
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา
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  (Parent’s Guide)

				การเดนิทาง	‘ตามรอยพระราชา’	ของเด็กๆ	คร้ังน้ี	พอ่แม่ 
ครู	หรือผู้ใหญ่สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสนกุ 
ไปกับเด็กๆ	ด้วยการ…	

•	กระตุ้น	ให้เด็กๆ	เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สืบเสาะ	จินตนาการ	และลงมือทํา	
•	สังเกต	พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ	ส่งเสริมให้เกิด
การต่อยอด	และเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง	
•	ประเมิน	การเรียนรู้และทักษะสําคัญที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของเด็กๆ		

ลงมือทํา	
ปฏิบัติจริง	กล้าลอง	

กล้าเรียนรู้	ลองลงมือทํา

แรงบันดาลใจ 
เอาใจใส่	จดจ่อ	อยากเรียนรู้	 

อยากทําต่อ	
เกิดแรงบันดาลใจ

คิดสร้างสรรค์
สํารวจ	เสาะแสวงหาคําตอบ	 

สังเกต	อธิบายข้อมูล	สร้างแนวคิดใหม่	
เชื่อมโยง	บูรณาการ

คิดวิเคราะห์	
เข้าใจปัญหา	เปรียบเทียบมุมมอง
ต่างๆ	ตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล	แสดงเหตุผล

คู่มือพ่อแม่

๔ ทักษะ คือ



3

•	กระตุ้นให้เด็กๆ	สนใจ	ชี้ ชวนให้สังเกตสิ่งต่างๆ	รอบตัว
•	ชวนเด็กๆ	ตั้งคําถาม	คิด	และหาคําตอบ
•	ลองให้เด็กๆ	ได้เล่น	ลองทํา	สัมผัส	และเรียนรู้สิ่งต่างๆ	
•	ชวนเดก็ๆ	ให้คิดเช่ือมโยงสิง่ต่างๆ	กับตวัเอง	ที่บ้าน	ที่ โรงเรียน
และสังคมรอบตัว
•	ตั้งคําถามให้เด็กๆ	ทําความเข้าใจเรื่องราว	ปัญหา	และสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาต่างๆ	
•	ตั้งข้อสังเกตให้เด็กๆ	คิดถึงข้อดี-ข้อเสียของสิ่งต่างๆ	ที่	ได้เห็น
•	ตั้งข้อสงสัย	และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากแหล่งอื่นๆ
•	ท้าทายเด็กๆ	ให้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาตามวิธีของตัวเอง

ร่วมเรียนรู้ ไปกับเด็กๆ 



❝ศาสตร์ของพระราชาไม่มีวันล้าสมัย วิชาที่พระองค์ทรงสอน 

ใช้ได้ทุกมุมโลก เป็นศาสตร์ถนอมโลก ถนอมมนุษย์ ตลอด ๗๐ ปีแห่ง

ศาสตร์พระมหากษัตริย์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านทรงสอนพวกเราไว้

ครบเคร่ือง วันน้ีพระองค์ท่านไม่ประทับอยู่กับเราแล้ว แต่มีแสงสว่าง 

ที่ส่องทางเราตลอดเวลา ขอให้เดินตาม

 หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา คือโรดแมปให้ไปศึกษาตาม 

เส้นทางของศาสตร์กษัตริย์ เป็นเคร่ืองมือเหมือนมีไกด์คอยอธิบาย 



พ่อแม่ลูกได้เรียนรู้พร้อมกัน เข้าใจพร้อมกัน ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ 

บนฐานความสามัคคี   

 ขอให้เป็นการเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เที่ยวไปสู ่องค์ความรู้ที ่

พระองค์ประสิทธิ์ประสาทให้ เที่ยวดูศาสตร์กษัตริย์ ศาสตร์พระราชา  

จะเที่ยวได้เป็นร้อยโครงการ เหนือสิ่งอื่นใด จะเกิดความภาคภูมิใจว่า 

พ่อของเราเก่งเหลือเกิน พ่อเราสอนเราทุกอย่าง เราเสียอีก อาจ 

ไม่ค่อยเป็นลูกที่ดีนัก ไม่ค่อยใส่ใจค�าสอนของพ่อนัก แต่ไม่สาย 

เวลาน้ีหนงัสอืเดนิทางจะน�าทางพวกท่านทัง้หลายไป จะเป็นเคร่ืองช่วย 

อย่างดี รับรองว่าจะบรรลุธรรม ธรรมชาติและธรรมดา และจบลง 

ด้วยค�าว่าประโยชน์สุข❞
  

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

  และที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

● นครราชสีมา	● ชัยภูมิ	

● บุรีรัมย์	● สุรินทร์	

● อุบลราชธานี	● อำ	นาจเจริญ	

● ศรีสะเกษ	● ยโสธร

ปลูกจิตสำ นึกรักษ์ป่า

เรียนรู้แก้ปัญหาดินและน้ำ 

ชุมชนเข้มแข็งด้วย

เกษตรทฤษฎีใหม่



๗
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แผนที่เส้นทางการเรียนรู้
ตามรอยพระราชา

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ศรีสะเกษ๒๐

๒๖ ศูนย์การเรียนรู้พ่อคำเดื่อง 

จ.บุรีรัมย์ มหาชีวาลัยอีสาน
จ.บุรีรัมย์

โครงการสาธิต

การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

จ.นครราชสีมา

๑๐

๓๒



๙

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

จัดการน�้าชุมชน

ตามแนวพระราชดำริ

ชุมชนบ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยพลาญเสือ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จ.อุบลราชธานี

โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จ.นครราชสีมา

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตจิดัการน�า้ชมุชน 
ตามแนวพระราชดำริ 
บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

 โครงการสวนสัตว์เปิดป่าภูเขียว 

(สวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว)

จ.ชัยภูมิ

๔๒

๖๔

๔๖
๕๐

๕๔



	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคอีสานให้มีความรู้	

ความสามารถ	น�าไปพัฒนาตนเองในด้านอาชีพ

ด้วยการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระราชา	พระราชินีทรงใจดีจึงให้ตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น	

เพื่อให้ความรู้	สนับสนุน	และแก้ไขปัญหาเรื่องดิน	เรื่องน�้า	

ให้มีแหล่งน�้าส�าหรับกินและใช้อย่างเพียงพอ	ส่งเสริมอาชีพ	

รวมทั้งการอนุรักษ์ป่า	ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

และมีความสุข

ผจญภัย
ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จ.ศรีสะเกษ
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	 	 โดยมกีรมวชิาการเกษตร	กรมการข้าว	

กรมหม่อนไหม	 กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมประมง	 

กรมปศสุตัว์	กรมป่าไม้	กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่า

และพันธุ์พืช	กรมทหารราบที่	1๖	กรมชลประทาน	

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ส�านักปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	และจังหวัดศรีสะเกษ	

งานพัฒนา
ดำ้านการประมง

ตึกอ�นวยการ

ศาลา
ทรงงาน

โครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ให้บริการด้านการเกษตร
สาขาต่างๆ	แบบเบ็ดเสร็จ	
มีหน่วยงานด้านต่างๆ	
ร่วมด้วยช่วยกันถึง	
1๓	หน่วยงาน

ศูนย์แห่งนีต้ั้งอยู่บนพื้นที่
๕๔๐ ไร่

งานพัฒนาดำ้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

งานพัฒนา
    ดำ้านการ
ปลูกหม่อน

     เลี้ยงไหม

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

หม่อนไหม

งานพัฒนา
ดำ้านส่งเสริม
การเกษตร

งานพัฒนา
ที่ดำิน

งานพัฒนา
ดำ้านการปศุสัตว์

งานพัฒนา
ดำ้านป่าไม้

 งานวิชา
การเกษตร 

 งานวิชา
การเกษตร 

๑๓
 หน่วยงาน
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ส่วนที่ ๓ 

ปลูกไม้ผล พื้นที่	๔	ไร่	
ปลูกมะม่วง	มะพร้าว	

มะกอกน�้า	มะตูม	

และไม้ยืนต้นอื่นๆ

ส่วนที่ ๒ 
นาข้าว พื้นที่	๖	ไร่	

ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	10๕	

ในแปลงสาธิต	1	ไร่	และ	

ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี

ในพื้นที่	๕	ไร่

ส่วนที่ ๑ 

สระน�้า ๓ บ่อ	รวมพื้นที่	2	ไร่	
เลี้ยงปลากินพืช	เช่น	ปลานิล	

ปลาตะเพียน	และปลากินเนื้อ	

เช่น	ปลาดุก	

จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้และน�าไป

ประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพของตนเอง	 เพื่อสร้างผลผลิตอาหาร

ทีพ่อเพยีง	มผีลผลติหลากหลายในการขายเพิม่รายได้	มชีีวติ

ความเป็นอยู่ดีขึ้น	ขยายผลสู่ชาวบ้านหลายอ�าเภอรอบศูนย์		

๑๕ ไร่
 บนเนื้อที่

แปลงสาธิต
“เกษตรทฤษฎี ใหม่” 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชา

ในศูนย์แห่งนี้

ส่วนที่ ๔ 
ที่อยู่อาศัย 

คอกปศุสัตว์	โรงเรือนสัตว์ปีก

และแปลงปลูกผัก	

พื้นที่	2	ไร่	ที่เหลือ	1	ไร่	

เป็นถนนคันคู	คันนา	

1๓



ฐาน

ขึ้นรถบัสมาตะลุยฐานความรู้สุดสนกุ
เกี่ยวกับการเกษตรทั้ง ๑๐ ฐานกัน 
แต่ละฐานมีคะแนน	1	คะแนน	อย่าลืมเก็บให้ครบ	10	คะแนนนะ	

มีแปลงสาธิตการปลูกพืชผักต่างๆ	 ในแบบอินทรีย	์

โรงเรือนพลาสตกิส�าหรับปลกูผกัแก้ไขปัญหาส�าหรับ

ฤดูฝนและควบคุมการให้น�้าในฤดูแล้ง	ไฮไลต์ห้าม

พลาดอยู่ที่การเลี้ยงหมูหลุม	 ด้วยการขุดหลุมและ 

ใช้แกลบรองรอบหลุม	 1.๕0	 เมตร	พี่ๆ	 เจ้าหน้าที่ 

บอกว่างานนี้ได้ทั้งหมูและได้ทั้งปุ๋ย	 เด็กๆ	 รู้ไหมว่า

ท�าไม?	

 เกษตรอินทรีย ์ หมายถึง ระบบการผลิต
ที่ค�านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนดิ ไม่ ใช้พืชและสัตว์
ที่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรม

การกิน
ผักอินทรีย์
ดีอย่างไร?

