
รักษ์ป่าน่าน
เรียนรู้ อยู่ร่วม ธรรมชาติ

การประชุมสัมมนา"รักษ์ป่าน่าน"ครั้งที่ 2 พร้อมกันนั้น"ลมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ไผ่สมุนไพรและเครื่องเทศหัดให้แปรรูปจัดการ
ณ ศูนย์การเรืยนรู้ และบริการวิชาการ ทรงยกตัวอย่างการอนุรักษ์ปาไม้ในประเทศไทย ตลาด หรือส่งให้บริษัทใหญ่ร่วมแปรรูปจำหน่าย
เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น โครงการพัฒนาป้าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด เป็นการประกันรายได้ของชุมชน

ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้นักเรียนชั้นโตลอน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยส่องไคร้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช นักเรียนขั้นเล็ก 2525 การพฒนาป่าสามอย่าง ไม้เชื้อเพลิง
กุมารี ทรงบรรยายเรื่องการจัดการอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ (น่าน) การปลูก ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ประโยชน์ 4 อย่าง รวม
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ป่าโดยใช้พืชไมป่าพื้นเมือง เพราะพืชไม้ป่า ประโยชน์ในการรักษาธรรมชาติเอาไว้ สร้าง

โดยเบื้องต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พื้นเมืองเหล่านี้มืระบบรากที่แข็งแรง สามารถยึด เขื่อนเล็กดักตะกอน Chack Doms มีการจัดการ
ทรงบรรยายว่า■.•โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดินและหินเอาไว้ไม่ให้พังลงมาเป็นอันตรายต่อ ดินและพืช อ่างเก็บนา คลองไส้ไก่ นอกจากจะ
ตั้งแต่โบราณมีผลงานของ ดร.คาร์ หรีอเคอร์ ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ชีวิตและทรัพย์สินฃอง พัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ความมั่นคงด้าน
(Dr.A Kerr) ที่รวบรวมพันธุพืชในประเทศไทย คน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ หวาย อาหาร ระเบิดจากภายใน ยังพัฒนาป่าด้วย
นักพฤกษศาสตร์ไทยอื่น ๆ ศึกษาระบบนิเวศ , สภาพของศูนย์ต่างจากเมื่อ 30 ปีมาแล้ว
และอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ร่วมมือกับ J.'i I :j มาก มีป่าทึบเชียว'ขจี จากป่าเต็งรังเป็นป่าไม้
ต่างประเทศ เช่น สวนพฤกษศาสตร์คิว และที่ 'I เบญจพรรณ มืพรรณไม้เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิลด
อื่น ๆ ทำหนังสือพืชในประเทศไทย หรีอ Flora g \ 3 ลง มีสัตว์ป่ามาอยู่อาศัยมาก การปลูกป่าแบบ
of Thailand ■ -amfrjgpgjwl ไม่ต้องเช้าแถว ปลูกป่าในใจคน หรือว่าการที่

"งานของโครงการเรามีการส่งนักพฤกษศาสตร์ ^ Tw เราไม่ไปรังแกป่า ป่าก็จะฟินตัวขึ้นมาเอง เรื่อง
ไปสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงมริเวณ ' , Jร นี้นอกจากเป็นพระราชดำริพระบาทลมเด็จ
ที่จะต้องกลายเป็นอ่างเก็บนํ้า จะต้องวางสาย £ ♦ 9 พระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นแนวคิดในการอบรม
ไฟแรงสูง ต่อมาถ่ายทอดความรู้ใท้ชุมชน และ x J ' ร ครูภูมิศาสตร์ที่อังกฤษ
โรงเรียนสำรวจพื้นที่ สร้างสวนพฤกษศาสตร์และ รุ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นที่น่าลนใจ
หอพันรุไม้ในโรงเรียน และสวนพฤกษศาสตร์ ' ' เพราะพืชจากทางเหนือและใต้มาบรรจบกัน เชียน
ชุมชน ในบางพื้นที่เราจะศึกษาไม่เฉพาะแต่พืช * เรื่องสัปดาห์สบาย ๆ ใกล้ชายหาด ปี 2537 เขา
จะศึกษาลมท้เาอากาศ ดิน หิน และสัตว์ต่าง ๆ" สูงที่สุดชื่อเขาพะเนินทุ่ง ได้ทราบว่ากรมแผนที่ฯ

ปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงไม่ได้ศึกษา 1 ได้ทำหมุดความสูงไว้
เฉพาะลกษณะ เช่น ใบ ดอก เมล็ด ลามารถทำ นอกจากนั้นยังทรงยกตัวอย่างการ Illy"

1. 61 ■นุ~ a บณฑูร ลาชา 0.1 Wj I I «■=! พr>o
DAN Finger Pnng ทำเหจัดหมวดหมู่ เห่ละเอยด อนุรักษ์ป่าไม้ ๒ต่างประเทศ เพราะวธ พ ช7

Headline Conserving Nan forest(Feb 23 to 25)
MediaTitle Prachachart Turakij
Date 23 Feb 2015 Color Full Color
Section CSR Circulation 150,000
Page No 40,39 Readership 450,000
Language Thai ArticleSize 1096 cm²
Journalist N/A AdValue BHT 162,370
Frequency Twice in a Week PR Value BHT 487,111



Headline Conserving Nan forest(Feb 23 to 25)
MediaTitle Prachachart Turakij
Date 23 Feb 2015 Color Full Color
Section CSR Circulation 150,000
Page No 40,39 Readership 450,000
Language Thai ArticleSize 1096 cm²
Journalist N/A AdValue BHT 162,370
Frequency Twice in a Week PR Value BHT 487,111



รักษ์บาน่าน

การอนุรักษ์ที่สำคัญคือ การสร้างอุทยาน
แหงชาติ บุคคลสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือ
ทีโอดอร์ รูลเวลท์ ค,ศ. 1853-1919 เป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 26
เป็นผู้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อรักษา
ธรรมชาติไว้

"Tembureng ชองบรูไน เมื่อต้นปี 2534
มืโอกาสไปที Royal Geographical Society
หรือที่อาจจะเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่า ราช
สมาคมภูมิศาสตร์' ได้ทราบเรื่องโครงการ
ศึกษาป่าดิบเมืองร้อนที่บรูไน จึงเดินทาง
ไปดูงานคณะนักภูมิศาสตร์อังกฤษและ
บรูไน และได้เขียนหนังสือชื่อป่าสูงนั้าใส"

"Gunung Mulu National Park ใน
ซาราวัก ของมาเลเซีย เคยไปใน 2537

และได้เขียนเป็นหนังสือชื่อลุยป่าฝ่าฝน ดัง
นั้นงานที่กำลังทำคือ การสร้างป่า สร้าง
รายได้ ทำที่จังหวัดต่าง ๆ เป็นการนำร่อง
ที่จังหวัดตาก, น่าน, เลย, เชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน โดยร่วมมือกับโครงการสำนัก
พระราชวัง กรมป่าไม้ กรมการปกครอง
กศน. เอกชน คนในท้องที่ เท่าที่ทำมา
ถือว่าเริ่มต้นได้อย่างดี"

"ในอุทยานแห่งชาติมืคนอาศัยอยู่ บาง
พวกอยู่มาก่อนตั้งอุทยาน บางพวกมา
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ทีหลัง เราก็ซวนให้ศึกษาลักษณะของป่า 50,000 ไร่ แต่พอถึงช่วง 5 ปีผ่านมา อัตรา ได้ เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมชีวิตที่ดิ
ประโยชน์ของป่า และมาร่วมกันปลูกป่า ความสูญเสียของป่าเร็วขึ้น และเร็วลงไป เช่น มี'นาสะอาด มีการศึกษา และปลอด
ไม้ยืนต้น และไม้ที่ขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ อีกโดยเฉลี่ยแล้วปีละ 1 แสน ห้าหมื่นไร่ จากยาเสพติด อันเป็นประเด็นสำคัญใน
เป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ เช่น แต่เมื่อช่วง 1 ปีที่เราเริ่มโครงการรักษ์ ชนบท และที่แน่ ๆ มิความตั้งใจที่จะไม่
มะขามป้อม กาแฟ พืชที่ใช้ทำหัตถกรรม ป่าน่านครั้งที่ 1 จนมาถึงครั้งที่ 2 เราไม่ ทำลายสภาพแวดล้อมของตัวเองในระยะ
ที่จำหน่ายได้ เช่น ย่านลิเพา" แน่ใจว่าสภาพป่าฟินฃึ้นมาหรือไม่ เพราะ ยาว ตรงนี้ก็เป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์

