


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงบรรยายเรื่อง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย

ในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ 

เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ บลผาสิงห์ อำ เภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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สวัสดีทุก ๆ ท่าน ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ 

หวัข้อคราวน้ีท่ีตัง้มาใหน้บัวา่ยากมาก คอืใหพ้ดูเรือ่ง “พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ไทย”

ที่ว่าพูดยาก เพราะเวลาเสด็จพระราชดำาเนินไปที่ไหน จะเห็นมี

คนตามเสด็จไปมากมาย ไปนั่งฟังและทราบพระราชกระแสมา หลาย

คนจดพระราชกระแส มีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งพิมพ์สมุดแจกให้

คนจดพระราชกระแส มีก๊อบปี้ด้วย มีให้บันทึกวันที่ เวลา สถานที่ ชื่อผู้

บนัทึก และดเูหมอืนจะใหฉี้กสว่นทีบ่นัทกึนัน้มอบทา่นผูว้า่ ทีเ่ปน็ก๊อบปี้

ผู้บันทึกเก็บไว้เอง ต่อมามีสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ หรือ กปร. หน่วยงาน กปร. 

นั้นนอกจากจะจดแล้ว ยังอัดเทปอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครแปลง

พระราชกระแส เป็นของจริง เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณถวาย

เท่าท่ีได้ตามเสด็จไปในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยได้สังเกตว่า 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเช่ียวชาญในสาขา

ต่าง ๆ  ตามไปด้วย ไม่ใช่เฉพาะป่าไม้ สมยันัน้ยงัไมม่อีทุยาน มปีา่ไมท้ำาทกุ

อย่าง และมีหน่วยงานเกษตร ชลประทาน พัฒนาที่ดิน และกรมแผนที่

ทหาร ทำาให้สรุปได้ว่า การทำางานเพื่อความผาสุกของราษฎรนั้น ไม่ใช่

พวกใดพวกหนึ่งจะทำาได้โดยไม่ปรึกษาคนอื่น
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แตว่นันีพ้ดูเรือ่งปา่ไม ้กต็อ้งเอาปา่ไมเ้ปน็หลกั ปา่ไมจ้ะเจรญิ

ไดต้อ้งมนีำา้ ไมใ่ชห่า้มจัดการนำา้เหมอืนทีใ่คร ๆ  เขา้ใจ ตอ้งมนีำา้ ตอ้ง

มีความชุ่มชื้น และมีดินดี มีปุ๋ย ปุ๋ยไม่ใช่ของหายาก ได้จากใบไม้ที่

รว่งลงมา อาจจะเอามาหมกัมาเพิม่เตมิสารอะไรท่ีจำาเปน็ มแีรธ่าตุ

ที่เป็นอาหารของพืชแต่ละชนิด องค์ประกอบอื่น ๆ ก็คือ พืชต้อง

อยู่กันเป็นระบบนิเวศที่อาศัยพึ่งพากัน เช่น ต้องอาศัยสัตว์ สัตว์

บางชนดิกนิผลไมแ้ลว้ถา่ยมลูเปน็เมลด็ ทำาใหเ้มลด็พชืงอกกระจาย

ได ้สตัวบ์างอยา่งมฟีนัแหลมคม เจาะผลทีแ่ขง็มากใหเ้มลด็ออกมา

ได ้ถา้ไมม่สีตัวพ์วกนีพ้ชืกห็มดไป ในขณะเดยีวกนัปา่ไมช้ว่ยรกัษา

ความชุ่มชื้นและรักษาหน้าดิน ไม่ให้ถูกกัดเซาะทำาลาย
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ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่า ในบอร์ดที่แสดงนิทรรศการมี

การเชิญพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า จริง ๆ แล้ว

ที่ในป่าหลายแห่งมีคนอยู่แล้ว แล้วเขาไปขีดเส้น คนผิดไม่ใช่ชาวบ้าน

ท่ีอยู่ในนั้น คนผิดคือคนขีด ประชาชนจะอยู่ได้ต้องมีท่ีพักอาศัย ที่ทำา

กินสำาหรับเพาะปลูก หรือทำาอุตสาหกรรมหรืองานหัตถกรรม สิ่งที่ทำา

มาก็เป็นอาหารของตัวเอง อาหารของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้จำาหน่าย ได้

มีทรัพย์มาใช้ซื้อสิ่งของที่ปลูกขึ้นไม่ได้หรือทำาเองไม่ได้ ไม้ก็ยังใช้สร้าง

บ้าน ทำาของใช้ ทำาเชื้อเพลิง ที่พูดในบอร์ดนั้นก็มีอธิบายเรื่องพวกนี้ 

แต่ปัญหาก็คือ คนมีจำานวนมากขึ้น เพราะมีลูกมีหลาน กับอีกทาง

หนึ่งคือ เคลื่อนไหวโยกย้ายถิ่นเข้ามาที่ไหนที่เขาเห็นว่าเป็นที่ที่จะ

ให้โอกาส ก็ย้ายเข้ามา ในยุคปัจจุบัน โอกาสที่จะมีการทำาลายพ้ืนที่ 

ป่าไม้มีมากขึ้นสมัยก่อนก็ตัด ๆ ไป แต่พอมายุคหลัง ๆ ๑๐๐ กว่าปีมานี้  

มีการทำาป่าไม้คือ ตัดไม้เพื่อเอาไปขาย สร้างอาคาร ทำาเครื่องใช้ เครื่อง

ประดบั เครือ่งเรอืน หบีใสข่อง แมแ้ตท่ี่ทำาสรุากัน มถีงัหมกัเหลา้ จุกกอ๊ก

สำาหรบัอดุปากขวดเหลา้กต็อ้งใชไ้มบ้างชนดิทำา ในพงศาวดารเขยีนไว้ว่า 

บางแห่งกระสุนที่จะใช้ยิงพังป้อมค่ายกัน ป้อมค่ายก็เอาไม้ทำา กระสุนที่

จะยิงก็ใช้ท่อนซุงใส่ในปากปลอกกระสุนยิงออกไปเป็นอาวุธได้ด้วย
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ตอ่มามกีารใหส้มัปทานปา่ไม ้พวกทีจ่ะได้สมัปทาน

จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด คือจะทำามากน้อย

แค่ไหนไม่ทราบ แต่มีกฎหลักว่า ตัดไปเท่าไรจะต้อง 

ปลูกชดใช้มากกว่าที่ตัดไป บางทีกำาหนดเป็นอาณาเขตว่า

ต้องปลูกเท่าไร บางทีก็กำาหนดว่า ตัดต้นหนึ่ง ต้องปลูก

ไปรอบ ๆ ๓ หรือ ๔ ต้น นี่ไปเช็คที่จดเอาไว้ตอนที่ไปพม่า 

เขาอธิบายเรื่องพวกนี้ให้ฟังด้วย ต้นไม้ท่ีเราเห็นทุกวันนี้

จริง ๆ ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นป่าธรรมชาติป่าดั้งเดิม แต่ส่วน

หนึ่งเป็นไม้ที่ปลูกทดแทนต้นที่บริษัทตัดไป ประเทศไทย

เลิกสัมปทานป่าไม้มาร่วม ๓๐ ปีแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบ

ตัดไม้มีค่า ไม้เนื้อแข็งที่โตช้า เครื่องมือก็ทันสมัยสามารถ

ทำาลายล้างได้รวดเร็ว แต่ก่อนใช้ขวานตัดต้นไม้อย่างใน

นิทานที่คนตัดไม้คนหนึ่งตัดไม้โป๊ก  ๆ  ๆ ขวานหลุดมือ

ตกนำ้าไป เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ใช้เลื่อยไฟฟ้า ตอนเด็ก  ๆ 