การปลูกมะนาวนอกฤดูกาลในวงท่อซีเมนต์	

ท�าให้เกษตรกรขายมะนาวได้ราคาดี	ส�าหรับ

ขยายพันธุ์ขาย	และแจกให้เกษตรกรที่สนใจ		

๑๐
 มาตะลุย

ฐานที่ ๑
การท�าเกษตร
อินทรีย์

ฐานที่ ๒
มะนาว
นอกฤดูกาล

ได้คะแนน

ได้คะแนน

1๔



ใครรู้บ้าง
กบตัวผู้หน้าตา

ต่างจากกบตัวเมีย
ตรงไหน?

เด็กๆ คิดว่าเป็ดเทศ
น่าจะกินอะไรเป็นอาหาร 
ไข่ของเป็ดเทศต่างจาก

ไข่เป็ดทั่วไปไหม?

ส่งเสริมการเลี้ยงกบ
ในกระชัง (มุ้ง) 
และในบ่อพลาสติก

ส่งเสริมการเลีย้งไก่ลกูผสมพนัธุพ์ืน้เมือง 

สาธิตการเลี้ยงเป็ดเทศ	 หมู	 วัว	 และ

แปลงอาหารสัตว์สาธิต

ฐานที่ ๓
พัฒนาการประมง
ส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในกระชัง

ได้คะแนน

ไป
ลุยต่อ

ปลานิลเป็นปลาที่มีความอดทน	 เลี้ยงง่าย	

เป็นที่ต้องการของตลาด	 การเลี้ยงปลาใน

กระชัง	น�้าต้องมีความสมบูรณ์	มีช่วงการ

ส่องผ่านของแสงในน�า้	๕0-100	เซนติเมตร	

น�้ามีการถ่ายเทได้ดี	 เพื่อพัดของเสียออก

จากกระชัง	ควรอยู่ไกลจากชุมชน

กบ	 เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ที่ส�าคัญของภาคอีสาน	

การเลีย้งกบสองแบบน้ีให้

ผลผลิตดี	คัดเลือกขนาด

ได้ตามต้องการ	

ฐานที่ ๔
งานปศุสัตว์

ได้คะแนน

1๕



ใครเคยกิน
เห็ดระโงกบ้าง?

วนเกษตร
หมายถึง ระบบไม้ป่า+กสิกรรม
เมื่อผืนดินอุดมสมบูรณ์มักมีเห็ดระโงกขึ้น

						เห็ดระโงกนี้ได้รับสมญาว่า	“ราชาแห่งเห็ด”		

สาธิตการปลกูป่า	การท�าฝายชะลอความ

ชุ่มชื้น	 การจัดระบบเครือข่ายวนเกษตร	

กิจกรรมอบรมเยาวชนสร้างคนสร้างป่า	

กิจกรรมครูป่าไม้เพื่อปลูกจิตส�านึกให้

เยาวชนรักและหวงแหนป่า	

มีแปลงสาธิตการปลูกไม้ผสมผสาน

พืชไร่	 พืชผักและเกษตรทฤษฎีใหม	่

เดมิทชีาวบ้านแถบน้ีปลกูพชืเชิงเดีย่ว	

เมื่อผลผลิตไม่ดีหรือเสียหายก็ท�าให้

รายได้ไม่เพียงพอ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชบ�ารุงดิน	

สาธิตและส่งเสริมการท�าปุ๋ยพืชสด	 ปุ๋ย

อินทรีย์น�้า	ปุ๋ยหมัก	สาธิตการใช้น�้าหมัก

ชีวภาพ	 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ

รักษาคันดินไม่ให้พังทลาย

ฐานที่ ๕
งานอนรุักษ์
ป่าไม้

ฐานที่ ๗
เกษตรผสมผสาน

ฐานที ่๖
งานพัฒนาที่ดิน

ได้คะแนน

ได้คะแนน

ได้คะแนน

เห็ดระโงก
เรียกอีกชื่อว่า	เห็ดไข่ห่าน	
มีทั้งสีขาว	สีเหลือง	
และสีแดง

1๖



ฮูเล่
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดเห็ดป่า

 	สภาพอากาศที่เหมาะสมแบบร้อนชื้น
	 	 ประมาณ	๓2	องศาเซลเซียส	

  ไม่มีสารเคมีในพื้นที่  

  ปริมาณแสงส่องลงพื้น
	 	 ไม่น้อยกว่า	๕0	เปอร์เซ็นต์

  ปริมาณใบไม้แห้งทับถมไม่เกิน	2	นิ้ว	

แปลงสาธิตไม้ผลต่างๆ	 ทั้งลิ้นจี่	

ล�าไย	 มะม่วงน�้าดอกไม้	 กาแฟ	

ปาล์มน�้ามัน	กระท้อน	ฯลฯ	 

แปลงต้นแบบสาธิต

การปลูกยางพารา	

เรียนรู้ระบบ

การกรีดยาง

นอกจากฐานต่างๆ	ยังมีกิจกรรมน่าสนุกอื่นๆ	อีกมากมาย	ทั้งแปลงสาธิตการท�านา	การจัดตั้ง

ศนูย์ข้าวชุมชน		การอบรมปลกูหม่อนเลีย้งไหม	การผลติผ้าไหมย้อมสธีรรมชาต	ิสาธิตและอบรม

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในศูนย์	เช่น	กล้วยตากอบน�้าผึ้ง	กล้วยเบรกแตก	มะนาวดอง	

แยมมะนาว	ถั่วลิสงเคลือบ	น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น	หน่อไม้นึ่ง	ชาเขียวใบหม่อน	ฯลฯ	

ฐานที่ ๘
การเพาะเห็ด 
และเห็ดป่า
ในไม้วงศ์ยาง 

ฐานที่ ๙
แปลงไม้ผล

ฐานที่ ๑๐
ยางพารา

ได้คะแนน

ได้คะแนน

ได้คะแนน

ตรวจเช็กอีกที 
ใครไปครบ ๑๐ ฐาน 

เอาไปเลย 
๑๐ คะแนน

มีการสาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า	

เห็ดนางรม	 เห็ดขอน	 เห็ดหูหนู	

เห็ดหลินจือ	ในโรงเรือน	และการ

ปลกูเหด็ในไม้วงศ์ยาง	เลยีนแบบ

ป่าธรรมชาติ	
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เด็กๆ	เคยเห็นผล

ของต้นไหนบ้าง

ลองวาดลงในวงกลมดู								อย่าลืม	

ใส่ดาว					ให้ผลไม้ที่ชอบกินด้วยนะ
มาท�าความรู้จัก
พืชในระบบวนเกษตร

กันเถอะ
พืชต่างๆ	แบ่งออ

กตามบทบาท

ในการปลูก

 พืชพี่เลี้ยง	เป็นพืชช่วยบดบัง
แสงแดดให้ต้นไม้หลักในระยะแรก
ที่ปลูก	1-2	ปี	เช่น	กล้วย	

 พืชระดับบน ส่วนมากบริเวณ
ปลายยอดจะโปร่งและสูง	เช่น	
หมาก	มะพร้าว

 พืชไร่ เช่น	พืชตระกูลถั่ว	สับปะรด	
ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	

 ไม้ผลทรงพุ ่มเตี้ย
เช่น	มะนาว	ละมุด	ฝรั่ง

พืชผักต่างๆ เช่น	กะหล�่าปลี	
กวางตุ้ง	คะน้า	ผักชีฝรั่ง	กุยช่าย	
โหระพา	

๑

๔

๖๕

๒
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การเดินทาง

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 ต.ห้วยตึ๊กชู	อ.ภูสิงห์	จ.ศรีสะเกษ

	 0	๔๕๖0	811๙	

	 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ	จังหวัดศรีสะเกษ

พืชพื้นบ้านชั้นล่าง เช่น	
ขิง	ข่า	ตะไคร้	กระชาย	
กระบุก	อีลอก	กลอย	

พืชสมุนไพร เช่น	
ฟ้าทะลายโจร	ไพล	
ขมิ้นชัน

ประโยชน์ของการปลูกพืช
และไม้ผลแบบ“วนเกษตร”
	 ช่วยรักษาและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน	

ช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า	เกิดผลผลิตหลากหลาย	

เพิ่มรายได้	ลดความเสี่ยงในการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว	ระบบนิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์			

 ไม้ผลทรงพุ ่ม 
เช่น	ขนุน	มะม่วง	
มะขาม	ล�าไย	ลิ้นจี่	
เงาะ	ส้มโอ

 ไม้กันลม ไม้ ใช้สอย 
ปลูกตามแนวเขตพื้นที่	
เช่น	ประดู่	สะเดา	
กระถินณรงค์	ไผ่	
ยางนา	

ฟ้าทะลายโจร 
ช่วยรักษา

อาการเจ็บป่วย
แบบไหน
ใครรู้บ้าง?

๗ ๘

๓

๙

1๙



	 แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้มีปัญหาดินเค็ม

เพราะมีผลึกเกลือสินเธาว์สะสมอยู่ในชั้นใต้ดิน

เป็นจ�านวนมาก	ไม่มีน�้าบาดาล	ไม่มีแหล่งกักเก็บน�้า	

ต้องรอฝนตกเท่านั้น	ชาวนาท�านาได้ผลผลิตไม่ดีนัก	

พระราชาคิดทดลองและแก้ไขปัญหาการปลูกพืช

ในพื้นที่ดินเค็มแห่งนี้	เพื่อจัดตั้งเป็นแปลงสาธิตให้แก่

เกษตรกรแถบนั้นได้เข้ามาศึกษาดูงาน	น�าความรู้

ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ไปหาคำ�ตอบ
ทำ�อย่างไรพืชเติบโตได้ในดินเคำ็ม 
 โคำรงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นทำี่ดินเคำ็ม

อันเนื่องมาจากพระราชด�ริ  จ.นคำรราชสีมา
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ดินเค็ม หมายถึง	ดินที่มีความเป็นด่างมาก
แม้เป็นพื้นที่เดียวกัน	ในแต่ละจุด	

ดินอาจมีความเค็มไม่เท่ากัน

เด็กๆ ว่าเกลือสินเธาว์
หน้าตาเหมือนเกลือทะเลไหม?
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๔ อาคำารส�นักงาน

