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สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย
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หนังสือเดินทางของฉัน
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ชื่อเล่น
âรงเรียน 
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  (Parent’s Guide)

๒

 การเดินทาง ‘ตามรอยพระราชา’ ของเดก็ๆ คร้ังน้ี พอ่แม่
ครู หรือผู้ ใหÞ่สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสนกุ
ไปกับเด็กๆ ด้วยการ… 

• กระตุ้น ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค�
สืบเสาะ จินตนาการ และลงมือท�า 
• สงัเกต พฤตกิรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ สง่เสริมให้เกิด
การต่อยอด และเชื่อมâยงกับประสบการ³�จริง 
• ประเมิน การเรียนรู้และทักษะส�าคัÞที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของเด็กๆ  

ลงมือท�า 
ป¯ิบัติจริง กล้าลอง 

กล้าเรียนรู้ ลองลงมือท�า

แรงบันดาลใจ 
เอาใจใส่ จดจ่อ อยากเรียนรู้ 

อยากท�าต่อ 
เกิดแรงบันดาลใจ

คิดสร้างสรรค�
ส�ารวจ เสาะแสวงหาค�าตอบ 

สังเกต อ¸ิบายข้อมูล สร้างแนวคิดใหม่ 
เชื่อมâยง บูร³าการ

คิดวิเคราะห� 
เข้าใจปัÞหา เปรียบเทียบมุมมอง
ต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห�ข้อมูล 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 
• ชวนเดก็ๆ ให้คิดเช่ือมâยงสิง่ต่างๆ กับตวัเอง ที่บ้าน ที่ âรงเรียน
และสังคมรอบตัว
• ตั้งค�าถามให้เด็กๆ ท�าความเข้าใจเรื่องราว ปัÞหา และสาเหตุ
ของการเกิดปัÞหาต่างๆ 
• ตั้งข้อสังเกตให้เด็กๆ คิดถึงข้อดี-ข้อเสียของสิ่งต่างๆ ที่ ได้เห็น
• ตั้งข้อสงสัยและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากแหล่งอื่นๆ
• ท้าทายเด็กๆ ให้คิดหาแนวทางแก้ปัÞหาตามวิ¸ีของตัวเอง

ร่วมเรียนรูไ้ปกับเด็กๆ 



❝ศาสตร�ของพระราชาไม�มีวันล�าสมัย	 วิชาที่พระองค์ทรงสอน

ใช้ได้ทุกมุมโลก	เป็นศาสตร์ถนอมโลก	ถนอมมนุษย์	ตลอด	๗๐	ป�แห่ง

ศาสตร์พระมหากษัตริย์	 ในหลวงรัชกาลที่	๙	ท่านทรงสอนพวกเราไว้

ครบเคร่ือง	 วันน้ีพระองค์ท่านไม่ประทับอยู่กับเราแล้ว	 แต่มีแสงสว่าง

ที่ส่องทางเราตลอดเวลา	ขอให้เดินตาม

 หนังสอืเดนิทางตามรอยพระราชา	คอืโรดแมปให้ไปศกึษาตาม

เส้นทางของศาสตร์กษัตริย์	 เป็นเคร่ืองมือเหมือนมีไกด์คอยอธิบาย

พ่อแม่ลูกได้เรียนรู้พร้อมกัน	 เข้าใจพร้อมกัน	 ตรวจสอบ	 ลงมือปฏิบัติ	

บนฐานความสามัคคี			
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	 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

๕



๑๐

๒๐
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เขื่อนแควนอย

บำรุงแดน

จ.พิษณุโลก

โครงการพื้นที่ตนแบบบูรณาการ

แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่

ตำบลแกนมะกรูด  จ.อุทัยธานี

๓๒

๕๐

๕๔พิพิธภัณฑธรรมชาติ

จัดการน้ำชุมชน  ตามแนว

พระราชดำริ ชุมชนบาน

หวยปลาหลด จ.ตาก

๖
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เส้นทางÀาคเหนือ
ตอนล่าง

● พิษ³ุâลก ● ตาก 
● เพชรบูร³� ● สุâขทัย

● อุตรดิตถ� ● นครสวรรค�
● อุทัย¸านี ● กÓ แพงเพชร

● พิจิตร

❝เรียนรู้รักษ�ป†า แก้ปัÞหาน�้า แก้ปัÞหาดิน❞

พั²นาการเกษตรอย่างยั่งยืน

๘



๙



มีเขื่อน มีน�้า มีไ¿¿‡า
	 พระราชาปราชญ์แห่งน�้า	 ให้ความส�าคัญกับการแก้ป�ญหาน�้าและห่วงใย

ความเป็นอยู่ของประชาชนเสมอมา	 จึงมีแนวพระราชด�าริเร่ืองการพัฒนา

แหล่งน�้าและการสร้างเข่ือน	 เพื่อแก้ป�ญหาประชาชนขาดแคลนแหล่งน�้าเพื่อ

กนิใช้และท�าการเกษตร	น�ามาสูก่ารสร้างเข่ือนภูมิพล	ซึง่ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอสามเงา	

จังหวัดตาก	 ให้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย	

นอกจากจะท�าให้เกษตรกรมีน�้ากินน�้าใช้	 และท�าการเกษตรได้ตลอดป�แล้ว	

เขื่อนแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นโรงไฟฟ�าพลังน�้าขนาดใหญ่ของประเทศอีกด้วย

๑๐

เพลินรู้เพลินเที่ยวที่เขื่อน “พระราชา”
เขื่อนÀูมิพล จ. ตาก



๑๑

เขื่อนÀูมิพล
เป็นเขื่อนอเนกประสงค�
แห่งแรกของประเทศไทย 
และเป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
คอนกรีตâค้งที่ ใหÞ่ที่สุด

ในเอเชียอาคเนย�



๑๒

เด็กๆ รู้ไหม…
เขื่อนÀูมิพลใช้เวลาสร้างนาน
ถึง ÷ ป‚ แถมยังใช้เวลาอีก

ö ป‚ เพื่อส�ารวจพื้นที่
ก่อสร้างอีกด้วย

เขื่อน “พระราชา” ส�าคัÞอย่างไร

	 เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นเพื่อป�ดกั้นล�าน�้าป�งที่บริเวณเขาแก้ว	อ�าเภอสามเงา	พื้นที่แม่น�้าป�ง

ไหลผ่าน	ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์

 ระบายน�้าเพ่ือการเกษตร	 ซึ่ง
ปริมาณน�า้ทีร่ะบายออกจากเข่ือนจะถูกน�าไป

ใช้ทัง้ด้านการเกษตร	กนิใช้ในครัวเรือน	และ

สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดตาก

และทุกพื้นที่ที่แม่น�้าป�งไหลผ่าน	10	ล้านไร่

 บรรเทาอุทกÀัย	 ช่วยบรรเทา
อุทกภัยในลุ่มน�้าป�งและในทุ่งเจ้าพระยา

ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน�้าหลาก

มาดูกันซิเด็กๆ ว่าเขื่อนที่ ใหÞ่ขนาดนีจ้ะมีประâยชน�อย่างไรบ้าง



๑3

 เด็กๆ คิดว่าตัวเอง
ได้ ใช้ประâยชน�

จากเขื่อนบ้างไหม

 ผลิตไ¿¿‡า	 สามารถ
ผลิตไฟฟ�าได้	 ๖4,๕๘๐.๘3	

ล้านหน่วย	 ช่วยประหยัดเงิน

ในการน�าเข้าน�้ามันเตาเฉลี่ย	

3๐๐	กว่าล้านบาท

 เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 นอกจาก
ความอลังการของเขื่อนคอนกรีตโค้งแล้ว	ยัง

มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่

สวยงามรอบเขื่อนให้ชมอีกมากมาย

 ส่งเสริมอาชีพชาวประมง 
โดยให้ชาวประมงซึ่งเป็นคนท้องถิ่น

สามารถจับสัตว์น�้าในพื้นที่เขื่อนได้



๑4

	 พระราชาเห็นความส�าคัญของการรักษาต้นน�้า	 กลางน�้า	 และ

ปลายน�้า	โดยให้ดูแลป�าต้นน�้าซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของแม่น�้าป�งที่ไหล

ลงอ่างเก็บน�้าของเขื่อนภูมิพลให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 ปลูกป†าถาวรเฉลิมพระเกียรต	ิเริ่มตั้งแต่ป�	๒๕3๗	
เพื่อฟ��นฟูป�าและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน�้าของเขื่อน

 สร้าง½ายชะลอน�้าในป†าชุมชน	 ลดการ
ตืน้เขนิที่ปลายน�า้	ช่วยรกัษาความชุม่ชืน้ใหป้�า	และ

ลดความรุนแรงของไฟป�า	ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดี

ให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย

พระราชารักษ�ต้นน�้า 
กลางน�้า และปลายน�้า   

 ก่อตั้งศูนย�ดับไ¿ป†าเขื่อนÀูมิพล เพื่อ
เฝ�าระวังไฟป�าในช่วงฤดูแล้ง	 และขยายความรู้ไป

ยังชุมชนเพื่อการดูแลป�าต้นน�้าอย่างมีส่วนร่วม



	 จดุชมวิวสนัเข่ือนมอง

เห็นทิวทัศน์หุบเขาน้อยใหญ่และ

อ่างเกบ็น�า้กว้างใหญ่สดุสายตา	

๑๕

ว้าว…เขื่อนของพระราชามจีุดต่างๆ
ให้เดินเรียนรู้อีกมากมายพร้อมแล้วไปลุยกัน

เพลินเรียนรู้รอบเขื่อน “พระราชา”

เขื่อนที่เราเห็นอยู่นี้ 
กว้างใหÞ่ไพศาลแค่ไหนกันนะ
•	มีรัศมีความโค้ง	๒๕๐	เมตร	ยาว	4๘๖	เมตร	

•	 สันเขื่อนกว้าง	๖	เมตร	สูง	๑๕4	เมตร

	 ฐานเขื่อนกว้าง	๕๒.๒	เมตร

•	 เก็บน�้า	สามารถรองรับน�้าได้สูงสุด	๑3,4๖๒

 ล้านลูกบาศก์เมตร

กังหันน�้าชัยพั²นา
ของพระราชา
มีไว้ท�าอะไร ?