บางคนเรียกว่า “กาน” ต้นไม้ เดี๋ยวนี้คำานี้คงไม่ใช้แล้ว คือ 

ตัดรอบ ๆ โคนต้นเพื่อให้ท่อนำ้าเลี้ยงขาด แล้วปล่อยยืน

ตายไป ตอนหลังก็มาตัดโดยอ้างว่าไม่ได้ตัดไม้ มันตาย

เอง บางคนไม่ต้องการจะเอาไม้มาใช้ ต้องการแต่ที่ดิน 

จึงใช้วิธีเผาไม้ ทั้งที่มีค่าและไม่มีค่าเพื่อทำาไร่ เมื่อจะปลูก

อีกก็เผาอีกอ้างว่ารากพืชไร่เศรษฐกิจที่ทำาเอาออกยาก 

ขุดทิ้งไม่ไหว เครื่องมือก็แพง ถ้าจะใช้แทรกเตอร์ เคยให้

กองวิศวกรรมเกษตร กรมวิชาการเกษตรคิดดู แต่ค่าใช้

จ่ายก็ยังแพงสำาหรับราษฎรในกลุ่ม การเผาทำาให้ดินเสีย  

พังทลาย บางทีไหม้เลยไปถึงที่อื่น เช่น เคยไปเห็นว่าไหม้ 

เลา้ไกข่องโรงเรยีน หมอกควนัทีเ่กดิจากการเผาไหมย้งัเปน็

อันตรายต่อสุขภาพ เราก็พยายามแก้เรื่องนี้อยู่เหมือนกัน

ขอย้อนกลับมาเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามหัวข้อ เมื่อต้นรัชกาล ตอนนั้นเกิดไม่ทัน เกิดไม่ทัน

ในที่นี้แปลว่าไม่ทันที่จะเข้าใจเรื่องราวของผู้ใหญ่ แต่ว่า

ตอนท่ีท่านทำาข้าพเจ้าเกิดแล้ว ไม่ได้นำาประสบการณ์ 

มาเลา่ แตไ่ดฟ้งัคำาบอกเลา่จากนายแกว้ขวญั วชัโรทยั อดตี

เลขาธิการพระราชวังผู้ล่วงลับไปแล้ว เล่าว่า ตอนเสด็จ

พระราชดำาเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่วังไกลกังวล 

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเข้าใจ

ว่าเสด็จทางรถไฟ ต่อมาเสด็จทางรถยนต์ จะเป็นเม่ือไร 

ก็ไม่ทราบ เพราะเวลาตามเสด็จไปรถไฟทุกที เพ่ิงมาข้ึน

รถยนต์เม่ืออายุ ๑๐ - ๑๑ ปีแล้ว ตอนที่ผ่านอำาเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี ราว พ.ศ. ๒๕๐๔ มีต้นยางขนาดใหญ่ มี

พระราชประสงค์จะอนุรักษ์ต้นยางพวกนี้ไว้ แต่เนื่องจาก

ตอนนั้นมีประชาชนเป็นจำานวนมากต้องอาศัยที่ดินแถบ

นัน้ทำาเกษตรกรรม พระราชดำารเิรือ่งการอนรุกัษต์น้ยางใน

พืน้ทีจ่งึไมส่ำาเรจ็ กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหข้า้ราชบรพิารเกบ็เมลด็

ยางมาถวายให้ทรงเพาะ แล้วปลูกที่สวนจิตรลดา ยังอยู่ 

จนทุกวันนี้ จะเห็นในบอร์ดนิทรรศการเช่นเดียวกัน  

ผู้ทำาบอร์ดบอกว่าเพิ่งไปถ่ายรูปในป่านั้นสด ๆ ร้อน ๆ ใน

รูปดูสวยดี แต่เวลาเข้าไปรู้สึกว่าโทรม ๆ ป่านั้นต้องมีวิธี

ปรับปรุงอนุรักษ์อยู่เหมือนกัน เคยเห็นชาวบ้าน ไปเห็น

ชัด ๆ ก็ที่กัมพูชา ชาวบ้านเผายางนาเป็นโพรงเพื่อเก็บ 

นำา้ยาง ทำาแบบชาวบา้นไทย ในระยะตอ่มา พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่เอายางไปปลูกในวังเท่านั้น 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ยางนาเป็นสำาคัญ 

เหมือนกัน ต่อมาได้ทรงนำาพืชอ่ืนๆ มาปลูกรวมกันเป็น 

ป่าสาธิต เพื่อให้ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

มาศึกษา และทรงคิดหาวิธีขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ นอกจากเพาะเมล็ด ตอน เสียบก่ิงแล้ว ยังใช้วิธี

เพาะเนื้อเยื่อซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องสมัยใหม่ สมัย

นี้ใคร  ๆ ก็เพาะเนื้อเยื่อกันทั้งนั้น นักเรียนโรงเรียน

ประถมยังทำาได้ แต่ตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องสมัยใหม่ 

เช่น โครงการในสวนจิตรลดาทำาการเพาะเนื้อเยื่อ

เพื่ออนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น โครงการอนุรักษ์หวายพันธ์ุ 

ต่าง ๆ อนุรักษ์ต้นไม้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวังมานานแล้ว เช่น 

สมอ มณฑา ขนุน เป็นต้น ขนุนนี่เขาว่ามีมาตั้งแต่สมัย

รัชกาลที่ ๓ แล้ว ก็เอามาปลูก แล้วแจกจ่ายราษฎร ที่

เรียกว่าขนุนไพศาลทักษิณ ขึ้นอยู่ในวังหลวง ที่ทรงทำานี้

เป็นต้นกำาเนิดของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ทำามา

จนถึงทุกวันนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวมพันธุ์ไม้ 

ที่อาจมีโอกาสถูกทำาลายได้ เช่นในที่ที่นำ้าจะท่วมเมื่อทำา 

อ่างเก็บนำ้า พืชที่ขึ้นอยู่ใต้เสาไฟแรงสูง มีการเก็บพืชต่าง ๆ   

มาทำาหอพรรณไม้ ที่จริงไม่อยากจะเอ่ยอ้างว่าเป็นผลงาน 

ทีเ่ดีย๋วนีเ้รยีกวา่ อพสธ. หรอืโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

����-������ P1-29_240561.indd   9 5/6/2561   17:09



ทรงบรรยาย10   

 
“ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ทำาหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หรืออีกนัยหนึ่งเป็นสรุปผลการพัฒนา

ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำาไปปฏิบัติได้ ”

ที่จริงสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ก็ไม่ได้ทำาอะไรเท่าไร เพียง

แต่ว่าตอนนั้นเป็นต้นคิดในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ 

ซึ่งสมัยนั้นยากมาก เอามาทำาฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูล 

หอพรรณไมแ้ละพชืตา่ง ๆ  ทีเ่กบ็ไวใ้นทีต่า่ง ๆ  เชน่ กรมปา่ไม ้ 

กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 

อื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ให้ข้อมูลเอามาใช้ และ

ผูค้นไดใ้ชแ้ลว้เปรยีบเทยีบกนัได ้ภายหลงันำามาเพือ่ศกึษา

ทำาเป็นฐานข้อมูลที่ไปติดต่อสอบถามเชื่อมโยงข้อมูลได้ 

ทั่วโลก เช่น Index Kewensis ไปดูที่ฝรั่งเศสก็มีทำา และ

เราเอาไปเทียบได้ เกี่ยวกับทางป่าไม้เขาบอกว่าลำาบาก 

หางบประมาณท่ีจะให้นักวิชาการไปเทียบพันธุ์ไม้ตาม 

หอพรรณไม้ในต่างประเทศก็ไม่ใช่ไปได้ง่าย ๆ จึงพยายาม

ใช้เรื่องพวกนี้ช่วย พยายามให้มีการเก็บพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น  

มีการถ่ายทอดวิธีการและเทคโนโลยีเหล่านี้ไปถึงเด็กและ

เยาวชน ตั้งแต่มหาวิทยาลัย หลังปริญญา ปริญญาตรี  

ลงมาวชิาชพี อาชวีะ จนในทีส่ดุถงึชัน้อนบุาล ทำาใหท้กุคน 

มีโอกาสเรียนรู้ตามภูมิปัญญาของตัวเอง
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อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจที่เกี่ยวกับป่าไม้โดย 

ทีอ่าจไมม่ใีครนกึโยงถงึ คือเรือ่งศูนยศ์กึษาการพฒันา 
ที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ ที่อยู่ในสภาพภูมิศาสตร์แตกต่างกัน และ

เปน็ทีท่ีห่นว่ยงานราชการ องคก์รเอกชน และคนท่ัวไปเขา้

มาช่วยกัน เอาพื้นที่เป็นหลัก แล้วศึกษาแบบบูรณาการ  

ใช้วิชาการหลาย  ๆ สาขา ไม่ใช่ว่าตรงนี้ป่าไม้ประมง 

ห้ามเข้า ปศุสัตว์ห้ามเข้า เอาพื้นที่เป็นหลัก และทุกคนก็

ร่วมกันเอาวิชาการของตัวเองมาช่วยทำาให้สิ่งนั้นมีค่าขึ้น

มาอย่างไร แล้วนำาไปส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติให้เป็น