๕ บ่อเพาะเลี้ยงปลา

๖ บ้านพัก

๑ พื้นทำี่ถมดินสูง

๒  แปลงพืชไร่

๓  ร่องน�้า

๗ โรงเลี้ยงไก่

๘ ถังเก็บน�้าดื่ม

๙ สระน�้า

๑๐ ถนน

๑๑ แปลงร่องปลูกผลไม้

๑๒ แปลงพืชผัก

๑๓ แปลงนาข้าว 

เราจะแก้ปัญหาดินเค็มได้อย่างไรนะ
พระราชาบอกว่าการจะแก้ปัญหาดินเค็มนั้น	ต้องท�าให้หน้าดิน

มีความอุดมสมบูรณ์	มีแร่ธาตุ	มีความโปร่งมากขึ้น	หากดิน

มีความเค็มมากต้องใช้เวลาในการปรับปรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ	

ให้เหมาะสมกับพื้นที่		

ยกร่องดินให้สูงขึ้น
เพือ่ให้รากพชืสมัผสัเกลอืใต้ดนิน้อยทีส่ดุ

ปุย๋ชนิดต่างๆ ล้วนชว่ยปรับปรุงดิน
 ปุ๋ยคอก ได้จาก	ขี้วัว	ขี้สัตว์ทุกชนิด 
	 ผสมกับแกลบ	ต้องเอาขี้สัตว์

	 ไปตากแดดจนแห้งสนิทเสียก่อน 

 ท�าไม
ขี้สตัว์สดๆ

เอามาท�าปุย๋เลยไม่ได้ 
เพราะมแีก๊สมาก
จะคายความร้อน

ให้พืชน่ะสิ

บนพื้นที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา 

จดุต่างๆ ในพืน้ทำี่

ปุ๋ยหมัก	ได้จาก	การน�าเศษพืชผักผลไม้	เช่น	
เศษต้นกล้วยหมักให้เกิดจุลินทรีย์	ช่วยให้ดินร่วนซุย	

ปุ๋ยพืชสด ได้จาก	พืชตระกูลถั่ว	โสน	ปอเทือง	
มีธาตุไนโตรเจนเยอะ	หว่านเมล็ดปลูกในแปลงนา

ก่อนด�านา	1	เดือน	เมื่อต้นออกใบและดอกก็ไถกลบ

 ...รู้ไหม...?

๑
๒

๓
๙ ๑๑

๑๐

๑๒

๔ ๘

๕
๖

๗
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 ท�าไม
ข้ีสตัว์สดๆ

เอามาท�าปุ๋ยเลยไม่ได้ 
เพราะมแีก๊สมาก
จะคายความร้อน

ให้พืชน่ะสิ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ทนความเค็ม 
พืชอะไรบ้างนะที่ทนต่อดินเค็ม

ไม่ปล่อยให้หน้าดินแห้ง
เพราะเกลือจะระเหยขึ้นมาบนชั้นดิน	การเติมน�้าความชุ่มชื้นให้

หน้าดินสม�่าเสมอจะลดความเค็มได้	ปีไหนน�้าแล้งให้ใช้ระบบน�้าหยด	

พืชสวน 
ถั่วฝักยาว	พริกไทย	

แตงไทย	แตงร้าน	ผักกาด

พืชไร่
ข้าวโพดหวาน	

ข้าวโพดข้าวเหนียว	

อ้อยน�้าคั้น

น�้ามะพร้าว
น�้าหอมสดๆ จากต้น 
เพราะความเค็มของดิน 

ท�าให้มีรสชาติหวานปนเค็มนดิๆ 
ซ่าหน่อยๆ เหมือนมโีซดาผสมอยู่ 

อร่อย สดชื่น
ไม่เหมือนที่ ไหน

ไม้ผล
ฝรั่งเวียดนาม	ฝรั่งแป้นสีทอง			

		ฝรั่งกิมจู	มะละกอ	มะยม	

				มะพร้าวน�้าหอม	ละมุด				

															กล้วยน�า้ว้า

ปุ๋ยหมัก	ได้จาก	การน�าเศษพืชผักผลไม้	เช่น	
เศษต้นกล้วยหมักให้เกิดจุลินทรีย์	ช่วยให้ดินร่วนซุย	

ปุ๋ยพืชสด ได้จาก	พืชตระกูลถั่ว	โสน	ปอเทือง	
มีธาตุไนโตรเจนเยอะ	หว่านเมล็ดปลูกในแปลงนา

ก่อนด�านา	1	เดือน	เมื่อต้นออกใบและดอกก็ไถกลบ

ข้าว
ข้าวพันธุ์	กข	1๕		

ข้าวขาวดอกมะลิ	10๕	

ข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว

๙ ๑๓
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น�้ากร่อย
หมายถึงอะไร 

เด็กๆ รู้ไหมนะ?

กิจกรรมสนกุ ชวนเรียนรู้

เลี้ยงสัตว์
วัว	ไก่พื้นเมือง	เป็ดเทศ	หมูหลุม		มีการแจกจ่ายลูกวัวให้เกษตรกรไปเลี้ยง	

มีข้อแลกเปลี่ยนว่าเกษตรกรต้องน�าขี้วัวกลับมาให้เพื่อท�าปุ๋ยเป็นการแลกเปลี่ยน	

เลี้ยงปลาน�้ากร่อยในบ่อ
ปลากะพงขาว	ปลานิล	ปลาตะเพียน 

ส�าหรับกินและขาย	

นอกจากการปลูกพืช…
ที่นี.่..ยังส่งเสริมเกษตร
ด้านอื่นด้วยนะ

ท�าปุ๋ย และ
น�้าหมักชีวภาพ 
ลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย

และสารเคมีต่างๆ

การขยายพันธุ์พืช
การตอนกิ่ง		กิ่งฝรั่ง	

กิ่งมะนาว

เพาะช�ากล้าไม้

..ทุกตัว..
 มากันครบ

แล้วนะ

...หมู...
มาด้วย
นะ
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การเดินทาง

โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 ต.ตาจั่น	อ.คง	จ.นครราชสีมา

	 www.chaipat.or.th/royal-projects-

	 in-various-regions/northeast

หนทางส�าเร็จของเกษตรกร คือ 
การใช้พื้นที่ที่มี ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

วิธีก�าจัดศัตรูพืช
แบบธรรมชาติ
ลดการใช้สารเคมี 

แมลงตัวร้าย 
ทำ�ลายพืชผล

แมลงตัวดี
มีประโยชน์

ด้วงงวงมะพร้าว 
กัดกินใบมะพร้าวจนต้นตาย

หนอนกอสีชมพู
 กินล�ต้นข้าวตอนตั้งทำ้อง

ทำ�ให้ข้าวเมล็ดลีบ

เพลี้ยแป้ง
กินฝรั่ง

เต่าแตงแดง 
กัดกินใบผัก

หนอนม้วนใบกล้วย
กินใบกล้วยจนต้นตาย 

แมงมุม
ช่วยกินเพลี้ยไฟในนาข้าว 

มวนนักกล้ามแตนเบียน 
ช่วยกินหนอนหัวด�ทำี่กินมะพร้าว 

มาท�าความรู้จัก
แมลงตัวร้าย
และแมลงตัวดีกัน

2๕



 พ่อค�ำเดื่อง ภำษี ปราชญ์ชาวบ้านที่เคยล้มเหลวจากการปลูกพืช

เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ชาวบ้านพากันปลูกตามกันโดยไม่มีความรู้ บุกป่าถางพง

เพื่อขยายการปลูก กู้เงินซื้อปุ๋ยเคมี หวังร�่ารวย แต่เมื่อผลผลิตล้นตลาด ราคาตก 

ขายไม่ได้ ก็กลายเป็นหนี้พอกพูน มีความทุกข์ ติดเหล้าและบุหรี่ 

 จนกระทั่งวันหนึ่งย้อนคิดถึงธรรมชาติและศาสตร์แห่งพระราชา จึงสร้างป่าบนพื้นที่ 

๒๐๐ ไร่ ปลูกต้นไม้ และพืชอินทรีย์ เลิกใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ยึดหลักอดทน 

ประหยัดอดออม กินใช้ในสิ่งที่มีตามความจ�าเป็น จนปลดหนี้ก้อนใหญ่ได้ส�าเร็จ 

เมื่อน�าศาสตร์ต่างๆ ของพระราชามาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตและท�าเกษตรอย่างได้ผล 

จึงส่งต่อความรู้แบบ “ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน” ให้คนอื่นอีกมากมาย

เก็บเกี่ยวความรู้
จากธรรมชาติ 
ศูนย์การเรียนรู้พ่อค�เดื่อง จ.บุรีรัมย์
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ต้นไม้คือเครื่องมือส�ำคัญ
ในกำรฟื้นฟูธรรมชำติ
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ป่าแห่งนี้ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และพืชพรรณกว่า 

๑7๐ สายพันธุ์ ทั้งต้นสัก ต้นพะยูง ต้นตะเคียนทอง 

ต้นไผ่ ต้นพะยอม ต้นกระถินณรงค์ ผักหวาน พริก 

มะไฟ สมุนไพรต่างๆ ฯลฯ 

...ระเบิด...
จำกข้ำงใน

ลองนับซิ เด็กๆ 
เจอต้นไม้อะไรบ้ำง
ที่สวนป่ำแห่งนี?้

ส�ารวจตนเองว
่ามีความต้องก

าร

อะไร มีปัญหาอะไร มีคว
ามคิด

อย่างไร ผลกัดนั
ให้ตนเองลงมอื

ท�า 

เป็นหัวใจส�าค
ัญในการพัฒนา

วิถีเกษตรกรรม 
....ธรรมชำติ...
แบบประณีต

เน้นการปลูกพืชหลากหลายที่มีความยั่งยืน เป็นพืชกินได้ เป็นยารักษาโรค เป็นไม้ 

ที่น�ามาสร้างบ้านเรือนได้ ขุดบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด ทั้งปลาบึก ปลาแรด ปลาช่อน 

ปลาชะโด รวมถึงการปลูกข้าวเอาไว้พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อาคารทีอ่ยูอ่าศยักป็ลกูสร้างอย่างเข้าใจ

ในธรรมชาติ ค�านวณทิศทางลม ไอน�้า

และความช้ืนสัมพัทธ์ ร่มเงา เพื่อให้

อยู่อาศัยได้อย่างสบาย มีลมเย็นจาก

ธรรมชาติที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล
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เด็กๆ รู้ไหม 
กิ้งกือมีส่วนช่วยให้
เกิดเห็ดด้วยนะ

“เราไม่มีทางใส่ปุ๋ยต้นไม้ทุกต้น
บนพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ แต่ถ้าปล่อย
ให้ธรรมชาติท�างานเอง  ปุ๋ยที่ใส่
ตั้งแต่วันแรก ใบไม้ที่ร่วงหล่นลง
มาจากต้น ฝนที่ตก เมื่อทุกอย่าง
รวมกัน จะเกิดเป็นปุ๋ยชั้นดี 
เพราะทุกสิ่งในธรรมชาติส�าคัญ
และมีหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่า
จะเป็นพระอาทิตย์ ต้นไม้ ลม 
ฝน เชื้อรา จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิต”

