
  

  

 

  

  

  

 

  



  

  

 

  

  

  

 

  





  

  

 

  

  

  

 

  







ต้องยอมรบัว่า เกดิเป็นคนไทยนัน้แสนจะโชคดี  เพราะเมือ่มปัีญหา  

เราก็มีพระราชา ที่ทรงคิดหาทางแก้ไขอยู ่ เสมอ เมืองไทย 

จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ ท่ีมีในหลวงรัชกาลท่ี 9  

เป็นครูของแผ่นดิน

หากอาศยัอยูบ่นผนืแผ่นดนิไทย ไม่ว่าจะเป็นชนชาตใิด ซ่อนตวัอยู่

แห่งหนต�บลไหน ยากล�บาก หรอืทรุกนัดารเพยีงใด พระองค์จะ

เสดจ็พระราชด�เนินไปหา เพือ่ชีแ้นะแนวทางแก้ไขในทกุเรือ่ง ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของ ดิน ฟ้า ป่า ฝน น�้า ความยากจน ความแตกแยก 

และปัญหานับหมื่นนับแสน จนเกิดเป็นโครงการในพระราชด�ริ 

ทั้งขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ มากมายกว่า 4,000 โครงการ

ศาสตร์พระราชา หรือค�สอนของพระองค์ จึงเปรียบเสมือน

วิชาของพ่อ ที่ช่วยพัฒนาให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

และยัง่ยนื คอืของขวญัล�า้ค่าและกลายเป็นต�ราของแผ่นดนิไทย 

ตราบชั่วนิรันดร์

น้อมส�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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สืบสานต�นานเรือ สร้างสรรค์ต�นานไทย

หากไม่นบัเทศกาลลอยกระทง หนึง่ในประเพณทีางน�า้ทีค่นไทยคุน้เคยมากทีสุ่ด ก็คอืกระบวนพยหุยาตรา
ชลมารค ซึง่จะมเีรอืหลวงเคลือ่นขบวนไปตามแม่น�า้เจ้าพระยา ฝีพายแต่งชุดเตม็ยศ เวลาพายเป็นจงัหวะ
จะโคน สอดประสานพร้อมเสียงเห่เรือซึ่งดังกึกก้องทั่วท้องน�้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์ประมุขไทย 

ความจริงแล้วกระบวนพยุหยาตราเป็นประเพณีโบราณ ทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่ครัง้กรงุศรอียุธยา จวบจน  
ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 จึงหยุดชะงักไป ด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ
สภาพการเมืองการปกครองในห้วงเวลาน้ัน ผ่านมาจนถึงสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นคุณค่า
ของประเพณีเห่เรือนี้ เพราะถึงจะโบราณแต่ก็สะท้อนความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

ในปีพ.ศ. 2495 พระองค์ ได้เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บเรือพระราชพิธีที่คลองบางกอกน้อย ทรงทอดพระเนตร
เหน็เรอืหลายล�า อยูใ่นสภาพช�ารดุทรดุโทรม จึงมพีระราชด�าริให้ฟ้ืนฟเูป็นการถาวร โดยชีใ้ห้เหน็ว่าถงึจะ
จดังานแห่เรือบ่อยขึน้ กไ็ม่ได้สิน้เปลอืงอะไรนกั เนือ่งด้วยฝีพายกใ็ช้ก�าลงัของทหารเรอื ซึง่ปกตจิะฝึกซ้อม
กันอยู่แล้ว เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งตัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตลอด แต่ที่เป็นประโยชน์
มากทีส่ดุคอืประชาชน จะได้เหน็เรือพระราชพธิต่ีางๆ ทีส่วยงามและทรงคณุค่าทางศลิปะ รวมทัง้ยงัเป็น
โอกาสอันดีที่เรือจะได้รับการดูแลรักษาให้คงสภาพดีอยู่เสมอ

การจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลท่ี 9 เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 เพ่ือฉลองปีมหามงคล 
25 พทุธศตวรรษ และพ.ศ.2502 ในหลวงรชักาลท่ี  9  ทรงเสดจ็ฯ ถวายผ้าพระกฐนิ ณ วดัอรณุราชวราราม 
ถึงจัดเรือได้เต็มขบวน นอกจากนี้ยังโปรดฯ ให้มีการต่อยอดและพัฒนาศิลปะเรืออยู่เสมอ มีการจัดสร้าง 
เรือนารายณ์ทรงสบุรรณ รชักาลท่ี 9  ซึง่ถอดแบบจากเรอืพระทีน่ัง่ล�าเดมิทีช่�ารดุเสยีหาย เหลอืเพยีงโขนเรอื 
ที่เป็นรูปพระนารายณ์ประทับอยู่บนหลังของพญาครุฑ ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่นี่ ยังมีการจัดขบวนเรือหลวง
ออกแสดงในช่วงท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(เอเปก 2003) เมือ่พ.ศ. 2546 ท�าให้ชาวโลกได้ประจกัษ์ถงึภมูปัิญญาของชาตไิทยทีส่ัง่สมมานานหลายร้อยปี

ท้ังหมดนีก้เ็พราะในหลวงรชักาลท่ี 9 ทรงตระหนกัดว่ีาประเพณวีฒันธรรมคอืรากเหง้าของความเป็นชาติ 
ดังเช่น พระราชด�ารัสที่ว่า “อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา 
และกรงุเทพฯ แล้วประเทศไทยกไ็ม่มคีวามหมาย” จงึเป็นสาเหตสุ�าคญัทีโ่ปรดฯ ให้รือ้ฟ้ืนประเพณสี�าคญั
มากมาย เพื่อให้คนไทยได้ภาคภูมิใจว่าประเทศนี้อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และสมควรที่จะ
ต้องสืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังไปอีกนานแสนนาน
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“นารายณ์ทรงสุบรรณ ผาดผายผนัผ่องโสภี ด่ังครุฑยุดนาค ี
แบกจักรีโบกบินบน” เรื่องราวของเรือพระราชพิธี ที่ใช้ใน
กระบวนพยุหยาตราชลมารค มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง
ปัจจุบัน ได้ถูกบอกเล่าเอาไว้อย่างละเอียดและน่าสนใจ
ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งเดิมเป็นอู่เก็บเรือพระราชพิธี และ 
อยู่ในการดูแลของส�านักพระราชวังและกองทัพเรือ จนวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรเรือพระราชพิธีต่างๆ ที่ 
ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งให้รักษาเรือและโรงเรือมากข้ึน รัฐบาลจึงได ้
มอบหมายให้กรมศลิปากรและกองทัพเรอืเข้ามาดแูลซ่อมแซม 
รักษา และจัดท�าทะเบียนเรือพระราชพิธีต่างๆ จนสามารถ

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเรอืพระราชพิธี

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

น�ามาใช ้ ได ้ อีกคร้ังในป ีพ.ศ.2502  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 
ทรงเสด็จพระราชด�าเนนิถวายผ้าพระกฐนิ 
โดยกระบวนพยหุยาตราชลมารคขึน้ใหม่ 
เป็นครั้งแรก นับเป็นการฟื้นฟูจารีต
ประเพณีที่ห่างหายไปนาน 

และเนือ่งในโอกาสครบ 100 ปี  แห่งการ
สถาปนาพพิธิภณัฑสถานในประเทศไทย 
พ.ศ.2517  อูเ่กบ็เรอืแห่งนีจ้งึได้รบัการ
ยกฐานะให้เป็น พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
เรอืพระราชพิธี ในปีเดียวกันเพื่อเปิดให ้



เรอืพระราชพธิทีีจ่ดัแสดงและเกบ็รักษาไว้ในพพิธิภณัฑ์

เรอืพระทีน่ัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รัชกาลที ่9 

กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและส�านักพระราชวังได้จัด 
สร้างขึน้เพือ่น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รชักาลที ่9 เนือ่งในพระราชพิธกีาญจนาภเิษก ทีพ่ระองค์ทรง
ครองราชสมบติัครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 

เรอืพระทีน่ัง่สพุรรณหงส์ 

มีแต่ตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่องค์ปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ 
ในสมัยรัชกาลที่ 6 แทนล�าเดิมในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็น 
เรอืพระทีน่ัง่ชัน้สงู ใช้เป็นทีป่ระทบัของพระมหากษตัริย์และ
พระราชนีิเท่านัน้ บางคร้ังโปรดฯ ให้เป็นเรือทรงผ้าไตร หรอื
ผ้าทรงสะพกัพระพทุธรปูหรอืพานพุม่ดอกไม้

เรอืพระทีน่ัง่อนนัตนาคราช

สร้างขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลที ่6 แทนล�าเดมิทีส่ร้างในสมยัรชักาล
ที ่3 ใช้เป็นทีป่ระดิษฐานพระพุทธรปูส�าคญั หรอืผ้าพระกฐนิใน
กระบวนพยหุยาตราชลมารค

เนือ่งด้วยพืน้ทีจ่�ากดั จงึจดัแสดงได้ทัง้หมด 8 ล�า อีก 5 ล�า 
ฝากไว้ท่ีท่าวาสุกรี และ 38 ล�า เก็บรักษาไว้ที่กองเรือเล็ก
บรเิวณสะพานอรุณอมรนิทร์ด้านทศิตะวันตก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

ปากคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เปิดให้เข้าชม วันจันทร์-อาทิตย์  09.00-17.00 น. ปิดวันปีใหม่

และสงกรานต์    โทร. 0-2424-0004

ค่าธรรมเนียมเข้าชม

คนไทย 20 บาท / ต่างชาติ 100 บาท

ค่าถ่ายภาพ ภาพนิ่ง 100 บาท 

ถ่ายวิดิโอ 200 บาท

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมเพื่อศึกษา
เรื่องราวของเรือพระราชพิธีได้อย่าง 
ลกึซึง้ โดยจดัแสดงเรอืพระราชพธิต่ีางๆ 
ทัง้ บลัลังก์บุษบก บลัลงัก์กญัญา รวมทัง้ 
สิ่งของเครื่องใช้ เคร่ืองแต่งกายของ
เหล่าฝีพายในต�าแหน่งต่างๆ มีการ
จ�าลองกระบวนพยุหยาตราชลมารคให้
ได้เห็นภาพอย่างชัดเจน 
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บุขันลงหิน คืออาชีพเก่าแก่ที่ท�ากันในครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีอยู่ร้อยกว่า
ครอบครัว และตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกเดียวกัน ชาวบ้านนิยมน�าขันลงหินมาใส่
น�า้ดืม่เพราะจะเยน็ชืน่ใจ หรอืใส่ข้าวสวยส�าหรบัตกับาตร จนเมือ่ครัง้กรงุศรอียธุยา
แตก จึงมีการอพยพมาตั้งหลักแหล่งกันที่บางล�าพู ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ริมคลอง
บางกอกน้อย จนกลายเป็นชื่อของชุมชนในปัจจุบัน 

เม่ือก่อนชมุชนบ้านบุ มีการท�าขนัลงหนิอยู่หลายครอบครัว ส่งขายทัง้ในฝ่ังพระนคร
และฝ่ังธน แต่เนือ่งจากการท�าขันลงหนิน้ันค่อนข้างยุ่งยาก เริม่จากการใช้โลหะผสม 
แล้วใช้ฝีมอืของช่างตแีผ่โลหะให้แบน ขึน้รูปเป็นขนั แล้วน�ามาขดัผิวให้เรยีบเกล้ียง
ด้วยหนิ ก่อนทีจ่ะส่งไปเขยีนลายทีแ่ปดริว้อกีท ีต้องใช้ทัง้เวลาและความประณีตใน
ฝีมือช่างเป็นอย่างมาก จึงมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีแต่เชื้อพระวงศ์ หรือข้าราชการ
ระดับสูงเท่านั้นที่จะซื้อได้ 

บ้านบุ ชุมชนท�ขันลงเงิน 
มรดกแผ่นดนิ ท่ีเดยีวในเมอืงไทย
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วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

เดมิช่ือวดัทอง สนันษิฐานว่าสร้างตัง้แต่สมัยอยธุยาตอนปลาย 
มเีรือ่งเล่ากนัว่าพระยาตาก (หรอืพระเจ้าตากสนิมหาราช) ใช้วดั
เป็นทีป่ระหารเชลยศกึพม่าจากค่ายบางแก้ว ต่อมารชักาลที ่ 1 
โปรดให้สถาปนาส่ิงก่อสร้างภายในวดั แล้วพระราชทานนามว่า 
วดัสวุรรณาราม พระอุโบสถมคีวามงดงามโดยเฉพาะจิตรกรรม
ฝาผนงั ส่วนพระวหิารนัน้สร้างในสมยัรชักาลที ่4 

เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

ตลาดน้อย  

เขตสัมพนัธวงศ์ กรงุเทพฯ 

ชมุชนกฎุจีนี 

เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ  

ชุมชนบ้านบุ

ริมคลองบางกอกน้อย 

ข้างวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

และเม่ือมเีทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามา ความ
นิยมเร่ิมหดหายลงไป จึงเหลือเพียง
โรงงานของตระกูลเจียมแสงสัจจา 
ตระกูลเดียวในชุมชนน้ี ภายใต้การน�า
ของคุณเมตตา เสลานนท์ที่ ยั งคง
อนุรักษ์อาชีพดั้งเดิม ท่ีสืบทอดมาจาก 
รุ่นบรรพบรุุษเอาไว้ไม่ให้สญูหายไป  โดยม ี
คุณป้าคุณลุงที่ยังมีใจรักนั่งสร้างสรรค์
ผลงานชิ้นเอก เพื่อเป ็นมรดกของ
แผ่นดิน ภายในโรงงานเจียมแสงสัจจา 
มขีนัลงหินสวยงามมากมายต้ังโชว์ไว้ให้ 
ช่ืนชมโดยเฉพาะขนัลงหนิลายน�า้มะลวิลัย์ 
ขนาด 11 นิ้ว งานหัตถกรรมช้ินเอก  
ถือเป็นขันลงหินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
มีให้ดูที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น 

ตลาดไร้คาน หรือตลาดสุวรรณาราม(วัดทอง)

เป็นแหล่งค้าขายของคนจีนในย่านบางบุ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 
80 ปี เนือ่งมาจากโครงสร้างทีไ่ม่มคีาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ เมือ่มี
ตลาดภายนอกเกดิขึน้มากมาย ท�าให้เหลอืเพยีง 4- 5 ร้าน ทีเ่ปิด
ขายของ ปัจจบุนัได้ปรับให้เป็นตลาดท่องเท่ียว ซึง่จะเปิดขาย
เฉพาะวนัเสาร์-อาทติย์ ที ่ 1 และ 3 ของทกุเดอืน ตัง้แต่เวลา 
09.00-15.00 น. โดยจะมทีัง้ของกิน ขนมโบราณ ผลติภณัฑ์จาก
ธรรมชาต ิและการแสดงของเดก็ในชมุชน

ที่เที่ยวในชุมชนบ้านบุ
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พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 

จากสถานีรถไฟธนบุรี สถานีรถไฟ
สายใต้แห่งแรกของไทย ที่สร้างตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อถูกระเบิดลงในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้มีการสร้าง
อาคารสมยัใหม่ ทีม่สีถาปัตยกรรมก่ออฐิ
แบบวกิตอเรยีน โดยมหีอนาฬิกาตัง้เด่น

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ กรุงเทพมหานคร

เป็นเอกลกัษณ์ พ.ศ.2546 การรถไฟได้ยกกรรมสทิธิท์ีด่นิและ
สิ่งปลูกสร้างให้กับคณะแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา จึงได้รับการบูรณะให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ และได้รับชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นจะแบ่ง
เป็นห้องต่างๆ มากมาย ทีจ่ะบอกเล่าประวตัคิวามเป็นมาของ
โรงพยาบาลศิริราช ประวัติของสถานีรถไฟ เรื่องราวเกี่ยวกับ
การเรียนการแพทย์ รวมทั้งวิถีชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

เปิด วันจันทร์ และวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.    
ปิดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาบัตร ผู้ใหญ่ 150 บาท/ต่างชาติ 300 บาท 
เด็กไม่เกิน 18 ปี 50 บาท (รายได้ทั้งหมดเข้าศิริราช)

2  ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  

โทร. 0-2419-2601, 0-2419-2618-9
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ท่ามหาราช

คอมมนูติีส้ดุเก๋รมิแม่น�า้เจ้าพระยา ท่ีใช้กลุม่อาคาร
พาณิชย์แบบดั้งเดิม เป็นแหล่งแฮงก์เอาท์ ให้คน
มากิน ดื่ม ช้อป มี  Riverside Walk ให้เดินเล่น 
หรือนั่งชิลริมแม่น�้าได้อย่างเพลิดเพลิน

1/11 ตรอกมหาธาตุ ถ.มหาราช เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ

โรงรถจักรธนบุรี

หรือโรงซ่อมรถไฟ สถานีรถไฟบางกอกน้อย 
ใช้เฉพาะซ่อมรถจักรไอน�้าเพียงอย่างเดียว ต่อมา
เมื่อมีรถจักรดีเซลเข้ามาแทนที่  จึงปรับมาเป็น
โรงซ่อมรถจักรดีเซลท่ีดีที่สุดแห่งหนี่งของไทย 
และยังคงเก็บรักษารถจักรไอน�้าเอาไว้ เพ่ือน�ามา
ใช้ในงานเทศกาลส�าคัญๆ สามารถเดินชมหรือ
ถ่ายรูปได้เฉพาะในส่วนด้านนอก แต่ต้องใช้ความ
ระมัดระวัง

นั่งเรือล่องคลองบางกอกน้อย 

ชมกิจกรรมรมิคลอง บ้านไม้โบราณ สวนผัก ผลไม้ 
รวมทัง้วดัวาอารามต่างๆ ทีต่ัง้อยูร่มิน�า้ และมคีวาม
ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดสุวรรณาราม 
วัดสุวรรณคีรี  วัดศรีสุดาราม ฯลฯ

หลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม 

พระประธานในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เฉียดผ่าน
พระอุโบสถของวัด จึงต้องมีการร้ือด้านหน้าออก
ไปหนึ่งห้องจึงท�าให้โบสถ์มีขนาดเล็กลง ชาวบ้าน
จึงพากันเรียกว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อย 

095 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ
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จาก ‘นครนายก’ สู่ ‘นครนาสมบูรณ์‘

ถึงจะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์อย่างที่ใครๆ คิด ค�าว่านครนายกที่หลายคนเข้าใจว่า 
หมายถงึนายกรฐัมนตรี ความจริงแล้วมาจากความแห้งแล้งของพ้ืนที ่ปลูกข้าวไม่ค่อยขึน้ ปลูกพืชอย่างอืน่ 
ก็ไม่ค่อยรอด จนทางการต้องยกภาษีที่นาให้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงสังเกตว่า ท่ีน่ีมีปริมาณน�้าไหลผ่านสูงถึง 1,540 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป ี 
ทว่าน�้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์กลับถูกปล่อยลงสู่ทะเลโดยเปล่าประโยชน์ จึงรับส่ังให้กรมชลประทาน 
สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน�้าให้ชาวบ้านไว้ใช้ยามขาดแคลน และเพื่อป้องกันอุทกภัยที่มักเกิดขึ้น
เวลาเข้าหน้าฝน ตลอดจนใช้ส�าหรับระบายน�า้เพื่อชะล้างความเป็นกรดของที่ดินในแถบนี้

ระหว่างนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯ มาเยี่ยมราษฎร เพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง  
รวมทัง้ก�าชบัชาวบ้านว่าไม่ให้ขายทีด่นิเป็นอนัขาด โดยตรัสด้วยพระราชอารมณ์ขนัว่า เมือ่สร้างเขือ่นเสร็จ 
ก็จะโปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อจังหวัดจาก ‘นครนายก’ เป็น ‘นครนาสมบูรณ์’ แทน

โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ใช้เวลาศึกษานานถึง 7 ปี ถึงได้เริ่มก่อสร้างในพ.ศ.2544 เนื่องจาก
พระองค์ทรงตระหนกัดว่ีา การสร้างเขือ่นแต่ละครัง้หมายถงึการใช้งบประมาณแผ่นดินมหาศาล ยงัไม่รวม 
ไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติในละแวกนั้น จึงใส่พระทัยกับ 
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสถานที่ โดยย�้าว่าต้องไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติหรือ 
ป่าสงวนแห่งชาติ รวมไปถึงบ้านเรือนราษฎร เพราะเขื่อนนี้มีไว้เพ่ือบรรเทาความทุกข์ ไม่ใช่เพ่ือสร้าง
ความเดือดร้อน หรือแม้แต่ขนาดของเขื่อนก็ต้องเก็บน�้าไม่ต�่ากว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับเป็น
ปริมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว

เขื่อนสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในสิบปีกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาพ้ืนที่เก็บน�้าสมัยใหม่ของไทย 
เพราะถึงจะห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 100 กิโลเมตร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใดๆ ทั้ง
ยังมีการน�าเทคนิคและวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้อย่างลงตัว เช่น แทนที่จะใช้คอนกรีตธรรมดา 
ก็โปรดฯ ให้น�าคอนกรีตไปบดอัดกับกากถ่านหินจนมีความทนทานสูง สามารถรองรับเขื่อน 
ที่มีความสูงถึง 93 เมตร และยาวกว่า 2.5 กิโลเมตรได้อย่างมั่นคง ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ เมื่อสร้าง 
เสร็จก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที ผลผลิตในเรือกสวนไร่นาเจริญเติบโตเต็มที่รวมทั้งยังต่อยอด 
ไปสู ่การจัดพ้ืนท่ีเพาะพันธุ ์สัตว ์น�้า และสถานที่ท ่องเที่ยวเพื่อรองรับผู ้คนจากทั่วทุกสารทิศ 
ท้ังหมดนี้ก็เพราะพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใส่พระทัยเร่ืองน�้าอย่างจริงจัง และ 
ไม่ได้มองปัญหาเพียงเฉพาะหน้า แต่พระองค์ทรงคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาว ท�าให้ท่ีนี่กลายเป็นนคร                      
นาสมบูรณ์อย่างแท้จริง
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ปัญหาของประชาชนชาวไทย คือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9  
ไม่เคยนิ่งเฉย ส�าหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู ่ในแถบลุ ่มน�้า
นครนายกนัน้ นอกจากปัญหาเรือ่งดนิเปรีย้ว ท�าให้การเกษตร
ไม่ได้ผลแล้ว ปัญหาใหญ่กค็อืปัญหาอทุกภยั เพราะนครนายก
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ระดับน�า้ใต้ดินต�่า จึงมีปัญหาขาดแคลนน�า้
ในช่วงหน้าแล้ง แต่กลับมีปัญหาน�้าท่วมหนักในช่วงหน้าฝน 
เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียงน้อยท�าให้ระบายน�า้ออกได้ช้า 

เขื่อนขุนด่านปราการชล หรือเข่ือนคลองท่าด่านเดิม คือ
ทางออกของการแก้ปัญหา ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชด�าริให้กรมชลประทาน พจิารณาสร้างโครงการเข่ือน 
เก็บกักน�้าคลองท่าด่านอย่างเร่งด่วน เนือ่งจากอ่างเกบ็น�า้ 
อยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ในลุ่มน�้านครนายก ลุ่มน�า้ย่อย 

เขือ่นขนุด่านปราการชล  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ริ

อ.เมือง จ.นครนายก



ของลุม่น�า้บางปะกง สามารถเป็นแหล่ง
กักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์แก่ราษฎร
ทางตอนล่างได้เป็นจ�านวนมาก และ
ครอบคลุมหลายพื้นที่ ท�าให้มีน�้าใช้
ท�าการเกษตร อุปโภค บรโิภค รวมทัง้
เพ่ือการอุตสาหกรรม และบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครนายก
และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี 
และทรงพระราชทานช่ือว่า เขือ่นขนุด่าน 
ปราการชล เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 
พ.ศ.2549 และนับเป็นเขื่อนคอนกรีต  
อดับดทีย่าวทีส่ดุในโลก

กิจกรรมท่องเที่ยวรอบเขื่อน

ปากประตรูะบายน�า้ของเขือ่น

เป็นท่ีเล่นน�า้ พายเรอืคายคั ล่องห่วงยาง ปิกนกิ นัง่รบัประทาน
อาหาร ของคนในท้องถิน่และนกัท่องเทีย่ว โดยมภีาพมมุสูงของ
ประตูน�า้เขือ่นคอนกรตีท่ียาวทีส่ดุในโลก เป็นฉากเบือ้งหลงั

พระต�หนกัประทบั

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเหนอืสนัเข่ือน ใช้เป็นทีป่ระทบัของในหลวง
รชักาลที ่9 และพระบรมวงศานวุงศ์ เวลาเสด็จมาทรงงานทีน่ี่ 
สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์และสันเขือ่นได้จากมมุสูงกว้างไกล
สดุสายตา เปิดให้ขึน้ไปชมเฉพาะวันเสาร์ อาทติย์ เท่านัน้

น่ังรถบรกิารชมสนัเขือ่น 
หากอยากรู ้ประวัติความเป็นมาของเขื่อนอย่างละเอียด 
แนะน�าให้นั่งรถบริการเที่ยวชม พร้อมผู้บรรยาย ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที นอกจากจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของ                                                
สนัเขือ่นเขาแบบประหยดัแรงเดินแล้ว ยงัท�าให้เราได้ส�านกึใน
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชน                
ชาวไทย มีให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด                                                                           
นกัขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา 09.30-17.00 น. คนละ 30 บาท

ล่องเรอืชมธรรมชาติรอบเขือ่น 

ส่วนใครท่ีไม่ถนัดกิจกรรมผจญภยั ก็สามารถล่องเรือชมเขือ่น 
สมัผสัภาพมุมกว้าง ด่ืมด�า่กับความงามของน�า้ตกผางามงอน 
น�า้ตกคลองคราม และน�า้ตกช่องลมได้ 

เขื่อนขุนด่านปราการชล

ม.2 บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง 

จ.นครนายก   

โทร. 0-3738-4334
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หากอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซ้ึงและครบวงจร 
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ คือสถานที่ๆ จะท�าให้ก้าวแรกของคุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นคง 

ใครจะเชื่อว่าเมื่อสิบปีที่แล้ว พื้นที่ 14 ไร่ตรงนี้ จะเป็นแค่ที่ดินรกร้างและแห้งแล้ง 
แต่ด้วยความมุง่มัน่ของปราชญ์ชมุชนอย่างคณุปัญญา ปลิุเวคนิทร์ หัวหน้าศนูย์ฯ ที่
ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปลุกปั้นอาณาจักรแห่งความพอเพียงและชีวิตที่ยั่งยืน โดยน�า
แนวคิดและทฤษฎีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ ดิน น�้า ป่า คน ตามแนว
พระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ส�าหรับทุกคน

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
อ.เมอืง จ.นครนายก



ภาคเหนือ

ขึน้เนนิเตีย้ เข้าไปท�าความรูจ้กัป่าเปียกกนัไฟ และฝาย ตามทฤษฎี 
ป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกเพือ่ใช้สอย ปลูกเพือ่กิน 
ปลูกเพือ่เป็นพลังงาน และสุดท้ายปลูกเพือ่อนรุกัษ์ดินและต้นน�า้ 

ภาคอีสาน

น�าเสนอเรื่องราวของข้าว หลักความคิดของธนาคารข้าว 
การสีข้าว การท�าปศสุตัว์ และแนวคิดในการท�าอาชพีเสรมิ

ภาคกลาง

เรยีนรูแ้ปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ ส�ารวจสวนสมนุไพรเพือ่น�ามา
ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์กบัชวิีตประจ�าวนั เส้นทางเครือ่งแกง  
อยู่อย่างคนติดดิน เรยีนรูว้ธิสีร้างบ้านดิน และแปลงสมนุไพรรปูคน 

ภาคใต้

พบกับคนเอาถ่านและคนมีไฟ ที่แสดงแนวคิดเร่ืองพลังงาน
ทดแทน การท�าน�า้มนัไบโอดเีซล แหล่งพลงังานราคาประหยดั

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 

98/1 ม. 2 บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง  อ.เมือง จ.นครนายก

ติดต่อท�กิจกรรมล่วงหน้า  

โทร. 0-3738-4049 (มีแบบครึ่งวัน และหนึ่งวัน)

เปิด ทกุวนั เวลา 08.00-17.00 น.

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ คือชื่อพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ท�าให้สัมผัส
ได้ถึงบรรยากาศเขียวชอุ่มร่มเย็นของสถานที่ นอกจากต้นไม้
เลก็ใหญ่นานาพรรณแล้ว พืน้ทีด้่านนอกได้จดัเป็นแปลงสาธติ 
แสดงแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ ของในหลวงรชักาลที ่ 9 ท้ังการ
จ�าลองทฤษฎแีก้มลงิ ทฤษฎแีกล้งดิน ทฤษฎอีธรรมปราบอธรรม 
กงัหนัน�า้ชยัพัฒนา เพือ่ให้เราได้เรยีนรูเ้รือ่งราวของผนืดนิและ 
ผืนน�้าตามแนวพระราชด�าริมากมาย โดยแบ่งเป็นภาคต่างๆ  
ของไทย ที่นี่จึงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้ได้สนุกรู้ 
และเพลดิเพลนิกับทกุกจิกรรม ด้วยการได้ลงมอืท�า
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เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

กลุม่สตรสีหกรณ์หตัถกรรม 

ผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  

อ.ปากพล ีจ.นครนายก  

โทร. 09-2 757-9377, 09-0007-1061

บ้านทุ่งกระโปรง  

อ.บ้านนา จ.นครนายก  

โทร. 09-8468-5499, 09-6889-0889 



22 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ จ.นครนายก

วัดหลวงพ่อปากแดง (วัดพราหมณี) 

หากต้องการสมหวังในเรื่องโชคลาภ หลวงพ่อปากแดง
พระประธานในอุโบสถ ท่ีประดิษฐานอยู่ในวัดพราหมณี 
วัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี คือท่ีพึ่งทางใจและเป็นที่เลื่อมใส
ของชาวนครนายกและจังหวดัใกล้เคียงทีเ่ดนิทางมาสักการะ
บูชากันอย่างไม่ขาดสาย ของไหว้ส�าคัญนอกจากกล้วยน�้าว้า 
หมาก พลู ดอกไม้แล้วยังมีน�้าแดง ท่ีทางวัดได้จัดเตรียมไว้
ให้พร้อมสรรพ หลังจากขอโชคลาภเสร็จแล้ว สามารถเดิน
จับจ่ายซ้ือของกินของใช้กลับบ้านท่ีตลาดต้องชม ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณด้านหน้าของวัด

ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 

โทร. 08-1384-8522, 0-3738-6166 

เปิด ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
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โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 

เป็นเขตทหารท่ียินดี
ต้อนรับประชาชนให้
เข้ามาสัมผัสวิถีแห่ง
ชายชาติทหาร โดย
มีกิจกรรมท่องเท่ียว

มากมาย ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อขนุด่าน พพิธิภัณฑ์ จปร. 
100 ปี ศาลาวงกลมประดษิฐานพระบรมรปูรชักาล 
ที ่5 วดัชะโงก และกจิกรรมท่ีท้าทาย เช่น พายเรือ 
เลื่อนข้ามล�าน�้า กระโดดหอสูง 34 ฟุต โรยตัวจาก
หน้าผาจ�าลอง หรือยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์

99 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 

ติดต่อท�กิจกรรมล่วงหน้า โทร. 0-3739-3185  

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

น�้าตกยอดฮิต

ใกล้กรุงเทพฯ  

วั งตะไคร ้  สาริกา 
นางรอง คือชื่อน�า้ตก
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ใกล ้
กรุงเทพฯ มากที่สุด 

น�้าตกน้อยใหญ่ไหลผ่านผาสูงลดหลั่นลงมาสู ่
ชั้นหินธรรมชาติที่รองรับ กลายเป็นแอ่งน�้า
ธรรมชาติให้สามารถสัมผัสสายน�้าใสไหลเย็นฉ�่า
ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอันเขียว
ชอุ่มได้ตลอดทั้งปี

อุทยานพระพิฆเนศ

สักการะพระพิฆเนศ 
เทพเจ้าแห่งความรู ้
และ ศิลปะ ท่ี เกิ ด 
จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง 
หลวงพ่อเณร หรือ 
พระราชพพิฒัน์โกศล 

เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ 
กรงุเทพฯ ทีต้่องการสร้างสถานทีป่ฏบิตัธิรรม โดยมี 
พระพฆิเนศองค์ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย มคีวามสงู 
ถึง 15 เมตร พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 108 ปาง และ
พระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศ ให้สักการะ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 

เปิด ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. 

อ่างเก็บน�้าห้วยปรือ   

ด้วยเป ็นเมืองแห่ง
สายน�้า เลยมีสถานที ่
ท ่องเที่ยวที่มีความ
เก่ียวพันกับน�้าหลาย
แห่ง และอ่างเก็บน�้า 
ที่ นี่ ก็ เ ป ็ น ห นึ่ ง ใ น

แหล่งท่องเท่ียวที่อยากให้ลองแวะมาเที่ยวชม  
แม้จะเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก แต่ก็มีทิวทัศน์
สวยงามตามธรรมชาติ มีน�้าตลอดปี และบริเวณ
รอบอ่างยังมีถนนลาดยาง สามารถปั่นจักรยาน 
หรือเดินเล่นกินลมชมแสงแรกแห่งวันได้อย่าง
งดงามอีกด้วย 

ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
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จุดเริ่มต้นของ 3 ด� แห่งแดนภูพาน

คร้ังหนึ่งระหว่างการเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน นักข่าวต่างประเทศได้กราบทูลถามในหลวง 
รัชกาลที่ 9 ถึงเหตุผลท่ีทรงพัฒนาชนบทเพราะต้องการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ใช่หรือไม่ พระองค์รับสั่ง
กลับทันทีว่า สิ่งที่ทรงต่อสู้ด้วยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ แต่เป็นความอดอยากหิวโหยของประชาชนต่างหาก

ด้วยต้องการบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงโปรดฯ ให้สร้างพระต�าหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการท�างานของพระองค์ในภาคอีสาน จะได้แก้ปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนั้นยังโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิเพือ่เป็นสถานทีท่ดลองแนวพระราชด�ารต่ิางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคณุภาพชวีติเกษตร เช่น 
การสร้างอ่างเก็บน�า้ไว้ในฤดแูล้ง การหาข้าวพนัธุด์ทีีเ่หมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ และอกีโครงการหนึง่ 
ซึง่ถอืเป็นไฮไลต์ของทีน่ี ่คอืการเลีย้งสตัว์ โดยพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางง่ายๆ ว่า ต้องแขง็แรง ทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม เลี้ยงง่ายไม่ต้องลงทุนสูง ไม่เช่นนั้นหากมีอะไรผิดพลาด เกษตรกรจะกลายเป็นหนี้  
จนเป็นที่มาของต�านาน 3 ด�าแห่งภูพาน ซึ่งประกอบด้วย ไก่ด�าภูพาน สุกรภูพาน โคเนื้อภูพาน 

