
ปาไมในประเทศไทย
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ปาไมผลัดใบ (Evergreen Forest) ปาประเภทนี้มีประมาณ 30% ของเนื้อที่ปาทั้งประเทศ สามารถ
แบงยอยออกไปไดอีก ดังนี้
1.1 ปาดิบชื้น (Tropical Rain Forest)
มีอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และมากที่สุดแถบชายฝงภาคตะวันออก เชน ระยอง จันทบุรี และที่ภาคใต
กระจัดกระจาย ตามความสูงต้ังแต 0 - 100 เมตรจากระดับน้ําทะเลซ่ึงมีปริมาณน้ําฝนตกมากกวาภาคอ่ืน ๆ
ลักษณะทั่วไปมักเปนปารกทึบ ประกอบดวยพันธุไมมากมายหลายรอยชนิด ตนไมสวนใหญเปนวงศยาง ไม
ตะเคียน กะบาก อบเชย จําปาปา สวนที่เปนพืชชั้นลางจะเปนพวกปาลม ไผ ระกํา หวาย บุกขอน เฟรน มอส
กลวยไมปาและ เถาวัลยชนิดตางๆ

ภาพที่ 1 ปาดิบชื้น

1.2 ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest)
มีอยูทั่วไปตามภาคตาง ๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ
500 เมตร และมีปริมาณน้ําฝนระหวาง 1,000-1,500 ม.ม. พันธุไมที่สําคัญ เชน ยางแดง มะคาโมง เปนตน
พื้นที่ปาชั้นลางจะไมหนาแนนและคอนขางโลงเตียน
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1.3 ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest)
เปน ปาที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล ต้ังแต 1,000 เมตรขึ้นไป สวนใหญอยูบนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ และบาง
แหงในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนที่ อช.ทุงแสลงหลวง และ อช.น้ําหนาว เปนตน มีปริมาณ
น้ําฝนระหวาง 1,000 ถึง2,000 ม. พืชที่สําคัญไดแกไมวงศกอ เชน กอสีเสียด กอตาหมูนอย อบเชย กําลังเสือ
โครง เปนตน บางทีก็มีสนเขาขึ้นปะปนอยูดวย สวนไมพื้นลางเปนพวกเฟรน กลวยไมดินและมอส ปาชนิดนี้มักอยู
บริเวณตนน้ําลําธาร
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1.4 ปาสน (Coniferous Forest)
มี กระจายอยูเปนหยอม ๆ ตามภาคเหนือ เชน จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง เพชรบูรณ และที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย ศรีสะเกษ สุรินทร และอุบลราชธานี มีอยูตามที่เขาและที่ราบบางแหงที่มี
ระดับสูงจากน้ําทะเลต้ังแต 200 เมตรขึ้นไป บางครั้งพบขึ้นปนอยูกับปาแดงและปาดิบเขา ปาสนมักขึ้นในที่ดินไม