ประโยชน์อย่างแท้จริง

“ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ทำาหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หรืออีกนัยหนึ่งเป็นสรุปผลการพัฒนา

ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำาไปปฏิบัติได้ ”
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ตอนนี้เราอยู่ภาคเหนือ ก็ขอยกตัวอย่างศูนย์ 
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก่อน ตอนท่ีจุฬาฯ ทำาป่าของจุฬาฯ ก็ได้ไปยืมตัวนักวิชาการ 

จากห้วยฮ่องไคร้มาช่วย ทำาไปทำามารู้สึกจะมีคนท่ีภูมิใจ 

จะอยู่กับจุฬาฯ ไปเลยก็มี เม่ือหลายสิบปีมาแล้ว ได้ตาม 

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปท่ีห้วยฮ่องไคร้  

ตอนน้ันยังไม่ได้ทำาศูนย์ศึกษา ไม้ก็ถูกตัดไปเยอะแยะ

แล้ว เข้าใจว่าเคยเป็นป่าไม้สัมปทาน ย่ิงไปกว่าน้ัน  

อย่าว่าแต่ป่าเลย ดินก็ถูกขุดเป็นรูโบ๋ ๆ มีแต่ลูกรังเอา 

ไปขาย ไม่ใช่แต่ศูนย์ที่อยู่ตรงนั้น ที่ดินของใครที่เจ้าของ

ไม่หมั่นไปดู โผล่ไปอีกทีก็เห็นดินถูกขุดเอาไปขาย บางคน 

เหน็วา่ตรงนัน้ทำาอะไรไมไ่ดน้อกจากบอ่ปลา กจ็บัปลาไมไ่ด ้ 

ใน พ.ศ.  ๒๕๒๕ มีพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา 

การพฒันาหว้ยฮอ่งไคร ้ตรงนัน้ไดย้นิคำาวา่ ปา่สามอยา่ง 
ประโยชน์สี่อย่าง ตอนนี้ก็พูดกันทั่ว ๆ ไป คือนอกจาก 

ปลกูไมพ้ืน้เมอืงแลว้ ไมพ้ืน้เมอืงบางทีโตช้า มพีระราชดำาร ิ

ให้ปลูกไม้สำาหรับก่อสร้างทำาบ้านเรือนและใช้สอย เช่น  

ไม้ไผ่ ไม้สน ไม้ยาง หวาย ไม้แดง ปลูกไม้กินผล เช่น  

กล้วย มะม่วง มะละกอ ขนุน ฝรั่ง มะพร้าว ตาล สะเดา 

แค มะไฟ มะขามป้อม ไม้ใช้ฟืน เช่น ขี้เหล็ก แล้วก็ไม้อื่น

ทั่ว ๆ ไป ประโยชน์อย่างท่ีสี่คือ ช่วยชะลอนำ้า ป้องกัน 
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ดินถล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้พื้นเมืองที่มีระบบราก 

เหมาะสมกบัสภาพทีด่นิในทีน่ัน้ ตามภเูขามกัมทีางนำา้เลก็ ๆ  

กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหท้ำาฝายเลก็ ๆ  ท่ีเรยีกวา่ฝายชะลอนำา้ หรอื

ทีภ่าษาองักฤษเรยีกวา่ check dam ทำาใหน้ำา้หลอ่เลีย้งปา่

และไม่ไหลกัดเซาะดิน ป่าไม้ดูดนำ้าเอาไว้แล้วส่งนำ้าขึ้นมา

ทางใบ สร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ นอกจากป่าสามอย่าง 

ประโยชนส่ี์อยา่งแลว้ ปา่ทีม่ใีนเมอืงไทยบางททีดลองปลกู

ไม้โตเร็วที่นำาเข้าจากต่างประเทศ ก็ประสบผลสำาเร็จดี  

๗ - ๘ อย่าง เรื่องความชุ่มชื้นนั้นจริง เมื่อประมาณ ๔ - ๕ 

ปีมาแล้วได้ไปที่ห้วยฮ่องไคร้อีกครั้ง ได้ทราบว่าหลายปีที่

ผ่านมา ทางผู้ดำาเนินการของศูนย์จะจดอุณหภูมิไว้ทุกปี 

ว่าในจุดเดียวกันนี้อุณหภูมิเท่าไร อุณหภูมิลดตำ่าลงมาก

อยา่งไมน่า่เชือ่ มกีารแนะนำาอาชพีตา่ง ๆ  ทัง้อาชพีปลกูพชื 

และเลีย้งสตัว ์ทำาเรือ่งตลาดให ้ชาวบา้นเหลา่นีก้จ็ะมคีวาม

รู้ดี เรียกว่า smart farmer เป็นเกษตรกรดีเด่น เกษตรกร

เหล่านี้ส่วนมากใจดี พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ แบ่งปัน 

ผลผลิต บางทีเหลือขาย ใครอยากกินก็เอาไปกินได้
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ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัด
สกลนคร ปลูกป่าปลูกพืช ทำาให้ป่าเส่ือมโทรมแถวน้ัน 

อุดมสมบูรณ์ข้ึน ชนิดของป่าก็อยู่ในข้ันท่ีสูงข้ึน คือเป็นป่า 

ท่ีอยู่ในเขตชุ่มช้ืนข้ึน มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีข้ึนหน้าข้ึนตาคือ  

ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ท่ีมีช่ือเสียงคือ โค และไก่ดำา ปลูกข้าว 

ปลูกถ่ัว ขายข้าวขายถ่ัวย่ีห้อนกเค้าแมว เพราะแถวน้ันอยู่ 

ในหมู่บ้านช่ือนานกเค้า ส่ิงท่ีนำามาเพ่ิมมูลค่าคือถ่ัวเขียว  

นำามาทำาวุ้นเส้น ใช้ตรานกเค้าแมว อร่อยมาก ทำาจาก 

ถ่ัวเขียวแท้ 
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ป่าเปียก เป็นแนวกันไฟ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำาริในการสร้างแนว

ป้องกันไฟป่า เรียกว่า ป่าเปียก ซ่ึงเป็นการสร้างความ

ชุ่มชื้น เป็นกำาแพงกั้นไฟ การกักนำ้าให้ป่าเปียกมีวิธีการ

ดังต่อไปนี้

• ทำาระบบป้องกันไฟป่า โดยใช้แนวคลองส่งนำ้า

และแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูกไว้ตามแนวคลอง

• สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยป่าเปียก  

โดยอาศัยนำ้าชลประทาน และนำ้าฝน

• ปลูกไม้โตเร็วคลุมแนวร่องนำ้า เพ่ือให้ความ

ชุ่มช้ืนค่อย  ๆ ทวีข้ึน และแผ่ขยายออก 

ไปทั้งสองฟาก ทำาให้ต้นไม้เจริญเติบโต และ

ช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟป่าจะเกิดขึ้นหาก

ป่าขาดความชุ่มชื้น

• สร้างฝายชะลอนำ้าเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นที่

เรียกว่า check dam โดยสร้างปิดกั้นร่องนำ้า

หรือลำาธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ ฝายจะช่วย

เก็บกักนำ้าและตะกอนดินไว้บางส่วน นำ้าที่กัก

ไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ทำาให้เกิดความชุ่ม

ชืน้แผข่ยายเขา้ไปทัง้สองฟาก จนกลายเปน็ปา่

เปียก

• สูบนำ้าขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้ไหลลงมาทีละน้อย 

ช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงให้กลายเป็น

ป่าเปียก ช่วยป้องกันไฟป่าได้

• ปลูกต้นกล้วย ซึ่งเป็นพืชที่สามารถอุ้มนำ้าไว้ได้

มากกว่าพืชชนิดอ่ืนในพื้นที่ที่กำาหนดให้เป็น

ช่องว่างของป่า กว้าง ๒ เมตร เพื่อเป็นแนว

ปะทะกับไฟป่า
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ป่าอีกชนิดที่โปรดเกล้าฯ ให้ทำาคือ ป่าชายเลน 
จริง ๆ มีทั้งป่าชายเลน ป่าชายหาด แต่จะขอกล่าวเฉพาะ

ป่าชายเลนที่มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 

ปัจจุบันถูกทำาลายไปมาก ต้องปลูกขึ้นมาใหม่และดูแลให้

ดี การขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยระดับนำ้าขึ้นลง 

จึงต้องมีหน่วยราชการหลายหน่วยมาร่วมกัน

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ตอนบนเป็นสวน 

ผลไม้ ต้องพยายามชักชวนให้เกษตรกรลดเลิกการใช้ 

สารเคมีที่จะไหลลงไปที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อาศัยของ 