	 ส�าหรับคนทีช่อบกิจกรรมผจญภยั	ทีเ่ข่ือนจะมี

จกัรยานเสอืภเูขาให้ข่ีเทีย่ว	และมเีรือคายคัให้พาย

ในทะเลสาบ	 เพือ่ชมทวิทศัน์ธรรมชาติทีส่วยงาม

ของเข่ือน	

	 มใีห้เลอืกทัง้แบบล่องแพทีใ่ช้เรือลากจงูและเรือส�าราญ	

เพือ่เทีย่วชมสมัผสักบัธรรมชาตอ่ิางเกบ็น�า้ทีก่ว้างใหญ่	เช่น

พระพทุธบาทเขาหนาม	พระธาตแุก่งสร้อย	เกาะวาเลนไทน์



๑๖

	 คอืกังหนัน�า้ทีพ่ระราชาคดิค้นข้ึนมา	เพือ่บ�าบดัน�า้เสียด้วยวธีิการเติม

อากาศ	ท�าให้น�้าเสียกลายเป็นน�้าดี	น�ามาใช้บ�าบัดน�้าเสียในบ้านเรือน	

โรงงานอุตสาหกรรม	และเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้
กังหันน�้าชัยพั²นา

ของพระราชา
มีไว้ท�าอะไร ?

	 ส�าหรับคนทีช่อบกจิกรรมผจญภยั	ทีเ่ข่ือนจะมี

จกัรยานเสอืภูเขาให้ข่ีเทีย่ว	และมเีรือคายคัให้พาย

ในทะเลสาบ	 เพือ่ชมทวิทศัน์ธรรมชาติทีส่วยงาม

ของเข่ือน	

	 ใครอยากค้างคืนเพราะตดิใจบรรยากาศ

ของเข่ือน	 สามารถเลอืกได้ทัง้แบบพกัค้างคืน

ที่แพโฮมสเตย์	 หรือบ้านพักที่ทางเข่ือนมีไว้

บริการ	

	 สร้างข้ึนในวโรกาสพระราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษา	๖	รอบ	

วนัที	่๕	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕4๒	ภายในจัดแสดงนิทรรศการเร่ืองราว

การก่อสร้างเข่ือนภมิูพล	 และห้องจ�าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง	

ส่วนภายนอกอาคารมกีงัหนัน�า้ชัยพฒันาติดตัง้ไว้ให้ชมด้วย	



๑๗

	 ภายในมีพระบรมฉายาลักษณ์

และของใช้ส่วนพระองค์ของพระราชา

และพระราชินีมาจดัแสดงให้ชม

 พื้นที่กว้างขวางคล้ายสวน

สาธารณะ	ร่มรื่นด้วยพรรณไม้

และต้นไม้ใหญ่ต่างๆ

	 ในเขตป�าสงวนแห่งชาตแิม่ตืน่	เหนืออ่างเก็บน�า้เข่ือนภูมพิล

เป็นเส้นทางเดนิศกึษาสภาพความหลากหลายของพืน้ทีป่�าดบิเขา	

ป�าเตง็รัง	และป�าเบญจพรรณ	เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วในเชิงอนุรักษ์



ทอสงน้ำ

๑๘

อาศัยการเคลื่อนที่ของน�้าจากที่สูงลงมาที่ต�่า
น�้าที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าของเขื่อนจะแฝงพลังงานศักย์อยู่	

ซึ่งอาศัยการเคลื่อนที่ของน�้าจากที่สูงลงมาที่ต�่ากว่า	

ท�าให้เกิดพลังงานจลน์	ถ่ายทอดไปยังกังหันน�้า	ส่งผลให้

กังหันน�้าหมุนซึ่งเป็นตัวต้นก�าลังของเครื่องก�าเนิดไฟฟ�า	

ท�าให้มีการเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ�าในที่สุด

เขื่อนÀูมิพลมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
และรักษาป†าต้นน�้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ส�าคัÞของการบริหารจัดการน�้าในประเทศไทย
ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพด้านทั้งการเกษตร การประมง

และการท่องเที่ยว ท�าให้มีคุ³Àาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลังน�้ากลายเป็นไ¿¿‡าได้อย่างไร



๑๙

พลังงานแต่ละชนดิ
น�ามาผลิตไ¿¿‡า

ได้ยังไงนะ

เขื่อนภูมิพล

 เขาแก้ว	อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก

 เป�ดให้เข้าชมโครงการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	๘.3๐-๑๖.3๐	น.

 ๐	๕๕๘๘	๑๒3๘

	 http://www.bhumiboldam.egat.com การเดินทาง

วงกลมแหล่งพลังงานที่ผลิตไ¿¿‡าได้

ไ¿¿‡ามาจากไหนได้อีกบ้างนะ



เพราะอาชีพของชาวบางกระทุ่มคือการปลูกกล้วยและผลิตกล้วยตาก

ขาย	แต่ในอดีตยังไม่ได้พัฒนาให้มีคุณภาพและท�ารายได้จริงจัง	เจ้าหญิงนักพัฒนา

ผู้เดินตามรอยพระราชา	จึงสานต่อให้จัดตั้งโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ผลิตกล้วยตากในพื้นที่อ�าเภอบางกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก	โดยให้พัฒนาคุณภาพ

พันธุ์กล้วยที่ดีน�าผลผลิตกล้วยไปแปรรูปและพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่ออบกล้วยท�าให้กล้วยตากของบางกระทุ่มขึ้นชื่อ	ในเรื่องของรสชาติและคุณภาพ

ช่วยให้ชาวบ้านบางกระทุ่มมีรายได้ดีขึ้น

๒๐

ตามรอย “กล้วยตาก” ของดีบางกระทุ่ม
âครงการพั²นาที่ดินมูลนิ̧ ิชัยพั²นาบ้านเกาะคู 

จ.พิษ³ุâลก



๒๑

เด็กๆ รู้ไหม
กล้วยตากท�าจาก

กล้วยอะไร? 



âครงการต้นแบบเพื่ออาชีพที่ยั่งยืน
ของชาวบางกระทุ่ม

อาคารบ่มกล้วย	 ก่อนถึงขั้นตอนการตากหรือ
อบแห้ง	 จะต้องน�ากล้วยดิบมาบ่มโดยคลุมด้วย

พลาสติกใสให้มิดชิดทิ้งไว้	๒4	ชั่วโมง	

âดมพาราâบล่า	เป็นเทคโนโลยกีารผลติกล้วยตากโดย
อาศยัระบบอบแห้งแบบเรือนกระจก	หรือโดมพาราโบล่า	

แทนการตากแบบธรรมชาติ

แปลงรวบรวมพัน¸ุ�กล้วยกว่า õ๐ ชนิด 
เช่น	กล้วยน�้าว้ากาบขาว	กล้วยน�้าว้าปากช่อง	

กล้วยน�้าว้าค่อม	เป็นต้น

แปลงสา¸ิตการปลูกกล้วยน�้าว้าพัน¸ุ�มะลิอ่อง แปลงสาธิต
การปลูกกล้วยน�้าว้าพันธุ์มะลิอ่องในพื้นที่ประมาณ	๗	ไร่	 เพื่อศึกษา

ทดลองเปรียบเทียบกล้วยน�้าว้าแต่ละสายพันธุ ์ในการแปรรูปเป็น

กล้วยตาก	

Àายในพ้ืนที่ ๑õ ไร่ ๓ งานของâครงการ
พั²นาที่ดินมลูนิ¸ิชัยพั²นาบ้านเกาะคู 
อ.บางกระทุม่ จ.พิษ³âุลก มอีะไรที่ ให้
เดก็ๆ ตะลยุเรียนรู้บ้างนะ

๒๒



๒3

อาคารขยายพัน¸ุ�กล้วยâดยวิ¸ีการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือ 

เลีย้งสตัว�	วสัดเุหลอืทิง้จากกระบวนการ
การผลิตกล้วยตาก	 เช่น	 เปลือกกล้วย	

สามารถเป็นอาหารให้กับสัตว์	 เช่น	 หมู	

ไก่พื้นเมือง	และเป็ดเทศ	เพื่อเป็นการลด

ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้	

แปลงปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียน อยู่บริเวณ
ด้านหน้าโครงการฯ	 เป็นพชืผักตามฤดกูาลทีป่ลอดสารพษิ	

ส่วนหน่ึงไว้บริโภคในโครงการ	 และส่วนที่เหลือไว้ส�าหรับ

จ�าหน่าย

ตากกล้วยใน
âดมพาราâบล่าดียังไงนะ ?

