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ผู้อ ำนวยกำรศนูย์วจิยัป่ำไม ้คณะวนศำสตร ์

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ป่ำเมอืงเหนือ:
นิเวศวทิยำ ไฟป่ำและกำรฟืน้ฟู

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอำสำ” ตำมโครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564



Outline 

ควำมส ำคญั สถำนกำรณ ์นิเวศวทิยำป่ำเมอืงเหนอื

• ป่ำเตง็รงั
• ป่ำเบญจพรรณ
• ป่ำดบิเขำ
• ไร่หมนุเวยีน

นิเวศวิทยำของไฟและผลกระทบในป่ำเมืองเหนือ

กำรฟื้นฟปูำ่: ตัวอย่ำงประสบกำรณ์



สถำนกำรณป์ำ่ไมข้องโลก ประเทศและภำคเหนอื“
”





พื้นที่ป่ำไมข้องโลก
Region

Forested area 
(km2)

% of land area

World 39,000,000 26.19%
West Asia (Middle East and Arabia) 36,600 01.00%
Polar regions (Russia, Scandinavia and North America) 13,800,000
Latin America and the Caribbean 9,640,000 45.67%
European Union 1,600,000 35.00%
East Asia and the Pacific 7,332,000 35.18%
Canada and the United States 4,680,000 26.00%
Australia 1,470,832 19.00%
Africa 6,500,000 21.80%

Source: Wikipedia

พ้ืนท่ีโลก: 148,940,000 km2



10 ประเทศที่มพีืน้ที่ปำ่ไม้มำกที่สดุในโลก
Country Forested area (km2) % of land area

Russia 7,762,602 45.40%
Brazil 4,776,980 56.10%
Canada 3,101,340 31.06%
United States 3,030,890 30.84%
China 1,821,000 18.21%
Australia 1,470,832 19.00%
Democratic Republic of the Congo 1,219,326 52.00%
Argentina 945,336 34.00%
Indonesia 884,950 46.46%
India 778,424 23.68%

Source: Wikipediaพื้นทีป่ระเทศไทย: 514,000 ตร.กม.



พื้นที่ป่ำไมใ้นกลุม่ประเทศ ASEAN
Countries

Forest

Area (km2) % of land area
Cambodia 93,350 51.56% 
Indonesia 884,950 46.46% 

Laos 170,000 71.60% 
Malaysia 195,200 59.50% 
Myanmar 430,560 63.64% 
Philippines 71,620 23.87% 
Thailand 147,620 33.00% 
Vietnam 123,000 37.14% 

Brunei Darussalam 2,780 48.22% 
Singapore 20 3.00% 

Source: www.wikipedia.com



พื้นที่ป่ำไมข้องประเทศไทย (ตร.กม.)

ภำค พื้นที่ภำค พื้นที่ป่ำ %
เหนือ 169,644.3 95,074.74 56.04
ตะวันออกเฉียงเหนือ 168,854.4 27,555.54 16.32
ตะวันออก 36,502.5 8,033.4 21.01
กลำง 67,398.7 20,089.04 29.81
ใต้ 70,715.19 20,832.92 27.03
รวมท้ังประเทศ 513,115 171,585.7 33.44
Source: กรมป่ำไม้





พื้นท่ีป่ำภำคเหนือ



กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำภำคเหนอื (2558-2560)





ระบบนิเวศพ่ึงพำไฟ
ป่ำเตง็รงั
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำสน

ระบบนิเวศอ่อนไหวต่อไฟ
ป่ำดิบช้ืน
ป่ำดิบแล้ง
ป่ำดิบเขำ
ป่ำชำยเลน
ป่ำชำยหำด
ป่ำพรุ



นิเวศวทิยำปำ่ไมภ้ำคเหนือ



• พบอยู่ในช่วงควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลระหว่ำง 800-1,000 เมตร 

• เป็นป่ำโปร่ง ต้นไม้ท้ังหมดมีกำรผลัดใบในฤดูแล้ง ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรำย
• พันธุ์ไม้ส ำคัญ : สัก แดง ประดู่ มะค่ำโมง และชิงชัน ขึ้นปะปนกับไผ่

• ไม้พื้นล่ำง : ไผ่ชนิดต่ำงๆ ไผ่ซำง ไผ่หก ไผ่บง ไผ่ไร่ ฯลฯ

ป่ำเบญจพรรณหรอืปำ่ผสมผลดัใบ (Mixed deciduous forest) 







• มักพบอยู่ในบริเวณท่ีมีควำมช้ืนต่ ำโดยกระจำยตัวอยู่ตั้งแต่ในบริเวณท่ีรำบจนขึ้นไปถึง 800-900 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล 

