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สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

จัดพิมพ�โดย

ภาคตะวันออก

ท�อง ๙ แหล�งเรียนรู� พิพิธภัณฑ�ที่มีชีวิต เส�นทางเรียนรู� “ตามรอยพระราชา”
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พระราชา
ไมไดมีแต ในนิทาน
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เตรียมตัวเดินทางไป
ในดินแดนแหงการเรียนรู

ของพระราชา

เตรียมตัวไปเรียนรู ใหเต็มอิ่ม

เตรียมใจไปสนุกใหเต็มที่

เตรียมถามไดทุกคำถามที่สงสัย

เตรียมบันทึกทุกความประทับใจไวกันลืม

ณ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีช ีวิต
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชา รัชกาลที่ ๙
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  (Parent’s Guide)
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 การเดินทาง ‘ตามรอยพระราชา’ ของเดçกæ คร้ังน้ี พอ่แม่
ครู หรือ¼ู้ ใหÞ่สามาร¶มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสนกุ
ไปกับเดçกæ ด้วยการ… 

• กระตุ้น ให้เดçกæ เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สืบเสาะ ¨ินตนาการ และลงมือท�า 
• สงัเกต พฤตกิรรมการเรียนรู้ของเดçกæ สง่เสริมให้เกิด
การต่อยอด และเชื่อมâยงกับประสบการณ์¨ริง 
• ประเมิน การเรียนรู้และทักษะส�าคัÞที่เกิด¨ากการ
เรียนรู้ของเดçกæ  

ลงมือท�า 
ป¯ิบัติ¨ริง กล้าลอง 

กล้าเรียนรู้ ลองลงมือท�า

แรงบันดาลใ̈  
เอาใ̈ ใส่ ¨ด¨่อ อยากเรียนรู้ 

อยากท�าต่อ 
เกิดแรงบันดาลใ̈

คิดสร้างสรรค์
ส�ารว¨ เสาะแสวงหาค�าตอบ 

สังเกต อธิบายข้อมูล สร้างแนวคิดใหม่ 
เชื่อมâยง บูรณาการ

คิดวิเคราะห์ 
เข้าใ̈ ป˜Þหา เปรียบเทียบมุมมอง
ต่างæ ตรว¨สอบความ¶ูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงเหตุ¼ล

คู่มือพ่อแม่

ô ทักษะ คือ



ร่วมเรียนรูไ้ปกับเดçกæ 

• กระตุ้นให้เดçกæ สนใ̈  ชี้ ชวนให้สังเกตสิ่งต่างæ รอบตัว
• ชวนเดçกæ ตั้งค�า¶าม คิด และหาค�าตอบ
• ลองให้เดçกæ ได้เล่น ลองท�า สัม¼ัส และเรียนรู้สิ่งต่างæ 
• ชวนเดçกæ ให้คิดเช่ือมâยงสิง่ต่างæ กับตวัเอง ที่บ้าน ที่ âรงเรียน
และสังคมรอบตัว
• ตั้งค�า¶ามให้เดçกæ ท�าความเข้าใ̈ เรื่องราว ป˜Þหา และสาเหตุ
ของการเกิดป˜Þหาต่างæ 
• ตั้งข้อสังเกตให้เดçกæ คิด¶ึงข้อดี-ข้อเสียของสิ่งต่างæ ที่ ได้เหçน
• ตั้งข้อสงสัยและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อ¨ากแหล่งอื่นæ
• ท้าทายเดçกæ ให้คิดหาแนวทางแก้ป˜Þหาตามวิธีของตัวเอง

๓



๔

❝ศาสตร�ของพระราชาไม�มีวันล�าสมัย	 วิชาที่พระองค์ทรงสอน

ใช้ได้ทุกมุมโลก	เป็นศาสตร์ถนอมโลก	ถนอมมนุษย์	ตลอด	7๐	ป�แห่ง

ศาสตร์พระมหากษัตริย์	 ในหลวงรัชกาลที่	๙	ท่านทรงสอนพวกเราไว้

ครบเคร่ือง	 วันน้ีพระองค์ท่านไม่ประทับอยู่กับเราแล้ว	 แต่มีแสงสว่าง

ที่ส่องทางเราตลอดเวลา	ขอให้เดินตาม

	 หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา	 คือโรดแมปให้ไปศึกษาตาม

เส้นทางของศาสตร์กษัตริย์	 เป็นเคร่ืองมือเหมือนมีไกด์คอยอธิบาย

พ่อแม่ลูกได้เรียนรู้พร้อมกัน	 เข้าใจพร้อมกัน	 ตรวจสอบ	 ลงมือปฏิบัติ	

บนฐานความสามัคคี			



๕

	 ขอให้เป็นการเทีย่วอย่างสร้างสรรค์	เทีย่วไปสูอ่งค์ความรู้ทีพ่ระองค์

ประสิทธิ์ประสาทให้	 เที่ยวดูศาสตร์กษัตริย์	 ศาสตร์พระราชาจะเที่ยว

ได้เป็นร้อยโครงการ	 เหนือสิ่งอื่นใด	 จะเกิดความภาคภูมิใจว่าพ่อ

ของเราเก่งเหลือเกิน	พ่อเราสอนเราทุกอย่างเราเสียอีก	อาจไม่ค่อยเป็น

ลูกที่ดีนัก	 ไม่ค่อยใส่ใจค�าสอนของพ่อนักแต่ไม่สาย	 เวลาน้ีหนังสือ

เดินทางจะน�าทางพวกท่านทั้งหลายไป	 จะเป็นเคร่ืองช่วยอย่างดี	

รับรองว่าจะบรรลุธรรม	 ธรรมชาติและธรรมดา	 และจบลงด้วยค�าว่า

ประโยชน์สุข❞  

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

	 	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

	 	 และที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
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ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.จันทบุรี

ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.จันทบุรี

โครงการพัฒนาปาชุมชน

บานอางเอ็ด  จ.จันทบุรี

โครงการพัฒนาปาชุมชน

บานอางเอ็ด  จ.จันทบุรี

โครงการปลูกพืช

โดยไมใชดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา

จ.ปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาที่ดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา จ.ระยอง

๑๐
พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการปาสิริเจริญวรรษ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการปาสิริเจริญวรรษ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ชลบุรี

๒๐
๒๖

๓๒
๔๒

๔๖

๕๔
๕๐

๖๔โครงการพัฒนาพื้นที่
รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ชลบุรี

โครงการหวยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ปราจันบุรี

โครงการหวยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ปราจีนบุรี

แผนที่เสนทางการเรียนรู

ตามรอยพระราชา

โรงเรียนกาสรกสิวิทย

จ.สระแกว

โรงเรียนกาสรกสิวิทย

จ.สระแกว
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เส้นทางภาคตะวันออก

เรียนรู้¨ากภู¼าสู่มหานที
พั²นา¨ากภูเขา ¼ืนป่า ¼ืนดิน สู่ท้องทะเล

● ©ะเชิงเทรา ● ¨ันทบุรี

● ชลบุรี  ● ปรา¨ีนบุรี 

● ระยอง ● สระแก้ว 

● ตราด
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เรียนรู้¨ากภู¼าสู่มหานที
พั²นา¨ากภูเขา ¼ืนป่า ¼ืนดิน สู่ท้องทะเล

๙



เดçกæ อยากรู้ไหม
ท�าไม¶ึงเรียก
อ่าวคุ้งกระเบน

	 สภาพปัญหาในอดีต	ทรัพยากรชายฝั�ง

เสือ่มโทรมจากการตดัไม้ท�าลายป่า	การบกุรุก

พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อกุ้ง

บ่อปลา	พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย

จากน�า้ทะเลท่วมถึงและมปัีญหาดนิเคม็

	 พระราชา	ปราชญ์นักพฒันา	มพีระเมตตา

ให้ฟ� �นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทีถ่กูท�าลายให้กลบัมาใช้ประโยชน์ได้ดงัเดมิ

ด้วยการ	‘พัฒนา	อนุรักษ์	ฟ��นฟู	จัดการ’	

ทรัพยากรชายฝั �งทะเล	บริเวณพื้นที่อ่าว

คุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความ

สมดุลในระบบนิเวศ	ช่วยพัฒนาชีวิตชาว

คุ้งกระเบนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที่เป็นอ่าวป�ดล้อมด้วยสันทราย

มทีางให้น�า้ทะเลเข้าออกทางเดยีว	และ

ถ้ามองจากมมุสงู	 รูปร่างของอ่าวจะ

มีลกัษณะคล้ายกับปลากระเบน

อ่าวคุ้งกระเบน
ท้องทะเลแห่งพระเมตตา

ตะลุยเรียนรู้
¨ากยอดเขาสู่ท้องทะเล 

Èูนย์Èึกษาการพั²นาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมา¨ากพระราชด�าริ

¨.¨ันทบุรี

1๐
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ท�าซั้งเชือกสร้างบ้านให้ปลากันเ¶อะ
	 ซั้งเชือกก็คือสาหร่ายเทียม	 ที่ผูกติดไว้กับ

ปะการังเทยีม	 เพือ่ให้มแีพลงก์ตอน	สตัว์น�า้ขนาด

เลก็	และสตัว์น�า้ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่อาศยัหลบภัย	

