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ป่าไม้ของประเทศไทย

ป่าไม ้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ประโยชน์แก่สิ่งีชีวิตทั้งทางตรงและทาง

อ้อม ช่วยรักษาสมดุลของสภาพอากาศ ต้นน�้าล�าธาร ความชุ่มชื้น เพื่อเกื้อกูล

แเก่ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ทั้งดิน น�้า ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพืชพรรณและสัตว์

ป่า อีกทั้งป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ได้บริโภคใช้สอย การที่ป่า

ไม้จ�านวนมากเท่ากับว่าจะท�าให้ทรัพยากรอื่นๆ เพิ่มจ�านวนตามมา แต่ในทางตรง

ข้ามหากทว่าป่าไม้ลดจ�านวนลง ความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติก็จะลดลง

ตามมา ดังนั้นป่าไม้จึงมีความส�าคัญอย่างมาก

ป่าไม้ของไทยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศใน

แต่ละภูมิภาค จากพื้นที่ของประเทศทั้งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร  การ

ส�ารวจป่าไม้ในประเทศไทยในพุทธศักราช ๒๕๐๔ พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่า

จ�านวน ๒๗๓,๖๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของพื้นที่ แต่เมื่อ

เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่ป่าที่ส�ารวจโดยกรมป่าไม้เมื่อปี ๒๕๕๑ พบว่ามีพื้นที่

ป่าเหลืออยู่จ�านวน ๑๗๑,๕๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ ๓๓ ของ

พื้นที่ดินในประเทศไทย

ป่าไม้
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 สถานการณ์ผืนป่าที่ลดน้อยลงเป็นผลมาจากจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่ามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นตามมา จึงเป็นแรงผลักดัน

ให้เกิดการบุกรุกท�าลายป่าไม้ เพื่อบุกเบิกพื้นที่ท�ากิน ลักลอบตัดไม้ขายให้โรงงาน

อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างถนนผ่านพื้นที่ป่า โดย

ไม่ค�านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของไทยจึงมีเนื้อที่ลดลงตามล�าดับ ผลเสียที่

ตามมาคือท�าให้พื้นที่ป่าต้นน�้าล�าธารมีปริมาณน�้าน้อยลง เกิดภาวะแห้งแล้ง โดยเฉพาะ

ในฤดูฝนหากปราศจากป่าคอยดูดซับน�้า น�้าฝนจะชะล้างหน้าดิน เกิดภาวะน�้าหลากและ

น�้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ ปริมาณต้นไม้ที่น้อยลงส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 ในอากาศถูกน�าไปใช้ได้น้อยลง เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจก (Greenhouse

(Effect

ป่า
ไม

้
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"....สิง่แวดล้อมเปลีย่นแปลง เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนขึน้ไปในอากาศมาก จะท�าให้

เหมือนเปน็ตู้กระจกครอบ แล้วโลกนีก้็จะร้อนขึน้ เมือ่โลกนีร้้อนขึน้มีหวังว่าน�า้แข็งจะละลายลง

ทะเล และรวมทัง้น�า้ในทะเลนัน้จะพองขึน้ เมือ่น�า้พองขึน้ก็จะท�าให้ทีท่ีต่�า่ เช่น กรุงเทพฯ ถูก

น�า้ทะเลท่วม จึงได้ข้อมูลว่าสิง่ทีท่�าให้คาร์บอนในอากาศเพิม่มากขึน้นัน้ มาจากการเผาเชือ้

เพลิงซ่ึงอยู่ในดินและจากการเผาไม้...ท�าให้จ�านวนคาร์บอนมีน้อยลงได้ก็เปน็ความจริง ต้นไม้

ทั่วโลกในปัจจุบันนีก้ินคาร์บอนได้ในอัตรา ๑๑๐ พันล้านตันต่อปี แต่ว่าถ้าเราดูต่อไปอีก 

ต้นไม้นัน้เองมันคายคาร์บอนออกมาในอัตราปีละ ๕๕ พันล้านตัน ก็เหลือก�าไรเพียงครึง่เดียว 

วิธีแก้ไขก็คือ ต้องเผาน้อยลง และต้องปลูกต้นไม้มากขึน้....”

 พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ป่าไม้
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ด้วยเหตุนี้การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จึงเป็นเรื่องส�าคัญที ่ 

ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

นิเวศให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตาม

 แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ป่า
ไม

้

8



ความสนพระราชหฤทัยในการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้

พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความส�าคัญของป่าไม้ โดยเฉพาะการเกิด

ปัญหาฝนแล้ง น�้าท่วม    อันเนื่องมาจากการท�าลายป่า ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชหฤทัย

มุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดแนวพระ

ราชด�าริ ทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ ตลอดจนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อันนื่องมา

 จากพระราชด�าริมากมายทั่วประเทศ ป่าไม้
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 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงความ

สนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างป่า น�้า และดิน ซึ่งเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ที่

มีผลกระทบต่อกัน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า

"....อาจมีบางคนเข้าใจว่า ท�าไมถึงสนใจเรือ่งชลประทาน หรือเรือ่งป่าไม้ จ�าได้เมือ่อายุ 10 

ขวบ ทีโ่รงเรียนมีครูคนหนึง่ ซ่ึงเดีย๋วนีต้ายไปแล้วสอนเรือ่งวิทยาศาสตร์ เรือ่งการอนุรักษ์

ดินแล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่า อย่างนัน้เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วท�าให้ไหลตาม

น�า้ไป ไปท�าความเสียหายดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน�า้ไป ก็เปน็หลักของป่าไม้ 

เรือ่งการอนุรักษ์ดิน และเปน็หลักของชลประทานทีว่่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะท�าให้

เดือดร้อนตลอด ตัง้แต่ดินภูเขาจะหมดไปกระทั่งการทีจ่ะมีตะกอนลงมาในเขือ่น มีตะกอนลง

มาในแม่น�า้ท�าให้น�า้ท่วม นีน่ะ เรียนมาตัง้แต่อายุ 10 ขวบ...."

ป่า
ไม

้
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ความสนพระราชหฤทัยในการฟื้นฟูป่าปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น

เมื่อทรงท�าการทดลองปลูกป่าภายในสวนจิตรลดา

ที่ทรงเรียกว่า “ป่าไม้สาธิต”

ป่าไม้
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 เมือ่ต้นรัชกาล ราวพุทธศักราช ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ

พระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เปน็ประจ�าแทบทุกปี ขณะทีเ่สด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระทีน่ั่ง ทรง

สังเกตเห็นว่า ระหว่างทางผ่านอ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีต้นยางนาขนาดใหญ่ปลูก

เรียงรายสวยงามตามสองข้างทาง จึงมีพระราชด�าริทีจ่ะสงวนต้นยางเหล่านีไ้ว้ จึงเปน็ทีม่า

ของการริเริม่ทดลองปลูกต้นยางนาด้วยพระองค์เอง  

 ป่าไม้สาธิต

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน�าเมล็ดยางนามาเพาะในกระถาง บนดาดฟ้า 

พระต�าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล และโปรดเกล้าฯ ให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ท�าการวิจัยการปลูกไม้ยางนา  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๐๔  ทรงปลูกกล้าไม้ยางนาในแปลงป่าไม้สาธิต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้า

ราชบริพาร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมปลูกกล้าไม้ยางนา

ด้วย ต่อมามีพระราชด�าริให่้กรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หาพันธุ์ไม้ต่างๆ มาปลูกเพิ่มเติมในลักษณะของป่าไม้สาธิต เพื่อเป็นการจ�าลองป้าไม้ใน

ภาคต่างๆ ของประเทศไทยให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้ ป่าไม้สาธิตแห่งนี้ จึงเป็นเสมือน

ป่าทดลองส่วนพระองค์แห่งแรก

ป่า
ไม

้
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ป่าไม้
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แนวพระราชด�าริในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้้

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการ

ต่างๆ ในการปลูกรักษาป่า โดยให้การจัดการอย่างเป็นระบบและ

ประยุกต์ให้ผสมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรงเน้นการปลูกรักษาป่าให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติของป่า

ตามลักษณะภูมิศาสตร์และภูมิสังคม เพราะแต่ละพื้นที่ ป่าย่อม

มีความแตกต่างกัน จึงควรวางแผนการพัฒนาป่าในรูปแบบต่างๆ 

อย่างเหมาะสม

ป่า
ไม

้
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 ยิ่งกว่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความส�าคัญของปัญหาป่า

เสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดิน เรื่องน�้า 

เท่านั้น หากโยงใยถึงปัญหาระบบนิเวศน์ ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยเหตุดังกล่าว