สัตว์นำ้าและทำาให้สัตว์นำ้าตาย

โครงการแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
ทดลองเก่ียวกับประโยชน์ของพืชที่สามารถดูดของเสีย 

บำาบัดนำ้า บำาบัดขยะมูลฝอย มีห้องปฏิบัติการสำาหรับ

วเิคราะหต์วัอยา่งพชื และยงัมโีครงการอืน่ ๆ  เชน่ ทีอ่ำาเภอ 

สงิหนคร จังหวดัสงขลา อำาเภอหนองจิกและอำาเภอยะหริง่ 

จังหวัดปัตตานี
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นำา้ขงัเกือบตลอดป ีหรอืท่ีเรยีกวา่ พร ุมสีภาพดนิเปรีย้วจดั  

ไม่สามารถปลูกพืชได้ดี พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสจะ

มีสองส่วนที่แย่ คือ ส่วนที่ เป็นพรุ ที่ เกิดจากแม่นำ้า

ไหลพาเอาตะกอนไป ถูกคลื่นในทะเลซัด เข้ ามา 

ทำาให้ เกิดแหลมแบบก้ามปู  อย่างแหลมตะลุมพุก

ที่ เรารู้กันว่าเกิดวาตภัยต่าง  ๆ แหลมตะโละกาโปร์ 

ที่ยะหริ่ง ปัตตานี เป็นก้ามปู นาน ๆ ก้ามปูก็จะไปชน

กับฝั่ง ทำาให้นำ้าขังอยู่ นานเข้าก็จะเป็นแถบที่เรียกว่า

ดินเปรี้ยว มีสภาพเป็นกรดสูง ค่า pH อยู่ที่ ๒ - ๓ ก็

ยังมี โดยทั่ว ๆ ไปประมาณ ๔ ปรับขึ้นเป็น ๕ ได้ กับ

อีกส่วนที่ยังเป็นแหลมยาว  ๆ เป็นหาดทราย มีธาตุ 

ต่าง ๆ ฝนก็ชะลงไป เรียกว่า hard and compact soil 

หรือดินดาน เพาะปลูกอะไรไม่ได้ เขาจะทำา

สวนมะพร้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวสีทอง ลูก

ก็ไม่มี เหลืองจะตายก็ไม่ตาย แต่มีคนเข้ามา

สงเคราะห์ถอนทิ้งไปหมดและใช้ที่ทำาอย่างอื่น 

ก็โล่งใจไป แต่อยู่มาหลายสิบปี งานที่คิดก็จะ

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุที่เหลือ ป่าพรุน่า

สนใจมาก เป็นระบบนิเวศที่ควรไปศึกษา และ

เก็บเอาไว้บ้าง

การศึกษาพื้นท่ีป่าพรุเริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ 

ในการทำางานพัฒนาหรืองานอนุรักษ์ ใด  ๆ ก็ตาม 

จะ เห็นว่ าพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั วทรง ใช้

เวลา ไม่ใช่เข้าไปแล้วทำาเลย ต้องไปศึกษา อย่างไป

อยู่ น ร าธิ ว าส  เ สด็ จออก ทุกวั นตั้ ง แต่ เช้ า จนคำ่ า 

จนดึก ไปดูแทบจะว่าปูพรมทุกหมู่บ้าน ทรงขับรถไป

เองแล้วก็ไปดู ปี ๒๕๒๔ เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ  

พระตำาหนักทกัษณิราชนเิวศน ์ทรงเย่ียมราษฎรใชเ้วลานาน  

ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ทำาการ

เกษตรได้ผลผลิตตำ่า เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นลุ่มนำ้าท่ี

เมื่อบรรยายครั้งที่แล้วก็กล่าวถึงป่าพรุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัสถึงป่าพรุว่า

“...ป่าพรุเป็นพื้นที่สำาคัญต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร 

รอบพื้นที่พรุ อีกทั้งยังเป็นอ่างเก็บนำ้าธรรมชาติที่ชะลอการไหลบ่า 

ของนำ้าจากเทือกเขาต่าง ๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...”
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การตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา

จากพระราชดำารินั้นเพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลองแก้ปัญหา

ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินดาน ให้กลับมาทำาการเกษตรและ 

ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อขยายผลแห่งความสำาเร็จสู่ราษฎรต่อ

ไป โดยเฉพาะท่ีเรียกว่าหมู่บ้านบริวาร หรือสาขาศูนย์

ศึกษา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัด
นราธิวาส ได้กำาหนดเขตการใช้พื้นที่ป่าพรุในจังหวัด

นราธิวาสออกเป็น ๓ เขต ดังนี้

• เขตป่าสงวน (Preservation Zone)  

เป็นบริเวณพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติ

อย่างสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ 

มีนำ้าท่วมขังตลอดปี ในฤดูฝนอาจท่วมสูงถึง 

๒ - ๓ เมตร ส่วนพื้นที่ป่ามีลักษณะสูง ๆ ตำ่า ๆ 

ต้นไม้ส่วนใหญ่แตกรากคำ้าเป็นพูพอน และยัง

มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นเบียดเสียดกันอยู่อย่าง

หนาแน่น ไม้ยืนต้นปะปนกว่า ๔๐๐ ชนิด พืช

พื้นล่างที่พบ เช่น เถาวัลย์ ปาล์ม หวาย และ

เฟิร์น การเดินทางเข้าไปยากมาก ถ้าเราไม่เดิน

ก้าวไปเรื่อย ๆ เราจะจมลึกลงไปทุกที ๆ และใน

นั้นมีกลิ่นเหม็นมากเนื่องจากเป็นอินทรียวัตถุ 

ไปพรุกลับมาเขาไม่ให้เข้าบ้านถ้าไม่ล้างเสีย

ก่อน มีพืชที่เป็น new species หรือพืชพันธุ์

ใหม่ที่ไม่มีที่ไหนในโลก หรือ new records 

อาจจะเจอที่อื่นในโลกแล้วแต่ยังไม่เจอที่ตรง

นั้น แล้วก็พบอยู่เรื่อย ๆ อย่างที่มีโครงการใหม่

ที่พยายามทำาอยู่หลายปีนั้น คือเข้าไปในที่ลึก ๆ 

ไปปกัปา้ยในจดุทีน่า่สนใจวา่ดนิเปรีย้วขนาดนัน้

แต่ยังมีต้นไม้ขึ้น แล้วศึกษาดูพบว่ามีจุลินทรีย์ 

หลายชนิดที่น่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ที่ดู เอาไว้คือชนิดที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโต 

ได้ดี ในส่วนของปุ๋ยเราจะใช้ประโยชน์ต้องดูก่อน

• เขตอนุรักษ์ (Conservation Zone) เป็น

พื้นที่พรุที่ถูกทำาลายไปบางส่วน และยังไม่มีการ

เข้าไปพัฒนา สาเหตุหลักคือการบุกรุกเข้าไป

แผ้วถาง และไฟไหม้ป่าในช่วงที่เกิดภาวะแล้ง

จดั ลกัษณะดนิเปรีย้วจดั และมนีำา้ทว่มขงัตลอด

เกือบทั้งปี ยังพบว่ามีไม้เสม็ดขาว กก กระจูด 

และพชืพวกหญา้กระจดักระจายอยูท่ัว่ไป ตรงนี้

กพ็ยายามฟืน้ฟดูว้ย มกีารใหป้ระชาชนเขา้ไปใช้

ประโยชน์ได้บ้าง ข้อสำาคัญเรื่องของชลประทาน

และพัฒนาที่ดิน ต้องคุยกันให้ดีว่าจะทำาอย่างไร 

ต้องใช้วิชาของแต่ละฝ่าย ถ้าระดับนำ้าตำ่าเกินไป

จะเปรีย้วจดั เกดิไฟปา่ไหม ้นำา้กจ็ะไหลเขา้ไปใน

ไร่นาของราษฎรเกิดความเสียหาย ถ้านำ้าสูงไปก็

อาจจะไหลลงมาท่วมได้ ต้องจัดให้พอด ีๆ

• เขตพัฒนา (Development Zone) เป็น

บริเวณพื้นที่พรุที่ได้มีการระบายนำ้าออกไปบ้าง

แล้ว พืชพรรณดั้งเดิมก็ถูกแผ้วถางจนหมดสิ้น 

กลายเป็นพืชเกษตร และมีกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

ตอ่เนือ่ง มพีืน้ทีท่ีใ่ชเ้พือ่กจิกรรมทางดา้นเกษตร  

และมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ เข้าไปดำาเนินงาน
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อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรที่ดินในพื้นที่เหล่า

