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
หัวข้อคราวนีท้ ตี่ งั้ มาให้นบั ว่ายากมาก คือให้พดู เรือ่ ง “พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ไทย”
ที่ว่าพูดยาก เพราะเวลาเสด็จพระราชดำ�เนินไปที่ไหน จะเห็นมี
คนตามเสด็จไปมากมาย ไปนั่งฟังและทราบพระราชกระแสมา หลาย
คนจดพระราชกระแส มีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งพิมพ์สมุดแจกให้
คนจดพระราชกระแส มีก๊อบปี้ด้วย มีให้บันทึกวันที่ เวลา สถานที่ ชื่อผู้
บันทึก และดูเหมือนจะให้ฉกี ส่วนทีบ่ นั ทึกนัน้ มอบท่านผูว้ า่ ทีเ่ ป็นก๊อบปี้
ผู้บันทึกเก็บไว้เอง ต่อมามีสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ หรือ กปร. หน่วยงาน กปร.
นั้นนอกจากจะจดแล้ว ยังอัดเทปอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครแปลง
พระราชกระแส เป็นของจริง เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณถวาย
เท่าที่ได้ตามเสด็จไปในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยได้สังเกตว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี ชีย่ วชาญในสาขา
ต่างๆ ตามไปด้วย ไม่ใช่เฉพาะป่าไม้ สมัยนัน้ ยังไม่มอี ทุ ยาน มีปา่ ไม้ทำ�ทุก
อย่าง และมีหน่วยงานเกษตร ชลประทาน พัฒนาที่ดิน และกรมแผนที่
ทหาร ทำ�ให้สรุปได้ว่า การทำ�งานเพื่อความผาสุกของราษฎรนั้น ไม่ใช่
พวกใดพวกหนึ่งจะทำ�ได้โดยไม่ปรึกษาคนอื่น

