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การจัดการความรู้
เรื่อง การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก (Reforestation Without Planting)
สานักสนองงานพระราชดาริ

ทฤษฏีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิ ต ร มี พ ระราชด าริ ถึ ง โครงการศึ ก ษาวิ ธี ก ารฟื้ น ฟู ดิ น เสื่ อ มโทรมเขาชะงุ้ ม อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดราชบุรี บางตอนความว่า “...เรื่องต้นไม้ขึ้นเองมีอีกแห่งหนึ่งท่านทั้งหลายควรจะไปได้
เพราะไปง่าย คือ โครงการฯ เขาชะงุ้มที่จังหวัดราชบุรี ที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ภูเขา เป็นที่ที่ป่าเสียไป เป็นป่าเสื่อม
โทรมที่เรียกว่า ป่าเสื่อมโทรมเพราะมันไม่มีต้นไม้ ไม่มีชิ้นดี เริ่มทาโครงการนั้น ประมาณ 7 ปีเหมือนกัน ไปดู
เมื่อสัก 2 ปี หลังจากทิ้งป่านั้นไว้ 5 ปี ตรงนั้นไม่ต้องทาอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์
ไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว คือว่า การปลูกป่านี้สาคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเอง...”
จากพระราชดาริที่ทรงพระราชทานดังกล่าว จึงเป็นที่มาของทฤษฎี การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
ที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนา เป็นทฤษฎีการ
ฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติ (Natural Reforestation) โดยให้ธรรมชาติฟื้นคืน
สภาพด้วยตัวเอง เป็นวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่า
ไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิม และการทดแทนตามหลักการกฎธรรมชาติ (Natural Succession) โดย
การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่แห่งนั้น ทุกอย่าง
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและอาศัยระยะเวลา ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมก็จะเจริญเติบโต แตกกอ ออกหน่อ ผลิดอก
ออกผล กระจายพันธุ์ออกไปในพื้นที่กว้าง กลายเป็นป่า เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เอื้ ออานวยต่อการเกิด การ
อาศัย การคงอยู่ของพืชพันธุ์ สัตว์ต่างๆ โดยที่มนุษย์ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเข้าไปทาลายป่า ไปรบกวนป่า
ตัดตอนการกลับคืนสู่ความเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ดังพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่
ต้องปลูกที่ทรงพระราชทานไว้
วิธีการและหลักการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกที่ทรงพระราชทาน มี 3 วิธี คือ
 ...ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทาอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโต
มาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องปลูกเลยสักต้นเดียว..
 ...ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...
 ...ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่ อมโทรม ไม่ต้องทาอะไร เพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีก
ถึงแม้ต้นไม่สวย แต่ก็เป็นไม้ใหญ่ได้....
ภายหลังที่ได้พระราชทานพระราชดาริที่เป็นจุดกาเนิดของทฤษฎี การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ไว้
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ
บพิตร ได้เสด็จพระราชดาเนินโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดราชบุรี เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการดาเนินงานฟื้นฟูป่าไม้และด้านอื่น ๆ และได้ทรงมี
พระราชด ารั ส เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของการปลู ก ป่ า โดยไม่ ต้ อ งปลู ก ในพื้ น ที่ โ ครงการฯ เขาชะงุ้ ม เมื่ อ วั น ที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 25๓9 ความตอนหนึ่งว่า..
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“....ให้ช่วยดูแลรักษาป่า อย่าไปรังแกป่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้
ใครรบกวน เป็นระยะเวลา 30 – 40 ปี ป่าแห่งนี้ก็จะฟื้นคืน
สภาพจากป่าเต็งรังกลายเป็นป่าเบญจพรรณ....”