 เริ่มจากตนเองก่อน ส่งต่อแนวคิดและ

แนวทางปฏิบัติสู่ลูกหลาน คนในครอบครัว

ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของระบบนิเวศ

ในธรรมชาติ ข้อดีของการปลูกต้นไม้ 

ทั้งลดโลกร้อน ช่วยให้มีอาหาร 

มีอาชีพ สร้างบ้านเรือนให้ความร่มเย็น 

พึ่งพำตนเอง
เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองให้มากที่สุด 

ท�าเอง กินเอง ใช้เอง 

พึ่งพาภายนอกให้น้อยที่สุด

เศรษฐกิจพอเพียง
รู้จักประมาณตน กินและใช้จ่าย

ตามความจ�าเป็น ไม่สร้างหนี้สิน

ให้เกิดขึ้น มีความสุขในครอบครัว

 เมื่อระบบนิเวศดี ก็มีนก 

มีไส้เดือน มีกิ้งกือ มีหิ่งห้อย

ตามมา สัตว์เหล่านี้ช่วยดูแล

ธรรมชาติ 

ท�ำไมนก
ถึงถูกเรียกว่ำ 

“ไปรษณีย์แห่งป่ำ”

ปลูกป่ำในใจคน

ซำกพืชและฟำง คือสิ่งที่ช่วยรักษาดินที่ทรุดโทรม
ให้กลับมาดีโดยไม่ต้องใช้สารเคมี นาของพ่อค�าเดื่อง

ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ยาก�าจัดวัชพืช 

แต่กลับให้ผลผลิตดีกว่าเดิม

เรียนรู้จำกธรรมชำติ 
สังเกต ทดลอง ลงมือท�ำ 
และบอกต่อควำมรู้ที่ ได้

“ทัศนคติเป็นเรื่องหลัก 
ส่วนเทคนคิวิธีกำรเป็นเรื่องรอง 
ต้องเริ่มจำกกำรเปลี่ยนควำมคิด” 
ปัจจุบันลูกชายพ่อค�าเดื่องก็เดินตาม

วิถีเกษตรธรรมชาติและต่อยอดในการผลิต

แผงโซลาร์เซลล์ที่ช่วยในการเกษตร

จ�าหน่าย เพิ่มรายได้และช่วยให้เกษตรกร

ลดต้นทุนการใช้พลังงาน
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ปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้เกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียน 

ผู้ที่สนใจในการเกษตรวิถีธรรมชาติมาศึกษาดูงานและร่วมมือกับเครือข่าย

ปราชญ์ชุมชนอื่นๆ จัดตั้ง “โรงเรียนชุมชนอีสำน” จัดอบรม 
และสาธิตเกี่ยวกับวิถีเกษตรธรรมชาติต่างๆ เช่น ท�าอย่างไรให้ดินดี 

การแก้ปัญหาดินเค็ม การปลูกพืชผสมผสานเกื้อกูลกัน เข้าใจวิธีการปลูก

พืชเศรษฐกิจ ประโยชน์ของการปลูกป่า ทดลองการปลูกพืช รวมทั้งเป็น

แหล่งเพาะช�ากล้าไม้ต่างๆ จ�าหน่ายและแจกจ่ายชาวบ้าน   

เด็กๆ คิดว่ำ
ในกำรปลูกป่ำ
ต้องใช้อะไรบ้ำง?

สดจากต้น รสอร่อย หอมหวาน

กล้วยหอม

กว่ำ ๓๕ ปี
ป่ำเริ่มสูงใหญ ่
ถึงเวลำส่งต่อควำมรู้

สู่ลูกหลำน
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การเดินทาง

ศูนย์การเรียนรู้บ้านพ่อค�าเดื่อง

 บ้านโนนขวา ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

 ๐8 ๑876 ๕9๐6

 พ่อค�าเดื่อง ภาษี 

 ศูนย์การเรียนรู้พ่อค�าเดื่อง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

มะละกอช่วยป้องกัน

แมลงให้มะเขือ

ชนิดต่างๆ     

ปลูกพืชแบบผสมผสำน 
พืชจะช่วยเหลือกันและกัน

ตำมธรรมชำติ

หญ้าก็มีประโยชน์

ที่ช่วยรักษาน�้าในดิน

ไม่ให้ระเหยดาวเรืองช่วยป้องกนั

แมลงให้มะเขือเทศ

งาก็ช่วยป้องกนั

ไส้เดอืนฝอย

ให้มะเขือเทศ

ปลูกต้นไม้สองชนิดไว้ด้วยกัน 

เมื่อตัดต้นหน่ึง ก็ยังเหลืออีก

ต้นให้ร่มเงา

ทานตะวันและผักชี

จะเติบโตดีเมื่อมี

ต้นข้าวฟ่างใกล้ๆ
...มำ...
ช่วยกัน

นะ
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 ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ 

ปราชญ์ชาวบ้านนักทดลอง ผู้น�าศาสตร์พระราชา

มาใช้พลิกฟื้นผืนป่าบ้านเกิดที่ถูกท�าลายให้กลับมา

อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง หลังผิดหวังจากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวที่ผลผลิตไม่ดี หันมาปลูกป่าแบบไร่นา

สวนผสมบนพื้นที่ ๔๐๐ ไร่ เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิต

จากไม้และธรรมชาติ ท�าถ่านไบโอชาร์บ�ารุงดิน

และส่งต่อความรู้สู่ชุมชนด้วยวิถีชีวิต

แบบพอเพียงมายาวนานกว่า ๔๐ ปี

ท่องป่าไร่นาสวนผสม 
มหาชีวาลัยอีสาน จ.บุรีรัมย์

ปราชญ์ชาวบ้าน 
...คือใครนะ...
 คอืผูท้ีม่ภีมูปัิญญาหรือนกัคดิ

ที่แก้ปัญหาและลงมือท�าสิ่งนั้น

จนเกิดผลส�าเร็จ เกิดความรู้เป็น

ประโยชน์ต่อตนและชุมชน
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ที่นี.่..มีอะไรให้เรียนรู้บ้าง
ท่องป่าไร่นาสวนผสมอุดมสมบูรณ์

ด้วยกิจกรรมมากมายให้เรียนรู้

ไร่นา

ป่าผสม
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   เด็กๆ เห็นด้วยไหมว่า
   ปลูกป่าเพียง ๑ ครั้ง
ป่านั้นจะมีอายุยืนยาวนับร้อยๆ ปี

การมีส่วนร่วม
ชักชวนชาวบ้านสร้างเครือข่ายเกษตร

ชุมชนผสมผสาน โดยใช้ความรักเป็น

พื้นฐานสู่จิตส�านึก และส่งต่อความรู ้

สู่เยาวชนและคนที่สนใจ 

ปลูกป่าในใจคน
เมื่อผู้คนเห็นความส�าคัญของ

ป่า ปลกูป่าด้วยตนเอง จะท�าให้

เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน

ต้นไม้ ไม่อยากตดัไม้ท�าลายป่า 

ท�าให้ดู อยู่ ให้เห็น 
การลงมือท�าเป็นตัวอย่าง ท�าให้

ผู้คนและชุมชนได้เรียนรู้ว่าการ

ลงมือปลูกต้นไม้ ทดลอง ศึกษา 

สังเกต เรียนรู ้อยู ่ตลอดเวลา 

ท�าให ้ รู ้จักต ้นไม้แบบแท้จริง 

สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

กับวิถีธรรมชาติแบบยั่งยืน  

พออยู่ พอกิน พอใช้ 
พออยู่ คือ การปลูกป่าเพื่อน�าไม้มาสร้างที่อยู่ 

อาศยั เม่ือเหลอืกแ็บ่ง แจก ขาย เป็นรายได้เสริม

พอกิน คือ การปลูกป่าเพื่อให้ได้พืชที่น�ามาใช้

กินอย่างพอเพียง เช่น ข้าว ผัก ฯลฯ เมื่อเหลือ

กินก็แบ่งขายหารายได้เสริม

พอใช ้ คือ การปลูกป่าให้มีพืชที่ต้องใช้ในชีวิต

ประจ�าวนั เช่น ยา ผลไม้ เคร่ืองปรุง เมือ่ใช้อย่าง

พอเพียงแล้วก็แบ่งขายหารายได้เสริม

ศาสตร์พระราชา
ที่น�ามาปรับใช้ ในสวนป่าแห่งนี้
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รถคันนี้ก็วิ่งได้
ด้วยพลังงงาน
แสงอาทิตย์

 ลูกแพะ
หน้าตาน่ารัก 

ใครอยากลองอุ้ม
ลูกแพะบ้าง

เอาใบไม้สบัผสมหญ้า 
น้องวัวก็ชอบกินนะ... 
วัวที่นี่สุขภาพดีทุกตัว

เรื่องน่ารู้ของถ่านไบโอชาร์

ที่นี่...มีเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ที่ให้ความร้อน
มากกว่าเตาเผาถ่านธรรมดา โดยใช้อุณหภูมิที่ 
5๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อผลิตถ่านไบโอชาร์คุณภาพดี
และน�้าส้มควันไม้... ถ่านไบโอชาร์มีคุณสมบัติกักเก็บ
คาร์บอนลงดินและบ�ารุงดินให้มีคุณภาพดี สามารถ
อุ้มน�้าได้นาน เพิ่มคุณภาพของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ 
ท�าให้พืชเจริญเติบโตได้ไว 

สวนป่ามหาชีวาลัย
จากเดิมเป็นพื้นที่ราบสูงแบบดินทรายแห้งแล้ง

ตอนนี้กลายเป็นสวนป่าอุดมสมบูรณ์ที่มีกิจกรรมมากมายให้เรียนรู้

มีทั้งแพะนมพันธุ์ซาแนนสีขาว ต่อมาเจ้าหญิงนักพัฒนา
มอบแพะพันธุ์เนื้อสีด�าสนิทมา ๑ คู่ มีการทดลองผสม
ข้ามพันธุ์ จนได้แพะสีขาวคาดด�าเหมือนแพนด้า 

โรงเลี้ยงแพะ

บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ 

โรงเรือน
เลี้ยงวัว 

น�้าส้มควันไม้ 
จากการเผาถ่าน

สามารถน�ามาใช้ไล่แมลง
และป้องกันศัตรูพืช

และเชื้อราได้
โดยไม่เป็นอันตราย
ต่อคนและสัตว์

ปราศจากสารเคมี

        ที่นี่...ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

หรือโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงาน
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 มกีารแบ่งพืน้ทีส่�าหรับปลกูป่า พืน้ทีส่�าหรับปลกูพชื 

หลากหลาย ทั้งไม้ผล ไม้ติดแผ่นดิน ไม้เศรษฐกิจ 

พืน้ทีส่�าหรับบ่อปลา พืน้ทีส่�าหรับเลีย้งสตัว์ พืน้ทีท่�านา 

แหล่งน�้า และพื้นที่ส�าหรับพักอาศัยอย่างเหมาะสม

ต้นไม้เนื้อแข็งเมื่อเติบโตสามารถน�ามาแปรรูปสร้างบ้าน ท�าเคร่ืองเรือนที่มีความแข็งแรง

คงทน อย่างเช่น ไม้กระถินณรงค์หรืออคาเซีย เป็นไม้เศรษฐกิจที่ขายได้ราคาดี 

โดยการปลูกป่า 5 ระดับ คือ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน ใต้ดิน

รู้ไหมต้นไม้
มีกระบวนการ
ฟอกอากาศ

ให้บริสุทธิ์อย่างไร?

