
ทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ปาไมของประเทศไทยถูกทําลายลงอยางรวดเร็วตามแรง หนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับ
พลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยม เสรีที่มุงคาขาย โดยใชปาเปนตัวสําคัญเชิงพาณิชย การเชนนี้
กอใหเกิดภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เม่ือยามน้ําหลากก็เกิด
น้ําทวมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร
กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวย่ิงนัก
โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนส่ิงที่พระองคทรงหวงใยเปนอยางมาก ต้ังแตเริ่มเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเปน
ตนมา

ปาไมสาธิต... พระราชดําริเริ่มแรกสวนพระองค

ในระยะตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ
ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีชันธเปนประจําแทบทุกป โดยในระยะแรกจะเสด็จฯ
ดวยรถไฟพระที่นั่ง ตอมาเม่ือมีการปรับปรุงเสนทางคมนาคมดีขึ้น จึงเสด็จฯโดยรถยนตพระที่นั่ง ประมาณป
พ.ศ. 2503-2504 ขณะเสด็จพระราชดําเนินผานจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี เม่ือรถยนตพระที่
นั่งผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีนั้น มีตนยางขนาดใหญปลูกเรียงรายทั้งสองขางทาง จึงไดมี
พระราชดําริที่จะสงวนบริเวณปายางนี้ไวใหเปนสวนสาธารณะ แตในระยะนั้นไมอาจดําเนินการไดเนื่องจาก
ตองจายเงินคาทดแทนในอัตราที่ สูง เพราะมีราษฎรมาทําไรทําสวนในบริเวณนั้นจํานวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเริ่มทดลองปลูก ตนยางดวยพระองคเอง โดยทรงเพาะเมล็ด
ยางในกระถางบนพระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล และไดทรงปลูกตนยางนั้นในแปลงปาไมทดลอง
ในบริเวณแปลงทดลองปลูกตนยางนา พรอมขาราชบริพาร เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน
1,250 ตน ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพันธุไมตางๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวน
จิตรลดาในลักษณะปาไมสาธิต นอกจากนี้ยังไดสรางพระตําหนักเรือนตนในบริเวณปาไมสาธิตนั้นเพื่อทรง
ศึกษาธรรมชาติวิทยาของปาไมดวยพระองคเองอยางใกลชิดและลึกซ้ึงในป พ.ศ. 2508

แนวพระราชดําริดานปาไม: ทรงคิดคนนานาวิธีที่จะอนุรักษปาไมใหยืนยง

ทรงสรางความตระหนักใหมีความรักปาไมดวยจิตสํานึกรวมกัน (Awareness and Sharing
Participation) มากกวาวิธีการใชอํานาจบังคับ

ณ หนวยงานพัฒนาตนน้ําทุงจอ ในป พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ
ใหมีการปลูกตนไม 3 ชนิด ที่แตกตางกัน คือ ไมผล ไมโตเร็ว และไมเศรษฐกิจ เพื่อจะทําใหเกิดปาไมแบบ
ผสมผสานและสรางความสมดุลแกธรรมชาติอยางย่ังยืน สามารถตอบสนองความตองการของรัฐและวิถี
ประชาในชุมชนประการสําคัญนั้นมีพระราช ดําริที่ยึดเปนทฤษฎีการพัฒนาดานปาไมโดยปลูกฝงจิตสํานึกแก
ประชาชนวา



...เจาหนาที่ปาไม ควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็พากันปลูกตนไมลงบนแผนดินและ
รักษาตนไมดวยตนเอง... นับเปนทฤษฎีที่เปนปรัชญาในดานการพัฒนาปาไมที่ย่ิงใหญโดยแท

ทฤษฎีการปลูกปาโดยไมตองปลูกตามหลักการฟนฟูสภาพปาดวยวัฎธรรมชาติ(Natural
Reforesrtation)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยในปญหาปริมาณ ปาไมลงเปนอยางมาก จึงทรงพยายาม
คนหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของปาไมในประเทศไทยให เพิ่มมากขึ้นอยางม่ันคงและถาวร โดยมี
วิธีการที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสงเสริมระบบวงจรปาไมในลักษณะอัน
เปนธรรมชาติด้ังเดิม ซ่ึงไดพระราชทานพระราชดําริหลายวิธี คือ

ปลูกปาโดยไมตองปลูก ดวยวิธีการ 3 วิธี คือ

 ...ถาเลือกไดที่เหมาะสมแลว ก็ทิ้งปานั้นไวตรงนั้น ไมตองไปทําอะไรเลย ปาจะเจริญเติบโตมาเปน
ปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกเลยสักตนเดียว..

 ....ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไมเพียงแตคุมครองใหขึ้นเองไดเทานั้น..
 ...ในสภาพปาเต็งรัง ปาเส่ือมโทรมไมตองทําอะไรเพราะตอไมก็จะแตกก่ิงออกมาอีกถึงแมตนไม

สวยแตก็เปนไมใหญได..

ปลูกปาในที่สูง ทรงแนะนําวิธีการ ดังนี้

 ...ใชไมจําพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เม่ือโตแลวออกฝกออกเมล็ดก็จะลอยตกลง
มาแลวงอกเองในที่ตํ่าตอไป เปนการขยายพันธุโดยธรรมชาติ...

ปลูกปาตนน้ําลําธาร หรือ การปลูกปาธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติวา

ปลูกตนไมที่ขึ้นอยูเดิม คือ ศึกษาดูกอนวาพืชพันธุไมด้ังเดิมมีอะไรบาง แลวปลูกแซมตามรายการชนิดตนไม
ที่ศึกษาได

งดปลูกไมผิดแผกจากถ่ินเดิม คือ ไมควรนําไมแปลกปลอมตางพันธุตางถ่ินเขามาปลูกโดยยังไมไดศึกษา
อยางแนชัดเสียกอน

การปลูกปาทดแทน

ในขณะนี้ประเทศไทยเรามีพื้นที่ปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศประมาณการได
เพียง 80 ลานไรเทานั้น หากจะเพิ่มเนื้อที่ปาไมใหไดประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศแลว คนไทย
จะตองชวยกันปลูกปาถึง 48 ลานไร โดยใชกลาไมปลูกไมตํ่ากวาปละ 100 ลานตน ใชเวลาถึง 20 ป จึงจะ
เพิ่มปาไมไดครบเปาหมายที่กําหนดไวเทานั้น



การปลูกปาทดแทนจึงเปนแนวทฤษฏีการพัฒนา ปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทาน มรรควิธีในการปลูกปาทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสูแผนดินดวยวิถีทางแบบ
ผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติดังพระราช ดําริความตอนหนึ่งวา

...การปลูกปาทดแทนจะตองทําอยางมีแผนโดยการดําเนินการไป พรอมกับการพัฒนาชาวเขาในการนี้
เจาหนาที่ปาไม ชลประทาน และฝายเกษตรจะตองรวมมือกันสํารวจตนน้ําในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
วางแผนปรับปรุงตนน้ําและพัฒนาอาชีพไดอยางถูกตอง..

