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คํานาํ 
 

 ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มีปริมาณน้อยลงและยังมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง  
เป็นผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ้นด้วย ดังจะพบได้เสมอว่าเมื่อเกิดฝนตกหนัก 
มักจะมีน้ําป่าไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาอุทกภัยและมีดินถล่ม ทําลายทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน ในขณะเดียวกันเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งมักจะเกิดการขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบถึงการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของประชาชนโดยตรง ปริมาณน้ําลดลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ระบบ
นิเวศเสียสมดุล ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทําลายทรัพยากรป่าไม้ ที่เกิดจากการกระทํา
ของหลายคนทั้งที่ต้ังใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นถึงความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูส่วนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน 
ทุรกันดารห่างไกล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา มีป่าต้นน้ํา ประชาชนดํารงชีวิตโดยพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ มีพระราชดําริให้มีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า การส่งเสริมป่าชุมชน การปลูกป่าเสริมธรรมชาติ รวมทั้งการ
อนุรักษ์ดินและน้ําในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติม
ให้มีการจัดการเรียนการสอนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ขึ้นในโรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่นักเรียน ซึ่งจะทําให้นักเรียนเหล่านี้เห็นถึง
ความสําคัญ เกิดจิตสํานึก รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  เกิดเป็นพลังที่สําคัญของชุมชนและประเทศ 
เพื่อนําไปสู่การใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ สงวนไว้ใช้ในอนาคตอย่างยั่งยืน 
 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรหลักในการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําคู่มือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เพื่อให้ครูได้ใช้
เป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียนและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะช่วยฟ้ืนฟูและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้ย่ังยืนต่อไป 
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พระราชดาํริและความเป็นมา 
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2523 โดยมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้าน
โภชนาการและสุขภาพอนามัย การศึกษา ทักษะทางวิชาชีพ จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีโรงเรียนสังกัดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
เข้าร่วมโครงการ เช่น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา เป็นต้น 

สําหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีพระราชดําริให้ดําเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2530  ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบํารุงที่ 107 บ้านห้วยจะค่าน ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา การใช้สะเดา ลดการใช้สารเคมีในการทําเกษตร สวนพฤกษศาสตร์ 
ในส่วนของประชาชนได้มีการให้ความรู้ ส่งเสริมการจัดทําป่าชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
ในการป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน 

 ต่อมาในปี 2554 ประเทศไทยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ เกิดความรักความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ พระราชกระแสในเรื่องดังกล่าวมีหลายครั้งและหลายวาระ ดังนี้ วันที่ 13 มกราคม 2554    
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 จังหวัดนราธิวาส วันที่ 31 มกราคม 
2554 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่อมาในวันที่  
23 มิถุนายน 2554 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย มีพระราชกระแสกับผู้บัญชาการตํารวจ 
ตระเวนชายแดน และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช สรุปความได้ว่า “ป่าไม้ถูกตัดทําลายไป
อย่างมากจนเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างหนัก การช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะ
สร้างบ้านทดแทนบ้านที่พังไปแล้วก็อาจพังถล่มได้อีกในคราวถัดไป จึงควรที่จะเริ่มต้นสอนการอนุรักษ์ป่าไม้
ต้ังแต่เด็ก ซึ่งอาจเริ่มในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยจัดทําเป็นหลักสูตรหรือกิจกรรมให้เด็กเกิดความ
รัก และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้และร่วมสงวนรักษาป่าไม้ไว้ ” 

 จากพระราชกระแสดังกล่าวข้างต้น สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ได้จัดต้ังคณะทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 12 โรงเรียน 
ยกร่างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
และได้นําไปทดลองการจัดกิจกรรมขึ้นในปีการศึกษา 2555 หลังจากนั้นได้สรุปและถอดบทเรียน ปรับปรุง
เป็นคู่มือสําหรับครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนโดยรอบ
โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ 
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คําชี้แจงการใช้คู่มือ 
 

 คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
จัดทําขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ มีจิตสํานึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รักถิ่นฐาน
และชุมชนของตนเอง รวมทั้งเกิดสมรรถนะในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทักษะชีวิต ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
มีแนวทาง ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 40 ชม./ภาคเรียน ครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเพิ่มเติม 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม ครูผู้สอนสามารถประยุกต์เนื้อหาสาระ และระยะเวลา

ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

จุดมุ่งหมาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนมีปัญญา และมีความสุข กําหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน ดังนี้ 

1. มีความรู้เรื่องป่าไม้ รู้จักป่าไม้ในชุมชน และตระหนักถึงความสําคัญ 
2. บอกถึงผลกระทบที่เกิดจากการทําลายทรัพยากรป่าไม้และสรุปแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ในชุมชนได้ 
3. มีความรู้และความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ในระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน 
6. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ป่าไม้สําคญัไฉน 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ 
2. เวลา 
 จํานวน 3 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 
 3.1 ความหมายของป่าไม้ 
 3.2 ประโยชน์ของป่าไม้ 
 3.3 ผลกระทบจากการทําลายป่า 
4. การจัดกิจกรรม 
 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับป่าไม้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
2) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงที่ร้อง 
ขั้นสอน 
1) ครูอธิบายความหมายของป่าไม้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
2) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและเขียนประโยชน์ที่นักเรียนและ

ครอบครัวได้รับจากป่าไม้ 
3) ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอเกี่ยวกับประโยชน์จากป่าไม้ที่นักเรียนและครอบครัว

ได้รับ 
4) ครูสรุปถึงประโยชน์ที่นักเรียนและครอบครัวได้รับจากป่าไม้ 
5) ครูจัดสถานการณ์สมมติ โดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์/ ภาพข่าว /ภาพจากหนังสือพิมพ์ ที่แสดงถึง

ภัยธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากการทําลายป่าไม้ เช่น ดินถล่ม น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลาก ไฟป่า เป็นต้น แล้วให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

- ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อเหตุการณ์หรือภาพที่ได้ดู 
- หากบ้านของนักเรียนต้องพบกับสภาพดังกล่าว นักเรียนจะทําอย่างไร 

6) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของภัยธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากการทําลายป่าไม้ 
7) ครูนําวีดิทัศน์/ภาพข่าว/ภาพจากหนังสือ ที่แสดงถึงสภาพการทําลายป่าไม้ในปัจจุบัน เช่น การ

เผาป่า การตัดไม้ทําลายป่า การทําไร่เลื่อนลอย เป็นต้น ให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ประเด็นต่างๆ เช่น (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

- ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อเหตุการณ์หรือภาพที่ได้ดู 
- หากป่าไม้ถูกทําลายเช่นในภาพจะเกิดอะไรขึ้น 

8) ครูสรุปถึงผลกระทบจากการทําลายป่าไม้ และอธิบายเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของป่าไม้ 
ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์และความสําคัญของป่าไม้แล้วเขียนลงในใบงานกิจกรรม 
ที่ 1 
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5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับป่าไม้ 
 5.2 วีดิทัศน์/ ภาพข่าว/ ภาพจากหนังสือพิมพ์ ที่แสดงถึงภัยธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากการทําลาย 
ป่าไม้ และแสดงถึงสภาพการทําลายป่าไม้ในปัจจุบัน 
 5.3 ใบความรู้เรื่องป่าไม้ 
 5.4 ใบงานกิจกรรมที่ 1  
6. การวัดและการประเมินผล 

6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน (เช่น ความสนใจต่อกิจกรรม, การแสดงความคิดเห็น, 
การกล้าแสดงออก) 
 6.2 ตรวจความถูกต้องของใบงานกิจกรรมที่ 1 
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ความรู้สําหรับครู 
1. สาระสาํคญั 

เรื่องป่าไม้ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 
1) ความหมายของป่าไม้ 
2) ประโยชน์ของป่าไม้ 
3) สาเหตุของการทําลายป่าไม้ 
4) ผลกระทบจากการทําลายป่าไม้ 

 ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถรักษาให้คงสภาพอยู่ได้หรือทดแทนได้ 
(Replaceable and Maintainable Resources) ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ความหมายของป่าไม้ 
 โดยความหมายทั่วๆ ไปแล้ว ป่าไม้ คือ พ้ืนดินที่ซึ่งปกคลุมด้วยพรรณพืชไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ไม้พุ่ม 
หญ้า หรือพืชอย่างอื่นที่มิใช่พืชเกษตร บางครั้งอาจหมายถึงสังคมพืชตามธรรมชาติ อาจเป็นสังคมของไม้
ใหญ่ เช่น ป่าดงดิบทางภาคใต้ของประเทศ หรือไม้เล็กผสมกับหญ้าตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งหญ้าในเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นต้น ในทางนิเวศวิทยานิยมใช้คําว่า “สังคมพืชคลุมดินตามธรรมชาติ” ซึ่ง
อาจเป็นได้ต้ังแต่ป่าใหญ่ที่ประกอบด้วยไม้ช้ันเรือนยอดสูงกว่า 40 เมตร ไปจนถึงทุ่งหญ้าและลานหิน        
ที่ปกคลุมด้วยมอสและพืชเล็กๆ คนไทยทั่วไปมักเข้าใจว่า ป่าไม้คือสังคมพืชที่ต้องมีไม้ใหญ่สูงกว่า 20 เมตร
ขึ้นไป ประกอบกันอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนสังคมพืชอื่นๆ มักมองไม่เห็นความสําคัญและปล่อยให้ถูกทําลาย
ไป แต่ในด้านการอนุรักษ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นป่าที่ประกอบด้วยไม้ใหญ่ (ป่าไม้) หรือที่ประกอบด้วยไม้เล็ก            
(ทุ่งหญ้า หรือป่าทุ่ง) ก็ย่อมมีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ฉะนั้นเพื่อความพูนสุขของประเทศควรที่จักได้
อนุรักษ์ไว้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและสภาพตามความจําเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
รวมไปถึงระดับโลกส่วนรวม 

ประโยชน์ป่าไม้ 
ป่าไม้มีคุณค่าและความสําคัญต่อมนุษยชาติ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของป่าไม้                   

ที่มีต่อมนุษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อม มีดังนี้ 
1) ประโยชน์ทางตรงของป่าไม้ 

- เป็นปัจจัยสี่ ในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์  
 2) ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ 

- ช่วยให้ฝนตกและทําให้มีความชุ่มช้ืนในอากาศสม่ําเสมอ 
- บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 
- ป้องกันการพังทลายของดิน 
- บรรเทาอุทกภัย 
- ช่วยให้น้ําไหลสม่ําเสมอตลอดปี 
- เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
- เป็นแหล่งพักผอ่นหย่อนใจ และนันทนาการ 
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1. ประโยชน์ทางตรงของป่าไม้ 
1.1 ไม้ เป็นผลผลิตจากป่าที่นิยมใช้กันแพร่หลายต้ังแต่โบราณ เนื่องจากมีราคาถูก น้ําหนักเบา 

และมีคุณสมบัติเหมาะสมสะดวกในการใช้สอยกว่าสิ่งอื่นๆ เช่น เหล็กหรือซีเมนต์ แม้ปัจจุบันจะมีการคิดค้น
วัสดุอ่ืนที่ใช้แทนไม้ แต่เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งบางครั้งใช้สิ่งอื่นแทนไม่ได้ ไม้จึงยังคงเป็นที่นิยม
ใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้มีการใช้ไม้กันมากในการก่อสร้างบ้านเรือน ทําเครื่องเรือน และการก่อสร้างอื่นๆ 
เช่น การทําสะพาน ทํารถ ต่อเรือ ทําเครื่องมือการเกษตร การประมงและเครื่องกีฬาต่างๆ เป็นต้น 

1.2 เชื้อเพลิง ที่ได้จากป่า คือ ฟืนและถ่าน ซึ่งใช้ในการหุงต้ม และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ รวมทั้งเชื้อเพลิงที่ใช้กับจรวดด้วย 

1.3 วัสดุเคมี ที่ได้จากไม้ ได้แก่ เซลลูโลสและลิกนิน เซลลูโลสใช้มากในการทํากระดาษ       
ไหมเทียม วัตถุระเบิด น้ําตาล แอลกอฮอล์ และยีสต์ ส่วนลิกนิน ใช้ในการทําวานิลลา น้ําหอมและ
เครื่องสําอางต่างๆ ถนอมอาหาร และยารักษาโรคผิวหนัง ถ้าเอาไม้ไปกลั่นในเตาอบก็จะได้กรดอะซิติก 
น้ํามันดิน และ เมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

1.4 อาหาร มนุษย์ได้อาหารหลายอย่างจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ เมล็ดของพันธ์ุไม้ต่างๆ 
หน่อไม้ เห็ด หัวกลอย มันต่างๆ และอาหารที่ได้จากสัตว์ป่า รวมท้ังนก สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงต่างๆ 
เช่น ผึ้ง เป็นต้น 

1.5 ยารักษาโรค ที่ได้จากป่าที่สําคัญมี สมุนไพรต่างๆ เช่น ยาแก้โรคเรื้อนจากน้ํามันของผล
กระเบา ยารักษาความดันโลหิตสูงจากรากของต้นระย่อม ยารักษาโรคหัวใจจากเมล็ดต้นแสลงใจ สารกําจัด
แมลง และเบื่อปลาจากต้นหางปลาไหล เป็นต้น 

1.6 เส้นใย ที่ได้จากป่ามีหลายชนิด เช่น จากเปลือกไม้ต่างๆ และจากเถาวัลย์ชนิดต่างๆ 
1.7 ชัน น้ํามัน และยางไม้ 

- ชัน ที่ได้จากป่าที่สําคัญมี ชันตะเคียนตาแมว ที่ได้จากต้นตะเคียนตาแมว และชันกะบาก 
ใช้ทําน้ํามันชักเงา ยางรักใช้ในการทําเครื่องเขิน กํายานใช้ในการทําเครื่องหอมและทํายา 
ยางสนใช้ในการทํายา ทําน้ํามันผสมสี ทําสบู่ และยาขัดรองเท้า เป็นต้น 

- น้ํามันไม้ ได้จากต้นยางนา ยางเหียง ยางกราด เป็นต้น ซึ่งใช้ในการทําไต้ ชันยาเรือ และ
ทาบ้านเรือน เป็นต้น 

- ยางไม้ ที่สําคัญ คือ ยางเยลูตงใช้ในการทําหมากฝรั่ง และยางขนุนนกใช้ในการหุ้มสาย
เคเบิลใต้น้ํา เป็นต้น 

1.8 ฝาดฟอกหนังและสี พรรณไม้ในป่ามีหลายชนิดที่เปลือก แก่น หรือผลนํามาใช้ทําฝาด  
ฟอกหนังได้ดี เช่น เปลือกก่อ โกงกาง โปรง คูณ กระถินพิมาน แก่นสีเสียด ผลสมอไทยและสมอพิเภก เป็นต้น 
ส่วนสีก็อาจได้จากแก่น ชัน และผลของพันธ์ุไม้บางชนิด เช่น แก่นของไม้แกแล ชันจากต้นรง และผลของต้น
จําปา เป็นต้น 

1.9 อาหารสัตว์ มนุษย์ได้ใช้ป่าเป็นที่เลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว์มาช้านาน 
เพราะในป่ามีหญ้า ใบไม้ เปลือกไม้ ผลและเมล็ดไม้ที่สัตว์ชอบกินอยู่มากมายหลายชนิด ในประเทศไทย 
การเลี้ยงสัตว์ในป่าพบได้ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเมื่อหมดฤดูทํานา ชาวบ้านมักจะ
ปล่อยสัตว์เข้าไปหากินในป่าเป็นจํานวนมากทุกๆ ปี ถ้าหากมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกําหนดขอบเขต
การเลี้ยงให้เหมาะสมแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ 

 
 



คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5      ห น้ า  | 7 
 
 

2. ประโยชน์ทางอ้อมของปา่ไม้ 
2.1 ช่วยให้ฝนตกและทําให้มีความชุ่มช้ืนในอากาศสม่ําเสมอ ป่าไม้มีอิทธิพลช่วยให้มีฝนตก

เหนือพื้นที่ป่ามากขึ้น เนื่องจากอากาศเหนือพื้นที่ป่าไม้มีความชุ่มช้ืนและเย็นกว่าในพื้นที่ที่ไม่มีป่า เมฆฝนที่
ลอยผ่านมากระทบกับความเย็นก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ําตกลงมาเป็นฝน แต่สําหรับฝนที่เป็นไปตามฤดูกาล 
ป่าไม้ไม่มีอิทธิพลต่อการตกของฝนแต่อย่างใด ปริมาณน้ําฝนที่ตกจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของพื้นที่ป่า 
อากาศในป่ามีความช้ืนสูงเนื่องจากในป่ามีไอน้ําจากการคายน้ําของต้นไม้มากรวมทั้งไม่มีลมแรงภายในป่า 
จึงทําให้ความชุ่มช้ืนของอากาศภายในป่าสูงกว่าที่โล่งแจ้งที่อยู่ใกล้เคียงกันเสมอ ปกติจะแตกต่างกัน
ประมาณร้อยละ 11 ดังนั้นเวลาอยู่ในป่าจึงรู้สึกชุ่มช้ืนเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน และไม่หนาวมากใน 
ฤดูหนาว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับที่ต้ังและชนิดของป่าไม้ด้วย 

2.2 บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ ลมพายุเมื่อพัดมาถึงที่ที่มีป่าไม้เป็นฉากกําบังอยู่ก็จะลด
ความเร็วลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูง ความหนาแน่นของหมู่ไม้ และเรือนยอดของพันธ์ุไม้แต่ละ
ชนิดว่ามีความแน่นทึบเพียงใด ในการปลูกต้นไม้ไว้เป็นฉากกําบังลมหรือแนวป้องกันลม ปรากฏว่าที่สูงจาก
พ้ืนดิน 2 ฟุต แนวกันลมนี้สามารถลดความเร็วของลมพายุให้เหลือเพียงร้อยละ 20 และสามารถป้องกันลม
ได้เป็นระยะทางเท่ากับ 20-25 เท่าของความสูงของต้นไม้นั้นในด้านใต้ลม และ 3 เท่าในด้านเหนือลม 
นอกจากนี้ต้นไม้ยังช่วยป้องกันความชุ่มช้ืนของดิน และผิวดินไม่ให้ถูกพัดพาไป นอกจากนี้ตามริมฝั่งทะเล 
ป่าไม้ยังสามารถป้องกันการขยายตัวของเนินทราย ไม่ให้ลมพัดเอาทรายเข้ามาทับถมในพื้นที่เกษตรกรรม
และบ้านเรือนให้เสียหาย 

2.3 ป้องกันการพังทลายของดิน ในที่ที่เป็นป่าไม้เมื่อฝนตกลงมา เรือนยอดของป่าไม้จะสกัดก้ัน
ความรุนแรงของฝนไม่ให้ตกกระทบผิวดินโดยตรง น้ําบางส่วนจะค้างอยู่ตามเรือนยอดของต้นไม้ บางส่วนจะ
ไหลไปตามลําต้น บางส่วนจะตกทะลุเรือนยอดลงสู่พ้ืนป่า บริเวณพื้นป่ามักจะมีเศษไม้ใบไม้และซากต่างๆ 
ทั้งของพืชและสัตว์ คอยช่วยดูดซับน้ําฝนและชะลอความเร็วของน้ําที่ไหลบ่าด้วยการดูดซับน้ําลงดิน ทําให้
น้ําที่ไหลบ่าลดลง ลดการพังทลายของดินที่เกิดจากแรงปะทะของเม็ดฝนที่มีต่ออนุภาคดินและการพัดพา
อนุภาคดินเนื่องจากนํ้าที่ไหลบ่า ส่งผลให้น้ําที่บ่าผ่านหน้าดินไม่ขุ่นข้น ดังนั้นหากป่าไม้ถูกแผ้วถางทําลาย
ย่อมส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความใสสะอาดของน้ําที่ใช้สําหรับบริโภคและใช้สอย 

2.4 บรรเทาอุทกภัย ป่าไม้ช่วยชะลอความเร็วของน้ําเมื่อไม่มีป่าจะส่งผลให้ปริมาณน้ําที่ไหลลง
สู่แม่น้ําลําธารเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และน้ําที่ไหลบ่าดังกล่าวเป็นน้ําที่ขุ่นข้นเพราะเต็มไปด้วย
หิน กรวด ทราย และตะกอน ที่ถูกพัดพามาเหล่านี้จะกัดเซาะตลิ่งพังหรือทําให้สายน้ําต้องเปลี่ยนทิศทาง
และทําให้ลําน้ําต้ืนเขินอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลําธารสามารถรองรับปริมาณน้ําที่ไหลบ่าเข้ามาเพียงเล็กน้อย 
จึงทําให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ง่ายและบ่อยมากขึ้น 

2.5 ทําให้น้ําไหลสม่ําเสมอตลอดปี การที่ป่าไม้ช่วยให้มีน้ําไหลในลําธารตลอดทั้งปี เนื่องมาจาก
ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป่า น้ําฝนจะไม่ไหลลงสู่แม่น้ําทั้งหมด แต่น้ําฝนจะถูกก่ิงไม้ใบไม้ตามพ้ืนป่าและดินที่
ร่วนซุย ดูดซับน้ําเอาไว้และค่อยๆ ซึมลงดินสะสมไว้เป็นน้ําใต้ดิน แล้วค่อยๆ ปล่อยออกมาสู่ลําห้วย ทําให้
ฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกแต่ลําธารต่างๆ ก็ยังคงมีน้ําไหลอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนดินใต้ป่าไม้เปรียบเสมือน
อ่างเก็บน้ําธรรมชาติที่สะสมน้ําไว้ในฤดูฝน แล้วระบายออกในฤดูแล้ง 

2.6 เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้สอย
ต่างๆ นอกจากนี้นกและแมลงหลายชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในการเป็นผู้ทําลายศัตรูพืชทางการเกษตร 
และยังช่วยในการรักษาสมดุลของธรรมชาติไว้ ปัจจุบันมีผู้สนใจทําการศึกษาหาความรู้ และศึกษาความ
เป็นอยู่ของสัตว์ป่ามากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและนันทนาการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า 
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2.7 เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ การที่มนุษย์ใช้เวลาว่าง สําหรับเดินทางไป
ค้างแรมในป่า ไปทัศนศึกษายังที่ต่างๆ เพื่อพักผ่อนหย่อนอารมณ์ ทําให้สุขกายสบายใจนั้น จะเห็นว่า
สถานที่ที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา ป่าไม้ 
และสัตว์ป่าแทบทั้งสิ้น รวมเรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ป่าไม้ที่อยู่ในรูปของทิวทัศน์เป็นฉาก
ธรรมชาติอันสวยงาม สัตว์ป่าก็เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติที่ทําให้มีชีวิตชีวาแก่ผู้พบเห็น จะเห็นว่า
ปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในด้านการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นตามลําดับ 

สาเหตุของการทําลายป่าไม้ 
 1. เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น 

1.1 การลักลอบตัดต้นไม้ เพื่อนําไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 
1.2 การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
1.3 การครอบครองพื้นที่ป่าไม้ 
1.4 การเผาป่า เพื่อล่าสัตว์ หรือหาผักหวาน 
1.5 อ่ืนๆ เช่น การทําเหมืองแร่ การก่อสร้างในพื้นที่ป่าไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

 2. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น 
2.1 โรคและแมลง 
2.2 ภัยธรรมชาติ 

1. เกิดจากการกระทําของมนุษย ์
1.1 การลักลอบตัดต้นไม้ การเพิ่มของประชากรทําให้มีการขยายตัวของชุมชนต่างๆ ความ

ต้องการใช้ไม้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและทําอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว นอกจากนั้น
ยังมีราษฎรอีกส่วนหนึ่งยังตัดไม้ขายเพื่อการยังชีพ ทั้งที่ขายไม้โดยตรงหรือในรูปของการเผาถ่าน เป็นต้น  
ไม่เพียงแต่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ป่าต้องการตัดฟันต้นไม้เพื่อนําไปใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้น ยังรวมถึงนายทุน 
ผู้มีอิทธิพล ที่ทําเป็นขบวนการลักลอบตัดฟันต้นไม้เพื่อการค้าและจําหน่ายอีกด้วย 

1.2 การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพทําการเกษตร ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยที่ดินเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต 
การเพิ่มขึ้นของประชากร โดยเฉพาะในชนบท จําเป็นต้องขยายพื้นที่ทํากินเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายตัว
ของชุมชนหรือหมู่บ้าน จึงมีการขยายพื้นที่ทํากินโดยการแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น อันเป็นสาเหตุให้พ้ืนที่ป่าถูกทําลาย 

1.3 การครอบครองพื้นที่ป่าไม้ การทําลายป่าโดยสาเหตุนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากสาเหตุก่อน
หน้า กล่าวคือเมื่อราษฎรบุกรุกแผ้วถางพื้นที่จนหมดสภาพแล้วและทําการเกษตรอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เกิด
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สิน ก็จะขายพื้นที่นั้นให้แก่นายทุนหรือผู้มีอิทธิพล ซึ่งจะนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ต่อไป 
เช่น รีสอร์ท สถานที่พักตากอากาศ สวนพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ หรือสนามกอล์ฟ ตามศักยภาพ
และสถานที่ต้ังของพื้นที่ 

1.4 การเผาป่า ไฟป่าในปัจจุบันมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดจากคนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
จุดไฟเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ เผาไร่แล้วลุกลามเข้าป่า จุดไฟโดยประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ล้วนเป็นภัยต่อป่าทั้งสิ้น โดยไฟป่าจะทําลายสิ่งปกคลุมหน้าดิน ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินจากฝน
และลม ทําลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเกิดการสูญเสียน้ําที่ไหลบ่าหน้าดิน 
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2. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ
2.1 โรคและแมลงต่างๆ ในอดีตปัญหาโรคและแมลงต่างๆ ระบาดหรือทําความเสียหายต่อป่า

มักไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่ป่ายังมีจํานวนมากสามารถที่จะรักษาความสมดุลทางธรรมชาติไว้ได้ แต่ใน
ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้มีจํานวนลดลงจนไม่สามารถรักษาความสมดุลตามธรรมชาติไว้ได้ จึงเกิดการระบาดของ
โรคและแมลงต่างๆ ทําความเสียหายไม่แต่เฉพาะในพื้นที่ป่าไม้เท่านั้น ยังลุกลามมาถึงพื้นที่การเกษตร 
ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย เช่น การระบาดของตั๊กแตนบางชนิด เป็นต้น 

2.2 ภัยจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า หรือน้ําป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ป่ามากพอไว้รองรับและดูดซับน้ําฝนที่ตกลงมาจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขึ้น และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นย่อมทําให้พ้ืนที่ป่าไม้ถูกทําลายไปพร้อมกันด้วย 

ผลกระทบทีเ่กิดจากป่าไม้ถูกทําลาย 
 1. ทําให้สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน 

สภาพลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปในเขตป่าไม้จะชุ่มช้ืนและอุณหภูมิเฉลี่ยจะตํ่ากว่าที่โล่งแจ้งที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นถ้าป่าไม้ถูกทําลายลง พ้ืนดินจะแห้งแล้งและอุณหภูมิจะสูงขึ้น ลมที่พัดจะเพิ่ม
ความรุนแรงมาก เพราะไม่มีต้นไม้ชะลอความเร็ว และจะเป็นตัวเร่งทําให้การระเหยของน้ําและความชื้นใน
ดินสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว จึงทําให้สภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งเข้ามาแทนที่ 

2. ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วม และดินโคลนถล่ม 
ป่าไม้เป็นตัวช่วยซับและชะลอความเร็วของน้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้ําลําคลอง ช่วยต้านกระแสน้ํา

ให้ไหลช้าลง ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนัก ป่าไม้จึงช่วยลดอัตราความรุนแรงของน้ําท่วมได้เป็นอย่างดี ในทาง
ตรงกันข้ามหากป่าไม้ถูกทําลายลงไป เวลาเกิดฝนตกหนักน้ําป่าจะไหลลงสู่ที่ราบอย่างฉับพลันและรุนแรง 
จึงทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หรืออาจรุนแรงถึงขั้นมีดินโคลนถล่มร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้เองการ
บํารุงรักษาป่าไม้ต้นน้ําลําธารจึงเป็นเรื่องสําคัญและต้องกระทํา เพื่อลดความรุนแรงของน้ําท่วมให้น้อยลง 
 3. สูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ 

เมื่อป่าไม้ถูกทําลายไป จะส่งผลทําให้หน้าดินเกิดการกัดเซาะพังทลายได้อย่างรวดเร็วและ
รุนแรง จึงทําให้ดินชั้นบนที่อุดมสมบูรณ์ ถูกตัวการทางธรรมชาติ เช่น น้ําไหล และลม ชะล้างออกไป 
นอกจากนี้ดินที่ปราศจากต้นไม้ปกคลุมจะทําให้ความช้ืนในดินสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ดินขาดแคลน
น้ํา และมิอาจนํามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมได้ 

4. สัตว์ป่าถูกทําลาย  
เมื่อป่าไม้อันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และที่หลบภัยของสัตว์ป่าถูกทําลายลง จะทําให้

สัตว์ป่าขาดแคลนอาหาร และมีโอกาสถูกล่ามากขึ้น จึงทําให้สัตว์ป่าลดจํานวนลงและสูญพันธ์ุไปในที่สุด แม้
ปัจจุบันป่าไม้จะคงเหลืออยู่บ้าง แต่จํานวนสัตว์ป่ายังลดจํานวนลงอย่างน่าใจหาย และมีสัตว์ป่าหลายชนิด
กําลังจะสูญพันธ์ุ หรือสูญพันธ์ุไปแล้วก็มี เช่น สมัน กูปรี เป็นต้น 
 5. อ่างเก็บน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติต้ืนเขิน 

การต้ืนเขินของแหล่งน้ําธรรมชาติหรืออ่างเก็บน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น มีสาเหตุมาจากการพังทลาย
ของดินอย่างรุนแรง ซึ่งตะกอนเหล่านั้นจะถูกน้ําชะพาลงสู่แหล่งน้ํา และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามวันเวลา
ที่ผ่านไปตะกอนที่น้ําพัดพามาด้วยนี้จะสะสมในแหล่งน้ํา ทําให้แหล่งน้ําต้ืนเขินอย่างรวดเร็วและทําให้การใช้
งานของแหล่งน้ําลดลง ซึ่งปัญหานี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่ป่าไม้ถูกทําลาย เพราะถ้าหากป่าไม้ถูกทําลาย
ลงจะทําให้ดินมีโอกาสเกิดการกร่อนได้ง่าย 
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การใชเ้พลงและดนตรีในการจัดการเรียนการสอน 
การใช้เสียงเพลงและดนตรีในการเรียนการสอนนี้ ก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงว่า ผู้สอนทุกคนมิใช่

