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ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�า้ภาชี

กจิ
กรรมรวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�า
โป่ง สร้างฝาย ณ เขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์

ป่าแม่น�้าภาชี จังหวัดราชบุรี ท่ีผ่านไปเม่ือ 
วันที่ 27-28 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ด้วยความ 
มุ ่งมั่นที่จะคงรักษาสภาพแวดล้อมและ
สภาพผนืป่า พร้อมทัง้อนรุกัษ์ผืนป่าให้คงอยู่
คู่กับประเทศไทยและชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบ 
รวมทัง้อนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่า ให้อยู่คูกั่บป่า
ได้อย่างถาวร โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่อาศัย

“รวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย”

เอามาฝากเก็บมาเล่า กับ

ของชุมชน สมาคมฯ จึงขันอาสาและรับคน
อาสาจากสมาชกิสมาคมฯ เอง ไปช่วยกนัท�า
กิจกรรมในครั้งนี้ 

พ้ืนทีป่่าแม่น�า้ภาช ีจงัหวดัราชบรุ ีได้
รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดก
แห่งอาเซียนในกลุ่มป่าแก่งกระจาน เมื่อวัน
ที่ 18 ธันวาคม 2546 โดยป่าแห่งนี้ใช่เวลา
นาน 33 ปีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่า ที่เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่านับ

พันไร่ และแก้ไขการบุกรุก ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้วิธี
การสร้างมิตรภาพด้วยการประสานผูใ้หญ่บ้าน
เป็นตวัแทนเจรจาผลกัดนัย้ายออก พร้อมทัง้
ประสานกรมป่าไม้ออกเอกสารครอบครอง
ที่ดินชั่วคราว หรือโฉนด สทก. และ ภบท5.
ในปี 2537 ตามพระราชกฤษฎกีาแนวเขตป่า
สงวนเพิ่มสิทธิพื้นที่ท�ากิน ส�าหรับผู ้ที่อยู ่
อาศัยและประกอบอาชพีก่อนมกีารรงัวดัเขต
ป่าโดยอนญุาตให้ท�าการเกษตรและอยูอ่าศยั
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ได้ แต่ไม่สามารถซื้อขายแลกเปล่ียนได้  
ซึ่งชาวบ้านก็ยอมรับในข้อเสนอเป็นอย่างดี 
ปัจจุบันไม่พบการบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีและท�าให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลเบื้องต้นที่ทางทีมงาน ได้
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น�้าภาชี ท�าให้ทราบว่าพื้นที่แห่งนี้ถูก
คกุคามด้วยไฟป่ามาตลอดซึง่ในแต่ละปีเกิด
ไม่ต�า่กว่า 5 ครัง้ และวธิกีารทีท่�าให้ไฟป่าลด
ลงนั่นคือ การสร้างฝายชะลอน�า้ (ฝายหิน)  
กักเก็บความชุ่มชื้นของป่า ซึ่งฝายนี้จะช่วย
ลดไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ 100% เลยทีเดียว 
กิจกรรมสร้างฝายจึงเกิดขึ้น สมาชิก ส.ส.ท. 
และทีมงานรวมทั้งเจ้าหน้ากว่า 70 คน ได้
ร่วมกันสร้างฝายชะลอน�้า 4 ฝายด้วยกัน  
ทกุท่านแบ่งหน้าทีก่นัและร่วมแรงร่วมใจกนั 
เริม่ตัง้แต่การหาต้นไม้ไผ่เพือ่มาตอกท�าเป็น
คอกฝาย เมือ่สร้างคอกกนัเสรจ็ กถ็งึเวลาหา
หินเพื่อน�ามาใส่ไว้ในคอกเป็นการชะลอน�้า
ช่วยให้ความชุม่ชืน้อยูใ่นป่าได้เป็นเวลานาน 
เจ้าหน้าท่ีบอกว่า ฝายจะมีอายุประมาณ 1 
ปี ซึง่ตัง้แต่ได้รับความร่วมมอืร่วมใจของภาค
ประชาชนท่ีเข้ามาช่วยกันสร้างท�าให้ 3 ปีที่
ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้เกิดไฟป่าน้อยลง โดย

เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
และในปี 2554 ณ วันที่เราไปร่วมกันท�า
กิจกรรมน้ันยังไม่เกิดขึ้นเลย เพราะฝาย
ชะลอน�า้นั่นเอง

พี่ประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี บอกกับทาง
คณะว่า ป่าในเขตภาชียังคงมีความหลาก
หลายทางชวีภาพมาก สตัว์ป่ามคีวามหลาก
หลายทางพันธุกรรมและขณะนี้ผืนป่ามี
ความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะหลังจาก 
มีกิจกรรมสร้างฝายขึ้นมา ปัญหาเรื่องของ 
ไฟป่า หรือภัยแล้งแทบจะไม่มีเลย       

“พอมีการสร้างฝายชะลอน�้า ท�าให้
ผืนป่าเขียวแทบทั้งปี หลังท�าฝายประมาณ 
2-3 ปี ป่าก็สามารถฟื้นตัวได้แล้ว ระบบ
นิเวศน์ดีขึ้น ทางเราได้ลงพื้นที่ส�ารวจด้วย
ระบบ MIST (Management Information 
System) ซึ่งดีกว่าระบบเก่ามาก สามารถ
เก็บข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เราพบในป่า
เป็นฐานข้อมูลพร้อมระบุพิกัดได้ทันที จาก
การส�ารวจพบว่า เมือ่เยาวชนได้เข้ามาสร้าง
ฝาย-ท�าโป่ง ก็ท�าให้ธรรมชาติฟื้นตัวขึ้นจริง 
นอกจากนั้น ยังมีคุณค่าด้านจิตใจด้วย อาจ
ท�าให้มีมุมมองเปลี่ยนไป เป็นการปลูกจิต