• เป็นป่ำผลัดใบมีไม้วงศ์ยำง (Dipterocarpaceae) และป่ำชนิดนี้เกิดจำกกำรฟื้นตัวของป่ำท่ีถูกไฟเผำท ำลำยบ่อย 
• พันธุ์ไม้ส ำคัญ : เต็ง รัง เหียง พลวง กรำด พะยอม ติ้ว แต้ว ฯ   เต็งรังผสมสน

• ไม้พื้นล่ำง : ปรง มะพร้ำวเต่ำ หญ้ำเพ็ก ฯลฯ

ป่ำเตง็รงั (Deciduous Dipterocarp Forest) 



Forest fire and control (01306431)









• พบยู่ในช่วงควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลระหว่ำงตั้งแต่ 700 msl ขึ้นไป 

• พบไม้สนสองใบ สนสำมใบ ขึ้นปะปนกับไม้ป่ำเต็งรัง หรือป่ำดิบเขำ

• ป่ำเต็งรังผสมสน ป่ำสนผสมก่อ
• ป่ำสนบ้ำนวัดจันทร์ ป่ำสนภูกระดึง ป่ำสนภูกุ่มข้ำว ป่ำสนทุ่งแสลงหลวง

ป่ำสน (pine forest) 





พื้นที่ป่ำสนในประเทศไทย

ปี พ.ศ. พื้นทีป่ำ่สน (ตร.กม.) ร้อยละของ
พื้นทีป่ำ่ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม

2525 2018 144 2162
2541 1620 19.75 1639.7

5
1.38

2559 ???? ???? ????



สถำนภำพป่ำสนในประเทศไทย

ป่ำสนในประเทศไทย

พื้นท่ีป่ำอนุรักษ์**

อุทยำนแห่งชำติ

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ

พื้นท่ีป่ำต้นน้ ำ

สวนป่ำไม้สน

กรมป่ำไม้

กรมอุทยำนแห่งชำติฯ

ออป.

พื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำสนโครงกำรหลวง
บ้ำนวดัจนัทร์



ป่ำสนโครงกำรหลวงบำ้นวดัจนัทร์
• ได้รับงบประมำณจำกรัฐบำล ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อด ำเนินงำนโครงกำรปลูกป่ำแผนใหม่ 

• โดยขยำยแปลงปลูกป่ำในรูปแปลงปลูกป่ำสำธิตโดยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ปีละ 100
ไร่ 

• จัดสรรให้รำษฎรเข้ำเป็นสมำชิกปลูกป่ำ ปีละ 25 ครอบครัว ๆ ละ  40 ไร่
• มีรำษฎรชำวไทยภูเขำอำศัยอยู่และมีวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ กำรพึ่งพิงทรัพยำกรท่ีเก่ียวข้องกับไม้
สน 

• แต่กำรด ำเนินกำรปลูกป่ำในปัจจุบันยังไม่มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ไม้สน 
• ไม้จำกธรรมชำติจ ำนวนมำกเริ่มมีอำยุมำก บำงส่วนถูกฟ้ำผ่ำยืนต้นตำย 
• ในขณะท่ีต้นสนหลำยต้นมีกำรเจำะเก็บไม้เก๊ียะท่ีไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรท ำให้ต้นสนหลำยต้น
เสื่อมโทรมลง 

• และในระยะยำวพื้นท่ีป่ำแห่งนี้อำจเสื่อมโทรมลงหำกไม่มีแนวทำงกำรปลูกและกำรจัดกำรท่ี
เหมำะสม





• เป็นป่ำท่ีอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป

• ปกคลุมบนยอดเขำสูง อำกำศค่อนข้ำงหนำวเย็นตลอดปี เป็นป่ำต้นน้ ำล ำธำร

• ในประเทศไทยแบ่งย่อยได้ 2 สังคมย่อย 

- ป่ำดงดิบเขำระดับต่ ำ (Lower montane forest)

- ป่ำดงดิบเขำระดับสูง (Upper montane forest)

• พบได้ในทุกภำคของประเทศไทย 

• พันธุ์ไม้ส ำคัญ : ไม้วงศ์ก่อ และพืชเมล็ดเปลือย นำงพญำเสือโคร่ง 

ป่ำดิบเขำ (Hill Evergreen Forest) 







ไร่หมนุเวยีน



Swidded farm practice

1. Fallow land

2. Select site

3. Slash
4. Burn

5. Planting

7. Havesting

https://pantip.com/topic/33074848

http://natureproducts.net/Agriculture

http://www.iwmi.cgiar.org

ที่มา: Kafle (2011)

http://oknation.nationtv.tv/

6. Weed control

http://www.doa.go.th















ท้าซ ้าที่เดิมทุกปี









นิเวศวทิยำของไฟในปำ่ผลดัใบ



พื้นที่ไฟไหม้ภำคเหนอืป ีพ.ศ. 2559

Source: GISTDA

10 ล้ำนไร!่!!!



