






ฝายสรางปา





ดินชุมชืน้

ไมโตเร็ว

เมล็ดงอกเอง





การจัดทําฝายต้นน้าํลาํธาร

 เป็นการพัฒนาแหล่งน้ําในบรเิวณพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

♣ ด้วยการชะลอความเร็วของกระแสน้ําที่ไหล

♣ ด้วยวิธีการเกบ็กกัน้ําไว้ตามลําห้วยธรรมชาติ

เพื่อน้ําจะได้ไหลซึมลงไปเกบ็สะสมอยู่ในดินให้มากที่สดุ

ตามร่องน้ําและลําธาร









ฝายต้นน้ําลําธาร (Check Dam)

นอกจากช่วยชะลอการไหลของน้ําแล้วยังมีความสําคญั

ในด้านอื่น ๆ อีก เช่น



ขั้นตอนการดําเนินงานแบบมีส่วนรว่มของชุมชนขั้นตอนการดําเนินงานแบบมีส่วนรว่มของชุมชน

ขั้นตอนที่  1 การกําหนดพื้นที่ดําเนินงาน

ขั้นตอนที่  2 การศึกษาและการจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน

ขั้นตอนที่  3 การเปิดโลกทัศน์

ขั้นตอนที่  4 การวเิคราะห์ปญัหาอย่างมีส่วนร่วม



ขั้นตอนที่  5 กําหนดวิสัยทัศน์ชุมชน

ขั้นตอนที่  6 การเพิ่มความรูแ้ละทักษะในการทํางาน

ขั้นตอนที่  7 การดําเนินกิจกรรมของชุมชน

ขั้นตอนที่  8 การติดตามประเมินผล

ขั้นตอนการดําเนินงานแบบมีส่วนรว่มของชุมชนขั้นตอนการดําเนินงานแบบมีส่วนรว่มของชุมชน((ต่อต่อ))







1. ที่สรา้งฝายควรอยูใ่นตําแหนง่ที่สามารถเป็นแหลง่เก็บกักน้ําบริเวณด้านหนา้ฝายได้

2. ที่สรา้งฝายควรมีตลิง่ของลําน้ําทางด้านข้างของตัวฝายสงูมากพอ

3. ควรสร้างในบริเวณลําห้วยทีม่คีวามลาดชันต่ําและแคบ ลําห้วยทีม่คีวามลาดชันสงู

ก็ควรสร้างฝายให้ถีข่ึ้น

4. ควรสํารวจสภาพพืน้ที่ วัสดุก่อสร้าง และรูปแบบฝายที่เหมาะสมกับภมูปิระเทศ

5. ต้องคํานงึถงึความแขง็แรงเผื่อกรณีฝนตกหนัก และกระแสน้าํไหลแรง

6. จุดสร้างฝายควรเป็นลําห้วยทีม่ไิด้มีน้าํไหลตลอดปี สภาพป่ามีความแหง้แลง้

7. ปัจจยัการเลอืกจุดทีส่ร้างฝายที่สาํคญัที่สุดคือ ประโยชนท์ีจ่ะได้รับจากฝาย



1. ช่วยเก็บกักน้ําชะลอไว้ให้อยูบ่นพื้นผิวดินได้นานขึ้น

2. ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า

3. ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรง

ของกระแสน้ําในลําห้วย

4. ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่าง ๆ ที่ไหลลงมากับน้ําในลําห้วยได้ดี

5. ทําให้เปน็แหล่งที่อยูอ่าศยัของสัตว์น้ํา และใช้เป็นแหล่งน้ํา 

เพื่ออุปโภคบรโิภคของมนุษย์และสัตว์ป่าต่าง ๆ



1. ควรสํารวจสภาพพื้นที ่วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติและรูปแบบ Check Dam 

ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศมากที่สุด

1. ควรสํารวจสภาพพื้นที ่วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติและรูปแบบ Check Dam 

ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศมากที่สุด

2. ต้องคํานึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสยีหายยามที่

ฝนตกหนักและกระแสน้ําไหลแรง

2. ต้องคํานึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสยีหายยามที่

ฝนตกหนักและกระแสน้ําไหลแรง

3. ควรก่อสร้างในพื้นที่ที่ช่องลําห้วยมีความลาดชันต่ํา เพื่อที่จะได้ Check Dam  

ในขนาดที่ไม่เล็กเกินไปทั้งยังสามารถกักน้ําและตะกอนได้ ส่วนในลําห้วยที่มี

ความลาดชันสูงก็ควรสร้าง Check Dam ให้ถี่ขึ้น

3. ควรก่อสร้างในพื้นที่ที่ช่องลําห้วยมีความลาดชันต่ํา เพื่อที่จะได้ Check Dam  

ในขนาดที่ไม่เล็กเกินไปทั้งยังสามารถกักน้ําและตะกอนได้ ส่วนในลําห้วยที่มี

ความลาดชันสูงก็ควรสร้าง Check Dam ให้ถี่ขึ้น



4. วัสดุก่อสร้าง Check Dam ประเภท กิ่งไม้ ท่อนไม้ ที่นํามาใช้ในการสร้าง

จะต้องระมัดระวัง ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพร

4. วัสดุก่อสร้าง Check Dam ประเภท กิ่งไม้ ท่อนไม้ ที่นํามาใช้ในการสร้าง

จะต้องระมัดระวัง ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพร

5. ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอัดแน่น ควรมีทางระบายน้ํา

ตรงกลางเพื่อป้องกันน้ํากัดชะสันฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนมีน้ําหลากมาก

5. ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอัดแน่น ควรมีทางระบายน้ํา

ตรงกลางเพื่อป้องกันน้ํากัดชะสันฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนมีน้ําหลากมาก

6. ควรดําเนินการก่อสร้าง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังน้ําหลาก และทุกปี

ควรมีการบํารุงรักษาขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสนัฝายและทางระยายน้ําล้น

อยู่เป็นประจํา 

6. ควรดําเนินการก่อสร้าง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังน้ําหลาก และทุกปี

ควรมีการบํารุงรักษาขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสนัฝายและทางระยายน้ําล้น

อยู่เป็นประจํา 



ปาสรางใหดิน

มคีวามอดุมสมบรูณ





ฝน

1,306.2 ม.ม.

30%

คายระ
เหย 6%

น้ําพืชยึด 61%

ดินเก็บน้ํา 3%

• การระเหย  1,233.3 มม.

• ความชื้นสัมพัทธ์ 80.4 %

• อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.3
o
C

• อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 18.9
o
C

สูญเสียหนาดิน 3.3 กก. / ไร / ป



ระดับความลึก 

ระดับ 25-50 ซม.

ความชุ่มชื้น 17%

ระดับ 0-25 ซม.

ความชุ่มชื้น 15.7%



ภาพถาย ป 2528 ภาพถาย ป 2554



อางเก็บน้ําที่ 1







อางเก็บน้ําที่ 2







ภาพถาย ป 
2528

แสดงการระเหยเฉลี่ยรายป

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เดือน

มลิลิเมตร

2525-2535

2536-2546

2547-2554



แสดงความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายป(%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เดือน

(%)

2525-2535

2536-2546

2547-2554







• บทเรียนที่ไดจ้ากพระราชดํารัส 

• 31 ครัง้



 ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2498 – 2548



“...ตรงนั้นเราจําเอาไว้ น้ําท่วมจากตรงนั้น

ที่เป็นน้ําพุงเดี๋ยวนี้ ลงมาก็มีปา่  มีอะไร

ทางชันควรจะทําเช็คแดม (Check Dam)

แล้วก็หนา้ฝน  พอน้ําลงมาก็เช็คแดมตัดเอาไว้  

ไม่ให้น้ําท่วม  หน้าแล้งกป็ล่อยลงมา…”
๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘  ณ จังหวัดสกลนคร



 พระราชดําริ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ 

“...บนภูพานมีแมน่้ําหลายสาย เช่น แม่น้ําพุง 

หน้าน้ําฝนตกน้ําก็ต้องไหลลงมาทว่มขา้งล่าง 

ก็น่าจะมีการทาํฝายทดน้ําเล็กๆ เปน็ขั้นๆ 

ที่ต่อมาเราก็รู้จักในนาม “ฝายต้นน้ํา”

 เป็นฝายขนาดเล็กหรือฝายแม้ว 

ทางเหนือเขาเรียก “ฝายแม้ว”

ซึ่งต่อมาก็มีการทํากันหลายแห่ง...’’





๔ มีนาคม ๒๕๑๙          โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

“..ควรทําการสํารวจห้วยและร่องน้ําในบรเิวณเทือกเขารอบ

โครงการฯ เพื่อกําหนดจุด

สร้างฝายเล็กๆ ราคาถูก ปิดกั้น และทําเหมืองซอย         

ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร

ที่จะได้รับน้ําจากเหมืองซอยแล้ว ยังจะช่วยเฉลี่ยน้ํา

อันเปน็การลดความแรงของกระแสน้ําในฤดูน้ําหลาก 

ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยได้บ้าง...”