อุดมสมบูรณ เชน สันเขาที่คอนขางแหงแลง ประเทศไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิดเทานั้น คือสนสองใบและสนสามใบ
และพวกกอตาง ๆ ขึ้นปะปนอยู พืชชั้นลางมีพวกหญาตาง ๆ
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1.5 ปาพรุหรือปาบึงน้ําจืด (Fresh Water Swamp Forest)
ระบบ นิเวศของปาพรุนับวามีความแตกตางจากแหลงอ่ืนคอนขางมาก เนื่องจากเปนระบบที่เปนก่ึงปาบกและก่ึง
ระบบของบึงน้ํา ปาพรุในประเทศไทยซ่ึงเปนพรุเขตรอนมีพลังงานเพื่อการสรางอินทรียวัตถุสูง และธาตุอาหารใน
ดินก็มีมากพอสมควรแตปญหาที่กําหนดระดับการสรางคือ สภาพดินที่เปนกรดจัดและมีน้ําทวมอยางตอเนื่อง
การสรางผลผลิตมูลฐานทั้งหมดสวนใหญเกิดขึ้นในไมยืนตนขนาดใหญในระดับ เรือนยอดชั้นบนสุดและชั้นรอง
ดังนั้นผลผลิตสดและใหมที่จะถายทอดไปสูสัตวจึงขึ้นไปอยูในระดับสูง ดวยเหตุนี้จึงมีสัตวที่หากินในชั้นเรือนยอด
(arboreal species) มากกวาปกติ ในสวนที่เปนพื้นปาเนื่องจากมีน้ําขังระยะยาวนานเปนสวนใหญพืชที่อยูชิด
ดินจึงมีนอย ยกเวนในชองวางทําใหผลผลิตมูลฐานมีนอย นอกจากนี้เนื่องจากการสกัดก้ันพลังงานแสงจากเรือน
ยอดชั้นบนทําใหพืชคลุมดิน ขึ้นไดยากและโตชา ดวยเหตุนี้ปริมาณสัตวที่เปนผูเสพอินทรียวัตถุที่ผิวดินจึงมี
คอนขาง นอยกวาปาชนิดอ่ืน ในสวนของผูยอยสลายนับไดวามีการดําเนินไปไดชามาก เห็นไดจากการทับถมของ
ซากพืชที่หนาเกินกวา 40 เซนติเมตรขึ้นไป สาเหตุที่ทําใหซากพืชสลายตัวยากเนื่องจากความเปนกรดของน้ํา ที่
ทวมขังอยูโดยตลอดซ่ึงสกัดก้ันการยอยสลายของจุลินทรีย การขาดสัตวในดินและน้ําคอนขางนิ่งทําใหการ
คลุกเคลาของซากพืชกับดินแร ธาตุชั้นลางเปนไปโดยยาก อยางไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่พรุเปนที่ลุมจึงเปนแหลง
สะสมตะกอนจากปาบก ขางเคียงทําใหปญหาการติดขัดของการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชหมดไป แตถาหากมี
การทําลายปาชนิดนี้ลงและเปล่ียนเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืช ลมลุก สภาพปญหาเก่ียวกับดินเปรี้ยวก็จะ
รุนแรงย่ิงขึ้น อาจกลาวไดวาสังคมปาพรุเปนระบบนิเวศที่คอนขางเปราะบาง มีการเปล่ียนแปลงและเสียหายได
งาย การพัฒนาใด ๆ ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
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1.6 ปาชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest)
ระบบ นิเวศของปาชายเลนจัดไดวาเปนระบบที่เปด ธาตุอาหารตาง ๆ ที่หล่ังไหลเขาสูระบบนิเวศนี้สวนใหญลงมา
กับสายน้ําจากระบบนิเวศที่อยูใน แหลงตนน้ํา โดยเฉพาะปาบก เมือง พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงอุตสาหกรรม
ธาตุอาหารเหลานั้นถูกเปล่ียนรูปเปนผลผลิตอินทรียวัตถุพอกพูนในพืชและสัตว ถูกเก็บเก่ียวในรูปของเนื้อไม
โดยเฉพาะถาน ไมฟน เปลือกไม และสัตวตาง ๆ โดยเฉพาะ กุง หอย ปู ปลา นก สัตวเล้ียงลูกดวยนม นํากลับไป
ใชและปลดปลอยในระบบนิเวศอ่ืน ๆ ที่อยูในแผนดินตอไป ธาตุอาหารบางอยางอาจวนเวียนกลับลงมาอีกแตอีก
ไมนอยอาจไมหวนกลับมา อยางไรก็ตามระบบนิเวศปาชายเลนมักเปนผูไดมากกวาผูเสีย จึงมักคงความสมบูรณ
สูงตลอดไป ลักษณะโครงสรางของปาชายเลนมีสวนที่แตกตางจากปาบกอ่ืน ๆ อยูมากคือ องคประกอบของ
ผูสรางอินทรียวัตถุ (producers) มิไดมีเฉพาะพืชชั้นสูงเพียงอยางเดียว แตมีแพลงตอนพืชที่มีสวนการผลิตตอ
ปคอนขางสูงดาย นอกจากนี้ยังมีสาหรายอีกหลายชนิดที่มีการผลิตอินทรียวัตถุไดเชนกัน สนิท (2532) รายงาน
วาปาชายเลนที่จังหวัดสตูลมีผลผลิตสุทธิเฉล่ียประมาณ 10.56-23.46 กิโลกรัมคารบอนตอเฮกแตรตอวัน สวน
การรวงหลนของซากพืชในปาชนิดนี้อยูในระหวาง 3.44 ถึง 9.31 ตันตอเฮกแตรตอป และมวลชีวภาพยืนตน
ประมาณ 20.06-710.81 ตันตอเฮกแตรโดยน้ําหนักแหง ความแปรผันขึ้นกับแถบสังคมและสภาพทองถ่ิน สวน
ผลผลิตขั้นมูลฐานของแพลงตอนในน้ําใกลปาชายเลนตกประมาณ 4.69 ตันคารบอนตอเฮกแตรตอป (Wium-
Anderson, 1979) การผุสลายในปาชายเลน (decomposition) ผูสลายที่สําคัญในปาชายเลนไดแก
จุลินทรีย (microorganism) เชื้อรา (fungi) นอกจากนี้ยังมีผูชวยยอยสลายที่ทําใหอินทรียวัตถุกลายเปนชิ้น
เล็กชิ้น นอยอีกหลายชนิด โดยเฉพาะแมลงและคัสเตซีน (crustacean) เชน ปู หอย กุง เพรียง เปนตน



