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e ปัจจุบันการรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้
เป็นความจำาเป็นสำาหรับทุกคนในโลก ป่าเป็น
แหล่งกำาเนิดของปัจจัยสี่คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ป่าธรรมชาติที่ 
อุดมสมบูรณ์จะช่วยป้องกันนำ้าท่วม ดินถล่ม  
ความแห้งแล้ง 

เมื่อข้าพเจ้า เริ่ มต้นโครงการอาหารและ

โภชนาการในโรงเรียน ยังไม่สามารถที่จะหาทุนรอน

ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชใช้ปลูก ผลิตอาหารประกอบเลี้ยง

ได้ เพียงพอ ครูและนักเรียนสามารถหาวัตถุดิบ 

ใช้ประกอบอาหารจากป่า e
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ข้าพเจ้ามีโอกาสเห็นความสวยงามของป่าเขาลำาเนา

ไพรในภาคต่างๆ ของประเทศมาแต่ยังเยาว์วัย จำาความได้ก็

ไปที่หัวหิน ไปเชียงใหม่เมื่ออายุได้ ๗ ปี สมัยก่อนชาวบ้าน 

ถางป่าทำาไร่เลื่อนลอย เมื่อดินจืดก็ย้ายไปเรื่อยๆ แต่ก็จะกลับ

มาที่เดิมในระยะเวลาหนึ่งการทำาลายจึงไม่รุนแรงนัก ต่อมา

มีการลักลอบตัดไม้ ยิ่งมีเคร่ืองมือเลื่อยไฟฟ้า ย่ิงทำาให้การ 

ทำาลายล้างเร็วขึ้น ระยะหลังถึงกับเผาป่าทั้งภูเขาหลายลูก  

เพื่อเป็นที่ปลูกพืชไร่ทำามาหากิน ส่วนมากใช้สารเคมีแรงๆ  

เปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ และทำาลายสิง่แวดลอ้ม ทำาใหพ้ชืสตัว์

ตามธรรมชาติที่มีประโยชน์หมดไป

เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นครู และทำางานเร่ืองโภชนาการ

เด็กอยู่แล้ว จึงคิดว่าการฝากแนวคิดให้ เด็กศึกษาหา 

ความรู้จากป่าไม้ซ่ึงเป็นสื่อการสอนท่ีดีท่ีสุด ให้รักหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติลำ้าค่าของพวกเขา และ

ฝึกฝนเด็กให้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรอื่นๆ  

จึงเริ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน ตชด. อย่างจริงจังใน พ.ศ. ๒๕๓๐
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e แนวทางการดำาเนินงาน e

e หลักการในการดำาเนินการเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางคือ ให้เด็ก 

เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (learning by doing) มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ 

เชื่อมโยงกับทรัพยากรของชุมชนที่อยู่รอบๆ ตัว 

e วิธีการ คือ สอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความงดงาม  

ความน่าสนใจ เกิดความปีติที่จะศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป เป็นความรัก ความผูกพัน 

หวงแหนในทรัพยากรของตน ในขณะเดียวกันสิ่งที่มีในธรรมชาติจะเป็นอุปกรณ์ 

การสอนในวิชาต่างๆ ได้หลายอย่าง 

e ตัวอย่างกิจกรรม e
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนดำาเนินการเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส

สมัผสักบัธรรมชาตขิองชมุชนรอบตวั อนันำาไปสูค่วามปตี ิความรกั ความผกูพนั และ

ความหวงแหนในทรัพยากรของตน

e  ปา่ชมุชนกบันกัเรียนโรงเรียน ตชด. เริม่ดำาเนนิการมาตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๓๐  

โดยการใช้ป่าชุมชนที่มีอยู่แล้วในชุมชน หรือหากชุมชนใดยังไม่มีทางโรงเรียน

ประสานกับชุมชนขอกันพื้นที่ป่าเพื่อทำาเป็นป่าชุมชน และร่วมกันดูแลรักษา ครูจัด

กิจกรรมพานักเรียนเข้าไปศึกษาธรรมชาติวิทยาในป่า มีอะไรบ้าง พืช สัตว์ หิน ดิน 

เป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในบางพื้นที่ก็ร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในเขต

ที่กันไว้เป็นป่าชุมชน การดำาเนินงานพบว่าหลายแห่งที่ได้ผลดี เพราะผู้นำาชุมชนซึ่ง

เป็นกรรมการศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้นำาในการดูแลรักษาป่าชุมชน
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e การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ เริ่มดำาเนินการใน พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก

การที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำาลายลงไปอย่างรวดเร็วมากทั้ง

ในพื้นที่ภูเขา ป่าพรุ และท่ีอ่ืนๆ เป็นผลให้ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติทีเ่กิดข้ึนทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เช่น การเกดิ