ท�าให้ผลิตกล้วยตากได้ทุกฤดู	
ลดป�ญหากล้วยเน่าเสีย

จนต้องทิ้ง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยาย

พนัธ์ุกล้วยโดยวิธีการเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อและวิธีการผ่าหน่อ	เพื่อ

จ�าหน่ายและสนับสนุนต้นพันธุ์

กล้วยน�้าว้ากับเกษตรกรและ

ผู้ที่สนใจ



๒4

กว่าจะเป็นกล้วยตาก
ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะ 

เด็กๆ รู้ไหม การผลิตกล้วยตาก
ใช้เวลาต่างกันในแต่ละฤดูด้วยนะ?

ฤดูร�อน
ใช�เวลา ๔ วัน

ฤดูหนาว
ใช�เวลา ๕ วัน

ฤดูฝน
ใช�เวลา ๖-๗ วัน

บ่มกล้วยในอาคารบ่ม คลุมด้วย
พลาสติกใสเพื่อไม่ให้อากาศเข้า-ออก

ท�าไมต้องใช้กล้วยน�้าว้า
พัน¸ุ�มะลิอ่องเท่านั้น?

เพราะมีเปลือกบาง	เนื้อกล้วยละเอียด	
สีนวลสวย	มีกลิ่นหอมของน�้าหวาน

จากกล้วย	ลูกเล็กกินพอดีค�า

คัดเลือกกล้วย	 โดยใช้กล้วยน�้าว้าพันธุ์มะลิอ่องดิบแก่จัด
ไม่สกุคาเครือเพราะมักมีแมลงวันทองเจาะท�าให้กล้วยเสียหาย

ได้	ทิ้งไว้	๒4	ชั่วโมง	แล้วค่อยน�ามาปอกเปลือกช่วงดึกๆ	

เช่น	ตี	๑-๒	เพื่อเลี่ยงแสงแดดร้อนช่วงกลางวัน



๒๕

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ�านเกาะคู อ.บางกระทุ�ม จ.พิษณุโลก

 ๑3๗	หมู	่3	ต.บางกระทุม่	อ.บางกระทุม่	จ.พษิณุโลก	๖๕๑๑๐

	 ๐	๕๕๖๑	๕๕๒๙,	๐๘4	๘๙4	๐34๒

	 http://www.chaipat.or.th/site_content/55-225/

	 151-54.html
การเดินทาง

 อบในâดมพาราâบล่า อบด้วยระบบอบแห้งแบบเรือน
กระจก	3-4	วัน	โดยอบทิ้งไว้ตอนเช้า	และตอนเย็น

ของทุกวันต้องเอากล้วยที่วางเรียงในตะแกรง

มาสุมกองกัน	เมื่อถึงตอนเช้าก็กระจาย

กล้วยเรียงกันบนตะแกรงเหมือนเดิม	

ท�าทุกวันจนครบ	4	วัน

 เมื่อมีต้นแบบการผลิตกล้วยตากที่เป็นระบบและได้คุ³Àาพมากขึ้น
ตัง้แต่การเลอืกพัน¸ุ�กล้วย การผลติ และการจ�าหน่าย เกษตรกรก็มรีายได้
ที่มั่นคงขึ้น ÀูมิปัÞÞาการท�ากล้วยตากที่มีมาแต่âบรา³ก็ได้สืบสานต่อ

ท�าไมกล้วยบางลูก
สีน�้าตาลคล�้า บางลูก
สีเหลืองทอง เด็กๆ 

ลองถามพี่เจ้าหน้าที่ดูสิ?

 “กล้วยตากของชาวบางกระทุ่ม
เป็นแบบลูกกลม เหนยีวนุ่มพอดีค�า”

ท�าทุกวันจนครบ	4	วัน

ผ่านกระบวนการ¦่าเช้ือ ก่อนใส่
บรรจภัุณฑ์เพือ่วางจ�าหน่าย	จะต้องผ่าน

ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อน



	 เดิมทีลุ่มน�้าแควน้อย	 จังหวัดพิษณุโลก	 เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและมัก

ประสบกับป�ญหาอทุกภยัในฤดนู�า้หลากและขาดแคลนน�า้ในช่วงฤดแูล้ง	ท�าให้

เกษตรกรไม่สามารถท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งป�

	 พระราชาปราชญ์แห่งน�า้	จงึให้สร้างเข่ือนแควน้อยบ�ารุงแดน	เป็นอ่างเกบ็

น�้าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่	 เพื่อบรรเทาอุทกภัยที่เกิดข้ึนบริเวณลุ่มน�้า

แควน้อยตอนล่างในเขต	อ.วัดโบสถ์	และแก้ไขป�ญหาน�้าให้เกษตรกรกลับมา

ท�านาและเพาะปลูกได้ทุกฤดู

๒๖

เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน
เที่ยวชมเขื่อนแห่งเมืองพิษ³ุâลก

จ.พิษ³ุâลก



๒๗

เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน 
หมายถึง เขื่อนแควน้อย

ที่ท�าให้มีความเจริÞในพื้นที่ 

เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน
เที่ยวชมเขื่อนแห่งเมืองพิษ³ุâลก

รู้ไหมว่า
อุทกÀัยคือÀัย
ที่เกิดจากอะไร



เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน อ่างเก็บน�้าอเนกประสงค�
ขนาดใหÞ่แห่งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัÞหาน�้า

อย่างเดียว Àายในเขื่อนยังมจีุดที่ ให้เด็กๆ
ได้มาเที่ยวชมอีกด้วย มจีุดไหนบ้างนะมาดูกันเลย

เขื่อนนีก้ว้างใหÞ่แค่ไหน ?
เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน

เป็นเขื่อนทิ้งหินดาดคอนกรีต
สูง ÷õ เมตร ยาว öø๑ เมตร

กักเก็บได้ ๙๓๙ ล้านลูกบาศก�เมตร

รูปปัœนและพระพุท¸รูป
ให้เด็กๆ	ได้สักการะ

จุดชมวิว
ชมบรรยากาศที่สวยงาม

สุดลูกหูลูกตาบริเวณ

อ่างเก็บขนาดใหญ่
ลานกิจกรรม

เป็นลานกว้างสามารถมาท�ากิจกรรมต่างๆ	ได้ทั้งครอบครัว

๒๘

ท�าไมเขื่อนแก้ปัÞหา
น�้าท่วมได้

เด็กๆ รู้ไหม ?

เที่ยวชมเขื่อน
และพิพิ¸Àั³±�ของพระราชา



แพเล่นน�้าท้ายเขื่อน
ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบรรยากาศและเล่นน�้าอย่างสนุกสนาน	

รวมทั้งมีแพยาง	ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ชอบล่องแก่งด้วย

ซึ่งเป�ดเพียงป�ละครั้ง	ช่วงวันที่	๑๑-๑๙	เมษายนเท่านั้น

พิพิ¸Àั³±�เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน

ลานน�้าพุ
ตั้งอยู่ใกล้ๆ	

พิพิธภัณฑ์นี่เอง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เด็กๆ	จะได้เห็นถึงสิ่งที่พระราชาแก้

ป�ญหาเรื่องการจัดการน�้าและแก้ไขภัยแล้ง	อุทกภัย	ให้กับประชาชน

ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก	“น�้า”	

ที่หมายถึงความมีอยู่มีกิน	และเป็นจุดก�าเนิดของชีวิตและชุมชนต่างๆ

๒๙
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แก้ไขปัÞหาอุทกÀัย
บริเว³พื้นที่

ลุ่มน�้าแควน้อย
ตอนล่าง
โดยเฉพาะ

ในเขตพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก

และจังหวัดใกล้เคียง

เป็นแหล่งน�้าสนับสนนุ
ให้กับพื้นที่ชลประทาน

ทั้งฝ��งซ้ายและฝ��งขวาของแม่น�้าแควน้อย

แหล่งน�้าเสริม
การเพาะปลูกในฤดูแล้ง
ของพื้นที่โครงการเจ้าพระยา

เป็นแหล่งน�้าใช้ 
เพื่อการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนของประชาชน

เขื่อนแห่งนีม้ีประâยชน�
อะไรบ้างนะ  



3๑

เขื่อนแควน�อยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

	 หมู่ที่	4	บ้านเขาหินลาด	ต�าบลคันโช้ง	อ�าเภอวัดโบสถ์	จังหวัดพิษณุโลก

 เป�ดให้เข้าชมโครงการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	๘.3๐-๑๘.๐๐	น.

