
สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

จัดพิมพ�โดย

ภาคใต�ฝ��งตะวันออก

ท�อง ๙ แหล�งเรียนรู� พิพิธภัณฑ�ที่มีชีวิต เส�นทางเรียนรู� “ตามรอยพระราชา”



พระราชา
ไมไดมีแต ในนิทาน

สนุกคิด
สนุกรู
Heart

Hand

Head
สนุกทำ

เตรียมตัวเดินทางไป
ในดินแดนแหงการเรียนรู

ของพระราชา

เตรียมตัวไปเรียนรู ใหเต็มอิ่ม

เตรียมใจไปสนุกใหเต็มที่

เตรียมถามไดทุกคำถามที่สงสัย

เตรียมบันทึกทุกความประทับใจไวกันลืม

ณ แหลงเรีนรู พิพิธภัณฑมีช ีวิต
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชา รัชกาลที่ ๙



หนังสือเดินทางของ©ัน

ชื่อจริง         
ชื่อเล่น
âรงเรียน 
ชั้น 
คติประจ�าใจ 
âทรศัพท์

เตรียมตัวออกเดินทางไปเรียนรู้

Head
Heart

Hand

สมุดบันทÖก   

Head
Heart

Hand

ดินสอ

Head
Heart

Hand

ยางลบ

Head
Heart

Hand

กระเป‰าเป‡

Head
Heart

Hand

หมวก

Head
Heart

Hand

กระบอกน�า้

Head
Heart

Hand

กล้อง¶่ายรูป
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  (Parent’s Guide)
    การเดินทาง ‘ตามรอยพระราชา’ ของเดçกæ คร้ังน้ี พอ่แม่
ครู หรือ¼ู้ ใหญ่สามาร¶มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสนกุ
ไปกับเดçกæ ด้วยการ… 

• กระตุ้น ให้เดçกæ เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สืบเสาะ จินตนาการ และลงมือท�า 
• สังเกต พÄติกรรมการเรียนรู้ของเดçกæ ส่งเสริมให้เกิด
การต่อยอด และเชื่อมâยงกับประสบการ³์จริง 
• ประเมิน การเรียนรู้และทักษะส�าคัญที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของเดçกæ  

ลงมือท�า 
ป¯ิบัติจริง กล้าลอง 

กล้าเรียนรู้ ลองลงมือท�า

แรงบันดาลใจ 
เอาใจใส่ จดจ่อ อยากเรียนรู้ 

อยากท�าต่อ 
เกิดแรงบันดาลใจ

คิดสร้างสรรค์
ส�ารวจ เสาะแสวงหาค�าตอบ 

สังเกต อธิบายข้อมูล สร้างแนวคิดใหม่ 
เชื่อมâยง บูร³าการ

คิดวิเคราะห์ 
เข้าใจปัญหา เปรียบเทียบมุมมอง
ต่างæ ตรวจสอบความ¶ูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงเหตุ¼ล

คู่มือพ่อแม่

ô ทักษะ คือ

๔



• กระตุ้นให้เดçกæ สนใจ ชี้ ชวนให้สังเกตสิ่งต่างæ รอบตัว
• ชวนเดçกæ ตั้งค�า¶าม คิด และหาค�าตอบ
• ลองให้เดçกæ ได้เล่น ลองท�า สัม¼ัส และเรียนรู้สิ่งต่างæ 
• ชวนเดçกæ ให้คิดเช่ือมâยงสิง่ต่างæ กับตวัเอง ที่บ้าน ที่ âรงเรียน
และสังคมรอบตัว
• ตั้งค�า¶ามให้เดçกæ ท�าความเข้าใจเรื่องราว ปัญหา และสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาต่างæ 
• ตั้งข้อสังเกตให้เดçกæ คิด¶Öงข้อดี-ข้อเสียของสิ่งต่างæ ที่ ได้เหçน
• ตั้งข้อสงสัย และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากแหล่งอื่นæ
• ท้าทายเดçกæ ให้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาตามวิธีของตัวเอง

ร่วมเรียนรูไ้ปกับเดçกæ 

๕



ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ.

กฟผ.

❝ศาสตร�ของพระราชาไม�มีวันล�าสมัย	 วิชาที่พระองค�ทรงสอน

ใช้ได้ทุกมุมโลก	เป็นศาสตร�ถนอมโลก	ถนอมมนุษย�	ตลอด	๗๐	ปีแห่ง

ศาสตร�พระมหากษัตริย�	 ในหลวงรัชกาลที่	9	ท่านทรงสอนพวกเราไว้

ครบเคร่ือง	 วันน้ีพระองค�ท่านไม่ประทับอยู่กับเราแล้ว	 แต่มีแสงสว่าง

ที่ส่องทางเราตลอดเวลา	ขอให้เดินตาม

	 หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา	 คือโรดแมปให้ไปศึกษาตาม

เส้นทางของศาสตร�กษัตริย�	 เป็นเคร่ืองมือเหมือนมีไกด�คอยอธิบาย

๖



ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ.

กฟผ.

พ่อแม่ลูกได้เรียนรู้พร้อมกัน	 เข้าใจพร้อมกัน	 ตรวจสอบ	 ลงมือปฏิบัติ	

บนฐานความสามัคคี			

	 ขอให้เป็นการเที่ยวอย่างสร้างสรรค�	 เที่ยวไปสู ่องค�ความรู้ที่

พระองค�ประสิทธิ์ประสาทให้	 เที่ยวดูศาสตร�กษัตริย�	 ศาสตร�พระราชา	

จะเที่ยวได้เป็นร้อยโครงการ	 เหนือสิ่งอื่นใด	จะเกิดความภาคภูมิใจว่า

พ่อของเราเก่งเหลือเกิน	 พ่อเราสอนเราทุกอย่างเราเสียอีก	 อาจ

ไม่ค่อยเป็นลูกที่ดีนัก	 ไม่ค่อยใส่ใจค�าสอนของพ่อนัก	 แต่ไม่สาย

เวลาน้ีหนงัสอืเดนิทางจะน�าทางพวกท่านทัง้หลายไป	จะเป็นเคร่ืองช่วย

อย่างดี	 รับรองว่าจะบรรลุธรรม	 ธรรมชาติและธรรมดา	 และจบลง

ด้วยค�าว่าประโยชน�สุข❞  

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

	 	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

	 	 และที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

๗



เส้นทางภาคใต้ ฝั่งตะวันออก

เรียนรู้ แก้ปัญหาน้ำ  แก้ปัญหาดิน 
จัดการพื้นที่ทำ กินอย่างยั่งยืน 

● ประจวบคีรีขันธ์ ● ชุมพร

● สุราษฎร์ธานี ● นครศรีธรรมราช 

● สงขลา ● พัทลุง 

● ปัตตานี ● ยะลา

● นราธิวาส
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แผนที่เสนทางการเรียนรู
ตามรอยพระราชา

โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปา

บริเวณปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ประจวบคีรีขันธ

พิพิธภัณฑธรรมชาติ

จัดการน้ำชุมชน

บานทับคริสต

จ.สุราษฎรธานี 

โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย

เมืองชุมพร ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.นครศรีธรรมราช

โครงการศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จ.นราธิวาส

ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ.

กฟผ.

สันทราย ที่ดอน

โครงการพัฒนาและฟนฟู

ปาชายเลนบานหัวเขา จ.สงขลา

โครงการบริหารจัดการ

ปาพรุโตะแดง จ.นราธิวาส

โครงการไมดอกเมืองหนาว

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เบตง จ.ยะลา

เขื่อนรัชชประภา

จ.สุราษฎรธานี

๑๐

๔๖

๕๐

๓๒

๖๔

๒๐

๔๒

๕๔

๒๖

๑๐



แผนที่เสนทางการเรียนรู
ตามรอยพระราชา

โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปา

บริเวณปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ประจวบคีรีขันธ

พิพิธภัณฑธรรมชาติ

จัดการน้ำชุมชน

บานทับคริสต

จ.สุราษฎรธานี 

โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย

เมืองชุมพร ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.นครศรีธรรมราช

โครงการศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จ.นราธิวาส

ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ.

กฟผ.

สันทราย ที่ดอน

โครงการพัฒนาและฟนฟู

ปาชายเลนบานหัวเขา จ.สงขลา

โครงการบริหารจัดการ

ปาพรุโตะแดง จ.นราธิวาส

โครงการไมดอกเมืองหนาว

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เบตง จ.ยะลา

เขื่อนรัชชประภา

จ.สุราษฎรธานี

๑๐

๔๖

๕๐

๓๒

๖๔

๒๐

๔๒

๕๔

๒๖

๑๑



ตะลุยป†า ส่องช้าง «ุ ่มดูกระทิง
âครงการอนรุักษ์และ¿„œน¿ูสภาพป†า
บริเว³ป†าสงวนแห่งชาติป†ากุยบุรี 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

¿„œน¿ูป†า คืนบ้านให้ช้าง ช่วยช้างกับคนอยู่ร่วมกันได้
เพราะคนรุกเข้าไปท�าการเกษตร	ท�าลายป่าที่เคยเป็นที่อยู่ของช้าง

	 ช้างจึงออกมากินพืชผลในไร่ของชาวบ้านจนเสียหาย

	 สับปะรด	ข้าวโพดที่ปลูกไว้ในไร่	ของโปรดแสนอร่อยของช้างเลย

	 คนกับช้างเลยกระทบกระทั่งกันตลอดมา	

	 ช้างป่าออกมาท�าลายพืชผลรุนแรงที่สุดในปี	๒๕๔๐	

	 จนวันหนึ่ง	มีช้างป่าตายกลางไร่สับปะรด	เพราะได้รับสารเคมีจากในไร่

	 พระราชาผู้เมตตา	ทั้งต่อคน	ช้าง	และป่า	เห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้

