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จัดทำและเผยแพรโดย
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
งานศึกษาและพัฒนาปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
ตู ปณ. ๒๑ บานนานกเคา ตำบลหวยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๔๒๗๔ ๗๔๕๘-๙  โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๗๔๖๐
www.royal.rid.go.th/phuphan
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จำนวน ๔,๐๐๐ เลม
วัตถุประสงค เพื่อเปนคูมือในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
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 ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน
 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
 โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
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พิมพที่ บริษัท มูฟเมนท เจน ทรี จำกัด

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ๒๕๕๒.
 ๓ ทศวรรษศูนยศึกษาการพัฒนาฯ: ประโยชนสุข สูปวงประชา.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ๒๕๔๐.
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ๒๕๔๗.
 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ๒๕๔๒.
 ประวัติศาสตรศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
งานศึกษาและพัฒนาปาไม. สรุปผลงานศึกษา วิจัยและพัฒนางานศึกษาและพัฒนาปาไม ศูนยศึกษา
 การพัฒนาภูพานฯ ป ๒๕๒๘ - ป ๒๕๔๙.
กรมปาไม. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไมอัเน่ืองมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. 
 งานพัฒนาการปาไม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานปาไมจังหวัดแมฮองสอน. 
สำนักอุทยานแหงชาติ. ๒๕๔๙. คูมืออุทยานแหงชาติ เพื่อการอบรมเยาวชนลำดับที่ ๓ ปาไม.
 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช.

สายธาร
แหงชีวิต 

คูมือที่ ๑ สายธารแหงชีวิต
คูมือที่ ๒ การเลี้ยงโคเนื้อภูพาน
คูมือที่ ๓ การเลี้ยงไกดำภูพาน
คูมือที่ ๔ การเลี้ยงสุกรภูพาน
คูมือที่ ๕ การปลูกขาว พันธุสกลนคร
คูมือที่ ๖ การปลูกขาว พันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕
คูมือที่ ๗ ลิ้นจี่ นพ.๑
คูมือที่ ๘ การเลี้ยงสัตวปกเพื่อควบคุมศัตรูพืชสวนไมผล
คูมือที่ ๙ การผลิตวุนเสนจากถั่วเขียว
คูมือที่ ๑๐ การเลี้ยงปลานิลแดงรวมกับ
 เปดบาบาลีลูกผสมในบอครัวเรือน
คูมือที่ ๑๑ การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต
คูมือที่ ๑๒ เกษตรทฤษฎีใหม
คูมือที่ ๑๓ การจัดการดินเค็ม เพื่อปลูกขาว
คูมือที่ ๑๔ การจัดการดินลูกรัง เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
คูมือที่ ๑๕ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง
คูมือที่ ๑๖ การปลูกยางพารา
คูมือที่ ๑๗ หมอนพันธุสกลนครและไหมพันธุนางตุย
คูมือที่ ๑๘ การแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
คูมือที่ ๑๙ การผลิตผายอมคราม
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คู่มือที่ ๑
สายธาร
แห่งชีวิต

เรียบเรียงโดย
งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จังหวัดสกลนคร



คำนำ

	 การให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน	 การปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในการอนุรักษ์	 และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์	 ซึ่งจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการร่วมมือกันรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ยั่งยืนสืบนานเท่านาน	
	 คู่มือฉบับนี้จึงใช้เป็นแนวทางในการอบรมเยาวชนและประชาชน	 เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ที่งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ	 จัดทำขึ้น	 จะเป็นสื่อและเครื่องมือช่วยให้เยาวชนและประชาชน	 ได้รับ
ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อทรัพยากรธรรมป่าไม้	 เกิดความรัก	 ความหวงแหน
ในทรัพยากรป่าไม้
	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 คู่มือสายธารแห่งชีวิต	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	
ฉบบันี	้จะสรา้งเยาวชนและประชาชนทีม่หีวัใจเปน็นกัอนรุกัษ	์“หวัใจสเีขยีว”	ชว่ยดแูล
ธรรมชาติชองชาติสืบไป



