
ภาคเหนือตอนบน

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

จัดพิมพ�โดย
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เตรียมบันทึกทุกความประทับใจไวกันลืม

ณ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีช ีวิต
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชา รัชกาลที่ ๙
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  (Parent’s Guide)

    การเดินทาง “ตามรอยพระราชา” ของเด็กๆ คร้ังน้ี พอแม
ครู หรือผู ใหญสามารถมีสวนรวมในการเรียนรูและสนกุ
ไปกับเด็กๆ ดวยการ… 

• กระตุน ใหเด็กๆ เกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค
สืบเสาะ จินตนาการ และลงมือทํา 
• สังเกต พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กๆ สงเสริมใหเกิด
การตอยอด และเชื่อมโยงกับประสบการณจริง 
• ประเมิน การเรียนรูและทักษะสําคัญที่เกิดจากการ
เรียนรูของเด็กๆ  

ลงมือทํา 
ปฏิบัติจริง กลาลอง 

กลาเรียนรู ลองลงมือทํา

แรงบันดาลใจ 
เอาใจใส จดจอ อยากเรียนรู 

อยากทําตอ 
เกิดแรงบันดาลใจ

คิดสรางสรรค
สํารวจ เสาะแสวงหาคําตอบ 

สังเกต อธิบายขอมูล สรางแนวคิดใหม 
เชื่อมโยง บูรณาการ

คิดวิเคราะห 
เขาใจปญหา เปรียบเทียบมุมมอง
ตางๆ ตรวจสอบความถูกตอง
วิเคราะหขอมูล แสดงเหตุผล

คูมือพอแม

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

รวมเรียนรู ไปกับเด็กๆ 
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❝ศาสตร�ของพระราชาไม�มีวันล�าสมัย วิชาที่พระองค�ทรงสอน

ใช�ได�ทุกมุมโลก เป�นศาสตร�ถนอมโลก ถนอมมนุษย� ตลอด ๗๐ ป�แห�ง

ศาสตร�พระมหากษัตริย� ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท�านทรงสอนพวกเราไว�

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

ที่ส�องทางเราตลอดเวลา ขอให�เดินตาม

 หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา คือโรดแมปให�ไปศึกษาตาม

เส�นทางของศาสตร�กษัตริย� เป�นเคร่ืองมือเหมือนมีไกด�คอยอธิบาย
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พ�อแม�ลูกได�เรียนรู�พร�อมกัน เข�าใจพร�อมกัน ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ 

บนฐานความสามัคคี   

 ขอให�เป�นการเที่ยวอย�างสร�างสรรค� เที่ยวไปสู �องค�ความรู�ที่

พระองค�ประสิทธิ์ประสาทให� เที่ยวดูศาสตร�กษัตริย� ศาสตร�พระราชา 

จะเที่ยวได�เป�นร�อยโครงการ เหนือสิ่งอื่นใด จะเกิดความภาคภูมิใจว�า

พ�อของเราเก�งเหลือเกิน พ�อเราสอนเราทุกอย�างเราเสียอีก อาจ

ไม�ค�อยเป�นลูกที่ดีนัก ไม�ค�อยใส�ใจคําสอนของพ�อนัก แต�ไม�สาย

เวลาน้ีหนงัสอืเดนิทางจะนําทางพวกท�านทัง้หลายไป จะเป�นเคร่ืองช�วย

อย�างดี รับรองว�าจะบรรลุธรรม ธรรมชาติและธรรมดา และจบลง

ด�วยคําว�าประโยชน�สุข❞
  

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

  และที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
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เสนทางภาคเหนือ
ตอนบน

● เช ียงใหม ● ลำ พูน 

● ลำ ปาง ● แมฮองสอน 

● เช ียงราย ● พะเยา 

● แพร ● นาน

เรียนรูรักษา ฟนฟูปาตนน้ำ  

ปลูกปาในหัวใจ 

เพราะปาคือชีวิต



๗
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แผนที่เสนทางการเรียนรู
ตามรอยพระราชา

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม

๑๐

๒๖

๒๐

สถานีเกษตรหลวง
อางขาง จ.เชียงใหม

ศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามัน

และพืชนํ้ามัน จ.เชียงราย

ศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามัน

และพืชนํ้ามัน จ.เชียงราย

ศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามัน

และพืชนํ้ามัน จ.เชียงราย

ศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามัน

และพืชนํ้ามัน จ.เชียงราย

ศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามัน

สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
จ.เชียงใหม

๓๒
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โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง
ของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.เชียงใหม

พิพิธภัณฑการจัดการนํ้าชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ 
บานมวงชุม จ.เชียงราย

๔๒

๔๖

๕๐

๕๔

๖๔

พิพิธภัณฑ
โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) 

จ.เชียงใหม

ศูนยพัฒนาพันธุพืช
จักรพันธเพ็ญศิริ จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงาน) 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.เชียงราย



ยอนไปเกือบ ๓๕ ปกอน
 พืน้ทีก่ว�างๆ ๘,๕๐๐ ไร� แห�งน้ี เคยเป�น “เขาหวัโล�น” 

เหมือนคนไม�มีผม หลังจากยกเลิกสัมปทานการตัดไม�

พระราชาก็เสดจ็ฯ มาเนรมติให�ทีน่ี่กลายเป�นพืน้ทีส่เีขียว

อกีคร้ัง และให�สร�างศนูย�ศกึษาการพฒันาห�วยฮ�องไคร�ฯ

เป�นแหล�งความรู�สําหรับคนในภาคเหนือ สอนชาวบ�าน

ให�รู �จักธรรมชาติและนําไปใช�ประโยชน� เมื่อทุกคน

ช�วยกัน พื้นที่ไหนๆ ก็จะไม�เป�นภูเขาหัวโล�นๆ อีกแล�ว

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.เชียงใหม 

รักษปาตนนํ้า
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 

“หวยฮองไคร”
...ทําไมชื่อนี้
 “ห�วย” คือลําห�วย 

 “ฮ�อง” ภาษาเหนือที่หมายถึง 

        ร�อง หรือร�องนํ้า   

 “ไคร�” มาจาก “ต�นไคร�” 

       พืชท�องถิ่นประจําพื้นที่ 

µÃÒ»ÃÐ·Ñº

๑๐



๑๑



“ปลกูปาโดยไมตองปลกู”
 พระราชาทรงให�แนวทางในการทําให�ภูเขาหัวโล�นกลับมาเป�นป�า 

ด�วยการปลูกป�าบริเวณด�านบนของเขาสูงก�อน เมื่อต�นไม�ออกดอกผล 

ลมและฝนจะช�วยพดัพาเมลด็ลงมาด�านล�าง เพิม่จาํนวนต�นไม�ให�มากข้ึน

เสนทางการเรียนรูศึกษาธรรมชาต ิ

จาก “ป�าเขาหัวโล�น” ต�นไม�ถูกทําลายจนเกลี้ยง แหล�งนํ้าไม�มี 

ดินขาดความสมบูรณ�และยังเป�นดินหินกรวด ปลูกต�นไม�แทบไม�ได� 

พระราชาทรงเริ่มพัฒนาจาก
 อางเก็บนํ้า แหล�งนํ้าและเก็บกักไว�ให�มีใช�ได�ตลอดทั้งป�         
 ระบบสงนํ้าแบบกางปลา   กระจายความชุ�มชื้นจาก
   แหล�งนํ้าสู�ดินให�ทั่วพื้นที่ เชื่อมโยงจากอ�างเก็บนํ้า

 คลองไสไก  ช�วยกระจายนํ้าต�อ ให�พื้นที่ชุ�มชื้นได�กว�างขวางยิ่งขึ้น

 ฝายตนนํ้า เพื่อชะลอนํ้าและช�วยกรองตะกอน

        ไม�ให�ไปอุดตันแหล�งนํ้า  

 แลวจึงปลูกปา และเลี้ยงสัตว เพื่อให�ชุมชนได�ใช�ประโยชน� 

                             ธรรมชาตไิด�รับการฟ��นฟูกลับมา

๑๒



ระเบิดจากขางใน
 “หวยฮองไครดีแลวคอยกระจายในชุมชน” 
ด�วยแนวพระราชดําริ “ระเบิดจากขางใน” คือการพัฒนาจะเกิดขึ้นได�

ด�วยการเป�นไปตามขั้นตอน และตามลําดับความจําเป�น ทุกสิ่งต�องเกิดขึ้น

จากภายในของคน ของชาวบ�านและชุมชน จึงจะเกิดประโยชน�อย�างยั่งยืน

พระราชาทรงให�แนวทางพลิกฟ��นผืนป�าแห�งแล�งมาเป�นผืนป�าอันอุดมสมบูรณ�

ให�ชาวบ�านมีส�วนร�วมและได�รบัประโยชน�จากป�า ดวยการปลูกปา ๓ อยาง 
ประโยชน ๔ อยาง ฟ��นฟูป�าไม�คู�กับเศรษฐกิจ ที่ชาวบ�านเข�ามาเก็บ

ของกินจากป�าหรือเอาไปขายได�อย�างอิสระ เช�น หน�อไม� ข�า กระชาย ฯลฯ

ทําให�ชาวบ�านรู�สึกมีส�วนร�วมในการ “เปนเจาของปา” 
เป�นแนวร�วมในการรักษาและดูแลป�าไม�ให�เกิดไฟไหม�

“ปลูกปาในใจคน”

๓.เลี้ยงสัตว
…เมื่อมีป�า สัตว�ก็มี

ที่อยู�และทําปศุสัตว�ได�

๑.สรางแหลงนํ้า 
…น้ํา…จําเป�นกับทั้งต�นไม�

และสัตว� ต�องสร�างพื้นที่

ต�นนํ้าเสียก�อน

สรางปาคืนความสมบูรณระบบนเิวศ

๒.ปลูกตนไม
…ปลกูป�า…เมือ่ดนิชุ�มนํา้

จากการมีนํ้าแล�ว ต�นไม�

จึงอยู�ได�

๑๓



ป�า ๓ อย�าง ประโยชน� ๔ อย�าง ยังทําหน�าที่

เป�น “ป�าเป�ยก” แนวป�องกันไฟป�าด�วย

“ปาเปยก” 
เปนอยางไร 

เด็กๆ 
รูจักไหมนะ?