ช้างป่าคงต้องสูญพันธุ�

	 จึงให้แนวทางอนุรักษ�ฟ��นฟูจนป่ากลับมาเขียวขจีอีกครั้ง

เป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ�ของช้างและสัตว�ป่า

	 และช่วยให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง

ตะลุยป†า ส่องช้าง «ุ ่มดูกระทิง
âครงการอนรุักษ์และ¿„œน¿ูสภาพป†า
ตะลุยป†า ส่องช้าง «ุ ่มดูกระทิง
âครงการอนรุักษ์และ¿„œน¿ูสภาพป†า
ตะลุยป†า ส่องช้าง «ุ ่มดูกระทิง

บริเว³ป†าสงวนแห่งชาติป†ากุยบุรี 

๑๒



๑3



แนวเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี

ขอบเขตโครงการพระราชดำริฯ

พื้นที่ปลูกฟนฟูสภาพปา

จุดชมฝูงชางปา กระทิง

บอ ๑

บอ ๒

บอ ๓บอ ๕

บอ ๖

บอ ๘

ฝายกุญชร

บอ ๙

บอ ๔

บอ ๗

จุดชมชาง
หนาผา

จุดชมชาง

โปงสลัดได

ชางปา กระทิง

จุดชม

หนวยฯ ที่ กร.๕ 
(หวยลึก)

ที่ทำการ

โครงการฯ

ป†าสมบูร³์ ช้าง กระทิง เพิ่มขÖ้น 
วัวแดง เก้ง กวาง เสือ กçมา

เปลี่ยนพื้นที่ปลูกสับปะรด
ñø,ö÷õ ไร่

ให้กลายเปšนป†าไม้
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป†า

ป†ากุยบุรี บ้านของสัตว์ป†านานาชนดิ
แหล่งต้นน�้าของล�าน�้ากุยบุรี 
แหล่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ชมฝูงช้างป†าและกระทิง
๑๔



แนวเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี

ขอบเขตโครงการพระราชดำริฯ

พื้นที่ปลูกฟนฟูสภาพปา

จุดชมฝูงชางปา กระทิง

บอ ๑

บอ ๒

บอ ๓บอ ๕

บอ ๖

บอ ๘

ฝายกุญชร

บอ ๙

บอ ๔

บอ ๗

จุดชมชาง
หนาผา

จุดชมชาง

โปงสลัดได

ชางปา กระทิง

จุดชม

หนวยฯ ที่ กร.๕ 
(หวยลึก)

ที่ทำการ

โครงการฯ

ศาสตร์พระราชา
แก้ปัญหาคนกับช้างอย่างยั่งยืนตลอดไป

● ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาต ิ

ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก	ปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ	

ใช้ประโยชน�จากป่าควบคู่ไปกับ

การฟ��นฟูให้อุดมสมบูรณ�	

● ปลูกป†าในใจคน
สร้างจิตส�านึกให้คนรักหวงแหนป่าไม้	สัตว�ป่า	

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ�	ฟ��นฟูป่า

ป†าต้นน�้า
นีส่�าคัญอย่างไร

กันนะ

	 เมื่อป่าคืนกลับมาอุดมสมบูรณ�	 ช้างก็ออกจากป่ามา

ท�าลายไร่ของชาวบ้านน้อยลง

	 กระทงิฝงูใหญ่	และสตัว�ป่านานาชนิด	ววัแดง	เลยีงผา	

เก้งหม้อ	เก้ง	เสือโคร่ง	เสือดาว	หมีควาย	ค่างแว่น	ชะนี	

ฯลฯ	ก็กลับมาขยายพันธุ�ในป่าแห่งนี้อีกครั้ง

มจี�านวนกระทิงเพิ่มขÖ้น
มากกว่า ñõð ตัว

มจี�านวนช้างป†าเพิ่มขÖ้น
มากกว่า òõð ตัว

ช้างส�าคัญอย่างไร
ท�าไมเราต้อง

อนรุักษ์ช้างด้วยล่ะ

๑๕



แนวเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี

ขอบเขตโครงการพระราชดำริฯ

พื้นที่ปลูกฟนฟูสภาพปา

จุดชมฝูงชางปา กระทิง

บอ ๑

บอ ๒

บอ ๓บอ ๕

บอ ๖

บอ ๘

ฝายกุญชร

บอ ๙

บอ ๔

บอ ๗

จุดชมชาง
หนาผา

จุดชมชาง

โปงสลัดได

ชางปา กระทิง

จุดชม

หนวยฯ ที่ กร.๕ 
(หวยลึก)

ที่ทำการ

โครงการฯ

เตรียมตัว
ไปตะลุยป†าอย่างไร
ให้ปลอดภัยนะ?

เส้นทางท่องเที่ยวที่เป�ดให้นักท่องเที่ยว

เดินทางเข้าไปชมสัตว�ป่าได้ ๑๖



อาหารยอดนยิม
ของสัตว์กินพืชคือ หญ้า

สัตว์กินพืชต้องกินดินâป†ง
	 สัตว�ต่างๆ	 มากินดินโป่ง	 สัตว�ที่กินดินโป่ง	

เช่น	ช้างป่า	กระทิง	กวาง	เก้ง	วัวแดง	สมเสร็จ	

หมูป่า

ท�าเครื่องหมาย  รอบชื่อสัตว์กินเนื้อ  ท�าเครื่องหมาย  รอบชื่อสัตว์กินพืช

ชะนี

ช้าง

กระทิง

เก้งหม้อ

เก้ง 

สัตว์ตัวไหนกินหญ้า
เปšนอาหารบ้างนะ

สัตว์ป†ามากมายที่อาศัยในป†ากุยบุรี 
กินอะไรเปšนอาหารกันนะ

สงสัยไหม 
ท�าไม¶Öงเรียกดินนีว้่า ดินâป†ง

๑๗



สัตว์กินเนื้อ เราเรียกว่า สัตว์นักล่า
สัตว์นักล่า กินสัตว์อื่นเปšนอาหาร

สัตว์กินพืชต้องกินดินâป†ง
	 สัตว�ต่างๆ	 มากินดินโป่ง	 สัตว�ที่กินดินโป่ง	

เช่น	ช้างป่า	กระทิง	กวาง	เก้ง	วัวแดง	สมเสร็จ	

หมูป่า

ท�าเครื่องหมาย  รอบชื่อสัตว์กินเนื้อ  ท�าเครื่องหมาย  รอบชื่อสัตว์กินพืช

หมูป†า

เสือâคร่ง

เลียง¼า

หมีควาย

สัตว์ป†ามากมายที่อาศัยในป†ากุยบุรี 
กินอะไรเปšนอาหารกันนะ

สงสัยไหม 
ท�าไม¶Öงเรียกดินนีว้่า ดินâป†งท�าไม¶Öงเรียกดินนีว้่า ดินâป†งท�าไม¶Öงเรียกดินนีว้่า ดินâป†ง

๑8



 ดนิâป†ง	คอื	ดนิทีม่รีสเคม็	มแีร่ธาตแุละเกลอืแร่
ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติของสตัว�ป่าในปริมาณมาก

สตัว�ป่าบางชนิด	โดยเฉพาะสตัว�ทีกิ่นหญ้าเป็นอาหาร

ต้องมากินดินโป่งเพื่อรับแร่ธาตุ
๑9



OTOP 

บานรวมไทย

แปลงหมอน

การทำกระดาษ
จากใยสับปะรด

โรงเลี้ยงไหม

อางเก็บน้ำยางชุม

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บานพัก
ในชุมชน

จุดชมชางปา
กุยบุรี 

ทุงหญา 1,500 ไร

จุดชมวิว

ฟารมแพะ 

● กลุ่ม¼ลิตภั³±์แปรรูปจากสับปะรด
เพราะท�าไร่สับปะรดมากมาย	

ต้นสับปะรดที่เหลือทิ้งเอามาท�า

กระดาษเส้นใยสับปะรด

และข้าวของเครื่องใช้

● ¿าร์มแพะ
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านรวมไทย

เลี้ยงแพะสร้างรายได้

● กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ผลิตเส้นไหม	ผลิตชาใบหม่อน

ชุมชนร่วมอนรุักษ์ป†าและช้าง
	 เพราะเดินตามรอยพระราชา	 ชุมชน	 3	 หมู ่บ ้านในกุยบุรี	

หมูบ้่านรวมไทย หมูบ้่านพุบอน หมูบ้่านย่าน«ือ่	ต่างร่วมกัน
อนุรักษ�ป่า	เอือ้อารีต่อช้าง	ชาวบ้านทีนี่รู้่จกัสร้างรายได้เพิม่ข้ึนจากอาชพี

ที่หลากหลาย	ใช้ทรัพยากรในชุมชน	สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มาลอง
ให้อาหารแพะ

กัน

๒๐



OTOP 

บานรวมไทย

แปลงหมอน

การทำกระดาษ
จากใยสับปะรด

โรงเลี้ยงไหม

อางเก็บน้ำยางชุม

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บานพัก
ในชุมชน

จุดชมชางปา
กุยบุรี 

ทุงหญา 1,500 ไร

จุดชมวิว

ฟารมแพะ 

โครงการอนุรักษ�และฟ��นฟูสภาพป�าบริเวณป�าสงวนแห�งชาติป�ากุยบุรี 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ต.หาดขาม	อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ�

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐8.๐๐	-๑๖.๐๐	น.		 ๐	๗๕๔๑	๖๑๒๗

เส้นทางการเรียนรู้ ò วัน ñ คืน
บ้านรวมไทย อ.กุยบุรี
 ● เข้าพักโฮมสเตย�บ้านรวมไทย	๑	คืน