วิธีการปลูกปาทดแทน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานคําแนะนําใหมีการปลูกป าทดแทนตามสภาพ
ภูมิศาสตรและสภาวะแวดลอมของพื้นที่ที่เหมาะสมกลาวคือ ปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกแผวถาง
และพื้นที่ปาเส่ือมโทรม

การปลูกปาทดแทนในพื้นที่เส่ือมโทรมหรือพื้นที่ตนน้ํา ลําธารที่ถูกบุกรุกแผวถางจนเปนภูเขาหัวโลน
แลวจําตองปลูกปาทดแทนเรงดวนนั้นควรจะทดลองปลูกตนไมชนิดโตเร็วคลุมแนว รองน้ําเสียกอน เพื่อทํา
ใหความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นแผขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟ
ปา เพราะไฟจะเกิดงายหากปาขาดความชุมชื้น ในปตอไปก็ใหปลูกตนไมในพื้นที่ถัดขึ้นไป ความชุมชื้นก็จะแผ
ขยายกวางตอไปอีก ตนไมจะงอกงามดีตลอดทั้งป

การปลูกปาทดแทนตามไหลเขา

จะตองปลูกตนไมหลายๆ ชนิด เพื่อใหไดประโยชนอเนกประสงค คือ มีทั้งไม ผล ไมสําหรับกอสราง และไม
สําหรับทําฟน ซ่ึงเกษตรกรจําเปนตองใชเปนประจํา ซ่ึงเม่ือตัดไมใชแลว ก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที...

การปลูกปาทดแทนบริเวณตนน้ําบนยอดเขาและเนินสูง

ตองมีการปลูกปาโดยปลูกไมยืนตนและปลูกไมฟน ซ่ึงไมฟนนั้นราษฎรสามารถตัดไปใชได แตตองมีการปลูก
ทดแทนเปนระยะ สวนไมยืนตนจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้น ซ่ึงเปนขั้นตอนหนึ่งของระบบการใหฝนแบบ
ธรรมชาติ ทั้งยังชวยยึดดินบนเขาไมใหพังทลายเม่ือเกิดฝนตกอีกดวย...

4. ใหมีการปลูกปาที่ยอดเขา เนื่องจากสภาพปาบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซ่ึงจะมีผลกระทบตอลุมน้ําตอนลาง
และคัดเลือกพันธุไมที่มีเมล็ดเปนฝกเพื่อใหเปนกระบวนการธรรมชาติปลูก ตอไปจนถึงตีนเขา

5. ปลูกปาบริเวณอางเก็บน้ํา หรือเหนืออางเก็บน้ําที่ไมมีความชุมชื้นยาวนานพอ

6. ปลูกปาเพื่อพัฒนาลุมน้ําและแหลงน้ําใหมีน้ําสะอาดบริโภค



7. ปลูกปาใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยใหราษฎรในทองที่นั้นๆ เขามามีสวนรวมในการปลูกและดูแลรักษา
ตนไมใหเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรเห็นความสําคัญของการปลูกปา

8. ปลูกปาเสริมธรรมชาติ เพื่อเปนการเพิ่มที่อยูอาศัยแกสัตวปา

บัดนี้ ในหลายโครงการที่เปนการปลูกปาทดแทนตามแนวพระราชดําริไดบรรลุผลสัมฤทธ์ินาพึง
พอใจ อาทิเชน โครงการปลูกปาชัยพัฒนาแมฟาหลวง ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และที่หนองพลับ อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการปลูกสรางสวนปาศูนยศึกษาการพัฒนาตางๆ โครงการสวนปาสิริ
เจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี โครงการปลูกปาหวยองคต จังหวัดกาญจนบุรี โครงการปลูกปาเสริมธรรมชิตใน
และนอกเขตภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร เปนตน

5. การปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4 อยาง : การรูจัดใชทรัพยากรธรรมชาติดวยพระปรีชาญาณอยางชาญ
ฉลาดใหเกิดประโยชนแกปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและทั่วถึงกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
แนะนําการปลูกปาใน เชิงผสมผสาน ทั้งดานเกษตรวนศาสตรและเศรษฐกิจสังคมไวเปนมรรควิธีปลูกปา
แบบลักษณะเบ็ด เสร็จนั้นไวดวย

ลักษณะทั่วไปของปา 3 อยาง

พระราชดําริปลูกปา 3 อยางนั้น มีพระราชดํารัส ความวา ปาไม ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบ
ปาใชไมหนึ่ง ปาสําหรับใชผลหนึ่ง ปาสําหรับใชเปนฟนอยางหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเปนกวางๆใหญๆ การที่จะ
ปลูกตนไมสําหรับไดประโยชนดังนี้ ในคําวิเคราะหของกรมปาไมรูสึกจะไมใชปาไม แตในความหมายของการ
ชวยเหลือเพื่อตนน้ําลําธารนั้น ปาไมเชนนี้จะเปนสวยผลไมก็ตามหรือเปนสวนไมฟนก็ตามนั่นแหละเปนปาไม
ที่ถูกตอง เพราะทําหนาที่เปนปา คือ เปนตนไมและทําหนาที่เปนทรัพยากรในดานสําหรับใหผลที่มาเปน
ประโยชนแก ประชาชนได

ประโยชนที่ไดรับ

ในการปลูกปา 3 อยางนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชา
อธิบายถึงประโยชนในการปลูกปาตามพระราชดําริวา

การปลูกปา 3 อยาง แตใหประโยชน 4 อยาง ซ่ึงไดไมผล ไมสรางบาน และไมฟนนั้น สามารถใหประโยชน
ไดถึง 4 อยาง คือ นอกจากประโยชนในตัวเองตามชื่อแลว ยังสามารถใหประโยชนอันที่ 4 ซ่ึงเปนขอสําคัญ
คือ สามารถชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธารดวย

และไดมีพระราชดํารัสเพิ่มเติมวา การปลูกปาถาจะใหราษฎรมี ประโยชนใหเขาอยูได ใหใชวิธีปลูกไม 3
อยาง แตมีประโยชน 4 อยาง คือ ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ํา
และปลูกอุดชวงไหลตามรองหวย โดยรับน้ําฝนอยางเดียว ประโยชนอยางที่ 4 ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา



พระราชดําริเพื่อนุรักษและฟนฟูปาไมดําเนินการใน หลายสวนราชการ ทั้งกรมปาไมและศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง คือ การปลูกปาใชสอย โดยดําเนินการปลูกพันธุไมโตเร็วสําหรับ
ตัดก่ิงมาทําฟนเผาถาน ตลอดจนไมสําหรับใชในการกอสรางและหัตถกรรมสวนใหญไดมีการปลูกพันธุไม โต
เร็วเปนสวนปา เชน ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู แค กระถินยักษ และสะเดา เปนตน

วิธีการปลูกปาเพื่อทดแทนหมุนเวียน

นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมเก่ียวกับการปลูกปา
เพื่อใชทําฟนวา

การปลูกปาสําหรับใชเปนฟน ซ่ึงราษฎรจําเปนตองใชเปนประจํา ในการนี้จะตองคํานวณเนื้อที่ที่จะใชปลูก
เปรียบเทียบกับจํานวนราษฎรตลอดจนการปลูกและตัดตนไมไปใช จะตองใชระบบหมุนเวียนและมีการปลูก
ทดแทน อันจะทําใหมีไมฟนสําหรับใชตลอดเวลา

พระราชดําริ ปาเปยก ทฤษฎีการพัฒนาปาไมโดยการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสรางแนว
ปองกันไฟเปยก (Wet Fire Break)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงคุณคา อเนกอนันตของน้ําเปนย่ิงนัก ทรงคํานึงวาทุก
สรรพส่ิงในสภาพแวดลอมของมนุษยนั้นจะเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ได หากรูจักนําไปประยุกตใชใหเปน
ประโยชนใหได เฉกเชนเดียวกับพระราชดําริ ปาเปยก เพื่อปองกันไฟไหมปานั้น จึงเปนมรรควิธีที่ทรงคิดคน
ขึ้น จากหลักการที่แสนงายแตไดประโยชนมหาศาล กลาวคือ ยามที่เกิดไฟไหมปาขึ้นคราใดผูคนสวนใหญก็
มักคํานึงถึงการแกปญหาดวยการ ระดมสรรพกําลังกันดับไฟปาใหมอดดับอยางรวดเร็ว แตแนวทางปองกัน
ไฟปาระยะยาวนั้นยังเลือนลางในการวางระบบอยางจริงจัง พระราชดําริปาเปยกจึงเปนแนวพระราชดําริหนึ่ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแนะนําใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทําการศึกษาทดลองจนไดรับผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ

