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การจัดการกลาไม เพื่อประโยชนสูงสุด 

การจัดการตามวัตถุประสงคขององคกร 

-เพื่อการปลูกปา เพื่อการอนุรักษ พัฒนาเชิงโครงสรางปา 

-เพื่อการใชประโยชนขององคกร ไมเศรษฐกิจ ไมดอกไม

ประดับ 

การจัดการเพื่อระบบนิเวศ 

-เพื่อการฟนฟูระบบนเิวศ ปาตนน้ําลําธาร ปาชุมชน 

-เพื่อประโยชนสิ่งแวดลอมและสังคม ปญหาโลกรอน คน

กับปา 

องคความรู และการตัดสินใจเกี่ยวกับชนดิพนัธุไม 

-ลักษณะภมูิสังคม 

-ความสัมพันธชนิดพันธุไมกับไมหรือพันธุพชื พืชกับมนุษย  



1. พระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

1.1 การปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

ประโยชน 4 อยาง 
1) ชุมชนมีไมสําหรับใชประโยชน 

2) ไมฟนเชื้อเพลิงในครัวเรือน 

3) ความมั่นคงแหลงอาหาร และ

สมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพ 

4) เปนการอนุรักษนิเวศปาไม ปาตน

น้ําลําธาร 

สาระประเด็นสําคัญ 

ใหเนนไมที่มีอยูในทองถ่ิน 

ไม 3 อยาง คือ 
1) ไมใชสอย 

2) ไมฟน 

3) ไมกินได และสมุนไพร 



1.2 พระราชดําริสงวนปาไมยางนา 

พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 เสด็จโดย

รถยนตพระท่ีนั่งผานอําเภอทาสองยาง จังหวัดเพชรบุรี ทรงมีพระราชดําริให

สงวนไมยางนาท่ีข้ึนอยูเรียงรายสองขางทางใหเปนสวนสาธารณะ แตไม

สามารถดําเนินการไดเพราะมีราษฎรทําไรทําสวนอยูบริเวณนั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 จึงนําเมล็ดพันธุมาเพาะ

ขยายพันธุ ณ พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล และทรงปลูกเปน

แปลงทดลอง จํานวน 1,250 ตน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 



1.3 พระราชดําริการปลูกปาทดแทน 

a. ปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม หรือพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร ท่ีถูกบุกรุก

แผวถางเปนภูเขาหัวโลน ควรปลูกไมโตเร็วคลุมรองน้ําเสียกอน เพ่ือทวีความ

ชุมชื้นขยายออกไปท้ังสองฝงรองน้ํา ในปตอไปใหปลูกตนไมบริเวณถัดสูงข้ึน

ไป ความชุมชื้นก็จะขยายแผกวางตอไปอีก 

b. ปลูกปาทดแทนตามไหลเขา ใหปลูกตนไมหลายๆ ชนิด เพ่ือใหได

ประโยชนเอนกประสงค คือ มีท้ังไมผล ไมสําหรับกอสราง และไมสําหรับทํา

ฟน ซึ่งเมื่อตัดไปใชตามความจําเปนแลว ก็ใหปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที 

c. ปลูกทดแทนบริเวณตนน้ําบนยอดเขาและเนินสูง ใหปลูกไมยืนตน 

และไมฟน ซึ่งไมฟนเม่ือราษฎรตัดไปใชแลวใหปลูกทดแทนเปนระยะ สวนไม

ยืนตนจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้น ซึ่งเปนข้ันตอนหนึ่งของระบบการใหฝน 

ทั้งยังชวยยึดดินภูเขาไมใหพังทลายอีกดวย 



d. การปลูกปาท่ียอดเขาสูงท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมซึ่งมีผลกระทบตอลุม

น้ํา ควรเลือกพันธุไมท่ีมีเมล็ดเปนฝก เพ่ือใหเกิดการกระจายเมล็ดพันธุตาม

กระบวนการธรรมชาติจากที่สูงลงสูที่ตํ่า 

e. ปลูกไมบริเวณอางเก็บน้ํา หรือบริเวณเหนืออางเก็บน้ํา ซึ่งไมมีความ

ชุมชื้นที่ยาวนานพอ (ควรเปนพันธุไมทนแลง) 

f. ปลูกไมเพื่อพัฒนาลุมน้ํา และแหลงน้ํา 

g. ปลูกไมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหราษฎร โดยใหราษฎรในทองท่ีเขามามีสวน