จังหวดั
ป่ำอนรุกัษ์ เขต สปก. ป่ำสงวน

แห่งชำต ิ
พื้นทีร่มิ
ทำงหลวง 

พื้นที่
เกษตร 

ช ุมชนและ
อ ื่นๆ 

จ.เชียงรำย 12525.33 14,360 73,255 183 30,422 3,497 134,243 

จ.เชียงใหม่ 405888.3237,323 317,662 214 7,111 14,365 782,563 

จ.ตำก 602451.91 28,157 494,544 906 19,054 32,756 1,177,869 

จ.น่ำน 216730.677,915 220,585 285 9,476 7,726 462,717 

จ.พะเยำ 171896.457,287 57,946 162 12,017 8,484 257,793 

จ.แพร่ 76615.38 14,470 209,258 148 5,305 7,736 313,533 

จ.แม่ฮ่องสอน 832058.641,378 438,361 320 13,569 14,013 1,299,699 

จ.ล ำปำง 198557.55 75,431 478,720 1,129 19,243 27,313 800,393 

จ.ล ำพูน 126949.623,318 107,429 253 4,776 6,478 249,203 
รวม 2643673.87 189,640 2,397,760 3,600 120,972 122,368 5,478,015 





ระบบนเิวศท่ีมีควำมเกีย่วขอ้งกบัไฟ

Source: Shlisky et al. (2007)

Fire-dependent ecosystem: 53%
Fire-sensitive ecosystem: 22%
Fire-independent ecosystem: 15% 



บริบทของไฟปำ่ทีเ่กีย่วข้องกับกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ
• ฤดูไฟป่ำยำวนำนขึ้น

• จ ำนวนวันท่ีสภำพอำกำศท่ีเหมำะสมต่อกำรเกิดไฟมีมำกขึ้น

• ไฟมีควำมรุนแรงขึ้น

• เกิดฟ้ำผ่ำบ่อยขึ้น

• พื้นท่ีเสี่ยงภัยไฟป่ำมีมำกขึ้น

• ควำมยำกในกำรดับไฟป่ำสูงขึ้น

• ไฟป่ำมคีวำมถีส่งูขึน้

• กำรเกิดไฟป่ำจำกสำเหตุของกิจกรรมมนุษย์สูงขึ้น
• สภำพสังคมพืชและเช้ือเพลิงเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำมำกขึ้น

• เพิ่มควำมยำกล ำบำกในกำรจัดกำรและควบคุมไฟป่ำ

Sources: Flannigan and Van Wagner (1991), Price and Rind (1994), Stocks et al. (1998), Wotton and Flannigan (1993), Flannigan et al. (2005),
Mouillot et al. (2002), Wotton et al. (2003), Wotton et al. (2005), Flannigan et al. (2009), Fried et al. (2004), Hennessy et al. (2005),

Goldammer and Price (1998)

ลักษณะของไฟปำ่ส ำคญั
ที่เปล ีย่นแปลงไปจำก
“Climate change”



สำมเหลีย่มไฟ: Fire triangle

Combustion:(C6H10O5)n + O2 + ignition source heat                 CO2 + H2O + heat

Heat:
conduction, convection, radiation, mass transport, vaporization, condensation

กำรเผำไหม้เป็นขบวนกำรย้อนกลับของขบวนกำรสังเครำะห์แสง



สิ่งแวดลอ้มไฟ (Fire environment)
สภำพกำรณ์รอบๆ บริเวณที่เกิดไฟซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของไฟ

- ไม่ผันแปรตำมเวลำ
- ผันแปรตำมพื้นท่ี

- ผันแปรตำมเวลำ
- ผันแปรตำมพื้นท่ี

- ผันแปรตำมเวลำ
-ผันแปรตำมพื้นที่
-สำมำรถจัดกำรได้

▪ควำมสูงของพ้ืนท่ี
▪ Latitude
▪ทิศด้ำนลำด
▪ควำมลำดชัน
▪ รูปร่ำงของภูมิประเทศ

▪ ควำมชื้นในบรรยำกำศ
▪อุณหภูมิ
▪ลม

▪ ลักษณะของอนุภำคเชือ้เพลิง
▪ ลักษณะแหล่งเชื้อเพลิง
▪ควำมชื้นเชื้อเพลิง



Adaptation traits of plant
กำรปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่มีไฟ



Adaptation traits

ข้ึนกับ ชนิด อำยุ ช่วงเวลำ 
• Flowering, forming seed, growing season, low 

reserved carbohydrate 

ควำมหนำของเปลือก
• Critical temperature for plant tissue
• Bark thickness of 1-1.3 cm (Wright and Bailey, 

1982)
• Position on tree trunk
• Tends to be relatively thin in young tree, 

becomes thicker as plant mature, and finally 
declines with senescence.