	 ๐	๕๕3๑	๖๕4๒

	 http://khwaenoi-dam.com/

การเดินทาง

เขื่อนแควน�อยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
รวมทั้งแหล่งประมงน�้าจืดขนาดใหญ่

และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ�า

เกษตรเพาะปลูกได้ทั้งป‚
ช่วยให้เขตพื้นที่บริเวณตอนบน

และตอนกลางในลุ่มน�้าแควน้อย

สามารถมีน�้าท�าการเพาะปลูก

ได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง

เป็น ๑ใน๔ เขื่อนหลัก
ที่ส่งน�้าไปลุ่มน�้าเจ้าพระยา

ส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร
๔ อ�าเÀอของจังหวัดพิษ³ุâลก
คืออ�าเภอวัดโบสถ์	อ�าเภอพรหมพิราม

อ�าเภอวังทอง	และอ�าเภอเมือง



เดิมทีเกษตรชาวพิจิตรประสบกับป�ญหาอุทกภัยทุกป�

เพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มซึ่งน�้าท่วมง่าย	ท�าให้เรือกสวนและไร่นาเสียหาย	

ไม่สามารถปลูกข้าวและท�าการเกษตรได้ต่อเนื่องตลอดทั้งป�	

เจ้าหญิงนักพัฒนา	จึงให้พัฒนาที่ดินที่บ้านสะพานยาว	หมู่ที่	๑๑	ต�าบลเนินมะกอก	

อ�าเภอบางมูลนาก	จังหวัดพิจิตร	ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด	๙๑	ไร่	๒	งาน	44	ตารางวา

โดยแก้ป�ญหาน�้าและดินตามแนวทางของพระราชา	ท�าให้พื้นที่ที่เคยประสบป�ญหา

อุทกภัยเกิดประโยชน์ทางการเกษตร	และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3๒

เที่ยวท้องไร่ท้องนา
และสวนเกษตรของพระราชา

âครงการศูนย�ชัยพั²นาการเกษตรสิริน¸ร
จ.พิจิตร
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เด็กๆ รู้มั้ย
เกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

คืออะไร ?
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เด็กๆ รู้มั้ย
เกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

คืออะไร ?

ยุ้งข้าว
หน้าตาเป็นยังไงนะ 
เด็กๆ เคยเห็นไหม ?

เรียนรู้เกษตรทฤษฎี ใหม่ของพระราชา
ในพื้น ๙๑ ไร่ ๒ งาน 
๔๔ ตารางวาแห่งนี้ 

ใช้หลักเกษตรทฤษฎี ใหม่
ของพระราชาที่ค�านึงถึง
ปัจจัยสี่ ในชีวิตประจ�าวัน 
ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 
๔ ส่วน ตามอัตราส่วน 

๓๐:๓๐:๓๐:๑๐
มาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้าง

พื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผัก ๓๐%  

	 โดยปลกูไม้ผล	และพวกพชืผกั	พชืไร่	พชื

สมุนไพรต่างๆ	 เพื่อใช้เป็นอาหารประจ�าวัน	

หากเหลือกินก็แบ่งและขายได้

พื้นที่อยู่อาศัย ๑๐%
	 รวมทั้งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์

ยุ้งข้าว	คอกวัว	โรงเพาะปลา

โรงเรือนเพาะเห็ด	และ

โรงเรือนอื่นๆ

 ยุ้งข้าวหรือยุ้งฉาง คอืทีส่�าหรับเกบ็รกัษา
ข้าวเปลอืกให้คงคณุภาพทีด่	ีเพือ่ไว้กนิ	ไว้ขาย	และ

เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลหน้า
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3๕

เด็กๆ ทายสิ อะไรเอ่ย
กลิ่นเหม็นจัง

แต่มีประâยชน�?

ท่องไปในไร่นา
และสวนเกษตรของพระราชา 

	 เป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรสามารถปลกูพชื

ผกัปลอดภยัสารพษิทีไ่ด้คณุภาพ	เช่น	ดอกไม้จนี	

ฟ�กข้าว	 มะเขือ	 กุยช่าย	 เป็นต้น	 ซึ่งดีต่อ

สิ่งแวดล้อม	 ขายก็ได้ราคาดี	 ส่งผลให้คุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นได้	

	 เกษตรกรจะได้เรียนรู้การเพาะเห็ด

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็น

เห็ดปลอดสารพิษ	 ได้ทั้งกินเองและขาย	

ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

	 เพือ่แก้ป�ญหาพืน้ทีน้่อย	น�า้จ�ากดั	ให้สามารถ

เลี้ยงปลาได้	 ซึ่งเจ้าหน้าจะถ่ายทอดความรู้ใน

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกให้เกษตรกรน�า

ไปท�าตามได้	จนเกิดเป็นรายได้เสริม	

	 ไร่นาและสวนเกษตรของพระราชา	 คือห้องเรียน

ธรรมชาติแสนกว้างใหญ่	ที่ให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้

การท�านาให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ	แปลงเกษตร	และการ

เพาะเลีย้งสตัว์	ด้วยหลกัการด�าเนินชีวติแบบพอเพยีง	มี

จุดไหนให้เราเดินตามรอยพระราชาบ้าง	มาดูกันเล้ยย



๘

๑
๒

๔
๖
๕

๓ ๙

๗

๑๐เด็กๆ รู้ไหมว่า
ข้าว ๑ เม็ด เมื่อน�า

ไปปลูกแล้ว จะกลายเป็น
ข้าวกี่เม็ด ลองถาม

พี่เจ้าหน้าที่ดูสิ

เด็กๆ ทายสิ อะไรเอ่ย
กลิ่นเหม็นจัง

แต่มีประâยชน�?

	 ในแปลงมีพืชสมุนไพรที่

รวบรวมไว้ประมาณ	๕๕	ชนิด	

เช่น	ใบบวับก	ชุมเหด็	หางไหล	

เป ็นต ้น	 เพื่ อ ให ้ เกษตรมี

สมุนไพรไว้ใช้เป็นยาช่วยลด

ค่าใช้จ่าย	

	 เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจการผลิตปุ�ย

อินทรีย์หรือปุ�ยหมัก	 และฝ�กท�าให้เป็น	

แล้วน�าไปใช้ในแปลงเกษตรของตัวเอง	

ช่วยลดการใช้ปุ�ยเคมี	 ดินร่วนดี	 พืชก็

แข็งแรงปลอดสารพิษ	

	 สาธิตและเป็นต้นแบบการเพาะ

พนัธ์ุและเลีย้งกบนาแก่เกษตรกรเพือ่

สร้างรายได้เสริม														

	 มกีารเพาะปลานลิพนัธุด์	ีแจกจ่ายแก่เกษตรกร	

เพือ่สร้างรายได้และอาชีพอย่างยัง่ยนื

3๖
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	 เป็นแหล่งรวบรวมไม้ผลพนัธุด์ต่ีางๆ	ทีเ่ป็น

พนัธ์ุทีห่ายาก	และพชืส�าคญัทางเศรษฐกจิ	เช่น	

สาเก	 มะยมแดง	 มะขามแดง	 ทุเรียนเทศ	

มะกอกฝร่ัง	 เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรและ

คนทั่วไปที่สนใจ

	 เด็กๆ	 จะได้เห็นวัวนมสายพันธุ ์	 TMZ	

(THAI	MILKING	ZEBU)	ซึง่เจ้าหน้าทีจ่ะรีดนมช่วง	

๗	โมงเช้า	และบ่าย	๒	ครึ่งของทุกวัน	และมี

การสาธิตการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดีใน

การเลี้ยงโคนม	เพื่อได้น�้านมปริมาณเหมาะสม

 ผลิตเม็ดข้าวพันธุ์ดีและคุณภาพดี	

แล้วกระจายพนัธ์ุให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่	

ให้เกษตรกรน�าความรู้ไปปรับใช้เพือ่เพิม่

ผลผลิตและรายได้ให้ตัวเองได้

ใบไม้
หÞ้าแห้ง

ขี้วัว ขี้ควาย
ขี้เป็ด ขี้ ไก่

เศษอาหาร
ผัก ผลไม้

มีอะไรที่บ้าน
บ้างนะ ที่น�ามา
ท�าปุ‰ยหมักได้

เด็กๆ ลองนึกดูสิ ?



3๘

ในสวนของพระราชา
มีผักผลไม้อะไรบ้างนะ

จับคู่ดูสิผักผลไม้แต่ละชนดิชื่ออะไรเอ่ย 

¿ักข้าว

ดอกไม้จีน

กุยช่าย

มะขามแดง

มะกอก½รั่ง

ประâยชน�............................….

ประâยชน�............................….

ประâยชน�............................….

ประâยชน�............................….

ประâยชน�............................….