����-������ P1-29_240561.indd 5

5/6/2561 17:09

6

ทรงบรรยาย

แต่วนั นีพ้ ดู เรือ่ งป่าไม้ ก็ตอ้ งเอาป่าไม้เป็นหลัก ป่าไม้จะเจริญ
ได้ตอ้ งมีนาํ้ ไม่ใช่หา้ มจัดการนาํ้ เหมือนทีใ่ คร ๆ เข้าใจ ต้องมีนาํ้ ต้อง
มีความชุ่มชื้น และมีดินดี มีปุ๋ย ปุ๋ยไม่ใช่ของหายาก ได้จากใบไม้ที่
ร่วงลงมา อาจจะเอามาหมักมาเพิม่ เติมสารอะไรทีจ่ �ำ เป็น มีแร่ธาตุ
ที่เป็นอาหารของพืชแต่ละชนิด องค์ประกอบอื่น ๆ ก็คือ พืชต้อง
อยู่กันเป็นระบบนิเวศที่อาศัยพึ่งพากัน เช่น ต้องอาศัยสัตว์ สัตว์
บางชนิดกินผลไม้แล้วถ่ายมูลเป็นเมล็ด ทำ�ให้เมล็ดพืชงอกกระจาย
ได้ สัตว์บางอย่างมีฟนั แหลมคม เจาะผลทีแ่ ข็งมากให้เมล็ดออกมา
ได้ ถ้าไม่มสี ตั ว์พวกนีพ้ ชื ก็หมดไป ในขณะเดียวกันป่าไม้ชว่ ยรักษา
ความชุ่มชื้นและรักษาหน้าดิน ไม่ให้ถูกกัดเซาะทำ�ลาย
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ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่า ในบอร์ดที่แสดงนิทรรศการมี
การเชิญพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า จริง ๆ แล้ว
ที่ในป่าหลายแห่งมีคนอยู่แล้ว แล้วเขาไปขีดเส้น คนผิดไม่ใช่ชาวบ้าน
ที่อยู่ในนั้น คนผิดคือคนขีด ประชาชนจะอยู่ได้ต้องมีที่พักอาศัย ที่ทำ�
กินสำ�หรับเพาะปลูก หรือทำ�อุตสาหกรรมหรืองานหัตถกรรม สิ่งที่ทำ�
มาก็เป็นอาหารของตัวเอง อาหารของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้จำ�หน่าย ได้
มีทรัพย์มาใช้ซื้อสิ่งของที่ปลูกขึ้นไม่ได้หรือทำ�เองไม่ได้ ไม้ก็ยังใช้สร้าง
บ้าน ทำ�ของใช้ ทำ�เชื้อเพลิง ที่พูดในบอร์ดนั้นก็มีอธิบายเรื่องพวกนี้
แต่ปัญหาก็คือ คนมีจำ�นวนมากขึ้น เพราะมีลูกมีหลาน กับอีกทาง
หนึ่งคือ เคลื่อนไหวโยกย้ายถิ่นเข้ามาที่ไหนที่เขาเห็นว่าเป็นที่ที่จะ
ให้โอกาส ก็ย้ายเข้ามา ในยุคปัจจุบัน โอกาสที่จะมีการทำ�ลายพื้นที่
ป่าไม้มีมากขึ้นสมัยก่อนก็ตัด ๆ ไป แต่พอมายุคหลัง ๆ ๑๐๐ กว่าปีมานี้
มีการทำ�ป่าไม้คือ ตัดไม้เพื่อเอาไปขาย สร้างอาคาร ทำ�เครื่องใช้ เครื่อง
ประดับ เครือ่ งเรือน หีบใส่ของ แม้แต่ทที่ �ำ สุรากัน มีถงั หมักเหล้า จุกก๊อก
สำ�หรับอุดปากขวดเหล้าก็ตอ้ งใช้ไม้บางชนิดทำ� ในพงศาวดารเขียนไว้วา่
บางแห่งกระสุนที่จะใช้ยิงพังป้อมค่ายกัน ป้อมค่ายก็เอาไม้ทำ� กระสุนที่
จะยิงก็ใช้ท่อนซุงใส่ในปากปลอกกระสุนยิงออกไปเป็นอาวุธได้ด้วย
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ต่อมามีการให้สมั ปทานป่าไม้ พวกทีจ่ ะได้สมั ปทาน
จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด คือจะทำ�มากน้อย
แค่ ไ หนไม่ ท ราบ แต่ มี ก ฎหลั ก ว่ า ตั ด ไปเท่ า ไรจะต้ อ ง
ปลูกชดใช้มากกว่าที่ตัดไป บางทีกำ�หนดเป็นอาณาเขตว่า
ต้องปลูกเท่าไร บางทีก็กำ�หนดว่า ตัดต้นหนึ่ง ต้องปลูก
ไปรอบ ๆ ๓ หรือ ๔ ต้น นี่ไปเช็คที่จดเอาไว้ตอนที่ไปพม่า
เขาอธิบายเรื่องพวกนี้ให้ฟังด้วย ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้
จริง ๆ ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นป่าธรรมชาติป่าดั้งเดิม แต่ส่วน
หนึ่งเป็นไม้ที่ปลูกทดแทนต้นที่บริษัทตัดไป ประเทศไทย
เลิกสัมปทานป่าไม้มาร่วม ๓๐ ปีแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบ
ตัดไม้มีค่า ไม้เนื้อแข็งที่โตช้า เครื่องมือก็ทันสมัยสามารถ
ทำ�ลายล้างได้รวดเร็ว แต่ก่อนใช้ขวานตัดต้นไม้อย่างใน
นิ ท านที่ ค นตั ด ไม้ ค นหนึ่ ง ตั ด ไม้ โ ป๊ ก ๆ ๆ ขวานหลุ ด มื อ
ตกนํ้าไป เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ใช้เลื่อยไฟฟ้า ตอนเด็ก ๆ
บางคนเรียกว่า “กาน” ต้นไม้ เดี๋ยวนี้คำ�นี้คงไม่ใช้แล้ว คือ
ตัดรอบ ๆ โคนต้นเพื่อให้ท่อนํ้าเลี้ยงขาด แล้วปล่อยยืน
ตายไป ตอนหลังก็มาตัดโดยอ้างว่าไม่ได้ตัดไม้ มันตาย
เอง บางคนไม่ต้องการจะเอาไม้มาใช้ ต้องการแต่ที่ดิน
จึงใช้วิธีเผาไม้ ทั้งที่มีค่าและไม่มีค่าเพื่อทำ�ไร่ เมื่อจะปลูก
อีกก็เผาอีกอ้างว่ารากพืชไร่เศรษฐกิจที่ทำ�เอาออกยาก
ขุดทิ้งไม่ไหว เครื่องมือก็แพง ถ้าจะใช้แทรกเตอร์ เคยให้
กองวิศวกรรมเกษตร กรมวิชาการเกษตรคิดดู แต่ค่าใช้
จ่ายก็ยังแพงสำ�หรับราษฎรในกลุ่ม การเผาทำ�ให้ดินเสีย
พังทลาย บางทีไหม้เลยไปถึงที่อื่น เช่น เคยไปเห็นว่าไหม้
เล้าไก่ของโรงเรียน หมอกควันทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ยงั เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เราก็พยายามแก้เรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
ขอย้อนกลับมาเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามหัวข้อ เมื่อต้นรัชกาล ตอนนั้นเกิดไม่ทัน เกิดไม่ทัน
ในที่นี้แปลว่าไม่ทันที่จะเข้าใจเรื่องราวของผู้ใหญ่ แต่ว่า
ตอนที่ ท่ า นทำ � ข้ า พเจ้ า เกิ ด แล้ ว ไม่ ไ ด้ นำ � ประสบการณ์
มาเล่า แต่ได้ฟงั คำ�บอกเล่าจากนายแก้วขวัญ วัชโรทัย อดีต
เลขาธิการพระราชวังผู้ล่วงลับไปแล้ว เล่าว่า ตอนเสด็จ
พระราชดำ�เนินแปรพระราชฐานไปประทับที่วังไกลกังวล
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเข้าใจ
ว่าเสด็จทางรถไฟ ต่อมาเสด็จทางรถยนต์ จะเป็นเมื่อไร
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ก็ไม่ทราบ เพราะเวลาตามเสด็จไปรถไฟทุกที เพิ่งมาขึ้น
รถยนต์เมือ่ อายุ ๑๐ - ๑๑ ปีแล้ว ตอนที่ผ่านอำ�เภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ราว พ.ศ. ๒๕๐๔ มีต้นยางขนาดใหญ่ มี
พระราชประสงค์จะอนุรักษ์ต้นยางพวกนี้ไว้ แต่เนื่องจาก
ตอนนั้นมีประชาชนเป็นจำ�นวนมากต้องอาศัยที่ดินแถบ
นัน้ ทำ�เกษตรกรรม พระราชดำ�ริเรือ่ งการอนุรกั ษ์ตน้ ยางใน
พืน้ ทีจ่ งึ ไม่ส�ำ เร็จ ก็โปรดเกล้าฯ ให้ขา้ ราชบริพารเก็บเมล็ด
ยางมาถวายให้ทรงเพาะ แล้วปลูกที่สวนจิตรลดา ยังอยู่
จนทุ ก วั น นี้ จะเห็ น ในบอร์ ด นิ ท รรศการเช่ น เดี ย วกั น
ผู้ทำ�บอร์ดบอกว่าเพิ่งไปถ่ายรูปในป่านั้นสด ๆ ร้อน ๆ ใน
รูปดูสวยดี แต่เวลาเข้าไปรู้สึกว่าโทรม ๆ ป่านั้นต้องมีวิธี
ปรับปรุงอนุรักษ์อยู่เหมือนกัน เคยเห็นชาวบ้าน ไปเห็น
ชัด ๆ ก็ที่กัมพูชา ชาวบ้านเผายางนาเป็นโพรงเพื่อเก็บ
นาํ้ ยาง ทำ�แบบชาวบ้านไทย ในระยะต่อมา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่เอายางไปปลูกในวังเท่านั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ยางนาเป็นสำ�คัญ
เหมือนกัน ต่อมาได้ทรงนำ�พืชอื่นๆ มาปลูกรวมกันเป็น
ป่าสาธิต เพื่อให้ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
มาศึ ก ษา และทรงคิ ด หาวิ ธี ข ยายพั น ธุ์ พื ช ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ต่าง ๆ นอกจากเพาะเมล็ด ตอน เสียบกิ่งแล้ว ยังใช้วิธี
เพาะเนื้อเยื่อซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องสมัยใหม่ สมัย
นี้ ใ คร ๆ ก็ เ พาะเนื้ อ เยื่ อ กั น ทั้ ง นั้ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
ประถมยั ง ทำ � ได้ แต่ ต อนนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งสมั ย ใหม่
เช่ น โครงการในสวนจิ ต รลดาทำ � การเพาะเนื้ อ เยื่ อ
เพื่ออนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น โครงการอนุรักษ์หวายพันธุ์
ต่าง ๆ อนุรักษ์ต้นไม้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวังมานานแล้ว เช่น
สมอ มณฑา ขนุน เป็นต้น ขนุนนี่เขาว่ามีมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ ๓ แล้ว ก็เอามาปลูก แล้วแจกจ่ายราษฎร ที่
เรียกว่าขนุนไพศาลทักษิณ ขึ้นอยู่ในวังหลวง ที่ทรงทำ�นี้
เป็นต้นกำ�เนิดของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ทำ�มา
จนถึงทุกวันนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวมพันธุ์ไม้
ที่อาจมีโอกาสถูกทำ�ลายได้ เช่นในที่ที่นํ้าจะท่วมเมื่อทำ�
อ่างเก็บนํ้า พืชที่ขึ้นอยู่ใต้เสาไฟแรงสูง มีการเก็บพืชต่าง ๆ
มาทำ�หอพรรณไม้ ที่จริงไม่อยากจะเอ่ยอ้างว่าเป็นผลงาน
ทีเ่ ดีย๋ วนีเ้ รียกว่า อพสธ. หรือโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
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ที่จริงสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ก็ไม่ได้ทำ�อะไรเท่าไร เพียง
แต่ว่าตอนนั้นเป็นต้นคิดในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์
ซึ่งสมัยนั้นยากมาก เอามาทำ�ฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูล
หอพรรณไม้และพืชต่าง ๆ ทีเ่ ก็บไว้ในทีต่ า่ ง ๆ เช่น กรมป่าไม้
กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
อื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ให้ข้อมูลเอามาใช้ และ
ผูค้ นได้ใช้แล้วเปรียบเทียบกันได้ ภายหลังนำ�มาเพือ่ ศึกษา
ทำ�เป็นฐานข้อมูลที่ไปติดต่อสอบถามเชื่อมโยงข้อมูลได้
ทั่วโลก เช่น Index Kewensis ไปดูที่ฝรั่งเศสก็มีทำ� และ
เราเอาไปเทียบได้ เกี่ยวกับทางป่าไม้เขาบอกว่าลำ�บาก
หางบประมาณที่จะให้นักวิชาการไปเทียบพันธุ์ไม้ตาม
หอพรรณไม้ในต่างประเทศก็ไม่ใช่ไปได้ง่าย ๆ จึงพยายาม
ใช้เรื่องพวกนี้ช่วย พยายามให้มีการเก็บพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น
มีการถ่ายทอดวิธีการและเทคโนโลยีเหล่านี้ไปถึงเด็กและ
เยาวชน ตั้งแต่มหาวิทยาลัย หลังปริญญา ปริญญาตรี
ลงมาวิชาชีพ อาชีวะ จนในทีส่ ดุ ถึงชัน้ อนุบาล ทำ�ให้ทกุ คน
มีโอกาสเรียนรู้ตามภูมิปัญญาของตัวเอง
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“ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ทำ�หน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
หรืออีกนัยหนึ่งเป็นสรุปผลการพัฒนา
ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำ�ไปปฏิบัติได้ ”

อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจที่เกี่ยวกับป่าไม้โดย
ทีอ่ าจไม่มใี ครนึกโยงถึง คือเรือ่ งศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
ที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ ที่อยู่ในสภาพภูมิศาสตร์แตกต่างกัน และ
เป็นทีท่ หี่ น่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และคนทัว่ ไปเข้า
มาช่วยกัน เอาพื้นที่เป็นหลัก แล้วศึกษาแบบบูรณาการ
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ใช้ วิ ช าการหลาย ๆ สาขา ไม่ ใช่ ว่ า ตรงนี้ ป่ า ไม้ ป ระมง
ห้ามเข้า ปศุสัตว์ห้ามเข้า เอาพื้นที่เป็นหลัก และทุกคนก็
ร่วมกันเอาวิชาการของตัวเองมาช่วยทำ�ให้สิ่งนั้นมีค่าขึ้น
มาอย่างไร แล้วนำ�ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติให้เป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง
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ตอนนี้ เราอยู่ ภ าคเหนื อ ก็ ข อยกตั ว อย่ า ง ศู น ย์

ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

ก่อน ตอนทีจ่ ฬุ าฯ ทำ�ป่าของจุฬาฯ ก็ได้ไปยืมตัวนักวิชาการ
จากห้วยฮ่องไคร้มาช่วย ทำ�ไปทำ�มารู้สึกจะมีคนที่ภูมิใจ
จะอยู่กับจุฬาฯ ไปเลยก็มี เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ได้ตาม
เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ไปที่ ห้ ว ยฮ่ อ งไคร้
ตอนนั้น ยั ง ไม่ ไ ด้ ทำ� ศู น ย์ ศึก ษา ไม้ ก็ถูก ตั ด ไปเยอะแยะ
แล้ ว เข้ า ใจว่ า เคยเป็ น ป่ า ไม้ สั ม ปทาน ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
อย่าว่าแต่ป่าเลย ดินก็ถูกขุดเป็นรูโบ๋ ๆ มีแต่ลูกรังเอา
ไปขาย ไม่ใช่แต่ศูนย์ที่อยู่ตรงนั้น ที่ดินของใครที่เจ้าของ
ไม่หมั่นไปดู โผล่ไปอีกทีก็เห็นดินถูกขุดเอาไปขาย บางคน
เห็นว่าตรงนัน้ ทำ�อะไรไม่ได้นอกจากบ่อปลา ก็จบั ปลาไม่ได้
ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มี พ ระราชดำ � ริ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตรงนัน้ ได้ยนิ คำ�ว่า ป่าสามอย่าง
ประโยชน์สี่อย่าง ตอนนี้ก็พูดกันทั่ว ๆ ไป คือนอกจาก
ปลูกไม้พนื้ เมืองแล้ว ไม้พนื้ เมืองบางทีโตช้า มีพระราชดำ�ริ
ให้ปลูกไม้สำ�หรับก่อสร้างทำ�บ้านเรือนและใช้สอย 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 ประโยชน์อย่างที่สี่คือ ช่วยชะลอนํ้า ป้องกัน
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ดิ น ถล่ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ไม้ พื้ น เมื อ งที่ มี ร ะบบราก
เหมาะสมกับสภาพทีด่ นิ ในทีน่ นั้ ตามภูเขามักมีทางนํา้ เล็ก ๆ
ก็โปรดเกล้าฯ ให้ท�ำ ฝายเล็ก ๆ ทีเ่ รียกว่าฝายชะลอนาํ้ หรือ
ทีภ่ าษาอังกฤษเรียกว่า check dam ทำ�ให้นาํ้ หล่อเลีย้ งป่า
และไม่ไหลกัดเซาะดิน ป่าไม้ดูดนํ้าเอาไว้แล้วส่งนํ้าขึ้นมา
ทางใบ สร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ นอกจากป่าสามอย่าง
ประโยชน์สอี่ ย่างแล้ว ป่าทีม่ ใี นเมืองไทยบางทีทดลองปลูก
ไม้โตเร็วที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ ก็ประสบผลสำ�เร็จดี
๗ - ๘ อย่าง เรื่องความชุ่มชื้นนั้นจริง เมื่อประมาณ ๔ - ๕
ปีมาแล้วได้ไปที่ห้วยฮ่องไคร้อีกครั้ง ได้ทราบว่าหลายปีที่
ผ่านมา ทางผู้ดำ�เนินการของศูนย์จะจดอุณหภูมิไว้ทุกปี
ว่าในจุดเดียวกันนี้อุณหภูมิเท่าไร อุณหภูมิลดตํ่าลงมาก
อย่างไม่นา่ เชือ่ มีการแนะนำ�อาชีพต่าง ๆ ทัง้ อาชีพปลูกพืช
และเลีย้ งสัตว์ ทำ�เรือ่ งตลาดให้ ชาวบ้านเหล่านีก้ จ็ ะมีความ
รู้ดี เรียกว่า smart farmer เป็นเกษตรกรดีเด่น เกษตรกร
เหล่านี้ส่วนมากใจดี พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ แบ่งปัน
ผลผลิต บางทีเหลือขาย ใครอยากกินก็เอาไปกินได้
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ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ าน จั ง หวั ด
สกลนคร ปลูกป่าปลูกพืช ทำ�ให้ป่าเสื่อมโทรมแถวนั้น
อุดมสมบูรณ์ขน้ึ ชนิดของป่าก็อยูใ่ นขัน้ ทีส่ งู ขึน้ คือเป็นป่า
ที่อยู่ในเขตชุ่มชื้นขึ้น มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ข้นึ หน้าขึ้นตาคือ
ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ ทีม่ ชี อ่ื เสียงคือ โค และไก่ด�ำ ปลูกข้าว
ปลูกถัว่ ขายข้าวขายถัว่ ยีห่ อ้ นกเค้าแมว เพราะแถวนัน้ อยู่
ในหมู่บ้านชื่อนานกเค้า สิ่งที่นำ�มาเพิ่มมูลค่าคือถั่วเขียว
นำ�มาทำ�วุ้นเส้น ใช้ตรานกเค้าแมว อร่อยมาก ทำ�จาก
ถัว่ เขียวแท้
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ป่ า เปี ย ก เป็ น แนวกั น ไฟ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำ�ริในการสร้างแนว
ป้องกันไฟป่า เรียกว่า ป่าเปียก ซึ่งเป็นการสร้างความ
ชุ่มชื้น เป็นกำ�แพงกั้นไฟ การกักนํ้าให้ป่าเปียกมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้
• ทำ�ระบบป้องกันไฟป่า โดยใช้แนวคลองส่งนํ้า
และแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูกไว้ตามแนวคลอง
• สร้ า งระบบการควบคุ ม ไฟป่ า ด้ ว ยป่ า เปี ย ก
โดยอาศัยนํ้าชลประทาน และนํ้าฝน
• ปลูกไม้โตเร็วคลุมแนวร่องนํ้า เพื่อให้ความ
ชุ่ ม ชื้ น ค่ อ ย ๆ ทวี ข้ึ น และแผ่ ข ยายออก
ไปทั้งสองฟาก ทำ�ให้ต้นไม้เจริญเติบโต และ
ช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟป่าจะเกิดขึ้นหาก
ป่าขาดความชุ่มชื้น
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• สร้างฝายชะลอนํ้าเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นที่
เรียกว่า check dam โดยสร้างปิดกั้นร่องนํ้า
หรือลำ�ธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ ฝายจะช่วย
เก็บกักนํ้าและตะกอนดินไว้บางส่วน นํ้าที่กัก
ไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ทำ�ให้เกิดความชุ่ม
ชืน้ แผ่ขยายเข้าไปทัง้ สองฟาก จนกลายเป็นป่า
เปียก
• สูบนํ้าขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้ไหลลงมาทีละน้อย
ช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงให้กลายเป็น
ป่าเปียก ช่วยป้องกันไฟป่าได้
• ปลูกต้นกล้วย ซึ่งเป็นพืชที่สามารถอุ้มนํ้าไว้ได้
มากกว่าพืชชนิดอื่นในพื้นที่ที่กำ�หนดให้เป็น
ช่องว่างของป่า กว้าง ๒ เมตร เพื่อเป็นแนว
ปะทะกับไฟป่า
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ป่าอีกชนิดที่โปรดเกล้าฯ ให้ทำ�คือ ป่าชายเลน
จริง ๆ มีทั้งป่าชายเลน ป่าชายหาด แต่จะขอกล่าวเฉพาะ
ป่าชายเลนที่มีความสำ�คัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ปัจจุบันถูกทำ�ลายไปมาก ต้องปลูกขึ้นมาใหม่และดูแลให้
ดี การขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยระดับนํ้าขึ้นลง
จึงต้องมีหน่วยราชการหลายหน่วยมาร่วมกัน
ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ตอนบนเป็นสวน
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ผลไม้ ต้ อ งพยายามชั ก ชวนให้ เ กษตรกรลดเลิ ก การใช้
สารเคมีที่จะไหลลงไปที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อาศัยของ
สัตว์นํ้าและทำ�ให้สัตว์นํ้าตาย

โครงการแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ทดลองเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชที่สามารถดูดของเสีย
บำ�บัดนํ้า บำ�บัดขยะมูลฝอย มีห้องปฏิบัติการสำ�หรับ
วิเคราะห์ตวั อย่างพืช และยังมีโครงการอืน่ ๆ เช่น ทีอ่ �ำ เภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา อำ�เภอหนองจิกและอำ�เภอยะหริง่
จังหวัดปัตตานี
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เมื่อบรรยายครั้งที่แล้วก็กล่าวถึงป่าพรุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำ�รัสถึงป่าพรุว่า

“...ป่าพรุเป็นพื้นที่สำ�คัญต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร
รอบพื้นที่พรุ อีกทั้งยังเป็นอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติที่ชะลอการไหลบ่า
ของนํ้าจากเทือกเขาต่าง ๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...”
การศึ ก ษาพื้ น ที่ ป่ า พรุ เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๑๖
ในการทำ � งานพั ฒ นาหรื อ งานอนุ รั ก ษ์ ใ ด ๆ ก็ ต าม
จะเห็ น ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงใช้
เวลา ไม่ ใช่ เข้ า ไปแล้ ว ทำ � เลย ต้ อ งไปศึ ก ษา อย่ า งไป
อยู่ น ราธิ ว าส เสด็ จ ออกทุ ก วั น ตั้ ง แต่ เ ช้ า จนคํ่ า
จนดึก ไปดูแทบจะว่าปูพรมทุกหมู่บ้าน ทรงขับรถไป
เองแล้ ว ก็ ไ ปดู ปี ๒๕๒๔ เสด็ จ ฯ ไปประทั บ แรม ณ
พระตำ�หนักทักษิณราชนิเวศน์ ทรงเยีย่ มราษฎรใช้เวลานาน
ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ทำ�การ
เกษตรได้ผลผลิตตํ่า เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นลุ่มนํ้าที่
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นํา้ ขังเกือบตลอดปี หรือทีเ่ รียกว่า พรุ มีสภาพดินเปรีย้ วจัด
ไม่ ส ามารถปลู ก พื ช ได้ ดี พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด นราธิ ว าสจะ
มี ส องส่ ว นที่ แ ย่ คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น พรุ ที่ เ กิ ด จากแม่ นํ้ า
ไหลพาเอาตะกอนไป ถู ก คลื่ น ในทะเลซั ด เข้ า มา
ทำ � ให้ เ กิ ด แหลมแบบก้ า มปู อย่ า งแหลมตะลุ ม พุ ก
ที่ เรารู้ กั น ว่ า เกิ ด วาตภั ย ต่ า ง ๆ แหลมตะโละกาโปร์
ที่ยะหริ่ง ปัตตานี เป็นก้ามปู นาน ๆ ก้ามปูก็จะไปชน
กับฝั่ง ทำ�ให้นํ้าขังอยู่ นานเข้าก็จะเป็นแถบที่เรียกว่า
ดินเปรี้ยว มีสภาพเป็นกรดสูง ค่า pH อยู่ที่ ๒ - ๓ ก็
ยังมี โดยทั่ว ๆ ไปประมาณ ๔ ปรับขึ้นเป็น ๕ ได้ กับ
อี ก ส่ ว นที่ ยั ง เป็ น แหลมยาว ๆ เป็ น หาดทราย มี ธ าตุ
ต่าง ๆ ฝนก็ชะลงไป เรียกว่า hard and compact soil
หรือดินดาน เพาะปลูกอะไรไม่ได้ เขาจะทำ�
สวนมะพร้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวสีทอง ลูก
ก็ไม่มี เหลืองจะตายก็ไม่ตาย แต่มีคนเข้ามา
สงเคราะห์ถอนทิ้งไปหมดและใช้ที่ทำ�อย่างอื่น
ก็โล่งใจไป แต่อยู่มาหลายสิบปี งานที่คิดก็จะ
ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุที่เหลือ ป่าพรุน่า
สนใจมาก เป็นระบบนิเวศที่ควรไปศึกษา และ
เก็บเอาไว้บ้าง

5/6/2561 17:09

18

ทรงบรรยาย

การตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�รินั้นเพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลองแก้ปัญหา
ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินดาน ให้กลับมาทำ�การเกษตรและ
ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อขยายผลแห่งความสำ�เร็จสู่ราษฎรต่อ
ไป โดยเฉพาะที่เรียกว่าหมู่บ้านบริวาร หรือสาขาศูนย์
ศึกษา

ที่พยายามทำ�อยู่หลายปีนั้น คือเข้าไปในที่ลึก ๆ
ไปปักป้ายในจุดทีน่ า่ สนใจว่าดินเปรีย้ วขนาดนัน้
แต่ยังมีต้นไม้ขึ้น แล้วศึกษาดูพบว่ามีจุลินทรีย์
หลายชนิ ดที่ น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ
ที่ ดู เ อาไว้ คื อ ชนิ ด ที่ จ ะช่ ว ยให้ พื ช เจริ ญ เติ บ โต
ได้ดี ในส่วนของปุ๋ยเราจะใช้ประโยชน์ต้องดูก่อน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัด
นราธิวาส ได้กำ�หนดเขตการใช้พื้นที่ป่าพรุในจังหวัด

• เขตอนุรักษ์ (Conservation Zone) เป็น
พื้นที่พรุที่ถูกทำ�ลายไปบางส่วน และยังไม่มีการ
เข้าไปพัฒนา สาเหตุหลักคือการบุกรุกเข้าไป
แผ้วถาง และไฟไหม้ป่าในช่วงที่เกิดภาวะแล้ง
จัด ลักษณะดินเปรีย้ วจัด และมีนาํ้ ท่วมขังตลอด
เกือบทั้งปี ยังพบว่ามีไม้เสม็ดขาว กก กระจูด
และพืชพวกหญ้ากระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป ตรงนี้
ก็พยายามฟืน้ ฟูดว้ ย มีการให้ประชาชนเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้บ้าง ข้อสำ�คัญเรื่องของชลประทาน
และพัฒนาที่ดิน ต้องคุยกันให้ดีว่าจะทำ�อย่างไร
ต้องใช้วิชาของแต่ละฝ่าย ถ้าระดับนํ้าตํ่าเกินไป
จะเปรีย้ วจัด เกิดไฟป่าไหม้ นํา้ ก็จะไหลเข้าไปใน
ไร่นาของราษฎรเกิดความเสียหาย ถ้านํ้าสูงไปก็
อาจจะไหลลงมาท่วมได้ ต้องจัดให้พอดี ๆ