มาเดินเล่น
ในไร่นาป่าผสมกันเถอะ

ปลูกป่าด้วยการเลียนแบบธรรมชาติ

๒
๑

๓

๕

๔
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สุขภาพดี ไม่ต้องกลัวสารเคมีและยาฆ่าแมลง 

ปลูกผักกินเอง
มีแต่ข้อดีรู้ไหม

บักหุ่ง 
หรือมะละกอ

เป็นพืชที่ส�าคัญของชาวอีสาน 

เพราะน�ามาท�าเมนูส้มต�าแซ่บๆ   

        ยังไงล่ะ

ถั่วฝักยาว
ในแปลงที่นี่

หวานกรอบมาก 
เด็ดกินสดๆ ได้เลย 

การปลูกพืชผสมผสาน อย่างผักพื้นเมือง  

พืชยืนต้น จะท�าให้มีผลผลิตกินตลอดปี เพราะผลผลิต

ออกหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล หากมีผลผลิตเหลือจาก

การกินก็น�าไปขายเพิ่มรายได้ ในสวนป่าแห่งนี้จึงมีต้นไม้

หลากหลาย ทั้งขี้เหล็ก แค กล้วย แตงโม พริก มะเขือ 

ฟักทอง มะนาว มะกรูด และที่ขาดไม่ได้เลยคือ บักหุ่ง

“อยากกินพืชผักอะไร
ก็ ให้ปลูกต้นนั้น

อยากกินไข่ก็ ให้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด 
เกษตรผสมผสานไม่มีกฎตายตัว

ผลผลิตที่มีมากก็สามารถน�าไปแปรรูป
เป็นสินค้าธรรมชาติ เช่น 

แชมพูมะกรูด สบู่สมุนไพรต่างๆ 
เพื่อน�าไปขาย”
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เริ่มต้นที่นี่

 คอกวัว (มีการสาธิตการท�าปุ๋ย) สนุกไปกับการป้อนอาหารวัว
 ทุง่นาสาธิต ๔๐ ไร่ 
 มีกิจกรรม ขี่ควาย ด�านา เกี่ยวข้าว ไถนา ให้เด็กๆ ได้ลอง

 ห้องสมดุในป่าใหญ่ มีหนังสือมากมายให้เด็กอ่านค้นหาความรู้
 พลงังานโซลาร์ ผลติไฟฟ้า

 สวนป่ามหาชีวาลยัอสีาน กรมราษฎรส่งเสริม
 ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ (ส่วนนี้เป็นบ้านครูบา 

 และศูนย์กลางใช้ท�ากิจกรรมเวลาฝึกอบรม)

 บอ่สาธิตการเลีย้งปลา 
 แปลงปลกูผกัปลอดสารพิษ 
 คอนโดกบ 
 บอ่เลีย้งปลา 
 เลีย้งไข่ไก่, ไก่พ้ืนเมอืง 
 บ�ารุงดนิด้วยไบโอชาร์
 โรงอดัอฐิไว้สร้างบ้าน 
 บ้านทีท่�าด้วยอฐิท�าเอง ซีเมนต์ไทย (SCG)

 โรงเลือ่ยไม้ไว้สร้างบ้าน 

 เด็กๆ จะได้เห็นกระบวนการแปรรูปไม้แบบใกล้ชิด 

 ความสขุของแพะ คอกแพะที่มีพื้นที่กว้างให้เด็กๆ  

 ลงไปวิ่งเล่นสัมผัสแพะได้

 แปลงหญ้าไว้เลีย้งแพะ 
 โรงอดัอฐิประสาน 
 แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน ข้าวโพด, แตงโม,  
 ถัว่ฝักยาว, ฟักทอง, ฟักแฟง, แตงไทย, แตงกวา

ที่นี.่..มี
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 เกร็ดความรู้แสนสนกุ
...เมื่อเดินเล่นในสวนป่า...

ไส้เดือน คือ แชมป์
แห่งการพรวนดิน 

พวกมันช่วยให้ดินร่วนซุย 
เหมาะแก่การปลูกพืช

ดูนีส่ิ...สติ๊กเกอร์ติดหนึบ
จากธรรมชาติ
เพราะคุณสมบัติความเหนียว 

(ด้านหลัง) ของใบต้นถั่วลิสงนา 

จึงสามารถเอามาแปะติดบนเสื้อผ้า

ได้โดยอัตโนมัติ

ฤดูกาลแห่งเห็ดโคน…
มาเก็บเห็ดกัน 
พื้นที่ป่าชุ่มชื้น ในช่วงปลายฝนต้นหนาว

ประมาณ 2-3 วัน เห็ดโคนจะพากัน

ออกดอก เห็นเป็นสีขาวบานสะพรั่ง 

เก็บไปกินก็อร่อย เอาไปขาย

ก็ได้ราคาดี

เห็ดโคน จะไม่ขึ้นในพื้นที่ที่มีสารเคมี ดินไม่ดี ไม่มีป่าไม้

เห็ดโคน ชอบดินที่มีความชุ่มชื้นเกิดจากการทับถมสะสมของใบไม้ 

...รู้หรือไม่...?

๔๐



มหาชีวาลัยอีสาน (สถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน) 

 3๔ บ้านปากช่อง ต.สนามชัย

  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 3๑๑5๐

 ๐8 ๑76๐ ๑337

 สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

อย่ายี้… ขี้สัตว์ต่างๆ 
ที่เลี้ยงไว้มีประโยชน์
เอามาท�าปุ๋ยบ�ารุงดินได้ 

ทั้งขี้วัว ขี้แพะ และขี้ไก่ 

ขี้แพะเอาไปเลี้ยงปลากินพืชได้ 

ระบบนเิวศดีท�าให้มีสัตว์นานาชนดิ 

เมื่อสวนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้อยใหญ่

ในธรรมชาติก็พากันมาอาศัย ไม่ว่าจะเป็น

หิ่งห้อย ไส้เดือน ผีเสื้อ แมลง และนกต่างๆ 

ที่นี่มีนกหัวขวานด้วยนะ 

...ท�าไม.. 
นกหัวขวานชอบใช้ปาก

เจาะต้นไม้ดังก๊อก ก๊อก 

เด็กๆ คิดว่าเพราะอะไร
นกเป็นผู้ปลูกต้นไม้ในห่วงโซ่อาหาร

เด็กๆ รู้ไหม...
ขี้แพะยังเอามาย้อมผ้าได้ด้วยนะ 

การเดินทาง

๔๑



 แก้ปัญหาน�้าตามศาสตร์พระราชา “ระเบิดจากข้างใน”
ชุมชนบ้านผาชัน เป็นชุมชนริมฝั่งโขง สภาพพื้นที่เป็นหน้าผาหินตัดชัน 

พื้นดินไม่อุ้มน�้า เกิดปัญหาขาดแคลนน�้าจนวิกฤติ สมัยก่อนเด็กๆ ชุมชนบ้านผาชัน

ต้องหยุดเรียนในหน้าแล้งช่วยพ่อแม่หาบน�้าอย่างยากล�าบากจากแม่น�้าโขง

เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ หรือหาซื้อน�้าจากชุมชนอื่น ชาวบ้านจึงร่วมใจกันหาวิธีแก้ไขปัญหา 

แม้จะล้มเหลวหลายครั้ง แต่ก็ไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อ จนคิดวิธีสร้างระบบประปา

ภูเขาดึงน�้าจากธรรมชาติมาใช้ สร้างฝายเก็บกักน�้า และนวัตกรรม “แอร์แว” 
ที่ช่วยฟื้นชีวิตและความชุ่มชื้นให้ชุมชนได้ส�าเร็จ

 ไปเรียนรู้

ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

จัดการน�้าชุมชน
ตามแนวพระราชด�ริ

ชุมชนบ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี
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หมู่บ้านผาชัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลการจัดการ
ทรัพยากรน�้าชุมชน 
ตามแนวพระราชด�าริ

ปี ๒๕๕๑
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ไปดู “แอร์แว” ภูมิปัญญาแห่งบ้านผาชัน นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในปี 2๕๕๐  

แอร์แว เกิดจากความคิดของสมาชิกชุมชน ที่น�าหลักแรงดันอากาศ

มาช่วยในการสูบน�้าจากแม่น�้าโขงขึ้นมาใช้ เหมือนกลไกกาลักน�้าแบบธรรมชาติ

ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่าชุมชนต้นน�้า ใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลไกกาลักน�้า 
คืออะไร

ใครรู้บอกหน่อย?

แอร์ (AIR) หมายถึง อากาศ    
แว หมายถึง แวะ
แอร์แว หมายถึง การที่อากาศ
มาแวะในท่อแล้วก่อให้เกิด
แรงดันน�้า

โครงการบ้านประหยัดน�้า
น�้าที่ใช้ต้องเกิดประโยชน์ 2 อย่างขึ้นไป 

น�้าอาบ น�้าล้างจาน น�าไปรดพืชผัก

ต้นไม้ที่ปลูก ช่วยประหยัด

บ้านผาชัน 
ชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้

ในการบริหารจัดการน�้า

ศาสตร์พระราชา
ที่ชุมชนน�ามาใช้แก้ปัญหา 
คือ ระเบิดจากข้างใน 
และพึ่งพาตนเอง

สำ�รวจ

พื้นที่

วาง
โครงสำร้าง

ระบบน�้า

ในชุมชน

ระบบ

สำ�รองน�า้
ระบบ

สำ่งน�้า

ระบบ
กระจายน�้า

วิเคราะห์ วางแผน

น�ไปสำู่

ลงมือท�

เพื่อการมีน�้าใช้ทั่วถึง

อากาศ๔๐ ซม.