จึงท�าให้แนวพระราชด�าริในการแก้ปัญหาป่ามิได้เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินไปอย่างโดดๆ 

หากแต่รวมเอางานพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประสานสัมพันธ์กัน แนวพระราชด�าริ

ด้านการพัฒนาป่าไม้ จึงประกอบด้วย

  ๑. การอนุรักษ์ป่าและสิง่แวดล้อม

  ๒. การฟ้ืนฟูสภาพป่าและการปลูกป่า

  ๓. การพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ป่าไม้

15



แนวคิดการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าไม้ 
อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริป่า

ไม
้
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ปลูกป่าในใจคน  คือ การปลูกป่าลงบนแผ่นดิน

“...เจ้าหน้าทีป่่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียงก่อน 
แล้วคนเหล่านัน้ก็พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป่าไม้

17



 สภาพพื้นท่ีเดิมส ่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่

ราษฎรตัดไม้ท�าลายป่า เพื่อ

ใช้เป็นที่ดินท�ากิน ท�าไร่ ท�าให้

ป่ามีสภาพทรุดโทรม แห้งแล้ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

จึงมีแนวพระราชด�าริให ่้สร ้าง

จิตส�านึก ตลอดจนความรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชนให้รู ้ถึงคุณ

ประโยชน์ของป่า และการอยู่

ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน โดยให้

ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่า

และจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง  

จนราษฎรมีจิตส�านึกรักผืนป่า 

สามารถจัดตั้งกลุ ่มอนุรักษ์ป ่า 

ช่วยกันดูแลรักษาป่า ป้องกันการ

ตัดไม้ท�าลายป่า การเกิดไฟป่า 

ตลอดจนรู ้จักน�าพืชจากป่ามาบ

ริโภคใช้สอย ใช้ป่าอย่างรู้คุณค่า 

ควบคู่ไปกับการปลูกป่าทดแทน 

ป่า
ไม

้
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ป่าไม้
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“...ให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมตัง้แต่ต้น และควรมีประโยชน์จากกิจกรรมด้วย เช่น 

ให้เพาะต้นกล้าแล้วซือ้จากเขา แทนทีจ่ะต้องผลิตต้นกล้าโดยราชการเอง เพราะคง

ไม่ทันต่อความต้องการ ควรจะจัดตัง้ “ป่าไม้หมู่บ้าน” ขึน้มาให้ได้ หมายถึงให้ชาว

บ้านเปน็ผู้เพาะต้นกล้าภายในพืน้ทีข่องตนเอง แล้วทางราชการหรือเอกชนไปซือ้จาก

ชาวบ้านให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วย...”

        

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ป่า
ไม

้

20



“...นอกจากนี้ยังอาจฝึกให้ราษฎรช่วยท�าหน้าที่พนักงานดูแลรักษาป่า 

เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ 

ป่าไม้
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ป่า
ไม

้
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ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

 การปลูก ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เป็นการปลูกป่า ปลูกพันธุ์ไม้ตาม

ประโยชน์ที่จะน�าไปใช้สอย โดยให้ความส�าคัญกับพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชด�าริไว้ว่า 

“....การปลูกป่า ๓ อย่าง แต่ให้ประโยชน์ ๔ อย่างซ่ึงได้แก่ ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และ

ไม้ฟืนนัน้สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือนอกจากประโยชน์ในตัวเองตามช่ือ

แล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์ที ่๔ ซ่ึงเปน็ข้อส�าคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและ

น�า้ล�าธารด้วย....”

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ณ โรงแรมรินค�า จังหวัดเชียงใหม่

ป่าไม้
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ปลูกป่าไม้ ๓ อย่างคือ
 

๑.  ป่าไม้ผล   เช่น  แค ขี้เหล็ก สะเดา มะม่วงป่า ฯ,ฯ

๒.  ป่าไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง  เช่น กระถินยักษ์ กระถินเทพา เป็นต้น  

๓.  ป่าไม้เศรษฐกิจ เช่น สัก มะค่า ยางนา เป็นต้น  

 เมื่อปลูกตามหลักของพระองค์แล้ว จะท�าให้ได้

ประโยชน์ ๔ อย่าง

๑. ได้ไม้ผลไว้กิน  

๒. ได้ไม้ไว้ใช้สอย  

๓. ได้ไม้ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ สามารถน�าไปแปรรูปจ�าหน่ายได้หลาก  

หลายรูปแบบ

๔. ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  

ป่า
ไม

้
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ป่าไม้
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ป่า
ไม

้
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“.... เรือ่งป่า ๓ อย่าง คือไม้ฟืน ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน ประชาชนมีความรู้ทัง้คนทีอ่ยู่

บนภูเขาในทีร่าบ เขามีความรู้ เขาท�างานมาตัง้หลายช่ัวคนแล้ว เขาท�ากันอย่างดี เขามี

ความรู้ความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรจะท�ากิจกรรม เขารู้ว่าทีไ่หนควรจะเก็บ

ไม้ไว้ แต่ว่าทีเ่สียไป เพราะว่าพวกทีไ่ม่รู้เรือ่ง ไม่ได้ท�ามานานแล้ว ทิง้มานานแล้ว ทิง้

กสิกรรมมานานแล้วก็ไม่รู้เรือ่ง แล้วก็มาอยู่ทีท่ีม่ีความสะดวกก็เลยท�าให้เช่ือว่าชีวิตมัน

เปน็ไปได้โดยทีท่�ากสิกรรมทีถู่กต้อง....”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔

ณ งานสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ป่าไม้
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 พระราชด�าริเพือ่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ ตามแนวคิดปลูกป่า ๓  อย่างนัน้ 
ด�าเนินการในหลายส่วนราชการทัง้กรมป่าไม้และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริทุกแห่ง คือการปลูกป่าไม้ใช้สอยโดยด�าเนินการปลูกพันธ์ุไม้
โตเร็วส�าหรับตัดกิง่มาท�าฟืนเผาถ่าน ตลอดจนไม้ส�าหรับใช้ในการก่อสร้างและ
หัตถกรรม ส่วนใหญ่ได้มีการปลูกพันธ์ุไม้โตเร็วเปน็สวนป่า รวมถึงการปลูกไม้ผล
เพือ่ให้สามารถเก็บเกีย่วผลผลิตเพือ่การค้าขาย และยังสามารถยังชีพได้อีกด้วย

 ตัวอย่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร ที่ปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ท�าให้ภูเขาที่เคยถูกบุกรุกอย่าง

หนัก ถูกท�าลายจนแห้งแล้ง และยากต่อการที่จะบูรณะฟื้นฟูให้ดีอย่างเดิมได้อีก แต่

ด้วยแนวพระราชด�าริการพัฒนาป่าไม้ท�าให้ผืนป่าเสื่อมโทรมแห่งนี้ กลับฟื้นคืนสภาพ

อุดมสมบูรณ์ร่มเย็นและเป็นแหล่งพืชพรรณอันอุดมอีกครั้ง

 รวมทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

เชียงใหม่ ยึดหลักการปลูกป่า ๓ อย่าง ๔ ประโยชน์ โดยปลูกไม้เพื่อใช้สอยและ

เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ไผ่ หวาย และไม้ฟืนเชื้อเพลิง เช่น ไม้กระถินยักษ์ 

รวมทั้งไม้กินได้ อย่าง สะเดา แค ขี้เหล็ก มะไฟ มะข้ามป้อม มะเกี๋ยง เป็นต้น ซึ่งก็

ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชุมชนและให้ประโยชน์ที่สุดคือ การอนุรักษ์ดิน

และน�้าในพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร

ป่า
ไม

้
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การปลูกป่าทดแทน

ป่าไม้
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ป่า
ไม

้
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 แนวพระราชด�าริการปลูกป่าทดแทนเป็นอีกหนทางหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 

เป็นแนวการพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน ดังพระราชด�าริความตอนหนึ่งว่า 

 “....การปลูกป่าทดแทนจะต้องท�าอย่างมีแผนโดยการด�าเนินการไปพร้อมกับการ
พัฒนาชาวเขาในการนีเ้จ้าหน้าทีป่่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกัน
ส�ารวจต้นน�า้ในบริเวณพืน้ทีร่ับผิดชอบ เพือ่วางแผนปรับปรุงต้นน�า้และพัฒนาอาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง ส�าหรับต้นทีป่ลูกทดแทนป่าไม้ทีถู่กท�าลายนัน้ ควรใช้ต้นไม้โตเร็ว ทีม่ี
ประโยชน์หลายๆ ทางคละกันไป และควรปลูกพืชคลุมแนวร่องน�า้ต่างๆ เพือ่ยึดผิวดิน 
และให้เก็บรักษาความชุ่มช้ืน นอกจากนัน้ จะต้องสร้างฝายเล็กเพือ่หนุนน�า้ส่งไปตาม
เหมืองไปใช้ในพืน้ทีเ่พาะปลูก ๒ ด้าน ซ่ึงจะท�าให้น�า้ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปท�าความ
ชุ่มช้ืนให้บริเวณนัน้ด้วย ในการนีจ้ะต้องอธิบายให้ราษฎรรู้ว่า การทีป่ริมาณน�า้ตาม
แหล่งน�า้ธรรมชาติลดลงนัน้ ก็เพราะมีการท�าลายป่าต้นน�า้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์....”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐