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ทรงเสนอแนวทางไว้ 3 วิธี
ปล่อย ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทาอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโต
ขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว
ปละ ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทาอะไร เพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้
ต้นไม้ไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้
ประคับประคอง ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแค่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีพระราชดารัส ‘ปลูกป่าในที่สูง’ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ท่านก็ทรงแนะวิธีการ ได้แก่ …ให้เลือกไม้ประเภทมีเมล็ดขึ้นไปปลูกบนยอด
สูง เมื่อมัน เติบโตแล้ ว ก็จ ะออกเมล็ ดลอยตกลงมาบนผืนดินแล้ว งอกเงยเอง ในที่ต่าต่อไป ซึ่งจัดเป็นการ
ขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ
ส่วนการปลูกป่าต้นน้าลาธาร ท่านก็ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติว่า …ปลูกให้ต้นไม้ขึ้นอยู่เดิม ก่อน
อื่นต้องสารวจก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ในแถบนั้นมีอะไรบ้าง แล้วค่อยปลูกเพิ่มรายชื่อของชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้
ไม่ควรนาไม้ที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นเดิมมาลงดินเด็ดขาด

แนวทางการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกของหน่วยงาน
1. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ราชบุรี
การนาทฤษฏีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ไปศึกษาและปฏิบัติ โดยหน่วยงานที่ทาหน้าที่ใน
การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ของงานป่าไม้ โครงการฯ เขาชะงุ้ม (โดยสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้าน
โป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ) ได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบของ
การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยการป้องกันการตัดไม้ทาลายป่าและการการบุรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า
เพื่อใช้ทาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตลอดจนการป้องกันไฟป่า เพื่อให้พื้นที่ป่าไม้ในโครงการฯ เขาชะงุ้ม ฟื้นคืนสภาพ
เป็น ป่าสมบูร ณ์ขึ้นมาอีกครั้ งหนึ่ง จากการดาเนินงานสนองพระราชดาริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลา 32 ปี พบว่า ในปัจจุบันสภาพป่าของพื้นที่โครงการฯ เขาชะงุ้ม มีการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพป่าที่
สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง รวมทั้งไม้พื้นล่างและลูกไม้เล็กๆ ขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่น จากการศึกษาและสารวจพันธุ์ไม้โดยสานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 (เดิม) และคณะ
วนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2545 พบว่า บริเวณพื้นที่ป่าเขาเขียว มีการสารวจพบพันธุ์ไม้อย่างน้อย 223 ชนิด และ
สามารถจาแนกชนิดได้ 167 ชนิด มีความหนาแน่นของต้นไม้ 0.15 ต้นต่อตารางเมตร โดยพันธุ์ไม้ที่มีค่า
ดรรชนีความสาคัญ (Important value index, IVI) สูงที่สุด 10 ชนิดแรก ได้แก่ รัง (Shorea siamensis
Miq.) ประดู่ ป่ า (Pterocarpus macrocarpus Kurz.) เปล้ า แพะ (Croton hatchisonianus Hoss.) แดง
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(Xylia xylocarpa Taub.) งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre.) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm
ex Miq.) กางขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) เสี้ยวป่า (Bauhinia saccocalyx Pierre) มะค่าแต้
(Sindora siamensis Teijsm ex Miq.) รักใหญ่ (Melanorrhoea usitata Wall.) ตามลาดับ การกระจาย
ของพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป มีลักษณะ
เป็นรูป L-shape โดยไม้รังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีแนวโน้มการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติดีที่สุด (สานักบริหารจัดการใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5, 2545) ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิด โดยสามารถสารวจพบได้เป็นสัตว์จาพวกนก 31
ชนิด 22 วงศ์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 9 ชนิด 7 วงศ์ และสัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด 3 วงศ์ และจากการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของสังคมพืชป่า โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในพื้นที่บริเวณ
ป่าเขาเขียว ในปี พ.ศ. 255๖ พบว่า จานวนแปลงและเนื้อที่ป่าเต็งรังลดลงอย่างมาก ขณะที่ป่าเต็งรังผสมป่า
เบญจพรรณหรือป่ารอยต่อ (Ecotone) และป่าเบญจพรรณมีจานวนเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศ
ของป่าแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลง โดยป่าเต็งรังกาลังเปลี่ยนเป็นป่าเบญจพรรณ ดังจะเห็นได้จากจานวนชนิด
พันธุ์ไม้และความหนาแน่นที่ลดลง เนื่องจากมีการคัดเลือกจากธรรมชาติ และมีต้นไม้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น จากการ
ที่ป่าไม้ไม่ถูกรบกวน ซึ่งลักษณะในเชิงปริมาณของชนิดพันธุ์ไม้ ความหนาแน่น และการเปลี่ ยนแปลงของชนิด
ป่าไม้ประเภทต่างๆ จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น บ่งชี้ได้ว่าการดาเนินตามแนวพระราชดาริและทฤษฎีการ