ตัวอยำ่งตน้ไม้เปลอืกหนำ
• แดง 
• ยำงกรำด 
• ประดู่ 
• สนสองใบ



Adaptation traits

• Location of meristemsกำรป้องกันตำ

• Hard seedcoat, soil seed bank: soil temp. duration of heating, seed position
• Fire destroy dormancy of seed: heat and smoke

กำรกระตุ้นกำรงอกของ
เมล็ด

• rhizome, lignotuber, root sucker: buried in the soil
• Soil is the efficient insulating material 
• Generally related to plant age, stem size, season, fire frequency and fire severity

กำรแตกหน่อ



ควำมสำมำรถในกำรแตกหน่อของพนัธไุม้ปำ่
เต็งรงั ในพื้นทีม่คีวำมถีก่ำรเผำแตกตำ่งกนั



Rhizome 



Adaptation traits

• กำรโปรยเมล็ดหลังไฟไหม้
• Keep seed on tree
• serotinous cone
• Seed fall on a seedbed

• กระตุ้นเมล็ดท่ีฝังอยู่ในดินให้เกิดกำรงอก
• กระตุ้นกำรออกดอก

• Monocotyledon:





Fire 









Fire 















ป่ำเต็งรัง (dry 
dipterocarp forest)

• Plant characteristics

• Bark
• Coppicing
• Seed 

characteristics
• Seed dispersal
• Leave shading and 

fuel characteristics
• Site fertility:

• Nutrient dynamics
• Soil properties



ป่ำเต็งรัง (dry 
dipterocarp forest)

• Fire causes:
• Natural ?
• Anthropogenic

• Current fire regime:
• Low intensity, high frequency, 

patch damaged area
• Annual or too frequent burning

• Appropriate burning frequency: 
• 1-2 times per decade 

(Wanthongchai, 2008)



Burning DDF for 
Melientha suavis shoot



ป่ำผสมผลัดใบ (mixed 
deciduous forest)

• Plant characteristics
• Bark
• Coppicing
• Seed characteristics
• Seed dispersal
• Leave shading and fuel 

characteristics: bamboo

• Site fertility:
• Nutrient dynamics
• Soil properties



ป่ำผสมผลัดใบ (mixed 
deciduous forest)

• Fire causes:
• Natural ?
• Anthropogenic

• Current fire regime:
• medium intensity, relatively high 

frequency 
• Annual or too frequent burning

• Appropriate burning frequency: 
• ………………..?

Forest fire and control (01306431)



ป่ำสน (pine-related forest)

• Plant characteristics
• Bark
• Coppicing
• Seed characteristics
• Seed dispersal
• Undergrowth characteristics: grass
• seedling adaptation: “grass stage” P. 

latterii
• Site fertility:

• Nutrient dynamics
• Soil properties



ป่ำสน (pine-related 
forest)
• Fire causes:

• Natural ?
• Anthropogenic

• Current fire regime:
• medium intensity, high frequency 
• Annual or too frequent burning

• Appropriate burning frequency: 
• ………………..?





Resin tapping 

Pinus latteri
Pinus kesiya



Mushroom: Astraeus hygrometricus





เผำบ่อยเกินไป
สวนสนภูกุ่มข้ำว อุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว



โครงงำนวิจัยระดับปริญญำตรี
เรื่อง กำรประเมินพฤติกรรมไฟย้อนหลังและกำรรอดตำยของไม้ยืนต้นในป่ำดบิ
เขำภำยหลังเหตุกำรณ์ไฟไหม้
บริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย ปี 2563
โดย นิสิตคณะวนศำสตร์ ภ ำควิชำวนวัฒนวิทยำ

ปี กำ ร ศึกษำ 2563











เก็บข้อมูลเดือนกรกฎำคม
ภำยหลังเหตุกำรณ์ ไฟ ไหม้ 4 เดือน

วำงแปลงเก็บข้อมูลขนำด 20X20 ม .  ทั้ งหมด 12 แปลง

บันทึกจ ำนวนไม้ ยืนต้นที่พบทั้งหมดและจ ำนวนไม้ ยืนต้นที่ตำย





ผลกำรเผำไรห่มนุเวยีนต่อลกัษณะ
อุทกวทิยำและกำรชะลำ้งพงัทลำย



กำรหมุนเวียนของน้ ำ
(Hydrologic cycle)



ฝนที่ตกลงมำ
• A: Interception
• B: throughfall
• C: stemflow..