ก่อนทีจ่ะเจริญเตบิโตและขยายพนัธ์ุต่อไป	

บ้านหอยสร้างสมดุลให้น�้าทะเล
	 เด็กๆ	 จะได้หยอดปูนลงบนเชือก

ท�าเป็นก้อนเลก็ๆ	ให้ลกูหอยเกาะ	เพือ่น�าไป

เลี้ยงจ�าหน่ายเป็นรายได้	และยังช่วยบ�าบัด

น�า้ให้มคีณุภาพดยีิง่ข้ึน	เป็นหน่ึงในกจิกรรม

ที่ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ตะลุยเรียนรู้
¨ากยอดเขาสู่ท้องทะเล 

ส¶านแสดงพันธ์ุสตัว์น�า้ เ©ลมิพระเกียรติ 
ö รอบ พระชนมพรรษา
	 ว้าว…มาที่เดียวได้เห็นทั้งปลาทะเล	 ปลา

ท้องถิ่น	ปลาหายาก	มีทั้งหมด	๓๖	ตู้ให้ตะลุย

กันจนลืมเหน่ือยเลยล่ะ	 สถานแสดงพันธุ์สัตว์

น�า้แห่งน้ีไม่ได้ให้แค่ความเพลดิเพลนิเพยีงอย่าง

เดียว	แต่สร้างจิตส�านึกและให้ความรู้เกี่ยวกับ

ทรัพยากรสัตว์น�้าในด้านต่างๆ	โดยไม่มีค่า

ใช้จ่ายใดๆ	ด้วยนะ12

 บนพื้นที่ ๘๕,òó๕ ไร่ของÈูนย์Èึกษา
การพั²นาอ่าวคุ้งกระเบนÏ มีทั้งเรื่องราว

ชาย½˜›งให้เรียนรู้ และท้องทะเลที่เตçมไปด้วย
สิ่งมีชีวิตให้ค้นหา พร้อมแล้ว ไปตะลุยกันเลย!

ปลากระเบน



๓

๔

๕

๖

๗
๘

๑

๒

ท�าปุ‰ยหมักดินเลนนากุ้ง
	 เดก็ๆ	รู้ไหมว่าดนิเลนจากนากุง้น�ามาท�าปุ�ยได้นะ	

แถมยังน�าไปใช้ในแปลงสาธิตปลูกไม้ผล	 และพืชผัก

ต่างๆ	ของอ่าวคุ้งกระเบนได้อีกด้วย	

1๓

เดçกæ รู้ไหมว่า
คุ้งกระเบน

หน้าตาแบบนี้

				พระราชาให้วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน		

เริ่มด้วยการอนุรักษ์ดิน	น�้า	ป่า	จน

เกิดความสมบูรณ์	 ให้วิถีท�าการ

เกษตรและประมงชายฝั �งที่ยั่งยืน	

เป็นที่มาของหลัก	“การพัฒนาจาก

ยอดเขาสู่ท้องทะเล”	อย่างแท้จริง

ต้นทางคือป่าไม้
ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน

ดูปลาการ์ตูนที่ âรงเพาะ¿˜ก
	 ที่โรงเพาะพันธุ์	 มีปลาการ์ตูนในบ่อกว่า	 1๐	 สายพันธุ์	 ให้เด็กๆ	

ตื่นตาตื่นใจ	เป็นการเพาะขยายพันธุ์เพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ

การปลูกพืชในâรงเรือนพลาสติก
	 แบบง่ายต้นทุนต�่าเป็นต้นแบบให้เกษตรกร

น�าไปปรับใช้	 เพือ่แก้ปัญหาการปลกูพชืไม่ได้ผล

เน่ืองจากดินเค็ม	 เปลี่ยนมาปลูกพืชผักผลไม้

ในกระถางหรือตะกร้า	 เช่น	 เมล่อน	 มะเขือเทศ	

เป็นต้น	 ท�าให้เห็นว่าแม้เป็นพื้นที่ชายฝั�งก็ปลูก

พืชผัก	ผลไม้ได้

ปลากระเบน

อ่าว
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1๔

รู้ไหมป่าชายเลน
ส�าคัÞกับท้องทะเลยังไง ?
	 เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า	เช่น	กุ้งทะเล

	 แหล่งหลบภัยของสัตว์น�้าและสัตว์บก

	 ช่วยก�าบังคลื่นและลมในทะเล

	 ป�องกันการกัดเซาะของชายฝั�งทะเล

	 ช่วยดูดซับธาตุอาหารที่เกิน

ความจ�าเป็นก่อนไหลลง

สู่ท้องทะเล

	 	 เส้นทางเดินป่าชายเลนมีระยะ

ทางทั้งหมด	 1,7๙๓	 เมตร	 เพื่อเดิน

เรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลนที่มี

ต้นไม้หลากหลายชนิดและสัตว์น�้าที่

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล	 มีจุดไหนบ้าง

เด็กๆ	มาเดินส�ารวจกันเถอะ	

¨ุดที่ ๑ ปู่แสม 

	 แสมขาวต้นใหญ่	

อายุนับร้อยป�	 ชาว

บ้านเรียกติดปากว่า	

“ปู่แสม”

¨ุดที่ ๘ เชิงทรง 
	 อธิบายระบบนิเวศวิทยาบริเวณ

รอยต่อระหว่างป่าบกและป่าชายเลน

¨ุดที่ ÷ ประมง
เลี้ยงกุ้งระบบป�ด 
 โดยใช้ป่าชายเลนดดูซบัธาตุอาหาร

และบ�าบดัน�า้ทิง้โดยวิธีธรรมชาติ

เดินเล่น+เรียนรู้ป่าชายเลน
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อินเดียนแดง    ด�า     ส้มขาว          ทอง
ลายปล้อง    อานม้า       แดง   มะเขือเทÈ
เพอร์คูล่า     แดงด�า

1๕

ใต้ท้องทะเลหรรษา 
มีปลาการ์ตูนพันธุ์อะไรบ้างนะ ?

เดçกæ ¨�าได้มั้ยว่า
Nemo

เปšนพันธุ์อะไร ?
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อินเดียนแดง    ด�า     ส้มขาว          ทอง
ลายปล้อง    อานม้า       แดง   มะเขือเทÈ

ปลาการ์ตูนเปลี่ยนเพÈได้ ?

	 ปลาทุกตัวจะเป็นเพศผู้ทั้งหมด	และมี

ปลาตวัทีใ่หญ่ทีส่ดุตวัเดยีวทีเ่ปลีย่นเป็นเพศ

เมีย	และเป็นผู้น�าฝูง	

เพÈ¼ู้กับเพÈเมียต่างกันยังไง ?

	 เพศเมีย	 มีสีสันไม่สดใส	 ปกป�อง

อาณาเขต

	 เพศผู้		มีขนาดเล็กและสีสันสวยงาม

ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล
	 ดอกไม้ทะเลมีเข็มพษิแต่ไม่เป็นอนัตราย

กบัปลาการ์ตูน	เพราะปลาการ์ตูนมเีมอืกช่วย

ป�องกนัพษิดอกไม้ทะเลได้	1๖

ลอง¨ับคู่
ภาพปลา

กับชื่อพันธุ์ดูซิ
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				น�้าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง	มีธาตุอาหารจ�านวนมาก	ซึ่งถ้ามีมาก

เกินไปในแหล่งน�้าจะท�าให้น�้าเน่าเสีย	 ป่าชายเลนคอยท�าหน้าที่

ดูดซับธาตุอาหารเหล่าน้ีให้น้อยลง	 ท�าให้น�้าทะเลมีคุณภาพที่

เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตของสัตว์น�้าต่างๆ

ป่าชายเลนกรองน�้าทิ้ง¨ากนากุ้ง
ก่อนลงทะเลอ่าวคุ้งกระเบน

¨ุดที่ ô ท่าเรือคายัค
	 เป็นท่าจอดเรือคายัค	

มีกิจกรรมให้พายเรือชมป่า

ชายเลน
¨ุดที่ ó หมูดุด
	 อนุสรณ์	“หมูดดุ”	

หรือ	 “พะยูน”	 ที่ใน

ปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์¨ุดที่ ò ชมวิว 
 ศาลาที่สร้างยื่น

ออกไปในอ่าว	 มอง

เห็นแนวป่าชายเลน

ที่อุดมสมบูรณ์

¨ุดที่ ๕ 
ป่าไม้-ประมง
	 การปลูกป่า

ชายเลนควบคู่

กับการเลี้ยง

ปลากะพงขาว

¨ุดที่ ö ล�าพู	ความสัมพันธ์ของหิ่งห้อยกับต้นล�าพู



ความสมบูรณ์ของทะเล
เริ่มต้น¨ากป่าชายเลน
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 เดçกæ เดินส�ารว¨ดูซิว่าป่า
ชายเลนมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้าง

สัตว์น�้าน่ารู้
เดçกæ ได้ยินไหม

ที่ดังเหมือนเสียงดีดนิว้
มันคือเสียงอะไรนะ ?