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลู กทาให้ พื้น ที่ป่ าไม้ในบริเวณโครงการฯ เขาชะงุ้ม ฟื้นคืนสภาพเป็นป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่ง ซึ่งแนวพระราชดาริและทฤษฎีการปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูกที่ทรงพระราชทานนี้ ได้ถูกขยายผลนาไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพป่าตามธรรมชาติในพื้ นที่ต่างๆ
อย่างแพร่หลาย
2. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
การน้อมนาแนวพระราชดาริปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกไปใช้ในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ : กรณีตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งจากสภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง
จะพบว่า ลักษณะพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน เป็ นป่าต้นน้าลาธาร เป็นแหล่งผลิตน้าตาม
ธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุ่มน้าส่งผลกระทบต่อปริมาณน้าและคุณภาพน้าหล่อเลี้ยงมนุษย์ รวมทั้ง
การเผชิญกับอุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง ขาดแคลนน้าใช้สอยอุปโภค บริโภค ทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบนพื้นที่สูงใช้ประโยชน์ที่ดินเพาะปลูกพืช และปลูกข้าวไร่เป็นพืชหลักสาคัญในวิถี
ชีวิตในระบบไร่หมุนเวียน ทาให้คุณภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อยลง ผลผลิตข้าวไร่ลดลง และมีการบุกเบิก
พื้นที่สูงเพื่อพืชเศรษฐกิจเป็นจานวนมาก และพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ การถือครองที่ดินทากินของชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ทาให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้าน และชาวบ้านรู้สึกไม่มีความมั่นคงในการพัฒนาพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐาน
ทากิน การแผ้วถางไร่เหล่าเตรียมพื้ นที่ทากินในหลายกรณี ทาให้ชาวบ้านถูกจับกุมฐานแผ้วถางป่า เนื่องจาก
สภาพไร่เหล่าอายุ 5-7 ปี มีต้นไม้ฟื้นตัวจนมีสภาพเป็นป่าเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นป่าตามกฎหมายป่าไม้
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า เมื่อไร่เหล่าถูกปล่อยทิ้งไว้ 5-7 ปี มีต้นไม้ฟื้นตัว
จนมีสภาพเป็นป่า นั้นคือแนวคิดของการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก คือการไม่ไปยุ่งกับป่า ปล่อยให้ฟื้นเองตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ได้มีการจัดระเบียบและออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าไม้ ตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดนั้น ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เข้ามาร่วมกันจัดทาขอบเขต
พื้น ที่เพื่อการจั ด ระเบี ย บที่ดิน ซึ่งมิใช่การออกเอกสารสิ ทธิ แต่เป็นการส ารวจเพื่อให้ เกิด ความชัดเจนใน
ขอบเขตที่ดินทากิน ขอบเขตที่ดินป่าไม้ ขอบเขตที่ดินสาธารณะ และเขตพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีการดาเนินการ
แล้วเสร็จพบว่า มีการส่งคืนพื้นที่ทากินให้เป็นผืนป่าต้นน้าลาธาร จานวนกว่าหมื่นไร่ และชุมชนได้ร่วมกันดูแล
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ให้ป่าฟื้นคืนเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ด้วยการไม่ไปยุ่งกับพื้นที่และเฝ้าระวัง ทาให้ป่าฟื้นคืนสู่ความเป็นป่า
ตามธรรมชาติ

หลักปฏิบัติสาหรับปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
การฟื้นฟูป่าต้องเริ่มจากพื้นที่รกร้างที่ไม่มีคนเข้าไปใช้ประโยชน์ก่อน พื้นที่เขตนี้จะมีการฟื้นฟู
ตัวเองด้วยไม้เบิกนา (Pioneer Species) เช่น ตองโคบ หรือ พังแหล ซึ่งเป็นพวกแหลขึ้นปกคลุม หากพืช
เหล่านี้เจริญเติบโตได้ภายใน 5-10 ปีก็จะช่วยฟื้นฟูป่าได้ เพราะจะขึ้นแข่งกับหญ้า แต่พืชพวกนี้ไม่ทนไฟ เมื่อ
มีไฟป่าเกิดขึ้นจึงตาย ทาให้การฟื้นฟูไม่เป็นไปตามวัฏจักร แต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อใช้
ประโยชน์ ทาให้การฟื้นฟูเป็นเรื่องยาก มีการเผา มีไฟป่าอยู่ตลอด ธรรมชาติจาพวกไม้เบิกนาจึงไม่สามารถทา
หน้าที่ได้ ดังนั้น ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ ด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่เสื่อมโทรม ว่ามีความเสี่ยงต่อ
การถูกบุกรุกทาลาย หรือสภาพการฟื้นตัวมีมากน้อยแค่ไหน สามารถที่จะปล่อยให้ฟื้นฟูเองตามธรรมชาติได้
หรือไม่ ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทาอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตมาเป็นป่า
สมบูรณ์โดยไม่ต้องปลูกเลยสักต้นเดียว
2. การคุ้มครองพื้นที่เพื่อให้ต้นไม้ขึ้นเองได้ ซึ่งมีวิธีการที่จะดาเนินการในหลายกิจกรรม อาทิ
การจัดทาแนวกันไฟ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันภัย ทั้งจากการบุกรุกทาลายป่า
การเผาป่า การเข้าไปทาให้พื้นที่ได้รับการกระทบกระเทือน การกาหนดกฎกติการ่วมกันของชุมชน
3. การเก็ บ ข้ อ มูล การเปลี่ ยนแปลงพื้น ที่ ป่า อาทิ การเปลี่ ยนแปลงจ านวนชนิ ด และความ
หนาแน่นของต้นไม้ในป่า การเปลี่ยนแปลงของชนิดป่า สภาพต้นไม้ที่เกิดจากการแตกหน่อ (Sprout) ใน
บริเวณป่า การบันทึกภาพถ่ายก่อนและหลังการฟื้นฟู เป็นต้น
4. เมื่อพื้นที่มีต้นไม้ฟื้นตัวจนกลายเป็นสภาพป่า ควรมีการประกาศ หรือทาสัญลักษณ์การเป็น
พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันการบุกรุกทาลายป่า เพื่อให้ป่ามีความสมบูรณ์ต่อไป
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