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สรางสรรคโดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคใต�ฝ��งตะวันตก

ทอง ๙ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีชีวิต เสนทางเรียนรู “ตามรอยพระราชา”
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เตรียมตัวออกเดินทางไปเรียนรู้
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  (Parent’s Guide)
 การเดนิทาง ‘ตามรอยพระราชา’ ของเดก็ๆ คร้ังน้ี พอ่แม่ 
ครู หรือผู้ ใหญ่สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสนกุ 
ไปกับเด็กๆ ด้วยการ… 

•	 กระตุ้น ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สืบเสาะ จินตนาการ และลงมือท�า 
•	 สงัเกต พฤตกิรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ สง่เสริมให้เกิด 
การต่อยอด และเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง 
•	 ประเมิน การเรียนรู้และทักษะส�าคัญที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของเด็กๆ  

ลงมือท�า 
ปฏิบัติจริง กล้าลอง 

กล้าเรียนรู้ ลองลงมือท�า

แรงบันดาลใจ 
เอาใจใส่ จดจ่อ อยากเรียนรู้  

อยากท�าต่อ 
เกิดแรงบันดาลใจ

คิดสร้างสรรค์
ส�ารวจ เสาะแสวงหาค�าตอบ  

สังเกต อธิบายข้อมูล สร้างแนวคิดใหม่ 
เชื่อมโยง บูรณาการ

คิดวิเคราะห์ 
เข้าใจปัญหา เปรียบเทียบมุมมอง
ต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงเหตุผล

คู่มือพ่อแม่

๔ ทักษะ คือ
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• กระตุ้นให้เด็กๆ สนใจ ชี้ ชวนให้สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว
• ชวนเด็กๆ ตั้งค�าถาม คิด และหาค�าตอบ
• ลองให้เด็กๆ ได้เล่น ลองท�า สัมผัส และเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
• ชวนเด็กๆ ให้คิดเช่ือมโยงสิง่ต่างๆ กับตวัเอง ที่บ้าน ที่ โรงเรียน
และสังคมรอบตัว
• ตั้งค�าถามให้เด็กๆ ท�าความเข้าใจเรื่องราว ปัญหา และสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาต่างๆ 
• ตั้งข้อสังเกตให้เด็กๆ คิดถึงข้อดี-ข้อเสียของสิ่งต่างๆ ที่ ได้เห็น
• ตั้งข้อสงสัยและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากแหล่งอื่นๆ
• ท้าทายเด็กๆ ให้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาตามวิธีของตัวเอง

ร่วมเรียนรูไ้ปกับเด็กๆ 
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ีดูรมาวค นดเยันิว มรรธณุคนนเ

านฒัพยัชยบโากงยหนัตนาบนยีรเงรโ

ลูตสดัวหงัจ  งอืมเอภเำอ  ูยูปลบำต

ศาสตร์ของพระราชาไม่มีวันล้าสมัย วิชาที่พระองค์ทรงสอน 

ใช้ได้ทุกมุมโลก เป็นศาสตร์ถนอมโลก ถนอมมนุษย์ ตลอด ๗๐ ปีแห่ง

ศาสตร์พระมหากษัตริย์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านทรงสอนพวกเราไว้

ครบเคร่ือง วันน้ีพระองค์ท่านไม่ประทับอยู่กับเราแล้ว แต่มีแสงสว่าง 

ที่ส่องทางเราตลอดเวลา ขอให้เดินตาม

 หนังสอืเดนิทางตามรอยพระราชา คอืโรดแมปให้ไปศกึษาตาม 

เส้นทางของศาสตร์กษัตริย์ เป็นเคร่ืองมือเหมือนมีไกด์คอยอธิบาย 

พ่อแม่ลูกได้เรียนรู้พร้อมกัน เข้าใจพร้อมกัน ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ 

บนฐานความสามัคคี   
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ีดูรมาวค นดเยันิว มรรธณุคนนเ

านฒัพยัชยบโากงยหนัตนาบนยีรเงรโ

ลูตสดัวหงัจ  งอืมเอภเำอ  ูยูปลบำต

 ขอให้เป็นการเทีย่วอย่างสร้างสรรค์ เทีย่วไปสูอ่งค์ความรู้ทีพ่ระองค์

ประสิทธิ์ประสาทให้ เที่ยวดูศาสตร์กษัตริย์ ศาสตร์พระราชาจะเที่ยว 

ได้เป็นร้อยโครงการ เหนือสิ่งอื่นใด จะเกิดความภาคภูมิใจว่าพ่อ 

ของเราเก่งเหลือเกิน พ่อเราสอนเราทุกอย่าง เราเสียอีกอาจไม่ค่อย 

เป็นลูกที่ดีนัก ไม่ค่อยใส่ใจค�าสอนของพ่อนักแต่ไม่สาย เวลานี้หนังสือ 

เดินทางจะน�าทางพวกท่านทั้งหลายไป จะเป็นเคร่ืองช่วยอย่างดี  

รับรองว่าจะบรรลุธรรม ธรรมชาติและธรรมดา และจบลงด้วยค�าว่า

ประโยชน์สุข
  

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

  และที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
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ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เรียนรู้จัดการน�้า รักษาท้องทะเล
ฟื้นฟูป่า (ชายเลน)

พัฒนาอาชีพท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 กระบี่  พังงา
   ภูเก็ต  ระนอง 

 สตูล  ตรัง
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โครงการหมูบาน

ชัยพัฒนา-กาชาดไทย
(บานทุงรัก) จ.พังงา

โครงการฟนฟู

และอนุรักษปาทุงทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่

โครงการอางเก็บน้ำ

คลองหยา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จ.กระบี่ 

โครงการอางเก็บน้ำคลองทางิ้ว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง 

โครงการฝายคลองพระแทว

พรอมระบบสงน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ภูเก็ต

ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร อ.รัษฏา จ.ตรัง

โครงการพัฒนาการปลูกขาว

เพื่อบริโภคครบวงจร
ในสหกรณนิคมอาวลึก จ.กระบี่

โครงการพัฒนาดานการศึกษา

โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา จ.สตูล

๒๐

๓๒

๔๒

๕๐

๕๔

๑๐

๔๖ ๖๔

แผนที่เสนทางการเรียนรู

ตามรอยพระราชา

ความรูดี วินัยเดน เนนคุณธรรม

โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

ตำบลปูยู  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

หอง

อำนวยการ
อาคาร 1

โรงจอดรถ

แทงคน้ำ

อาคารอเนกประสงค

สำนักงาน

สนามวอลเลยบอล
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ลานหนาเสาธง

หองคอมพิวเตอรโรงอาหารลานกิจกรรม

สนามเด็กเลน

๖

๑

๕

๓ ๔

๒

ฝาย

๒๖

โครงการพัฒนา

ดานการศึกษา
โรงเรียนบานเกาะสาหราย

ชัยพัฒนา จ.สตูล
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โครงการหมูบาน

ชัยพัฒนา-กาชาดไทย
(บานทุงรัก) จ.พังงา

โครงการฟนฟู

และอนุรักษปาทุงทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่

โครงการอางเก็บน้ำ

คลองหยา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จ.กระบี่ 

โครงการอางเก็บน้ำคลองทางิ้ว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง 

โครงการฝายคลองพระแทว

พรอมระบบสงน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ภูเก็ต

ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร อ.รัษฏา จ.ตรัง

โครงการพัฒนาการปลูกขาว

เพื่อบริโภคครบวงจร
ในสหกรณนิคมอาวลึก จ.กระบี่

โครงการพัฒนาดานการศึกษา

โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา จ.สตูล

๒๐

๓๒

๔๒

๕๐

๕๔

๑๐

๔๖ ๖๔

แผนที่เสนทางการเรียนรู

ตามรอยพระราชา

ความรูดี วินัยเดน เนนคุณธรรม

โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

ตำบลปูยู  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

หอง

อำนวยการ
อาคาร 1

โรงจอดรถ

แทงคน้ำ
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โครงการพัฒนา

ดานการศึกษา
โรงเรียนบานเกาะสาหราย

ชัยพัฒนา จ.สตูล
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เที่ยววิถีชุมชนคนชาวเล
โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย 
(บ้านทุ่งรัก) จ.พังงา

 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและเดือดร้อนจากคลื่นยักษ์สึนามิ 

ที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 254๗ เจ้าหญิงนักพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนฯ 

มีรับสั่งให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างบ้านเรือนใหม่ให้ราษฎร 

อยูอ่าศยัจนเกดิเป็นบ้านทุง่รัก ชุมชนน้ีสร้างข้ึนให้ชาวบ้านทีย้่ายมาจากต�าบล 

เกาะพระทอง พังงา ได้มีบ้านอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ทั้งน้ีให้ม ี

ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

1๐
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กลุมผลิตเรือมอแกนจำลอง

อาคารเรือนรับรอง

อาคาร

อเนกประสงค

OTOP

โครงการพัฒนา

พื้นที่บานทุงรัก(ปาไม)