นำา้ทว่มและดนิถลม่ในพ้ืนท่ีภาคใต ้ซึง่ไม่วา่ให้การชว่ยเหลอื

อย่างไร ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะสร้างบ้านทดแทน

บา้นทีถ่ลม่ไปกย็งัจะพังถลม่ได้อีกในคราวถดัไปหากเกดินำา้

ทว่มและดนิถลม่ จงึทดลองจดัทำาหลกัสตูรเร่ือง การอนรุกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน

เห็นถึงความสำาคัญของป่าไม้ เกิดความรัก ความหวงแหน

ทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันอนุรักษ์ หลักสูตรดังกล่าวใช้

เป็นแนวทางสำาหรับครูโรงเรียน ตชด. ในแต่ละพื้นที่ใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๕ เป็นหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง
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e โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความสำาคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด  

ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ให้มีระบบ 

ขอ้มลูพนัธุกรรมพชื สือ่ถงึกนัไดท้ัว่ประเทศ กจิกรรมประกอบดว้ย  

๑) การปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ๒) การสำารวจ 

รวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ๓) การนำาพันธุ์พืชท่ี 

รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ  

และปลอดภัยจากการรุกราน ๔) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

พันธุกรรมพืช ๕) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๖) การวางแผน 

และพัฒนาพันธุกรรมพืช ๗) การสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป  

และ ๘) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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e สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นงานหนึ่ง

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นส่ือในการสร้างจิตสำานึก

ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิด

กับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม  

อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  

การดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถ 

ดำาเนนิการในพืน้ทีข่องโรงเรยีน โดยมวีธิกีารคอื ใหน้กัเรยีน 

รวบรวมพรรณไมท้อ้งถิน่เขา้มาปลกูรวบรวมไวใ้นโรงเรยีน

ศึกษาชีวภาพ และกายภาพ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เกี่ยวกับพรรณไม้ มีมุมศึกษาค้นคว้า หนังสือทางด้าน 

พฤกษศาสตร ์การทำาตวัอยา่งพชืแหง้ และนำาผลการศกึษา 

มาลงเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นการเผยแพร่ความรู้ต่อไป 

ในหมู่เยาวชนอื่นๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นงาน 

ที่ทำาร่วมกันได้ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน 

นอกจากนีจ้ะสง่ขอ้มลูพรรณไมข้องโรงเรยีนไปบนัทกึเกบ็ไว ้

ทีศ่นูยข์อ้มลูพนัธกุรรมพชืของโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรม 

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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e ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นวิธีปลูกป่าตามแนว 

พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงเห็นว่า การปลูกป่าจำาเป็น

ต้องผสมผสานความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่

ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม และการใช้ทรัพยากรของชุมชน 

ป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ป่าไม้ใช้สอย อาทิ ไม้ไผ่ ไม้โตเร็วอย่างสะเดา เป็นต้น ป่า

ไม้กินได้ ได้แก่ ไม้ผล และผักกินใบหรือกินหัวชนิดต่างๆ และป่าไม้เศรษฐกิจ 

คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขายไม่ว่าจะเป็น ไม้ผลเศรษฐกิจ และไม้ที่ปลูกไว้ขายเนื้อไม้ 

เช่น ไม้สัก เป็นต้น ประโยชน์จากป่า ๔ อย่าง คือ เป็นไม้ใช้สอย โดยนำามา 

สร้างบ้าน ทำาเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียม ทำาหัตถกรรม หรือกระทั่งเป็นฟืน ในการ

หุงต้ม เป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร เป็นแหล่งรายได้

ของครวัเรอืน และชว่ยอนรุกัษด์นิและนำา้ การปลกูพชืทีห่ลากหลายอยา่งเปน็ระบบ 

ช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับนำ้าฝน  

และค่อยๆ ปลดปล่อยความชื้นสู่สวนเกษตรกรรม ป่าที่ใช้อนุรักษ์ดินและนำ้าดีที่สุด 

คือ ป่าพืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่นนั่นเอง 

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมที่มีโรงเรียนเป็นฐานในการดำาเนินงานแล้ว เพื่อ

ใหเ้กดิการฟืน้ฟแูละรกัษาปา่ จำาเปน็ตอ้งจดักจิกรรมในชมุชน เพือ่ใหช้มุชนสามารถ

ดำารงชีวิตอยู่กับป่าได้โดยไม่ให้มีการทำาลายป่าเพิ่มขึ้น และเป็นบทเรียนให้เด็กและ

เยาวชนได้เรียนรู้ต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้



“รักษ์ป่าน่าน”    ๑5   

e การปลูกป่า Re-Green Movement เป็น

กิจกรรมที่นำาแนวทางต่างประเทศมาใช้ คือ การปลูก

ป่าของกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่ใช้ชื่อว่า Re-Green Movement 

