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ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                 
บรมนาถบพติร ได้ทรงให้ความส าคญักบัการอนรัุกษ์ป่าไม้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพของดินเพ่ือ            
ให้เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรกรรมซึง่เป็นอาชีพหลกัของคนไทย 
โดยเสด็จพระราชด าเนินเย่ียมเยือนพืน้ท่ีห่างไกลต่าง ๆ ทัว่ประเทศและได้ทรงรับทราบข้อมลู
ปัญหาท่ีพสกนิกรในแต่ละภูมิภาคต้องเผชิญ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจยัเพ่ือหาทางออกช่วยแก้ไข
ปัญหาเหล่านัน้ให้เบาบางทเุลาลงเพ่ือให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
ตลอดเส้นทางแห่งการทรงงานด้านการอนรัุกษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้ทรงสร้างนวตักรรมแห่ง
การอนรัุกษ์ไว้หลากหลายประการด้วยกนั อาทิ 
„ ปลูกป่าในที่สูง 
ทรงให้ใช้ไม้ประเภทท่ีมีเมล็ด ขึน้ไปปลูกบนยอดเขาสูง เม่ือโตแล้ว ออกฝัก ออกเมล็ด ก็จะ
ลอยตกลงมาแล้วงอกขึน้เองในท่ีต ่า เป็นการขยายพนัธุ์โดยธรรมชาติ เป็นการปลกูป่าท่ีอาศยั
หลักธรรมชาติและแรงโน้มถ่วงของโลก คือ สิ่งท่ีอยู่พืน้ท่ีสูงย่อมตกลงสู่ท่ีต ่ากว่าเสมอท าให้
ประหยดัพลงังานและค่าใช้จ่ายในการปลกูป่า 
„ ป่าเปียก หรือ ภูเขาป่า 
เป็นการใช้น า้เพ่ือท าระบบและสร้างแนวป้องกนัไฟป่าแบบเปียก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงคุณค่าของน า้ และ ทรงประยุกต์ใช้              
ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ป่าเปียก จึงเป็นกลวิธีอย่างง่าย ได้ประโยชน์สูง และสามารถท าได้       
หลายรูปแบบด้วยกนั 
„ ป่าต้นน า้ 
คือ ป่าธรรมชาติท่ีปรากฎอยู่บริเวณพืน้ท่ีต้นน า้ล าธาร โดยทั่วไปมักอยู่ในพืน้ท่ีสูงจาก
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 700 เมตรขึน้ไป หรืออาจเป็นพืน้ท่ีลาดชนัมากกว่า 35% ชนิด



ของป่าไม้ท่ีมักจะปรากฎให้เห็นในพืน้ท่ีต้นน า้ ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง                    
ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง 
„ ป่ารักษ์น า้ 
เป็นการเพิ่มพืน้ท่ีป่าเพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ และฟืน้ฟูป่า อาจใช้วิธีการเฝ้าระวัง และควบคุม
พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีมีอยู่ ไม่ให้ถูกท าลาย ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศในพืน้ท่ีต้นน า้ท่ีเส่ือมโทรมและถูก
ท าลายไปแล้ว สามารถเพิม่พืน้ท่ีป่าไม้ในเมืองก็ได้ 
„ ฝายต้นน า้ล าธาร และฝายดักตะกอน 

ฝายต้นน า้ล าธาร หรือ Check Dam เป็น สิ่งก่อสร้างขวาง หรือกัน้ทางน า้ บริเวณล า
ห้วยและล าธารขนาดเล็ก ในบริเวณท่ีเป็นต้นน า้ หรือพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงให้สามารถกัก
ตะกอนอยู่ได้ หากช่วงท่ีน า้ไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน า้ให้ช้าลง และกกัเก็บตะกอน
ไม่ให้ไหลลงไปทบัถมล าน า้ตอนล่าง เป็นวิธีการอนรัุกษ์ดินและน า้ได้มากวิธีการหนึง่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานค าอธิบายว่า 
การปลกูป่าทดแทนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีถกูท าลายนัน้ 
"...จะต้องสร้างฝายเล็กเพ่ือหมุนน า้ส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพืน้ท่ีเพาะปลูกทัง้สองด้าน               
ซึง่จะให้ค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปท าความชุ่มชืน้ในบริเวณนัน้ด้วย..." 

„ ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 

โดยพระราชด าริ มี 3 วิธีการ ได้แก่ 

1) “…ถ้าเลือกได้ท่ีเหมาะสมแล้ว ก็ทิง้ป่านัน้ไว้ตรงนัน้ ไม่ต้องไปท าอะไรเลย ป่าจะ
เจริญเติบโตขึน้มาเป็นป่าสมบรูณ์ โดยไม่ต้องไปปลกูสกัต้นเดียว…” 

2) “…ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึน้เองเท่านัน้…” 



3) “…ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเส่ือมโทรมไม่ต้องท าอะไรเพราะตอไม้จะแตกก่ิงออกมาอีก 
ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็น ต้นไม้ใหญ่ได้…” 

„ ปลูกป่าบริเวณอ่างเกบ็น า้ 
เป็นหนึง่ในวิธีการปลกูป่าทดแทน เพ่ือให้เกิดความชุ่มชืน้ยาวนานและยัง่ยืนในบริเวณรอบอ่าง
เก็บน า้และพืน้ท่ีใกล้เคียง สร้างความชุ่มช่ืน ท าให้เกิดฝน ช่วยลดความแห้งแล้ง 
„ ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 

ในการปลูกป่า 3 อย่างนัน้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพติร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลกูป่าตาม
พระราชด าริว่า 
“...การปลกูป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึง่ได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนัน้ 
สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตวัเองตามช่ือแล้ว ยงัสามารถ
ให้ประโยชน์อนัท่ี 4 ซึง่เป็นข้อส าคญั คือ สามารถช่วยอนรัุกษ์ดินและต้นน า้ล าธารด้วย...” 
และได้มีพระราชด ารัสเพิ่มเติมว่า 
“...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มี
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน                
ปลกูรับซบัน า้ และปลกูอดุช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน า้ฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างท่ี 4 
ได้ระบบอนรัุกษ์ดินและน า้...” 

 

 



„ ก าแพงธรรมชาต ิ(หญ้าแฝก) 
การปลูกหญ้าแฝก เป็นการสร้างก าแพงธรรมชาติ เป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ               
ช่วยป้องกันการชะล้างพงัทลายของหน้าดินและเก็บความชุ่มชืน้ไว้ในดิน ลดภาวะน า้หลาก           
น า้ท่วม ช่วยอนรัุกษ์ดินและน า้ให้แก่เกษตรกร 
„ ป่าชายเลน 
ป่าชายเลน เรียกช่ือกันหลายอย่างว่า ป่าชายเลนน า้เค็ม หรือป่าเลน หรือป่าโกงกางเป็นป่า           
ท่ีเกิดขึน้ตามชายฝ่ังทะเล และปากแม่น า้ จัดเป็นป่าไม้ผลัดใบ มีต้นไม้ขึน้หนาแน่น                  
แต่ละชนิดมีรากค า้ยนั หรือรากหายใจ ตามแต่ชนิดของต้นไม้นัน้ ๆ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร พระราชทานแนว
พระราชด าริว่า 
“…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบัน 
ป่าชายเลนของประเทศไทย ก าลังถูกบุกรุกและถูกท าลายไป โดยผู้แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธ์ุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนที่แปลก และขยายพันธ์ุค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัย
ระบบน ้าขึ้นน ้าลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการ ที่เก่ียวข้อง คือ กรมป่าไม้ 
กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม             
ในการทดลองขยายพันธ์ุโกงกาง และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…” 

„ ปลูกป่าในใจคน 

การปลกูป่าในใจคน เป็น 1 ใน 23 หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร โดยทรงมีพระราชด ารัสในเร่ืองของการปลกูป่าว่า 
“…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านัน้ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 



ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง การท าความเข้าใจว่าท าไมจึงต้องปลูกต้นไม้ และชีใ้ห้เห็นว่า
ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้คืออะไร จ าเป็นต่อชีวิตอย่างไร เป็นการปลูกจิตส านึกเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น า้ ลม ไฟ ท่ีอยู่รอบตวัเรา 
„ แกล้งดนิ 
เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เก่ียวกับการแก้ปัญหาดินเปรีย้ว หรือดินเป็นกรด โดยใช้การขังน า้ไว้ในพืน้ท่ีจนกระทั่ง
เกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้ดินเปรีย้วจดั จนถึงท่ีสดุ แล้วจึงระบายน า้ออก และปรับสภาพฟืน้ฟดูิน
ด้วยปนูขาว จนกระทัง่ดินมีสภาพดีพอท่ีจะใช้ในการเพาะปลกูได้ 
„ ห่มดนิ 

