บทที่ ๑๕

เรื่อง การปลูกกล้วยป่า

นักศึกษาเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการ
ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ

การเตรียมการอ่าน
- เมื่อคุณปลูกต้นไม้ คุณจะปลูก(ต้น)ไม้แบบไหน ไม้เตี้ย ไม้สูงใหญ่ ไม้กินผล หรือไม้ร่มเงา
- การปลูกป่าที่ดีเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนนั้นควรจะปลูกไม้อะไรและอย่างไร
- การปลูกป่าเพื่อให้ระบบนิเวศน์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ควรเป็นอย่างไร
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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แนวคิดในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าไม้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ แม้จะมีการปิดป่า
สัมปทานไปหลายแห่งและเกิดกระแสปลูกป่าอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่พบว่า
การปลูกป่าในช่วงแรกนั้นเป็นการปลูกป่าเชิงเดี่ยว เน้นที่ไม้เศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น ต้นสน ต้น
สัก ทำ�ให้ระบบนิเวศน์ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ตัวอย่างที่เคยพบเห็นคือ ป่าสน ทำ�ให้เกิด
ไฟไหม้ป่าได้ง่าย เพราะต้นสนมีน้ำ�มันที่เป็นเชื้อเพลิง ส่วนป่าสักทำ�ให้สภาพดินเสื่อมและเกิดการ
พังทลายของหน้าดิน เนื่องจากไม่มีพืชคลุมดิน ซ้ำ�ไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำ�ให้การฟื้นตัวของป่า
ทางภาคเหนือของไทย เป็นไปอย่างเชื่องช้าและก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน น้ำ�ป่าไหลหลาก และ
ภัยแล้ง
จากการศึกษาค้นคว้า ทำ�ให้เราค้นพบ “กล้วยป่า” พืชที่มีความสามารถในการอุ้มน้ำ�
ขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ว สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์ สัตว์และพืชอื่นๆ ดังนั้นการส่งเสริมให้
ปลูกกล้วยป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ภัยพิบัติ จึงกลายเป็นกุญแจดอกสำ�คัญสู่ความสำ�เร็จ
ในการฟื้นฟูป่าและการแก้ปัญหาภัยพิบัติซ้ำ�ซาก
ลองมาคำ�นวณดูเล่นๆว่าถ้าคุณลงมือปลูกกล้วย 1 ต้น แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร?
เมื่อกล้วยป่า 1 ต้นกำ�เนิดขึ้น ด้วยมือคุณ
1 ปีผ่านไป กล้วยป่าจะสูง 6 เมตร แตกหน่อออกเป็น 6 ต้น
2 ปีผ่านไป กล้วยป่า 6 ต้น จะขยายเป็น 36 ต้น
3 ปีผ่านไป กล้วยป่า 36 ต้น จะขยายเป็น 216 ต้น
4 ปีผ่านไป กล้วยป่า 216 ต้น จะขยายเป็น 1,296 ต้น
5 ปีผ่านไป กล้วยป่า 1,296 ต้น จะขยายเป็น 7,776 ต้น
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ด้านมิติของกล้วยป่ากับสัตว์นักปลูก ผลของกล้วยป่าเป็นอาหารอันโอชะของนก อีเห็น
ตัวอ้น กระรอก ค้างคาว วัว หมู ฯลฯ เมื่อมีอาหาร จำ�นวนสัตว์ก็จะเพิ่มมากขึ้น .... ผลของ
กล้วยป่ามีเมล็ดจำ�นวนมาก อยู่ที่ประมาณ 100 เมล็ดต่อ 1 ผล หรือ 5,000 เมล็ดต่อ 1 ต้น เมื่อ