ณ สถานีหลวงพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่

ป่าไม้
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานค�าแนะน�าให้มีการปลูกป่าทดแทนตาม
สภาพภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมของพืน้ทีไ่ว้อย่างเหมาะสม ตาม ๓ แนวทางดังต่อไปนี ้

ป่า
ไม

้
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การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา

	 “....	การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา	จะ

ต้องปลูกต้นไม้หลายๆ	ชนิดเพื่อให้ได้ประโยชน์

เอนกประสงค์คือมีทั้งไม้ผล	ไม้ส�าหรับก่อสร้าง

และไม้ส�าหรับท�าฟืนซึ่งเกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้

เป็นประจ�าซึ่ง	เมื่อตัดไม้ใช้แล้วก็ปลูกทดแทน

หมุนเวียนทันที...."

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ณ โครงการจัดการลุ่มน�้าแม่สา อ�าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

ป่าไม้
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 ตัวอย่างพืน้ทีท่ีม่ีการปลูกป่าทดแทนในลักษณะนี ้เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง
ทรงงาน) อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย ได้เชิญชวนให้  (พืน้ที่

ราษฎรเข้ามาร่วมกันปลูกป่า เพือ่ฟ้ืนฟูป่าตามไหล่เขา ด้วยการปลูกไม้สนสามใบ ไม้
ประดู่ และหญ้าแฝก เพือ่ป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดิน เมือ่เข้าสู่ฤดูฝน หรือ

ป่า
ไม

้
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ป่าไม้
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การปลูกป่าทดแทนในพืน้ทีป่่า
เสือ่มโทรม

 การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ซึ่งถูกบุกรุกแผ้วถาง จนกลายเป็น

ภูเขาหัวโล้น พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพื้นที่ต้นน�้าล�าธารที่ถูกท�าลายอย่าง

หนัก จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จ�าต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนจากส่วนพื้นที่ที่ลดน้อย

ลง ซึ่งพระองค์ทรงแนะแนววิธีฟื้นฟูพื้นที่ป่าลักษณะนี้ ความตอนหนึ่งว่า

ป่า
ไม

้
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“...ปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็ว คลุมแนวร่องน�า้เสียก่อนเพือ่ท�าให้ความชุ่มช้ืนค่อย ๆ ทวีขึน้ 
และแผ่ขยายออกไปทัง้สองข้างร่องน�า้ อันจะท�าให้ต้นไม้ งอกงามขึน้ และจะมีส่วนช่วย
ป้องกันไฟป่า ซ่ึงจะเกิดขึน้ง่ายหากป่าขาดความชุ่มช้ืน ส่วนต้นไม้ยึดดิน ไม้ผล ต้นไม้
ใช้ท�าฟืน ต้นไม้ใช้ในการก่อสร้างตลอดจนต้นไม้ทีม่ีค่าทางเศรษฐกิจ เพือ่ให้ประโยชน์
ได้อย่างอเนกประสงค์...ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้ในพืน้ทีถ่ัดขึน้ไป ความชุ่มช้ืนก็จะแผ่
ขยายกว้างต่อไปอีกต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทัง้ปี...”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

ณ โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมชาวเขาบ้านป่าเลา

อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ป่าไม้
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 สามารถศึกษาแนววิธีการปลูกป่าลักษณะนี้อย่างได้ผลจาก โครงการพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดมุกดาหาร 

เพราะจากสภาพป่าไม้ที่ถูกท�าลายกลายเป็นทุ่งราบ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

ตามแนวพระราชด�าริที่ให้แบ่งเขตป่าไม้ออกจากเขตชุมชน และให้มีการส่งเสริมการ

ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ ได้แก่ ไม้สัก ไม้สะเดา และไม้ผลต่างๆ อย่างเช่น กล้วยพันธุ์

ต่างๆ และหวาย ส�าหรับเป็นแหล่งอาหาร (Food Bank) ของชุมชนได้

ป่า
ไม

้
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การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน�า้บนยอดเขาและเนินสูง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทน

บริเวณต้นน�้าบนยอดเขาและเนินสูง ไว้ความตอนหนึ่ง ดังนี้ว่า

 “....ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซ่ึงไม้ฟืนนัน้ราษฎรสามารถตัด

ไปใชไ้ด้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเปน็ระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมี ความชุ่มชืน้ ซ่ึง

เปน็ขัน้ตอนหนึง่ของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติ ทัง้ยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ ให้พังทลาย

เมือ่เกิดฝนตกอีกด้วย...”

ป่าไม้
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การปลูกป่าบนทีสู่ง

ป่า
ไม

้
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 พื้นที่ป่าไม้บนยอดเขาสูงที่มีสภาพเสื่อมโทรม ป่าถูกท�าลาย พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริให้เจ้าหน้าที่คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดขึ้นไปปลูกไว้บน

ยอดเขา  เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ด ลมจะพัดปลิวตกลงมาที่ต�่าแล้วงอกขึ้นเอง ซึ่ง

เป็นการขยายพันธุ์ตามกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นการปลูกป่าที่อาศัยหลักแรง

โน้มถ่วงของโลก คือ สิ่งที่อยู่พื้นที่สูงกว่าย่อมตกลงมาสู่ที่ต�่ากว่าเสมอ ซึ่งท�าให้เป็นการ

ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า แนวพระราชด�าริดังกล่าวพระองค์มี

พระราชด�ารัส ความตอนหนึ่งว่า

 “....ใช้ไม้จ�าพวกทีม่ีเมล็ดทัง้หลายขึน้ไปปลูกบนยอดทีสู่ง เมือ่โตแล้วออกฝัก
ออกเมล็ด ก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในทีต่�า่ต่อไป เปน็การขยายพันธ์ุโดย
ธรรมชาติ....”

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อองไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างด้านงานพัฒนาป่าไม้ ซึ่งด�าเนินการปลูกป่าในที่สูง โดย

การพัฒนาป่าไม้ที่มีอยู่ให้สามารถเจริญเติบโตกระจายเมล็ดพันธุ์ตามธรรมชาติ รวมทั้ง

การปลูกไม้ในที่สูง เช่น กระถินยักษ์ ด้วยวิธีโปรยเมล็ดพันธุ์ลงสู่ด้านล่าง เพื่อให้เจริญ

เติบโตได้เองตามธรรมชาติ 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน�้าหนาว อ�าเภอน�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็เป็นอีก

หนึ่งโครงการที่ประสบความส�าเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่าบนที่สูง พื้นที่ป่าแห่งนี้มีขนาด 

๑๔๗,๐๐๐ ไร่ และมีการปลูกไม้ยืนต้นคืนสู่ธรรมชาติ ท�าให้ป่าน�้าหนาวเป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง

ป่าไม้
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 "...การทีจ่ะมีต้นน�า้ล�าธารไปช่ัวกาลนานนัน้ ส�าคัญอยู่ทีก่ารรักษาป่าและปลูกป่า

บริเวณต้นน�า้ ซ่ึงเปน็ยอดเขาและเนินสูงขึน้ ต้องมีการปลูกป่าโดยไม้ยืนต้น และปลูก

ไม้ฟืน ซ่ึงไม้ฟืนนัน้ราษฎรสามารถตัดไปใชไ้ด้ แต่ต้องการมีการปลูกทดแทนเปน็ระยะ 

ส่วนไม้ยืนต้นนัน้ จะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชืน้ เปน็ขัน้ตอนหนึง่ของระบบการให้ฝน

ตกแบบธรรมชาติ ทัง้ยังช่วยยึดดินบนภูเขาไม่ให้พังทลายเมือ่เกิดฝนตกอีกด้วย ซ่ึงถ้า

รักษาสภาพป่าไม้ไว้ให้ดีแล้ว ท้องถิน่ก็จะมีน�า้ไว้ใชช่ั้วกาลนาน..." 

