ข่ าวประชาสัมพันธ์ เพือ่ ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิม่ พืน้ ที่สีเขียว

ตลอด 70

ปี แห่ง รั ชสมัย พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ได้ ทรงให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ป่าไม้ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ต่ า ง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การปรั บ ปรุ ง ฟื ้น ฟู พัฒ นาคุ ณ ภาพของดิ น เพื่ อ
ให้ เหมาะสมสาหรับการทาการเกษตรกรรมซึง่ เป็ นอาชีพหลักของคนไทย
โดยเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมเยือนพื ้นที่ห่างไกลต่าง ๆ ทัว่ ประเทศและได้ ทรงรับทราบข้ อมูล
ปั ญหาที่พสกนิกรในแต่ละภูมิภาคต้ องเผชิญ ทรงศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เพื่อหาทางออกช่วยแก้ ไข
ปั ญหาเหล่านันให้
้ เบาบางทุเลาลงเพื่อให้ คนไทยได้ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
ตลอดเส้ นทางแห่งการทรงงานด้ านการอนุรักษ์ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้ อมได้ ทรงสร้ างนวัตกรรมแห่ง
การอนุรักษ์ ไว้ หลากหลายประการด้ วยกัน อาทิ
„ ปลูกป่ าในที่สูง
ทรงให้ ใช้ ไม้ ประเภทที่มีเมล็ด ขึ ้นไปปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อโตแล้ ว ออกฝั ก ออกเมล็ด ก็จะ
ลอยตกลงมาแล้ วงอกขึ ้นเองในที่ต่า เป็ นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ เป็ นการปลูกป่ าที่อาศัย
หลักธรรมชาติและแรงโน้ มถ่วงของโลก คือ สิ่งที่อยู่พื ้นที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ต่ากว่าเสมอทาให้
ประหยัดพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการปลูกป่ า
„ ป่ าเปี ยก หรื อ ภูเขาป่ า
เป็ นการใช้ น ้าเพื่อทาระบบและสร้ างแนวป้องกันไฟป่ าแบบเปี ยก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงคุณค่าของน ้า และ ทรงประยุกต์ ใช้
ให้ เป็ นประโยชน์ สูงสุด ป่ าเปี ยก จึงเป็ นกลวิธีอย่างง่าย ได้ ประโยชน์ สูง และสามารถทาได้
หลายรูปแบบด้ วยกัน

„ ป่ าต้ นนา้
คื อ ป่ าธรรมชาติ ที่ ป รากฎอยู่ บ ริ เ วณพื น้ ที่ ต้ นน า้ ล าธาร โดยทั่ว ไปมัก อยู่ ใ นพื น้ ที่ สู ง จาก
ระดับน ้าทะเลประมาณ 700 เมตรขึ ้นไป หรื ออาจเป็ นพื ้นที่ลาดชันมากกว่า 35% ชนิด

ของป่ าไม้ ที่ มัก จะปรากฎให้ เ ห็ น ในพื น้ ที่ ต้ น น า้ ได้ แ ก่ ป่ าดิ บ เขา ป่ าดิ บ ชื น้ ป่ าดิ บ แล้ ง
ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง
„ ป่ ารั กษ์ นา้
เป็ นการเพิ่มพื ้นที่ป่าเพื่อป้องกัน อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่า อาจใช้ วิธีการเฝ้าระวัง และควบคุม
พื ้นที่ป่าไม้ ที่มีอยู่ ไม่ให้ ถูกทาลาย ช่วยปรับปรุ งระบบนิเวศในพื ้นที่ต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและถูก
ทาลายไปแล้ ว สามารถเพิม่ พื ้นที่ป่าไม้ ในเมืองก็ได้

„ ฝายต้ นนา้ ลาธาร และฝายดักตะกอน
ฝายต้ นน ้าลาธาร หรื อ Check Dam เป็ น สิ่งก่อสร้ างขวาง หรื อกันทางน
้
้า บริ เวณลา
ห้ วยและลาธารขนาดเล็ก ในบริ เวณที่เป็ นต้ นน ้า หรื อพื ้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้ สามารถกัก
ตะกอนอยู่ได้ หากช่วงที่น ้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน ้าให้ ช้าลง และกักเก็บตะกอน
ไม่ให้ ไหลลงไปทับถมลาน ้าตอนล่าง เป็ นวิธีการอนุรักษ์ ดินและน ้าได้ มากวิธีการหนึง่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานคาอธิบายว่า
การปลูกป่ าทดแทนพื ้นที่ป่าไม้ ที่ถกู ทาลายนัน้
"...จะต้ องสร้ างฝายเล็ ก เพื่ อ หมุนนา้ ส่ งไปตามเหมื องไปใช้ ในพื น้ ที่ เ พาะปลูก ทัง้ สองด้ า น
ซึง่ จะให้ ค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทาความชุ่มชื ้นในบริเวณนันด้
้ วย..."
„ ปลูกป่ าโดยไม่ ต้องปลูก
โดยพระราชดาริ มี 3 วิธีการ ได้ แก่
1) “…ถ้ าเลือกได้ ที่เหมาะสมแล้ ว ก็ทิ ้งป่ านันไว้
้ ตรงนัน้ ไม่ต้องไปทาอะไรเลย ป่ าจะ
เจริญเติบโตขึ ้นมาเป็ นป่ าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้ นเดียว…”
2) “…ไม่ไปรังแกป่ าหรื อตอแยต้ นไม้ เพียงแต่ค้ มุ ครองให้ ขึ ้นเองเท่านัน…”
้

