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พระราชา
ไมไดมีแต ในนิทาน

สนุกคิด
สนุกรู
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สนุกทำ

เตรียมตัวเดินทางไป
ในดินแดนแหงการเรียนรู

ของพระราชา

เตรียมตัวไปเรียนรู ใหเต็มอิ่ม

เตรียมใจไปสนุกใหเต็มที่

เตรียมถามไดทุกคำถามที่สงสัย

เตรียมบันทึกทุกความประทับใจไวกันลืม

ณ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีช ีวิต
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชา รัชกาลที่ ๙
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  (Parent’s Guide)

๒

 การเดินทาง ‘ตามรอยพระราชา’ ของเดก็ๆ คร้ังน้ี พอแม
ครู หรือผู ใหญสามารถมีสวนรวมในการเรียนรูและสนกุ
ไปกับเด็กๆ ดวยการ… 

• กระตุน ใหเด็กๆ เกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค
สืบเสาะ จินตนาการ และลงมือทํา 
• สงัเกต พฤตกิรรมการเรียนรูของเด็กๆ สงเสริมใหเกิด
การตอยอด และเชื่อมโยงกับประสบการณจริง 
• ประเมิน การเรียนรูและทักษะสําคัญที่เกิดจากการ
เรียนรูของเด็กๆ  

ลงมือทํา 
ปฏิบัติจริง กลาลอง 

กลาเรียนรู ลองลงมือทํา

แรงบันดาลใจ 
เอาใจใส จดจอ อยากเรียนรู 

อยากทําตอ 
เกิดแรงบันดาลใจ

คิดสรางสรรค
สํารวจ เสาะแสวงหาคําตอบ 

สังเกต อธิบายขอมูล สรางแนวคิดใหม 
เชื่อมโยง บูรณาการ

คิดวิเคราะห 
เขาใจปญหา เปรียบเทียบมุมมอง
ตางๆ ตรวจสอบความถูกตอง
วิเคราะหขอมูล แสดงเหตุผล

คูมือพอแม

๔ ทักษะ คือ



๓

• กระตุนใหเด็กๆ สนใจ ชี้ ชวนใหสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว
• ชวนเด็กๆ ตั้งคําถาม คิด และหาคําตอบ
• ลองใหเด็กๆ ไดเลน ลองทํา สัมผัส และเรียนรูสิ่งตางๆ 
• ชวนเด็กๆ ใหคิดเช่ือมโยงสิง่ตางๆ กับตวัเอง ที่บาน ที่ โรงเรียน
และสังคมรอบตัว
• ตั้งคําถามใหเด็กๆ ทําความเขาใจเรื่องราว ปญหา และสาเหตุ
ของการเกิดปญหาตางๆ 
• ตั้งขอสังเกตใหเด็กๆ คิดถึงขอดี-ขอเสียของสิ่งตางๆ ที่ ไดเห็น
• ตั้งขอสงสัยและคนควาขอมูลเพิ่มเติมตอจากแหลงอื่นๆ
• ทาทายเด็กๆ ใหคิดหาแนวทางแกปญหาตามวิธีของตัวเอง

รวมเรียนรูไปกับเด็กๆ 



❝ศาสตร�ของพระราชาไม�มีวันล�าสมัย วิชาที่พระองค�ทรงสอน

ใช�ได�ทุกมุมโลก เป�นศาสตร�ถนอมโลก ถนอมมนุษย� ตลอด 7๐ ป�แห�ง

ศาสตร�พระมหากษัตริย� ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท�านทรงสอนพวกเราไว�

ครบเคร่ือง วันน้ีพระองค�ท�านไม�ประทับอยู�กับเราแล�ว แต�มีแสงสว�าง

ที่ส�องทางเราตลอดเวลา ขอให�เดินตาม

 หนังสอืเดนิทางตามรอยพระราชา คอืโรดแมปให�ไปศกึษาตาม

เส�นทางของศาสตร�กษัตริย� เป�นเคร่ืองมือเหมือนมีไกด�คอยอธิบาย

พ�อแม�ลูกได�เรียนรู�พร�อมกัน เข�าใจพร�อมกัน ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ 

บนฐานความสามัคคี   

๔



 ขอให�เป�นการเทีย่วอย�างสร�างสรรค� เทีย่วไปสู�องค�ความรู�ทีพ่ระองค�

ประสิทธิ์ประสาทให� เที่ยวดูศาสตร�กษัตริย� ศาสตร�พระราชาจะเที่ยว

ได�เป�นร�อยโครงการ เหนือสิ่งอื่นใด จะเกิดความภาคภูมิใจว�าพ�อ

ของเราเก�งเหลือเกิน พ�อเราสอนเราทุกอย�าง เราเสียอีกอาจไม�ค�อย

เป�นลูกที่ดีนัก ไม�ค�อยใส�ใจคําสอนของพ�อนักแต�ไม�สาย เวลานี้หนังสือ

เดินทางจะนําทางพวกท�านทั้งหลายไป จะเป�นเคร่ืองช�วยอย�างดี 

รับรองว�าจะบรรลุธรรม ธรรมชาติและธรรมดา และจบลงด�วยคําว�า

ประโยชน�สุข❞  

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

  และที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

๕



โครงการพัฒนาลุมน้ำ

ลำพะยังตอนบน

จ.กาฬสินธุ

๒๐

๒๖

๑๐

โครงการพัฒนาพื้นที่

แกมลิงหนองเลิงเปอย

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จ.กาฬสินธุ

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.สกลนคร

๔๒
โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตว

ตามพระราชดำริ

จ.เลย

๔๖ โครงการพัฒนาลุมน้ำก่ำ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.นครพนม-จ.สกลนคร

๕๐
โครงการบริหาร

จัดการน้ำอยางยั่งยืน

อางเก็บน้ำหวยคลาย

จ.อุดรธานี ๕๔

โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ

ในตำบลทุงโปง

จ.ขอนแกน

เขื่อนอุบลรัตน

จ.ลพบุรี

๖๔
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน
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๓๒

๖
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน

● อุดรธานี ● หนองบัวลำ ภู
● หนองคาย ● เลย 

● มุกดาหาร ● สกลนคร 
● นครพนม ● กาฬสินธุ 

● ขอนแกน ● มหาสารคาม 
● รอยเอ็ด ● บึงกาฬ

๘

❝เรียนรูเกษตรครบวงจร 
การจัดการนํ้าและหลักการแกมลิง❞ 

พัฒนาชุมชนเกษตรทฤษฎี ใหม



๙



 เดมิพืน้ทีน้ี่ชาวบ�านทาํนาแบบอาศยัน้ําฝนเป�นหลกั ไม�มแีหล�งกกัเกบ็น้ํา ดนิ

มีความเป�นกรดเล็กน�อย มีคุณภาพตํ่า เมื่อฝนทิ้งช�วง ข�าวที่ปลูกจึงให�ผลผลิต

น�อย เมล็ดลีบ คุณภาพไม�ดี ความเป�นอยู�ของชาวบ�านยากจน หมดฤดูทํานาก็

จากบ�านไปหางานทําในเมือง พระราชาเดินทางมายังพื้นที่แห�งน้ีพร�อมแนวคิด

เกษตรทฤษฎีใหม�เพ่ือให�ความรู� ช�วยให�ชาวบ�านทาํการเกษตรได�ผล มน้ํีาใช�เพยีง

พอตลอดป� มีความเป�นอยู�ดีขึ้นโดยการพึ่งพาตนเอง  

1๐

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

เรียนรูแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎี ใหม
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรนํ้าฝน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขาวง จ.กาฬสินธุ



11

เกษตรทฤษฎี ใหม
คือเกษตร

แบบไหนกันนะ ?