 ● ตื่ นแต ่ เช ้ ามืด	 น่ั งรถออกไปชม

พระอาทติย�ข้ึนทีจ่ดุชมวิวทวิทศัน�	หน่วยพทิกัษ�	

อช.กุยบุรี	ส�าโหรง	

 ● ระหว่างทางชมทุ่งหญ้า	 ๑,๕๐๐	 ไร่	

สถานีพัฒนาอาหารสัตว�ฯ	ที่สวยงามเขียวขจี

 ● บ่ายๆ	 เตรียมตัวออกไปเที่ยวซาฟารี

เมืองไทย	 ออกไปชมช้างป่า	 และกระทิง	 ใน

เส้นทางสู่จุดชมช้างป่ากุยบุรี

ติดต�อสอบถาม	รถน�าเที่ยวและไกด�

พาชมช้างป่าและกระทิง

ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ�สัตว�ป่ากุยบุรี

โทร.	๐8	๕๒๖๖	๑๖๐๑,	๐8	๐๖9๑	๑๑๑3	

www.changkui.org

● การท่องเที่ยวâดยชุมชน
น�าเที่ยวชมช้างป่าครบวงจร

รถยนต�น�าเที่ยว	ไกด�	

บริการบ้านพัก

การเดินทาง

๒๑



¼จญภัยในทะเลสาบ 
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ทะเลสาบที่คนสร้างขÖ้น
สวยจนได้ชื่อว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
	 ก่อนจะไปหาค�าตอบว่า	ท�าไมที่นี่ได้ชื่อว่า	“กุ้ยหลินเมืองไทย”	

ไปดูที่มาของเขื่อนกันก่อน

	 เขื่อนรัชชประภาสร้างขึ้นเพื่อฉลองในโอกาสที่พระราชา	รัชกาลที่	9	

มีพระชนมายุครบ	๕	รอบ	หรืออายุครบ	๖๐	ปีนั่นเอง	

	 ท่านเสด็จเป�ดเขื่อนรัชชประภาและโรงไฟฟ�าพลังน�้า	เมื่อวันพุธที่	3๐	

กันยายน		๒๕3๐
๒๒
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ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ.

กฟผ.

เปšนเขื่อนหิน¶มแกนดินเหนยีว 
สร้างป�ดกั้นล�าน�้าคลองแสง

ประâยชน์ของเขื่อน

เขื่อนรัชชประภา
เปšนเขื่อนประเภทไหน

¼ลิตกระแสไ¿¿‡าจากพลังน�้า
ด้วยâรงไ¿¿‡าพลังงานน�้า

เปšนเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ 

การชลประทาน
ประชาชนมีน�้ากักเก็บไว้กินไว้ใช้

๒๔



ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ.

กฟผ.

สันเขื่อน

โรงไฟฟา

อางเก็บน้ำ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขื่อน
อยู่ ในอุทยานแห่งชาติเขาสก

แหล่งประมงน�้าจืด
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว�น�้าจ�านวนมาก

ชาวประมงได้จับสัตว�น�้ามาขาย

แก้ปัญหาน�้าเสียและน�้าเคçม
ที่รุกเข้ามาตามล�าน�้าตาปี-พุมดวง

บรรเทาปัญหาน�้าท่วม
ในพื้นที่ตอนล่างบริเวณลุ่มน�้าคลองแสง	

คลองพุมดวง	และแม่น�้าตาปี

รัชชประภา
มีความหมายว่าอย่างไร
แสงสว่างแห่งรัชกาล
(Light of the Kingdom)

๒๕



สันเขื่อน

จุดชมวิวศาลาประภาภิรมย

คลองแสง

สวนปารัชชประภา

เขื่อนรัชชประภา
การไฟฟาฝายผลิต

โรงไฟฟา

¼จญภัยในทะเลสาบ
ลุยเที่ยวป†าฝนเขาสกแห่งภาคใต้

จุดชมวิวสันเขื่อน
	 ชมวิวเขื่อนรัชชประภาได้อย่างสวยงาม

พักในแพกลางน�้า
	 ภายในอ่างเก็บน�้าเขื่อนรัชชประภา	 มีแพ

พักของอุทยานแห่งชาติเขาสก	และแพเอกชน

อีกหลายแห่ง	เราต้องเช่าเรือหางยาว	ล่องไป

ชมเทือกเขาหินปูน	แล้วไปนอนพักแรมบนแพ

กลางน�้า	กระโดดน�้าเล่นให้สบายไปเลย

พักในแพกลางน�้า
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สันเขื่อน

จุดชมวิวศาลาประภาภิรมย

คลองแสง

สวนปารัชชประภา

เขื่อนรัชชประภา
การไฟฟาฝายผลิต

โรงไฟฟา

ล่องเรือชมอ่างเกçบน�้าเขื่อนรัชชประภา  กุ้ยหลินเมืองไทย
	 อ่างเก็บน�้า	 เข่ือนรัชชประภา	 ว่ากันว่าเป็นทะเลสาบที่คนสร้างข้ึนที่

สวยงามทีส่ดุ	เพราะมภูีเขาหนิปนูข้ึนสลบัซบัซ้อนท่ามกลางน�า้ในเข่ือนทีก่ว้าง

ใหญ่	ได้รับฉายาว่า	“กุ้ยหลินเมืองไทย”	เพราะลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับ

สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองกุ้ยหลิน	ประเทศจีน

 เดินป†าเที่ยว¶�้าน�้าทะลุ	 กิจกรรม
ผจญภัยที่ต้องมีร่างกายแข็งแรง	 ผจญภัยในถ�้า

โดยมีเจ้าหน้าที่น�าเที่ยวเพื่อความปลอดภัย

¼จญภัยในอทุยานแห่งชาตเิขาสก	ผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ�ทีส่ดุ
อีกแห่งหนึ่ง		เป็นป่าฝนที่ชุ่มชื้น	ป่าต้นน�้าของแม่น�้าตาปี

       ตามล่าหาบัว¼ุด	 ชมมหัศจรรย�ดอกบัวผุด	 พันธุ�ไม้
	 	 					ที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	ปีหนึ่งบานแค่ครั้งเดียว	พบเพียงไม่กี่แห่งในโลก	

ถ้าอยากดูต้องมีเจ้าหน้าที่คอยน�าทางเดินไปเสาะหาตามจุดต่างๆ	ที่ดอกบัวผุดเคยมี

ประชาสัมพันธ�เขื่อนรัชชประภา

	 ต.เขาพัง	อ.บ้านตาขุน	จ.สุราษฏร�ธานี

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐8.๐๐-๑8.๐๐	น.		

	 ๐	๗๗๒๔	๒๕๕๕	ต่อ	๕๐๖๑-	๒	 http.rbp.egat.com		

	 การไฟฟ�าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เขื่อนรัชชประภา การเดินทาง

ท�าไมที่นี่
¶Öงเรียกว่า

“กุ้ยหลินเมืองไทย”
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ไปตามหาสระพวง
พิพิธภั³±์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชน
บ้านทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้นแบบชุมชนบริหารจัดการน�้า ตามแนวพระราชด�าริ
	 ในอดีตชุมชนบ้านทับคริสต�ไม่มีแหล่งน�้าธรรมชาติ	มีเพียงล�าห้วยเล็กๆ

เมื่อถึงหน้าแล้งน�้าก็แห้ง	ทุกปีชาวบ้านขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้

ขาดน�้าท�าการเกษตร	

	 ด้วยความทกุข�ยากเพราะไม่มนี�า้	ชาวบ้านจงึได้ขอพระราชทานอ่างเกบ็น�า้

พระราชาผู้เปี�ยมเมตตาจึงได้สร้าง	“อ�างเก็บนํ้าบางทรายนวล”	ให้แก่ชาวบ้าน

ชาวบ้านก็ใช้น�้าเยอะจนหมดอ่างตั้งแต่ปีแรก	 และมีป�ญหาทะเลาะเบาะแว้ง

แย่งน�้ากัน

	 เมื่อมีอ่างเก็บน�้าใหญ่แล้วก็ยังแก้ป�ญหาน�้าไม่ได้	ชาวบ้านจึงร่วมมือกัน

คิดหาทางแก้ไข	น�าระบบจัดการน�้าแบบ	“สระพวง”	มาใช้

ต่อยอดแนวทางที่พระราชาเคยบอกไว้	ท�าให้แก้ป�ญหาขาดแคลนน�้าได้จริง	

ชาวบ้านมีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกัน	รู้จักจัดสรร	จัดการน�้า	

ท�าให้มีน�้าใช้ท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

พิพิธภั³±์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชน
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สงสัยใช่ไหมว่า สระพวง คืออะไร 
ต้องตามไปดูด้วยกันแล้ว!

๒9



ระบบเกçบส�ารองน�้าเพื่อการเกษตร
และใช้ ในชีวิตประจ�าวัน

อางเก็บน้ำ
บางทรายนวล

คลองบางปริกคลองบางปริก

ระบบเกçบส�ารองน�้าเพื่อการเกษตร
และใช้ ในชีวิตประจ�าวัน

อนรุักษ์ป†าต้นน�้า
	 ฟ��นฟูระบบนิเวศป่าต้นน�้า	รอบอ่างเก็บน�้าบาง

ทรายนวล	 ไม่ตัดไม้ท�าลายป่า	 สร้างฝายชะลอ

ความชุ่มชื้น	รักษาป่าไว้เป็นสมบัติของชุมชน

	 เพื่อให้ป่าท�าหน้าที่รักษาความชุ่มชื้น	 เป็น

แหล่งกักเก็บน�้าตามธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป

อ่างเกçบน�้าบางทรายนวล 
ธนาคารน�้าของชุมชน
อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่	ท�าหน้าที่กักเก็บน�้า