3) “…ในสภาพป่ าเต็งรัง ป่ าเสื่อมโทรมไม่ต้องทาอะไรเพราะตอไม้ จะแตกกิ่งออกมาอีก
ถึงแม้ ต้นไม่สวยแต่ก็เป็ น ต้ นไม้ ใหญ่ได้ …”
„ ปลูกป่ าบริเวณอ่ างเก็บนา้
เป็ นหนึง่ ในวิธีการปลูกป่ าทดแทน เพื่อให้ เกิดความชุ่มชื ้นยาวนานและยัง่ ยืนในบริ เวณรอบอ่าง
เก็บน ้าและพื ้นที่ใกล้ เคียง สร้ างความชุ่มชื่น ทาให้ เกิดฝน ช่วยลดความแห้ งแล้ ง

„ ปลูกป่ า 3 อย่ างได้ ประโยชน์ 4 อย่ าง
ในการปลูกป่ า 3

อย่างนัน้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลูกป่ าตาม
พระราชดาริว่า
“...การปลูกป่ า 3 อย่าง แต่ให้ ประโยชน์ 4 อย่าง ซึง่ ได้ ไม้ ผล ไม้ สร้ างบ้ าน และไม้ ฟืนนัน้
สามารถให้ ประโยชน์ได้ ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ ว ยังสามารถ
ให้ ประโยชน์อนั ที่ 4 ซึง่ เป็ นข้ อสาคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ ดินและต้ นน ้าลาธารด้ วย...”
และได้ มีพระราชดารัสเพิ่มเติมว่า
“...การปลูกป่ าถ้ าจะให้ ราษฎรมีประโยชน์ ให้ เขาอยู่ได้ ให้ ใช้ วิธีปลูกไม้ 3
ประโยชน์ 4

อย่าง แต่มี

อย่าง คือ ไม้ ใช้ สอย ไม้ กินได้ ไม้ เศรษฐกิ จ โดยรองรั บการชลประทาน

ปลูกรับซับน ้า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่ องห้ วย โดยรับน ้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4
ได้ ระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า...”

„ กาแพงธรรมชาติ (หญ้ าแฝก)
การปลูก หญ้ า แฝก เป็ นการสร้ างก าแพงธรรมชาติ เป็ นวิ ธี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งง่ า ย ๆ
ช่วยป้องกันการชะล้ างพังทลายของหน้ าดินและเก็บความชุ่มชื ้นไว้ ในดิน ลดภาวะน ้าหลาก
น ้าท่วม ช่วยอนุรักษ์ ดินและน ้าให้ แก่เกษตรกร
„ ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน เรี ยกชื่อกันหลายอย่างว่า ป่ าชายเลนน ้าเค็ม หรื อป่ าเลน หรื อป่ าโกงกางเป็ นป่ า
ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตามชายฝั่ งทะเล และปากแม่ น า้ จั ด เป็ นป่ าไม้ ผลั ด ใบ มี ต้ นไม้ ขึ น้ หนาแน่ น
แต่ละชนิดมีรากค ้ายัน หรื อรากหายใจ ตามแต่ชนิดของต้ นไม้ นนั ้ ๆ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนว
พระราชดาริว่า

“…ป่ าชายเลนมีประโยชน์ ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอ่ าวไทย แต่ ปัจจุบัน

ป่ าชายเลนของประเทศไทย ก าลั ง ถู ก บุ ก รุ กและถู ก ท าลายไป โดยผู้ แสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์ และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ต้ นโกงกาง เป็ นไม้ ชายเลนที่แปลก และขยายพั นธุ์ ค่ อนข้ างยาก เพราะต้ องอาศั ย
ระบบน้าขึ้นน้าลงในการเติบโตด้ วย จึงขอให้ ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้ อง คือ กรมป่ าไม้
กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุ ท กศาสตร์ ร่ วมกั น หาพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม
ในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง และปลูกสร้ างป่ าชายเลนกันต่ อไป…”
„ ปลูกป่ าในใจคน
การปลูกป่ าในใจคน เป็ น 1 ใน 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงมีพระราชดารัสในเรื่ องของการปลูกป่ าว่า
“…ควรจะปลูกต้ นไม้ ในใจคนเสียก่อน แล้ วคนเหล่านันก็
้ จะพากันปลูกต้ นไม้ ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้ นไม้ ด้วยตนเอง...”