เลาเรื่องของพระราชา 

1๒

 สมัยก�อนนั้นหนทางมายังพื้นที่แห�งนี้ขรุขระทุรกันดาร คํ่าวันหนึ่งพระราชาออก

เดินทางบนเส�นทางเกวียนพร�อมถือแผนที่ในมือ ลอดร้ัวลวดหนามเข�าไปพบ และ

ถามไถ�ป�ญหาของชาวบ�านที่นัง่ผงิไฟอยู�กลางลานนวดข�าว ภายใต�แสงจากหลอดไฟ

ที่ส�องสว�างดวงน�อยเพื่อคิดและลงมือแก�ไขป�ญหา ตามศาสตร�การทํางานของพระ

ราชาที่ว�าด�วยการศึกษาข�อมูลอย�างเป�นระบบและการทําตามลําดับขั้น 

เกษตรทฤษฎี ใหม คือ 
ศาสตรสําคัญจากพระราชา

ที่นํามาพัฒนาพื้นที่



ไมผล พืชไร พืชสวน
๖ ไร 

สระน้ำ
๓ ไร

ที่อยูอาศัย
๓ ไร เลี้ยงสัตว

แปลงนาสาธิต
๓ ไร

แกปญหาดิน
 พ้ืนที่แบบนาดอน มภูีเขา
ลอมรอบ มีความลาดเอียง
เล็กนอย ปรับปรุงดินดวย
ปุยอินทรียและวัสดุอินทรีย

แผนผังเกษตรทฤษฎี ใหม “เขาวง”

1๓



แกปญหานํ้า
 ปที่ฝนตกนอย น้ําในสระ
จะมีปริมาณนอย แกไขโดย
ลดการใชนํ้า ปลูกพืชคลุมดิน 
ใชเศษพืชเศษฟางเปนวัสดุ
คลุมดิน เพ่ือรักษาความชุม
ช้ืนของดิน ใช น้ําที่มีอยาง
ประหยัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

1๔

ไมผล พืชไร พืชสวน
๖ ไร 

สระน้ำ
๓ ไร

ที่อยูอาศัย
๓ ไร เลี้ยงสัตว

แปลงนาสาธิต
๓ ไร

เมื่อดินดี นํ้าดี
ทําการเกษตรใดๆ ก็ไดผล 

แผนผังเกษตรทฤษฎี ใหม “เขาวง”



พระราชานักคิดคํานวณ

 นํ้าในสระที่ขุด จะมีการระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร ในวันที่

ฝนไม�ตก หากฝนแล�ง ๓๐๐ วัน เท�ากับนํ้าในสระจะลดลงไป

ถึง ๓ เมตร ดังนั้นหากต�องการใช�นํ้ามากก็จําเป�นต�อง

ขุดสระให�ลึกยิ่งขึ้น เพื่อเก็บกักนํ้าได�มากขึ้น

               และเพียงพอในการใช�งาน

พระราชาบอกวา ๑ ครอบครัว ทํานา ๕ ไร
จึงจะมีขาวพอกินไดทั้งป

ในการแบ�งสัดส�วนพื้นที่นั้น ไม�มีกฎตายตัว

ให�ปรับตามความเหมาะสมกับป�ญหาของแต�ละพื้นที่

สูตรการจัดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม� ๓๐-๓๐-๓๐-1๐ นั้น

คิดคํานวณจากพื้นที่ 1๕ ไร� สําหรับที่นี่แบ�งพื้นที่ออกเป�น

นา ๕ ไร� พืชสวนพืชไร� ๕ ไร� สระนํ้า ๓ ไร� ที่อยู�อาศัย ๒ ไร�

1๕



แนวทางการลงมือทํา…
เกษตรทฤษฎี ใหม ในโครงการ
พระราชาบอกวา เมื่อลงมือทํา

เกษตรทฤษฎี ใหมแลว 
การทําบัญชีครัวเรือน
จะชวยทําใหมองเห็น
ความเปลี่ยนแปลง

ปลดหนีส้ินได มีรายได
พออยูพอกิน มีเงินออม 

 ร�วมมือกบัแหล�งเงนิทนุ เพือ่จดัให�มกีารศกึษา

อบรมด�านสหกรณ�เพือ่ให�ชาวบ�านมคีวามรู� ความ

เข�าใจอย�างเป�นระบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และอาชีพ   

 มีการรวมกลุ�มและเครือข�าย เพื่อ

จัดการขายผลผลิตที่มีเหลือมากพอ

จากการกินในครัวเรือน หาตลาด

รองรับผลผลิต เพิ่มรายได� 

ขัน้ที่ ๑

ขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๓

 พัฒนาผลผลิตให�มีคุณภาพและมี

ปริมาณเพียงพอสําหรับการกินในครัว

เรือน ช�วยลดค�าใช�จ�าย

1๖

เด็กๆ สงสัยไหมทําไมนกหรือไกฟา
ตัวผูจึงมีสีสันสวยงามกวาตัวเมีย
   เด็กๆ ลองคิดสิวา
ตัวเองกินขาวปละ
    กี่กิโลกรัม 



สวนรํา แกลบ และปลายขาว
ที่นีเ่ก็บเอาไว ใชเปนอาหารสัตว
ทั้งไก หมูปาและปลา ถือเปน

ผลพลอยไดที่ชวยประหยัดคาใชจาย

ขาวเหนยีวเขาวง
คือข�าวเหนียวพันธุ�ดีขึ้นชื่อ เพราะพื้นที่มีอากาศเย็น

และแห�ง นํ้าน�อย เหมาะกับการปลูกข�าวเหนียว 

ข�าวเหนียวเขาวงเมื่อหุงสุกจะหอมและนุ�มมาก

เมื่อสีขาวเสร็จ
รําขาวก็เอาไป
เลี้ยงนองหมู
ดูสิ อูด อูด

สวนขาวเปลือกและแกลบ
ไกเขาจองแลว

นอกจากนีย้ังเลี้ยงหาน
เปดเทศ และไกงวงดวยนะ

เมื่อสีขาวเสร็จ

ใหความรู ฝกอบรมและให
บริการเกษตรกรตลอดทั้งป

17

เด็กๆ คิดวา
หมูกินอะไรเปนอาหารไดบาง

หมูหลุมเปนอยางไร
รูไหมนะ

โรงสีข�าวไว�ให�บริการและช�วยเหลือ

ชาวบ�าน บริการรับ-ส�งข�าว

จากชาวนาเพื่อนํามาสีให�ฟรี 



นอกจากปลานลิ
ปลายี่สก ปลาอะไรกินพืช

เปนอาหารอีกบาง

ทําไมพืชตระกูลถั่ว
จึงชวยบํารุงดิน

ไดละ

ขอดีของเกษตรทฤษฎี ใหมนับไดมากมาย…
เด็กๆ นับไดกี่ขอกันนะ   

“พระราชาบอกวาถามีงานทําทั้งป 
ชาวบานก็ไมตองละถิ่นฐานบานเกิดชวงหลัง

ฤดูทํานา ไปทํางานที่อื่น” 
การปลูกพืชหลังนา
 ช�วยฟ��นฟูดิน ผลผลิตกินได� หากมีมาก

ก็เอาไปขายเป�นรายได�เสริม ที่น่ีเน�นการ

ปลูกพืชไร� อย�างข�าวโพกฝ�กสด ถั่วลิสง 

การปลูกดอกดาวเรืองตามแนวสวนนั้นเพื่อหลอกลอแมลงตางๆ ให
มาสนใจดอกไม ลดการทําลายพืชผักสวนครัวและพืชไรที่ปลูกไว 

1๘

ขุดสระมีนํ้าไว ใชทั้งป 
แถมยังมีปลามากมาย
 เน�นการเลี้ยงปลากินพืช เช�น 

ปลายี่สก ปลานิล เพราะสามารถนํา

เศษพืชผักในครัวเรือนมาเป�นอาหาร

ปลาได�โดยไม�ต�องซื้อหา 

การปลูกพืชผสมผสาน 
 ทาํให�ในครัวเรือนมพืีชผกัไว�กนิตลอดทัง้ป� ทัง้

พืชไร�และพืชผักสวนครัว กล�วยน้ําว�า แก�วมังกร 

มะพร�าวนํ้าหอม บวบ มะนาว มะเขือ พริก ขนุน 

มะลิ ดาวเรือง 



มาลองออกแบบพื้นที่เกษตร
ทฤษฎี ใหมของตนเองกัน

มาลองออกแบบ
พื้นที่เกษตรทฤษฎี ใหมของตนเองกัน

อยาลืมขุดสระนํ้าดวยนะ เพราะนํ้า
มีความสําคัญมากในการทําการเกษตร 

1๙

การปลูกพืชแบบผสม
ผสานมีขอดีอยางไร 

หัวใจสําคัญของการทํา
เกษตรทฤษฎี ใหม 

คืออะไร ใครตอบไดบาง 

โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรนํ้าฝน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ต.คุ�มเก�า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ�

 https://projects.rdpb.go.th/

 projects/5017422167801856/single
การเดินทาง



 แต�เดิมพื้นที่แห�งน้ีเป�นพื้นที่ขาดแคลนน้ํา ดินแตกระแหง ยามฝน

ทิง้ช�วงชาวนาทาํนาด�วยความลาํบาก พระราชาอยากให�ชาวบ�านอยู�ดกีนิดี

มีน้ําใช�เพียงพอ ได�หาแหล�งนํ้าบนเส�นทางทุรกันดารที่มองลงจาก

เฮลิคอปเตอร� เพื่อสร�างอ�างเก็บนํ้าและขยายระบบส�งนํ้า ส�งเสริมการ

ขุดสระน้ําประจําไร�นาตามเกษตรทฤษฎีใหม� พร�อมปลูกป�าทดแทนพื้นที่

ที่เสียไป ไม�ให�ระบบนิเวศเสียหาย 

๒๐

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

โครงการพัฒนาลุมนํ้าลําพะยังตอนบน
จ.กาฬสินธุ 

เที่ยวอางเก็บนํ้า
เดินลอดอุโมงค ใตภูเขาµÃÒ»ÃÐ·Ñº

เที่ยวอางเก็บนํ้า
เดินลอดอุโมงค ใตภูเขา



พระราชาบอกวา นํ้าคือชีวิต 
พระราชาเชี่ยวชาญการบริหารจัดการนํ้า 

เพราะศึกษาอยางละเอียด
๒1



อางเก็บนํ้าลําพะยัง 
แหลงกักเก็บนํ้าแหลงใหญของชุมชน 

๒๒

แตเดิมพื้นที่อางเก็บนํ้าลําพะยัง
มีชื่อวา หวยวังคํา ปจจุบันสามารถจุนํ้าได ๔ ลานลูกบาศกเมตร