๖๐ ซม.
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ที่นี่...วิถีชีวิตดั้งเดิมยังถูกอนุรักษ์ไว้ ชาวบ้านที่นี่

ยังคงชอบหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ เวลาข้าวสุก

จะหอมเป็นพิเศษ บางบ้านยังน�าผลผลิตการเกษตร 

ไปแลกข้าวแลกปลากับอีกบ้านหนึ่ง

ท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ พักโฮมสเตย์ ดูพระอาทิตย์ขึ้น

มุมโค้งหน้าผา พรมแดนไทย-ลาว ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน

ในการหาปลา เดินเที่ยวป่าชุมชน ชมสวนหินรูปร่างแปลกตา

“เสาเฉลียงใหญ่”
หรือ“เสาเฉลียงยักษ์” 

เกิดจากการกัดกร่อนของแดด ลม ฝน 
เป็นเวลานับหมื่นปี เกิดเป็นเสาหินยักษ์ 

  สงูประมาณตกึ 3-4 ช้ัน เป็นเสาเฉลยีง
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย     

     “สามหมื่นรู” 
เกิดจากการที่กรวด-หิน 
ถูกกระแสน�้าไหลพัดพา
มาท�าปฏิกิริยากับหน้าผา 
ยาวนานนับร้อยนับพันปี จนกลายเป็นรูพรุน
จ�านวนมากมายทั้งเหนือน�้าและใต้น�้า 
เมื่อน�้าโขงลดก็จะมองเห็นรูมากมายเหล่านี้

มีการวางแผนแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน 

ท�าบัญชีครัวเรือน รวมถึงท�าเกษตรริมโขง

ในยามแล้งเพื่อเพิ่มผลผลิต

การสร้างฝาย

ก่อตั้ง “กองทุนปลา” 
ท�าประมงแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ออกเรือ

หาปลา ตกเบ็ด ทอดแห ได้ปลาพอกิน 

และน�ามาขายที่กองทุนปลา ก�าหนดราคา

มาตรฐาน ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า

คนกลาง

จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์

เมื่อมีน�้า ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น 
เติบโตต่อยอดท�าเกษตรทฤษฎี ใหม่

และเกษตรริมโขง

การเดินทาง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชน

ตามแนวพระราชด�าริ ชุมชนบ้านผาชัน 

 อบต. ส�าโรง ต.ส�าโรง 

 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

 ๐ 4๕3๐ 3๑22 4๕



เรียนรู้จากแปลงสาธิต
ของพระราชา  
โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ 

จ.นครราชสีมา
 ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ ชาวบ้านปลูกข้าว

โดยอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก ผลผลิตไม่ดีนัก เมื่อมีชาวบ้าน

ถวายที่ดินจ�านวนหนึ่งให้พระราชา พระองค์จึงให้จัดแบ่ง

พื้นที่เป็นสองส่วน ส่วนแรกท�าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่

แห่งที่ ๓ ของประเทศไทยจากทั้งหมด ๕ แห่ง 

อีกส่วนท�าการเพาะปลูกแบบชาวบ้านที่ใช้น�้าฝนธรรมชาติ 

เพื่อเป็นสถานที่ให้ชาวบ้าน เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามา

ศึกษาความรู้ด้านการเกษตร
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เกษตรทฤษฎี ใหม่
แบ่งที่ดินท�ากินเป็น 4 ส่วน 

ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ 

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

ส่วนที่ ๑ ขุดสระ 

ส่วนที่ ๒ ปลูกข้าว 

ส่วนที่ ๓ ท�าการเกษตรทางด้านอื่น 

ส่วนที่ 4 ที่อยู่อาศัย 
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เกษตรทฤษฎี ใหม่ขั้นที่ ๑ 
(๓๐:๓๐:๓๐:๑๐)

บนพื้นที่ ๑๕ ไร่ ประกอบไปด้วย

โอ้โห!!...ปูนา...
ตัวโตจังเลย

ปลูกข้าวไว้กินในครัวเรือน 

รูปแบบนาปี 

ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 

และข้าวหอมปทุมธานี 

รอบสระปลูกหญ้าแฝก 

มะพร้าว มะกอกน�้า มะตูม 

ต้นไม้จะช่วยบังแดดบังลม 

ท�าให้น�้าในสระระเหย

น้อยลง

พืชอะไร
ที่ ใช้น�้าน้อย
ในการปลูก
บ้างนะ?

การเลือกเลี้ยงปลากินพืช 
 จะช่วยประหยัดเงิน 
 เพราะใช้เศษพืชผัก

ที่มีอยู่แล้ว

การปลูก หญ้าแฝก รอบสระช่วยท�าให้หน้าดินไม่พังทลายง่าย

...รู้หรือไม่...?

พระราชาสอน
ให้รู้จักพึ่งตนเอง

และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
กิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน 

๑
๑

 กิจกรรมที่

เพื่อกักเก็บน�้าฝนไว้ใช้ในนาปียามที่ข้าว

ต้องการน�้า ถ้ามีน�้าเหลือก็ใช้ปลูกพืช

ต้องการน�้าน้อย ในสระเลี้ยงปลานิล 

ปลายี่สก ปลาตะเพียน

ส่วนที่ 
นาข้าว 
ร้อยละ ๓๐

ส่วนที่      สระน�้า ร้อยละ ๑๗

๒

๑ ๓

๔๒
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โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 ๐8 ๑7๑๒ ๑๕76, ๐8 ๓7๕4 ๑๒48

 http://km.rdpb.go.th/

 Project/View/7433 การเดินทาง

ปลูกพืชไร่พืชสวน เช่น ฝรั่ง มะนาว กล้วย 

กระท้อน ยึดหลักปลูกพืชที่ต้องการกิน

เด็กๆ ชอบกินพืชผลอะไรกันบ้างเอ่ย

การเลือกเลี้ยงปลากินพืช 
 จะช่วยประหยัดเงิน 
 เพราะใช้เศษพืชผัก

ที่มีอยู่แล้ว

บ้าน โรงเก็บของ โรงเลี้ยงสัตว์ 

ถนนเข้าบ้าน โรงสีข้าวขนาดครัวเรือน 

ที่นี่...เลี้ยงเป็ดและไก่เนื้อพื้นเมืองพันธุ์ดี 

ท�านาวิถีชาวบ้าน ๙ ไร่

บริหารงาน
ทั่วไป 

ปลกูพชืหลงันา เพือ่บ�ารงุดนิและขายผลผลติ เช่น 

ข้าวโพด การปลูกพืชหลังนา ช่วยให้ชาวบ้าน 

มีงานท�า ไม่ต้องทิง้บ้านทิง้นาไปหางานอย่างอืน่ท�า 

พระราชาค�านวณพบว่า
น�้ามีการระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร 

ดังนั้นหากอยากมีน�้าใช้พอเพียงตลอดปี 
ควรขุดสระลึกอย่างน้อย 4 เมตร 

ป้าสมควร มณีสุริยา 
๑ ใน ๓ ของ

ผู้ถวายที่ดินผืนนี้

ส่วนที่ 
แปลงเกษตรด้านอื่น 
ร้อยละ ๔๗

ส่วนที่       
ที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๖

๒ ๓ กิจกรรมที่  กิจกรรมที่

อาศัยฝนตกตามธรรมชาติ 

เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างแปลงนา

เกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนาวิถีชาวบ้าน 

ถึงคุณภาพและปริมาณผลผลิต

ปลูกผักขาย เช่น ผักคะน้า 

ผักกวางตุ้ง ผักชีลาว มะเขือต่างๆ

การบริหารจัดการน�้า
ตามแนวคิดของพระราชา

อ่างใหญ่      สู่      อ่างเล็ก
อ่างเล็ก      สู่      สระน�้า

๔

๓
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น�้ำคืนชีวิต 

ที่สำมเหลี่ยมมรกต
โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยพลำญเสือ

อันเนื่องมำจำกพระรำชดำ�ริ จ.อุบลรำชธำนี

	 แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีปัญหาสงคราม

คอมมิวนิสต์เพราะอยู่ขอบชายแดน	ชาวบ้านถูกรุกราน

บ่อยครั้ง	จึงอพยพทิ้งถิ่นฐานไปเป็นระยะเวลานาน	

พื้นที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้าง	ไม่ได้ใช้ประโยชน์	พระราชาเล็งเห็น

ว่าควรส่งเสริมความมั่นคงและปรับปรุงพื้นที่จากความ

แห้งแล้ง	จัดสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยพลาญเสือตอนบนและ

ตอนล่าง	ชาวบ้านเมื่อรู้	จึงพากันกลับมาอยู่อาศัยในพื้นที่

พร้อมสร้างผืนแผ่นดินที่เขียวขจีอีกครั้ง
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เด็กๆ รู้ไหมค�ำว่ำ
พลำญ เป็นค�ำโบรำณ 
มีควำมหมำยว่ำ “ลำน” 51



อยู่ใกล้กับรอยต่อของสามประเทศ	คือ ไทย สปป.ลำว และกัมพูชำ 
น�้าในอ่างกักเก็บน�้ามีสีเขียวมรกตดูสดใส	ป่าไม้รอบๆ	

มีความอุดมสมบูรณ์	จึงได้ชื่อว่า “สำมเหลี่ยมมรกต” 
ปัจจุบันกลายพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

เด็กๆ คิดว่ำ
น�้ำ ส�ำคัญต่อชีวิต 
  ด้ำนใดบ้ำง?