วิธีการสราง ปาเปยก

วิธีการแรก : ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืชชนิดตางๆ ปลูกตามแนวคลองนี้

วิธีที่สอง : สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ําชลประทานและน้ําฝน

วิธีที่สาม : โดย การปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพื่อใหความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นและแผขยายออกไป
ทั้งสองรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปาเพราะไฟปาจะเกิดขึ้นงาย หากปาขาด
ความชุมชื้น



วิธีที่สี่ : โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นหรือที่เรียกวา Check Dam ขึ้น เพื่อปดก้ันรองน้ําหรือลําธาร
ขนาดเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทํา
ใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้งสองดานกลายเปน ปาเปยก

วิธีที่หา : โดย การสูบน้ําเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทําไดแลวปลอยน้ําลงมาทีละนอย ใหคอยๆ ไหลซึม
ดิน เพื่อชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป ภูเขาปา ใหกลายเปน ปาเปยก ซ่ึงสามารถปองกันไฟปาไดอีก
ดวย

วิธีที่หก : ปลูก ตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหมปาก็จะ
ปะทะตนกลวยซ่ึงอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอ่ืนทําใหลด การสูญเสียน้ําลงไปไดมาก

แนวพระราชดําริปาเปยก จึงนับเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นเปนหลักสําคัญที่ จะชวย
ใหปาเขียวสดอยูตลอดเวลาไฟปาจึงเกิดไดยากการพัฒนาเพื่อการ อนุรักษและฟนฟูปาไมที่สามารถทําได
งายและไดผลดีย่ิง

พระราชดําริ ภูเขาปา : ทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไมโดยใชความรูเบื้องตน

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเปนหลักการดําเนินการ การสรางภูเขาปาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนมรรค วิธีหนึ่งที่พระราชทานแนวคิดอันเปนทฤษฎีการพัฒนา อันเปนมิติใหมแกวงการปาไม
2 ประการ คือ

ประการแรก หากมีน้ําใกลเคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดํารัสวา

ควรสํารวจแหลงน้ําเพื่อการ พิจารณาสรางฝายขนาดเล็กปดก้ันรองน้ําในเขตตนน้ําลําธารทั้งนี้เพื่อ
แผ กระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวางอันจะชวยฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่สูง ใหสมบูรณขึ้น บริเวณ
ดังกลาวจะไดกลายเปน ภูเขาปา ในอนาคตซ่ึงหมายความวามีตนไมนานาชนิด ซ่ึงปกคลุมดินในอัตรา
หนาแนนที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะมีผลชวยรักษาระดับความชุมชื้นใน
ธรรมชาติใหอยูในเกณฑ ที่พอเหมาะไมแหงแลงเกินไป และยังชวยยึดผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ําเซาะทลายลง
มายังพื้นที่ราบอีก ดวย

ประการที่สอง หากไมมีแหลงน้ําในพื้นที่เพื่อฟนฟูปาไมในบริเวณภูเขาเส่ือมโทรม มีพระราชดํารัสวา

ใหพิจารณาสงน้ําขึ้นไปยัง จุดที่สูงที่สุดเทาที่จะดําเนินการได ทั้งนี้เพื่อใหสามารถจายน้ําลงไปหลอ
เล้ียงกลาไมออนที่ปลูกทดแทนไวบน ภูเขาไดตลอดเวลา โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงซ่ึงกลาไมมักมีอัตรา
สูญเสียคอนขางสูง เม่ือกลาไมเจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานตอสภาวะแหงแลงไดแลวในอนาคต
ภูเขาในบริเวณดังกลาวก็จะคืนสภาพเดิมเปนภูเขาปาที่จะมีความชุมชื้นพอ สมควร ตลอดจนจะชวยฟนฟู
สภาพแวดลอมในตอนลางไมใหกลายเปนดินแดนแหงแลง



ซ่ึงตอมาไดพระราชทานพระราชดํารัสเพิ่มเติมวา

จะตองพยายามสูบน้ําขึ้นไป ทีละชั้นจนถึงระดับสูงสุดเทาที่จะเปนไปได โดยพิจารณาใชเครื่องสูบน้ํา
พลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานลม ซ่ึงมีใชงานอยูแลว ทั้งนี้เพื่อจะไดมิเปลือง
เชื้อเพลิง เม่ือนําน้ําขึ้นไปพัก ณ ระดับสูงสุดไดแลว จะสามารถปลอยน้ําใหคอยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อชวย
เรงรัดการปลูกปาไมที่มีทั้งพันธุไมปองกันกับไมโตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาปา ใหเปน
ปาเปยกซ่ึงสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย

ภูเขาปาที่เขียวขจีจากแนวพระราชดํารินี้สามารถพบ เห็นและเขาศึกษาวิธีการอนุรักษและพัฒนาปาไมที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงชี้แนะใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายแหง
ดวยกัน โดยเฉพาะที่เดนชัด คือ ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

แนวพะราชดําริทฤษฎีการพัฒนาและฟนฟูปาไมโดยการใชทรัพยากรที่เอื้ออํานวยสัมพันธซ่ึงกันและกันใหเกิด
ประโยชนสูงสุด : Check Dam

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญ ของการอยูรอดของปาไมเปนอยางย่ิง
ทรงเสนออุปกรณอันเปนเครื่องมือที่จะ ใชประโยชนในการอนุรักษฟนฟูปาไมที่ไดผลดีย่ิง กลาวคือ ปญหาที่
สําคัญที่เปนตัวแปรแหงความอยูรอดของปาไมนั้น น้ํา คือ ส่ิงที่ขาดไมไดโดยแท พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงแนะนําใหใชฝายก้ันน้ํา หรือเรียกวา Check Dam หรืออาจะเรียกขานกันวา ฝายชะลอความ
ชุมชื้น ก็ไดเชนกัน

Check Dam คือ ส่ิงกอสรางขวางก้ันทางเดินของลําน้ํา ซ่ึงปกติมักจะก้ันหวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่
เปนตนน้ําหรือพื้นที่ที่มี ความลาดชันสูงทําใหสามารถดํารงชีพอยูได และหากชวงที่น้ําไหลแรงก็สามารถ
ชะลอการไหลของน้ําใหชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมน้ําตอนลางนับเปนวิธีการ
อนุรักษดินและน้ําไดดีมากวิธีการหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชาอธิบายวา การปลูกปาทดแทนปาไมที่ถูกทําลายนั้น

จะตองสรางฝายเล็กเพื่อ หนุนน้ําสงไปตามเหมืองไปใชในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองดาน ซ่ึงจะใหน้ํา
คอยๆ แผขยายออกไปทําความชุมชื้นในบริเวณนั้นดวย

ในสวนของรูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ไดพระราชทานพระราชดํารัสวา