นราธิวาสออกเป็น ๓ เขต ดังนี้

• เขตป่ า สงวน (Preservation Zone)
เป็นบริเวณพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติ
อย่างสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์
มี นํ้ า ท่ ว มขั ง ตลอดปี ในฤดู ฝ นอาจท่ ว มสู ง ถึ ง
๒ - ๓ เมตร ส่วนพื้นที่ป่ามีลักษณะสูง ๆ ตํ่า ๆ
ต้นไม้ส่วนใหญ่แตกรากคํ้าเป็นพูพอน และยัง
มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นเบียดเสียดกันอยู่อย่าง
หนาแน่น ไม้ยืนต้นปะปนกว่า ๔๐๐ ชนิด พืช
พื้นล่างที่พบ เช่น เถาวัลย์ ปาล์ม หวาย และ
เฟิร์น การเดินทางเข้าไปยากมาก ถ้าเราไม่เดิน
ก้าวไปเรื่อย ๆ เราจะจมลึกลงไปทุกที ๆ และใน
นั้นมีกลิ่นเหม็นมากเนื่องจากเป็นอินทรียวัตถุ
ไปพรุ ก ลั บ มาเขาไม่ ใ ห้ เข้ า บ้ า นถ้ า ไม่ ล้ า งเสี ย
ก่อน มีพืชที่เป็น new species หรือพืชพันธุ์
ใหม่ที่ไม่มีที่ไหนในโลก หรือ new records
อาจจะเจอที่อื่นในโลกแล้วแต่ยังไม่เจอที่ตรง
นั้น แล้วก็พบอยู่เรื่อย ๆ อย่างที่มีโครงการใหม่

����-������ P1-29_240561.indd 18

• เขตพัฒนา (Development Zone) เป็น
บริเวณพื้นที่พรุที่ได้มีการระบายนํ้าออกไปบ้าง
แล้ว พืชพรรณดั้งเดิมก็ถูกแผ้วถางจนหมดสิ้น
กลายเป็นพืชเกษตร และมีกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนือ่ ง มีพนื้ ทีท่ ใี่ ช้เพือ่ กิจกรรมทางด้านเกษตร
และมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ เข้าไปดำ�เนินงาน
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อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรที่ดินในพื้นที่เหล่า
นี้ให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำ�กินอย่างถาวร
ต้องอาศัยชลประทาน พัฒนาที่ดิน และฝ่าย
เกษตรที่ จ ะช่ ว ยเลื อ กพื ช ที่ เ หมาะสมที่ จ ะนำ �
เข้าไปเพาะปลูก
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ มีพื้นที่ที่มีการจำ�ลองธรรมชาติของป่าพรุ
มารวมกันไว้ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ สัมผัสระบบนิเวศที่สวยงามของพรุ
และยั ง เป็ น การสร้ า งความรู้ สึ ก หวงแหน ให้ ทุ ก คนได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของป่าพรุอีกด้วย ปัจจุบันป่าพรุ
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ที่ เ คยเสื่ อ มโทรมกลั บ คื น เข้ า สู่ ส ภาพที่ เ ป็ น ประโยชน์
มากมายแก่คนในชุมชนละแวกนั้น มีประชาชนมาสมัคร
เป็นกลุ่มเพื่อนพรุ อธิบายประโยชน์ของป่าพรุแก่ผู้ที่มา
เข้ า ชม ก็ ไ ด้ รั บ ความสนใจพอสมควร ป่ า พิ กุ ล ทองใน
เขตพรุดินจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไร อย่างที่มาเลเซียก็เป็น
ปลูกปาล์ม ปาล์มก็จะเอียง แต่อยากจะทดลองดู ก็เลย
ไปขอพื้นที่ในเขตของป่าไม้ จะทดลองปลูกปาล์มในพื้นที่
แถบนี้ดู แต่พอดูพื้นที่ ไปยืนในพื้นที่ดูท่าจะไม่ไหว เลย
ขอเปลี่ยนโครงการไปเป็นเสม็ดขาว วิเคราะห์ดูพบว่า
เสม็ดขาวมีนํ้ามันที่เป็นประโยชน์ นำ�มาทำ�ยาหม่องทำ�ยา
ต่าง ๆ ก็ยังได้ และใช้ไม้ทำ�ประโยชน์ได้ เห็นผู้ใหญ่บ้าน
เอาไม้เสม็ดขาวมาทำ�รั้วบ้าน
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นอกจากศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้
ภูพาน พิกุลทอง คุ้งกระเบนแล้ว ยังมีศูนย์ศึกษาการ
พั ฒ นาห้ ว ยทราย อำ � เภอชะอำ � จั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำ�เภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กล่าวมาทั้ง ๖ ศูนย์นี้ พอไปศึกษา
ต้ น เหตุ ที่ มี พ ระราชดำ � ริ จ ริ ง ๆ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งป่ า ไม้ ทั้ ง นั้ น
คื อ ต้ อ งการให้ ป ระชาชนและข้ า ราชการศึ ก ษาวิ ธี ก าร
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พัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต รู้จักการทำ�งานที่
สมัยใหม่เรียกว่าบูรณาการ คือทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
ป่าไม้ เกษตร ประมง ปศุสัตว์ ชลประทานพัฒนาที่ดิน
หรือโรงเรียน ครูตำ�รวจตระเวนชายแดนที่อยู่แถว ๆ นั้น
ศึกษาวิธีทำ�งานร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อการพัฒนา
คนและพื้นที่
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัด
เพชรบุรี ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ตำ�รวจตระเวนชายแดนดูแล

อยู่ เล่ากันว่าสมัยก่อนเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีเนื้อทราย
อาศัยอยู่จำ�นวนมาก รัชกาลที่ ๖ ทรงสร้างพระตำ�หนัก
ที่ชื่อมฤคทายวัน มีความหมายว่า เป็นป่าที่อภัยทานแก่
กวาง ไม่มีใครเข้าไปทำ�ร้ายกวางหรือเนื้อทราย ใน ๓๐
กว่าปี ผู้คนตัดป่าทำ�การเกษตรจนต่อมาทำ�การเกษตร
ไม่ได้ แห้งแล้ง ดินแข็งเป็นดินดาน นํ้าแห้งจึงทรงเริ่ม
พัฒนาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีกิจกรรมป่าไม้อเนกประสงค์
หญ้ า แฝก ป่ า ชายเลน เป็ น ต้ น มี ส าขาคื อ ที่ เขาชะงุ้ ม
ราชบุ รี เคยเป็ น ป่ า อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ล้ ว กลายเป็ น ลู ก รั ง
ไปหมด บางคนบอกนี่ไม่ใช่ลูกรังแล้ว เป็นแม่รัง จึงค่อย ๆ
ปลูกป่าบนภูเขา แล้วค่อย ๆ ลงมาข้างล่าง ไม่ได้ไปดูนาน
แล้ว แต่ปัจจุบันคนที่ไปเล่าว่าพื้นที่ดีขึ้น
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เริ่มเป็นที่แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่เข้าไปเห็น

