทางธรรมชาติตางๆ แตละประเทศกจ็ะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เปนชื่อเรียกของผูพิทกัษปาใน 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ สหราชอาณาจักร ภายในประเทศสหรฐัอเมริกา คือผูพิทักษปาที่ทํา

หนาที่ในกรมอุทยานแหงชาติ สวน คือผูพิทกัษปาในกรมปาไม ประเทศ อื่น ๆ ใช คําวา หรือ เพื่อเรียกอาชีพนี้ 

คําจํากัดความซึ่งอธิบายลักษณะงานของเจาหนาทีพ่ิทักษปาก็คือ “ผูทําหนาที่ปกปองมนุษยใหพนจากภัย

ธรรมชาติ และการปกปองธรรมชาติใหพนจากการทําลายของมนุษย” ซึ่งการทําหนาทีพ่ิทักษปาจะตองใช

ความรู ความชํานาญหลากหลายสาขา ไมวาจะเปนธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

กฎหมาย เปนตนหนาที่ของเจาหนาที่พทิักษปาในปจจุบัน มคีวามแตกตางและหลากหลาย ขึ้นอยูกบัพื้นที่ที่

พวกเขาทํางาน วาตองใชความเชี่ยวชาญดานใดเปนพิเศษ และตองคํานงึถึงการปฏิบัตหินาที่ตามกฎระเบียบ 

ขอหามที่วางไว เปาหมายของเจาหนาที่พทิักษปาทกุคน ก็คือการปกปองพื้นที่คุมครองสําหรบัอนุชนรุนตอไป 

และการปกปองนกัทองเที่ยวผูมาเยอืนใหไดรบัความปลอดภัย ไดรับความรู และความประทบัใจ เปาหมาย

เหลานี้สําเรจ็ลงไดดวยการทํางานอยางมืออาชีพ บางครัง้ก็เปนงานที่ทบัซอนกับงานของหนวยงานที่แตกตาง

กัน ตัวอยางเชน เจาหนาที่พิทักษปาที่ทําหนาที่ดานสือ่ความหมาย อาจมีบทบาทการบังคับใชกฎหมายโดยการ

อธิบายกฎระเบียบเปนพิเศษใหกบันักทองเที่ยว และสงเสรมิใหพวกเขาเปนเครือขายผูเฝาระวังมรดก

ประวัติศาสตรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เจาหนาที่พทิักษปาผูบงัคับใชกฎหมายและพนกังานพื้นที่คุมครอง

อื่น ๆ อาจทําภารกจิของเจาหนาที่พิทกัษปาทีท่ําหนาที่ดานสื่อความหมายโดยการใหขอมลูแกนักทองเที่ยว

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอํานวยความสะดวก จิตวิญญาณของการทํางานเปนทมีในการบรรลุภารกิจ

ในการปกปองพื้นที่คุมครองและผูคน  ที่จะเนนย้ําความจริงที่วา เจาหนาทีพ่ิทักษปาสามารถปฏิบัติงานได

หลากหลายตามที่ไดรบัมอบหมาย โดยไมคํานึงถึงวาจะตองเปนงานในหนาที่หรือไม วันนี้ผูพิทกัษปาในพื้นที่

คุมครองทั่วโลก ไดสงตอภารกจิในการปกปองพื้นที่คุมครองสําหรับสาธารณะชนอยางตอเนื่อง ผูพิทักษปาเปน

กําลังสําคัญในการปกปองทรัพยากรจากการรกุราน โดยการบังคับใชกฎหมาย กิจกรรมสิง่แวดลอมศึกษา สราง

ความสัมพันธกับชุมชน, การดับไฟปา, การดําเนินการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย และงานดานอื่น ๆ อีก

มากมาย                                                                                                                         

( http://www.thairanger.comb2ranger-2.htm สืบคนวันที่ 24 กันยายน 2558 ) 

 ผูพิทักษปามีขอบเขตการปฏิบัติงานที่กวางและหลากหลายในการจัดการพื้นที่คุมครอง งานที่เกี่ยวกับ

การปาไม การควบคุมไฟปา ปกปองทรพัยสิน รวบรวมและเผยแพรประชาสัมพันธุดานธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร หรอืขอมูลทางวิทยาศาสตร การสื่อความหมายทางธรรมชาติ บังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบ ที่

เกี่ยวกับการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ การกูภัย คนหาและชวยเหลือผูประสบภัยการจัดการดานสัตวปา 



 
 

 
 

ปาไม ทรัพยากรชายฝงและใตทองทะเล สถานที่ทางประวัติศาสตรและพื้นที่นันทนาการ                                                   

( http://www.thairanger.comb2ranger-2.htm สืบคนวันที่ 24 กันยายน 2558 ) 

วัตถุประสงค 

  1.เพื่อศึกษาพฒันาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  2.เพื่อศึกษาแหลงปาไมในทองถิ่นและที่อื่นๆ 

  3.เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัติของเจาหนาที่ปาไม                                                                                             

    

 

ขอบเขต 

  โรงเรียนปรางคกู ตําบลพิมาย อําเภอปรางคกู จงัหวัดศรสีะเกษ 

นิยามศพัท 

   ปาไม หมายถึง ที่ดินที่ไมมีบุคคลใดบุคคลหนึง่ไดมาซึง่กรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายทั่วไป คือ 

บริเวณทีม่ีตนไมหลายๆชนิด ขนาดตางๆ ข้ึนอยูอยางหนาแนนและกวางใหญพอที่จะมีอิทธิพลตอสิง่แวดลอม

ในบริเวณนั้นในประเทศไทยแบงประเภทของปาออกเปน 2 ประเภทไดแก ปาผลัดใบ Evergreen forest 

ประมาณ 30 % ของพื้นที่ทัง้หมดของประเทศแบงเปน 4 ชนิด คือ ปาดิบเมืองรอน ปาสน ปาพรุ ปาชายหาด 

ปาผลัดใบแบง 3 ชนิด คือ ปาเบญจพรรณ ปาแพะ หรือปาเตงรัง ปาหญา                                                       

( http://th.m.wikipedia.org/wiki/ปา สืบคนวันที่ 20 มีนาคม 2558) 

     ผูพิทักษ หมายถึง บุคคลซึง่มีคําสัง่ตั้งใหเปนผูปกครองดูแลเสมือนไรความสามารถ 

(http://th.m.wikipedia.org/wiki/ ผูพิทักษ สืบคนวันที่ 20 มีนาคม 2558 ) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

บทที�  ๒                                                                                                                             

เอกสารที�เกี�ยวข้อง    

1. หลกัสูตรระมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                                                    

2. หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วนศาสตร์)                                                                                                                   

3.หลกัสตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีางไม)้                                                                      

4. ป่าไม ้                                                                                                                                                                          

5.ผูพ้ิทกัษป่์า                                                                                                                                                                         

6. ป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วิชาวนศาสตร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                     



 
 

 
 

หลกัสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                         

1 จํานวนหน่วยกิจตลอกภาคเรียน          ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิจ

    1 ) หมวดวชิาทั�วไป                         ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกจิ                                       

  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    7  หน่วยกิจ 

  – กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิจ 

  – กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์      7 หน่วยกิจ    

  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3  หน่วยกิจ

  - กลุ่มวิชาพลศึกษา      2 หน่วยกิจ 

 2) หมวดวชิาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า  101 หน่วยกจิ              

  - กลุ่มวิชาแกน       29 หน่วยกิจ

  - กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั      64 หน่วยกิจ

  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                 ไม่นอ้ยกว่า  8 หน่วยกิจ 

 3) หมวดวชิาเลอืกเสรี                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกจิ                   

รายวิชา                                                                                                                                                              

 - หมวดวิชาทั�วไป              ไม่นอ้ยกว่า 31 หน่วยกิจ   

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                                   

   กลุ่มวิชาภาษา                                               

   กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์       

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       

   กลุ่มวิชาพลศึกษา       

  -หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่นอ้ยกว่า  101 หน่วยกิจ   

    กลุ่มวิชาแกน                                               

    กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั       

    กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ( สาขา )                              

       สาขาการจดัการลุ่มนํ�าและสิ�งแวดลอ้ม    



 
 

 
 

       สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม ้      

      สาขาวิศวกรรมป่าไม ้       

       สาขาการจดัการป่าไม ้     

       สาขาวนวฒิันวิทยา        

      สาขาวนศาสตร์ขุมชน      

       สาขาอุทยาน นนัทนาการ และการท่องเที�ยว     

        สาขาการจดัการสตัวแ์ละทุ่งหญา้             

 - หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิจ                  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

หลกัสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต (วชิาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีางไม้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

หลกัสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                          

จํานวนหน่วยกิจตลอกภาคเรียน          ไม่น้อยกว่า  145 หน่วยกิจ

    1  หมวดวชิาทั�วไป                         ไม่น้อยกว่า  34 หน่วยกจิ                                       

  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    11 หน่วยกิจ 

  – กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิจ 

  – กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์      6 หน่วยกิจ    

  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3  หน่วยกิจ

  - กลุ่มวิชาพลศึกษา      2 หน่วยกิจ 

 2 หมวดวชิาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกจิ              

  - กลุ่มวิชาแกน       38 หน่วยกิจ

  - กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั      58 หน่วยกิจ

  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                 ไม่นอ้ยกว่า  9 หน่วยกิจ 

 3 หมวดวชิาเลอืกเสรี                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกจิ       

รายวิชา           

 - หมวดวิชาทั�วไป              ไม่นอ้ยกว่า 34 หน่วยกิจ   

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                                   

   กลุ่มวิชาภาษา                                               

   กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์       

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       

   กลุ่มวิชาพลศึกษา       

 -หมวดวิชาเฉพาะ             ไม่นอ้ยกว่า  105 หน่วยกิจ   

    กลุ่มวิชาแกน                                               

    กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั       

    กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                 

 - หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิจ                  

                                     



 
 

 
 

 ปาไม            
 ปาไมเปนทรพัยากรธรรมชาติทีม่ีความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งมชีีวิต  ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวอื่น 
ๆ  เพราะปาไมมีประโยชนทัง้การเปนแหลงวัตถุดิบของปจจยัสี ่ คือ  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัยและยา
รักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมปีระโยชนในการรักษาสมดลุของสิ่งแวดลอม  ถาปาไมถูกทําลายลงไปมาก 
ๆ  ยอมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของอื่น ๆ  เชน  สัตวปา  ดิน  น้ํา  อากาศ  ฯลฯ เมื่อปาไมถูก
ทําลาย  จะสงผลไปถึงดินและแหลงน้ําดวย  เพราะเมือ่เผาหรือถางปาไปแลว  พื้นดินจะโลงขาดพืชปก
คลุม  เมื่อฝนตกลงมากจ็ะชะลางหนาดินและความอุดมสมบรูณของดินไป  นอกจากนั้นเมื่อขาดตนไมคอยดูด
ซับน้ําไวนํ้าก็จะไหลบาทวมบานเรือน และทีลุ่มในฤดูน้ําหลากพอถึงฤดูแลงก็ไมมีน้ําซึมใตดินไวหลอเลี้ยงตนน้ํา
ลําธารทําใหแมน้ํามีน้ํานอย  สงผลกระทบตอมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม  เชน  การขาดแคลนน้ําในการ
การชลประทานทําใหทํานาไมไดผลขาดน้ํามาผลิตกระแสไฟฟา                                                                
( http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/forest/forestn.htm  สืบคนเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2558) 

ประเภทของปาไมในประเทศไทย         

 ประเภทของปาไมจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัการกระจายของฝน  ระยะเวลาทีฝ่นตกรวมทั้งปรมิาณ

น้ําฝนทําใหปาแตละแหงมีความชุมช้ืนตางกัน  สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  

 1.  ปาประเภทที่ไมผลัดใบ  (Evergreen)  

 2.  ปาประเภททีผ่ลัดใบ    

(  http://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&id=311 สืบคนวันที่ 15 กันยายน 

58  )               

 ป่าประเภทที�ไม่ผลดัใบ (Evergreen)        

 ป่าประเภทนี�มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี  เนื�องจากตน้ไมแ้ทบทั�งหมดที�ขึ�นอยูเ่ป็นประเภทที�ไม่ผลดั

ใบ  ป่าชนิดสาํคญัซึ�งจดัอยูใ่นประเภท  นี�   ไดแ้ก่      

 1.  ป่าดงดบิ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)ป่าดงดิบที�มีอยูท่ั�วในทุกภาคของ

ประเทศ แต่ที�มีมากที�สุด  ไดแ้ก่  ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก  ในบริเวณนี�มีฝนตกมากและมีความชื�นมากใน

ทอ้งที�ภาคอื�น  ป่าดงดิบมกักระจายอยูบ่ริเวณที�มคีวามชุ่มชื�นมาก ๆ  เช่น  ตามหุบเขาริมแม่นํ� าลาํ

ธาร  หว้ย  แหล่งนํ� า และบนภูเขา  ซึ�งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่าง ๆ  ดงันี�    

   2.  ป่าสนเขา (Pine Forest)ป่าสนเขามกัปรากฎอยูต่ามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ซึ�งมีความสูง

ประมาณ 200-1800 เมตร  ขึ�นไปจากระดบันํ� าทะเลในภาคเหนือ  ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  บางทีอาจปรากฎในพื�นที�สูง 200-300 เมตร  จากระดบันํ� าทะเลในภาคตะวนัออกเฉียง

ใต ้ ป่าสนเขามีลกัษณะเป็นป่าโปร่ง  ชนิดพนัธุไ์มที้�สาํคญัของป่าชนิดนี� คือ สนสองใบ และสนสาม 

 

 3.  ปาชายเลน (Mangrove Forest)บางทีเรียกวา "ปาเลนน้ําเค็ม”หรือปาเลน มีตนไมข้ึนหนาแนน



 
 

 
 

แตละชนิดมีรากค้ํายันและรากหายใจ  ปาชนิดนี้ปรากฎอยูตามที่ดินเลนรมิทะเลหรือบรเิวณปากน้ําแมน้ํา
ใหญ ๆ  ซึ่งมีน้ําเค็มทวมถึงในพื้นที่ภาคใตมีอยูตามชายฝงทะเลทั้งสองดาน  ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู
ทุกจงัหวัดแตที่มากที่สุดคือ บริเวณปากน้ําเวฬุ  อําเภอลุง  จังหวัดจันทบรุ ี
 4.  ปาพรุหรือปาบึงนํ้าจืด (Swamp Forest)ปาชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ําจืดทวมมาก 
ๆ  ดินระบายน้ําไมดีปาพรุในภาคกลาง  มีลักษณะโปรงและมีตนไมขึ้นอยูหาง ๆ  เชน  ครอ
เทียน  สนุน  จิก  โมกบาน  หวายน้ํา  หวายโปรง  ระกํา  ออ และแขม  ในภาคใตปาพรุมีขึ้นอยูตามบริเวณที่
มีน้ําขังตลอดปดินปาพรุที่มเีนื้อทีม่ากทีสุ่ดอยูในบริเวณจงัหวัดนราธิวาสดินเปนพีท  ซึ่งเปนซากพืชผสุลายทับ
ถมกัน  เปนเวลานานปาพรุแบงออกได 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึง่เปนพรุน้ํากรอยใกลชายทะเลตนเสม็ดจะ
ขึ้นอยูหนาแนนพื้นที่มีตนกกชนิดตาง ๆ เรียก "ปาพรเุสม็ด หรือ ปาเสม็ด"  อีกลักษณะเปนปาที่มีพันธุไม
ตาง ๆ  มากชนิดข้ึนปะปนกัน 
 5.  ปาชายหาด (Beach Forest)เปนปาโปรงไมผลัดใบขึ้นอยูตามบรเิวณหาดชายทะเล  น้ําไมทวม
ตามฝงดินและชายเขารมิทะเล  ตนไมสําคัญที่ขึ้นอยูตามหาดชายทะเล  ตองเปนพืชทนเค็ม และมกัมลีักษณะ
ไมเปนพุมลักษณะตนคดงอ  ใบหนาแข็ง  ไดแก  สนทะเล  หูกวาง  โพธิ์ทะเล  กระทงิ  ตีนเปดทะเล  หยี
น้ํา  มักมีตนเตยและหญาตาง ๆ ข้ึนอยูเปนไมพื้นลาง  ตามฝงดินและชายเขา  มักพบไมเกตลําบิด  มะคา
แต  กระบองเพชร  เสมา และไมหนามชนิดตาง ๆ  เชน  ซิงซี่  หนามหัน  กําจาย  มะดันขอ  เปนตน           
( http://www.forest.go.th/index.php?optiocom_content&id=311 สืบคนวันที่ 15 กันยายน 58) 
 
ปาประเภทท่ีผลัดใบ (Declduous) 

        ตนไมที่ขึ้นอยูในปาประเภทนีเ้ปนจําพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้น  ในฤดูฝนปาประเภทนี้จะมองดูเขียวชอุมพอ
ถึงฤดูแลงตนไม  สวนใหญจะพากันผลัดใบทําใหปามองดูโปรงขึ้น และมกัจะเกิดไฟปาเผาไหมใบไมและตนไม
เล็ก ๆ  ปาชนิดสําคัญซึ่งอยูในประเภทนี ้ ไดแก 