ปลาอะไรอยู่ได้ทั้งบนบกและในน�้า ? 
	 ปลาตนี	สามารถเดนิ	ป�นป่าย	และกระโดดได้เมือ่

อยูบ่นบก	มผีวิและช่องเหงอืกทีพ่เิศษ	ท�าให้หายใจได้

ทั้งในน�้าและบนบก

กุ้งดีดขัน	จะท�าเสียงดัง

ป�อก-ป�อก	หรือเสียงเหมือนดีดนิ้ว

เพื่อให้ศัตรูตกใจ	แล้วใช้ก้ามอีกข้าง

หนึ่งที่เล็กกว่าดีดน�้าใส่หน้าของศัตรู

เพื่อป�องก้นตัว	กุ้งดีดขันชอบซ่อนตัว

อยู่ในรูบริเวณพื้นดินป่าชายเลน

ปูอะไรเอ่ย เปšนอัÞมณีแห่งป่าชายเลน ?
				ปูก้ามดาบ	มีก้ามขนาดใหญ่ข้างใดข้างหนึ่ง	และมีสีสันสวยงาม	จึงได้

ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งป่าชายเลน



	 พันธุ์ไม้ป่าชายเลนต้องการน�้าจืดในการเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้

ทัว่ไป	แต่จะมต่ีอมขับเกลอือยูท่ีท้่องใบ	ท�าหน้าทีขั่บความเคม็ในน�า้ทะเล

ให้เหลือแต่น�้าจืด	เช่น	ต้นแสม	ต้นเหงือกปลาหมอ	เป็นต้น

	 ด้วยศาสตร์ของพระราชาที่เห็นความส�าคัญของแหล่งต้นน�้าและ

ความสมบรูณ์ของป่า	ทีม่ผีลต่อชีวิตประชาชนแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาต	ิ จากป่าเสือ่มโทรม	 กพ็ลกิฟ��นกลบัมาอดุมสมบรูณ์	 เกดิ

อาชีพหล่อเลีย้งคนในชุมชนอย่างยัง่ยนื	

เดçกæ อยากรู้ไหม ท�าไมต้นไม้ ในป่าชายเลน
อยู่ ในน�้าเคçมตลอดเวลา¶ึงไม่ตาย

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ�งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

	 ต.คลองขุด	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี

	 เป�ดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน	เวลา	๐8.๐๐	-	18.๐๐	น.

	 	๐	๓๙๔๓	๓21๖-8

	 www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen การเดินทาง

1๙

ต้นไม้น่ารักษ์

รากอากาÈคืออะไร ?
	 รากอากาศท�าหน ้าที่ล�าเลียง

ออกซเิจน	ผ่านรากทีอ่ยูใ่ต้ดนิเลน	เข้า

สู่ล�าต้น	ท�าให้ต้นไม้ป่าชายเลนเจริญ

เติบโตและด�ารงชีวิตอยู่ได้

รักษ์ = อนรุักษ์



âครงการพั²นาป่าชุมชนบ้านอ่างเอçด
¨.¨ันทบุรี

	 เพราะป่าคอืแหล่งต้นน�า้และมีความสมัพนัธ์กบัคนในชมุชน	สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จึงเห็นถึงความจ�าเป็นที่

จะอนุรักษ์และฟ��นฟูสภาพป่าไม้บนพื้นที่	1๖๐	ไร่	1	งาน	8๖	ตารางวา	

ซึ่งเป็นป่าผืนสุดท้ายของบ้านอ่างเอ็ดไว้		

	 พระราชทานพระราชด�าริให้จดัท�าโครงการพฒันาเป็นป่าชุมชนบ้าน

อ่างเอ็ด	(มูลนิธิชัยพัฒนา)	 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้	 สนับสนุน

ให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

เ̈ ้าหÞิงนักพั²นา
¼ู้คืนป่า¼ืนสุดท้ายสู่ชุมชน

รักษ์ป่า¼ืนสุดท้ายแห่งบ้านอ่างเอçด

2๐
รักษ์ = อนรุักษ์

รักษ์ป่า¼ืนสุดท้ายแห่งบ้านอ่างเอçด



	 การด�ารงชีวติของคนในชุมชนทีต้่องอาศยัป่า

หรือที่ดินรอบๆ	ป่า	โดยมีองค์กรหรือชาวบ้านมา

รับผดิชอบจดัการอย่างเหมาะสม	และยงัคงความ

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้	
21

เดçกæ รู้ไหมว่า
ป่าชุมชน
คืออะไร



	 มีป่า	มีอาชีพ	ป่า

เป็นแหล่งต้นน�้า	 ให้

	 ภูมิปัญญาชาวบ้านคงอยู่	เมื่อมีป่า	ปราชญ์ชาวบ้าน 

ก็มีบทบาท	 ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง	

ผ่านการจัดอบรมค่ายเยาวชนเดินตามรอยพระราชา	 

เรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆ	ในป่าชุมชน

ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก	 เป็น

แหล่งอาหาร	และปัจจัยในการ

ด�ารงชีพ

22

ชีวิตของชุมชน
ขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของป่า



เดินส�ารว¨ป่า¼ืนสุดท้ายของบ้านอ่างเอçด
	 เส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่า	 มีระยะทาง	 1.๕	

กม.	 เด็กๆ	 จะได้เรียนรู้แหล่งสมุนไพร	พืชอาหารพื้น

บ้าน	แหล่งอาศัยของสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกกว่า	2๐	

ชนิด	และสัตว์เลื้อยคลานกว่า	๓1	ชนิด

	 รู้จักสมุนไพรและพชือาหาร

พื้นบ้านนานาพรรณ	 และไม้

ยืนต้นอีกกว่า	 ๕๐	 ชนิด	 กับ

ปราชญ์ชาวบ้านตัวจริง

เส้นทาง
กลางวัน

2๓

ม้ากระทืบâรง
เถาคล้ายต้นบอระเพ็ด	ส่วน

ของเนื้อไม้กินแก้อาการปวดหัว

ใบสีเขียวสด	ใบเหมือนครีบปลา	

รากกินแก้ช�้าในได้

เต่าร้างหนู

แมลงชีปะขาว
	 เป็นแมลงน�้า	 ที่

อายุสั้นที่สุดในโลก	

มคีวามไวต่อมลพษิ

สัตว์หน้าดินตัวชี้วัดคุณภาพดิน

แมลงหางดีด
กินสารอินทรีย์ในดินเป็นอาหาร	

ในป่านีม้ีสมุนไพรอะไรที่เดçกæ รู้¨ักบ้าง ? 

ในน�้า	และชอบอยู่ในแหล่งน�้าสะอาด

เท่านั้น	

สมุนไพร
คืออะไร
กันนะ



2๔

	 พบมากในเขตภาคตะวันออกของไทย	 กลางวัน

นอนซ่อนตัวในขอนไม้ผุๆ	 ออกหากินเวลากลางคืน	

กินแมลงตัวเล็กๆ

เส้นทาง
กลางคืน

 เส้นทางกลางคืนเด็กๆ	 จะได้จับตุ�กแกป่าตะวันออก	

ซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกด้วย

ตุ�กแกป่าตะวันออกมา¨ากไหน 
ท�าไมเ̈ อตอนกลางคืน ? 

						เป็นมดชนิดใหม่ของโลกที่อาศัยอยู่ในเถาวัลย์

ฮ่อสะพายควาย	 ค้นพบที่โครงการพัฒนาป่าชุมชน

บ้านอ่างเอ็ด	(มูลนิธิชัยพัฒนา)	

มดต้นไม้สิรินธรกับเ¶าวัลย์ความมหัÈ¨รรย์ ในป่า



	 โครงการพฒันาป่าชุมชนบ้านอ่างเอด็	(มลูนิธิชัยพฒันา)	ต้นแบบของป่าชุมชนทีม่กีารอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 โดยสร้างผู้น�าเยาวชนให้เป็นก�าลังส�าคัญที่จะอนุรักษ์ให้ป่าอยู่คู่กับ

ชุมชนต่อไป

โครงการพัฒนาป�าชุมชนบ�านอ�างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) 

	 ต.ตกพรม	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี

	 เป�ดให้เข้าชมโครงการวนัจนัทร์-ศกุร์	เวลา	8.๓๐	-	1๖.๓๐	น.
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ร่อนพลอย
ร่อนพลอยด้วยมือแบบวิธีดั้งเดิม

ดสูตัว์ดอง เช่น	งูชนิดต่างๆ	เพือ่
ให้รู้ว่างูแต่ละชนิดเป็นอย่างไร	

มีพิษมากน้อยแค่ไหน

ท�าอาหารวัต¶ุดิบ¨ากป่า เป็นกิจกรรมให้เด็กๆ	
ใช้พืชอาหารท้องถิ่นในป่ามาท�าอาหารกินด้วยตัวเอง

ท�ากระดาษ¨ากต้นกล้วยไข	่เป็นผลติภัณฑ์ทีท่�า
จากวัตถุดิบท้องถิ่นรวมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน	

การเดินทาง

2๕

กิ¨กรรม
ภูมิป˜ÞÞาชาวบ้านป่าอ่างเอçด



	 พื้นที่หลายหมื่นไร่ของอ�าเภอพนมสารคาม

จากเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของ

ไทย	เมือ่มีการสร้างถนนทางหลวง	ท�าให้มกีารระเบดิ

หนิไปท�าถนน	 พืน้ทีป่่าดงดบิทีเ่คยอดุมสมบรูณ์จงึ

กลายเป็นที่ดินเสื่อมโทรมในเวลาต่อมา

							พระราชาเห็นถึงปัญหาป่าไม้	แหล่งน�้า	และ

ดินเสื่อมโทรม	จึงมีพระราชด�าริให้เริ่มก่อตั้ง	ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	 ให้เป็นศูนย์ตัวอย่าง

รวมการพฒันาด้านเกษตรกรรมทีส่มบรูณ์แบบ	เพือ่

ให้เกษตรกรสามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชพี

ได้อย่างยั่งยืน

ตามรอย
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

Èูนย์Èึกษาการพั²นาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมา¨ากพระราชด�าริ

¨.©ะเชิงเทรา

2๖

รู้ไหม
พระราชาแก้ป˜Þหา

ป่าและดิน
เสื่อมâทรมยังไง ? 