เปรียบเสมือนธนาคารน�้าของชุมชน

3๐



อางเก็บน้ำ
บางทรายนวล

คลองบางปริก

เดçกæ คิดว่า
ตัวอเองจะช่วยอนรุักษ์

ป†าต้นน�้า
ได้อย่างไรบ้างนะ

สระพวง ระบบส่งและกระจายน�้า 
	 ชาวบ้านขุดสระน�้าขนาดเล็กในที่ดินของ

ตนเอง	 เรียกว่า	 “สระพวง”	 กระจายน�้าจากอ่าง

เก็บน�้าบางทรายนวล	 ท�าท่อส่งไปสู่สระพวงของ

ตนเอง

	 คิดหาวิ ธีปล ่อยน�้ าจากอ ่างเ ก็บน�้ าไปยัง

สระพวง	 เพื่อให้สระพวงเก็บน�้าไว้ใช้ตลอดทั้งปี

จึงหมดป�ญหาขาดน�้าในหน้าแล้ง

	 สระพวงขนาดเล็กน้ีกระจายอยู่ในที่ดินของ

เกษตรกร

	 ป�จจุบันในชุมชนมีสระพวงมากกว่า	๑๖๐	สระ

3๑



ชาวบ้านดี ใจ มีน�้าใช้ท�าการเกษตรได้ทั้งป‚ 
  ช่วยปลดหนี ้เพิ่มรายได้

	 เมื่อมีน�้าจากสระพวง	 เกษตรกรก็ท�าการเกษตรปลูก

พืชผลได้ตลอดปี	หลายครอบครัวเปลี่ยนมาท�าการเกษตร

ตามทฤษฎีใหม่ของพระราชา	จนสามารถปลดหน้ี	เพิม่ราย

ได้	ดังเช่นครอบครัวคุณป�ากฤษณา อาจณรงค�	ท�าเกษตร

ทฤษฎีใหม่	ปลูกพืชผสมผสานในที่ดินมากกว่า	3๐	ชนิด	

มีรายได้มากขึ้นจนปลดหนี้และมีความสุข

กลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ
	 ชาวบ้านทับคริสต�ปลูกไม้ดอกไม้

ประดับกันหลายครัวเรือน	 รวมตัวกัน

เป็นกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับส่งขาย	 สร้าง

รายได้ดีมาก

กลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ

ที่นีม่ีไม้ดอกไม้ประดับอะไรบ้าง

เดçกæ รู้จัก
ไม้ดอกไม้ประดับ
พวกนีบ้้างไหม 
แล้วที่บ้าน

ปลูกต้นอะไรบ้าง
3๒



แรงบันดาลใจจากพระราชา ปราชญ์แห่งน�้า
	 พระราชาทุม่เทศกึษาเร่ืองบริหารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนืเพือ่ช่วยเหลอืคนไทย	เป็น

แรงบนัดาลใจให้ชาวบ้านทบัคริสต�มุ่งม่ันตัง้ใจ	คดิระบบจดัการน�า้สระพวงจนส�าเร็จ	

และเปลี่ยนมาท�าเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชด�าริ	 เป็นชุมชนต้นแบบใน

การจัดการน�้าและเกษตรผสมผสานที่ประสบความส�าเร็จ

เกษตรทÄษฎี ใหม่ ปลูกพืช¼สม¼สาน
	 จากเดิมชาวบ้านปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 ปลูกแค่อย่างเดียว

ปีละมากๆ	ปีไหนราคาพืชผลตกต�่าก็ขาดทุนและเป็นหนี้

	 ชาวบ้านจึงเปลี่ยนมาปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานใน

ทีด่นิเดมิ	เช่น	ทเุรียน	มงัคดุ	เงาะ	กล้วย	ไม้ดอกไม้ประดบั	

ฯลฯ

	 สามารถเก็บผลผลิตหมุนเวียนออกขายได้ตลอดปี	

หากราคาพืชผลชนิดใดตกต�่า	 ก็ยังมีรายได้จากผลผลิต

อื่นๆ	มาช่วยไว้ไม่ให้ขาดทุน

เกษตรทÄษฎี ใหม่ ปลูกพืช¼สม¼สานเกษตรทÄษฎี ใหม่ ปลูกพืช¼สม¼สาน

แรงบันดาลใจจากพระราชา ปราชญ์แห่งน�้า

อื่นๆ	มาช่วยไว้ไม่ให้ขาดทุนอื่นๆ	มาช่วยไว้ไม่ให้ขาดทุนอื่นๆ	มาช่วยไว้ไม่ให้ขาดทุน

แรงบันดาลใจจากพระราชา ปราชญ์แห่งน�้า

พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชน บ�านทับคริสต�

	 ต.คลองชะอุ่น	อ.พนม	จ.สุราษฎร�ธานี

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐8.๐๐	-๑๖.๐๐	น.		 ๐	๗๕๔๑	๖๑๒๗

การเดินทาง
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รู้จักการแกล้งดินที่ 
âครงการศูนย์ศÖกษาการพั²นาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จ.นราธิวาส

รู้มั้ยท�าไม¶Öงต้อง “แกล้งดิน”

หลายปีแล้ว	 เมื่อพระราชาออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้	 และ

ทรงทราบว่าในพื้นที่แถบจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง	 ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อน	มีป�ญหาเนื่องจากพื้นที่เป็น	“ดินพรุ”	พื้นดินมีน�้าขัง	ท�าให้ดินเปรี้ยว

มสีภาพความเป็นกรดอย่างรุนแรง	ไม่สามารถใช้ท�าการเกษตรได้	ยิง่ระบายน�า้

ออก	 ดินก็จะแปรสภาพเปร้ียวจัดจนท�าปลูกพืชหรือท�าประโยชน�จากที่ดิน

ไม่ได้เลย	พระราชาจึงคิดหาวิธีแก้ป�ญหาดินให้หายเปรี้ยวเพื่อช่วยราษฎร

3๔



รู้จักการแกล้งดินที่ 
âครงการศูนย์ศÖกษาการพั²นาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จ.นราธิวาส

พื้นที่ “ดินพรุ” 
เกิดขÖ้นได้อย่างไรนะ

3๕



สันทราย ที่ดอน

พิพิธภั³±์ธรรมชาติที่มีชีวิต

สาธิตการเลี้ยงปลา 
 การประมง	(สาธิต)	 ในบ่อ

น�้าเปร้ียว	 ศึกษาการเพาะเลี้ยง

ขยายพันธุ�ปลาที่ทนต่อน�้าเปร้ียว	

และการเลี้ยงปลาสวยงามใน

พื้นพรุ	 การเลี้ยงกบในกระชัง

การท�าการเกษตรผสมผสาน

บริเวณของบ่อเลี้ยงปลา

สวน õð ป‚ ครองราชย ์

	 รวบรวมพืชตระกูลปาล�ม

นานาชนิดทั้งในและต่างประเทศ

	 บนพื้นที่ศูนย�ศึกษาการพัฒนา

พกิลุทองฯ	กว่า	๑,๗๔๐	ไร่	แบ่งพืน้ทีส่วน

ต่างๆ	 ภายใต้แนวคิด	 “พิพิธภัณฑ�

ธรรมชาตทิีมี่ชีวติ”	เพือ่ให้คนได้เรียนรู้

และเห็นตัวอย่างจากของจริง

สวน ÷ò พรรษา
	 สวนรวบรวมพันธุ�ไม้หายาก

ใกล้สูญพันธุ�และพืชสมุนไพรกว่า	

๔๐๐	ชนิด

สวนไม้มงคล
เ©ลิมพระชนม์ ÷ö พรรษา
	 สวนพรรณไม้มงคลนานาชนิด

การประมง	(สาธิต)	 ในบ่อ

3๖



แกล้งดินให้หายเปรี้ยว
	 พระราชาคิดโครงการ	 “แกล้งดิน”	 เพื่อหาทางท�าให้ดินเปรี้ยว

กลับมาใช้ประโยชน�ได้	 และศึกษาวิธีเพื่อแก้ไขป�ญหาพื้นที่พรุให้

น�ามาใช้ประโยชน�ท�าการเกษตรและด้านอื่นๆ	ได้

ป†าพรุส�าคัญต่อ
ระบบนเิวศอย่างไร 
เราอนรุักษ์ป†าพรุ

ไว้เพื่ออะไร

ป†าพรุ 
มีลักษ³ะอย่างไร

กันนะ

ดินเปรี้ยวมาจากไหน ?
	 ดินเปรี้ยวเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพรุที่เสื่อมโทรม	น�้าขัง	กลายเป็น

ดินเปรี้ยว	ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น	จนถูกทิ้งร้าง

	 พระราชาหาวิธีแกล้งดินให้กลับมาดี	 เพื่อให้ชาวบ้านที่

ขาดแคลนที่ท�ากิน	ได้มีดินดีๆ	ไว้ท�าการเกษตร

แกล้งดินให้หายเปรี้ยว

	 ดินเปรี้ยวเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพรุที่เสื่อมโทรม	น�้าขัง	กลายเป็น

ดินเปรี้ยว	ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น	จนถูกทิ้งร้าง

	 พระราชาหาวิธีแกล้งดินให้กลับมาดี	 เพื่อให้ชาวบ้านที่

ขาดแคลนที่ท�ากิน	ได้มีดินดีๆ	ไว้ท�าการเกษตร

3๗



แกล้งดินท�าอย่างไรนะ
	 วิธีการ	“แกล้งดิน”	คือ	ท�าให้ดินเปรี้ยวที่เป็นกรดจัดรุนแรง	แห้งและเปียกสลับกันไป

	 เริ่มจาก	ปล่อยน�้าเข้าแปลงให้ท่วมดินช่วงระยะหนึ่ง		และระบายน�้าออกให้ดินแห้งระยะหนึ่ง	

	 สลับกันไปเลียนแบบสภาพธรรมชาติ	ที่มีฤดูแล้งและฤดูฝน	

	 โดยปล่อยให้ดินแห้ง	๑	เดือน	และขังน�้าให้ดินเปียกนาน	๒	เดือน	สลับกันไป	เป็นดินแห้ง

	 และดินเปียก	๔	รอบ	ต่อ	๑	ปี

ดินเปรี้ยวมาจากไหน ?
	 ดินเปรี้ยวเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพรุที่เสื่อมโทรม	น�้าขัง	กลายเป็น 

ดินเปรี้ยว	ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น	จนถูกทิ้งร้าง

	 พระราชาหาวิธีแกล้งดินให้กลับมาดี	 เพื่อให้ชาวบ้านที ่

ขาดแคลนที่ท�ากิน	ได้มีดินดีๆ	ไว้ท�าการเกษตร

38



แกล้งดินท�าอย่างไรนะ
	 วิธีการ	“แกล้งดิน”	คือ	ท�าให้ดินเปรี้ยวที่เป็นกรดจัดรุนแรง	แห้งและเปียกสลับกันไป

	 เริ่มจาก	ปล่อยน�้าเข้าแปลงให้ท่วมดินช่วงระยะหนึ่ง		และระบายน�้าออกให้ดินแห้งระยะหนึ่ง	

	 สลับกันไปเลียนแบบสภาพธรรมชาติ	ที่มีฤดูแล้งและฤดูฝน	

	 โดยปล่อยให้ดินแห้ง	๑	เดือน	และขังน�้าให้ดินเปียกนาน	๒	เดือน	สลับกันไป	เป็นดินแห้ง

	 และดินเปียก	๔	รอบ	ต่อ	๑	ปี

??