นี้ให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำากินอย่างถาวร  

ต้องอาศัยชลประทาน พัฒนาท่ีดิน และฝ่าย

เกษตรท่ีจะช่วยเลือกพืชท่ีเหมาะสมที่จะนำา

เข้าไปเพาะปลูก

ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ มีพื้นที่ที่มีการจำาลองธรรมชาติของป่าพรุ

มารวมกันไว้ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถ

เข้าไปศึกษาเรียนรู้ สัมผัสระบบนิเวศที่สวยงามของพรุ  

และยังเป็นการสร้างความรู้สึกหวงแหน ให้ทุกคนได้

ตระหนักถึงประโยชน์ของป่าพรุอีกด้วย ปัจจุบันป่าพรุ 

ที่เคยเสื่อมโทรมกลับคืนเข้าสู่สภาพที่เป็นประโยชน์

มากมายแก่คนในชุมชนละแวกนั้น มีประชาชนมาสมัคร 

เป็นกลุ่มเพื่อนพรุ อธิบายประโยชน์ของป่าพรุแก่ผู้ที่มา 

เข้าชม ก็ได้รับความสนใจพอสมควร ป่าพิกุลทองใน

เขตพรุดินจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไร อย่างที่มาเลเซียก็เป็น  

ปลูกปาล์ม ปาล์มก็จะเอียง แต่อยากจะทดลองดู ก็เลย

ไปขอพื้นที่ในเขตของป่าไม้ จะทดลองปลูกปาล์มในพื้นที่

แถบนี้ดู แต่พอดูพื้นที่ ไปยืนในพื้นที่ดูท่าจะไม่ไหว เลย 

ขอเปลี่ยนโครงการไปเป็นเสม็ดขาว วิเคราะห์ดูพบว่า 

เสม็ดขาวมีนำ้ามันที่เป็นประโยชน์ นำามาทำายาหม่องทำายา

ต่าง ๆ ก็ยังได้ และใช้ไม้ทำาประโยชน์ได้ เห็นผู้ใหญ่บ้าน 

เอาไม้เสม็ดขาวมาทำารั้วบ้าน
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นอกจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้   

ภูพาน พิกุลทอง คุ้งกระเบนแล้ว ยังมีศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยทราย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี และ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กล่าวมาทั้ง ๖ ศูนย์นี้ พอไปศึกษา

ต้นเหตุที่มีพระราชดำาริจริง  ๆ ก็เป็นเรื่องป่าไม้ทั้งนั้น  

คือต้องการให้ประชาชนและข้าราชการศึกษาวิธีการ

พัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต รู้จักการทำางานที่

สมัยใหม่เรียกว่าบูรณาการ คือทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น

ป่าไม้ เกษตร ประมง ปศุสัตว์ ชลประทานพัฒนาที่ดิน 

หรือโรงเรียน ครูตำารวจตระเวนชายแดนท่ีอยู่แถว ๆ นั้น 

ศึกษาวิธีทำางานร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อการพัฒนา

คนและพื้นที่
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัด
เพชรบุรี ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ตำารวจตระเวนชายแดนดูแล 

อยู่ เล่ากันว่าสมัยก่อนเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีเนื้อทราย 

อาศัยอยู่จำานวนมาก รัชกาลที่ ๖ ทรงสร้างพระตำาหนัก

ที่ชื่อมฤคทายวัน มีความหมายว่า เป็นป่าที่อภัยทานแก่ 

กวาง ไม่มีใครเข้าไปทำาร้ายกวางหรือเนื้อทราย ใน ๓๐  

กว่าปี ผู้คนตัดป่าทำาการเกษตรจนต่อมาทำาการเกษตร

ไม่ได้ แห้งแล้ง ดินแข็งเป็นดินดาน นำ้าแห้งจึงทรงเริ่ม 

พัฒนาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีกิจกรรมป่าไม้อเนกประสงค์  

หญ้าแฝก ป่าชายเลน เป็นต้น มีสาขาคือที่เขาชะงุ้ม 

ราชบุรี เคยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์แล้วกลายเป็นลูกรัง 

ไปหมด บางคนบอกนี่ไม่ใช่ลูกรังแล้ว เป็นแม่รัง จึงค่อย ๆ 

ปลูกป่าบนภูเขา แล้วค่อย ๆ ลงมาข้างล่าง ไม่ได้ไปดูนาน

แล้ว แต่ปัจจุบันคนที่ไปเล่าว่าพื้นที่ดีขึ้น
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา เริ่มเป็นที่แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่เข้าไปเห็น 

ตอนแรกกค็อ่นขา้งแหง้แลง้ ชาวบา้นทำาไดแ้ตม่นัสำาปะหลงั 

ที่คุณภาพไม่ดีนัก ราคาตกตำ่า จึงไปแนะนำาให้ชาวบ้าน 

ปลูกพืชอื่น ยิ่งขายไม่ได้ ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาได้เต็มรูป 

ก็มีรายได้เสริม และเป็นลักษณะคล้าย  ๆ กัน มีการ 

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ชาวบ้านในหมู่บ้านบริเวณ 

ศูนย์มีรายได้เพิ่มขึ้น บางรายเป็น smart farmer คิด 

วิธีการเกษตรแนวใหม่ของตนเอง ประสบความสำาเร็จ 

ในชีวิต รักษาป่าไม้ได้ดี อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่
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ที่เป็นเรื่องเก่าทีเดียวตั้งแต่จำาความได้ว่าได้ตาม

เสด็จราวปี ๒๕๐๕ เสด็จพระราชดำาเนินไปเชียงใหม่ ไป

เดินป่าที่เรียกว่า hiking ไปเห็นว่าราษฎรยากจน ตอน

นั้นอายุ ๗ - ๘ ปี ไปเป็นเพื่อนเล่นกับม้ง แต่ยังไม่ได้ทำา

อะไร แต่ก่อนคนอยู่บนภูเขาต้องถางป่าทำาไร่ เรียกว่าไร่

เลื่อนลอย พอ ๗ - ๘ ปี วงรอบหนึ่งก็กลับมาที่เดิม ป่าไม้

ข้ึนมาใหม่แล้วกถ็างใหมอ่กี แตป่จัจบุนัทำาอยา่งนีไ้มไ่ดแ้ลว้ 

เพราะคนมากขึ้น อพยพกันมา ถางป่ากันมากขึ้น ทรงหา

วิธีช่วยเหลือ หาพันธุ์พืช เช่น ถั่ว ผัก กาแฟ ไม้ผล ไม้ดอก 

สัตว์ต่างๆ เช่น ปลา พันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของที่มีราคาแพง 

ปลูกในที่ราบได้ไม่ดี สอนให้ชาวบ้านบนพื้นที่สูงปลูก แล้ว

เอาไปขายให ้ทำาการตลาดให ้แตท่ี่ลาดชันตามหลกัทฤษฎี

พยายามปลอ่ยใหเ้ปน็ปา่ ทีไ่มล่าดชนันกักท็ำานาหรอืเพาะ

ปลูกใช้วิธีทำาเป็นขั้นบันได ทำาให้ใช้พื้นที่น้อยลง ปัจจุบัน

ชาวบ้านพวกที่ทำาโดยวิธีนี้มีฐานะดีมาก พืชที่ขายได้ก็ส่ง

ไปขายถึงต่างประเทศ

การสร้างป่า นอกจากเอากล้าไม้มาปลูกแล้ว  

ยังมีที่เขาเรียกว่าปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปลูกป่า
โดยไมร่งัแกปา่ บรเิวณทีม่ปีา่ไมเ้ลือ่นลอย ตดัไมไ้มห่มด  

มีผลของต้นไม้ตกลงมาไหลตามนำ้า เกิดมาเป็นป่า จะได้

ไม่ต้องตัดซำ้าตัดซาก ต้นใหม่จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องปลูก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่อยู่ในที่สูง เมล็ดลงมาใหม่ที่

ตำ่าลง เรื่องนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกัน ตอนที่ไปเข้าอบรมครู