ส�าหรับโคเนื้อภูพานนั้นปรับปรุงสายพันธุ์มาจากโคทาจิมะ ซึ่งได้ชื่อเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก โดยสมาคม
ผู้เลี้ยงโคเมืองโอซาก้า น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์โคคู่หนึ่งแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากนั้นได้
พระราชทานต่อให้กรมปศุสัตว์ทดลองผสมเทียม จนสามารถผลิตน�้าเชื้อได้ถึง 1,500 หลอด แล้วน�ามา
ฉดีให้โคทีน่ี ่กลายเป็นโคเนือ้ขนสดี�า ซึง่ทนทาน และมไีขมนัแทรกในกล้ามเนือ้สงู ปัจจบุนัเกษตรกรอสีาน
นิยมเลี้ยงกันแพร่หลาย เพราะต้นทุนไม่แพง ลูกก็ขายต่อได้ในราคาสูง แถมเนื้อก็อร่อย เป็นที่นิยมของ
คนทัว่ประเทศ ส่วนสกุรภพูาน เดมิในหลวงโปรดฯ ให้ชาวบ้านเล้ียงสุกรพันธุเ์หมยซาน ซึง่ได้พันธุม์าจาก
ประเทศจีน ภายหลงักรมปศสุตัว์ได้ศกึษาทดลองเพิม่เตมิ โดยน�าสายพันธุอ์ืน่ๆ ผสมด้วย เช่น พนัธุพ์ืน้เมอืง 
พันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ และพันธุ์แลนด์เรซ จนได้เป็นสุกรขนสีด�าที่เล้ียงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อส่ิงแวดล้อม 
ลูกดก เล้ียงลูกเก่ง และให้ปริมาณเน้ือแดงมากเมื่อน�าไปขุน ขณะที่ไก่ด�าภูพาน มีต้นก�าเนิดจาก 
ไก่สายพันธุ์จีน ด้วยความที่เลี้ยงง่าย ต้นทุนต�า่ และยังให้ราคาที่ดีกว่าไก่พันธุ์พื้นเมือง กรมปศุสัตว์จึงเริ่ม
ค้นคว้าวจิยัเรือ่ยมาจนได้พันธุไ์ก่ทีด่�าสนทิ คอื ขนด�า หนงัด�า แข้งด�า เนือ้เทาด�า และกระดกูเทาด�า สามารถ
ทนต่อโรคและสภาพอากาศร้อนได้ดีด้วย ที่ส�าคัญสารสีด�าที่อยู่ในตัวไก่ แท้ที่จริงคือสารเมลานิน ซึ่งเป็น
สารต้านอนมุลูอิสระ มฤีทธิช่์วยต่อต้านโรคมะเรง็และชะลอความแก่ จึงเป็นทีน่ยิมของผูบ้ริโภคอย่างมาก

จากแนวทางการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ท�าให้ความเป็นอยู่ของ 
ชาวอีสานดีขึ้น มีอาหาร มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวจนพ้นจากสภาพความหิวโหยอดอยาก 
ดังที่พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตั้งพระทัยไว้ทุกประการ
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ครัง้หนึง่ในหลวงรชักาลที ่9 ของปวงชนชาวไทย เคยสอนวชิา 
แห่งวิถีการด�ารงอยู่อย่างพอเพียง ฝากไว้ในห้องเรียนตาม
สถานที่ต่างๆ มากมายท่ัวทุกภูมิภาค ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ภพูานตามพระราชด�าริ เป็นอีกหน่ึงห้องเรียนท่ีทรงพระราชทาน 
ไว้ให้ชาวบ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมถงึการขาดแคลนน�า้ 
ในการท�าเกษตรกรรม และเติมเต็มองค์ความรู้ให้ชาวบ้าน
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
ปัจจบุนักลายเป็นพืน้ท่ีต้นแบบส�าคญัในการจัดการทรพัยากร
ป่าและน�้าให้กับอีกหลายพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการ
หนุนเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของภาคอีสาน จนเกิด
เป็นต�าราวิชาเฉพาะ 19 บทเรียน โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับ
ต�านาน 3 ด�า ที่เป็นเคล็ดไม่ลับแห่งเทือกเขาภูพาน

โครงการพระราชด�ร ิ ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานตามพระราชด�าริ 
บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมอืง จ.สกลนคร
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แหล่งท่องเที่ยวรอบโครงการ

1) เรยีนรู้ศาสตร์การจดัการป่าและพรรณไม้ เรียนรูแ้นวคดิ
การจดัการป่าเพ่ือการอนรุกัษ์ โดยให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
“การปลกูป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง” รวมไปถึงชนดิ
พรรณไม้ในพืน้ท่ีเทอืกเขาภพูานกว่า 300 ชนดิ ผลผลติจากป่า 
อาทิ เหด็ป่าทีกิ่นได้และกินไม่ได้ 185 ชนดิ และสมนุไพรใน
ป่าภพูาน 260 กว่าชนดิ

2) เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ ระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร 
เป็นเส้นทางเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติภายในพื้นที่ศูนย์
ศกึษาการพัฒนาภพูานตามพระราชด�าริ เพ่ือเป็นพืน้ทีใ่นการ
สร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัผูท้ีส่นใจเข้ามาเรยีนรูเ้กีย่วกบัธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ภายในเส้นทางมีการจัดท�าป้ายส่ือความหมาย
ไว้ตามจดุต่างๆ

3) นัง่รถรางชมพืน้ทีแ่ปลงเกษตรสาธติและปศสุตัว์ 3 ด�า 
แห่งภูพาน เรียนรู ้ระบบเกษตรบนแนวคิดวิถีพอเพียง 
ตามรอยพ่อ ชมการเพาะเลีย้งหมดู�า ไก่ด�า และโคเน้ือ 

4) อ่างเก็บน�า้ห้วยตาดไฮใหญ่ ชมความทัศนยีภาพของอ่างเก็บน�า้ 
และเรียนรู้แนวคิดการจัดการระบบน�้าเพื่อใช้ในการเกษตร
ของชมุชน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  

อันเนื่องมาจากพระราชด�ริ

บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง  

อ.เมือง จ.สกลนคร

โทร. 0-4274-7458-9

เปิด วันจันทร์-ศุกร์  

เวลา 08.30-16.30 น. 
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หากจะพูดถึงอีสานหลายคนคงคิดถึงความแห้งแล้ง ไร้สีสันแห่งชีวิต แต่ส�าหรับ
ชุมชนบ้านหนองส่าน หมู่บ้านเล็กๆ บนเทือกเขาภูพาน กลับมีช่วงเวลาที่ธรรมชาติ
ได้ออกมาเผยความงามโดยเฉพาะหน้าฝน ก้าวย่างสู่ฤดูการท�านา พื้นที่ป่าและ
ท้องทุ่งเต็มไปด้วยความเขียวขจี จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาของอีสานเขียวที่ชุ่มฉ�่า 
วิถีไทบ้านของคนในชมุชนมีการกนิอยูท่ีเ่รยีบง่าย แต่มากด้วยมนต์เสน่ห์ ผสมผสาน
วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ด้วยกลิน่อายของความเป็นท้องถิน่ของชาวอสีาน สือ่สาร
ผ่านอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล ที่หาได้จากในป่า และหัวไร่ปลายนา อาทิ เห็ด 
หน่อไม้ พชืผกัสวนครวั ลกูอ๊อด ปลา กุ้ง หอย เป็นต้น ลักษณะบ้านเรอืน มคีวามเป็น 
เครือญาติ คนในชุมชนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนจะได้
รับการต้อนรับการบายศรีสู่ขวัญจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้
กับแขกผู้มาเยือน เสมือนเป็นลูกหลานคนในชุมชน

ชุมชนบ้านหนองส่าน จ.สกลนคร
วถีิไทเทงิ ภู-นา-ป่า-คราม
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วิถีไทบ้าน  Real life Experience

การตัง้บ้านเรือนของคนในชมุชนมลัีกษณะเป็นคุม้บ้าน แต่ละหลัง 
อยูไ่ม่ห่างกนัมากนัก ส่วนใหญ่เป็นเครอืญาตกินั ถึงบางหลัง
มกีารปรบัเปลีย่นตามยุคสมัย แต่กยั็งพบรูปแบบดัง้เดิมได้อยู่ 
คือ การยกพื้นบ้านให้สูง และใช้ใต้ถุนบ้านเป็นพื้นที่เลี้ยงวัว 
แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการสร้างคอกวัวแยกออกจากตัวบ้าน  
คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา บางพื้นที่เริ่มท�าไร่นา 
สวนผสม รวมถึงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและเร่ิมหันมา 
เดนิตามรอยเศรษฐกจิพอเพยีง 

หนองส่านเป็นอีกหน่ึงชุมชนท่ียังคงวิถีวัฒนธรรมแบบ
ไทบ้านไว ้อย ่างเป ็นเอกลักษณ์ ชุมชนมีการจัดท่ีพัก
โฮมสเตย์ให้นักท่องเท่ียวได้ลองมาเรียนรู้วิถีกินอยู่ในแบบ
คนบ้านหนองส่าน และสามารถเดินชมวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยมีไกด์ท้องถิ่นน�าชม อาทิ ไหว้พระในวัดโพธิ์ชัย
หนองส่าน ชมยุ้งข้าวแบบเก่าซึ่งบางหลังมีอายุกว่าร้อยปี 
แวะชมการสานกระตบิข้าวและหวดข้าว ลักษณะของกจิกรรม
จึงไม่ตายตัว ข้ึนอยู่กับว่าในแต่ละวันชาวบ้านมีวิถีการ
ด�าเนินชีวิตอย่างไร ถือเป็นวิถีที่ไร้การปรุงแต่ง “Real life 
Experience” 

วิถีนาและเมนูอาหารพื้นบ้าน 

เป็นกจิกรรมเฉพาะช่วงฤดทู�านาเท่านัน้ 
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการ 
ท�านา ตั้งแต่กระบวนการถอนกล้าข้าว 
การด�านา และรอชมผลผลิตในปีถัดไป  
หลงัจากเสรจ็จากการด�านาจะได้ร่วมเกบ็
หาวัตถดุบิทีป่ลกูไว้ในพืน้ทีแ่ปลงนา อาทิ 
หน่อไม้ มะละกอ ผักสดๆ มาประกอบ
อาหารกินร่วมกัน เมนูเด็ดแห่งท้องทุ่ง
ที่น่าจะขาดไม่ได้คือ แกงหน่อไม้ ส้มต�า 
ปลาย่าง และข้าวเหนียว ปัจจุบันชาว
บ้านบางส่วนน้อมน�าแนวคิดศาสตร์
พระราชามาปรับใช้ในการท�าเกษตร
มากขึ้น โดยเฉพาะการท�าไร่นาแบบ
ผสมผสานเป็นการแบ่งพื้นที่ในการ
เพาะปลูกพืชเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
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วิถีป่า 

ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองส่านในอดีต มีความผูกพันและต้อง
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน 
ในแง่ของแหล่งอาหารและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ อีกหนึ่งกิจกรรม
ตามฤดูกาลที่น่าสนใจคือ การเข้าป่าเก็บเห็ด เรียนรู้ระบบ
นิเวศป่า ฟังเรื่องราวจากความทรงจ�าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของพื้นที่ป่าเทือกเขาภูพาน ซึ่งอดีตเคยเป็นสมรภูมิการต่อสู้
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ช่วงหน้าฝน
สภาพป่าเต็งรังภูพานจะเขียวขจี ถูกแซมสีสันด้วยดอกไม้
ป่านานาชนิด ภายในเส้นทางมีลานหินและลักษณะหินที่มี 
รูปร่างแปลกตา

วิถีคราม (ผ้าย้อมครามและการทอผ้าฝ้าย) 

ถือเป็นอีกหนึ่งความด�าที่ซ่อนอยู่ในวิถีชุมชนหนองส่าน และ
อีกหลายหมู่บ้านในแถบเทือกเขาภูพาน คราม (Indigo) เป็น
พชืตระกลูถัว่ คนสมยัก่อนนยิมปลกูไว้ตามหวัไร่ปลายนา เมือ่
อายคุรบ 3 เดอืนโดยประมาณ จะเกบ็เกีย่วต้นและใบมาแช่น�า้ 
1 คืน แล้วน�าไปหมักกับปูนขาว เพื่อให้สีครามจับกับเนื้อปูน 
การผสมเนื้อครามส�าหรับย้อมในแต่ละพื้นท่ี จะมีสูตรที ่
แตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาของแต่ละที่ แต่ที่ขาดไม่ได้
คือน�้าด่างจากถ่าน และน�้ามะขามเปียก ก่อนน�าผ้าไปย้อม  
การมัดผ้าเพ่ือให้เกิดลวดลายต่างๆ ถือเป็นความสร้างสรรค์
ของกิจกรรม เพราะเมื่อล้างออกมาแล้วจะได้ศิลปะแบบไหน 
ก็ต้องมารอลุ้นอีกที ระหว่างการย้อมควรให้มือสัมผัสกับ 
เนื้อผ้าโดยตรง จะท�าให้สีติดผ้าได้ดียิ่งขึ้น ที่บ้านหนองส่าน 
นยิมย้อมครามกนัตามบ้าน และน�าผ้ามาฝากขายทีก่ลุม่ภคูราม 
และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมกับกลุ่มไทเทิงภูผ้าคราม ซึ่งเป็น
หมูบ้่านใกล้เคยีง เพือ่เรยีนรูก้ารทอผ้าฝ้ายต้ังแต่กระบวนการ 
อิ้วฝ้าย หรือ หีบฝ้าย การดีดฝ้าย ไปจนถึงการทอ ผ้าฝ้าย
ย้อมครามจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีที่เป็นเอกลักษณ์
ของบ้านหนองส่าน

ชุมชนบ้านหนองส่าน 
ติดต่อชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน 
Ban Nongsan 

28 ม.11 ต.โคกภู เทศบาลนครสกลนคร 

อ.ภูพาน จ.สกลนคร  

โทร. 09-8476-3184

www.facebook.com/

bannongsan/

เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

ชมุชนภไูทบ้านโนนหอม

อ.เมอืง จ.สกลนคร  

โทร. 08-6857-2838

หมูบ้่านท่าแร่

อ.เมอืง จ.สกลนคร  

โทร. 0-4275-1090, 0-4271-1272
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อาสนวิหารอัครเทวดา 

มีคาแอลท่าแร่ 

หมู่บ้านท่าแร่

โบสถ ์ ค ริ สต ์ ท่ี มี ความ 
สวยงามทางสถาปัตยกรรม 
สมัยใหม่ รูปทรงคล้าย
เรือใหญ่ ตั้งอยู ่ในชุมชน

คริสต์เก่าแก่ที่อพยพมาจากเวียดนามที่มีอายุ
เกือบร้อยปี นอกจากบ้านเรือนที่มีความสวยงาม
ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของฝรั่งเศสและ
เวียดนาม ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติพิธีกรรม
ส�าคัญทางศาสนาคริสต์ เพราะเป็นหมู ่บ้านที่
นบัถอืศาสนาครสิต์ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ มีเทศกาล 
แห่ดาว ประเพณี UNSEEN ของเมืองไทย ซึ่งจะ
จัดในช่วงคริสมาสต์ของทุกปี 

ท่าแร่ ต. ท่าแร่ อ. เมือง จ. สกลนคร

วัดถ�้าขาม 

ชาวบ้านมกัเรยีกว่า ภคู�าขาม 
เพราะต้ังอยู่บนภูขาม ซึ่ง
เป็นเขาลูกหนึ่งบนเทือก
เขาภูพาน วัดนี้เป็นที่ตั้ง

ของส�านักสงฆ์ ซึ่งตั้งขึ้นโดย อาจารย์ฝั้น อาจาโร 
และหลวงปู ่ เทสก์ เทสรังสี ใช ้ฝ ึกวิป ัสสนา 
บ�าเพ็ญเพียร ลานหินบนยอดเขาซึ่งมีทิวทัศน์
งดงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติ มองเห็นเทือกเขา
ภูพานในมุมกว้าง 

14 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เปิด เวลา 06.00-18.00 น.

สถานที่เที่ยวน่าสนใจ จ.สกลนคร

วัดป่าภูริทัตตถิราวาส  

หรือวัดป่าบ้านหนองผือ 
เ ป ็ น วั ด ที่ ส� า คั ญ ม า ก 
ในสายวัดป่ากัมมัฏฐาน 
ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน 
สิ่ งส�าคัญในวัดคือ กุฏิ 
ท่านพระอาจารย์มัน่ ภรูทิตั 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร พ.ศ.2521 
และได ้จดทะเบียนขึ้นกับกรมศิลปากรเป ็น 
โบราณสถาน เมื่อพ.ศ.2522 

ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

เปิด เวลา  06.00-18.00 น.

