
 
เอกสารประกอบกิจกรรม  

เรื่อง 
แผนชุมชน REDD Plus การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 

เมืองป่าไม้ 
สมชัย เบญจชย * 

 “เมืองป่าไม้” นี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความ “ไปเที่ยวดูงานอุตสาหกรรมไม้ประเทศญี่ปุ่น (2)” 
ซ่ึงไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรชิมา  (Hiroshima) ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู 
(Honshu) และเดินทางต่อไปเกาะคิวชู (Kyushu) เกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เมื่อระหว่างวันที่ 14-
18 พฤศจิกายน 2537 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมงานวิจัยผลิตผลป่าไม้ (Forest Products 
Research) ณ สถาบันวิจัยป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ (Forestry and Forest Products Research, 
FFPRI) เมืองซึกุบะ (Tsukuba) ใกล้กรุงโตเกียว โดยทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japan 
International Cooperation Agency, JICA) ส าหรับเมืองป่าไม้นี้มีความละเอียด ดังนี้ 

 “…เช้าวันที่สี่ออกเดินทางต่อด้วยรถบัสขนาดเล็ก (micro bus) เดินทางลงใต้มา Oguni เพ่ือดู
งานสมาคมป่าไม้ Oguni (Oguni Forest Association)  
 Oguni มีประชากรประมาณ 10,000 คน เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอ Kumamoto มีพ้ืนที่ 
13,400 ha (hectare, 1 ha = 6.25 ไร่) พ้ืนที่ 75 % เป็นป่าไม้ ในจ านวนนี้ 97 % เป็นป่าเอกชน 
(Private forest) ที่เหลือ 3 % เป็นป่าของรัฐ (National forest) โดยเริ่มจัดการปลูกป่าเมื่อ 200 ปี
มาแล้ว แต่ด าเนินการจริงจังเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ส าหรับป่าอายุ 200 ปียังคงมีอยู่ 6 ha แต่
โดยทั่วไปจะมีอายุ 60-80 ปี 

  
  ไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ Sugi (Japanese cedar หรือ redwood หรือ Cryptomeria 
japonica) ประมาณ 95 % นอกจากนั้นมีไม้ Hinoki (Japanese cypress หรือ Chamaecyparis 
obtusa) และไม้ก่อ (Quercus sp.) โดยมีรอบตัดฟัน (Rotation) 50 ปี ส าหรับการขยายพันธุ์ ที่นี่มีแม่
ไม้แบบ Clone ที่ส าคัญอยู่เพียง 2 ต้นเท่านั้น  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กลุ่มงานวิชาการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  e-mail : benjachaya@hotmail.com (มิถุนายน 2552) 
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๔๔ 

การจัดการป่าปลูกโดยปลูกอย่างน้อย 2,500 ต้น/ha (400 ต้น/ไร่) ต้องถางดายหญ้า 
(weeding) ทุกปีในช่วง 10 ปีแรก แล้วตัดสางขยายระยะออก 20 % ทุกๆ 5 ปี โดยครั้งแรกเมื่อไม้
อายุ 15 ปี จนเหลือไม้ครึ่งหนึ่งจ านวน 1,000 ต้น/ha (160 ต้น/ไร่) จึงตัดฟันลงหมด (Clear 
cutting) เมื่ออายุครบ 50-80 ปี ซึ่งจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 ม. (Diameter Breast High, 
DBH) ตั้งแต่ 26-50 ซม. มีอัตราเพ่ิมพูน 13 ม.3/ha (2.05 ม.3/ไร่) Oguni นี้มีโรงเลื่อยจ านวน 40 
โรง ในแต่ละปีมีการท าไม้ออกประมาณ 70,000 ม.3   

            
 