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๐

ณ พื้นที่อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

การปลูกป่าต้นน�า้

ป่า
ไม

้
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 แนวพระราชด�าริอันเปน็หลักส�าคัญของการรักษาป่าและสิง่แวดล้อม คือ เมือ่มี

ป่าก็จะมีน�า้ มีดินอันอุดม มีความชุ่มชืน้ของอากาศ และเกือ้กูลต่อการด�ารงชีวิตของ

คน  ป่าต้นน�า้จึงมีความส�าคัญอย่างยิง่ทีจ่�าเปน็ต้องรักษาไว้ เพือ่รักษาความสมดุล

ของธรรมชาติ นอกจากการสร้างจิตส�านึกให้ชาวบ้านร่วมกันดูและรักษาป่าต้นน�า้แล้ว  

หลักการปลูกป่าต้นน�า้ทีท่รงแนะน�าคือการปลูกป่าทดแทน โดย 

  วิธีทีห่นึง่ ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมคือ ศึกษาดูก่อนว่าพืชพรรณไม้ดั้งเดิมมี

อะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตามรายการชนิดของต้นไม้ที่ได้ศึกษาไว้ 

  วิธีทีส่อง งดปลูกไม้ที่ผิดแผกจากถิ่นเดิม   และไม่ควรน�าไม้แปลกปลอม

ต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยยังไม่ได้ศึกษาให้แน่ชัดเสียก่อน

ป่าไม้
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 ตัวอย่างโครงการปลูกป่าต้นน�้า อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่า

ขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการ

ปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน�้าเสริมพืชพันธุ์ดั้งเดิม ได้แก่ ไม้เต็ง ไม่

รัง ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ป่าค่อย ๆ ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ เห็น

ได้จากปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยเมื่อปี ๒๕๓๕ จ�านวน ๗๘๒.๗ มิลลิเมตร 

ในปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น ๒,๖๒๑.๕๐ มิลลิเมตร  แสดงถึงความสมบูรณ์

ของป่าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนยังได้น�าไม้ยืนต้น ไม้ผลโต

เร็ว เช่น มะม่วง พญาสัตบรรณ ไม้เสี้ยง มะขาม ขนุน ไผ่ ฯ มาปลูก

และขยายผลไปสู่ชุมชนเครือข่าย รวมทั้งมีการตั้งกฎระเบียบการ

รักษาป่าร่วมกลุ่มรณรงค์ส่งเสริมป่าในวันส�าคัญ ตลอดจนการท�า

แนวกันไฟ และเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ไผ่ หวาย ส้มโอ ล�าใย เป็นต้นป่า
ไม

้
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การปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน�า้

 การปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน�้า หรือเหนืออ่างเก็บน�้าที่ไม่มีความชุ่มชื้น  เป็นการ

สร้างความชุ่มชื้นของสภาพป่าไม้ โดยตามแนวพระราชด�าริ สรุปความได้ว่า

“...ทุกฝ่ายต้องร่วมมือด�าเนินการปลูกต้นไม้ตามบริเวณอ่างเก็บน�า้ให้เปน็แนวจนจรดเขตป่า

สงวน โดยปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วและไม้ผล เพือ่ช่วยยึดดินและรักษาความชุ่มชืน้ตลอดจน

จ�าหน่ายผลไม้ได้...”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐

ป่าไม้
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 “...ปลูกต้นไม้ผล ไม้ฟืน และไม่้ไผ่ตามบริเวณอ่างเก็บน�า้ โดยเฉพาะตามสันเขา ซ่ึง

เปน็แหล่งต้นน�า้ เพือ่ช่วยยึดดินและรักษาความชุ่มชืน้เพือ่ราษฎรจะมีไม้ประเภทต่างๆ ไว้

เก็บผลและใชส้อย...”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐

พระราชทานแก่สมาชก กลุ่มพัฒนาชาวไร่ บ้านดอนขุนห้วย

ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

 

 โครงการพัฒนาพื้นที่แม่อาว จังหวัดล�าพูน เป็นหนึ่งตัวอย่างของความส�าเร็จที่

สามารถฟื้นฟูป่าที่เคยถูกบุกรุกท�าลายให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ได้ถึง ๖๑๐ ไร่ และ

อีกแห่ง คือ โครงการปลูกป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการฟื้นฟูสภาพป่า ปลูกไม้

มีค่าประเภทต่างๆ ผสมผสานกันรวมกว่า ๔๐ ชนิด  เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง

พืชพรรณและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ป่า
ไม

้
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ภูเขาป่า

ภูเขาป่า เป็นการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้

โดยใช้ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมาเป ็นหลักในการ

ด�าเนินงาน พระราชด�าริที่พระราชทาน

ไว้ในการรักษาภูเขาป่า เมื่อฝนตกน้อย

จ�าเป็นต้องสร้างระบบการส่งน�้า โดย

วิธีการสูบน�้าไปพักไว้บนบ่อพักน�้าบน

ภูเขา แล้วท�าระบบกระจายน�้าด้วย

ระบบท่อส่งน�้า และฝาย เพื่อช่วย

กระจายน�้าไปยังพื้นที่ป่า ให้น�้าสามารถ

ซึมลงดิน รักษาความชุ่มชื้นไว้ในดิน

ตลอดเวลา ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงาม 

และเป็นการป้องกันไฟป่าด้วยอีกทาง

หนึ่ง ดังตัวอย่างที่ปรากฏ ณ ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

ป่าไม้
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 “...ควรส�ารวจแหล่งน�า้เพือ่พิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกัน้ร่องน�า้ในเขตต้นน�า้

ล�าธาร ทัง้นีเ้พือ่แผ่กระจายความชุ่มชืน้ออกไปให้กวว้างขวางอันจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่า

ในบริเวณทีสู่งให้สมบูรณืขึน้ บริเวณดังกล่าวจะได้กลายเปน็ “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซ่ึง

หมายความว่ามีต้นไม้นานาชนิด ซ่ึงปกคลุมดินในอัตราหนาแน่นทีเ่หมาะสมกับลักษณะ

ภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านีจ้ะมีผลช่วยรักษาระดับความชุ่มชืน้ในธรรมชาติให้อยู่

ในเกณฑ์ทีพ่อเหมาะไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดผิวดิน อันมีค่าไม่ให้ถูกน�า้เซาะทลาย

ลงมายังพืน้ทีร่าบอีกด้วย” 

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ป่า
ไม

้
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การสร้างภูเขาป่า มีวิธีการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้

  วิธีทีห่นึง่ หากมีน�้าใกล้เคียงบริเวณนั้น  วิธีแรกให้สร้างฝายขนาดเล็กปิด

กั้นร่องน�้า เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวาง แล้วผันน�้าจากระดับบน

ลงไปตามแนวร่องน�้าต่างๆ   หรืออืกวิธีคือใช้ระบบท่อส่งน�้ามาหล่อเลี้ยงบริเวณป่าไม้

เสื่อมโทรมสร้างความชุ่มชื้นไว้ตลอดเวลา

  วิธีทีส่อง  หากไม่มีแหล่งน�้า ให้สูบน�้าขึ้นไปทีละขั้นจนถึงระดับสูงสุดเท่า

ที่จะเป็นไปได้ เมื่อน�าน�้ากักเก็บไว้ระดับสูงสุดแลล้วจึงค่อยๆ ปล่อยน�้าให้ไหลซึมลงมา 

เพื่อช่วยเร่งรัดการปลูกป่าบนที่สูงในรูป “ภูเขาป่า” ซึ่งกลายเป็นป่าเปียกที่สามารถ

ป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย 

ป่าไม้
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ป่าเปียก

 ปัญหาหนึ่งนอกเหนือจากการท�าลายป่าจนมีสภาพเสื่อมโทรมนั้น คือ 

ปัญหาไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากฝีมือมนุษย์ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้พระราชทานแนวพระ

ราชด�าริในการสร้างแนวป้องกันไฟป่าที่เรียกว่า “ป่าเปียก” ขึ้น โดยใช้หลัก

ธรรมชาติ คือ การรักษาน�้า รักษาความชุ่มชื้นไว้ในผืนดินและผืนป่าให้ได้มาก

ที่สุด  ป่าเปียกจึงเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน�้าเข้ามาช่วย

ในการสร้างแนวป้องกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าในระยะยาว 

ป่า
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 หลักส�าคัญในการสร้างป่าเปียก 

คือ การสร้างความชุ่มชืน้เปน็ก�าแพงกัน้ไฟ ด้วยการกักน�า้ให้ป่าเปียก มีวิธีการดังต่อไปนี ้

 วิธีทีห่นึง่  ท�าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใชแ้นวคลองส่งน�า้และแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูกตาม
แนวคลองทีม่ีอยู่ตรงนัน้

 วิธีทีส่อง   สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน�า้
ชลประทานและน�า้ฝน
 