เป็นการเลีย้งดินด้วยการ "ห่มดิน" ช่วยสร้างระบบนิเวศให้ฟืน้กลบัคืนมาอย่างสมบูรณ์อีก
ครัง้ ด้วยการป้องกันการระเหยของความชืน้ท่ีอยู่ในดิน และเป็นท่ีอาศัยของจุลินทรีย์ท่ีมี
ประโยชน์ จุลินทรีย์ชอบอยู่ในท่ีมืดท่ีมีความชุ่มชืน้ ซึ่งจะท าให้จุลินทรีย์ท างานและขยายตัว          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะท าให้ดินมีความสมบรูณ์ นอกจากนีย้งัเป็นวิธีการป้องกนัหญ้า
ท่ีขึน้ในพืน้ท่ี เพราะเม่ือหญ้าโดนคลุมไว้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และยังเป็นวิธีการเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดิน หรือเป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก ดินท่ีดีจะมีเชือ้ราเกิดขึน้ 
และต้องใช้ร่วมกบั น า้หมกัชีวภาพ จะท าให้ดินมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
„ ป่าพรุ 
เป็นป่าดิบชืน้ประเภทหนึ่ง ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย              
เกิดจากแอ่งน า้จืดเกิดขงัตวัติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีการสะสมของชัน้ดินอินทรีย์วัตถุ 
เช่น ซากพืช, ซากสตัว์, เศษซากของต้นไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ จนย่อยสลายช้า ๆ กลายเป็นดิน
พีต (Peat) หรือดินอินทรีย์ท่ีมีลกัษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน า้ท่ีมีความหนาแน่นน้อยอุ้ม

น า้ได้มาก พืน้ด้านล่างจะเป็นพรุมีน า้ขงัตลอดทัง้ปี น า้จะมีสีเขียวหรือน า้ตาลเข้ม อนัเกิดจาก
การหมักหมมตัวมาอย่างยาวนานของซากพืช ซากสัตว์ น า้จะมีสภาพเป็นกรดมากกว่าค่า           



ของน า้ปกติ (pH ต ่ากว่า 7) จึงทรงมีพระราชด าริพฒันาพืน้ท่ีป่าพรุให้เหมาะสมส าหรับ
การเพาะปลกูได้ดียิ่งขึน้ 
ระบบนิเวศในป่าพรุนัน้มีความหลากหลาย และเก่ียวเน่ืองกัน ไม้ยืนต้นจะมีระบบรากแขนง
แข็งแรงแผ่ออกไปเกาะเก่ียวกนัเพ่ือจะได้ช่วยพยงุล าต้นของกนัและกนั และให้ยืนตวัทรงอยู่ได้ 
ดงันัน้ ต้นไม้ในป่าพรุจงึอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม หากต้นใดต้นหนึง่ล้ม ต้นอ่ืนจะล้มตามไปด้วย 
เหล่านีล้้วนเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากศาสตร์ของพระราชาท่ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกให้กับคนไทย เพ่ือให้สามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ตามบริบทของพืน้ท่ี เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสขุอย่างยัง่ยืนตลอดไป 
Cr.เรียบเรียงเนื้อหาและอินโฟกราฟิกโดย มูลนิธิมัน่พฒันา 

#สืบสานพระราชปณิธาน 
#ศาสตร์ของพระราชาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน 
นอ้มสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุเป็นลน้พน้อนัหาทีส่ดุมิได้ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCvNu_gsXpA3w7FP2QkOsQ1GnlptoG1fjCDHQbxiEG-rWaCXcTgZIYMmVb2fXn2vOKAzGcCs5PdrJkPiv-AGE3Qu2Ltcj9kR-l2TlbbDoWPV2KL_wndnUCNv5wicd0jt7sYIJO1TaVNJ8HcOz8nrnCoDaYm2Q6HTlDdhw42dSznh5aUmglswZWz-JSUlhuOBAGJjIUJ9sk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCvNu_gsXpA3w7FP2QkOsQ1GnlptoG1fjCDHQbxiEG-rWaCXcTgZIYMmVb2fXn2vOKAzGcCs5PdrJkPiv-AGE3Qu2Ltcj9kR-l2TlbbDoWPV2KL_wndnUCNv5wicd0jt7sYIJO1TaVNJ8HcOz8nrnCoDaYm2Q6HTlDdhw42dSznh5aUmglswZWz-JSUlhuOBAGJjIUJ9sk&__tn__=%2ANK-R