"การที่จะช่วยให้คนอื่น'!!ยู่ได้ สมัยนี้ที่ เรามีฃ้อจำกัดทางด้านดาวเทียม 2-3 เรื่อง ที่ต้องทำอย้างต่อเนื่อง
จำเป็น หรือเส้นทางเดินทาง ไฟและ'นา ด้วยกัน คือการอ่านป่าจากภาพดาวเทียม นอกจากนั้น "บัณฑูร" ยังกล่าวต่อว่า
ให้ทางอุทยานทำถนนขนาดเล็ก จัดแผง แต่ละวันไม่เหมือนกัน เพราะสภาวะของ ชุมชนของป่าน่านมีจิตวิญญาณที่ดีมาก
Solar Cell สามารถศึกษาหาความรู้ไป อากาศไม่เหมือนกัน และเราไม่ได้ตัวเลข เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความพยายามที่
รักษาพยาบาลได้" เพราะการเช่าเวลาดาวเทียมสูงมาก จึงได้ จะแกปัญหาในระยะยาว

สรุป การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภาพเป็นระยะ ๆ ถ้าคนมีพอกินพอใช้ ความจำเป็นที่จะ
1.ตองทำพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ช่วงเวลา 1 ปี เป็นช่วงเวลาสถิติศาสตร์ ลุกไปตัดป่าก็ไม่มื ที่ตัดป่าไม่ใช่ตัดป่าเพี่อ

อื่น ๆ ที่น้อยเกินไป เราต้องดูข้าม 3-4 ปี เป็น นาไม้เอาไปชาย แต่เป็นการตัดป่าเพราะ
2.ต้-องสร้างความเป็นอยู่ที่ดี'ให้ประชาชน ระยะยาว แต่แนวโน้มชัดเจนป่าสูญเสียไป ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก เหมีอนกับโรงงานมีไม่
3.สร้างความรู้แก่เด็ก เยาวชน และ มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ พอ ผลิตไม่พอใช จึงต้องหาพื้นที่โรงงาน

ประชาชนทั่วไปว่า สรรพสิ่งต่าง ๆ ล้วน เราต้องทำตัวเลขคณิตศาสตร์ให้เป็นเงื่อนไช เพิ่ม ตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ของจังหวัดน่าน
เกี่ยวพันกัน ความรู้เรื่องโลกและชีวิตในโลก ของการทำงาน เพราะจะได้รู้ว่าเราเดินหน้า ปัญหาใหญ่อีกเรื่องคือชลประทาน
เป็นเรื่องน่าสนใจ น่าศึกษา เช่น ศึกษา ได้ดี หรือกำลังถอยหลัง เราชนะ หรือเรา เพราะรัฐมีปัญหากับประชาชน เพราะถ้า
ภูมิศาสตร์ สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ศึกษา แพ้ ถึงแม้คณิตศาสตร์จะเป็นคณิตศาสตร์ รัฐมีปัญหากับระดับท้องถิ่นประเทศไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงจะรักและไม่ทำลาย ที่ไม่ชัดเจน แพ้ ก็ไม่ต้องทำอะไร 15-16-17 โครงการ

4.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วยสร้างสำนึก เราจึงกำหนดหน่วยรับผิดชอบเป็น ก็ติดอยู่อย่างนี้ ไม่มิเจ้าภาพชัดเจน ไม่มิ
แก่'นักท่องเที่ยว ตามอุทยานแห่งชาติเดี๋ยว ตำบล เพื่อที่จะตามงานจากผู้รับผิดชอบ คนลงไปเจรจาว่าจะหาทางออกอย่างไร ก็
นี้จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งให้ความ ก็คือเจ้าชองชุมชน หรือผู้บรหารตำบล ติดค้างกันไว้ เช่น ประเด็นเรื่องกฎหมาย
รู้เกี่ยวกับพื้นที่ ในจังหวัดน่าน ซึ่งมี 99 ตาบล จาก 15 ว่าจะเป็นอุทยานไม่เป็นอุทยาน ก็จะต้อง