ท�าไมดิน
¶ึงเสื่อมâทรม

ได้นะ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
Èูนย์Èึกษาการพั²นาเขาหินซ้อน



ตามรอย
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

Èูนย์Èึกษาการพั²นาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมา¨ากพระราชด�าริ

¨.©ะเชิงเทรา

27

ท�าไม¶ึงเรียก “เขาหินซ้อน”  
	 	 	 เพราะพื้นที่มีเขาหินตามธรรมชาติ

ก้อนเล็กก้อนใหญ่วางซ้อนทับสลับกัน

อยู่อย่างธรรมชาติ	 จึงมีช่ือว่า	 “เขาหิน

ซ้อน”	นั่นเอง



28

ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
พื้นที่กว่า ๑,๘๙๕ ไร่ มีอะไรให้ตามรอยบ้างนะ

แปลงนาสาธิต
ท�าเกษตรทฤษฎี ใหม่ 
	 ผสมผสานทั้งพืชไร่	พืชสวน	และ

เลี้ยงสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม

สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน 
	 มีสมุนไพรให้เรียนรู้อยู่ในสวนป่ามากถึง	 ๙๐๐	

ชนิด	 และสมุนไพร	 ๙	 ชนิดยังเอามาแปรรูปเป็น

แชมพู	สบู่	ครีมทาผิว	หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ด้วย



2๙

เพาะเลี้ยงปลาและกบ
ที่งานประมง
	 เป็นต้นแบบให้ประชาชนมาศึกษา

เรียนรู้	 และน�าไปสร้างรายได้ให้ตัวเอง

ต่อไป

แปลงขยายพันธุ์หÞ้าแ½ก
	 เป็นแปลงสาธิตทีร่วมหญ้าแฝกไว้หลาก

หลายสายพนัธุ	์ซ่ึงหญ้าแฝกช่วยป�องกนัการ

พงัทลายของดนิ	และสร้างความชุ่มช้ินให้กบั

พื้นที่มีไม้ยืนต้นและแปลงพืชผลต่างๆ

สมุนไรชนดิไหนนะ
ที่เอามาท�าสบู่
เดçกæ ลอง¶าม
พี่เ̈ ้าหน้าที่ดูสิ



๓๐

พระราชาของเรา
แก้ป˜Þหาป่าไม้และดินอย่างไรนะ

 ในอดีตเคยเป็นดินทรายที่ปลูก

พืชผักไม่ได้	 แต่เพราะพระราชาท�าให้

ดินทรายกลายเป็นดินที่เพาะปลูกได้

 ¿„œน¿ูสภาพป่า	 ปลูกไม้ผล
เพิ่ม	 ท�าสวนสมุนไพร	 ปลูกพืชที่

ช่วยบ�ารุงดิน	และรวบรวมพันธุ์ไม้

ป่าหายากในภาคตะวันออก

 ¿„œน¿ูสภาพดิน	 พัฒนา
ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ�ยพืชสดและ

การปลูกพืชตระกูลถ่ัวเป็นพืช

แซม	เป็นการป�องกนัศตัรูพชืโดย

วิธีธรรมชาติอีกด้วย

รู้ไหม ดินที่นี่
เคยมีป˜Þหา

อะไรนะ



ศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

	 ต.เขาหินซ้อน	อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชิงเทรา
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๓1

	 เม่ือมีป่า	 มีแหล่งน�้า	 มีพื้นที่เรียนรู้

เกษตรกรรม	ประชาชนก็สามารถน�าไปใช้

ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ดินทรายมีลักษณะอย่างไร
ท�าไม¶ึงปลูกพืชได้ไม่ดีนะ

แล้วท�าอย่างไร
ให้ดินทรายกลายเปšนดิน

ที่ปลูกพืชได้

 ระบบสหกรณ์ แนะน�าส่งเสริม
ระบบสหกรณ์ให้กบัเกษตรกร	เช่น	ให้

บริการสีข้าว	 ฝ�กอบรมการแปรรูป

ผลผลิตเพื่อจ�าหน่าย	 ให้เกษตรกรมี

รายได้ที่มั่นคง	

 ส่งเสริมการเกษตรและประมง เช่น	
สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในกระชังและการเพาะ

เลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม



	 ย้อนไป	 27	 ป�ที่แล้ว	 จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่เป็น

ป่าเสื่อมโทรมบริเวณกว้าง	 ท�าให้พื้นที่ป่าและแหล่ง

น�้าลดลง	 สัตว์ป่าไม่มีแหล่งอาศัย	 ชาวบ้านก็ไม่ได้

ใช้ประโยชน์จากป่า

	 พระราชามคีวามห่วงใยจงึให้ฟ��นฟผูนืป่าบริเวณ

เขาชีโอน	จงัหวดัชลบรีุ	ให้กลบัมาอดุมสมบรูณ์	ทรง

คดิวธีิฟ��นฟ	ูดแูลและรักษาป่า	เพือ่ประชาชนในพืน้ที่

และที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 เป็นที่มา

ของโครงการป่าสิริเจริญวรรษ	 อันเน่ืองมาจากพระ

ราชด�ารินั่นเอง

พระราชาสอนเราให้รักษ์ป่า

เดินเที่ยวป่า“ห้องเรียนธรรมชาติ”
âครงการป่าสิริเ̈ ริÞวรรษอันเนื่องมา¨ากพระราชด�าริ

¨.ชลบุรี

๓2

ท�าไม¶ึงเรียก
ที่นีว่่า

“ป่าแห่งความรัก”

พระราชาปลูกป่าเพื่อ

มอบเป็นของขวัญแด่

พระราชินี	ในวโรกาส

ทรงมีพระชนมพรรษาครบ	

๖๐	พรรษา	เมื่อป�	พ.ศ.	

2๕๓๕	ป่าสิริเจริญวรรษฯ	

แห่งนี้จึงมีอีกชื่อว่า

“ป่าแห่งความรัก”



แทนความรักของพระราชิน ีมีต่อพระราชา
		 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า	 ฉันจะเป็นป่า	 ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้า	

พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้า	ฉันจะสร้างป่า”

พระราชด�ารัสของพระราชินี

๓๓



๓๔

ปลูกแ½ก
แก้ปัญหาการไหล

ของเศษดิน	หิน

ที่ไหลงลงบึงน�้า

ขุดลอกบึงน�้า
แก้ปัญหาการตื้นเขิน

ท�า¶นนรอบบึง
และถนนเชื่อมโยงบึงแต่ละแห่ง

ปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ประดับ
เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

¨ากป่าเสื่อมâทรม
กลายเปšนป่าสมบูรณ์ได้ยังไงกันนะ



กิ¨กรรมยิง EM ball ลงสระบัว 
	 EM	ball	ช่วยบ�าบัดให้น�้า

มีคุณภาพที่ดีขึ้น

และเพิ่มปุ�ยให้บัว

ที่หนาแน่นในบ่อ

ได้สารอาหาร

ที่เพียงพอ

เด็กๆ	อย่าลืมลองนะ

เส้นทางÈึกษาธรรมชาติ
ไปเดินส�ารวจกันว่ามีอะไรบ้าง

สวนศึกษาธรรมชาติ 

เดินชมพันธุ์ไม้ธรรมชาติ	

และพชืสมนุไพร	ทีจั่ดไว้ให้

ง่ายต่อการเยี่ยมชม

สวนรวมพันธุ�ไม�ดอกหอมไทย 

รวมพันธุ์ดอกไม้ที่ออกดอก

ทั้งป�	และตามฤดูกาล

เส�นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติบนไหล�เขา

เรียนรู้และทดลอง

ท�าฝายชะลอน�้า

ช่วยให้ป่าชุ่มชื่น

สวนรวมพันธุ�บัวไทย

รวมบัวนานาพันธุ์ในอ่างเก็บน�้า

ขนาดใหญ่

สวนรวมพันธุ�กล�วยไทย

ดูการเติบโตของกล้วยนานาชนิด

โรงอนุบาลสัตว�

และหอดูสัตว� 

ชมสัตว์ป่าโดยไม่รบกวน

๓๕

ป่าทั้งป่า…คือห้องเรียนธรรมชาติ



ดูการปลูกป�า

ตามแนวทางปลูกป่า	๓	อย่าง	

ได้ประโยชน์	๔	อย่าง

ฝายชะลอความชุ่มช้ืน	คอืการ

ชะลอไม่ให้น�้าไหลลงสู่ลุ่มน�้า	

เพื่อให้ดินกักเก็บความชุ่มช้ืน

ไว้ได้นาน

ปลูกป่า ó อย่าง ได้ประâยชน์ ô อย่าง ตามแนวพระราชด�าริ
					ปลูกป่า	๓	อย่างคือ	ปลูกไม้ใช้สอย	ไม้กินได้	และไม้เศรษฐกิจ