 เด็กๆ ลองไป
หาค�าตอบดูซิ
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พื้นที่เก็บน�้า ๓๐%
	 พระราชาบอกว่าน�้าเป็นป�จจัยส�าคัญอันดับ

แรกของการท�าการเกษตรและการด�ารงชีวิต	

พื้นที่ปลูกข้าว ๓๐% 

	 เพื่อปลูกข้าวในฤดูฝน	 ซึ่งท�าเพื่อกิน

ให้เพียงพอตลอดป�	 และขยายเมล็ดพันธุ์

ข้าว	เพือ่ช่วยลดค่าใช้จ่าย	และให้เกษตรกร

เห็นคุณค่าของการพึ่งพาตัวเอง

พื้นที่ส่วนนี้จึงขุดเป็นสระเก็บกักน�้า

เพือ่ใช้เกบ็กักน�า้ในฤดฝูน	และ

ใช้ในฤดูแล้ง



4๐

 • แก้ปัÞหาคุ³Àาพชีวิต ช่วยชาวบ้านให้มีพันธุ์ข้าว
ที่สะอาด	ปลอดภัย	ปลูกแล้วชาวบ้านได้ราคาดี	และถ้ามาอบรบ

กับโครงการจะได้สิทธิ์ในการซื้อพันธุ์ข้าวได้ถูกกว่าท้องตลาด

พระราชานักแก้ปัÞหา

 • แก้ปัÞหาน�้า ชาวพิจิตรมีป�ญหาน�้าเยอะและ
กังขังนาน	 แก้โดยสร้างคันดินที่ใช้ดินและหญ้าแฝก	 เพื่อ

ป�องกันการพังทลายของหน้าดิน	 และเป็นการกักน�้าไว้ใช้

ในพื้นที่อย่างเพียงพอ

 • ปัÞหาดนิ ชาวนาท�านาซ�า้ๆ	โดยไม่ดแูลดนิ	หรือ
ใช้สารเคมีนานๆ	 ดินก็จะไม่มีคุณภาพ	 แก้โดยปลูกพืช

หมุนเวียน	ใช้ปุ�ยหมักแทนการใช้สารเคมี

 • แก้ปัÞหาที่ตัวเกษตรกร 
พระราชาสอนให้พึ่งพาตัวเอง	ด�าเนินชีวิตอย่าง

พอเพียง	ให้ปลูกในสิ่งที่ตัวเองกิน	ใช้ในสิ่งที่ตัว

เองท�า	เหลือแล้วค่อยแบ่ง	เหลือแล้วค่อยขาย



4๑

 • กิจกรรมลงแปลงนา เด็กๆ 
จะได้ลงแปลงนา ได้ดกูารสา¸ิตการ
ด�านา การหว่าน และรู้จักพัน¸ุ�ข้าว
ต่างๆ

	 นอกจากทีโ่ครงการศนูย์ชัยพฒันาการเกษตรสริินธร

จะใช้องค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการ

กิจกรรมชวนเด็กๆ เรียนรู้ 

 • กิจกรรมเตรียมดิน เรียนรู้
วิ ¸ีการเตรียมดิน เตรียมเมล็ด
พัน¸ุ�ผัก และการท�าปุ‰ย

  • กิจกรรมแปรรูป ได้ลองท�าไอศกรีม ท�านม
พาสเจอร�ไรซ� นมสด เต้าÎวยนมสด âยเกิร�ต และ
ขนมไทยง่ายๆ เช่น ถั่วแปบ

ท�างานแล้ว	 ยังได้ขยายองค์ความรู้น้ีไปหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบ	 เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกร

สามารถพึ่งพาตนเองได้	และมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน

โครงการศูนย�ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 

 บ้านสะพานยาว	หมู่ที่	๑๑	ต�าบลเนินมะกอก	

	 อ�าเภอบางมูลนาก	จังหวัดพิจิตร

 เป�ดให้เข้าชมโครงการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	๘.3๐-๑๖.3๐	น.

 ๐๘	๒๑๖๐	๖๒๕๐

	 http://www.phichit.go.th/AgriCenter.htm

การเดินทาง



	 จากพื้นที่ป�าที่เคยถูกบุกรุก	 ชาวเขาปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 เกษตรกรเดือดร้อนเร่ือง

ทีท่�ากนิ	พระราชาจงึมแีนวพระราชด�าริสนับสนุนให้พฒันาคณุภาพชีวติชาวไทยภูเขา

เผ่ากะเหร่ียงบนพืน้ทีส่งู	โดยส่งเสริมให้มกีารปลกูพชืเมืองหนาวทดแทนการปลกูพชื

เชิงเดี่ยว	 ลดการบุกรุกพื้นที่ป�า	 เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร	 และเน้นให้ประชาชน

ในพื้นที่มีส่วนร่วม	พัฒนาในทุกๆ	ส่วน	เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

4๒

âครงการพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัÞหาและพั²นาพื้นที่ 
ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัย¸านี

ตามแนวพระราชด�าริ

เที่ยวชมพืชเมืองหนาว
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พืชเมืองหนาว
คืออะไร มีอะไรบ้าง

เด็กๆ รู้ไหมนะ
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ตะลุยเที่ยวชมพืชเมืองหนาว ที่เแก่นมะกรูด

ชิมสตรอว�เบอร�รีและมัลเบอร�รี
เด็กๆ	จะได้ชิมสตรอว์เบอร์รีและมัลเบอร์รี

รสชาติหวานกรอบสดๆ	จากไร่

ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดี

แปลงสา¸ิตดอกไม้เมืองหนาว
เช่น	ดอกเบญจมาศ	ดอกลิลลี่	ดอกบลูซัลเวีย	ดอกรักเร่	เป็นต้น

สัตว�ป†าอนรุักษ�
มีรูปป��นสัตว์ป�าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์ป�า

ห้วยขาแข้ง	อย่าง	กระทิง

เด็กๆ รู้จักดอกไม้
อะไรกันบ้างเอ่ย ? 

âครงการพื้นที่ต้นแบบบูร³าการ
แก้ไขปัÞหาและพั²นาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด
อ.บ้านไร่ จ.อุทัย¸าน ีตามแนวพระราชด�าริ

ได้รับการพั²นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มจีุดไหนบ้างมาตะลุยกันเลยเด็กๆ

วัวแดง	เสือโคร่ง



4๕

กางเต�นท�สัมผัสวิถีชุมชน
บริเวณสภาต�าบลแก่นมะกรูด	อ.บ้านไร่

มีบริการที่พัก	และกางเต�นท์นอนเพื่อสัมผัส

อากาศหนาวและวิถีชุมชนพื้นบ้าน	

ตลาดกะเหรี่ยง
เที่ยวชมสินค้าและอาหารพื้นบ้าน

ในตลาดชุมชนกะเหรี่ยง	เป็นการสนับสนุน

สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อมีการแก้ปัÞหาพื้นที่ ชาวบ้านก็กินดีอยู่ดี มีคุ³Àาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองได้	เกิดการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น

										และชุมชนที่ดีขึ้นตามมา	

โครงการพื้นที่ต�นแบบการแก�ไขป�ญหาและพัฒนาพื้นที่

ตามแนวพระราชดําริ อุทัยธานี

	 ต�าบลแก่นมะกรูด	อ�าเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี

 เป�ดให้เข้าชมโครงการวนัจันทร์-ศกุร์	เวลา	๘.3๐-๑๗.3๐	น.

	 ๐	๕๖๕๑	๑๒๙๗

	 http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=616193&

random=1507229739492

การเดินทาง



ตามรอยâครงการ
ให้ความช่วยเหลือราษฎร

ต�าบลâคกปรง
จ.เพชรบูร³�

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เจ้าหญิงนักพัฒนามีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการให้ความช่วยเหลือราษฎร

ต�าบลโคกปรง	อ�าเภอวิเชียรบุรี	จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น	เพื่อแก้ป�ญหาของเกษตรกร

ที่มีอาชีพด้านการเกษตร	เช่น	การท�านา	ทั้งช่วยเหลือเรื่องข้าว	การปลูกพืชหลังนา	

เรื่องแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	และ

ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียน	โครงการด้านการเกษตรในพื้นที่โรงเรียน

เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา	
4๖



4๗

เศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชา
เป็นอย่างไรนะ 



เพาะเห็ดนาง¿‡า
ฝ�กทักษะการเลี้ยงเห็ดนางฟ�า

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงเรียน

และในชั่วโมงปรับ	ลดเวลา

ท�าประมงในâรงเรียน
ให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการเลี้ยง

ปลาในบ่อ	ในสระ	ผลผลิตที่ได้น�าไป

ท�าอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ด้วย

ท�านา
ฝ�กทักษะในการท�านา	ทั้งนาด�า

นาหว่าน	นาหยอด	เรียนรู้กระบวนการ
ท�านา	การดูแลรักษา	การเก็บเกี่ยว

และการน�าผลผลิตไปใช้ใน
รูปแบบต่างๆ	ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกผักปลอดสารพิษ
ให้นักเรียนเรียนรู้การปลูกพืช

ล้มลุก	พืชที่มีในท้องถิ่นและตลาด	

ผักปลอดสารพิษ	ผักที่ได้ก็น�าไป

ท�าอาหารกลางวันให้นักเรียน

 âรงเรียนชุมชนบ้านâคกปรง คือหนึ่งในâครงการให้ความช่วยเหลือ
ราษฎร ต.âคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูร³� ด้านการเกษตร
ในพื้นที่ âรงเรียนâดยใช้หลักปรัชÞาของเศรษฐกิจพอเพียง
มจีุดเรียนรู้ไหนบ้างนะ ให้เด็กๆ ได้ตามรอย 

4๘

พืชไม้ล้มลุกเป็น
ยังไงนะ

เด็กๆ รู้ไหม ? 

