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เรื่อง วันป าไมโลก (World forestry day)

รายละเอียด

          วันป าไมโลก (World forestry day) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี และเพื่อใหประชาชนไดตระหนัก

คุณคาป าไมทรัพยากรที่สําคัญตอมนุษยโลกทัง้ทางตรงและทางออม ปาไม นับไดวาเป็นทรัพยากรที่สําคัญตอมนุ

ษยโลกทัง้ทางตรงและทางออม ไมวาจะเป็น แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ใหมนุษยไดบริโภคใชสอยและประกอบ

อาชีพดานการทําไม การเก็บหาของป า การผลิตไมแปรรูป ซึ่งสรางรายไดใหกับประชาชนจํานวนมาก และที่

สําคัญ ปาไม ยังชวยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาตนน้ําลําธาร และเป็นที่อยูใหกับสัตวนานาชนิดอีกดวย

          แตในปัจจบุนัการขยายตวัของประชากรโลกอยางรวดเรว็ จงึเป็นแรงผลกัดนัใหเกดิการบกุรกุทาํลายปาไม

เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทํากิน และลักลอบตัดไมทําลายปามากมาย ทําใหป าไมลดลงอยางนาใจหาย สงผลใหภัยพิบัติที่

เกิดขึ้นในแตละปีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงคุณคาและประโยชนของ

ทรัพยากรปาไม และชวยกันอนุรักษป าไมไมใหถูกทําลายมากไปกวาน้ี จึงมีการกําหนดใหทุก ๆ วันที่ 21 มีนาคม

เป็น วันป าไมโลก (World forestry day) ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมรณรงคตาง ๆ มากมาย รวมถึงการปลูกป าในวัน
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          สาํหรบัในประเทศไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ภายใตการกาํกบัดแูลของ นายปรชีา

เรงสมบูรณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ขอน อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 เกี่ยวกับการปลูกป า

เพื่อการรักษาตนน้ํา การปลูกตนไมผสมผสานระหวางไมโตเร็วและไมโตชา เพื่อชวยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รวมทัง้เพิ่มโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายปา นอกจากน้ีเพื่อเป็นการชวย

เหลือผูประสบอุทกภัย กรมปาไมไดจัดทําบานประตูที่ทํามาจากไมของกลาง ที่ตกเป็นของแผนดิน มอบใหกับผู

พิการและประชาชนที่ประสบภัยน้ําทวม จํานวน 7,666 บาน อีกดวย

          ทัง้น้ี กรมปาไมไดปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการป าไมดวยการสรางแนวรวมในการแกปัญหาและ

พัฒนาปาไม โดยมุงเนนใหประชาชนเป็นศูนยกลางมากยิ่งขึ้น กลาวคือการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนิน

งานในทุกขัน้ตอน ตัง้แตรวมคิด รวมหาขอมูล รวมวางแผน รวมติดตามผล รวมกันบํารุงรักษา และรวมกันรับ

ผิดชอบตอผลที่จะเกิดขึ้น พรอมทัง้ใหความสําคัญตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน รวมทัง้

ภาคสวนตาง ๆ จึงไดจัดกิจกรรมในงานวันสําคัญตาง ๆ ซึ่งที่ผานมาก็ไดรับความสนใจและความรวมมือจากทุก

ภาคสวนเป็นอยางดี

          ขณะที่ทางดาน นายบรรพต คันธเสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม กลาวถึงการจัดกิจกรรมวันป าโลก จังหวัดเชียงใหม วา ในสวนของจังหวัดเชียงใหมเองเน่ืองในวันป า

ไมโลกทางเราไมมีการจัดกิจกรรมอะไรมาก ก็จะมีเพียงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู แจกจายกลาไม

ชนิดตาง ๆ และสรางความเขาใจกับประชาชนเพื่อใหประชาชนไดเขาใจถึงความสําคัญของป าไม และเล็งเห็นถึง

คุณคา ประโยชนของทรัพยากรปาไมที่มีอยูจํากัด

          ทัง้น้ีสาํหรบั ปาไม หมายถงึ บรเิวณที่มีตนไมหลายชนิด ขนาดตาง ๆ ขึ้นอยูอยางหนาแนน และกวางใหญ

พอ ที่จะมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมในบริเวณนัน้ เน่ืองจากปาไมเป็นแหลงอาหารที่สําคัญ ของทัง้คนและสัตว รวม

ไปถึงความสัมพันธ กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ปัจจุบันน้ีป าไมถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก กอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ

ทัง้มนุษยและสัตว เชน ภัยธรรมชาติ และภาวะเรือนกระจก

          โดยบนพื้นโลกมีปาไมตาง ๆ มากมายหลายชนิด ซึ่งแตละพื้นที่จะมีความแตกตางกนัไป ขึ้นอยูกบัสภาพอา

กาศ และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สามารถแบงป าในโลกออกไปหลายชนิด คือ

ปาศูนยสูตร (Equatorial Rainforest) เป็นป าที่มีตนไมสูงขึ้นเบียดกันหนาแนน แสงแดดไมสามารถสอง1.

ลงมาถึงพื้นดินได เป็นป าไมที่มีใบกวางไมผลัดใบ และจะพบไมเลื้อย หรือไมเถาพันหรือเกาะตามกิ่งกาน

ของตนไมเต็มไปหมด
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ปารอนชื้น (Tropical Rain Forest) มีลักษณะคลายป าศูนยสูตร จะปรากฏอยูดานหน าของภูเขา ที่ตัง้รับ2.