ป ลู ก ปา    อยาง

ประโยชน      อยาง

๑.ปาไม ใชสอย ไมโตเร็ว
ใช�ในครัวเรือน เช�น ไผ� 

สะเดา ฯลฯ

๑.ปาไม ใชสอย

๒.ปาไมกินได ไมผล 

เช�น ขนุน มะม�วง 

ฯลฯ

๒.ปาไมกินได ๓.ปาไมเศรษฐกิจ ๔.ประโยชน ในการชวย
   อนรุักษดินและนํ้า

๓.ปาไมเศรษฐกิจ 
ไม�ที่ปลูกเอาไว�ขาย เช�น ไม�สัก 

ไม�แดง ไม�เต็ง ไม�ก�อ ฯลฯ

...รูหรือไม...?
“ปาเปยก” 

๑๔



๑๕

เริ่มตนที่นี่

ชมฝายพื้นบาน
ช�วยชะลอความชุ�มชื้น

เรียนรู�ความสําคัญ

ของ “เถาวัลย” 

หอชมเรือนยอดไม
ป�นป�ายข้ึนไปสงูเท�าตกึ ๕ ช้ัน

เหน็สเีขียวๆ ของยอดไม�

กว�างใหญ�เตม็พืน้ที่

คร้ังหน่ึงที่น่ีไม�เหลือต�นไม�อยู�เลย แต�วันน้ีป�า

คืนกลับมาแล�วเป�นอย�างไร อยากรู�ไหมว�า

ในเส�นทาง ๑.๕ กิโลเมตรน้ี…มีอะไรซ�อน

อยู�บ�าง

ออกไป...สํารวจปากันดีกวา

ต�นไม�ใบใหญ�หรือต�นไม�ใบเล็ก
 

ที่ช�วยซับนํ้าฝนแ
ละชะลอนํ้าป�า

ได�มากกว�ากัน?

ปา คือหนังสือธรรมชาติ
    ที่หาความรู�ได�ไม�สิ้นสุด



๑๖

สะพานดํา...
จุดชมอ�างเก็บนํ้า

ห�วยฮ�องไคร�แห�งหนึ่ง

ที่สวยงาม

อางเก็บนํ้าธรรมชาติ ที่ช�วยหล�อเลี้ยงป�า
(ห�วยฮ�องไคร�มีอ�างเก็บนํ้าเล็ก ใหญ� อยู� ๘ อ�าง)

พระราชาเคยทรงยืนทอดพระเนตรพื้นที่

และทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างอ�างเก็บนํ้า

ห�วยฮ�องไคร�

“ปลูกไม� ๓ อย�าง

 ประโยชน� ๔ อย�าง”

   “ปาตอไม”
 ตอไม�ที่เราคิดว�าเป�น

ต�นไม�ตายแล�วเหล�านี้   

  เมื่อดินชุ�มนํ้า ไม�ที่

เหลือแต�ตอ ก็กลับมา

เติบโตใหม�ได�อีกคร้ัง 

เพราะรากยังอยู�ในดิน 

พร�อมดูดซึมอาหาร

ไปเลี้ยงต�นและใบ

ปา คือตลาดสดของทุกคน
ที่คนในชุมชนเข�ามาหาอาหารจากป�าได�

เห็ด หนอไม

ฝายหิน …ฝายชะลอนํ้าแบบหนึ่ง

สะพานแขวน... 
เช่ือมเข�าสู�บริเวณชมววิอ�างเกบ็นํา้

ห�วยฮ�องไคร�อกีแห�งหน่ึง

ลองสังเกต
สองขางของถนนในโครงการ...
ด�านหน่ึงจะเป�นพืน้ทีป่�า ส�วนอกีด�าน

หน่ึงจะเป�นกิจกรรมต�างๆ ที่ศูนย�ฯ

ทําการพัฒนา อาทิ…แสดงถึงการ

แยกคนออกจากป�า เพือ่ให�ธรรมชาติ

สามารถฟ��นฟูตัวเองและเป�นแหล�ง

อาหารให�กับเราได�อย�างยั่งยืน



๑๗

         ทําไม...ฝาย
ถึงช�วยกระจายความชุ�มชื้น

ให�กับดิน

เพราะ...ฝาย 
ช�วยชะลอความเร็วในการไหลของน้ํา

ดินจึงสามารถเก็บความชื้นไว�ได�

ใช�หินเรียงเป�นพนังก้ันน้ํา 

สร�างฝายบริเวณตอนล�าง

ของลําห�วย

ใช �คอนกรีตเสริมเหล็ก

สร �างฝายบริเวณปลาย

ลําห�วย 

ใช�วัสดุธรรมชาติที่มีอยู� เช�น 

ไม�ล�ม มาขนาบด�วยก�อนหิน

สร�างด�วยภมูปิ�ญญาชาวบ�าน

แบบง�ายๆ บริเวณตอนบน

ของลําห�วย

...ฝายชั่วคราว... 

...ฝายแบบก่ึงถาวร... ...ฝายแบบถาวร... 

เคล็ดลับฟ��นฟูระบบนิเวศลุ�มนํ้า คือการสร�างฝายที่ต�นนํ้า

รูจักฝายตนนํ้าลําธาร
(Check Dams)

ฝายชวยอะไร?
๑ ดักตะกอนการชะหน�าดิน  ๒ ชะลอความเร็วในการไหลของนํ้า
๓ ระบบนิเวศป�าไม�เกิดความหลากหลาย  ๔ กระจายความชุ�มชื้นในดิน 
๕ นํ้าซึมซับลงดินได�ดีขึ้น



ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จ.นราธิวาส 

ศูนย�ศึกษาวิจัยดินพรุ ลักษณะเฉพาะ

ของดินในพื้นที่ภาคใต� ให�สามารถนํามา

ใช�ประโยชน�ในด�านเกษตรกรรม

ให�ได�มากที่สุด 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ
จ.ฉะเชิงเทรา

ทําการพัฒนาที่ทํากินของราษฎร

ให�มีความอุดมสมบูรณ� โดยเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตของพืชหลายชนิด แวะชม

“ผักสวนครัว รั้วกินได�” ที่นี่

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
จ.เพชรบุรี

ศึกษาแนวทางการพัฒนาฟ��นฟูสภาพป�า

เสื่อมโทรม โดยพยายามให�เกษตรกร

มีส�วนปลูกและรักษาสภาพป�า โดยมีรายได�

จากป�าด�วย

พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 
Living natural museum 

“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาทั่วประเทศทั้ง ๖ แห�งทําหน�าที่เสมือน

“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” ได�จําลองมาไว�ที่สวนหกศูนย� 
ของศูนย�ห�วยฮ�องไคร�ฯ ซึ่งศูนย�ฯ แห�งนี้ได�ยึดแนวพระราชดําริ

ของพระราชา “ตนทางเปนปาไม ปลายทางเปนประมง 
ระหวางทางเปนเกษตรกรรม” ที่หมายถึง หนทางสู�ความ
อุดมสมบูรณ�ของป�าไม�ทั้งประเทศ

๑๘



การเดินทาง

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
จ.สกลนคร 

มีกลุ�มเรือนไทยภาคอีสานเพื่อพัฒนา

หมู�บ�านตัวอย�าง ใช�เป�นศูนย�พัฒนาอาชีพ

เกษตรและอุตสาหกรรม

ในครัวเรือนด�วย

พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 
Living natural museum 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
จ.จันทบุรี 

ศูนย�ที่มีเป�าหมายในการศึกษาค�นคว�าเพื่อพัฒนา 

ปรับปรุงสภาพแวดล�อมด�านประมงชายฝ��ง 

เพื่อให�เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต

เพื่อการพึ่งตนเองในระยะยาว

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ๒๓๗ หมู� ๔ ต.ป�าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม� ๕๐๒๒๐

 เป�ดทําการ วันจันทร�-วันศุกร� เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

 ๐ ๕๓๓๘ ๙๒๒๘-๙ ต�อ ๑๐๒ 

  www.hongkhrai.com           HONGKHRAI

เดินสํารวจครบทุกศูนยฯ หรือยัง
แตละศูนยฯ ตางกันอยางไรนะ?

๑๙



๒๐

 ที่นี่เป�นศูนย�รวมพันธุ�ไม�ไทยบนพื้นที่

ขนาดใหญ� ซึ่งเป�นสถานที่สําหรับศึกษาและ

ค�นคว�าทางด�านพฤกษศาสตร�และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ประเทศต�างๆ ทั่วโลกต�างก็มีการศึกษา

เรียนรู�ทางด�านพฤกษศาสตร�นี้ด�วย พระราชินี 
ผูสนองพระราชดําริของพระราชา ในด�านการ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงทําให�

มีสวนพฤกษศาสตร�แห�งนี้ขึ้น เพื่อรักษาพันธุ�พืชของไทย

ชมความหลากหลายของพชืพรรณ
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

เชียงใหม



๒๑

ระบบนเิวศ
หมายถึงอะไร

คนเปนสวนหนึ่ง
ในระบบนเิวศ
ดวยไหมนะ?



๒๒

(เฉลย ป�าเบญจพรรณ)

๑ อาคารบริการนักทองเที่ยว
อาคารที่เป�นศูนย�กลางและมี

นิทรรศการวิชาการด�านพืช

๒ เสนทางศึกษา
   พืชวงศกลวย
รวบรวมพันธุ�กล�วยไม�ไทย

มากกว�า ๔๐๐ ชนิด

เสนทางการเรียนรู
 พืชพรรณนานาชนิด นับเป�น

ส�วนหนึ่งของธรรมชาติ ซ�ึงแบ�งพืช

ออกเป�นหลายวงศ�ด�วยกัน

เริ่มตนที่นี่

๓ ทางเดินเหนือเรือนยอดไม
ทางเดนิโครงเหลก็ยาว ๓๖๙ เมตร

เหนือพื้นดิน ๒๐ เมตร ใช�เดิน

ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศ

เหนือเรือนยอดไม�ชั้นบนของป�าดิบ

แล�งและป�าดงดิบตามหุบเขา

ของป�ามรสุมเขตร�อน เราจะได�

เห็นวิวยอดไม�แบบ ๓๖๐ องศา 

และได�เรียนรู�กับพันธุ�ไม�ที่หลากหลาย

มากกว�า ๕๐ ชนิด พร�อมระบบ

นิเวศรอบข�าง

 ตนสนสามใบ
อยู ในปาชนดิใดกันนะ?