มีสัตว์มากินกล้วยป่า มูลที่ขับถ่ายออกมา จะมีเมล็ดของกล้วยป่าพร้อมกับเมล็ดของพืชชนิดอื่น
ด้วย กระบวนการดังกล่าว นับเป็นกระบวนการขยายพันธุ์กล้วยป่า และต้นไม้หลากชนิดตาม
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด
ในด้านมิติของกล้วยป่าต่อการป้องกันภัยพิบัติ ป่ากล้วยจะช่วยดูดซับและชะลอน้ำ�
ป้องกันภัยน้ำ�หลากที่เกิดขึ้นจำ�นวนมากในทุกๆปี ทำ�ให้ชุมชนมีน้ำ�ใช้ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ป่ากล้วยมีสถานะเป็นฝายแม้วตามธรรมชาติที่มีคุณภาพเพราะไม่ต้องตามไป
ซ่อมแซมทุกปี และการเพิ่มจำ�นวนของป่ากล้วยเปรียบเสมือนการเพิ่มจำ�นวนฝายอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น การปลูกกล้วยเป็นแนวยังช่วยลดปัญหาไฟป่าได้ เนื่องจากลักษณะของพืช
อุ้มน้ำ� หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าพืชเย็น จะทำ�หน้าที่เป็นแนวกันไฟ ดังนั้น เมื่อไฟมา ไฟก็จะดับ
จาก http://www.siamvolunteer.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=1573&auto_id=13&TopicPk=42
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๑. ตอบคำ�ถามต่อไปนี้ปากเปล่า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
๑.๑ หลังอ่านเรื่องแล้ว คุณคิดว่าไม้ที่คุณเลือกปลูกในการปลูกป่าเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่ อย่างไร
๑.๒ การปลูกไม้ประเภทไหนน่าจะให้ประโยชน์ต่อชุมชน ไม้กินผล ไม้ใช้ก่อสร้างหรือไม้ร่มเงา
๑.๓ คุณเริ่มเห็นว่ากล้วยป่าน่าจะเป็นพืชที่ใช้ในการปลูกป่าหรือไม่ อย่างไร
๒. สรุปใจความสำ�คัญของเรื่องที่อ่าน โดยการเขียนข้อความลงในช่องว่าง
การปลูกป่าที่ใช้ไม้ชนิดเดียวเพื่อผลทาง.........................................ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางระบบ.......................เป็นอย่างมาก การค้นพบว่ากล้วยป่าสามารถ......................ได้ดี ขยายพันธุ์
ง่ายและเร็ว มี............................ทั้งต่อสัตว์ที่กินผลและช่วยขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ต่อมนุษย์ในการ
ช่วย...................................ภัยที่เกิดจากน้ำ�ท่วมหรือการขาดน้ำ� และต่อสภาพแวดล้อมเพราะกล้วย
เป็นพืชเย็น ปลูกเป็นแนว.........................ได้ จึงควรได้รับ........................................ให้นำ�มาปลูกเพื่อ
ความสำ�เร็จของ......................................และแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำ�ท่วมซ้ำ�ซาก
๓. เลือกคำ�ตอบที่ตรงกับเรื่องที่อ่าน
๓.๑ วิธีฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าไม้ในระยะแรกคือการปิดป่าสัมปทาน.......
ก. หลายแห่งและปลูกป่าในระยะแรก
ข. ทุกแห่งและปลูกป่าติดต่อกันเรื่อยมา
ค. หลายแห่งและปลูกป่าติดต่อกันเรื่อยมา
ง. หลายแห่งและปล่อยป่าให้เติบโตตามธรรมชาติ
๓.๒ การปลูกป่าเชิงเดี่ยวหมายความถึงการปลูกต้นไม้........
ก. ชนิดเดียว					