 วิธีทีส่าม   โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน�า้ เพือ่ให้ความชุ่มชืน้ค่อยๆ ทวีขึน้และแผ่
ขยายออกไปทัง้สองร่องน�า้ ซ่ึงจะท�าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะเกิด
ขึน้ง่ายหากป่าขาดความชุ่มชืน้

 วิธีทีส่ี ่    โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน้หรือทีเ่รียกว่า Check Dam ขึน้ เพือ่ปิดกัน้
ร่องน�า้หรือล�าธารขนาดเล็กเปน็ระยะๆ เพือ่ใชเ้ก็บกักน�า้และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน�า้ทีเ่ก็บไว้จะซึม
เข้าไปสะสมในดิน ท�าให้ความชุ่มชืน้แผ่ขยายเข้าไปทัง้สองด้านกลายเปน็ “ป่าเปียก”

 วิธีทีห่้า    โดยการสูบน�า้เข้าไปในระดับทีสู่งทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้แล้วปล่อยน�า้ลงมาทีละน้อยให้
ค่อยๆ ไหลซึมดิน เพือ่ช่วยเสริมการปลูกป่าบนพืน้ทีสู่งในลักษณะภูเขาป่า ให้กลายเปน็ป่าเปียก ซ่ึง
สามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย
 
 วิธีทีห่ก    ปลูกต้นกล้วยในพืน้ทีท่ีก่�าหนดให้เปน็ช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิด
ไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซ่ึงอุ้มน�า้ไว้ได้มากกว่าพืชอืน่ท�าให้ลดการสูญเสียน�า้ลงไปได้มาก
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 แนวพระราชด�าริป่าเปียก เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่านั้น นับว่าเป็นวิธีที่ทรง

คิดค้นขึ้นจากหลักการทางธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล กล่าวคือ 

เป็นหลักการในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง ท�าให้ป่าเขียวขจีชุ่ม

ชื้นอยู่ตลอดเวลา ท�าให้การเกิดไฟป่าเป็นไปได้ยากขึ้น ดังพระราชด�ารัส ความตอน

หนึ่งว่า

 “...ใชร้ะบบท่อส่งน�า้มาหล่อเลีย้งบริเวณป่าไม้เสือ่มโทรมในช่วงทีม่ีสภาพแห้งแล้ง

ให้เกิดความชุ่มชืน้ตลอดเวลา จะท�าหน้าทีอ่นุรักษ์ป่าไม้ทางอ้อม กล่าวคือ ใชเ้ปน็

แนวป้องกัน สกัดกัน้ไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่งจากมีลักษณะเปน็ ป่าเปียก...”

 “...ให้พิจารณาปลูกป่าเปน็แนวสลับกับการปลูกพืชไร่ เพือ่การศึกษาทดลองที่

จะใชแ้นวพืชเปน็แนวป้องกันไฟป่าแบบทีเ่รียกว่า ระบบป่าเปียก...”

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะน�าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ    น�าพระราชด�าริป่าเปียกไปท�าการศึกษาทดลองในส่วน

ของพื้นที่ของตน เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในส่วนพื้นที่

โครงการ และขยายความรู้นี้ต่อไปยังราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตลอดจน

มาถึงปัจจุบัน คณะท�างานสนองแนวพระราชด�าริไปศึกษาทดลองจนได้รับผลส�าเร็จ

เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
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การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

 หลักการส�าคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในงานพัฒนาก็คือ การใช้หลัก

ธรรมชาติเยียวยาธรรมชาติ ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชด�าริ

ที่ชัดเจนในการให้ธรรมชาติรักษาตนเอง

	 “...ทิ้งป่านั้นไว้	๔	ปี	ตรงนั้น	ไม่ต้องไปท�าอะไรเลย	แต่ป่าเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์	

โดยไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว...คือว่าการปลูกป่านั้น	ส�าคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเอง...”

      พระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ป่าไม้

53



 การปลูกป ่าโดยไม ่ต ้องปลูกเป ็นไปตามหลักการกฎธรรมชาติ (Natural 

Reforestation) คือการอาศัยระบบวงจรป่าไม้และการทดแทนตามธรรมชาติ (Natural 

Succession) เป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และ

ประการส�าคัญคือต้องควบคุมไม่ให้คนเข้าไปบุรุกตัดไม้ ห้ามเข้าไปรบกวน อันจะเป็นการ

เหยียบย�่าต้นไม้เล็กๆ อีกด้วย เมื่อสภาพป่าไม้ไร้คนเข้าไปบุกรุก และทิ้งช่วงเวลาหนึ่ง 

พืช ลูกไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่านั้น ก็จะค่อยๆ แตกหน่อ แตกกอ เติบโต

ขึ้น และขยายพันธุ์กระจายออกไปเรื่อยๆ ท�าให้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้น และ

มีการเกื้อกูลกันตามครรลองของธรรมชาติ ต้นไม้เล็กๆ ก็จะช่วยคลุมดินไว้ให้มีความ

ชุ่มชื้น ไม้ยืนต้นก็จะเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นให้ร่มเงาช่วยปกป้องชะลอการระเหยอย่าง

รวดเร็วของน�้าในดินได้ พืชเล็กและพันธุ์ไม้ใหญ่ก็สามารถเติบโตงอกงามควบคู่กันไปได้

 

ป่า
ไม

้

54



แนวพระราชด�าริฟื้นฟูสภาพป่าตามวิธีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกได้ ๓ วิธีการ ซึ่งมี

พระราชด�ารัสทั้ง ๓ วิธี ไว้ดังนี้ว่า

 “...ถ้าเลือกได้ทีท่ีเ่หมาะสมแล้ว ก็ทิง้ป่านัน้ไว้ตรงนัน้ ไม่ต้องไปท�าอะไรเลย ป่า
จะเจริญเติบโตขึน้มาเปน็ป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว...”

 “...ไม่ไปรังแก้ป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงคุ้มครองให้ขึน้เองได้เท่านัน้...” 

 “...ในสภาพป่าเต็มรัง ป่าเสือ่มโทรม ไม่ต้องท�าอะไร เพราะตอไม้ก็จะแตกกิง่
ออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เปน็ต้นไม้ใหญ่ได้...”

ป่าไม้
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 ตัวอย่างโครงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ที่ด�าเนินการมาเป็น

ระยะเวลานานและเห็น ผลชัดเจน คือ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลเขา

ชะงุ้ม อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งในหลวงได้พระราชทาน

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ความว่า

 “...ให้ช่วยดูแลรักษาป่าอย่าไปรังแกป่าถ้าปล่อยทิง้ไว้ ไม่ให้
ใครไปรบกวน ระยะเวลา ๓๐ - ๔๐ ปี ป่าแห่งนีจ้ะฟ้ืนคืนสภาพ
จากป่าเต็งรังเปน็ป่าเบญจพรรณ...”

ป่า
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  การด�าเนินงานที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ�านวน 

๓,๒๖๔ ไร่ ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น ดินเป็นดินลูกรัง ดินร่วนปนลูกรังและกรวดหิน 

ไม่มีแหล่งน�้าตามธรรมชาติ เมื่อด�าเนินการตามทฤษฎีปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ดูแลควบคุม

ไม่ให้เกิดการบุกรุกท�าลาย และป้องกันไฟป่า ส่งผลให่้พืชพันธุ์ไม้ค่อยๆ ฟื้นตัว งอกงามขึ้น

ทีละน้อยจนกระทั่งมีไม้ใหญ่ปกคลุมป่าอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และท�าให้มีสัตว์ป่ามาอาศัยเพิ่ม

จ�านวนขึ้นด้วย ซึ่งจากเดิมในปี ๒๕๔๘ มีเพียง ๖๐ ชนิด ในปี ๒๕๕๓ เพิ่มจ�านวนมากขึ้น

ถึง ๑๖๓ ชนิด
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การพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าชายเลน

 การอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เปน็

แนวทางการสร้างวงจรของระบบนิเวศน์ด้วยการปกป้องอนุรักษ์และขยาย

พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

 ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชท่ีชอบขึ้นและพบอยู ่ท่ัวไปบริเวณพื้นที่

ชายฝั่งทะเลบริเวณปากอ่าว ล�าคลอง ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ 

ซึ่งเป็นบริเวณน�้าทะเลท่วมถึง หรือเป็นบริเวณที่ทราบดีว่าเป็นบริเวณพื้นที่

น�้ากร่อย ป่าชายเลนนี้ถูกเรียกชื่อกันหลายอย่างว่า ป่าชายเลนน�้าเค็ม หรือ

บางแห่งก็อาจจะเรียกว่า ป่าโกงกาง เนื่องจากว่ามีไม้โกงกางเป็นไม้เด่น

และขึ้นอยู่เป็นจ�านวนมากในบริเวณนั้น
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ลักษณะของป่าชนิดนี้เป็นป่าไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น แต่ละชนิด