   1.  ปาเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest)ปาผลดัใบผสม หรือปาเบญจพรรณมลีักษณะ
เปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตาง ๆ  ขึ้นอยูกระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเปนดินรวนปนทราย  ปาเบญจ
พรรณ  ในภาคเหนือมักจะมีไมสักขึ้นปะปนอยูทั่วไปครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบรุ ี ในภาคกลางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีปาเบญจพรรณนอยมากและกระจัดกระจาย   
  2.  ปาเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest)หรือที่เรียกกันวาปาแดง  ปาแพะ  ปา
โคก  ลักษณะทั่วไปเปนปาโปรง  ตามพื้นปามักจะมีโจด  ตนแปรง และหญาเพ็ก  พื้นที่แหงแลงดินรวนปน
ทราย หรอืกรวด  ลูกรัง  พบอยูทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา   

   3.  ปาหญา (Savannas Forest)ปาหญาทีอ่ยูทุกภาคบริเวณปาที่ถูกแผวถางทําลายบรเิวณพื้นดินที่
ขาดความสมบูรณและถูกทอดทิ้ง  หญาชนิดตาง ๆ  จึงเกิดขึ้นทดแทนและพอถงึหนาแลงกเ็กิดไฟไหมทําให
ตนไมบริเวณขางเคียงลมตาย  พื้นที่ปาหญาจงึขยายมากข้ึนทุกป  พืชที่พบมากทีสุ่ดในปาหญาก็คือ  หญา
คา  หญาขนตาชาง  หญาโขมง  หญาเพ็กและปุมแปง  บริเวณที่พอจะมีความชื้นอยูบาง และการระบายนาได
ดีก็มักจะพบพงและแขมขึ้นอยู และอาจพบตนไมทนไฟข้ึนอยู  เชน  ตับเตา  รกฟาตานเหลือ  ติ้วและแตว      
( http://office.csc.ku.ac.th/woodland/index.php/2013-11-18-06-36-6/122-2014-01-20-14-
06-29สืบคนวันที่ 16 กันยายน 58 ) 



 
 

 
 

 ประโยชนของทรัพยากรปาไม 
 หยอนใจไดด ี นอกจากนั้นปาไมยังเปนทีร่วมของพันธุพืชและพันธุสัตวจํานวนมาก  จึงเปนแหลงให
มนุษย     ปาไมมีประโยชนมากมายตอการดํารงชีวิตของมนษุยทั้งทางตรงและทางออม  ไดแก            
ประโยชนทางตรง (Direct Benefits) 

1.  จากการนําไมมาสรางอาคารบานเรอืนและผลิตภัณฑตาง ๆ  เชน  เฟอรนเิจอร  กระดาษ  ไมขีด
ไฟ  ฟน  เปนตน 
2.  ใชเปนอาหารจากสวนตาง ๆ ของพืชและผล 
3.  ใชเสนใย  ที่ไดจากเปลือกไมและเถาวัลยมาถักทอ  เปนเครื่องนุงหม  เชือกและอื่น ๆ 
4.  ใชทํายารักษาโรคตาง ๆ      

ประโยชนทางออม (Indirect Benefits) 
1.  ปาไมเปนเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารเพราะตนไมจํานวนมากในปาจะทําใหน้ําฝนที่ตกลงมาคอย 
ๆ ซึมซบัลงในดินกลายเปนน้ําใตดินซึง่จะไหลซึมมาหลอเลี้ยงใหแมน้ํา  ลําธารมีน้ําไหลอยูตลอดป 
2.  ปาไมทําใหเกิดความชุมช้ืนและควบคุมสภาวะอากาศ  ไอน้ําซึ่งเกิดจากการหายใจของพืช  ซึ่งเกิด
ขึ้นอยูมากมายในปาทําใหอากาศเหนือปามีความชื้นสูงเมื่ออณุหภูมิลดต่ําลงไอน้ําเหลานั้นกจ็ะกลั่นตัว
กลายเปนเมฆแลวกลายเปนฝนตกลงมา  ทําใหบรเิวณที่มีพืน้ปาไมมีความชุมช้ืนอยูเสมอ  ฝนตกตอง
ตามฤดูกาลและไมเกิดความแหงแลง 
3.  ปาไมเปนแหลงพกัผอนและศึกษาความรู บริเวณปาไมจะมีภูมิประเทศที่สวยงามจากธรรมชาติ
รวมทั้งสัตวปาจงึเปนแหลงพกัผอนไดศึกษาหาความรู 
4.  ปาไมชวยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและปองกันอทุกภัย โดยชวยลดความเร็วของลมพายุที่
พัดผานไดตั้งแต  ๑๑-๔๔  %  ตามลักษณะของปาไมแตละชนิด  จึงชวยใหบานเมืองรอดพนจากวาต
ภัยไดซึ่งเปนการปองกันและควบคุมน้ําตามแมน้ําไมใหสงูขึ้นมารวดเร็วลนฝงกลายเปนอุทกภัย 
(www.dnp.go.th/research/Knowledge/typ forest.html สืบคนวันที่ 16 กันยายน 58 ) 

 

 

สาเหตุสาํคัญของวิกฤตการณปาไมในประเทศไทย 
 1.การลักลอบตัดไมทําลายปาตัวการของปญหานี้คือนายทนุพอคาไม  เจาของโรงเลื่อย  เจาของ
โรงงานแปรรูปไม  ผูรับสัมปทานทําไมและชาวบานทั่วไป  ซึง่การตัดไมเพื่อเอาประโยชนจากเนื้อไมทั้งวิธีที่ถูก
และผิดกฎหมาย  ปรมิาณปาไมที่ถูกทําลายนี้นับวันจะเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ  ตามอัตราเพิ่มของจํานวนประชากร  ย่ิง
มีประชากรเพิ่มขึ้นเทาใด  ความตองการในการใชไมกเ็พิ่มมากขึ้น     
 2.  การบุกรุกพ้ืนที่ปาไมเพื่อเขาครอบครองที่ดิน เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น  ความตองการใชที่ดินเพื่อ
ปลูกสรางที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินก็อยูสูงขึ้น เปนผลผลักดนัใหราษฎรเขาไปบุกรุกพื้นทีป่าไม  แผวถางปา 
หรือเผาปาทําไรเลือ่นลอย          
 3.  การสงเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพื่อการสงออก เชน  มันสําปะหลัง  ปอ  เปน
ตน  โดยไมสงเสริมการใชที่ดินอยางเต็มประสิทธิภาพทัง้ ๆ ที่พื้นที่ปาบางแหงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชใน
การเกษตร           
 4.  การกําหนดแนวเขตพ้ืนที่ปากระทําไมชัดเจนหรือไมกระทําเลยในหลาย ๆ พื้นที่  ทําใหราษฎร



 
 

 
 

เกิดความสบัสนทัง้โดยเจตนาและไมเจตนา  ทําใหเกิดการพพิาทในเรือ่งที่ดินทํากินและที่ดินปาไมอยู
ตลอดเวลาและมกัเกิดการรองเรียนตอตานในเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

       5.  การจัดสรางสาธารณูปโภคของรัฐ  เชน  เขื่อน  อางเกบ็น้ํา  เสนทางคมนาคม  การสรางเขื่อน
ขวางลําน้ําจะทําใหพื้นทีเ่ก็บน้ําหนาเขื่อนที่อุดมสมบูรณถูกตดัโคนมาใชประโยชน  สวนตนไมขนาดเล็กหรอืที่
ทําการยายออกมาไมทันจะถูกน้ําทวมยืนตนตาย       
 6.  ไฟไหมปา  
    มักจะเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง  ซึ่งอากาศแหงและรอนจัด  ทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระทําของมะมวงที่
อาจลกัลอบเผาปาหรอืเผลอ  จุดไฟทิ้งไวโดยเฉพาะในปาไมเปนจํานวนมาก    
 7.  การทําเหมืองแร  
      แหลงแรที่พบในบรเิวณที่มีปาไมปกคลุมอยู มีความจําเปนที่จะตองเปดหนาดินกอนจงึทําใหปาไมที่ขึ้นปก
คลุมถูกทําลายลง       
 ( www.tourdoi.com/nature/forest.htm.สืบคนวนัท่ี 16 กันยายน 58) 

 

 

 

 

แนวทาง ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                  
ประธานพิธีมอบโล………พล.อ. สุรศักดิ์  กาญจนรัตน รัฐมนตรีกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนประธานพิธีมอบโล และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 119 ป พรอม
ดวยนายธีรภัทร  ประยูรสิทฺธิ อธิบดีกรรมปาไม                                                                                              
( บานเมือง 24 ก.ย. 58 หนา 14 ) 

 

ปาไมกาญถกูบกุรกุพื้นที่ปาสงวน                                                                                
 นายวิวรรธน เปดเผยวา จากที่ไดรบัการรองเรียน จึงประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมลงพื้นที่
ตรวจสอบพบมีการบุกรุกพื้นที่ปา และตัดโคนตนไมจาํนวนมาก ดังนั้น จึงทําการจับกมุดําเนินคดี โดยในการ
สอบสวนเบื้องตน นางอุดม ไดแสดงเอกสาร ภบท.5 แตเจาหนาที่ไดอธิบายตอนางอุดมวา เขตพื้นที่ดังกลาวอยูใน
เขตปาสงวน ไมสามารถทาํประโยชนใดๆได จากนั้นเจาหนาทีไ่ดนําตัว นางอุดม สงพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค 
ดําเนินคดี พรอมนายสกลผูเปนสามี สวนไมซุงทอนกระยาเลยของกลาง 21 ทอน นําเก็บรักษาที่หนวยกจ.10 
(หวยนํ้าขาว) ตอไป.                                                                                                                                       
( ไทยรัฐออนไลน 26 ก.ย. 2558 02:40) 