ใหพิจารณาดําเนินการสราง ฝายราคาประหยัด โดยใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถ่ิน เชน แบบ
ทิ้งหินคลุมดวยตาขายปดก้ันรองน้ํากับลําธารเล็กเปนระยะๆ เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดย
น้ําที่กักเก็บไวจะซึมเขาไปในดินทําใหความชุมชื้นแผขยายออกไปทั้งสอง ขาง ตอไปจะสามารถปลูกพันธุไม
ปองกันไฟ พันธุไมโตเร็วและพันธุไมไมทิ้งใบ เพื่อฟนฟูที่ตนน้ําลําธารใหมีสภาพเขียวชอุมขึ้นเปนลําดับ



ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออกเปน 2 ประเภท ดังพระราชดํารัส คือ

Check Dam มี 2 อยาง ชนิดหนึ่งสําหรับใหมีความชุมชื้นรักษาความชุมชื้น อีกอยางสําหรับ
ปองกันมิใหทรายลงในอางใหญ จึงอาจกลาวไดวา Check Dam นั้น ประเภทแรก คือ ฝายตนน้ําลําธาร
หรือฝายชะลอความชุมชื้น สวนประเภทที่สองนั้นเปนฝายดักตะกอนนั่นเอง การสราง Check Dam
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมในรายละเอียดวา สําหรับ Check Dam
ชนิดปองกันไมใหทรายลงไปในอางใหญจะตองทําใหดีและลึก เพราะทรายลงมากจะกักเก็บไว ถาน้ําต้ืนทราย
จะขามไปลงอางใหญได ถาเปน Check Dam สําหรับ รักษาความชุมชื้นไมจําเปนตองขุดลึกเพียงแตกักน้ํา
ใหลงไปในดิน แตแบบกักทรายนี้จะตองทําใหลึกและออกแบบอยางไรไมใหน้ําลงมาแลวไลทราย ออกไป

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราช ดําริเก่ียวกับการพิจารณาสรางฝายชะลอ
ความชุมชื้น เพื่อสรางระบบวงจรน้ําแกปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ

ใหดําเนินการสํารวจหาทําเล สรางฝายตนน้ําลําธารในระดับที่สูงที่ใกลบริเวณยอดเขามากที่สุด
เทาที่จะ เปนไปได ลักษณะของฝายดังกลาวจําเปนจะตองออกแบบใหม เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไวได
ปริมาณมากพอสมควรเปนเวลานาน 2 เดือน...การเก็บรักษาน้ําสํารองไดนานหลังจากฤดูฝนผานไปแลว จะ
ทําใหมีปริมาณน้ําหลอเล้ียงและประคับประคองกลาไมพันธุที่แข็งแรงและโต เร็วที่ใชปลูกแซมในปาแหงแลง
อยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง โดยการจายน้ําออกไปรอบๆ ตัวฝายจนสามารถต้ังตัวได

Check Dam ตามแนวพระราชดําริ กระทําได 3 รูปแบบ คือ

1. Check Dam แบบทองถ่ินเบื้องตน เปนการกอสรางดวยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู เชน ก่ิงไม และทอนไม
ลมขอนนอนไพร ขนาบดวยกอนหินขนาดตางๆ ในลําหวย ซ่ึงเปนการกอสรางแบบงายๆ กอสรางในบริเวณ
ตอนบนของลําหวยหรือรองน้ําซ่ึงจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน้ําและเพิ่มความชุมชื้นบริเวณ
รอบฝายไดเปนอยางดี วิธีการนี้ส้ินเปลืองคาใชจายนอยมาก หรืออาจไมมีคาใชจายเลยนอกจากใชแรงงาน
เทานั้น การกอสราง Check Dam แบบงายนี้ สามารถทําไดหลายวิธี เชน กอสรางดวยทอนไมขนาบดวย
หินกอสรางดวยทอนไมขนาบดวยถุงบรรจุดินหรือทราย กอสรางแบบคอกหมูแกนดินอันขนาบดวยหิน
กอสรางแบบเรียงดวยหินแบบงาย กอสรางแบบคอกหมูหินทิ้ง กอสรางแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง กอสราง
แบบถุงทรายซีเมนต กอสรางแบบคันดิน กอสรางแบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต กอสรางแบบหลักไมไผสาน
ขัดกัน อันเปนภูมิปญญาของชาวบาน Check Dam แบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร กอสรางดวยการเรียง
หินเปนผนัง ก้ันน้ํากอสรางบริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือรองน้ํา จะสามารถดักตะกอนและ
เก็บกักน้ําในชวงฤดูแลงไดบางสวน



3. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็กเปนการกอสรางแบบถาวรสวนมากจะดําเนินการในบริเวณตอน
ปลายของลําหวยหรือรองน้ํา จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ําในฤดูแลงไดดี คากอสรางเฉล่ียประมาณ
40,000-50,000 บาท แลวแตขนาดของลําหวยซ่ึงควรมีความกวางไมเกิน 4 เมตร

ขอคํานึงในการสราง Check Dam

1. ควรสํารวจสภาพพื้นที่ วัสดุกอสรางตามธรรมชาติ และรูปแบบ Check Dam ที่เหมาะสมกับภูมิ
ประเทศมากที่สุด

2. ตองคํานึงถึงความแข็งแรงใหมากพอที่จะไมเกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตกหนักและกระแสน้ํา
ไหลแรง

3. ควรกอสรางในพื้นที่ที่ชองลําหวยมีความลาดชันตํ่า เพื่อที่จะได Check Dam ในขนาดที่ไมเล็กเกินไป
อีกทั้งยังสามารถกักน้ําและตะกอนไดมากพอสมควร และในลําหวยที่มีความลาดชันสูงก็ควรสราง Check
Dam ใหถ่ีขึ้น

4. วัสดุกอสราง Check Dam ประเภท ก่ิงไม ทอนไม ที่นํามาใชในการสรางจะตองระมัดระวังใชเฉพาะไม
ลมขอนนอนไพรเปนลําดับแรก กอนที่จะใชก่ิงไม ทอนไมจากการริดก่ิง ถาจําเปนใหใชนอยที่สุด

5. ถาสราง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอันแนน ควรมีทางระบายน้ําดานขางเพื่อปองกันน้ํากัดชะ
สันฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนมีน้ําหลากมาก

6. ควรปลูกยืนตนยึดดินบนสันฝาย เชน ไครน้ํา หรือไมชนิดอ่ืนๆ ที่สามารถขึ้นไดดีบนที่ชื้น

7. ควรดําเนินการกอสราง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังน้ําหลาก และทุกปควรมีการบํารุงรักษาขุด
ลอกตะกอน ซอมแซมสันฝายและทางระบายน้ําลนอยูเปนประจํา

แนวทางที่เหมาะสมในการสราง Check Dam

กอนดําเนินการควรสํารวจรองน้ําลําหวยในพื้นที่ที่มี ปญหาการพังทลายของดิน หรือปญหาพื้นที่ขาดความ
ชุมชื้น โดยพิจารณาถึงความลาดชันของรองน้ําและสํารวจหาขอมูลปริมาณน้ําไหลในรองน้ํามา ใช
ประกอบการเลือกตําแหนงสราง Check Dam ดังนี้

1. ในพื้นที่ลาดชันสูง ในกรณี ที่ความกวางของลําหวยไมเกิน 2 เมตร ควรสรางฝายผสม ใชวัสดุธรรมชาติ
ไมทอน หิน ถุงบรรจุดินหรือทรายแตถาความกวางของลําหวยมากกวา 2 เมตร หรือในลําหวยมีน้ํามาก
ควรเพิ่มโครงสรางของ Check Dam เปนแบบคอกหมูที่มีโครงสรางหลายระดับมากนอยตามปริมาณน้ํา



2. ในพื้นที่ลาดชันปานกลาง ควรสราง Check Dam แบบคอกหมูหรือแบบทองถ่ินของชาวบาน ถาเปน
แบบคอกหมูใหใชหินเรียงหรือกระสอบทรายผสมซีเมนตขนาบโครงสราง