ภมูศิาสตรท์ีป่ระเทศองักฤษ นอกจากเรยีนในหอ้งแลว้เขา

พาออกพื้นที่ วิทยากรอังกฤษก็พูดแบบเดียวกันคือ ถ้าไม่

ไปรังแกไม่ไปยุ่งกับมัน เมล็ดก็จะค่อยๆ งอกเอง สอนให้

เด็กสังเกตว่าเมล็ดเหล่านี้จะแพร่พันธุ์อย่างไร

ปลูกปา่ไม้ในใจคน เรือ่งนีจ้ำาไมไ่ดว้า่ไดฟ้งัจาก 

ที่ไหน ตามข้อมูลบอกว่ามีพระราชกระแสประมาณปี 

๒๕๑๙ หรือก่อนหน้านั้น เข้าใจว่าหมายถึงเจ้าหน้าที่ 

ป่าไม้ที่มีจำานวนไม่มากนัก จะไล่จับคนตัดไม้ทำาลายป่า 

ก็จับกันไม่หวาดไม่ไหว ควรจะใช้วิธีที่ 

เรยีกวา่ปลกูปา่ไมใ้นใจคน คอืใหอ้ธบิาย

ให้ เข้าใจว่าการมีป่าไม้มีประโยชน์

อย่างไร แนะนำาให้ปลูกพืชที่จะขายเป็น 

รายได้ โดยไม่ต้องตัดไม้ หรือปล่อย

ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้ อีกที่หนึ่งปลูกไม้ที่มี

คุณค่าที่ขายได้ แล้วไม่ต้องไปตัดไม้
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การสอนนัน้สอนตัง้แตเ่ดก็ ๆ  ใหช้นิกบัการอนรุกัษป์า่ 

การออกไปเดินศึกษาพันธุ์ไม้ ให้เห็นประโยชน์ของป่าไม้ 

ที่เห็นทำากันก็มีการร้องเพลง ถ่ายภาพ วาดรูป เมื่อปลูก

ต้นไม้ในใจคนเหล่านั้นแล้ว คนเหล่านั้นก็จะปลูกต้นไม้

บนแผ่นดิน และดูแลรักษาเอง ให้ชาวบ้านร่วมกิจกรรม

อนุรักษ์ป่าตั้งแต่ต้น ได้แก่ เพาะกล้า เจ้าหน้าที่ซื้อจาก 

ชาวบ้าน ตั้งป่าไม้ชุมชน ชาวบ้านดูแลไม่ให้มีการตัดไม้

ทำาลายป่า ป้องกันการเกิดไฟป่า และใช้ของในป่าอย่าง

รู้คุณค่า
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งานที่ทำาต่อที่เรียกว่าตามรอยพระยุคลบาท 

คืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยูห่วัทรงทำาไว ้คอื เกบ็พนัธุพ์ชืจากทีต่า่ง ๆ  ทำาฐานขอ้มลู

คอมพิวเตอร์เรื่องพันธุ์ไม้ในประเทศไทย สอนเด็ก  ๆ ให้

ศึกษาพืชแต่ละชนิดและประโยชน์ของพืช ทำาโครงงาน

เก่ียวกับพืชและสัตว์ป่า ปีหนึ่งได้มาพบปะแลกเปลี่ยน

ความรู้กัน มีศูนย์ที่คลองไผ่ อำาเภอสีคิ้ว นครราชสีมา เป็น

ศูนย์วิจัยมีอุปกรณ์เครื่องมือ ที่สำาคัญให้ประชาชนเข้าไป

ศึกษาได้
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สร้างป่า สร้างรายได้ เป็นเรื่องที่ทำามา ๔ - ๕ ปี 

แล้ว ขณะนี้ก็ทำาต่อไปในแนวที่ประชาชนไม่จำาเป็นต้อง

ตัดต้นไม้ใหญ่ แต่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ในบางที่ 

ประชาชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพานักท่องเที่ยวชม 

พืชสัตว์ มีรายได้ดี ไม่ต้องทำาลายป่าไม้ หรือโครงการ 

ชานำ้ามันที่เชียงรายก็ปลูกชานำ้ามัน ทำาให้ไม่ต้องขยาย

พ้ืนท่ีท่ีจะปลูก ไม่ต้องตัดป่าต่อไป แต่ปัญหาคือ ต้องหารือ  

กับกรมป่าไม้และกรมอุทยานให้ดีว่าจะอนุญาตให้ทำาได้

ท่ีไหน นอกจากปลูกได้แล้ว ต้องให้นำาออกจากป่าได้  

เช่น ปลูกกาแฟ ไม่ใช่ปลูกอย่างเดียว ต้องมีวิธีทำายุ้งเก็บ 

กาแฟ ขณะนี้ฝ่ายภาคเอกชนใช้วิธีทำา MoU กับป่าไม้ 

เข้าไปทำาได้ แต่ประชาชนรายย่อยหลายกลุ่มที่ยังทำา 

ไม่ได้ ต้องอาศัยทางราชการหรือโครงการไปช่วยตกลง

กับทางราชการระดับสูง เพื่อให้ทราบว่าทำาอะไรได้ ทำา

อะไรไม่ได้ ทำา MoU ตกลงกัน เรื่องนี้ได้คุยกับทาง

อุทยานไว้ และคนที่ทราบดีอีกท่านคืออธิการบดีวันชัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงที่มหาวิทยาลัย

เมื่อตอนไปใหม ่ๆ หลายปีมาแล้วจะเป็นภูเขาโกร๋น ระยะ

หลัง ๆ ท่ีไป ปลูกต้นไม้จนขึ้นเต็มไปหมด จึงเชิญมาช่วย 

ที่นี่ มาช่วยทำางานกัน
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การปลกูพชืทีโ่ครงการทำาอยูค่อื ไม่จำาเปน็จะ

ต้องไม่ตัดไม้เลย แต่ให้ประชาชนปลูกพืชที่มีราคา 

ปลูกอย่างประณีตที่เรียกว่า intensive และช่วยใน

เรื่องขนส่งและการตลาด สมัยก่อนก็มีปัญหาแบบนี้  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่า ไม่ได้ไปเห็น

เอง มีนักอนุรักษ์เข้าไปต่อว่าชาวเขา ชาวเขาก็มา

หลบอยู่ข้างหลังพระเจ้าอยู่หัว ท่านรับสั่งให้มา

ช่วยคิดกันว่า เขาจะอยู่กันอย่างไรที่จะให้เขารักษา

ทรัพยากรไว้ได้ด้วย และท่านก็ว่า ถ้าเราทำาอันนี้ได้

ก็จะเป็นการรักษาชาติบ้านเมือง ไปโทษคนที่ทำา

ทั้งหมดก็ไม่ใช่ เพราะเขาไม่มีที่ทำามาหากิน ก็ต้อง

ช่วยกันทำา

เมื่อเดือนที่แล้วได้ไปสวนพฤกษศาสตร์และ
ป่าอนุรักษ์ที่มอริเชียส และประเทศมาดากัสการ์ 
และเมื่อปีที่แล้วได้ไปประเทศบราซิล ประเทศเหล่านี้ 

มีป่าไม้มาก แต่ก็ถูกทำาลายเช่นกัน เช่นที่บราซิลก็น่า

เสียดายเพราะมีการถางต้นไม้เพื่อทำาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

ปรากฏว่าทุ่งหญ้าก็ไม่งาม วัวก็ผอม และได้เดินทางต่อไป

ดูโครงการของเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐและนักวิชาการ

ตามมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  ทัง้ในประเทศบราซิลและประเทศ

อืน่ ๆ  ศกึษาระบบนเิวศ ปลอ่ยใหพ้ชืขึน้โดยไมท่ำาลาย คนที่

ทำาโครงการนีบ้อกวา่ เขาพยายามทำาพืน้ทีเ่ลก็ ๆ  เหมอืนจดุ

แสงเทียนเล็ก ๆ ในประเทศบราซิล ส่วนคุณก็ไปจุดเทียน

เล็ก ๆ ในประเทศไทยก็แล้วกัน ได้ไปสวนพฤกษศาสตร์ที่

มาดากัสการ์และมอริเชียส ไปดูป่าเช่นเดียวกับที่บราซิล 

ประเทศเหล่านี้มีผู้ตัดป่าเช่นเดียวกับประเทศไทย วิธี

ป้องกันที่สำาคัญคือ จัดให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ ลงทุนทำา