 
 

 
 

สืบสารเจตนา 25 ป นาคะสเถียร ตั้งเปาถวงคนืพื้นปา 4 แสนไร                                                                      
 อธิบดีกรมปาไม จัดกจิกรรมสบืสานเจตนา 25 ป การจากไปของ ‘สืบ นาคะเถียร’ เปดแหลงเรียนรู

การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ นําสื่อขึ้น ฮ. ตรวจผืนปาหวยขาแขง พบยังมีชาวบานแอบบุกรกุอยูบาง ช้ีปนี้

ตั้งเปายึดพื้นที่ปาคืนอีก 4 แสนไร... เพื่อเปนการสืบสานเจตนารมณการอนุรักษผืนปาตะวันตกมรดกโลกหวย

ขาแขง ครบรอบ 25 ป ตอการจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร” อดีตหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ที่

ปลิดชีวิตตัวเองเพื่อเรียกรองใหหลายฝายหันมาสนใจปญหาของหวยขาแขง ที่ถูกรุมเราอยางหนกัในขณะนั้น 

โดยไดกระทําอัตวินิบาตกรรมตัวเองบนบานพัก เมือ่คืนของวันที่ 1 กันยายน 2533 ในงานจัดใหมีนทิรรศการ

ดานปาไม การบวชตนไม ในการนี้อธิบดีกรมปาไม ไดนําผูรวมงานและนกัเรียนเยี่ยมชมศึกษาเรียนรูการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมี 7 ฐานดวยกัน                                                                                                  

 ( ไทยรัฐออนไลน 31 ส.ค. 2558 08:56) 

 

 

 

ประยุทธ ชูวันตนไมชาต-ินํารองสอบแปลงปลูกปา                                                                                            
 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมปาไม แถลงขาวการจัดกจิกรรมปลกูตนไมครั้งใหญ เนื่องในวัน

ตนไมประจําปของชาติ 2558 ในพื้นที่ 160 ไร บริเวณปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด บานทา

มะนาว ม.23 ต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ วา วันตนไมประจําปของชาติ 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะมารวมปลกูตนพะยูงดวยภายใตช่ืองาน “รวมพลงั พลิกฟนผืน

ปา ปาไมมั่นคง อยางยัง่ยืน” ซึ่งนายกฯ มีนโยบายใหเรงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหกลบัมามีความสมบูรณใน

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และตองการใหเพิ่มพื้นที่ปา 40 เปอรเซน็ต    

 (ไทยรัฐฉบับพิมพ 5 มิ.ย. 2558 05:15) 

รักโลกตองพึ่งปา รูจักแอป We Grow เทคโนโลยีชวนปลกูตนไม                                                                         
  นายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบรหิาร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา กลุมทรูตองการกระตุนเตือนใหคนไทยใสใจสิง่แวดลอมมากขึ้น จึงพัฒนา

แอพพลเิคชั่น We Grow เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการปลกูตนไมในสังคมยุคใหม ทั้งยงัไดเชื่อมโยงเครอืขาย

สังคมผูปลูกตนไม จากพันธมิตรองคกรที่มบีทบาทสําคัญดานสิ่งแวดลอมและปาไม โดยตั้งเปายอดการปลูก

ตนไมไมต่ํากวา 6 ลานตนภายในปนี้ และมียอดดาวนโหลดแอพพลเิคชั่นไมต่ํากวา 5 ลานดาวนโหลด จาก

คุณสมบัติรองรับ 4 ภาษาไทย อังกฤษ จีน และเยอรมัน       

 (ไทยรัฐออนไลน 25 เม.ย. 2558 16:30) 



 
 

 
 

แพร เดินหนาปลกูปา           

  เมื่อยเร็วๆนี้ทีห่อประชุมเวียงโกศัยศาลากลางจังหวัดแพร นายธนากร  อึ้งจิต ไพศาล รอง ผวจ.เปน

ประธานการดําเนินการตามแนวทางการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ํา เมื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการปลูกปา

และฟนฟูตนน้ําในป 2558 – 2560 และรับฟงปญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางการแกไข สําห-รับการ

ดําเนินการปลูกปาโดยมอบหมายใหการดําเนินกระเปนระดบัอําเภอ มอบใหนายอําเภอเปนประธานการ

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแกไข และเพื่อกําหนดแผนปฏบิัติ โดยมีผูแทนหนวยงานกรมปาไม กรมอทุยานฯ 

ผุปกครองทองที่ ผูปกครองทองถิ่น เขารวมกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน                                                

  (เดลินิวส 14 ก.ย. 58 หนา14) 

 

ความรูเสริมเกี่ยวกับปา และสิ่งแวดลอม                                                                  

 สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทัง้ทีม่ีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปน

รูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความ

เชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกนัและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึง่จะมสีวน

เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้ง

ระบบสิง่แวดลอมแบงออกเปนลกัษณะกวาง ๆ ได 2 สวนคือ                                                          

 สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา ดิน น้ํา อากาศ ทรัพยากร     

  สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชุมชนเมือง สิ่งกอสรางโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรม  (ท่ีมา : รวบรวมจากหนังสือเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม) 

ระบบนิเวศ  

ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งมีชีวิตตา่ง ๆ กบับริเวณ

แวดล้อมที�สิ�งมีชีวิตเหลา่นี �ดํารงชีวิตอยู่ ระบบนิเวศนั �นเป็นแนวคิด (concept) ที�นกันิเวศวิทยาได้

นํามาใช้ในการมองโลกสว่นย่อย ๆ ของโลกเพื�อที�จะได้เข้าใจความเป็นไปบนโลกนี �ได้ดีขึ �น 

ระบบนิเวศหนึ�ง ๆ นั �น ประกอบด้วยบริเวณที�สิ�งมีชีวิตดํารงอยู่ และกลุม่ประชากรที�มีชีวติอยู่

ในบริเวณดงักลา่ว พืชและโดยเฉพาะสตัว์ตา่ง ๆ ก็ต้องการบริเวณที�อยู่อาศยัที�มีขนาดอย่างน้อยที�สดุที�

เหมาะสม ทั �งนี �เพื�อวา่การมีชีวิตอยู่รอดตลอดไป ยกตวัอยา่งเช่น สระนํ �าแห่งหนึ�งเราจะพบสตัว์และพืช

นานาชนิด ซึ�งสามารถปรับตวัให้เข้ากบับริเวณนํ �าที�มนัอาศยัอยู่โดยมจํีานวนแตกตา่งกนัไปตามแต่

ชนิด สระนํ �านั �นดเูหมือนวา่จะแยกจากบริเวณแวดล้อมอื�น ๆ ด้วยขอบสระ แตต่ามความเป็นจริงแล้ว

ปริมาณนํ �าในสระสามารถเพิ�มขึ �นได้ โดยนํ �าฝนที�ตกลงมา ในขณะเดียวกนักบัที�ระดบัผิวนํ �ากจ็ะระเหย

ไปอยู่ตลอดเวลา นํ �าที�ไหลเข้ามาเพิ�มกจ็ะพดัพาเอาแร่ธาตแุละชิ �นสว่นตา่ง ๆ ของพืชที�เน่าเปื� อยเข้ามา



 
 

 
 

ในสระตวัออ่นของยงุและลกูกบตวัเลก็ ๆ อาศยัอยู่ในสระนํ �า แตจ่ะไปเติบโตบนบก นกและแมลงซึ�งมี

ถิ�นที�อยูน่อกสระกจ็ะมาหาอาหารในสระนํ �า การไหลเข้าของสารและการสญูเสียสารเชน่นี �จงึทําให้สระ

นํ �าเป็นระบบเปิดระบบหนึ�ง (ท่ีมา : รวบรวมจากหนังสือเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม) 

 

 

 

ความสมดุลของระบบนิเวศ                                                                                                     
 ธรรมชาติไดใหสิง่ทีส่วยงาม รมรื่น นอกเหนือจากปจจัย 4 ที่มนุษยไดรับ 