				ได้ประโยชน์	๔	อย่างคือ	ได้กินพืชผล	ได้ไม้ท�าที่อยู่อาศัย	ได้ไม้ไว้ท�าฟ�น	

และป่าสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน�้าได้

สวนรวมพันธุ�กล�วยไทย

ดูการเติบโตของกล้วยนานาชนิด

โรงอนุบาลสัตว�

และหอดูสัตว� 

ชมสัตว์ป่าโดยไม่รบกวน

เดçกæ รู้ไหม
½ายชะลอความชุ ่มชื้น 
ส�าคัÞกับป่ายังไง

½าย
คืออะไรนะ

๓๖



๓7

ตลอดเส้นทางÈึกษาธรรมชาติ 
เดçกæ เ̈ อสัตว์อะไรบ้างนะ

นกกินปลีแก้มสีทับทิม

กิ้งก่า

กระรอกด�า

¼ีเสื้อกลางคืน

¼ีเสื้อ



๓8

เ̈ ออะไรอีกบ้าง
วาดเล้ยยย!



มีป่า-มีอาหาร	=	มผีกัผลไม้ปลอดสารพษิกิน

มีป่า-มีความสุข	 มีอาชีพ	=	 อาหารมี	 จึง

ไม่อดตาย	เหลือกินขายได้

ประชาชนมีอาชีพ

และได้ใช้ประโยชน์จากป่า

ของโครงการฯ

ป่าส�าคัÞหรือ
เกี่ยวข้องกับเรายังไง 
เดçกæ ลองคิดดูซิ

๓๙

ป่าแห่งนีม้ีประâยชน์กับใครบ้าง

	 ป่าสิริเจริญวรรษฯ	ที่มีพื้นที่กว่า	2,2๐๐	ไร่	มีประโยชน์ตั้งแต่

ในป่ายันชุมชน	มาดูกันซิว่าท�าไมป่าจึงมีส�าคัญมากต่อทุกคน

อนุรักษ์ดิน	แหล่งต้นน�้า

และระบบนิเวศวิทยา

ของป่าดั้งเดิม

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	

และขยายพันธุ์สัตว์ป่า

เป็นแหล่ง

ศึกษาธรรมชาติ

ส�าหรับคนทั่วไป

ศึกษาหาความรู้	

ป�องกันการบุกรุก
ท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ



• เส้นทางป˜›น¨ักรยานรอบป่า 
	 การพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วปั�นจกัรยานรอบป่า	นอกจากเพือ่เป�ด

เส้นทางเรียนรู้เชิงนิเวศแล้ว	ยังเป็นแนวชายแดนป�องกันการเสียพื้นที่

ป่าด้วย

• ค่ายปลูกป่าในใ̈ คน	เด็กๆ	จะได้เรียนรู้อยู่กับป่าผ่านกิจกรรม
จากพี่ๆ	ป่าไม้	เป็นเวลา	๓	วัน	2	คืน

วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

	กิจกรรมสันทนาการกับครูป่า	(พี่ๆ	เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใจดี)

กิจกรรมรู้จักป่า	ท�าฝายชะลอน�้า	ฝ�กค่ายเชือก

	ดูแสงแรกของสัตหีบ	และปลูกต้นไม้ ได้มาที่นีแ่ล้ว
เดçกæ รู้สึกอย่างไร

บ้างนะ

๔๐

มีกิ¨กรรมอะไรอีกบ้าง 
ที่ทั้งสนุกและรักษ์ธรรมชาติ



โครงการป�าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

	 ต.นาจอมเทียน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี			

	 เป�ดให้เข้าชมวันจันทร์-เสาร์	เวลา	๐8.๐๐-1๖.๓๐	น.

	 ๐8	1782	๔๐๓2

					เมื่อมีพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน�้า	ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล	เกษตรมีน�้าไว้ท�าสวนท�านา	เมื่อ

คนในชุมชนมีรายได้	ชุมชนก็เข้มแข็งและยั่งยืน

ปรัชÞาการพั²นาป่าของพระราชาคือ
ท�าให้ทุกคนรักป่า¨าก¨ิตส�านึก¨ริงæ

มากกว่าการบังคับหรือให้ความรู้
แต่ควร¨ะปลูกต้นไม้ลงในใ̈ คนเสียก่อน

ให้คนรู้สึกอยากปลูกและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง

การเดินทาง

๔1

 เดçก¨ะได้อะไร
¨ากค่าย “ปลูกป่าในใ̈ คน”



	 เจ้าหญิงนักพัฒนา	 มีพระราชด�าริให้ปรับปรุงพื้นที่

บ้านสามแยกประแสร์	 ต.คลองปูน	 อ.แกลง	 จ.ระยอง	

และฟ��นฟูสภาพสวนไม้ผลให้มีความอุดมสมบูรณ์	 โดย

ใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม	 จัดท�า

แปลงต้นแบบผลไม้แบบผสมผสานตามศาสตร์ของ

พระราชา	 แปลงศึกษาทดสอบพันธุ์ปาล์มน�้ามัน	 และ

แปลงป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน

สวน¼ลไม้¼สม¼สาน

เดçกæ รู้ไหม
แปลง¼ลไม้

แบบ¼สม¼สาน
เปšนยังไง ?

๔2

ตะลุยสวน¼ลไม้ของพระราชา
âครงการพั²นาที่ดิน

มูลนธิิชัยพั²นา ¨.ระยอง



๔๓

ในสวน¼ลไม้
ของพระราชา 

มี¼ลไม้
อะไรบ้างนะ ?



	 พื้นที่ประมาณ	๓2	ไร่	ในสวนผลไม้ของพระราชา

มีอะไรให้สนุกเรียนรู้บ้างนะ

แปลง¼ลไม้¼สม¼สาน 
	 คือการผสมผสานไม้ผลชนิดต่างๆ	 เข้าด้วยกัน

อย่างลงตัวและเกื้อกูลกัน	 โดยใช้ดิน	 น�้า	 แสงแดด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	สร้างสภาพแวดล้อม

ให้ความสมดุลอย่างต่อเนื่อง

แปลงปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 
	 	 	 	 มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดูได้	 เพราะปลูกใน

บ่อซเีมนต์ง่ายต่อการงดน�า้และบงัคบัให้ออกลกูนอกฤดู

แปลงปลูกพืชหมุนเวียน
	 การปลูกพืชหลายชนิดที่ต ่างชนิดกัน

ในบริเวณเดียวกันตามล�าดับของฤดู	 ช่วย

ให้เกษตรเก็บผลผลิตได้ต่อเน่ือง	 ไม่ต้องรอ

ผลผลิตที่ใช้เวลานานเพียงอย่างเดียว	

อาคารป¯ิบัติการเพาะเหçด
	 โรงเพาะเห็ดนางฟ�า	เป�ดให้มา

เรียนรู้ดูการสาธิตได้ตลอดทั้งป�

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	สร้างสภาพแวดล้อม

อาคารป¯ิบัติการเพาะเหçด

๔๔

เดçกæ ลองสังเกตดูซิ 
มีพืชอะไรบ้างที่ปลูกแซม 

ต้นเงาะ มังคุด 
และลองกองอยู่บ้าง ?

เรียนรู้หรรษา 
ไปลุยสวนของพระราชากันเ¶อะ



โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดระยอง 

	 ต.คลองปูน	อ.เแกลง	จ.ระยอง

	 ๐8	๙๓82	27๐๕

	 www.chaipat.or.th

ช่วงเดือน

พฤษภาคม	-	มิถุนายน

ผลไม้ออกผลผลิตพอดี

ลองกอง	ชอบน�้าน้อย	เพราะออกดอก

ตอนน�้าแล้ง

ทุเรียน	ต้องการน�้าเยอะ	ชอบร่มเงา	

âรง¼ลิตปุ‰ยอินทรีย์เติมอากาÈ
	 คือการผลิตปุ�ยหมักแบบไม่ต้อง

พลิกกลับ	 ใช้เวลาแค่	๙๐	วันก็ได้ปุ�ย

หมักคุณภาพดี	 เพื่อใช้ในการเกษตร	

ช่วยลดการใช้ปุ�ยเคมีและสารเคมีได้

âครงการÈึกษาทดสอบ
พันธุ์ปาล์มน�้ามัน
	 แปลงศึกษาทดสอบพันธุ์

ปาล์มน�้ามัน	 เพื่อหาพันธุ์ที่

เหมาะสมกับพื้นที่	โดยมีพื้นที่

ปลูกทั้งหมด	1๐	ไร่

แปลงป่าชุมชน
	 มีพืน้ทีป่ระมาณ	๙	ไร่	พฒันาจากแปลง

ยางพาราเก่าที่หมดสภาพการกรีด	 ให้เป็น

ป่าชุมชน	ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์	และ

ศึกษาพืชท้องถิ่นในชุมชน

	 นอกจากแปลงสาธิต	ยงัมกีารขยายพนัธ์ุกล้าไม้ผลพนัธ์ุดเีพือ่จดัจ�าหน่าย	และทดลองแปรรูป

ผลผลิตต่างๆ	เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับโครงการด้วย

การเดินทาง

๔๕

มาลุยสวน¼ลไม้
ช่วงไหน¶ึงดี ?