A ปาชายเลน B ปาเบญจพรรณ C ปาเต็งรัง 



๒๓

“สวนรุกขชาติ” 
เปนสวน

แบบไหนกันนะ?
๑๐ อุทยานพืชวงศขิง-ขา
สวนรวมรวมพืชวงศ�ขิง-ข�า 

กว�า ๕ ไร�

๔ กลุมอาคารเรือนกระจก 
มีโรงเรือนขนาดใหญ� ๔ แห�ง และขนาดเล็กอีก ๘ แห�ง 

มีจุดน�าสนใจ

•“ปาดิบชื้น” อยู�ในโดมเรือนกระจกสูง 
   จัดแสดงไม�เขตร�อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

•“พืชทนแลง” รวมพืชกลุ�มกระบองเพชรจากทั่วโลก

•“พืชกินแมลง” พืชมีโครงสร�างพิเศษที่ปรับตัว

   ให�ดักจับแมลงเป�นอาหาร ๕ พิพิธภัณฑธรรมชาติ
นิทรรศการให�ความรู�เกี่ยวกับ

พื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ

๖ ศูนยการเรียนรู
  เกษตรอินทรีย 
ทําความเข�าใจเกี่ยวกับ

การเกษตรตามธรรมชาติ

ได�ที่นี่

๗ เสนทางวัลยชาติ
เส�นทางศึกษากลุ�มพืช

ไม�เลื้อย ๒๐๐ ชนิด 

ตลอดระยะ ๘๐๐ เมตร

๘ วงศสน
พืชในตระกูลสน

ตลอดเส�นทางเดินที่จัดกลุ�มไว�

๙ สวนรุกขชาติ
เส�นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

ที่จัดปลูกพืชเป�นหมวดหมู�

ตามวงศ�พืชต�างๆ

มีพันธุไม
หายากอะไรบางนะ
ในโดมกระจก?



๒๔

 การได�เรียนรู�ว�ามนุษย�เราเป�นส�วนหนึ่งของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป�นเรื่องสําคัญ

บนโลกใบนี้ สัมผัสความรู�ที่เกี่ยวกับทรัพยากร

ธรรมชาติ ที่ยังบอกเราด�วยว�าการรักษาธรรมชาติ

ท�องถิ่น ทําให�มนุษย�ดํารงอยู�ต�อไปได�

เดินเทาเขาสู 
“พิพิธภัณฑ
  ธรรมชาติ”

 โซน ๑ 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ”
สิ่งมีชีวิตร�วมโลกของเรามีอยู�เป�นจํานวนมา

ก และต�างเกี่ยวข�องสัมพันธ�กันในธรรมชาติ

 โซน ๒ 
“กาวแรกของ
นักพฤกษศาสตร
ในประเทศไทย” 

เริ่มตนที่นี่

 โซน ๓ 
“ผจญภัย ๑๐ ปาไทย”
ป�าในประเทศไทยเกิดขึ้นได�อย�างไร

ป�าไม�ของไทยมี ๑๐ ชนิด
ด�วยกัน 

เพราะสภาพอากาศที่แตกต�าง 

แบ�งเป�น ป�าผลัดใบและป
�าไม�ผลัดใบ 

และมีหน�าที่สําคัญต�างกันไป

ในธรรมชาติ ลองหาคําต
อบ

มาใส�ให�ครบ ๑๐ ……….????? 

การทาํงานของนักวิจัยด�านพฤกษศาสตร�

ตั้งแต�อดีตจนป�จจุบัน

๒

๓

๔



ความหลากหลาย
ทางชีวภาพคือ

อะไร?

สาหราย
กับเห็ด

นับเปนพืช
หรือไม?

ป�าไม�ของไทยมี ๑๐ ชนิด คือ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๒๕

โซน ๔ 
“มนษุยกับพรรณพืช”
  พืชคือแหล�งของอาหาร ที่อยู�อาศัยของมนุษย� 

  เชื้อเพลิง เครื่องนุ�งห�มและยารักษาโรค 

  และทําหน�าที่พื้นฐานของระบบนิเวศ

สวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�

 ๑๐๐ หมู� ๙ ต.แม�แรม อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 

 เป�ดทาํการเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. พพิธิภัณฑ�เป�ดทาํการเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 ๐ ๕๓๘๔ ๑๒๓๔ 

 ทางเดินเหนือเรือนยอดไม� (Canopy Walks) 

 เป�ดทําการเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

 (ยกเว�นช�วงฤดูฝนป�ดทําการตลอดฤดูกาล)

  www.qsbg.org         qsbgcm

PLANT 
GALLERY

การเดินทาง

๑



ทำความรูจัก
พืชเมืองหนาว
สถานีเกษตรหลวงอางขาง

จ.เชียงใหม

“อางขาง”  ชื่อนีม้ีที่มา
เป�นภาษาเหนือหมายถึง

“อางสี่เหลี่ยม” ซึ่งเป�นลักษณะ

พื้นที่ของที่นี่ หุบเขาซึ่งเดิม

ตรงกลางก็เคยเป�นเขาหินปูนสูง

แต�นํ้าฝนชะจนกลายเป�นโพรง

แล�วยุบตัวเป�นแอ�ง เกิดเป�น

พื้นที่ราบขึ้น จึงเป�นที่มาของ

ที่ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ�างขาง

 ครั้งหนึ่งในอดีต พระราชาและพระราชินี

ทรงเดินทางมาเยี่ยมชาวบ�านในพื้นที่ห�างไกลตัวเมือง

แล�วพบว�าที่นี่ชาวเขาเผ�ามูเซอปลูกฝ��นแต�ยังยากจน 

อีกทั้งป�าไม�ต�นนํ้าถูกทําลายไปด�วย และเมื่อพระราชา

รู�ว�าชาวเขาปลูกท�อขายได�ราคาพอๆ กัน จึงโปรด

ให�ตั้ง “สถานทีดลองไมผลเมืองหนาว” 
ขึ้นและเป�นโครงการหลวงแห�งแรก เพื่อส�งเสริม

ชาวเขาให�หันมาปลูกแทนฝ��น

๒๖



๒๗



พืชผักผลไมเมืองหนาว 
มีอะไรบาง?

ชาวเขาแตละเผา
มีวิถีชีวิตอยางไร?

พืชผักผลไมเมืองหนาว พืชผักผลไมเมืองหนาว พืชผักผลไมเมืองหนาว พืชผักผลไมเมืองหนาว 

๒๘

 แรกสุดพระราชาทรงสละทรัพย�ส�วนพระองค� 

๑,๕๐๐ บาท ในอดีตที่เป�นเงินจํานวนมหาศาล

เพื่อขอซื้อที่ดินและไร�ในบริเวณนี้ส�วนหนึ่ง เพื่อให�

ทําสถานีทดลองปลูกไม�เมืองหนาว นําเอาทอฝรั่ง
มาทดลองติดตาและตอกิ่งกับทอพื้นเมือง 
คือการทดลองครั้งแรก พระราชาบอกว�า 
“ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก” 
…ที่นี่…กลายเป�นแหล�งอาหารของไทย สามารถ 

“แยกคนออกจากปา” ไมทํารายธรรมชาติ 
และโลก ไมมีแหลงยาเสพติด

เป�นชาวเขา ๔ เผ�าซึ่งมีวิถีชีวิตแตกต�างกันไป 

ได�แก� เผ�ามูเซอดํา, เผ�าปะหล�อง, ชาวไทใหญ� 

และชาวจีนยูนนาน ที่อาศัยอยู�ใน ๕ หมู�บ�าน

ชีวิตของชาวบาน

บนดอยอางขาง

เผามูเซอดํา  เผาปะหลอง

 ดอยอางขาง เป�นพื้นที่สูง

จากระดับนํ้าทะเลถึง ๑,๔๐๐ เมตร 

และมีอากาศเย็นสบายตลอดป� จึงเหมาะ

ที่จะปลูกพืชเมืองหนาวสารพัดชนิด 

เด็กๆ มาเรียนรู�ที่สถานีเกษตรหลวง

อ�างขางในแต�ละช�วงของป�จะได�ทํา

กิจกรรมและเห็นพืชเมืองหนาว

ที่แตกต�างกันไปด�วย



“ลอ” เปนสัตวพันธุผสมระหวาง
สัตวอะไร ? มีลักษณะพิเศษอยางไร ?
ทําไม...ชาวเขาที่ดอยอางขางจึงมัก
เลี้ยง“ลอ”

๒๙

มีเสนทางขี่จักรยานชมธรรมชาติ 
จากบานคุมไปยังบานนอแล 
และจากบานหลวงไปบานผาแดง 
สัมผัสวัฒนธรรมความเปนอยู
ของชาวเขา

เมื่อพวกเขามีรายได�ทดแทนจากการปลูกพืช

เมืองหนาวขายแล�ว ชาวเขาจึงเห็นความ

สําคัญของธรรมชาติมากขึ้น และไม�ทําลาย

ป�าอีกต�อไป

ชาวไทใหญ ชาวจีนยูนนาน

บานขอบดง 
มีชาวเขาเผ�ามูเซอดําและแดง

ทํางานหัตถกรรม พวกกําไล

หญ�าอิบูแค หรือตะกร�าสาน

บานนอแล 
ที่นี่มองเห็นวิวที่สวยงาม

ของอ�างขาง

มีชาวเขาเผ�าปะหล�อง

ที่มาจากพม�า 

ทํางานหัตถกรรม

บานหลวง 
เป�นหมู�บ�านของชาวจีนยูนนาน

ที่มาจากจีน ทําการปลูก

ลูกพีช พลัม อะโวคาโด และสาลี่ 

มีอาหารพื้นบ�านอร�อยขึ้นชื่อ

คือข�าวซอยยูนานน (นํ้าใส)

       บานคุม 
ชุมชนเล็กๆ มีชาวเขา

หลายเชื้อชาติอยู�ด�วยกัน 

ทั้งชาวไทใหญ� ชาวเมียนมา

และชาวจีนยูนนาน



ทําไม? กะหลํ่าปลี
จึงถูกรวมไว ใน
สวนดอกไมแหงนี้

กุหลาบพันป
ตางจากกุหลาบ
ทั่วไปอยางไร
ปลกูไดที่ ไหนบาง?