มีรากค�้ายัน หรือรากหายใจแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของต้นไม้นั้นๆ 

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลไทยยาวประมาณ ๒,๖๐๐ กิโลเมตร มีส่วนที่เป็น

ป่าชายเลนอยู่เพียงประมาณร้อยละ ๓๖ ของความยาวชายฝั่งเท่านั้น 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ประมาณ ๑,๖๗๙,๓๓๕ ไร่ 

โดยลดลงประมาณเกือบร้อยละ ๕๐ จากเมื่อปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชาย

เลนของประเทศเคยมีถึง ๒.๓ ล้านไร่ และถูกท�าลายลดลงตลอดมา

เป็นล�าดับ ยกตัวอย่าง ในปี ๒๕๑๘ เหลือ ๑,๙๕๔ ล้านไร่ ในปี ๒๕๒๙ 

เหลือ ๑,๒๒๗ ล้านไร่ ในปี ๒๕๓๖ เหลือเพียง ๑,๐๘๖ ล้านไร่ และจาก

การส�ารวจครั้งสุดท้ายพบว่าป่าชายเลนด้านฝั่งทะเลอันดามันถูกบุกรุก

ท�าลายค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และจาก

การส�ารวจของกรมป่าไม้ในปี ๒๕๔๔ พบว่ามีป่าชายเลนเพียงประมาณ 

๑.๐๕ ล้านไร่ ซึ่งกระจายตลอดชายฝั่งทะเล
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 สภาพป่าชายเลนโดยทั่วไป พบว่า ทางภาคใต้ของประเทศไทย

แถบฝั่งทะเลอันดามันมีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ส่วน

ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยและภาคกลางบริเวณปากอ่าว

ไทยมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม ประกอบด้วยไม้ขนาดเล็กและถูก

รบกวนจากมนุษย์ในการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนเพื่อท�านากุ้ง โดย

พบว่าพื้นที่นากุ้งที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดประมาณ ๔ - ๕ แสนไร่ 

เป็นพื้นที่ถูกบุกรุกโดยผิดกฎหมาย ประมาณ ๒ - ๓ แสนไร่ นอกจาก

สาเหตุเหล่านี้ที่ท�าให้ป่าชายเลนมีพื้นที่ลดลงแล้ว ป่าชายเลนยังถูก

ท�าลายด้วยเหตุอื่น ๆ  อีก เช่น การท�านาเกลือ การท�าเหมืองแร่ การ

ขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเรือ กาสร้างถนนและพาดสายไฟฟ้า 

รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับภาคตะวันออก ซึ่งตัวการ

เหล่านี้ ท�าให้จ�านวนป่าชายเลนลดลงอย่างที่มิอาจประมาณการได้ 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริ

เกี่ยวกับป่าชายเลนเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

สรุปแนวพระราชด�าริว่า 

 

 “...ป่าชายแลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ ของพืน้ทีช่ายฝ่ัง

ทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเราก�าลัง

ถูกบุกรุกและถูกท�าลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธ์ุเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ

ต้นโกงกางเปน็ไม้ชายเลนทีแ่ปลกและขยายพันธ์ุค่อนข้างยาก 

เพราะต้องอาศัยระบบน�า้ขึน้น�า้ลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วน

ราชการทีเ่กีย่วข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน 

และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการทดลอง

ขยายพันธ์ุโกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป...” 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแนะวิธีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนให้ได้

อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม และทรงเล็งเห็นประโยชน์ของป่าชายเลน ทั้งในการช่วย

กรองน�้าเสียก่อนไหลลงทะเล อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าตามธรรมชาติ  ดังที่

พระราชทานพระราชด�ารัสว่า

	 “...ให้ดูแลรักษาสภาพป่าชายเลนให้ดีที่สุด	เนื่องจากมีประโยชน์หลายประการ	อาทิ	

ช่วยกรองน�้าเสียที่จะไหลลงทะเล	เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าตามธรรมชาติ	และเป็นแนว

บังลมพายุจากทะเลที่พัดเข้าสู่ฝั่ง	นอกจากนั้นชาวบ้านยังได้ใช้ไม้โกงกางที่ขึ้นอยู่ในบริเวณ

ป่าชายเลนท�าฟืนได้อีกด้วย...”

พระราชด�ารัส แก่เจ้าหน้าที่วนอุทยานปราณบุรี 

ครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี 

เปน็หนึง่ตัวอย่างของความส�าเร็จในการพัฒนาป่าชายเลน โดยได้ด�าเนินงานสนองพระ

ราชด�าริ ด้วยการศึกษาค้นคว้าการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนทีสู่ญเสียไป จนสามารถ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังทีถู่กท�าลายไปให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม อีกทัง้ยังท�าให้สัตว์

น�า้ชายฝ่ังเพิม่ปริมาณมากขึน้ตามมา

 ส่วนงานสนองพระราชด�าริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน มีการก่อเกิด

โครงการพัฒนาและพื้นฟูป่าชายเลนหลายโครงการ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เป้าหมาย

ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ที่บังเกิดขึ้นด้วยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๓๖ โดยได้พระราชทานพระราชกระแสแก่หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิ

ศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

ให้ร่วมกันเป็นแกนกลางในการด�าเนินการปลูกป่าพระราชทานแก่ประชาชน ในโอกาส

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐  
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 การด�าเนินการปลูกป่าชายเลน “ป่าพระราชทานมูลนิธิชัย

พัฒนา – มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง” ในจังหวัดสงขลาและปัตตานีนั้น 

มีมูลนิธิโททาล (Total) สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ได้ท�าหน้าที่เป็นองค์กรช่วยในการประสานงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการด�าเนินการปลูกป่าชายเลนภายใต้

โครงการย่อย ๓ โครงการ ดังนี้

 ๑. โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ต�าบลหัวเขา อ�าเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา

 ๒. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อ�าเภอ

ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี้                                  

 ๓. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูป่าชายเลน 

อ�าเภอหนองจิก 
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 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมขาติป่าชายเลนเปรียบเสมือนท�าหน้าที่

สร้างเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจ ถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณ

ที่ประชาชนอาศัยอยู่ และเป็นแหล่งระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการส่ง

เสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในชุมชน อาทิ การร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้มี

ปริมาณเพิ่มขึ้น การจัดให้มีการจัดการด้านป่าชายเลนที่ถูกต้องเหมาะสมกับ

ท้องถิ่น เป็นต้น และจนถึงปัจจุบัน การส่งเสริมให้มีการพัฒนาและฟื้นฟูป่า

ชายเลนได้รับการตอบรับจากคนในชุมชน ขยายวงกว้างสู่สังคมอย่างรวดเร็ว

และเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง การรู้รักษ์ป่าชายเลนโดยให้ความร่วมมือที่ดีนั้น 

ท�าให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่งยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ เป็นต้น

แบบในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชายเลนในแหล่งอื่นๆ ได้ต่อไป 
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การพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าพรุ
 “ป่าพรุ” เป็นป่าไม้ทึบ เป็นสังคมพืชประเภทไม่ผลัดใบ หรือป่าดงดิบชื้นประเภท

หนึ่ง ขึ้นอยู่ในพื้นที่พรุ ในป่าพรุไม่เหมือนกับป่าประเภทอื่น  มีพืชพรรณไม้ที่หลากหลาย

จ�านวนมาก พรรณไม้เหล่านี้ต้องเจริญเติบโตในพื้นที่พรุ จึงมีการพัฒนาระบบรากให้แข็ง

แรงเป็นพิเศษ

 “พรุ” เป็นภาษาทางใต้ หมายถึงบริเวณที่ลุ่มชื้นและมีน�้าแช่ขังตลอดปี หรือเกือบ

ตลอดปี ดินในพื้นที่พรุส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่

สลายตัวเน่าเปื่อยเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นดินเลนสีเทาปนสีน�้าเงิน 

ซึ่งมีสารประกอบไพไรด์รวมอยู่ด้วย หากชั้นดินเลนนี้สัมผัสกับอากาศ จะเกิดปฏิกิริยา

ปล่อยกรดก�ามะถันออกมา และในบางส่วนจะแปรสภาพเป็นสารประกอบจาโรไซท์ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นจุดประสีเหลืองฟางข้าว ท�าให้ดินบริเวณนั้นมีสภาพเป็นกรดจัด
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 พื้นที่พรุมีมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีมากถึง 