วิธีนีแ้มฝนจะตกนอย
ก็ยังมีปริมาณนํ้ามากพอ
สําหรับใชไดตลอดทั้งป 

นํ้า ๔ ลานลูกบาศกเมตร 
เทากับนํ้ากี่ลิตร

บอกหนอย ดวยหลกัการจัดการน้ํา   
อางใหญเติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระนํ้าไรนา



๒๓

ถนนดิสโก...ชื่อนีม้ีที่มา
 ตอนที่พระราชามาพื้นที่แห�งน้ี มีชาว

บ�านคอยบอกนําทางให�เลี้ยวซ�ายทีขวาที

เส�นทางไม�ด ีรถยนต�กแ็กว�งไปมา พระราชา

จึงเปรียบถนนเส�นนี้ว�าเป�น “ถนนดิสโก�”

“เปลี่ยนพื้นที่แลงซํ้าซากใหอุดมสมบูรณ” 

ชาวบานและเกษตรกร
มีนํ้ากินนํ้าใช ในการเกษตร

เพียงพอตลอดป 

สามารถปลูกขาวนาป ไดผลผลิต
ดีกวาเดิมเปนเทาตัว เมล็ดขาว
ไมลีบแบน มีคุณภาพมากขึ้น 

ชาวบานสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน 

สามารถปรับจากการปลูกขาวเพียง
อยางเดียวมาเปนเกษตรผสมผสาน

ตามหลักเกษตรทฤษฎี ใหม นอกจากนี้
โครงการสงเสริมใหชาวนาปลูกขาว

เหนยีวกอเดียวและขาวหอมมะลิชุมชน 
สงเสริมการผลิตปุยอินทรีย การปลูก
ผักอินทรีย สงเสริมการปลูกพืชในเขต

ชลประทาน 

ความเปนอยูของชาวบาน
หลังจากมีอางเก็บนํ้าลําพะยังตอนบน



อุโมงคผันนํ้า
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

พระราชาคิดและใหสรางอุโมงคผันนํ้า
ขามจังหวัด จากอางเก็บนํ้าหวยไผ 
จ.มุกดาหาร ซึ่งอยูคนละฟากภูเขา
มาสูพื้นที่การเกษตรใน อ.เขาวง 
จ.กาฬสินธุ โดยสรางทอสงนํ้า

ความยาว ๗๑๐ เมตร ผานใตเขาภูภักดี 

ทอสงนํ้าสายใหญไปสูไรนา 
มีทั้งฝงซายและขวา รวมถึง
ทอสงนํ้าสายซอย ๔ สาย 

๒๔

วาว ! อุโมงค ใตภูเขา 
เมื่อเดินจากปากทางลึกเข�าไป

จะรู�สึกเหนื่อย เพราะเป�นการเดินขึ้น

เนินเขาไปเรื่อยๆ แถมอากาศข�างใน

ก็จะเย็นขึ้นด�วย



ทอสงนํ้าสายใหญไปสูไรนา 
มีทั้งฝงซายและขวา รวมถึง
ทอสงนํ้าสายซอย ๔ สาย 

ในการผันนํ้าจะเนนการสงนํ้าในชวง
หนาฝน สวนหนาแลงเนนสงนํ้า
ไปยังพื้นที่เกษตรที่ขาดแคลน
โดยจะผันไปยังบอพักนํ้ากอน
เพื่อปรับระดับความดันนํ้า 

๒๕

ลําพะยังภูมิพัฒน คือ ชื่อที่พระราชาตั้ง 
อุโมงคผันนํ้าแหงนี้ 

ลําพะยัง คือ ลุมนํ้าลําพะยัง
ภูมิ  คือ แผนดิน 

พัฒน คือ ความเจริญกาวหนาพัฒนา 
เมื่อรวมกันจึงหมายถึง อุโมงคผันนํ้า

ที่นําความเจริญมาสูแผนดินลุมนํ้าลําพะยัง

โครงการพัฒนาลุ�มนํ้าลําพะยังตอนบน

ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ�

 ฝ�ายส�งนํ้าและบํารุงรักษาที่ ๔ 

 โครงการชลประทานกาฬสินธุ�
การเดินทาง

ทอสงนํ้าทํามาจากวัสดุใด
 ใครรูบาง 

นี่นี ่เด็กๆ สามารถ
เดินขามจังหวัด
ผานทางอุโมงคนี้

ไดดวยนะ 



‘เลิงเปอย’ เป�นหนองนํ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
รองรับนํ้าจากห�วยและธารนํ้าธรรมชาติที่ไหลมารวมกัน ๓ ทิศทางในฤดูฝน

นํ้าจะขังเต็มหนองนํ้า ถ�าระบายออกไม�ทัน นํ้ามักจะท�วมพื้นที่รอบๆ

ส�วนหน�าแล�งมีนํ้าไม�เพียงพอให�ชาวบ�านใช�และทําการเกษตร เมื่อพระราชาทราบ

ถึงความเดือดร�อนของชาวบ�านจึงให�หน�วยงานราชการเข�ามาช�วยเหลือแก�ไขป�ญหา 

พระราชาสอนใหรูจัก ‘แกมลิง’ 
พื้นที่แก�มลิงคือ การสร�างพื้นที่ชะลอนํ้าและ

รอรับนํ้าหลาก ช�วยผ�อนความแรงของ

กระแสนํ้า ไม�ให�ทําลายพืชผล บ�านเรือน เมื่อนํ้าเต็มอ�าง

จนล�นก็จะค�อยๆ ไหลต�อไป เมื่อผ�านฤดูนํ้าหลาก แก�มลิง

ก็กลายเป�นที่กักเก็บนํ้าไว�ใช�ประโยชน� 

๒๖

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

รูจักแกมลิง
โครงการพัฒนาพื้นที่
แกมลิงหนองเลิงเปอย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ.กาฬสินธุ



๒7

‘แกมลิง’ ชวยแกปญหา
นํ้าทวมไดยังไงนะ

 ชวยรับนํ้าหลากไวไม ใหทวมลน 
โดยเก็บกักนํ้าไวชั่วคราวกอน

และคอยๆ ระบายออก
โครงการพัฒนาพื้นที่
แกมลิงหนองเลิงเปอย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ.กาฬสินธุ



ผูนํา ชาวบานทองที่ ทองถิ่น
อ.รองคํา อ.กมลาไสย สละแรงงาน

รวมกันซอมแซมปรับปรุงขอบ
หนองเลิงเปอย

กรมการ
ปกครอง

สวนทองถิ่น
เขามาชวย

 ชาวบาน สละแรงงาน ชวยกัน
สรางทางระบายน้ําบริเวณ ปลาย
คลอง 13R

ผูนําชุมชน พระสงฆ ชาวบาน หนวยงานราชการ
ทองที่ ทองถิ่น ชวยกันออกแบบ หนองเลิงเปอย

ศาสตรพระราชา
“ระเบิดจากขางใน”

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
หนองเลิงเปอย เมื่อทุกคนรวมมือ
รวมใจตามแนวคิดของพระราชา

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
ก็สามารถแกไขปญหา

ไดอยางเห็นผล 

๒๘



ตนเปอย หรือ ตนตะแบกนา
ขึ้นอยูรอบหนองเลิงเปอย
มีดอกเปนชอสีชมพูออน

และสีมวงออน 
๒๙

หนองเลิงเปอย
คือ พื้นที่แกมลิง

แหงเดียวในภาคอีสาน

ฎีกา หมายถึงอะไร
ใครรูบาง 

กรมชลประทาน
ซอมแซมฝายที่ชํารุด

หลงัจากน้ีชาวบานรวมกันทาํประชาคม ถวายฎีกา
ตอพระราชา เพ่ือขอความชวยเหลอืจากหนวยงานราชการ
เพ่ือขดุลอกเลงิเปอย ซึง่มพ้ืีนที่ขนาดใหญกวา ๘๐๐ ไร 