เขื่อนน�้าพุง 

นอกจากผลิตกระแสไฟฟ้า
แจกจ ่ าย ให ้ประชาชน 
ในเขตจังหวัดสกลนคร
และนครพนมแล้วบริเวณ

รอบเขื่อนขนาดเล็กแห่งนี้  ยังมีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ และมีขุนเขา
เรียงรายอยู่โดยรอบ ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ 
สวยงาม เข่ือนน�้าพุงจึงเป็นสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง 
ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางพักผ่อน 

อ.กุดบาก จ.สกลนคร
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บทพิสูจน์ของ ‘คนกับป่า’

ใครที่คิดว่าคนอยู่ร่วมกับป่าไม่ได้ คงจะต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ หากได้สัมผัสกับโครงการพัฒนา
ป่าไม้ ภูหินร่องกล้า ซึ่งน้อมน�าแนวพระราชด�าริเรื่องคนกับป่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2552 

เมือ่ประมาณ 30 ปีก่อน ขณะท่ีประเทศไทยก�าลงัตกอยูภ่ายใต้กระแส การคบืคลานของลทัธคิอมมวินสิต์ 
ภูหินร่องกล้าคือสมรภูมิส�าคัญในฐานะจุดยุทธศาสตร์ซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่ถึง 3 จังหวัด คือ อ�าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งด้วยสภาพ
ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เต็มไปด้วยป่ารกชัฏ ท�าให้กลุ่มผู้ก่อการยึดพื้นที่นี้เป็นฐาน
บัญชาการ ภายหลังเหตุการณ์คลี่คลายลง รัฐบาลในขณะนั้นประกาศใช้นโยบายการเมืองน�าการทหาร 
ผู้ก่อการจ�านวนมากตดัสินใจออกจากป่าเพือ่มาเป็นผู้ร่วมพฒันาชาตไิทย สมรภมูริบภหูนิร่องกล้าจึงกลาย
เป็นอดตี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก�ากับดูแลเรื่องป่าไม้อยู่ จึงประกาศให้ที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาต ิ
ล�าดับที่ 48 ของไทย

ทว่าถึงสถานการณ์บ้านเมืองจะสงบ แต่ปัญหาที่ภูหินร่องกล้ากลับยังไม่หมดไป เพราะชาวบ้านที่อยู่ใน
ละแวกนีเ้ป็นชาวม้ง ยงัชพีด้วยการปลกูฝ่ินกบักะหล�า่ปลี จึงมกัจะเข้าไปบกุรุกแผ้วถางพ้ืนทีป่่าอยูเ่สมอ            
สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก บางครั้งลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ซึ่งแม้จะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับสมัยก่อน แต่ก็เป็นโจทย์ส�าคัญที่ทาง
การต้องเร่งด�าเนินการแก้ไข

ด้วยเหตนุีก้รมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื ได้หยบิยกแนวทางพระราชด�ารมิาเป็นฐานเพือ่แก้ไข
ปัญหา โดยสนับสนุนให้ชาวบ้านเปลี่ยนมาปลูกพืชท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติ ทดแทนภูเขาหัวโล้นที่ถูก 
บุกรุกบนยอดดอย อย่าง กาแฟอราบิก้า และสตรอว์เบอร์รี พันธุพ์ระราชทาน 80 เพือ่น�าไปจ�าหน่ายแก่
นกัท่องเทีย่วทีม่าชมความงามของทุ่งดอกกระดาษและดอกนางพญาเสือโคร่ง ขณะเดียวกันก็ยังปลูกฝัง
แนวคิดเรือ่งป่าไม้ สอนให้รูจั้กวธิดีแูลรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการท�าแนวป้องกนัไฟป่า 
การดูแลพันธุ์พืชสัตว์ป่า การดูแลแหล่งน�้าธรรมชาติ ฯลฯ ส่งผลให้ภูหินร่องกล้ากลับมาอุดมสมบูรณ์ใน
ระยะเวลาไม่นาน 

และนี่คือเป็นบทพิสูจน์ว่า คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ หากมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม ดังเช่น
พระราชด�าริอันยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้ชาวไทยยึดถือปฏิบัติมาตลอด 70 ปี
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แต่เดิมพื้นที่บนเทือกเขาตะเข็บชายแดนแห่งนี้ เป็นพื้นท่ี
ยุทธศาสตร์มีการสู ้รบและเป็นฐานท่ีม่ันของคอมมิวนิสต์ 
ภายหลังจากที่รัฐบาลใช้นโยบายการเมืองน�าการทหาร
ยุติสถานการณ์แล้ว ท�าให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้เข้ามอบตัว
เป็นผู ้ร ่วมพัฒนาชาติไทย บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มี 
ชาวไทยภูเขาอยู ่อาศัยจ�านวนมากรอบแนวเขตอุทยานฯ  
ซึ่งมีแนวโน้มของการบุกรุกป่า ท�าลายทรัพยากรเพ่ือยังชีพ
ด้วยความไม่รู้เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริภูหินร่องกล้า 
จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย จึงก�าเนิดขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติงานโครงการตามแนวพระราชด�าริด้านงานพัฒนา 
ป่าไม้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ.2552 โดยส่งเสริม 
ให้ชาวไทยภเูขาเผ่าม้งทีบ้่านใหม่ร่องกล้า หมูท่ี ่10 ต.เนนิเพิม่  
อ.นครไทย ได้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากเดิมมีการปลูกฝิ่นและ 
ไร่กะหล�่าปลี ที่ใช้สารเคมีมากมายท�าให้ดินเสีย หันมาปลูก
สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 80 และกาแฟอราบิก้า 
เพิ่มอาชีพสร้างรายได้ เริ่มแรกมีเพียง 3 ไร่  โดยมีแปลงสาธิต 

โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�รภูิหินร่องกล้า จ.พษิณโุลก

เรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง 

ในโครงการฯ ก่อน จากนัน้ชาวบ้านก็น�าไป 
ปลูกในพื้นที่ของตน ตอนนี้มีชาวเขา
เผ่าม้งมาช่วยงานในโครงการทั้งส้ิน  
17 ครอบครัว และได้น�าการปลูก 
สตรอว์เบอร์รี และกาแฟอราบิก ้า 
ไปปลูกไม่ต�่ากว่า 30 ไร่แล้ว 

หนึ่งในความภาคภูมิใจของโครงการฯ 
คอืการเพาะปลกูกาแฟอราบก้ิาใต้ต้นสน 
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เป็นท่ีแรกและท่ีเดียวในประเทศไทย 
แต่เดิมคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าใต้ต้นสน
เป็นพื้นที่ๆ ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น แต่เมื่อ
ได้ท�าการทดลองปลูกแล้ว กลับได้
รับผลผลิตที่ดีแม้ช่วงแรกจะประสบ 
ปัญหาบ้าง เจ้าหน้าท่ีก็มิได้ท้อถอย 
หาวิธีลองผิดลองถูกจนส�าเร็จ และให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ีว่า กาแฟ
สามารถขึ้นได้ทุกท่ี โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ถางป่า ถ้ามีความสูงเพียงพอ มีความ
เยน็เพยีงพอ เมือ่กาแฟออกผลสามารถ
เก็บเมล็ด แปรรูปและขายได้ในราคา
แพงคุ้มค่ากว่า 

เมื่อชาวบ้านได้เห็นแนวทางการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริงได้ จึงเกิดความม่ันใจและ 
ลงมือปฏิบัติ เกิดผลลัพธ์ที่ดีสามารถ 
ขายผลผลิตได ้ ในราคาดีกว ่ า เดิม 
ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวม้ง ไม่ว่าจะพรวนดิน รดน�้า
เตรียมต้นอ่อน เก็บเมล็ดและการแปรรูปกาแฟเพื่อจ�าหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากกาแฟ ที่เราจะเห็นอีกอย่างคือ
การปลูกชาอัสสัม ซึ่งเริ่มน�ามาทดลอง ปลูกในระยะแรก 
หากได้ผลดีก็จะให้ชาวบ้านปลูกเป็นอาชีพต่อไป ส่ิงเหล่านี้
เกิดขึ้นจากการน�าแนวพระราชด�าริมาปฏิบัติให้เกิดผลทาง 
รูปธรรมที่ชัดเจน เรียกว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

และอีกหนึ่งไฮไลต์ของท่ีนี่คือทุ่งดอกกระดาษที่จะเริ่มบาน
ช่วงปลายปี ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว อากาศเย็นสบาย มีจุดชมวิว 
สวยงามตามแนวหินผา 6 จดุส�าคญั ได้แก่ ผาไททานคิ ผาพบรกั 
ผาบอกรกั ผาคูร่กั ผารกัยนืยง และผาสลดัรัก สามารถจบิกาแฟ 
ปลอดสารเคมฝีีมอืชาวม้งท่ามกลางผืนป่าเขยีวชอุ่ม นอกจากนี ้
ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่ยังเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือ
ซากุระเมืองไทยที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของเมืองไทย

โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ร ิภหูนิร่องกล้า จ.พษิณโุลก 

ม.10 บ้านร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

อช.ภูหินร่องกล้า 

โทร. 08-1596-5977

ฤดูท่องเที่ยว : เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
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หากพูดถึงหมู ่บ้านม้ง ที่มีจ�านวนประชากรมากที่สุดในเมืองไทย ต้องยกให ้
บ้านเขก็น้อย ปัจจบุนัมเีกอืบ 14,000  คน อาศัยอยูใ่น 12  หมูบ้่าน ส่วนใหญ่ท�าการ 
เพาะปลกูพชืไร่ตามแนวภเูขา บางคนกเ็ข้าไปท�างานในเมอืง ไปเรยีนหนงัสอื เมือ่ทกุคน 
ต่างแยกย้ายไปจากบ้านห่างไกลญาติพ่ีน้อง มีเพียงประเพณีเดียว คือ ปีใหม่ม้ง 
ที่จะพาชาวม้งทุกคนจากทุกหมู่บ้าน ให้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง 

งานฉลองวนัขึน้ปีใหม่ของชาวเขาเผ่าม้ง จะเริม่ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม-มกราคมของทกุปี 
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะจัดงานไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่จะเร่ิมที่ วันขึ้น 1 ค�่า เดือน 1  
จดันาน 7-9 วนั ยิง่จดังานได้นานถงึ 9 วนั จะเป็นทีป่ระทบัใจของชาวม้งมาก เพราะ
ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 100 ปี

บ้านเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์
เทีย่วปีใหม่ม้ง สมัผสัประเพณีโบราณทีม่มีากว่า 100 ปี
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ปีใหม่ม้งของแต่ละหมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวข้าว
เป็นส�าคญั เมือ่เกีย่วข้าวเสรจ็เรยีบร้อย ช่วงต้นเดอืนธนัวาคม 
ชาวม้งจะเตรียมตัวฉลองวนัขึน้ปีใหม่ ผูห้ญงิจะเตรยีมตัดเยบ็
เสือ้ผ้าให้สมาชิกในครอบครวั คนละ 2–3 ชดุ  ผูช้ายจะเตรยีมฟืน 
ไว้ส�าหรับหงุต้ม เอาหมทูีเ่ลีย้งไว้เตรยีมส�าหรบัท�าอาหารเลีย้ง
ญาติพ่ีน้อง ส่วนกรรมการของหมูบ้่านจะฝึกหนุ่มสาวให้ฟ้อนร�า 
เพื่อแสดงในงานฉลองปีใหม่ทุกคืน

วันแรกชาวม้งจะเริ่มหยุดท�างานและสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ 
โดยเฉพาะหนุ่มสาวจะแต่งตัวเต็มท่ีใส่เครื่องเงินแพรวพราว 
ในงานมกีารละเล่นหลายอย่าง เช่น ชนววั เล่นลกูข่าง เป่าแคน  
ยิงหน้าไม้ แต่การเล่นโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวจะส�าคัญที่สุด 
เพราะเหมือนเป็นการหาคู่ 

โดยหญิงสาวจะน�าผ้าสีด�ามาเย็บเป็นลูกช่วงขนาดเท่าก�าปั้น 
ใช้เศษผ้ายัดไส้ แล้วน�าไปฝากเพือ่นหญงิ เพือ่น�าไปมอบให้แก่ 
ชายหนุม่ทีต่นสนใจ เม่ือชายหนุ่มได้รับกจ็ะเดนิค้นหาหญงิสาว 
ที่เป็นเจ้าของ เมื่อเจอแล้วก็จะจับคู่โยนลูกช่วงเล่นกัน โดย
เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวสามารถเก้ียวพาราสีในท่ีสาธารณะได้  
ถ้าคู่ใดไม่พอใจกัน จะแกล้งท�าหล่นบ้าง แกล้งโยนไม่ให้รับ 
ได้บ้างแต่ถ้าถกูใจกนักจ็ะนดัหมายกนัมาเท่ียวงานตอนกลางคนื 

เมื่อจัดงานได้ 3 วัน ผู้อาวุโสของแต่ละแซ่สกุลจะประกอบ
พิธีบูชา ผีฟ้า ผีป่า ผีบ้าน บรรพบุรุษ ที่ให้ความคุ้มครองดูแล
ครอบครัวและผลผลิตที่ได้ในรอบปี เพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากจบงานฉลองมีหลายคู่ที่แต่งงานกัน หรือไปใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน คนอื่นๆ ก็จะแยกย้ายกลับไปท�างาน
ตามทีต่่างๆ เหมอืนเดมิ เพือ่จะรอให้เทศกาลปีใหม่วนกลบัมา
อีกครั้ง เป็นแบบนี้มานับร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนแปลง

**เทศกาลปีใหม่ม้งต�าบลเข็กน้อย ประจ�าปี 2561 จะตรงกับ
วันที่ 18 -26 ธันวาคม พ.ศ.2560

สอบถามรายละเอียด 

การท่องเที่ยวประเพณีปีใหม่ม้ง  

องค์การบริหารส่วนต�บลเข็กน้อย

หมู่ที่ 4 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  

โทร. 0-5692-5575-6  คุณนารีรัตน์

เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

หมูบ้่านร่องกล้า  

อ.นครไทย จ.พิษณโุลก  

โทร. 09-8417-1782

ชมุชนเนนิมะปราง 

อ.เนนิมะปราง จ.พษิณโุลก  

โทร. 08-5400-1727
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สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

95 ม. 7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เปิด เวลา  08.00–17.00 น.

วัดผาซ่อนแก้ว 

สร้างขึน้เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวโรกาสท่ีในหลวง 
รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 60 ปี ความโดดเด่นอลังการ
ทีไ่ม่เหมอืนใคร นอกจากทวิทศัน์สวยๆ ของทะเลภเูขารายรอบ 
ผสมกับทะเลหมอกสีขาว ก็คือสีสันที่สดใส อันเกิดจาก 
การน�ากระเบื้องสีถ้วยชามเบญจรงค์มุกลูกปัดแก้วแหวน
เงินทอง สิง่มค่ีาต่างๆ ตลอดจนเซรามกิหลากสสีนั มาประดับ
ประดาตกแต่งเป็นลวดลายทีส่วยงาม โดยเฉพาะช่วงเวลาเยน็ 
ทั่วทั้งบริเวณวัดจะสะท้อนแสงระยิบระยับ
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ภูทับเบิก

ภูทับเบิก เป็นยอดเขา 
ที่สูงที่สุดในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีความสูง 
จากระดับน�้าทะเล
ประมาณ 1,768 เมตร 

และเป็นที่ตั้งของหมู ่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  
ซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู ่ท่ีบ้านทับเบิก มีอาชีพ
ท�าการเกษตรแบบขั้นบันไดตามเชิงเขา ภูทับเบิก 
มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี ในช่วงหน้าฝน 
ยังมีไร่กะหล�่าปลีที่สวยงาม ส่วนหน้าหนาวก็มี 
ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูบานเต็มพื้นที่ 

ภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิก 

โทร. 08-5733-9737

ทุ่งแสลงหลวง

มีข ้อสันนิษฐานว ่า 
ชื่อนี้น่าจะมาจากชื่อ
พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่ง
เป็นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่ มีผลสุกสีแสด 

คือ ต้นแสลงใจ ขึ้นอยู ่เป็นจ�านวนมากในทุ ่ง
หญ้าแห่งน้ี และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็น
เนินสูงๆ ต�่าๆ มีป่าหลายชนิดและสัตว์ป่าชุกชุม  
จึงตั้งชื่อว่าทุ ่งแสลงหลวง ให้สมกับเป็นพื้นที ่
ที่รวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติไว้

ม. 9 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

โทร. 0-5526-8019

พระต�หนักเขาค้อ

เป ็ นจุ ดสู งสุ ดของ
อ� า เ ภ อ เ ข า ค ้ อ 
ร อ บ พ ร ะ ต� า ห นั ก  
จะปลูกดอกไม้สีสัน
สวยงามโดยเฉพาะ

ดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆ หลากสีที่บานสวยรับ
อากาศหนาว บนพระต�าหนักเขาค้อ มีจุดชมวิวที่
สวยงาม มีดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสให้ถ่ายรูป
มากมาย โดยเฉพาะทิวสนที่เรียงรายกันไล่ระดับ
ตามไหล่เขา มองดูแล้วสวยงามจับตา

ยอดเขาย่า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

เปิด เวลา  06.00-18.00 น. 

อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ         
ภูหินร่องกล้า

กินพื้นที่ 3 จังหวัด 
ไ ด ้ แ ก ่  พิ ษ ณุ โ ล ก 
เพชรบูรณ์ และ เลย 
น อ ก จ า ก ส ภ า พ
ภูมิประเทศ ที่ เป ็น

ภูเขาสลับซับซ้อน มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้ว 
ยังมีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาที่เกิดจาก
การเคลื่อนและยกตัวของแผ่นเปลือกโลก ท�าให้ 
เ กิดแหล ่งท ่องเ ท่ียวแปลกตาทางธรรมชาติ 
ทีม่คีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ อย่าง ลานหนิปุม่ 
ผาชูธงและลานหินแตกที่ปกคลุมไปด้วยมอส 
ไลเคน ตะไคร่ เฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ

3 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
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เนอสเซอรี่สัตว์น�้าของในหลวงรัชกาลที่ ๙

สัตว์น�้าตัวเล็กๆ ก็เหมือนกับเด็ก หากไม่มีการดูแลที่ดี โอกาสที่จะเจริญเติบโตเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี ก็คง
ล�าบาก ในหลวงรชักาลท่ี 9 ทรงเข้าใจเรือ่งนีเ้ป็นอย่างด ีจึงเป็นสาเหตวุ่าท�าไมถงึโปรดฯ ให้จัดตัง้ศนูย์ศึกษา 
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2524

เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชายฝั ่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆ 
ทรงพบว่าทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งถูกท�าลายอย่างหนัก สัตว์น�้าถูกจับขายจนขยายพันธุ ์ไม่ทัน 
ท�าให้ปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงโดยตรง นอกจากนี้ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
ซ่ึงถอืเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเจรญิพนัธุข์องสตัว์น�า้นานาชนดิ และยงัเป็นแนวป้องกนัชายฝ่ังทีส่�าคญั 
ก็ประสบปัญหาน�้าทะเลเอ่อล้นจนท่วม บางแห่งก็ถูกบุกรุกจนกลายสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม ต้องหา
มาตรการวิธีป้องกันและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งและป่าชายเลนโดยเร่งด่วน

ภารกิจส�าคัญที่พระองค์ทรงรับสั่งให้ท�าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีต้ังแต่การทดลอง 
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชนิดต่างๆ ในน�้ากร่อย เช่น ปลากะพงขาว และหอยนางรม ซ่ึงถือเป็นสัตว์ชนิดใหม ่
ที่ชาวบ้านไม่เคยเลี้ยงมาก่อน รวมท้ังยังโปรดฯ ให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้โกงกาง ซึ่งเป็นไม้ชายเลน 
ที่เพาะพันธุ์ได้ยากมาก ต้องอาศัยระบบการขึ้นลงของน�้าทะเลช่วยในการเติบโต เพราะหากขยาย 
พันธุ์ไม้โกงกางได้ส�าเร็จแล้ว ก็สามารถจัดระบบนิเวศได้เหมาะสมส�าหรับการอนุบาลสัตว์น�า้เช่นกัน

แม้ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะไม่ได้เสด็จฯ มาที่อ่าวคุ ้งกระเบนอีกเลย แต่ก็ไม่เคยละทิ้ง ยังคงเฝ้า
ติดตามความเคลื่อนไหวและการท�างานของเจ้าหน้าที่เสมอ เพราะทรงถือว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริทุกแห่ง เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ทรงตั้งใจจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
ส�าหรับประชาชนที่สนใจเรียนรู้และต้องการแนวทางเพื่อน�าไปปรับใช้และประยุกต์ในพื้นที่ของตนเอง

ที่นี่จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนอนุบาลป่าชายเลนของพระองค์ ที่มีแนวคิดการพัฒนาแบบครบวงจร คือ
อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และต่อยอด ส่งผลให้ชีวิตของคนคุ้งกระเบน และพื้นที่โดยรอบเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีอาหารการกิน มีอาชีพที่สามารถเล้ียงครอบครัวได้ ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ 
ทรัพยากรธรรมชาตชิายฝ่ังท่ีฟ้ืนคนืกลบัมา รวมไปถงึป่าชายเลน ทีท่รงย�า้ให้ทกุคนหวงแหน เพ่ือต่อชีวติ
สัตว์น�้าตัวเล็กๆ ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา ให้มีโอกาสเติบโตต่อไป

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์เปรียบเสมือนผู้ที่อนุบาลสังคมไทย ผ่านโครงการ 
พระราชด�าริต่างๆ มากมาย และสิ่งที่พระองค์ให้ความส�าคัญยิ่งกว่า ก็คือการพัฒนาคนให้มีความคิดที่ 
เข้มแข็ง สามารถยืนหยัดด้วยตนเอง ดังเช่นโครงการอ่าวคุ้งกระเบนในวันนี้ ที่ยังคงเดินหน้าต่อไป
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“ศูนย์ศึกษาฯ ไม่ใช่วิทยาลัย ไม่ใช่โรงเรียน แต่เป็นสถานที่
แห่งหนึ่ง ที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู ”

“...เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ ที่จะมาดูอะไร มีวิชาการใด 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นอกจากนี้ไปดูศูนย์ศึกษาฯ 
ไปพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ เพราะท�างานมาเครียดก็ไป 
เที่ยวศูนย์ เหมือนไปเที่ยวสวนสาธารณะก็ได้”

พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9  
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531

นอกจากศูนย์ศึกษาพัฒนาการอ่าวคุ้งกระเบน ที่ให้ความรู้
ความเข้าใจในด้านทรัพยากรชายฝ่ังทะเลได้อย่างชัดเจนแล้ว 
อยากจะชักชวนทุกคนไปเดินเล่นท่ีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่า
ชายเลนคุ้งกระเบนท่ีอยู่ใกล้กัน เพราะท่ีน่ันเปรียบเสมือน
พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติให้ได้เห็นกับตา

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด�ริ 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
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ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ริ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�ริ

ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

เปิด เวลา 08.30-16.30 น. 

โทร. 0-3943-3216-8   

บนสะพานไม ้ที่ทอดยาวเข ้าไปใน
ดงป่าชายเลนของอ่าวทีม่รีปูร่างเหมอืน
ปลากระเบน ป่าชายเลนคุ้งกระเบน 
ถือว่ามีความอุดมสมบรูณ์และสวยงาม
มากที่สุดแห่งหนึ่ง สะพานเดินศึกษา
ธรรมชาติ ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร 
มีแต่ความร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
หลากหลายชนิด ท้ัง ต้นโกงกาง แสม 
ล�าพ ูฯลฯ แต่ละต้นจะมชีือ่และสรรพคณุ
ก�ากบัเอาไว้ด้วย รวมถงึสตัว์น�า้ตวัเลก็ๆ 
กุ ้ง หอย ปู ปลา ก็มีให้ดูตลอดทาง 
ไม่ต้องกลวัทีจ่ะเหน่ือย เพราะระหว่างทาง 
จะมศีาลาให้นัง่พกั 10 ศาลา พร้อมบอร์ด
นทิรรศการทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัโซนน้ันๆ

สองข้างทางที่ร ่มรื่น เย็นสบายด้วย
ต้นไม้ที่ปกคลุมตลอด ท�าให้ได้สัมผัส
กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ถือเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแบบ
นิเวศทัศนา (Eco-tourism) ที่ทุกคน
สามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อน 
ร่วมกนัได้อย่างเพลดิเพลนิ เหมาะสมกับ
ทกุเพศทกุวยั

คุณปู่แสม 

อย่าลมืแวะไปทกัทาย คณุปูแ่สมทีย่นืต้นยาวนานมาถงึ 100 ปี

ศาลาชมววิ

ศาลาท่ียื่นออกไปในอ่าว สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลนที่
อดุมสมบรูณ์ ทอดตวัยาวขนานไปกบัผนืน�า้เป็นแนวโดยรอบ
อย่างสวยงาม และยงัมวีถิชีวีติของชาวบ้านทีม่อีาชพีท�าประมง
ชายฝ่ังขนาดเลก็ทีใ่ห้ได้เหน็

หอดูเรอืนยอดไม้

ออกก�าลังแล้วเดินข้ึนหอดูเรือนยอดไม้ ที่ไม่สูงเกินเหนื่อย 
ประมาณ 15 เมตรเท่านัน้ มบีนัไดเวยีนส�าหรบัขึน้ลง มจีดุพกั 
ในแต่ละชั้น ช้ันบนสุดเป็นระเบียงห้าเหลี่ยม ส�าหรับ 
นั่งชมวิวอ่าวคุ้งกระเบนและวิวป่าชายเลนจากมุมสูง ถ้าตาด ี
อาจจะได้เห็นนกที่อาศัยอยู ่ในแถบอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมี
มากกว่า 120 ชนดิ

กิจกรรมพายเรือคายคั

พายเรือคายัคลัดเลาะเข้าไปในป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์                 
เส้นทางคดเคีย้ว แต่ร่มรืน่และสวยงาม มสีตัว์น�า้หลากหลาย
รวมทัง้ฝงูนกชนดิต่างๆ ด้วย 

อนุสรณ์หมดูดุ จ้าวแห่งคุง้กระเบน

หมูดุด หรือพะยูน แต่เดิมเคยพบได้ที่อ่าวคุ้งกระเบนเป็น
จ�านวนมาก ปัจจุบันได้สูญพันธุ์และกลายเป็นต�านานแห่ง
อ่าวคุง้กระเบน เพราะคนทีม่อีายตุัง้แต่  20 ปี ลงมา ถงึจะเกดิที่ 
จันทบุรี ก็ไม่มีโอกาสได้เห็น ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
จึงได้จัดท�าอนุสรณ์หมูดุด เอาไว้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามา
เย่ียมชม
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หากพดูถงึชุมชนท่ีเขม็แขง็ ท่ีร่วมกันต่อสู้เพ่ือความเป็นอยูท่ีย่ัง่ยนืของชมุชน ต้องยกให้ 
ชมุชนบ้านบางสระเก้า ท่ีมอีาชพีท�านา ทอเส่ือ ท�าประมงเรอืเล็กมาต้ังแต่บรรพบุรุษ
ในล�าคลองหนองบัวและคลองบางสระเก้า ซ่ึงเป็นพื้นที่ 3 น�้า ท�าให้มีแพลงตอน             
และอาหารมากมาย ท�าให้มีกุ้ง หอย ปู ปลาท่ีสมบูรณ์ จวบจนมีการรุกรานของ
คนนอกพื้นถิ่น ที่ใช้เรือดุนลักลอบเข้ามาจับสัตว์น�า้ ท�าให้เกิดปัญหาสัตว์น�า้ลดลง 

กว่า 20 ปี ภายใต้การน�าของผู้ใหญ่อู๊ด (นายสถิต แสนเสนาะ) ที่ร่วมใจกับชาวบ้าน 
จนสามารถขบัไล่เรอืดนุออกนอกพืน้ทีส่�าเรจ็ แล้วร่วมกนัจดัตัง้ บ้านปลา ธนาคารปู 
เพือ่ให้ความรู้ท่ีถกูต้องและรักษาความอดุมสมบรูณ์ของแหล่งอาหารในชมุชนเอาไว้

บ้านปลา ธนาคารปู
บ้านบางสระเก้า แหลมสิงห์ จ.จนัทบุรี
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การสร้างบ้านปลา ก็คือการสร้างปะการังเทียม โดยน�า 
ยางนอกรถยนต์มามัดเป็นลูกเต๋า แล้วน�าไปปล่อยไว้ตาม
คลอง เพื่อเป็นที่หลบภัยจากกระแสน�้าของปลาตัวเล็กๆ 
เมื่อมีปลาเล็ก ย่อมมีปลาใหญ่ที่ตามเข้ามากินปลาเล็กตาม
วงจรธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดแหล่งอาหารของชุมชนอีกครั้ง 
ชาวประมงไม่ต้องเดินทางไกล เสียเงิน เสียเวลา เพราะ
สามารถจับปลาในท้องที่ได้เลย

ส�าหรับธนาคารปู เปรียบเสมือนโรงพยาบาลรับฝากท้องของ
บรรดาแม่ปูทั้งหลาย โดยเฉพาะปูไข่นอกกระดอง เนื่องจาก 
ปูไข่เป็นที่นิยมกินกันมาก ท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนพันธุ์ปู 
ที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ท่ีน่ีจึงเกิดแนวคิดว่าต้องท�า 
การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไปพร้อมๆ กัน จึงมีการท�ากติกา
ร่วมกันว่า เมื่อจับปูไข่ได้ โดยเฉพาะปูไข่นอกกระดอง 
ที่สามารถผลิตลูกได้เป็นล้านตัว ให้น�ามาฝากธนาคารปูไว้  
เมื่อแม่ปูฟักไข่เป็นลูกปูเล็กๆ มากมาย ก็จะน�าไปปล่อย 
ให้เติบโตตามธรรมชาติ เพื่อกลายเป็นแหล่งอาหารต่อไป  

ปัจจุบันบ้านปลา ธนาคารปู กลายเป็น
ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ ที่สนใจ 
โดยเรียนรู้และลงมือท�ากิจกรรมตาม
ฐานต่างๆ ทั้งแบบเต็มวันหรือครึ่งวัน 
และก�าลังจะขยับขยายในส่วนของการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ พร้อมเปิดรับ
นกัท่องเทีย่ว ให้มากินอยูกั่บชาวบ้านได้
ภายในต้นปี พ.ศ.2561 แต่ในระหว่างนี ้
ถ ้าไม ่มีเวลาพอส�าหรับท�ากิจกรรม 
นกัท่องเทีย่วก็สามารถเข้าไปรบัประทาน 
อาหารจากฝีมือชาวบ้านในชุมชนได้ 
โดยต้องติดต่อล่วงหน้า 

สนใจท�กิจกรรม หรือรับประทานอาหารในชุมชน  

ตดิต่อล่วงหน้าที ่ผูใ้หญ่อูด๊ โทร. 08-1 158 -9440, 09-9259- 6832

เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

วสิาหกจิชมุชนท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ชมุชนรกัษ์เขาบายศรี  

อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรุี  

โทร. 08-6834-9604

ชมุชนรมิน�า้จนัทบรู

อ.เมือง จ.จนัทบรุี  

โทร. 08-1945-5761

ชมุชนขนมแปลกรมิคลองหนองบวั

อ.เมือง จ.จนัทบรุี  

โทร. 08-1761-6034
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ชุมชนริมน�้าจันทบูร 

ดื่มด�่ากับวิถีสโลว์ไลฟ์ กับชุมชนริมน�า้เก่าแก่ของชาวจีนและ
ญวน ที่อพยพมาต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และกลาย
เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ส�าคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
ความเข็มแข็งของคนในชุมชน ท่ีร่วมใจกันอนุรักษ์วิถีดั้งเดิม
ของชุมชนเอาไว้ ไม่ให้เปลี่ยนไปตามกระแสแห่งความนิยม 
กลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตวัชวนให้มาสมัผสั เริม่จากถนนท่าหลวง 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ จ.จันทบุรี

ไปทางถนนสุขาภิบาล ระยะทาง
ประมาณ 1 กโิลเมตร จะได้พบกบัเรอืนไม้ 
หรือตึกแถวโบราณอายุมากกว่าร้อยปี 
ที่มีการสลักลวดลายไม้งดงามอยู่ตาม
บานประตู หน้าต่าง ระเบียงไม้ ช่องลม 
ให้เดินเล่นถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลิน 
มีร้านอาหารริมน�้า ร้านกาแฟ ให้นั่งชิล 
ด่ืมด�า่บรรยากาศ มบีรกิารล่องเรือเพือ่
ชมวิถีริมน�้าอย่างใกล้ชิด เดินทักทาย
คณุย่า คณุยาย ทีท่�าขนมขายอยูห่น้าบ้าน 
หากอยากรู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้งให้ไปที่ 
ศนูย์การเรยีนรูร้มิน�า้จนัทบรู ทีร่วบรวม
ประวัติภาพถ่ายของชุมชน ที่บอกเล่า
เรื่องราววิถีชีวิตของที่นี่ได้เป็นอย่างดี 

ถนนท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี
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น�้าตกพลิ้ว 

นอกจากสายน�า้ตกทีไ่หลเยน็  
เส ้นทางเดินธรรมชาติที่
สมบูรณ์ และปลาพลวงหิน 
ที่สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ

ให้กับคนที่มาเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมีสถูปพระนาง 
เรือล่มรูปทรงปิรามิด อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
และความอาลัย ที่รัชกาลที่ 5 สร้างให้พระนางเรือ
ล่ม ซึง่เสด็จทวิงคตในเหตุเรอืล่มทีแ่ม่น�า้เจ้าพระยา 
รวมทั้งอลงกรณ์เจดีย์ (เจดีย์จุลศิรจุมพฏเจดีย์)  
ที่สร้างเพ่ือเป็นที่ระลึก ในการเสด็จน�้าตกพล้ิว
ของท้ังสองพระองค์ และทรงโปรดปรานท่ีนี่มาก  
น�้าตกพล้ิว จึงมีครบทั้งเ ร่ืองของธรรมชาติที่
สวยงาม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  

หรือ โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล คือโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่ตั้งเด่น 
เป็นสง่าคู่กบัชุมชนจนัทบรูมายาวนาน โดยโบสถ์หลังปัจจบุนันัน้มีอายุ
มากกว่าร้อยปีแล้ว นับเป็นหลังที่ 5 ที่ถูกสร้างให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับ
ศรทัธาของชาวครสิต์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตวัโบสถ์มคีวามสวยงามแบบยโุรป
สไตล์โกธคิ ด้านในเป็นหลังคาทรงสูง สลักลวดลาย ตกแต่งด้วยสแตน
กลาสหรือกระจกสีเป็นรูปนักบุญต่างๆ บริเวณแท่นที่เวทีด้านหน้า  
มีรูปปั้นแม่พระแม่มารีย์หรือพระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซู
ในศาสนาคริสต์ ที่ประดับพลอยถึง 2 แสนเม็ด 2 หมื่นกะรัต มูลค่า
กว่า 10 ล้านบาท ด้านนอกโบสถ์ จะมีอนุสาวรีย์พระนางมารีอา 
ยืนอยู่ด้านหน้าพระวหิาร และหากมองขึน้ไปใต้โดมฝ่ังขวา จะมองเหน็ 
นาฬิกาโบราณขนาดใหญ่อายุร้อยกว่าปีที่ยังเดินบอกเวลา นับว่า
เป็นโบสถ์คาทอลิกเก่าแก่และมีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองไทย และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจ�าปี 2542  
จากสถาปนิกสมาคม 

ตัง้อยูใ่นโรงเรยีนสตรีมารดาพิทกัษ์  

ถ.สันติสุข ต.จันทนิมิต  

อ.เมือง จ.จันทบุรี

วังสวนบ้านแก้ว 

ประกอบด้วยพระต�าหนกัเทา 
คือวังประทับของสมเด็จ
พระนางเจ ้าร�าไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 

เป็นบ้านแบบชั้นครึ่ง ด้านบนเป็นห้องพระบรรทม 
ด้านล่างเป็นห้องหับต่างๆ ซึ่งปัจจุบันจัดแสดง
ของใช้ส่วนพระองค์ และเปิดให้นักท่องเท่ียวได ้
เข้าชม รวมทั้งรถยนต์พระท่ีน่ัง พร้อมเรือนไม้  
3 หลังที่อยู่ด้านนอก คือ เรือนเทา เรือนแดง  
เรือนเขียว และอนุสาวรีย์ของพระองค์ที่ประทับ 
นั่งอยู่ในสวนดอกไม้สวยงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร�ไพพรรณี 

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  08.30 - 16.30 น.  