เอกสารวิชาการ ทำาหนังสือสวย ๆ แจกตามโรงเรียน ทำา

กับข้าวอร่อย ๆ เลี้ยงเด็กที่มาชมอุทยาน และได้ไปเดินป่า

ดว้ย (ผลของการเดนิปา่ครัง้นีไ้ดข้องแถมตดิมาคอืเหบ็ข้ึน

ตามตัว) เขาจะสอนในเรื่องระบบนิเวศพวกปลวก พวกนี้

จะช่วยรักษาป่า แม้แต่เห็ดทะเลทรายก็พยายามอนุรักษ์

และฟื้นฟู
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สรุป แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้

ได้ คือต้องรักษาป่าไม้ พัฒนาสภาพดิน แหล่งนำ้า พัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาความรู้  

และพัฒนาการศึกษา ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกัน เช่น ดินถล่ม ส่วนหนึ่งก็ 

ใช้หญ้าแฝก แต่ต้องมีต้นไม้ใหญ่ด้วย อย่างเช่นที่ชาวบ้านสบปืนอธิบายให้ฟัง

ว่า ทดลองทำาเป็นขั้นบันได ใช้ต้นไม้ใหญ่ ไม้พื้นเมือง ไม้ผล กล้วย หญ้าแฝก  

หลาย  ๆ อย่างด้วยกัน ขณะนี้สิ่งที่ทำาก็ขายได้กำาไร อีกอย่างหนึ่งมีต้นไม้ 

ใหญ่ที่โปรดเกล้าฯ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาว่าต้นไม้ชนิดไหน 

มีรากที่มีแรงยึดดินเท่าไร คำานวณเป็นตัวเลขออกมาเลย ขณะนี้ผลวิจัยออก 

มาแล้ว ก็ไม่ทราบว่าได้เอาไปใช้ประโยชน์กันอย่างไร แต่ในที่สุดคือพัฒนาคน  

ให้มีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษา มีความรู้ และมีความสุข เพื่อให้ 

ช่วยรักษาบ้านเมืองสืบต่อไป

����-������ P1-29_240561.indd   29 5/6/2561   17:10



����-������ P30-52_240561.indd   30 5/6/2561   17:08



นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่อง 

ปา่ไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาตมิาตัง้แตท่รงพระเยาว ์ทรงตระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ป่า นํ้า และดิน ซึ่งเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ อันเป็นปัจจัยสําคัญในขบวนการผลิตอาหาร และ

การดํารงชีวิตของประชากรในโลก

เมือ่ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในทกุภาคของประเทศ ทรงพบปญัหา

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าลดลง การเกิดภาวะแห้งแล้ง ภาวะนํ้าท่วม  

ฉับพลัน และการพังทลายของดินอย่างรุนแรง

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นในการศึกษา คิดค้น ทดลอง

ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ของประเทศ เพื่อให้ป่ากลับคืนสู่สภาพ

สมบูรณ์ ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เกิดเป็นแนวพระราชดําริและโครงการ 

ต่าง ๆ มากมาย
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ป่าไม้สาธิต

ป่าทดลองส่วนพระองค์แห่งแรก
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ป่าไม้สาธิต

ป่าทดลองส่วนพระองค์แห่งแรก

ใ น ระยะต้ น รั ช ก าล  พระบาทสม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดลุยเดช ไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิ
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล 
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำ� ร�ว
พุทธศักร�ช ๒๕๐๔ ขณะเสด็จพระร�ชดำ�เนินโดย
รถยนต์พระที่นั่งผ่�นอำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี  
ทรงสงัเกตเห็นตน้ย�งขน�ดใหญป่ลกูเรียงร�ยทัง้สอง
ข้�งท�ง จึงมีพระร�ชดำ�ริที่จะสงวนไม้ย�งน�ไว้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำาเมล็ด
ไม้ย�งน�ม�เพ�ะเลี้ยงไว้ในแปลงเพ�ะชำ�บริเวณ
พระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น และเมื่อวันท่ี ๒๘ 
กรกฎ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๐๔ ทรงปลูกกล้�ไม้ 
ย�งน�เป็นปฐมในแปลงทดลอง ณ บริเวณที่ประทับ
สวนจิตรลด� และตอ่ม�ทรงพระกรุณ�โปรดเกล�้ฯ ให้
นำ�พันธุไ์มต้�่งๆ ท่ัวประเทศม�ปลกูเพ่ิมเตมิในลกัษณะ 
ป่�ไม้ส�ธิต เป็นก�รจำ�ลองป่�ไม้ในทุกภ�คของ
ประเทศไทยเพื่อทรงศึกษ�ธรรมช�ติวิทย�ของป่�ไม้
ด้วยพระองค์เอง และให้ผู้สนใจเข้�ม�ศึกษ�ได้ ป่�ไม้ 
ส�ธิตแห่งนี้ จึงเสมือนป่�ทดลองส่วนพระองค์ 
แห่งแรก
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ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�นแนวท�งในก�รฟื้นฟูป่�ไม้ต�มหลักก�รฟื้นฟูสภ�พป่�ด้วยวัฏธรรมช�ติ 

(Natural Reforestation) ปลูกป่�โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมช�ติช่วยในก�รฟื้นฟูธรรมช�ติ ด้วยวิธีก�ร ๓ วิธี

๑. …ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทำาอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ 
โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว…

๒. …ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น…

๓. …ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทำาอะไรเพราะตอไม้จะแตกก่ิงออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็น 
ต้นไม้ใหญ่ได้…
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ปลูกป่าในที่สูง
...ใช้ไม้จำ�พวกที่มีเมล็ดทั้งหล�ยขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลง 

ม�แล้วงอกเองในที่ตำ่�ต่อไป เป็นก�รขย�ยพันธุ์โดยธรรมช�ติ...

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงแนะนำ�ก�รปลูกป่�ที่อ�ศัยหลักธรรมช�ติพลังแรงโน้มถ่วงของโลก 
คือ สิ่งที่อยู่พื้นที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ตำ่�กว่�เสมอ ซึ่งทำ�ให้ประหยัดพลังง�นและค่�ใช้จ่�ยในก�รปลูกป่�
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ปลูกป่าทดแทน
ก�รปลูกป่�ทดแทนเป็นแนวทฤษฎีก�รพัฒน�ป่�ไม้ที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�น  

เพ่ือคืนธรรมช�ติสู่แผ่นดินด้วยวิถีท�งแบบผสมผส�นกันในเชิงปฏิบัติ เหม�ะสมต�มสภ�พภูมิศ�สตร์และ 
สภ�วะแวดล้อมของพื้นที่ ต�ม ๓ แนวท�ง คือ
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การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ถูก
บุกรุกแผ้วถางและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

...การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ 
ต้นนำ้าลำาธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็นภูเขาหัวโล้น 
แล้วจำ�ต้องปลูกป่�ทดแทนเร่งด่วนนั้น ควรจะ 
ทดลองปลกูตน้ไมช้นดิโตเรว็คลมุแนวรอ่งนำา้เสยีกอ่น 
เพื่อทำาให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นแผ่ขยายออกไป 
ทั้งสองร่องนำ้า ซึ่งจะทำาให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วน 
ช่วยป้องกันไฟป่� เพร�ะไฟจะเกิดง่�ยห�กป่�ข�ด 
ความชุ่มชื้น ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถัด 
ขึ้นไป ความชุ่มชื้นก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก  
ต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทั้งปี...

การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา

...จะตอ้งปลกูตน้ไมห้ลายๆ ชนดิ เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์
อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้สำาหรับก่อสร้าง 
และไมส้ำาหรบัทำาฟนื ซึง่เกษตรกรจำาเปน็ตอ้งใชเ้ปน็ 
ประจำา ซึง่เมือ่ตดัไมใ้ชแ้ลว้ กป็ลกูทดแทนหมนุเวยีน
ทันที...

การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้ําบนยอดเขา
และเนินสูง

...ต้องมีก�รปลูกป่�โดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน 
ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมี
การปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้
อากาศมีความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบ
การให้ฝนแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขา 
ไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย...
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ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง

พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงแนะนำ�ก�รปลกูป�่ในเชงิผสมผส�นทัง้ด�้นเกษตร วนศ�สตร ์และเศรษฐกจิสงัคม 
เป็นก�รปลูกป่�แบบเบ็ดเสร็จด้วยก�รปลูกป่� ๓ อย่�ง
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ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง

พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงแนะนำ�ก�รปลกูป�่ในเชงิผสมผส�นทัง้ด�้นเกษตร วนศ�สตร ์และเศรษฐกจิสงัคม 
เป็นก�รปลูกป่�แบบเบ็ดเสร็จด้วยก�รปลูกป่� ๓ อย่�ง

...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธี 

ปลกูไม ้๓ อยา่ง แตม่ปีระโยชน์ ๔ อยา่ง คอื ไมใ้ชส้อย ไมก้นิได ้ 

ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับนํ้า และ 

ปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับนํ้าฝนอย่างเดียว 

ประโยชน์อย่างที่ ๔ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า...
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ป่าเปียก
ไฟป่า เป็นปัญห�หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองต�มธรรมช�ติหรือเกิดจ�กมนุษย์ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

พระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริในก�รสร้�งแนวป้องกันไฟป่�ที่เรียกว่� ป่�เปียก ซึ่งเป็นก�รสร้�งคว�มชุ่มชื้น
เป็นกำ�แพงกั้นไฟ ด้วยก�รกักนำ้�ให้ป่�เปียก ด้วยวิธีก�รต่อไปนี้
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วิธีที่ ๑ ทำ�ระบบป้องกันไฟไหม้ป่� โดยใช้แนวคลอง 
ส่งนำ้�และแนวพืชชนิดต่�ง ๆ ปลูกไว้ต�มแนวคลอง

วิธีที่ ๒ สร้�งระบบก�รควบคุมไฟป่�ด้วยป่�เปียก  
โดยอ�ศัยนำ้�ชลประท�นและนำ้�ฝน

วิธีที่ ๓ ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องนำ้� เพื่อให้ 
คว�มชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้น และแผ่ขย�ยออกไปท้ังสองร่องนำ้�  
ซึ่งจะทำ�ให้ต้นไม้เติบโตและช่วยป้องกันไฟป่� เพร�ะไฟป่� 
จะเกิดขึ้นห�กป่�ข�ดคว�มชุ่มชื้น

วิธีที่ ๔ สร้�งฝ�ยชะลอคว�มชุ่มชื้น ที่เรียกว่� Check 
Dam เพือ่ปิดกัน้รอ่งนำ�้หรอืลำ�ธ�รขน�ดเลก็เปน็ระยะๆ เพือ่ใช้
เกบ็กกันำ�้และตะกอนดนิไวบ้�งส่วน โดยนำ�้ท่ีเกบ็ไวจ้ะซมึเข�้ไป 
สะสมในดิน ทำ�ให้คว�มชุ่มชื้นแผ่ขย�ยเข้�ไปท้ังสองด้�น 
จนกล�ยเป็นป่�เปียก

วิธีที่ ๕ สูบนำ้�ขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้ไหลลงม�ทีละน้อย  
ช่วยเสริมก�รปลูกป่�บนพ้ืนที่สูงในรูปภูเข�ป่� ให้กล�ยเป็น 
ป่�เปียก ช่วยป้องกันไฟป่�ได้

วิธีที่ ๖ ปลูกต้นกล้วย ส�ม�รถอุ้มนำ้�ไว้ได้ม�กกว่�พืช 
ชนิดอื่น ในพื้นที่ที่กำ�หนดให้เป็นช่องว่�งของป่� กว้�ง ๒ เมตร  
เพื่อเป็นแนวปะทะกับไฟป่�
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ฝายต้นนํ้าลําธาร
หน่ึงในแนวพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในก�รฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่�ไม้ ควบคู่กับก�รอนุรักษ์

ดินและนำ�้คือ ก�รใช้ฝ�ยต้นนำ�้ลำ�ธ�ร หรือ Check Dam ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้�งขว�งหรือก้ันท�งนำ�้ ซ่ึงปกติมักจะก้ัน 
ลำ�ห้วยลำ�ธ�รขน�ดเล็กในบริเวณท่ีเป็นต้นนำ�้ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีคว�มล�ดชันสูงให้ส�ม�รถกักตะกอนอยู่ได้ และห�กช่วงท่ี
นำ�้ไหลแรงก็ส�ม�รถชะลอก�รไหลของนำ�้ให้ช้�ลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำ�นำ�้ตอนล่�ง
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ฝายต้นนํ้าลําธาร
หน่ึงในแนวพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในก�รฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่�ไม้ ควบคู่กับก�รอนุรักษ์

ดินและนำ�้คือ ก�รใช้ฝ�ยต้นนำ�้ลำ�ธ�ร หรือ Check Dam ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้�งขว�งหรือก้ันท�งนำ�้ ซ่ึงปกติมักจะก้ัน 
ลำ�ห้วยลำ�ธ�รขน�ดเล็กในบริเวณท่ีเป็นต้นนำ�้ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีคว�มล�ดชันสูงให้ส�ม�รถกักตะกอนอยู่ได้ และห�กช่วงท่ี
นำ�้ไหลแรงก็ส�ม�รถชะลอก�รไหลของนำ�้ให้ช้�ลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำ�นำ�้ตอนล่�ง

...Check Dam มี ๒ อย่าง ชนิดหนึ่งสำาหรับให้ความชุ่มชื้น

รักษาความชุ่มชื้น อีกอย่างสำาหรับป้องกันมิให้ทรายลงในอ่างใหญ่ 

สำาหรับ Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายไหลลงไปในอ่างใหญ่ 

จะต้องทำาให้ดีและลึก เพราะทรายลงมาจะกักเก็บไว้ ถ้านำ้าตื้น 

ทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam สำาหรับ

รักษาความชุ่มชื้นไม่จำาเป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กักนำ้าให้ลงไปในดิน  

แต่แบบกักทรายนี้จะต้องทำาให้ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้นำ้า 

ลงม�แล้วไล่ทร�ยออกไป...
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ป่าชายเลน
…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรา

กําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธ์ุเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนท่ีแปลกและขยายพันธ์ุค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ําข้ึนน้ําลงในการเติบโต
ด้วย จึงขอให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง คือกรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพ้ืนท่ี 
ท่ีเหมาะสมในการทดลองขยายพันธ์ุโกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…

ทฤษฎีก�รอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลน อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

เป็นแนวท�งก�รสร้�งวงจรของระบบนิเวศด้วยก�รปกปักอนุรักษ์และขย�ยพันธุ์ไม้ป่�ช�ยเลน
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ป่าชายเลน
…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรา

กําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธ์ุเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนท่ีแปลกและขยายพันธ์ุค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ําข้ึนน้ําลงในการเติบโต
ด้วย จึงขอให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง คือกรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพ้ืนท่ี 
ท่ีเหมาะสมในการทดลองขยายพันธ์ุโกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…

ทฤษฎีก�รอนุรักษ์และพัฒน�ป่�ช�ยเลน อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

เป็นแนวท�งก�รสร้�งวงจรของระบบนิเวศด้วยก�รปกปักอนุรักษ์และขย�ยพันธุ์ไม้ป่�ช�ยเลน
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ป่าพรุ
...ป่าพรุเป็นพื้นที่สําคัญต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรรอบพื้นที่พรุ อีกทั้งยังเป็นอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ 

ที่ชะลอการไหลบ่าของนํ้าจากเทือกเขาต่าง ๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...
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ป่าพรุ
...ป่าพรุเป็นพื้นที่สําคัญต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรรอบพื้นที่พรุ อีกทั้งยังเป็นอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ 

ที่ชะลอการไหลบ่าของนํ้าจากเทือกเขาต่าง ๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...

พทุธศักร�ช ๒๕๒๔ พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยู่หัวเสดจ็
พระราชดำาเนนิแปรพระราชฐาน ประทบัแรม ณ พระตำาหนกั
ทักษิณร�ชนิเวศน์ เพื่อทรงเยี่ยมร�ษฎรในหล�ยพื้นที่ของ 
จงัหวดันร�ธวิ�ส ทรงทร�บถงึปญัห�เรือ่งทีด่นิทำ�กนิ ซึง่มผีล 
กระทบต่อก�รทำ�เกษตรอย่�งม�ก เนื่องจ�กพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
ในจังหวัดนร�ธิว�สเป็นดินพรุหรือดินเปรี้ยว

จึงพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้หน่วยง�นต่�งๆ ที่
เกี่ยวข้องเร่งศึกษ� ค้นคว้� ทดลอง และทำ�ก�รวิจัยเพื่อห� 
แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยว ควบคู่ไปกับก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรป่�พรุที่เหลืออยู่ในบริเวณนั้นไว้ด้วย โดยจัดตั้ง
ขึ้นเป็น ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�ก 
พระราชดำาริ
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ปลูกป่าในใจคน
…ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน

แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน

และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...
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ปลูกป่าในใจคน
…ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน

แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน

และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...
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