พรอมสรางประตรูะบายน้ําและระบบชลประทาน

ดินที่ ไดจากการขุดลอกหนองเลิงเปอยจะนําไปถม
ที่ดินของชาวบานโดยรอบใหมีระดับสูงขึ้น

ปองกันนํ้าทวม แต ในชวงแรกชาวบานตองเรียนรู
                      การปรับปรุงดินใหเหมาะใน
                   การปลูกพืชเสียกอน โดยมี
                       เจาหนาที่ ใหคําแนะนํา 

แผนที่ คือ
อาวุธสําคัญ
ในการพัฒนา

พื้นที่ 



๓๐

คนหนุมสาวมีงานทํา
ไมตองทิ้งบานไปหางาน

ในเมืองในหนาแลง

มีนํ้าสําหรับใช ใน   
การเกษตรที่เพียงพอมากขึ้น

มีแหลงประมงนํ้าจืดขนาดใหญ 

ผลผลิตการเกษตรดีขึ้น
มีการรวมกลุมการผลิต

แบบเปนรูปธรรม 

ชาวบานเกิด
ความสามัคคี
ชวยเหลือกัน

และกันในชุมชน

ชาวบานเจอ
ปญหานํ้าทวมนอยลง

ประโยชนจากการพัฒนา
หนองเลิงเปอย 

ผลผลิตจากหนองเลิงเปอย
นากินจังเลย ดูสิ



๓1

นอกจากการพัฒนาแหล�งนํ้า โครงการ
ยังส�งเสริมการทําอาชีพเลี้ยงตนเองของชาวบ�าน

ในด�านเกษตรกรรมต�างๆ มีการเฟ�นหา
“เกษตรกรหัวไว ใจสู�” เพื่อเป�นต�นแบบ

ในการทําเกษตรกรรมแบบทฤษฎีใหม�และปลูกพืช
ผสมผสานที่ได�ผลดีกว�าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

ศูนย�ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก�มลิงหนองเลิงเป�อย

 ต.สามัคคี อ.ร�องคํา จ.กาฬสินธุ�

 ๐๘๐ 1๒๒ ๐๖๐๘, ๐๘7 ๕๔๓ ๕๒1๕

 โครงการพัฒนาพื้นที่แก�มลิงหนองเลิงเป�อย อันเนื่องมาจาก

 พระราชดําริ ศูนย�ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก�มลิงหนองเลิงเป�อย  
การเดินทาง

สกัดสารไลแมลง
จากสมุนไพรในครัวเรือน

ทําปศุสัตว
เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู

เลี้ยงไก และเปดเทศ

การสรางโรงเรือน
ทําใหผักไมเสียหาย

แม ในหนาฝน

การปลูกพืชผสมผสาน ชวยใหมีผัก
และพืชผลกินในครัวเรือนตลอดป

มีมากพอก็นําไปขาย

มีการแบงพื้นที่เปนสวนตางๆ
ทํานาปลูกพืชไรพืชสวน

สวนที่อยูอาศัยและปศุสัตว

โรงเรือนที่ดัดแปลงจากวัสดุงายๆ
ชวยประหยัดเงินไดดวย



 เดิมพื้นที่ น้ีเป�นป�าโปร�ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ� 

ขาดแคลนนํ้า ปลูกพืชไม�ได�ผล ชาวบ�านยากจน มีการบุกรุก

ทาํลายป�าจนเกดิความแห�งแล�ง พระราชาเลอืกพืน้ทีแ่ห�งน้ีเพือ่

จัดตั้งเป�นสถานที่ศึกษา ทดลองและสาธิต การพัฒนาที่ดิน 

แหล�งน้ํา ฟ��นฟูป�า วางแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว�ให�

เกษตรกรและคนที่สนใจเข�ามาศึกษาค�นคว�า นําไปพัฒนา

อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได�แบบยั่งยืน  

๓๒

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

สนกุเรียนรูพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร

 เดิมพื้นที่ น้ีเป�นป�าโปร�ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ� 



๓๓

‘ฝายพอ’ หรือฝายตนนํ้าแหงนี้ 
พระราชาเคยเดินบนสันเขื่อนแคบๆ 

กางแผนที่ เรามาเดินตามรอย

พระราชาทีละก�าวกันดีกว�า

1…๒…๓ 



เดินเลนสุดสนกุ…
บนเสนทางศึกษาธรรมชาติ    

มีพันธุไม
๓๔๕ ชนดิ

สมุนไพรปา
๓๐๒ ชนดิ

และเห็ดปา
๑๘๕ ชนดิ

บนเสนทางยาว ๓ กิโลเมตร ใชเวลาเดิน
ประมาณ ๑ ชั่วโมงมีอะไรใหสนกุเรียนรูมากมาย

ที่นีย่ังเปนที่ดูแลและเพาะพันธุสัตวปา
เพื่อการอนรุักษดวย

กรงสัตวแบบเปด
บนสะพานทางเดินที่ทอดยาว

จะเจอห�าน หมูป�า และเนื้อทราย 

๓๔

รูไหม ? 
หมูปาชอบกินเม็ด
ยางพาราดวยนะ

เด็กๆ รูไหม ?
เนื้อทรายและกวาง 

ตางกันอยางไร



          ดานปาไม
ปลูกป�า ๓ อย�าง ได�ประโยชน� ๔ อย�าง 

 • ไม�เศรษฐกิจหรือไม�สร�างบ�าน

 • ไม�ใช�สอยหรือไม�โตเร็ว

 • ไม�กินได� พืชผลต�างๆ

 • ช�วยอนุรักษ�ดินและนํ้า

ตะลุยพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน   

นั่งรถรางเที่ยวชมศูนย
พรอมฟงบรรยายเจาหนาที่

มาดูการทํางานพัฒนาของศูนย 
๙ ดานแหงนีต้ามแนวคิด

ของพระราชากันเถอะ

จัดหานํ้า ฟนฟูปา พัฒนาอาชีพ
เปนตนแบบของภาคอีสาน

 ต�นยางนา ราชาแห�งป�า เพราะเป�นไม�ที่ให�ประโยชน�มาก ทั้งให�ร�มเงา 

รักษาสิ่งแวดล�อม มีราคาทางเศรษฐกิจ เติบโตได�ดีในสภาพดินทุกชนิด 

มาดูการทํางานพัฒนาของศูนย 
๙ ดานแหงนีต้ามแนวคิด

มาดูการทํางานพัฒนาของศูนย 
๙ ดานแหงนีต้ามแนวคิด

มาดูการทํางานพัฒนาของศูนย 

ของพระราชากันเถอะ

๓๕

 รูไหม ?
ปาเปยก
  คืออะไรนะ

การสรางปาเปยก
เปนวิธีที่ชวยปองกันไฟปาไดดี

ตามที่พระราชาบอก

นํ้าซาง คืออะไรนะ
ใช�เรียกบ�อขุดเพื่อนํานํ้า

มาใช�ในสมัยก�อน 

ดานแหลงน้ํา สร�างฝายชะลอน้ําใน
ลําน้ํา ช�วยสร�างความชุ�มช้ืนให�แก�ป�า 

สร�างอ�างเก็บน้ํา เช�น อ�างเก็บน้ําห�วย

ตาดไฮใหญ�และอ�างอืน่ๆ รวม 1๕ แห�ง 

เอาน้ํามาใช�ประโยชน�ในครัวเรือนและ

การเกษตร



 “ปลูกป�าในใจคน” หาอาสาสมัครพิทักษ�ป�าอย�าง “ราษฎรรักษาป�า” 

เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันไม�บุกรุกทําลายป�าและฟ��นฟูป�าให�กลับมาสมบูรณ�

 หมดูาํภพูาน มขีนาดกะทดัรัด 

ลูกดก มันน�อยและเน้ือแดงมาก 

นิยมนําไปทําหมูหัน

 โคเน้ือภพูาน เป�นโคสายพนัธุ�ทีด่ทีีส่ดุในการ

ผลิตโคขุน เนื้อนุ�มกว�าโคสายพันธุ�อื่น เพราะมี

ไขมันแทรก เหมาะนําไปทําสเต็ก

 ไก�ดาํภพูาน หน�าตา

คล�ายไก�พืน้เมอืง มขีนดาํ 

กระดกูดาํ

ดานการเกษตร ฝ�กอบรมเกษตรกรทาํเกษตรผสมผสาน
ประยุกต�จากเกษตรทฤษฎีใหม�ของพระราชา ทั้งปลูกข�าว