นักดนตรี มิใช่นักร้องมืออาชีพ แต่โดยธรรมชาติของมนุษย์ ทุกคนมีดนตรีอยู่ในหัวใจ 

ประโยชน์ของเพลงและดนตรี 
- ช่วยให้ทุกคนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และมีสุนทรียภาพ 
- กระชับความรักและความสามัคคีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้สอน 

และทีมงาน 
- ช่วยเร่งเร้าความสนใจ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเนื้อหาของบทเรียน 
- ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปลุกจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักในการใช้เพลงและดนตรีประกอบการเรียนการสอน 
หลักการที่สําคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนทุกคน ให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความสุข

สนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยกัน 

1. การเลือกเพลง 
- ควรเป็นทํานองเพลงที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้วทั้งเพลงในอดีตและปัจจุบัน ถ้าเป็นทํานอง

ใหม่ๆ ควรเป็นทํานองที่ร้องง่าย ไม่ใช้เสียงสูงจนเกินไป เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและร้องได้ 
โดยเฉพาะผู้สอนจําเป็นต้องรู้จักทํานองและเนื้อร้องนั้นเป็นอย่างดี 

- เลือกเพลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและบรรยากาศในขณะนั้น 
- ควรเป็นเพลงสั้นๆ ไม่ยาวจนเกินไป มีความหมายและสาระ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน 
- ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนช่วยกันแต่งเพลงขึ้นใหม่ อาจใช้ทํานองเพลงที่ผู้เรียนรู้จักดีก็ได้ โดยไม่ลืม

ที่จะบอกว่าเป็นทํานองเพลงอะไร ของใคร  

2. การใช้เครื่องดนตรีประกอบ 
- ควรเน้นเครื่องดนตรีที่มีความเรียบง่าย ทั้งในแง่การเล่นและการขนย้าย 
- ควรใช้เครื่องดนตรีช้ินเดียว เช่น กีตาร์หนึ่งตัวหรือกลองเล็กๆ ใบเดียว 
- อาจใช้ดนตรีประกอบจากวัสดุธรรมชาติ ใช้มือปรบเป็นจังหวะ ใช้ไม้เคาะกันเป็นจังหวะ 

 3. นํามาประกอบการเรียนการสอนเมื่อใดได้บ้าง 
ใช้นําเข้าสู่บทเรียน ใช้ระหว่างเรียนหรือใช้สรุปบทเรียน เพื่อเน้นความสําคัญก็ได้ 

 ขั้นตอนการใช้เพลงและดนตรีในการจัดการเรียนการสอน 
 1. ครูเขียนเนื้อเพลงไว้บนกระดาษโปสเตอร์และติดไว้ที่บอร์ดหรือกระดานดํา 
 2. ครูร้องให้ฟังก่อน 1 เที่ยว 
 3. ถ้าเพลงมีท่วงทํานองง่ายๆ และไม่ยาวมาก เมื่อนักเรียนได้ฟัง 1 เที่ยว ส่วนใหญ่จะร้องได้ ให้ครู
และนักเรียนร้องพร้อมกัน 2-3 เที่ยว 
 4. เมื่อนักเรียนพอจะจําเนื้อเพลงได้แล้ว อาจใช้ดนตรีหรือท่าทางประกอบเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน
หรือมีความคุ้นเคยกันมากขึ้น 
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2. สื่อการเรียนรู/้ใบงาน 
2.1 ตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวกับป่าไม้ เช่น 

     1) เพลงต้นไม้ของพ่อ ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย ์
นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว 

และคอยเป็นรม่เงา ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุกทุกคน 
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ํารดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบออกผล 
ให้เราทุกทุกคนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา 

ผ่านมาแล้ว หา้สิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทา 
ออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงา คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป 
จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย 
แผ่นดินยังกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า 

ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอยรักษา 
จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ 
จากวันนี้สักหมืน่ปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ ่
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อต้ังใจ เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม 

จากวันนี้สักหมืน่ปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ ่
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อต้ังใจ เหงื่อเราจะเทไป จากหัวใจ 
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ ยังงดงาม 

     2) เพลงชีวิตสัมพันธ์ ขับรอ้งโดย วงคาราบาว 
เจ้านกเอย เจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ 

กู่ขันบทเพลงจากใจ ชมไพรชมพฤกษ์พนา 
ส่งสําเนียง เสียงธรรมชาติสร้างมา 
ผสมเสียงเพลง พฤกษา ที่มาของเสียงดนตรี 

กู่เรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึก 
เป็นเพียงสามัญสํานึกและการห่วงหาอาทร 
ตอนนี้เราสิ้นเงาไม้ไม่เหมือนกอ่น 
ชุ่มช่ืนกลับกลายเป็นร้อนเป็นแล้งระแหงระเหิด 

ความแห้งแล้งความชุ่มช้ืนอย่างไหนที่เราชอบใจ 
ความร่ํารวยความยากจนอย่างไหนที่คนชอบกัน 
มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมูแ่มกไม้ต้นสายต้นน้ําลําธาร 
มาจากป่าสู่เมืองจากเขาทะมึนหล่อเลี้ยงผู้คนในแท่งคอนกรีต 

ยามน้ีเราจึงมาร้องเพลงร่วมร้องบรรเลงเสียงเพลงจากไพร 
เมืองนั้นมีความศิวิไลซ์เมื่อมป่ีาไม้ต้นน้ําลําธาร 
มีนกกาหากินบินว่อนแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลกูกิน 
คนหากินสัตว์หากินเราไม่เบียดเบียนกันและกัน 

ต้นไม้งามคนงดงามงามน้ําใจไหลเป็นสายธาร 
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า 
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ความสมดุลคือคุณตามธรรมชาติ 
ดินน้ําลมฟ้าอากาศเติมวาดชุบชีวิตชน 
หมู่ไม้พรรณอยู่กันมาหลายชั่วคน 
ให้ใบให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์ 

ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า 
คนหากินสัตว์หากินเราไม่เบียดเบียนกันและกัน 
ต้นไม้งามคนงดงามงามน้ําใจไหลเป็นสายธาร 
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า 

     3) เพลงชาวดง ขับร้องโดย วงอิสซึ่น 
กลางดงพงป่า เขาลําเนาไพรไกลสังคม 

มีแดนรื่นรมย ์แสนชื่นชมมีเสรี 
ไร้ทุกข์ สนุกสนาน สําราญกนัได้เต็มที่ 
พวกเราชาวถิ่นนี้ ล้วนมีไมตรต่ีอกัน 

อาชีพป่าดงพงไพร เลี้ยงโคทาํไร่ ไถนาเป็นพราน 
หน้าแล้งเราพากันเผาถ่าน หาฟืนกลับบ้านเป็นทุน 

เงินทองหามาได้ อดออมเอาไว้พออุ่น 
เจ็บไข้ได้เกื้อหนุน เจือจุนการุณผูกพัน 
      กลางดงพงป่า เขาลําเนาไพรไกลสังคม 
มีแดนรื่นรมย ์แสนชื่นชมมีเสรี 
ไร้ทุกข์ สนุกสนาน สําราญกนัได้เต็มที่ 
พวกเราชาวถิ่นนี้ ล้วนมีไมตรต่ีอกัน 

เย็นย่ําตะวันรอนๆ เราได้พักผ่อนสําราญอุรา 
ค่ําลงเราพบกันพร้อมหน้า แล้วมาสนุกด้วยกัน 

ยามงานนั้นเราทํา ตรากตรําเพียงไหนไม่หว่ัน 
เสร็จงานเราสุขสันต์ ร้องบรรเลงเพลงกล่อมไพร 

กลางดงพงป่า เขาลําเนาไพรไกลสังคม 
มีแดนรื่นรมย ์แสนชื่นชมมีเสรี 
ไร้ทุกข์ สนุกสนาน สําราญกนัได้เต็มที่ 
พวกเราชาวถิ่นนี้ ล้วนมีไมตรต่ีอกนั 

จนยากก็ยังภูมิใจ หากินกลางไพร แม้ไมรุ่่งเรือง 
ไม่คิดจะเฟ้อ จะฟุ้งเฟื่อง ถึงเมืองแดนศิวิไลซ ์
กลางคืนเราชื่นบาน เรื่องงานเอาไว้วันใหม่ 
ป่าดงดํารงไว้ ทรัพย์ในดินไทยมากมี 

กลางดงพงป่า เขาลําเนาไพรไกลสังคม 
มีแดนรื่นรมย ์แสนชื่นชมมีเสรี 
ไร้ทุกข์ สนุกสนาน สําราญกนัได้เต็มที่ 
พวกเราชาวถิ่นนี้ ล้วนมีไมตรต่ีอกัน 
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 2.2 วีดิทัศน์/ภาพข่าวหนังสือพิมพ์/ภาพภัยธรรมชาติ เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 วีดิทัศน์/ภาพข่าวหนังสือพิมพ์/ภาพสภาพจากการทําลายป่าไม้ เช่น 
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2.4 ใบงานกิจกรรมที่ 1 
 

ใบงานกิจกรรมที่ 1 
ป่าไม้สําคัญไฉน 

 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์และความสาํคัญของป่าไม้ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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3. การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

 
 

แบบประเมินผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่1 ป่าไม้สําคัญไฉน 

 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกจิกรรม ให้นักเรียนวาด

ภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ป่าไม้สําคัญไฉน 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ           
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ป่าไม้บ้านเรา 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย และป่าไม้ในชุมชน 
 1.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน และการพิจารณาความสมบูรณ์
ของป่าไม้ที่มีอยู่ 
2. เวลา 
 จํานวน 4 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 
 3.1 ความรู้เรื่องประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
 3.2 การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ 
4. การจัดกิจกรรม 
 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูภาพป่าไม้จากภูมิภาคต่างๆ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
2) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่ได้ดู 

 ขั้นสอน 
1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของป่าไม้ใน

ประเทศไทยจากสารานุกรม หรืออินเทอร์เน็ต กลุ่มละ 1 ประเภท 
2) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้น 
3) ครูอธิบายสรุปเรื่องป่าไม้ในประเทศไทย 
4) ครูอธิบายและฝึกปฏิบัติการสํารวจป่าไม้ในชุมชน (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
5) ครูนํานักเรียนสํารวจป่าไม้ในชุมชน และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการสํารวจอย่างละเอียด 
6) ครูให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงบริเวณที่สํารวจได้ในใบงานข้อที่ 1 (รายละเอียดอยู่ใน

ภาคผนวก) 
7) ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปว่าป่าไม้ในชุมชนเป็นป่าไม้ประเภทใด 
8) ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหนาแน่นและความสมบูรณ์ของป่าไม้ โดยมีประเด็นดังนี้ 

- เปรียบเทียบผลการสํารวจป่าไม้ในชุมชนของแต่ละกลุ่ม 
- สภาพป่าไม้ในชุมชนของนักเรียนมีความสมบูรณ์หรือไม่ บริเวณใดที่สมบูรณ์และบริเวณใด 
ที่ไม่สมบูรณ์ 

- บริเวณที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์เกิดจากสาเหตุใด แล้วบันทึกในใบงาน ข้อที่ 2 (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก) 

- วิธีการพัฒนาป่าไม้ในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 ขั้นสรุป 

1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงลักษณะของป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
2) นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ

ร่วมกันจัดทําป้ายนิเทศ เพื่อจะใช้ในการนําเสนอให้ชุมชนทราบ 



คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5      ห น้ า  | 17 
 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 ภาพป่าไม้ในประเทศไทย 
5.2 ใบความรู้ เรื่องป่าไม้ในประเทศไทย 
5.3 แบบบันทึกการสํารวจ 
5.4 ใบงานกิจกรรมที่ 2 

6. การวัดและการประเมินผล 
6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน (เช่น ความสนใจต่อกิจกรรม, การแสดงความคิดเห็น, 

การกล้าแสดงออก) 
6.2 ตรวจความถูกต้องของใบงานกิจกรรมที่ 2 
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ความรูส้ําหรบัคร ู
1. สาระสาํคญั 

เรื่องป่าไม้ในประเทศไทย ประกอบสาระสําคัญ ดังนี ้
1) ประเภทป่าไม้ในประเทศไทย 
2) ปัจจัยที่ส่งผลให้ป่าไม้มลีักษณะต่างกัน 

ประเภทป่าไมใ้นประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก และมี 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน มีสภาพภูมิประเทศตั้งแต่หาดทรายชายทะเล
จนถึงยอดเขาสูงถึง 2,500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บางพื้นที่มีความแห้งแล้งและมีไฟป่าเป็น
ประจํา ดินในแต่ละพื้นที่มีคุณลักษณะและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไป จึงทําให้ประเทศไทยมีป่าอยู่
หลายชนิดด้วยกัน สามารถแบ่งป่าในประเทศไทยออกเป็น สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ป่าไม่ผลัดใบ และป่าผลัดใบ 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ ดังนี้  
 1) ป่าไม่ผลัดใบ หรือ ป่าดบิเมืองร้อน (Tropical Evergreen Forest) 
     เป็นป่าที่ประกอบไปด้วยพรรณพืชที่ไม่ทิ้งใบในช่วงหน้าแล้ง จึงทําให้เขียวชอุ่มตลอดปี ป่ากลุ่ม
นี้มีประมาณร้อยละ 30 ของเนื้อที่ป่าของประเทศไทย เป็นป่าไม้ในเขตมรสุมพัดผ่านอยู่เกือบตลอดปี  
มีปริมาณน้ําฝนมาก ดินมีความชุ่มช้ืนอยู่ตลอดเวลา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่เป็นภูเขาสูง กระจายอยู่ใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือลงไปถึงภาคใต้ และแบ่งย่อยป่าออกไปตามความแตกต่างของความชุ่มช้ืนและความสูง
ตํ่าของสภาพภูมิประเทศ สามารถแยกออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ ดังนี้ 

1.1) ป่าดิบชืน้ (Tropical Rain Forest) 
  มีอยู่ตามภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศ ที่มีระดับสูงต้ังแต่ระดับเดียวกันกับ 
น้ําทะเล จนถึงระดับ 100 เมตร มีปริมาณน้ําฝนตกไม่น้อยกว่า 2,500 มิลลิเมตร ต่อปี พรรณไม้ที่ขึ้นมีมาก
ชนิด เช่น พวกไม้ยางต่างๆ พืชชั้นล่างจะเต็มไปด้วยพวกปาล์ม หวาย ไผ่ต่างๆ และเถาวัลย์นานาชนิด 
  ไม้ดัชนี1 ได้แก่ ไม้วงศ์ยางที่ไม่ผลัดใบ หลุมพอ บุนนาค และทองบึ้ง  

1.2) ป่าดิบแลง้ (Dry Evergreen Forest) 
  มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ ตามบริเวณที่ราบและหุบเขาที่มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลต้ังแต่ 100-500 เมตร มีปริมาณน้ําฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร ต่อปี มีพรรณไม้หลัก
มากชนิดด้วยกัน เช่น กระบาก ยางนา ยางแดง ตะเคียนหิน เต็งตานี พะยอม สมพง มะค่า ยางน่อง 
กระบก เป็นต้น พืชชั้นล่างก็มีพวกปาล์ม พวกหวาย พวกขิง ข่า แต่ปริมาณไม่หนาแน่นนัก 
  ไม้ดัชนี ได้แก่ ตะเคียนหิน เคี่ยมคะนอง พลองใบเล็ก พลองใบใหญ่ กัดลิ้น ค้างคาว 
กระเบากลกั  

1.3) ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) หรือ ป่าเมฆ (Cloud Forest) 
  คือป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป มีกระจายอยู่ตามภาค
ต่างๆ ของประเทศ ที่มีปริมาณน้ําฝนระหว่าง 1,500-2,000 มิลลิเมตร ต่อปี พรรณไม้หลักค่อนข้างจํากัด 
เช่น ก่อชนิดต่างๆ ทะโล้ ยมหอม กําลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง สนสามพันปี มะขามป้อมดง พญาไม้ 

                                                           
1 ไม้ดัชนี หมายถึง พันธุ์ไม้ท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละชนิดป่า ซ่ึงหากพบมากในบริเวณหนึ่งบริเวณใดจะบ่งชี้ถึงชนิดป่าใน
บริเวณนั้นๆ 
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พญามะขามป้อมดง สนแผง กุหลาบป่า ฯลฯ ผสมปนกันไป ตามต้นไม้มีพวกไลเคนและมอส หรือตะไคร่น้ํา
เกาะอยู่ พืชชั้นล่างมีพวกไม้ดอกล้มลุก เฟิร์น และไผ่ชนิดต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไป 
  ไม้ดัชนี ได้แก่ ไม้วงศ์ก่อ เช่น ก่อเดือย ก่อสีเสียด ไม้ในกลุ่ม Gymnosperm เช่น พญาไม้ 
สนสามพันปี มะขามป้อมดง 

1.4) ป่าสน (Coniferous Forest) 
  มักจะกระจายเป็นหย่อม ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 200-1,600 เมตร และมีปริมาณน้ําฝนระหว่าง 
1,000-1,500 เมตร พรรณไม้ที่ขึ้นมีไม่มากชนิด มีสนสองใบกับสนสามใบเป็นหลัก นอกนั้นก็มีพวกไม้เหียง 
ไม้พลวง ก่อ กํายาน ไม้เหมือด พืชชั้นล่างมักเป็นพวกหญ้าต่าง ๆ และพืชกินแมลงบางชนิด 
  ไม้ดัชนี ได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ 

1.5) ป่าพรุ (Swamp Forest) และ ป่าบึงน้ําจืด (Fresh Water Swamp Forest) 
  เป็นป่าตามที่ลุ่มและมีน้ําขังอยู่เสมอ พบกระจายทั่วไปและพบมากทางภาคใต้ อยู่ระดับ
เดียวกับน้ําทะเลเป็นส่วนมาก เป็นป่าอีกประเภทหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เท่าที่มีการสํารวจ
พบว่ามีพรรณไม้ไม่น้อยกว่า 470 ชนิด และในจํานวนนี้เป็นชนิดที่พบครั้งแรกของประเทศถึง 50 ชนิด 
ปริมาณน้ําฝนระหว่าง 2,300-2,600 มิลลิเมตร ต่อปี พรรณไม้หลักมีพวกมะฮัง สะเตียว ยากา ตารา      
อ้ายบ่าว หว้าน้ํา หว้าหิน ช้างไห้ ตีนเป็ดแดง จิกนม เป็นต้น พืชชั้นล่างเป็นพวกปาล์ม เช่น หลุมพี ค้อ 
หวายน้ํา ขวน ปาล์มสาคู รัศมีเงิน กระจูด เตยต่างๆ เป็นต้น  
  ไม้ดัชนี ได้แก่ เสม็ด ตีนเป็ดแดง จิกนม รักน้าํ 

1.6) ป่าชายเลน (Mangrove Forest) 
  ป่าชนิดนี้จะขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลและน้ําทะเลท่วมถึงที่เป็นแหล่งสะสมดินเลนทั่วๆ ไป 
พรรณไม้หลักคือโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่  ส่วนพรรณไม้อ่ืนๆ ได้แก่ แสม ถั่ว ประสัก หรือพังกา 
โปรง ฝาก ลําพู-ลําแพน ถอบแถบน้ํา ปรงทะเล และจาก เป็นต้น นอกจากนั้นผิวหน้าดินยังเป็นที่สะสมของ 
ใบพืชที่ร่วงหล่น ซึ่งซากพืชเหล่านี้จะย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุในดินต่อไป 
  ไม้ดัชนี ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสมดํา แสมทะเล ถั่ว 

1.7) ป่าชายหาด (Beach Forest) 
  เป็นป่าที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีดินเป็นกรวด ทราย และโขดหิน พรรณไม้น้อยชนิด และ
ผิดแผกไปจากป่าอ่ืนอย่างเด่นชัด ถ้าเป็นแหล่งดินทรายจะมีพวกสนและพรรณไม้เลื้อยอื่นๆ บางชนิด ถ้าดิน
เป็นกรวดหิน พรรณไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระทิง เมา หูกวาง และเกด เป็นต้น 
  ไม้ดัชนี ได้แก่ สนทะเล หูกวาง กระทิง 
 2) ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) 
     เป็นสังคมป่าที่ประกอบไปด้วยพรรณพืชที่ผลัดใบหรือทิ้ งใบเป็นองค์ประกอบสําคัญ                     
การผลัดเปลี่ยนใบจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง สังคมพืชกลุ่มนี้มีประมาณ    
ร้อยละ 70 ของเนื้อที่ป่าของประเทศไทย และแยกเป็นชนิดย่อยๆ คือ 

2.1) ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 
  มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ ที่เป็นที่ราบหรือตามเนินเขาที่สูงจากระดับน้ําทะเล 
ระหว่าง 50-600 เมตร ดินเป็นได้ต้ังแต่ดินเหนียว ดินร่วน จนถึงดินลูกรัง ปริมาณน้ําฝนไม่เกิน 1,000 
มิลลิเมตร ต่อปี เป็นสังคมพืชที่มีความหลากหลายมากสังคมหนึ่ง พรรณไม้เด่น ได้แก่ สัก แดง ประดู่
มะค่าโมง พยุง ชิงชัน พฤกษ์ ถ่อน ตะเคียนหนู หามกราย รกฟ้า พี้จั่น และไผ่ 
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  ไม้ดัชนี ได้แก่ สัก เสลา แดง ขี้อ้าย ตะเคียนหนู 
2.2) ป่าเต็งรัง หรือ ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก (Deciduous Dipterocarp Forest) 

  มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ ที่เป็นที่ราบหรือตามเนินเขาที่สูงจากระดับน้ําทะเล 
100-600 เมตร ดินมักเป็นดินทรายและดินลูกรัง มีปริมาณน้ําฝนไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ต่อปี พรรณไม้ที่
ขึ้นมักเป็นชนิดที่ทนแล้งทนไฟป่า เนื่องจากป่าเต็งรังมักจะเกิดไฟป่าเป็นประจําทุกปี เช่น เต็ง รัง เหียง 
พลวง กราด ประดู่ แสลงใจ มะเม่า มะขามป้อม มะกอก ผักหวาน ฯลฯ เป็นต้น พืชชั้นล่างส่วนใหญ่เป็น
พวกหญ้า ไผ่ต่างๆ ที่พบมากที่สุดคือไผ่เพ็กหรือหญ้าเพ็ก พวกปรง ขิง ข่า กระเจียว เปราะ เป็นต้น 
  ไม้ดัชนี ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ยางกราด ก่อแพะ ก่อหมี 

3) ป่าหญา้ (Savanna Forest) 
  เป็นป่าที่เกิดภายหลังจากที่ป่าธรรมชาติอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกทําลายไปหมด ดินมี
สภาพเสื่อมโทรมจนไม้ต้นไม่อาจขึ้นหรือเจริญงอกงามต่อไปได้ พวกหญ้าต่าง ๆ จึงเข้ามาแทนที่ พบได้ทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝก หญ้าพง อ้อ 
แขม เป็นต้น ไม้ต้นมีขึ้นกระจายห่าง ๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระถินป่า สีเสียดแก่น ประดู่ ต้ิว แต้ว 
ตานเหลือง และปรงป่า เป็นต้น ไม้เหล่านี้ทนแล้งและทนไฟป่าได้ดี 
  ไม้ดัชนี ได้แก่ ไม้ผลัดใบที่พบในป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ขึ้นห่างๆ โดยช่องว่าง     
ปกคลุมด้วยหญ้า 

 เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เช่น 
  - กรมป่าไม ้(http://www.forest.go.th) 
  - กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช (http://www.dnp.go.th) 

ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ป่าไม้มีลักษณะต่างกัน 
 การที่ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 1. สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดสังคมของพืชในแต่ละบริเวณ ความ
หนาแน่น การกระจาย การเจริญเติบโต สภาพป่าไม้มีลักษณะแตกต่างกัน ปัจจัยในกลุ่มภูมิอากาศ ได้แก่ 
แสงสว่าง อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝนและช่วงฤดูกาล 
 2. สภาพภูมิประเทศ รูปร่างภูมิประเทศ เช่น ภูเขาสูง ที่ราบ ชายหาด ที่ลุ่ม ที่แตกต่างกันนี้
ก่อให้เกิดป่าต่างชนิดกัน เช่น ที่ลุ่มน้ําขังจะเกิดป่าพรุ ที่ดินเลนปากแม่น้ําเกิดป่าชายเลนระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล ก็เป็นปัจจัยควบคุมความแตกต่างของป่าไม้ได้ด้วย 
 3. สภาพดิน ปัจจัยเกี่ยวกับดิน ได้แก่ ชนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินมีส่วนทํา
ให้เกิดป่าต่างชนิดกันได้ แม้ว่าจะอยู่ในภูมิอากาศเดียวกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําดินในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะ
ต่างกันก็เนื่องมาจากชนิดของหินหรือการกําเนิดของภูเขา 
 4. สิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ มีบทบาททําให้ป่าไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การทําลายป่าหรือการ
เพาะปลูกช่ัวคราว ทําให้ป่ากลายเป็นทุ่งหญ้า เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การระบายน้ํา การสร้าง
เขื่อนกั้นลําน้ํา การทําเหมือง การทิ้งของเสีย จากการกระทําของมนุษย์มีส่วนทําให้ป่าไม้เปลี่ยนสภาพได้ 
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การสํารวจป่าไม้ในชุมชน 
อุปกรณ์ ที่ใช้ต่อ 1 กลุ่ม มีดังนี้ 
 เชือก ยาว 42 เมตร จํานวน 1 เส้น  ไม้หลัก ขนาด 1 เมตร จํานวน 4 อัน 
 สายวัด ความยาว 1-2 เมตร 1 เส้น  แบบบันทึกการสํารวจ 
 กระดาษกราฟ    หนังสือชนิดพันธ์ุไม้ในประเทศไทย 

ขั้นตอนการสํารวจ มีดังนี้ 
1. นําเชือกยาว 42 เมตร จํานวน 1 เส้น มาติดหมายเลขหรือผูกปม ทุกระยะ 1 เมตร ให้เห็น

เด่นชัด แล้วนํามาวนรอบพื้นที่ที่จะทําการสํารวจ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 x 10 เมตร แล้วปัก           
ไม้หลักที่มุมทั้ง 4 มุม โดยให้เชือกอยู่สูงจากพื้นประมาณ 0.5 เมตร  

2. ให้แต่ละกลุ่ม สํารวจพันธ์ุไม้ในป่าของชุมชน กลุ่มละ 1 แปลง ที่มีสภาพป่าไม้แตกต่างกัน แล้ว
บันทึกข้อมูลของต้นไม้ที่พบในแปลงลงในแบบบันทึกการสํารวจ เพื่อจะใช้ทําแผนผังแสดงตําแหน่งของต้นไม้ 
ขนาดเรือนยอด และชนิดของต้นไม้ที่พบในแปลงตัวอย่าง เพื่อใช้ในการอภิปราย ศึกษาเปรียบเทียบต่อไป 
โดยให้สมมติ ด้าน AD เป็นแนวแกน X และด้าน AB เป็นแนวแกน Y 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลที่ต้องทําการบันทึก ได้แก่ 
2.1 ช่ือชนิดพันธ์ุไม้ ที่พบในแปลงสํารวจตามข้อ 2.2 หากไม่ทราบให้บันทึกคําว่า “ไม่ทราบชนิด” 

โดยถ้ามีหลายชนิดที่ไม่ทราบให้ใส่หมายเลขกํากับไปตามลําดับ และหากพบต้นที่ไม่ทราบชื่อเป็นชนิด
เดียวกันให้ใช้หมายเลขเดียวกันกํากับ ทั้งนี้สามารถสืบค้นชื่อชนิดของพันธ์ุไม้ที่พบ ได้จาก 

- หนังสือชนิดพันธ์ุไม้ในประเทศไทย เช่น หนังสือลักษณะประจําวงศ์พรรณไม้ และลักษณะ
ประจําวงศ์พรรณไม้ 2 หรือหนังสือพฤกษศิลป์ เป็นต้น 

- ระบบสืบค้นข้อมูลพันธ์ุไม้ 
(http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/                 

  ListIndex.asp?Point=1) 
2.2 วัดขนาดลําต้นของต้นไม้ตามเส้นรอบวง โดยเลือกวัดเฉพาะต้นที่มีความสูงมากกว่า 1.3 เมตร 

และมีเส้นรอบวงมากกว่า 5 นิ้ว โดยใช้สายวัด วัดที่ระดับเหนือจากพื้นดิน 1.3 เมตร  
2.3 กําหนดขอบแปลงเป็นแนวแกน X และแกน Y เมื่อหันหน้าเข้าแปลงให้มุมแปลงด้านซ้ายมือ 

เป็น (0,0) แล้วบันทึกค่าตําแหน่งต้นไม้ตามข้อ 2.2 ทุกต้นที่พบ และวาดรูปการปกคลุมของเรือนยอดของ
ต้นไม้นั้น โดยลากเส้นต้ังฉากต่อกันจากจุดที่ต้ังของต้นไม้ไปยังขอบเรือนยอดและวัดระยะจากต้นไม้ถึงขอบ
ทั้งสี่ด้านของเรือนยอด (ตามแนวเส้น EF และ GH) แล้ววาดส่วนที่เหลือให้มีสัดส่วนใกล้เคียงความเป็นจริง 
ตัวอย่างเช่น พบต้นที่ตําแหน่ง X=6 และ Y=4 เรือนยอดขนาด EF=4 และ GH=3 

(6,4) 
E F 

H 

G 

(0,10) 

10 เมตร 

10 เมตร 

A 

C B 

D 
(0,0) 

(10,10) (10,10) 
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3. นําข้อมูลจากแบบบันทึกมาจัดทําเป็นแผนผังลงในกระดาษกราฟ เพื่อแสดงตําแหน่งและชื่อชนิด
ของต้นไม้ที่พบในแปลงสํารวจพร้อมด้วยขนาดเรือนยอด โดยใช้มาตราส่วนเดียวกันทุกกลุ่ม เช่น 1 : 100 
ซึ่งหมายถึง ระยะในกระดาษกราฟ 1 เซนติเมตร เท่ากับระยะจริง 100 เซนติเมตร เป็นต้น 

4. เมื่อจัดทําแผนผังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คํานวณหาร้อยละของการปกคลุมเรือนยอด โดยใช้การ
นับช่องที่มีเรือนยอดปกคลุมอยู่ ซึ่งในพื้นที่ขนาด 10 x 10 เมตร จํานวนที่นับได้จะมีค่าเป็นร้อยละอยู่แล้ว 

5. จัดเก็บเอกสารที่ได้จากการสํารวจทุกกลุ่ม รวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อต้นไม้และจํานวนที่พบใน
แปลงสํารวจ พร้อมทั้งติดหมายเลขกํากับที่ต้นไม้เพื่อสะดวกต่อการอ้างอิงหรือศึกษาเปรียบเทียบในปีต่อไป 

กรณีโรงเรียนไม่มีพ้ืนที่ป่า ให้พิจารณาหาพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น และพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ 
ปกคลุมน้อย ให้มีขนาดใกล้เคียงพื้นที่ 10 x 10 เมตร เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเปรียบเทียบกัน 