ศูนยสาธารณะสุข

มูลฐานชุมชน (คสมช)

แองกักเก็บน้ำบานทุงรัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมทองเที่ยว
บานทุงรัก

กองอำนวยการ

ประปา
หมูบาน

บอบำบัดน้ำเสีย

กลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพอวน

ทาเทียบเรือชัยพัฒน

โรงซอมเรือ

โรงงานแปรรูป

สัตวน้ำ

โรงงานผลิตอาหารเม็ด

โครงการอุตสาหกรรม

ประมงพื้นบาน

สระน้ำ

กลุมผลิตเรือมอแกนจำลอง

อาคาร

อเนกประสงค

OTOP

โครงการพัฒนา

พื้นที่บานทุงรัก(ปาไม)

ศูนยสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (คสมช)

แองกักเก็บน้ำบานทุงรัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมทองเที่ยว
บานทุงรัก

กองอำนวยการ

ประปา
หมูบาน

บอบำบัดน้ำเสีย

กลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพอวน

กลุมจักสาน

สำนักสงฆ

ที่เรียกชื่อ "บ้านทุ่งรัก" เพราะมีต้นไม้

ที่มีดอกคล้ายดอกรักอยู่ทั่วไป

อาชีพประมงพื้นบ้าน
ชาวบ้านทุ่งรักมีอาชีพประมงพื้นบ้าน และเลี้ยงปลาทะเลในกระชัง 

มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง ด้วยโครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน

สนุกเรียนรู้ วิถีช ีวิตที่ โครงการหมู่บ้าน
ชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)
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กลุมผลิตเรือมอแกนจำลอง

อาคารเรือนรับรอง

อาคาร

อเนกประสงค

OTOP

โครงการพัฒนา

พื้นที่บานทุงรัก(ปาไม)

ศูนยสาธารณะสุข

มูลฐานชุมชน (คสมช)

แองกักเก็บน้ำบานทุงรัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมทองเที่ยว
บานทุงรัก

กองอำนวยการ

ประปา
หมูบาน

บอบำบัดน้ำเสีย

กลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพอวน

ทาเทียบเรือชัยพัฒน

โรงซอมเรือ

โรงงานแปรรูป

สัตวน้ำ

โรงงานผลิตอาหารเม็ด

โครงการอุตสาหกรรม

ประมงพื้นบาน

สระน้ำ

กลุมผลิตเรือมอแกนจำลอง

อาคาร

อเนกประสงค

OTOP

โครงการพัฒนา

พื้นที่บานทุงรัก(ปาไม)

ศูนยสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (คสมช)

แองกักเก็บน้ำบานทุงรัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมทองเที่ยว
บานทุงรัก

กองอำนวยการ

ประปา
หมูบาน

บอบำบัดน้ำเสีย

กลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพอวน

กลุมจักสาน

สำนักสงฆ  โรงแปรรูปสัตว์น�้า ผลิตภัณฑ์

แปรรูปสัตว์น�้าเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ปลา

หยองปรุงรส ปลาข ้างเหลืองหวาน 

ขนมปั้นขลิบไส้ปลา และกะปิปากจก

โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน
 โรงซ่อมเรือ สร้างและซ่อมเรือก่าบางมอแกน และ
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสให้ชาวบ้านน�าไปใช้ประกอบอาชีพ 

 โรงผลิตอาหารเม็ด ผลิตอาหารเม็ดส�าหรับเลี้ยง

ปลาทะเลในกระชังแทนอาหารทีเ่ป็นปลาสด ช่วยลดต้นทนุ

และแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารปลา

เด็กๆ รู้ไหม 
“ประมงพื้นบ้าน” ต่างจาก 
“ประมงพาณิชย์” อย่างไร
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กลุมผลิตเรือมอแกนจำลอง

อาคารเรือนรับรอง

อาคาร

อเนกประสงค

OTOP

โครงการพัฒนา

พื้นที่บานทุงรัก(ปาไม)

ศูนยสาธารณะสุข

มูลฐานชุมชน (คสมช)

แองกักเก็บน้ำบานทุงรัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมทองเที่ยว
บานทุงรัก

กองอำนวยการ

ประปา
หมูบาน

บอบำบัดน้ำเสีย

กลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพอวน

ทาเทียบเรือชัยพัฒน

โรงซอมเรือ

โรงงานแปรรูป

สัตวน้ำ

โรงงานผลิตอาหารเม็ด

โครงการอุตสาหกรรม

ประมงพื้นบาน

สระน้ำ

กลุมผลิตเรือมอแกนจำลอง

อาคาร

อเนกประสงค

OTOP

โครงการพัฒนา

พื้นที่บานทุงรัก(ปาไม)

ศูนยสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (คสมช)

แองกักเก็บน้ำบานทุงรัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมทองเที่ยว
บานทุงรัก

กองอำนวยการ

ประปา
หมูบาน

บอบำบัดน้ำเสีย

กลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพอวน

กลุมจักสาน

สำนักสงฆ  ด้วยมีวิถีแห่งชาวเล มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และใกล้เคียง 

 บ้านทุ ่งรักจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน มีบ้านพักโฮมสเตย์ 

เรือหางยาวน�าเที่ยว และบริการน�าเที่ยวหลากหลายแบบให้เลือก

ท่องเที่ยววิถีชุมชน คนชาวเล

 พลับพลึงธาร คลองตาเลื่อน 

แหล่งอนุรักษ์ต้นพลับพลึงธาร ราชินีแห่ง

สายน�า้ อยูใ่นคลองตาเลือ่น ช่วงทีอ่อกดอกคอื  

เดือนตุลาคมถึงธันวาคม

 ทะเลแหวกหนวดมังกร เกิด

ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลแหวก หน้าเกาะ 

ทุ่งนางด�า ต�าแหน่งหัวมังกร จึงได้ช่ือว่า 

“ทะเลแหวกหนวดมังกร”

 วิหารเซียน ๑ ใน ๓ แห่งของโลก ตั้งอยู่

บนเกาะทุง่นางด�า เป็นจดุทีเ่ช่ือว่าเป็นต�าแหน่งหวัมงักร

 แหลมไม้ตาย ชายหาดที่สวยงาม 
ชมฝูงปูแดงช่วงเวลาน�้าทะเลลด

 เกาะพระทอง เกาะขนาดใหญ่

อันดับ 5 ของไทย มีแหล่งท่องเที่ยว 

ที่น่าสนใจ เช่น ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย 

ทุ ่งหญ้าสีทองประดับด้วยต้นเสม็ดขาว 

กระจายตวัอย่างงดงาม บงึน�า้ขนาดใหญ่บน 

เกาะเป็นแหล่งอาศยัของนกกว่า 14๐ ชนิด 

อ่าวตาแดง และอ่าวหินกองเป็นชายหาดที่

สวยงาม เหมาะมาชมพระอาทิตย์ตก 
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โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

โรงพยาบาล

คุระบุรีชัยพัฒนา
พลิกฟนเหมืองแรราง

สูศูนยเรียนรู

การปลูกปาลมน้ำมัน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลทุงรักชัยพัฒน

โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบาน แหลงศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน

โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย

(บานทุงรัก)

โรงเรียน

บานทุงรักชัยพัฒน

กิจกรรมท่องเที่ยวน่าสนใจ 
ไปสนุกเรียนรู้กัน

เด็กๆ อยากท�า
กิจกรรมไหนบ้างนะ

ปั่นจักรยาน เยี่ยมชมวิถีชุมชน และธรรมชาติ

 น่ังเรือหางยาว ชมธรรมชาตป่ิาชายเลน 
เที่ยวได้ตลอดปี

 งมหอยชักตีน 

งมหอยมาท�าเมนูอร่อย 

ช่วงทีเ่หมาะคอื ขึน้ 15 ค�า่ 

ถึงแรม 4 ค�่า

 ล่องแพไม้ไผ ่ สัมผัส

ธรรมชาติสองฝั ่งคลองที่มีน�้า 

สีเขียว จนได้ชื่อว่า “ธารมรกต” 

ช่วงที่เหมาะคือ เดือนมิถุนายน 

ถึงพฤศจิกายน

 พายเรือแคนู พายเรือ 

ชมป่าชายเลนในคลอง

 ให้อาหารปลา เยีย่มชม
กระชังเลี้ยงปลาทะเล พร้อมให้

อาหารปลา
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โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

โรงพยาบาล

คุระบุรีชัยพัฒนา
พลิกฟนเหมืองแรราง

สูศูนยเรียนรู

การปลูกปาลมน้ำมัน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลทุงรักชัยพัฒน

โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบาน แหลงศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน

โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย

(บานทุงรัก)

โรงเรียน

บานทุงรักชัยพัฒน

แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้
ใน อ.คุระบุรี ใกล้เคียงบ้านทุ่งรัก