“ลองกอง”
กับ “ทุเรียน”

ต้นไหนต้องการน�้า
เยอะกว่ากันนะ



ไม่ต้องใช้เงินเยอะ
กçปลูก¼ักไม่ ใช้ดินได้

âอ้âห 
ปลูก¼ักไม่ ใช้ดิน
มีข้อดีเยอะ¨ัง

•	ดินไม่ดี	สภาพแวดล้อมไม่ดี	ก็ยังปลูกได้	

•	ใช้พื้นที่ไม่เยอะ	แถมยังได้ผลผลิตดี

•	ประหยัดเวลา	ไม่ต้องเตรียมดินให้ยุ่งยาก	

•	ปลูกได้ต่อเนื่องตลอดป�

•	ปลูกได้เยอะขึ้น	ก็ได้เงินเยอะขึ้น๔๖

แปลงร่างเมลçดพันธุ์
เปšนแปลง¼ักไม่ ใช้ดิน
âครงการปลูกพืชâดยไม่ ใช้ดิน

มูลนธิิชัยพั²นา
¨.ปรา¨ีนบุรี

	 เน่ืองจาก	 ต.บ้านพระ	 อ.เมือง	 จ.ปราจีนบุรี	 เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม	

เจ้าหญิงนักพัฒนาจึงมีพระราชด�าริให้ท�าที่แห่งน้ีเป็นโครงการน�าร่อง	 และ

แปลงสาธิตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้นทุนต�่า	 ประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถ่ิน	

มาดัดแปลงเป็นโต�ะปลูกผักปลอดภัย	ส่งเสริมรายได้ให้คนในชุมชน



๔7



	 ภายในพื้นที่ประมาณ	1๕	ไร่ของโครงการ	เป็นพื้นที่สาธิตและฝ�กอบรมการปลูกพืชโดยไม่

ใช้ดินในรูปแบบต่างๆ	มาดูกันดีกว่าว่าจากเมล็ดพันธุ์	 จะกลายเป็นผักสดสะอาด	ปลอดภัยให้

เรากินได้ยังไง

	 กะละมัง	ไม้ไผ่	และ

กระเบื้องเก่ามาดัดแปลง

เป็นโต�ะปลูกผักได้	ประหยัดกว่า	

แต่ปลูกผักได้เหมือนกัน

ô ขั้นตอนอย่างง่าย ก่อน¨ะเปšน¼ักสดสะอาดพร้อมกิน

 เพาะ	 เป็นข้ันตอนที่ต้องเริ่มต้น	
เร่ิมจากต้องกรีดแผ่นฟองน�า้	แล้วเอา

ไปแช่น�้า	ท�าช่องเพื่อหยอดเมล็ด

 อนุบาล	 ย้ายต้นกล้ามาใส่
กระถาง	ใช้เวลา	7	วันรอให้ต้น

กล้าแข็งแรง	

 ย้ายปลูก	 เอาต้นกล้าที่แข็งแรง
ย้ายมาปลูกลงแปลง

 เกçบ¼ล¼ลติ	รอ	2-๓	อาทติย์
ก็เก็บผักสดๆ	จากแปลงได้แล้ว

๔8

เดçกæ ลองคิดดูซิว่า
ที่บ้านเรามีของใช้อะไร

มาท�าแปลง¼ัก
ได้บ้าง

มาแปลงร่างเมลçดพันธุ์กันเ¶อะ



¼ักไทย ๕ ชนดิ ใช้เวลาเกçบเกี่ยว
âดยเ©ลี่ย óð วัน

¼ักสลัด ö ชนดิ 
ใช้เวลาเกçบเกี่ยว ô๕ วัน

ข้อดีของ¼ักไทย
 ขึ้นง่าย	เก็บได้ไว	ทนต่อ

สภาพอากาศได้ดี

ข้อดีของ¼ักสลัดคือ
ขายได้ราคาดี	แต่เมล็ด

ราคาสูง	ใช้เวลากว่าจะเกี่ยว
ได้นานกว่าผักไทย

¿�ลเลย์
ไอซ์เบิร์ก

โครงการปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา

	 หมู่	1๔	ต.บ้านพระ	อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี

	 ๐	๓7๔7	1๖๐๖	

	 โครงการปลูกพืชไร้ดิน	มูลนิธิชัยพัฒนาฯ

	 เห็นมั้ยเด็กๆ	 ปลูกผักโดยไม่ใช้ดินท�าง่าย	 แถมยังได้ผักที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน	

และช่วยส่งเสริมรายได้ชุมชมด้วยศาสตร์พระราชาตามหลัก	“ความพอเพียง” 

¼ักกาดขาว

¼ักâขมแดง

¼ักบุ้ง

กวางตุ้ง

ขึ้น©่าย

กรีนâอ�ค
เรดâอ�ค

¼ักกาดคอส
¼ักกาดหอม

เรดâครอล 
บัตเตอร์เÎด

การเดินทาง

๔๙

¼ักดีต่อร่างกาย
อย่างไรบ้างนะ

มี¼ักอะไรบ้างในแปลง¼ักไม่ ใช้ดิน 



 แต่เดมิจงัหวดัปราจนีบรีุเป็นจงัหวดัเดยีวในเขตภาคตะวนัออก

ที่ไม่มีเข่ือนหรืออ่างเก็บน�้าประจ�าจังหวัด	 ท�าให้มีปัญหาอุทกภัย	

ชาวบ้านต้องเจอกับปัญหาต่างๆ	ทั้งน�้าท่วม	น�้าแล้ง	น�้าเค็มรุกล�้า	

และน�้าเน่าเสีย	 พระราชาทรงเห็นความส�าคัญของการพัฒนาน�้า	

เพราะน�้าคือปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต	 จึงให้

พัฒนาเขตพื้นที่ราบเชิงเขา	 ต.แก่งดินสอ	 อ.นาดี	

จ.ปราจีนบุรี	 จัดท�าอ่างเก็บน�้าห้วยโสมงฯ	 เป็น

โครงการเอนกประสงค์ขนาดใหญ่	เพือ่แก้ไขปัญหา

น�้าให้ชาวบ้านเพาะปลูกได้	 และมีน�้ากิน

น�้าใช้ได้ตลอดป�

âครงการห้วยâสมง
อันเนื่องมา¨ากพระราชด�าริ

¨.ปรา¨ีนบุรี

เที่ยวอ่างเกçบน�้า
ของพระราชา

๕๐

พระราชาปราชÞ์แห่งน�า้

อันเนื่องมา¨ากพระราชด�าริ

เที่ยวอ่างเกçบน�้า

	 อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา		

แปลว่า	 อ่างเก็บน�้าที่สร ้างข้ึน

ด้วยตามพระราชด�าริในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดçกæ รู้มั้ย
ที่นีม่ีอีกชื่อว่า

อะไร



๕1

	 อ่างเก็บน�้า	 คือทะเลสาบที่

มนุษย์สร้างข้ึน	 เพื่อเก็บน�้าไว้ใช้

ประโยชน์ต่างๆ	สร้างจากคอนกรีต	

ดิน	หิน	ให้เป็นเข่ือนที่แข็งแรง																																																																																																																																													

“อ่างเกçบน�้า”
คืออะไรนะ



เมื่อแก้ป˜Þหาน�้าได้ 
ชาวบ้านและเกษตรกรกçยิ้มได้ 
	 ช่วงเดอืนธันวาคม-เดอืนเมษายน	เกษตรท�านาไม่ได้เพราะฝนทิง้ช่วง	แห้งแล้ง	

ชาวบ้านก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองไม่ได้	น�้ากินน�้าใช้ก็ขาดแคลน	เมื่อมีแหล่ง

เก็บกักน�้าขนาดใหญ่	ปัญหาขาดแคลนน�้าก็หมดไป

 ปลูกป่าเพิ่มเติมกว่า ๑ หมื่นไร่
	 	 	 	 เจ้าหญิงนักพัฒนา	 มีพระราชด�าริ	 ให้ฟ��นฟูสภาพป่าและ

พัฒนาอาชีพ	ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า	โดย

กรมชลประทานได้มีการปลูกป่าเพิ่มเติมกว่า	1	หมื่นไร่

 เพื่อการชลประทานพื้นที่เกษตรกรรม 

จ�านวน	 111,๓๐๐	 ไร่	 ในเขตอ�าเภอนาด	ี

อ�าเภอกบินทร์บุรี

 เป�นแนวป�องกันการบุกรุกทําลายพื้นป�าไม�  

อ่างเก็บน�้าเป็นแนวกันชนหรือแนวป�องกันการ

บุกรุกท�าลายพื้นป่าไม้	 ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา

 รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ําเค็มและน้ําเน�าเสีย 

ในแม�น้ําปราจนีบรีุและแม�นํา้บางปะกง	ซึง่เป็นแหล่ง

น�า้สนับสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมในบริเวณพืน้ที่

ชายฝั�งทะเลตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง

๕2

ประâยชน์
ของอ่างเกçบน�้า
มีอะไรบ้างนะ 



โครงการห�วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

	 177	ม.8	บ.แก่งยาว	ต.แก่งดินสอ	อ.นาดี	จ.ปราจีนบุรี
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	 huaisamong