จุดมุ่งหมายเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำาลายขึ้นมา

ใหม่ โดยใช้หลักการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

(Ecological Reforestation) ของศาสตราจารย์อะกิระ  

มิยาวากิ ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นให้หนาแน่นและ

ปลูกผสมหลายพันธุ์ (๓ - ๕ ต้นต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร) 

โดยเชิญชวนบุคคลต่างๆ มีทั้งแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป 

มาร่วมกับคณะ Re-Green Movement (RGM) จาก

ประเทศญี่ปุ่น ที่ปลูกเป็นประจำาทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นต้นมา ในแต่ละปีจะมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ขนาด

ตั้งแต่ ๐.๘ จนถึง ๒ เฮกเตอร์ ในหมู่บ้านใน ๓ จังหวัด 

คือ ราชบุรี เลย และน่าน จำานวนต้นไม้ที่ปลูกในแต่ละ

ปีมีจำานวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ต้นขึ้นไป
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e โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา เริ่มเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นการพัฒนาจากพื้นท่ีป่าท่ีเป็นต้นกำาเนิดของลำานำ้าภาชีให้เป็นแหล่ง

ศึกษาธรรมชาติสำาหรับเด็กและเยาวชน รวมท้ังประชาชนในพื้นที่ เพื่อ 

ร่วมกันรักษาป่าไม่ให้มีการตัดไม้

อุทยานธรรมชาติวิทยาตั้งอยู่ที่อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ติด

ชายแดนสาธารณรฐัแหง่สหภาพพม่า ครอบคลมุพ้ืนท่ี ๒๑๐ ตารางกโิลเมตร 

เป็นป่าที่เป็นต้นกำาเนิดของลำานำ้าภาชี ซึ่งมีลุ่มนำ้าย่อยหลายลุ่มนำ้า เช่น 

ห้วยบ่อหวี ห้วยบ่อคลึง ห้วยคอกหมู ห้วยค้างคาว รวมกันยาวกว่า ๒๒๐ 

กิโลเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ด้านหลังเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเสมือน

กำาแพงปะทะพายฝุนทีม่าทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้ ทำาให้บรเิวณภายในพืน้ที่

โครงการอทุยานธรรมชาตวิทิยา มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ เปน็แหล่ง

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เป็นที่เกิดของป่าดิบชื้น ป่าดิบเขาและ 

ป่าเบญจพรรณท่ีอุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ียังมีความหลากหลายทางธรณีวิทยา

ท้ังสภาพดิน หิน แร่ โดยบริเวณพ้ืนท่ีบางส่วนเคยเป็นพ้ืนท่ีสัมปทาน 

ทำาเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน มีความหลากหลายของภูมิประเทศ เช่น ลำาห้วย  

นำา้ตก ภูเขา ท่ีราบ บ่อนำา้ร้อน เป็นต้น

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา มีการดำาเนินงานหลายอย่าง เช่น 

การสำารวจจำาแนกทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่

ให้เป็นสถานศึกษาสภาพธรรมชาติ การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ทางวิชาการ การส่งเสริมการวิจัยในท้องถิ่น เป็นต้น
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e คนอยู่ร่วมกับป่า : ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นการมุ่งส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำาเภอ 

บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น โดยมุ่งให้ประชาชนดำารงชีวิตอยู่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจะเป็นแหล่ง

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเปน็ศนูยศ์กึษาการพฒันาสำาหรบั

ประชาชน ประชาชนสามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติได้โดยไมต่อ้งเสีย่งตอ่ความไมส่ำาเรจ็ 

กิจกรรมที่ดำาเนินอยู่ ได้แก่ 

การจดัทำาแปลงเกษตรผสมผสานบนพ้ืนท่ีสงู จำานวน ๑,๔๐๐ ไร ่ใหก้บัประชาชน

บริเวณโดยรอบพระตำาหนักภูฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีผลผลิตเพียงพอสำาหรับการ

บริโภคของครัวเรือน ในขณะเดียวกันก็มีรายได้เสริมจากผลผลิตที่เหลือ โดยไม่ไป

บุกรุกทำาลายป่าเพิ่มเติม 

การพฒันาปรบัปรุงและคดัเลอืกพันธ์ุข้าวไร่และข้าวพืน้เมอืง เพือ่ใหก้ารผลติมี

ประสิทธิภาพขึ้น โดยใช้พื้นที่น้อยลง ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวแพร่พบว่า พันธุ์ข้าวเล็บช้าง 