ตอนแรกก็คอ่ นข้างแห้งแล้ง ชาวบ้านทำ�ได้แต่มนั สำ�ปะหลัง
ที่คุณภาพไม่ดีนัก ราคาตกตํ่า จึงไปแนะนำ�ให้ชาวบ้าน
ปลูกพืชอื่น ยิ่งขายไม่ได้ ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาได้เต็มรูป
ก็ มี ร ายได้ เ สริ ม และเป็ น ลั ก ษณะคล้ า ย ๆ กั น มี ก าร
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ชาวบ้านในหมู่บ้านบริเวณ
ศูนย์มีรายได้เพิ่มขึ้น บางรายเป็น smart farmer คิด
วิธีการเกษตรแนวใหม่ของตนเอง ประสบความสำ�เร็จ
ในชีวิต รักษาป่าไม้ได้ดี อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่
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ที่เป็นเรื่องเก่าทีเดียวตั้งแต่จำ�ความได้ว่าได้ตาม
เสด็จราวปี ๒๕๐๕ เสด็จพระราชดำ�เนินไปเชียงใหม่ ไป
เดินป่าที่เรียกว่า hiking ไปเห็นว่าราษฎรยากจน ตอน
นั้นอายุ ๗ - ๘ ปี ไปเป็นเพื่อนเล่นกับม้ง แต่ยังไม่ได้ทำ�
อะไร แต่ก่อนคนอยู่บนภูเขาต้องถางป่าทำ�ไร่ เรียกว่าไร่
เลื่อนลอย พอ ๗ - ๘ ปี วงรอบหนึ่งก็กลับมาที่เดิม ป่าไม้
ขึน้ มาใหม่แล้วก็ถางใหม่อกี แต่ปจั จุบนั ทำ�อย่างนีไ้ ม่ได้แล้ว
เพราะคนมากขึ้น อพยพกันมา ถางป่ากันมากขึ้น ทรงหา
วิธีช่วยเหลือ หาพันธุ์พืช เช่น ถั่ว ผัก กาแฟ ไม้ผล ไม้ดอก
สัตว์ต่างๆ เช่น ปลา พันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของที่มีราคาแพง
ปลูกในที่ราบได้ไม่ดี สอนให้ชาวบ้านบนพื้นที่สูงปลูก แล้ว
เอาไปขายให้ ทำ�การตลาดให้ แต่ทลี่ าดชันตามหลักทฤษฎี
พยายามปล่อยให้เป็นป่า ทีไ่ ม่ลาดชันนักก็ท�ำ นาหรือเพาะ
ปลูกใช้วิธีทำ�เป็นขั้นบันได ทำ�ให้ใช้พื้นที่น้อยลง ปัจจุบัน
ชาวบ้านพวกที่ทำ�โดยวิธีนี้มีฐานะดีมาก พืชที่ขายได้ก็ส่ง
ไปขายถึงต่างประเทศ
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การสร้ า งป่ า นอกจากเอากล้ า ไม้ ม าปลู ก แล้ ว
ยังมีที่เขาเรียกว่าปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปลูกป่า
โดยไม่รงั แกป่า บริเวณทีม่ ปี า่ ไม้เลือ่ นลอย ตัดไม้ไม่หมด
มีผลของต้นไม้ตกลงมาไหลตามนํ้า เกิดมาเป็นป่า จะได้
ไม่ต้องตัดซํ้าตัดซาก ต้นใหม่จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องปลูก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่อยู่ในที่สูง เมล็ดลงมาใหม่ที่
ตํ่าลง เรื่องนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกัน ตอนที่ไปเข้าอบรมครู
ภูมศิ าสตร์ทปี่ ระเทศอังกฤษ นอกจากเรียนในห้องแล้วเขา
พาออกพื้นที่ วิทยากรอังกฤษก็พูดแบบเดียวกันคือ ถ้าไม่
ไปรังแกไม่ไปยุ่งกับมัน เมล็ดก็จะค่อยๆ งอกเอง สอนให้
เด็กสังเกตว่าเมล็ดเหล่านี้จะแพร่พันธุ์อย่างไร

ปลูกป่าไม้ในใจคน เรือ่ งนีจ้ �ำ ไม่ได้วา่ ได้ฟงั จาก

ที่ไหน ตามข้อมูลบอกว่ามีพระราชกระแสประมาณปี
๒๕๑๙ หรือก่อนหน้านั้น เข้าใจว่าหมายถึงเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ที่มีจำ�นวนไม่มากนัก จะไล่จับคนตัดไม้ทำ�ลายป่า
ก็จับกันไม่หวาดไม่ไหว ควรจะใช้วิธีที่
เรียกว่าปลูกป่าไม้ในใจคน คือให้อธิบาย
ให้ เ ข้ า ใจว่ า การมี ป่ า ไม้ มี ป ระโยชน์
อย่างไร แนะนำ�ให้ปลูกพืชที่จะขายเป็น
รายได้ โดยไม่ ต้ อ งตั ด ไม้ หรื อ ปล่ อ ย
ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้ อีกที่หนึ่งปลูกไม้ที่มี
คุณค่าที่ขายได้ แล้วไม่ต้องไปตัดไม้
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การสอนนัน้ สอนตัง้ แต่เด็ก ๆ ให้ชนิ กับการอนุรกั ษ์ปา่
การออกไปเดินศึกษาพันธุ์ไม้ ให้เห็นประโยชน์ของป่าไม้
ที่เห็นทำ�กันก็มีการร้องเพลง ถ่ายภาพ วาดรูป เมื่อปลูก
ต้นไม้ในใจคนเหล่านั้นแล้ว คนเหล่านั้นก็จะปลูกต้นไม้
บนแผ่นดิน และดูแลรักษาเอง ให้ชาวบ้านร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ป่าตั้งแต่ต้น ได้แก่ เพาะกล้า เจ้าหน้าที่ซื้อจาก
ชาวบ้าน ตั้งป่าไม้ชุมชน ชาวบ้านดูแลไม่ให้มีการตัดไม้
ทำ�ลายป่า ป้องกันการเกิดไฟป่า และใช้ของในป่าอย่าง
รู้คุณค่า

����-������ P1-29_240561.indd 24

5/6/2561 17:10

รักษ์ป่าน่าน

งานที่ทำ�ต่อที่เรียกว่าตามรอยพระยุคลบาท
คืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ทรงทำ�ไว้ คือ เก็บพันธุพ์ ชื จากทีต่ า่ ง ๆ ทำ�ฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์เรื่องพันธุ์ไม้ในประเทศไทย สอนเด็ก ๆ ให้
ศึกษาพืชแต่ละชนิดและประโยชน์ของพืช ทำ�โครงงาน
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เกี่ยวกับพืชและสัตว์ป่า ปีหนึ่งได้มาพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้กัน มีศูนย์ที่คลองไผ่ อำ�เภอสีคิ้ว นครราชสีมา เป็น
ศูนย์วิจัยมีอุปกรณ์เครื่องมือ ที่สำ�คัญให้ประชาชนเข้าไป
ศึกษาได้
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สร้างป่า สร้างรายได้ เป็นเรื่องที่ทำ�มา ๔ - ๕ ปี กาแฟ ขณะนี้ฝ่ายภาคเอกชนใช้วิธีทำ� MoU กับป่าไม้

แล้ว ขณะนี้ก็ทำ�ต่อไปในแนวที่ประชาชนไม่จำ�เป็นต้อง
ตัดต้นไม้ใหญ่ แต่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ในบางที่
ประชาชนเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น พานั ก ท่ อ งเที่ ย วชม
พืชสัตว์ มีรายได้ดี ไม่ต้องทำ�ลายป่าไม้ หรือโครงการ
ชานํ้ามันที่เชียงรายก็ปลูกชานํ้ามัน ทำ�ให้ไม่ต้องขยาย
พืน้ ทีท่ จ่ี ะปลูก ไม่ตอ้ งตัดป่าต่อไป แต่ปญ
ั หาคือ ต้องหารือ
กับกรมป่าไม้และกรมอุทยานให้ดีว่าจะอนุญาตให้ทำ�ได้
ที่ ไ หน นอกจากปลู ก ได้ แ ล้ ว ต้ อ งให้ นำ � ออกจากป่ า ได้
เช่น ปลูกกาแฟ ไม่ใช่ปลูกอย่างเดียว ต้องมีวิธีทำ�ยุ้งเก็บ
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เข้ า ไปทำ � ได้ แต่ ป ระชาชนรายย่ อ ยหลายกลุ่ ม ที่ ยั ง ทำ �
ไม่ได้ ต้องอาศัยทางราชการหรือโครงการไปช่วยตกลง
กับทางราชการระดับสูง เพื่อให้ทราบว่าทำ�อะไรได้ ทำ�
อะไรไม่ ไ ด้ ทำ � MoU ตกลงกั น เรื่ อ งนี้ ไ ด้ คุ ย กั บ ทาง
อุทยานไว้ และคนที่ทราบดีอีกท่านคืออธิการบดีวันชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งที่มหาวิทยาลัย
เมื่อตอนไปใหม่ ๆ หลายปีมาแล้วจะเป็นภูเขาโกร๋น ระยะ
หลัง ๆ ที่ไป ปลูกต้นไม้จนขึ้นเต็มไปหมด จึงเชิญมาช่วย
ที่นี่ มาช่วยทำ�งานกัน
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เมื่อเดือนที่แล้วได้ไปสวนพฤกษศาสตร์และ