พืชไร� พืชสวน ยางพารา หม�อนไหม และเพาะเห็ด 

๓๖

 รูไหม ?
ปาเปยก
  คืออะไรนะ

นํ้าซาง คืออะไรนะ
ใช�เรียกบ�อขุดเพื่อนํานํ้า

มาใช�ในสมัยก�อน 

ดานปศสุตัว เน�นการเลีย้งสตัว�ทีม่ี
สายพันธุ�เหมาะสม เลี้ยงง�าย ขายได�

ราคา ทนทานต�อโรค

 ๓ ดํามหัศจรรย
ของภูพาน

มีอะไรบางนะ



สงเสริมการเกษตร สนิค�า
แปรรูปข้ึนช่ือของทีน่ี่ มทีัง้ 

วุ�นเส�นจากถัว่เขยีวและ

ถัว่พุ�มดาํ สนิค�าจากอ�อย

และธัญพชื มไีอศกรีม

ข�าวฮางด�วยนะ 

ศกึษา พัฒนา ปรับปรุงดนิ การใช�ปุ�ยพืชสด

และการใช�หญ�าแฝก เพื่อแก�ป�ญหาดินเค็ม 

ศกึษาและพัฒนาสาธารณสขุ 
 ให�บริการนวดตัว นวดฝ�าเท�า เพื่อ

สขุภาพ สอนทาํผลติภณัฑ�จากสมนุไพร 

เช�น ยาหม�อง เทียนตะไคร�หอม

ไอศกรีมข�าวฮาง จากงานศึกษา
และพัฒนาด�านข�าวศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๓7

ลองใหอาหาร
ปลาคารฟดวยขวดนม

   ไดนะ



ดานประมง เพาะพันธุ�สัตว�นํ้าด�วย

สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
อตุสาหกรรม
ในครัวเรือน
การทําผ �าย �อมคราม คือ

ของดีของที่น่ี ทําเป�นสินค�า

ต�างๆ ทั้ง เสื้อผ�า กระเป�า 

ผ�าขาวม�า ผ�าห�ม  

การใช�น้ําอย�างจํากัด เช�น เลี้ยงปลาดุกในบ�อ

ซีเมนต� เลี้ยงกบในคอนโดที่ทําจากยางรถยนต� 

เลี้ยงสัตว�ผสมผสานในบ�อเดียวกัน การแปลง

เพศปลานิล

๓๘

นองกบอยู ในนี้
มี ใครใจกลา

ลองจับนองกบ
บางนะ



กรงสัตวปด
มีไก�ฟ�าพญาลอ ไก�ป�าภูเขา นกยูง 

ไก�ฟ�าหลังขาว ไก�ฟ�าสีทอง ไก�ฟ�าเลดี้ 

ไก�ฟ�าหลังเทาแข�งแดง ฯลฯ

สวยๆ ทั้งนั้นเลย

๓๙

ทําไมหาน
ชอบรอง

สงเสียงดังนะ 

เสียงรองของนก
ที่ ใชสื่อสารกันมี ๒ แบบ
• ร�องเพลง โดยตัวผู�จะร�องในฤดูผสมพันธุ�

เป�นเสียงสูงๆ ตํ่าๆ เพื่อดึงดูดตัวเมีย 

• ร�องดังติดต�อกันเป�นการร�องเตือนภัยหรือ

เรียกเพื่อนมาช�วยไล�ศัตรู 

เด็กๆ สงสัยไหมทําไมนกหรือไกฟา
ตัวผูจึงมีสีสันสวยงามกวาตัวเมีย



ในศูนยฯ ภูพาน มีสัตวมากมายหลายชนดิ
มาตามหาบรรดาสัตวกันเถอะ

๔๐
เด็กๆ ชอบสัตวตัวไหนบาง

เพราะอะไรนะ



๔1

เด็กๆ ไดเจอ
สัตวอะไรบางนะ 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 บ�านนานกเค�า ต.ห�วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร

 เป�ดวันจันทร�-ศุกร� ๘.๓๐-1๖.๓๐ น.

 (๐๔๒) 7๔7๔๕๘-๙

 www.roral.rid.go.th/phuphan
การเดินทาง



โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตว
ตามพระราชดําริ อ.ดานซาย จ.เลย

 จากพืน้ทีส่าธารณะในอาํเภอด�านซ�าย จงัหวดัเลย สงวนไว�สาํหรับเลีย้งสตัว� 

จํานวน 1,๒๐๐ ไร� พระราชามองเห็นประโยชน�ของที่ดินและการเลี้ยงสัตว� จึง

ให�พัฒนาเป�นศูนย�สาธิตด�านปศุสัตว� เพื่อส�งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว� เป�นการ

เพิม่รายได�ให�แก�ชาวบ�าน รวมถงึสาธติและอบรมการทาํเกษตรผสมผสานควบคู�

ไปกับการเลี้ยงสัตว� ต�อมาเจ�าหญิงนักพัฒนาสานต�อด�วยแนวคิดให�เลี้ยงสัตว�ที่

จาํเป�นและเหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่รวมถงึขยายพนัธุ�เพือ่ส�งไปยงัโครงการอืน่ๆ 

ของพระราชาที่ยังขาดแคลน

๔๒

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

เรียนรูเลี้ยงสัตว
เกษตรผสมผสาน
เรียนรูเลี้ยงสัตว
เกษตรผสมผสาน



๔๓

ปศุ หมายถึง สัตวที่คนนํา
มาเลี้ยงไว ใชงาน เชน วัว ควาย มา

รวมถึงสัตวที่เลี้ยงเอาไวกิน
เชน หมู ไก เปด



โรงเรือนพอไกแมไก 

๔๔

เห็ดเปนพืช
เศรษฐกิจ

ที่ขายไดราคาดี

ในฟารมของพระราชามีอะไรบางนะ
พรอมสํารวจกันหรือยัง 

ข�อดีของ ๒ พันธุ�นี้คือ
เลี้ยงง�าย ต�านทานโรคดี

พ�อไก�พันธุ�
โรดไอแลนด�เรด

แม�ไก�พันธุ�ไทย
บาร�พลีมัธร็อค

ลูกไก�ไข�
กรมปศุสัตว�

ปลูกหญ�ากินนี หญ�าเนเป�ยร� หญ�ารูซี่ 
ถั่วลิสงเถา ถั่วฮามาต�า ถั่วท�าพระสไตโล 

และขยายพันธุ�อ�อยอาหารสัตว�

แปลงพืชอาหารสัตว

โรงเรือนเพาะเห็ดและ
ศูนยการเรียนรูเรื่องเห็ด

แปลงสาธิตการผลิตและ
การใชแปลงหญา

เลี้ยงไกไขเล็ก
ฮอรนขาวหงอนจักร

เพื่อเอาไขไก

แจกจ�ายเช้ือเหด็ให�แก�ทีเ่ข�าร�วมโครงการ
จดัตัง้กลุ�มเกษตรกรเพาะเหด็
ผลติเหด็ทีม่คีณุภาพส�งตลาด  

นํามาเป�นอาหารสัตว�ต�างๆ 
ส�งเสริมอาชีพประมงเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ปล�อยพันธุ�ปลานํ้าจืดในอ�างเก็บนํ้า เช�น 
ปลาสร�อยขาว ตะเพียนขาว กระแห 

ตะเพียนทอง ปลาแกง 

ศนูยเรียนรู และเพาะเลีย้งสตัวน้ํา

คอกวัวและสัตวอื่นๆ เชน แพะ หมู



๔๕

ลกูหมอนหรือมลัเบอรร่ี
อรอยและมปีระโยชน

ดูลูกเจี๊ยบสิ
นารักจังเลย

แพะ
ชอบกินอะไรนะ 

ใครรูบาง 

โครงการศูนย�พัฒนาปศุสัตว�ตามพระราชดําริ

อ.ด�านซ�าย จ.เลย

 ๐ ๔๒๘1 ๐๔๙7

 ศนูย�พฒันาปศสุตัว�ตามพระราชดาํริ

 อ.ด�านซ�าย จ.เลย 
การเดินทาง

เลี้ยงไกและเก็บไกไข

ลองเลี้ยงนองแพะ

กิจกรรมนาสนกุที่เด็กๆ ลงมือทําได

สงเสริมการปลูกพืชตางๆ 

ผลิตและขยายพันธุ�พืช
อโวคาโด ผักชีลาว ผักหวานบ�าน

ผลิตและขยายพันธุ�ไม�ผล
เศรษฐกิจ ได�แก� แมคคาเดเมียนัท 

กระท�อน พลับ ท�อ และบ�วย

ปลูกกาแฟพันธุ�อราบิกา
อบรมหลักสูตรการปลูกกาแฟ

ในสภาพร�มเงา

แปลงไม�ผลเมืองหนาวและไม�ผล
พื้นเมือง พลับ สาลี่ม�อนไข� 

มะปรางหวาน และสตาร�แอปเป�ล

มูลของสัตวนํามา
ทําปุยได ชวยประหยัด
ไมตองซื้อปุยสําเร็จ



 ในอดีต ประชาชนสองข�างลําน้ํากํ่าประสบป�ญหาน้ําท�วมพื้นที่

การเกษตรในช�วงหน�าฝน และขาดแคลนน้ําใช�ในช�วงหน�าแล�ง ซํ้าซาก

แบบน้ีทุกป� พระราชาทรงช�วยชาวบ�านด�วยการคิดพัฒนาลุ�มน้ําก่ําและ

ระบบชลประทาน ทรงวาดโครงร�างโครงการพัฒนาลุ�มนํ้ากํ่าขณะนั่งอยู�

บนเครื่องบินแล�วมองลงมา ให�สร�างประตูระบายนํ้าเล็กๆ โดยลดขนาด

ความสงูลงมา เจรจากบัชาวบ�านทีพ่ืน้ทีถ่กูน้ําท�วมให�มกีารเกบ็กกัน้ําเอา

ไว�ในร�องนํ้า แล�วให�ประชาชนสูบเอาไปใช�เอง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นครพนม-จ.สกลนคร