“...ควรพิจารณาสร้างฝายเก็บกักน้ําตามลําน้ําสาขา

ของห้วยฮ่องไคร้ โดยสร้างเป็นฝายแบบง่ายๆ 

เช่น ฝายหินทิ้ง และฝายแบบชาวบ้าน 

โดยดําเนินการกอ่สร้างเป็นช่วงๆ ทั้งในเขตพื้นที่พฒันาปา่ไม

ด้วยชลประทาน และพื้นที่พฒันาปา่ไม้ด้วยน้ําฝน 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป...”

เมื่อวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

ณ ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาห้วยฮอ่งไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาํเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม ่









“...เป้าหมายหลักของโครงการฯแห่งนี้ คือ การฟื้นฟูและอนุรักษ์

บริเวณต้นน้ําห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้

วิธีการใหม่ เช่น วิธีการผันน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําในระดับบน ลงไปตาม

แนวร่องน้ําต่าง ๆ..... สําหรับน้ําในการนี้ควรเริ่มปลูกป่าทดแทนตามแนว

ร่องน้ํา ซึ่งมีความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสันเขา ซึ่งจะทําให้เห็นผลโดยเร็ว 

นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดกล้าไม้ และปลอดภัยจากไฟป่าด้วย เมื่อ

ร่องน้ําดังกล่าวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น 

ลําดับต่อไปก็ควรสร้างฝายต้นน้ําเป็นระยะๆ เพื่อค่อยๆเก็บกักน้ําไว้

แล้วส่งต่อท่อไม้ไผ่ส่งน้ําออกทั้งสองฝั่งร่องน้ํา อันเป็นการช่วยแผ่ขยายแนว

ความชุ่มชื้นออกไปตลอดแนวร่องน้ํา...”

(เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527)











“...ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด

โดยใชวัสดรุาคาถูกและหางายในทองถิ่น

เชน แบบทิ้งหินคลุมดวยตาขาย ปดกั้นรองน้ํากับ

ลําธารเล็ก ๆ เปนระยะ ๆ เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดิน

ไวบางสวน โดยน้ําที่กักเก็บไวจะซึมเขาไปในดิน

ทําใหความชุมชื้นแผขยายออกไปทั้งสองขาง

ตอไปจะสามารถปลูกพันธุไมปองกันไฟ

พันธุไมโตเร็ว  และพันธุไมไมทิ้งใบ

เพื่อฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธาร

ใหมีสภาพเขียวชอุมขึ้นเปนลาํดับ...”







“...การก่อสร้างฝายเก็บกักน้ําในลําธาร มีประโยชน์ใน

ด้านช่วยให้พื้นที่ ใกล้ร่องน้ํ ามีความชุ่มชื้นทําให้ป่าไม้นั้น

เจริญเติบโตดี จึงเห็นควรให้พิจารณาสร้างเพิ่มเติมขึ้นตามความ

เหมาะสมทั้งในบริเวณพื้นที่พัฒนาป่าไม้ด้วยน้ําชลประทานและ

พื้นที่ทั่วไป...”

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลป่าเมี่ยง   อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวดัเชียงใหม่







“...การสร้างทํานบเก็บกักน้ําหรือฝายเก็บกักน้ําในลักษณะทึบ

และเก็บน้ําได้ดี ตามร่องน้ําต่างๆ ที่ เหมาะสม โดยพิจารณาใช้

เครื่องมือง่ายๆ ที่มีความคล่องตัวที่จะนําไปใช้ในการขุดเจาะพื้นดิน และ

ทดลองฉีดอัดซีเมนต์บางๆ ลงไป หรืออาจจะทดลองใช้วิธีการป้องกัน

การซึมของน้ําด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การผสมยางมะตอยหรือใช้

พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ฝายเหล่านี้สามารถเก็บน้ําเพื่อ

ช่วยในฤดูแล้งสัก 2 – 3  เดือน ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะทําให้กล้า

ไม้แข็งแรงได้...”

 เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่















““......ใหดําเนินการสํารวจหาทําเลสรางฝายตนน้ําลําธารในระดับสูงที่ใกลบริเวใหดําเนินการสํารวจหาทําเลสรางฝายตนน้ําลําธารในระดับสูงที่ใกลบริเวณยอดเขาณยอดเขา          

มากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  ลักษณะฝายดังกลาวจําเปนจะตองออกแบบใหมเพื่อใหสามารถลักษณะฝายดังกลาวจําเปนจะตองออกแบบใหมเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําเก็บกักน้ํา

ไวไดปริมาณมากพอสมควรไวไดปริมาณมากพอสมควร     เปนเวลานานประมาณเปนเวลานานประมาณ     22 เดือนเดือน    ซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพสูงกวาฝายซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพสูงกวาฝาย

ตนน้ําลําธารที่เคยสรางมากอนหนานี้ตนน้ําลําธารที่เคยสรางมากอนหนานี้     ทั้งหมดที่มักจะเก็บกักน้ําไดเพียงชั่วระยะหนึ่งทั้งหมดที่มักจะเก็บกักน้ําไดเพียงชั่วระยะหนึ่ง   และจะอยูในและจะอยูใน

ระดับต่ําจากยอดเขาคอนขางมากระดับต่ําจากยอดเขาคอนขางมาก   การเก็บกักน้ําสํารองไวไดนานหลังจากฤดูฝนผานไปแลวการเก็บกักน้ําสํารองไวไดนานหลังจากฤดูฝนผานไปแลว     จะทําใหจะทําให

ปริมาณน้ําหลอเลี้ยงและประคับประคองกลาพันธุไมที่แข็งแรงและโตเปริมาณน้ําหลอเลี้ยงและประคับประคองกลาพันธุไมที่แข็งแรงและโตเร็วที่ใชปลูกแซมในปาแหงแลงร็วที่ใชปลูกแซมในปาแหงแลง

อยางสม่ําเสมออยางสม่ําเสมอและตอเนื่องโดยการจายน้ําออกไปรอบและตอเนื่องโดยการจายน้ําออกไปรอบ   ๆๆ  ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวไดตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได   เมื่อกลาไมเมื่อกลาไม

ทั้งหมดสามารถยังชีพไดสําเร็จทั้งหมดสามารถยังชีพไดสําเร็จ  ในระยะที่ฤดูแลงเวียงกลับมาอีกรอบหนึ่งก็จะทําหนาที่รับชวงสรางแในระยะที่ฤดูแลงเวียงกลับมาอีกรอบหนึ่งก็จะทําหนาที่รับชวงสรางแนวนว

ชุมชื้นบริเวณใกลยอดเขาจนกระทั่งบรรจบกับฤดูฝนในปตอไปชุมชื้นบริเวณใกลยอดเขาจนกระทั่งบรรจบกับฤดูฝนในปตอไป     อันจะทําใหแนวชุมชื้นมีหนาแนนและอันจะทําใหแนวชุมชื้นมีหนาแนนและ

ขยายตัวออกไปทีละนอยขยายตัวออกไปทีละนอย   เพื่อตอตานกับสภาพแหงแลงตลอดจนคอยเพื่อตอตานกับสภาพแหงแลงตลอดจนคอย   ๆๆ  ลุกลามลงสูพื้นปาแหงแลงลุกลามลงสูพื้นปาแหงแลง

เบื้องลางโดยอัตโนมัติเบื้องลางโดยอัตโนมัติ   รวมถึงเมล็ดพันธุของตนไมนานาชนิดที่ใชในการปลูกปาทดแทนที่จะปรวมถึงเมล็ดพันธุของตนไมนานาชนิดที่ใชในการปลูกปาทดแทนที่จะปลิวรวงลิวรวง

หลนและกลิ้งลงตามความลาดชันของพื้นที่หลนและกลิ้งลงตามความลาดชันของพื้นที่  ทําใหชวยขยายพันธุตนไมตามวิถีทางของธรรมชาติทําใหชวยขยายพันธุตนไมตามวิถีทางของธรรมชาติสําหรับสําหรับ

ตัวฝายนั้นตองใชเทคนิคในการปองกันน้ําซึมตัวฝายนั้นตองใชเทคนิคในการปองกันน้ําซึม  โดยทดลองใชวัสดุกันน้ําซึมราคาถูกหลายโดยทดลองใชวัสดุกันน้ําซึมราคาถูกหลาย  ๆๆ  ชนิดชนิด  เพื่อใหเพื่อให

สามารถใชเก็บกักน้ําไดผลดีที่สุดสามารถใชเก็บกักน้ําไดผลดีที่สุด   นอกจากนั้นโครงการนี้เมื่อทําไดสําเร็จนอกจากนั้นโครงการนี้เมื่อทําไดสําเร็จแมจะจะเปนตองใชเวลาแมจะจะเปนตองใชเวลา

คอนขางมากแตก็จะเปนตัวอยางที่ดีที่สุดคอนขางมากแตก็จะเปนตัวอยางที่ดีที่สุด    สําหรับการฟนฟูสภาพปาที่แหงแลงในพื้นที่อื่นในอนาคตสําหรับการฟนฟูสภาพปาที่แหงแลงในพื้นที่อื่นในอนาคต