3. ในพื้นที่ลาดชันตํ่า ในกรณีที่มีน้ํามากควรสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแตถามีน้ําไมมากนักและความ
กวางไมเกิน 2 เมตร อาจใชถุงทรายผสมซีเมนตได

นานาประโยชนจาก Check Dam อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. ชวยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําหวย ทําใหระยะเวลาการไหลของน้ํา
เพิ่มมากขึ้น ความชุมชื้นมีเพิ่มขึ้น และแผขยายกระจายความชุมชื้นออกไปเปนวงกวางในพื้นที่ทั้งสองฝงของ
ลําหวย

2. ชวยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เปนการชวยยืดอายุแหลงน้ําตอนลางใหต้ืนเขินชาลง
คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง

3. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใหแกพื้นที่ จากการที่ความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น ความหนาแนนของพันธุ
พืชก็ยอมจะมีมากขึ้น

4. การที่สามารถทําใหเกิดเปนที่อยู อาศัยของสัตวน้ํา และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการบริโภคของมนุษยและ
สัตวตางๆ ตลอดจนนําไปใชในการเกษตรไดอีกดวย

Check Dam จึงนับเปนพระราชดําริที่เปนทฤษฎีการพัฒนาปาไมที่ยังประโยชนสุขแกมนุษยชาติทั้งมวล

ทฤษฎีการอนุรักษและพัฒนา ปาชายเลน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ : แนวทางการสรางวงจรของระบบ
นิเวศนดวยการปกปกอนุรักษและขยายพันธุไมปาชายเลน

ปาชายเลน เรียกชื่อกันหลายอยางวา ปาชายเลนน้ําเค็ม และปาเลน หรือบางแหงเรียก ปาโกงกาง
เปน ปาที่เกิดขึ้นตามชายฝงทะเลและปากแมน้ําของประเทศไทย ลักษณะของปาชนิดนี้เปนปาไมผลัดใบ มี
ตนไมขึ้นหนาแนนแตละชนิดมีรากคํ้ายัน หรือรากหายใจแตกตางกันไปตามแตชนิดของตนไมนั้นๆ ตลอด
แนวชายฝงทะเลไทยยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร มีสวนที่เปนปาชายเลนอยูเพียงประมาณรอยละ 36
ของความยาวชายฝงเทานั้น ปจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนอยูประมาณ 1,679,335 ไร โดยลดลง
ประมาณเกือบรอยละ 50 จากที่เคยมี 2,229,375 ไร ในป พ.ศ. 2504 ปาชายเลนในประเทศไทยขึ้นอยู
กระจัดกระขายตามชายฝงทะเลดานอาวไทย และดานทะเลอันดามัน

การบุกรุกทําลายปาชายเลนดําเนินการอยางตอเนื่อง และรุนแรงเพิ่มขึ้นเปนลําดับ เฉล่ียป พ.ศ.
2522-2529 ปาชายเลนลดลงปละ 81,142 ไร สภาพปาชายเลนโดยทั่วๆ ไป พบวา ทางภาคใตของ
ประเทศไทยแถบฝงทะเลอันดามันมีสภาพคอนขางอุดมสมบูรณมากที่ สุด สวนทางภาคใตฝงตะวันออกของ



อาวไทยและภาคกลางบริเวณปากอาวไทยมีสภาพคอน ขางเส่ือมโทรม ประกอบดวยไมขนาดเล็กและถูก
รบกวนจากมนุษยในการเปล่ียนสภาพปาชายเลนเปนนา กุง นาเกลือ และแหลงอุตสาหกรรมเชนเดียวกับ
ภาคตะวันออก การทํานากุงไดสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมของปาชายเลนเปนอยางมาก นอกจากนี้ปา
ชายเลนยังถูกทําลายดวยเหตุอ่ืนอีกเชน การทําเหมืองแร การเกษตรกรรมบางประเภท การขยายตัวของ
ชุมชน การสรางทาเทียบเรือ การสรางถนนและพาดสายไฟฟา รวมทั้งการสรางโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
เหลานี้ ทําใหจํานวนปาชายเลนลดลงอยางที่มิอาจประมาณการได

ความทราบฝาละอองธุลีพระบาทถึงปญหาและความสําคัญ ย่ิงของปาชายเลนดังกลาวพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายโฆษิต ปนเปยม
รัษฎ) ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหวานขาวในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2534 สรุปแนวพระราชดําริวา

ปาชายแลนมีประโยชนตอ ระบบนิเวศนของพื้นที่ชายฝงทะเลและอาวไทย แตปจจุบันปาชายเลน
ของประเทศไทยเรากําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายลงไป โดยผูแสวงหาผลประโยชนสวนตนจึงควรหาทาง
ปองกันอนุรักษและขยายพันธุเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะตนโกงกางเปนไมชายเลนที่แปลกและขยายพันธุคอนขาง
ยาก เพราะตองอาศัยระบบน้ําขึ้นน้ําลงในการเติบโตดวย จึงขอใหสวนราชการที่เก่ียวของ คือ กรมปาไม
กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร รวมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ
โกงกางและปลูกสรางปาชาย เลนกันตอไป

การสนองพระราชดําริดานอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน

โครงการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนในเขตพื้นที่เปา หมายของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปตตานี
นับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ บังเกิดขึ้นดวยกระแส
พระราชดําริรวมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยได
พระราชทานพระราชกระแสกับหมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวง และนายสุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ใหรวมกันเปนแกนกลางในการดําเนินการปลูกปาพระราชทานแก
ประชาชนทั้งมวล ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเฉลิมสิริราชสมบัติเปนปที่ 50 ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงต้ังม่ันในพระราชหฤทัยที่จะฟนฟูสภาพแวดลอมและพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติใหมีสภาพย่ังยืนถาวรยาวนาน

การดําเนินการปลูกปาชายเลน ปาพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา-มูลนิธิแมฟาหลวง จังหวัดสงขลา
และปตตานีนั้น มีองคกรที่ทําหนาที่ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน คือ มูลนิธิโททาล (Total) สถาบัน
ทรัพยากรชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการปลูกปาชายเลนภายใตโครงการยอย 3
โครงการ คือ

โครงการชุมชนพัฒนาปาชายเลน ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา



โครงการศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการฟนฟูปาชายเลน อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

โครงการชุมชนพัฒนาปาชายเลน ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคที่จะทําการพัฒนาชุมชน ใหม่ีความสํานึกตระหนักในความรูความเขาใจในการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง แวดลอมที่ชุมชนนี้เคยพึ่งพิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาและ
อาว ไทยมาเปนเวลาชานาน

รูปแบบของการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนที่ตําบลหัวเขา จึงเปนอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาปาไมที่อาศัย
ความเก่ียวพันและเก้ือกูลซ่ึง กันและกันของมนุษยและธรรมชาติ

วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ

1. รักษาสภาพแวดลอมและสนับสนุนการจัดระเบียบที่อยูอาศัยของชุมชน และเพิ่มผลผลิตของสัตวน้ําที่จะ
เสนอทางเลือกของการทําการประมงที่ทางการอนุญาต เชน อวนลอย

2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ ชุมชนใหมีความเขาใจเก่ียวกับปาชายเลนที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต
และ ชุมชน ตลอดจนสามารถประสานสัมพันธระหวางชาวบานกับภาครัฐบาลที่เก่ียวของได อยางคลองตัว

3. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ ปลูกปาชายเลนและสรางทัศนคติใหเกิดความรูสึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี คาตอชีวิตและความเปนอยูของผูคนในชุมชน

การปลูกปาชายเลนที่ตําบลหัวเขา ใชวิธีการหลายรูปแบบในการดําเนินงาน อาทิเชน

- สรางความเชื่อม่ันใหชุมชนยอมรับปฏิบัติและรวมงานปลูกปา โดยใชวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกสราง
ความคุนเคยและประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ

- จัดการประชุมปรึกษารวมกัน เพื่อหาขอยุติในการเตรียมงานการปลูกปา ซ่ึงทางชุมชนไดจัดสรางเรือน
เพาะชํากลาไม และหากลาไมมารวมกันปลูกปาชายเลนกับสวนราชการ ภาคเอกชนและองคกรตางๆ อยาง
เต็มที่

- มีการรวมตัวกันของประชาชนกอต้ัง ชมราอนุรักษปาชายเลนทะเลสาบสงขลา ขึ้นโดยมีคณะกรรมการ
ของชมรมประกอบดวยสมาชิกทั้ง 8 หมูบานของตําบลหัวเขา รวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน

- การดูแลรักษาเรือนเพาะชํา



- การก้ันรั้วบริเวณเขตปา

- การทําความเขาใจกับชาวประมงในการดูแลรักษาปา

บัดนี้การปลูกปาชายเลนโดยประชาอาสานี้ไดมีการ ปลูกปาชายเลนรวมกันอยางสมํ่าเสมอเปนครั้ง
คราวตามโอกาสและวาระอันควร และไดปลูกปาชายเลนไปแลวประมาณ 300 ไร พระราชดําริดานปาชาย
เลน จึงเปนบทพิสูจนวามีคุณคาสมควรที่จะอนุรักษและพัฒนาไวเปนอยางย่ิง ศูนยศึกษาธรรมชาติปาชาย
เลนยะหริ่ง ต้ังอยูที่อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี มีปาชายเลนผืนใหญมีอาณาบริเวณกวางขวางถึง 9,080
ไร สภาพ ปาทั่วไปจัดไดวาเปนปาชายเลนที่สมบูรณมากและยังประโยชนแกชุมชนรอบ ดานทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยเฉพาะเปนแหลงกําเนิดที่สําคัญของกุง หอย ปู ปลา ที่อุดมสมบูรณและชุกชุมเปนอยางมาก
ชาวบานสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม มีอาชีพทําการประมงขนาดเล็กโดยอาศัยทํากินในปาแหงนี้ รวมทั้งมี
การใชพื้นที่บางสวนเล้ียงปลากระพงขาวในกระชังตามลําแมน้ํา ลําคลอง ตลอดจนเล้ียงกุงกุลาดําหลังแนว
เขตปานี้ดวย การจัดทําโครงการศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนยะ หริ่ง มีเปาหมายมุงเนนใหเกิด
ประสิทธิภาพในดานการัดการและสงวนรักษาปาชายเลน โดยมีเจตนารมยที่จะใหทุกฝายมีความรู ความ
เขาใจในสภาพสมดุลตามธรรมชาติของปาชายเลน และสรางความรวมมือรวมพลังกันระหวางชุมชนและ
นักวิชาการที่จะผดุงรักษาปา ชายเลนไวใหย่ังยืนนาน

การจัดต้ังศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลน จะทําหนาที่เสริมสรางการเรียนรูแกประชาชนใหเขาใจถึง
สภาพแวดลอม ของบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู และรวมคิดหาแนวทางสงเสริมใหเกิดกิจกรรมตางๆ เชน การ
รวมกันปลูกปาชายเลนใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น ใหมีการจัดการดานปาชายเลนที่ถูกตองเหมาะสมกับทองถ่ิน
เปนตน ทั้งนี้ศูนยศึกษาวิจัยเก่ียวกับปาชายเลนไดรวบรวมและเผยแพรขอมูลทาง วิชาการดานปาชายเลนแก
สาธารณชนทั่วไป

การจัดสรางศูนยธรรมชาติปาชายเลนยะหริ่งนี้ ไดดําเนินการออกแบบที่ตระหนักถึงการให
ความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติและ ความกลมกลืนที่ไมกระทบกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินด้ังเดิม
ทางเดินปาชายเลนยะหริ่ง (The Mangrove Trail) ยาวประมาณ 1,500 เมตร คือเปาหมายที่จะ
ดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่จะใหเปนแหลง ศึกษาหาความรูดวยการเขาไปทําการสํารวจ
และสัมผัสธรรมชาติปาชายเลนไดอยาง ใกลชิด ซ่ึงจะสรางความประทับใจและรูแจงเห็นจริงในการศึกษา
ดานนี้โดยตรง เนื่องจากทางเดินธรรมชาติจะผานจุดแสดงขอมูลตางๆ ที่นาสนใจในปาชายเลนโดยมี
คําอธิบายการดํารงอยูของระบบนิเวศนปาชายเลนให เขาใจอยางแจมชัด ซ่ึงจะเปนตนแบบในการพัฒนา
และอนุรักษปาชายเลนในแหลงอ่ืนตอไป

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการฟนฟูปาชายเลน อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

สภาพพื้นที่แหงนี้เปนสภาพปาชายเลนที่เส่ือมโทรม มาก แมกรมปาไมไดพยายามฟนฟูพื้นที่
ดังกลาวเปนเวลา 12 ปแลวก็ตาม ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหบริเวณดังกลาวนี้
ปราศจากการที่ปองกันลม ที่จะลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ซ่ึงจากการศึกษาของสถาบันทรัพยากร



ชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพบวามีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่จะทําการฟนฟู ปลูกปาชายเลนไดนั้นมี
เพียง 213 ไร และปจจุบันไดเพิ่มความพยายามในการคนหาแนวทางพัฒนาฟนฟูใหกลับคืนสู สภาพอุดม
สมบูรณดังเดิมดวยวิธีการตางๆ เชน การขุดแพรกเพื่อใหน้ําหลอดินมีความชุมชื้นอยูตลอดเวลา เปนตน

ทฤษฎีการพัฒนาปาชายเลนอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงเปนหนึ่งในพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน เพื่อความผาสุขสมบูรณแกแผนดินไทยอยางแทจริง ปาชายเลนหลายแหง
ของประเทศไทยจึงบังเกิดขึ้นใน ลักษณะที่คืนสูธรรมชาติพิสุทธ์ิอันสมบูรณดังเดิม เชน ปาชายเลนที่อําเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ปาชายเลนที่จังหวัดระนอง พังงา และสตูล รวมทั้งที่จังหวัดเพชรบุรีและ
สมุทรสงครามคงเปนบท พิสูจนถึงน้ําพระราชหฤทัยที่ทรงสอดสองในส่ิงแวดลอมของพระมหากษัตริยไทย
นักพัฒนาผูย่ิงใหญพระองคนี้

การอนุรักษและพัฒนาปาพรุ ทฤษฎีการพัฒนาโดยหลักการที่ทรงเนนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติดวยการปรับปรุงสภาพปาใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศนมากที่สุด

ปาพรุ เปนปาไมทึบ ไมผลัดใบประเภทหนึ่ง ซ่ึงเหลืออยูเพียงผืนเดียวในภาคใตของประเทศไทย มี
ลักษณะเดนชัด คือ เปนปาดงดิบที่มีน้ําทวมขังทั่วทั้งบริเวณ ปาพรุเกิดจากธรรมชาติสรางขึ้นโดยสาเหตุที่
คล่ืนลมทะเลซัดดินทรายชายฝง ปดก้ันเปนแนวสันเขื่อนจนกลายเปนแองน้ําขนาดใหญ เม่ือซากพืชหลนทับ
ถมมากขึ้นในน้ําแชขังนี้ ก็จะเกิดปฏิกิริยาใหเกิดน้ําและดินเปรี้ยวตามลําดับ