และพันธ์ุข้าวสันป่าตองมีความเหมาะสมมากท่ีสุด สามารถเพิ่มผลผลิตจาก ๑๐๐ 

กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาพื้นที่ราบแคบๆ 

บริเวณไหล่เขาและลำาห้วยให้สามารถทำานาขั้นบันไดได้ ซึ่งทำาให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

บางพืน้ทีส่ามารถทำานาได้ถงึ ๒ คร้ังต่อปี เป็นการใช้พ้ืนทีใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และ

ประชาชนไม่ขยายพื้นที่ทำาไร่ข้าวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการตั้งธนาคารข้าวสำาหรับ

ครัวเรือนที่ขาดแคลนข้าวด้วย

การจดัการปา่เสือ่มโทรมและการฟืน้ฟปูา่ไม ้โดยการทำาวนเกษตร ซึง่มกีารปลกู

พืชเศรษฐกิจ สมุนไพร ไม้พื้นเมือง ผสมผสานกับไม้ป่า รวมทั้งแนวคิดป่าสามอย่าง

ประโยชน์สี่อย่างด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากป่า
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e สร้างป่าสร้างรายได้ เป็นแนวทางการพัฒนา

ฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และมี

รายไดเ้สรมิจากการปลกูพชืโดยทีไ่มท่ำาลายปา่ไม ้โดยการ

ปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม้หลายๆ ระดับ 

หลายๆ ชนดิ มทีัง้ไมเ้รอืนยอดสงูลดหลัน่กนัลงมา นอกจาก

จะทำาให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังทำาให้มีป่าไม้เพ่ิมข้ึนอีก

ทางหนึ่งด้วย

ในการดำาเนินงานได้จัดทำาเป็นโครงการนำาร่องขึ้น

ในพื้นที่อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีชุมชน ๑๓ แห่ง 

ประชาชน ๑๑๒ ราย คิดเป็นพื้นที่รวม ๓๘๘ ไร่ มีการ 

บูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขา ความร่วมมือจาก

หลายหน่วยงานเช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรม 

ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย และภาคธรุกจิ ทัง้นีใ้นการดำาเนนิงานในระยะ

แรก จำาเปน็ต้องมกีารพฒันารปูแบบการผสมผสานระหวา่ง

ชนิดของไม้ป่าและพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวม

ทั้งการอนุรักษ์ดินและนำ้าด้วย นอกจากนี้ยังมีความจำาเป็น

ตอ้งพฒันาการแปรรปูผลผลติจากปา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

ความต้องการของตลาด และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ

งานของประชาชน
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e การฟื้นฟูป่าชายเลน ในพื้นที่พระราชนิเวศน์

มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี บริเวณคลองบางตราน้อย 

และคลองบางตราใหญ่ มีต้นนำ้าไหลมาจากเขาเสวยกะปิ  

เขานอ้ย เขาทอง เขาบอ่ขงิ กอ่นจะไหลลงสูอ่า่วไทยในบรเิวณ

พื้นที่พระราชนิเวศน์ เมื่อมีการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ 

ต้นนำา้ ส่งผลต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าว

เสือ่มโทรมลง ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ จงึไดท้ดลองปลกูปา่ชายเลนใน 

พื้นที่ดังกล่าว ต่อมาได้ขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น จนใน

ปจัจบุนัสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีปา่ชายเลนในพระราชนเิวศน์

มฤคทายวนักลับฟืน้คนืความสมบรูณ์ขึน้ มคีวามหลากหลาย

ทั้งพืชและสัตว์นำ้า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา นกนานาชนิด  

เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
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e การรักษาป่าพรุในภาคใต้ 
เช่น ในจังหวัดนราธิวาส และ

นครศรธีรรมราช ปา่พรเุปน็ปา่ไม้

ประเภทหนึง่ทีม่คีณุคา่มากในดา้น

ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

และการควบคุมนำ้า เรายังพบพืช

และสัตว์พันธุ์ใหม่อยู่ แม้แต่จุลินทรีย์

ในป่าพรุก็หลากหลาย และอาจมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

เนือ่งจากปา่พรอุุดมดว้ยอนิทรยีวตัถจุงึเปน็เชือ้เพลิงทำาให้

ไฟไหมไ้ดง้า่ย การดับไฟก็ทำาได้ยาก ต้องสบูนำา้อัดเขา้ไปใน

ป่า หรือทำาฝนเทียมให้ไหลลงไปในห้วย หรือคลองที่ไหล

เข้าในพรุ มีโครงการฝึกหัดเยาวชน “เพื่อนชาวพรุ” ให้

มคีวามรู ้สามารถเปน็มคัคเุทศกพ์านกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้ชม

ปา่พร ุเยาวชนเหลา่นีล้ว้นแตร่กัและหวงแหนปา่พรซุึง่เปน็

สมบัติลำ้าค่าของพวกเขา
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