๔๖

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

เรียนรูการแกปญหาเรื่องนํ้าจากพระราชา

โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา



ประตูระบายนํ้า
มีประโยชน
อยางไรนะ ๔7



พัฒนาหนองบึง

ขนาดใหญ

แหง

สรางประตูระบายน้ำ

แหง

สรางระบบสงน้ำชลประทาน

ดวยสถานีสูบน้ำไฟฟา

แหง

๔๘

ระบบสงนํ้า เพื่อสงนํ้า
สูพื้นที่ทําเกษตร

อันแหงแลง 

มีการบริหารจัดการนํ้าที่ดี

บริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้า
 ให�มีน้ํากนิน้ําใช�เพยีงพอ นําไปผลติน้ําประปาดบิ 

ใช�ในการเกษตร อตุสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ

บริหารจัดการนํ้าในแตละสถานสีูบนํ้า
 เพื่อลดความขัดแย�ง แย�งนํ้า จัดตั้งคณะกรรมการ

การใช�นํ้า ทุกคนจะได�ใช�นํ้าอย�างทั่วถึง

สวนหัว คือ หนองหาน ตนกําเนดิลํานํ้ากํ่า
สวนกระดูกสันหลัง คือ ลํานํ้ากํ่า

ขอที่เปนปลอง คือ อาคารบังคับนํ้า
ขอบลาํตวั คือ คลองระบายน้ําที่คูขนานไปกับลาํน้ําก่ํา 

พระราชาใชการคิดอยางมีระบบ ศึกษาเกี่ยวกับนํ้า
อยางลึกซึ้งสูการแกไขอยางเปนขั้นตอน

สรางระบบสงน้ำชลประทาน

ดวยสถานีสูบน้ำไฟฟา

มีการบริหารจัดการนํ้าที่ดี

บริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้า

คือ หนองหาน ตนกําเนดิลํานํ้ากํ่า

 คือ คลองระบายน้ําที่คูขนานไปกับลาํน้ําก่ํา คือ คลองระบายน้ําที่คูขนานไปกับลาํน้ําก่ํา

ประตูระบายนํ้า
เพื่อเก็บกักนํ้าและ
บรรเทาภัยนํ้าทวม



๔๙

หนองนํ้าขนาดใหญ
ใชเปนพื้นที่แกมลิง

เก็บนํ้า 

เด็กๆ จะประหยัดนํ้า
ไดอยางไรบาง

เมื่อเกษตรกรมีนํ้าใชเพียงพอ

สงเสริมใหชาวบาน เกษตรกร
และทุกหนวยงานใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ปลูกขาวนาปไดผลดี

ทํานาขาวเมาสราง
ผลผลิตขึ้นชื่ออยาง

ขาวเหนยีวพันธุ ๓ เดือน
ของดีโอทอปชุมชน

นอกจากนีย้ังมีการสนับสนนุ
เกษตรกรตัวอยางใหเปนตน

แบบและ สงตอความรูสู
เกษตรกรคนอื่นตอไป

ปลูกพืชไรงอกงาม
ไมวาจะเปนมะเขือเทศ

แตงโม ถั่วเขียว ขาวโพด

โครงการพัฒนาลุ�มนํ้ากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 บ�านโนนสงัข� ต.ธาตพุนม อ.ธาตพุนม 

 จ.นครพนม

 ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๖๖

 www.rid.go.th/royalproject

 namkamproject.com การเดินทาง



โครงการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน
อางเก็บนํ้าหวยคลาย

เรียนรูการจัดการนํ้า ปรับปรุงดิน สูอุดรโมเดล

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.อุดรธานี 

ที่นี่เคยเป�นแค�ฝายทดนํ้าขนาดเล็กรองรับนํ้าที่ไหลมาจากร�องนํ้าธรรมชาติ

ในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าภูพานเก�า - ภูพานคํา หน�าแล�งนํ้าในลําห�วยจะแห�งขอด 

ไม�มีนํ้าไหลลงสู�ฝาย ไม�มีระบบส�งนํ้า ต�องรอหน�าฝนที่นํ้าล�นไหลลงสู�ลําห�วย

ชาวบ�านจึงจะสูบนํ้ามาใช�งานได� เพราะขาดแคลนนํ้า การปลูกข�าวและพืชหลังนาได�

ผลผลิตไม�ดี ชาวบ�านออกไปหางานที่อื่นทํา พระราชารู�ถึงป�ญหาและทรงห�วงใย

จึงให�หน�วยงานราชการช�วยเหลือ พัฒนาอ�างเก็บนํ้าห�วยคล�าย เพื่อให�ชาวบ�านมี

นํ้าใช� พึ่งพาตนเองได�แบบยั่งยืน และส�งต�อความรู�ให�แก�เกษตรกรพื้นที่อื่นด�วย

๕๐

µÃÒ»ÃÐ·Ñº
โครงการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน

อางเก็บนํ้าหวยคลาย

เรียนรูการจัดการนํ้า ปรับปรุงดิน สูอุดรโมเดล
โครงการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน
เรียนรูการจัดการนํ้า ปรับปรุงดิน สูอุดรโมเดล
โครงการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน

µÃÒ»ÃÐ·Ñº



โครงการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน
อางเก็บนํ้าหวยคลาย

พระราชาใหพัฒนาปรับปรุง
อางเก็บนํ้าเดิมที่ยัง

ใชประโยชนไดไมเต็มที่ 

๕1



หน�วยราชการพบผู�นํา
ชุมชน ทําความเข�าใจ
เรียนรู�วิถีชีวิตชาวบ�าน คัดเลือก

อาสาสมัครไปอบรม 
พัฒนา ดูงาน เพื่อกลับ
มาถ�ายทอดสู�ชุมชน

จัดลําดับความสําคัญ
สิ่งที่ชาวบ�านต�อง

ช�วยเหลือกันเพื่อแก�ป�ญหา

คัดเลือก
ชาวบ�านไปดูงาน
ในพื้นที่ตัวอย�าง

ประชุม

ชาวบ�าน

สํารวจและ

วิเคราะห�ข�อมูล 

 (ไม�มกีารจ�างเหมา แต�สนับสนุน
วสัดอุปุกรณ�และความรู�)

๕๒

ชาวบ�านรวมตัวกันจัดตั้งกลุ�ม เช�น 

กองทุนเมล็ดพันธ�ข�าว กองทุนพืชผัก

สวนครัว กองทุนกลุ�มผู�ใช�นํ้า  

แกไขปญหาและพัฒนา
พื้นที่อางเก็บนํ้าหวยคลาย หัวใจสําคัญในการพัฒนา

ตามศาสตรพระราชา
เขาใจ เขาถึง พัฒนา



ปรับปรุงดินให�มีธาตุอาหาร
ด�วยการปลูกพืชก�อนนา เพื่อ
เพิ่มปุ�ยในดิน และสร�างราย

ได�เสริมจากการทํานา 

ส�งเสริมปลูกพืช ๓ ระดับ 

พืชชั้นสูง พืชชั้นกลาง 

และพืชกินหัว 

ส�งเสริมการทําปศุสัตว�

เลี้ยงหมูเหมยซาน หมูจินหัว 

เกษตรกรในพื้นที่เกิดการพัฒนาจนเข�าสู� “อุดรโมเดล”
กลายเป�นต�นแบบเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในภาคอีสานต�อไป

และเลี้ยงปลากิน

พืชในสระนํ้า

๕๓

โครงการบริหารจัดการนํ้าอย�างยั่งยืน

อ�างเก็บนํ้าห�วยคล�ายอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ต.กุดหมากไฟ

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 www.rdpbproject.com การเดินทาง