๒๖๑,๘๖๐ ไร่ ประกอบด้วยพรุขนาดใหญ่อยู่ ๓ แห่ง ได้แก่ พรุ

โต๊ะแดง พรุบาเจาะ และพรุกาบแดง ปัจจุบันป่าพรุถูกท�าลาย

ลงไปมาก  สาเหตุจากไฟป่า ตลอดจนการบุกรุกแผ้วถางป่า

เพื่อใช้พื้นที่ท�าการเกษตร และราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

ขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าพรุ จึงขาดการ

เอาใจใส่ดูแลและอนุรักษ์ ท�าให้ป่าพรุมีสภาพเสื่อมโทรม ส่ง

ผลให้ดินมีสภาพกลายเป็นดินเปรี้ยว กระทั่งไม่สามารถใช้

ประโยชน์ใดๆ ได้อีก 
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 พุทธศักราช ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน

ประทับแรม ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์  เพือ่

ทรงเยี่ยมราษฎรในหลายพืน้ที่ของจังหวัดนราธิวาส 

ทรงทราบถึงปัญหาเรือ่งทีด่ินท�ากิน ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อการท�าเกษตรอย่างมาก เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่

ในจังหวัดนราธิวาสเปน็ดินพรุ หรือดินเปรีย้ว 
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 จึงพระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่ง

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และท�าการวิจัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ดินเปรี้ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุที่เหลืออยู่ในบริเวณ

นั้นไว้ด้วย  โดยมีแนวพระราชด�าริว่า

 “...ป่าพรุเปน็พืน้ทีส่�าคัญต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรรอบพืน้ที่

พรุ อีกทัง้ยังเปน็อ่างเก็บน�า้ธรรมชาติทีช่ะลอการไหลบ่าของน�า้จาก

เทือกเขาต่างๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...”

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๕  

เป็นพื้นที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาพื้นที่ป่าพรุ และแก้ปัญหาดินเปรี้ยว 

น�้าเปรี้ยว ให้กลับมาท�าการเกษตรและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อขยายผล

แห่งความส�าเร็จสู่ราษฎรต่อไป
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 ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
ได้ก�าหนดเขตการใช้พื้นที่ดินบริเวณพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส  ออกเป็น ๓ เขต ดังนี้

	 ๑.	เขตป่าสงวน	(Preservation	Zone) เป็นบริเวณพื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่า

ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ พื้นที่ป่ามีน�้าท่วมขังตลอดปี ใน

ฤดูฝนอาจท่วมสูงถึง ๒-๓ เมตร ส่วนพื้นที่ป่ามีลักษณะสูงๆ ต�่าๆ ต้นไม้ส่วนใหญ่แตก

รากค�้ายันหรือเป็นพูพอน ในพื้นที่เขตนี้มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นเบียดเสียดกันอยู่อย่าง

หนาแน่น มีไม้ยืนต้นปะปนกันอยู่มากกว่าสี่ร้อยชนิด พืชพื้นล่างที่พบ เช่น เถาวัลย์ 

ปาล์ม หวาย และเฟิร์น

ป่า
ไม

้
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	 ๒.	เขตอนุรักษ์	(Conservation	Zone)	 เป็นพื้นที่พรุที่ถูกท�าลายไปบ้างบางส่วนแล้ว 

และยังไม่มีการเข้าไปพัฒนา สาเหตุหลักของพื้นที่พรุถูกท�าลาย ก็คือการบุกรุกเข้าไปแผ้วถาง 

และไฟไหม้ป่าในช่วงที่เข้าสู่ภาวะแล้งจัด ลักษณะดินเปรี้ยวจัด และมีน�้าท่วมขังตลอดเกือบทั้ง

ปี ท�าให้ต้องมีการอนุรักษ์พื้นที่นี้อย่างจริงจัง  แต่ยังดีที่พบว่ามีไม้เสม็ดขาว กก กระจูดและพืช

พวกหญ้ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

ป่าไม้
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	 ๓.	เขตพัฒนา	(Development	Zone)		เป็นบริเวณพื้นที่พรุที่ได้มีการ

ระบายน�้าออกไปบ้างแล้ว พืชพรรณดั้งเดิมก็ถูกแผ้วถางจนหมดสิ้น กลายเป็นพื้นที่

ที่ใช้ท�าการเกษตร และมีกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจกรรมทาง

ด้านเกษตรและมีโครงการพัฒนาต่างๆ เข้าไปด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เหล่า

นี้ได้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและท�ากินอย่างถาวร ส่วนใหญ่มีโครงการ

ชลประทานเข้าไปด�าเนินการระบายน�้าออกจากพื้นที่ 

ปัจจุบันป่าพรุที่เคยเสื่อมโทรม คืนสู่สภาพที่น�ามาซึ่งประโยชน์มากมายให้กับคนใน

ชุมชนละแวกนั้น และพร้อมกับรักษาสมดุลแห่งระบบนิเวศไว้อย่างสมบูรณ์

ป่า
ไม

้
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 ฝายชะลอความชุ่มช้ืน (Check Dam)
 การพัฒนาป่าไม้ด้วยน�า้ชลประทานแบบง่าย

ป่าไม้
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 การฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพป่าไม้ เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้น ควบคู่การ

พัฒนาดินและน�้า มีมากมายหลายหลากวิธีการ หนึ่งในแนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ที่เรียบง่าย ราคา

ประหยัด ชาวบ้านสามารถท�าเองได้ และได้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ฝาย

ต้นน�้าที่เรียกว่า	“Check	Dam”	หรือ “ฝายชะลอความชุ่มชื้น”

 ฝายชะลอความชุ่มชืน้  หรือ Check Dam คือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้ขวางกั้น

ทางน�้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เป็นที่กั้นล�าธารหรือล�าห้วยขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้น

น�้า หรือเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากๆ เพื่อเป็นการกักเก็บตะกอนส่วนหนึ่งที่ไหล

มาพร้อมกับกระแสน�้า และส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยกันไม่ให้ตะกอนตกลงทับถมล�าน�้า

ตอนล่าง อีกทั้ง ในบางครั้งที่กระแสน�้าไหลเชี่ยวรุนแรงก็สามารถที่จะช่วยชะลอความ

หลากของน�้าให้ช้าลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าวิธีการนี้เป็นการอนุรักษ์ดินและน�้าได้อย่าง

ยอดเยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง

ป่า
ไม

้
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางการปลูก

ป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกท�าลายนั้น ว่า

 “...จะต้องสร้างฝายเล็กเพือ่หนุนน�า้ส่งไปตามเหมืองไปใชใ้นพืน้ที่

เพาะปลูกทัง้สองด้าน ซ่ึงจะให้น�า้ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปท�าความชุ่ม

ชืน้ในบริเวณนัน้ด้วย...”

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ป่าไม้
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 “...งานด้านป่าไม้ มีความจ�าเปน็ทีจ่ะต้องเร่งปรับปรุงสภาพป่าไม้ทัง้บริเวณเหนืออ่าง

เก็บน�า้และบริเวณดอยรอบๆ นีใ้ห้สมบูรณ์ขึน้ เพราะนอกจากจะท�าให้ป่าสมบูรณ์แล้ว ยัง

จะช่วยท�าให้น�า้ในบริเวณนีค้วามสมบูรณ์ขึน้ด้วยวิธีการปรับปรุงสภาพป่านัน้ ขอให้อาศัย

วิธีการทีไ่ด้ด�าเนินการแล้วทีศู่นย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

เพราะถือเสมือนว่าทีห่้วยลานนีเ้ปน็ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดย

การท�าเปน็ฝายหินทิง้ขนาดเล็ก หรือ Check Dam บริเวณร่องน�า้สาขาของห้วยลานเพือ่

กักเก็บและชะลอความชุ่มชืน้แก่ต้นไม้ บริเวณเหนืออ่างเก็บน�า้ แต่ถ้าเปน็รอ่องน�า้ขนาดใหญ่ 

จะต้องท�าฝายกกเก็บให้แข็งแรงขึน้...”

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒

ณ โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่

ป่า
ไม

้
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 ในส่วนของรูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้นได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุป

ความได้ว่า

 “...ให้พิจารณาด�าเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใชว้ัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้อง

ถิน่ เช่น แบบทิง้หินคลุมด้วยตาข่ายปิดกัน้ร่องน�า้กับล�าธารเล็กเปน็ระยะๆ เพือ่ใชเ้ก็บกักน�า้

และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน�า้ที ่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินท�าให้ความชุ่มชืน้แผ่ขยายออก

ไปทัง้สองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธ์ุไม้ป้องกันไฟ พันธ์ุไม้โตเร็วและพันธ์ุไม้ไม่ทิง้ใบ เพือ่

ฟ้ืนฟูทีต่้นน�า้ล�าธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึน้เปน็ล�าดับ...”