ค. ในป่าเพียงคนเดียว

ข. ที่ขายได้เท่านั้น				

ง. เป็นแถว แถวละต้นเดียว
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๓.๓ ป่าสนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์เพราะ...................
ก. ต้นสนมีใบที่เล็กมาก ไม่ช่วยทำ�ให้พื้นดินชุ่มชื้น เกิดไฟไหม้ป่าง่าย
ข. เมื่อเกิดไฟไหม้ต้นสนจะติดไฟง่าย เพราะมีน้ำ�มัน กลายเป็นไฟป่าง่าย
ค. ป่าสนมีน้ำ�มันเชื้อเพลิงเก็บอยู่ เกิดไฟไหม้ป่าง่าย
ง. ต้นสนแห้งเป็นเชื้อเพลิงที่ดี ทำ�ให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ง่าย
๓.๔ ผลกระทบของการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดเดียวต่อสภาพแวดล้อมได้แก่............. (เลือก ๔ ข้อ)
------- ก. อาจเกิดไฟป่าง่ายหรือดินเสื่อมพังทลายง่ายแล้วแต่ปลูกไม้อะไร
------- ข. ป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
------- ค. ปัญหาหมอกควันปกคลุมเพราะไฟป่า
------- ง. น้ำ�ป่าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านหรือชุมชน
------- จ. การฟื้นตัวของป่าช้ามาก
------- ฉ. การขาดแคลนน้ำ�หรือฝนไม่ตก
๓.๕ ควรส่งเสริมให้ปลูกกล้วยป่าในป่าเสื่อมโทรมและพื้นทีน่ ้ำ�ท่วมหรือขาดน้ำ� เนื่องจาก.......
ก. กล้วยป่ามีเมล็ดมาก
ข. ต้นกล้วยป่าช่วยเก็บน้ำ�และขยายพันธุ์ง่าย
ค. กล้วยป่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
ง. กล้วยป่าปลูกง่าย โตเร็วและขยายพันธุ์ง่าย
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๓.๖ สัตว์นักปลูกกล้วยป่า คือ.......................
ก. นก ค้างคาว แมว
ข. ช้าง กระรอก ตัวอ้น
ค. ลิง

หนู อีเห็น

ง. ไก่

ม้า

อีเห็น

๓.๗ กระบวนการขยายพันธุ์กล้วยป่าและต้นไม้หลากชนิดตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ต้อง
อาศัย .................
ก. ผลของกล้วยป่า
ข. เมล็ดของพืชชนิดอื่นๆ
ค. สัตว์ป่าที่กินผลไม้เป็นอาหาร
ง. มนุษย์ที่กินผลไม้
๓.๘ เนื่องจากกล้วยเป็นพืชอุ้มน้ำ� ป่ากล้วยจึงสร้างประโยชน์มากมาย ยกเว้น..................
ก. ดูดซับน้ำ�และชะลอน้ำ�ท่วม ป้องกันน้ำ�หลาก
ข. ทำ�ให้ชุมชนมีน้ำ�ใช้ แก้ปัญหาภัยแล้ง
ค. เวลามีไฟป่า ทำ�ให้เกิดหมอกควัน
ง. ลดปัญหาไฟป่าได้
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การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๔ ก. หาประโยคที่มีคำ�ว่า “ทำ�ให้”จากเรื่อง อย่างน้อย ๕ ประโยค แล้วเขียนลงในช่องว่าง
ข้างล่าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔ ข. เขียนประโยคเลียนแบบการใช้คำ�ว่า “ทำ�ให้” ๒ แบบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กิจกรรมหลังการอ่าน
ให้นักศึกษาคิดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ๑ อย่าง แล้วเขียนรายละเอียดเชิญชวนผู้
สนใจเข้าทำ�กิจกรรมด้วยลงบนกระดาษโปสเตอร์เพื่อนำ�เสนอในห้องเรียน
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คำ�ศัพท์
เรื่อง การปลูกกล้วยป่า
อนุรักษ์		

-

to conserve

ระบบนิเวศน์		

-

ecology

ผลกระทบ		

-

effect, influence

สัมปทาน		

-

a concession ( a grant of the resources

				

on a tract of land)

กระแส			

-

current; stream; flow

เน้น			

-

to emphasize, stress

เชื้อเพลิง		

-

fuel, combustible substance

พังทลาย		

-

to crumble

ฟื้นตัว 			

-

to recover, improve, get better

อุ้มน้ำ�			

-

to absorb (as a liquid), hold (as a liquid)

พันธุ์			

-

breed, species, kind

ภัยพิบัติ 		

-

disaster, catastrophe (usage: elegant)

ฟื้นฟู 		

-

to rehabilitate, revive, restore

ซ้ำ�ซาก			

-

to be recurrent, repeatedly

มิติ			

-

dimension

ขับถ่าย		

-

to excrete, defecate

กระบวนการ		

-

procedure, process

ดูดซับ			

-

to absorb

แนว			

-

strip, row, line
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