กำรใชท้ี่ดนิตอ่สมดลุน้ ำบรเิวณดอยปยุและทุ่งจอ้

ร้อยละของน้ ำจำกฝนทีต่กลงมำ
ป่ำดิบเขำ ป่ำปลูก ไร่เล่ือนลอย เกษตรกรรม

น้ ำท่ำ 65% 22% 6.8% 60%
กำรระเหยของน้ ำ 35% 77% 93% 39%
กำรไหลของน้ ำในล ำธำร 12 เดือน 12 เดือน 4 เดือน 12 เดือน

ที่มำ: สำมคัคแีละคณะ (2526)

กำรปกคลมุเรอืนยอดของปำ่ธรรมชำติ ไรห่มนุเวยีนปทีี่ 1, 3 และ 5 มคีวำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมี
นยัส ำคญัยิง่ทำงสถติิ (p<0.01) โดยมคีำ่อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 67.73-91.67 โดยกำรปกคลุม
เรือนยอดมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เมือ่ไรห่มนุเวยีนมีอำยมุำกขึน้ (กัญญำลักษณ,์ 2561)



กำรสญูเสยีดนิในปำ่และไรเ่ลือ่นลอย
Soil bulk density (g.cm-3) Soil loss (ton.ha-1)

ป่ำดิบเขำธรรมชำติ 0.56 19.6

สวนป่ำสนสำมใบ 0.64 14.7

ไร่เล่ือนลอย 0.90 81.9
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ท่ีมำ: พรพรรณ และ สุชิลำ



ปริมำณตะกอนที่เกดิจำกกำรเผำไร่ขำ้วโพดพืน้ที่สงู จ น่ำน

วิธีกำรปลกู ปริมำณตะกอนดนิทีถู่กชะ
ล้ำง (ตันตอ่ไร)่

ปลูกข้ำวโพดเชิงเดี่ยวและเผำเตรียมพ้ืนที่ปลูก 12.5
ปลูกข้ำวโพดโดยไม่เผำเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูก 5.3
ปลูกข้ำวโพดโดยไม่มีกำรเผำและปลูกถ่ัวในระบบ 5.4

ท่ีมำ: ดำรำกร และคณะ (2557)



กำรฟืน้ฟปูำ่ 
ตัวอยำ่งประสบกำรณ์



“...เจำ้หนำ้ท่ีปำ่ไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ
คนเสียก่อน แล้วคนเหล่ำนั้น  ก็จะพำกัน
ปลูกตน้ไม้ลงบนแผน่ดนิ และรกัษำตน้ไม้ด้วย
ตนเอง...”

พระรำชปรชัญำ 
“ปลูกตน้ไมใ้นใจคน”

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



กำรปลกูปำ่โดยไมต่อ้งปลกู

“...ทิง้ปำ่ไมน้ัน้ไว้ 4 ปี ตรงนัน้ไมต่อ้งท ำอะไรเลย แต่ปำ่
เจริญเตบิโตเปน็ปำ่สมบูรณ์ โดยไมต่อ้งปลกูสกัตน้เดยีว... 

คือวำ่กำรปลกูนัน้ ส ำหรบัอยูท่ีป่ลอ่ยให้เขำขึ้นเอง...”

พระรำชด ำรสัวันที่ 4 ธันวำคม 2537

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



ปลูกปำ่โดยไมต่อ้งปลกู ด้วยวธิกีำร 3 วิธี 
“...ถำ้เลอืกไดท้ีท่ีเ่หมำะสมแล้ว ก็ทิ้งปำ่นัน้ไวต้รงนัน้ ไม่ตอ้งไปท ำอะไรเลยปำ่จะ
เจริญเตบิโตขึน้มำเปน็ปำ่สมบรูณโ์ดยไมต่อ้งไปปลูก เลยสกัตน้เดยีว...”

“...ไมไ่ปรงัแกปำ่หรอืตอแยตน้ไมเ้พยีงแตคุ่ม้ครองใหข้ึ้นเองไดเ้ทำ่นัน้...”