อยาลืม ชวนคุณพอคุณแมไป
เรียนรูวิถีชีวิตของชาวเขา
ที่หมูบานดานนอกนะเด็กๆ

๓๐

เสนทางการเรียนรู
ออกไปสํารวจ

แปลงพืชผักผลไมเมืองหนาว 
                      กันดีกว�า

 สวนสมเด็จ
รวบรวมพันธุ�ไม�ประเภท

ฝ��น ดอกป�อปป�� และมี

ไม�เมืองหนาวหมุนเวียนกัน 

เช�น กระดุมเงิน 

กระดุมทอง

  แปลงรวบรวมพันธุผักเมืองหนาว 
มีผักเมืองหนาวทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่

โครงการหลวง ได�แก� กะหลํ่าดาว 

แครอท มะเขือเทศ เชอรี่ พาร�สลีย� 

เซเลอรี่ ถั่วหวาน แตงกวาซูกินี่

ชมวิวและดูการปลูกชา
ไล�ระดับจากด�านบนลงไป

ด�านล�างอย�างสวยงาม

โรงงานชา

พระตําหนัก

บานขอบดง

บานนอแล

แปลงสตรอวเบอรรี
แปลงซากุระ

แปลงพีช
แปลงบวย แปลงกีวี่โรงเพาะ

เห็ดพอรตาเบลโล

แปลงชา
๒๐๐๐

แปลงกุหลาบ

 สวน ๘๐
แวะเช็กอินที่สวนรวมพันธุ�

ไม�ดอกไม�ประดับเมืองหนาว

สวนบอนไซ



สถานีเกษตรหลวงอ�างขาง จังหวัดเชียงใหม� 

 ในเขตหมู�บ�านคุ�ม หมู� ๕ ต.แม�งอน อ.ฝาง 

 จ.เชียงใหม�

 ๐ ๕๓๖๙ ๖๔๘๙ 

 www.angkhangstation.com  
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เก็บลูกพีช 

พลัม

เมษายน-มิถุนายน

SuSu Mo Mo TuTu WeWe ThTh FrFr SaSa

ชมดอกนางพญา

เสือโคร�ง

ธันวาคม-กุมภาพันธ
Saเมษายน-มิถุนายน
Saเมษายน-มิถุนายน
Sa

Su Mo Tu We Th Fr Sa

กันยายน-ตุลาคม

Su Mo Tu We Th Fr Sa

เก็บ

สตรอว�เบอร�รี

พฤศจิกายน-มีนาคม ธันวาคม-กุมภาพันธ

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ชมซากุระญี่ปุ�น
บาน

กลางธันวาคม-มกราคม

Su Mo Tu We Th Fr Sa

งานป�ใหม�
ชนเผ�าปะหล�อง

มีนาคม

พืชผักผลไม
เมืองหนาวในสถานี 

ปลูกแบบ 
“เกษตรอินทรีย” 
คือการปลูกแบบ

ไหน?

การเดินทาง

๓๑

สถานีเกษตรหลวงอ�างขาง จังหวัดเชียงใหม� 

มาสถานเีกษตรหลวงอางขาง

คนละชวงเวลา ได
เรียนรูกิจกรรม

ที่แตกตาง

  แปลงรวบรวมพันธุผักเมืองหนาว 
มีผักเมืองหนาวทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่

โครงการหลวง ได�แก� กะหลํ่าดาว 

แครอท มะเขือเทศ เชอรี่ พาร�สลีย� 

เซเลอรี่ ถั่วหวาน แตงกวาซูกินี่

พระธาตุ
ดอยอางขาง

แปลงพีช

เริ่มตนที่นี่

สวนไมดอก
กลางแจง

เรือน
ไมดอก

บานหลวง

บานคุม

เก็บลูกกีวี่
พลับ



µÃÒ»ÃÐ·Ñº  ในอดีต พื้นที่สูงหลายแห�งมีป�ญหา

ตัดไม�ทําลายป�าและเกิดไฟไหม�ป�าบ�อยครั้ง 

พระราชาจึงทรงให�แนวคิดในการเลือกพันธุ�ไม�

ที่มีคุณค�าทางเศรษฐกิจให�ชาวบ�านปลูก

สร�างรายได� เพื่อเป�นการฟ��นฟูป�า 

เจ�าหญิงนักพัฒนามีพระราชดําริให�มูลนิธิ

ชัยพัฒนาก�อตั้งศูนย�วิจัยและพัฒนาชานํ้ามัน

และพืชนํ้ามันขึ้น เพื่อเป�นศูนย�วิจัยและพัฒนา

เกี่ยวกับต�นชานํ้ามันและพืชนํ้ามันอื่นๆ 

ทั้งยังมีโรงงานผลิตนํ้ามันให�คนไทยมีนํ้ามันพืช

ที่ดีคุณภาพสูงเพื่อบริโภค

สนุกเรียนรู

นานาประโยชนจาก   ตนชา”
ศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน

                          จ.เชียงราย

รูไหม
ทําไมตองปลูกชานํ้ามัน 
มีคุณค�าทางเศรษฐกิจ และยัง

ช�วยฟ��นฟูป�าต�นนํ้า

เมล็ดชา ลักษณะคล�ายเมล็ด

เกาลัดขนาดเล็ก ใช�สําหรับหีบ

นํ้ามันเพื่อทําเป�นนํ้ามันบริโภค

คุณภาพสูง 

๓๒



๓๓



๓๔

เพราะพื้นที่สวยงามไปด�วยสีเขียวของต�นไม� 

เส�นทางเข�าด�านหน�าของศูนย�ฯ อยู�บนพื้นที่เดียวกับทางเข�า

                         อุทยานแห�งชาติดอยผ�าห�มปก 

  อาคารที่ทําการ
แวะอาคารสถาป�ตยกรรมล�านนา

ลูกผสมที่สวยงามนี้เพื่อเรียนรู�ข�อมูล

การทํางานของศูนย�ฯ แห�งนี้เบื้องต�น

  ลานนทิรรศการ
จุดรวมความรู�เรื่องเมล็ดชา และนํ้ามันชา 

ที่เพลิดเพลินและเป�นประโยชน�

  โรงงานผลิตชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน
โรงงานต�นแบบที่แรก ที่เดียว ที่สมบูรณ�ที่สุด

ในเมืองไทย 

  แปลงสาธิต 
พื้นที่การเรียนรู�จาก

แปลงเกษตรของจริง 

ชมต�นกล�าชานํ้ามัน

และเรียนรู�เกษตร

ทฤษฎีใหม�

ที่นี ่มีอะไรใหเรียนรูบาง

ที่นี ่นอกจากจะเปน
    แหลงเรียนรูแลว 
 ยังเป�นที่พักผ�อนหย�อนใจ

 ของคนในชุมชนอีกด�วย

 ๑

๒

๒

๓

๓

๔

๔

๕

๖

 ๑



เด็กๆ รูไหม 
  เกษตรยั่งยืน
เปนอยางไรนะ?

  ครั้งหนึ่ง
ปาไมถูกทําลาย 

เจาหญิงนักพัฒนาเดินทางไปจีน 

และได�รับการถวายเม
ล็ดชานํ้ามัน หน�าตา

คล�าย

เมล็ดเกาลัด จึงเอาม
าให�คณะทํางานศึกษาวิจัย

และพัฒนา

ตนชานํ้ามันกลายเปนปาที่สมบูรณอีกครั้ง

จีนมอบพันธุชานํ้ามัน 

และให�องค�ความรู�ในการหีบนํ้ามัน
จากเมล็ดชาให�กับ
ประเทศไทย

จึงตอง
หาตนไมปลูกทดแทน

๓๕



ชานํ้ามัน...พืชมหัศจรรย
    เจ�าหญงินักพฒันาได�รับถวายชานํา้มนัพนัธุ�ดมีาจากประเทศจนี 

คอืพันธุ “คามเีลยี โอลเีฟรา” ทีเ่หมาะกบัสภาพพืน้ทีภ่าคเหนือ

ของไทย ต�องปลกูในพืน้ทีส่งู ๕๐๐ - ๑,๓๐๐ เมตรจากระดบัน้ําทะเล 

ถึงจะเติบโตออกดอกออกผล เป�นพืชมหัศจรรย�ที่มีคุณค�ามากมาย

ชานํ้ามัน มหัศจรรยอยางไร เด็กๆ รูไหมนะ

มหัศจรรยตอ
เศรษฐกิจ 

ลดป�ญหาป�าเสื่อมโทรม 

การแผ�วถางป�า ป�องกัน

การพังทลายของหน�าดิน

บริเวณเชิงเขา ได�พื้นที่ป�า

และแนวเขตแดน

ธรรมชาติ

มหัศจรรย
ตอสังคม 

ประชาชนมีชีวิตและสุขภาพ

ดีขึ้นจากรายได�ด�วยอาชีพที่

ไม�รู�จบ ลดป�ญหายาเสพติด 

และได�บริโภคน้ํามันดี

มีคุณภาพสูง

...รูหรือไม...?

ชานํ้ามัน 
ชงดื่มไมไดนะ

เพราะตนชานํ้ามัน... 
ไม�ใช�ชาชงดื่ม 

แม�จะเป�นชาทั้งคู� แต�เป�นชาคนละสายพันธุ�กัน 

ลองทายสิวา 
ภาพไหนคือ
ตนชานํ้ามัน?

มหัศจรรยตอ
สุขภาพ 

ชานํ้ามันมีกรดไขมัน

ไม�อิ่มตัวสูง ช�วยลดระดับ

คอเลสเตอรอลและไขมัน

ในเส�นเลือด ลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรคหลอดเลือด

อุุดตัน ป�องกันโรคความดัน

โลหิต โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจ

๓๖
๑ ๒



๓๗

     เหตุใด 
ตนชานํ้ามัน 
ชวยรักษา
ธรรมชาติ?

รากของต�นชา
นํ้ามัน มีรากแขนง
ช�วยยึดดินและ
ป�องกันการพัง
ทลายของดิน

กากชา
เมลด็ชาน้ํามัน
หลงัจากผ�าน
กระบวนการ
สกดัน้ํามันแล�วได�กากชา 
ซึง่สามารถนํามากาํจดัหอยเชอร่ี
ในนาข�าวหรือกาํจัดปลาในบ�อกุ�ง

ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน 

รูปทรงรี ปลายใบแหลม 

ขอบใบหยักเป�นใบเลื่อย

ยิ่งต�นชามีอายุมาก รากยิ่งแผ�

กว�างใหญ�และแข็งแรงมาก 

เป�นดอกสมบูรณ�เพศ ออกดอกเป�นเดี่ยวหรือ

เป�นช�อ ๒-๓ ดอก กลีบดอกมีสีขาว ๕-๙ กลีบ 

ปลายกลีบมน

และหยักเว�า

สีเขียว กลมขนาดเท�า

ลูกมะนาว เมื่อผลแก�

จะเปลี่ยนเป�นสีนํ้าตาล 

แห�งและแตกออก 

ข�างในมี “เมล็ดชา” 

เมลด็ชา
ส�วนสาํคญัน่ีเอง

ที่มีน้ํามันและใช�

หบีน้ํามนัเมลด็ชา 

มสีน้ํีาตาลเข�มถึงดาํ

คล�ายเมล็ดเกาลัด

ตนชานํ้ามัน
หนาตาเปนยังไงนะ?