ส�านึกให้เขาหันมารักธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรม
แบบนี้ช่วยได้มากครับ”

จากนั้นคณะสมาชิก ส.ส.ท. ได้ร่วม
กบัเจ้าหน้าเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าแม่น�า้ภาชี 
ท�าโป่งเทยีมส�าหรบัเป็นอาหารให้กบัสตัว์ป่า 
ซึง่กรรมวิธที�าโป่งเทยีมนัน้ก็ไม่ยากเลย พวก
เราเตรียมอุปกรณ์ที่จะท�าโป่งเทียมกันมา 
เริ่มด้วยก้อนแคลเซียม กระดูกป่น เกลือเม็ด 
เพียงแค่ 3 ส่ิงนี้ก็สามารถท�าโป่งกันได้แล้ว 
แต่กห็นกัเอาการอยูท่เีดยีวเพราะ 1 โป่ง ต้อง
ใช้ก้อนแคลเซียม 2 ก้อน กระดูกป่น 10 
กิโลกรัม เกลือเม็ด 30 กิโลกรัม ครั้งนี้เราท�า
โป่ง 4 โป่งด้วยกัน 

เมือ่ถงึพืน้ทีท่�าโป่ง ซึง่พีป่ระทปีบอก
กับเราว่า ต้องการให้ท�าโป่งไม่ห่างจาก
ส�านกังาน เนือ่งจากเมือ่ก่อนไปท�าโป่งในป่า
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ไกลๆ ก็จะมีชาวบ้าน หรือพวกล่าสัตว์คอย
มาดกัจบัสตัว์ป่าเวลาทีม่ากินโป่ง ท�าให้สัตว์
ป่าเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก งานน้ีเมื่อไปถึง
พี่พื้นคนอาสาของเราก็แบ่งกันไป 4 กลุ่ม 
แบ่งหน้าทีก่นั ช่วยเหลอืกนัทัง้ขดุดนิ ทบุก้อน
แคลเซียมที่กว่าจะทุบให้ละเอียดยากมาก 
เมื่อเราขุดดินจนได้ที่แล้วก็น�าก้อแคลเซียม
ที่ทุบใส่ลงไป พร้อมทั้งเกลือ และกระดูกป่น 
จากนั้นก็คลุกให้เข้ากัน เป็นอันเสร็จสิ้น งาน
นี้เรียกเหงื่อกันได้อีกมากเลยทีเดียว 

“จากความร่วมมือ ร่วมใจของภาค
ประชาชน ท�าให้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ท�าให้
ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณ
สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นและยังสามารถลดการบุกรุก
พืน้ทีป่่าของชาวบ้านได้ เนือ่งจากแรงใจของ
คนอาสา ก่อให้เกิดจิตส�านึกรักป่าของชาว

บ้าน ท�าให้ชาวบ้านเรยีนรูท้ีจ่ะอยูคู่ก่บัป่าได้”
จากนั้นพี่ประทีป ได้ขอแรงพวกเรา

ช่วยกันปลูกหญ้าแฝก จ�านวน 15,000 ต้น 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน�้า ลดการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยเก็บกัก
ตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน อีกทั้งหญ้าแฝก
ยังมีลักษณะในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดิน
และรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย 

งานนี้ท�าเอาเหล่าคนอาสาสมาชิก 
ส.ส.ท. ทุกท่านประทับใจที่ได้มาช่วยกัน
อนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
ถงึแม้ทกุท่านจะเหนด็เหนือ่ย แต่เราไม่ได้ยนิ
เสียงทุกท่านบ่นเหนื่อยกันเลยสักค�า มีแต่
ได้ยินเสียงว่ามีอะไรให้ช่วยท�าอีกหรือไม่ 
พร้อมๆ กับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใน
ระหว่างการท�ากิจกรรมเหล่านี้ ความเหน็ด-
เหนื่อยในวันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับที่เราได้
สภาพแวดล้อม ผนืป่า สตัว์ป่า และชาวบ้าน
ให้ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพาได้ และ
มิตรภาพใหม่ๆ ที่แต่ละคนได้กลับไป พร้อม
ค�ามัน่สัญญากบัเราว่า รวมพลงัคนอาสาครัง้
หน้าจะกลับมาอีกครั้งแน่นอน 

แผนกสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่ง-
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอขอบคุณ

สมาชิกคนอาสาทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีทุกท่าน ที่
ให้ความรู้และน�าเราไปร่วมกันท�ากิจกรรม
ดีๆ รวมถึงสมาชกิท่านอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้รวมทรปินี้
กับเราแต่ร่วมบริจาคให้กับกิจกรรมนี้และ
ปณิธานที่เราตั้งไว้ นั่นคือ “ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะคงรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพผืน
ป่า พร้อมทั้งอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่คู ่กับ
ประเทศไทยและชมุชนทีอ่าศยัโดยรอบ รวม
ทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับป่า
ได้อย่างถาวร โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่อาศัย
ของชุมชน” เราจะคงรักษาไว้เช่นนั้น ครั้ง
หน้าจะไปที่ไหน อย่าลืมติดตามกันนะคะ...
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