 โครงการปลูกพืชผสมผสาน
ของมูลนิธิ ชัยพัฒนา พลิกฟ ื ้ น 

นากุ้งร้าง ปลูกพืชผสมผสาน

กะปิปากจก มีส่วนผสม
อะไรบ้าง เด็กๆ ลองชิมดูสิ
ว่ารสชาติต่างจากกะปิ
ที่บ้านของเราไหมนะ

ปลาทะเลที่เลี้ยงในกระชังได้ 
มีปลาอะไรบ้างนะ

สมัยก่อนท�าเหมืองแร่อะไร
แล้วท�าไมถึงถูกทิ้งร้าง
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โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

โรงพยาบาล

คุระบุรีชัยพัฒนา
พลิกฟนเหมืองแรราง

สูศูนยเรียนรู

การปลูกปาลมน้ำมัน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลทุงรักชัยพัฒน

โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบาน แหลงศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน

โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย

(บานทุงรัก)

โรงเรียน

บานทุงรักชัยพัฒน

 โครงการศึกษาทดลองปลูก
ปาล์มน�้ามันและเกษตรผสมผสาน 

เปลี่ยนเหมืองแร่ร้างดินเสื่อมโทรม ให้ 

อุดมสมบูรณ์จนปลูกปาล์มน�้ามันและ 

พืชต่างๆ ได้

 ศนูย์เรียนรู้การเลีย้งปลาในกระชัง 
ใช้อาหารอัดเม็ด กระชังเลี้ยงปลาทะเลโดย

ใช้อาหารอัดเม็ด

ชาวมอแกน มีวิถีชีวิต
อย่างไร และอาชีพดั้งเดิมท�าอะไร

1๗



 ชาวบ้านทุ ่งรักมีความเป็นอยู ่ที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม 

สร้างอาชีพใหม่ เสริมรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้

 เรือก่าบางมอแกน บ้านทุ ่งรัก

มีชาวมอแกนอาศัยอยู ่หลายครัวเรือน 

นอกจากท�าประมงแล้วยังมีอาชีพเสริม 

เรือจ�าลองแกะสลักจากไม้น้ีเป็นสัญลักษณ์

ของชาวมอแกนผู้ท่องไปในทะเลอันดามัน 

เพื่อให้เยาวชนชาวมอแกนได้เรียนรู้ถึงวิถี

ชีวิต ประวัติความเป็นมาของเรือมอแกน 

รวมถงึถ่ายทอดวิถีน้ีให้บคุคลทัว่ไปได้เรียนรู้

 กะปิปากจก ผลิตภัณฑ์ข้ึนช่ือ 

ของบ้านทุง่รัก ภูมิปัญญาเก่าแก่ทีม่มีากว่า 

1๐๐ ปี เริ่มต้นโดยชาวบ้านปากจก เกาะ

พระทอง กะปิท�าจากกุ้งเคยแท้ สะอาด 

กลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม  

 น�้ามันสมุนไพรจากใบเสม็ด 
ต้นเสม็ดเป็นต้นไม้ที่ข้ึนชุกชุมในพื้นที ่

น�ามาท�าน�า้มนัสมนุไพรสารพดัประโยชน์

แก้เวียนศีรษะ คัดจมูก เคล็ดขัดยอก  

ปวดเมื่อย พิษจากแมลงกัดต่อย 

เลือกซื้อหาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ขนมปั้นขลิบไส้ปลา เหมาะเป็น
ของฝาก ขนมขบเคีย้ว ของว่างรับประทาน

กบัน�้าชากาแฟ
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เด็กๆ รู้ไหมในภาพคืออะไร

โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)

 หมู่ 6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา

 โทร. ๐ ๗645 ๗๐2๗

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งรักชัยพัฒนา 

 โทร. ๐8 ๗๐2๙ 2838, ๐8 62๙๙ 812๐ การเดินทาง

เลือกซื้อหาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑
๒
๓
๔

กระดาษคำ ตอบ

๓

๑

๒ ๔

1๙



 หมู่บ้านตันหยงกาโบย ตั้งอยู่บนเกาะปูยู 

ทะเลอนัดามนั เดมิเป็นพ้ืนทีห่่างไกลความเจริญ 

ไม่มีน�้าประปา ไม่มีไฟฟ้า โรงเรียนมีสภาพ 

ทรุดโทรมและขาดแคลน เจ้าหญิงนักพัฒนา

ทรงห่วงใยความเป็นอยู ่ของเด็กๆ จึงให้ 

หลายหน่วยงานเข้ามาช ่วยเหลือพัฒนา 

โรงเรียนบ้านตนัหยงกาโบยเพือ่สร้างการศกึษา 

ที่ดีให้แก่เด็กๆ และท�าให้ชีวิตความเป็นอยู ่

ของชาวบ้านดีขึ้น

เที่ยวเกาะปูยู เยี่ยมโรงเรียน 
และหมู่บ้านชาวประมง
โครงการพัฒนาด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา จ.สตูล

2๐
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ความรูดี วินัยเดน เนนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย
 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 สมัยก่อนอาคารเรียนทรุดโทรมมาก ในหน้าแล้งเด็กๆ ไม่มีน�้าใช้ 

สมเด็จพระเทพรัตนฯและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมและสร้างอาคารเรียนใหม่

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียน นับจากวันนั้นชาวเกาะ 

ปูยูก็มีไฟฟ้าและน�้าประปาใช้กันจนถึงทุกวันนี้

หลักสูตรสนกุ สร้างอาชีพ
 มีพระราชด�าริให้โรงเรียนจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู ้

ด้านอาชีพ นอกจากการเรียนในห้องเรียนปกติ เด็กๆ ที่นี่

จึงได้สนุกไปกับกิจกรรมที่อาจจะกลายเป็นอาชีพในอนาคต
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ความรูดี วินัยเดน เนนคุณธรรม

 ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 
 ฝึกฝีมืองานประดิษฐ์ สร้างรายได้เสริม

 ช่างไฟฟ้า อาชีพช่าง  

ซ่อมเป็น สร้างได้ เท่สุดๆ
 ช่างตัดผมชาย เรียนรู้

การตัดผมจากช่างมืออาชีพ

 เบเกอรี่และอาหารพื้นเมือง เชฟจิ๋ว เรียนท�า

ขนมปุยฝ้ายหลากสี คุกกี้ โดนัต ขนมปั้นขลิบทอด เค้ก 

ขนมโค ขนมหม้อแกง ขนมหม้อแกงถั่ว วุ้นกะทิ ฯลฯ

 ทักษะชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง ฝึกท�าการเกษตร ปลูกพืชผัก

สวนครัว เพาะเห็ด ฯลฯ
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ไปเที่ยวเกาะปูยูกันดีกว่า
 เกาะปยู ู ตัง้อยูห่่างจากฝ่ังประมาณ 5 กโิลเมตร ธรรมชาตสิวยงาม มวีถีิชีวติหมูบ้่าน 

ชาวประมง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คนที่น่ีพูดได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทย  

และภาษามลายู

 บนเกาะใช้รถพ ่วงข้าง 
การสัญจรไปมาบนเกาะ น่ังรถ

รับจ ้างจักรยานยนต์พ ่วงข ้าง 

ไปชมสถานทีต่่างๆ รอบเกาะ

 น่ังรถพ ่วง เที่ยวรอบเกาะ ชม 
วิ ถีหมู ่บ้านชาวประมง อาชีพหลักของ 

ชาวบ้านที่น่ีส่วนใหญ่ท�าอาชีพประมงชายฝั่ง

ขนาดเล็ก รับจ้างทั่วไป มีท�าสวนยางและ 

สวนผลไม้บ้าง

 ไปเกาะต ้ อง น่ั ง เรื อ  

น่ังเรือโดยสารรับจ้างจากท่าเรือ

ด่านศลุกากรสตลู ใช้เวลาประมาณ  

2๐ นาที
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การเดินทาง

โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

 หมู ่2 ต.ปยู ูอ.เมือง จ.สตูล

 โทร. ๐8 6๙84 4134

 www.sesao.go.th/bantonyongkaboiy

ชาวบ้านที่นี่ ใช้ภาษา 
อะไร เป็นภาษาหลักนะ

ท�าไมต้องอนรุักษ์
พันธุ์ปูด้วยล่ะ

 แวะดบู้านอนุรักษ์ป ูถ้ามชีาวประมงจบัปทูีม่ไีข่ได้ 

บ้านน้ีจะรับซื้อปูไข่ในราคาที่สูงกว่าปูทั่วไปแล้วน�าปูไข ่

มาเพาะเลี้ยงให้ปูฟักไข่ พอไข่ฟักเป็นลูกปู จะปล่อยลูกปู 

นับแสนตัวลงสู่ทะเล เป็นการขยายพันธุ์ปูสู่ท้องทะเล
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ไปเยี่ยมโรงเรียนบนเกาะ
โครงการพัฒนาด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จ.สตูล

 ถึงจะอยู่ในพืน้ทีเ่กาะห่างไกล แต่กไ็ม่เคยอยูไ่กลเกินสายพระเนตรของเจ้าหญงิ

นักพัฒนา ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กๆ บนเกาะสาหร่าย จึงมีพระราชด�าริให้

โรงเรียนจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

ในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กๆ น�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
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หาด

แหลมยา

อบต.