âรงเรียนชุมชนบ้านâคกปรง 
ต้นแบบความพอเพียง



ท�าปุ‰ยชีวÀาพ
ใช้ในโรงเรียน	ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาติ	ห่างไกลจากสาร

เคมี	ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

เลี้ยงไก่พัน¸ุ�ไข่
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธี

การดูแล	รักษาการเก็บ

ผลผลิต	การน�าไปปรุงเป็น

อาหาร	และน�าไปจ�าหน่าย

ปลูกหÞ้าแ½ก
แก้ป�ญหาสภาพพื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นดินดาน		

ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช	ให้เป็นดินดี

ด้วยการปลูกหญ้าแฝกช่วยบ�ารุงดิน

เมื่อมีการแก้ปัÞหาด้านการเกษตรอย่างรอบด้าน
และมีหลายหน่วยงานร่วมมือกัน นักเรียนในâรงเรียน
และชาวบ้านก็มีคุ³Àาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะการสานต่อ
หลักปรัชÞาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา

รากของหÞ้าแ½ก ช่วยให้พืชได้มีอากาศหายใจ  
ใบของหÞ้าแ½ก สามารถน�าไปปกคลุมดินท�าให้เกิดความชุ ่มชื่น  

4๙

เด็กๆ รู้ไหม หÞ้าแ½ก มีประâยชน�อย่างไร?

โครงการให�ความช�วยเหลือราษฎร ตําบลโคกปรง 

	 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง	ต.โคกปรง	อ.วเิชียรบรีุ	จ.เพชรบรูณ์

	 เป�ดให้เข้าชมโครงการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	๘.3๐-๑๖.3๐	น

	 ๐๘	3๐34	๒๒๖๙

	 http://www.patpat๙.com/th/project/detail.aspx?id=60	
การเดินทาง



âครงการพั²นาและปรับปรุงพื้นที่ดิน
มูลนิ̧ ิชัยพั²นา วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด) 

เพลินเรียนรู้ที่แปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน

จ.นครสวรรค�

เมื่อป�	พ.ศ.	๒๕4๖	เจ้าหญิงนักพัฒนาได้มีพระราชด�าริ

ให้พัฒนาพื้นที่	๒๕	ไร่ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณวัดศรีอุทุมพร	(หนองกรด)

อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	ตั้งเป็นศูนย์สาธิตและให้บริการวิชาการเกษตร

ตามรอยศาสตร์พระราชา	โดยจัดท�าเป็นแปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน

เป็นแหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ส�าหรับเกษตรกร	และเป�ดเป็นที่

ศึกษาดูงานวิชาการด้านการเกษตรส�าหรับเกษตรกรและคนที่สนใจ

๕๐



๕๑

เกษตรแบบ
ผสมผสานเป็นอย่างไร 

เด็กๆ รู้ไหม 



๕๒

แบ่งพื้นที่แปลงเกษตรแบบผสมผสาน

พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร 
สนามหÞ้า ป†าสะเดา 
       (๓ ไร่ ๑ งาน) และ
          แบ่งพื้นที่ปลูกผัก
       เช่น ชะอม 
          ผักหวานบ้าน
             ตะไคร้ ผักคะน้า

พื้นที่แปลงปลูกข้าวพัน¸ุ�ปทุม¸าน ี๑
(๑ø ไร่ ๓ งาน)

พื้นที่ปลูกพืชไร่ (๑ ไร่)
ข้าวâพดหวานลูกผสม
และถั่วเหลือง½ักสด

พื้นที่ ๒õ ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่ท�าการเกษตร
แบบผสมผสาน ๓ ส่วน



๕3

ในâครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างนะ

การท�าเกษตรแบบผสมผสาน	ท�าให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งป�

ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้หลากหลาย	และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้

เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมปลูกข้าว
พัน¸ุ�ปทุม¸าน ี๑

กิจกรรมพืชสวน
ปลูกพืชผักต่างๆ	ทั้งชนิดกินใบและกินผล	เช่น	

กวางตุ้ง	คะน้า	ผักบุ้งจีน	ฟ�กทองแตงกวา

โดยปลูกสลับหมุนเวียนกันเพื่อ

สร้างรายได้ตลอดทั้งป�

กิจกรรมอ�านวยการ
ดูแลพื้นที่ภายในโครงการ

และพื้นที่โดยรอบโครงการ

กิจกรรม
ถ่ายทอดเทคâนâลยี
ให้ความรู้แก่เกษตรกร

และผู้สนใจ

เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ

เกษตรกร	หลังเก็บเกี่ยวข้าวก็ปลูกพืช

หลังการท�านาและพืชบ�ารุงดิน

โครงการพฒันาและปรับปรุงพืน้ทีด่นิมูลนิธิชัยพฒันา วดัศรีอทุมุพร (หนองกรด) 

	 หมู	่๙	ต�าบลหนองกรด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดันครสวรรค์	

	 เป�ดให้เข้าชมโครงการวนัจนัทร์-ศกุร์	เวลา	๘.3๐	-	๑๖.3๐	น

	 ๐๘๖	๕๖๕	๑๑๑4	

	 http://www.chaipat.or.th/site_content/772-2012-05-

	 07-02-56-57/5089-13-25551427.html
การเดินทาง

เด็กๆ รู้จักพืชกินใบ
และพืชกินผล
อะไรอีกบ้าง



ป†าสมบูร³� เริ่มต้นที่ชุมชน
	 ย้อนไป	 ๖๐	 ป�ก่อนชาวมูเซอด�าย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่บ้านห้วยปลาหลด	

อ.แม่สอด	 จ.ตาก	 และปลูกฝ��นหรือท�าไร่เลื่อนลอยเป็นอาชีพหลัก	 ท�าให้ดินเสื่อม

สภาพ	ผืนป�ากลายเป็นป�าเสื่อมโทรม	เมื่อไม่มีป�าล�าน�้าต่างๆ	ก็แห้งขอด		

	 พระราชานักแก้ป�ญหาเสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยปลาหลดเมื่อป�	 ๒๕๑๗	

จึงมีพระราชด�าริให้ปลูกพืชที่ท�ารายได้ทดแทนฝ��น	 เช่น	ปลูกกาแฟผสมในพื้นที่ป�า	

ปลูกผักหลายชนิดหมุนเวียนแบบปฏิทินที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งป�	 และมีตลาดมูเซอ

เพื่อจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	กลายเป็นรายได้หลักของชุมชน	

๕4

เดินตามรอยพระราชา
พิพิ¸Àั³±�¸รรมชาติการจัดการน�้าชุมชน
ตามแนวพระราชด�าริ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก



๕๕

รู้ไหม การปลูกพืช
หมุนเวียนแบบป¯ิทิน

เป็นอย่างไรนะ ? 



๕๖

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด 
แบ่งพื้นที่ป†าและพื้นที่อาศัยยังไงนะ

เพราะมีป†า
สร้างความชุ ่มชื้น

อากาศที่นี่
จึงเย็นสบาย

ตลอดป‚

ป†า ๓ อย่าง
ประâยชน� ๔ อย่าง
อยู่บริเวณกลางน�้า

มีการท�าวนเกษตรปลูกพืช

หมุนเวียนในพื้นที่ป�า

พื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่ตั้งบ้านเรือน

ของชาวมูเซอ

พื้นที่ท�าไร่
มีทั้งพื้นที่ใช้เพาะปลูก

และพื้นที่ปล่อยทิ้งไว้

ให้ฟ��นความอุดมสมบูรณ์

พื้นที่ปลูกพืชสวน
อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา

หรือปลายน�้า

ใช้เพาะปลูกพืชไร่
พื้นที่ป†าอนรุักษ�
และป†าต้นน�้า

พื้นที่มีลักษณเป็นป�าทึบ

ห้ามชาวบ้านเข้าไป

ตัดต้นไม้เด็ดขาด

ปลายน�้า
น�้าเพื่อการผลิต

กระแสไฟฟ�า

ขนาดเล็ก

ต้นน�้า 
กลางน�้า
ปลายน�้า

คืออะไรกันนะ    
ต้นน�้า

ฝายชะลอและ
เก็บกักน�้า

กลางน�้า
น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

และการกระจายน�้า

เพื่อการเกษตร



๕๗

การบริหารจัดการป†าและน�้า
	 แบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป�า	

ได้แก่	ป�าชุมชน	และป�าอนุรักษ์	ชุมชนเพาะ

พันธุ์กล้าไม้และปลูกป�าเสริมทุกป�ร่วมกับ

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

เปลี่ยน½�›น เป็นพืชผักสร้างรายได้ ป‚ ๒õ๒๔
	 พื้นที่บ้านห้วยปลาหลดถูกประกาศพื้นที่เป็นเขต