การพิจารณาความสมบรูณข์องป่าไม ้
1. ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถแบ่งยอ่ยออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 
1.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) หมายถึง ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่และส่งต่อถึงรุ่นถัดไป ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดนั้นผ่านทางยีน (gene) ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิต 
ชนิดเดียวกันอาจมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันไปตามยีน (gene) ที่ได้รับการถ่ายทอดมา 
ตัวอย่างของความหลากหลายทางพันธุกรรมมีอยู่ทุกครอบครัวของสิ่งมีชีวิต พ่ีน้องอาจมีสีผม สีผิวและสีของ
นัยน์ตาที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

1.2 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species diversity) หมายถึง จํานวนชนิด และจํานวน
หน่วยสิ่งมีชีวิตที่เป็นสมาชิกของแต่ละชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยในประชากรนั้นๆ หรือหมายถึง              
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต (species) ที่มีอยู่ในพื้นที่หนึ่ง นั่นเอง 

ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 นี้ การพิจารณาป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์มากกว่า คือ บริเวณป่าที่มี
จํานวนชนิดพันธ์ุมากกว่า และมีปริมาณในแต่ละชนิดมากกว่า ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความมั่นคงทาง        
ชนิดพันธ์ุ 

1.3 ความหลากหลายของระบบนิเวศ หรือแหล่งที่อยู่อาศัย (Ecological system diversity 
หรือ Habitat diversity) คือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก เมื่อ
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศทําให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่
แตกต่างกัน การที่สามารถพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้โดยผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติตาม
กระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

2. ความโต 
ในที่นี้พิจารณาเฉพาะความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นไม้ที่ระดับความสูง 1.30 เมตร โดย

บริเวณที่มีป่าไม้สมบูรณ์กว่า คือ บริเวณที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่มาก หรือ มีจํานวนต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดใหญ่กว่าจํานวนมากกว่านั่นเอง 

3. การปกคลมุเรือนยอด 
ช้ันเรือนยอดในสังคมพืช เกิดขึ้นได้เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมในระดับต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง ความช้ืน ลม และลักษณะของดินประกอบกับสภาพทาง
นิเวศวิทยาของพันธ์ุพืชที่ขึ้นอยู่รวมกัน โดยเฉพาะความสามารถในการทนร่มและขนาดความโตสุดของพืช
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แต่ละชนิด พันธ์ุไม้ที่มีความต้องการแสงมากและแข็งแรงกว่าจะจัดตัวเองอยู่ในระดับบนสุดเหนือไม้อ่ืน ต้นที่
อ่อนแอก็จะตายไปซึ่งเป็นการสางขยายระยะตามธรรมชาติ พันธ์ุไม้ที่ต้องการแสงน้อยก็อยู่ ตํ่าลงมา
ตามลําดับ เมื่อมีเรือนยอดเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดร่มเงา ลดความรุนแรงของลม เพิ่มความช้ืนให้กับพ้ืนที่ ทํา
ให้พันธ์ุไม้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการแสงน้อยกว่าเข้ามาร่วมอยู่ได้ สังคมพืชจึงประกอบด้วยไม้ช้ันรองที่
เข้ามาสอดแทรกอยู่ระหว่างเรือนยอดของไม้ช้ันบนสุดก่อให้เกิดร่มเงามากขึ้นและส่งอิทธิพลลงไปถึงพื้นป่า
ให้มีความช้ืนเหมาะสมกับไม้ขนาดเล็กที่ทนร่มให้สามารถเจริญเติบโตยึดผิวหน้าดินไว้ได้ 

ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 นี้ การพิจารณาป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์มากกว่า คือ บริเวณป่าที่มีร้อยละ
ของการปกคลุมเรือนยอดมากกว่า ซึ่งบริเวณป่าดังกล่าวจะให้ร่มเงามาก อากาศจึงเย็นสบาย มีช้ันดินที่
สมบูรณ์และหนาเนื่องจากมีพุ่มเรือนยอดปกคลุมป้องกันการกัดเซาะพังทลายที่เกิดจากน้ําฝน 

2. สื่อการเรียนรู/้ใบงาน 
2.1 ภาพป่าไม้ในประเทศไทย 

1) ป่าไม่ผลัดใบ  
- ป่าดิบช้ืน  
- ป่าดิบแล้ง  
- ป่าดิบเขา  
- ป่าสน  
- ป่าพรุ และ ป่าบึงน้ําจืด  
- ป่าชายเลน  
- ป่าชายหาด  

2) ป่าผลัดใบ  
- ป่าเบญจพรรณ  
- ป่าเต็งรัง  
- ป่าหญ้า  

2.2 แบบบันทกึการสํารวจ 
1) ให้นักเรียนสํารวจป่าไม้ในชุมชนแล้วบันทึกช่ือชนิดของต้นไม้ที่พบลงในตาราง 
2) ให้นักเรียนบันทึกสภาพการทําลายป่าไม้ที่พบเห็น 
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แบบบันทึกการสํารวจป่าไมใ้นชุมชน 
 
ลําดับ ช่ือต้นไม้ ขนาดเส้น

รอบวง 
ตําแหน่ง ขนาดเรือน

ยอด 
ประโยชน์ 

X Y EF GH  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
สภาพการทําลายป่าไม้ที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ใบงานกิจกรรมที่ 2 
 

ใบงานกิจกรรมที่ 2 
ป่าไม้ของเรา 

 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง  1) จากข้อมูลที่ได้จากการสํารวจให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงความหนาแน่นของต้นไม้ในบริเวณ
   ที่ไปสํารวจ ลงในกระดาษกราฟ มาตราส่วน 1:100 และคํานวณหาร้อยละของการปกคลุม        
   เรือนยอด 
  
  2) จากการสํารวจป่าไม้ในชุมชน พบว่าบริเวณที่มีป่าไม้ไม่สมบูรณ์เป็นเพราะสาเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  3) แนวทางในการพัฒนาป่าไม้ในชุมชนให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 

 
 

 
แบบประเมินผล 

การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่2 ป่าไม้บ้านเรา 
 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกจิกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ป่าไม้บ้านเรา 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ           
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 สายใยสายสัมพนัธ ์
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้ 
2. เวลา 

จํานวน 3 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 

3.1 ป่าไม้เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
3.2 ระบบนิเวศป่าไม้ 

4. การจัดกิจกรรม 
 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนบอกถึงปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้าง (ปัจจัยสี่ในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม) 

2) ครูให้นักเรียนบอกถึงความสําคัญของป่าไม้ที่มีต่อปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
ขั้นสอน 
1) ครูจัดกิจกรรมระดมความคิด โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้กับปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษย์แต่ละด้าน ดังนี้ 
- อาหารกับป่าไม้ 
- ยารักษาโรคกับป่าไม้ 
- เครื่องนุ่งห่มกับป่าไม้ 
- ที่อยู่อาศัยกับป่าไม้ 

2) กิจกรรมสายใยแห่งชีวิต (กิจกรรมนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกๆ หน่วยในสังคม
ป่าไม้ ครูควรอธิบายให้นักเรียนเห็นว่าทุกๆ องค์ประกอบของป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นดิน อากาศ กรวดหิน ต้นไม้
ต้นหญ้า หรือสัตว์ชนิดต่างๆ ต่างทําหน้าที่ของตนเป็นวงจรอันสมบูรณ์ เรียกว่า ระบบนิเวศ) 

- ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม และเริ่มเล่นเกมโดยครูถามนักเรียนว่า ใครรู้บ้างว่าพืชชนิดใดมี
มากในป่าไม้ของเรา นักเรียนอาจตอบว่า “ต้นไทร” ครูให้เด็กคนนั้นเป็นต้นไทร และออกมา
อยู่ตรงกลางวง แล้วใช้เชือกคล้องข้อมือไว้ 

- ครูถามต่อว่า แล้วมีสัตว์ชนิดใดบ้างกินต้นไทรเป็นอาหาร “กระรอกกินผลของต้นไทรเป็น
อาหาร” ครูให้เด็กคนนั้นเป็นกระรอก และออกมากลางวงแล้วใช้เชือกที่ผูกเด็กต้นไทรไว้ โยง
มาผูกข้อมือกระรอก เพราะว่ากระรอกจะกินผลของต้นไทรเป็นอาหาร 

- จากนั้นครูก็ถามต่อว่าแล้วสัตว์ชนิดใดที่กินกระรอกเป็นอาหารบ้าง ครูดําเนินการไปเรื่อยๆ 
โยงสมาชิกแต่ละคนๆ จนถึงผู้ย่อยสลายคือ เชื้อรา แบคทีเรีย ซึ่งจะได้สายใยอาหาร (สายใย
อาหาร หมายถึง ห่วงโซ่อาหารหลายๆ ห่วงโซ่ ที่มีความคาบเกี่ยวหรือสัมพันธ์กันตาม
ธรรมชาติที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆ ที่ซับซ้อนกันในห่วงโซ่อาหาร) 

- หากห่วงโซ่อาหารสุดก่อนได้เกิดเป็นสายใยอาหาร ให้เริ่มห่วงโซ่ใหม่โดยใช้เชือกเส้นใหม่ ทํา
กิจกรรมตามลําดับข้างต้นอีกจนกว่าจะเกิดเป็นสายใยอาหาร 
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- บัดนี้วงจรของระบบนิเวศได้ปรากฏชัดเจนขึ้นแล้ว ครูกล่าวถึงองค์ประกอบอื่นๆ แม่น้ํา ผืนดิน 
อากาศ แร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในวงจรนี้ด้วย 

- เพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นว่า แต่ละหน่วยในระบบนิเวศต่างมีความสําคัญต่อป่าไม้เท่ากัน ให้ครู
ดึงสมาชิกคนหนึ่งออกจากวงจรโดยใช้สถานการณ์ที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ บังคับ เช่น ไฟไหม้ป่า 
หรือคนตัดต้นไม้ ทําให้มนุษย์ต้นไม้ล้มลง ดึงเอาเชือกที่ถือไว้ดึงมาด้วยทําให้ ส่งผลให้กระทบ
ไปยังหน่วยอ่ืนๆ ของป่าไม้ด้วย (ถ้าไม่มีต้นไม้ สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก็จะน้อยลงเพราะไม่มี
อาหาร ส่งผลให้สัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารลดลงตามมา และส่งผลต่อๆ ไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ) 

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระความรู้ที่ได้จากเกมสายใยแห่งชีวิต 
ขั้นสรุป 
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพสายใยอาหารของระบบนิเวศในป่าท้องถิ่นของนักเรียน (ตามท่ีครูได้

อธิบายในเกม) โดยให้วาดหัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภค 
2) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าการกระทําใดบ้างของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ 

สิ่งมีชีวิตในป่า และส่งผลถึงปัจจัยสี่ที่ใช้ในการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 ใบงานเรื่องระบบนิเวศ 
 5.2 เกมสายใยแห่งชีวิต 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน (เช่น ความสนใจต่อกิจกรรม, การแสดงความคิดเห็น, 
การกล้าแสดงออก) 
 6.2 ตรวจความถูกต้องของใบงานกิจกรรมที่ 3 
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ความรู้สําหรับครู 
1. สาระสาํคญั 

ความรู้เรื่องความสําคัญของระบบนิเวศป่าไม้ ประกอบสาระสําคัญ ดังนี ้
1) ระบบนิเวศป่าไม้ 
2) ป่าไม้ แหลง่ปัจจัยสี่ 

ระบบนิเวศ 
ความหมายของระบบนิเวศ 

 ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดํารงชีวิตอยู่ ระบบนิเวศน้ันเป็นแนวคิด (concept) ที่นักนิเวศวิทยาได้นํามาใช้ในการมอง
โลกและส่วนย่อยๆ ของโลก เพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นไปบนโลกนี้ได้ดีขึ้น 

ระบบนิเวศป่าไม้ 
 ระบบนิเวศหนึ่งๆ นั้นประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตที่อยู่ใน
บริเวณดังกล่าว ระบบนิเวศป่าไม้เป็นระบบย่อยของระบบนิเวศบนบก ซึ่งมีอยู่ 1 ใน 4 ส่วนของพื้นโลก
ระบบนิเวศป่าไม้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน อากาศ แม่น้ํา แร่ธาตุ ฯลฯ และ
องค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พืช และสัตว์ 

องค์ประกอบของระบบนิเวศในป่าไม้ 
1. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 อนินทรียสาร เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ น้ําและออกซิเจน เป็นต้น 
1.2 อินทรียสาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และฮิวมัส เป็นต้น 
1.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ ความเป็นกรด เป็นด่าง ความเค็มและ

ความช้ืน เป็นต้น 
2. ส่วนประกอบที่มีชีวิต (biotic component) แบ่งออกได้เป็น 

2.1 ผู้ผลิต (producer) คือ พวกที่สามารถนําเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์อาหาร
ขึ้นได้เองจากแร่ธาตุและสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงก์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด 
พวกผู้ผลิตนี้มีความสําคัญมาก เพราะเป็นส่วนเริ่มต้นและเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตอ่ืนๆ ใน
ระบบนิเวศ 

2.2 ผู้บริโภค (consumer) คือ เป็นพวกที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้เอง ต้องกินสิ่งมีชีวิต
อ่ืนเป็นอาหาร จึงได้รับพลังงานในรูปของสารอินทรีย์โดยตรง แบ่งได้หลายลําดับขั้นตอนของการกินหรือ
การบริโภค ดังนี้  

1) ผู้บริโภคลําดับที่ 1 หรือผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิ (primary consumer) เป็นสิ่งมีชีวิตที่กิน
พืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น กระรอก กวาง นก และปลาที่กินพืชเล็กๆ ฯลฯ พวกนี้จะมีฟันบดที่
แข็งแรงและมีไส้ต่ิงยาวกว่าสัตว์พวกอื่น 

2) ผู้บริโภคลําดับที่ 2 หรือผู้บริโภคข้ันทุติยภูมิ (secondary consumer) เป็นสัตว์ที่ได้รับ
อาหารจากการกินเนื้อสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร (Carnivore) เช่น เสือ สุนัขจิ้งจอก ปลากินเนื้อ ฯลฯ 

3) ผู้บริโภคลําดับที่ 3 หรือผู้บริโภคขั้นตติยภูมิ (tertiary consumer) เป็นสัตว์ที่กินทั้ง
สัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์ (Omnivore) เช่น งู เสือ สิงโต ฯลฯ ถ้ามีผู้บริโภคกินผู้บริโภคอันดับที่ 3 ก็
จัดเป็นผู้บริโภคลําดับที่ 4 หรือผู้บริโภคขั้นจตุรภูมิ (Quaternary consumer) สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับขั้น
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การกินสูงสุด ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่ไม่ถูกกินโดยสัตว์อ่ืนๆ ต่อไป เป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับสุดท้ายของการกินเป็น
อาหาร เช่น มนุษย์ 

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่กินซากสัตว์ (Scavenger) เช่น แร้งกินซากสัตว์ที่ตาย
แล้ว หนอนกินซากหมาเน่า เป็นต้น สําหรับผู้บริโภคท่ีกินสัตว์ไม่จัดเป็นพวกกินซาก เพราะผู้บริโภค กลุ่มนี้
จะล่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วฆ่ากินทันที เช่น สิงโต เสือ ฯลฯ และยังมีผู้บริโภคท่ีกินเศษอินทรีย-
สาร (Detritivore) เช่น ไส้เดือนดิน ก้ิงกือ ปลวก มอด ไรดิน (Soil mites) บางชนิดที่จะย่อยเศษเนื้อหนัง
ของสิ่งมีชีวิตให้เล็กลง เพื่อให้ผู้ย่อยอินทรียสารทําหน้าที่ย่อยสลายต่อไป 

2.3 ผู้ย่อยสลาย (decomposer) เป็นพวกที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ จึงกินอาหารโดย
ผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต ให้เป็นสารโมเลกุลเล็ก แล้วจึง
ดูดซึมไปใช้เป็นสารอาหารบางส่วน ส่วนที่เหลือปลดปล่อยออกไปสู่ระบบนิเวศ ซึ่งผู้ผลิตจะสามารถเอาไปใช้
ต่อไป จึงนับว่าผู้ย่อยสลายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สารอาหารหมุนเวียนเป็นวัฏจักรได้ 

ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายระบบนิเวศป่าไม้ 
 สิ่งที่ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศป่าไม้คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ เช่น 
ต้นไม้ หรือพืชพรรณต่างๆ ผู้ผลิตเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ในป่า เป็นร่มเงาให้สิ่งมีชีวิต
ชนิดอ่ืน รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ในป่า ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าทําหน้าที่เสมือนเป็น 
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่คอยกักเก็บน้ําในฤดูฝนและเป็นต้นน้ําในฤดูแล้ง ซึ่งทําให้ผืนป่ามีความชุ่มช้ืนตลอด
ทั้งปี 
 เมื่อผู้ผลิตโดนทําลาย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทําลายป่า การถางป่า
เพื่อการเกษตร เป็นต้น จะส่งผลกระทบไปยังสิ่งมีชีวิตหน่วยต่างๆ ในป่าด้วย เช่น ถ้าต้นไม้ถูกตัดไป นกที่กิน
ลูกไม้เป็นอาหารก็จะขาดแคลนอาหารทั้งยังขาดที่ทํารัง ทําให้นกชนิดนั้นมีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้สัตว์ที่
บริโภคนกเป็นอาหาร เช่น งู มีอาหารน้อยลง เมื่องูมีปริมาณน้อยลงก็จะส่งผลไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่กินงู
เป็นอาหาร และจะส่งผลกระทบต่อไปถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในป่าต่อเนื่องกันไปจนถึงผู้ย่อยสลาย เมื่อจํานวน
สิ่งมีชีวิตน้อยลง ผู้ย่อยสลายก็ทํางานน้อยลงส่งผลให้ปริมาณธาตุอาหารในผืนดินลดลง และส่งผลย้อนกลับ
ไปยังพืชหรือผู้ผลิตอีกครั้ง เพราะถ้าผู้ผลิตได้รับปริมาณแร่ธาตุไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ต่อไปเป็นวงจรของผลกระทบที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ต่อไป 
 จากวงจรผลกระทบดังกล่าว ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าลดลง และส่งผลให้สิ่งที่เป็นปัจจัยใน
การดํารงชีวิตของมนุษย์ลดลงหรืออาจหมดไปในที่สุด 

ป่าไม้ แหล่งปจัจัยสี ่
 ป่าไม้เป็นแหล่งกําเนิดปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ เพราะเมื่อ
ขาดแล้วอาจส่งผลต่อชีวิตมนุษย์เอง ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย 

1. อาหาร 
อาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินไปของร่างกายมนุษย์ หากขาดอาหารมนุษย์จะขาด

พลังงานในการเลี้ยงดูร่างกาย และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นอาหารจึงจําเป็นมากในชีวิตประจําวัน ป่าไม้เป็น
แหล่งผลิตอาหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อมนุษย์ ดังนี้ 

1) อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ที่ได้จากป่า เช่น ปลาในลําธาร สัตว์ป่า เป็นต้น 
2) อาหารประเภทผักและผลไม้ ที่ได้จากป่า เช่น ผักหวานป่า หน่อไม้ กระเจียว ข่าป่า ผักไผ่น้ํา 

มะไฟ ตะขบป่า เป็นต้น 
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3) น้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ป่าถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดน้ําที่สําคัญ ทั้งใน
รูปแบบของ ลําธาร ลําห้วย รวมทั้งสร้างความชุ่มช้ืนให้กับพ้ืนที่โดยรอบ 

2. ที่อยู่อาศัย 
มนุษย์จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย เพื่อปกป้องร่างกายจากฝน ลม หรือสัตว์ร้ายต่างๆ ที่

จะมาทําอันตรายต่อมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอาศัยในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิต มนุษย์ในยุค
แรกๆ นิยมอาศัยอยู่ในถ้ําหรือตามโตรกผาต่างๆ เพื่อกันลมและฝน รวมไปถึงสายฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 

ป่าไม้ ให้ที่อยู่อาศัยแก่มนุษย์โดยการเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานในการสร้างที่อยู่อาศัย ต้นไม้ที่ใช้สร้าง
บ้าน เช่น ต้นประดู่ ต้นไผ่ เป็นต้น ใบของต้นไม้บางชนิดสามารถนํามามุงหลังคาบ้านได้ เช่น ใบหญ้าคา  
ใบทังป่า ใบยาง (ยางเหียง ยางพลวง ยางกราด) เป็นต้น 

3. เครื่องนุ่งห่ม 
มนุษย์มีเครื่องนุ่งห่มไว้เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็นหรือแสงแดด ป้องกันการกระทบกระแทก

จากวัตถุอ่ืน และเพราะเหตุต่างๆ นั้น มนุษย์จึงเริ่มสวมใส่เสื้อผ้า ในอดีตมนุษย์ยุคโบราณไม่รู้จักใส่เสื้อผ้าปิด
กาย เพราะมีขนและผิวหนังที่หนา แต่เมื่ออากาศโลกอุ่นขึ้น มนุษย์ก็มีวิวัฒนาการโดยขนเริ่มมีความยาว
ลดลงและผิวหนังเริ่มบางลง ทําให้มนุษย์เริ่มรู้จักปกปิดร่างกาย ในช่วงแรกๆ มนุษย์ใช้ใบไม้ เปลือกไม้มา
ร้อยเป็นเครื่องนุ่งห่ม แล้วเริ่มรู้จักการใช้หนังสัตว์ และเริ่มทอผ้าด้วยใยพืชตามลําดับ 

ป่าไม้ ให้ประโยชน์ที่เป็นเครื่องนุ่งห่มแก่มนุษย์ เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ใยพืช 
บางชนิดใช้ทอผ้า ต้นไม้บางชนิดเป็นสีธรรมชาติใช้ย้อมผ้า เช่น เปลือกต้นประดู่ให้สีน้ําตาล แก่นต้นประดู่ให้
สีแดงคล้ํา ดอกต้นทองกวาวให้สีแดง เป็นต้น 

4. ยารักษาโรค 
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ดังนั้นมนุษย์จึง

จําเป็นต้องใช้ยา เพื่อบรรเทาอาการเมื่อเจ็บป่วยหรือเพื่อให้หายขาดจากโรคที่ตนเจ็บป่วยอยู่ หรือเพื่อ
เสริมสร้างและซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย ผุพังไป และนํากลับมาใช้ได้เหมือนปรกติ 

ป่าไม้ ให้ประโยชน์ที่เป็นยารักษาโรคแก่มนุษย์ เป็นแหล่งสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษาโรค
ต่างๆ ดังนี้ 

1) ไม้ยืนต้น เช่น 
- ต้นเพกา ฝักอ่อนรับประทานเป็นยาระบาย ขับลม เจริญอาหาร เปลือกเป็นยาสมานแผล 
ขับน้ําเหลืองเสีย บํารุงโลหิต ขับเสมหะ ใบแก้ปวดท้อง เมล็ดเป็นยาระบาย แก้ไอ 

- ผักหวานป่า รากใช้แก้พิษไข้ร้อนกระสับกระส่าย แก้น้ําดีพิการ 
- มะเดื่อปล้อง ลําต้นเอามาตากแห้ง ต้มเอาน้ําด่ืมแก้โรคกระดูก เป็นต้น 

2) ไม้เลื้อย เช่น 
- รางจืด ใบสดใช้ถอนพิษ  
- เสาวรส ผลใช้แก้ปวด บํารุงปอด ใบสดใช้พอกแก้หิด ดอกใช้ขับเสมหะ แก้ไอ  
- แก้มขาว ลําต้นใช้เป็นยาแก้ปวดฟัน ยาระบาย และยาเจริญอาหาร เป็นต้น 

3) ไม้ล้มลุก เช่น 
- โด่ไม่รู้ล้ม ทั้งต้นรวมรากใช้เป็นยาแก้ปัสสาวะ บํารุงกําลัง ต้มรับประทานต่างน้ําใช้แก้ไข้

มาลาเรีย ไข้จับสั่น ใช้แก้ไอ 
- ผักหนาม เหง้าใช้เป็นยาขับเสมหะ ต้มเอาน้ําอาบแก้คันตามตัวซึ่งเกิดจากพิษไข้ หัด และ

โรคผิวหนัง เป็นต้น 
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2. สื่อการเรียนรู/้ใบงาน 
 2.1 ใบงานกิจกรรมที่ 3 
 

ใบงานกิจกรรมที่ 3 
สายใยสายสัมพันธ ์

 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพระบบนิเวศของป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนของนักเรียน  
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3.การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที ่3 

 
 

 
แบบประเมินผล 

การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่3 สายใยสายสัมพนัธ ์
 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 สายใยสายสัมพันธ์ 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ               
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 กว่าจะมาเป็นป่าใหญ ่
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตและการดํารงอยู่ของต้นไม้ 
แล้วเกิดความตระหนักถึงระยะเวลาที่ใช้จนกลายเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
2. เวลา 
 จํานวน 4 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 
 3.1 กระบวนการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
4. การจัดกิจกรรม 
 ขั้นนาํเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูภาพป่าไม้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
2) ครูให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเจรญิเติบโตของต้นไม้จน

กลายเป็นป่าใหญ ่
 ขั้นสอน 

1) ครูสรุปถึงกระบวนการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
2) ครูจัดกิจกรรมศึกษาวงปีของต้นไม้ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้แต่ละกลุม่นับวงปี

ของแผ่นไม้ที่กําหนดให้ 
3) ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการศึกษา 

  - อายุของต้นไม้และอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ทําการศึกษา 
  - ระยะเวลาที่ใช้ในการเติบโตจนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
 4) ครูอธิบายถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ 

5) ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มนําเสนอวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
 ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถงึการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทําเป็นป้ายนิเทศร่วมกัน 
5. สื่อการเรียนรู ้
 5.1 ภาพป่าไม้ 

5.2 แผ่นไม้ตัดขวาง 
5.3 ใบความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
5.4 ใบงานกิจกรรมที่ 4 

6. การวัดและการประเมินผล 
6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน (เช่น ความสนใจต่อกิจกรรม, การแสดงความคิดเห็น, 

การกล้าแสดงออก) 
6.2 ตรวจความถูกต้องของใบงานกิจกรรมที่ 4 
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ความรู้สําหรับครู 
1. สาระสําคัญ 

เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1) การเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 2) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 3) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ 

การเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 การเจริญเติบโตของลําต้น จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 บริเวณ คือ บริเวณเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย 
และเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง การเติบโตของลําต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ การเติบโตจากเนื้อเยื่อ
เจริญปฐมภูมิ (primary meristem) ซึ่งมีผลทําให้ลําต้นและกิ่งยืดยาวขึ้น และการเติบโตจากเนื้อเยื่อเจริญ
ทุติยภูมิ (secondary meristem) ซึ่งมีผลทําให้ลําต้นขยายขนาดความโต โดยมีเนื้อเยื่อเจริญที่สําคัญคือ 
แคมเบียม (cambium) เมื่อแคมเบียมแบ่งเซลล์เข้าด้านใน จะเกิดเป็นไซเล็ม (xylem) หรือท่อลําเลียงน้ํา 
ซึ่งเป็นเนื้อไม้ที่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ต้นไม้โตขึ้น สําหรับเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งของแคมเบียมออกมา
ทางด้านนอกจะเปลี่ยนสภาพเป็นโฟลเอ็ม (phloem) หรือท่อลําเลียงอาหาร ซึ่งจะถูกผลักดันออกมาเรื่อยๆ 
และหลุดออกไปในที่สุด โดยปกติการเจริญเติบโตของต้นไม้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนจะ
สังเกตเห็นไซเล็มมีขนาดใหญ่กว่าและมีสีซีดจางกว่าไซเล็มที่เจริญเติบโตในช่วงปลายฤดูฝนย่างเข้าสู่ 
ฤดูหนาวซึ่งไซเล็มจะมีขนาดเล็กและมีสีเข้มเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตช้า อัตราการเติบโตท่ี
ต่างกันนี้ ทําให้เมื่อตัดลําต้นด้านตัดขวาง จะเห็นส่วนของไซเล็มมีลักษณะเป็นชั้นๆ ตามจํานวนปีที่เติบโต 
เรียกว่า วงเติบโต (growth ring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจจัยการเจรญิเติบโตของตน้ไม้ 
 1. ปัจจัยทางพันธุกรรม เป็นตัวกําหนดขอบเขตของการเติบโต เนื่องจากการเติบโตและพัฒนาของ
ต้นไม้ถูกควบคุมโดยหน่วยพันธุกรรม ที่เรียกว่า ยีน (gene) ซึ่งจะทําหน้าที่กําหนดชนิด จํานวน ขนาด 
รูปร่าง และควบคุมการทํางานในระดับเซลล์ให้เป็นไปตามแบบแผน และสามารถถ่ายทอดลักษณะดังกล่าว
ไปยังลูกหลานได้ ดังนั้นพันธ์ุไม้ต่างชนิดกัน จึงมีลักษณะการเติบโตที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการควบคุม
โดยยีนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อม สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความผันแปรของลักษณะทาง
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พันธุกรรม ได้แก่ การกลายพันธ์ุ (mutation) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความผิดปกติของ
ยีน โครโมโซม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโครโมโซม อันเกิดขึ้นจากสิ่งเร้าภายนอก 
 2. ปัจจัยภายใน หมายถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ อันได้แก่ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
ปริมาณสารควบคุมการเติบโต และกระบวนการทางสรีรวิทยา ลักษณะทางพันธุกรรมก็ถือเป็นปัจจัยภายใน
ของต้นไม้ได้เช่นกัน ความสามารถในการเติบโตของต้นไม้นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดกับ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง สัดส่วนระหว่างรากกับส่วนเหนือดิน  
(ลําต้น ก่ิง และใบ) การเติบโตและพัฒนาระบบรากจะขึ้นอยู่กับใบ ซึ่งทําหน้าที่ในการสร้างอาหารและ
ฮอร์โมน ในขณะเดียวกันการเติบโตของส่วนเหนือดิน ก็ขึ้นอยู่กับรากที่ทําหน้าที่หาน้ํา และธาตุอาหาร ซึ่ง
จะผันแปรไปตามชนิดไม้ และอายุของต้นไม้ 
 3. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ ปัจจัยภายนอกนั้นไม่ได้
เปลี่ยนแปลงการเติบโตของต้นไม้โดยตรง แต่จะส่งผลทางอ้อมต่ออัตราการเติบโตและกระบวนการทาง
สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต อันได้แก่ กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การสร้างอาหาร การ
สังเคราะห์ฮอร์โมน การดูดน้ําและแร่ธาตุอาหาร และการขนย้ายสารอาหาร เป็นต้น ปัจจัยภายนอกอาจ
แบ่งได้เป็น ปัจจัยที่ไม่มีชีวิต (abiotic factors) ได้แก่ แสง น้ํา อุณหภูมิ ลม ธาตุอาหาร และมลพิษทาง
อากาศ เป็นต้น และ ปัจจัยที่มีชีวิต (biotic factors) ได้แก่ โรค แมลง การแทะเล็มของสัตว์ และกิจกรรม
ของมนุษย์ เป็นต้น ปัจจัยแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความซับซ้อนมาก โดยปัจจัยหนึ่งมักจะส่งผลต่ออีกปัจจัย
หนึ่งเป็นลูกโซ่ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด 
และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้อง
กระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย ฉะนั้นการอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษา
ทรัพยากรไว้เฉยๆ แต่ต้องนําทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ อีกด้วย 
 ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงหมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และใช้ได้อย่างยั่งยืนยาวนาน การที่ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญมากในแง่
ของการอนุรักษ์ดิน น้ํา และสัตว์ป่า ซึ่งอํานวยประโยชน์ให้มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจาก
ทรัพยากรป่าไม้สามารถขึ้นทดแทนโดยธรรมชาติหรือการปลูกให้เป็นป่าขึ้นมาใหม่ ป่าไม้จึงถูกจัดอยู่ใน
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้ ถ้าหากได้มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา ดังนี้ 

1) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ใช้ได้อย่างยั่งยืน จําเป็นต้องอาศัยหลักวิชาการในด้านการปลูกบํารุงต้นไม้ ควบคู่ไปกับวิชาการจัดการป่าไม้ 
นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการปลูกสร้างสวนป่า ตลอดจนการใช้ปุ๋ยในสวนป่าและในแปลง
เพาะชํา เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากป่าธรรมชาติประกอบด้วยพันธ์ุไม้หลายชนิด และ
มีเพียงไม่ก่ีชนิดที่มีค่าทางเศรษฐกิจ หากจะจัดการป่าหนึ่งป่าใดเพื่อการผลิตไม้ อาจต้องเปลี่ยนสภาพป่า
ธรรมชาติให้เป็นสวนป่า โดยคัดเลือกเอาแต่ไม้พันธ์ุดีที่มีประโยชน์มาปลูกเท่านั้น ซึ่งสวนป่าดังกล่าว 
ไม่สามารถให้ประโยชน์ทางอ้อมได้ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สําคัญ จึงต้องป้องกันรักษาป่าทั้งที่
เป็นป่าธรรมชาติและสวนป่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าทั้งจากทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน
การมีส่วนร่วมประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
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2) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หลักการของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจการด้านป่าไม้เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยพยายามช่วยเหลือตนเอง รัฐบาลและเจ้าหน้าที่จะให้คําแนะนําและช่วยเหลือใน 
สิ่งที่จําเป็นที่เกินกําลังของชุมชนที่จะช่วยเหลือตนเองได้ โดยจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือ การหยุดการทําลายป่า 
ทั้งนี้การจัดทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในท้องถิ่นมุ่งเน้นไปที่การจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
คนในท้องถิ่น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนเหล่านี้ 
มีการสั่งสมองค์ความรู้ และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริให้ศึกษารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะ 
“ภูมิสังคม” คือการพัฒนาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และสอดคล้องกับ 
วิถีความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้น โดยคํานึงถึงประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ องค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาทดลอง และได้นําไปขยายผลการอนุรักษ์และพัฒนาให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน 

1) ปลูกป่าในใจคน 
ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทําให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

สิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิด
ขึ้น ดังนั้น ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสํานึกในการรักผืนป่าให้แก่คน
เสียก่อน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้ว
คนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

2) การปลูกปา่โดยไม่ต้องปลูก 
เป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะนําในการพลิกฟ้ืน

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้กลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยอาศัยหลักการของกฎธรรมชาติที่    
แยบยล เรียบง่ายและประหยัด แต่ได้ผลกลับมาอย่างมหาศาลดังพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า “…ทิ้งป่า
นั้นไว้ 5 ปี ตรงนั้นไม่ต้องไปทําอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว คือว่า
การปลูกป่านั้น สําคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเอง…” กลยุทธ์การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเป็นแนวพระราชดําริที่
อาศัยวงจรป่าไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติที่เน้นการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้ออํานวย
ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนั้น ทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและอาศัยเวลา
ที่ต้นไม้เหล่านั้นจะได้เจริญเติบโตหยั่งรากชูยอด แตกกอออกหน่อ ผลิดอกออกผล กระจายพันธ์ุออกไปใน
พ้ืนที่กว้าง กลายเป็นป่า เป็นระบบนิเวศที่เอื้ออํานวย เกิดการอาศัยการคงอยู่ของพืชพันธ์ุ สัตว์ต่างๆ กลับสู่
ความอุดมสมบูรณ์ โดยที่มนุษย์ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปทําลายป่า ตัดตอนการกลับคืนสู่ความเป็น 
ผืนป่าที่สมบูรณ์ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดํารัสในระหว่างการดําเนินการปลูกป่าโดย
ไม่ต้องปลูกในพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ    
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ความตอนหนึ่ง ว่า “…ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่า อย่าไปรังแกป่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้
ใครไปรบกวน ระยะเวลา 30 – 40 ปี ป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณ…” 

 
 
 



38 | ห น้ า       คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
 

3) ป่าเปียก 
พระราชดําริ “ป่าเปียก” เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวในการป้องกันไฟป่าทรงคิดค้นขึ้นโดยนําหลักการที่

แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล โดยใช้หลากหลายวิธีการประกอบกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงพระราชทานวิธีการสร้าง “ป่าเปียก” ไว้ จึงนับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยใช้ความชุ่มช้ืน 
เป็นหลักสําคัญที่จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก เป็นการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าไม้ที่สามารถทําได้ง่ายและได้ผลดีย่ิงขึ้น 

4) การสรา้งฝายต้นน้ําลําธารหรือฝายชะลอความชุ่มชืน้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดําริ ในการสร้างฝายต้นน้ําลําธาร

หรือฝายชะลอความชุ่มช้ืนหรือที่นิยมเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Check Dam เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้
พ้ืนที่ ชะลอการไหลของน้ําให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงในบริเวณลุ่มน้ําตอนล่าง โดย
พระราชทานวิธีการสร้างและรูปแบบไว้ว่า 

“...ให้พิจารณาดําเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น 
แบบทิ้งหินคลุมด้วยตาข่าย ปิดก้ันร่องน้ํากับลําธารเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ําและตะกอนดินไว้
บางส่วนโดยนํ้าที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทําให้ความชุ่มช้ืนแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถ 
ปลูกพันธ์ุไม้ป้องกันไฟ พันธ์ุไม้โตเร็วและพันธ์ุไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูที่ต้นน้ําลําธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็น
ลําดับ...” 

จึงอาจกล่าวได้ว่า Check Dam นั้น มี 2 ประเภท โดยประเภทแรก คือ ฝายต้นน้ําลําธารหรือ
ฝายชะลอความชุ่มช้ืน ส่วนประเภทที่สองนั้นเป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง 

5) การปลูกหญ้าแฝก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาถึง

ศักยภาพ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการ ชะล้างพังทลายของหน้าดินและ
อนุรักษ์ความชุ่มช้ืนใต้ดินไว้ อีกทั้งเป็นพืชพื้นบ้านของไทย วิธีการปลูกใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ เกษตรกร
สามารถดําเนินการได้เองโดยไม่ต้องให้การดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอ่ืนๆ 

6) การปลูกไม้ 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดํารัส ไว้ความว่า “...ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น 

สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่ง ป่าสําหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าสําหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็น
กว้างๆ ใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้สําหรับได้ประโยชน์ ดังนี้ ในคําวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ 
แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้นน้ําลําธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม หรือเป็นสวนไม้
ฟืนก็ตามน่ันแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะทําหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และทําหน้าที่เป็นทรัพยากรใน
ด้านสําหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...” ซึ่งจะทําให้เกิดผืนป่าผสมผสานที่สร้างความสมดุล
แก่ธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิถีชุมชน ทั้งยังปลูกฝังจิตสํานึกให้ปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 

การปลูกป่า 3 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ประโยชน์ 4 ประการ คือ ได้
ใช้สอยและเศรษฐกิจ ไม้ฟืน ไม้กินได้ และประการสุดท้ายที่สําคัญคือช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ําลําธาร 

2. สื่อการเรียนรู/้ใบงาน 
2.1 ภาพป่าไม้ 
2.2 แผ่นไม้ตัดขวาง 
2.3 ใบงานกิจกรรมที่ 4 
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ใบงานกิจกรรมที่ 4 

กว่าจะมาเป็นป่าใหญ ่
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง  1) ให้นักเรียนนับวงปีทั้งหมดของแผ่นไม้ที่กําหนดให้ และบันทึกไว้ 
   2) ให้นักเรียนสุ่มวัดระยะห่างระหว่างวงปี จํานวน 10 จุด หาค่าเฉลี่ย และบันทึกไว้ 
 

  
การคํานวณอายุของต้นไม้ด้วยการนับวงปี ต้นไม้ต้นนี้มีอายุ.........ปี 
ระยะห่างระหว่างวงปี 
จุดที่ 1.....ซม. จุดที่ 2.....ซม. จุดที่ 3.....ซม. จุดที่ 4.....ซม. จุดที่ 5.....ซม. 
จุดที่ 6.....ซม. จุดที่ 7.....ซม. จุดที่ 8.....ซม. จุดที่ 9.....ซม. จุดที่ 10.....ซม. 
อัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ ได้จากการคํานวณค่าเฉลี่ยระยะห่างวงปี 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
อัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ มีรัศมี ปีละ...........................................ซม. 
       มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ( รศัมี x 2 ) ปีละ.............................................ซม. 
 

 
   3) จากค่าที่ได้ใน ข้อ 2) ให้นักเรียนทดลองคํานวณดูว่าหากต้องการต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เมตร จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายถึงวิธีการที่นักเรียนสามารถ        
มีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
 

 
 

แบบประเมินผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่4 กว่าจะมาเปน็ปา่ใหญ่ 

 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 

 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 กว่าจะมาเป็นป่าใหญ ่

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ                
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เม่ือโลกนี้ไม่มีป่าไม้ 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของป่าไม้ ดิน และน้ํา แล้วเกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. เวลา 
 จํานวน 4 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 
 ความสัมพันธ์ของป่าไม้ ดิน และน้ํา 
4. การจัดกิจกรรม 
 ขั้นนาํเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูสร้างจินตนาการให้นักเรียนทุกคนคิดถึงเหตุการณ์ที่โลกนี้ไม่มีป่าไม้ โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียน
ร่วมกันวาดภาพในจินตนาการ ในหัวข้อ “เมื่อโลกนี้ไม่มีป่า” 

2) ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าพื้นที่ในป่าของนักเรียนไม่มีต้นไม้ปกคลุมดินและไม่มีต้นไม้
ใหญ่ยึดดินไว้จะมีผลอย่างไร 
 ขั้นสอน 

1) ครูให้นักเรียนทําการทดลอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้แต่ละกลุ่มสร้างภูมิประเทศ
จําลองในกระบะดินใส กลุ่มละ 2 กระบะ โดยจําลองเป็นป่าสมบูรณ์ และป่าเสื่อมโทรม เมื่อเสร็จแล้วให้ต้ัง
กระบะดินให้ลาดเอียง 

2) สมมติสถานการณ์ ให้นักเรียนเข้าใจว่ามีฝนตกทั้ง 2 พ้ืนที่ โดยการรดน้ําลงในกระบะดินที่
จําลองขึ้นในปริมาณที่เท่ากันทั้ง 2 กระบะ ให้น้ําไหลลงกระบอกใส 

3) จับเวลาการไหลของน้ํา และวัดระยะการซึมของน้ําลงดิน 
4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และนําเสนอถึงปรากฏการณ์ที่เห็นเมื่อมีฝนตกลงบน

พ้ืนที่จําลองป่าสมบูรณ์ และป่าเสื่อมโทรม และเปรียบเทียบความแตกต่าง 
5) ครูอธิบายสรุปการทดลองให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของป่าไม้และดิน ต่อกระบวนการ 

ซึมซับน้ําฝน 
 ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของป่าไม้ต่อการป้องกันดินถล่ม น้ําท่วม และภัยแล้ง 
5. สื่อการเรียนรู ้
 5.1 ชุดการทดลอง 

5.2 ใบความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของป่าไม้ ดิน และน้ํา 
5.3 ใบงานกิจกรรมที่ 5 

6. การวัดและการประเมินผล 
6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน (เช่น ความสนใจต่อกิจกรรม, การแสดงความคิดเห็น) 
6.2 ตรวจความถูกต้องของใบงานกิจกรรมที่ 5 
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ความรูส้ําหรบัคร ู
1. สาระสาํคญั 

เรื่องความสัมพันธ์ของป่าไม้ ดิน และน้ํา 

ความสัมพันธ์ของป่าไม้ ดิน และน้ํา 
 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝน  ข่าวที่ได้ยินประจําคงไม่พ้นเรื่องของ  น้ําท่วม  ดินโคลนถล่ม  ต้นไม้และขอนไม้
ลอยมาตามน้ํา ทําให้เกิดคําถามขึ้นในใจหลายคนว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งๆ ที่ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทย
ไม่ปรากฏเรื่องดังกล่าวมากนัก  หรือเป็นเพราะว่าสังคมไทยปัจจุบันนี้มีขนาดโตขึ้นมาก  ทําให้เราใช้
ทรัพยากรกันมากขึ้นจนเกินพอดีและสภาพธรรมชาติขาดสมดุลในที่สุด  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจังหวัด
ตาก และเพชรบูรณ์  ทําให้หวนคิดได้ว่าในประเทศเรานั้นการใช้ทรัพยากรแบบเกินพอดีขาดการยั้งคิดยังมี
อยู่ทั่วไป  โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากร  “ดิน” 
 ดินและน้ําเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญมาก  ขณะเดียวกันหากการใช้
ทรัพยากรทั้งสองอย่างนี้เกินกําลังของมันแล้วปัญหาที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสื่อมโทรมเท่านั้น แต่หมายถึง
ภัยอันตรายที่จะตามมาในไม่ช้า  และในอนาคตอันใกล้นี้อาจมีอีกหลายแห่งที่จะประสบปัญหาดังเช่นที่ผ่าน
มา  ดังนั้นเราทุกคนจึงควรทําความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดินและน้ําให้มาก เพื่อจะได้ช่วยกันบรรเทา
ปัญหาต่อไป 

“ดินดีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะน้ํามี ฝนดีเพราะป่ายัง ป่าสะพรั่งเพราะว่าดิน” 
 จากคํากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ดิน ป่าไม้ และน้ํา ต่างมีความสัมพันธ์ และเกื้อหนุนกันให้เกิด
ความสมดุลอย่างเป็นระบบ ดินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่เป็นที่รวมสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไว้มากมายท้ังพืชและสัตว์  
เมื่อใดที่ผืนดินยังคงมีพืช หรือป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่น ป่าไม้นั้นก็จะทําหน้าที่ปกปักรักษาดินให้คงความ
สมบูรณ์ ไม่ถูกชะล้างพังทลาย ต้นไม้เองก็ดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ในการเจริญเติบโตทําให้ธาตุอาหาร
ไม่ถูกชะล้างไปกับน้ําหมด และระบบรากของต้นไม้ก็โยงใยคอยยึดดินเอาไว้ไม่ให้พังทลาย ใบไม้ก็ช่วยลดแรง
กระแทกของเม็ดฝนไม่ให้ตกลงสู่ดินโดยตรงทําให้ไม่เกิดการกัดเซาะ  และเมื่อต้นไม้ทิ้งใบหรือตายลงสัตว์
ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดินก็จะทําหน้าที่ย่อยสลายเพื่อคืนธาตุอาหารกลับสู่ดินอีกครั้ง อีกทั้งการที่มีสัตว์
เคลื่อนที่อยู่ในดินยังทําให้เนื้อดินเกิดรูพรุน มีความร่วนซุย เป็นดินที่ดีอีกด้วย รูพรุนเหล่านั้นจะเป็นที่เก็บน้ํา
และอากาศ เมื่อใดที่ฝนตกลงมาดินก็สามารถดูดซับน้ําไว้ได้และค่อยๆ ปล่อยให้ไหลออกลงสู่ลําธารหลังฝน
หยุด 
 ในระบบนิเวศทางธรรมชาติ ดิน เปรียบเทียบได้กับผู้ผลิตที่มีสารละลายของธาตุอาหารเป็น
ส่วนประกอบ ในขณะที่ป่าไม้เปรียบดังผู้บริโภคที่ใช้สารอาหารในดินผสมกับออกซิเจนและแสงแดดเป็น
พลังงาน ส่วนน้ํา ก็เปรียบได้ดังผู้ย่อยสลายที่ช่วยชะล้างละลายธาตุอาหารทั้งหลายกลับลงสู่พ้ืนดิน เป็น
ระบบหมุนเวียนติดต่อกันไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ในระบบนิเวศที่ใหญ่โตขึ้น ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ          
ป่าไม้ ดิน และ น้ํา ย่ิงมีมากข้ึน เมื่อน้ําควบแน่นกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาบนพื้นที่ที่มีป่าปกคลุม ความ
รุนแรงของฝนก็จะถูกสกัดก้ันโดยโครงสร้างส่วนบน คือกลุ่มก่ิงไม้ ก้าน ใบ และดอกของป่าไม้ มิให้กระทบ
กับผิวดินโดยตรงอันจะก่อให้เกิดการชะพังทลายของดิน ส่วนน้ําฝนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งติดค้างอยู่บนใบ ดอก 
และลําต้นก็จะค่อยหยดหรือไหลย้อยลงมาอย่างช้าๆ ลงสู่พ้ืนดินที่มีเศษใบไม้ใบหญ้าที่ร่วงหล่นช่วยดูดซับอยู่
บนผิวพ้ืนดินชั้นหนึ่งก่อน จากน้ันจึงจะซึมลงสู่เนื้อดินที่จะดูดซับน้ําจํานวนหนึ่งไว้ แล้วค่อยๆ ปล่อยลงสู่    
ลําห้วยลําธารต่อไป 
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 การซึมซับน้ําของต้นไม้และพื้นดินเช่นนี้เองที่จะทําให้ลําห้วยลําธารมีน้ําที่มีคุณภาพใสสะอาดไหล
หลั่งอยู่ตลอดทั้งปี ลดปัญหาน้ําท่วม ปัญหาการตกตะกอนของดินเพราะถูกน้ําพัดพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมนุษย์ก็จะมีโอกาสใช้น้ําที่ไหลหลั่งมานั้นอย่างปรกติสุขก่อนที่น้ําจะระเหยกลายเป็นไอน้ําไปอีกครั้ง 
 จากสัมพันธภาพอันมิอาจแยกจากกันของป่าไม้ ดิน และน้ํา ระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
อันทรงคุณค่าที่สุดระบบหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมิอาจที่จะขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งลงไปได้ การขาด
องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งก็เท่ากับว่าระบบได้พังทลายลงไป ดังนั้นปัญหาการบุกรุกทําลายป่า จึงเป็น
ปัญหาที่สําคัญมากเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง หากแต่จะเป็นผลร้ายที่
ประชาชนทั้งประเทศได้รับร่วมกัน 
 ที่กล่าวมา  คงพอจะทําให้ เห็นภาพและเข้าใจกลไกทางธรรมชาติไ ด้ บ้าง ทีนี้ลองมาดู          
ข้อเท็จจริง  ผืนดินนั้นไม่ได้ปกคลุมไปด้วยป่าไม้เสมอไป แต่จําต้องใช้เป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ทํานา ทําไร่ 
ทําสวน ฯลฯ  อีกทั้งยังถูกลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และทําไร่เลื่อนลอยอีก ซึ่งการกระทําเหล่านี้ล้วนเป็น
หนทางทําให้ดินเสื่อม หรือเสื่อมอย่างรวดเร็วทั้งสิ้น  ดังตารางข้างล่างนี้ จะแสดงให้เห็นว่าดินสูญเสียมาก
เพียงใด เมื่อมีการใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง  ภาพรวมอัตราการพังทลายของดินในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย 
 

ชนิดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

อัตราการสูญเสียดินเฉลี่ยในแต่ละภาค (ตัน/ไร่/ป)ี 
เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ใต้ 

ป่าธรรมชาติ 0.0016 - 0.57 0.6-0.8  0.01-0.02 0.16 
สวนป่า 0.5 - 0.6 -   0.5-1.0 
ไร่ร้าง 0.12 – 1.0 -    
พืชไร่ 5.0 - 16.0 2.5-20.0 6.0-12.0   

วนเกษตร 0.008 - 2.0   0.0016 – 0.64  
ทําเกษตรด้วยการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา 

0.96-2.0 0.0016 – 0.1 1.0-2.0 0.03-0.05 <1.0 

 
ที่มา : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสําหรับเยาวชน, 2539. 
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ป่าไม้กับการปอ้งกันน้ําท่วม 
 ป่าไม้เป็นตัวช่วยชะลอความเร็วของเม็ดฝนและช่วยดูดซับน้ําฝนไว้ในดินก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ํา  
ลําคลอง และช่วยต้านทานให้กระแสน้ําที่ไหลบ่าช้าลง ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงช่วยลดอัตราความรุนแรง
ของน้ําท่วมได้เป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามหากป่าไม้ถูกทําลายไปเสียแล้ว เวลาเกิดฝนตกหนักน้ําป่าจะ
ไหลลงสู่ที่ราบอย่างฉับพลันและรุนแรง ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้เด่นชัดเมื่อเกิดพายุฝน 

ป่าไม้กับการปอ้งกันการพงัทลายของดิน 
 เรือนยอดของป่าไม้จะสกัดก้ันความรุนแรงของฝนไม่ให้ตกกระทบผิวดินโดยตรง โดยนํ้าฝนส่วน
ใหญ่จะปะทะกับยอดไม้และเหลือบางส่วนคงค้างอยู่ตามเรือนยอดของต้นไม้ บางส่วนจะไหลไปตามลําต้น มี
น้ําฝนเพียงบางส่วนเท่านั้นทะลุเรือนยอดลงสู่พ้ืนป่า ซึ่งบริเวณพื้นป่าที่สมบูรณ์มักจะมีเศษไม้ใบไม้และซาก
ต่างๆ ทั้งของพืชและสัตว์ คอยช่วยดูดซับน้ําฝนและชะลอความเร็วของน้ําที่ไหลบ่าด้วยการดูดซับน้ําลงดิน 
ทําให้น้ําที่ไหลบ่าลดลง ลดการพังทลายของดินที่เกิดจากแรงปะทะของเม็ดฝนที่มีต่ออนุภาคดินและลดการ 
พัดพาอนุภาคดินเนื่องจากน้ําที่ไหลบ่า ส่งผลให้น้ําที่บ่าชะหน้าดินไม่มีตะกอนขุ่นข้น 

ป่าไม้กับการปอ้งกันความแห้งแล้ง 
ป่าไม้ช่วยให้มีน้ําไหลในลําธารตลอดทั้งปี เนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป่าน้ําฝนจะไม่ไหลลงสู่

แม่น้ําทั้งหมดโดยเร็ว แต่น้ําฝนจะถูกก่ิงไม้ใบไม้ตามพ้ืนป่าและดินที่ร่วนซุย ดูดซับน้ําเอาไว้และค่อยๆ ซึมลง
ดินสะสมไว้เป็นน้ําใต้ดิน แล้วค่อยๆ ซึมออกตามตาน้ําหรือน้ําซับไหลลงสู่ลําห้วย ทําให้ฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตก
แต่ในลําธารต่างๆ ก็ยังคงมีน้ําไหลอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากพื้นดินใต้ป่าไม้เปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ํา
ธรรมชาติที่สะสมน้ําไว้ในฤดูฝน แล้วระบายออกในฤดูแล้ง 

2.สื่อการเรียนรู้/ใบงาน 
 2.1 การทดลองเรื่องความสัมพันธ์ของป่าไม้ ดิน และน้ํา 

1) อุปกรณ์ต่อ 1 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 - กระบะพลาสติกใส ซึ่งเจาะใส่ท่อกลมห่างจากขอบกระบะ 2 ซม. จํานวน 2 กระบะ 
 - เหยือกน้ําใสแบบมีขีดบอกปริมาตร ขนาด 1.5 ลิตร จํานวน 2 เหยือก 
 - บัวรดน้ํา ขนาด 2 ลิตร จํานวน 1 อัน 
 - ไม้บรรทัด จํานวน 1 อัน 
 - นาฬิกาจับเวลา จํานวน 1 เรือน 
2) วิธีการทดลอง 

  2.1) บรรจุดินลงในกระบะใสที่กําหนด โดยให้มีปริมาณเท่ากันทั้ง 2 กระบะ กดดินให้แน่น
และเว้นให้มีระยะห่างจากขอบกระบะถึงผิวดิน ประมาณ 2 ซม. 
  2.2) จําลองสภาพป่าไม้ลงในกระบะดิน โดยให้กระบะที่ 1 จําลองเป็นสภาพป่าไม้สมบูรณ์ 
และกระบะที่ 2 จําลองเป็นสภาพป่าไม้เสื่อมโทรม 
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  การจําลองสภาพภูมิประเทศนั้น ให้ใช้เศษกิ่งไม้ใบไม้ หรือตัดปลายกิ่งไม้ในท้องถิ่น มาปัก
ลงในกระบะดินตามความเข้าใจของนักเรียนถึงสภาพป่าสมบูรณ์ และป่าเสื่อมโทรม เมื่อเสร็จแล้วให้ต้ัง
กระบะดินให้ลาดเอียง ประมาณ 30 องศา และวาดภาพทั้ง 2 กระบะลงในใบงาน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3) ให้นักเรียนอภิปรายและนําเสนอผลการจําลองสภาพภูมิประเทศทั้ง 2 แห่ง 
  2.4) สมมติสถานการณ์ให้นักเรียนเข้าใจว่ามีฝนตกทั้ง 2 พ้ืนที่ ในปริมาณที่เท่ากัน แล้ว
ดําเนินการดังนี้ 

- เติมน้ําจํานวน 2 ลิตร ลงในบัวรดน้ํา แล้วทดลองจับเวลาการรดน้ํา โดยค่อยๆ รด
น้ําจนหมดหลายๆ ครั้ง เพื่อกําหนดเวลาที่เท่ากันในการรดน้ําทั้ง 2 กระบะทดลอง 

- นําเหยือกน้ํามาวางรอรับน้ําที่ปลายท่อ 
- ค่อยๆ รดน้ําลงในกระบะที่ 1 จนหมด แล้วจับเวลาเริ่มต้ังแต่น้ําหยดแรกที่ออก

จากปลายท่อจนไม่มีน้ําหยดไหลออกมา และสังเกตการเปลี่ยนแปลง 
- เมื่อไม่มีน้ําหยดไหลออกมาแล้ว ให้วัดระยะการซึมของน้ําลงดิน และสังเกต

ปริมาณตะกอน 
- บันทึกผลการทดลอง 
- ทําซ้ําในกระบะที่ 2 โดยควบคุมเวลารดน้ําให้เท่ากันและบันทึกผลการทดลอง 

  2.5) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายถึงความสัมพันธ์ของป่าไม้ ดิน และน้ํา 
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2.2 ใบงานกิจกรรมที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากชุมชนของนักเรียนเป็นอย่าง สภาพจําลองชุดที่ 1 จะส่งผลอย่างไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
หากชุมชนของนักเรียนเป็นอย่าง สภาพจําลองชุดที่ 2 จะส่งผลอย่างไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้ ดิน และน้ํา 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

ลักษณะสภาพจําลองที่ 1 ป่าไม้สมบูรณ์ 
…..................................................................................
..................................................................................... 
การปกคลุมเรือนยอด...............................................% 
เมื่อรดน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 
..................................................................................... 
....................................................................................  
ระยะเวลาการไหลของน้ํา……นาที  การซึมน้ํา......ซ.ม. 
ลักษณะตะกอน 
.....................................................................................  
.....................................................................................  