การพัฒนาแหลงน้ํา

สงเสริมพัฒนาเกษตรกรแปลงตนแบบ

 ปรับปรุงฝายทดนํ้าสูอางเก็บน้ําหวยคลาย
โดยเสริมประสิทธิภาพในการระบายนํ้า ๒ ทาง 

• ทางระบายนํ้าล�น Spill Way 

• ผันนํ้าจากอาคารระบายนํ้าด�วยท�อ PVC โดยมีชาวบ�านเป�นอาสาสมัครเป�ดวาล�วนํ้า 

เพื่อให�นํ้าไหลสู�แปลงเกษตกรอย�างทั่วถึง

เพื่อให�นํ้าเข�าคลองซอย (ก�างปลา) กระจายนํ้าเข�า
แปลงเกษตรของชาวบ�าน 

พืชกินหัวที่เด็กๆ
รูจักมีอะไรบาง

เป�ดวาล�วใหญ�

ให�นํ้าไหลเต็มท�อ

เป�ดวาล�วเล็กตัวแรก ป�ดวาล�วเล็กตัวถัดไป



 พระราชามีความรอบรู�ในเร่ืองเข่ือน น้ํา และกระแสไฟฟ�า เพราะ

ศกึษามาเป�นอย�างด ีพระราชามองการณ�ไกลในการใช�พลงังานน้ําให�เกดิ

ประโยชน�กับประชาชนทุกกลุ�ม ทั้งเกษตรกร ผู�ใช�ไฟฟ�า คนที่ได�รับผล

กระทบจากน้ําท�วม เข่ือนหลายแห�งในประเทศไทยที่สร�างตามแนวคิด

พระราชาจงึแก�ป�ญหาและมปีระโยชน�หลายอย�าง เรียกว�าเข่ือนเอนกประสงค� 

 เมื่อพระราชา พระราชินี และเจ�าหญิงอุบลรัตน� เดินทางมาร�วมงาน

เพื่อเป�ดเขื่อน พระราชาจึงตั้งชื่อเขื่อนแห�งนี้ว�า “เขื่อนอุบลรัตน�”

๕๔

µÃÒ»ÃÐ·Ñº
เยี่ยมชมแหลงผลิตไฟฟาพลังงานนํ้า

แหงแรกของอีสาน
เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน 

เยี่ยมชมแหลงผลิตไฟฟาพลังงานนํ้า
แหงแรกของอีสาน



๕๕

เขื่อนอุบลรัตนเปนเขื่อน
อเนกประสงคแหงที่สอง

ของประเทศไทย และเปนเขื่อน
ผลิตไฟฟาพลังงานนํ้า
แหงแรกของภาคอีสาน



เขื่อนอุบลรัตนเปนเขื่อนเอนกประสงคแหงที่สองของไทยถัดจาก
เขื่อนภูมิพล ตัวเขื่อนเปนหินถมแกนดินเหนยีว ยาว ๘๘๕ เมตร 

สูง ๓๒ เมตร สันเขื่อนกวาง ๖ เมตร อางเก็บนํ้ามีความจุ 
๒,๒๖๓ ลานลูกบาศกเมตร ผลิตไฟฟาได ๕๕ ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง

๕๖

เรื่องนารูเกี่ยวกับเขื่อนอุบลรัตน

เขื่อนเอนกประสงค
หมายความวาอยางไร

รูไหมนะ



•สนามกอล�ฟ

•ลํานํ้าพอง

•โรงไฟฟ�า

•ร�านอาหาร
เรือนพานคํา

•สันเขื่อน

•บ�านพักรับรอง

•เรือนอีสาน

•ไดโนเสาร�

•สถานพยาบาล

•คลับเฮ�าส�

๕7

บริเวณที่สรางเขื่อน
มีลักษณะภูมิประเทศเปนแมนํ้า

ที่ ไหลผานชองเขาทั้งสอง ระหวาง
เทือกเขาภูเกา และเทือกเขาภูพานคํา
    แมนํ้าพอง มองดูเหมือนถูกหนบี
ชาวบานจึงเรียกวา “เขื่อนพองหนบี”



ผลิตกระแสไฟฟา

เปนแหลงประมงขนาดใหญจากอาง
เก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน และเปนแหลง

นํ้าจืดที่ ใหญที่สุดในอีสาน
มีปลามากมายหลายชนดิ ทั้งปลาสวาย
ปลานลิ ปลากระมัง ปลาสรอยขาว

เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ยามเย็นวิวบนสันเขื่อนสวยงามมาก 

ปองกัน
การเกิดนํ้าทวม

เปนเสนทาง
สัญจรทางนํ้า

ชวยใหชาวอีสานเหนือ
มีนํ้าใช ในการเกษตร
อยางเพียงพอตลอดป

๕๘

เด็กๆ คิดวาพลังงานนํ้า
ทําใหเกิดกระแสไฟฟา

ไดอยางไร 

ประโยชนของเขื่อนแหงนี้
มีอะไรบาง ไหนดูซิ  



สระบัว
นานาพันธุ

อาคาร
ประชาสัมพันธ

รานคา
สหกรณ กฟผ.

เสนทางศึกษา
ธรรมชาติเขานอย

โครงการอนรุักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

รานอาหาร
เรือนพานคํา

๕๙

ตะลุย
จุดทองเที่ยวนาสนใจ
รอบเขื่อนอุบลรัตน 

ระหวางเดินอยาลืมสูด
อากาศบริสุทธิ์กันนะ

สวนเขื่อนอุบลรัตน

สันเขื่อน



วากันวาหลายลานปกอน
    ดินแดนอีสานมีไดโนเสาร
 จํานวนมากอาศัยอยู
เด็ก ๆ วาจริงไหม ประติมากรรม

ลูกยางนา

ประติมากรรมไดโนเสาร  

ลาน
เอนกประสงค

สวนสุขภาพ

สะพาน ๕๐ 

รานอาหาร
เรือนพานคํา

๖๐

ใครเคยเห็นลูกยางนาบาง
เอามาเลนเปนเครื่องรอน
หรือเรือบินดูสิสนกุจัง

จากระเบียงร�านอาหารสามารถมองออกไป

เห็นวิวกว�างไกลอันสวยงามของเขื่อน 

สวนเขื่อนอุบลรัตน



วากันวาหลายลานปกอน
    ดินแดนอีสานมีไดโนเสาร
 จํานวนมากอาศัยอยู
เด็ก ๆ วาจริงไหม 

๖1

มีวังมัจฉา
สําหรับให�เด็กๆ และครอบครัว

สนุกและอิ่มใจในการให�อาหารปลาด�วย 

ปลายสุดสันเขื่อนเป�นที่ตั้งของ
ศาลาพระพุทธสิริสัตตราช
หรือหลวงพอเจ็ดกษัตริย

ที่ชาวอีสานให�ความเคารพนับถือ

เป�นสัญลักษณ�แห�งฝนและความร�มเย็น 

ใกล�ๆ กันมีศาลาเป�น กุฏิหลวงตามหาบัว
และเสนทางเดินจงกรมของท�านในอดีต 

จากศาลาพระพุทธสิริสัตตราช เมื่อมองออกไป
บนเขาเหนืออ�างเก็บนํ้าจะเห็นพระพุทธรูป
สีขาวองค ใหญ วัดพระบาทภูพานคํา

อยู�บนยอดเขาฝ��งตรงข�าม 

จุดท�องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห�ง

ใกล�ๆ เขื่อนอุบลรัตน� คือ 
ชายหาดบางแสน ๒

ซึ่งอยู�อีกด�านหนึ่งของเขื่อน

ลักษณะมีหาดทรายยาว

มีร�านอาหารของชาวบ�าน

และหาดให�ลงเล�นนํ้าคลายร�อน   



การผลิตไฟฟาพลังนํ้า คือ การเปลี่ยนแปลง
สถานะพลังงานของนํ้าจากพลังงานศักย

ใหกลายเปนพลังงานไฟฟา อาศัยความแตกตาง
ของระดับนํ้าเหนือเขื่อนและทายเขื่อน 

นํ้าจากเขื่อน

ทอสงนํ้า
กังหันนํ้า

 เครื่องกําเนดิไฟฟา

๖๒

พลังงานศักย
หมายถึงอะไรนะ

โรงผลิตไฟฟาเขื่อนอุบลรัตน 



๖๓

การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ที่ทําการเขื่อนอุบลรัตน�  

 เป�ดทุกวัน 7.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

 ๐ ๔๓๔๔ ๖๒๓1, ๐ ๔๓๒๒ ๔1๒๙ ต�อ ๒๘๖๔
การเดินทาง

การเดินทาง

ฝูงปลา

ชาวนายิ้มแยมเกี่ยวขาว

บานเรือนเปดไฟฟา

คนนั่งเรือ

นักทองเที่ยวเลนนํ้าในหวงยาง  

เด็กกินไอศกรีม

คนตกปลา

วิศวกร
เด็กอานหนังสือ

ใชโคมไฟ 

จงวงกลมรอบรูปที่เกี่ยวของ
กับประโยชนที่เกิดจากเขื่อนอุบลรัตน



 ในอดตีเมือ่มกีารสร�างเข่ือนอุบลรัตน� มีการอพยพชาวบ�าน ๔ หมู�บ�าน

มาอยู�ในพื้นที่ แต�เนื่องจากบริเวณนี้เป�นพื้นที่ใต�เขื่อน จึงไม�ได�ใช�นํ้าจาก

เขื่อน ทั้งเป�นพื้นที่อับนํ้าฝน  ขาดระบบชลประทาน  ทําให�ชาวบ�านปลูก

พชืได�ยากเพราะมน้ํีาไม�เพยีงพอ หน�วยงานราชการและมหาวิทยาลยัเข�า

ช�วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่จัดหาแหล�งน้ํา ส�งเสริมอาชีพเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพยีงตามศาสตร�พระราชา ส�งเสริมชุมชนรวมกลุ�มพึง่ตนเอง 