  ถาในระบบนเิวศสิ่งมีชีวิตบางชนิดถูกทําลายไปจะทําใหความสมดลุของระบบนิเวศ
ลดลง เชน บริเวณทุงหิมะและขั้วโลกเปนระบบนิเวศที่งายและธรรมดาไมซบัซอน เพราะมีสิง่มีชีวิตอาศัย
อยูไมกี่ชนิด พืชก็ไดแก ตะไครน้ํา ไลเคน หญาชนิดตาง ๆ เพียงไมกี่ชนิดและตนหลิว พืชเหลานีเ้ปนอาหาร
ของกวาง ซึ่งมอียู 2 ชนิด คือ กวางคาริเบียนกบักวางเรนเดยี กวางเปนอาหารของสุนัขปาและคน 
นอกจากนี้ ก็มหีนูนาและไกปา ซึ่งเปนอาหารของสุนัขจิ้งจอกและนกเคาแมว เพราะฉะนั้นในบรเิวณหิมะนี้ 
ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนของสิง่มีชีวิตในระดับหนึ่ง จะมีผลรุนแรงตอสิ่งมีชีวิต ในระดับอื่น ๆ ดวย
เพราะมันไมมีโอกาสเลอืกอาหารไดมาก นักสิ่งมีชีวิตที่อยูในนี้จึงเปลี่ยนแปลงเร็ว จนบางชนิดสูญพันธุ 
ดังนั้นระบบนเิวศที่ไมซับซอนจงึเสียดุลไดงายมากเหมอืนกับการปลูกพืชชนิดเดียว  เชน การเกษตรสมัย
ปจจุบันเวลาเกิดโรคระบาดจะทําใหเสียหายอยางมากและรวดเร็วแมน้ําที่มีวัชพืชนํ้ามาก จนมสีัดสวนไม
เหมาะสมกับการรกัษาความสมดลุของระบบธรรมชาติ และกีดขวางการจราจรทางน้ําหนึ�ง 

(ท่ีมา : รวบรวมจากหนังสือเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม) 

การอนุรักษปาไม                                                                                                                        
   ปาไมถูกทําลายไปจํานวนมาก  จึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกรวมทัง้
ความสมดุลในแงอื่นดวย  ดังนั้น  การฟนฟสูภาพปาไมจึงตองดําเนินการเรงดวน  ทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และ   ประชาชน  ซึ่งมีแนวทางในการกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการปาไม  ดังนี้  
    1.  นโยบายดานการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินปาไม  
    2.  นโยบายดานการอนรุักษทรัพยากรปาไมเกี่ยวกับงานปองกันรักษาปาการอนรุักษสิง่แวดลอมและ
สันทนาการ  
    3.  นโยบายดานการจัดการที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไรในทองถิ่น  
    4.  นโยบายดานการพฒันาปาไม  เชน  การทําไมและการเกบ็หาของปา  การปลูก และการบํารงุปา
ไม  การคนควาวิจัย และดานการอุตสาหกรรม  
    5.  นโยบายการบรหิารทั่วไปจากนโยบายดังกลาวขางตนเปนแนวทางในการพฒันาและการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของชาติใหไดรับผลประโยชน  ทั้งทางดานการอนุรักษและดานเศรษฐกิจอยาง
ผสมผสาน  ทั้งนี้เพือ่ใหเกิดความสมดลุของธรรมชาติและมทีรัพยากรปาไมไวอยางยัง่ยืนตอไปในอนาคต ( 



 
 

 
 

http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/forest/forestn.htm  สืบคนเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2558 ) 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม                                                         
 สิ่งแวดลอมมีทัง้สิง่ที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือมอียูตามธรรมชาติ เชน 
อากาศ ดิน หิน แรธาตุ น้ํา หวย หนอง คลอง บงึ ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตวตาง ๆ 
ภาชนะเครื่องใชตาง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปน
ตัวการสําคัญยิง่ที่ทําใหสิง่แวดลอมเปลี่ยนแปลงทัง้ในทางเสริมสรางและทําลาย จะเห็นวา ความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ตางกันที่สิง่แวดลอมนั้นรวมทกุสิง่ทุก
อยางที่ปรากฎอยูรอบตัวเรา สวนทรัพยากรธรรมชาติเนนสิง่ที่อํานวยประโยชนแกมนุษยมากกวาสิ่งอื่น 

(ท่ีมา : รวบรวมจากหนังสือเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม) 

สิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมของมนุษยที่อยูรอบ ๆ ตัว ทั้งสิง่ที่มีชีวิตและไมมชีีวิต ซึ่งเกิดจาก การกระทําของมนุษยแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ

 2. สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมประดิษฐ หรือมนุษยเสริมสรางกําหนดข้ึน 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ  

( ท่ีมา : ชีวิตและสิ่งแวดลอม ศาสตราจารยนายแพทย ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ)     
ปาชุมชน            
 ปาชุมชนโดยทั่วไปเปนผืนปาผืนเล็ก ๆ มีขนาดและรปูแบบผนัแปรไปตามลักษณะและพัฒนาการของ
ชุมชน ปาชุมชนจึงเปนความสัมพันธระหวางชุมชนทองถิ่นกบัระบบนเิวศปาในทองถิ่น สวนความสมัพันธ
ระหวางปากับชุมชนจะราบรื่นและยาวนานเพียงใดก็ขึ้นอยูกบัการบรหิารจัดการของชุมชนเปนสําคัญ 
ชุมชนลมสลายปากห็มด ปาหมดชุมชนกล็มสลาย ความสัมพันธโดยตรงระหวางปากับชุมชนจึงเปนทีร่ับรู
กันมานาน ดังนั้นเพื่อสรางกลไกการบรหิารจัดการปาทีเ่หมาะสม จงึตองมีการพัฒนาองคกรชุมชน สราง
แผนการจัดการนเิวศปาชุมชน โดยชุมชนเปนผูทํา แผนการจัดการนเิวศปาชุมชนจะชวยใหเห็นภาพรวม
ของปาทัง้ผืน ทําใหรูจักเขาใจและเห็นคุณคาปาผืนใหญ ขณะเดียวกันก็จะชวยใหมองเห็นระบบนิเวศยอย 
ๆ ในระบบนิเวศปาผืนใหญ เชน ทีสู่งเปนปาดบิเขา ที่โคกเปนปาโคก หนองน้ําหรอืที่น้ําทวมขงัเปนฤดูกาล
ก็มีปาพรุหรือปาบุงปาทามขึ้นอยู ที่ดินตื้นมีกรวดหินมากอากาศแหงแลงก็มปีาเตง็รังขึ้น หากมีดินหนาขึ้น
มีความชุมช้ืนเพิ่มขึ้นมาสกัหนอยก็จะมีปาเบญจพรรณหรอืปาดิบแลง เปนตน ดังนั้นหากรูจกัระบบนเิวศดี
พอ รูจักเนื้อหาองคประกอบของระบบนเิวศที่มีอยูในปา รูจกักฎเกณฑหนาที่ตามธรรมชาติของสิ่งตาง ๆ ที่
อยูรวมกันในปา รูถงึผลกระทบและรูจกัจัดการกบัผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวใชประโยชนสรรพสิ่งจาก
ระบบนิเวศ และตระหนักถงึสิง่(ท่ีมา : รวบรวมจาก เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย ขาวสารปากับชุมชน ป
ที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน กันยายน 2540) 



 
 

 
 

ทฤษฎีการพฒันาฟนฟปูาไมอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 ปาไมของประเทศไทยถูกทําลายลงอยางรวดเร็วตามแรงหนนุเนื่องของประชากรทีเ่พิ่มขึ้นผนวกกบั
พลังผลกัดันทางเศรษฐกจิระบบทุนนิยมเสรีทีมุ่งคาขาย โดยใชปาเปนตัวสําคัญเชิงพาณิชย การเชนนี้กอใหเกิด
ภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยามน้ําหลากกเ็กิด้ําทวมฉบัพลัน
และมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเปนทกุขรอน
ของแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิง่ที่
พระองคทรงหวงใยเปนอยางมาก ตั้งแตเริ่มเสดจ็เถลิงถวัลยสิรริาชสมบัติเปนตนมา
(http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/concept-and-
theorydevelopment/theory-developed-forest-restoration.สืบคนวันที่ 18 20 กันยายน 58 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาที่พทิักษปา(ranger) 
 เจาหนาที่พิทกัษอุทยานแหงชาติเจาหนาที่พทิักษปา หรือเจาหนาที่พิทกัษเขตรักษาพันธุสัตวปา คือ 
บุคคลผูทําหนาที่คุมครองและรักษาอุทยานแหงชาติ อุทยานประจํารัฐหรอืจงัหวัด เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่
คุมครองทางธรรมชาติตางๆ แตละประเทศกจ็ะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป Ranger เปนชื่อเรียกของผูพทิักษปา
ใน ประเทศ สหรัฐอเมรกิา แคนาดา และ สหราชอาณาจักร ภายในประเทศสหรัฐอเมรกิา Park Ranger คือผู



 
 

 
 