ตนชานํ้ามัน หน�าตาไม�เหมือนชาชงดื่มที่เราเคยรู�จัก เป�นไม�ใหญ�พุ�มสูง 

ได�ถึง ๕-๑๐ เมตร เปลือกต�นเป�นสีเทา เป�นไม�ยืนต�น มีอายุยาวนาน 

เก็บเกี่ยวผลชาได�นานหลายช�วงอายุคน (สร�างรายได�ให�เกษตรกรได�ไม�รู�จบ)

รากชา

ดอกชานํ้ามัน

ผลชา

ใบ



๓๘

ลองสังเกตดูสิ
วาการดูแลหนาดิน

ของรากพืชแตละชนดิ 
ใหผลตางกัน

ที่นีค่ือแปลงปลูกชานํ้ามันแหงแรกของไทย 

บนพื้นที่ ๗ ไร�ขอ
งแปลงปลูกส

าธิต ที่ใช�หล
ักการ 

“เกษตรทฤษฎี ใหม” 

สวนสมุนไพร 
ทีร่วบรวมและขยายพนัธุ�

สมุนไพรหายาก

โรงเรือนเพาะชําปุยพืชสด
เด็กๆ ลองลงมือดูแลต�นไม� ย�ายกล�า

ต�นไม�จากกระบะสู�ถุงดํา ดูได�ที่นี่

แปลงพืชสวนครัว 
แปลงผลิตพืชผักสวนครัวให�กับร�านอาหาร 

“เมล็ดชา” ในแปลงนี้ประกอบด�วย พริกกะเหรี่ยง 

ต�นมะเขือเปราะ สลัด เป�นต�น

แปลงสาธิต
พืชนํ้ามัน
นอกจากจะมีต�นชานํ้ามัน

บนแปลงผืนนี้ยังมีพืชนํ้ามันอื่นๆ ได�แก� 

งาม�อน ไนเจอร� มะรุมอินเดีย ดอกคําฝอย

สวนรวบรวมพืชนํ้ามัน 

แปลงปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ได�ดี 

เช�น กะเพรา ดาวเรือง กระเจี๊ยบ

ตะลุยสวนสาธิต...

ตามหาตนกลาชานํ้ามัน

มุมบันทึก 
ลักษณะพืชให�นํ้ามัน

แต�ละชนิดเป�นอย�างไร?

นอกจากชานํ้ามันแล�ว ยังปลูกพันธุ�พืช

นํ้ามันชนิดอื่นๆ เช�น ต�นทานตะวันหนู 

ต�นงาม�อน ต�นมะรุมอินเดีย ฯลฯ



๓๙

  รานขายผลิตภัณฑ
สํารวจผลิตภัณฑ�หลากหลาย 

ที่ทํามาจากเมล็ดชาได�ที่นี่

  รานอาหารเมล็ดชา
ชื่อร�านได�รับพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ชิมอาหารสูตรพระราชทานที่ปรุงด�วย

นํ้ามันเมล็ดชา หรือ“นํ้ามันมะกอก” 

แห�งโลกตะวันออก

  สวนพักผอน
และเกาะยลพะยอม
“ปอดของชาวแม�สาย” 

มีวิวสวนสวยขนาดใหญ�

ที่โอบรอบบึงนํ้า มีพันธุ�ไม�

ให�เรียนรู� และเป�น

สถานที่ออกกําลังกาย

ของคนในชุมชน

  พิพิธภัณฑพืชสมุนไพร 
(จะเริ่มเป�ดในเดือนกุมภาพันธ� ป� พ.ศ. ๒๕๖๑)

จัดแสดงและให�ความรู�เกี่ยวกับพืชสมุนไพรต�างๆ 

ทั้งประโยชน�ของสมุนไพรแต�ละชนิด การนําไป

ใช�อย�างถูกต�อง ถูกวิธี และสิ่งที่ควรรู�เกี่ยวกับ

คุณค�าของสมุนไพรไทย

ลองคนหาเมนู
จากราน วาอาหารที่นํา
นํ้ามันเมล็ดชาเปนสวน
ประกอบมีอะไรบาง?

๗

๗

๕

๖

๘

๘
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1

2

ถังพักน้ำมัน
กวนตะกอน
และปรับอุณหภูมิ
น้ำมัน

บรรจุขวด

ถังพักน้ำมัน

ชุดกรอง

ชุดกรอง

ถังพักน้ำมัน
ถังกรองน้ำมัน 
เบอร 1

ถังแยกไขมัน

เพื่อนำไปทำสบู 
แชมพู เครื่องสำอาง

ถังฟอกสี ถังปรับสภาพน้ำมันถังดูดกลิ่น

ชุดเครื่องตมไอน้ำ

เครื่องทำน้ำออนถังกรองน้ำมัน 
เบอร 2

ถังพักน้ำมัน

เมล็ดจากพื้นที่
แปลงปลูกชาน้ำมัน
ตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดกอนหีบน้ำมัน

ติดตามขั้นตอนการผลิตนํ้ามันเมล็ดชาจาก “โรงงานที่ ไมเหมือนโรงงาน” 
โรงงานผลิตนํ้ามันเมล็ดชาและพืชนํ้ามัน โรงงานต�นแบบที่แรก ที่เดียว ที่สมบูรณ�ที่สุด

ในเมืองไทย สามารถขอเข�าชมเพื่อเรียนรู�ได�ทุกขั้นตอน 

“หีบนํ้ามัน” คืออะไร? 
อยาลืมหาคําตอบนะ

เพราะ...นํ้ามันเมล็ดชา 
มีประโยชน�ต�อสุขภาพร�างกาย และยังเป�น

ส�วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง แม�แต�กากชา 

ที่เหลือจากการหีบนํ้ามันจนหมด ยังนําไปใช�

เป�นผลิตภัณฑ�กําจัดหอยเชอรี่ในนาข�าว ศัตรู

สําคัญของนาข�าวหรือกําจัดปลาในบ�อกุ�งได�ด�วย

   ไปดูขั้นตอน
  การทํานํ้ามันเมล็ดชา
        ไปดูกันดีกวา

ทําไม...ตนชา
นํ้ามันไดฉายา 

“หนึ่งตนรอยแปด
ประโยชน” 
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ศูนย�วิจัยและพัฒนาชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน 

จังหวัดเชียงราย 

 ๘๘๘ หมู�ที่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคํา อ.แม�สาย   

 จ.เชียงราย

 เป�ดทําการทุกวัน ไม�เว�นวันหยุดนักขัตฤกษ� 

 เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 ๐ ๕๓๗๓ ๔๑๔๐-๒, Fax. ๐ ๕๓๗๓ ๔๑๔๐ ต�อ ๒๐๕

 teaoilcenter@gmail.com,  www.teaoilcenter.org   

 TeaOilCenter

1

2

ถังพักน้ำมัน
กวนตะกอน
และปรับอุณหภูมิ
น้ำมัน

บรรจุขวด

ถังพักน้ำมัน

ชุดกรอง

ชุดกรอง

ถังพักน้ำมัน
ถังกรองน้ำมัน 
เบอร 1

ถังแยกไขมัน

เพื่อนำไปทำสบู 
แชมพู เครื่องสำอาง

ถังฟอกสี ถังปรับสภาพน้ำมันถังดูดกลิ่น

ชุดเครื่องตมไอน้ำ

เครื่องทำน้ำออนถังกรองน้ำมัน 
เบอร 2

ถังพักน้ำมัน

เมล็ดจากพื้นที่
แปลงปลูกชาน้ำมัน
ตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดกอนหีบน้ำมัน

การเดินทาง

เครื่องหีบนํ้ามัน
เพลาเดี่ยว

Su Mo Tu We Th Fr Sa

การผลิตนํ้ามัน

เมล็ดไนเจอร�

มกราคม-เมษายน
Sa

การผลิตนํ้ามันการผลิตนํ้ามันการผลิตนํ้ามันการผลิตนํ้ามัน

Su Mo Tu We Th Fr Sa

การผลิตนํ้ามัน
เมล็ดงาม�อน

พฤษภาคม-กันยายน

เมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อนเมล็ดงาม�อน

Su Mo Tu We Th Fr Sa

การผลิตนํ้ามัน

ชานํ้ามัน

ตุลาคม-ธันวาคม

 ๘๘๘ หมู�ที่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคํา อ.แม�สาย   

น้ำมัน

เริ่มตนที่นี่



 เจ�าหญิงนักพัฒนาผู�สานต�อแนวคิดและความเมตตา

จากพระราชา ที่ต�องการให�ชีวิตความเป�นอยู�ของประชาชนดีขึ้น 

จึงได�ก�อเกิดโครงการต�างๆ ขึ้นมากมาย โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา  “เนนการ
ทําเกษตรอินทรียแบบครบวงจร” ตั้งแต�การผลิตสิ่งต�างๆ 

สําหรับใช�เองภายในโครงการแทนสารเคมี โดยนําวัสดุเหลือใช�

ทางการเกษตรในพื้นที่โครงการกลับมาใช�ใหม� และแปรรูปเพื่อยืดอายุ

กับเพิ่มมูลค�าให�ผลผลิตทางการเกษตร ตามที่พระราชาสอนให�เรา

พึ่งตนเอง ด�วยเกษตรผสมผสาน และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมในพื้นที่อย�างยั่งยืน

สนุกเรียนรู 
เกษตรอินทรียแบบครบวงจร
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรม

บนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา

                      จ.เชียงใหม

๔๒
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“แปลงทดสอบ
 พัฒนาขาว
 และพืชหลังนา”

เสนทางการเรียนรู  เพราะโครงการอยู�ในพื้นที่ต�นนํ้า จึงต�องใช�

ทรัพยากรธรรมชาติอย�างระมัดระวังและรู�คุณค�า 

เพื่อประโยชน�ของประชาชนที่อยู�ในพื้นที่กลางนํ้า

และปลายนํ้า

มารูจัก “เกษตรอินทรีย” 
ครบวงจรกันเถอะ

ดูการทํา“ปจจัยการผลิต”
ผลิตปุ�ยหมัก นํ้าหมัก มูลไส�เดือนดิน และสาร

ชีวภัณฑ� เพื่อทดแทนสารเคมีต�างๆ เช�น ปุ�ยเคมี 

ยาฆ�าแมลง และสารเคมีทางการเกษตรต�างๆ“สวนสมุนไพร”
สวนที่รวบรวมหลากหลายพันธุ�

สมุนไพรไว�เพื่อการเรียนรู�

“แปลงทดสอบพัฒนา
พืชผักอินทรีย”

ชมแปลงสาธิตปลูกพืชผักหลากหลายชนิด

หมุนเวียนตามฤดูกาลตลอดทั้งป�

ชมแปลงสาธิตปลูกข�าว

แบบขั้นบันได โดยใช�

หญ�าแฝกรักษาหน�าดิน

“หองเพาะ
และ

  ผลิตเห็ด”
ที่นี่…มีเห็ดหลายพันธ�ุ

รู�จักเห็ดชนิดไหน

บ�างนะ?