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ป่าไม้
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ประเภทของฝายตามแนวพระราชด�ารินัน้ แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ

  ๑.	ฝายต้นน�้าล�าธาร	หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น  จะช่วยให้เก็บรักษา

น�้าไว้ในดิน สร้างความชุ่มชื้น

ผืนป่าละพืชพรรณ

 	 ๒.	ฝายดักตะกอน		จะช่วยดักเก็บตะกอน เช่น เศษไม้ใบไม้ หรือดิน

ทรายที่ไหลตามมากับสายน�้า ป้องกันไม่ให้ล�าห้วยตื้นเขิน และไม่ให้ไหลลงสู่อ่าง

เก็บน�้าด้านล่าง

ป่า
ไม

้
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 “...Check Dam มี ๒ อย่าง ชนิดหนึ่งส�าหรับให้มีความชุ่มชื้นรักษา

ความชุ่มชื้น อีกอย่างส�าหรับป้องกันไม่ให้ทรายลงในอ่างใหญ่ ส�าหรับ 

Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายลงไปในอ่างใหญ่ ความจริงจะต้อง

ท�าให้ดีและลึก เพราะทรายลงมาจะกักเก็บไว้ ถ้าน�้าตื้นทรายจะข้ามไปลงอ่าง

ใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam ส�าหรับรักษาความชุ่มชื้นไม่จ�าเป็นต้องขุดลึก

เพียงแต่กักน�้าให้ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายนี้จะต้องท�าให้ลึกและออกแบบ

อย่างไรไม่ให้น�้าลงมาแล้วไล่ทรายออกไป ...”

ป่าไม้
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยว

กับการก่อสร้าง Check Dam ไว้อีกถึงการพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสร้าง

ระบบวงจรน�้าแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ว่า

 “...ให้ด�าเนินการส�ารวจหาท�าเลสร้างฝายต้นน�า้ล�าธารในระดับทีสู่งทีใ่กล้บริเวณยอด

เขามากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเปน็ไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจ�าเปน็จะต้องออกแบบใหม่ เพือ่

ให้สามารถเก็บกักน�า้ไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเปน็เวลานาน ๒ เดือน การเก็บรักษาน�า้

ส�ารองได้นานหลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้ว จะท�าให้มีปริมาณน�า้หล่อเลีย้งและประคับประคอง

กล้าไม้พันธ์ุทีแ่ข็งแรงและโตเร็วทีใ่ชป้ลูกแซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง โดยการ

จ่ายน�า้ออกไปรอบๆ ตัวฝายจนสามารถตัง้ตัวได้...”

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ป่า
ไม

้
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 จากแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับฝายเพื่อสร้างระบบวงจรน�้าแก่

ป่าไม้ สามารถน�าไปท�าได้ ๓ รูปแบบ คือ

 แบบท้องถิ่นเบื้องต้น เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่

มีอยู่ เช่น กิ่งไม้ และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหิน

ขนาดต่างๆ ที่หาได้บริเวณล�าห้วยนั้นมาเป็นวัสดุประกอบในการ

ก่อสร้าง และวิธีก่อสร้างอย่างง่ายนี้ ท�าได้ในบริเวณตอนบนของ

ล�าห้วยหรือร่องน�้า ซึ่งจะท�าหน้าที่ดักตะกอน ชะลอการไหลของน�้า 

และเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณฝายได้เป็นอย่างดี ข้อดีของฝายแบบ

ท้องถิ่นเบื้องต้นนั้น คือ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก 

ป่าไม้
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การก่อสร้างฝายแบบท้องถิ่นเบื้องต้น สามารถท�าได้ง่ายหลายวิธี เช่น

- ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยหิน

- ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถุงบรรจุดินหรือทราย

- ก่อสร้างแบบคอกหมูแกนดินอัดขนาบด้วยหิน

- ก่อสร้างแบบคอกหมูหินทิ้ง

- ก่อสร้างแบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต์

- ก่อสร้างแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง

- ก่อสร้างแบบถุงทรายซีเมนต์

- ก่อสร้างแบบคันดิน

- ก่อสร้างแบบหลักไม้ไผ่สานขัดกันอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน

ป่า
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 แบบเรียงหินค่อนข้างถาวร	   เป็นการก่อสร้างโดยการใช้หิน

เรียงตัวกันเป็นผนังกั้นน�้า สามารถก่อสร้างได้ทั้งบริเวณตอนกลาง 

และตอนล่างของล�าห้วย หรือร่องน�้า ซึ่งจะช่วยดักตะกอน และเก็บกัก

น�้าในช่วงฤดูแล้งได้เป็นบางส่วน

 แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    เป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมาก

จะด�าเนินการในบริเวณตอนปลายของล�าห้วยหรือร่องน�้า จะสามารถ

ดักตะกอนและเก็บกักน�้าในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้างจะมีราคาค่อนข้าง

สูงกว่าแบบอื่นๆ เฉลี่ยประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่

กับขนาดของล�าห้วย ซึ่งควรมีความกว้างไม่เกิน ๔ เมตร

ป่าไม้
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 อย่างไรก็ตาม ก่อนการด�าเนินงานก่อสร้างฝายควรส�ารวจร่องน�้าล�าห้วยใน

พื้นที่ที่มีปัญหาการพังทลายของดิน หรือปัญหาพื้นที่ขาดความชุ่มชื้นโดยพิจารณา

ถึงความลาดชันของร่องน�้าและส�ารวจหาข้อมูลปริมาณน�้าไหลในร่องน�้ามาใช้

ประกอบการเลือกต�าแหน่งการสร้างฝายร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์

สูงสุดจากฝาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของ

กระแสน�้าในล�าห้วย ท�าให้ระยะเวลาการไหลของน�้าเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพิ่ม

ขึ้น และแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่สองฝั่งของล�าห้วย
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 ยิ่งกว่านั้นประโยชน์ของฝายยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผืนป่า 

พร้อมกับมีความหนาแน่นของพันธุ์พืชเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งการกักเก็บน�้าไว้บางส่วนได้ 

ย่อมท�าให้สัตว์น�้ามีที่อยู่อาศัย และยังเป็นแหล่งน�้าในการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ตลอด

จนน�าไปใช้ในการเกษตรกรรมได้อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นเป็นพระ

ราชด�าริในการพัฒนาป่าไม้ที่ยังประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง
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ผืนป่าไม้ไทย..ใต้ร่มพระบารมี….       
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลประชา
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 โครงการต่างๆ ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มุ่งเน้นให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะเปรียบเป็น

รากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยใน

การท�านุบ�ารุง ปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทั้งป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน�้า 

และการประมง ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่เป็นการอนุรักษ์ต้นน�้าล�าธาร พัฒนา

ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง ทรงแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ก็เพื่อให้เกษตรกรมีสภาพพื้นที่ท�ากินที่ให้ผลผลิตได้มากที่สุด
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 โครงการตามแนวพระราชด�าริของพระองค์ นอกจากจะมุ่งที่จะส่ง

เสริมและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมสานต่อในการ

พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชนบทด้วย แม้ว่าในยุคที่สังคมชนบท

กลับกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพสิ่ง

แวดล้อมเสื่อมโทรมลงต่างๆ แนวพระราชด�าริของพระองค์ยังคงเป็น

ทางออกที่ประเสริฐสุด และน�าไปปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะเรื่องของการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ที่แม้จะถูกท�าลายลงเพราะฝีมือมนุษย์ 

หรือภัยธรรมชาติก็ตาม  ทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ที่พระราชทานไว้จึงเป็น

ทางแก้ที่ช่วยฟื้นฟู พัฒนาและอนุรักษ์ผืนป่าให้ด�ารงอยู่เป็นแหล่งพึ่งพิง

ของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ต่อไป
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 เห็นได้ว่าในระยะ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา การพัฒนาผืนป่าตามแนว

พระราชด�าริที่ปรากฏในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ ทั่ว

ประเทศล้วนประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรม

กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ที่ส�าคัญความรู้ต่างๆ ในการดูแลดรักษาป่า

ได้ขยายผลไปสู่ราษฎร สิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย�้า

คือ การให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน เกื้อกูลกัน คนมีหน้าที่ดูและ

รักษาป่า ป่าก็จะให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตคน  จากนี้จึงเป็นหน้าที่ของคน

ไทยทุกคนที่จะร่วมกันรักษาผืนป่าของแผ่นดินให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกหลานต่อ

ไปในอนาคต และสนองพระราชด�าริในการอนุรักษ์ผืนป่าให้ประสบความ

ส�าเร็จอย่างยั่งยืน
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