เกาะสาหราย มัสยิด

ทาเทียบเรือ

ทาเรือทุงริ้น

โรงเรียนบาน

เกาะสาหราย

ชัยพัฒนา

เกาะ

สาหราย

ทาเรือ

เจะบิลัง

การเดินทาง
ไปเกาะสาหร่าย

 ท ้องทะเลที่ ยังอุดม
ส มบู รณ ์  ชาวประมงที่ น่ี 

ออกทะเลจับสัตว์น�้าได้มากมาย 

ปลาทะเลนานาชนิด ปลาจวด 

ปลาทราย ปลาเก๋า ปลากระเบน  

หมึก ปมู้า กุ้ง ก้ัง ฯลฯ  
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หาด

แหลมยา

อบต.

เกาะสาหราย มัสยิด

ทาเทียบเรือ

ทาเรือทุงริ้น

โรงเรียนบาน

เกาะสาหราย

ชัยพัฒนา

เกาะ

สาหราย

ทาเรือ

เจะบิลัง

การเดินทางภายในเกาะ
 มถีนนคอนกรีตเช่ือมต่อ

กนัรอบเกาะ ท�าให้การเดนิทาง

สะดวก

 วิถี ชาวประมงแห่งทะเลอนัดามนั 

ประชาชนเกาะสาหร่ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ประมงชายฝ่ังขนาดเลก็ แบ่งเป็น

 * ประมงชายฝ่ัง ๙2 %

 * ประมงน�า้ตืน้ 1 %

 * ท�าอาชีพอ่ืนๆ ๗ % เช่น ค้าขาย ท�าสวน 

เลีย้งสตัว์ ท�าธุรกจิ ฯลฯ 

 เดินทางด้วยเรือโดยสาร ๒ เส้นทาง
 จากท่าเรือเจ๊ะบลิงั ระยะทาง 14 กิโลเมตร 

 จากท่าเรือทุง่ร้ิน ระยะทาง 1๐ กิโลเมตร

เดก็ๆ รู้ไหม
ชาวประมงใช้เคร่ืองมอื
อะไรในการจับสตัว์น�า้

2๙



๑  เสาสัญญาณเตือนภัย

๒  ศาลารวมใจเฉลิมพระเกียรติ

๓  หองแปรรูปอาหารทะเล

๔  หองปฏิบัติการเครื่องยนตเล็ก

๕  หองปฏิบัติการตอเรือไฟเบอรกลาส

๖  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน

     และการประกอบอาชีพ

๗  ถังเก็บน้ำประปาโรงเรียน

๘  เครื่องกรองน้ำดื่ม

๙  สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแและพัฒนาอาชีพ

อ
าค

าร
รว

ม
ก

ต
ัญ


ู

หอง

อำนวยการ
อาคาร ๑

โรงจอดรถ

แทงคน้ำ

อาคารอเนกประสงค

สำนักงาน

สนามวอลเลยบอล

อ
าค

าร
 ๒

อ
าค

าร
 ๓

ถนนสาธารณะ

ถ
น

น
ส

าธ
าร

ณ
ะ

ถนนสาธารณ
ะ

ถ
น

น
ส

าธ
าร

ณ
ะ

บ
าน

พ
ัก

ค
รู

ลานหนาเสาธง

หองคอมพิวเตอรโรงอาหารลานกิจกรรม

สนามเด็กเลน

๖

๑

๕

๓ ๔

๒

๗

๘

๙

แผนผังการเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

 เด็กๆ ที่นี่มาจากครอบครัวชาวประมง หลายคนออกเรือหาปลากับพ่อแม่ 

การได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเพือ่เสริมต่ออาชีพประมงจงึเป็นสิง่ทีใ่กล้ตวั ท�าให้เดก็ๆ 

สนุกสนาน เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตได้จริง
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๑  เสาสัญญาณเตือนภัย

๒  ศาลารวมใจเฉลิมพระเกียรติ

๓  หองแปรรูปอาหารทะเล

๔  หองปฏิบัติการเครื่องยนตเล็ก

๕  หองปฏิบัติการตอเรือไฟเบอรกลาส

๖  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน

     และการประกอบอาชีพ

๗  ถังเก็บน้ำประปาโรงเรียน

๘  เครื่องกรองน้ำดื่ม

๙  สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแและพัฒนาอาชีพ

อ
าค

าร
รว

ม
ก

ต
ัญ


ู

หอง

อำนวยการ
อาคาร ๑

โรงจอดรถ

แทงคน้ำ

อาคารอเนกประสงค

สำนักงาน

สนามวอลเลยบอล

อ
าค

าร
 ๒

อ
าค

าร
 ๓

ถนนสาธารณะ
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าธ
าร
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ถนนสาธารณ
ะ

ถ
น
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าธ
าร

ณ
ะ

บ
าน

พ
ัก

ค
รู

ลานหนาเสาธง

หองคอมพิวเตอรโรงอาหารลานกิจกรรม

สนามเด็กเลน

๖

๑

๕

๓ ๔

๒

๗

๘

๙

หลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวในอนาคต

การเดินทาง

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สตูล 

 หมูท่ี ่5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

 โทร. ๐8  1๗38  ๐155

 www.bksr.ac.th

 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพฒันา

 ห้องแปรรูปอาหาร
ทะเล เด็กๆ ได้เรียนรู้การ

แปรรูปอาหารทะเล เช่น ท�า

ปลาแห้ง ปลาเค็ม การเค่ียว

มันปู ขนมปั ้นขลิบไส้ทะเล 

ขนมผูกรัก

 ห ้องปฏิบัติการต ่อเรือไฟเบอร ์
กลาสเด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับเรือไฟเบอร์กลาส 

ที่น�ามาใช้แทนเรือไม้กันมากข้ึน ได้เรียนรู ้

การซ่อมแซม และต่อเรือไฟเบอร์กลาส

 ห ้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
เคร่ืองยนต์เลก็ เรียนรู้การ
ซ่อมเคร่ืองยนต์ดีเซลเรือเล็ก 

เครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

ท�าไมจึงใช้เรือไฟเบอร์กลาส 
มาแทนเรือไม้แบบเก่า 
เรือไฟเบอร์กลาสมีข้อดีอย่างไรบ้างนะ
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สนกุเรียนรู้ ในป่า ๕ อย่าง 
ประโยชน์หลายอย่าง
โครงการฟื้นฟูและอนรุักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.กระบี่

“อย่างที่จังหวัดกระบี่ ข้าพเจ้าไป 

ขอกับชาวกระบี่ว่า ป่าไม้ชายเลนน้ี 

อย่าท�าลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ 

ขอให้เป็นป่าไม้ชายเลนอย่างเดมิ เพือ่

ความยั่งยืนของประเทศไทยเอง”

พระราชด�ารัส 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

ป่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น “ป่าไม้ของแม่”

เมื่อปี พ.ศ. 253๗ พระราชินี แม่ของแผ่นดิน 

ชวนให ้ชาวบ ้านมาช ่วยกันอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟ ู

ป่าทุ่งทะเลด้วยความร่วมมือร่วมใจ ป่าแห่งนี้

จึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
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สำนักงานโครงการฟนฟู

และอนุรักษปาทุงทะเล

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปาดิบชื้น

ทุงหญา
ธรรมชาติ

ปาชายเลน

ปาพรุ

ปาชายหาด

ป่าทุ่งทะเล
หาดทรายผืนยาวสวยงาม และป่า ๕ ชนิด 
สัตว์ป่ามากมาย ต่างมาอาศัยอยู่ ในป่าน้ี

 ๑. ป่าชายหาด ขึน้
อยู่ตามริมชายหาดทุ่งทะเล 

ได้แก่ ไม้สนทะเล หยีทะเล 

ปอทะเล และเตยทะเล

ชายหาดทุ่งทะเลมีความยาว

ประมาณ ๗ กิโลเมตร

ที่นีม่ีไม้เสม็ดขาว
ที่สมบูรณ์หนาแน่นที่สุด 
ท�าไมเสม็ดขาวชอบขึ้นที่นี่ 
เสม็ดขาวอยู่ผืนป่าชนดิไหนนะ

ท�าไมที่นีถ่ึงมีป่าตั้ง ๕ ชนดิ
มีป่าอะไรบ้างนะ
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ศาลาทรงงาน

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
และอนุรักษพันธุปู ปาทุงทะเล

โครงการฟนฟูและ

อนุรักษปาทุงทะเล

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล

โครงการ

ศูนยศิลปาชีพทุงทะเล

การทอผากี่กระทบ

แปลงสาธิตเกษตร

การทำเกษตร

ในพื้นที่ปาไม

แผนผังแหล่งเรียนรู้ภายในโครงการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ

ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
 นอกจากอนุรักษ์ธรรมชาติ พระราชินียังทรง 

ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ โดยใช้

วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

 โ ค รงการศิ ลปา ชี พ 
ทุง่ทะเล การทอผ้าก่ีกระทบ 
ภู มิ ป ั ญ ญ า ก า ร ท อ ผ ้ า ข อ ง 

ท้องถิน่ ทอผ้าฝ้ายโดยใช้กีก่ระทบ

 กลุ ่มจักสานผลิตภัณฑ ์
จากใบเตยปาหนัน เตยปาหนัน

เป็นพืชที่มีในท้องถิ่น ชอบข้ึนตาม

ริมหาด ชายทะเล ป่าโกงกาง  

ต้นเป็นกอ แตกก่ิงใบยาวเป็นพุ่ม  

ใบสามารถน� ามาจั กสานเป ็น

ผลติภัณฑ์ต่างๆ มลีวดลายสวยงาม

กี่กระทบ คืออะไร 
ท�าไมถึงเรียกว่ากี่กระทบ
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ศาลาทรงงาน

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
และอนุรักษพันธุปู ปาทุงทะเล

โครงการฟนฟูและ

อนุรักษปาทุงทะเล

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล

โครงการ

ศูนยศิลปาชีพทุงทะเล

การทอผากี่กระทบ

แปลงสาธิตเกษตร

การทำเกษตร

ในพื้นที่ปาไม

 เรียนรู้วิถีป่าชุมชน ส่งเสริมการท�า 

วนเกษตร การท�าสวนเกษตรในป่า เพื่อใช้

ประโยชน์จากป่าอย่างถกูวิธี

 อาชีพเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมอาชีพ 

การเลีย้งสตัว์ เช่น กลุม่เลีย้งผึง้ การเพาะพนัธ์ุ 

นกกรงหัวจุก การเลี้ยงกระจง

เด็กๆ ลองท�าดูซิ
กี่กระทบทอผ้าได้อย่างไรนะ
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ศาลาทรงงาน

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
และอนุรักษพันธุปู ปาทุงทะเล

โครงการฟนฟูและ

อนุรักษปาทุงทะเล

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล

โครงการ

ศูนยศิลปาชีพทุงทะเล

การทอผากี่กระทบ

แปลงสาธิตเกษตร

การทำเกษตร

ในพื้นที่ปาไม

สัตว์ป่านานาชนิด
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า ท�าให้มีสัตว์ป่าหลากหลาย ทั้งบนบกและในน�้า

แหล่งอาหารของชาวบ้าน
 ป่าเป็นแหล่งอาหาร มีพืชที่ใช้ท�าเป็น 

อาหารและสมุนไพรหลายชนิด เช่น เห็ดเสม็ด 

เห็ดที่ชอบข้ึนตามต้นเสม็ดขาว ผักหวานป่า 

มะม่วงหมิพานต์ ข้ีเหลก็ มะขาม เป็นต้น

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ม ี21 ชนิด เช่น หมปู่า ลงิแสม 

ค่างแว่น อเีหน็ นากใหญ่ขนเรียบ 

ลิน่หรือตวัน่ิม ฯลฯ

 นก มไีม่น้อยกว่า 18๐ ชนิด 

ได้แก่ ไก่ป่า นกกินเป้ียว เหยีย่วแดง 

นกเขาเปล้า ฯลฯ นกอพยพ เช่น 

นกอก๋ีอย นกหวัโต ฯลฯ

 สัตว์เลื้อยคลาน มไีม่น้อย

กว่า 16 ชนิด เช่น เต่านา เหี้ย แย้ 

ตะกวด งูกะปะ งูจงอาง งูเขียว ฯลฯ

 สตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก 

มไีม่น้อยกว่า ๗ ชนิด เช่น กบนา อึง่ 

เขียดทราย ฯลฯ

 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
เช่น กุง้ หอย ป ูฯลฯ

 สัตว์น�้าเค็ม ได้แก่ ปลา

ทะเลชนิดต่างๆ เต่าทะเล ฯลฯ

 ปลาน�า้จืด เช่น ปลาดกุ 

ปลาช่อน ปลาหมอ ฯลฯ

3๗



ศาลาทรงงาน

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
และอนุรักษพันธุปู ปาทุงทะเล

โครงการฟนฟูและ

อนุรักษปาทุงทะเล

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล

โครงการ

ศูนยศิลปาชีพทุงทะเล

การทอผากี่กระทบ

แปลงสาธิตเกษตร

การทำเกษตร

ในพื้นที่ปาไม

เรียนรู้อนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
ป่าทุ่งทะเลมีพื้นที่ ๗,๐5๗ ไร่ มาที่นี่มีเรื่องให้เรียนรู้มากมาย

 แนว กัน ไฟป ้ อ ง กัน 
ไฟป่า ส ่งเสริมการป ้องกัน 

ไฟป่าโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน

 มาช่วยกันปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
ชายเลน ถ้าอยากปลูกป่าชายเลน ติดต่อ 

เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 ค่ายเยาวชน เพือ่การอนุรักษ์

ป ่าทุ ่งทะเล โรงเรียนที่สนใจท�า

กิจกรรมนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้

 แหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

สนุกกับแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ

ระบบนิเวศ ป่าไม้ และชายหาด

 แหล่งเพาะพันธ์ุไม้ เพาะพนัธ์ุ 
กล ้ า ไ ม ้ แ จกจ ่ า ย ให ้ ช า วบ ้ า น 

น�าไปปลูก เช่น ผักหวาน มะขาม 

มะม่วงหมิพานต์ ฯลฯ
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สำนักงานโครงการฟนฟู

และอนุรักษปาทุงทะเล

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปาดิบชื้น

ทุงหญา
ธรรมชาติ

ปาชายเลน

ปาพรุ

ปาชายหาด

๕. ทุง่หญ้าธรรมชาต ิทุง่หญ้าเรียบ 

ทอดตัวยาวตลอดแนวป่าชายหาด  

ป่าพรุ และกระจายเป็นหย่อมทัว่พืน้ที่

 ๓ .  ป ่ า ชาย เลน  

หนาแน่นบริเวณริมคลอง ได้แก่ 

โปรงขาว โกงกางใบใหญ่ 

โกงกางใบเลก็ โปรงแดง ถัว่ด�า 

ถั่วขาว ตะบูนด�า ตะบูนขาว 

หวายลิง เหงือกปลาหมอ 

๔. ป่าดิบชื้น ขึน้ตามร่องห้วยน�า้

ตอนกลางของพืน้ที ่ ได้แก่ ตะเคียน 

หว้าหนิ เสมด็แดง หว้า และมกีล้วยไม้

ป่าหลากหลายชนิด

 ๒. ป่าพรุ กระจายตวั 
อยูบ่ริเวณตอนกลางของพืน้ที่ 

ได้แก่ เสม็ดขาว หว้าหิน 

หว้าตงัหน กะพ้อ ต้นหลาว

ชะโอน หวาย กล้วยไม้ป่า

ป่าแต่ละชนดิมีประโยชน์
ยังไงบ้างนะ

ป่าดบิชื�น
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คนช่วยดูแลป่าถึงยั่งยืน
 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล  

อันเ น่ืองมาจากพระราชด�า ริ ต ้นแบบ 

การบริหารจัดการทรัพยากรป่า โดยการม ี

ส่วนร่วมของคนในท้องถิน่ ท�าให้คนเหน็คณุค่า 

ของป่าไม้ เมื่อคนดูแลป่าและป่าให้ประโยชน์

กบัคนได้ คนกบัป่ากอ็ยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข

มาเที่ยวทุ่งทะเล ต้องไปวิ่งไล่จับหอยวิ่ง
 หอยวิ่งหรือหอยหวาน หอย

ชนิดสองฝา ขนาดประมาณ 2-3 น้ิว เม่ือ

ถกูคลืน่ซดัข้ึนบนชายหาดจะว่ิงตามผิวน�า้ 

แล้วซ่อนตัวในพื้นทราย จะโผล่ข้ึนมาให้

เหน็บนชายหาดเวลาน�า้ลด ชาวบ้านใช้ไม้

หรือมอืควานไปบนพืน้ทราย หอยกจ็ะโผล่

ข้ึนมาให้วิง่ไล่จบักันสนุกสนาน 

 เมนูหอยวิ่ง หอยว่ิงตัวเลก็แต่เน้ือแน่น 

รสชาติหวานอร่อย น�ามาท�าเป็นอาหารได้

หลายเมนู เช่น ผัดฉ่า ผัดกะเพรา หรือ 

ผดัน�า้มันหอย ใส่ในแกงต่างๆ กไ็ด้ หรือจะท�า

ย�าหอยวิง่ กอ็ร่อยอย่าบอกใคร

4๐



สนุกจับคู่ ลองขีดเส้นโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน
 

การเดินทาง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ต้นเสม็ดขาว

การทอผ้า

เตยปาหนัน

หมูป่า

กี่กระทบ

ไม้สนทะเล

เห็ดเสม็ด

การจักสาน

ป่าชายหาด

สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง

กุ้ง

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กระบี่

 หมู่ที่ 3 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

 โทร. ๐8 4846 ๗542
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 พระราชาทรงห่วงใยเกษตรกรจึงได้