ลักษณะสภาพจําลองที่ 2 ป่าไม้เสื่อมโทรม 
…..................................................................................
..................................................................................... 
การปกคลุมเรือนยอด...............................................% 
เมื่อรดน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
ระยะเวลาการไหลของน้ํา……นาที  การซึมน้ํา......ซ.ม. 
ลักษณะตะกอน 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
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3.การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 

 
 

แบบประเมินผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่5 เม่ือโลกนี้ไม่มีป่าไม้ 

 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เมื่อโลกนี้ไม่มป่ีาไม้ 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ             
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิปัญญาอนุรักษ์ป่า 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.2 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

1.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เวลา 

จํานวน 4 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากคติความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และจากคติความเชื่อก็ได้ถ่ายทอด
ออกมาเป็นพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นได้ปฏิบัติ 
4. การจัดกิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากปราชญ์ชุมชน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูเล่าประวัตินักอนุรักษ์คนสําคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล หรือนายสืบ นาคะเสถียร เป็นต้น ให้นักเรียนฟัง 
 2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประวัติของนักอนุรักษ์คนสําคัญ ในประเด็นต่างๆ เช่น 

- ไม่ว่าใครหรือมีอาชีพอะไร ทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของไทยได้ 
- วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีหลากหลายวิธี เช่น ระดับประเทศใช้การออกกฎหมาย 

ระดับบุคคลใช้การรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การรณรงค์ เป็นต้น 
- หากเป็นระดับท้องถิ่น/ชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนที่ ร.ร.ต้ังอยู่ มีวิธีการใดในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้บ้าง 
 ขั้นสอน 
 1) ครูเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เล่าถึง 
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- ความเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าไม้ในชุมชนจากอดีต-ปัจจุบัน  
- การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ของคนในชุมชน  
- การอนุรักษ์ป่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (มีคติความเชื่อใด ใช้พิธีกรรมใด คุณค่าหรือผลที่เกิด

จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
2) ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ความรู้

เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้ในการอนุรักษ์ป่า 
- วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/พิธีกรรม 
- ขั้นตอนของกิจกรรม/พิธีกรรม 
- อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้ 
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- สถานที่ที่ใช้จัด 
- ผู้นําและผู้เข้าร่วม 

3) ครูและนักเรียนซักถามปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) ครูและนักเรียนร่วมกันปรึกษาปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงแนวทางการจัด

กิจกรรม/พิธีกรรม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนสําหรับนักเรียนปฏิบัติ หรือหากชุมชุนมีแผนที่
จะจัดกิจกรรม/พิธีกรรมอยู่แล้ว นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร 

5) ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิด เลือกวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ของเราและเขียนรายละเอียด 
วิธีการที่เลือกร่วมกันในหัวข้อ ต่อไปนี้ 

- กระบวนการ 
- ผู้มีส่วนร่วม 

 ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นใคร มีอาชีพอะไร ทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์ 

ทรัพยากรป่าไม้ 
2) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
หมายเหต ุ กรณีที่ไม่มีปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูสามารถเชิญผู้ใหญ่ในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใน

ชุมชนมานาน และทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนมาบรรยาย 

 
 4.2 กิจกรรม/ พิธีกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน  
 ขั้นนํา 

1) ครูและนักเรียนทบทวนวิธีการจัดกิจกรรม/พิธีกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน  
และแบ่งหน้าที่และสิ่งที่ต้องสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรม 

2) ครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมการจัดกิจกรรม/พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 ขั้นสอน 
 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 ขั้นสรุป 
 นักเรียนเขียนบรรยายความรู้ที่ได้รับและความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าของกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จัดขึ้น ลงในใบงานกิจกรรมที่ 6  
5.สื่อการเรียนรู้ 

ภาพพระราชกรณียกิจและโครงการตามพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ภาพประวัติและกิจกรรมสําคัญในชีวิตของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล 
ภาพประวัติและกิจกรรมสําคัญในชีวิตของนายสืบ นาคะเสถียร 

6.การวัดและการประเมินผล 
6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน (เช่น ความสนใจต่อกิจกรรม, การแสดงความคิดเห็น) 

 6.2 ตรวจความถูกต้องของใบงานกิจกรรมที่ 6 
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ความรูส้ําหรบัคร ู
1. สาระสาํคญั 
 1.1 กษัตริย์นกัอนุรักษ์ 
 หากจะกล่าวถึงนักอนุรักษ์ป่าไม้คนสําคัญของชาติ ทุกคนคงนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานบนพื้นฐานของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากเพื่อปากท้องของประชาชนแล้วพัฒนาเป็นความ
มั่นคงทางสังคม และสุดท้ายคือสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้คนไทยท้ังชาติ 
หันมารักษาป่ารักษาน้ํา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าถึงแรงบันดาลใจในความสนพระราช
หฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า น้ํา ดิน ซึ่งโยงใยมีผลกระทบต่อกัน ต้ังแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2512 ว่า 
 “...อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทําไมถึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือ เรื่องป่าไม้ จําได้เมื่ออายุ 10 ขวบ ที่
โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่า ภูเขา
ต้องมีป่า มิอย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทําให้ไหลตามน้ําไป ไปทําความเสียหาย ดินหมด
จากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ําไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทาน
ที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบนจะทําให้เดือดร้อน ตลอดต้ังแต่ดินภูเขาจะหมดไปกระทั่งการที่จะมีตะกอน
ลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ําทําให้น้ําท่วมนี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ...” 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ของชาติเป็นอย่างมาก จึงทรง
พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆ ในอันที่จะเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้โดยใช้วิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด และเป็นการ
ส่งเสริมวัฏจักรของป่าไม้ธรรมชาติด้ังเดิมอาศัยวงจรชีวิตของป่าตามกฎแห่งธรรมชาติ และใช้พระตําหนัก
จิตรลดา เป็นสถานที่ริเริ่มทรงงานทดลองทําโครงการป่าไม้สาธิต เมื่อปี 2504 โดยทดลองปลูกไม้ยางนา 
พร้อมกันนั้นได้ให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีและความเข้มแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ยางนา ซึ่งเรื่องความเข้มของ
แสงสว่างนี้เอง ได้ทดลองให้ร่มด้วยการปลูกต้นแคบ้าน 2 ด้าน และ 4 ด้าน ของกล้าไม้ยางนา รวมทั้งการ
ปลูกไม้ยางนาควบคู่ไปกับกล้วยและอ้อย ซึ่งต่อมาการปลูกไม้ยางนาร่วมกับต้นแคบ้าน กล้วย และอ้อย    
ได้กลายมาเป็นรูปแบบของการปลูกป่าผสม หรือการปลูกป่าแบบวนเกษตร 
 วิธีการเพิ่มพ้ืนที่ป่า ให้เริ่มจากการปลูกฝังจิตสํานึกแก่ประชาชน หรือให้ปลูกต้นไม้ลงในใจคน
เสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นปรัชญาใน
การพัฒนาป่าไม้ที่ย่ิงใหญ่ และด้วยความลึกซึ้งในสมดุลของธรรมชาติโดยแท้ จึงทรงริเริ่มวิธีการสร้างป่าไม้
ให้ประชาชนได้ใช้ยังชีพทั้งยังแฝงไว้ด้วยประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา ซึ่งเป็นการฟื้นฟูป่าที่      
เสื่อมโทรมให้กลับคืนเป็นป่าธรรมชาติในเวลาที่รวดเร็ว โดยเริ่มจากการปรับสภาพพื้นที่ให้เอื้ออํานวยต่อ
การเกิดป่าไม้ขึ้นเสียก่อน แล้วทําการปลูกป่าทดแทนตามแหล่งต้นน้ําสาขาตลอดจนรอบอ่างเก็บน้ําและ
พ้ืนที่ทั่วไป แล้วไม่เข้าไปรบกวนจะทําให้ป่ามีเวลาในการฟื้นตัวเองขึ้นใหม่เป็นป่าธรรมชาติ 
 การที่ทรงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมนั้น มิใช่เพียงปัญหาป่าไม้ ดินและน้ํา หรือ
ระบบนิเวศ แต่ยังส่งผลโยงใยถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย        
แนวพระราชดําริในการแก้ไขปัญหาป่าไม้จึงรวมงานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้          
บูรณาการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆ อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
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 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ ทั้งยังช่วยสนองงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด่ังพระราช
ปณิธานที่ว่า 
 “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ํา พระเจ้าอยู่หัวสร้าง       
อ่างเก็บน้ํา ฉันจะสร้างป่า...” 
 พระราชปณิธานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความหวงแหนในผืนป่าทรัพยากรอันล้ําค่าของชาติ ซึ่ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต้องการให้เราเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสําคัญมาก ป่าไม้
เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่ให้ความชุ่มฉ่ําต่อแผ่นดิน มีสัตว์ป่าช่วยในการขยายพันธ์ุและสร้างความสมดุลของ
ธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ใช้ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า 
มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่อาจขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้ อีกทั้งป่าไม้ยังเป็นจักรกลสําคัญใน
การผลิตน้ําฝน และต้นไม้ยังรักษาน้ําไว้ในแผ่นดิน รักษาน้ําไว้ในราก ลําต้น และใบ การปล่อยปละละเลยให้
มีการทําลายป่าไม้ต่อไปเรื่อยๆ จะทําให้ขาดต้นไม้ที่ทําหน้าที่เก็บน้ําไว้ แผ่นดินจะแห้งแล้ง ความช้ืนใน
อากาศจะลดน้อยลง ด่ังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
 “...ป่าไม้ของประเทศไทยเรียกว่าป่าฝน ซึ่งชาวต่างประเทศบอกว่าแหล่งน้ําของไทยนี่มาจากป่าฝน 
เขาใช้คําว่า Rain Forest ว่าแหล่งน้ําเรานี่ได้มาจากที่นี่ ถ้าเราตัดป่ามากๆ ข้าพเจ้าก็เกรงว่าน้ําของเราก็จะ
หมดไป ค่อยๆ ร่อยหรอไป ไม่สมดุลกับการเกิดของประชากรที่ต้องใช้น้ํา ป่าไม้นี้ช่วยซึมซับน้ําฝนไว้ใต้ดิน 
เรียกว่าทําน้ําใต้ดินแล้วค่อยๆ ระบายลงเป็นธารน้ําเป็นลําคลอง เป็นแม่น้ําที่ให้เราได้ใช้เสมอมาเราจึงควร
ถนอมรักษาป่าไว้ให้คงอยู่เป็นต้นน้ําลําธาร เพื่อว่าลูกหลานเราจะได้ไม่ลําบาก...” 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดเป็น “ โครงการป่ารักน้ํา ” ซึ่งได้มีพระราโชวาทสําคัญในโครงการ
หมู่บ้านป่ารักน้ํา คือ การจัดการให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ โดยท่ีไม่มีใครมีความคิดว่าตรงนี้เป็นเขตป่า        
ตรงนั้นเป็นเขตบ้าน แต่ให้รู้สึกว่าเป็นป่าผืนเดียวกัน และรู้จักรักษาหวงแหนป่า เสมือนเป็นสมบัติของตนเอง 
 ในการที่ทั้งสองพระองค์ ทรงเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นส่วนสําคัญที่ส่งผล
ให้เกิดการต่ืนตัวในการอนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น โดยได้พระราชทานแนวพระราชดําริในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ สําหรับน้อมนําไปปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้คน
อยู่ร่วมกับป่าได้ด้วยทรงตระหนักถึงการพึ่งพาของคนและป่าไม้ ทั้งยังตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรดิน น้ํา และป่าไม้ ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อกัน หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกรบกวนก็จะส่งผลกระทบให้
ความสมดุลทางธรรมชาติเสียหายไปด้วย จึงมีพระราชดําริที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน อาทิ 

1) ปลูกป่าในใจคน โดยเสริมสร้างความตระหนัก จิตสํานึก และคุณธรรม ให้ประชาชนมีความรัก
ป่าไม้ด้วยจิตสํานึกร่วมกันมากกว่าวิธีการใช้อํานาจบังคับ เพราะแม้จะมีการปลูกป่า ปลูกต้นไม้มากมาย
เพียงไร ทุ่มงบประมาณสักเท่าใด มีวิทยาการมีระบบทันสมัยเพียงไร หากชาวบ้านไม่ร่วมใจไม่เห็นด้วย           
งานในพื้นที่นั้นก็ย่อมยากที่จะประสบความสําเร็จ 
 การสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนตามแนวพระราชดํารินั้น ไม่ใช่แค่การพูด การสอน เท่านั้น แต่ถือ
เป็นการปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ซึ่งชาวบ้านได้เห็น ได้สัมผัส และได้รับประโยชน์จริงจากความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้ ดิน และน้ํา ซึ่งร่วมกันรักษาไว้ได้ อีกทั้งยังพระราชทานการศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนโดย
เมื่อมีการศึกษา มีความรู้แล้ว ก็ย่อมเกิดความเข้าใจ เกิดสํานึกทางสังคมและสํานึกในทางอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นผลต่อเนื่องตามมา 
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 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า และการจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง ในลักษณะ
หมู่บ้านป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยมีพระราชดําริ
ความว่า 
 “…ให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น และควรมีประโยชน์จากกิจกรรมด้วย เช่น ให้เพาะต้น
กล้า แล้วซื้อจากเขา แทนที่จะต้องผลิตต้นกล้าโดยราชการเอง เพราะคงจะไม่ทันต่อความต้องการ ควรจะ
จัดต้ัง หมู่บ้านป่าไม้ ขึ้นมาให้ได้ หมายถึง ให้ชาวบ้านเพาะปลูกต้นกล้าภายในพื้นที่ของตนเอง และทาง
ราชการหรือเอกชนไปซื้อจากชาวบ้าน ให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วย...” 
 3) การรักษาป่าต้นน้ํา มีความสําคัญ คือเมื่อมีป่าก็จะมีน้ํา มีความชุ่มช้ืนของอากาศ เกื้อกูลต่อการ
ดํารงชีวิตของคนกับป่า ทั้งนี้ป่าต้นน้ํา คือ บริเวณที่พึงรักษาให้ปลอดภัยจากการรบกวนหรือเสี่ยงต่อความ
เสียหายใดๆ โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากคน การปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ํานั้นให้ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม 
 4) การจัดการน้ําเพื่อสร้างความชุ่มช้ืนในพื้นที่ป่าไม้ หลักในการสร้างแหล่งเก็บน้ํา คือการกักเก็บ
น้ําไว้บนที่สูงให้มากที่สุดแล้วจ่ายปันลดหลั่นลงมา เก็บน้ําไว้ในดินให้มากที่สุด ควบคุมและจัดการสภาวะ
การไหลของน้ําให้สม่ําเสมอ เช่น การสร้างฝายต้นน้ําลําธารหรือฝายชะลอความชุ่มช้ืน การทําป่าเปียกโดย
จัดทําฝายต้นน้ําและทําคูน้ําระบบก้างปลาจะช่วยรักษาความชุ่มช้ืนของดินเป็นแนวป่าเปียก ซึ่งป่าเปียกนี้
นับเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้โดยใช้ความชุ่มช้ืนเป็นหลักสําคัญที่จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่า
จึงเกิดได้ยากการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่สามารถทําได้ง่ายและได้ผลดีย่ิง 

5) การอนุรักษ์ดินเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ป่าไม้ ในพื้นที่ลาดชันมักเกิดการกัดเซาะผืนดิน 
สืบเนื่องจากน้ําไหลบ่าตามผิวดิน ทําให้สูญเสียผิวหน้าดินและผืนป่าพังทลายไปรวมทั้งเกิดตะกอนในลําน้ํา
จํานวนมาก จึงได้พระราชทานแนวทางแก้ไขโดยการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจาย
ลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนกําแพงช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี การปลูกแฝกบนพื้นที่
ภูเขาให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางของความลาดชันและในร่องน้ําของภูเขา เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าดินและช่วยเก็บกักความช้ืนของดินไว้ด้วย 
 การฟื้นฟูสภาพป่าไม้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดําริที่เป็นแนวคิดและวิธีการฟื้นฟู
สภาพป่าไม้แบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติเพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ความว่า 
 “...การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต้นน้ําลําธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็นภูเขา
หัวโล้น แล้วจําต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนนั้นควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่องน้ําเสียก่อน 
เพื่อทําให้ความชุ่มช้ืนค่อยๆ ทวีขึ้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ํา ซึ่งจะทําให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วย
ป้องกันไฟป่า เพราะไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มช้ืน ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถัดขึ้นไป ความ
ชุ่มช้ืนก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทั้งปี...” 
 1) การฟื้นฟูตามหลักธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้แนะแนวทางโดยถือหลักให้
ธรรมชาติฟ้ืนตัวเอง หรือเรียกว่า การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติด้ังเดิม ซึ่งได้พระราชทาน
พระราชดําริหลายวิธี คือ 
 “…ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทําอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตมา
เป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว...” 
 “...ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...” 

2) การปลูกป่าทดแทน เน้นการให้ความสําคัญกับพันธ์ุไม้ท้องถิ่น โดยในการปลูกป่าไม่ใช่เพียงแค่
การปลูกต้นไม้เท่านั้น แต่การปลูกป่าจะต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยทรงเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคน
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ชนบทว่าต้องการอะไร ประการแรกจะต้องมีบ้านซึ่งจําเป็นต้องใช้ไม้สร้างบ้าน ต่อมาต้องการเก็บเกี่ยวผล
สําหรับกินและเอาไปขายจึงต้องปลูกไม้ผล ประการสุดท้ายต้องทําการหุงหาอาหารซึ่งต้องใช้ไม้เชื้อเพลิง  
จึงจําเป็นต้องปลูกไม้ทําฟืน ดังนั้นการปลูกป่าจึงควรทําให้สอดคล้องกับชีวิตของประชาชน และต้องให้คน
อยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทําลายซึ่งกันและกัน แต่ยังสามารถแสวงหาประโยชน์ระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง 
เรียกว่าการปลูกป่า 3 อย่าง ทั้งนี้ยังได้พระราชทานข้อคิดเกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าทดแทนที่มีประสิทธิภาพ
หลายวาระสรุปความได้ดังนี้ 
 2.1) ต้องรักษาหน้าดินเอาไว้ โดยห้ามไถหน้าดินออกก่อนปลูกป่า 
 2.2) ปลูกต้นไม้ที่มีช้ันหรือขนาดความสูงต่างระดับกัน ทั้งไม้ยืนต้นที่มีความสูง และไม้ช้ันล่าง หรือ
ไม้คลุมดิน เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนไม่ให้ระเหยไปในอากาศ 
 2.3) ปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วเพื่อเป็นไม้เบิกนํา ปลูกพันธ์ุพืชไม้ท้องถิ่นและพันธ์ุไม้ไม่ผลัดใบแทรกเข้า
ไปในป่า เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
 2.4) บริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง อาจใช้พืชที่มีเมล็ดนําไปปลูกไว้บนยอดเขา เพื่อให้ขยายพันธ์ุเอง
ตามธรรมชาติ 
 2.5) เริ่มปลูกในบริเวณใกล้แหล่งเก็บน้ําและพื้นที่ชุ่มช้ืนก่อน เช่น รอบอ่างเก็บน้ําหรือฝาย หรือ
ตามแนวร่องน้ํา แล้วค่อยขยายพื้นที่ปลูกออกไป 
 พระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นอย่างมาก การที่คนอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนโดยรู้จักเกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีจิตสํานึก
ถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รู้ถึงคุณค่าของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติว่าคนต้องพึ่งป่า ป่าต้องพึ่งคน ก็จะ
ช่วยให้การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตดําเนินควบคู่กันไปได้ 

 
1.2 ประวัตินายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล (บิดาแห่งการอนรุกัษ์ของไทย) 
นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2450 ที่ จ.สงขลา สําเร็จการศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียน            
เบญจมบพิตร หรือโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบัน ที่กรุงเทพมหานคร และสําเร็จการศึกษาจาก                     
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2476  

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2484-2488) เป็นต้นมา มีการล่าสัตว์ป่าอย่างกว้างขวาง 
นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และคณะนักนิยมไพร ซึ่งส่วนใหญ่เคยเที่ยวป่ามาก่อน ได้รวมตัวกันจัดต้ัง นิยม
ไพรสมาคม ขึ้นในปี 2496 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ติดตาม
สถานการณ์ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า 

นิยมไพรสมาคม ได้พยายามเผยแพร่ความจําเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องต่อสู้
อุปสรรคต่างๆ ทําการร้องเรียนรัฐบาลหลายรัฐบาลจนในที่สุดรัฐบาลก็ผ่าน พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ในปี 2503 และ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ในปี 2504 จัดให้มี อุทยานแห่งชาติ             
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในที่ต่างๆ ต่อมา ในระยะหลัง นิยมไพรสมาคม ได้สนับสนุน
ให้นักศึกษาและนักเรียนในสถาบันต่างๆ จัดต้ังกลุ่มนิยมไพรหรือกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นในสถาบันของตน ซึ่งจะทํา
ให้นักเรียน นักศึกษาสนใจและรู้สึกตัวว่าเป็นหน้าที่ของตนและประชาชนทุกคนท่ีจะต้องรีบร่วมมือกันทํา
การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างจริงจังไปในอนาคต นอกจากนี้ นายแพทย์บุญส่ง           
เลขะกุล และสมาชิกนิยมไพรสมาคม ยังได้ร่วมกันก่อต้ัง มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี 2526 
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ในด้านการเผยแพร่ความรู้ นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล ได้พยายามถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 
นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้วยการสอนวิชาในหลักสูตร เช่น เคยสอนวิชาปักษีวิทยาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยสอนวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษไปบรรยายในมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษไป
บรรยายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ปีละหลายครั้ง  

นอกจากนี้ นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกให้เขียนบทความเกี่ยวกับ
นกและสัตว์ต่างๆ ในหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขียนตําราเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถม นอกจากนี้ยังแต่งตําราที่ใช้ใน
ระดับอุดมศึกษาอีกหลายเรื่อง ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําราภาษาอังกฤษที่สําคัญ เช่น ตํารา
เกี่ยวกับนก ผีเสื้อ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของประเทศไทย นับเป็นตําราที่สมบูรณ์ที่สุดในตําราประเภท
เดียวกันที่มีอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล ยังได้
ถ่ายทอดความรู้ถึงประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ จนทําให้ประชาชนมีความสํานึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเป็นลําดับ 

นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล เคยรับหน้าที่ต่าง ๆ ทางราชการ เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 
คณะกรรมการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฯลฯ นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล ยังเป็นที่รู้จักและยกย่องของชาวต่างประเทศทั้งในระดับเอกชน องค์การ 
และรัฐบาลอีกด้วย ได้รับเชิญจากหน่วยราชการและสมาคมในต่างประเทศ ให้ไปดูงานด้านการอนุรักษ์ใน
ประเทศต่างๆ อยู่เนืองๆ และได้รับตําแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า
ระหว่างประเทศหลายแห่ง 

นอกจากนี้ นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีผลงาน
มากมายในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในประเทศและนานาชาติ จึงได้รับเกียรติและ
รางวัลทั้งจากในและนอกประเทศอยู่เสมอ เช่น 

พ.ศ.2514 เป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิของกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลก  
พ.ศ.2521 เป็นสมาชิก กิตติมศักด์ิ ของ IUCN (THE INTERNATIONAL UNION FOR THE 

CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES) 
พ.ศ.2522 ได้รับรางวัล J. PAUL GETTY สําหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าโลก (J. PAUL 

GETTY WILDLIFE CONSERVATION PRIZE OF THE WORLD WILDLIFE FUND.-U.S-) เป็นคนแรกของ
เอเชีย และคนที่ 4 ของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ 

นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2535 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว 
หมายเหตุ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.boonsongconservationthailand.com/ 

 
1.3 ประวัตินายสืบ  นาคะเสถียร (ชีวิต...เพื่อผนืป่า) 
“ผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเอง โดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้น” ข้อความสุดท้ายที่นายสืบ นาคะ

เสถียร ต้ังใจเขียนไว้ก่อนตัดสินใจยิงตัวเอง ก่อนรุ่งสางของวันที่ 1 กันยายน 2533 ในบ้านพักกลางป่าห้วย
ขาแข้ง ผลจากกระสุนปืนนัดนั้นส่งผลสะเทือนอย่างกว้างขวางให้ผู้คนหันมารับรู้และตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรป่าไม้ หนึ่งร่างที่ล้มลงได้ทําหน้าที่ปลุกหมื่นคน แสนคน ให้ลุกขึ้นมาร่วมกันทําหน้าที่ปกป้อง
ผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศ 



คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5      ห น้ า  | 55 
 
 

เริ่มต้นชีวิต 
เด็กชายสืบยศ (ช่ือเดิม) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2492 ที่ตําบลท่างาม อําเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี บิดาช่ือสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และมารดาชื่อบุญเยี่ยม  นาคะ
เสถียร เด็กชายสืบยศมีพ่ีน้องทั้งหมด 3 คน โดยเด็กชายสืบยศเป็นบุตรชายคนโต 

ในวัยเด็ก สืบยศเป็นนักยิงนกตกปลาตัวยง เมื่อเริ่มโตเขาทําปืนเถื่อนใช้เอง และเป็นที่รับรู้กันใน
ละแวกนั้นว่าเขายิงปืนแม่นมาก จนพ่อซึ่งในขณะนั้นเป็นนายอําเภอขู่ว่า “ถ้าไม่เลิกเล่นปืนจะจับตัวส่ง
โรงพัก” เขากับน้องชายจึงเอาปืนไปทิ้งคลอง และเลิกพฤติกรรมดังกล่าวนับจากวันนั้น 

สืบสําเร็จปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเรียนจบยังไม่มีตําแหน่ง
ราชการว่าง เขาจึงไปทํางานปลูกต้นไม้ที่การเคหะแห่งชาติ จากน้ันจึงลาออกไปเรียนต่อปริญญาโทด้าน
วนวัฒน์วิทยา ที่คณะวนศาสตร์อีกครั้ง 

สู่เส้นทางนักอนุรักษ ์
 ปี 2518 สอบเข้ากรมป่าไม้ได้ในอันดับที่ 3 ของรุ่น แต่แทนที่เขาจะเลือกไปอยู่กับกรมป่าไม้อย่างที่
นิยมกันมากที่สุด เขากลับเลือกไปอยู่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า ครั้งแรกไปประจําอยู่ที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
เขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นเขาสอบได้ทุนไปเรียนต่อด้านอนุรักษ์วิทยา ที่มหาวิทยาลัย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และกลับมาเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ จังหวัดชลบุรี แต่ทํางานที่นั่น
ได้ไม่นาน เขาตัดสินใจขอย้ายไปทํางานในกองอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อทํางานด้านการวิจัยและศึกษา งานของ
เขา อาทิ การทํารังวางไข่ของนกบางชนิดที่อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี การศึกษาวิจัยชีวิตกวางผาที่
ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการวิจัยสัตว์ป่าในป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้ยินเสียงปืนในผืนป่า
ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
 ต่อมาในปี 2529 สืบไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อน
รัชชประภา (เชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กลางป่าดิบ ทําให้
ป่าไม้กว่าแสนไร่กลายเป็นทะเลสาบ เกิดเกาะแก่งใหญ่น้อยมากมาย สัตว์ป่ากว่า 300 ชนิด ติดค้างอยู่ตาม
เกาะและพุ่มไม้รอวันอดตาย งานของสืบครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เขาทุ่มเทศึกษาวิธีการจาก
ต่างประเทศผ่านหนังสือและวิดิโอจากรายการซิงเกอร์เวิลด์ และจัดทํารายงานเรื่อง “การประเมินผลงาน
ช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนเชี่ยวหลาน” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และรายงาน
เรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลทางวิชาการชิ้นสําคัญที่ทําให้เขื่อนอีกแห่งหนึ่งที่กําลังจะสร้างกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรถูก
ระงับโครงการไป 
 สืบ สนใจงานวิจัยมากกว่าที่จะไปว่ิงจับชาวบ้าน สืบพูดเสมอว่า “เพราะจับได้แค่ตัวเล็กๆ ตัวใหญ่ๆ 
จับไม่ได้ เลยอึดอัดว่ากฎหมายบ้านเมืองนี้มันใช้ไม่ได้กับทุกคน มันเหมือนกับว่าเราไม่ยุติธรรม เรารังแก
ชาวบ้าน”  

นับแต่นั้นมาสืบได้พัฒนาตัวเองจากนักวิจัยมาเป็นนักเคลื่อนไหวไปด้วย เขาใช้พ้ืนฐานความรู้ทาง
วิชาการเพื่อพูดและทําความเข้าใจเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าในเวทีสาธารณะต่างๆ ทุกครั้งของการพูด สืบจะ
เริ่มต้นด้วยประโยคจากใจว่า “ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่า” 
 สืบ เชื่อว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ไปให้
การศึกษากับชาวบ้านรอบๆ พ้ืนที่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นความสําคัญของป่าห้วย
ขาแข้ง และนี่เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยหยุดย้ังการตัดไม้ทําลายป่า การลักลอบล่าสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่
เกิดขึ้นในเวลานั้น สืบให้ความสําคัญกับงานเผยแพร่มาก ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เดินสายไป
บรรยายตามโรงเรียน ตามชุมชน ตามเวทีสาธารณะต่างๆ จนคนทั่วไปรู้จักเขาดี 
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 ปลายปี 2532 สืบต้องตัดสินใจระหว่างการเดินทางไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ กับ
การไปรับตําแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จนในเดือนธันวาคมปีนั้น เขาตกลงใจเลือกอย่าง
หลัง และบอกคนรอบข้างว่า “ผมสามารถให้ทุกสิ่งกับห้วยขาแข้งได้”  

ช่วงนั้นห้วยขาแข้งมีการลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้อย่างหนัก เขามองเห็นว่าหนทางเดียวที่จะทําให้
ป่าห้วยขาแข้งได้รับการคุ้มครองคือ ต้องผลักดันให้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ งานหนัก
ของเขาจึงอยู่ที่การเร่งทําข้อมูลเสนอต่อองค์การยูเนสโก 

เดือนพฤษภาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นไปตรวจพื้นที่ที่
จังหวัดอุทัยธานี สืบถูกกลั่นแกล้งจากบริษัททําไม้แห่งหนึ่ง โดยมีคนไปแจ้งกับรัฐมนตรีคนนั้นว่ามีการ
ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าห้วยขาแข้ง สืบถูกเรียกตัวไปช้ีแจง เขาเตรียมข้อมูลอย่างดีเพื่อชี้แจงว่าเป็นการทําไม้
นอกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ และชาวบ้านทําโดยมีผู้ใหญ่ในอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีหนุนหลัง ทั้งยัง
พยายามบอกกับรัฐมนตรีคนนั้นถึงปัญหาอันหนักอ้ึงที่เขาและลูกน้องต้องแบกรับและเผชิญอยู่ แต่กลับไม่มี
ปฏิกิริยาใดๆ มาจากรัฐมนตรีคนนั้นเลย ย่ิงเป็นการตอกย้ําเขาว่าความพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายของเขา
สูญเปล่า เขาสิ้นหวังกับระบบราชการและรู้สึกว่าไม่อาจทําอะไรได้มากกว่านี้แล้ว คนใกล้ชิดเริ่มสังเกตเห็น
ความเครียดและความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในตัวเขา  

สัปดาห์สุดท้ายในชีวิตของสืบ เจ้าหน้าที่นําตัวพรานล่าสัตว์ที่ถูกจับได้พร้อมซากสัตว์และอาวุธมาท่ี
สํานักงานฯ สืบลงมาดูด้วยความเครียดสุดขีด เพราะก่อนหน้านั้นลูกน้องคนหนึ่งที่ออกลาดตระเวนตาม
คําสั่งของเขาถูกลอบยิง สืบไม่ใช่คนกลัวตาย แต่ทนไม่ได้ที่ลูกน้องต้องตาย โดยที่เขาไม่อาจทําอะไรได้ สืบ
เคยพูดว่า "จะต้องไม่มีใครตายในเขตห้วยขาแข้ง ถ้ามีก็ต้องเป็นผม" 

31 สิงหาคม 2533 สืบไปทํางานในสํานักงานตามปรกติ กระทั่งบ่ายเขาเริ่มนําข้าวของที่เคยหยิบ
ยืมมากลับไปคืนเจ้าของ และเวลา 04.00 น.ของวันที่ 1 กันยายน ยามท่ีสํานักงานฯ ได้ยินเสียงปืน แต่ไม่ได้
รู้สึกผิดสังเกตอะไร เพราะเสียงปืนในป่าห้วยขาแข้งมีให้ได้ยินเป็นเรื่องธรรมดา จนสิบโมงเช้า เจ้าหน้าที่เริ่ม
แปลกใจที่หัวหน้าสืบยังไม่ลงมากินข้าว เมื่อลูกน้องเดินไปตามที่ห้องพัก กลับพบแต่ร่างไร้ลมหายใจของ
หัวหน้าสืบนอนอยู่บนเตียง ...สืบได้ตัดสินใจต่อชีวิตสัตว์ป่าและบ้านของสัตว์ป่า เพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมา
ตระหนักถึงปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ...โดยใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพัน 
 9 ธันวาคม 2534 ผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเท ความหวังของสืบได้รับการตอบรับจากสังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยองค์การยูเนสโกประกาศรับรองให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และ 
ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ นับเป็นผืนป่าแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับโลก  

กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ช่ือและเรื่องราวของสืบ นาคะเสถียร กลายเป็นตํานานที่ยังเล่า
ขานกันไม่รู้จบ สืบกลายเป็นสัญลักษณ์ของการพิทักษ์และรักษาป่าไม้ แม้ตัวได้ตายจากไป แต่สิ่งที่เขามุ่งมั่น
และต้ังใจยังคงอยู่ ถูกสืบและสานต่อสู่คนต่อๆ ไป ...รุ่นแล้วรุ่นเล่า พร้อมกับแนวความคิดเรื่องการอนุรักษ์
ของเขาที่ยังคงอยู่ที่ว่า 
 “ในความรู้สึกของผม เราไม่ต้องมาเถียงกันหรอกว่า เราจะใช้ป่าไม้อย่างไรเพราะมันเหลือน้อยมาก
จนไม่ควรใช้ จึงควรจะรักษาส่วนนี้เอาไว้ เพื่อให้เราได้ประโยชน์ ที่เป็นประโยชน์ทางอ้อม..มันจะต้องทํา
ความเข้าใจให้ถูกต้องว่า การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ จะต้องมองว่ามีการใช้ทั้งทางตรงทางอ้อม ป่าที่เก็บไว้
ในรูปเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ควรจะใช้ประโยชน์ในทางอ้อม” 
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1.4 ภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชื่อ 

และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและเชื่อมโยง
กันทั้งระบบทุกสาขา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้าน          
คิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่นํามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนําภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์
ในการดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

หมายเหตุ  สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23 

 ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ปา่ 
 ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
โดยมีคติความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และบางคติความเช่ือได้ถ่ายทอดออกมาในรูปของพิธีกรรม
ต่างๆ ตัวอย่างของภูมิปัญญาการอนุรักษ์ป่า ได้แก่ 

คติความเชื่อเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
1. ความเชื่อเรื่องผีบรรพชน หรือผีปู่ย่า ตายาย สืบทอดกันจนเป็นประเพณีแทบทุกท้องถิ่น           

มักกําหนดพื้นที่ที่จะเป็นที่อยู่สร้างตูบของปู่ตา ต้องเป็นเนินสูง น้ําท่วมไม่ถึง มีสภาพป่าหนาร่มครึ้ม มี        
สัตว์ป่าชุกชุม มีบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว ทําให้อาณาเขตปู่ตาขลังและศักด์ิสิทธ์ิ เป็นกุศโลบายและ          
ภูมิปัญญาในการรักษาป่าชองชาวอีสาน เพราะเขตที่อยู่ของปู่ตาจะไม่มีใครกล้าเข้าไปรบกวนทําให้ป่าไม้
ยังคงอยู่ นอกจากนี้ คนอีสานโบราณไม่ทําลายป่า เพราะเชื่อว่าถ้าทําลายผีจะไม่มีที่อยู่ย่อมไปสิงในตัวคน
แทน เชื่อว่าป่ามีเจ้าของจึงไม่ควรละเมิดสิทธ์ิของผู้อ่ืน หากจําเป็นต้องใช้ควรขอเอาเท่าที่จําเป็น 

2. ความเช่ือเรื่องรุกขเทวดา เชื่อกันว่าเทวดาจะสถิตอยู่ตามที่ต่างๆ เช่น รุกขเทวดาจะสถิตอยู่บน
ต้นไม้ ภุมเทวดาจะสถิตอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นจึงไม่พยายามตัดต้นไม้ตามความเชื่อว่าอาจได้รับโทษภัยเพราะ
เทพยดาบันดาลให้เป็นไป 

3. ความเช่ือเรื่องต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ คนอีสานไม่ตัดต้นโพธิ์ เพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของ
พระพุทธเจ้า ต้นโพธิ์จึงได้รับการอนุรักษ์เพราะคนนับถือว่าเป็นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ พระสงฆ์เคร่งในศีลย่อมไม่ตัด
ต้นไม้ ตามพระวินัยบัญญัติที่ว่า “พรากภูติคาม” พระสงฆ์อีสานจึงเป็นผู้นําในการปลูกต้นไม้ ความเชื่อเรื่อง
ในป่ามีผี 

การประกอบพิธีกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
1. พิธีบวชต้นไม้ เป็นพิธีกรรมหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทําลายป่า 

โดยเฉพาะป่าบริเวณต้นน้ําลําธาร เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น หากต้นไม้ต้นใด         
ที่ผ่านการบวช ชาวบ้านจะไม่ตัดต้นไม้ต้นนั้นเด็ดขาด นอกจากนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าพญาต้นไม้ที่ผ่านพิธีกรรม 
การบวชแล้วจะคุ้มครองรักษาต้นไม้ต่างๆ ในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลทําให้น้ําไม่แห้ง ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
ถือเป็นการยับย้ังการทําลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ําลําธารให้
อุดมสมบูรณ์ และที่สําคัญคือ สร้างความสํานึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ 
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พิธีการบวชต้นไม้ จะเริ่มต้นจากการสํารวจต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และเกรงว่าน่าจะถูกลักลอบตัดซึ่ง
เชื่อกันว่าเป็นพญาไม้ จากนั้นชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดเตรียมเครื่องเซ่นสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา             
เครื่องสังเวยจะประกอบด้วย ข้าวเหนียวสุก 1 กําป้ัน กล้วยสุก 1 ลูก หมากคํา ใบพลู ผ้าเหลืองตามจํานวน
ต้นไม้ ด้ายสายสิญจน์ บาตรน้ํามนต์ และน้ําขมิ้นส้มป่อย จากน้ันจึงสร้างศาลเพียงตาสําหรับอัญเชิญ            
รุกขเทวดามาคอยปกปักรักษาต้นไม้ แล้วทําพิธีไหว้พระแม่ธรณีใช้หมากพลูตามธรรมเนียม 

สําหรับการบวชต้นไม้ จะมีผ้าเหลือง (สุดแล้วแต่ว่าจะบวชต้นไม้ก่ีต้น) ด้ายสายสิญจน์                  
บาตรน้ํามนต์ และส้มป่อย จากนั้นโยงด้ายสายสิญจน์ไปตามต้นไม้ในบริเวณป่า แล้วโยงมายังสถานที่ทําพิธี 
ซึ่งจะมีพระพุทธรูปต้ังเป็นประธานมีพระสงฆ์และอาจารย์ (หมอเวทมนตร์) ทําพิธีเชิญเทวดาอารักษ์ ผีป่า          
ผีเขา (ผีป๊กกะโล้ง) ทําพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ให้รับรู้และให้มาอยู่ในป่าไม้ ดูแลต้นไม้ หากมี
ผู้ใดมาตัดไม้ ทําลายป่า ขอให้ผู้นั้นมีอันเป็นไปต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของหมอเวทมนตร์ที่จะนํามากล่าวเมื่อเสร็จ
พิธีเซ่นสังเวยแล้ว ก็เป็นพิธีสงฆ์ เริ่มจากไหว้พระรัตนตรัย สมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจิมต้นไม้ 
เสร็จแล้วพระสงฆ์ จะห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากน้ันประพรมน้ําพระพุทธมนต์
ตามต้นไม้ที่บวชไว้ เป็นเสร็จพิธี 

พิธีบวชต้นไม้ยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน ซึ่งมีประเด็นร่วม คือ 
การอนุรักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งพิธีบวชต้นไม้สามารถทําได้ตลอดปี แต่
มักจะทําพิธีในช่วงฤดูแล้ง 

2. การสืบชะตาดิน น้ํา ป่า ของชุมชนปกากะญอ ความเช่ือของชาวปกากะญอมีผลทําให้ผืนป่า
ยังคงอยู่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการอนุรักษ์อย่างแท้จริง ชีวิตต้ังแต่แรกเกิดผูกพันกับป่า เมื่อ
มีเด็กคลอดมาใหม่ ผู้เป็นพ่อจะนําสายสะดือของเด็กคนนั้นไปแขวนที่ต้นไม้ใหญ่ และเชื่อว่าต้นไม้ต้นนั้นจะ
เป็นต้นไม้ประจําตัวเป็นผู้พิทักษ์ดูแลชีวิตเด็กให้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้าน    
ทุกคนในหมู่บ้านจะรู้และไม่ไปตัดต้นไม้ต้นนั้นเพราะหากตัดต้นไม้ก็เหมือนการทําลายชีวิตเด็กคนนั้นไปด้วย 
 นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ ชาวบ้านจะมีต้นผึ้งเป็นของตัวเอง ต้นผึ้งในที่นี่คือต้นไม้ที่มีผึ้งทํารังอยู่บน
ต้น เขาจะเก็บน้ําผึ้งจากต้นผึ้งของตัวเองเท่านั้น เพื่อนํามาทํายาสมุนไพร หรือใช้ทําขนม การตีผึ้งดูเป็นเรื่อง
น่าหวาดเสียว เพราะต้องตอกทอย2 ที่ทํามาจากไม้ไผ่ขึ้นไปตามต้นไม้เพื่อไต่สู่รังผึ้ง พวกเขาจะสูบยาฉุน       
พ่นควันใส่ผึ้งให้มันรําคาญแล้วบินออกจากรัง เขาตัดเอาส่วนหัวที่อยู่ข้างรังซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ําผึ้งอยู่ ชาวบ้าน
บอกว่าจะไม่แกะออกมาทั้งรัง เพราะมีตัวอ่อนอาศัยอยู่เต็มรัง เป็นการทําลายชีวิตและผึ้งก็ยังคงทํารัง              
อยู่ที่เดิม ทําให้สามารถหาน้ําผึ้งที่ต้นเดิมได้อีก โดยไม่ต้องออกหาต้นไม้ที่มีรังผึ้งต้นใหม่ 

3. พิธีกรรมเลี้ยงผีป่า หรือ หลื่อเถ่อแฉ่ ตัวอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาของชนเผ่าในการสร้างจิตสํานึก
ให้คนรักป่าและชุมชน โดยอาศัยความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งปลูกฝังมาแต่บรรพบุรุษ ชาวเผ่ากะเหรี่ยง     
มีความเชื่อว่า สรรพสิ่งแห่งธรรมชาติทุกอย่างย่อมมีเจ้าของ มนุษย์เป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
เพื่อการยังชีพเท่านั้น ดังนั้นจะต้องมีการเคารพยําเกรงต่อเจ้าของ ถ้าหากทําอะไรไม่ถูกใจเจ้าของธรรมชาติ 
คือ เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าน้ํา เทพารักษ์ ผีสางนางไม้ จะลงโทษโดยทําให้ทํามาหากินไม่ได้ผล ขาดทุน ประสบ
ภัยพิบัติต่างๆ 
 
 
                                                           
2 ทอย คือ ท่อนไม้ขนาดเล็ก ปลายด้านหนึ่งเหลาแหลมใช้ตอกติดกับต้นไม้ใหญ่แทนข้ันบันไดชั่วคราว เพื่อปีนขึ้นสู่ท่ีสูง 

ปกติใช้ไม้ไผ่ทํา 
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 หลื่อเถ่อแฉ่ เป็นภาษากะเหรี่ยง หลื่อ แปลว่า เลี้ยว หรือ เซ่นไหว้ เถ่อแฉ่ แปลว่า ป่าหรือป่าไม้ 
ความหมายโดยรวมก็คือ เลี้ยงผีเจ้าป่า การประกอบพิธีกรรมหลื่อเถ่อแฉ่ หรือ พิธีกรรมเลี้ยงผีป่านั้น         
ผู้ประกอบพิธีจะเป็นชายอาวุโสในหมู่บ้าน เครื่องเซ่นไหว้จะประกอบด้วย เหล้าต้มเอง 1 ขวด ไก่ 2 ตัว ตัวผู้
และตัวเมีย ข้าวสุก 1 กํามือ หมากพลู 1 อัน เกลือก้อน 1 ก้อน พริก 1 เม็ด พิธีกรรม จะเริ่มด้วยการสร้าง
ศาลเจ้าที่ จากน้ันนําเครื่องเซ่นไหว้มาใส่ไว้ในศาลเจ้า ตามด้วยอัญเชิญเจ้าที่ เทพต่างๆ มารับรู้เจตนา 
จากนั้นนําไก่ต้มสุกแล้ว พร้อมเหล้านําไปเซ่นไหว้ โดยผู้ร่วมพิธีกรรม นั่งประนมมืออธิษฐาน โดยคําอธิษฐาน
ก็จะเป็นการขอให้ช่วยดูแล ปกป้อง ผืนป่าให้พ้นภัยอันตราย ถ้ามีบุคคลใดเข้ามาบุกรุก ไม่เชื่อหรือลบหลู่ 
ตัดไม้ ล่าสัตว์ขอให้ท่านขัดขวางไม่ให้เข้าถึง หรือ ขอให้บุคคลนั้นมีอันเป็นไป และขอให้คุ้มครองพวกเขา         
ทุกคนให้อยู่ดีมีสุข 

การจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีป่า นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟู
วัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาปฏิบัติสืบต่อกันไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิติทางวัฒนธรรมขององค์กรชาวบ้านและชุมชน มีการบริหารจัดการพื้นที่ป่าโดย
แบ่งเป็น  ป่า ต้นน้ํ า  ป่าอนุรักษ์  อย่างชัด เจน  ก่อให้ เกิดจิตสํ านึกในด้ านการปกป้องคุ้ มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าไม้ จนทําให้ผืนป่าและแหล่งน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป 

4. ผีขุนน้ํา เป็น “ผี” ที่ให้ความคุ้มครองปกป้อง “ลําน้ํา” ซึ่ง ขุนน้ํา มีสัญลักษณ์ เช่น บริเวณที่มี
ต้นไม้ขนาดใหญ่ มีลําห้วยหลายลําห้วย เป็นที่ชุ่มน้ํา (น้ําบ้วนออกฮู) ผีขุนน้ํา เชื่อว่าเป็นอารักษ์ประจําต้นน้ํา
แต่ละสาย จะสิงสถิตอยู่บนดอยสูงอันเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําทั้งหลาย อาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ เช่น ไม้ไฮ 
(ไทร) ไม้มะค่าหรือไม้ยาง เป็นต้น ชาวบ้านจะปลูกหอผี (ศาล) อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นแล้วอัญเชิญผีขุนน้ํา
มาสถิตอยู่ในหอผีแห่งนั้น “ผีขุนน้ํา” จึงเป็นผีดูแลแหล่งน้ําเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข 

การเลี้ยงหรือการบูชา “ผีขุนน้ํา” จึงเป็นเสมือนการให้ความเคารพบูชา ใครคนใดที่ใช้น้ํา                  
ใช้ประโยชน์จากป่าควรจะบูชาเคารพเพื่อขอขมาให้ปกปักรักษาทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์ให้มีน้ําไหลตลอด
ปี คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นกับคนลุ่มน้ํา ได้ถูกเคารพยกย่องนับถือให้เป็นผู้คุ้มครอง 
ปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข 

ชาวบ้านจะมีพิธีเลี้ยงผีขุนน้ําเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนแปดหรือเดือนเก้าเหนือ (พฤษภาคม-
มิถุนายน) ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในงานหรือผู้เป็นหัวหน้าในพิธีส่วนใหญ่จะตกเป็นหน้าที่ของ แก่เหมือง
แก่ฝาย หรือผู้ดูแลเหมืองฝายและทําหน้าที่ควบคุม หรือจัดสรรการใช้น้ําแก่เกษตรกรในเขตท้องที่รับน้ําจาก
ฝาย ดูเหมือนจะเป็นที่รู้กันว่าเมื่อถึงเวลาเดือนแปดเดือนเก้า ผู้ที่ใช้น้ําทุกคนหรือสมาชิกเหมืองฝาย ผู้เฒ่า        
ผู้แก่ และผู้คนในชุมชนจะต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันในการเตรียมงาน “เลี้ยงผี” 

“การเลี้ยงผีขุนน้ํา” ก็จะแตกต่างกันบ้างสําหรับการใช้เครื่องเซ่นไหว้ เช่น ขุนน้ําแม่ขนาด น้ําย่อย
หนึ่งของน้ําแม่ทา อยู่ในเขตตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ซึ่งชาวบ้านจะเรียกช่ือขุนน้ํานี้ว่า   
“ขุนดอยนก” จะมีเครื่องเซ่นไหว้เป็นไก่ 1 คู่ ส่วน “ขุนน้ําห้วยบอน” ซึ่งอยู่เขตตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ จะมีเครื่องเซ่นไหว้เป็นหมูดํา 2 ตัว ซึ่งองค์ประกอบการเซ่นไหว้ก็มีเหมือนๆ กัน เช่น เหล้า 
ข้าวตอกดอกไม้ บางแห่งก็ใช้เครื่องเซ่นไหว้ครบชุด ได้แก่ มีกรวยพลู กรวยหมาก ตุงสามชาย มะพร้าว 
กล้วย อ้อย เมี่ยง บุหรี่ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เฉพาะเหล้าไห ไก่คู่ ขุนน้ําแม่บอนจะทําการเลี้ยงผีประจําทุกปี
ในช่วงเดือนเก้าแฮมเก้าค่ํา3 ซึ่งทุกปีจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแก่เหมืองแก่ฝายที่จะเป็นเจ้าภาพ            
ในการจัดการ “เลี้ยงผี” 

                                                           
3 เดือนเก้าแฮมเก้าค่ํา คือ เดือนเก้าแรมเก้าค่ํา ตามปฏิทินจันทรคติ 
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สิ่งที่สําคัญที่สุดของการทําอาหารเลี้ยงผีนั้น มีข้อห้ามที่สําคัญอย่างยิ่งคือ “ห้ามชิม” ก่อนที่จะ
นํามาทําพิธีเลี้ยงผี ซึ่งต้องอาศัย “ผู้เฒ่าผู้แก่” ที่เป็นผู้นําการเลี้ยงผี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก่เหมืองแก่ฝาย จะ
ไม่ค่อยเปลี่ยนคนในการนําการเซ่นไหว้ ที่ต้องกล่าวคําขอสูมาคารวะ “ผีขุนน้ํา” ในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดอย่าง
ใดก็ตามทั้งกาย วาจา และใจ ต่อลําน้ํา และขอให้ผีขุนน้ําได้ปกปักรักษาผู้คนในลุ่มน้ําได้อยู่ดีมีสุข มีน้ําไหล
สามารถทํามาหากินทําไร่ทํานาตลอดทั้งปี 

ประเพณีการเลี้ยงผีขุนน้ํา จึงเป็นกุศโลบายที่ชาญฉลาดและแยบยล มุ่งสอนให้ผู้คนในชุมชนได้
อาศัย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ให้มีความรัก ความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน และที่สําคัญ ให้มีความกตัญญูรู้คุณ
ของแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชน ซึ่งแหล่งน้ํา หรือ แม่น้ําในแต่ละแห่งนั้นจะมีผีที่คอยคุ้มครอง
และคอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ เป็นการแสดงถึงการสํานึกในบุญคุณของแม่น้ํา ซึ่งประชาชนได้
อาศัยประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค ตลอดมาเป็นเวลาช้านาน เป็นการขอขมาผีป่า ผีน้ํา 
ทดแทนบุญคุณแม่น้ํา ทําให้มีน้ํากิน น้ําใช้ และเป็นการปกป้องรักษาน้ํา การเลี้ยงผี จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผูกพัน
กับการดําเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง โดยเชื่อว่าการเลี้ยงผีจะทําให้อยู่เย็นเป็นสุข ดิน น้ํา ป่าอุดมสมบูรณ์ 

5. ป่าดอนปู่ตา เป็นที่สาธารณประโยชน์ มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นทั่วไป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ที่บอกถึง
อาณาบริเวณป่า มีการสร้างศาลพระภูมิ เชิญผีเจ้าที่เจ้าทางมาอยู่ในศาล เพื่อช่วยในการปกปักรักษาคนใน
บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข การเลือกทําเลที่ต้ังดอนปู่ตาชาวบ้านจะพิจารณาหาที่ดินว่างเปล่า ไม่มีผู้ใดถือครอง 
เป็นที่สาธารณะ เป็นที่ดินน้ําท่วมไม่ถึง มีต้นไม้ใหญ่อายุหลายสิบปี เมื่อได้แล้วชาวบ้านจะมาประชุมตกลง
ร่วมกันทําพิธีต้ังศาลปู่ตาหรือที่เรียกว่า “ตูบ” ไว้ในบริเวณ ต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชา และ
ประกาศเป็นเขตดอนปู่ตา โดยใช้วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือเข้ามาควบคุม ในบริเวณป่าดอนปู่ตาจึงเป็น
เขตแห่งความศักด์ิสิทธ์ิ ใครจะเข้าไปบุกรุกที่ดิน ตัดไม้หรือทําการล่าสัตว์ไม่ได้ เป็นการลบหลู่ปู่ตา และเชื่อ
กันว่า ใครละเมิดจะมีอันเป็นไป โดยล้มเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต  

บรรพบุรุษภาคอีสาน ไม่ว่าจะต้ังบ้านเรือนหรือต้ังเมืองใหม่ ท่านจะเลือกป่าเป็นสถานที่ต้ังหอปู่ตา 
โดยแบ่งสถานที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ต้ังบ้านหรือเมือง อีกส่วนหนึ่งเป็นสถานที่หอปู่ตา การเลือกผีปู่ตาจะเลือก
บรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว ฝ่ายพ่อเลือกเอาผีปู่ผีย่า ฝ่ายแม่เลือกเอาผีตากับผียายมารวมกัน แทนที่จะเรียกว่าผี
ปู่ย่าตายาย ก็เรียกสั้นๆ ว่า ผีปู่ตา ปู่ตาเป็นผีมีหน้าที่รักษาป่าดง และมีอํานาจที่จะทําโทษแก่ผู้ที่ทําลาย 
ป่าดง หอปู่ตาใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของผีปู่ตา จึงมีการปลูกหอหรือโรงให้ผีปู่ตาอยู่ หอจะไม่ให้ใหญ่หรือ
เล็กเกินไป ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่จัดเครื่องใช้สอยไว้ให้ครบเพื่อความสะดวก 

ป่าดอนปู่ตาในทัศนะของชาวบ้านมิได้เป็นเพียงแหล่งอาหาร หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ พืช และ
แหล่งต้นน้ําลําธารเท่านั้น แต่ยังเป็นอาณาเขตของสัตว์ป่า ผี และอํานาจเหนือมนุษย์ เมื่อคนต้องเข้าไปพ่ึง
ป่าจึงถือเสมือนว่าไปให้ผีเลี้ยง ดังนั้น การบุกเบิกที่ดินทํากินและสร้างชุมชนในป่า จึงต้องมีการขออนุญาต
จากผีเจ้าป่าเขาเสียก่อน และต้องทําไปเพื่อเพียงพอแก่การยังชีพเท่านั้น ด้วยความเชื่อในเรื่องศักด์ิสิทธ์ิ 
หรือผีที่คอยคุ้มครองดูแลรักษาป่าเขา ก่อรูปเป็นระบบการพึ่งพาอาศัย กันระหว่างคนกับป่า ที่แสดงออกมา
ในรูปของพิธีกรรมและความเชื่อต่างๆ เช่น ชาวบ้านได้อาศัยสายน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตและการ
ดํารงชีพของมนุษย์ ชุมชนแสดงออกด้วยการทําพิธีบวงสรวงผีขุนน้ํา และดูแลรักษาป่าต้นน้ํา อันเป็นที่อยู่
ของผีขุนน้ําทุกปี เพื่อแสดงความกตัญญู หรือการเซ่นไหว้ดอนปู่ตา เพื่อความเป็นสิริมงคลของสมาชิกใน
ชุมชน 

2. สื่อการเรียนรู/้ใบงาน 
2.1 ใบงานกิจกรรมที่ 6 ภูมปัิญญาอนุรักษป่์า 
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ใบงานกิจกรรมที่ 6  
ภูมิปัญญาอนรุักษ์ป่า 

ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………………………..ช้ัน……………………………… 
 
คําช้ีแจง  ให้นกัเรียนเขียนบรรยาย 

1) ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

2) ความรู้สึกของนักเรียนภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
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3.การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที ่6 

 
 

 
แบบประเมินผล 

การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่6 ภูมิปัญญาอนุรักษ ์
 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิปัญญาอนุรักษ์ 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ              
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 สร้างสรรค์งานศิลป์จากป่าของเรา 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้ในชุมชน 

1.2 เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ทางศิลปะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกที่มีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ 
2. เวลา 

จํานวน 8 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 
 การอนุรักษ์ป่าไม้ ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ โดยใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
4. การจัดกิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมลอกเลียนเติมจินตนาการจากใบไม้ 
 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

ครูนําใบไม้มาให้นักเรียนดู สนทนาถึงความแตกต่างของใบไม้แต่ละใบ ลักษณะของใบ ความ
สวยงามของใบ โยงให้เห็นว่า ใบไม้แต่ละใบเราสามารถนํามาสร้างงานศิลป์ได้ 
 ขั้นสอน 

1) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน 
2) ครูนํานักเรียนเดินเข้าป่าชุมชน สังเกตใบไม้ที่มีความแตกต่าง เมื่อเดินได้สักระยะก็หยุดพัก  

แล้วให้นักเรียนแต่ละคนหาใบไม้แห้งที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามท่ีตนเองชอบ 
3) ครูให้นักเรียนนําใบไม้วางทับบนกระดาษ ใช้ดินสอขีดตามเส้นรอบนอกของใบไม้ 
4) ครูให้นักเรียนเติมจินตนาการลงไปในใบไม้นั้น เช่น เป็นรูปปลา นก เป็นต้น แล้วระบายสีให้

สวยงาม และเมื่อวาดรูปใบไม้ของตนเสร็จให้นักเรียนยืมใบไม้ของเพื่อนๆ มาสร้างจินตนาการต่อ ให้แต่ละ
กลุ่มร่วมกันทําอย่างน้อย 10 ภาพ 

5) ครูให้นักเรียนร่วมกันสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
-วัสดุธรรมชาติที่นํามาใช้ ให้เห็นถึงที่มา และคุณค่าในการนํามาใช้ประโยชน์และสร้างงานศิลป์ 
-นําเสนอผลงาน ความรู้สึกเกี่ยวกับงานศิลป์ที่สร้างขึ้น ให้เห็นความคิด ความรู้สึกที่มีต่อ
ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
-ปลูกฝังความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้ในชุมชน และการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

4.2 กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน 
 ขั้นสอน 

1) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้แต่ละกลุ่มวางแผนว่าจะทําของเล่นอะไร ใช้วัสดุอะไร 
2) ครูให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม เตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะนํามาทําของเล่นพื้นบ้านกัน โดยให้เตรียมหา

มาจากบริเวณป่ารอบโรงเรียนหรือบริเวณบ้านของตนเอง เช่น เมล็ดพืช ก่ิงไม้ 
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3) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านที่ตนเองออกแบบไว้จนสําเร็จ 
4) ครูให้นักเรียนร่วมกันสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

-วัสดุธรรมชาติที่นํามาใช้ ให้เห็นถึงที่มา และคุณค่าในการนํามาใช้ประโยชน์และสร้างงานศิลป์ 
-นําเสนอผลงาน วิธีการทํา วิธีเล่น ความรู้สึกเกี่ยวกับงานที่สร้างขึ้น ให้เห็นความคิด ความรู้สึก
ที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
-ปลูกฝังความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 

ขั้นสรุป 
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมครั้งนี้ และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและ

ประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้ในชุมชน และการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

หมายเหต ุ ครูอาจจะเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนการทําของเล่นพื้นบ้าน 

4.3 กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลป์บนผืนดิน 
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อร้องจากแผนภูมิเพลงบ้านของเรา ครูร้องให้ฟัง 1 รอบ ให้นักเรียนร้องตาม
และสนทนาถึงเนื้อร้องว่านักเรียนได้อะไรจากเนื้อเพลง 
 ขั้นสอน 

1) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 2 – 3 คน 
2) ครูแบ่งดินแดนให้แต่ละกลุ่มเพื่อสร้างผลงานศิลป์บนผืนดิน โดยแต่ละกลุ่มวางแผนว่าจะ 

สร้างงานบนผืนดินออกมาเป็นรูปแบบไหน ใช้วัสดุอะไร 
3) แต่ละกลุ่มออกหาวัสดุที่มีบริเวณป่ารอบชุมชน (หรือครูนัดแนะให้เตรียมมาจากบ้าน) 
4) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างงานบนผืนดินตามจินตนาการของแต่ละกลุ่ม เช่น มีบ้านเล็กๆ มีสวน 

มีกรงเลี้ยงสัตว์ มีผักสวนครัว เป็นต้น 
5) ครูจัดกิจกรรมสนทนา โดยให้นักเรียนสนทนาในประเด็น ดังนี้ 

-วัสดุธรรมชาติที่นํามาใช้ ให้เห็นถึงที่มา และคุณค่าในการนํามาใช้ประโยชน์และสร้างงานศิลป์ 
-นําเสนอผลงาน ความรู้สึกเกี่ยวกับงานที่สร้างขึ้น ให้เห็นความคิด ความรู้สึกที่มีต่อทรัพยากร
ป่าไม้ในชุมชน 

 -ปลูกฝังความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
ขั้นสรุป 
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมครั้งนี้ และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและ

ประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้ในชุมชน และการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

4.4 กิจกรรมการทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
ขั้นนํา 
1) ครูนําผ้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีตามธรรมชาติและผ้าที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรมมาให้นักเรียนดู 
2) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสีย และความแตกต่างของผ้าแต่ละประเภท เช่น 

- ผ้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีตามธรรมชาติ ใช้สิ่งที่ได้จากธรรมชาติ 
- ผ้าที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรม ใช้สารเคมี ซึ่งอาจเกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อม 
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 ขั้นสอน 
 1) ครูเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาอธิบายการผลิตผ้าด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีประเด็น ดังนี้ 

- การทอ (สิ่งที่นํามาใช้ทอ เช่น ฝ้าย ไหม)  
- การย้อมสีผ้าด้วยธรรมชาติ (สิ่งที่ได้จากป่าสําหรับใช้ย้อมผ้า แต่ละประเภทให้สีต่างกัน) 
- ขั้นตอนการย้อมสีผ้าด้วยธรรมชาติ 

3) ครูแจกผ้าให้นักเรียนได้ทดลองมัดย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ  
4) ครูให้นักเรียนร่วมกันสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

-วัสดุธรรมชาติที่นํามาใช้ ให้เห็นถึงที่มา และคุณค่าในการนํามาใช้ประโยชน์และสร้างงานศิลป์ 
-นําเสนอผลงาน ความรู้สึกเกี่ยวกับงานที่สร้างขึ้น ให้เห็นความคิด ความรู้สึกที่มีต่อทรัพยากร
ป่าไม้ในชุมชน 
-ปลูกฝังความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ป่าไม้มีประโยชน์ต่อเรามาก ประโยชน์อย่างหนึ่งคือ ให้สีธรรมชาติ

สําหรับใช้ย้อมสีผ้า และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้ในชุมชน และการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
5. สื่อการเรียนรู ้
 แผนภูมิเพลงบ้านของเรา 
6. การวัดและการประเมินผล 
 6.1 ตรวจผลงานของนักเรียน 
 6.2 สังเกตการปฏิบัติงาน รายบุคคล/รายกลุ่ม 
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ความรูส้ําหรบัคร ู
1.สาระสําคัญ 

เพลงบ้านของเรา (เบิร์ด ธงไชย) 
  ต้องอยู่กันไปอีกนาน ในบ้านหลังนี้ 
  เติบโตมาจนป่านนี้ ก็เพราะมีที่ใหอ้าศัย 
  บ้านเรามีท้องฟ้า  มีสายน้ํา มีภูเขา มีต้นไม ้
  แล้วเราจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีอะไรเหลือเลย 
2.สื่อการเรียนรู้/ใบงาน 
 ผู้สอนสามารถจัดทําได้ตามความเหมาะสม 
3.การวัดและการประเมินผล 

3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 
 

แบบประเมินผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่7 สร้างสรรค์งานศิลป์จากป่าของเรา 

 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 สร้างสรรค์งานศิลป์จากป่าของเรา 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ              
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 ป่านี้คือละคร 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดเจตคติ ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ที่ดีที่มีต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 

1.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการแสดงละคร 
2. เวลา 
 จํานวน 6 ช่ัวโมง 
3. สาระสําคัญ 

ละครเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยฝึกทักษะด้านต่างๆ แก่นักเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ 
ความกล้าแสดงออก 
4. การจัดกิจกรรม 
 ขั้นนํา 

1) ครูเล่านิทานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้นักเรียนฟัง เช่น นิทานเรื่องตัดเท่าไหร่ถึงจะ
พอ,  เล่นในป่า และนางไม้ฝึกหัดกับปีศาจพเนจร  

2) ครูให้นักเรียนเสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อแสดงบทบาทของตัวละครในนิทาน 
3) ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
ขั้นสอน 
1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-7 คน 
2) ครูสมมติให้นักเรียนในชั้นเป็นผู้จัดละคร ซึ่งต้องการจะสร้างละครเพื่อให้คนในชุมชนร่วมกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้น นักเรียนจะต้องร่วมกันเขียนบทละครและแบ่งบทบาทการแสดงของแต่ละคน 
3) ครูให้นักเรียนเขียนบทละคร แบ่งบทบาทการแสดง และซ้อมการแสดง ทั้งนี้ นักเรียนสามารถ

เตรียมเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การแสดงมีความสมจริงและน่าสนใจ 
4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงละคร 
5) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงละครของแต่ละกลุ่ม  
ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ข้อคิดที่ได้จากละคร และปลูกฝังความ

รักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
5.สื่อการเรียนรู้ 
 เครื่องแต่งกายหรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงตัวละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก 
6.การวัดและการประเมินผล 
 6.1 ความคิดสร้างสรรค์ 
 6.2 ความกล้าแสดงออก 
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ความรูส้ําหรบัคร ู
1. สาระสาํคญั 

นิทานเรื่องตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 
นายชุ่มช่ืนมีอาชีพขายฟืน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขาจะเก็บก่ิงไม้แห้ง

จากเชิงเขาเพื่อนําไปขายในตลาด 
“..เร่เข้ามา เร่เข้ามา ไม่ซื้อไมห่าไม่ว่าอะไร ฟืนนายชื่นเนื้อไม้แห้งสนิท  
จุดง่ายติดง่ายใช้งานนานกว่าใคร..” 