	 โครงการห้วยโสมงจึงถือก�าเนิดข้ึน	 เพ่ือจัดเก็บน�้าที่มี

อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด	 ให้ประชาชนได้มีน�้าไว้ใช้	

เป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ควบคู่กันไปอย่างสมดุล

 เป�นสถานที่ท�องเที่ยวแห�งใหม� 

ด้วยเป็นพืน้ทีเ่ชิงเขาสวยงาม	มองเหน็

วิวภูเขา	 ในป�	พ.ศ.	2๕๖1	จะกลาย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ

จังหวัดปราจีนบุรี

 เพิม่ความชุ�มช้ืนในพืน้ทีป่�า 

ท�าให้โอกาสการเกิดไฟไหม้ป่า

ลดลง

 เพื่อบรรเทาอุทกภัย

ในพื้นที่ลุ่มน�้าปราจีนบุรี

การเดินทาง

๕๓



กาสรกสิวิทย์
แปลว่าอะไรนะ

âรงเรียนกาสรกสิวิทย์
สอนวิ¶ีชีวิตคนกับควาย

¨.สระแก้ว

	 สมัยก่อนคนไทยเลี้ยงควาย	 ใช้ควายช่วย

ท�านา	 แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไปการท�านาโดยใช้

ควายลดน้อยลง	และค่อยๆ	หายไป	

	 เจ้าฟ�าหญิงนักพัฒนา	 จึงมีพระราชด�าริ

ให้อนุรักษ์ควายไทยและภูมิปัญญานี้ไว้	 โดย

ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสร้างโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนฝ�กควาย	เป็นศูนย์อนุรักษ์

และพัฒนาควายไทย	 และให้ความรู้เร่ือง

วิถีชีวิตแบบพ้ืนบ้านด้วยวิถีพอเพียงตามแนว

พระราชด�าริของพระราชา

คนกับควายเปšนเพื่อนกัน

กาสร	=	ควาย	

กสิวิทย์	=		ศาสตร์แห่งการ

	 	 ท�ากสิกรรม

กาสรกสิวิทย์	=	ศาสตร์การเรียน

รู ้ในเ ร่ืองการท�ากสิกรรมที่ใช ้

ควายท�าเกษตรกรรม	 เป็นช่ือ

พระราชทานจากสมเดจ็พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช-

กุมารี	เจ้าฟ�าหญิงนักพัฒนา
๕๔

âรงเรียนกาสรกสิวิทย์



๕๕



๕๖

ควายคร ูคือควายที่สอนทั้งคนทั้งควาย
ซึ่งควายทรงเลี้ยงในสมเดç¨พระเทพรัตนราชสุดาÏ

มีทั้งหมด ó๑ ตัว

คุณเ¼ือกหรือคุณตะเภาทอง
คือควายเ¼ือกทรงเลี้ยง

ตัว¼ู้ กินหÞ้าเก่ง
เปšนมิตร 

¨ึงเปšนควาย
ที่¶ูกเดçกæ ขี่

มากที่สุด

ควายครู ใ̈ ดี มีที่นีท่ี่เดียว



ท�าไมบ้าน
¶ึงลอยน�้า
ได้ล่ะ ?

๕7

คอกควาย
บ้านของเจ้าทุยน่าอยู่มาก	

ลองดูสิมีทุ่งกว้าง	บ่อน�้า	

และปลักโคลนให้ลงไปนอนแช่

ได้สบายตามใจพี่ทุย

บ้านลอยน�้า

บ่อก�าซชีวภาพ
¨ากขี้ควาย

เส้นทางเรียนรู้
วิ¶ีคนกับควาย 

บนพื้นที่ ๑๑ð ไร่ ó งาน ๘๑ ตารางวา
มีอะไรให้เรียนรู้บ้าง ไปส�ารว¨กันเ¶อะ



ท�าไมควาย
ชอบนอน

แช่ปลัก¨ังนะ

เพราะควายมีต่อมเหงื่อตามผิวหนังน้อย	จึง

ข้ีร้อนมาก	 การแช่ปลักจะช่วยปรับอุณหภูมิ

ร่างกายให้ควายรู้สึกสบายและผ่อนคลาย	

๕8

นทิรรÈการ
เครื่องมือการท�านา
ก่อนจะลงแปลงนา	 มารู้จักเคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ในการท�านาตามภมูปัิญญา

ชาวบ้านกันก่อน

แปลงนา¨�าลอง	มีทั้ง
นาโยน	นาด�า	นาหว่าน	เด็กๆ

	อยากลองไถนาดูไหมน้า		

สระมะรุมล้อมรัก
ว้าว…บ่อเลี้ยงปลาใหญ่มาก	รอบๆ	ยังมี

แปลงผัก	สมุนไพร	และแปลงหญ้าแฝกด้วย

บ้านดิน 

บ้านดินจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่

ท�าง่ายมากๆ	มีให้ลองท�าจริงๆ

ด้วยนะ	

ร้านกาแ¿ควายคะนอง
เดินกันจนเพลินแล้ว	 ก็มาแวะกินกาแฟที่ร้านกาแฟ

ควายคะนอง	และให้อาหารปลาได้ที่จุดนี้เลย

คอกควาย
บ้านของเจ้าทุยน่าอยู่มาก	

ลองดูสิมีทุ่งกว้าง	บ่อน�้า	

และปลักโคลนให้ลงไปนอนแช่

ได้สบายตามใจพี่ทุย



๕๙

คุณสมบัติที่ควายครูต้องมี
 ● มีสุขภาพแข็งแรง	คล่องแคล่ว	

 ● เรียนรู้ได้เร็ว	เข้าใจค�าสั่งได้เป็นอย่างดี		

 ● มีบุคลิกของความเป็นหัวหน้าฝูง

 ● นิสัยเป็นมิตร	เป็นแบบอย่าง

	 ให้นักเรียนควายได้

เคลçดลับ½ƒกควายให้เก่ง
 ● ต้องมอีาย	ุ2	ป�ข้ึนไป	เป็นช่วงอายุ

ที่ฝ�กง่าย	เชื่อฟังค�าสั่งได้ดี	ไม่ดื้อ	

 ● ชาวนาต้องมีทักษะการใช้เชือก	

เชือกเป็นตัวบังคับทิศทางการเดินของ

ควาย	ซึ่งขึ้นอยู่กับการฝ�ก	และความคุ้น

เคยของคนฝ�กกับควาย

 ● อายกุารท�างานของควายคอื	1๕	ป�	

ควายมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ	2๕	ป�	แต่

ถ้าควายที่แข็งแรง	 มีสุขภาพที่ดี	 อาจ

อายุยืนได้ถึง	๔๐	ป�



๖๐

คุณสมบัติที่ควายครูต้องมี
 ● มีสุขภาพแข็งแรง	คล่องแคล่ว	

 ● เรียนรู้ได้เร็ว	เข้าใจค�าสั่งได้เป็นอย่างดี		

 ● มีบุคลิกของความเป็นหัวหน้าฝูง

 ● นิสัยเป็นมิตร	เป็นแบบอย่าง

	 ให้นักเรียนควายได้

เดçกæ รู้ไหม
ใช้ควายไ¶นา

ดียังไง

•	ทนแดด	ทนฝนเป็นที่สุด	

•	แข็งแรง	 คล่องตัว	 เพราะขา

ทั้งสี่ข้างรับน�้าหนักได้ดี	 เดินได้ดี

ในโคลนและนาที่ขรุขระ

•	ข้ีควายท�าเป ็นปุ �ยมาใช ้ใน

การเกษตรได้ต่อ

•	ประหยัดต้นทุนระยะยาว

 ó.เรียนรู้ภูมิป˜ÞÞาไทย	 ได้ลองใช้
อุปกรณ์ในการท�านาแบบดั้งเดิม

๑.เทคนิคสร้างความคุ้นเคยกับควาย 

 ò.ลงแปลง½ƒก มีแปลงฝ�กไถดะ	 ไถแปร	
ไถคราด	ตีลูกทุบ	และหมักดิน	

 ô.ท�าบอ่ก�าซชีวภาพ¨ากขี้ควาย ส�าหรับ
ใช้ในครัวเรือนเพือ่ลดการใช้ไฟฟ�าและน�า้มัน

อาบน�้าให้บ่อยๆ

ผ่านการดมกลิ่น พาไปกินหญ้า

ฝ�กใช้ภาษา	บงัคบัเชือก

ออกค�าสั่งเจ้าทุย

ทุกวันที่	1-1๐	ของทุกเดือน	

เกษตรกรจะพาควายของตัวเอง

มาเข้าเรียนหลักสูตรฝ�กควายไถนา

มีอะไรให้เรียนรู้บ้างนะ

สนกุเรียนรู้ร่วมกัน
คนกับควาย



๖1

รู้¨ักปราชÞ์ ให้มากขึ้น
	 ปราชญ์	คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	ซึ่งมาจากการสอบ

คัดเลือกชาวนาผู้ช�านาญทั่วประเทศ

	 	 เกษตรกรที่มาเรียน	 จะต้องเป็นสมาชิกธนาคาร

โค-กระบืออยู่แล้ว	 เมื่อจบหลักสูตรเรียน	 1๐	 วันแล้ว	

ก็จะมีควายเป็นของตัวเอง	



๖2

เดçกæ รู้¨ัก
พี่ควายปลัก

ดีแค่ไหนนะ ?