“...ในสภำพปำ่เตง็รงัปำ่เสือ่มโทรมไมต่อ้งท ำอะไรเพรำะตอไม ้ก็จะแตกกิง่ออกมำอกีถงึแม้
ต้นไมส้วยแตก่็เปน็ตน้ไมใ้หญไ่ด.้..”

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



ทฤษฎปีำ่ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง



ป่ำ 3 อยำ่ง ประโยชน ์4 อย่ำง

“...กำรปลูกปำ่ถำ้จะให้รำษฎรมปีระโยชนใ์ห้เขำอยูไ่ดใ้ห้ใชว้ธิปีลกูไม้ 3 อย่ำง
แต่มปีระโยชน์ 3 อย่ำง คือไม้
ใช้สอย…….
ไม้กินได ้…….
ไม้เศรษฐกจิ ... 
ประโยชนอ์ยำ่งที่ 4 คือ ได้ระบบอนรุักษด์นิและน้ ำ...” 

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



ทฤษฎปีลกูปำ่ในทีสู่ง



ปลูกปำ่ในพืน้ทีส่งู

“...ใชไ้มจ้ ำพวกทีม่เีมลด็ทัง้หลำยปลกูบนยอดทีส่งู เมือ่
โตแลว้ออกฝกัออกเมลด็ กจ็ะลอยตกลงมำแลว้งอกเองใน
ที่ต่ ำตอ่ไปเปน็กำรขยำยพันธุโ์ดยธรรมชำต .ิ..”

“...กำรปลกูปำ่ทดแทนจะตอ้งรีบปลกูตน้ไม้ คลมุแนว
ร่องน้ ำเสยีกอ่น เพื่อใหค้วำมชุม่ชืน้แผข่ยำยออกไป...”

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



ปลูกปำ่ตน้น้ ำล ำธำร หรือ ปลูกปำ่ธรรมชำติ

- ปลูกต้นไมท้ีข่ ึน้อยูเ่ดมิ คือ “...ศกึษำดกูอ่นวำ่พืชพนัธุ์
ไม้ดัง้เดมิมอีะไรบำ้งแลว้ปลกูแซมตำมรำยกำรชนดิตน้ไมท้ี่
ศึกษำมำได…้”

- งดปลกูไมผ้ดิแผกจำกถิน่เดมิ คือ “...ไมค่วรน ำไม้
แปลกปลอมตำ่งพนัธุต์่ำงถิน่เขำ้มำปลกูโดยยงัไมไ่ดศ้กึษำ
อย่ำงแนช่ดัเสยีกอ่น…”

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



ปลูกปำ่ทดแทน
“...กำรปลูกป่ำทดแทนจะต้องท ำอย่ำงมีแผนโดย
กำรด ำเนินกำรไปพร้อมกับกำรพัฒนำชำวเขำ ใน
กำรนี้เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ชลประทำนและฝ่ำยเกษตร
จะต้องร่วมมือกันส ำรวจต้นน้ ำ ในบริเวณพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อวำง แผนปรับปรุงต้นน้ ำ และ
พัฒนำอำชีพได้อย่ำงถูกต้อง ...”

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



ปลูกปำ่ตำมไหลเ่ขำ

“...กำรปลูกปำ่ทดแทนตำมไหลเ่ขำ จะต้อง
ปลูกตน้ไมห้ลำยๆ ชนิด เพื่อให้ไดป้ระโยชน์
อเนก ประสงค์ คือ มีทั้งไมผ้ล ไม้ส ำหรบั
ก่อสรำ้ง และไมส้ ำหรบั ท ำฟนืซึง่รำษฎร
จ ำเปน็ตอ้งใช ้เมื่อตดัไปใชแ้ลว้ก็ปลกู
ทดแทนเพือ่หมนุเวยีนทนัท.ี..”

ที่มำ: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงก้ำวยำ่งปีท ี ่121 ของ
กำรป่ำไม้ท ี่มั่นคง” ในกำรประชุมกำรป่ำไม้ประจ ำปี 2559 คณะวนศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์



กำรฟืน้ฟปู่ำ

กำรฟืน้ฟูปำ่ “กำรสรำ้งพืน้ที่ป่ำที่ถกูท ำลำยใหม้ีสภำพใกลเ้คยีงกบัพืน้ที่ป่ำ
ที่เคยมอียูเ่ดมิใหม้ำกที่สดุ”

กำรปลกูปำ่ “กำรปลกูตน้ไม้บนพืน้ที่ท่ีเคยถกูท ำลำย มีทั้งกำรปลกูป่ำ
ชุมชน กำรท ำวนเกษตร และกำรปลกูไมเ้ศรษฐกจิตำ่งๆ”