ลมประจําที่พัดจากทะเลเขาสูฝ่ัง จึงทําใหสภาพเป็นป าดงดิบ ซึ่งมีตนไมน อยกวาป าศูนยสูตร

ปามรสุม (Monsoon Forest) เป็นป าไมที่มีตนไมขึ้นอยูหาง ๆ บริเวณพื้นดินจะมีไมเล็ก ๆ ขึ้น แสงแดด3.

สามารถสองผานทะลุไปถึงพื้นดินได ซึ่งมักจะเป็นไมที่ผลัดใบ

ปาไมอบอุนไมผลัดใบ (Temperate Rainforest) เป็นป าไมในเขตอบอุนที่มีใบเขียวตลอดปี มีพรรณไม4.

น อยชนิด แตละชนิดจะอยูรวมกันเป็นกลุม ขนาดและความสูงของตนไมเทากับป าศูนยสูตร

ปาไมอบอุนผลัดใบ (Temperate Deciduous Forest) เป็นป าไมที่มีใบเขียวชอุมในฤดูรอน แตจะผลัดใบ5.

ในฤดูหนาว ตนไมมีลําตนสูงและมีใบขนาดใหญ

ปาสน (Needle Leaf Forest) เป็นป าที่มีตนไมลักษณะลําตนตรง กิ่งสัน้ ใบเล็กกลมคลายเข็มเย็บผา มี6.

ตนไมขึ้นเบียดเสียดกันอยางหนาแนน และมีใบเขียวชอุมตลอดปี บริเวณพื้นดินแทบจะไมมีตนไมเตีย้ ๆ

ซึ่งตนไมสวนใหญเป็นไมตระกูลสนทัง้สิน้

ปาไมเน้ือแข็งไมผลัดใบ (Evergreen Hardwood Forest) จะมีเป็นตนไมเตีย้ ๆ ลําตนขนาดเล็ก ใบแข็ง7.

และตนมีกิ่งตัง้แตใกลพื้นดิน จนถึงยอด ลักษณะคลายกับป าไมผสมกับป าละเมาะ (Scrub Forest)

ปาสะวันนา (Savanna Woodland) จะเป็นป าไมที่มีไมขึ้นอยูหาง ๆ บริเวณชองวางระหวางตนไมใหญ ๆ8.

จะมีไมพุมขึ้นอยางหนาแนน มีสภาพอากาศคอนขางแหงแลง จึงทําใหตนไมขึ้นไมหนาแนน

ปาหนามและปาพุมเขตรอน (Thornbush and Tropical Scrubs) เป็นป าที่มีตนไมที่ทนตอความแหงแลง9.

และไมพุม ซึ่งพืชเหลาน้ีสามารถทนตอสภาพความแหงแลงที่ยาวนานและมีฤดูฝนสัน้ ๆ ไดดี สวนปาหนาม

นัน้ จะเป็นไมพุมที่มีหนาม และจะผลัดใบในชวงที่ขาดแคลนน้ํา

ปากึ่งทะเลทราย (Semidesert Woodland) เป็นพืชพรรณที่ทนตอความแหงแลง สวนมากเป็นพวกไมพุม10.

ตามพื้นดินของป าชนิดน้ี จะมีวัชพืชหรือพืชตนเล็ก ๆ ขึ้นอยูน อยมาก

พืชพรรณในทะเลทราย (Desert Vegetation) มักจะพบพืชที่มีใบเล็ก ๆ พืชที่มีหนาม ซึ่งเป็นพืชที่มีลําตน11.

สามารถเก็บน้ําไวใชได เชน ตะบองเพชร รวมทัง้มีพวกหญาแข็ง ๆ ขึ้นปะปนอยูเป็นหยอม ๆ

ปาในเขตอากาศหนาว (Cold Woodland) เป็นพืชพรรณที่พบไดในอากาศแถบขัว้โลกหรือเขตอากาศแบบ12.

ทุนดรา ตนไมที่ขึ้นมีขนาดเล็กมาก ตนเตีย้ขึ้นอยูหาง ๆ สวนใหญจะเป็นพวกไมพุมเตีย้ ๆ พื้นดินเบื้องลาง

ปกคลุมดวยมอสส

          อยางไรก็ดี ป าไมของแตละพื้นที่ทัว่โลก มีความแตกตางกันสูง จึงทําใหมีการอนุรักษที่แตกตางกันไป

ปัจจุบันพื้นที่ป าไมทัว่โลกยังคงเหลืออยูประมาณเพียงรอยละ 30 ของพื้นที่โลกทัง้หมดที่เป็นพื้นดิน และมีแนว
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โนมวาจะลดลงเรื่อย ๆ ดังนัน้ เราจะตองชวยกันอนุรักษป าไม และสอดสองดูแลไมใหตนไมถูกตัดโคนทําลาย

มากกวาน้ี เพื่อใหมีทรัพยากรปาไมอยูคูกับโลกตราบชัว่ลูกชัว่หลาน

ขอมูลจาก http://www.thaigoodview.com/

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2023-03-21

https://arit.kpru.ac.th/page_id/695/TH

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 And

 In
for

mat
ion

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/page_id/695/TH
https://arit.kpru.ac.th/
https://arit.kpru.ac.th/