โทร. 0-3947-1064, 0-3931-9111 ต่อ 7000-1
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กาแฟต้นเดียวของในหลวง ที่ช่วยสร้างป่าให้สมบูรณ์

ใครจะเช่ือปัญหาฝิ่นที่อยู่คู่สังคมไทยมานานกว่า 600 ปี จะหายไป ด้วยพระอัจฉริยภาพที่เกิดจาก 
การมองปัญหาอย่างรอบด้านลึกซึ้งของในหลวงรัชกาลที่ 9 ท�าให้สามารถเอาชนะปัญหาท่ีเกาะกิน
สังคมไทยมายาวนานได้

ย้อนไปเม่ือปี พ.ศ.2512 ระหว่างทีใ่นหลวงรัชกาลที ่9 เสด็จฯ ไปยงัหมูบ้่านของชาวเขาเผ่าม้ง ระหว่างทาง
ทรงทอดพระเนตรเหน็ต้นท้อพืน้เมอืง จงึสอบถามชาวเขาละแวกนัน้ว่า ปลูกฝ่ินได้เงนิเท่าใด และเก็บท้อ 
พื้นเมืองขายได้เงินกี่บาท ปรากฏว่าขายได้ราคาพอกันทั้งคู่ ทรงคิดว่าถ้าปลูกท้อลูกนิดๆ แล้วยังท�าเงิน
ได้ดเีท่ากบัปลกูฝ่ิน กค็วรเปลีย่นไปปลกูท้อลกูใหญ่ๆ แทน โดยจะทรงช่วยรบัซือ้และจดัหาตลาดให้ และ
พอขายได้จ�านวนมากๆ แล้ว สุดท้ายฝิ่นก็คงสูญหายไปเอง

จากนั้นก็ทรงเริ่มพัฒนาทีมงานขึ้นมา ครั้งแรกได้พระราชทานเงินให้คณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�านวน 200,000 บาท เพือ่ซือ้ท่ีดนิเกษตรกรบนดอยปยุ ก่อตัง้สวนสองแสน เพือ่ท�าหน้าที่
วิจัยและค้นหาพืชใหม่ๆ ให้ชาวเขาปลูกทดแทน และภายหลังก็ทรงมอบหมายให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี 
รวบรวมนักวิชาการเกษตรเพิ่มเติม จนต่อยอดเป็นสู่ ‘โครงการหลวง’

ขณะที่ทีมวิจัยท�างานอย่างหนัก พระองค์ก็ไม่ทรงหยุดนิ่ง ทรงชักชวนให้ชาวเขาลองหันมาปลูกพืชผัก
เมอืงหนาวแทนการปลกูฝ่ิน ทรงเหน็ว่าหากดงึชาวเขามาเป็นแนวร่วมได้ ก็เท่ากับประเทศชาติจะมกี�าลัง
ส�าคญัในการดแูลป่าต้นน�า้ จากการท�างานทัง้เชงิรบัและเชงิรุกบวกกับความร่วมมอืของนานาชาติ ท�าให้
โครงการหลวงมเีมลด็พนัธุม์ากมายส�าหรบัการทดลองให้ชาวเขาปลูก อาท ิแอปเป้ิล พลับ สาล่ี บ๊วย และ
ที่น่าสนใจสุดคือ เมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า ซึ่งได้รับถวายมาจากประเทศปาปัวนิวกินี 

โดยมีเรื่องเล่าว่า เมื่อพ.ศ.2517 ครั้งหนึ่งระหว่างที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบนดอย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชน ี
ได้กราบทูลว่าชาวเขาที่บ้านหนองหล่ม ในพื้นที่เกษตรหลวงอินทนนท์ เริ่มลงมือปลูกกาแฟบ้างแล้ว 
จงึอยากทลูเชญิไปเยีย่มชม แต่เนือ่งจากทางทีไ่ปเป็นเขาสงู ไม่มถีนน ต้องเดนิเท้าอย่างเดยีวเกอืบ 2 ชัว่โมง 
กว่าจะถึงปากหมู่บ้าน แล้วยังต้องเดินต่ออีก 1 กิโลเมตร ถึงจะพบไร่กาแฟ และสิ่งที่ปรากฏวันนั้นคือ 
ทัง้ไร่มกีาแฟข้ึนเพยีงต้นเดยีวเท่านัน้ ท�าให้เกิดความฉงนจากบรรดาผูท้ีต่ดิตามเสดจ็ต่างๆ พระองค์จึงทรง
อธบิายเหตผุลให้ฟังว่า “เราเพิง่ให้พนัธ์ุกาแฟไปเมือ่ปีกลาย กะเหรีย่งไม่เคยปลกูกาแฟเลย เหลอืต้นเดยีว 
ก็ถือว่าก้าวหน้าแล้ว ไม่เหลือเลยมันแย่ แต่นี่ปลูกได้ต้นหนึ่งแปลว่าก้าวหน้าแล้วถึงต้องตามไปดู”

จากกาแฟต้นเดยีวในวนันัน้ กาแฟอราบก้ิาได้น�ารายได้มหาศาลมาสูช่าวเขาในวนันี ้เช่นเดยีวกบัยอดดอยที่
คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ทั้งหมดนี้ก็เพราะมีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญนั่นเอง
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ห้องเรียนของพ่อบนดอยสูงท่ีสุดของประเทศ เรียกว่า
สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ เป็น 
ห้องเรียนที่เปลี่ยนพ้ืนที่ฝิ ่น เป็นพื้นที่ท�ากินอย่างยั่งยืน
เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น
ได้มีที่อยู่และที่ท�ากินเป็นหลักแหล่ง มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการ 
สนบัสนนุให้ปลกูพชืเมอืงหนาวเน่ืองจากมภีมูอิากาศหนาวเยน็ 
มีการเลี้ยงสัตว์และอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนให้สอดคล้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ห้องเรียนใหญ่ประกอบ
ไปด้วยห้องเรียนย่อยมี 4 ห้องด้วยกัน

ห้องเรยีนที ่ 1 เรยีกว่าหน่วยวจิยัขุนห้วยแห้ง เป็นทีว่จัิยและ
ปรับปรงุพันธุพื์ชทัง้ไม้ผล พชืไร่ ดอกไม้ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ  

สถานวิีจยัโครงการหลวงดอยอนิทนนท์  จ.เชียงใหม่



สดุท้ายคอืห้องเรยีนรวม หรือหลกัสถานทีี ่4

ห้องเรียนที่ 2 คือหน่วยวิจัยแม่ยะน้อย มีหน้าที่ปรับปรุง
พนัธุก์าแฟอราบก้ิาในพืน้ทีเ่พ่ือให้มคีณุภาพ รสชาติกลมกล่อม 
พร้อมออกสู่ตลาดด้วยความภาคภูมิ 

ห้องเรียนที่ 3 เป็นหน่วยวิจัยผาต้ังมีหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้
โบราณ พวกกุหลาบพนัปี และต้นสนโบราณทีห่ายาก นอกจากนี ้
ยังมีห้องเรียนพิเศษ คือ หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงอินทนนท์ 
โดยมลูนิธโิครงการหลวงได้ร่วมมือกบักรมประมง ทดลองเลีย้ง 
และขยายพันธุ ์เพื่อลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงจะ 
มีปลาอยู่ 2 ชนิด คือ ปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจี้ยน 
ห้องเรียนพิเศษนี้อยู่ห่างกับตัวสถานีเกษตรหลวงไม่ไกลนัก 
และเราสามารถร่วมจับปลากับชาวบ้านได้โดยติดต่อสอบถาม
ล่วงหน้า

คือบ้านขุนกลาง จะมีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยผลผลิตจากโครงการหลวง
ทุกอย่าง จากทุกสถานี เรียกว่าเป็นคลังแห่งวัตถุดิบท่ีเลอค่า ทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว ์
ที่ทดลองวิจัยจนได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็น 
ปลาเรนโบว์เทราต์ กุ้งก้ามแดง เป็ดอี้เหลียง ปลาสเตอร์เจี้ยน น�ามาท�าเป็น
เมนูรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง สามารถชิมรสได้ที่ร้านอาหารของโครงการหลวง 
เช่น เป็ดอี้เหลียงอบกาแฟดอยค�า ปลาสเตอร์เจ้ียนน่ึงซีอิ๊ว แกงเหลืองปลาเทราต ์
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่น่ียังมีมีสวนไม้ดอกไม้ประดับให้เที่ยวชมและถ่ายรูปกัน
อย่างเพลิดเพลิน 

กว่าจะมาเป็นสถานีวิจัยที่เพียบพร้อมเหล่านี้ ต้องใช้เวลาพัฒนา ทดลอง ปรับปรุง
มานานหลายสิบปี แม้กระทั่งทุกวันนี้การพัฒนายังคงไม่หยุดยั้ง เพื่อสานต่อ 
พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระประสงค์ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศ
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และหนึง่ในหมูบ้่านใกล้กบัพืน้ทีโ่ครงการหลวงอินทนนท์ ทีไ่ด้รบัประโยชน์ทางอ้อม 
ในด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมคือ บ้านแม่กลางหลวง แม่กลางหลวง 
อยู่ระหว่างกลางระหว่างพื้นราบจากถนนสายจอมทองถึงดอยอินทนนท์ ตรง
หลักกิโลเมตรที่ 26 ที่นี่มีนาข้ันบันไดผืนใหญ่ที่สุดบนดอยอินทนนท์ เป็นนาข้าว
ท่ามกลางหบุเขา มลี�าธารหลายสายไหลผ่าน ท�าให้เหมาะแก่การเพาะปลกูและเป็น
เสน่ห์ดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วท่ีรักธรรมชาติและต้องการความเงยีบสงบ เดินทางเพ่ือมา 
สมัผสักบับรรยากาศแบบนี ้โดยเฉพาะในฤดูทีทุ่่งข้าวเขยีวขจี ห่มคลุมภเูขาผืนใหญ่

คณุสมศกัดิ ์ ศรภีมูทิอง เล่าว่า ด้วยวถีิเนบิช้า กจิกรรมต่างๆ ในชมุชนจงึไม่รบีเร่ง 
แต่เน้นแบบลึกซึ้ง เพ่ือให้ทุกคนได้ดื่มด�่ากับธรรมชาติรอบๆ ตัวอย่างเต็มที่ และ
หนึง่ในนัน้ คอืการจิบกาแฟสด ด้วยวธิกีารชงแบบโบราณ เมือ่เมลด็กาแฟจากชมุชน
ถกูบดด้วยเครือ่งบดมอืหมนุ ผงกาแฟละเอยีดเหมาะส�าหรบัชงเทลงไปในถงุ ตามด้วย
น�า้ร้อนทีต้่มจากกาน�า้และฟืน ควนัไฟจากเตาให้ความรูส้กึเหมอืนย้อนกลบัไปอดตี 
ภาพนกัท่องเท่ียวรอคอยจิบกาแฟด้วยความรูสึ้กต่ืนเต้น เป็นภาพทีไ่ม่คุน้ตาในเมือง
ทีม่คีวามรบีเร่งและวุน่วาย

คณุสมศกัดิบ์อกว่า การท่องเทีย่วแบบนีเ้ริม่เป็นทีน่ยิม ท�าให้รายได้ของชาวบ้านเพิม่ 
มากขึน้ แต่ต้องแลกมากบัการดแูลความสะอาด และการจดัการทีเ่ป็นระบบ ซึง่ทกุฝ่าย 

ชุมชนบ้านกลางหลวง



บ้านแม่กลางหลวง  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จาก อ.จอมทอง ขับตามทางขึ้น อช.ดอยอินทนนท์ พอถึงป้าย 

กิโลเมตรที่ 26 จะมีป้ายแม่กลางหลวง เลี้ยวเข้าหมู่บ้านทางซ้ายมือ

ติดต่อพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน

คุณสมศักดิ์ ศรีภูมิทอง  

บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

โทร. 08-1960-8856

ต้องร่วมมอืกนั รวมทัง้การรกัษาทรพัยากรส่วนกลางด้วย แต่ก็
ถอืว่ามข้ีอดยีิง่กว่า เพราะท�าให้ชมุชนอยูไ่ด้แบบยัง่ยนื 

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม อย่างการทอผ้าของชาวบ้านในชมุชน 
ทีย่งัคงสบืทอดจากรุน่สูรุ่น่ ได้กลายเป็นของฝากประจ�าหมูบ้่าน
ที่ใครๆ ก็อยากได้และรู้สึกดีท่ีได้รับ และนอกจากกิจกรรม
ดงักล่าวแล้ว ยังมกีจิกรรมเดนิป่าแบบเบาๆ โดยมไีกด์ท้องถิน่
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติเท่านั้นเป็นผู้น�าทาง 
เพราะจะได้ระมดัระวงัเรือ่งผลกระทบต่อป่าไม้และธรรมชาติ

หากใครมเีวลาและต้องการชาร์ตแบตในฤดทูีส่ายฝนฉ�า่ ลองมา 
พกัโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านแม่กลางหลวง รับรองว่าจะได้สัมผัส
วิถเีนบิช้าแต่งดงามอย่างแน่นอน

วิชา ๙ หน้า  ศาสตร์พระราชาจากต�ราของพ่อ  •  วิชาปลูกรักษ์    61 

เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

บ้านผาหมอน 

อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่  

โทร. 08-1166-4344   

ชมุชนบ้านไร่กองขงิ 

อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

โทร. 06-1195-9551
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สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจบริเวณดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

119 ม. 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ 

เปิด เวลา 05.00-18.00 น.

โทร. 0-5328-6729

ติดต่อที่พักที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

(ส�รองทีพ่กัล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทติย์)

โทร. 0-2562-0760  

Www.dnp.go.th

ค่าเข้าชม

• ชาวไทย ผูใ้หญ่ 50 บาท เดก็ 20 บาท  

• ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท  

   เด็ก 150 บาท

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

หรือเรียกว่า ดอยหลวง ซึ่งหมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ หรือ
ดอยอ่างกา ตามเรือ่งเล่าว่าทางทศิตะวันตกของดอยอนิทนนท์ 
มีหนองน�้าแห่งหนึ่งที่เหมือนอ่างน�า้ แต่ก่อนมีฝูงกาไปเล่นน�้า
กันมากมาย จึงเรียกว่าอ่างกา ต่อมาจึงเรียกว่าดอยอ่างกา 
ส่วนทีม่าของชือ่ดอยอินทนนท์ มาจากกูพ่ระเจ้าอินทวชิยานนท์ 
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 7 ท่ีตั้งอยู่บนน้ัน ซึ่งท่านมี 
พระนามาภิไธย นามว่าเจ้าอินทนนท์

ด้วยสภาพอากาศเย็นตลอดท้ังปีราว 5–18 องศาเซลเซียส 
เป็นทีต่ัง้สถานเีรดาร์ของกองทัพ อากาศไทย ท่ีน่ียงัมกีล้วยไม้ 
พันธุ์ไม้ป่าที่สวยงาม และนกหายากนานาชนิด ให้เดินเล่น 
เดนิชมกนัอย่างเพลดิเพลนิ รวมทัง้บ้านพกัและเตน็ท์ไว้บรกิาร 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติ



พระมหาธาตุ นภเมทนีดล

สร้างขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
ครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2530 สักการะพระพุทธรูป 
ศิลา-แกรนิตนามว่า “พระพุทธบรมศาสดา 
นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพร
พิพัฒน์” ซึ่ งมีความหมายว ่า พระพุทธเจ ้า 
ผู้พระบรมศาสดา สร้างเป็นอนุสรณ์ที่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 แห่งพระมหาจกัรี
บรมราชวงศ์ พระชนมพรรษา 60

น�้าตกวิชรธาร

เดิมชื่อน�้าตกตาดฆ้องโยง และได้เปลี่ยนชื่อตาม 
พระนามของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นน�้าตก 
ขนาดใหญ่ มีหน้าผาสูง น�้าเบื้องบนหน้าผาไหล
ลงสู่แอ่งน�้าเบ้ืองล่าง ด้วยความสูงถึง 70 เมตร 
มีปริมาณน�้ามาก เป็นน�้าตกที่มีความสวยงามมาก
แห่งหน่ึงของเมืองไทย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ของคนพื้นที่และนักท่องเที่ยว มีร้านอาหารและ 
ร้านกาแฟให้นัง่ชลิ ฟังเสยีงน�า้ตกอย่างเพลิดเพลนิ 

การเดินทาง: อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

เปิด ทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น.

วิชา ๙ หน้า  ศาสตร์พระราชาจากต�ราของพ่อ  •  วิชาปลูกรักษ์    63 

ตลาดปกาเกอะญอหรือตลาดม้ง 

เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตลอยฟ้าที่มีทั้งพืช ผักผลไม้
บนดอยสูงชนิดต่างๆ ตามฤดูกาลจ�าหน่าย เช่น 
ลูกพลับ อโวคาโด ในช่วงหน้าหนาวซึ่งเป็นช่วง
ท่องเทีย่วจะมสีตรอว์เบอร์รี พนัธุพ์ระราชทาน 80 
กูสเบอร์รี เป็นที่นิยมซื้อกลับเป็นของฝาก

การเดินทาง: อยู่ระหว่างทางขึ้นดอยอินทนนท์  

เลยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ขึ้นไป  

เปิด ทุกวัน เวลา 07.00-17.00น.