วิธีกำรฟืน้ฟปูำ่

กำรฟืน้ฟใูหเ้กดิใหม่ (reclamation) “มุ่งฟื้นฟผูลผลติใหก้ลบัมำใหม่อกีครัง้
หลังถกูท ำลำยไปแลว้ ไม่เน้นควำมหลำกหลำย มักใชไ้ม้ตำ่งถิน่ 
หรือไมท้ีท่นตอ่สภำพเสือ่มโทรมไดด้”ี

กำรฟืน้ฟผูลผลติ (rehabilitation) “มุ่งฟื้นฟผูลผลติใหเ้พิม่มำกขึน้ โดยใหม้ีไม้
และสตัวใ์นพืน้ทีเ่ดมิกลบัมำอยูใ่นพืน้ทีบ่ำงสว่น มุ่งหวงัผล
ทำงดำ้นเศรษฐกจิเปน็หลกั ปลูกไมต้ำ่งถิน่ปะปนพอสมควร”

กำรฟืน้ฟรูะบบนเิวศ (restoration) “มุ่งฟื้นฟรูะบบนเิวศดัง้เดมิกลบัคืนมำ 
ทั้งในแงข่องโครงสรำ้งของปำ่ ผลผลติ และควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพ”



รูปแบบกำรฟืน้ฟปู่ำ

ปลูกแบบเลยีนแบบธรรมชำต ิ“มุ่งเน้นปลกูปำ่ในพืน้ทีต่น้น้ ำเสือ่มสภำพ ใช้พันธุไ์ม้
หลำกหลำยทัง้ไม้เบกิน ำ ไม้เด่นน ำ ไม้เด่นรอง ไม้ทนรม่ และไม้พืน้ลำ่ง 
ซึ่งเปน็พนัธุไ์ม้ทอ้งถิน่ของพืน้ทีห่รอืชนดิปำ่นั้นๆ”

• พื้นที่อนรุกัษ์
• พื้นที่ปำ่ชำยเลน
• พื้นที่ปำ่สงวนแหง่ชำติ

รูปแบบปลกูปำ่เลยีนแบบธรรมชำตใินพืน้ทีป่ำ่อนรุกัษ์

รูปแบบปลูกป่ำเลียนแบบธรรมชำติในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ



รูปแบบกำรฟืน้ฟปู่ำ

ปลูกแบบวนเกษตร “เป็นกำรปลกูพชืผสมผสำนระหวำ่งไมป้ำ่และพชืเกษตร/
ปศุสัตว ์ในพื้นทีแ่ละเวลำเดยีวกนัตำมวตัถปุระสงค์หรอืเปำ้หมำยแตกตำ่งกนั”
• ปลูกไม้ปำ่ผสมในลกัษณะบำ้นสวน
• ปลูกไม้ปำ่เปน็แนวเขตหรือลอ้มไรน่ำ
• ปลูกผสมไม้ 3 ชั้นเรอืนยอด เพื่อกำรใชป้ระโยชน์แบบอเนกประสงค์และ

ยั่งยืน
• ปลูกไม้ปำ่สลบัเปน็แถวกบักำรปลกูพชืไร่
• ปลูกไม้ปำ่ผสมไมผ้ล



รูปแบบกำรฟืน้ฟปู่ำ

ปลูกแบบเสรมิปำ่ “เป็นกำรปลกูเสริมปำ่ธรรมชำตทิีถ่กูท ำลำยองค์ประกอบทำง
นิเวศปำ่ไม้บำงสว่น”

ปลูกแบบขัน้บนัได “เป็นรปูแบบกำรฟื้นฟปูำ่ทีเ่หมำะสมในพืน้ทีม่คีวำมลำดชนั
ปำนกลำง ก ำหนดแนวปลกูไปตำมเสน้ระดบัชัน้ควำมสงูโดยใช้
เครื่องมือ A เฟรม ลงทุนค่อนขำ้งสงู เหมำะในกำรน ำไปใชใ้น
รูปแบบวนเกษตรทีม่กีำรปลกูไม้ปำ่ผสมไม้ผล”

ปลูกแบบเสรมิปำ่

ปลูกแบบขัน้บนัได



ผลกำรด ำเนินงำนกำรฟืน้ฟปูำ่ตน้น้ ำ
ณ แปลงปลกูปำ่ PTT-N-58-02/61 

บ้ำนน้ ำปลำมุง ต. แม่นำเตงิ อ.ปำย จ.แม่ฮอ่งสอน
สถำบนัปลกูปำ่และระบบนเิวศ ปตท. 