((บันทึกจากนิทรรศการกรมทรัพยากรน้าํบันทึกจากนิทรรศการกรมทรัพยากรน้าํ))













ฝายพัง  เพราะ  ! ! ! ! !
เราเอาแคบทใดบทหนึ่งมาทํา

•เราไมอานครบทุกบท



“...ฝายแมว้ เดี๋ยวนี้ซาบซึ้งหรือเปล่าว่ามปีระโยชน์อะไร 

ก็มีประโยชน์ทําให้ไม่มีน้าํท่วมแล้วไม่มีน้าํแล้ง

 ตอนน้ําท่วมเชียงใหม ่นายกฯ เดือดรอ้นมาก  โกรธมาก 

ทําไมมีฝายแม้วรองรับแล้วก็ทําไมน้ํายังท่วม

 กเ็พราะว่าฝายแม้วทําไม่ถูกตอ้ง ทําไม่ดี 

แล้วก็ปล่อยน้ําลงมาผิดทาง...”



จํานวนฝายชะลอความชุมชื้นที่กอสราง

(แยกรายจังหวัด)

ที่ จังหวัด รวมทั้งสิ้น

1 เชียงใหม 6,635

2 ลําพูน 1,156

3 นาน 354

4 เพชรบูรณ 325

5 สระบรุี 125

6 แพร 372



จํานวนฝายชะลอความชุมชื้นที่กอสราง

(แยกรายจังหวัด)

ที่ จังหวัด รวมทั้งสิ้น

7 พะเยา 190

8 อุตรดิตถ 130

9 เลย 205

10 แมฮองสอน 200

11 ลําปาง 4,039

รวม 13,731











































ทําไมดีจะพัง



ทําอยางไรไมใหพัง





























ของดีแตเราใชไมเปน

เหมือนรถเกงไปใชในปาเขา





ทําตามภมูิสังคม

จะไมมีผลตกทบกับชุมชน



ชุมชนมสีวนรวม























































การพัฒนาปาไม



“...เรื่องป่า ๓ อย่าง คือ ไม้ฟืน ไมผ้ล ไม้สร้างบ้าน  
ประชาชนมีความรู้ทนัคนที่อยู่บนภูเขาทั้งคนที่อยู่ในราบ 

เขามีความรู้ เขาทํางานมาตั้งหลายชั่วคนแล้ว 

เขาทํากันอย่างดี เขาเฉลียวฉลาด 

เขารู้ว่าตรงไหนควรจะทํากิจกรรม 

เขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บไม้ไว ้...”

พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

ณ งานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่



“...การปลูกป่า ๓ อย่าง แต่ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่ง

ได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้

ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ใน

ตัวเองตามชื่อแลว้ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ ๔ 

ซึ่งเป็นข้อสําคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและ

ต้นน้ําลําธารด้วย...”

พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

ณ งานเกษตรภาคเหนือ จงัหวัดเชียงใหม่



“...การปลกูป่า ๓ อย่าง ถา้ให้ราษฎรมปีระโยชน์

ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม ้๓ อย่าง 

แต่ประโยชน์ ๔ อย่างคือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ  

โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซบัน้ํา

และปลูกอุดช่องไหลตามรอ่งห้วยโดยรับน้ําฝนอย่างเดียว

ประโยชน์อันที่ ๔ คอื ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา...”

พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

ณ งานเกษตรภาคเหนือ จงัหวัดเชียงใหม่









- ไม่จับต้นไม้เข้าแถว  

- ปลูกไม้ไม่ทิง้ใบ

















“...สําหรับต้นไม้ที่ปลูกทดแทน ป่าไม้ที่ถูกทําลายนั้น         
ควรใช้ต้นไม้โตเร็ว ทีม่ปีระโยชน์หลายๆทางคละไป   
และควรปลูกพืชคลุมแนวร่องน้ําต่างๆ เพื่อยึดผิวดิน  

และให้เก็บรักษาความชุ่มชืน้ 

นอกจากนั้น จะต้องสร้างฝายเล็ก เพื่อหนุนน้ํา

ส่งไปตามเหมอืงไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูก ๒ ด้าน 

ซึ่งจะทําให้น้ําค่อยๆ แผ่ขยายออกไปทําความชุ่มชืน้ให้
บริเวณนั้นด้วย...”

พระราชดํารัส วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐

ณ สถานีหลวงพัฒนาชาวเขา จงัหวัดเชียงใหม่