แกล้งดินแล้วต้องปรับปรุงดิน 

	 เม่ือผ่านการ	 “แกล้งดิน”	 แล้ว	 	 ข้ันตอนต่อไปคือ

การปรับปรุงดิน	 เพื่อให้ดินพร้อมส�าหรับปลูกพืชหรือ

ท�าการเกษตร	ท�าได้ยังไงบ้างนะ

●  ใช้ปูนขาวหรือหินปูนฝุ ่น	 ใส่ลงไปในดิน	

คลุกเคล้าให้เข้ากัน	 ปูนจะท�าปฏิกิริยากับกรด

ก�ามะถันในดิน	 ท�าให้ปริมาณกรดในดินลดลง	

ช่วยให้ดินมีสภาพเป็นกลาง	ปลูกพืชได้

การแกล้งดิน
คืออะไร

ท�าอย่างไรนะ

39



ด้วยพระเมตตาแกล้งดินเพื่อช่วยคน
พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด จÖงมิ ใช่พื้นที่ ไร้ประâยชน์
เหมือนเก่าแล้ว สามาร¶ท�าการเกษตร 
ปลูกข้าว พืชพันธุ์นานาชนดิ และขุดบ่อเลี้ยงปลา
เพราะว่าพระราชาท�างานพั²นา
เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตความเปšนอยู่ที่ดีขÖ้น

●  ยกร่องปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น	 มีคูน�้าด้าน

ข้าง	 ตักดินจากในคูนามาเสริมหน้าดินในแปลง

คันร่อง	ใช้น�้าชะล้างกรดจากดินแล้วระบายออก

ไป

●  ใช้น�้าจืดล้างกรดและสารพิษออกจากดิน

● น�าพืชพันธุ�ที่ทนทานต่อความเป็นกรด

มาปลูกในดินเปรี้ยว

๔๐



สันทราย ที่ดอน

แปลงปลูกข้าว
	 สาธิตการปลูกข้าวบน

พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	 การปลูก

ข้าวพันธุ�ต่างๆ	 ที่เหมาะสม

ในพื้นที่ดินเปรี้ยว

âครงการแกล้งดิน 
	 ศึกษาเร่ืองการเกิดดิน

เปร้ียวจัด	 และเทคนิคการ

ปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อ

ใช้ประโยชน�ในการปลูกพืช

âครงการทÄษฎี ใหม่ 
	 แปลงสาธิตการบริหาร

จดัการดนิและน�า้	เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน�สูงสุด

ป†าพรุจ�าลอง 
 ป่าพรุและป่าเสม็ดจ�าลอง	

การปลูกป่าในพื้นที่พรุ	 เพื่อการ

ศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติของ

ป่าพรุ	 ศึกษาการน�าไม้และใบไม้

เสม็ดมาแปรรูป	 ผลิตกล้าไม้ไว้

ส�าหรับแจกจ่ายประชาชนเพื่อน�า

ไปปลูก

แปลงปลูก¼ัก
	 พืชสวนครัวเกษตร

อินทรีย�	 เน้นการใช้ปุ �ย

อินทรีย�ชีวภาพ

๔๑



ในพื้นที่ดินเปรี้ยวแบบนี้	เราต้องแกล้งดินให้เปรี้ยวน้อยลง

แล้วก็เลือกพืชพันธุ�ที่ทนดินเปรี้ยวได้มาปลูกกัน

มาช่วยกันท�า¿าร์มเกษตรทÄษฎี ใหม่
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวกันดีกว่า

¿าร์มของเรา

ไม้¼ล
ปลูกอะไรดีนะ

นาข้าว
ปลูกข้าวพันธุ์อะไรดี

พืชไร่
ปลูกพืชอะไรดีนะ

๔๒



โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

	 ต.ปูโยะ	อ.สุไหงโกลก	จ.นราธิวาส	

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐8.๐๐-๑๕.3๐	น.		 ๐	๗3๖3	๑๐38

	 www.pikunthong.com	

	 ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

คอกสัตว์ 
จะเลี้ยงสัตว์อะไรดี

แปลง¼ัก
เราจะปลูก
อะไรดีนะ

แปลงเลี้ยงปลาในนาข้าว
เลี้ยงปลาพันธุ์ไหนดี

แปลงดอกไม้  
ปลูกดอกอะไรดี

การเดินทาง
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เมื่อสวนดอกไม้เมืองหนาวบานที่เมืองใต้
âครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ.เบตง จ.ยะลา

เจ้าหญิงชวนปลูกดอกไม้
	 เมื่อเจ้าหญิงนักพัฒนาทรงเห็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวนยางเขาส�านัก

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ผลิดอกสวยงาม	 จึงให้ทดลองน�าไม้ดอก

เมืองหนาวมาปลูกในพื้นที่สูงอากาศเย็นของ	อ.เบตง	จ.ยะลา	ดูบ้าง

	 เมื่อปลูกแล้วได้ผลดี	 จึงชักชวนให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อน�าไป

ปลูกเป็นอาชีพเสริม	สร้างรายได้เป็นอย่างดี	

	 เพราะมีดอกไม้สวยงามมากมาย	 อากาศเย็นสบายตลอดปี	 จึงกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆ	ก็อดใจไปเยือนไม่ได้	

ดอกไม้งามดีเพราะอยู่ ในที่สูง
	 พื้นที่ทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาว	 บ้านป�ยะมิตร	 ๒

ต.ตาเนาะแมเราะ	อ.เบตง	จ.ยะลา	เป็นพืน้ทีอ่ยูส่งูจากระดบัน�า้

ทะเลประมาณ	8๐๐	เมตร	อุณหภูมิเฉลี่ย	๑8	องศาเซลเซียส
๔๔



เมื่อสวนดอกไม้เมืองหนาวบานที่เมืองใต้
âครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ.เบตง จ.ยะลา

๔๕



สวนดอกไม้นานาพันธุ์

ไม้ดอกทุกชนดิมีดอกâต
สีดอกเข้มสดสวยงาม

ไม้ดอกกลางแจ้ง ได้แก่ 
แกลดิâอลัส บานไม่รู้âรย 
«ัลเวีย «่อนกลิ่น รักเร่ 
สร้อยไก่ กระเจียว มาร์กาเรçต 
กระดาษ ÎอลลีÎçอค ดาวเรือง 
¼ีเสื้อ พีคçอก สร้อยทอง 
แอสเตอร์จีน เสี้ยนฝรั่ง 
และดอกกระดาษ

	 สวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ใครๆ	ก็เข้าไปเที่ยวได้

	 มีทดลองปลูกไม้ดอกกลางแจ้ง	๑๗	ชนิด	และไม้ในโรงเรือน	๗	ชนิด

เดçกæ รู้ไหม ยิ่งสูง อากาศยิ่งเยçน 
ดอกไม้เมืองหนาวเติบâตได้ดี
ในที่อากาศเยçนæ แบบนีล้่ะ๔๖



โครงการไม�ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

	 บ้านป�ยะมิตร	๒	หมู่ที่	๒	ต.ตาเนาะแมเราะ	อ.เบตง	จ.ยะลา	

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐๗.3๐-๑๗.3๐	น.		

	 ๐8	๗899	๑๑๕3,	๐8	๑๗38	9๔๑๗

	 โครงการไม้ดอกเมืองหนาว	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การเนรมิตไม้เมืองหนาว
ให้¼ลิบานที่ ใต้สุดแดนสยาม 

คือตัวอย่างของ 
“การคิดสร้างสรรค์อย่างพระราชา”

ไม้ดอกในâรงเรือน ÷ ชนดิ ได้แก่ 
เบญจมาศ กุหลาบ 
คาร์เนชั่น ลิลลี่ 
เยอร์บีร่า และหน้าวัว

การเดินทาง

เดçกæ รู้จัก
ดอกไม้เมืองหนาว

อะไรบ้าง

¶้าบ้านเราอากาศร้อน 
เดçกæ อยากปลูกดอกไม้เมืองร้อน

ชนดิไหนที่บ้าน

๔๗



เที่ยวชุมชน ¿„œน¿ูป†าชายเลน
âครงการพั²นาและ¿„œน¿ูป†าชายเลนบ้านหัวเขา 
จ. สงขลา

เจ้าหญิงนักพั²นา น�าการ¿„œน¿ูป†าชายเลน
	 เพราะเห็นความส�าคัญของป่าชายเลน	เจ้าหญิงนักพัฒนาจึงได้เริ่มให้ปลูก

ป่าชายเลนที่บ้านหัวเขา	พระองค�ชักชวนให้ชาวบ้านหันมาอนุรักษ�ป่าชายเลน

เพื่อฟ��นฟูธรรมชาติของป่าชายเลนและท้องทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ�

ท�าไมป†าชายเลนเสื่อมâทรม
	 ภาคใต้ฝ��งตะวันออกของอ่าวไทย	 ป่าชายเลนค่อน

ข้างเสื่อมโทรม	 และลดจ�านวนลงมาก	 เพราะพื้นที่ถูก

เปลี่ยนเป็นนากุ้ง	นาเกลือ	และแหล่งอุตสาหกรรม

๔8



เที่ยวชุมชน ¿„œน¿ูป†าชายเลน
âครงการพั²นาและ¿„œน¿ูป†าชายเลนบ้านหัวเขา 
จ. สงขลา

ป†าชายเลน
คือป†าแบบไหน

ส�าคัญอย่างไรนะ ?