ภาพที่ 6 ปาชายเลน

1.7 ปาชายหาด (Beach Forest)
เปน ปาที่มีอยูตามชายฝงทะเลที่เปนดินกรวด ทรายและโขดหินพันธุไมจะตางจากที่ที่น้ําทวมถึง ถาชายฝงเปนดิน
ทรายก็มีสนทะเล พืชชั้นลางก็จะมีพวกตีนนก และพันธไมเล้ือยอ่ืน ๆ อีกบางชนิด ถาเปนกรวดหรือหิน พันธุไมที่
ขึ้นสวนใหญก็เปนพวกกระทิง หูกวาง เปนตน
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2. ปาผลัดใบ (Deciduous Forest) แบงยอยไดดังนี้
2.1 ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)
ปา ชนิดนี้มีอยูทั่วไปในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตไมปรากฏวามีอยู ปาชนิดนี้
มักจะมีไมสักขึ้นอยูปะปนอยูทั่วไป โดยเฉพาะทางภาคเหนือและทางภาคกลางบางแหง สวนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปาเบญจพรรณอยูนอย ลักษณะของปาเบญจพรรณ โดยทั่วไปเปนปาโปรงประกอบดวย
ตนไมขนาดกลางเปนสวนมาก พื้นที่ปาไมรกทึบมีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูมาก ในฤดูแลงตนไมทั้งหมดจะพากัน



ผลัดใบและมีไฟปาไหมอยูทั้งป มีพันธุไมขึ้นคละกันมากชนิด เชน ไมสัก แดง ประดู มะคาโมง ชิงชัน ตะแบก เปน
ตน พืชชั้นลางก็มีพวกหญา พวกกก ไมไผชนิดตาง ๆ เชน ไผปา ไผรวก ไผนวล เปนตน
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2.2 ปาเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)

ปา ชนิดนี้มีอยูมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตและชายทะเลดาน
ตะวันออกไมปรากฏวามีอยู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับวามีมากที่สุด คือประมาณ 70-80% ของปาชนิดตาง ๆ
ที่มีอยูในภาคนี้ทั้งหมด ปาชนิดนี้มีอยูทั่วไปทั้งที่ราบและที่เขาสูง ดินมักเปนทรายและลูกรัง ซ่ึงจะมีสีคอนขางแดง
ในบางแหงจึงเรียกวาปาแดง สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปาขึ้นตามเนินที่เรียกวาโคก จึงเรียกวาปาโคก
ลักษณะปาชนิดนี้เปนปาโปรงมีตนไมขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นอยูกระจัด กระจาย พื้นปาไมรกทึบ มีหญาชนิด
ตาง ๆ และไมไผขึ้นอยูโดยทั่วไป พันธุไมในปานี้ไดแก เต็ง รัง พะยอม มะขามปอม เปนตน
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2.3 ปาหญา (Savanna Forest)
เปน ปาที่เกิดหลังจากที่ปาชนิดอ่ืน ๆ ถูกทําลายไปหมด ดินเส่ือมโทรมตนไมไมอาจเจริญเติบโตตอไปได พวกหญา
จึงเขามาแทนที่พบไดทุกภาคในประเทศ หญาที่ขึ้นสวนใหญเปนหญาคา แฝกหอม เปนตน อาจมีตนไมขึ้นบาง เชน
กระโดน กระถินปา ประดู ซ่ึงเปนพวกทนทานไฟปาไดดีมาก
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