5.แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าที่ไหนควรปฎิบ้ติ อำเภอ เรากำหนดว่าตำบลนั้นเป็นเขต มิการแก้ไขในระดับประเทศ เพี่อให้ชุมชน
อย่างไร เช่น เขตอนุรักษ์ เขตที่ให้คนเข้าไป ภูมิศาสตร์ที่น่ากระชับพอที่จะจับต้องได้ อยู่กับป่าได้ โดยไม่ทำลายป่า
ได้ เขตที่อนุญาตให้เพาะปลูก หรือติดตามผลได้ เพี่อหาทางแก้ปัญหา เราไม่ได้ตั้งโจทย์คณิตศาสตร์จริง ๆ

6.สมัยก่อนแม้แต่ครั้งที่มิสัมปทานป่า ไปด้วยกัน ว่า จังหวัดน่านจะต้องมีโครงสร้างอ่างเก็บ
ไม้ มีกฎว่าถ้าตัดไม้หนึ่งต้น ต้องปลูก ความรู้ในเชิงของเทคนิค ชุมชนต้อง นํ้าระดับกลาง เล็ก จิ๋วสักเท่าไหร่ ไม่มิผล
ใช้ 2-3 ต้น มิ และหนวยงานต่าง ๆ ต้องเฃูามา'ช่วย การศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เลย ไม่มีแม้

ต่อจากนั้น "บัณฑูร สำชำ" ประธาน เหลิอในเรื่องในการบริหารดิน นํ้า เพี่อมา กระทั่งถามคำถามว่า แท้จริงแล้วจะต้อง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยกันแก้ปัฌหาในเรื่องพันธุกรรม เพี่อจะ มิสักเท่าไหร่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ผลผลิตดิขน และเพี่อจะไดทนกับดินฟ้า สิ่งที่เห็นเป็นแค่ตุ๊กตา ระดับใหญ่ถ้า
บรรยายเรื่องรู้รักษ์ป่า รู้รักษ์,นา โดยแสดง อากาศ ทนกับแมลง และเชื้อโรคต่าง ๆ เป็นเขื่อนไม่ต้องพูดถึง ไม่มิ มิไม่ได้ ระดับ
ข้อมูลบอกว่า ป่าชองจงหวัดน่านหายไป ก็ต้องมีคนมาแนะนำ กลางมิ 15 อำเภอในจังหวัดน่าน มีได้สัก
ประมาณ 20% เป็นการหายไปในอัตราที่ การตลาดก็เป็นประเด็นสำคัญว่าจะ อำเภอละ 3 อ่างใหญ่ ๆ ไหม ระดับเล็ก
ดูแล้วน่ากลัว เราใช้ดาวเทียมเป็นเครื่อง แพ้ชนะ หรือได้เป็นเงินมาพอใช้หรือไม่ เรามิ 99 ตำบล มิฝายเล็ก ๆ สัก 6 ฝาย
มือในการวัดในช่วงหลายสิบปี ก็ต้องมืการชายสินค้าที่ผลิตขึ้นมาไต้ ที่ ต่อตำบลได้ไหม หรือระดับจิ๋วลงไปตำบล

ดังจะเห็นว่าช่วงแรกที่เราเริ่มเก็บสถิติ สูงกว่าต้นทุนที่ผลิตขึ้นมา ถ้าเราควบคุม ละ 9 จุดได้ไหม
ป่าของจังหวัดน่านสูญไปปีละประมาณ การจัดการชุมชนตรงนั้นให้เป็นชุมชนที่อยู่ คำนวณออกมาเป็นตัวเลข เราจะมี
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โครงการระดับกลาง 45 อ่างเก็บนา โครงการ
ระดับเล็กเกือบ 600 ฝาย และระดับจิ๋ว
ประมาณเกือบพันแห่ง และตัวเลขนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงได้เรื่อย ๆ เพราะมีการศึกษา
ในระดับตำบล ในรายละเอียดมากกว่านี้
และจะต้องให้ใกล้เคียงมากกว่านี้

เพื่อคนในพื้นที่ชนบทจะได้มีคุณภาพ
ชีวิตดืฃึ้น และมีความหวังขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง
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