เน�นให�ชาวบ�านมีส�วนร�วม เพื่อพัฒนาให�เกิดชุมชนเข�มแข็ง

๖๔

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

ไปดูการพัฒนาชุมชน
  โครงการพัฒนาและจัดหานํ้า

ใน ต.ทุงโปง จ.ขอนแกน

ไปดูการพัฒนาชุมชน
  โครงการพัฒนาและจัดหานํ้า  โครงการพัฒนาและจัดหานํ้า

ไปดูการพัฒนาชุมชน
  โครงการพัฒนาและจัดหานํ้า

ไปดูการพัฒนาชุมชน



๖๕

การพัฒนา
ตามแนวคิดพระราชา 

คือเขาใจ เขาถึง พัฒนา 



หลักการพัฒนาชนบทอยางยั่งยืน
ครัวเรือนพึ่งตนเอง

๖๖

วางแผนงาน

เริ่มตน
ทําความเขาใจ
กับชาวบาน

ศาสตรของพระราชา
“ระเบิดจากขางใน”

เพื่อใหชาวบานมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา

เชื่อมโยงความรู
ศาสตรพระราชาและ
เติมความรูตางๆ

วิเคราะหและ
คนขอมูล จนเกิด

ความเชื่อมั่น

ลงมือทํา
ตามแผน

กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล

เชื่อมโยงความรู

หนวยงานชวยจัดหาแหลงนํ้า ระบบชลประทานเพื่อใหชุมชนมีนํ้าใช
เพียงพอและประโยชนรอบดานตลอดป 

 ส�งเสริมอาชีพการเกษตร ให�ความรู�เพือ่สร�าง

ผลผลติทีม่คีณุภาพมากข้ึน รวมกลุ�มขายผลผลติ 

แบ�งหน�าทีใ่นกลุ�ม จดัสรรผลประโยชน�แก�สมาชิก  ช�วยจัดหาแหล�งรับซื้อผลผลิต 
ประสานงาน ประเมินผล  

ชุมชนรวมกลุมพึ่งตนเองได
ออกสูภายนอก เชื่อมโยงแหลงทุน

องคความรู และเทคโนโลยี
 ส�งเสริมอาชีพการเกษตร ให�ความรู�เพือ่สร�าง ส�งเสริมอาชีพการเกษตร ให�ความรู�เพือ่สร�าง
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 ในการปรับปรุงฝาย ชาวบาน
จะลงมือทํากันเอง โดยไมมีคา
ตอบแทน ฝายที่ ได แข็งแรง 
ประหยัดเงิน และเกิดความ
หวงแหนในชุมชน ชวยกันดูแล

รักษา ในการผนัน้ํามา
ใช จะมีการตกลงกัน
ตามตารางภายใน
ชุมชน เพ่ือประโยชน
แบบทั่วถึง 

พระราชาบอกวา “นํ้าคือชีวิต”
นํ้าดี + ดินดี + องคความรู

=
เกษตรยุคใหมแบบยั่งยืน 

การจัดหานํ้าในทุงโปง

• ปรับปรุงคลองสงนํ้า
• สรางฝายใหม
• ซอมแซมฝายที่มี
• ตัดทอสงนํ้ารูปตัววจีากคลองสงนํ้า 
 เพื่อใหไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในการปรับปรุงฝาย ชาวบาน ในการปรับปรุงฝาย ชาวบาน
จะลงมือทํากันเอง โดยไมมีคา
 ในการปรับปรุงฝาย ชาวบาน
จะลงมือทํากันเอง โดยไมมีคา
 ในการปรับปรุงฝาย ชาวบาน

พระราชาบอกวา “นํ้าคือชีวิต”พระราชาบอกวา “นํ้าคือชีวิต”



ในแปลงสาธิต “แปลง
ร�างสร�างตัว” มีการปลกู
กล�วยน้ําว�า กล�วยหอม
ทอง ให�เป�นพืชพี่เลี้ยง 
ในสระเลี้ยงปลาดุก

แปลงผักลดรายจ�าย เน�นปลูกผัก
อนิทรีย� การปลกูผักสาํหรับสงัคม
ผู�สูงวัย ปลูกดอกไม�กินได� 

ป�าชุมชน ปลกูไม�ยนืต�น 
ยางพารา ยูคาลิปตัส 

ในศูนยประสานงานโครงการพัฒนา
และจัดหานํ้าในตําบลทุงโปง มีอะไรบางนะ

อาคาร
สํานักงาน

แปลงรางสรางตัว

หองนํ้า

แปลงผักลดรายจาย

โรงปศุสัตว

ที่พัก
นักศึกษา

ศาลากลาง
บา้นโนนสะอาด

เสาหลักบาน

ปาชุมชน

โรงเพาะกลา

๖๘

โรงปศุสัตว� 
เลี้ยงไก�พื้นเมือง 
เลี้ยงโคหลุม

พืชหลังนาที่ ใชนํ้านอย มีอะไรบาง

มันสําปะหลัง ขาวโพดหวานฟกทอง ขาวโพด
เลี้ยงสัตว

ออย

ใครรูบางพืชพี่เลี้ยง
มีหนาที่อะไร



ผลลัพธจากพัฒนาชุมชน
ศาสตรพระราชา

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ชาวบาน เกษตรกร
  มีความสุขในการเก็บ
        ผลผลิตที่มากขึ้น 

มีการนําเกษตรทฤษฎี ใหมมาใช 
ทั้งการขุดสระประจําไรนา
การปลูกพืชผสมผสาน 

สงเสริมการทํา
นํ้าสมควันไม ในการ
ไลแมลงและศัตรูพืช

แบบธรรมชาติ 

สงเสริมการปลูกพืชอินทรีย
ดีตอดิน ดีตอคนปลูก

ดีตอคนกิน ดีตอสิ่งแวดลอม 

เชื่อมโยงความรู

การรวมกลุมของชุมชน ชวยลดปญหา
ถูกโกง เอาเปรียบจากพอคาคนกลาง

ไดเรียนรูกลไกลตลาดและ
การปรับปรุงการผลิต 

ชาวบาน เกษตรกร

        ผลผลิตที่มากขึ้น 

๖๙

ศูนย�ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหานํ้าใน ต.ทุ�งโป�ง

อ.อุบลรัตน� จ.ขอนแก�น

 โครงการพัฒนาและจัดหานํ้าใน ต.ทุ�งโป�ง อ.อุบลรัตน�

 จ.ขอนแก�น
การเดินทาง
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ภาคเหนือตอนบน

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคเหนือตอนล�าง

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคใต�ฝ��งตะวันออก

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

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

สรางสรรคโดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคใต�ฝ��งตะวันตก

ทอง ๙ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีชีวิต เสนทางเรียนรู “ตามรอยพระราชา”

ภาคกลาง

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

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

ภาคตะวันออก

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

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

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

ภาคตะวันตก
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หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

“The King’s Journey” Learning Passport

สร�างสรรค�โดย 

สํานักงานส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 1๓ ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1๐๔๐๐

โทรศัพท�  ๐ ๒๖1๙ 1๘11

เว็บไซต� www.qlf.or.th

วิเคราะห�เนื้อหา

นายเฉลิมพร พงศ�ธีระวรรณ

ครูรางวัลสมเด็จเจ�าฟ�ามหาจักรี ประจําป� ๒๕๕๘

ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ�    

หัวหน�าโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส�งเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสร�างสรรค�และการคิดวิเคราะห�

ผลิตงานโดย

บริษัท รักลูกกรุ�ป จํากัด 

กลุ�มบริษัท อาร�แอลจี (รักลูก เลิร�นนิ่ง กรุ�ป)

พิมพ�ครั้งที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐

จํานวน  พิมพ� 1๐,๐๐๐ เล�ม



พระราชา
ไมไดมีแต ในนิทาน

สนุกคิด
สนุกรู
Heart

Hand

Head
สนุกทำ

เตรียมตัวเดินทางไป
ในดินแดนแหงการเรียนรู

ของพระราชา

เตรียมตัวไปเรียนรู ใหเต็มอิ่ม

เตรียมใจไปสนุกใหเต็มที่

เตรียมถามไดทุกคำถามที่สงสัย

เตรียมบันทึกทุกความประทับใจไวกันลืม

ณ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีช ีวิต
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชา รัชกาลที่ ๙
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