พระมหาธาตุ นภพลภูมิสิริ

ส ร ้ า ง ข้ึ น เ พื่ อ ถ ว า ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ ้ า ฯ                              
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี                          
พ.ศ. 2535 พระมหาธาตุเจดีย์ นภพลภูมิสิริ                     
มคีวามหมายว่า “เป็นก�าลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน”               
ท่ีกลางโถงเจดีย์ประดิษฐานพระพทุธรปูปางร�าพึง 
ซึ่งเป็นพระประจ�า พระชนมวาร ของสมเด็จ           
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ค่าเข้าชม : 40 บาท ส�หรบัผูใ้หญ่ เด็กเข้าชมฟรี 

เปิด เวลา 08.00-16.00น
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‘แก้มลิง’ มหัศจรรย์แห่งการสังเกต

เพราะความรักท่ีมีต่อสัตว์ทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์จึงคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของ          
ลิงแสมทรงเลี้ยงอย่างใกล้ชิด จากความสนพระทัยนี้ได้ถูกต่อยอดมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการน�้า
ที่ส�าคัญของประเทศ

เมื่อพ.ศ.2538 ประเทศไทยต้องประสบกับเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เนื่องจากมีพายุหลายลูกพัดผ่านมายัง
พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ส่งผลให้เกิดฝนตกอย่างหนักจนแม่น�้าหลายสายท่วม และ
กลายเป็นมวลน�้าก้อนใหญ่มุ่งตรงมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในหลวงทรงเรียกประชุมหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หามาตรการรบัมอือย่างเร่งด่วน โดยวธิแีก้ปัญหาหนึง่ทีท่รงเสนอขึน้มากค็อื ‘แก้มลงิ’  

การท�าแก้มลิงคือ การจัดหาพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็น สระ คลอง บึง หรือพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ก็ได้ เพื่อชะลอ
และรองรับมวลน�้าที่ก�าลังไหลบ่าลงมาเป็นการชั่วคราว และพอน�า้ในทะเลลดลงจึงค่อยๆ ระบายน�า้ใน
แก้มลงิลงสูท่ะเล ตามหลกัแรงโน้มถ่วงของโลก โดยทฤษฎนีีใ้นหลวงได้รบัแรงบนัดาลใจจากลงิทรงเลีย้ง
สมัยพระเยาว์ เพราะเวลาที่ทรงยื่นกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือกแล้วเคี้ยวอย่างรวดเร็ว แต่แทนที่จะ
กลนืลงไป กลบักักอาหารไว้จนเตม็กระพุง้แก้ม แล้วพอถงึเวลาจงึค่อยดุนกล้วยมากินทลีะนดิในภายหลัง 

โดยพื้นที่ที่ทรงเลือกไว้ท�าแก้มลิงคือ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ 
ที่โปรดฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ ทว่าก่อนจะได้ท�าหน้าที่แก้มลิง กลับเกิดเหตุฉุกละหุกข้ึน เพราะข้าราชการ 
ในพ้ืนทีไ่ม่ทราบพระราชประสงค์ ด้วยเหน็ว่าเป็นพืน้ทีส่�าคญั จงึพยายามกนัไม่ให้น�า้ท่วม กระทัง่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ต้องมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผันน�้าเข้าพ้ืนที่ ท�าให้ปัญหาน�้าท่วมทุเลาลง ประชาชนและ
โรงงานอุตสาหกรรมจ�านวนมากจึงรอดพ้นวิกฤต ที่ส�าคัญแก้มลิงยังมีประโยชน์อีกสารพัด เช่น พอถึง           
ฤดูแล้ง ก็สามารถปล่อยน�้ามาช่วยเรื่องการเกษตร หรือหากเกิดปัญหาน�้าเสีย ก็สามารถระบายน�้าไป            
เจือจางความสกปรก ตามหลักการ ‘น�้าดีไล่น�้าเสีย’ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้

ด้วยความส�าเร็จของแก้มลิงที่ทุ่งมะขามหย่อง น�ามาสู่แก้มลิงอีกหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ทุ่งทะเลหลวง 
จังหวัดสุโขทัย ที่สร้างเพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วมในฤดูน�า้หลากและขาดแคลนน�า้ในช่วงหน้าแล้ง โดยรัฐบาล
ได้ท�าการขุดคลองลอกพื้นที่บริเวณทะเลหลวง ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน�้าในอดีต พร้อมกับออกแบบพ้ืนที ่
ส่วนกลางให้เป็นรูปหัวใจ 

จากพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์เข้ากับการสังเกต 
น�าไปสู่การต่อยอดเป็นโครงการมหัศจรรย์ ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็น 
ต้นแบบการบริหารจัดการน�้า ที่สามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้แก่คนทั่วโลกได้อีกด้วย
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“แม่น�้ายมในฤดูฝนมีน�้ามาก ในฤดูแล ้งเกือบไม ่มีน�้า 
ให้พิจารณาก้ันน�้าเป็นช่วงๆ เพื่อผันน�้าเข้าคลองธรรมชาติ 
ที่มีอยู่เดิมทั้งฝั ่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น�้ายมและขุดลอก
ให้สามารถส่งน�้าไปกักเก็บไว้ตามหนองบึงตามธรรมชาติได้”
พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่  9 เมื่อครั้งเสด็จ
เยือนสุโขทัยเม่ือ พ.ศ.2535 จึงเกิดโครงการพัฒนาและ
จัดการแหล่งน�้าในหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ทุ ่งทะเลหลวง 
โดยน้อมน�าต�าราแก้มลิง หนึ่งในวิชาการบริหารจัดการน�้า 
ตามแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ เพื่อให้เป็น 
พื้นที่หน่วงน�้า กักเก็บน�้าในช่วงหน้าแล้ง และบรรเทา
อทุกภยัในช่วงหน้าฝน ด้วยการเป็นแหล่งรับน�า้จากแม่น�า้ยม 
ที่ไหลบ่าล้นตลิ่งฝั่งขวา น�้าห้วยท่าแพ น�้าแม่มอก ที่ไหลบ่า 

โครงการแก้มลิงในพระราชด�ร ิ“ทุง่ทะเลหลวง”  

แผ่นดินศกัด์ิสทิธิรู์ปหวัใจ

ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
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จากอ�าเภอสวรรคโลก และน�้าแม่ร�าพัน 
น�้าแม่กองค่าย ที่ไหลบ่าจากอ�าเภอ
บ้านด่านลานหอย ให้ไหลมารวมกัน
บริ เวณที่ลุ ่ม ซึ่งเป ็นหลักการตาม
ธรรมชาติ 

แก้มลิงในพื้นท่ีทะเลหลวง มีลักษณะ 
เป็นเกาะรปูหวัใจขนาดใหญ่หากมองจาก
มุมสูง และมีเกาะที่ยื่นออกไปกลางน�้า 
ที่ถูกออกแบบพื้นที่ให ้เป ็นรูปหัวใจ 
ซึง่ในวนัที ่17 มกราคม พ.ศ.2553  ได้มี
การจดัท�าบญุพธิกีลัน่แผ่นดนิ โดยให้ทกุ
ครอบครวัในแต่ละหมู่บ้าน จ�านวน 843 
หมู่บ้าน น�าดินมาด้วย แล้วมาท�าให้
เป็นดินบริสุทธิ์ และตั้งปณิธานร่วม
กันว่า จะร่วมกันสร้างแผ่นดินนี้ให้
เจริญรุ่งเรือง แล้วได้น�าดินทั้งหมดไป
วางรองรับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัย 
ณ มณฑปเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ
ทุ่งทะเลหลวง และเรียกพื้นที่จุดนี้ว่า 
แผ่นดินศักดิ์สิทธ์ิรูปหัวใจ เพื่อสื่อถึง
แผ่นดินที่เป็นศูนย์รวมแห่งความรัก
ใคร่ปรองดองของชาวเมอืงสโุขทัย และ
เชื่อมโยงความรักผูกพันกับบรรพบุรุษ
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน

ที่เที่ยวในโครงการ

มนฑปทรงจตุรมขุ 

สกัการะพระพุทธรตันสิรสุิโขทยั พระพุทธรปูเก่าแก่มอีายกุว่า 
700 ปี พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย คาดว่าสร้างตั้งแต ่
พ.ศ.1845 ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท)  
เคยจมอยู่ในแม่น�้ายมและถูกค้นพบเม่ือพ.ศ.2546 ก่อนจะ 
มีการอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มณฑปเกาะกลางแผ่นดิน 
รูปหัวใจทุ่งทะเลหลวง

เดินเล่นบนเส้นทางสูม่ณฑป 

สองข้างทางเดินสู่มณฑป ถูกก่อสร้างด้วยบรรยากาศแบบ
ย้อนยุค ในลักษณะของเสาศิลาศิลปะแบบสุโขทัยโบราณ 
เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทอดน่องชมทัศนียภาพอันงดงาม 
และสัมผัสกับความตั้งใจ ที่จะท�าให้เป็นหน่ึงในสถานที่
ท่องเที่ยวอันกลมกลืนกับบรรยากาศของเมืองอันทรงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม

ชมพระอาทติย์อสัดง 

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ลาลับ
ขอบฟ้าได้อย่างงดงาม ท่ามกลางความร่มรื่นของบรรยากาศ
โดยรอบ ซึ่งก�าลังถูกสรรค์สร ้างให้เป ็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมในวันส�าคัญ รวมถึงมีการวางแผนที่จะย้าย
ศูนย์ราชการ สร้างสนามกีฬา และสวนสาธารณะ ไว้บนพื้นที่
โดยรอบด้วย
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ที่บ้านทุ ่งหลวงมีหนองน�้าขนาดใหญ่ คือหนองทอง ที่ชาวบ้านได้ใช้ดินจาก
แหล่งน้ี ผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากรุ่นสู่รุ ่นมานานนับร้อยๆ ปี โดยมีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในจดหมายที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 
ได้บันทึกเมื่อครั้งเดินทางมาส�ารวจมณฑลพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ.2444 ว่า “วันที่ 18 
เวลาตื่นนอนเช้า พระยาสุโขไทยเอาหม้อกรันมาให้ 3 ใบ เป็นหม้อที่ตั้งใจท�าอย่าง 
ประณีต ภาษาบ้านนอกเขาท�าที่บ้านทุ่งหลวงอยู ่ใต้เมืองสุโขทัยฝั ่งตะวันตก 
หม้อใหญ่กระพุงเกอืบ 2 ศอก เขาก็ท�ามชีมุพละสีหะสมคราม ให้มาแต่วงัไม้ขรก็ม”ี

จากข้อความดังกล่าว แสดงว่าบ้านทุ่งหลวงมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผามานาน
นับศตวรรษ ท่ีพดูถงึในน้ัน กค็อืหม้อกรนั ซึง่คณุวนัชยั โมรษัเฐยีร รองนายกเทศมนตร ี
ต�าบลทุ่งหลวงและประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงได้เล่าให้ฟังว่า  

หม้อกรนัหรือหม้อน�า้โบราณ คนโบราณเชือ่ว่า หากมไีว้ในบ้านจะช่วยเสรมิสิรมิงคล  
โชคชะตาบารม ีจงึมกัให้เป็นของขวญัหรอืของช�าร่วยในงานพธิต่ีางๆ เช่น ขึน้บ้านใหม่ 
ออกเรือน เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในที่อยู่อาศัย ตามค�าพ้องเสียง “กรัน” 
และ “กัน”

บ้านทุ่งหลวง
อ.ครีีมาศ จ.สุโขทยั
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เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

ชมุชนเมอืงเก่าสโุขทยั   

อ.เมอืง จ.สุโขทยั  

โทร. 08-0116-4141

บ้านนาต้นจัน่ 

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย  

โทร. 08-8495-7738

หม้อกรัน ตรงกลางจะป่องมีฐานแข็งแรง มี 3 ส่วน คือ 
ฝาปิด หมายถึงการมีกินมีใช้ กระพุงตรงกลาง หมายถึงความ
อุดมสมบูรณ์ ส่วนฐาน หมายถึงความมั่นคงมั่งมีศรีสุขในการ
ด�ารงชีวิต

บ้านทุ่งหลวงจะมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแตกต่างจากที่อื่น 
นอกจากดินเหนียวในหมู่บ้านที่มีสีด�าสนิทแล้ว ยังมีการผสม
ทรายลงไป ท�าให้แข็งแกร่ง ทนความร้อนได้นานมากขึ้น 
เมือ่เผาแล้วจะได้สแีดงมนัวาวและมคีวามแกร่งในตวั วิธกีารท�า 
ก็คือน�าดินและทรายมานวดจนได้ท่ี ก็น�ามาตี ขึ้นรูปด้วย
แป้นหมุน หล่อน�้าดิน และปั้นด้วยมือตามความช�านาญ
ของแต่ละบ้าน เมื่อเสร็จแล้วก็ตากให้แห้ง แล้วก็น�าไปเผา 
สมัยก่อนจะเป็นเตาสุมแบบเปิดโล่ง แต่ปัจจุบันจะก่อก�าแพง
อิฐล้อมรอบ ใช้ความร้อน 1,250 องศา ใช้เวลา 2 วัน ก็จะ
เสร็จสมบูรณ์ วันนี้นอกจากหม้อกรันแล้ว ยังมีรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ไม่ว่าจะเป็น โอ่ง 
กระถาง จาน ชาม หม้อดิน เตาดินเผา เตาอโรมา ฯลฯ และ
งานศิลปะอื่นๆ ที่มีทั้งความสวยงามประณีต 

จากอาชีพเสริมในช่วงเว้นจากการท�านา กลายมาเป็น
อาชีพหลักและสามารถท�ารายได้ให้กับชาวบ้านควบคู ่
ไปกับการท�าโฮมสเตย์ โดยชุมชนได้จัดท�าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ส�าหรับเดินชมกรรมวิธีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาในแบบต่างๆ เรียกว่า วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน 

เป็นการส่งต่อภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย
นอกจากจะได้ความรู้และได้ลงมือท�า
ด้วยตัวเองจนส�าเรจ็ และกลายเป็นของ
ฝากซึ่งมีเพียงชิ้นเดียวในโลกจากบ้าน
ทุ่งหลวงติดไม้ติดมือกลับบ้าน

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง   

ราคาโฮมสเตย์เริม่ต้นทีร่าคา 600 บาท 

ตามความสะดวกสบาย และต้องการของ 

นักท่องเที่ยว

ประสานงานการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 

รองนายกเทศมนตรีบ้านทุ่งหลวงและ

ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง 

คุณวันชัย โมรัษเฐียร โทร. 08-1281-1367

ติดต่อเข้าชมแหล่งเรียนรู้ประจ�หมู่บ้าน  

คุณพาหนุ อยู่แย้ม  โทร. 09-5796-5582
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สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ จ.สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  

มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ท่ีถูกยกย่องให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ศูนย์รวมแห่งอารยธรรม
อันเป็นรากเหง้าของเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข โดยเป็น
ท้ังศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ที่สืบต่อกันมายังชนรุ่นหลัง 

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  

โทร. 0-5569-7310  เปิด เวลา 06.00-21.00 น.

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า  

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ที่รวบรวมพรรณไม้เฉพาะถิ่น 
มรดกวัฒนธรรมและ ภู มิป ัญญาพื้ นถิ่ น  เ น่ื อ งจาก
สุโขทัยเป็นพื้นท่ีราบลุ ่มแม่น�้า ท่ีเป ็นศูนย์กลางมรดก
ทางวัฒนธรรมในอดีต ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ทั้ง โบราณสถาน โบราณวัตถุ และยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
ภายในสวนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูร ่มร่ืนเหมาะแก ่
การพักผ่อน 
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ศาลพระแม่ย่า

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู ่บ ้านคู ่ เมือง ชาวสุโขทัยเชื่อว ่า 
พระขพุงผีหรือพระแม่ย่า พระรูปสลักหินชนวน
ศักดิ์สิทธิ์นั้นคือพระนางเสือง พระราชมารดา
ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช พระแม่ย่าของ 
พระยาเลอไท ทีบ่รรดาไพร่ฟ้าข้าแผ่นดนิสมยัก่อน 
มักจะเรียกขานพระมหากษัตริย์ว่าพ่อเมือง และ
เรียกพระราชมารดาของพ่อเมืองว่าแม่ย่า 

8 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 

วัดเจดีย์เจ็ดแถว 

ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเจดีย์แบบต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูม 
ด้านหลังพระวิหารศิลปะแบบสุโขทัยแท้ และ 
เจดีย์ราย 26 องค์ 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

โทร. 0-5567-9211  เปิด เวลา  08.00-17.00 น.

วัดศรีชุม 

ภายในวัดมีพระอจนะ พระพุทธรูปเก่าแก่สมัย
สุโขทัย มีต�านานเล่าขานถึงความศักด์ิสิทธิ์ และ
ร�า่ลือกันว่าเป็นพระพูดได้ เนือ่งจากเป็นกุศโลบาย
ของสมเด็จพระนเรศวรมหารราช ที่ให้ทหารปีน
ขึ้นไปด้านหลังองค์พระ แล้วพูดให้ก�าลังใจแก ่
กองทหารในการต่อสู ้  และพระองค์ทรงท�า 
พิธีถือน�า้พิพัฒน์สัตยาที่วัดแห่งนี้

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง  

จ.สุโขทัย เปิด ทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น. 

วัดช้างล้อม  

โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงลังกาบนฐานประทักษิณ 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบ 
แม ้ว ่าส ่วนใหญ่จะเสียหายไปตามกาลเวลา 
เหลือเพียงหัวช้างอยู่ไม่กี่เชือก แต่ก็ยังมองเห็น
ความงดงามของประติมากรรมสมัยสุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

โทร. 0-5567-9211  เปิด เวลา  08.00-17.00 น.