มอบหมายกรมชลประทานจดัหาแหล่งน�า้ 

และระบบส่งน�้าช ่วยเหลือประชาชน

มี ก า รส ร ้ า ง อ ่ า ง เ ก็ บน�้ า คลอ งหยา  

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ใช ้เป ็น

แหล่งกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก 

รวมทั้งเป็นแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคของ

ประชาชน

ไปดูระบบชลประทานที่ชาญฉลาด
และกาลักน�้ายักษ์
โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหยา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.กระบี่
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ใชตลอดป
มีน้ำ

อางเก็บน้ำคลองหยา

พื้นที่ชลประทาน

ที่ไดประโยชนจากอางเก็บน้ำ

ครอบคลุมพื้นที่

๒,๗๕๕  ไร

ระบบสงน้ำ

 
เก

ษตรกรหนาใส

 ด้วยพระเมตตาของพระราชา ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีน�้าท�าการเกษตรตลอดทั้งปี  

หมดปัญหาขาดแคลนน�้าในหน้าแล้ง มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว

เด็กๆ รู้ไหม “กาลักน�้า” 
คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรนะ
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ใชตลอดป
มีน้ำ

อางเก็บน้ำคลองหยา

พื้นที่ชลประทาน

ที่ไดประโยชนจากอางเก็บน้ำ

ครอบคลุมพื้นที่

๒,๗๕๕  ไร

ระบบสงน้ำ

 
เก

ษตรกรหนาใส

 ระบบสง่น�า้ อ่างเกบ็น�า้ 
คลองหยา มีระบบส่งน�้าที่มี

ประสิทธิภาพ มีท่อส่งน�้าและ

คลองส ่งน�้าครอบคลุมพื้นที่ 

2,๗55 ไร่

กาลักน้ำ ยักษ์
ช่วยในการพร่องน้ำ ลงสู่ลำ คลองธรรมชาติ 

การเดินทาง

โครงการชลประทานกระบี่ ส�านักงานชลประทานที่ 15 

กรมชลประทาน อ่างเก็บน�้าคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 หมู่ 3 บ้านปากหยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

 โทร. ๐ ๗561 288๐, ๐ ๗561 2868

 เว็บไซต์ http://province.rid.go.th/krabe/

การพร่องน�้าคืออะไร
ท�าไมอ่างเก็บน�้าต้องพร่องน�้าด้วยล่ะ
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 ข้าวคอือาหารหลกัของชาวไทย แต่นับวนัชาวนากย็ิง่ลดน้อยลงไป เพราะหนัไป 

ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ปาล์มน�้ามัน ยางพารา พระราชาจึงมีพระราชด�าริ 

ส่งเสริมประชาชนรักษาภูมิปัญญาการท�านาข้าวไว้ เกิดเป็นโครงการปลูกข้าว 

เพื่อบริโภคแบบครบวงจรในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก

สัมผัสภูมิปัญญาชาวนาไทย
โครงการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร
ในสหกรณ์นคิมอ่าวลึก จ.กระบี่
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โรงสีขาวพระราชทาน

            ภูมิปัญญาการทำ นา
 แม้หลายครอบครัวจะเลิกอาชีพท�านาไปท�าอย่างอื่น แต่ยังมี

ชาวบ้านจ�านวนหน่ึงยังท�านาข้าวทุกปี ด้วยความรักในอาชีพชาวนา 

ที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายาย เมื่อก่อนท�านาต้องรอฝนตกตาม

ฤดูกาล ปีไหนฝนแล้งก็ไม่ได้ท�านา แต่ตอนนี้ชาวนารับน�้าจากระบบ

ชลประทานของอ่างเก็บน�้าคลองหยา อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

เมื่อมีน�้าสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน ชาวนาจึงสามารถท�านาได้ถึงปีละ 

2 ครั้ง เรียกกันว่า นาปรัง และนาปี

 พระราชทานโรงสีข้าวของ

ชุมชน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

ชาวนามีทีโ่รงสีข้าวในราคาย่อมเยา

เด็กๆ อยากรู้ไหม นาปีเริ่มท�า
เดือนใดและนาปรังเริ่มท�า 
ในเดือนใด
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โรงสีขาวพระราชทาน

พันธุ์ข้าวที่ปลูก
 ชาวนาที่น่ีค้นหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะจะปลูกในพื้นที่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ผลดีที่สุด 

และปลกูมากทีส่ดุ ได้แก่ ข้าวพนัธ์ุปทมุธานี 1 ทีนิ่ยมปลกูมากทีส่ดุเพราะชาวบ้านนิยม

กินข้าวพันธุ์นี้ ข้าวนุ่มและมีกลิ่นหอม มีการทดลองปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆ ด้วย แต่ไม่มาก

เช่น ข้าวพันธุ์สังข์หยด ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่

 เมื่อมีน�้าอุดมสมบูรณ์ ชาวนาก็ท�านาได้อย ่างครบวงจร  

ลูกหลานช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาการท�านา ให้อยู่คู่กับเมืองไทย 

ไปตลอดกาล

การเดินทาง

สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ�ากัด

 เลขที ่62 หมูท่ี ่3 ต.ครีีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

 โทร. ๐ ๗568 5๗12

 สหกรณ์นิคมอ่าวลกึ จ�ากดั

แล้วที่บ้านของเรา
กินข้าวพันธุ์อะไรนะ
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แหล่งน�้าจากพระราชา 
โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน�้า 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.ภูเก็ต

 ฤดูแล้งชาวบ้านแห่งบ้านป่าครองชีพ 

ต.เทพกระษัตรี ขาดแคลนน�้าอุปโภค

บริโภคและท�าการเกษตรทุกปี จึงขอ

พระราชทานแหล ่งน�้าจากพระราชา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พระราชา 

ใจดีพระราชทานโครงการ ขุดลอก 

แหล่งน�้าพร้อมปรับปรุงระบบส่งน�้า สร้าง

ฝายคลองพระแทว พัฒนาแหล่งน�้า 

ทัง้ระบบครบวงจร เพือ่ช่วยเหลอืชาวบ้าน 

มีน�้ากินน�้าใช้อย่างพอเพียง

5๐



51



โครงการพระราชดำ รด้ิานน้ำ แห่งเดยีวในภูเก็ต
 ฝายคลองพระแทว ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทาน 

ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย ก่อสร้างบ่อพกัน�า้ พร้อมระบบท่อส่งน�า้ เพือ่ส่งน�า้ให้ประชาชน

ใช้ในครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน�้าแห่งนี้ให้ส่งน�้ากระจายสู่บ้านเรือนได้ครบวงจร

ฝาย

เขื่อน

แนวทอสงน้ำ ความยาวรวม ๔,๙๒๐ เมตร

บอพักน้ำขนาด

500 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียน

บานปาครองชีพ

จำนวน 2 แหง

บอพักน้ำขนาด

๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณโรงเรียน

บานปาครองชีพ

จำนวน ๒ แหง

ฝายคลองพระแทว
ขุดลอกสระน้ำ 

พรอมอาคารบังคับน้ำ 

บริเวณโรงเรียนบานปา

ครองชีพ จำนวน ๑ แหง

ฝายคลองพระแทว

สรางบอพักน้ำ

๑,๕๐๐ ลบ.ม. จำนวน

๑ แหง บริเวณใกลฝาย

อางเก็บน้ำ
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    ประโยชน์ของฝายและระบบส่งน้ำ ครบวงจร
 • ส่งน�้าช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่ ๙ จ�านวน 1๗๐ ครัวเรือน ๙๐๐ คน พื้นที่ 62๐ ไร่  

  ให้มีน�้าใช้อย่างพอเพียง

 • ส่งน�า้ให้การประปาโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ช่วยให้โรงเรียนมนี�า้สะอาดใช้ตลอดทัง้ปี 

 • บรรเทาความเดือดร ้อนจากการขาดแคลนน�้า ชาวบ้านมีน�้าท�าการเกษตร  

  ไร่นาอุดมสมบูรณ์

 แม้ในหมู่บ้านเล็กๆ พระราชาก็ทรงมองเห็นความทุกข์ยากของประชาชน ทรงช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กแห่งน้ี ให้มีน�้าพอใช้ตลอดปี เมื่อมี 

น�า้ใช้อย่างพอเพียงทัว่ถึงทกุพืน้ที ่หมูบ้่านแห่งน้ีกก็ลบัมาเขยีวขจ ีชาวบ้านอยูก่นัอย่างมคีวามสขุ