เป็นแหล่งเรียนรู้

ของเยาวชน	ทั้งเรื่อง

ธรรมชาติ

และประวัติศาสตร์

สมรภูมิรบ	

ประโยชน์
ของอ่ำงเก็บน�้ำ
ห้วยพลำญเสือ

ชาวบ้าน	เกษตรกร	

รวมถึงหน่วยทหารชายแดน

มีน�้ากินน�้าใช้ในครัวเรือน

และการเกษตรอย่างทั่วถึง

ทั้งในหน้าแล้งและหน้าฝน

เป็นแนวกั้น

เพื่อความมั่นคง

แนวชายแดน	

เป็นแหล่ง

ประมงน�้าจืด

ของชาวบ้าน

เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์

จุดก่อสร้ำง
ของอ่ำงเก็บน�้ำ
ห้วยพลำญเสือ

ตอนบนและตอนล่ำงนี้
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โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยพลาญเสือตอนบน	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 อ.ภูจอง-นายอย	จ.อุบลราชธานี	

	 0	๔5๘5	๙๖๓๙

	 https://goo.gl/UW8p5m
การเดินทาง

ลักษณะเป็น
อ่ำงเก็บน�้ำ

ที่สร้ำงท�ำนบดินกั้น
ล�ำห้วยพลำญเสือ 

           เที่ยวอ่ำงเก็บน�้ำ 
อ่างเก็บน�้าห้วยพลาญเสือตอนบน	 บริเวณช่องบก	 

มทีวิทศัน์ทางธรรมชาตสิวยงาม	ชอุม่ชุ่มช่ืน	มนีกน�า้ 

และนกอพยพ	แวะเวียนมาอาศัยตลอดปี	

ที่นี่...มีบริการบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์

ส�าหรับนักท่องเที่ยวด้วย	

อ่ำงเก็บน�้ำ
ห้วยพลำญเสือ

ทั้งตอนบนและตอนล่างนั้นมีการบริหาร

จัดการน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติในอ่างเก็บน�้า

มาใช้งานอย่างคุ้มค่า	ได้ประโยชน์สูงสุด	

ด้วยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า	

ที่บริหารจัดการน�้าในยามแล้งได้	

โดยพื้นที่ยังมีน�้าเพียงพอ

ส�าหรับแปลงเพาะปลูก

5๓



	 แต่เดิมชุมชนบ้านลิ่มทองแห่งนี้เป็นพื้นที่

น�้าหลากช่วงหน้าฝนจนเกิดน�้าท่วมและเป็นพื้นที่น�้าแล้ง

ยามฝนทิ้งช่วง	ไม่มีแหล่งกักเก็บน�้าเอาไว้ใช้	ผลผลิตการ

เกษตรจึงไม่ได้ผลดี	ชาวบ้านสังเกต	พูดคุย	ร่วมมือร่วมใจ

ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเองตามศาสตร์

พระราชา	ในที่สุดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้และขยายผล

สู่ชุมชนข้างเคียงอย่างเกิดผล

สนุกเรียนรู้

ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชน 
ตามแนวพระราชด�ริ บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ 
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รู้ไหม...ส�ำนวน
   ‘บุรีรัมย์ต�ำน�้ำกิน’ 
คืออะไร?
เป็นค�าที่คนโบราณใช้

เปรียบเปรยสภาพพื้นที่

จังหวัดบุรีรัมย์

ถึงความแห้งแล้งกันดาร
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ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ

และเอกชน	สนับสนุนจัดท�าคลองดักน�้าหลาก

และสระน�้าแก้มลิง	เชื่อมต่อคลองดักน�้าหลาก 

เพื่อเก็บส�ารองน�้า	รวมถึงการจัดท�าสระน�้า

ประจ�าไร่นาเพื่อใช้ประโยชน์ตลอดปี

ชำวบ้ำนใช้เวลำส�ำรวจ 
ท�ำแผนที่เส้นทำงน�้ำ 

เป็นเวลำ ๒ ปี ๘ เดือน

ชุมชนเรียนรู้
แก้ปัญหำน�้ำ 
แบบพึ่งพำตนเอง

ชาวบ้านลงมือส�ารวจ

ปัญหาหลักของชุมชน	คือ

ขาดแคลนน�้า	จึงชวนกัน

วางแผนเพื่อแก้ปัญหา

จัดท�าแนวทาง

พฒันาแหล่งน�า้

ในชุมชน
ออกส�ารวจพื้นที่ชุมชน

แหล่งน�้าและเส้นทางน�้าเดิม

ที่เคยมี	โดยใช้แผนที่ดาวเทียม

และเครื่องระบุพิกัด	GPS		

ตั้งคณะกรรมการ

บริหารจัดการน�้าชุมชน

ร่วมกับทีมนักวิจัย	

น�าผลส�ารวจ

มาวิเคราะห์

๑.

๒.

๓. ๔.
๕.
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มีการพัฒนาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก

แผงโซลาร์เซลล์ในแหล่งน�้าชุมชนด้วย	

ระบบสระพวง
คลองดักน�้ำหลำกแก้มลิง
และสระน�้ำประจ�ำไร่นำ

หญ้าแฝก
ดักตะกอน

และป้องกันคันดิน
พังทลาย

หญ้าแฝก
ดักตะกอน

และป้องกันคันดิน
พังทลาย

ทิศทาง
ความลาดชัน
ของพื้นที ่

คลองที่ขุดลอก

เพื่อรับน�้าหลาก

และน�้าฝน

สระน�้าประจ�ไร่นาสระน�้าประจ�ไร่นา สระน�้าประจ�ไร่นา

สระน�้า
แก้มลิง

คลอง

รับน�้าหลาก

และน�้าฝน

ชำวบ้ำนร่วมกัน
เสียสละที่ดินของตน
ท�ำคลองดักน�้ำหลำก

และขุดสระแก้มลิง เชื่อมต่อคลอง
เพื่อเก็บน�้า	ก่อนส่งต่อไปยังสระน�้าประจ�าไร่นา	

ผ่านคลองซอยที่ขุดเพิ่ม	จนเป็นรูปแบบของ

การดักน�้าหลากและสระพวง	ช่วยแก้ปัญหา

น�้าท่วมและขาดแคลนน�้ายามแล้ง
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ทิศทางไหลของน�้า
ถนน            จุดดักตะกอนดิน

จากเดิมมีปัญหาน�้าหลาก

พัดตะกอนดินลงสู่แหล่งน�้า	

ชุมชนจึงขุดบ่อดักตะกอน

เพื่อดักและป้องกันตะกอนดิน

ก่อนจะปล่อยเข้าสู่สระน�้า

          ...ถนนน�้ำเดิน คืออะไร ใครรู้บ้ำง... 
							ชุมชนช่วยกันท�าถนนน�้าเดินที่ปกติเป็นเส้นทางสัญจร	

				ช่วงฝนตกถนนจะเป็นเส้นทางน�้า	ให้น�้าไหลตามทาง

แล้วไปรวมในบ่อตะกอน	ก่อนส่งต่อไปยังแก้มลิง	

คือ	การจัดการให้น
�้าเข้าสู่

พื้นที่ทุ่งนา	และคงอ
ยู่แบบ

วนกลับไปกลับมาเพ
ื่อใช้

ประโยชน์ได้อย่างสูง
สุด

และบรรเทาปัญหาน
�้าท่วม	

เพราะพื้นที่นาก็ถือเ
ป็น

พื้นที่แก้มลิงรูปแบบ
หนึ่ง

บ่อดัก
ตะกอน

สระน�้า
หนองทองลิ่ม  

จุดดัก
ตะกอน

จุดดัก
ตะกอน

บ่อดัก
ตะกอน ๑

บ่อดัก
ตะกอน ๓

บ่อดัก
ตะกอน ๒

            ‘ป้ำน้อย’ 
      สนทิ ทิพย์นำงรอง
   หนึ่งในแกนน�าชุมชนผู้มีความคิด
			ก้าวไกลในการศึกษาระบบจัดการน�้า	เรียนรู้จาก

			โครงการต่างๆ	ของพระราชา	เรียนรู้ผ่านการอบรมและ

			ดูงาน	ทั้งคลองลัดโพธิ์	แหลมผักเบี้ย	การใช้หญ้าแฝก				

							การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	และน�าความรู้ที่ได้มา				

	 	 										ร่วมพัฒนาชุมชน

ระบบน�้ำเที่ยวทุ่ง
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แต่เดิมป่าแห่งนี้ถูกบุกรุกท�าลาย	เพื่อน�าไม้ไปใช้สอย	

จนป่าสภาพเสือ่มโทรม	จนมีการจัดตัง้โครงการ	“สร้างป่าสร้างงาน”	

ให้ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันปลูก	ฟื้นฟู	และดูแลป่าแห่งนี้	

ทั้งศรีธนนไชย	มะม่วงหัวแมลงวัน	มันเห็บ	พันซาด	กระโดน	จิก	แต้ว	

ฯลฯ	มีชาวบ้านและเด็กในชุมชนท�าหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยพาท่องไป

ตามเส้นทางเดินในป่าที่มีต้นไม้กว่า	7๐	ชนิด	

																	สนุกเพลิดเพลิน	ใช้เวลาในการเดินประมาณ	๑	ชั่วโมง

หมอสมุนไพร
ของหมู่บ้ำนบอกว่ำ

การกินอาหารเป็นยา

ตามฤดูกาล

จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

ปลำยฝนต้นหนำว
ให้กินแกงส้มดอกแค	

เพิ่มความอบอุ่น	

เด็กขำดสำรอำหำรและมีพยำธิ 
ให้กินแก่นกระหาดต้มน�้า

เพื่อถ่ายพยาธิ

ชะเอม มีคุณสมบัติแก้เจ็บคอ

ที่นี.่..เป็นป่ำเต็งรัง 
    มีต้นไม้ชื่อแปลกๆ เต็มป่ำเลยล่ะ  

ชนิด
๗๐

 มีต้นไม้กว่ำ

เดินเที่ยวป่ำชุมชนบ้ำนหนองทองลิ่ม 
‘คลังอำหำร คลังยำ คลังควำมรู้’

	 ปัจจุบันป่าแห่งน้ีมีพื้นที่	 68	 ไร	่ 

มีพันธุ ์พืชและสัตว์ป ่าจ�านวนมาก	 

โดยเปิดให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกนัได้ภายใต้กฎระเบยีบ 

ที่ทุกคนยึดถือ	
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             ‘ป้ำไว’ 
        ทองม้วน รังพงศ์ 

สร้างพื้นที่ของตัวเองสร้างเป็นสวนป่าชุมชนครัวเรือน	

เพาะพันธ์ุกล้าไม้เอาไว้มากมายส�าหรับแจกจ่าย	ปลูกไม้

ที่ให้ประโยชน์	เช่น	สะเดา	ขี้เหล็ก	ปลูกพืชหมุนเวียน	

มีแปลงผักนานาชนิดเอาไว้กินและขาย	การปลูกพืช

ผสมผสานท�าให้ชาวบ้านในชุมชนมีงานท�าตลอดปี	

ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานหลังหน้านาเหมือนก่อน

สวนป่ำชุมชน
ครัวเรือน

 ๓	ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเอาไว้ขาย	
เมื่อปลูกครบ	3	อย่าง	

ก็จะเกิดประโยชน์อย่างที่	๔ 
คือ	ช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า

 เมื่อป่ำอุดมสมบูรณ์
 ก็จะมีเห็ดตำมมำ 

	ทั้งอร่อยทั้งขายได้ราคา 

	ในป่าแห่งนี้มีเห็ดมากกว่า	๑๐	ชนิดเลยนะ

ประโยชน์ของกำรปลูกป่ำ
ที่พระรำชำว่ำไว้  

ปลูก ป่ำ ๓ อย่ำง

ประโยชน ์๔ อย่ำง
๑	ปลูกไม้ใช้สอย	
เช่น	สะเดา	ไม้ไผ่	

ไม้เต็ง	ไม้สะแบก	

ยางนา

๒ ปลูกไม้กินได้	เช่น	ไม้ผล	ไม้ใบ	
พืชผักและสมุนไพรต่างๆ	เช่น	

ลูกนมวัว	เล็บเหยี่ยว	มะหาด	

มะขามป้อม	กะทกรก	ผักหวาน
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บักหุ่ง คือ...