ต ำบลแมน่ำเตงิ อ ำเภอปำย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน

• ฟื้นฟูป ่ำตน้น้ ำ แบบบรูณำกำรสู่ควำมย ัง่ยนื ล ุ่มน้ ำปำยตอนบน ไหลลงแมน่้ ำสำละวนิ
• ส่ง เสรมิใหช้มุชนปลกูปำ่แบบวนเกษตรผสมผสำน ลดกำรท ำเกษตรเชงิเด ีย่ว 
• ส่ง เสรมิใหเ้กดิกำรด  ำเนนิธรุกจิ SE ด ้วยกำรปลกูกำแฟ โกโก ้ในพื้นท ีส่ ่วนตวั ท ี่อย ูร่อบแปลงปลกูปำ่

2. พัฒนำคณุภำพชวีติและสง่เสรมิอำชพี

Before:2561

After:2662

ฟื้นฟูปำ่ตน้น้ ำ ส ่งเสริมกำรท ำวนเกษตร
แทนกำรปลกูพชืเชงิเดีย่ว เส ้นทำงกำรทอ่งเท ีย่วเชงินเิวศ และวัฒนธรรมชำวไทย
ภ ูเขำ

2.2  คณะกรรมกำรท ีป่รกึษำเพือ่พฒันำพืน้ท ีร่ว่มกัน

2. 1 โครงกำรคนอย ูร่ว่มกบัปำ่อยำ่งย ัง่ยนื
➢ ตั้งกล ุม่อนรุกัษป์ำ่ตน้น้ ำอยำ่งย ัง่ยนื
➢ โครงกำรสรำ้งปำ่สรำ้งรำยได้

▪ ฝึกอบรมสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้
▪ เพำะกล้ำไม้โดยชุมชน
▪ กำรพัฒนำอำชีพบนฐำนควำมรู้ เช่น ปลูก 

กำแฟ ไม้ผล (อะโวคำโด)
▪ นวัตกรรมกำรปลูกและฟ้ืนฟูป่ำ

➢ เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชนและสง่เสรมิดำ้น
กำรตลำด
▪ แปรรูปผลิตภณัฑ ์
▪ สร้ำงเครือข่ำยกำรตลำด 
▪ น ำผลผลิตกำแฟเข้ำรว่มธุรกิจ Amazon 

ผ่ำน PTTSE

➢ ส่งเสรมิกำรรวมกล ุม่อำชพี
▪ กลุ่มท่องเที่ยวเชงินิเวศ
▪ กลุ่มแม่บ้ำน งำนฝีมือ

1. งำนปลกูและฟื้นฟปูำ่ตน้น้ ำ

3. งำนศึกษำวจิยักำรฟืน้ฟปูำ่ตน้น้ ำ
1.  กำรบรกิำรทำงน ิเวศล ุม่น ้ ำจำกพ ืน้ท ีฟ่ ืน้ฟปูำ่โดยโครงกำรปลกูปำ่ ปตท. (Watershed ecosystem services of reforestation areas by PTT forest plantation 
project) บำ้นน ้ ำปลำมงุ ต. แมน่ำเตงิ อ.ปำย จ.แมฮ่อ่งสอน
โดยคณะวนศำสตร ์ม หำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

2. โครงกำรฟ ืน้ฟรูะบบนเิวศปำ่ไมบ้นท ีส่งูโดยใชพ้รรณไมท้อ้งถ ิน่ ณ แปลงปลกูปำ่ PTT-N-58-02/61 บำ้นน ้ ำปลำมงุ ต. แมน่ำเตงิ อ.ปำย จ.แมฮ่อ่งสอน โดยมหำวทิยำลยัแมโ่จ ้
และมหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่



ต ำบลแมน่ำเตงิ อ ำเภอปำย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน

บ ้ำนน้ ำปลำมงุ

บ ้ำนดอยผลี ู

Before:2561
เนื้อท ี ่1 ,300 ไร ่

After:2562

แปลงปลกูป ี 62
เนื้อท ี ่800 ไร ่

แปลงปลกูป ี 63
เนื้อท ี ่200 ไร ่

ช ุมชนรอบพืน้ท ีแ่ปลงปลกูปำ่ ส่งเสรมิใหเ้กิดกำรด ำเนนิธรุกจิ SE ด้วยกำรปลกูกำแฟ ในพืน้ท ีส่ว่นตวั 

62

61

ฟื้นฟปูำ่ตน้น ้ ำ พื้นทีต่น้น ้ ำช ัน้ 1A ลุ่มน ้ ำปำยตอนบน 

ล ุ่มน้ ำปำยตอนบน 



Tel: 085-8370779

Any questions?

ขอบคุณครบั