อทุยานแห่งชาตติากสนิมหาราช	เพือ่ให้ชุมชนยงัอยูก่บัป�า

สร้าง½ายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริ
มีการบริหารจัดการน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

มีการสร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริ	กว่า	4๐๐	ฝาย	ช่วยเพิ่ม

ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ป�าต้นน�้า	

ได้	ชาวบ้านห้วยปลาหลดจงึหนัมาดแูลรักษาป�า

ต้นน�้า	ป�าชุมชน	ปลูกพืชผักสร้างรายได้	แทน

การท�าไร่เลื่อนลอย

แรงบันดาลใจจากพระราชา
ชุมชนมั่นคง ป†ายั่งยืน



๕๘

 คุ³Àาพชีวิตดีขึ้นเมื่อคนกับป†าอยู่ร่วมกัน
	 มีผลผลิตตลอดทั้งป�จากการท�าวนเกษตร	 พึ่งพิง

อาศัยซึ่งกันและกัน	มีการบริหารจัดการป�าและ

ชุมชนที่ดี	ชาวบ้านก็มีรายได้ที่สมดุลและ

พอเพียงกับครอบครัว

 ตลาดมูเซอสร้างรายได้ ให้ชุมชน
	 พระราชาสอนให้พอเพียง	 ผลผลิตที่ให้ใช้ส�าหรับบริโภค

เป็นหลัก	 เหลือก็แบ่งเพื่อนบ้าน	 หรือน�าไปขายเพื่อสร้างรายได้

ที่ตลาดมูเซอ	ซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตร

โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	

เด็กๆ รู้ไหม
ป†ากับคนอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างไร ? 



๕๙

สนกุเรียนรู้ ในชุมชนบ้านห้วยปลาหลด  

จากป†าเสื่อมâทรม ปัจจุบันบ้านห้วยปลาหลดกลายเป็น
ป†าชุมชนขนาด ๒๒,๐๐๐ ไร่ ที่อุดมสมบูร³�ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดตาก Àายในชุมชนและผืนป†ากว้าง มจีุดเรียนรู้

ที่ ให้เด็กๆ  ได้ ใกล้ชิดกับ¸รรมชาติของชาวมูเซอ
อย่างไรบ้าง มาเรียนรู้กันนะเด็กๆ

พิพิ¸Àั³±�¸รรมชาติจัดการน�้าชุมชน
ตามแนวพระราชด�าริ

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลส�าเร็จด้านการจัดการน�้า

ของชุมชนบ้านห้วยปลาหลด	เช่น	การท�าป�า	3	อย่าง	

ประโยชน์	4	อย่างการบริหารจัดการน้�าเพื่อการเกษตร

อุปโภค	บริโภค	และผลิตไฟฟ�าพลังน�้า	

ลานจะค ึคือลานที่ใช้ไม้ไผ่ล้อมเป็นวงกลม	
ใช้ประกอบพิธีกรรมในวาระต่างๆ	ของชาวมูเซอ	

เช่น	วันป�ใหม่ที่ชาวมูเซอจะพร้อมใจกันใส่ชุด

ประจ�าเผ่าและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเต้นร�า	

ป†าชุมชน อนรุักษ�ป†าต้นน�้า
ชาวมูเซอได้อนุรักษ์ต้นไม้เดิมที่ยังคงอยู่

และปลูกป�าทดแทน	จนป�จจุบันกลายเป็นป�าดิบ

ชื้นขนาดใหญ่กว่า	๒๐,๐๐๐	ไร่

ท�าไมต้องปลูกกาแ¿ผสมในพื้นที่ป†า?
เพื่อรักษาความชื้นในดินและลดการพังทลาย

ของหน้าดินต้นกาแฟเติบโตได้ดี	

ช่วยลดป�ญหาเรื่องพื้นที่ปลูกท�าให้เกษตรกร

สามารถปลูกไม้ผลยืนต้น

หรือพืชผักอื่นๆร่วมกันได้

แปลงปลูกผักร่องน�้า
คือการท�าเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป�า

เช่น	กาแฟที่ปลูกผสมกับพื้นที่ป�า

ช่วยรักษาคุณภาพดินและน�้า

สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์

ในบริเวณโดยรอบ	

พิพิ¸Àั³±�¸รรมชาติจัดการน�้าชุมชนพิพิ¸Àั³±�¸รรมชาติจัดการน�้าชุมชน

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลส�าเร็จด้านการจัดการน�้า

ประจ�าเผ่าและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเต้นร�า	



๖๐

 ต้นสนพัน¸ุ� ๒ ใบของพระราชา
พระราชาทรงปลูกต้นสนพันธุ์	๒	ใบไว้เมื่อ

ป�	๒๕๑๗	เด็กๆ	จะได้เห็นต้นสนยักษ์ที่สูง

๑๙.๕๐	เมตร	และมีขนาดความโต	๒.๒๐	เมตร

พิพิ¸Àั³±�¸รรมชาติจัดการน�้าชุมชน
ตามแนวพระราชด�าริ

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลส�าเร็จด้านการจัดการน�้า

ของชุมชนบ้านห้วยปลาหลด	เช่น	การท�าป�า	3	อย่าง	

ประโยชน์	4	อย่างการบริหารจัดการน้�าเพื่อการเกษตร

อุปโภค	บริโภค	และผลิตไฟฟ�าพลังน�้า	

หมู่บ้านชาวมูเซอ
เด็กๆ	จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวมูเซอด�าและ

บ้านเรือน	สร้างด้วยไม้ไผ่และ

ไม้ยกพื้นใต้ถุนสูง	ใช้เป็นที่เก็บของ	ป�องกัน

สัตว์เลื้อยคลานและป�องกันน�้าท่วม	ลานจะค ึคือลานที่ใช้ไม้ไผ่ล้อมเป็นวงกลม	
ใช้ประกอบพิธีกรรมในวาระต่างๆ	ของชาวมูเซอ	

เช่น	วันป�ใหม่ที่ชาวมูเซอจะพร้อมใจกันใส่ชุด

ประจ�าเผ่าและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเต้นร�า	

เส้นทางศึกษา¸รรมชาติ
เป็นเส้นทางเดินเท้าผ่านป�าชุมชน	

และแปลงเกษตร	เด็กๆ	จะได้เห็น

ความส�าคัญของทรัพยากรป�า

และใกล้ชิดธรรมชาติที่อยู่รอบตัว

พิพิ¸Àั³±�¸รรมชาติจัดการน�้าชุมชน

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลส�าเร็จด้านการจัดการน�้า

ประจ�าเผ่าและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเต้นร�า	



ลูกยางลูกเนียง

ขาวไร

กะหล่ำปลี

บรอกโคลี

ปวยเลง

ผักสลัด

ตาว ลูกชิด

เสาวรส

กาแฟ

หนอไม

อโวคาโด

มะไฟ

ผักกูด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.มี.ค.

ผักชี

ปวยเลง

มะระหวาน

๖๑

มâีÎมสเตย�ด้วยนะ
ทางหมู่บ้านมีโฮมสเตย์

ที่เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยว

มาพักเพื่อสัมผัสกับ

วิถีชาวมูเซออย่างใกล้ชิด

ในราคากันเองด้วยนะ	

แปลงเกษตรผสมผสาน
เน้นปลูกผักตามฤดูกาล	เพื่อให้ได้

ผลผลิตและมีรายได้หมุนเวียน

ตลอดทั้งป�	เช่น	แปลงมะระหวาน

กระหล�่าปลี	ผักชี	เป็นต้น

ต้นกาแ¿พัน¸ุ�อาราบิก้า
และพัน¸ุ� âรบัสต้า 

ต่างกันยังไง
เด็กๆ ลองสังเกตดูสิ



ปลูกพืช
ชนดิเดียวซ�้าๆ

ปลูกป†าทดแทน

ปลูกกาแ¿
ผสมกับพื้นที่ป†า

ปลูกพืชหมุนเวียน

ขยายพื้นที่
แผ้วถางป†าไปเรื่อยๆ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เช่น ½�›น

เพราะ.........................
....................................
....................................
....................................

เพราะ.........................
....................................
....................................
....................................

เพราะ.........................
....................................
....................................
....................................

๖๒

มาทดสอบ
ความเป็น “นักอนรุักษ�” ตัวน้อยกันเถอะ

 เด็กๆ เลือกข้อที่คิดว่า ช่วยให้ป†าไม้และชุมชนอยู่อย่างยั่งยืนที่สุด  



เก็บผลผลิตไว้กิน
ในครัวเรือนเท่านั้น 

ไม่ขาย

สร้าง½ายชะลอน�า้

เก็บผลผลิตไว้กิน 
ถ้าเหลือก็แบ่ง 
และขายด้วย

สร้างทางป�ดก้ันน�า้

เพราะ.........................
....................................
....................................
....................................

เพราะ.........................
....................................
....................................
....................................