ผักอีฮุม คือ... 

แตงจิง คือ... 

บักสีดำ คือ... 

ผักอีตู่ไทย คือ...

หมำกต้อง คือ... 

บักนัด คือ... 

ชื่อพืชผักผลไม้
ในภำคอีสำนเหล่ำนี้ 

  คือผักอะไร ใครรู้จักบ้ำง?
นั่นแน่...รู้แล้วก็เขียนบอกกันได้เลย

6๑



แนวคิด	

“อยู่อย่ำงพอเพียง” 
น�ามาปฏิบัติใช้เด็กๆ คิดว่ำมีวิธีไหนที่จะ 

‘ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้’ 
ในบ้ำนตัวเองได้บ้ำงนะ?

 เมื่อจัดการน�้าได้ผล	ชุมชนต่อยอดด้วยการ

น�าศาสตร์ “เกษตรทฤษฎี ใหม่”	และ
แนวคิด “อยู่อย่ำงพอเพียง” มาใช้	มีการท�า
บัญชีครัวเรือน	รวมกลุ่มใช้ปุ๋ยอินทรีย์	ไม่ใช้

สารเคมี	รวมตัวกันขายผลผลิตด้วยการจัดการ

แบบหมุนเวียน	การแปรรูปผลิตภัณฑ์	ส่งเสริม

การปลูกข้าวอินทรีย์ที่ขายได้ราคามากกว่า	

สูตรง่ำยๆ 

ที่ชำวบ้ำนน�ำมำใช้ 

คือ “ลดรำยจ่ำย 

เพิ่มรำยได้ มีควำมสุข” 

น�าศาสตร์พระราชา 

“เกษตรทฤษฎี ใหม่”
น�ามาปฏิบัติใช้

รวมกลุ่มในชุมชน
เพิ่มควำมเข้มแข็ง
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชน	

ตามแนวพระราชด�าริ	บ้านลิ่มทอง

	 ชุมชนบ้านลิ่มทอง	อ.นางรอง	จ.บุรีรัมย์		

	 ๐8	9846	566๐

การเดินทาง

เด็กๆ คิดว่ำตัวเอง
จะช่วยเหลือชุมชนหรือ

สังคมรอบๆ ตัว 
ได้อย่ำงไรบ้ำงนะ?

ภูมิปัญญาต่างๆ	จากผู้ใหญ่ถูกส่งต่อสู่เยาวชนในชุมชน	

มีการตั้ง “กลุ่มลูกลิง”	ขึ้น	เพื่อให้เด็กๆ	เห็นถึง
ความส�าคัญของความสามัคคี	ร่วมแรงร่วมใจในชุมชน	

การอนุรักษ์ธรรมชาติและส�านึกรักบ้านเกิด	โดยกลุ่มลูกลิง

จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของชุมชนสม�่าเสมอ	

ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
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ย�่ำตำม
รอยเท้ำสัตว์น้อยใหญ่
ในป่ำอนุรักษ์ 
 โครงกำรสวนสัตว์เปิดป่ำภูเขียว 

(สวนสัตว์ธรรมชำติภูเขียว) จ.ชัยภูมิ

	 เมื่อนานมาแล้ว	พระราชาและพระราชินีนั่งเฮลิคอปเตอร์ผ่านผืนป่าแห่งนี้	ได้เห็น

ความอุดมสมบูรณ์	และสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	จึงได้ให้อนุรักษ์ป่าและ

พันธุ์สัตว์ป่าเอาไว้	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเป็นสวนสัตว์เปิดป่าภูเขียว	โดยสร้างความ

เข้าใจกับชาวบ้านรอบพื้นที่	และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้อยู่ดีกินดี	จะได้

ไม่บุกรุกท�าลายป่าและล่าสัตว์ป่า	ปลูกจิตส�านึกให้หวงแหนป่าไม้และสัตว์ป่าไว้ให้ลูกหลาน	

	 พระราชินีสานต่อความคิดของพระราชาในการปลูกป่าในใจคนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ	

ให้น�าพันธุ์สัตว์ป่าจากพื้นที่ต่างๆ	มาปล่อยและเพาะพันธุ์ขยาย	ชาวบ้านรอบพื้นที่

น�าเครื่องมือล่าสัตว์มามอบให้พระราชินี	พร้อมให้สัญญาว่าจะไม่ล่าสัตว์และท�าลายป่า
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ป่าภูเขียว	สูงจากระดับน�้าทะเล	๑,๐๐๐	เมตร	

	เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์	๑	ใน	๕	ของไทย
6๕



				นกยูง

		กระซู่					

		ช้างป่า

		หมูป่า

	เก้ง
	กวาง

...ว่าสัตว์ป่า
ชนดิไหนใกล้สูญพันธุ์ 
แล้วท�าไมสัตว์ป่า

บางชนดิถึงสูญพันธุ์ล่ะ?

บนพื้นที่ราบสูงอันกว้างใหญ่	สลับกับป่าสนเขา	

ป่าเต็งรัง	ป่าเบญจพรรณ	และป่าดงดิบ	ทุ่งหญ้า

และลานหินของสวนสัตว์เปิด	จะได้พบสัตว์

อะไรบ้าง

แผนผัง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูเขียว-ทุ่งกะมัง

เขื่อนจุฬำภรณ์

...รู้หรือไม่...?

เรือนพัก EU

จุดส่องสัตว์

จุดส่องสัตว์

จุดกำงเต็นท์

จุดกำงเต็นท์
โป่งสัตว์, ผีเสื้อ

หน่วยฯ บำงม่วง

จุดชมวิว

พื้นที่ส�นักงำน

บึงกระท่อมเป็ดแดง
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		ชะนี
		นกหัวขวาน	

			นกกระเต็น	

ท�าไมสัตว์
ถึงชอบกินดินโป่ง

กันนะ?

หญ้าระบัด 
หมายถึง 

หญ้าแบบไหนกัน?

เขตอนรุักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
ภูเขียว-ทุ่งกะมัง ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่	
เป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญของสัตว์กินพืช	

มีการจัดท�าดินโป่งในบริเวณทุ่งกะมัง

เพื่อให้สัตว์มากินดินโป่ง	และเผาแปลง

ทุ่งหญ้า	เพื่อให้เกิดหญ้าระบัดเป็นอาหาร

ของเก้ง	กวาง	ในช่วงฤดูแล้ง

อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ

	นกเงือกสีน�้าตา
ล

			เสือดาว

		เสือโคร่ง	

		หมีควาย	

		กระทิง

จ.ชัยภูมิ

อ.ภูเขียว

อ.คอนสำร อ.ชุมแพ

ท
ล

.๒
๐๑

ทล.๒๐๕๕

บ.ทุ่งลุยลำย

ทุ่งกะมัง

เรือนที่ประทับ

จุดส่องสัตว์

ลำนเฮลิคอปเตอร์

หน่วยฯ ศำลำพรม

หน่วยฯ บำงม่วง
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สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า	สร้างแหล่งอาหารและแหล่งน�้าให้สัตว์ป่า	

สร้างร่มเงาให้สัตว์ป่าอาศัย	เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า	

ที่นี่...มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เรื่องป่าภูเขียวและสัตว์ป่าด้วยนะ

สามารถไปท่องเที่ยวได้ทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับ	โดยเสียค่าตั๋วผ่านด่าน	

และแบบพักค้างแรม	หากต้องการพักค้างแรมต้องท�าหนังสือขออนุญาต

ล่วงหน้า	๑๕-๓๐	วัน	สอบถามข้อมูลได้ที่	:	ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	โทร.	๐	๒๕6๑	4๒๙๑-๓	ต่อ	7๑๑	

เปิดให้เข้าชมเวลา	๐๘.๐๐-๑๕.๐๐	น.	และปิดให้เข้าชม	๓	เดือน	(ก.ค.-ก.ย.)

ท�าแอ่งน�้าเทียม

ส�าหรับสัตว์ขนาดเล็ก		

ท�าบ่อปลัก

ส�าหรับสัตว์ป่า		

บ่อปลัก
มีไว้ท�าไม
กันนะ 

สถานน่ีาแวะ….
สถานเีพาะเลี้ยงสัตว์

ป่าภูเขียว

พี่ๆ	เจ้าหน้าที่มุ่งมั่นพิทักษ์

รักษาป่าและสัตว์ป่า	ไม่ให้ 

คนเข้าไปบุกรุกท�าลาย	

ท�าทุ่นเทียม

นกน�้า
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โครงการสวนสัตว์เปิดป่าภูเขียว	(สวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว)	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ส�านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

	 ทุ่งกะมัง	จ.ชัยภูมิ	

	 www.rdpb.go.th	

	 ทุ่งกะมัง	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	 การเดินทาง

ประโยชน์
ที่เกิดจาก

สวนสัตว์ธรรมชาติแห่งนี้

รักษาพันธุ์

สัตว์ป่า

รักษา

ต้นน�้าล�าธาร

อย่างล�าน�้าพรม	

เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย

ของไทยและต่างประเทศ

เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้

และสัตว์ป่า

ปลูกจิตส�านึก

ให้ชาวบ้าน

และเยาวชน	

รักและหวงแหนป่า

สัตว์ป่า

เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางธรรมชาติ

ให้แก่นักเรียน	นักศึกษา	

ประชาชน	

เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์ป่า

ไม่ให้สูญพันธุ์

รักษา

ป่าไม้

..Good..
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หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

“The King’s Journey” Learning Passport

สร้างสรรค์โดย 

ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์  ๐ ๒๖๑๙ ๑๘๑๑

เว็บไซต์ www.qlf.or.th

วิเคราะห์เนื้อหา

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�าปี ๒๕๕๘

ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์    

หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์

ผลิตงานโดย

บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ากัด 

กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

จ�านวน  พิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม





๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง

สร�างสรรค�โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิชัยพัฒนา

จัดพิมพ�โดย