สารบัญ
	 	 	 	 หน้า
จุดกำเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 ๕
แนวคิดและทฤษฎีใหม่การพัฒนาอันเนื่องมาจาก	 ๖
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก	 ๗
ป่าเปียก		 	 ๘
การปลูกป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	 ๑๐
ปลูกป่าในใจคน	 ๑๒
ประโยชน์จากป่า	 ๑๖
สายธารแห่งชีวิต	 ๑๗





คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต

สายธารแห่งชีวิต

จุดกำเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 “....ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เดิมเป็นป่าโปร่ง คนไปตัดไม ้
สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำการเกษตร ป่าไม้ที่อยู่ เหนือ 
พื้นที่ ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้ง น้ำไหลแรงในหน้าฝน 
ทำให้มีการชะล้าง (erosion) ดินผิว (top soil) บางลง และเกลือ 
อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆ....”

	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรตรวจสภาพพื้นที่และเสด็จ
พระราชดำเนินเข้าถึงพื้นที่ของภาคอีสาน	ทรงเห็นว่า	ภาคอีสานเป็น
ภาคที่มีสภาพภูมิประเทศและทรัพยากร	ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกต่างไปจากภาคอื่น	จึงควรมีการศึกษาถึงปัญหาสภาพ
ทอ้งถิน่หรอืวถิชีวีติของราษฎร	 เพือ่จดัหารปูแบบการพฒันาทีเ่หมาะสม
กบัภาคอสีาน	โดยคำนงึถงึความสอดคลอ้งระหวา่งสภาพทางภมูศิาสตร	์	

	
สภาพปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน
 
		 ปัญหาเก่ียวกับดิน:	 ดิน	
มีคุณภาพต่ำ	ขาดความชุ่มช้ืน	
เป็นดินทรายและมีความเค็ม	

	 ปัญหาด้านแหล่งน้ำ	 ป่าไม้: แหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอ		
มีการบุกรุกแผ้วถางป่า
	 ปัญหาด้านวิทยาการ:	 การขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีจำเป็นต่อการ	
ดำรงชีวิต	เทคนิควิทยาการท่ีถูกต้อง

๕



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จึงพระราชทานพระราชดำริต่างๆ	 เพื่อให้ศูนย์	
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 เป็นแบบจำลองของภาคอีสาน	 เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนย่อ	 ให้	
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและศึกษาวิธีการพัฒนาของภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 ดำเนินงานตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ	
พัฒนา	 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเกื้อกูลกันระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ความเข้าใจถ่องแท้ถึงธรรมชาติและสภาวะตาม	
ธรรมชาติ	 ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 แนวคิดและทฤษฎี	
การพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความหลาก	
หลาย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้	และเรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	
ในด้านต่างๆ	 ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวเพียงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรป่าไม	้
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ได้ดำเนินการเพียงเท่านั้น

๖



คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต

การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
	 ตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติ	 (Natural	 Reforestation)	 เป็น	
ทฤษฎีการฟื้นฟูป่าที่มีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน	 ตลอดจน	
เป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ตามธรรมชาติให้กลับเข้าสู่ป่ายุคดั้งเดิม	 โดยอาศัย	
ขบวนการทดแทนตามธรรมชาต	ิ(Natural	succession)	เปน็วนวฒันวธิใีนการจดัการ	
ปา่ไม	้ซึง่จำเปน็ตอ้งอาศยัการอนรุกัษด์นิและนำ้	การสรา้งความชุม่ชืน้ใหแ้กด่นิ	และที	่
สำคัญคือการป้องกันไฟป่า

 การดำเนินงานของงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
	 งานศึกษาและทดลองวิจัยเร่ืองบทบาทของการทดแทนตามธรรมชาติกับการสูญเสีย 
ดินและน้ำพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
 เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ	 บริเวณพื้นที่ป่าเบญจพรรณ	
ป่าเต็งรัง	 และพื้นที่ไร่ร้าง	 หลังจากได้ทำการป้องกันไฟป่าแล้วปล่อยให้มีการทดแทน	
ตามธรรมชาติ	 พบว่าป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังมีการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชในรูป	
การทดแทนไม่เด่นชัดนัก	 เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้มีการพัฒนาตัวเองมานาน	 พื้นที่ไร่ร้าง	
มีการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชให้เห็นได้ชัดกว่า	 เริ่มจากการมีลูกไม้เกิดขึ้นทั้งจำนวน	
และชนิดที่มากกว่าป่าอื่นๆ

๗

...ทิ้งป่าไว้ตรงนั้น ไม่รังแกป่าพียงแต่คุ้มครองป่า...     



