แนวพระรำชดำริ ป่ำเปี ยกป้ องกันไฟป่ ำ
เรียบเรียงโดย : สำนักงำนประชำสัมพันธ์จงั หวัดลำปำง : กรมป่ ำไม้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ าเป็ นยิง่ นัก ทรงคานึง
ว่าทุกสรรพสิง่ ในสภาพแวดล้อมของมนุ ษย์นนั ้ จะเกื้อกูลซึง่ กันและกันได้ หากรูจ้ กั นาไปประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดาริ “ปา่ เปียก” (Wet Fire Break) ซึง่ เป็ นทฤษฎีการพัฒนาป่า
ไม้ดว้ ยการใช้ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ได้น้อมนา
แนวพระราชดาริปา่ เปียกมาดาเนินการเป็ นโครงการป้องกันไฟ ปา่ ปีงบประมาณ 2553
จากการบอกเล่าของนายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุวทิ ย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.) ได้สงการให้
ั่
ทุกหน่วยงานทีส่ งั กัด ทส. ดาเนินการ
ป้องกันและประชาสัมพันธ์เรือ่ งไฟปา่ ให้ราษฎรในชุมชนทีอ่ าศัยอยูร่ อบพืน้ ทีป่ า่ ไม้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
รวมทัง้ ตระหนักถึงโทษและความเสียหายทีเ่ กิดจากไฟไหม้ป่า ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
พืชพรรณธรรมชาติสตั ว์ป่า สภาพดิน และน้ าแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และ
สุขภาพร่างกายของคนในพืน้ ทีท่ เ่ี กิดไฟปา่ พร้อมขอให้ราษฎรในท้องถิน่ หันมาให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการในการป้องกันไฟปา่ และหมอกควัน
กรมป่าไม้ได้น้อมนาแนวพระราชดาริ “ป่าเปียก” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาเป็ นแนวทางใน
การป้องกันไฟปา่ ทัง้ ด้านการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ พื่อให้มแี หล่งน้ า และส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชเกษตร
ไม้โตเร็ว และต้นกล้วย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กบั ผืนป่า ทาให้ป่าเขียวขจีอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้เกิด
ไฟปา่ ได้ยาก ซึง่ เป็ นแนวในการอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูป่าไม้ และป้องกันไฟปา่ ในระยะยาวทีไ่ ด้ผลอย่างยังยื
่ น
ทีม่ า

ป่ ำเปี ยก
พระราชดาริ “ปา่ เปี ยก” เกิดขึน้ เพื่อเป็นแนวในการป้องกันไฟปา่ ทรงคิดค้นขึน้ โดยนาหลักการ
ทีแ่ สนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล โดยใช้หลากหลายวิธกี ารประกอบกัน ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระราชทานวิธกี ารก่อสร้าง “ปา่ เปียก” ไว้ประกอบด้วย
วิ ธีกำรแรก
ทาระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้าและแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูกตามแนวคลองนี้
วิ ธีที่สอง
สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน้ าชลประทานและน้าฝน
วิ ธีที่สำม
โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้าเพื่อให้ความชุ่มชืน้ ค่อยๆ ทวีขน้ึ และแผ่ขยายออกไป
ทัง้ สองร่องน้า ซึง่ จะทาให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟปา่ จะเกิดขึน้ ง่าย
หากป่าขาดความชุม่ ชืน้
วิ ธีที่สี่
โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน้ หรือทีเ่ รียกว่า Check Dam ขึน้ เพื่อปิดกัน้ ร่องน้ าหรือลาธาร
ขนาดเล็กเป็ นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้าทีเ่ ก็บไว้จะซึมเข้าไป
สะสมในดินทาให้ความชุ่มชืน้ แผ่ขยายเข้าไปทัง้ สองด้านกลายเป็ น “ปา่ เปียก”
วิ ธีที่ห้ำ
โดยการสูบน้ าเข้าไปในระดับทีส่ งู ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ แล้วปล่อยน้าลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆ ไหล
ซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกปา่ บนพืน้ ทีส่ งู ในรูป “ภูเขาปา่ ” ให้กลายเป็น “ปา่ เปียก” ซึง่
สามารถป้องกันไฟป่าได้อกี ด้วย
วิ ธีที่หก
ปลูกต้นกล้วยในพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดให้เป็ นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม้ป่าก็จะ
ปะทะต้นกล้วยซึง่ อุม้ น้ าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ทาให้ลดการสูญเสียน้าลงไปได้มาก
แนวพระราชดาริป่าเปียก จึงนับเป็ นทฤษฎีการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยใช้ความ
ชุ่มชืน้ เป็ นหลักสาคัญทีจ่ ะช่วยให้ปา่ เขียวสดอยูต่ ลอดเวลา ไฟปา่ จึงเกิดได้ยาก การพัฒนาเพื่อ
การอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูปา่ ไม้ทส่ี ามารถทาได้ง่ายและได้ผลดียงิ่ ขึน้

กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรจัดทำแนวกันไฟแบบป่ ำเปี ยก
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดลาปาง ได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาหาประเด็นความรูท้ ต่ี ้องการจัดทาองค์ความรู้ และเนื่องจากสภาพปญั หาหมอกควันและไฟป่า
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจาในห้วงฤดูหนาวของทุกปี ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะ
ทางด้านสุขภาพของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ผนวกกั บการที่จงั หวัดลาปางได้เห็น
ความสาคัญในการแก้ไขปญั หาดังกล่าว ได้จดั สรรงบประมาณในการแก้ไขปญั หาโดยมอบหมายให้
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดลาปางจัดทาโครงการฟื้ นฟูสภาพป่าโดยการจัดทา
แนวกันไฟแบบป่าเปี ยก ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลาปาง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาใน
ระยะยาวและยังยื
่ น โดยกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหน่ วยงานดาเนินกิจกรรมในระดับอาเภอทุก
อาเภอ จึงเห็นชอบในการพิจารณาให้องค์ความรูด้ า้ นการจัดทาแนวกันไฟแบบป่าเปียกเป็ นองค์ความรู้
ทีจ่ ะทาในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ อันเป็ นสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาส่งเสริมจิตสานึก
ของประชาชนในหมูบ่ า้ นให้เกิดความรักหวงแหนผืนปา่
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้
สืบค้นข้อมูล ความรูผ้ ลกระทบจากการเกิดหมอกควันและไฟปา่ และความรูเ้ กีย่ วกับ
แนวคิดทฤษฎีป่าเปียกตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่มกี ารเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็ นระบบ
รวบรวมความรูเ้ ป็นหมวดหมูแ่ ละจัดทาองค์ความรู้ โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจง่าย และ
สามารถสื่อสารให้กบั ประชาชนในทุกระดับเข้าใจและนาสู่การปฏิบตั ิ
4. กำรประมวลและกลันกรองควำมรู
่
้
รวบรวมความรูเ้ ป็นหมวดหมูแ่ ละจัดทาองค์ความรู้ โดยคณะจัดทาพิจารณาให้สามารถ
เข้าใจและนาไปปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย สอดคล้องกับชีวติ ประจาวัน และทรัพยากรเดิมทีม่ อี ยู่ตามบริบทของ
ท้องถิน่ และสื่อสารให้กบั ประชาชนได้ในทุกระดับ

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้
การจัดทาเอกสารแผ่นพับ และการจัดส่งเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีเ่ ข้าให้ความรูใ้ นเรือ่ งการจัดทา
แนวกันไฟแบบปา่ เปียกและการทดลองทาเพื่อให้เกิดความเข้าใจจากสภาพความเป็ นจริง เน้นการทา
ผ่านประชาคมของชุมชนทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายโครงการ
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดาเนินการประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลของหมู่บา้ นเป้าหมาย
7. กำรเรียนรู้
ภายหลังจากดาเนินการในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเป้าหมายสาเร็จ ทาให้หมู่บา้ นใกล้เคียงเล็งเห็น
ประโยชน์จากการทาแนวกันไฟแบบปา่ เปียก นาไปเป็ นแบบอย่างและขยายสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป

การประชุมหารือคณะกรรมการการบริหารจัดการความรูใ้ นประเด็นคัดเลือกความรูท้ เ่ี หมาะสม