 ส าหรับสมาคมป่าไม้ Oguni มีสมาชิก 680 คน จาก 70 % ของเอกชนที่ปลูกป่าทั้งหมด แต่
ละคนเป็นเจ้าของพ้ืนที่ปลูกป่าใหม่ขึ้นมา (Afforestation) ตั้งแต่ 1 ha ถึง 600 ha (6.25 ไร่ ถึง 
3,750 ไร่) แต่มีสิทธิ์ 1 เสียงเท่าเทียมกัน หน้าที่ของสมาคมฯ คือท าการปลูกป่า ควบคุมการตัดฟันและ
เลื่อยไม้บางส่วน ซึ่งสมาคมฯ มีโรงเลื่อย บริษัทก่อสร้าง และโรงงานท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไม้ของ
ตนเองด้วย สมาคมฯ นี้ได้รับความช่วยเหลืองบประมาณจากรัฐ 40 % 
 การศึกษาดูงานครั้งนี้เราได้เยี่ยมชมตลาดค้าไม้ (Timber market) แห่งหนึ่งจากท้ังหมด 5 แห่ง 
ซึ่งสมาชิกจะตัดทอนไม้ขนาดความยาว 4 ม. มากองไว้ที่นี่ แล้วให้ผู้ซื้อมาประมูลซื้อไป มีราคาตั้งแต่ 
30,000-300,000 ¥/ม.3  แล้วแต่ขนาดความโตของไม้ นอกจากนี้บางแห่งยังมีการเพาะเห็ดหอมใน
ท่อนไม้ก่อภายใต้ร่วมเงาของสวนป่าด้วย 
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 ส าหรับอาคารโครงสร้างที่ท าจากไม้ท่อน (Solid wood) คือ ไม้ Sugi ที่นี่เรียกว่า Oguni 
cedar และโครงสร้างไม้ประกับ (Glue laminated wood) ซึ่งสนับสนุนการก่อสร้างโดยสมาคมฯ ใน
แนวความคิดวิถีชีวิตกับธรรมชาติเพ่ือศตวรรษที่ 21 และเพ่ือการท่องเที่ยว ส าหรับตัวอย่างที่เข้าเยี่ยม
ชม คือ 
 1. ศูนย์กลางการป่าไม้ (The Forestry Center) เป็นที่ท าการของสมาคมป่าไม้ Oguni 
 2. ศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์จากนม (Milk Products Processing Center) เป็นร้านขาย
ผลิตภัณฑ์เนยและภัตตาคาร 
 3. สถานียู (Yu Station) เป็นรูปทรงกรวยครึ่งส่วนฐานหงายขึ้นหรือคล้ายชาวทรงกลม
ปากกว้าง เพื่อเป็นสถานีรถไฟ แต่จริงๆ ใช้เป็นส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  
 4. Oguni Dome เป็นสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่ 
 5. Mokkonkan House เป็นอาคารสถาบันวิจัยฝึกอบรมแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาเมือง ซึ่ง
มีที่พักอยู่ด้วย 

  
 

 



๔๖ 

 6. Oguni School เป็นอาคารรูปทรงกลมของโรงเรียนระดับประถมศึกษา (primary school) 

  
 ตัวอย่างรายละเอียดสนามกีฬาในร่ม Oguni Dome ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าเต่ายักษ์ (Big Turtle) 
เนื่องจากโค้งหลังคาคล้ายหลังเต่าขนาดใหญ่ สร้างเมื่อปี 2530 ส่วนพ้ืนเป็นไม้ Hinoki ส่วนโครงสร้าง
หลังคาแบบ Truss จากแนวความคิดของเยอรมัน โครงสร้างหลังคาแบบนี้จะไม่มีเสาค้ ายันจากพ้ืนเลย 
ไม้ที่ใช้คือไม้ Sugi ค านวณโครงสร้างโดยนักวิจัยจาก FFPRI ซึ่งจะมีการตรวจสอบความแข็งแรงทุกๆ 3 
ปี หากชิ้นใดช ารุดไม่ได้มาตรฐานจะถอดเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเป็นข้อดีข้อหนึ่งของโครงสร้างหลังคาแบบนี้ 
อาคารนี้ราคา 550 ล้าน ¥ ซึ่งหากก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีราคา 700 ล้าน ¥ …” 
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