๖3

พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติการจัดการนํ้าชุมชน 

ตามแนวพระราชดําริ ชุมชนบ�านห�วยปลาหลด

	 หมู่ที่	๘	ต�าบลด่านแม่ละเมา	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

 เป�ดให้เข้าชมโครงการวนัจันทร์-ศกุร์	เวลา	๘.3๐-๑๖.3๐	น.

	 ๐๙	3๒3๐	๕๒๕๕

	 http://www.utokapat.org/museum05.html

การเดินทาง



พระราชาปราชÞ�แห่งน�้า
	 พระราชาทรงเห็นถึงความส�าคัญของน�้า	ซึ่งเป็นทรัพยากรส�าคัญในการด�ารงชีวิต	

และทรงห่วงใยเรื่องการเกิดอุทกภัยมาโดยตลอด	จึงมีพระราชด�าริให้ก่อสร้างโครงการ

พฒันาลุม่น�า้น่าน	ต่อมาได้พระราชทานช่ือเป็น	“เข่ือนสริิกติิ”์	ซึง่เป็นเข่ือนดนิที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศ	เขื่อนสิริกิติ์ถือว่าเป็นเขื่อนส�าคัญของการพัฒนาลุ่มแม่น�้าน่าน

เเละเป็น	๑	ในเขื่อนส�าคัญในการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยา

๖4

เขื่อนสิริกิติì จ.อุตรดิตถ�
ตามรอยเขื่อนดินใหÞ่ที่สุดในประเทศ



เขื่อนสิริกิติì
กักเก็บน�้าได้ ๙,õ๑๐ ล้านลูกบาศก�
เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับ ๓ รองจาก
เขื่อนศรีนครินทร� (จ.กาÞจนบุรี) 

และเขื่อนÀูมิพล (จ.ตาก)

๖๕



นาป
นาปรัง

ประâยชน�จากเขื่อนมีมากมาย ได้เเก่ ช่วยบรรเทา
อุทกÀัย การเกษตร การประมง

การคมนาคม การผลิตกระเเสไ¿¿‡า
รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

เเห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ�

บรรเทาอุทกÀัย โดยอ่างเก็บน�้าจะช่วยกักเก็บน�้าที่
อาจไหลบ่าลงมา	จึงช่วยบรรเทาน�้าท่วมทั้งในทุ่งราบ

สองฝ��งแม่น�้าน่าน	ทุ่งเจ้าพระยา	และ	กทม.	

ผลิตกระแสไ¿¿‡าพลังน�้า 
โรงไฟฟ�าเขื่อนสิริกิติ์สามารถ

ผลิตกระแสไฟฟ�าจากพลังน�้าได้

เฉลี่ยป�ละ	๑,๐๐๐	ล้านหน่วย	

สนับสนนุการท�านาปรัง	บนพื้นที่	3.๕	ล้านไร่	ท�าให้ได้
ผลผลิตข้าวจ�านวนป�ละ	๒.4๕	ล้านตัน	๖๖

นานาประâยชน�จาก “เขื่อน”



พั²นาคุ³Àาพชีวิตของชุมชนรอบâรงไ¿¿‡า 
จัดกิจกรรมให้ตระหนักถึงการดูแลสังคม	ชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม	เช่น	ปลูกป�าต้นน�้า	ก่อตั้งศูนย์

	เพาะพันธุ์สัตว์น�้าท้องถิ่น		เป็นต้น	

เพื่อการเกษตร
เขื่อนจะก�าหนดปริมาณการระบายน�้า

ให้เหมาะสมทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน	

เพื่อการอุปโภคบริโภค

การเกษตรกรรม

รักษาระบบนเิวศน� และปลูกพืชไร่บน
พื้นที่ราบสองฝ��งลุ่มน�้าเจ้าพระยา

ทดแทนการใช้น�้ามันเตา
ได้เฉลี่ยป‚ละ ๒๒õ ล้านลิตร 

คิดเป็นมูลค่า õ,๑๐๐ ล้านบาท

๖๗

ไ¿¿‡าจากพลังงานน�้า
ที่เขื่อนสิริกิติì
ดียังไงนะ



นอกจากมีประâยชน�มากมายแล้ว เขื่อนใหÞ่แห่งนี ้ยังมจีุดต่างๆ ที่สวยงาม
ให้เด็กๆ ได้เที่ยวชมและตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย  

๑. มหัศจรรย�¸ารสองสี 
ที่สวยงามน่าตื่นตา 

สีเขียวเกิดจากการระบายน�้า
ของเขื่อนสิริกิติ์	และสีแดง
เกิดจากการชะล้างหน้าดิน
ในช่วงฤดูฝนของแม่น�้าปาด
ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่

บริเวณสะพาน
แม่น�้าปาดพอดี

๔. แหล่งไ¿¿‡าเพ่ือปวงชน
นอกจากจะยนืชมววิ

อ่างเกบ็น�า้สวยงามแล้วยงัมองเหน็
ทวิทศัน์ของโรงไฟฟ�าพลงัน�า้
และลานไกไฟฟ�าได้ด้วย

÷. พาดวารีสานสมัพัน �̧
อยูบ่ริเวณหน้าโรงไฟฟ�าเข่ือนสริิกติิ์

จากมมุน้ีสามารถชมความ
ยิง่ใหญ่ของเข่ือนดนิทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย

เข่ือนสริิกิติยั์งมกีารจดัค่ายเยาวชนเรียนรู้อยูอ่ย่างพอเพยีง	เพือ่ปลกูฝ�ง
ให้เดก็และเยาวชนรู้จกัการใช้ชีวติทีพ่อเพยีง	และส่งเสริมให้อนุรักษ์
และฟ��นฟทูรัพยากรป�าและสิง่แวดล้อมให้มคีวามสมดลุอกีด้วย

ö. ทอดระยะก้ันนที
ได้ช่ือว่าสวยทีส่ดุแห่งหน่ึงในเข่ือน
ซึง่เป็นจดุชมววิพระอาทติย์ข้ึนจาก
หลงัภเูขาสงู	และพระอาทติย์ตก

ทีเ่สมอืนตกในอ่างเกบ็น้ึ

๒. ป‚ตยิินดีที่พบพาน
อยูบ่ริเวณทางเข้าเข่ือนสริิกต์ิิ
ใกล้กบัสะพานแม่น�า้ปาด

๓. งามตระหง่านข้าม¸ารา
สร้างข้ึนเพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์

ซึง่แขวนเช่ือม๒	ฝ��ง

แม่น�า้น่าน	ตัวสะพานเป็น

สฟี�าและเหลอืงชมววิสวยงาม

ทัง้ภูเขาและแม่น�า้

๖๘

๑๐ จุด ชวนตื่นตาตื่นใจที่เขื่อนสิริกิติì



õ. สริิมงคลกราบองค�พระ
สกัการะพระพทุธสริิสตัตราช
มขีนาดหน้าตกักว้าง	3๙	น้ิว
มพีญางใูหญ่	๗	ตวั	๗	หวั

๑๐. ตระการตาผกาพัน¸ุ�
ชมความสวยงาม

ของดอกไม้นานาชนิด
เช่น	ดอกทองกวาว	
ดอกเหลอืงอนิเดยี
ดอกชมพพูนัธ์ุทพิย์
ดอกกลัปพฤกษ์

เด็กๆ	สามารถล่องเรือ

ชมวิวหรือป��นจักรยานเที่ยว

ชมธรรมชาติตามจุดต่างๆ

รอบเขื่อนได้

๙. แอบองิกายเคียง¸ารา
อยูร่ะหว่างเส้นทางสาย	อตุรดติถ์-น�า้ปาด	

ก่อนถึงประตูทางเข้าเข่ือนสริิกติิ์

ø. สวนสวรรค�สมุาลยั
ภายในสวนมปีระตมิากรรม
สูแ่สงสว่าง	ซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ของสวน	มสีระบวั	และร่มร่ืน
ไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด

๖๙

เขื่อนสิริกิติ์
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เขื่อนสิริกิติì
âอบล้อมด้วยÀูเขา

น้อยใหÞ่ อากาศที่นี่
จึงเย็นสบาย
ตลอดทั้งป‚
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หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

“The King’s Journey” Learning Passport

สร้างสรรค์โดย	

สํานักงานส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

3๘๘	อาคารเอส.พี.	(อาคารเอ)	ชั้น	๑3	ถนนพหลโยธิน	

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	๑๐4๐๐

โทรศัพท์		๐	๒๖๑๙	๑๘๑๑

เว็บไซต์	www.qlf.or.th

วิเคราะห์เนื้อหา

นายเฉลิมพร พงศ�ธีระวรรณ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ�ามหาจักรี	ประจ�าป�	๒๕๕๘

ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ�    

หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์

ผลิตงานโดย

บริษัท รักลูกกรุ�ป จํากัด 

กลุ่มบริษัท	อาร์แอลจี	(รักลูก	เลิร์นนิ่ง	กรุ�ป)

พิมพ์ครั้งที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๐

จ�านวน		พิมพ์	๑๐,๐๐๐	เล่ม



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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