รวม 

h. ปลูกเสริมปาธรรมชาติ เพื่อเปนการเพ่ิมที่อยูอาศัยของสัตวปา 



1.4 พระราชดําริการอนุรักษ และพัฒนาปาชายเลน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มีพระราชดําริในพิธีแรกนา

ขวัญหวานขาวในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เ ม่ือวันท่ี 10 

พฤษภาคม พ.ศ. 2534 วา 

......ปาชายเลนมีประโยชนตอระบบนิเวศพ้ืนท่ีชายฝงทะเลและอาวไทย 

แตปจจุบันปาชายเลนของประเทศไทยเรากําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายลงไป 

โดยผูแสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงควรหาทางปองกัน อนุรักษ และ

ขยายพันธุเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะตนโกงกางเปนไมชายเลนท่ีคอนขางแปลก

และขยายพันธุคอนขางยาก เพราะตองอาศัยระบบน้ําข้ึนน้ําลงในการเติบโต 

จึงขอใหสวนราชการรวมกันทดลองขยายพันธุโกงกางและปลูกสรางปาชาย

เลนกันตอไป..... 



องคความรู “ภูมิสังคม” 

ความรูเกี่ยวพันธุไม 

ความหลากหลายใน

บริบทพื้นท่ีนิเวศ 

ชนิดพันธุไม ประเภทท่ี

ตอบสนองเพื่อการใชสอย 

ชนิดพันธุไม ประเภทท่ี

ตอบสนองการทําหนาท่ีเปน

เช้ือเพลิงในรูปแบบตางๆ เชน 

เพื่อการหุงตม เพื่อการแปรรูป

ผลผลิต เชน นึ่งเมี่ยง 

ชนิดพันธุไม ประเภทท่ี

ตอบสนองเพื่อเปนอาหารชุมชน 

เพื่อการใชเปนยาสมุนไพร 

ความรูเกี่ยววัฒนธรรม 

วิถีสังคมชมุชนในพื้นท่ี

บริบทนั้นๆ 

บริบททาง

กายภาพ 

บริบททาง

สังคม 

ชนิดพันธุไม ปลูกริมรองน้ํา 

ปลูกทนแลง ไมัเหมาะกับการ

โปรยเมลด ไมยืนตนอนุรักษตน

น้ํา ฯ 

ชนิดพันธุไม อนุรักษ เชน ยาง

นา 

ชนิดพันธุไม ฟนฟูปาชายเลน 



2. การจัดการกลาไมเพื่อการปลูกปาตามพระราชดําริ 

2.1 จัดการกลาไมเพ่ืออนุรักษพันธุไม เชน ยางนา 

2.2 จัดการกลาไมเพ่ือการฟนฟูอนุรักษแหลงตนน้ําลําธาร พ้ืนที่ลุมน้ํา 

2.3 จัดการกลาไมเพ่ือการปลูกทดแทนบริเวณเสื่อมโทรม พ้ืนที่เขาสูง พ้ืนที่

เหนืออางเก็บน้ํา 

2.4 จัดการกลาไมเพ่ืออนุรักษและพัฒนาปาชายเลน 

2.5 จัดการกลาไมเพ่ือสงเสริมสนับสนุน “คนอยูกับปา” ตามแนวพระราชดําริ 



3. การมีสวนรวมในการจัดการกลาไม 

3.1 การเผยแพร สรางความเขาใจ สรางความตระหนัก “ปลูกปาในใจคน”  

การอบรมถายทอดความรู  

การประชาสัมพันธ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.2 การรวมกลุม การสรางเครือขายชุมชน ประสานความรวมมือ  

วิเคราะหความตองการ ประเภท ชนิดพันธุไม 

การเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ 

การแลกเปลี่ยนพันธุไม 

3.3 การบริหารจัดการ การจัดระบบการแจกจาย การสนับสนุน 



4. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการกลาไมชุมชน 

สงเสริมสนับสนุนโครงการปลูกไมระบบวนเกษตร การปลูกไม 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง โครงการอนุรักษ โครงการปาชุมชน โครงการฟนฟูภูเขา

หัวโลน 

สงเสริมสนับสนุนการผลิตกลาไมทองถ่ินและชุมชน 
-สรางเรือนเพาะชําประจําตําบล เรือนเพาะชําประจําชุมชน 

-สนับสนุนองคความรู การจัดการกลาไม 
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