ป่าอนุรักษ์ที่มอริเชียส และประเทศมาดากัสการ์
และเมื่อปีที่แล้วได้ไปประเทศบราซิล ประเทศเหล่านี้

การปลูกพืชทีโ่ ครงการทำ�อยูค่ อื ไม่จ�ำ เป็นจะ
ต้องไม่ตัดไม้เลย แต่ให้ประชาชนปลูกพืชที่มีราคา
ปลูกอย่างประณีตที่เรียกว่า intensive และช่วยใน
เรื่องขนส่งและการตลาด สมัยก่อนก็มีปัญหาแบบนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่า ไม่ได้ไปเห็น
เอง มีนักอนุรักษ์เข้าไปต่อว่าชาวเขา ชาวเขาก็มา
หลบอยู่ ข้ า งหลั ง พระเจ้ า อยู่ หั ว ท่ า นรั บ สั่ ง ให้ ม า
ช่วยคิดกันว่า เขาจะอยู่กันอย่างไรที่จะให้เขารักษา
ทรัพยากรไว้ได้ด้วย และท่านก็ว่า ถ้าเราทำ�อันนี้ได้
ก็จะเป็นการรักษาชาติบ้านเมือง ไปโทษคนที่ทำ�
ทั้งหมดก็ไม่ใช่ เพราะเขาไม่มีที่ทำ�มาหากิน ก็ต้อง
ช่วยกันทำ�
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มีป่าไม้มาก แต่ก็ถูกทำ�ลายเช่นกัน เช่นที่บราซิลก็น่า
เสียดายเพราะมีการถางต้นไม้เพื่อทำ�ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ปรากฏว่าทุ่งหญ้าก็ไม่งาม วัวก็ผอม และได้เดินทางต่อไป
ดูโครงการของเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐและนักวิชาการ
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศบราซิลและประเทศ
อืน่ ๆ ศึกษาระบบนิเวศ ปล่อยให้พชื ขึน้ โดยไม่ท�ำ ลาย คนที่
ทำ�โครงการนีบ้ อกว่า เขาพยายามทำ�พืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ เหมือนจุด
แสงเทียนเล็ก ๆ ในประเทศบราซิล ส่วนคุณก็ไปจุดเทียน
เล็ก ๆ ในประเทศไทยก็แล้วกัน ได้ไปสวนพฤกษศาสตร์ที่
มาดากัสการ์และมอริเชียส ไปดูป่าเช่นเดียวกับที่บราซิล
ประเทศเหล่านี้มีผู้ตัดป่าเช่นเดียวกับประเทศไทย วิธี
ป้องกันที่สำ�คัญคือ จัดให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ ลงทุนทำ�
เอกสารวิชาการ ทำ�หนังสือสวย ๆ แจกตามโรงเรียน ทำ�
กับข้าวอร่อย ๆ เลี้ยงเด็กที่มาชมอุทยาน และได้ไปเดินป่า
ด้วย (ผลของการเดินป่าครัง้ นีไ้ ด้ของแถมติดมาคือเห็บขึน้
ตามตัว) เขาจะสอนในเรื่องระบบนิเวศพวกปลวก พวกนี้
จะช่วยรักษาป่า แม้แต่เห็ดทะเลทรายก็พยายามอนุรักษ์
และฟื้นฟู
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สรุป แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้

ได้ คือต้องรักษาป่าไม้ พัฒนาสภาพดิน แหล่งนํ้า พัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาความรู้
และพั ฒ นาการศึ ก ษา ทุ ก อย่ า งต้ อ งเชื่ อ มโยงกั น เช่ น ดิ น ถล่ ม ส่ ว นหนึ่ ง ก็
ใช้หญ้าแฝก แต่ต้องมีต้นไม้ใหญ่ด้วย อย่างเช่นที่ชาวบ้านสบปืนอธิบายให้ฟัง
ว่า ทดลองทำ�เป็นขั้นบันได ใช้ต้นไม้ใหญ่ ไม้พื้นเมือง ไม้ผล กล้วย หญ้าแฝก
หลาย ๆ อย่ า งด้ ว ยกั น ขณะนี้ สิ่ ง ที่ ทำ � ก็ ข ายได้ กำ � ไร อี ก อย่ า งหนึ่ ง มี ต้ น ไม้
ใหญ่ที่โปรดเกล้าฯ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาว่าต้นไม้ชนิดไหน
มีรากที่มีแรงยึดดินเท่าไร คำ�นวณเป็นตัวเลขออกมาเลย ขณะนี้ผลวิจัยออก
มาแล้ว ก็ไม่ทราบว่าได้เอาไปใช้ประโยชน์กันอย่างไร แต่ในที่สุดคือพัฒนาคน
ให้มีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษา มีความรู้ และมีความสุข เพื่อให้
ช่วยรักษาบ้านเมืองสืบต่อไป
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นิทรรศการ

เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่อง
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมาตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ ทรงตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ป่า นํ้า และดิน ซึ่งเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ อันเป็นปัจจัยสำ�คัญในขบวนการผลิตอาหาร และ
การดำ�รงชีวิตของประชากรในโลก
เมือ่ ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยีย่ มราษฎรในทุกภาคของประเทศ ทรงพบปัญหา
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าลดลง การเกิดภาวะแห้งแล้ง ภาวะนํ้าท่วม
ฉับพลัน และการพังทลายของดินอย่างรุนแรง
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นในการศึกษา คิดค้น ทดลอง
ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ของประเทศ เพื่อให้ป่ากลับคืนสู่สภาพ
สมบูรณ์ ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เกิดเป็นแนวพระราชดำ�ริและโครงการ
ต่าง ๆ มากมาย
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ป่าไม้สาธิต
ป่าทดลองส่วนพระองค์แห่งแรก
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ใ น ร ะ ย ะ ต้ น รั ช ก า ล พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำ�เนิน
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำ� ราว
พุทธศักราช ๒๕๐๔ ขณะเสด็จพระราชดำ�เนินโดย
รถยนต์พระที่นั่งผ่านอำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทรงสังเกตเห็นต้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายทัง้ สอง
ข้างทาง จึงมีพระราชดำ�ริที่จะสงวนไม้ยางนาไว้
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงนำ � เมล็ ด
ไม้ ย างนามาเพาะเลี้ ย งไว้ ใ นแปลงเพาะชำ � บริ เ วณ
พระตำ � หนั ก จิ ต รลดารโหฐาน และเมื่ อ วั น ที่ ๒๘
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ ทรงปลูกกล้าไม้
ยางนาเป็นปฐมในแปลงทดลอง ณ บริเวณที่ประทับ
สวนจิตรลดา และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
นำ�พันธุไ์ ม้ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศมาปลูกเพิม่ เติมในลักษณะ
ป่ า ไม้ ส าธิ ต เป็ น การจำ � ลองป่ าไม้ ใ นทุ ก ภาคของ
ประเทศไทยเพื่อทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้
ด้วยพระองค์เอง และให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาได้ ป่าไม้
สาธิ ต แห่ ง นี้ จึ ง เสมื อ นป่ า ทดลองส่ ว นพระองค์
แห่งแรก
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ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางในการฟื้นฟูป่าไม้ตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติ
(Natural Reforestation) ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ ด้วยวิธีการ ๓ วิธี
๑. …ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทำ�อะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์
โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว…
๒. …ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น…
๓. …ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทำ�อะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็น
ต้นไม้ใหญ่ได้…
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ปลูกป่าในที่สูง
...ใช้ไม้จำ�พวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลง
มาแล้วงอกเองในที่ตํ่าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำ�การปลูกป่าที่อาศัยหลักธรรมชาติพลังแรงโน้มถ่วงของโลก
คือ สิ่งที่อยู่พื้นที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ตํ่ากว่าเสมอ ซึ่งทำ�ให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า
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ปลูกป่าทดแทน
การปลู ก ป่ า ทดแทนเป็ น แนวทฤษฎี ก ารพั ฒ นาป่ า ไม้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระราชทาน
เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ เหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์และ
สภาวะแวดล้อมของพื้นที่ ตาม ๓ แนวทาง คือ
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การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ถูก
บุกรุกแผ้วถางและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
...การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่
ต้นนํ้าลำ�ธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็นภูเขาหัวโล้น
แล้ ว จำ � ต้ อ งปลู ก ป่ า ทดแทนเร่ ง ด่ ว นนั้ น ควรจะ
ทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่องนํา้ เสียก่อน
เพื่อทำ�ให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นแผ่ขยายออกไป
ทั้งสองร่องนํ้า ซึ่งจะทำ�ให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วน
ช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาด
ความชุ่มชื้น ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถัด
ขึ้ นไป ความชุ่ ม ชื้ น ก็ จ ะแผ่ ข ยายกว้ า งต่ อไปอี ก
ต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทั้งปี...

การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา
...จะต้องปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพือ่ ให้ได้ประโยชน์
อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้สำ�หรับก่อสร้าง
และไม้ส�ำ หรับทำ�ฟืน ซึง่ เกษตรกรจำ�เป็นต้องใช้เป็น
ประจำ� ซึง่ เมือ่ ตัดไม้ใช้แล้ว ก็ปลูกทดแทนหมุนเวียน
ทันที...

การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นนํา้ บนยอดเขา
และเนินสูง
...ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน
ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมี
การปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้
อากาศมีความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบ
การให้ฝนแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขา
ไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย...

����-������ P30-52_240561.indd 39

5/6/2561 17:09

40

นิทรรศการ

ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงแนะนำ�การปลูกป่าในเชิงผสมผสานทัง้ ด้านเกษตร วนศาสตร์ และเศรษฐกิจสังคม
เป็นการปลูกป่าแบบเบ็ดเสร็จด้วยการปลูกป่า ๓ อย่าง
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...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธี
ปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มปี ระโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กนิ ได้
ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับนํ้า และ
ปลู ก อุ ด ช่ ว งไหล่ ต ามร่ อ งห้ ว ย โดยรั บ นํ้ า ฝนอย่ า งเดี ย ว
ประโยชน์อย่างที่ ๔ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า...
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ป่าเปียก
ไฟป่า เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแนวพระราชดำ�ริในการสร้างแนวป้องกันไฟป่าที่เรียกว่า ป่าเปียก ซึ่งเป็นการสร้างความชุ่มชื้น
เป็นกำ�แพงกั้นไฟ ด้วยการกักนํ้าให้ป่าเปียก ด้วยวิธีการต่อไปนี้
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วิธีที่ ๑ ทำ�ระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลอง
ส่งนํ้าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูกไว้ตามแนวคลอง
วิธีที่ ๒ สร้ า งระบบการควบคุ ม ไฟป่ า ด้ ว ยป่ า เปี ย ก
โดยอาศัยนํ้าชลประทานและนํ้าฝน
วิธีที่ ๓ ปลู ก ต้ น ไม้ โ ตเร็ ว คลุ ม แนวร่ อ งนํ้ า เพื่ อให้
ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้น และแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องนํ้า
ซึ่งจะทำ�ให้ต้นไม้เติบโตและช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟป่า
จะเกิดขึ้นหากป่าขาดความชุ่มชื้น
วิธีที่ ๔ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ที่เรียกว่า Check
Dam เพือ่ ปิดกัน้ ร่องนํา้ หรือลำ�ธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพือ่ ใช้
เก็บกักนาํ้ และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยนํา้ ทีเ่ ก็บไว้จะซึมเข้าไป
สะสมในดิ น ทำ �ให้ ค วามชุ่ ม ชื้ น แผ่ ข ยายเข้ าไปทั้ ง สองด้ า น
จนกลายเป็นป่าเปียก
วิธีที่ ๕ สูบนํ้าขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้ไหลลงมาทีละน้อย
ช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่า ให้กลายเป็น
ป่าเปียก ช่วยป้องกันไฟป่าได้
วิธีที่ ๖ ปลูกต้นกล้วย สามารถอุ้มนํ้าไว้ได้มากกว่าพืช
ชนิดอื่น ในพื้นที่ที่กำ�หนดให้เป็นช่องว่างของป่า กว้าง ๒ เมตร
เพื่อเป็นแนวปะทะกับไฟป่า
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ฝายต้นนํ้าลำ�ธาร
หนึ่งในแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ควบคู่กับการอนุรักษ์
ดินและนํา้ คือ การใช้ฝายต้นนา้ํ ลำ�ธาร หรือ Check Dam ซึง่ เป็นสิง่ ก่อสร้างขวางหรือกัน้ ทางนํา้ ซึง่ ปกติมกั จะกัน้
ลำ�ห้วยลำ�ธารขนาดเล็กในบริเวณทีเ่ ป็นต้นนา้ํ หรือพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยูไ่ ด้ และหากช่วงที่
นํา้ ไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของนา้ํ ให้ชา้ ลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำ�นํา้ ตอนล่าง
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...Check Dam มี ๒ อย่าง ชนิดหนึ่งสำ�หรับให้ความชุ่มชื้น
รักษาความชุ่มชื้น อีกอย่างสำ�หรับป้องกันมิให้ทรายลงในอ่างใหญ่
สำ�หรับ Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายไหลลงไปในอ่างใหญ่
จะต้องทำ�ให้ดีและลึก เพราะทรายลงมาจะกักเก็บไว้ ถ้านํ้าตื้น
ทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam สำ�หรับ
รักษาความชุ่มชื้นไม่จำ�เป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กักนํ้าให้ลงไปในดิน
แต่แบบกักทรายนี้จะต้องทำ�ให้ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้นํ้า
ลงมาแล้วไล่ทรายออกไป...
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ป่าชายเลน
…ป่าชายเลนมีประโยชน์ตอ่ ระบบนิเวศของพืน้ ทีช่ ายทะเลและอ่าวไทย แต่ปจั จุบนั ป่าชายเลนของประเทศไทยเรา
กำ�ลังถูกบุกรุกและถูกทำ�ลายไป โดยผูแ้ สวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรกั ษ์และขยายพันธุเ์ พิม่ ขึน้
โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนทีแ่ ปลกและขยายพันธุค์ อ่ นข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบนํา้ ขึน้ นํา้ ลงในการเติบโต
ด้วย จึงขอให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง คือกรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพืน้ ที่
ทีเ่ หมาะสมในการทดลองขยายพันธุโ์ กงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…

ทฤษฎีการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เป็นแนวทางการสร้างวงจรของระบบนิเวศด้วยการปกปักอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
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ป่าพรุ
...ป่าพรุเป็นพื้นที่สำ�คัญต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรรอบพื้นที่พรุ อีกทั้งยังเป็นอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ
ที่ชะลอการไหลบ่าของนํ้าจากเทือกเขาต่าง ๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...
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พุทธศักราช ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
พระราชดาํ เนินแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ พระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่ของ
จังหวัดนราธิวาส ทรงทราบถึงปัญหาเรือ่ งทีด่ นิ ทำ�กิน ซึง่ มีผล
กระทบต่อการทำ�เกษตรอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
ในจังหวัดนราธิวาสเป็นดินพรุหรือดินเปรี้ยว
จึงพระราชทานพระราชดำ�ริให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเร่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และทำ�การวิจัยเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าพรุที่เหลืออยู่ในบริเวณนั้นไว้ด้วย โดยจัดตั้ง
ขึ้ น เป็ น ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ
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ปลูกป่าในใจคน
…ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...
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