มีโปรตีน
คาร�โบไฮเดรต 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส
วิตามินซี

และบีรวมสูง

เริ่มตนที่นี่

       เด็กๆ รูจัก
      ตน“รางจืด” ไหม? 
       ลองหาดูในสวนสิ 

รางจืดเปนสมุนไพรที่ ไดชื่อวา
เปน “ราชาแหงการถอนพิษ” 

ใบ ใหนดิวามีดอกสีมวง

“ชีวินทรีย” คืออะไร? 
มีประโยชนอยางไรนะ?
ดูแลพืชโดยไม ใชสารเคมี
ดีอยางไร?

สปอรเห็ดคืออะไร? / มีประโยชนยังไงนะ?

ช�วยลด
นํ้าตาล
ในเลือด

๔๔



ต�านทาน
โรคมะเร็งและ

ลดไขมัน
ในเส�นเลือด

บํารุง
ร�างกายให�มีพลัง 

ป�องกัน
โรคกระเพาะ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรม

บนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา

 ๒๖๕ หมู�ที่ ๖ บ�านเป�ยงกอก

 ต.โป�งนํ้าร�อน อ.ฝาง

 จ.เชียงใหม� ๕๐๑๑๐

 ๐ ๕๓๔๕ ๒๓๖๖

ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย
กลายเป�นของอร�อยอะไรได�บ�าง

ผักสดจากโครงการ แยมผลไม� 
แหนมเห็ด ไส�อั่วเห็ด ชาโสมนัส 

กล�วยทอดสมุนไพร และอีกมากมาย

รูหรือไม? ผักที่นี่สะอาดแน�นอน 
เพราะปลูกแบบไม�ใช�สารเคมี

แล�วยังคัดบรรจุตามมาตรฐานหลัก

และวิธีที่ดีในการผลิตอาหารหรือ 

TMP เพื่อขาย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรม

ดูการทํา“ปจจัยการผลิต”

ที่นี่…มีเห็ดหลายพันธ�ุ

รู�จักเห็ดชนิดไหน

บ�างนะ?

เห็ดนางรม
ฮังการี

เห็ดนางรมทอง

โรงอบ
พลังแสงอาทิตย

 โรงบรรจุผัก

อบแห�งผลผลิตทางการเกษตร
ด�วยพลังงานความร�อน
จากธรรมชาติ

เห็ดยานางิ 
หรือเห็ดโคนญี่ปุน

เห็ดหัวลิง
หรือเห็ดปุยฝาย 

มีโปรตีน
คาร�โบไฮเดรต 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส
วิตามินซี

และบีรวมสูง

การเดินทาง

สปอรเห็ดคืออะไร? / มีประโยชนยังไงนะ?
๔๕

สปอรเห็ดคืออะไร? / มีประโยชนยังไงนะ?



ยอนอดีต
พิพิธภัณฑพื้นที่ที่มีชีวิต
พิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

จ.เชียงใหม

พิพิธภัณฑพื้นที่ที่มีชีวิต

 เมื่อป�าไม�บนภูเขาถูกทําลายเพราะการทําไร�ฝ��น

พระราชาทรงหาวิธีในการปลูกป�ากลับคืนมา โดยให�ความรู�

ชาวบ�านในการปลูกพืชผักผลไม�เพื่อสร�างรายได�ทดแทนการตัดป�า

เพื่อปลูกฝ��น เมื่อผลผลิตของชาวบ�านมีมากขึ้น สินค�าล�นตลาด ทําให�ราคาถูก 

จึงให�ตั้ง  “โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป”  เป�นแห�งแรก เพื่อแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร สายตาที่มองการณ�ไกลของพระราชาช�วยให�ชาวบ�าน

ที่เป�นเกษตรกรและชาวบ�านที่อยู�รอบโรงงานมีความเป�นอยู�ดีขึ้น ถึงแม�ว�าโรงงาน

แห�งนี้จะถูกนํ้าป�าพัดถล�มเสียหายหนักมาแล�วในป� ๔๙ แต�เจ�าหญิงนักพัฒนา

ยังทรงให�ความสําคัญ ให�ฟ��นฟูโรงงานขึ้นมาใหม� และให�สร�างพิพิธภัณฑ�เป�น 

“พิพิธภัณฑพื้นที่ที่มีชีวิต”  สําหรับการเรียนรู�ของคนรุ�นต�อมา

๔๖



“พิพิธภัณฑ
พื้นที่ที่มีชีวิต”

คืออะไร?
๔๗



นึกออกไหม 
มีอาหารอะไร

อีกบางนะ ที่เปน
ผลิตภัณฑแปรรูป?

โรงงานใหม...
ในภารกิจเดิม เจ�าหญิง

นักพัฒนามาช�วยเหลือชาวบ�าน

และสร�างโรงงานหลวงฯ ใหม�

ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

          ผลิตภัณฑหลากหลาย
          จากการแปรรูป ทําใหเรามีสิ่งเหลานี้
• ผลไม�อบแห�ง • แยมผลไม� • เครื่องดื่มธัญพืชบรรจุกระป�อง 

• ผลไม�และผักบรรจุกระป�อง • ซอส • นํ้าดื่มบรรจุขวด

   เสนทางจาก
“ดอยฝน”กลายเปน 
         “ดอยคํา”

...รูหรือไม...?

 เจ�าหญิงนักพัฒนาทรงนําแนวคิดของพระราชา

ที่ทรงสร�าง “โรงงานหลวงฯ” แห�งนี้ขึ้น 
เพื่อช�วยแก�ไขป�ญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม 

มาพัฒนาเป�นแหล�งเรียนรู�

นํ้าปาพัดถลม
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙

๕

๖

ยอนเวลาสูอดีตใน
“พิพิธภัณฑพื้นที่ที่มีชีวิต

เพราะที่นี.่..คือชุมชนที่ผูกพันกับพระราชามายาวนาน  
พาเราย�อนเวลาไปดูชีวิตของคนที่นี่ได�จากข�าวของเครื่องใช�โบราณ 

วิดีโอเหตุการณ�จริง และชีวิตความเป�นอยู�ของชาวบ�านก็ยังคง

สืบต�อมาจนถึงป�จจุบัน ไปสัมผัสและเห็นชีวิตจริงได�ในชุมชน

เริ่มตนที่นี่

๔๘



พิพิธภัณฑ�โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เชียงใหม�
 ๗๒ หมู�ที่ ๒๓ ต.แม�งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม� ๕๐๒๓๐

 เป�ดทําการ วันอังคาร-วันอาทิตย� เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

 หยุดวันจันทร� (เว�นวันหยุดนักขัตฤกษ�)

 และวันหยุดประจําป� ๑-๕ พฤษภาคม)

  ๐ ๕๓๐๕ ๑๗๒๑, ๐๘ ๑๘๒๕ ๘๕๑๑, ๐๘ ๑๘๒๕ ๖๗๕๔ 

 www.firstroyalfactory.or.th          firstroyalfactory

อย�าลืมออกไปดูแนวเสาป�องกัน

นํ้าป�าด�านนอกของโรงงานหลวงฯ 

ทําไมต�องมีการป�องกันแบบนี้

การเดินทาง

 เจ�าหญิงนักพัฒนาทรงนําแนวคิดของพระราชา

ที่ทรงสร�าง “โรงงานหลวงฯ” แห�งนี้ขึ้น 
เพื่อช�วยแก�ไขป�ญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม 

มาพัฒนาเป�นแหล�งเรียนรู�

ความเปนอยู
ของชาวเขาและชาวอพยพ

ในอดีต ปลูกฝ��น 

เกิดป�ญหาสิ่งแวดล�อม

และสังคม

ชาวบานมีชีวิตที่ดีขึ้น
พระราชาทรงสร�าง

โรงเรียน สถานีอนามัย 

และโรงไฟฟ�าพลังนํ้า

ให�ชาวบ�านได�ใช�

จุดเริ่มตนโครงการหลวง
ช�วยเหลือชาวเขาของพระราชา

“ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา 
ชวยชาวโลก”

แนวคิดนี้ในการช�วยเหลือและพัฒนา

โดยไม�หวังผลตอบแทน

ของพระราชา ๑

๒

๔

๓
กําเนดิโรงงานหลวงฯ

ผลไม�เมืองหนาวที่ปลูกแทนฝ��น

มีเยอะมากจนราคาถูก 

พระราชาจึงทรงสร�างโรงงานหลวงฯ

 แห�งแรกขึ้นมา เพื่อซื้อผลไม�

เหล�านั้นมาแปรรูปเป�นสินค�า

น�ารับประทานหลายอย�างชื่อ 

“ดอยคํา”

๔๙



 ย�อนเวลากลับไปในอดีต ชุมชนแห�งนี้เคยต�อง

พบกับป�าเสื่อมโทรม จนเกิดป�ญหาทั้งนํ้าแล�งและนํ้าท�วม

มาเป�นเวลากว�า ๒๐ ป� ชุมชนที่ทําเกษตรกรรมเป�นหลัก

และผูกพันกับแหล�งนํ้าเดือดร�อนเสียหายอย�างนี้มาตลอด 

 จนเมื่อมีการนําความคิดจากพระราชาในเรื่อง 

“ธรรมชาติฟนฟูธรรมชาติ” คู�กับวิถีชีวิตที่ไม�บุกรุกป�า 
เมื่อต�นนํ้าได�รับการฟ��นฟูจึงทําให�ที่นี่พึ่งพาตัวเอง ในเรื่อง

ของนํ้าได�สําเร็จ กลายเป�นชุมชนตัวอย�าง เป�นพิพิธภัณฑ�

การจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริแห�งที่ ๑๔ 

ตนแบบ
พิพิธภัณฑการจัดการนํ้าชุมชน

ตามแนวพระราชดำริ บานมวงชุม

จ.เชียงราย

๕๐



 นํ้าคือชีวิต
หมายความ
วาอยางไร?