ฝาย

เขื่อน

แนวทอสงน้ำ ความยาวรวม ๔,๙๒๐ เมตร

บอพักน้ำขนาด

500 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียน

บานปาครองชีพ

จำนวน 2 แหง

บอพักน้ำขนาด

๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณโรงเรียน

บานปาครองชีพ

จำนวน ๒ แหง

ฝายคลองพระแทว
ขุดลอกสระน้ำ 

พรอมอาคารบังคับน้ำ 

บริเวณโรงเรียนบานปา

ครองชีพ จำนวน ๑ แหง

ฝายคลองพระแทว

สรางบอพักน้ำ

๑,๕๐๐ ลบ.ม. จำนวน

๑ แหง บริเวณใกลฝาย

อางเก็บน้ำ

การเดินทาง

โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน�้า 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านป่าครองชีพ 

 หมู่ที่ ๙ ต�าบลเทพกระษัตรี อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 โครงการชลประทานภูเก็ต โทร. ๐ ๗632 1461

ฝาย คืออะไร
ฝายต่างจากอ่างเก็บน�้าอย่างไร
ฝายต่างจากเขื่อนอย่างไร
เด็กๆ ลองหาค�าตอบดูสิ
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สนกุเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน
ตามรอยพระราชา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.รัษฎา จ.ตรัง

 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 254๐ เศรษฐกิจตกต�่า  

ธุรกิจล้ม อาชีพทนายความไม่รุ่งเรืองเหมือนเก่า คุณสมหมาย ธรรมกิจ 

ได้กลับมาที่บ้านเกิด บ้านกลางเหนือ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ใช้แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ค่อยๆ ท�า ค่อยๆ เรียนรู้ การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตามรอยพระราชา สร้างฐานชีวติใหม่ทีมี่ความสขุและยัง่ยนื เป็นศนูย์เรียนรู้ 

และสร้างงานให้คนในชุมชน
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  ฐานที่

๑

แปลงพืชผสมผสาน บอปลา

ตามฤดูกาล

แปลงขยายผล

เกษตรผสมผสาน

ที่พักอาศัย

๑

๖
๗

๘

๙

๑๑

๑๐

๑๒

๒ ๕

๔

๓

๑   วิถีพุทธ

๒   สมุนไพรไทย

๓   ปลูกพืชผสมผสาน

๔    การทำนาขาวสาธิต

๕   เพาะชำกลาไม

๖   ตูอบพลังงานแสงอาทิตย

๗   พลังงานทางเลือก

๘    ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

๙   การผลิตยางแผนดิบคุณภาพ

๑๐  การเลี้ยงกบและปลาสาธิต

๑๑   การผลิตปุยอินทรีย

๑๒ เกษตรอินทรีย

๑๒ ฐานเรียนรู ๑๒ เรื่องสนุก

ซอยไรนาสวนผสม

ซอยน้ำพริก

ซอยคาขาย

ซอยมีปลา

ซอยผัก ผลไม

เริ่มจากศูนย์ ก้าวเดินตามรอยพระราชา
 เร่ิมเรียนรู้การท�าเกษตรด้วยตนเอง โดยมีแรงบันดาลใจและได้ความรู้จากพระราชา 

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น จนสร้างสวนเกษตรครบวงจรแห่งน้ีส�าเร็จ 

กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรของชุมชน ที่ใครๆ ก็เข้ามาเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด

ฐาน
เรียนรู้

56



  ฐานที่

๑

แปลงพืชผสมผสาน บอปลา

ตามฤดูกาล

แปลงขยายผล

เกษตรผสมผสาน

ที่พักอาศัย

๑

๖
๗

๘

๙

๑๑

๑๐

๑๒

๒ ๕

๔

๓

๑   วิถีพุทธ

๒   สมุนไพรไทย

๓   ปลูกพืชผสมผสาน

๔    การทำนาขาวสาธิต

๕   เพาะชำกลาไม

๖   ตูอบพลังงานแสงอาทิตย

๗   พลังงานทางเลือก

๘    ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

๙   การผลิตยางแผนดิบคุณภาพ

๑๐  การเลี้ยงกบและปลาสาธิต

๑๑   การผลิตปุยอินทรีย

๑๒ เกษตรอินทรีย

๑๒ ฐานเรียนรู ๑๒ เรื่องสนุก

ซอยไรนาสวนผสม

ซอยน้ำพริก

ซอยคาขาย

ซอยมีปลา

ซอยผัก ผลไม

เลี้ยงนกกระทาไว้เพื่ออะไรนะ 
ลองหาค�าตอบดูซิ
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  ฐานที่

๑

แปลงพืชผสมผสาน บอปลา

ตามฤดูกาล

แปลงขยายผล

เกษตรผสมผสาน

ที่พักอาศัย

๑

๖
๗

๘

๙

๑๑

๑๐

๑๒

๒ ๕

๔

๓

๑   วิถีพุทธ

๒   สมุนไพรไทย

๓   ปลูกพืชผสมผสาน

๔    การทำนาขาวสาธิต

๕   เพาะชำกลาไม

๖   ตูอบพลังงานแสงอาทิตย

๗   พลังงานทางเลือก

๘    ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

๙   การผลิตยางแผนดิบคุณภาพ

๑๐  การเลี้ยงกบและปลาสาธิต

๑๑   การผลิตปุยอินทรีย

๑๒ เกษตรอินทรีย

๑๒ ฐานเรียนรู ๑๒ เรื่องสนุก

ซอยไรนาสวนผสม

ซอยน้ำพริก

ซอยคาขาย

ซอยมีปลา

ซอยผัก ผลไม

เที่ยวบ้านคลองขามเหนือ
 บ้านคลองขามเหนือ ส่วนใหญ่มีอาชีพท�าสวนยาง

ทุกปีจะมีเวลาว่างหยุดกรีดยางประมาณ 5 เดือน เมื่อม ี

การขยายความรู้เร่ืองอาชีพเกษตร ชาวบ้านใช้เวลาว่าง 

หนัมาท�าอาชีพเสริมหลายอย่าง เกดิกลุม่อาชีพ 62 กลุม่หลกั 

อาทิ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มเลี้ยงกุ้ง กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

กลุ่มปลูกเมล่อน กลุ่มปลูกผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

กลุ่มโฮมสเตย์ ฯลฯ

วิถีพุทธ 
เริ่มจากไหว้พระ 

ให้มสีมาธิ ตัง้ใจศกึษา

คุณสมหมาย ธรรมกิจ
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  ฐานที่

๖

  ฐานที่

๑๐
  ฐานที่

๒

  ฐานที่

๔

  ฐานที่

๓

  ฐานที่

๑๒

  ฐานที่

๕

  ฐานที่

๗

  ฐานที่

๘

  ฐานที่

๙

  ฐานที่

๑๑

สมุนไพรไทย 

พืชสมุนไพรมากมาย 

ภูมิปัญญาที่ต้องรักษาไว้

ปลูกพืชผสมผสาน
ปลูกพืชผสมผสานหลายอย่าง 

ดีอย่างไร และปลูกอะไร

การท�านาข้าวสาธิต
การท�านาข้าวปลอดสารพิษ 

การท�านาท้าแล้ง

ไร่นาสวนผสม 
ต้องปลูกอะไรบ้าง
ท�าไมปลูกหลายอย่าง
แล้วดีกว่า

5๙



  ฐานที่

๖

  ฐานที่

๑๐
  ฐานที่

๒

  ฐานที่

๔

  ฐานที่

๓

  ฐานที่

๑๒

  ฐานที่

๕

  ฐานที่

๗

  ฐานที่

๘

  ฐานที่

๙

  ฐานที่

๑๑
เพาะช�ากล้าไม้
เพาะกล้าไม้ไว้แจกจ่าย 

ขยายพันธุ์ และปลูกในสวน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ศึกษาการใช้พลังงานสะอาด

พลังงานทางเลือก
ทางเลอืกในผลติพลงังาน 

เช่น ไบโอดีเซล

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
การก�าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 

ลดใช้สารเคมี

“เกษตรอินทรีย์” 
กับ “การปลูกผักปลอดภัย” 
ต่างกันอย่างไรนะ

นอกจากเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ที่นีย่ัง
เลี้ยงสัตว์อะไรอีกบ้างนะ

6๐



  ฐานที่

๖

  ฐานที่

๑๐
  ฐานที่

๒

  ฐานที่

๔

  ฐานที่

๓

  ฐานที่

๑๒

  ฐานที่

๕

  ฐานที่

๗

  ฐานที่

๘

  ฐานที่

๙

  ฐานที่

๑๑

การผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพ
ค้นหาวิธีการผลิตยางแผ่นให้มีคุณภาพ

ดีกว่าเดิม ได้ราคาดีกว่าเดิม

การเลี้ยงกบและปลาสาธิต 

ทดลองหาวิธีเลี้ยงกบ 

เลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยคุณภาพจากวัสดุเหลือใช้ 

ปลอดภัย และขายได้ราคาดี

เกษตรอินทรีย์
ทดลองท�าแปลงเกษตรอินทรีย์ 

ไม่มีการใช้สารเคมีใดเลย

รู้ไหม 
กบกินอะไร
เป็นอาหาร
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แปลง

ปลูกขาว

สระน้ำ

บาน

เลี้ยงสัตว

พืชยืนตน

พืชไรสวน

เกมสนุก เกมเกษตรทฤษฎี ใหม่
 เรารู้แล้วว่าศูนย์แห่งนี้เริ่มต้นด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชา 

เด็กๆ มาทดสอบความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่กันหน่อย

เด็กๆ ช่วยกันคิดหน่อย
•	ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์อะไรดีนะ ช่วยเติมในภาพหน่อย

.............................................................................................