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

	 การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม
	 ดำเนินการดูแลป้องกันรักษาป่าบนพื้นที่	๑๑,๐๐๐	ไร่	แบ่งออกเป็น	๘	โซน	ใน
การรับผิดชอบ	 มีราษฎรอาสาสมัครเป็นผู้ดูแล	 มีการป้องกันรักษาป่า	 ทำแนวกันไฟ	
ดายหญ้าและวัชพืชตามแนวรอยต่อแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ	 เพื่อให้ป่าอยู่ในสภาพ
อุดมสมบูรณ์ตลอดไป	 ซึ่งราษฎรอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามี
บทบาทหน้าที่เป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
เป็นยามระวังป้องกันรักษาป่าและไฟป่า	 ช่วยสอดส่องดูแลและห้ามปรามผู้ที่ตัดไม้	
แผ้วถางและจุดไฟเผาป่า	 ช่วยเสนอแนะความคิดเห็นหรือแนวทางในการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า	 และเป็นแกนนำและตัวอย่างอันดีในการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน	

ป่าเปียก
 ทฤษฎกีารพฒันาปา่โดยการใชท้รพัยากรนำ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการสรา้ง 
แนวป้องกันไฟเปียก (Wet Fire Break)
 เป็นทฤษฎีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้	 โดยใช้ความชุ่มชื้นเป็นหลักสำคัญ	
ที่จะช่วยให้ป่าเขียว	 เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘



คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต

 การดำเนินงานของงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
	 การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	(Check	Dam)
	 การดำเนินการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	 (Check	 Dam)	 ดังกล่าว	 ได้ให้ราษฎร	
อาสาที่มีพื้นที่อาศัยร่วมกับพื้นที่ป่าไม้	 มีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อ	
ให้เกิดความรับผิดชอบ	ความรักและหวงแหนพื้นที่ป่า
	 การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	(Check	Dam)	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
	 ๑.	 เพื่อชะลอการไหลของน้ำและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร	
	ทำให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้น	เพิ่มความชุ่มชื้น
	 ๒.	 เพือ่ลดการเกดิการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ	และสามารถกกัเกบ็ตะกอน		
เศษซากต่างๆ	ที่ไหลลงมากับน้ำในลำธาร
	 ๓.	 เพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำ	 สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์	
และสัตว์ป่า	ตลอดจนการเกษตรกรรม
	 ๔.	 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อดับไฟป่า

๙

ฝายหินทิ้ง

ฝายคอกหมู ฝายหินก่อ
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	 งานศึกษาและทดลองวิจัย 
เร่ืองการเปล่ียนแปลงสังคมพืช	 หลัง 
การสร้างฝายน้ำล้น	 (ฝายต้นน้ำลำธาร)	
ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
	 เพื่อเป็นการตรวจสอบการ	
สร้างฝายต้นน้ำลำธาร	ช่วยเพิ่มความ	
ชุ่มชื้นและการพัฒนาตัวของสังคม	
พืช	 ซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างป่า	
เปียก	หรือภูเขาป่าได้	จึงทำการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสังคมพืชหลังการ	
สร้างฝายต้นน้ำลำธาร
	 จากการศึกษาพบว่า	 ฝายต้นน้ำลำธาร	 มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม	
พืช	ทั้งทางด้านจำนวนต้นและชนิดพันธุ์ที่เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง	
ความชืน้	เกดิการสะสมของปรมิาณนำ้เปน็ระยะๆ	ซึง่การเจรญิเตบิโต	และการพฒันา	
ตัวของสังคมพืช	

การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
	 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด	
ยาวนานที่สุด	 และทั่วถึงกันที่สุด	 เป็นแนวคิดของการผสมผสานความต้องการในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	 ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจสังคมคือ	
เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรลักลอบเข้าบุกรุกทำลายป่าไม้และนำของป่าจากป่ามาใช้
ประโยชน์จนเกินกำลังของป่า	เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน		