ประเทศไทยมีพื้นที่ปาพรุรวมทั้งส้ิน 4,000,000 ไร ปาพรุที่มีขนาดใหญที่สุดอยูที่จังหวัดนราธิวาส
มีลักษณะเปนที่ราบลุมขนาดใหญกระจายอยูในแนวเหนือใตดานตะวันออกของ พื้นที่จังหวัด มีเนื้อที่
ประมาณ 290,000 ไร ประกอบดวยพรุขนาดใหญ 3 แหง พรุโตะแดง พรุบาเจาะ พรุกาบแดง

พรุโตะแดงจัดไดวาเปนพรุที่มีสภาพปาพรุซ่ึงยังคงสภาพไวอยางสมบูรณและมีขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศไทย เนื้อที่ประมาณ 216,500 ไร พื้นที่ปาติดตอกันเปนปาขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่หลายอําเภอ
พื้นที่ปาพรุในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดนี้ประกอบดวย ปาพรุที่ยังอยูในสภาพสมบูรณ 60,525 ไร ปาพรุ
เส่ือมโทรม 33,525 ไร ปาเสม็ดขาว 91,250 ไร ทุงหญา 61,350 ไร พื้นที่กสิกรรม 27,275 ไร พื้นที่อ่ืนๆ
(หมูบาน ปาละเมาะและแมน้ํา) 16,075 ไร พื้นที่เหลานี้สวนใหญถูกบุกเบิกเพื่อนํามาใชในการเกษตร แต
เนื่องจากพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะทางกายภาพที่ไมเหมาะสมอยูหลายประการ ดังนั้นการ
พัฒนาดังกลาวจึงดําเนินการไปดวยความยากลําบากและยังประโยชนไม เต็มที่หากยังใชประโยชนโดย
ปราศจากการจัดการที่เหมาะสม สภาพแวดลอมของพื้นที่พรุก็ย่ิงจะมีแนวโนนสูงขึ้นในการเปล่ียนแปลงไป
ในทาง ที่เส่ือมโทรมไดงาย

ทีม่าของแนวพระราชดําริพัฒนาและฟนฟูปาพรุ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริให สวนราชการตางๆ รวมกันศึกษาพิจารณา
หาแนวทางแกไขปญหาอันสืบเนื่องมาจากพรุซ่ึงในระยะแรก ของการเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐาน



ไปยังพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ในป พ.ศ. 2517 ความทราบฝาละอองธุลีพระบาทวา ในหนามรสุม
ราษฎรไดรับความเดือดรอนจากมีน้ําไหลบาลงมาทวมพรุเขาไรนา เสียหาย จึงมีพระราชดําริเพื่อความ
รวมมือกันระบายน้ําจากพรุธรรมชาติทั้งหลายนี้ให เกษตรกรไดรับประโยชนสูงสุด การระบายน้ําออกจาก
พรุทําใหทรงพบวามีสภาพดินเปรี้ยวเกิดขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยาง
จริงจัง กระทั่ง เม่ือมีการจัดต้ังศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น ในป พ.ศ.
2525 จึงไดทําหนาที่เปนแกนกลางประสานงานในการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน

การสนองพระราชดําริดวยการกําหนดเขตการใชที่ดินในบริเวณพื้นที่ปาพรุ

สืบเนื่องจากที่ราษฎรสวนใหญใชประโยชนจาก พื้นที่ที่ปาพรุอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการทําให
พื้นที่ปาพรุบางแหง เส่ือมโทรมจนไมสามารถใชประโยชนไดอีกตอไป ตองปลอยทิ้งรางไวตามสภาพ
ธรรมชาติ กอใหเกิดผลกระทบ อยางกวางขวางโดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยูรอบพื้นปา โดยทั่วไปมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตกตํ่า เพราะพื้นที่ที่ใชทําการเกษตรใหผลผลิตตํ่ามาก ราษฎรก็ไมมีความรูในการที่จะแกไขพื้นที่
นั้นใหสามารถนํามาใชประโยชนได การพัฒนาจึงเปนไปดวยความยากลําบาก

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ ไดกําหนดเขตการใชที่พื้นที่ดินบริเวณ
พื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส เพื่อสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ออกเปน 3 เขต คือ

1. เขตปาสงวน (Preservation Zone) เปนบริเวณพื้นที่พรุที่ยังคงสภาพเปนปาธรรมชาติอยางสมบูรณ
และยังไม ถูกรบกวนจากมนุษย เนื่องที่ประมาณ 56,907 ไร พื้นที่สวนใหญอยูทางตอนกลางและตอนใต
ของพรุโตะแดง ในเขตอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-ลก และ พื้นที่ทางตอนใตของพรุ
บาเจาะในเขตอําเภอเมืองและอําเภอย่ีงอ ปกติพื้นที่ปามีน้ําทวมขังเกือบตลอดปในฤดูฝนระดับน้ําทวมสูงสุด
2-3 เมตร พื้นที่ ปามีลักษณะสูงๆ ตํ่าๆ ตนไมสวนใหญแตกรากคํ้ายันหรือเปนพูพอน พื้นที่ปามีใบไมก่ิงไม
แหงทับถมกันจนมีลักษณะเปนเนินสูงขึ้นมาจาก พื้นที่ปาทั่วไป พื้นปามีระดับสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ไมเกิน 8 เมตร ดินเปนดินอินทรีย ลึกลงไปเปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงิน ซ่ึงมีสารประกอบไพไรทสะสมอยูเปน
ปริมาณมาก ในเขตนี้พืชพรรณธรรมชาติขึ้นเบียดเสียดกันอยางหนาแนน มีพันธุไมยืนตนขึ้นปะปนกันอยู
มากกวารอยชนิด โดยมีเรือนยอดอยูในระดับสูงต้ังแต 20-30 เมตรพืชพื้นลางที่ขึ้นอยูมีทั้งไมพุม เถาวัลย
ปาลม หวาย และเฟรนนานาชนิด

2. เขตอนุรักษ (Conservation Zone) เปน บริเวณพื้นที่พรุที่พืชพรรณธรรมชาติถูกทําลายไปแลวเปน
สวนใหญ และยังไมมีโครงการพัฒนาเขาไปดําเนินงานอยางตอเนื่อง พื้นที่ปาถูกทําลายโดยการแผวถางและ
ไฟไหมทําความเสียหายในชวงปที่อากาศ แลงจัด มีเนื้อที่ประมาณ 109,938 ไร พื้นที่สวนใหญอยูทางดาน
ตะวันตกของพรุบาเจาะในเขตอําเภอเมืองและอําเภอระ แงะ และบริเวณทุงหญารวมปาพรุโตะแดงในเขต
อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และ อําเภอสุไหงโก-ลก พื้นที่เปนที่ลุมมีน้ําขังเกือบตลอดป สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน 8 เมตร ปกติดินเปยกชื้นตลอดป ในฤดูฝนระดับน้ําสูงจากผิวดินต้ังแต 20-
30 เซนติเมตร ไปจนถึง 1 เมตร ดินมีทั้งดินอินทรียและดินอนินทรียซ่ึงเปนดินเปรี้ยวจัด สําหรับทางตอนใต
ของพรุโตะแดงเปนดินอินทรียหนาประมาณ 1-3 เมตร ดินชั้นลางเปนดินเลนที่มีสารปรกอบกํามะถันสะสม