๕๑



๕๒

เรียนรูดูแลนํ้า จากพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
 “เพราะนํ้าคือชีวิต” และความที่บ�านม�วงชุม ชุมชนหนึ่งในอําเภอเชียงของแห�งนี้ 
มีลักษณะพื้นที่ไม�เหมือนใคร เป�นที่ดอนสลับที่ราบลุ�ม ด�านหนึ่งมีแม�นํ้าอิงเป�นแม�นํ้าใหญ� 

อีกด�านหนึ่งมีหนองขอนแก�นเป�นลําห�วยใหญ� กับห�วยเล็กอีก ๓ แห�งด�วยกัน 

ป�ญหาสําคัญที่เกิดขึ้นคือ พอฤดูนํ้าหลาก ก็นํ้าท�วม แต�พอฤดูนํ้าแล�ง ก็ไม�มีนํ้าใช�

เพราะแหล�งนํ้าที่มีเก็บกักนํ้าไม�ได�เลย

ปาดี มีนํ้า เติมสูอาง
• ฟ��นฟูป�าต�นนํ้าลําห�วย
• สร�างฝายดักตะกอน, 
  ฝายชะลอความชุ�มชื้น
• ปลูกป�าทําแนวกันไฟ

  ระบบสงนํ้า
  อยางมีประสิทธิภาพ
  เชื่อมต�อนํ้าธรรมชาติ

  เข�าอ�างเก็บนํ้า

 สู�พื้นที่เกษตรในชุมชน

ทฤษฎี ใหม
ชุมชนอยูดีมีสุข
ชีวิตพอเพียง

ปาชุ มนํ้าบานมวงชุม
แกมลิงธรรมชาติ
หนองขอนแกน

สร�างแหล�งเก็บนํ้าต�อมายัง
บริเวณชุมชน เพื่อให�มี

นํ้าใช�ได�ตลอด

เสนทางการเรียนรู : แผนที่นํ้า



๕๓

พิพิธภัณฑ�การจัดการนํ้าชุมชน บ�านม�วงชุม (เชียงของ) 

ตามแนวพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย

 บ�านม�วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 

 จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐ 

 ติดต�อมูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 ๐ ๒๒๘๒ ๓๓๒๐ การเดินทาง

พิพิธภัณฑ�การจัดการนํ้าชุมชน บ�านม�วงชุม (เชียงของ) 

เคล็ดลับสู�ความสําเร็จของชาวบ�านที่นี่ 

คือนําศาสตร�ของพระราชามาปรับใช�กับพื้นที่แห�งนี้

นํา GPS ของหลักวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�
ในการวางแผน

“พิพิธภัณฑธรรมชาติ
จัดการนํ้าชุมชน

ตามแนวพระราชดําริ”

ทฤษฎี ใหม
ชุมชนอยูดีมีสุข
ชีวิตพอเพียง

นาข�าว ๓๐% พืชสวนพืชไร� ๓๐% 

แหล�งนํ้า ๓๐% ที่อยู�อาศัย ๑๐% มีบ�อนํ้า

เกษตรทฤษฎี ใหม 
คืออะไรนะ?

การจัดสรรพื้นที่ในการทําเกษตร

เพื่อให�แต�ละครอบครัว

พึ่งพาตัวเองได� 

จัดสรรตามความเหมาะสม

ของพื้นที่แต�ละบ�าน



๕๔๕๔

 ในอดีตเมื่อเกิดอุทกภัย ชาวบ�านต�างได�รับ

ความเดือดร�อน พืชผักไร�นาเสียหายจากนํ้าท�วม 

เจ�าหญิงนักพัฒนาทรงพระเมตตา มองเห็นป�ญหา และนําศาสตร�

ของพระราชามาปรับใช� ให�แจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชที่เป�นประโยชน� 

อย�างข�าว ผัก ฟ�กแฟงต�างๆ ให�ชาวบ�านที่ประสบภัยนํ้าท�วม 

กลับมาช�วยเหลือตัวเองได� และค�อยๆ มีความเป�นอยู�ที่ดีขึ้น

 ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ เกิดขึ้นเพื่อทําหน�าที่

เตรียมเมล็ดพันธุ�พืชพื้นฐานเก็บไว�แจกจ�ายช�วยเหลือ และพัฒนา

เมล็ดพันธุ�ให�เป�นพันธุ�ที่ดีขึ้นด�วย เพื่อส�งเสริมการเกษตร 

อาชีพหลักของคนไทยให�ยั่งยืน

ปลูกเมล็ดพันธุ

แหงการแบงปน

ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ
จ.เชียงราย

µÃÒ»ÃÐ·Ñº



๕๕

ชื่อนีม้ีที่มา
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป� 

พระเจ�าวรวงค�เธอ 

พระองค�เจ�าจักรพันธ�เพ็ญศิริ 

นักวิชาการและนักปฏิบัติ

ด�านการเกษตร ผู�วางรากฐาน

สู�การเกษตรแบบยั่งยืน 

เจ�าหญิงนักพัฒนาจึงพระราชทาน

ชื่อนี้ให�เป�นชื่อศูนย�ฯ



 เด็กๆ รูไหม
    เกษตรยั่งยืน

เปนอยางไร
นะ?

เมล็ด ตนออน

 พืชผักสําหรับมนุษย�ก็คืออาหาร หนึ่งในป�จจัยพื้นฐาน ๔ ของชีวิต นํ้ากับดิน

นอกจากสําคัญกับการเกษตรแล�ว การมีพันธุ�พืชที่ดีให�เกษตรกรปลูกก็เป�นเรื่อง

สําคัญ บนพื้นที่ ๑๓๕ ไร�ของศูนย�ผักแห�งนี้ เต็มไปด�วยเรื่องราวสนุกๆ ให�เรียนรู�

ทั้งการเตรียมดิน การเตรียมต�นกล�า การปลูกต�นกล�าลงดิน จนดูแลให�ต�นไม�เติบโต

กว�าที่ผักจะเติบโตอย�างที่เราได�กิน 

แต�ละชนิดมีวงจรชีวิตที่แตกต�างกันไป

นทิานเมล็ดผัก

ทรัพย ในดิน

 การปลกูและดแูลกแ็ตกต�างกนัไปตามประเภทด�วย 

บางชนิดต�องการแดด บางชนิดต�องการน้ํามาก เป�นต�น 

รวมทั้งระยะเวลาเติบโตด�วย

 นอกจากพืชผักสวนครัว คือ

พืชที่ปลูกไว�กินเองในบ�านแล�ว ยังมี

พืชสมุนไพร ที่สามารถใช�เป�นยาได�

ผักและผลไม 

ตนกลา

๕๖



เมล็ดพันธุพืชที่ดี 

ผัก ๓ กลุมพืชในศูนยฯ 
อะไรบ�างเป�น “พืชตระกูลแตง” 

อะไรบ�างเป�น “พืชผัก” 

และอะไรบ�างเป�น “พืชไร�”?

รูหรือไม? เมล็ดพันธุ�พืชผักพื้นฐานเป�นสิ่งจําเป�นมาก ในการช�วยเหลือ

ให�เราสามารถดูแลตัวเองได�ดี เมื่อเกิดความลําบากในยามมีภัยพิบัติ 

เมล็ดพันธุ�ที่นําไปปลูก จะกลายเป�นอาหารพื้นฐานสําคัญของคนไทย 

มีทั้งข�าว ผัก ผลไม� และพืชไร�ต�างๆ ทําให�เราไม�มีรายจ�าย

๑

๒

๓

ผสมจากพันธุ�เนื้อฝ�กเขียว 

กับพันธุ�ฝ�กสีแดง มาเป�น

ถั่วฝ�กยาวสีสวย รสอร�อย

และมีประโยชน�

ถั่วฝ�กยาวสีแปลกเขียวสลับม�วง 

ฝ�กสั้นแต�เนื้อแน�น อร�อยไม�เหมือนใคร

ผสมพริกพันธุ�จากอเมริกา 

ให�พริกจํานวนมาก เก็บง�าย

เพราะมีลักษณะเป�นช�อ

จึงเก็บง�าย

พริกขี้หนู
พันธุปูเมธ เบอร ๑

ถั่วฝกยาวสีมวง

สิรินธร เบอร ๑ 

ถั่วฝกยาวลายเสือ

จักรพันธ เบอร ๑

กลายเปนอาหารที่อรอยและมีคุณคา

ผัก ๓ พันธุ
แหงความภูมิ ใจ

แวะสํารวจ 
“แปลงผักพันธุ�ต�างประเทศ” 

มีผักอะไรบ�าง?

แปลงผักปลอดภัย 
มาตรฐาน GAP 

เป�นอย�างไร?

๕๗



ผักปลอดภัย
คืออะไร? 
อยาลืม

หาคําตอบ

ติดตามการเติบโตของผักในพื้นที่ของหนู 

แล�วจะรู�ว�าการดแูลกบัระยะเวลาที่ใช�ต�างกัน

 หาอะไรคลุมจากแสงแต�ให�อากาศถ�ายเท
 ได�ถั่วงอก

   ต�นอวบๆ

ปลูกเองก็ได
 งายจัง

ทดลองปลูกผักงายๆ กันมั้ย

ถั่วงอก
( ใชเวลา ๔ วัน)

ตนหอม
( ใชเวลา ๒ อาทิตย)

 ๔ วันผานไป

 ผานไป ๒ สัปดาห

 เตรียมเมล็ดถั่วเขียว    ล�างแล�วแช�นํ้าไว�ข�ามคืน

 เตรียมดินผสมปุ�ย ใส�ในถาดใส�ไข�ไก�เจาะรู  นําเมล็ดหอมโรยบนดิน

 วางเมล็ดถั่วเขียวที่สะเด็ดนํ้า

   บนกระดาษทิชชู� แล�วพรมนํ้า  

   ให�เป�ยกหมาด เช�า-เย็น

 เมื่อเริ่มมีใบเขียว รดนํ้าวันละครั้ง      

 ได�ต�นหอมเขียวๆ ต�นสูงยาวเกือบ ๑ ฟุต
๕๘



๕๙

ออกไปตะลุย
แปลงผัก...กัน

ลงแปลงเก็บผัก
มาทําของกิน
อรอยๆ กันดีกวาแปลงผัก...

๑

๒

๓
๔

๙
ลองเปลี่ยนเก็บผัก

จากแปลงมาทําเมนูอาหาร
อื่นที่ปรุงงายๆ เชน แกงสม 
แกงเลียง ผัดผักรวมมิตร



๖๐๖๐

กติกา
 เลือก “ผัก” ๕ ชนิด จาก

แปลงผักในภาพ มาเติม

หมายเลขลงในช�องว�างของ 

“เครื่องปรุงส�มตํา” ที่เว�นไว�

 ไปดลูกัษณะผกัแต�ละชนิด

เหล�าน้ี จากของจริงในแปลง 

แล�วนํามาวาดภาพลงใน

ช�องว�าง

๔

๕

๖

๗

๘



๖๑

ถั่วฝกยาว

ผักสด
มีคุณค�าทางโภชนาการสูงกว�า
ผักต�มสุก แต�ผักต�มช�วยให�

ย�อยง�าย

...รูหรือไม...?

“เครื่องปรุงสมตํา”
มะละกอ    พริกขี้หนู
ถั่วฝกยาว   มะเขือเทศ
มะนาว, กระเทียม, กุงแหง, 
ถั่วลิสงคั่ว, นํ้าปลา, นํ้าตาลปบ 

พริกขี้หนูมะละกอ

มะเขือเทศ
มะนาว

อยาลืม
หามาลองฟง 

“สมตํา” เพลงสนุกๆ 

ที่เจ�าหญิงนักพัฒนา

ทรงแต�งไว�

“...มะละกอ ขนาดพอเหมาะเหมาะ 

ปรุงรสใหเยี่ยมหนอ ใสมะละกอลงไป
สับสับเฉาะเฉาะ ไมตองมากมาย...