๑๐

กล้าไม้เพื่อแจกจ่ายเกษตรกร

ภาพแปลงสาธิตระบบวนเกษตรและการศึกษาดูงานของนักเรียนเกษตรกรรับกล้าไม้ แปลงนายแดง	โพธิบัตร	ศูนย์เรียนรู้บ้านบอน



คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต

 โครงการปลูกป่าสาธิต
	 โครงการปลูกป่าสาธิตดำเนินงานโดย	 “ระบบวนเกษตร”	 ซึ่งเป็นความสมดุล	
ของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและป่าไม้	ที่ให้ทั้งผลลัพธ์ด้านการผลิตและสิ่งแวดล้อม	
อย่างยั่งยืน	 การเลือกองค์ประกอบของระบบวนเกษตรจะต้องยึดถือความสมดุล	
ทั้ง	 ๓	 ด้าน	 กล่าวคือ	 ด้านการผลิต	 ระบบวนเกษตร	 จะต้องให้ผลผลิตตามความ
ต้องการด้านสังคม	 จะต้องประยุกต์ใช้ได้กับชุมชน	 และด้านกายภาพจะต้องมีการ
อนุรักษ์ดิน	น้ำ	และทรัพยากรอื่นๆ	ที่ส่งเสริมความยั่งยืนในระบบ	

๑๑

กล้าไม้เพื่อแจกจ่ายเกษตรกร

ภาพแปลงสาธิตระบบวนเกษตรและการศึกษาดูงานของนักเรียน

ศูนย์ฯ	ภูพาน

ชุมชน

เกษตรกร

-	ไม้ใช้สอย
-	ไม้กินได้
-	ไม้เศรษฐกิจ

เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของป่า
ชุมชนเป็นตัวซับน้ำช่วงหน้าฝน
ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าเป็นตัวควบคุมการไหลของน้ำ
ให้มีตลอดปีต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ
ซึ่งเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพ
ด้านต่างๆ

แจกกล้าไม้,อบรมการเพาะชำกล้าไม้,	
แสดงแปลงปลูกป่าสาธิต,	
ป่าวนเกษตร	

ปลูกและ

ดูแลรักษาป่า

อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่
เกิดความสมดุลเพื่อให้ชุมชน
อยู่ร่วมกับป่าแบบยั่งยืน

ป่าชุมชน

ป่าธรรมชาติ

แปลงนายแดง	โพธิบัตร	ศูนย์เรียนรู้บ้านบอน



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๒ ๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริที่ยึดเปนทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม้โดยปลูกฝัง
จิตสำนึกแก่ประชาชนว่า

...ปลูกป่าในใจคน...!

...เรามารักษ์ป่าไม้ด้วยจิตสำนึกกันเถอะ...
ทฤษฎีที่เปนปรัชญาที่ยิ่งใหญ่โดยแท้จริง			

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้	ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน	
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

“...ต้องอธิบายให้ราษฎรรู้ว่า	การที่ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงนั้น
ก็เพราะมีการทำลายป่าต้นน้ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์...”

“...การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้น	สำคัญอยู่ที่การรักษาป่า
และปลูกป่าบริเวณต้นน้ำ...”



คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต ๑๓

ปลูกป่าในใจคน
 การดำเนินงานด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
	 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อรักษาแหล่งพันธุกรรมพืชให้คงอยู่ตลอดไป			
เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้มีค่าหายาก	 ใกล้จะสูญพันธุ์	 และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และ		
ดูงานของนักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับพรรณไม้และระบบนิเวศ		
ของป่า	 ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น	 และส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานมีความ		
ตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น	 ปัจจุบัน	 (๒๕๕๓)	 โครงการอนุรักษ์		
พันธุกรรมพืชฯ	 ได้ศึกษาและรวบรวมพรรณไม้ป่าภูพานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	รัศมี	๕๐	กิโลเมตร	ประมาณ	๓๐๐	กว่าชนิด	ศึกษาเห็ดป่า
ทั้งชนิดที่กินได้และกินไม่ได้	จำนวน	๑๘๕	ชนิด	ศึกษาสมุนไพรป่าภูพานจำนวน	๒๖๐	
กว่าชนิด	