พิทักษปาทีท่ําหนาที่ในกรมอุทยานแหงชาติ (National Park Service ) สวน Forest Ranger คือผูพิทักษปา
ในกรมปาไม (Forest Service ) ประเทศ อื่น ๆ ใช คําวา park warden หรือ game warden เพื่อเรียก
อาชีพนี้ คําจํากัดความซึ่งอธิบายลักษณะงานของเจาหนาทีพ่ิทักษปาก็คือ “ผูทําหนาที่ปกปองมนุษยใหพนจาก
ภัยธรรมชาติ และการปกปองธรรมชาติใหพนจากการทําลายของมนุษย” ซึ่งการทําหนาที่พทิักษปาจะตองใช
ความรู ความชํานาญหลากหลายสาขา ไมวาจะเปนธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
กฎหมาย เปนตน                                                                          
 (http://www.thairanger.com/ranger-2.htm.สืบคนวันที่ 20 กันยายน 58) 
หนาที่ของเจาหนาทีพ่ิทักษปา         
  ในปจจบุัน มีความแตกตางและหลากหลาย ขึ้นอยูกับพื้นที่ทีพ่วกเขาทํางาน วาตองใชความ
เชี่ยวชาญดานใดเปนพิเศษ และตองคํานึงถึงการปฏิบัตหินาที่ตามกฎระเบียบ ขอหามที่วางไว เปาหมายของ
เจาหนาที่พิทกัษปาทุกคน ก็คือการปกปองพื้นที่คุมครองสําหรบัอนุชนรุนตอไป และการปกปองนักทองเที่ยวผู
มาเยือนใหไดรับความปลอดภัย ไดรับความรู และความประทับใจ เปาหมายเหลานีส้ําเร็จลงไดดวยการทํางาน
อยางมืออาชีพ บางครั้งก็เปนงานทีท่ับซอนกับงานของหนวยงานที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน เจาหนาที่พิทักษ
ปาที่ทําหนาที่ดานสือ่ความหมาย อาจมีบทบาทการบงัคับใชกฎหมายโดยการอธิบายกฎระเบียบเปนพเิศษ
ใหกับนักทองเที่ยว และสงเสริมใหพวกเขาเปนเครือขายผูเฝาระวังมรดกประวัติศาสตรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เจาหนาที่พิทักษปาผูบังคับใชกฎหมายและพนักงานพื้นที่คุมครองอื่น ๆ อาจทําภารกิจของ
เจาหนาที่พิทกัษปาที่ทําหนาที่ดานสื่อความหมายโดยการใหขอมูลแกนักทองเที่ยวกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่อํานวยความสะดวก จิตวิญญาณของการทํางานเปนทีมในการบรรลุภารกิจในการปกปองพื้นที่คุมครอง
และผูคน  ที่จะเนนย้ําความจริงที่วา เจาหนาทีพ่ิทักษปาสามารถปฏิบัตงิานไดหลากหลายตามที่ไดรบั
มอบหมาย โดยไมคํานึงถึงวาจะตองเปนงานในหนาที่หรือไม 

(http://www.thairanger.com/ranger-2.htm.สืบคนวันที่ 20 กันยายน 58) 

 

 
 
 
 
 

ภารกิจหนาที่ของศูนยบรกิารประชาชนกรมปาไม 
1. หนาที่ความรับผิดชอบ ศูนยบริการประชาชนกรมปาไม  มีหนาทีร่ับผิดชอบดังนี ้
    1.1 อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มีมาติดตอ ณ ศูนยบริการประชาชน กรมปาไม สถานที่ตั้งอยู ณ ช้ัน 
1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให
สามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ทีเ่กี่ยวของกบัภารกจิและความรับผิดชอบของกรมปาไมตลอดจน
เปดเผยขอมลูขาวสารแกประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 
    1.2 รับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือ การแจงเบาะแสทีเ่กี่ยวของกบั
ภารกิจกรมปาไม และประสานงานสงตอ เรื่องใหหนวยงานเจาของเรื่องรบัไปดําเนินการตามขั้นตอนของแตละ
หนวยงาน 
    1.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 

 
 

2. องคประกอบ ศูนยบริการประชาชนกรมปาไม  
    ประกอบดวย 
    2.1 ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที ่
          2.1.1 งานธุรการทั่วไปของศูนย ไดแก งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพสัด ุ
          2.1.2 ดําเนินการอื่นใดมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายใดของศูนย 
          2.1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรบัมอบหมาย 
    2.2 ฝายรบัเรื่องราวรองทุกข มีหนาที ่
          2.2.1 รับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือการแจงเบาะแส ของ
ประชาชนทั่วไป องคกร หรือหนวยงาน ทั้งโดยตรง ทางโทรศัพท สื่อสารอเิล็กทรอนกิส และชองทางอื่น ๆ 
          2.2.2 สงเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือ การแจงเบาะแส ให
หนวยงานที่รบัผิดชอบตรวจสอบและดําเนินการ 
          2.2.3 ติดตามเรงรัดประสานหนวยงานทีร่ับผิดชอบในการดําเนินการ พรอมทั้งสรปุรายงานผลการ
ดําเนินกา 
          2.2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรบัมอบหมาย 
    2.3 ฝายบริการขอมูล มีหนาที ่
          2.3.1 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ของกรมปาไม เพื่อบรกิารประชาชน 
          2.3.2 ประสานหนวยงานทีร่ับผิดอบหรือเกี่ยวของในการใหบริการขอมลู 
          2.3.3 ดําเนินการเพือ่ใหมกีารเปดเผยขอมลูขาวสารของกรมปาไมแกประชาชน ตามวิธีที่บัญญิติไวใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
          2.3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรบัมอบหมาย 
(http://www.forest.go.th/service/index.php?option=com_content&view=article&id=305&I

temid=421&lang=th.สืบคนวันที่ 20 กันยายน 58 ) 

มูลนิธิคะนาเสถียร                                                                                                            
 อุปกรณที่ใชในการลาดตระเวนของเจาหนาที่พทิักษปาเวลานั้น นอกจากหัวใจของผูพิทักษแลว เครื่อง

ไมเครื่องมือในการปฏิบัตหินาที่ถือเปนสิ่งขาดแคลน เจาหนาที่มีเพียงปนลูกซองขางกาย หากเกิดเหตกุารณคับ

ขันก็ไมมีวิทยุสื่อสารเพื่อขอความชวยเหลือ ขณะที่พื้นทีป่ามถีึง 1 ลาน 6 แสนไร ไดรับงบประมาณดูแลเพียงไร

ละ 80 สตางคตอป เจาหนาทีท่ํางานไมมสีวัสดิภาพ สวสัดิการรองรบั เงินเดือนลกูจางชั่วคราวไดรับไมเกิน 

1,500 บาท ในชวงสิ้นปงบประมาณก็พบกับปญหาการตกเบิก 

 (ขาวทั่วไป หนังสือพิมพไทยโพสต  อาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558 หนา 14 ) 

ชําแหละชีวิตพิทกัษปา-รายไดไมสมหนาที่ แฉกลโกงอมเงินเดอืน-สวมชื่อแตไมมีตัว บางแหง

ใชงบหลวงจางใหทํางานสวนตัว 

 ชําแหละชีวิตคนเฝาปากับคาตอบแทนที่ไมสมหนาที่ 1 คน ดูแลผืนปาแทนคนไทย 5 พันไร แตได

คาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท แถมยังไมมสีวัสดิการ สวสัดิภาพอะไรเลย ขณะที่พื้นทีป่าอนรุักษบางแหง ยัง

ฉวยโอกาสทจุริตงบประมาณรัฐ จางเจาหนาทีผ่ี มีแตช่ือไมมตีัวจริง แตยังเบิกเงินเดอืนเหมือนเดิม บางแหงใช



 
 

 
 

เงินหลวงจางเจาหนาที่ แตเอาไปทํางานสวนตัว ทั้งเฝาบาน เฝาไรนา หัวหนาอางตองเกบ็ไวรับรองแขกของ

เจานาย และผูใหญ ดานรองอธบิดีกรมอุทยานฯระบุ ถาตรวจสอบพบโทษถึงขั้นไลออก ยอมรับเจาหนาที่

พิทักษปาเงินเดอืนนอย งานหนัก เมื่อเทียบกับหนาที่ แตก็หาคนมาทํายาก พยายามเรงปรับปรงุทัง้สวัสดกิาร

และสวสัดิภาพ            

  (เดลินิวส 15 พ.ค. 57 หนา15) 

สืบ นาคะเสถียร คือบทเรียนของไทย 
 เนื่องในวาระ..ครบรอบ 22 ปของการจากไป “สืบ นาคะเสถียร” ตํานานนักอนุรักษผูพิทกัษพงไพร ผู
ยอมสละชีวิตอุทิศตนปกปองผืนปาและบรรดาสัตว กระทั่งสรางแรงกระตุนใหสังคมหันมาใหความสําคัญสัตว
ปาและธรรมชาติอยางจรงิจงั คอลัมน “นานาสาระ” จึงใครพาทุกทานรวมรําลึกถึงคุณงามความดี ทีบุ่รุษทาน
นี้ไดฝากไวกับสงัคมไทย...! (กองบรรณาธิการ. 2 เดือนตุลาคม 2555 . บทเรียนของประเทศไทย.ชีวิตตองสู.
๔(60). 20.) 
 