ชาวบ้านซื้อกิ่งไม้ไปทําฟืนสําหรับหุงต้ม ฟืนของนายชุ่มช่ืนขายดิบขายดี นายชุ่มช่ืนได้เงิน            
กลับบ้านมา ก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจําวัน  

วันหนึ่งภรรยานายชุ่มช่ืนพูดกับสามีว่า “เดินเก็บก่ิงไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ํารวยสักที”  
นายชุ่มช่ืนพูดว่า “ใช่นั่นสิ ทั้งๆ ที่ฟืนฉันก็ขายดิบขายดี”  
ภรรยาจึงพูดว่า “ฉันว่านะ แทนที่จะเก็บก่ิงไม้ เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดี” 
รุ่งเช้านายชุ่มช่ืนจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆ เชิงเขา ขณะที่นายชุ่มช่ืนกําลังตัดต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ ก็มี

แม่นกกางเขนตัวหนึ่ง บินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น แต่นายชุ่มช่ืนก็ไม่สนใจ แล้วก็ลงมือตัดต้นไม้ต่อไป 
ได้ไม้กองใหญ่นําไปขายได้เงินมากกว่าเดิม 

ฝ่ายภรรยาเมื่อเห็นสามีได้เงินมากขึ้นก็เกิดความโลภ จึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทั้งป่า  
นายชุ่มช่ืนเห็นด้วย จึงเกณฑ์ญาติพ่ีน้องมาช่วยกันตัดต้นไม้  

แล้วก็พบกับสัตว์ป่าฝูงหนึ่งมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร 
ของสัตว์เหล่านั้น แต่นายชุ่มช่ืนก็ไม่สนใจและยังคงตัดต้นไม้ต่อไป 

“โค่น โค่น โค่น ตัด ตัด ตัดไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!!” 
แล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อป่าไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอบโอบอุ้มซับน้ําฝน พอเกิดพายุใหญ่ 

ลม และฝน ก็โหมกระหน่ํา  
น้ําป่าไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้ ทับถมหมู่บ้านจนพังพินาศ เกิดน้ําท่วมใหญ่ ทั้งหมู่บ้าน    

จมอยู่ใต้น้ํา 
นายชุ่มช่ืนและภรรยาต้องไปอาศัยบนหลังคาบ้าน นายชุ่มช่ืนจึงบ่นกับภรรยาถึงความผิดพลาด          

จนก่อให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวง 

เรื่องเลน่ในป่า 
เดินตามคุณตา ไปหาที่เล่น 

เช้าสายบ่ายเย็น ไปเล่นในป่า 
เข้าป่าปีนเขา พวกเราไม่กลัว  

ดึงแขนดันตัว อย่ากลัวรีบปีน 
โยนลูกสูงลิ่ว หมุนต้ิวลงมา 

อ้าปากแหงนหน้า เล่นโยนลูกยาง 
ผูกเชือกชายผ้า หาก้อนหินถ่วง  

โยนสูงปล่อยร่วง เป็นร่มชูชีพ 
ตัดไม้แห้งมา หลังคาเตรียมไว้ 

บ้านบนตน้ไม้ สร้างให้แข็งแรง 
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กินข้าวกลางป่า ปลาแห้งพริกเกลือ 
เก็บลูกมะเดื่อ จิ้มน้ําพริกกิน 

เล่นโหนเถาวลัย ์ โห่ร้องลั่นป่า 
โยนตัวลงมา ย่อขาให้ดี 

ช่วยแกว่งช่วยไกว แกว่งไปแกว่งมา 
เล่นแกว่งชิงชา้ กลางป่าสนุกดี 

เล่นต๊ิงต่างว่า  ในป่าเป็นเมือง 
นักดาบลือเลื่อง ฟันดาบสู้กัน 

คุณตาพักผ่อน เด็กเล่นซ่อนหา 
นับแล้วหันมา หาเพื่อนให้เจอ 

ลิงเกาะต้นไม้ อย่าให้ใครชิง 
เด็กเล่นเป็นลิง ไล่ว่ิงชิงหลัก 

ถึงเวลากลับบ้าน นับเพื่อนให้ครบ 
เพราะสามเล่มจบ4 ครบชุด “เล่น” เอย 

อธิบายคําศัพท์จากนิทาน 
ปีนเขา 
เด็กๆ ชอบผจญภัย ภูเขาสูงแค่ไหนก็อยากปีน เพราะท้าทาย เขาว่าย่ิงสูงยิ่งใกล้ท้องฟ้า มองลงเห็น

โลกกว้าง ใครคิดว่าปีนขึ้นไม่ไหว เพื่อนๆ ช่วยให้กําลังใจ ปีนป่ายถึงยอดเขาด้วยกัน 
โยนลูกยาง 
ในป่ามีลูกไม้มากมายให้เล่น ต้นยางสูงใหญ่แหงนมองคอตั้งบ่า ดูลูกยางปลิดขั้วลอยลงมา ปีกหมุน

ต้ิวราวกับเครื่องบิน ปีกหมุนกระจายเต็มฟ้า เด็กๆ เก็บลูกยางมาเป็นกอบเป็นกํา แล้วโยนลูกยางขึ้นฟ้า  
ลูกยางลอยลงมา ปีกหมุนต้ิว 

ร่มชูชีพ 
เด็กๆ พกเชือกเส้นเล็กๆ กับผ้าเช็ดหน้ามาด้วย ตัดเชือกยาวสักสี่คืบให้ได้สี่เส้น ผูกเชือกทั้งสี่เส้นกับ

มุมผ้าเช็ดหน้า ปลายเชือกสี่เส้นห้อยลงมา หาก้อนหินมาแล้วมัดด้วยเชือกถ่วงไว้ แค่นี้ก็จะได้ร่มชูชีพ โยน
สูงขึ้นฟ้า ผ้าเช็ดหน้ากางออกแล้วลอยลงมา…สนุกดี 

บ้านบนต้นไม้ 
“สร้างบ้านบนต้นไม้ดีกว่า” แค่คิดก็สนุกแล้ว เด็กๆ ฝันที่จะสร้างบ้านบนต้นไม้ จึงชวนกันสร้างฝัน

ให้เป็นจริง ดีที่คุณตามาด้วย เพราะคุณตาชอบช่วยเด็กๆ คุณตาตัดก่ิงไม้แห้งแปลงเป็นฝา เป็นพื้น เป็น
หลังคา ไม่นานบ้านบนต้นไม้ก็สําเร็จ เพราะเด็กๆ กับคุณตาช่วยกัน 

กินข้าวกลางป่า 
เมื่อเล่นกันสารพัดก็ต้องเหนื่อยและหิวเป็นธรรมดา แต่อาหารกลางวันมื้อนั้นไม่ธรรมดา เพราะ

เรียกว่า “กินข้าวกลางป่า” อร่อยกว่าปกติ ทั้งบรรยากาศร่มรื่น จะนั่งกินบนพื้น กินบนขอนไม้ หรือใครจะ
ขึ้นไปกินข้าวที่บ้านบนต้นไม้ก็ได้ คุณตาสอนให้เด็กๆ เก็บผักกลางป่ามากินกับน้ําพริก ทั้งลูกมะเดื่ออ่อน  
ผักกูด ผักหวานป่า อาหารมื้อนี้อร่อยจริงๆ 

                                                           
4 เรื่องเล่นในป่าเป็นเรื่องหนึ่งในหนังสือชุดเล่นตามธรรมชาติ ซ่ึงประกอบด้วยเรื่องเล่นกลางแจง้ เล่นริมน้ํา และเล่นในป่า 
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ชิงช้า 
เชือกเส้นใหญ่เตรียมมา ท่อนไม้ก็ช่วยกันหา ใครปีนต้นไม้เก่งก็ปีนไปที่ก่ิงก้านใหญ่ หย่อนเชือกลง

มา คนข้างล่างช่วยกันผูกเชือกกับท่อนไม้เป็นชิงช้าช่วยกันแกว่ง แบ่งกันนั่ง นั่งชิงช้าแกว่งไกวใจหวิวๆ แต่ก็
สนุกดี 

โหนเถาวัลย์ 
เถาวัลย์ห้อยย้อยระย้าลงมาจากกิ่งไม้ใหญ่ เด็กๆ เลือกเถาวัลย์ให้ดีว่าไม่เปราะไม่เป่ือย จากนั้นจับ

เถาวัลย์ให้แน่น โหนแล้วเหว่ียงตัวไปข้างหน้า ถ้าส่งเสียงโห่ด้วยก็ย่ิงสนุก…เถาวัลย์เหวี่ยงไปสุดแรง เด็กๆ 
ปล่อยมือลงมา ทําเข่าชิด แล้วย่อขาลงมาบนพื้นอย่างปลอดภัย โหนเถาวัลย์เล่นเหมือนธรรมดาๆ แต่ต้องใช้
ความกล้า ความแข็งแรงของมือและขา ฝึกความอดทน 

ซ่อนหา 
ในป่ามีที่ให้ซ่อนให้แอบมากมาย จึงชวนกันเล่น “ซ่อนหา” ใครเป็น “คนหา” ต้องปิดตาแล้วนับ

หนึ่ง…สอง…สาม…จนกว่าเพื่อนๆ ไปซ่อนตัวหมด “คนหา” จึงเปิดตา แล้วออกตามหาเพื่อนให้เจอ คนไหน
ซ่อนตัวไม่ดี “คนหา” หาเจอจะถูก “โป้ง” ใครแอบได้ดี แล้วมีโอกาสว่ิงมาแตะตัว “คนหา” แล้วร้อง 
“แปะ” ก็จะรอดตัวไป 

ฟันดาบ 
ก่ิงไม้ระเกะระกะกลางป่า เก็บเอามาทําเป็นดาบ เล่นฟันดาบ ดูเหมือนต่างฝ่ายต่างทําร้ายกัน แต่ที่

จริงนั้นเล่นฟันดาบต้องใช้ความระมัดระวัง รักษาจังหวะให้ดี จะฟันจะตีต้องประสานกัน เล่นฟันดาบจึงไม่
อันตราย 

ลิงชิงหลัก 
ต้นไม้หลายต้น เด็กๆ ทุกคนจองแล้วยืนเกาะไว้ ที่เหลือหนึ่งหรือสองคนเป็น “ลิง” ยืนตรงกลาง 

แล้วร้องว่าใครไม่เปลี่ยน…เป็น” เด็กที่ต้นไม้ต้องวิ่งเปลี่ยนไปเกาะต้นอื่น คนที่เป็น “ลิง” ต้องวิ่งแย่ง ใคร
แย่งไม่ทันเป็น “ลิง” ลิงชิงหลัก เด็กๆ ต้องอาศัยจังหวะ อาศัยความเร็วว่ิงชิงหลักเป็นของตัวเอง แต่ไม่
สามารถเกาะหลักอย่างถาวร ต้องเปลี่ยน ต้องวิ่ง ต้องชิงหลัก จึงจะสนุก 

การนําเรื่องเล่นในป่ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การนําเรื่องเล่นในป่ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียน ครูผู้สอนควรถามนักเรียน

เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและฝึกให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์จากเนื้อเรื่องดังกล่าว ซึ่งการตั้งคําถาม
ของครูนั้นควรประกอบด้วยคําถามที่ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อเรื่องที่ได้รับฟัง และ
คําถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีตัวอย่าง ดังนี้ 

1. จากเรื่องเล่นในป่า เด็กในเรื่องเล่นอะไรบ้าง (เล่นโยนลูกยาง, เล่นร่มชูชีพ, เล่นโหนเถาวัลย์, 
เล่นแกว่งชิงช้า, เล่นฟันดาบ, เล่นซ่อนหา และเล่นลิงชิงหลัก) 

2. จากเรื่องเล่นในป่า นักเรียนรู้จักหรือเคยเล่นอะไรบ้าง และนักเรียนชอบเล่นอะไรมากที่สุด 
เพราะเหตุใด 

3. จากเรื่องเล่นในป่า นักเรียนคิดว่าการเล่นชนิดใดควรเล่นในป่า และการเล่นชนิดใดไม่ควรเล่น
ในป่า เพราะเหตุใด 

4. ให้นักเรียนเขียนภาพบ้านบนต้นไม้ พร้อมอธิบายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
5. ถ้านักเรียนมีโอกาสเข้าไปในป่า นักเรียนจะนําอาหารอะไรไปรับประทานในป่า 
6. ถ้านักเรียนมีโอกาสเข้าไปในป่า นักเรียนจะหาอะไรจากป่ามารับประทาน 
7. ถ้านักเรียนมีโอกาสเข้าไปในป่า นักเรียนจะทํากิจกรรมหรือเล่นอะไรในป่ากับเพื่อนๆ บ้าง 
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ภายหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องเล่นในป่า ครูอาจจะนํานักเรียนเข้าไปเล่นหรือทํากิจกรรม
ในป่า ทั้งนี้ จะต้องมีการวางแผนเลือกการเล่นหรือกิจกรรม และทําข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นจากการเข้าไปเล่นหรือทํากิจกรรมในป่า และภายหลังจากเสร็จสิ้นการเล่นหรือทํากิจกรรมในป่า 
ครูอาจให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่แต่ละคนได้รับ 

นิทานเรื่องนางไม้ฝึกหัดกับปีศาจพเนจร  
กาลครั้งหนึ่ง ที่นครกินไฟซึ่งสว่างไสวทั้งวันทั้งคืน ผู้คนในนครติดแสงสว่าง จนไม่อาจไปไหนมาไหน

ในความมืด ชาวนครกินไฟเข้าป่าตัดไม้มาทําฟืนและคบไฟจนป่าใกล้หมด พวกเขาทําให้กลางคืนสว่างไสว 
ด้วยการจุดคบไฟทันทีที่ตะวันลับยอดไม้ ไม่มีซอกมุมใดของนครที่เงามืดสามารถย่างกรายเข้ามาได้ 
 ปีศาจตนหนึ่งอยู่ในป่าลึกนอกเมือง เขากินความกลัวของผู้คนเป็นอาหารหลัก เมื่อไม่อาจเข้าไป
หลอกหลอนผู้คนในความสว่าง เขาจึงอดอยากหิวโซ 
 ปีศาจร่อนเร่พเนจรหาที่อยู่ใหม่ เขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าที่เหลือต้นไม้อยู่ประปราย ขณะที่กําลัง
หิวจนตาลาย เขาก็เห็นนางไม้น้อยกําลังร่ายมนต์อยู่ลําพัง เขาตรงเข้าไปหาทันที 
 “แฮ่… กลัวฉันไหม ฉันคือปีศาจพเนจร” เขาพยายามทําหน้าตาให้น่ากลัวที่สุด 
 นางไม้ชงโคเหลือบตามอง อย่าว่าแต่กลัวเลย เธอไม่แยแสสักนิด 
 “อย่ามายุ่งกับฉัน ฉันกําลังฝึกคาถางอกงาม” 
 “อะไรคือคาถางอกงาม” เขาซัก 
 “คาถาที่ช่วยให้ต้นไม้งอกงามนะสิ” เธอตอบ แล้วรําพึงเศร้าๆ ว่า “ป่านี้เหลือต้นไม้น้อยเต็มที
แล้ว” 
 “ดี เธอร่ายคาถาบ่อยๆ นะ ฉันจะได้อาศัยเงามืดในป่าอยู่ด้วยคน” 
 “ฉันเป็นแค่นางไม้ฝึกหัด ยังใช้คาถาไม่เป็น” เธอเศร้าไปกว่าเดิม ปีศาจพเนจรใจอ่อน เขานั่งลง
ข้างๆ นางไม้ชงโค 
 “ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ หรอก แม่ฉันสอน” ปีศาจพเนจรปลอบ “กว่าฉันจะหลอกคนเป็นก็หัดอยู่
นาน เธอยังเด็กฝึกบ่อยๆ อีกหน่อยก็ร่ายคาถาได้คล่องเอง ไม่ง้ันพวกมนุษย์ตัดไม้หมดป่า เธอจะไม่มีที่อยู่
นะ” เขาขู่ 
 “เชิญตัดกันเข้าไปเถอะ” นางไม้ชงโคบอก “ถ้าไม่มีต้นไม้พวกมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน” 
 “ฉันไม่เชื่อ” ปีศาจพเนจรเถียง “ย่ิงไม่มีต้นไม้พวกเธอนั่นแหละจะไร้บ้าน” 
 “มนุษย์คนสุดท้ายจะตายก่อนที่ต้นไม้ต้นสุดท้ายจะล้ม เมื่อไร้มนุษย์ ไม้ต้นสุดท้ายที่ยังอยู่จะแพร่
พันธ์ุต่อไป นี่คือคําทํานายของอาณาจักรนางไม้ที่เล่าขานกันมานานก่อนที่มนุษย์จะรู้จักไฟเสียอีก” 
 “แล้วปีศาจอย่างฉันละ” 
 “ปีศาจจะดับสูญเมื่อนครกินไฟรุ่งเรืองถึงขีดสุด จากนั้นนครแห่งนี้จะล่มสลาย” 
 ปีศาจพเนจรหน้าเศร้า “ฉันไม่อยากนั่งรอความตาย ฉันกําลังหาที่อยู่ใหม่ ที่ที่มีป่า มีเงามืดและมี
มนุษย์ให้หลอก ไม่ง้ันฉันจะอดตาย” 
 นางไม้ชงโคมองปีศาจพเนจรอย่างเข้าใจ “ฉันว่าเราไปปรึกษาราชินีของฉันดีกว่า ฉันก็ไม่อยากไร้
บ้าน ไม่อยากตาย ไม่อยากเป็นนางไม้คนสุดท้ายที่รอดชีวิตด้วย” 
 ราชินีนางไม้กําลังร่ายมนต์เรียกฝนอยู่กลางป่า พอขาดคําสุดท้าย เม็ดฝนก็พร่างพรมมาเหมือน
วาจานางศักด์ิสิทธ์ิ 
 ราชินีรับฟังปัญหาอย่างสงบ นางยิ้มน้อยๆ กล่าวแก่นางไม้ฝึกหัดและปีศาจพเนจรว่า 
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 “นครกินไฟเป็นหนึ่งในไม่ก่ีนครที่มนุษย์ตัดไม้ไปใช้โดยไม่คิดถึงอนาคต แต่ยังมีอีกหลายนครที่
มนุษย์อยู่กับป่าอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน นางไม้น้อยเอ๋ย เราจะส่งเจ้าไปเรียนรู้ที่หุบเขาห่มป่าที่นั้นแหละ
เหมาะแก่การฝึกฝนของนางไม้เล็กๆ นครกินไฟไม่เหมาะแก่การเรียนรู้ มันเป็นสมรภูมิรบ มีแต่นางไม้และ
เทพารักษ์ที่แก่กล้าเท่านั้นจึงจะพิทักษ์ป่าไว้ได้” ราชินีลูบไล้เมล็ดไม้ที่กําลังผลิใบอย่างทะนุถนอม “กว่าไม้
จะโตได้สักต้นแสนยาก เพราะมันต้องต่อสู้กับความแห้งแล้งของจิตใจมนุษย์” นางถอนใจ หันมาบอกปีศาจ
พเนจรว่า 
 “เจ้าไปด้วยก็ได้นะปีศาจพเนจร หุบเขาห่มป่าอาจเหมาะกับเจ้า แต่เจ้าต้องเลิกหลอกหลอนมนุษย์
และกินความหวาดกลัวเป็นอาหาร สิ่งทีจะทําให้อ่ิมหนําสําราญมีมากมายเจ้าจงไปดูเถิด” 

ราชินีนางไม้โบกมือ พริบตาเดียวนางไม้ฝึกหัดและปีศาจพเนจรก็พบตัวเองอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ 
หุบเขาห่มป่า เย็นสบาย สงบ มีเสียงแผ่วเบาของสายลม เสียงสายน้ํากระซิบกับโขดหิน เสียงนก

ร้องเพลงอ่อนหวาน เสียงแมลงกรีดปีก นางไม้ชงโคและปีศาจพเนจรไม่เคยได้ยินเสียงเหล่านี้ในนครกินไฟ 
 “สวัสดี” เสียงทักทายทําให้ทั้งสองสะดุ้ง “ฉันคือผู้ดูแลเจ้า” นางไม้อาวุโสปรากฏกายขึ้นอย่าง
ไร้สุ้มเสียง “เรียกฉันว่าป้าตะเคียนก็ได้ ยินดีต้อนรับสู่หุบเขาห่มป่า” 
 “ป่าใหญ่โตร่มรื่นเหลือเกินค่ะป่าตะเคียน” นางไม้น้อยกล่าวอย่างต่ืนเต้น “ป้าทําได้ยังไงคะ” 
 “นางไม้ไม่สามารถใช้เวทมนต์อย่างเดียวให้เกิดป่าได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากมนุษย์”  
ป้าตะเคียนอธิบาย “หากต้นไม้งอกงาม แล้วมนุษย์เข้าเหยียบยํ่าทําลาย ไม่เห็นคุณค่าไม่คิดถึงอนาคต ป่าก็
ย่อยยับ หากไร้มนต์นางไม้ป่าก็ไร้ชีวิต การดูแลรักษาป่าของมนุษย์ร่วมกับเวทมนต์นางไม้ทําให้ป่าสมบูรณ์ 
จงต้ังใจฝึกฝนเถิด” นางไม้อาวุโสกล่าวอย่างเมตตา 
 ขณะเดียวกันมีเด็กชายหญิงสองคนเดินเข้าป่ามาพร้อมกับตะกร้าสะพายหลังปีศาจพเนจรทําท่าจะ
ถลันเข้าไปหา เขาหิวมากเขาต้องหลอกคนให้หายหิว 

“อย่านะ ปีศาจ เจ้าอยากให้มนุษย์พากันหวาดกลัวแล้วพากันตัดไม้มาจุดไฟสว่างไสวเหมือนนคร
กินไฟอีกรึ เจ้าดูโน่น พวกเขายกมือไหว้เจ้าด้วยความเคารพ เจ้ายังจะหลอกเขาได้ลงคอรึ” นางไม้ตะเคียน
ปราม 

เด็กน้อยทั้งสองไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา ปีศาจพเนจรสัมผัสได้ถึงกระแส ความอ่อนน้อมยําเกรงนั้น เด็ก
ทั้งคู่แยกย้ายกันออกไปหาอาหารในป่า เด็กหญิงหาเห็ดเก็บผักกูดที่ริมห้วย เด็กชายขุดหน่อไม้ใส่ตะกร้า เด็ก
ทั้งสองยิ้มหัวเล่นกันไปพลางอย่างมีความสุข 

“แปลก… ฉันรู้สึกหายหิว ไม่คิดเลยว่าจะมีมนุษย์ที่ไหนเคารพบูชาภูตผีปีศาจอย่างนี้” ปีศาจพเนจร
พึมพํา 

นางไม้ตะเคียนพานางไม้ฝึกหัดและปีศาจพเนจรสํารวจรอบหุบเขาห่มป่า บ้านเรือนหลังน้อยของ
ชาวบ้านปลูกง่ายๆ ด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยตับใบพลวง ตกค่ํา มีเตาไฟส่องแสงวับแวมให้ทั้งความสว่างและ
ความอบอุ่น ไม่จําเป็นต้องสว่างไสวจนกลบรัศมีดาว 

ทั้งคู่เห็นผู้คนกราบไหว้ผีป่า บูชาผีน้ํา ขอบคุณผีไฟ ปีศาจพเนจรได้เรียนรู้ว่ายังมีอาหารอื่นที่ 
อ่ิมอร่อยกว่าความกลัวของผู้คน นั่นคือ ความเคารพยําเกรงและสํานึกในคุณของพวกเขาที่ชาวหุบเขาห่มป่า
แสดงออก 

“ฉันอยากอยู่ที่นี่” ปีศาจพเนจรประกาศ 
“ฉันก็ชอบที่นี่ ฉันจะเร่งฝึกคาถา เพื่อให้โลกนี้มีที่อยู่สําหรับบรรดาภูตผีและนางไม้” นางไม้ชงโค

บอกอย่างมุ่งมั่น 
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 คืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่นางไม้ชงโคนอนหลับอย่างมีความหวัง เป็นคืนแรกของการ
พเนจรที่ปีศาจหลับตาลงอย่างอิ่มอกอิ่มใจที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ของป้าตะเคียน 
 วันหนึ่ง ขณะกําลังฝึกร่ายคาถางอกงาม นางไม้ชงโคและปีศาจพเนจรได้ยินเสียงเอะอะเฮฮาดังลง
มาจากภูเขา ป้าตะเคียนพาทั้งสองไปดู เห็นชาวบ้านทําอะไรบางอย่างร่วมกัน 
 “มนุษย์กวาดใบไม้ทําทางสยบไฟ” ป้าตะเคียนอธิบาย “หน้าแล้งมักเกิดไฟป่าขึ้นเสมอ ตาม
ธรรมชาติบ้าง ด้วยความเลินเล่อของมนุษย์บ้าง พอไฟลุกลามมาถึงทางสยบไฟก็ไม่มีเชื้อเพลิง ป่าที่ทําทาง
สยบไฟล้อมรอบก็ปลอดภัย” นางไม้น้อยไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะมีมนุษย์ที่ไหนอุตสาหะขนาดนี้ เพื่อ
คุ้มครองป่า… บ้านของเธอ 
 “หนูอยากให้คนที่นครกินไฟมาเห็นจัง” เธอบอก 
 “พวกเขารู้อยู่เต็มอกว่ามีคนรักษาป่า แต่พวกเขาก็มักตําหนิผู้คนเหล่านี้ว่าตัดไม้ทําลายป่า ทันทีที่
ฝนฟ้าวิปริต ไม่ว่าจะฝนแล้งหรือน้ําท่วม” 
 “ทั้งๆ ที่พวกเขาทําลายป่ารอบนครตัวเองไปจนหมดแล้วหรือค่ะ” นางไม้ชงโคแปลกใจ 
 “ใช่” ป้าตะเคียนตอบ “แถมยังไม่เว้นที่ไว้ปลูกต้นไม้สักต้นพวกเขาคิดว่าไม้ในหุบเขาห่มป่า 
เทือกเขามรกตและทุกหนทุกแห่งเป็นสมบัติส่วนรวม ความเห็นแก่ตัวของชาวนครกินไฟนี่แหละ ที่ทําให้
ราชินีของเราและเทพารักษ์ผู้ใหญ่ต้องทํางานหนัก” 
 “หนูอยากกลับไปช่วยพวกเรา” นางไม้น้อยกล่าว 
 “เจ้าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ ถ้ารู้ว่าที่นี่มีความสําคัญเพียงไร” ป้าตะเคียนบอกยิ้มๆ แล้วถามว่า 
 “คาถางอกงามของเจ้าได้ผลหรือยัง” 
 “หนูเสกให้ใบอ่อนผลิได้แล้วค่ะ” นางไม้น้อยบอกอย่างต่ืนเต้น 

“ทีนี้ก็มนต์เรียกฝน” ป้าตะเคียนบอก “เมล็ดต้องการความชุ่มช้ืน คาถางอกงามจะไร้ประโยชน์
หากมนต์เรียกฝนไม่ได้ผล” 

 “ฝนเอ๋ยมาเถิดมา พร่างพรมลงมาเปน็นิจศีล 
ป่าใหญ่จะได้ชุ่มช้ืน ผู้คนมีอาหารกิน 
เมล็ดไม้ผลใิบ รากอ่อนชอนไชลงดิน 
รากไม้ดูดซับน้ํา ใบเขียวปรุงอาหาร 

น้ําจะผุดจากตา ไหลมาเป็นธารหลั่งริน 
ธารน้อยไหลมารวมกัน แบ่งบันให้คนด่ืมกิน 

ขอบคุณ ขอบคุณสายฝน 
ขอบคุณเบื้องบนที่ให้ฝนมา” 

 จริงดังที่ป้าตะเคียนบอกว่า ในป่าที่ชุ่มช้ืนฝึกมนต์เรียกฝนไม่ยาก เมื่อสิ้นเสียงท่องมนต์ของนางไม้
ชงโคไม่นานนัก ฝนก็เริ่มพรําลงมา 
 น้ําไม่เพียงแต่ทําให้ป่าชุ่มช้ืนเย็นสบาย ต้นไม้งอกงามเท่านั้น รากไม้ในป่ายังดูดซับน้ําไว้แล้วค่อยๆ 
ปล่อยให้ผุดออกมาจากตาน้ําเป็นลําน้ําสายเล็กๆ 
 “น้ําจากหุบเขาห่มป่านี่แหละที่ไหลไปถึงนครกินไฟ” ป้าตะเคียนอธิบาย” 
 “แต่แม่น้ําที่นั่นใหญ่โตและกว้างมากนะค่ะ” นางไม้น้อยแปลกใจ 
 “ธารน้ําสายเล็กจากหุบเขาห่มป่า รวมกับสายเล็กๆ จากเทือกเขามรกต รวมกับสายเล็กๆ จากบ้าน
ป่าล้อมกลายเป็นสายใหญ่ ถ้าไม่มีสายเล็กก็ไม่มีสายใหญ่” นางไม้อาวุโสบอก 
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 ปีศาจพเนจรรู้สึกทึ่ง เขาตามไปดูว่าน้ําสายน้อยที่ไหลผ่านป่ามาจากที่ไหน…มันเป็นแค่ตาน้ําเล็กๆ 
ที่มีน้ําผุดออกมาไม่ขาดสาย 
 “วิเศษมาก” เขาอุทานเมื่อเห็นอะไรบางอย่าง “ฉันรู้แล้วว่าฉันควรอยู่ตรงไหน นางไม้ชงโค” เขา
ร้องบอกอย่างต่ืนเต้น 
 ใต้ไม้ตะเคียนสูงใหญ่หลายต้นเหนือตาน้ํามีบ้านหลังน้อยใหม่เอี่ยม ยังไม่มีเจ้าของ ชาวบ้านที่ 
หุบเขาห่มป่าเขามาตั้งให้ผีต้นน้ําอยู่ตามความเชื่อของพวกเขา 
 “ดี เธอดูแลป่าต้นน้ําให้ดีนะ เพราะมันสําคัญที่สุด มันให้สายน้ําไหลไปถึงนครกินไฟ ตราบใดที่มีน้ํา
นครกินไฟก็ไม่แห้งแล้งแน่ ฉันจะใช้คาถางอกงามกับมนต์เรียกฝนให้ป่าแห่งนี้สมบูรณ์และชุ่มช้ืนตลอดไป” 
 ต้ังแต่นั้นมา ปีศาจพเนจรก็เลิกพเนจร เขากลายเป็นปีศาจต้นน้ําเฝ้าดูแลรักษาป่าให้รอดพ้นจาก 
ภัยธรรมชาติ ไม่ให้มนุษย์เข้ามารุกราน ตอนนี้เขาเปลี่ยนมากินความเคารพศรัทธาของชาวบ้าน ทุกครั้งที่มี
ใครเข้ามาหาพืชผักสมุนไพรในป่า ผู้คนจะยกมือไหว้ขออาหารจากป่าไปเลี้ยงปากท้อง ขอสมุนไพรไปรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ ขออภัยหากล่วงเกินเขา ปีศาจต้นน้ํามีความสุขมาก 
 ส่วนนางไม้ชงโคก็ไม่ใช่นางไม้ฝึกหัดอีกต่อไป เธอสามารถใช้เวทมนต์คาถาได้ดังใจ เธอสมัครใจจะ
อยู่หุบเขาห่มป่าต่อไป เธอรู้ว่าป่าแห่งนี้มีความสําคัญเพียงไร เธอรู้ว่าน้ําจากหุบเขาแห่งนี้ไหลไปหล่อเลี้ยง
ผู้คนไกลถึงนครกินไฟ เธอหวังว่าสายน้ําจะช่วยให้เมล็ดไม้ผลิใบหยั่งรากลงบนผืนดินและจิตใจที่แห้งผาก
ของชาวนครกินไฟ ให้ป่ากลับมาห่มคลุมนครกินไฟอีกครั้ง 
 เธอหวังว่าเช่นนั้น 
 เราจะช่วยให้เธอสมหวังได้ไหมนะ? 