เดçกæ ช่วยเติมบ้านและสภาพแวดล้อม
ที่ควายปลักชอบหน่อย



โรงเรียนกาสรกสิวิทย� 

	 ๙๙๙	ต.ศาลาล�าดวน	อ.เมือง	จ.สระแก้ว

	 ผู้สนใจเข้าเที่ยวชมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

	 	๐8	828๙	12๙๙,	๐	๓72๔	๔๙๕7

	 www.kasorn.com การเดินทาง

๖๓

ชาวนาเลี้ยง©ันไว้
ท�าอะไรได้บ้างนะ ?

…............….

เพื่อนซี้ของ©ัน
คือใคร ?
 .............….

©ันชอบกิน
อะไรนะ ?
…............….

©ันชอบอยู่
ที่ ไหน ?
…............….

ท�าไม©ัน¶ึง
ชอบนอนแช่ปลัก ?

…..............…

ควายปลัก
(Swamp buffalo)



๖๔

เพลินเรียนรู้
âครงการพั²นาพื้นที่รอบวัดÞาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อันเนื่องมา¨ากพระราชด�าริ
¨.ชลบุรี

	 พระราชา	 เห็นว่าการจะพัฒนาให้ทุกคนได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	

เกื้อกูลกันได้	 จะต้องพัฒนาแบบองค์รวม	 ย้อนไปเมื่อป�	 พ.ศ.	 2๕2๕	

พระราชาเสด็จมาที่วัดญาณสังวรารามฯ	 จึงมีพระราชด�าริให้มีการ

พฒันาทีด่นิบริเวณตดิต่อกบัวดัญาณสงัวรารามฯ	โดยมหีลายหน่วยงาน

ร่วมกนัดแูล	เพือ่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าไม้	มวีนอทุยาน	และพฒันาการ

เกษตรท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

เพลินเรียนรู้



นักท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

ป่า	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มสีภาพเป็นสวนป่า
วัด	สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา

เกษตรกร	ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรมของชาวบ้านในพ้ืนที่
๖๕

เดçกæ รู้ไหม
พื้นที่รอบวัดÞาณÏ 

มีประâยชน์
กับใครบ้าง



เดçกæ เคยไป
วัดใกล้æ บ้านไหม 

คนไปท�าอะไร
ที่วัดบ้างกันนะ

๖๖

	 แต่ไหนแต่ไรมา	วัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมคนในชุมชนไว้ด้วยกัน	การพัฒนา	๓	สิ่งนี้	คือ	

บ้าน	วัด	โรงเรียน	ไปพร้อมๆ	กัน	ก็จะท�าให้บ้านเมืองที่เราอยู่มั่นคง	คนมีความสามัคคี	

ร่วมกันท�าสิ่งดีๆ	มากขึ้น

	 	 พื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	 ในพื้นที่ประมาณ	

2,๕๐๐	ไร่	พัฒนาด้วยหลักบวร	หรือ	“บ้าน	วัด	และโรงเรียน”		

เพลินรู้ที่ âครงการพั²นาพื้นที่
รอบวัดÞาณÏ

ท�าไมต้องรวม “บ้าน วัด âรงเรียน” ไว้ด้วยกันนะ



๖7

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีâอน	 เป็น
พื้นที่ฟ��นฟูสภาพป่า	 และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่

ธรรมชาติ	ท�าให้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	หมดปัญหา

การบุกรุกพื้นที่ป่า	

สัตว์ป่ามีกี่ชนดินะ

สัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ป‚ก

เนื้อทราย ละอง-ละมั่ง และหมีควาย
เปšนสัตว์ป่าประเภทไหน ใครรู้บ้าง ?

 ส¶านีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
บางละมุง	 มีพื้นที่รวม	 ๔8๐	 ไร่	
เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า	 ให้ความรู้ด้าน

การ	การขยายพันธุ์และการอนุบาล

 งานปÈุสัตว์	 ส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อโดยการผสมเทียม	และจัดตั้งกลุ่ม

เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้ออ�าเภอสัตหีบ

 งานแปลงสาธิตพืชเÈรษ°กิ¨ 

อยู่ในพื้นที่ส่วนพระองค์	จ�านวน	๔๕	ไร่	ใน

วัดญาณสังวรารามฯ	 ซึ่งมีรวบรวมพันธุ์พืช

ที่ดีเพื่อผลิตและขยายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรใน

บริเวณใกล้เคียง



ท่อง ö âซน
ในวัดÞาณสังวรารามวรมหาวิหาร

					วัดญาณสังวรารามฯ	คณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้าง

ขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชา	เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๕	รอบ

๖8

เดçกæ รู้ไหม
วัดนีส้�าคัÞอย่างไร

กับพระราชา

วัดÞาณÏ เปšนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนดิวรมหาวิหาร
มีพื้นที่ทั้งหมด óöö ไร่ ò งาน ๑๑ ตารางวา

มาเดินเที่ยวไปด้วยกันเ¶อะ

 อริยาคาร	 หรือพิพิธภัณฑ์

อริยสงฆ์	เป�ดให้เข้าชมได้ทกุวัน	

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 พระอโุบสถ	หรือวหิารพระศรีอริยเมตไตรย		

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	2	ชั้น	ซึ่งพระ

ราชา	(รัชกาลที	่๙)	ทรงเป็นผูต้ดัหวายลกูนมิติ

พระอุโบสถ	และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

   พระพุทธรูปแกะสลัก
บนหน้าผาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดใน	

เป็นจุดเที่ยวชมอยู่ใกล้ๆ	
วัดญาณฯ	นี่เอง

เขาชี¨รรย์



โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

	 ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี
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	 www.watyanasangvararam.com การเดินทาง

๖๙

นอก¨าก¨ะช่วยให้ร�าลึก¶ึง
พระพุทธÈาสนามากขึ้นแล้ว ยัง
เปšนส¶านที่ท่องเที่ยวเรียนรู้
ได้พร้อมกันทั้งครอบครัว

 พระเจดีย�พุทธคยาจําลอง	เป็น	1	

ใน	๔	สถานที่ส�าคัญทางพุทธศาสนา	

ซึ่งเป็นเจดีย์ที่จ�าลองมาจากเจดีย์

พุทธคยา	ที่รัฐพิหาร	ประเทศอินเดีย

 พระบรมธาตเุจดยี�มหาจกัรีพพิฒัน�	เป็นพระเจดย์ี

ขนาดใหญ่สีขาวสะดุดตา		ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่	

ส่วนช้ันสองเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทอง	 บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ

 อเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียน	 เป็น

สิ่งก่อสร้างที่แสดงออกซึ่งความจงรัก

ภักดีและความกตัญูกตเวที	 ของชาว

ไทยเช้ือสายจีนที่อาศัยในประเทศไทย	

เกือบทุกช้ินงานที่จัดแสดงไว้ที่นี่ข้ามน�้า

ข้ามทะเลมาจากเมืองจีน

ขนาดใหญ่สีขาวสะดุดตา		ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่	

ส่วนช้ันสองเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทอง	 บรรจุส่วนช้ันสองเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทอง	 บรรจุ

 อเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนอเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียน	 เป็น	 เป็น

 ศาลานานาชาติหรือศาลา

มังกรเล�นน้ํา	 มีรูปมังกรเล่น

น�า้เป็นสญัลกัษณ์ประจ�าศาลา

ศาลามังกรเล่นน�้า	ทั้งหมด	๖	

ชาติ	รวม	7	ศาลา
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ณ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีช ีวิต
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชา รัชกาลที่ ๙

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

“The King’s Journey” Learning Passport

สร้างสรรค์โดย	

สํานักงานส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

๓88	อาคารเอส.พี.	(อาคารเอ)	ชั้น	1๓	ถนนพหลโยธิน	

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	1๐๔๐๐

โทรศัพท์		๐	2๖1๙	1811

เว็บไซต์	www.qlf.or.th

วิเคราะห์เนื้อหา

นายเฉลิมพร พงศ�ธีระวรรณ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ�ามหาจักรี	ประจ�าป�	2๕๕8

ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ�    

หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์

ผลิตงานโดย

บริษัท รักลูกกรุ�ป จํากัด 

กลุ่มบริษัท	อาร์แอลจี	(รักลูก	เลิร์นนิ่ง	กรุ�ป)

พิมพ์ครั้งที่	1	ธันวาคม	2๕๖๐

จ�านวน		พิมพ์	1๐,๐๐๐	เล่ม
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