๔9



ทะเลสาบสงขลา

อาวไทย

บานหัวเขา

เกาะยอ

เดçกæ รู้ไหม
ป†าชายเลน

เปšนแหล่งอาศัย
ของสัตว์อะไรบ้าง

ชุมชนช่วยกันอนรุักษ์ป†าชายเลน

จัดตั้งชมรม¿„œน¿ูอนรุักษ์ป†าชายเลนต�าบลหัวเขา
ปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนในชุมชนรักป่าชายเลน

จากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน

ท�าให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ป�จจุบันมีป่าชายเลนของชุมชน

บ้านหัวเขา	๗๖	ไร่

เมื่อป†าชายเลนหาย สัตว์ทะเลกçหายไปด้วย
ป†าชายเลนเปšนแหล่งเพาะพันธุ์

อนบุาลสัตว์ทะเลที่ส�าคัญ
เมื่อไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์ทะเลจÖงลดลง

ชาวประมงกçมีรายได้น้อยลง

ชุมชนบ้านหัวเขา	ตั้งอยู่บริเวณล่างสุดของ
คาบสมุทรสทิงพระใกล้กับปากทะเลสาบสงขลา

ที่เชื่อมกับอ่าวไทย	เป็นชุมชนชาวประมงที่เคย

อุดมสมบูรณ�ไปด้วยป่าชายเลน

ชาวบ้านเหçนความส�าคัญของการ¿„œน¿ูป†าชายเลน
จัดท�าศูนย์ศÖกษาธรรมชาติป†าชายเลน
ควบคู่ไปกับการปลูกป†า

๕๐



เวลาไปปลูกป†าชายเลน 

เราปลูกต้นอะไร
บ้างนะ

โครงการพัฒนาและฟ��นฟูป�าชายเลนบ�านหัวเขา

	 ต.หัวเขา	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา	

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐๗.3๐-๑๗.3๐	น.		

	 ๐8	๗899	๑๑๕3,	๐8	๑๗38	9๔๑๗

	 ชมรมอนุรักษ�ป่าชายเลน	ต	หัวเขา	อ	สิงหนคร	จ	สงขลา

เมื่อป†าชายเลน¿„œนคืนมา ความอุดมสมบูร³์ของท้องทะเลกçกลับคืนมา
ชาวประมงกçกลับมาท�าอาชีพได้เช่นเดิม

ชมรมอนรุักษ์ป†าชายเลนต�าบลหัวเขา 
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวป†าชายเลนบ้านหัวเขา
เป�ดรับคณะศึกษาดูงาน	เดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน	

ชมป่า	ดูสัตว�ล่องเรือไปปลูกป่าชายเลนร่วมกับชาวบ้าน

จัดตั้งชมรม¿„œน¿ูอนรุักษ์ป†าชายเลนต�าบลหัวเขา
ปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนในชุมชนรักป่าชายเลน

จากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน

ท�าให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ป�จจุบันมีป่าชายเลนของชุมชน

บ้านหัวเขา	๗๖	ไร่

การเดินทาง

๕๑



สนกุเรียนรู้ แก้ปัญหาน�้าท่วม
âครงการป‡องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
ตามพระราชด�าริ จ.ชุมพร

พระราชา¼ู้แก้ความทุกข์เรื่องน�้าท่วม
	 พระองค�ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของชาวเมืองชุมพร

ที่ประสบป�ญหาน�้าท่วมตัวเมืองทุกปี

	 สาเหตุเพราะเมืองชุมพรเป็นที่ราบลุ่มสองฝ��งคลองท่าตะเภา	

หน้าฝนน�้าจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนในตัวเมืองชุมพรเสียหาย

พระราชาจึงได้ลงมือหาวิธีช่วยแก้ป�ญหาน�้าท่วมให้กับชาวเมืองชุมพร

น�้าท่วมใหญ่ ò ครั้ง
เมืองชุมพรเจอปัญหา
น�้าท่วมใหญ่อีก ò ครั้ง

จากพายุไต้ฝุ†นเกย์ ป‚ òõóò
และจากพายุâ«นร้อน«ีต้า ป‚ òõôð

สนกุเรียนรู้ แก้ปัญหาน�้าท่วม
âครงการป‡องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
สนกุเรียนรู้ แก้ปัญหาน�้าท่วม
âครงการป‡องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
สนกุเรียนรู้ แก้ปัญหาน�้าท่วม

๕๒



สนกุเรียนรู้ แก้ปัญหาน�้าท่วม
âครงการป‡องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
ตามพระราชด�าริ จ.ชุมพร

๕3



บริเวณหนองใหญ

เมืองชุมพร

พระราชาแก้ปัญหาน�้าท่วมชุมพรได้ยังไงนะ

âครงการพั²นาพื้นที่หนองใหญ่ 
ตามพระราชด�าริ
	 ขุดลอกบริเวณหนองใหญ่	เพือ่ใช้เป็นแก้ม

ลงิเกบ็น�า้ในยามน�า้มาก	และเป็นแหล่งเกบ็น�า้

ไว้ใช้ในหน้าแล้งด้วย

ท�าไมต้องแก้มลิง
	 พระราชาอธิบายว่า	“ลิงโดยทั่วไป ถ�าเราส�งกล�วยให� ลิงจะรีบปอก

เปลอืกเอาเข�าปาก เคีย้วแล�วนําไปเกบ็ไว�ทีแ่ก�มก�อน ลงิจะทาํอย�างน้ีจน

กล�วยหมดหวี หรือเต็มกระพุ�งแก�ม จากนั้นจะค�อยๆ นําออกมาเคี้ยว

และกลืนกินภายหลัง”

ขุดคลองระบายน�้าหัววัง-พนังตัก
	 ช่วยผันน�้าจากคลองท่าตะเภาออกสู่ทะเลโดยตรง

แก้ป�ญหาน�้าจากคลองท่าตะเภาล้นตลิ่งท่วมเมือง

  จัดระบบประตูระบายน�้า
	 สร้างประตูระบายน�้าหลายแห่งเพื่อผันน�้า

จากคลองท่าตะเภาเข้าสู่คลอง

âครงการพั²นาพื้นที่หนองใหญ่ 

แก้ป�ญหาน�้าจากคลองท่าตะเภาล้นตลิ่งท่วมเมือง

แก้มลิงคืออะไร 
ใครรู้บ้าง

๕๔



บริเวณหนองใหญ

เมืองชุมพร

โครงการป�องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดําริ ชุมพร 

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ�ตามพระราชดําริ

	 ต.บางลึก	อ.เมือง	จ.ชุมพร	

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐8.๐๐	-๑๗.๐๐	น.		

	 ๐	๗๕๔๑	๖๑๒๗

หนองใหญ่ เป็นหนองน�้าธรรมชาติขนาดใหญ่	
มีต้นไม้ร่มรื่น	เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด	

เหมาะให้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ	

และเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ�

ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

เดçกæ รู้มั้ย
“หนอง” 

คืออะไรกันนะ
“หนองเปšนพื้นที่น�้าเคçม

หรือน�้าจืด”

สะพานไม้เคี่ยม
ทางเดินไม้ยาวข้ามหนองน�้าไปสู่เกาะ

เป็นจุดชมทิวทัศน�ที่สวยงาม

สะพานท�าจากไม้เคี่ยม	ไม้เนื้อแข็ง

ที่มีมากในภาคใต้	เนื้อไม้แข็งแกร่ง

ทนได้ทั้งน�้าจืดน�้าเค็ม

ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ที่…
âครงการพั²นาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชด�าริ

เกาะชมนกชมไม้ 
ชมต้นไม้นานาชนิด

ที่เป็นอาหารนก

แก้มลิงหนองใหญ่
ในช่วงน�้ามาก	หนองใหญ่เป็นพื้นที่รับน�้า

หรือ	“แก้มลิง”	กักน�้าไว้ชั่วคราว
ก่อนระบายน�้าออกไป	เปรียบได้กับแก้มลิง

เก็บรองรับน�้าฝนไว้ก่อน

ช่วยบรรเทาป�ญหาน�้าท่วมได้

สะพานไม้เคี่ยมสะพานไม้เคี่ยมสะพานไม้เคี่ยม

การเดินทาง ๕๕



ไปรู้จักปัญหา ô น�้า ó รส  
âครงการพั²นาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.นครศรีธรรมราช 

เมื่อเกิดปัญหา ô น�้า ó รส 
ประชาชนเดือดร้อนท�าการเกษตรไม่ได้
พระราชาปราชญ์แห่งสายน�้าให้แนวทางแก้ปัญหา
ด้วยการสร้างระบบจัดการน�้าทั้งลุ่มน�้า
 ในอดีต	 ลุ่มน�้าปากพนังแห่งนี้เคอยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ�	 	 เป็นอู่

ข้าวอู่น�้าแห่งภาคใต้		ชาวบ้านมีอาชีพท�านาเป็นหลัก	

	 วกิฤตน�า้เกดิขึน้เมือ่เขือ่นธรรมชาต	ิหรอืปา่ต้นน�า้ล�าธารถกูท�าลาย	

เกิดน�้าท่วมใหญ่เมื่อปี	 ๒๕3๑	 หลังจากนั้นน�้าเค็มรุกเข้าไปในแม่น�้า

ปากพนัง	 ท�าให้ขาดแคลนน�้าจืด	 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็น