กระบวนการเรียนรู้ด้วยละคร 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยละคร มิใช่การฝึกให้เด็กแสดงละครหรือเป็นนักแสดงที่เก่งกาจ เครื่องแต่ง

กายหรูหราหรือฉากยิ่งใหญ่ตระการตา ก็ย่ิงมิใช่จุดประสงค์ หากคํากล่าวว่าชีวิตคือละครนั้นถูกต้อง ละครก็
คือชีวิตที่บูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน 

อะไรคือละคร 
 ละครเป็นศิลปะการเล่าด้วยการแสดง มีฉาก มีตัวละคร และเหตุการณ์ที่ดําเนินไปซึ่งจะต้องมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น เป็นปมปัญหาที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเรื่องราวต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ เกิดความประทับใจ 
จดจํา และส่งผลให้เกิดการคิดต่อเนื่องต่อไป สําหรับผู้เล่นละครก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้ฝึกได้ใช้ทักษะ
และความสามารถอย่างรอบด้าน 

ละครเพื่อการเรียนรู ้
 ละครเพื่อการเรียนรู้เป็นวิธีการหรือโปรแกรมทางการศึกษาที่มุ่งก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบค้นพบด้วยตนเองผ่านกระบวนการของศิลปะการละครรูปแบบต่างๆ เช่น ละครสร้างสรรค์ (Creative 
Drama) ละครใบ้ หรือแม้แต่สื่อพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง ฯลฯ โดยไม่คํานึงถึงความสมบูรณ์ในแง่ศิลปะการ
ละครมากไปกว่ากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้กระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะต้องนําไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และการเจริญเติบโตทางด้านจิต
วิญญาณของผู้เรียนอย่างมีดุลยภาพและมีบูรณาการในตนเอง  

วัตถุประสงค์ของละครเพื่อการเรยีนรู ้ได้แก่ 
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความรู้เรื่องสุนทรียศาสตร ์
- พัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดและวิจารณญาณ 
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- พัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
- พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
- พัฒนาความรู้สึกทางศีลธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณ 
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน 

วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) 
ความหมาย 
วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและ 
บทละครที่ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง ทําให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา และสามารถทําให้ทั้งผู้แสดงและ
ผู้ชมเกิดความเข้าใจและจดจําเรื่องนั้นได้นาน 

วัตถุประสงค์ 
วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของเรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้ 

ประจักษ์ชัดด้วยตาตนเอง ทําให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน และจดจํา
ได้นาน 

องค์ประกอบสําคัญ (ที่ขาดไม่ได้) ของวิธีสอน 
1. มีบทละคร คือเรื่องที่มีเนื้อหาและบทพูดหรือบทแสดงกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วต้ังแต่ต้นจนจบ 
2. มีการแสดงตามบทที่กําหนด และมีการชมและสังเกตการแสดง 
3. มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง การแสดงของผู้รับบทบาทต่างๆ 
4. มีการสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้จากการแสดงและชมการแสดง 
ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไม่ได้) ของการสอน 
1. ผู้สอน/ ผู้เรียนเตรียมบทละคร 
2. ผู้เรียนศึกษาบทละครและเลือก (หรือผู้สอนกําหนด) บทบาทท่ีจะแสดง 
3. ผู้เรียนศึกษาบทที่จะแสดงและซ้อมการแสดง ผู้สอนให้คําแนะนําในการชมการแสดงแก่ผู้เรียนที่

เป็นผู้ชม 
4. ผู้สอนและผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับการแสดง เช่น เครื่องแต่งกาย ฉาก เฟอร์นิเจอร์ 
5. ผู้เรียนแสดงหรือชมการแสดง 
6. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผู้เล่น เรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง และสรุป

การเรียนรู้ที่ได้จากการแสดง 
เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วิธีสอนโดยการแสดงละครให้มีคุณภาพ 
การแสดงละครเพื่อการเรียนรู้ มีหลายแบบ ดังนี้ 
ก. การแสดงละครแบบเป็นทางการ หรือ การแสดงนาฏการ (dramatization) เป็นการแสดง

ละครที่มีการเตรียมบทละครตั้งแต่ต้นจนจบไว้ และผู้แสดงจะต้องมีการซักซ้อมการแสดงก่อนการแสดง จน
ผู้แสดงสามารถแสดงได้ตามบท และมีการจัดฉาก จัดเวที ให้ดูสมจริง ตัวอย่างการแสดงนาฏการที่นิยมกัน
มากได้แก่ การแสดงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ หรือชีวประวัติของบุคคลสําคัญๆ เป็นต้น 

ข. การแสดงละครแบบไม่เป็นทางการ หรือเรียกสั้นๆ ได้ว่า เป็นการแสดง (acting) เป็นการ
แสดงเรื่องราวหรือเหตุการณ์สั้นๆ เฉพาะจุดเฉพาะประเด็น เพื่อช่วยทําให้เรื่องราว/เหตุการณ์/ประเด็น 
เหล่านั้น มีความกระจ่างชัดขึ้น การแสดงแบบนี้ ผู้สอนสามารถใช้สอนสอดแทรกในการเสนอเนื้อหาสาระ
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ต่างๆ ได้มาก เช่น การแสดงวิธีการจัดโต๊ะอาหาร การแสดงพิธีแต่งงาน พิธีทําขวัญ วิธีการผายปอด วิธีการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย วิธีการป้องกันตัว ตลอดจนการแสดงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในอาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น 

ค. การแสดงละครใบ้ เป็นการแสดงที่ผู้แสดงใช้การแสดงออกทางท่าทางสื่อความหมายเรื่องราว
ให้ผู้ชมเข้าใจ โดยไม่ใช้ภาษาพูดเลย แต่อาจมีการใช้การบรรยายประกอบท่าทางได้ เพื่อช่วยให้ผู้ชมมีความ
เข้าใจมากขึ้น เช่น การแสดงละครใบ้สื่อความหมายเกี่ยวกับปรัชญาในการดํารงชีวิต ความคับข้องใจ การ
แก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น 

ง. การแสดงละครเลียนแบบ เป็นการแสดงที่ผู้แสดงพยายามแสดงลักษณะท่าทางเลียนแบบ
บุคคล สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ เช่น การแสดงละครเลียนแบบดารา นักร้อง นักพูด ที่มีช่ือเสียง การแสดง
ท่าทางและเสียงร้องเลียนแบบสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว สิงโต นกต่างๆ หรืออาจแสดงเลียนแบบกลไก
ทํางานของสิ่งของต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ รถไฟ รถเมล์ เครื่องบิน เป็นต้น 

จ. การแสดงละครล้อเลียน เป็นการแสดงละครที่มีเนื้อหาสาระเสียดสีบุคคล สังคม เรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเน้นเจตคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมใด ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยการแสดงถึง
ความไม่ชอบด้วยเหตุและผลของสิ่งนั้น เช่น การแสดงละครล้อเลียนพฤติกรรมทางการเมืองของ
นักการเมือง การแสดงละครล้อเลียนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางสังคม เป็นต้น 

ฉ. การแสดงการเชิดหุ่นละคร เป็นการแสดงที่ผู้แสดงใช้หุ่นหรือวัสดุอ่ืนๆ เป็นตัวแทนตนในการ
แสดงออก ผู้แสดงจะไม่ปรากฏกายหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้เห็น แต่จะเชิดตัวหุ่นให้แสดงตามท่ีตน 
ปรารถนา ซึ่งก็คือ การเชิดหุ่นให้แสดงตามบทและเรื่องราวที่ได้เตรียมไว้ หุ่นที่ใช้ในการแสดงมีมากมาย
หลายประเภท เช่น หุ่นกระบอก หุ่นนิ้วมือ หุ่นสวมมือ หุ่นเสียบไม้ หุ่นหนังตะลุง หุ่นดิน เป็นต้น  
หุ่นดังกล่าวอาจเป็นหุ่นรูปคน หุ่นรูปสัตว์ หรือหุ่นรูปสิ่งของต่างๆ หุ่นเหล่านี้เป็นตัวแทนในการแสดงออก
ทางท่าทางของผู้แสดง แต่ผู้แสดง (ผู้เชิดหุ่น) ยังเป็นผู้แสดงออกทางบทพูดอยู่ หรือในบางกรณีที่ผู้เชิดหุ่นยัง
ไม่ชํานาญ อาจมีผู้แสดงหลายคน เช่น คนหนึ่งเป็นผู้เชิดหุ่น อีกคนหนึ่งเป็นผู้พากย์ ผู้แสดงบทพูด อาจมีคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ แล้วแต่ความสามารถของผู้แสดง 

การแสดงละครไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด หากจะให้มีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ ผู้สอนควรมีการเตรียมการและดําเนินการอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

1) การเตรียมบทละคร 
ผู้สอนและผู้เรียนควรมีการอภิปรายกันถึงวัตถุประสงค์ของการที่จะใช้ละครเป็นวิธีการเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ผู้เรียนควรมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวที่จะแสดง ผู้สอนอาจ
เตรียมบทละครให้ผู้เรียนแสดง โดยต้องเตรียมเนื้อหาการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ และต้องเตรียมบทละคร คือ
บทพูดของตัวละครต่างๆ หรืออาจให้ผู้เรียนช่วยกันเขียน ซึ่งในทั้งสองกรณี ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจําเป็นต้อง
ศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้เนื้อหา/เรื่องราวที่ตรงกับความเป็นจริงให้มาก
ที่สุด และอาจจําเป็นต้องแสวงหาบุคคลผู้มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาให้คําปรึกษา เช่น 
การแสดงละครทางประวัติศาสตร์ การแสดงละครทางวรรณคดี เป็นต้น การแสดงละครที่ใช้เป็นวิธีสอนนี้ 
จะแตกต่างจากการแสดงละครที่เป็นศิลปะการแสดง การใช้ละครในการเรียนรู้ ไม่จําเป็นต้องจัดทําทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้สมบูรณ์เหมือนความเป็นจริง แต่ต้องพิถีพิถันในจุดที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
จุดนั้นจะต้องเด่นชัด การแสดงในจุดนั้นต้องให้เห็นสาระที่ต้องการชัดเจน องค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นส่วน
เสริม ไม่จําเป็นต้องจัดทําให้สมบูรณ์ แต่ควรจะตรงตามความเป็นจริง ผิดกับละครที่เป็นศิลปะการแสดง
จะต้องทําทุกสิ่งให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
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2) การศึกษาบทละคร และเลือกบทบาทที่จะแสดง 
ผู้สอนและผู้เรียนควรช่วยกันเลือกว่าใครควรจะแสดงบทอะไร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

และความสามารถของผู้ เรียนกับบทที่จะแสดงควรจะเลือกผู้ที่มีบุคลิกลักษณะตรงกับเรื่อง และมี
ความสามารถที่จะตีบทแตก คือเล่นได้ดี เล่นได้ตรงกับเนื้อหาของเรื่องมากที่สุด เนื่องจากการแสดงละคร 
เน้นที่การให้ผู้เรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวที่ตรงกับเรื่องราวและความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้นผู้แสดงควรมี
ความเต็มใจที่จะแสดง เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด 

3) การศึกษาบท ซ้อมการแสดง เตรียมผู้ชม และเตรียมวัสดอุุปกรณ์สาํหรบัการแสดง 
เมื่อได้ตัวแสดงแล้ว ผู้แสดงแต่ละคนต้องศึกษาเรื่องราวและบทของตนเป็นพิเศษต้องพยายาม

จําบทของตนให้คล่อง เพื่อการแสดงจะได้ไม่ติดขัด และต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงร่วมกัน ในบางกรณีหลัง
การฝึกซ้อมอาจจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวแสดง หากพบว่า ผู้ที่เลือกไว้ไม่สามารถแสดงได้ดีพอที่จะสื่อ
ความหมายได้ตรงกับเรื่องราวหรือเนื้อหาอันเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน โดยปกติ การสอนด้วย
วิธีนี้ ผู้เรียนจะไม่ได้แสดงทั้งหมด ผู้ที่ไม่แสดงจะเป็นผู้ชมการแสดง และผู้ช่วยจัดการแสดง เช่น ทําหน้าที่
กํากับการแสดง บอกบท ช่วยจัดฉาก แต่งตัวผู้แสดง ช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการแสดง เป็นต้น ดังนั้น
ผู้สอนจึงควรจัดแบ่งงานตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน และให้คําแนะนําในการชมการแสดง
ว่า ควรสังเกตและให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องอะไรบ้าง จุดไหนบ้าง  

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว จึงเริ่มการแสดง ในขณะแสดง ผู้สอนและผู้ชมไม่ควรขัดการแสดง
กลางคัน และควรให้กําลังใจผู้แสดง โดยการต้ังใจชมการแสดง ปรบมือให้กําลังใจ ผู้ชมควรตั้งใจสังเกตการ
แสดงในจุดสําคัญที่ครูให้คําแนะนําเป็นพิเศษ และอาจจดบันทึกสิ่งที่สังเกตไว้เพื่อกันลืม ผู้แสดงก็ควรแสดง
ให้สมบทบาทมากที่สุด 

4) การอภิปรายเพื่อสรปุการเรยีนรู ้
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการแสดงละคร มุ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่

แสดง ผู้สอนใช้การแสดงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวนั้นๆ โดยได้เป็นเป็นภาพและการ
กระทําจริง ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและจดจําเรื่องนั้นได้อย่างดีและจดจําได้นาน ดังนั้นละครที่แสดง
ออกมา จึงควรสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงนั้นให้เห็นชัด การอภิปรายเพื่อการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งไปที่
เรื่องราวที่แสดงออกมา และการแสดงของผู้แสดงว่า สามารถแสดงได้สมจริงเพียงใด 

ข้อดีและข้อจํากัดของวิธีการสอนโดยใช้การแสดงละคร 
ข้อดี 
1) เป็นวิธีสอนที่ช่วยผู้เรียนได้เห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึ้นมา ทําให้การเรียนรู้มีความเป็นจริง และมี

ความหมายสําหรับผู้เรียน 
2) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง 
3) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ จํานวนมาก เช่น ทักษะการพูด การเขียน 

การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาข้อมูลความรู้ และการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
ข้อเสีย  
1) เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก ต้องมีการจัดเตรียมบทละคร และการแสดงที่ยุ่งยาก 
2) เป็นวิธีสอนที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ประกอบการแสดง ซึ่งอาจทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
3) เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการแสวงหาข้อมูล ที่ถูกต้องมาใช้ในการเขียนบท หากผู้สอนไม่มีข้อมูล

เพียงพอ หรือไม่สามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการได้ จะทําให้เรื่องราวหรือการแสดงไม่สมบูรณ์ 
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2. สื่อการเรียนรู/้ใบงาน 
 ผู้สอนสามารถจัดทําได้ตามความเหมาะสม 

3.การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที ่8 

 
 

แบบประเมินผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่8 ป่านีค้อืละคร 

 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 ป่านี้คือละคร 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ              
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9 เรารักทรัพยากร 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดเจตคติ ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ที่ดีที่มีต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนผ่านผลงานในรูปแบบต่างๆ 
2. เวลา 
 จํานวน 2 ช่ัวโมง 
3. สาระสาํคญั 

การบอกเล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประวัติ
นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ่ายทอดผ่านการเขียน            
(คําขวัญ เรียงความ บทเพลง กลอน) หรืออาจจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดหรือภาพถ่าย 
4. การจัดกิจกรรม 

ขั้นนํา 
1) ครูเปิดเพลงที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือเพลงที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ 

ให้นักเรียนฟัง (เช่น เพลงผู้เฒ่าจามู แห่งมูเสคี “ปกากะญอ” ของคาราบาว) 
2) ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง 
3) ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อคิดที่ได้จากเพลง ประเด็นที่ควรสรุป เพื่อ

นําไปสู่ขั้นต่อไป เช่น 
- เมื่อต้องการเล่าหรืออธิบายถึงเรื่องทรัพยากรป่าไม้ เราจะสามารถใช้วิธีการใดในการถ่ายทอด
ได้บ้าง (กรณีที่ครูยกมาเป็นการถ่ายทอดผ่านบทเพลง) 

ขั้นสอน 
1) ครูสมมติให้นักเรียนเป็นศิลปินผู้ย่ิงใหญ่ ที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้หรือความรู้สึกของนักเรียน

ที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ บุคคลที่ทําหน้าที่อนุรักษ์ป่า ฯลฯ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนภาพ การเขียนคํา
ขวัญ และบทเพลงหรือบทกลอน เป็นต้น 

2) ครูให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ แล้วสร้างสรรค์ผลงานพร้อมต้ังชื่อ
หัวข้อ (หรือครูอาจจะตั้งชื่อหัวข้อ แล้วให้นักเรียนเลือกว่าจะนําเสนอในรูปแบบใด) 

3) นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองพร้อมบอกแนวคิด ซึ่งนักเรียนในชั้นสามารถร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงานของเพื่อนๆ 

ขั้นสรุป 
1) ให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ และปลูกฝังความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
2) ให้นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน 

5. สื่อการเรียนรู ้
 5.1 เนื้อเพลง เพลงและเครื่องเล่น 
 5.3 กระดาษ และส ี
6. การวัดและการประเมินผล 
 6.1 การแสดงความคิดเห็น 
 6.2 ความถูกต้องและความคิดสร้างสรรค ์
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ความรูส้ําหรบัคร ู
1. สาระสาํคญั 
 เพลงผู้เฒ่าจามู แห่งมูเสคี “ปกากะญอ” ร้องโดย ยืนยง โอภากุล วงคาราบาว 

 เฒ่าจามู อยู่มาร้อยปี  เปิ้นเป็นหมอปี๋ บ่ฮู้นรกสวรรค ์
ฮู้ แต่ว่าป่า กําเนิดเป็นสายธาร  โค่นป่าสนวัดจันทร์ แม่แจม่ธารเหือดหาย 

 กว่าจะฮู้คิง แม่ปิงก็แห้งเหือด  นี่คือสายเลือด แห่งมูเส่ค ี
ดอยแห่งขุนน้ํา ป่าเขียวขจี  ดอยแห่งขุนผี ปันน้ําสู่นา ปกากะญอ 

 ป่าสนร่มเย็น เป็นต้นน้ําแม่แจ่ม  คืนนั้นจันทร์แรม โรงเลือ่ยรัฐต้ังรอ 
ใครเหวยบุกรุก ใครหวาใครหวัหมอ  ปกากะญอ สู้อยู่ป่าวัดจันทร์ อยู่ที่บ้านวัดจันทร์ 

(คอรัส) เหลาะ เหม่ เหม่ ผ ิเหลาะ ททีีซี เหลาะ เหม่ เหม ่ผิ เหลาะ ทีทีซ ี
  เหลาะ เหม่ เหม่ ผ ิเหลาะ ททีีซี เหลาะ เหม่ เหม ่ผิ เหลาะ ทีทีซ ี

 กวนไฟ ไฟดับ กวนน้ํา น้ําแห้ง  (กวนไฟ ไฟดับ กวนน้ํา น้ําแห้ง) 
กวนป่า ป่าแล้ง ฟ้าจะหล่นทับ 

 ข้ารู้วันหนึ่งข้าจะแพ้  เพราะคนต่างเผ่าเข้ามามากมาย 
ลูกหลานของขา้ได้สูญหาย  หนุ่มสาวออกไปขายแรงและขายตัว 

 ลงเขา เข้าเมืองไม่กลับมา  ทิ้งป่าระงมถมไปทั่ว 
เลื่อยเครื่องกังวานน่าหวาดกลัว  ฟ้าถล่มครอบครัวปกากะญอ 

(คอรัส) ปกากะญอ ปกากะญอ ปกากะญอ แห่งมูเสค่ี 

 ชีวิตผู้คน งามด้วยน้ําและดิน  ป่าเขาเป็นถิ่น น่าถนอมใช ้
ปกากะญอ คนป่ามีหัวใจ  กับคนเมืองศิวิไลซ ์คุณว่าใครรุกป่า  คุณว่าใครรักป่า 

(คอรัส) ปกากะญอ ปกากะญอ ปกากะญอ แห่งมูเสค่ี 

 เหลาะ เหม่ เหม่ ผ ิเหลาะ ททีีซี  เหลาะ เหม่ เหม ่ผิ เหลาะ ทีทีซ ี
 เหลาะ เหม่ เหม่ ผ ิเหลาะ ททีีซี  

 กวนป่า ป่าแล้ง ฟ้าจะหล่นทับ (ปกากะญอ) ปกากะญอ 
(ปกากะญอ) ปกากะญอ  (ปกากะญอ) ปกากะญอ แห่งมูเส่คี  

 เหลาะ เหม่ เหม่ ผ ิเหลาะ ททีีซี  เหลาะ เหม่ เหม ่ผิ เหลาะ ทีทีซ ี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ททีีซ ี

 ปกากะญอ ปกากะญอ  ปกากะญอ แห่งมูเส่ค.ี.... 

คําขวัญ น. ถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542) 

2.สื่อการเรียนรู้/ใบงาน 
 ผู้สอนสามารถจัดทําได้ตามความเหมาะสม 
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3.การวัดและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที ่9 

 
 

แบบประเมินผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่9 เรารักทรัพยากร 

 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9 เรารักทรัพยากร 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ              
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 ร่วมแรงร่วมใจ จิตอาสารักษ์ป่า 
 
แผนการจัดกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
1.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนกล้าคิดกล้านําเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชน 

2. เวลา 
 จํานวน 2 ช่ัวโมง (เฉพาะการจัดประชุมนําเสนอกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่จะทําร่วมกัน) 
3. สาระสําคัญ 
 นักเรยีนได้ทํากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับชุมชน 
4. การจัดกิจกรรม 

4.1 ครูเชิญคนในชุมชนร่วมประชุมฟังการนําเสนอกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
ของนักเรียน 

4.2 นักเรียนจัดนิทรรศการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน โดยจัดแสดงกิจกรรม
อนุรักษ์ที่จะนําเสนอ และผลงานจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้
ผู้ปกครองหรือชุมชน ได้ชมผลงานนิทรรศการ 

4.3 ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนตามที่นักเรียน
เสนอ และกําหนดวันจัดกิจกรรมของชุมชน 

4.4 ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน โดยแนะนําให้มี 
กิจกรรม เช่น 

- ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือปลูกป่าตาม 
แผนงาน และกล่าวปฏิญญาร่วมกันในการอนุรักษ์ป่าไม้คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

- นักเรียนจัดการแสดงละคร ใช้กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 ป่านี้คือละคร 
- หรือการแสดงอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

5. สื่อการเรียนรู ้
 ให้จัดตามความเหมาะสม 
6. การวัดและการประเมินผล 
 ผลการนําเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ร่วมกับชุมชน 
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1.การวัดและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 

 
 

แบบประเมินผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที ่10 ร่วมแรงร่วมใจ จิตอาสารักษ์ป่า 

 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………..........ช้ัน................................. 
 
คําช้ีแจง ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ละกิจกรรม ให้นักเรียน 

วาดภาพความรู้สึกลงใน  พร้อมบอกเหตุผล  
☺  หมายถึง  ชอบ/ สนุก 

  หมายถึง  เฉยๆ 
  หมายถึง  ไม่ชอบ/ ไม่สนกุ 

 
 

ความรูส้ึก เหตุผล 
 ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
1.2 การประเมินความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 ร่วมแรงร่วมใจ จิตอาสารักษ์ป่า 

ให้จัดทําแบบประเมินความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ              
ของผู้เรียนสําหรับใช้เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

คณะทาํงานการจัดทําคู่มือจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรพัยากรปา่ไม้ตามพระราชดาํริ 
 
คณะทีป่รึกษา 

1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ 
2. ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
3. อธิบดีกรมป่าไม้ 
4. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
5. พันเอกหญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ 

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
6. นายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
 
คณะทาํงานยกร่างคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 

1. นางลาวัณย์ ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2. นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
3. นายสุวิทย์ อุดมธาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
4. นางประทีป แป้นเจริญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
5. นางสาวธวัชนี พรประเสริฐสดุ ครูชํานาญการ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
6. นางภัทรา หาญเขตต์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
7. นางสุวิมล ตันปิติ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
8. นางดุษฎี เมฆแดง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
9. นางพรเพ็ญ โพธ์ิแจ่ม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
10. นางสาวจีน วงษ์เจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
11. นางกฤศมน กลิ่นสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
12. นายฐิติพันธ์ จูจันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักโครงการพระราชดําริและกจิการพิเศษ กรมป่าไม ้
13. นายไกรสร วิรยิะ ผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการโครงการ 

 สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม ้
14. นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อํานวยการสํานักสนองงานพระราชดําริ 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
15. นายสมภพ เพ็ชรเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
16. นางสาวมัทนียา พงศ์สุวรรณ นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ 

 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
17. นางสาวปิญานุช สืบ เจ้าหน้าที่โครงการ 

 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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2. ด.ต.สุรวุฒิ บุญถนอม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู 
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4. ส.ต.อ.หญิงอติกานต์ โสภา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 
5. ส.ต.ท.หญิงเกษสุดา กองจินดา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ําแดง 
6. ส.ต.ต.หญิงปานทิพย์ โพธิเจริญ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ําแดง 
7. ด.ต.สิทธิพงษ์ เพชรนอก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านชําปะโต 
8. ส.ต.ท.วิรัตน์ บุญต่าง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านชําปะโต 
9. ด.ต.บุญเหลือ งามเลิศ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 
10. ส.ต.ท.หญิงพะเยาว์ เสาร์ทอง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 
11. ส.ต.อ.สังคม คําดี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา 
12. ส.ต.อ.หญิงนงคราญ คําดี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา 
13. ด.ต.สอง เชื้อสะอาด โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย 
14. ส.ต.ต.หญิงดวงสมร เตรียมพิชิต โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย 
15. ส.ต.ท.หญิงวาสนา วิเศษเจริญศรี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 
16. ส.ต.ต.ภาคี คําแก้ว โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 
17. นายสุขพร กอแก้ว โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์ 
18. ส.ต.ต.หญิงแสงดาว เยเบียง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์ 
19. ด.ต.กิตติพันธ์ สุขสัมพันธ์ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 
20. นายกล้าหาญ บุญเลิศรื่นรมณ์ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 
21. จ.ส.ต.วิรัตน์ ด้วงนุ้ย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบํารุง 
22. ส.ต.อ.วิรัช สังหอ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบํารุง 
23. ส.ต.อ.ชนะชัย แก้วทูล โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ 
24. ส.ต.อ.ชวลิต สิทธิเจริญธรรม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ 

 
คณะทาํงานการจัดทําสื่อการเรียนรู ้

1. นายสมภพ เพ็ชรเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. นายจตุพร ตันติสุนทร นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ 
 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. นางสาวมนัสวี ตันเสถียร นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ 
 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. นางสาวเรวดี เจริญยิ่ง นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ 
 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 



 
 