ออ อยาลืมใ
ส กุงแหงปนของดี

มะเขือเทศเร็วเขา ถั่วฝกยาวเร็วรี่ 

เสร็จสรรพแลวซี 
     ยกออกจากครัว...” 



๖๒

ชื่อพระราชทาน “จันกะผัก” ยังแสดงถึงพระอารมณ�ขันของ

เจ�าหญิงนักพัฒนาที่มาจากคําผวนของชื่อ  “จักรพันธ�”  

ผักและผลไม�ที่ได�จากแปลงปลูกผักสาธิต ซึ่งเป�นผักปลอดภัย

ตามมาตรฐาน GAP กลายมาเป�นเมนูอาหาร 

หาชิมได�ที่นี่…
มีประโยชนตางกัน

แตละชนดิ
ผลไมผัก

...มะเขือ...
ช�วยเรื่องขับถ�าย

...กระเจี๊ยบเขียว...
บํารุงสมอง

...ขาวโพดออน...
สร�างกระดูก

และฟ�น

...ถั่วพู...
โปรตีนสูง

...ใบชะพลู...
แก�ท�องอืด

นอกจากผัก ยังมีผลไม�และสมุนไพร

นํามาทําขนม ไอศกรีมและเครื่องดื่ม

อร�อยดีมีประโยชน�ด�วย

ผักอะไร ที่เอาไป

แกงเลียง หรือแก
งส�มได�

เด็กๆ เคยกินผักอะไร
บ�าง 

ที่เห็นในศูนย�ฯ?

ผักอรอยดี 

มีประโยชน 

ที่“จันกะผัก” มาเชียงราย ถ�าไม�ได�มาเยี่ยมศูนย�ฯ และ

ไม�ได�กินอาหารที่จันกะผัก ก็เหมือนยังมาไม�ถึง

มีผักหลากหลาย
ชนิด

ตามฤดูกาล

เมนูผักรวมชุบแป
�งทอด 

ชื่อ “สังสรรคจันกะผัก” 



๖๓

อยาพลาดชิม
 มีเฉพาะที่นี ่ “นํ้าจัน-กะ-ผัก” =    +        +
เป�นนํ้าแครอทผสมผลไม�รวม 
มีวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินอี และแร�ธาตุอื่นมากมาย 
ช�วยให�ร�างกายเจริญเติบโต บํารุงกระดูก ฟ�นและเหงือก ช�วยย�อยอาหาร 

มีประโยชนตางกัน
แตละชนดิ

ผลไม ...มะนาว...
ช�วยต�อสู�หวัด

...สับปะรด...
ช�วยย�อยอาหาร

...มะเขือเทศ...
เสริมสร�างกระดูก

...แครอท...
บํารุงสายตา 

  ที่นีม่ีผักอะไรบางนะ

ที่กินได�สดๆ ไม�ต�องไปปรุงส
ุก? 

ลองสํารวจจากซ
ุ�ม “สลัดบาร�”

 “นํ้าจัน-กะ-ผัก”

ศูนย�พัฒนาพันธุ�พืชจักรพันธ�เพ็ญศิริ

 ๙๐๕ ต.โป�งผา อ.แม�สาย จ.เชียงราย

 เป�ดทําการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

 ๐ ๕๓๗๓ ๓๒๒๒ 

 ร�านจันกะผัก เป�ดบริการทุกวัน เวลา ๐๗.๓๐-๒๑.๐๐ น. 

 ๐ ๕๒๐๒ ๙๙๕๕           www.princechak.com 
การเดินทาง



๖๔๖๔

ดอยแหงความเมตตา
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.เชียงราย

ดอยแหงความเมตตา

 ด�วยพระเมตตาและมุ�งมั่นตั้งใจของพระราชา

ในการที่จะแก�ไขป�ญหาทุกข�ยากของชาวบ�านบนดอย 

จึงได�นําแนวคิดในเรื่องการฟ��นฟูป�าและพัฒนาชุมชนมาใช�

ทําให�เกิดผลสําเร็จเป�นตัวอย�างแห�งแรกขึ้นที่ห�วยฮ�องไคร� 

“สมเด็จยา” มารดาของพระราชาจึงทรงนําแนวคิดใน

การพัฒนานี้มาใช�ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อใช�ช�วยเหลือและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวบ�านในพื้นที่ดอยตุงให�ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้



๖๕

ตุงคืออะไร?
อยาลืมตามหา
ความหมายของ 
“ตนตุง” ที่ทางขึ้น
พระตําหนักดอยตุง



๖๖

 ห�องนิทรรศการในพลังแห�งความดีจากพระราชาและ

ราชสกุลมหิดลทั้ง ๕ ท�าน และความสําเร็จในการพัฒนา

โครงการหลายพันโครงการเพื่อประชาชน ที่พระราชาทรงใช�

หยาดเหงื่อและความทุ�มเท

“ผนังแหงการเรียนรู”

เครื่องมือในการทรงงานของพระราชา มีอะไรบางนะ
ดินสอ แผนที่ กล�องถ�ายรูป วิทยุสื่อสาร 

แก�ไขป�ญหาใหญ�ๆ และช�วยเหลือคนไทยมาทั้งประเทศ

   “กุญแจไขปญหา” 
๑๔ ขอ ที่พระราชาทรงใช 

มีอะไรบาง

   “กุญแจไขปญหา” 
๑๔ ขอ ที่พระราชาทรงใช 
   “กุญแจไขปญหา” 

๑๔ ขอ ที่พระราชาทรงใช 
   “กุญแจไขปญหา” 

หอแหงแรงบันดาลใจ  

พลังแหงความดีและความเมตตา

ศาสตร�ของพระราชาที่นํามาใช�ในโครงการพระราชดําริ 
และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อแก�ป�ญหาให�กับประชาชน

นายฝนหลวง

ด.ช.หญ�าแฝก

นายฝาย

นายเขื่อน นายสามัคคี



๖๗

ดานลาง  
ของทางเดิน

  บนเรือนยอดไม
  มีอะไรนาสนใจบาง?

โครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ ชวยเหลือ
ชาวบานบนดอยตุง
อยางไรบางนะ?

เสนทางศึกษาธรรมชาติบนยอดไม 

ลองนับโครงการ  
 พระราชดําริที่พระราชา 
ทรงชวยเหลือชาวบาน 
 บนผนังนทิรรศการ

 สิวามีกี่แหง?

 ตื่นเต�นบนเส�นทางเดินบนเรือนยอดไม�ยาว ๓๐๐ เมตร สูงกว�า 

๓๐ เมตร ดูต�นไม�สีเขียวที่ร�มรื่นของผืนป�าของดอยตุง ด�านล�างได�เห็น

ป�าเศรษฐกิจ แปลงกาแฟใต�ป�า และพืชเศรษฐกิจของชาวบ�าน การ

สร�างฝายช�วยอุ�มนํา้ และแปลงหญ�าแฝกทีช่�วยป�องกนัการชะล�างหน�าดนิ

นายกังหัน นายแก�มลิง นางสาวแกล�งดิน นายโกงกาง

โครงการพัฒนา



สวนรุกขชาติแมฟาหลวง
ระยะทางประมาณ ๔ กม.

พระธาตุดอยตุง

สวนแมฟาหลวง
ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

จากทางสายใหม� ๑๑๔๙

สวน
กลวยไมโดม
รองเทานารี 

โรงเพาะกลา

  สะพานเดิน
เรือนยอดไมดอยตุง
(Doitung Tree Top Walk)
กิจกรรมชมธรรมชาติบนทางเดิน
สูงราวตึก ๕ ชั้น

ทางเขาสวนแมฟาหลวง
สวนไม�ดอกเมืองหนาวนับร�อยพันธุ�
บนพื้นที่ ๓๐ ไร� สวยงามด�วยดอกไม�
หมุนเวียนไป
ทั้งสามฤดูกาล

หอแหงแรงบันดาลใจ
อาคารแสดงนิทรรศการ
บอกถึงคุณค�าและความดีของ 
“ครอบครัว” หนึ่งส�งผลถึง
คนทั้งแผ�นดิน

เสนทางการเรียนรู
พื้นที่ดอยตุงนี้มีอะไรน�าสนใจ

ให�ไปเรียนรู�บ�างนะ

เริ่มตนที่นี่

กาดดอยตุง 
มีสินค�า
และอาหาร
ท�องถิ่น

สถานที่นาสนใจ
เพื่อการเรียนรู ใกลเคียง

ศูนยผลิตและจําหนายงานมือ 
(มีการสอนทํากระดาษสา, คั่วกาแฟ) 
ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
จากทางสายใหม� ๑๑๔๙

๑

๒ ๓

๔

๕

๖

๖๘



ใครเป�นผู�สร�าง

ผลงานชิ้นนี้?

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 เชียงรายอาคารมัลติเพอร�โพสต� ดอยตุงวิลลา 

 อ.แม�ฟ�าหลวง จ.เชียงราย ๕๗๒๔๐ 

 www.doitung.org

 DoiTungClub

พระตําหนักดอยตุง
“บ�านที่ดอยตุง” ของสมเด็จย�า
ระหว�างทรงงานที่นี่ แต�ละห�อง
ส�วนพระองค�เต็มไปด�วยความเรียบง�าย
สะท�อนการใช�ชีวิตของท�าน

สวนบรอมีเลียด 
(สับปะรดสี)

เขาวงกต
การจัดสวนในรูปแบบการซ�อนทางออกไว�ให�ตามหา

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สวนหิน

ลานประติมากรรม
“ความต�อเนื่อง”

ประติมากรรมอยู�กลางลาน

สวนดอกไม�เมอืงหนาวรูปพดั 

ที่มีความหมายดีและสอนใจ

ให�กับเราได�

อยาลืมหาคําตอบ
ที่แมของพระราชา

สอนเรื่องความสําเร็จ
บนฐานของปฏิมากรรมรูปปน

การเดินทาง

๘

๗

๙

๑๐

๑๑
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ภาคเหนือตอนบน

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคเหนือตอนล�าง

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคใต�ฝ��งตะวันออก

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

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

สรางสรรคโดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคใต�ฝ��งตะวันตก

ทอง ๙ แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑที่มีชีวิต เสนทางเรียนรู “ตามรอยพระราชา”

ภาคกลาง

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา
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หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

“The King’s Journey” Learning Passport
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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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