 

 

เผยปญหาขาดแคลนพิทักษปา คาจางไมคุม      

 แม้ว่าในปัจจบุนั เจ้าหน้าที�พิทกัษ์ป่าจะได้รับการยอมรับและยกระดบัความสําคญั ในการ

ทํางานเพิ�มขึ �นจากเดิม เนื�องจากมีการเผยแพร่เรื�องราวการทํางานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที�พิทกัษ์ป่าให้

สงัคมได้รับรู้ ผู้คนส่วนใหญ่จึงหนัมาให้ความสนใจและให้การสนบัสนนุ กรมอทุยานแหง่ชาติสตัว์ป่า

และพนัธุ์พืช ได้พยายามแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ �น ไม่ว่าจะเป็นเรื�องตกเบิก รายได้น้อยมากเมื�อเทียบกบั

ภารกิจ หรือสวสัดิการ สวสัดิภาพ                                                                                               

  (ไทยรัฐออนไลน 25 เม.ย. 2558 16:30) 

มูลนิธิสืบฯแนะใหการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตเิปนนโยบายของชาต ิ                                       
  ดานองคกรพัฒนาเอกชนทีท่ํางานดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ อยางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

นายภาณุเดช เกิดมะลิ รองเลขาธิการมลูนิธิสบืนาคะเสถียร ไดเสนอแนวทางการแกปญหาของเจาหนาที่พิทักษ

ปา วา รัฐตองกําหนดใหงานอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ ใหความสําคัญเปนนโยบายของชาติ เพือ่จะสามารถ

แกไขปญหาไดทั้งระบบ รวมทั้งตองมีการสรางแรงจงูใจในการทํางาน ดวยระบบการจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ มี

คาตอบแทนที่เหมาะสม มสีวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดีดวย                                                                            

(ขาวทั่วไป หนังสือพิมพไทยโพสต  อาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558 หนา 14 )  



 
 

 
 

อส. แถลงผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557     

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดกีรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แถลงผลการดําเนินงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ หอง 101 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มี

ภารกิจดานอนรุักษ สงวน ฟนฟู และดูแล ปองกันการบุกรุกทําลายปาในพื้นที่ปาอนรุักษ และบรหิารจัดการ

ดานสัตวปาและพันธุพืช มีพื้นทีร่ับผิดชอบ 73 ลานไร แบงเปน อุทยานแหงชาติ 127 แหง เขตรักษาพันธุสัตว

ปา 58 แหง เขตหาลาสัตวปา 67 แหง อุทยานแหงชาติเตรียมประกาศ 20 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปาเตรียม

ประกาศ 2 แหงเขตหามลาสัตวปาเตรียมประกาศ 3 แหง วนอุทยาน 111 แหง สวนพฤกษศาสตรและ สวน

รุกขชาติ 71 แหง แบงสวนราชการเปน 9 สํานักสวนกลาง 16 สํานักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ 5 สาขา 2 กอง 2 

กลุม                                                                                                                                             

  ( เดลินิวส 16 กันยายน 2557 หนา 1) 

ผูปดทองหลังพระอีกคนที่คนไทยไมเคยพดูถึง ผูพิทกัษปา 

 แมมีผูคนจํานวนมากกําลงัทําลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางออม แตก็ยังมีกลุมคนผูเสียสละอีกกลุม
หนึ่งทีก่ําลงัปฏิบัตหินาที่ในการปกปอง อนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบรูณของธรรมชาติอยูเชนกันพวกเขา
เหลานั้นคือ “เจาหนาที่พทิักษปา”วันนี้หรือ 31 กรกฎาคมของทุกปคือวัน “วันผูพิทักษปาโลก” 
การเปนผูพิทักษปานั้นจําเปนทีจ่ะตองมีความพรอมจํานวนมาก ไมใชแคเพียงทางดานรางกายแตตองรวมไปถึง
สภาพจิตใจที่แข็งขันและความมุงมั่นทีเ่ต็มเปยม ประเทศไทยขอเปนตัวแทนคนไทยทุกคนทีม่ีจิตใจรักธรรมชาติ 
รวมตระหนักถึงความสําคัญของเจาหนาทีผู่พิทักษปา ที่รวมสรางอนาคตที่มนุษยและธรรมชาติสามารถอยู
รวมกันไดอยางยั่งยืน         
 (ธวชัชัย สันตสุิข.(2552). ป่าไม้ของประเทศไทย . กรุงเทพฯ.โอ.เอส.พริ�นติ�ง เฮ้าส์.) 

โครงการพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต                                                                                           
  พระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินานาถ พระราชทานแกราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษปา บานสรางถอนอย ตําบลสรางถอนอก อําเภอตัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๘  
"ขาพเจาถือวาวันนี้ เปนวันที่เปนมิง่มหามงคล ที่ประเทศไทยไดมีประชาชน เปนจํานวนมากที่อาสา ที่จะ
ปกปองรกัษาปา ในผืนแผนดินเรา อันทีจ่รงิการปฎิญาณรกัษาปานี้ เปนประโยชนแกพวกเราทกุๆ คน และ
ลูกหลานของเราในอนาคต เพราะเมืองไทย ไมมีแหลงน้ําจืดที่ไหนเลย นอกจากปา ปาเปนแหลงน้ําจืด ปาเปน
ที่เกบ็ขังน้ําบริสทุธิ์ สําหรับพวกเราไดทํามาหากิน ไดบรโิภค เผื่อวาผืนดินของเรานี้ จะไดเปนผืนดินทีเ่ปน
ประโยชน ใหชีวิตของพวกเราอยางแทจริง ทีเ่ราเปนนักเกษตรกรรม, กสิกรรม ถาขาดตนไม ขาดปา เราก็ขาด
ความชุมช้ืน                                                                                                                           
 จากพระราชปณิธานของ สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถ ที่ทรงมพีระราชประสงคให "คน" 



 
 

 
 

กับ "ปา" อยูรวมกันไดอยางสันตสิุข โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทําใหราษฎรทุกหมูเหลา ตางสํานกึในพระ
มหากรุณาธิคุณ ไดรวมแรงรวมใจกัน อนุรักษทรัพยากรปาไม ใกลชุมชน เปนผลใหปาไม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มรักษาไวไดมากขึ้น จึงไดพระราชทาน แนวพระราชดําริใหราษฎร อยูรวมกบัปาไม
อยางสันตสิุข พึ่งพาอาศัยซึง่กันและกัน โดยชุมชน/หมูบาน ไดมีการจัดตัง้องคการ ในการรวมกันดูแลรักษาปา 
และสภาพแวดลอม แหลงตนน้ําลําธาร                                
 (http://www.tv5.co.th/queen54/speech04.html สืบคนวันที่ 22 กันยายน 58 ) 

 

 

 

ปา                                                                                                                                          

 ปาไม เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย  มนุษยสามารถใชประโยชนจากปา

ไมเพื่อการดํารงชีพทั้งในดานอุปโภคบริโภค  เชน  ใชเปนอาหาร  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค  เปนสถานทีส่ัตวปา

ใชเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย  นอกจากนี้ปาไมยังเปนแหลงตนน้ําลําธาร  รักษาความชุมชื้นของดิน  ดูดซับนํ้า  

ลดการพังทลายและการกัดเซาะหนาดินที่อุดมสมบูรณ  ชะลอการไหลของน้ํา  เปนแหลงรักษาสภาพแวดลอม  

เอื้ออํานวยในการเกิดฝน  ลดการระเหยของน้ํา  เปนแหลงกักเก็บปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ ซึ่ง

เปนตัวการสาํคัญทีก่อใหเกิดการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ   มนุษยยังสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรปา

ไมเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ  จึงนบัไดวาปาไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอทุกชีวิตในโลก  

(61.19.241.70/rkj/uploadword/691398.doc สืบคนวันที่ 22 กันยายน 58 ) 

นักวิชาการกระตุนรัฐแกปญหาทําลายปา หวั่นแยลงหลังเปดอาเซียน 
 นักวิชาการ ม.เกษตร เปดเวทเีสวนา "ทําลายปา กระทบสิง่แวดลอม" หวังกระตุนรฐับาลฟนฟู
ธรรมชาติอยางยัง่ยืน หวั่นทรัพยากรนอยลง หลงัเปดประเทศอาเซียน... 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 57 นักวิชาการ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดเวทอีภิปรายเชิงวิชาการ ผล
ของการทําลายปาตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบตอเนื่องตอสิ่งแวดลอม ผลผลิตทาง
การเกษตร เนื่องจากเห็นวา ภูมิภาคเอเชียถือเปนพื้นทีท่ี่จะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนมากทีสุ่ด โดย
องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF ) ระบุวา กรงุเทพมหานครมีความเสี่ยงระดบั 5 จาก 10 ระดับ   
 ในการเสวนาครั้งนี้ มี ดร.สมชาย ใบมวง ผูตรวจราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดร.สุรางค เธียรหริัญ ผูอํานวยการกลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม กรมอทุยาน
แหงชาติฯ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.
ดร.เอจ็ สโรบล ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารวมอภิปราย 
 รศ.ดร.บัญชา กลาวถึงระดับของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอทรัพยากรดิน
และผลผลิตทางการเกษตร โดยชี้ใหเห็นวา หากเปดประเทศอาเซียนแลว จะเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา เพราะจะ
มีการแขงขันดานอุตสาหกรรม และตองใชทรัพยากรน้ํามากขึ้น เชน ตองลดทํานาปรงัในรอบป  