ปลูกต้ นไม้ ในใจคน หมายถึง การทาความเข้ าใจว่าทาไมจึงต้ องปลูกต้ นไม้ และชี ้ให้ เห็นว่า
ประโยชน์ ของการปลูกต้ นไม้ คืออะไร จาเป็ นต่อชีวิตอย่างไร เป็ นการปลูกจิตสานึกเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดิน น ้า ลม ไฟ ที่อยู่รอบตัวเรา
„ แกล้ งดิน
เป็ นแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เกี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หาดิ น เปรี ย้ ว หรื อ ดิ น เป็ นกรด โดยใช้ ก ารขัง น า้ ไว้ ใ นพื น้ ที่ จ นกระทั่ง
เกิดปฏิกิริยาเคมีทาให้ ดินเปรี ย้ วจัด จนถึงที่สดุ แล้ วจึงระบายน ้าออก และปรับสภาพฟื น้ ฟูดิน
ด้ วยปูนขาว จนกระทัง่ ดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ ในการเพาะปลูกได้
„ ห่ มดิน
เป็ นการเลี ้ยงดินด้ วยการ "ห่มดิน" ช่วยสร้ างระบบนิเวศให้ ฟืน้ กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ อีก
ครั ง้ ด้ วยการป้องกันการระเหยของความชื น้ ที่ อยู่ใ นดิ น และเป็ นที่ อาศัยของจุลิน ทรี ย์ที่มี
ประโยชน์ จุลินทรี ย์ชอบอยู่ในที่มืดที่มีความชุ่มชื ้น ซึ่งจะทาให้ จุลินทรี ย์ทางานและขยายตัว
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทาให้ ดินมีความสมบูรณ์ นอกจากนี ้ยังเป็ นวิธีการป้องกันหญ้ า
ที่ขึน้ ในพื ้นที่ เพราะเมื่อหญ้ าโดนคลุมไว้ ก็ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ และยังเป็ นวิธีการเพิ่ม
อินทรี ยวัตถุให้ กับดิน หรื อเป็ นการปรั บปรุ งดินก่อนการเพาะปลูก ดินที่ดีจะมีเชื อ้ ราเกิ ดขึน้
และต้ องใช้ ร่วมกับ น ้าหมักชีวภาพ จะทาให้ ดินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
„ ป่ าพรุ
เป็ นป่ าดิ บ ชื น้ ประเภทหนึ่ ง ที่ อ ยู่ใ นพื น้ ที่ ร าบลุ่ม ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ท างภาคใต้ ข องประเทศไทย
เกิดจากแอ่งน ้าจืดเกิดขังตัวติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน มีการสะสมของชันดิ
้ นอินทรี ย์วัตถุ
เช่น ซากพืช, ซากสัตว์, เศษซากของต้ นไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ จนย่อยสลายช้ า ๆ กลายเป็ นดิน
พีต (Peat) หรื อดินอินทรี ย์ที่มีลกั ษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน ้าที่มีความหนาแน่นน้ อยอุ้ม
น ้าได้ มาก พื ้นด้ านล่างจะเป็ นพรุ มีน ้าขังตลอดทังปี
้ น ้าจะมีสีเขียวหรื อน ้าตาลเข้ ม อันเกิดจาก
การหมักหมมตัวมาอย่างยาวนานของซากพืช ซากสัตว์ นา้ จะมีสภาพเป็ นกรดมากกว่าค่า

ของน ้าปกติ (pH ต่ากว่า 7) จึงทรงมีพระราชดาริ พฒ
ั นาพื ้นที่ป่าพรุ ให้ เหมาะสมสาหรับ
การเพาะปลูกได้ ดียิ่งขึ ้น
ระบบนิเวศในป่ าพรุ นนมี
ั ้ ความหลากหลาย และเกี่ ยวเนื่องกัน ไม้ ยืนต้ นจะมีระบบรากแขนง
แข็งแรงแผ่ออกไปเกาะเกี่ยวกันเพื่อจะได้ ช่วยพยุงลาต้ นของกันและกัน และให้ ยืนตัวทรงอยู่ได้
ดังนัน้ ต้ นไม้ ในป่ าพรุจงึ อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม หากต้ นใดต้ นหนึง่ ล้ ม ต้ นอื่นจะล้ มตามไปด้ วย
เหล่านี ้ล้ วนเป็ นองค์ความรู้ ที่เกิดจากศาสตร์ ของพระราชาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ พระราชทานไว้ เป็ นมรดกให้ กับคนไทย เพื่อให้ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ตามบริบทของพื ้นที่ เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี มีความสุขอย่างยัง่ ยืนตลอดไป

Cr.เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาและอิ นโฟกราฟิ กโดย มูลนิ ธิมนั่ พัฒนา
#สืบสานพระราชปณิ ธาน
#ศาสตร์ ของพระราชาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยื น
น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิ คณ
ุ เป็ นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิ ได้