ผักกระโฉม

ลิ้นมังกร

อั้วพวงมณี

จอกบ่วาย



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๔

 โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
	 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสำหรับศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของธรณีสันฐาน	
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่	 ทรัพยากรป่าไม้	 สัตว์ป่า	 ของป่าที่มีคุณค่า		
ความสำคัญของระบบนิเวศวิทยาที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์	
ตลอดจนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	
เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้มีความรู้	ความเข้าใจ	มีแนวคิด	และมีส่วน
เข้ามาร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ	มีระยะทางรวม	๓	กิโลเมตร	มีป้ายสื่อความหมายแสดงไว้แต่ละจุด	

๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



คู่มือการปลูกขาวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕คู่มือการปลูกขาวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕

 โครงการฝกอบรมเพื่อการสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม มี	๕	หลักสูตรดังนี้
	 ๑)	หลักสูตรเยาวชนเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้	(ยชทป.)
	 ๒)	หลักสูตรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	(รสทป.)
	 ๓)	หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	 ๔)	หลักสูตรยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	 ๕)	หลักสูตรศิลปะเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

๑๕คู่มือการปลูกขาวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ๑๕คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๖

ผักหวานป่า

แมลงทับ

สมุนไพรป่า

เห็ดปลวกไก่น้อย

ขี้ซีหรือยางไม้

ไข่มดแดง

ประโยนช์จากป่า
	 ป่าไม้	 เป็นมรดกจากธรรมชาติที่มีความสง่างามและหลากหลายในตัวของ
มันเอง	 เป็นตัวแทนของธรรมชาติที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโตและความ
หลากหลาย	 ผลิตผลหลักของป่าไม้	 คือ	 ไม้	 ไม้มีส่วนสำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สมัยใหม่มากกว่าสิ่งอื่นใด	และในอุตสาหกรรมหลักทุกชนิดก็ต้องพึ่งพาผลผลิตจากป่า
อย่างน้อย	๑	ชนิด	 เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต	 เราจะเห็นได้ว่า	ป่าไม้เป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้คุ้มครอง	
	 ของป่า	 หมายถึงผลิตผลจากป่าทุกชนิดยกเว้นไม้	 ประเทศไทยได้รวบรวม
ของป่าเป็นหมวดหมู่	 ตามการใช้ประโยชน์ของป่า	 โดยได้จำแนกของป่าเป็น	 ๙	 กลุ่ม	
ดังนี้
	 ๑.	 หวาย	 ๖.	 แมลงอุตสาหกรรมและแมลงกินได้
	 ๒.	 ไผ่	 ๗.	 ไม้หอม
	 ๓.	 ชันและยางไม้	 ๘.	 เปลือกไม้
	 ๔.	 สมุนไพรและเครื่องเทศ	 ๙.	 แทนนินและสีธรรมชาติ	 	
	 ๕.	 พืชอาหาร

ผลผลิตจากปา



คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต ๑๗

ขี้ซีหรือยางไม้

ไข่มดแดง

ผลผลิตจากปา

“สายธารแห่งชีวิต”

ชีวิตยั่งยืน

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ
-	 ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

-	 ป่าเปียก

-	 ปลูกป่า	๓	อย่าง

		 ประโยชน์	๔	อย่าง

-	 ปลูกป่าในใจคน

ประโยชน์ทางตรง
-	 เป็นผู้ผลิต

-	 แหล่งปัจจัย	๔

-	 ความหลากหลาย

		 ของสิ่งมีชีวิต

-	 เป็นเชื้อเพลิง

-	 รักษาสมดุล

	 ทางธรรมชาติ

ประโยชน์ทางอ้อม
-	 อนุรักษ์ดินและน้ำ

-	 แหล่งต้นน้ำลำธาร

-	 ป้องกันลมพายุ

-	 ป้องกันการชะล้าง

		 พังทลายหน้าดิน

-	 เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า

-	 เป็นแหล่งพักผ่อน

	 หย่อนใจ

ประชาชน
-	 ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

-	 ไม่เผาป่า

-	 ดูแลรักษาป่าจากการ

	 บุกรุก



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๘



คู่มือที่ ๑ สายธารแห่งชีวิต ๑๙



บันทึก
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