 
 

 
 

 อยางไรก็ตาม เวทเีสวนาในครัง้นี้ ตองการใหัเห็นวานโยบายและหนวยงานของรัฐบาลยงัไมมีการ
ตื่นตัวเทาที่ควรกับการฟนฟูธรรมชาติ แมแตทรัพยากรน้ําก็ไมสามารถบริหารเพื่อใหรองรบักบัการเกษตรได
อยางทั่วถึง ซึ่งในการฟนฟูธรรมชาติเหลานี้ เปนเรื่องที่ตองใชเวลากวา 10 ป ในการฟนฟูธรรมชาติใหคงอยู
และเพียงพอ. 

 ( ไทยรัฐออนไลน 6 ก.พ. 2557 18:05) 

 

สถานการปา         

           ปจจุบันปาไมถูกทําลายไปจํานวนมาก การทําลายปาไมนอกจากจะทําใหปริมาณไมทีจ่ะใช

ประโยชนทางเศรษฐกิจลดลงโดยตรงแลว ยังเปนผลที่ทําใหเกิดความสูญเสียตอสิ่งแวดลอมและทรพัยากรอยาง

มากมายอีกดวย เปนที่ทราบกันดีวาปาไมชวยทําใหอากาศชุมชื้นเพราะปาไมจะชวยเก็บน้ําไวได ทําใหเกิดตน

น้ําลําธารและกระแสน้ําไหลไปตามปกติ ชวยปองกันการพังทลายของหนาดิน ชวยทําใหดินอุดมสมบรูณ 

นอกจากนีป้าไมยังชวยทําใหเกิดพืชพันธุไมอื่นและสัตวปา         

   (กรมปาไม.(5 พฤษภาคม 2549). การอนุรักปาไม. ชีวิตตองสู. 5(12). 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

บทท่ี ๓                                                                                                      

วิธีการดําเนินงาน 

 การจัดทําโครงงานเรื่องนีเ้ปนการวิจัยเลก็ๆของนกัเรียนและเปนโครงงานทฤษฎีเพื่อการศกึษาผลการ
เรียนรูแบบโครงงานกลุมสารการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีซึง่ผูการศึกษาไดนําเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี ้                                                                                                  
 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางคกู หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการทําโครงงานโดยดําเนินการตามปฏิทินการทํางานดังนี ้

เวลาที่ปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ประดิษฐ ครูที่ปรึกษา 
14 พ.ค.58 รวมกลุมตั้งคณะกรรมการ หองเรียน  
21พ.ค.58 กําหนดช่ือเรื่อง หองเรียน  
28พ.ค.58 วิเคราะหวิจารณหัวขอโครงงาน นอกหองเรียน  

4-11มิ.ย.58 เขียนเคาโครงงาน นอกหองเรียน  
18มิ.ย.58 ศึกษาการเขียนบทที่ 1 นอกหองเรียน  
25มิ.ย58 การเขียนบทที่ 1 นอกหองเรียน  
2ก.ค.58 การเขียนบทที่ 1 นอกหองเรียน  
8ก.ค.58 ศึกษาการเขียนบทที่ 2 หองเรียน  
15-22-29
ก.ค.58 

การเขียนบทที่ 2 นอกหองเรียน  

5ส.ค. 58 เขียนบรรณานุกรมเต็มรูปแบบ หองเรียน  
12-19-26-2

ก.ย58 
การเขียนบทที่ 2 นอกหองเรียน  

9ก.ย.58 ศึกษาการเขียนบทที่ 3 หองเรียน  
16ก.ย58 ศึกษาการเขียนบทที่ 4-5 หองเรียน  
28ก.ย.58 สรุปรายงานการเขียนโครงงาน 5 บท หองเรียน  



 
 

 
 

บทท่ี  ๔ 

ผลการศึกษา 

การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาโครงงานประเภททฤษฎีเรื่องอาชีพ เจาหนาที่ปาไม                       

ไดผลศึกษาดังน้ี                                        

               เจาหนาที่ปาไม เปนผูประกอบกจิทางวนศาสตร ซึ่งเปนศาสตร ศิลปและวิชาชีพในการจัดการปา

ไม เจาหนาทีป่าไมมสีวนรวมกบักจิกรรมหลายประเภท ทั้งการทําไมซงุ การฟนฟรูะบบนเิวศและการจัดการ

พื้นที่คุมครอง เจาหนาที่ปาไมจัดการปาไมเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ทั้งการสกัดวัตถุดิบโดยตรง สันทนาการนอก

อาคาร การอนรุักษ การลาสัตวและความงาม การจัดการปาไมที่กําลงัอุบัติข้ึนมทีั้งเพื่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การแยกคารบอนและคุณภาพอากาศ                             

 แมหลายคนสับสนบทบาทของเจาหนาที่ปาไมกบัของคนตัดไม แตเจาหนาทีป่าไมสวน

ใหญมิไดสนใจเฉพาะการทําไมซุงเทานั้น แตยังสนใจการจัดการปาไมอยางยั่งยืน เพือ่ จัดหาสินคาดีที่สุดใน

ปริมาณมากทีสุ่ดในระยะยาว 

ผลการศึกษาอาชีพปาไมในชุมชน 

 

 

 

 

กราฟแสดงผล 

*สถิตท่ีใชในการรายงานผลการศึกษา รอยละ 

ลําดับ หมูบาน/ตําบล รอยละ 
1 บานซาติโพธิ์นอย ตําบลพิมาย

เหนือ 
0 

2 บานสนวน ตําบลโพธ์ิศร ี 0 
3 บานหนองบัวตาคง ตําบลกู 1 
4 บานสําโรงปราสาท ตําบลสําโรง

ปราสาท 
2 

5 บานตามุง ตําบลสําโรงปราสาท 0 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
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การศึกษาคนควานี้ผูศกึษาไดกําหนดวัตถุประสงคไว  ดังนี ้

  1.เพื่อศึกษาพฒันาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  2.เพื่อศึกษาแหลงปาไมในทองถิ่นและที่อื่นๆ 

  3.เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัติของเจาหนาที่ปาไม  

สรุปผล 

      การศึกษาอาชีพผูพิทกัษปาทําใหทราบวา อาชีพผูพทิักษปาไม คือ ผูพิทักษปาทีท่ําหนาที่ในกรมอุทยาน

แหงชาติ สวน คือผูพิทักษปาในกรมปาไม ประเทศ อื่น ๆ ใช คําวา หรือ เพื่อเรียกอาชีพน้ี คําจํากัดความซึ่ง

อธิบายลักษณะงานของเจาหนาทีพ่ิทักษปาก็คือ “ผูทําหนาที่ปกปองมนุษยใหพนจากภัยธรรมชาติ และการ

ปกปองธรรมชาติใหพนจากการทําลายของมนุษย” ซึ่งการทาํหนาที่พิทกัษปาจะตองใชความรู ความชํานาญ

หลากหลายสาขา ไมวาจะเปนธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม กฎหมาย เปนตนหนาที่ของ

เจาหนาที่พิทกัษปาในปจจบุัน 

ขอเสนอแนะ 

     ในปจจุบันมกีารบกุรกุปามากขึ้นทําใหการปฏิบัตหินาทีข่องเจาหนาทีป่าไมเปนไปดวยความอยากลําบาก

ทั้งการที่จะปกปองผืนปาของแผนดินไทยไวและการเพิ่มพื้นที่ปาซึง่ตองทําควบคูกันไปเปนการอยากทีจ่ะทํา

สองอยางนี้ใหไดสมบรูณแบบ 
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http://office.csc.ku.ac.th/woodland/index.php/2013-11-18-06-36-6/122-2014-01-20-14-

 06-29สืบคนวันที่ 16 กันยายน 58                                          

www.dnp.go.th/research/Knowledge/typ forest.html สืบคนวันที่ 16 กันยายน 58  

 www.tourdoi.com/nature/forest.htm.สืบคนวันที่ 16 กันยายน 58 
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  นางสาวอรวรรณ  สมบตัิวงค          นายวุฒิชัย  งามนกั 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

      นางสาวยุพารตัน  สีสัน  

       นายจินตจุฑา  ทองเลิศ 

     นางสาวจรรยวรรธน  อนิทรตา 



 
 

 
 

 

 

 