นากุ้ง	 เกิดป�ญหาน�้าเสีย	 น�้าเปร้ียวออกจากพื้นที่พรุ	 และน�้าเสียจาก

การเลี้ยงกุ้ง

๕๖



๕๗



ปัญหา ô น�้า ó รส คืออะไร

	 พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	๒,๒๗๕,๕๐๐	ไร่	มีพื้นที่

ป่าต้นน�า้บนเทอืกเขา	ทีร่าบ	แม่น�า้	ล�าคลอง	และชายฝ��งทะเล	เกดิเป็นพืน้ที่

ระบบนิเวศ	3	น�้า	คือ	น�้าจืด	น�้าเค็ม	และน�้ากร่อย

พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง

ó รส
●  น�้าจืด	ขาดแคลนน�้าจืดในการท�าเกษตร
●  น�า้เคçม	น�า้ทะเลหนุน	น�า้เค็มท�าให้ผลผลติ
การเกษตรเสียหาย

●  น�้าเปรี้ยว	ท�าการเกษตรไม่ได้

น�้าเปรี้ยว
หรือน�้าเสีย

เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพรุตอนกลาง

ที่มีสภาพดินเป็นกรด

ท�าให้น�้าเสียและเปรี้ยว

น�้าแล้ง
ขาดแคลนน�้า

ในยามหน้าแล้ง

น�้าท่วม
น�้าระบายออกทะเลได้ช้า

น�้าท่วมขังนาน

น�้าเคçม
น�้าทะเลหนุนรุกน�้าจืด

ศาสตร์พระราชา “รู้ รัก สามัคคี” ช่วยแก้ปัญหาลุ่มน�้า
รู	้รู้ถึงสาเหตุ	รู้ถึงป�ญหา	และรู้ถึงวิธีการแก้ป�ญหา
รัก	มีความรักในการเข้าไปลงมือแก้ไขป�ญหา

สามัคค	ีเราท�างานคนเดียวไม่ได้	ต้องท�างานร่วมมือ	ร่วมใจกัน

ô น�้า
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ประตู เขา-ออก

ค
ล

อ
งบ

างป


แมน
้ำป

ากพ
น

ัง

แ¼นที่เรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้âครงการพั²นาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังÏ

แปลงทดสอบสาธิตตามแนวพระราชด�าริ
แสดงถึงพืชพันธุ�การเกษตรที่ปลูกได้ในพื้นที่ลุ่มน�้า

อาคารพิพิธภั³±์เ©ลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดçจพระเจ้าอยู่หัว

(รัชกาลที่ ù)
ในวâรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ õð ป‚

พระต�าหนักประทับแรมเ©ลิมพระเกียรติ
อ�าเภอปากพนัง

อนสุร³์ส¶านปล่องâรงสีไ¿
แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวของพื้นที่

ลุ่มน�้าปากพนังในอดีต

จัดแสดงความเป็นมาของโครงการและความรู้

เกี่ยวกับลุ่มน�้าปากพนัง
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ประตู เขา-ออก

ค
ล

อ
งบ

างป


แมน
้ำป

ากพ
น

ัง

	 ประชาชนร่วมแรงร ่วมใจสร้างถวาย

พระราชา	รัชกาลที	่9	สร้างแบบสถาป�ตยกรรม

ภาคใต้	 ภายในมีพิพิธภัณฑ�	 เป�ดให้เข้าชม

วันเสาร�	-	อาทิตย�	๐9.๐๐	-	๑๖.	๐๐	น.

ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ 
จุดเริ่มต้นของโครงการและศูนย�รวม

ในการแก้ไขป�ญหาลุ่มน�้า

แ¼นที่เรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้âครงการพั²นาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังÏ

การเป�ด-ป�ดประตูระบายน�้า
อุทกวิภาชประสิทธิ 

ต้องใช้ภูมิปัญญาในการสังเกต
น�้าทะเลขÖ้น-ลง 

สังเกตยังไงกันนะ 
เดçกæ ¶ามพี่æ เจ้าหน้าที่ดูสิ

พระต�าหนักประทับแรมเ©ลิมพระเกียรติ
อ�าเภอปากพนัง

อนสุร³์ส¶านปล่องâรงสีไ¿
แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวของพื้นที่

ลุ่มน�้าปากพนังในอดีต

แมน
้ำป

ากพ
น

ัง

ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ 

แ¼นที่เรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้âครงการพั²นาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังÏ

เดçกæ ลองคิดกันหน่อย
¶้าบ้านเราน�้าท่วม

เราจะจัดการน�้าท่วมขังในบ้าน
ยังไงกันดีนะ

๖๐



อางเก็บน้ำหวยน้ำใส

เทือกเขา
นครศรีธรรมราช

แมน้ำปากพนัง

คลองชะอวด-แพรกเมือง

คันแบงเขต

น้ำจืด-น้ำเค็ม

ประตูระบายน้ำ

อุทกวิภาชประสิทธิ
ปาจาก

ปศุสัตว

กลวยน้ำวา

    สมโอ

พันธุทับทิมสยาม

แปลงสาธิต

ดานประมง

แปลงสาธิต

พืชผสมผสาน

มะนาว
แกวมังกร

มะละกอ

● แก้ปัญหาน�้าเคçมและขาดแคลนน�้าจืด 
ก่อสร้าง	 “ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ”	 ประตู

ระบายน�้าป�ดก้ันแม่น�้าปากพนังป�องกันไม่ให้น�้าทะเล

รสเค็มรุกล�้าพื้นที่การเกษตร	 และเก็บน�้าจืดไว้ใช้ใน

ยามหน้าแล้ง

● แก้ปัญหาน�้าเสีย
ป�องกันน�้าเปรี้ยวออกจากพื้นที่พรุ	

ก�าหนดเขตเพาะเลี้ยงชายฝ��ง

และบ�าบัดน�้าเสียชุมชนเฉพาะจุด

แนวทางพระราชา 
แก้ปัญหา

ô น�้า ó รส
ได้อย่างไรนะ

● แก้ปัญหาน�้าท่วม
ขุดคลองระบายน�้าผันน�้าออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น
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อางเก็บน้ำหวยน้ำใส

เทือกเขา
นครศรีธรรมราช

แมน้ำปากพนัง

คลองชะอวด-แพรกเมือง

คันแบงเขต

น้ำจืด-น้ำเค็ม

ประตูระบายน้ำ

อุทกวิภาชประสิทธิ
ปาจาก

ปศุสัตว

กลวยน้ำวา

    สมโอ

พันธุทับทิมสยาม

แปลงสาธิต

ดานประมง

แปลงสาธิต

พืชผสมผสาน

มะนาว
แกวมังกร

มะละกอ

แปลงสาธิตทดลอง...พิพิธภั³±์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ปศุสัตว์ 
เช่น เลี้ยงไก่พันธุ์ศรีวิชัย
เปšดเทศพันธุ์ร่อนพิบูลย์

แพะ

เดçกæ ลองขีดâยงภาพในวงกลมกับ
ภาพแ¼นที่แปลงสาธิต

สาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เด่น
ในลุ่มน�้าปากพนัง

พืชไร่พืชสวน
ที่ชาวบ้านนยิมปลูกในลุ่มน�้าปากพนัง 

เช่น มะนาว มะพร้าว 
กล้วยน�้าว้า ส้มâอทับทิมสยาม
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อางเก็บน้ำหวยน้ำใส

เทือกเขา
นครศรีธรรมราช

แมน้ำปากพนัง

คลองชะอวด-แพรกเมือง

คันแบงเขต

น้ำจืด-น้ำเค็ม

ประตูระบายน้ำ

อุทกวิภาชประสิทธิ
ปาจาก

ปศุสัตว

กลวยน้ำวา

    สมโอ

พันธุทับทิมสยาม

แปลงสาธิต

ดานประมง

แปลงสาธิต

พืชผสมผสาน

มะนาว
แกวมังกร

มะละกอ

แปลงสาธิตทดลอง...พิพิธภั³±์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ประมง สาธิตการท�าประมง
ทั้งน�้าจืดและน�้าเคçม 

ประมงน�้าจืด เช่น กุ้งกุลาด�า ปลานลิ 
ประมงน�้าเคçม เช่น ปลากะพงขาว

เดçกæ ลองขีดâยงภาพในวงกลมกับ
ภาพแ¼นที่แปลงสาธิต

สาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เด่น
ในลุ่มน�้าปากพนัง

พืชอนรุักษ์พื้น¶ิ่น
เช่น ไร่จาก เสมçดขาว
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เที่ยวไปเรียนรู้ไป ในชุมชนลุ่มน�้าปากพนัง

ตะลุยป†าจาก
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง¶ิ่น การท�าน�้าตาลจาก
ไร่จันทรังษี ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง

	 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนท�าน�้าตาล

จากพืชน�้ากร่อยที่น�ามาท�าน�้าตาลได้

รู้ไหมน�้าตาลจาก
ที่นีอ่ร่อยและมีเพียงที่เดียว

ในประเทศไทย

ลองชิมดู«ิ น�้าตาลจาก
รสชาติยังไงนะ

เหมือนน�้าตาลทราย
ที่บ้านเราไหม

ส่วนไหนของต้นจาก
ที่เอามาท�าน�้าตาล
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ไปตามหาต้นก�าเนดิส้มâอทับทิมสยาม
ชุมชนบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง 

	 ชิมส้มโอเน้ือสีชมพู	 รสชาติหวานอร่อย	 ส้มโอพันธุ�ดี	

ปรับปรุงพันธุ�โดยภูมิป�ญญาของชาวบ้านแสงวิมาน

	 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนท�าน�้าตาล

จากพืชน�้ากร่อยที่น�ามาท�าน�้าตาลได้

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

	 ต.หูล่อง	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช					 ๐	๗๕๔๑	๖๑๒๗

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐8.3๐	-๑๖.3๐	น.		