อยู น้ําที่ทวมขังอยูในบริเวณนี้สวนใหญมีสวนประกอบ เปนกรดจัด สีดําหรือสีน้ําตาลปนดําเนื่องจากมี
สารอินทรียแขวนลอยปะปนอยูมาก พื้นที่สวนใหญเปนปาเสม็ดขาวและพื้นที่ปาพรุที่ไดรับความเสียหายจาก
ไฟ ไหมมีพืชพวกคมบางยานลําเท็ง กก กระจูด และพืชพวกหญาขึ้นเปนพืชพื้นลาง หรือเปนพื้นที่ซ่ึงในอดีต
ถูกแพวถางแลวถูกปลอยทิ้งรางไป ตอมามีไมเสม็ดขาว กก กระจูด และพืชพวกหญาขึ้นกระจัดกระจายอยู
ทั่วไป

3. เขตพัฒนา (Development Zone) เปนบริเวณพื้นที่พรุที่ไดมีการระบายน้ําออกไปบางแลวพืชพรรณ
ธรรมชาติด้ัง เดิมถูกแผวถางจนหมดส้ิน มีพื้นที่ที่ใชเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรและมีโครงการพัฒนาตางๆ
เขาไปดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีเนื้อที่ประมาณ 95,015 ไร พื้นที่สวนใหญอยูในเขตโครงการสหกรณนิคม
บาเจาะในทองที่อําเภอเมือง อําเภอย่ีงอ และอําเภอบาเจาะ และสหกรณนิคมปเหล็งในทองที่อําเภอตากใบ
และอําเภอสุไหงโก-ลก บริเวณ พรุสะปอมทองที่อําเภอเมือง และบริเวณพรุกาบแดงในทองที่อําเภอเมือง
คาบเก่ียวอําเภอตากใบ พื้นที่เหลานี้ไดจัดสรรที่ดินใหราษฎรเขาอยูอาศัยและทํากินอยางถาวร สวนใหญมี
โครงการชลประทานเขาไปดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ ซ่ึงโดยทั่วไปสูงจากระดับน้ําลดลงตํ่ากวาผิวดิน
ประมาณ 0.5-1 เมตร บริเวณพรุบาเจาะสวนใหญมีดินอินทรียถมเปนชั้นหนาไมเกิน 2.5 เมตร มีลักษณะ
เปนกรดจัดและมีคุณภาพทางเกษตรตํ่า ใตชั้นดินอินทรียซ่ึงทั้งดินและน้ํามีสภาพความเปนกรดจัด สวน
บริเวณพรุกาบแดงและพรุสะปอม ดินมีทั้งดินอินทรีย และอนินทรียปะปนกันอยูสวนใหญ

การดําเนินงานพัฒนาพื้นที่พรุ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราช ดําริไดจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาและ
กําหนดเขตการใชที่ดินทั้ง 3 เขต ใหมีการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบผสมผสานใหสอดคลอง
กันในหลายดาน และกําหนดแนวทางการพัฒนาทนที่พรุไวดังนี้

1. เขตสงวน เปนเขตที่ ดําเนินการสงวนรักษาปาไมไวอยางเขมงวด เพื่อใหสภาพแวดลอมมีการ
เปล่ียนแปลงนอยที่สุด หนอยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมปาไม ปจจุบันไดประกาศเปนเขต
หามลาสัตวปาแลว เม่ือไดมีการตรวจสอบรายละเอียดและประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาแลวก็ จะทํา
ใหการดูแลรักษาพื้นที่เหลานี้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

2. เขตอนุรักษ เปนเขตที่ดําเนินการฟนฟูใหกลับเปนปาดังเดิม ซ่ึงเปล่ียนไปเปนเขตสงวนหรือเปล่ียนเปนเขต
พัฒนา โดยการใชพื้นที่กระทํากิจกรรมตางๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอพื้นที่พรุโดยไมมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศนของปา และจะตองผานการเห็นชอบของหนวยงานที่เก่ียวของเสียกอน การดําเนินงานในเขตนี้จึงผัน
แปรไปไดตามวัตถุประสงค คือ

2.1 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสํารวจพันธุพืชการทดแทนของสังคมพืช และระบบนิเวศนของปาพรุทั้งหมด โดย
มีกรมปาไมเปนหนวยงานหลัก



2.2 ศึกษาพันธุไมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปาทดแทน และศึกษาวิธีการจัดการเพื่อใหตนไมที่ปลูก
เจริญเติบโตไดดี มีกรมปาไมเปนหนวยงานหลัก

2.3 ประชาสัมพันธเพื่อปองกันมิใหมีการบุกรุกทําลายปาพรุอีกตอไป ดําเนินการโดยกรมปาไมและนิคม
สหกรณ

2.4 ในกรณีที่มีการจัดทําโครงการพัฒนาในเขตนี้ ใหจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมดวย
ทุกโครงการ

3. เขตพัฒนา เปนเขตที่กําหนดใหหนวยงานตางๆ ดําเนินงานรวมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับฐานะความ
เปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้นโดย

3.1 คนควาวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสภาพดินและน้ําที่มีปญหา สําหรับใชกําหนดเปาหมายและ
แนวทางในการพัฒนาตอไป ดําเนินการโดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานที่เก่ียวของ

3.2 ดําเนินการพัฒนาพื้นที่พรุแบบครบวงจร โดยประกอบดวยการควบคุมน้ําในพื้นที่ การปรับปรุงดิน การ
เลือกชนิดพืชที่ปลูก การสหกรณและการตลาด

3.3 เลือกพื้นที่ดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของราษฎร โดยพิจารณาจากขอมูลตางๆ เชน
สภาพดิน สภาพน้ํา และสภาพภูมิประเทศ

3.4 รัฐเปนผูดําเนินงานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญจนแลวเสร็จ และในระยะแรกรัฐจะจัดหาวัสดุปรับปรุงดิน
และพันธุพืชตางๆ ใหแกราษฎร

3.5 รัฐเปนผูจัดสรรงบประมาณ และบริหารโครงการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว

การคนควาวิจัยปาพรุตามพระราชดําริกาวหนาขึ้นเปนลําดับ คณะ ผูดําเนินงานสนองพระราชดําริมี
ความเห็นวา เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่พรุเปนไปอยางสอดคลองผสมผสานกันทั้งใน เรื่องอนุรักษและการ
พัฒนาพื้นที่เขตตางๆ ในปาพรุไดดําเนินการไปพรอมดันอยางไดผลดีย่ิง สวนราชการอันประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับ
กรมปาไมไดรับสนองพระราชดําริ โดย จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใชเปนแหลงศึกษาวิจัยเก่ียวกับปาพรุขึ้น
บริเวณคลองโตะแดงฝงขวา บริเวณบานโตะแดง หมูที่ 8 ตําบลปูโตะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
และจัดต้ัง ศูนยศึกษาวิจัยและธรรมชาติปาพรุสิรินธร ขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ซ่ึงศูนยแหงนี้เปดใหประชาชนทั่วไปได
เขาชมและศึกษาคนควาเก่ียวกับ ธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของปาพรุอยางละเอียดครบถวนสมบูรณใน
ลักษณะของเสนทางเดินธรรมชาติ (Nature Tralil) และนิทรรศการความรูตางๆ



บัดนี้ปาพรุไดรับการใชประโยชนอยางอเนกประสงค ควบคูกับการสรางสมดุลแหงระบบนิเวศน
ตามพระราชดําริแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริยผูทรงงานเพื่อความผาสุขนิรันดร
ของอาณาประชาราษฎร
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