•	เกษตรทฤษฎีใหม่ ท�าไมถึงต้องมีแปลงปลูกข้าว
.............................................................................................

•	รู้ไหม ท�าไมต้องขุดสระน�้าไว้ในพื้นที่สวน

.............................................................................................

 เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดสรรที่ท�ากินและ

ที่อยู่อาศัยออกเป็น ๔ ส่วนเพื่อการอยู่อาศัย  

ท�ากิน และชีวิตที่ยั่งยืน
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แปลง

ปลูกขาว

สระน้ำ

บาน

เลี้ยงสัตว

พืชยืนตน

พืชไรสวน

การเดินทาง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร อ.รัษฎา

 บ้านคลองขามเหนือ หมู่ 15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง

 โทร. ๐8 31๗3 1๙๐2
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 อ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้วได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน จ.ตรัง  

อีกหน่ึงโครงการช่วยเหลือประชาชนของพระราชา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน�้า 

ในการท�าเกษตร การอุปโภค บริโภค น�้าในอ่างเก็บน�้ายังช่วยให้ป่าไม้โดยรอบ 

มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้ป่าต้นน�้า ผืนน�้ากว้างใหญ ่

มีความสวยงามของธรรมชาติ ต่อยอดสู ่การท่องเที่ยวล่องเรือชมทะเลสาบ 

ทีน่่าสนุกสนาน

ล่องเรือชมทะเลสาบใหญ่
เที่ยวน�้าตกในป่าต้นน�้า
โครงการอ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้ว
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.ตรัง

64



65



ทาเรือลองอางเก็บน้ำคลอง

ทอสงน้ำสายที่ ๓
ทอสงน้ำสายที่ ๑

ทอสงน้ำสายที่ ๒

ทาเรือลอง

อางเก็บน้ำคลองทางิ้ว

พื้นที่รับประโยชน
๕,๒๐๐ ไร

พื้นที่รับประโยชน
๑๒,๗๐๐ ไร

อ่างเก็บน้ำ พระราชทาน
 เพราะประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในหน้าแล้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ราษฎร ต.ท่างิ้ว  

ต.หนองช้างแล่น และ ต.ห้วยนาง จงึได้ท�าหนังสอืขอพระราชทานอ่างเกบ็น�า้ อ่างเก็บน�า้คลองท่างิว้ 

สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2543

 และยังส่งน�้าลงสู่คลองธรรมชาติ

ความยาว 2๗ กิโลเมตร กระจายเข้า

สู่แปลงเพาะปลูก

 พร้อมสร้างระบบท่อส่งน�้า 

ความยาวประมาณ 13.1๐ 

กิโลเมตร

 อ่างเก็บน�้ามีสันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 

33๐ เมตร สูง 4๐ เมตร สามารถเก็บกักน�้าได้ 

18.5๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

 ช่วยเหลือครัวเรือนให้มี

น�้ากินน�้าใช้ตลอดปี 2๐๐ ครัวเรือน
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ทาเรือลองอางเก็บน้ำคลอง

ทอสงน้ำสายที่ ๓
ทอสงน้ำสายที่ ๑

ทอสงน้ำสายที่ ๒

ทาเรือลอง

อางเก็บน้ำคลองทางิ้ว

พื้นที่รับประโยชน
๕,๒๐๐ ไร

พื้นที่รับประโยชน
๑๒,๗๐๐ ไร

ประโยชน์มากมายของอ่างเก็บน้ำ 

 ส่งน�้าเพื่อการเกษตร ครอบคลุม 5 

ต�าบล พืน้ที ่6๐,853 ไร่ เมือ่มนี�า้ท�าการเกษตร 

เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่ม มีรายได้เพิ่มขึ้น

 ส่งน�้าสู่ฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือ 
จ�านวน 6 ฟาร์ม มีรายได้ประมาณ 

4.5 ล้านบาทต่อปี

 ท�าน�า้ประปาสง่น�า้ให้ประปา
ส ่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอดและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล น�าน�้าไปผลิต

น�้าประปา
 ส่งน�า้สนับสนุนการท่องเทีย่ว 
ถ�้าเลเขากอบในฤดูแล้งปริมาณน�า้น้อย 

ท�าให้พายเรือท่องเที่ยวในถ�้าได้ เป็น

แหล่งท่องเทีย่วได้ตลอดปี ยกเว้นในฤดู

น�้าหลาก

 เลี้ยงปลาในกระชัง
บริเวณอ่างเกบ็น�า้ สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้

6๗



ท่องเที่ยวล่องเรือ ผจญภัยเดินป่า ชมน้ำ ตก
 เด็กๆ จะได้ล่องเรือชมความสวยงามรอบทะเลสาบ อ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้ว สัมผัสความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รอบอ่างเก็บน�้า เดินเท้าเข้าป่าไปเที่ยวน�้าตกบ่อเจ็ดลูก ไปท�าความรู้จัก

ป่าต้นน�้า ที่เป็นต้นก�าเนิดของแม่น�้าล�าคลองหลายสาย

 ด้วยพระเมตตาของพระราชา ชาวบ้านจึงมีน�้ากินน�้าใช้อย่างไม่มีวันหมด น�้ายังช่วย 

หล่อเลี้ยงผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ ป่าจึงท�าหน้าที่เป็นป่าต้นน�้า ให้แม่น�้าล�าคลองมีน�้าอยู่เสมอ 

เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาน�้า รักษาป่าไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

เด็กๆ คิดว่าอ่างเก็บน�้ายังมี
ประโยชน์อะไรอีกบ้างนะ

68



น้ำ ตกบ่อเจ็ดลูก 
 ต้ังอยู่บริเวณต้นน�้าของเทือกเขาบรรทัด เรียกช่ือน้ีก็เพราะว่าหินบริเวณน้ันมีลักษณะ 

เป็นหลุมบ่อนับได้ ๗ บ่อ ในเส้นทางเดินไปน�้าตกน้ัน ถือเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

ป่าต้นน�้า เด็กๆ ลองสังเกตรอบตัว ในป่าต้นน�้ามีต้นไม้มากมายให้เด็กๆ ได้ท�าความรู้จัก 

รู้ไหมว่าต้นไม้พวกนี้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและสายน�้า 

สนใจล่องเรืออ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้ว 

   โทร. ๐๙ 6๙6๗ 6243

   ราคาเช่าเหมาล�า 5๐๐ บาท 

   เรือบรรจุได้ 6 คน

การเดินทาง

โครงการอ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 บ้านท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 โครงการชลประทานตรัง กรมชลประทาน

 โทร. ๐ ๗522 426๐, ๐ ๗55๐ 1๐62, ๐ ๗522 4143

ป่าต้นน�้าคืออะไรแล้วส�าคัญอย่างไร
เด็กๆ จะช่วยรักษาป่าต้นน�้าไว้ได้
อย่างไรกันนะ

6๙
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ภาคเหนือตอนบน

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

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

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

“The King’s Journey” Learning Passport

สร้างสรรค์โดย 

ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1๐4๐๐

โทรศัพท์  ๐ 261๙ 1811

เว็บไซต์ www.qlf.or.th

วิเคราะห์เนื้อหา

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�าปี 2558

ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์    

หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์

ผลิตงานโดย

บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ากัด 

กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 256๐

จ�านวน  พิมพ์ 1๐,๐๐๐ เล่ม



๗3

พระราชา
นาทนินใตแีมดไมไ

ดิคกนุส
ูรกนุส

Heart

Hand

Head
ำทกนุส

ปไงาทนิดเวัตมยีรตเ
ูรนยีรเรากงหแนดแนิดนใ

ของพระราชา

ม่อิม็ตเหใูรนยีรเปไวัตมยีรตเ

่ีทม็ตเหใกนุสปไจใมยีรตเ

ยัสงส่ีทมาถำคกุทดไมาถมยีรตเ

มืลนักวไจใบัทะรปมาวคกุทกึทนับมยีรตเ

ติวีชีม่ีทฑณัภธิพิพ ูรนยีรเงลหแ ณ
ิรำดชาระรพกาจามงอ่ืนเนอัรากงรคโกาจ

๙ ่ีทลากชัร าชาระรพ



๔

ภาคใต�ฝ��งตะวันตก

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

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

จัดพิมพ�โดย