	 วันเสาร�-วันอาทิตย�	หากต้องการเข้าชมต้องแจ้งล่วงหน้า		

	 ศูนย�อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 www.pncenter.com

ส้มâอที่ปลูกที่นี่ 
ท�าไม¶Öงมีรสชาติ

ดจีัง

ท�าไม¶Öงชื่อ
ส้มâอทับทิบสยาม

นะ

การเดินทาง
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ท่อง¼ืนป†าแห่งพระเมตตา 
âครงการบริหารจัดการป†าพรุâต�ะแดง จ.นราธิวาส

พรุâต�ะแดง ป†าพรุขนาดใหญ่
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ�ที่สุดผืนสุดท้ายของเมืองไทย

พรุâต�ะแดง ป†าพรุใต้ร่มพระบารมี
พระราชาห่วงใยป่าพรุโต�ะแดงที่เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกท�าลาย	

จึงมีพระราชด�าริให้พลิกฟ��นป่าพรุุผืนนี้ให้อุดมสมบูรณ�ขึ้นมาอีกครั้ง

ป†าพรุâต�ะแดง
เจ้าหญิงนักพัฒนาสมเด็จพระเทพรัตนฯ	เสด็จมาที่ป่าพรุแห่งนี้หลายครั้ง

เพื่อทรงศึกษาธรรมชาติ	 และเส้นทางตามรอยเสด็จน้ีถูกพัฒนาเป็นเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติป่าพรุโต�ะแดงที่คนนิยมเยี่ยมชม
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ท่อง¼ืนป†าแห่งพระเมตตา 
âครงการบริหารจัดการป†าพรุâต�ะแดง จ.นราธิวาส

		 “พรุเราต้องเก็บไว้	 เพราะมีความส�าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ต้องห้ามไม่

ให้บกุรุกเข้าไป	คราวน้ีเราท�าโครงการทีโ่คกใน	เขาจะบกุรุกเข้าไปไม่ได้อกีแล้ว	

เพราะจ�ากัดบริเวณเขา	 ในพรุเราก็ส่งเสริมเอาไม้พรุเพิ่มประสิทธิภาพ	 อย่าง

ตามข้างทางนี้สวยมาก	เห็นไม้ต่างๆ	ไม้หลาวชะโอนก็มี”	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชด�าริ

ไว้เมื่อ	วันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕3๕
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ป†าพรุคือ ป†าดงดิบที่มีน�้าท่วมขังอยู่ตลอด

“ป†าพรุ” เกิดจากพื้นที่ชุ ่มน�้า
	 ป่าพรุเกิดจากแอ่งน�้าจืดขังสะสมและมีการทับถมของซากพืช	 ซากต้นไม้	 ใบไม้	

เกิดชั้นดินกลายเป็นดินพีท	(Peat)	 ที่มีลักษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน�้า	 อุ้มน�้าได้มาก	

และด้วยเป็นดินที่อ่อนนุ่ม	 ไม้ยืนต้นในป่าพรุจึงมีระบบรากแขนงแข็งแรงแผ่ออกไป

เกาะเกี่ยวกัน

ป†าพรุâต�ะแดง	ค�าว่า	 “พรุ”	 เป็น	ค�าสามัญที่ชาวบ้านทางภาคใต้
ใช้เรียก	“บริเวณที่เป็นที่ลุ่มชุ่มชื้น	มีน�้าแช่”	ป่าพรุโต�ะแดงครอบคลุม

พื้นที่	3	อ�าเภอคือ	อ.ตากใบ	อ.สุไหงโกลก	และ	อ.สุไหงปาดี	มีพื้นที่

ประมาณ	 ๑๒๐,๐๐๐	 ไร่	 และมีล�าน�้าไหลผ่านคือ	 คลองสุไหงปาดี

แม่น�้าบางนรา	และคลองโต�ะแดง	อันเป็นที่มาของชื่อป่าพรุโต�ะแดง	

 ป†าพรุâต�ะแดงเปšนป†าพรุ¼ืนสุดท้ายของ
เมืองไทยที่ ได้รับการประกาศให้เปšนพ้ืนที่
ชุ ่มน�้าล�าดับที่ ññðò ของประเทศไทยเมื่อ
ป‚ òõôô 
 ป†าพรุâต�ะแดงอุดมสมบูร³์ไปด้วยสัตว์ป†า
และพรร³ไม้
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ป†าพรุส�าคัญอย่างไร
เดçกæ สงสัยไหมว่า 

¶้าไม่มีป†าพรุ
จะเกิดอะไรขÖ้น

ในป†าพรุ
มีต้นไม้
อะไรบ้าง

พันธุ์ไม้ที่พบในป†าพรุ
มีกว่า ôðð ชนดิ	เช่น	
หมากแดง	หมากงาช้าง	เต่าร้าง	กะพ้อ	

รัศมีเงิน	มะมดุ	มะม่วงป่า	เงาะป่า	และ

มะเดื่อต่างๆ	 และมีพืชสมุนไพร	 เช่น	

จันทนา	กาพุ่ม	เทพี	สักชี	อบเชย	ข่าลิง	

หลาว	จันทน�แดง	บอนจีน	ฯลฯ

ป†าพรุ คือชีวิต 
ป่าพรุเต็มไปด้วยความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต	 เป็นแหล่งอาหาร

อันอุดมสมบูรณ�ของบรรดาสัตว�ป่า

หายากหลายชนิด	 อีกทั้งพันธุ�ไม้

หายาก	พืชสมุนไพร	รวมถึงไม้ที่ใช้

ในการก่อสร้าง	และท�าเครื่องเรือน
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เดินป†าศÖกษาธรรมชาติ

Äดูกาลท่องเที่ยว
ป่าพรุมีฝนตกชุกตลอดปี	

แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ส�าหรับการท่องเที่ยวคือ

เดือนกุมภาพันธ�-เมษายน	

เพราะเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุด	

ท�าให้เดินชมป่าพรุได้

โดยไม่ต้องตากฝนมากนัก

เส้นทางเดินชมป†าพรุ 
แบบใกล้ชิดธรรมชาติ 
	 ทางเดินป ่าศึกษาธรรมชาติเ ร่ิมที่บึ งน�้ า

ด้านหลังอาคารศูนย�วิจัยและศึกษาธรรมชาติ

ป่าพรุสิรินธร	 มีลักษณะเป็นสะพานไม้ลัดเลาะ

เข้าไปในป่าพรุ	ระยะทาง	๑,๒๐๐	เมตร	ตลอดทาง

จะได้พบความเขียวชอุ่มของต้นไม้	 อาจได้เห็น

สัตว�ป่า	 สัตว�น�้า	 นก	 หรือแมลงต่างๆ	 ออกมา

อวดโฉมกัน

เดินป†าพรุให้สนกุควรมีอุปกร³์ 
เช่น คู่มือดูนก สมุดบันทÖก ดินสอสี 
กล้องส่องทางไกล กล้อง¶่ายรูป 

แล้วไปเพลิดเพลินบันทÖก
สิ่งที่เหçนในป†าพรุกัน

๗๐



ศูนย�วิจัยและศึกษาธรรมชาติป�าพรุโต�ะแดง นราธิวาส

	 ต.ปูโยะ	อ.สุไหงโกลก	จ.นราธิวาส	

	 เป�ดทุกวัน	เวลา	๐8.๐๐-๑๕.3๐	น.		

	 ๐9	8๐๑๐	๕๗3๖

นกที่พบในป†าพรุ
ในป่าพรุมีนกหลายชนิด	นกที่เด่นๆ	ได้แก่	

นกกางเขนดงหางแดง นกจับแมลงสีฟ�ามาเลเซีย 

ในประเทศไทยพบที่ป่าพรุโต�ะแดงเพียงแห่งเดียว

ปลาหลากหลายชนดิ
พันธุ�ปลาที่พบในป่าพรุ	ได้แก่	

ปลาปากยื่น ปลาดุกรําพัน 

ปลากะแมะ	ฯลฯ	

ปลาเหล่านี้อาศัยป่าพรุ

เป็นพื้นที่หลบภัยและวางไข่

สัตว์ประจ�า¶ิ่นในป†าพรุ
ในป่าพรุมีสัตว�ป่ากว่า	๒๐๐	ชนิด	เป็นแหล่งอาศัยของสัตว�ป่านานาชนิด	

เช่น	ค�าง ชะมด หมูป�า หมีขอ แมวป�าหัวแบน	สัตว�คุ้มครองที่หายากของไทย	

สิ่งที่ต้องระวัง
ในป่าพรุมียุงด�าชุกชุมมาก	

เป็นพาหะน�าโรคเท้าช้าง

ยุงด�ามักออกหากินในช่วงพลบค�่า	

ดังนั้นควรระวังอย่าให้ยุงกัด	

อย่าลืมเตรียมยากันยุงเข้าไปด้วย

การเดินทาง
๗๑
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หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

“The King’s Journey” Learning Passport

สร้างสรรค�โดย	

สํานักงานส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

388	อาคารเอส.พี.	(อาคารเอ)	ชั้น	๑3	ถนนพหลโยธิน	

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

โทรศัพท�		๐	๒๖๑9	๑8๑๑

เว็บไซต�	www.qlf.or.th

วิเคราะห�เนื้อหา

นายเฉลิมพร พงศ�ธีระวรรณ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ�ามหาจักรี	ประจ�าปี	๒๕๕8

ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ�    

หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสร้างสรรค�และการคิดวิเคราะห�

ผลิตงานโดย

บริษัท รักลูกกรุ�ป จํากัด 

กลุ่มบริษัท	อาร�แอลจี	(รักลูก	เลิร�นนิ่ง	กรุ�ป)

พิมพ�ครั้งที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๐

จ�านวน		พิมพ�	๑๐,๐๐๐	เล่ม



พระราชา
ไมไดมีแต ในนิทาน

สนุกคิด
สนุกรู
Heart

Hand

Head
สนุกทำ

เตรียมตัวเดินทางไป
ในดินแดนแหงการเรียนรู

ของพระราชา

เตรียมตัวไปเรียนรู ใหเต็มอิ่ม

เตรียมใจไปสนุกใหเต็มที่

เตรียมถามไดทุกคำถามที่สงสัย

เตรียมบันทึกทุกความประทับใจไวกันลืม

ณ แหลงเรีนรู พิพิธภัณฑมีช ีวิต
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชา รัชกาลที่ ๙
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