76 



วิชา ๙ หน้า  ศาสตร์พระราชาจากต�ราของพ่อ  •  วิชาหมอดิน    77 

พลิกต�ราในหลวง เอาชนะดินเสื่อมโทรม

ถึงจะเป็นพระมหากษัตริย์ แต่เชื่อหรือไม่ว่าท่ีดินหลายแปลงที่มีผู้ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 กลับม ี
สภาพเสื่อมโทรมจนน่าใจหาย เพราะส่วนใหญ่ผู ้ถวายมักคิดว่าพระองค์จะทรงน�าที่ดินว่างเปล่า
ไปสร้างพระต�าหนัก ทว่าพระองค์กลับคิดมุมกลับ ด้วยเห็นความส�าคัญของดินยิ่งกว่าใคร ทรงอธิบายว่า 
ทีด่นิในเมอืงไทยมจี�ากดั ต่อให้สภาพย�า่แย่เพียงใด กต้็องปรบัปรงุแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ ไม่เช่นนัน้สุดท้าย
ประเทศไทยก็จะเหลือแต่ทะเลทราย และหนึ่งในโครงการที่พระองค์สามารถเอาชนะปัญหา จนพลิกฟื้น
ดินเสื่อมโทรมจนกลับมาเป็นดินดีได้ ก็คือ เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

ส�าหรับที่ดินบริเวณนี้ เดิมปลูกพืชไร่และสวนมะม่วง แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงวัวและ
ขุดลูกรังขายแทน พอขุดหนักเข้า หน้าดินถูกชะล้างไปเกือบหมด บวกกับขาดการบ�ารุงรักษา ส่งผลให ้
ดินเสื่อมโทรมถึงขั้นที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยแม้แต่หญ้า

เพื่อแก้ปัญหา ขั้นแรกในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดฯ ให้ขุดอ่างเก็บน�้า และส�ารวจที่ดินโดยละเอียดว่า
จุดใดที่น่าจะพอเพาะปลูกต้นไม้ได้ ก็ให้ไปปลูกตรงนั้นก่อน เมื่อปลูกแล้วก็ปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโต
ตามธรรมชาติ โดยป้องกันไม่ให้คนเข้ามาบุกรุกและท�าลาย หลังพยายามอยู่นานหลายปี ก็เริ่มเห็น
ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทั้งพันธุ์ไม้ที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่า สัตว์ป่าที่เริ่มกลับคืนสู่รังอีกครั้ง จนกลายเป็นผืนป่า 
ที่อุดมสมบูรณ์ในที่สุด ส่วนดินที่เสื่อมสภาพสุดๆ โดยเฉพาะพื้นที่มีการขุดดินลูกรังไปขาย พระองค์
ทรงแก้ปัญหาด้วยการใช้หญ้าแฝก ซึง่มรีากแขง็แรงสามารถแทงทะลดุนิทีแ่ห้งกรงัและช่วยท�าให้น�า้กลบัมา 
ซึมผ่านไปได้ โดยก่อนปลูกยังรับสั่งให้ปรับสภาพดิน ด้วยการน�าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น�้าและปุ๋ยพืชสด 
เช่น ปอเทือง ถั่วพร้าแล้วไถกลบซ�า้ไปซ�้ามาอยู่ 2-3 ปี จนมีหน้าดินเกิดขึ้นบ้าง ถึงค่อยปลูกหญ้าแฝก  
นานถึง 2 ปี 8 เดือน จนดินที่เขาชะงุ้มกลับมาดีเหมือนเดิม สามารถปลูกพืชต่างๆ ได้อีกครั้ง 

ระหว ่างนั้นในหลวงรัชกาลที่  9 เสด็จฯมาตรวจเยี่ยมความคืบหน ้า พร ้อมรับสั่ งชมเชย 
ผู ้เก่ียวข้องทุกคน โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินว่า“โครงการนี้ท�าให้เป็นของขวัญวันแซยิดใช่ไหม 
พอใจมาก และขอบใจมากแล้วจะมาใหม่เมื่อครบ 6 รอบ” สร้างความปล้ืมปีติกับข้าราชการ 
ผู ้ถวายงานเป็นอย่างยิ่ง ผลจากการพัฒนาพื้นที่เขาชะงุ ้ม น�ามาซึ่งการต่อยอดอีกมากมาย อาทิ 
การท�าแปลงสาธติการฟ้ืนฟดูนิด้วยหญ้าแฝก การทดลองปลกูผกัผลไม้ในพืน้ทีด่นิเสือ่มโทรม การทดสอบ
ปลูกสบู่ด�าเพื่อเป็นพืชทดแทนพลังงานทางเลือก รวมไปถึงการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้ ตามแนวคิด 
‘ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก’ 

ความส�าเร็จนี้เกิดขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่ทรงย่อท้อต่อดินเลวๆ  
ดังพระราชด�ารัสที่ว่า “ที่ดินเลวๆ เช่นนี้ ถ้าไม่ท�าแล้วจะให้ใคร”
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ภายหลังจากที่ทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจาก 
อดตีนายต�ารวจสญัญาบัตร บริเวณพืน้ท่ีเขาชะงุ้ม ซึง่หน้าดิน 
เสียหายอย่างหนัก ขาดความอุดมสมบูรณ์ แห้งแล้ง 
จนไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้อีก ด้วยพื้นท่ีดังกล่าวเคยเป็น
ฟาร์มปศุสัตว์ ปลูกพืชไร่ และใช้ดินผิดวิธี ซ่ึงเม่ือในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรพื้นที่ครั้งแรก 
ในวนัที ่26 พฤศจกิายน  พ.ศ.2529 ได้พระราชทานพระราชด�าริ 
ในการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ 
พลิกฟื้นผืนดินให้สามารถเพาะปลูกได้ และทรงแนะน�าให้
ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�า้

และนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการศึกษาวิธีการฟื ้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อันเป็น
โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท�าขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และ
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งต่อมาเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับ
พืน้ทีข่องโครงการฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายทีด่นิเพ่ิมเตมิอกี 63 ไร่ 

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  

อันเนื่องมาจากพระราชด�ริ
ต.เขาชะงุม้ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ

1 งาน 3 ตารางวา และมพีระราชกระแส 
รั บ ส่ั ง ให ้ ด ร . สุ เ ม ธ  ตั น ติ เ ว ช กุ ล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พัฒนาที่ดิน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ฟื้นฟูสภาพป่า 
ด�าเนินการพัฒนา และปล่อยไว้ใน
สภาพเดิม ทั้ งยั งมี พ้ืนที่ส ่ วนหนึ่ ง 
ที่อยู ่ติดกับพ้ืนที่โครงการ ซึ่งมูลนิธ ิ
ชัยพัฒนาจัดซื้อเพ่ิมเติม ท�าให้มีพ้ืนที่
โครงการจ�านวนทั้งสิ้น  849 ไร่ 3 งาน 
22 ตารางวา

ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิเกษตร
ส�าคญัของจงัหวดัราชบรุ ีซึง่ช่วยพลกิฟ้ืน 
ผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมอาชีพ
ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้ง 
ยงัเป็นศนูย์กลางในการศกึษาวจิยั และ
สาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้



กิจกรรมท่องเที่ยวในโครงการ

นัง่รถของโครงการเพือ่ชมรอบโครงการ

มีผู้บรรยาย ที่จะมาเล่าเรื่องราวของโครงการอย่างละเอียด 
พร้อมพาไปชมจุดต่างๆ ทีน่่าสนใจ 
• จดุทีใ่นหลวงรชักาลที ่9 ทรงปลกูต้นประดู ่ปี พ.ศ.2539 และ

ทรงปลกูหญ้าแฝกในปี พ.ศ.2535
• แปลงพืช ผกั ผลไม้ต่างๆ
• ซุม้ม่ิงมงคล ท่ีใช้ต้นไม้มงคลมาตัดแต่งเป็นซุม้อย่างสวยงาม
• แปลงหญ้าแฝก ที่รวบรวม 28 สายพันธุ ์ ซึ่งมีช่ือเป็น 

จงัหวัดต่างๆ 
• ชมฐานเรยีนรู ้เพ่ือประโยชน์ในการศกึษา อาท ิวธิกีารจดัการ

ดนิ น�า้ พชื
• พลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณอ่างเก็บน�้า จัดสร้างเป็น

สถานที่รับเสด็จ เป็นจุดที่พวกเราสามารถน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรณุาธิคณุและชืน่ชมในพระอัจฉรยิภาพ

เดนิชมเส้นทางศกึษาธรรมชาติ 

ลองจดัสรรเวลาไว้ส�าหรับเดนิศกึษาเส้นทางตามธรรมชาติของ
ผนืป่าเตง็รงัและป่าเบญจพรรณ ระยะทางราว 1,170 เมตร 
จะท�าให ้คุณจะอ่ิมเอมกับกระแสพระราชด�ารัส ท่ีว ่า 
“ให้ช่วยดแูลรกัษาป่า อย่าไปรงัแกป่า ถ้าปล่อยท้ิงไว้ไม่ให้ใคร 
รบกวนป่า ระยะเวลา 30-40 ปี ป่าแห่งนี้จะคืนสภาพจาก 
เตง็รังเป็นป่าเบญจพรรณ” 

สานฝัน...ป่ันตามรอยพระบาท

บรษิทัมติซบูชิ ิได้สนบัสนนุจักรยาน  22  คนั 
พร้อมจัดท�าเส้นทางปั ่นจักรยานชม
ภายในโครงการฯ เป็นระยะทาง 5.1 กม. 
เพือ่อ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเสียค่าบ�ารุง
รกัษาจกัรยานตามแต่ก�าลังศรทัธา

ซือ้ของฝากทีศ่นูย์จ�หน่ายผลิตภณัฑ์

ร ่ วมสนั บสนุ นด ้ วยการ เ ลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากในพ้ืนที่ 
ของโครงการฯ รวมทัง้ของชาวบ้านจาก
ในชุมชน มั่นใจได ้ถึงความสะอาด 
ปลอดภัยแบบไร้สารเคมี 

ชมทุง่ดอกทานตะวนัและปอเทอืง

ดอกทานตะวันจะบานเตม็พืน้ที ่กว้างไกล 
สดุสายตา เพือ่รองรบันกัท่องเท่ียวให้มา
ถ่ายรปู เดนิเล่นในช่วงปีใหม่
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นับต้ังแต่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองด�าเนินสะดวกใน พ.ศ.2409 
เพ่ือเช่ือมการคมนาคมระหว่างแม่น�้าท่าจีนและแม่น�้าแม่กลอง เพ่ือสะดวกใน
การเดินทาง และขนส่งสินค้าไปตามที่ต่างๆ การขุดคลองครั้งนั้น ได้ใช้แรงงาน
ของคนล้วนๆ ซ่ึงเป็นคนจีนที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยใหม่ๆ และต้ังรกรากอยู่
ริมสองฝั่งคลอง เม่ือคลองขุดเสร็จแล้ว รัชกาลท่ี 4 ได้ทรงพระราชทานนามว่า 
คลองด�าเนินสะดวก ซึง่ตัง้อยูป่ากคลองลัดพลี นบัเป็นตลาดน�า้แห่งแรกของเมอืงไทย 
และกลายเป็นตลาดน�า้ชมุชนไทยจนี มกีารพายเรอืไปมาหาสู่กัน ขนส่งแลกเปล่ียน
สินค้า จากพืชสวนไร่นา ก่อเกิดเป็นวิถีริมคลองที่มีเสน่ห์ จนในปี พ.ศ.2510 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการเผยแพร่วิถีริมคลองออกไป ท�าให้ตลาดน�า้ 
แห่งนี้ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลก 

ตลาดน�้าเหล่าตั๊กลัก จ.ราชบุรี
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ตลาดน�้าเหล่าตั๊กลัก มีความหมายว่า ตลาดเก่า เนื่องจาก
ได้มีการตัดถนน แล้วย้ายตลาดน�้าด�าเนินสะดวกเดิม ที่อยู ่
ปากคลองลัดพล ีไปอยูใ่นสถานท่ีใหม่ ท่ีกว้างขวางและสะดวก
สบายมากข้ึน ซึ่งก็คือ ตลาดน�้าด�าเนินสะดวกในปัจจุบัน 
ท�าให้ตลาดน�้าเหล่าตั๊กลักนั้นเริ่มเงียบเหงาซบเซา 

แต่ด้วยบ้านเรือนไม้แบบเก่า และวถิไีทยจนีรมิคลองทีย่งัคงอยู่ 
ท�าให้มีการฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวอีกครั้ง ให้กับผู้ที่หลงใหล
ในเสน่ห์ที่เนิบช้า และวิถีดั้งเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยน 

ลองเปลีย่นบรรยากาศมานอนโฮมสเตย์รมิน�า้ซึง่มอียู ่2-3 แห่ง 
ทีต่ลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั ยามเช้าจะมพีระออกบินฑบาตรให้เห็น 
ชาวไร่ ชาวสวนพายเรอือกมาขายของ เริม่ต้นด้วยอาหารดัง้เดมิ

ของชาวจีนที่นี่ คือ โกปี๊กับข้าวแห้ง 
แล้วค่อยเดิมชมร้านรวงที่อยู ่ ริมน�้า 
รวมท้ังพพิธิภณัฑ์ตลาดน�า้ด�าเนนิสะดวก 
ที่จะท�าให้เรารู้เร่ืองราวของตลาดน�้า
แห่งแรกของเมืองไทยได้อย่างละเอียด 
แล ้ วค ่อยนั่ ง เรือพายชมสวนและ 
วิถีชีวิตชาวจีนริมน�้า ตกบ่ายนอกจาก
ร้านผัดไทยอาม่า ก๋วยเต๋ียวเจ๊หมวย 
กาแฟร้านฮกหลีแล้ว ยังมีข้าวแห้ง 
หรือโกยปึ่ง อาหารดั้งเดิมของชาวจีน 
ให้ลอง ทัง้หมดนีค้อืนยิามของวถิสีโลว์ไลฟ์ 
อย่างแท้จริง

เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

ตลาดเก่าโพธาราม  

อ.โพธาราม จ.ราชบรุี  

โทร. 0-3223-1267 ต่อ 104

ตลาดเจด็เสมียน 

อ.โพธาราม จ.ราชบรุี  

โทร. 0-3239-7616, 0-3239-7032
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สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ จ.ราชบุรี

อุทยานหินเขางู   

จากแหล่งระเบิดและย่อยหินที่ส�าคัญของไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ กลายมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว และสวนสาธารณะ โดยมีการสร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่
ด้วยการยงิแสงเลเซอร์ลงบนผาหนิ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วได้กราบขอพร และท่องเทีย่ว
ภายในโถงถ�า้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ�า้ฤาษ ีถ�า้ฝาโถ และถ�า้จีน-จาม รวมทัง้ทางเดิน
ชมธรรมชาติเลียบบึงน�า้ 

ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี



พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน  

บอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของ 
หนังใหญ่ ไม่ว ่าจะเป็นกรรมวิธีการแกะสลัก 
ตวัหนงัใหญ่หรอืหนงัใหญ่แบบต่างๆ ถงึ 313 ตวัท่ี 
ยงัคงอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัละคร 
ในเรือ่งรามเกียรติ ์ แบ่งเป็นชุดหนุมานถวายแหวน  
ชุดสหสัสกมุาร และเผากรงุลงกา ชดุศกึอินทรชติ 
คร้ังที ่ 1 การแสดงหนังใหญ่ ณ โรงละครหนังใหญ่  
มทีกุวนัเสาร์ เริม่ 10.00 น.

วัดขนอน บ้านสร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า  

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

เปิด เวลา 08.00-17.30 น. 
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดเดิม ที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และมีการบูรณะใหม่เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
ของจังหวัด แบ่งเป็นห้องต่างๆ ท่ีบอกเล่าเร่ืองราว ของประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
กลุ่มชนต่างๆ บุคคลส�าคัญของราชบุรี รวมทั้งโอ่งมังกรสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด พ้ืนที่สนามด้านหน้ามี
การตกแต่งด้วยงานศิลปะสวยงาม 

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท (เด็กไม่เสียค่าเข้าชม) 

ถ.วรเดช หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิด วันพุธ–อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0-3232-1513 

เถ้าฮงไถ่   

จากโรงงานผลิตโอ่งมังกรชื่อดังซึ่งเป็นที่รู ้จักใน 
รุ่นพ่อรุ่นแม่ มกีารพัฒนารูปแบบให้เข้ากับยคุสมยั 
ใส่สีสันและงานศิลปะลงไป ผลิตงานเซรามิกที ่
หลากหลายให้กลายเป็นของตกแต่งบ้าน ต้ังแต่ช้ิน
เล็กไปถงึชิน้ใหญ่ พืน้ทีด้่านหน้ายงัมกีารตกแต่งด้วย 
งานเซรามิกสวยงาม รวมทั้งร้านกาแฟ เพื่อให ้
นกัท่องเทีย่วได้เข้ามาเดนิเล่น ถ่ายรปู หรือชมขัน้ตอน 
การผลติ การป้ัน การเขียนลายจากช่างทีช่�านาญ

234/1 ม.2 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

เปิด ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. 

โทร. 0-3233-7574, 0-3232-3630
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เปลี่ยน ‘ฝัน’ ให้กลายเป็น ‘ฝน’ ด้วยศาสตร์ของการหลอกฟ้า

ย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 ระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมเยือน
ราษฎรทั่วภาคอีสาน ทรงถือโอกาสนี้ถามไถ่ถึงสารทุกข์สุขดิบของพสกนิกร จนทราบปัญหาส�าคัญของ
คนท่ีนีก่คื็อความแห้งแล้ง ขณะนัน้เองทรงแหงนพระพกัตร์เพือ่ทอดพระเนตรท้องฟ้า แล้วพบว่ามเีมฆลอย
เต็มท้องฟ้าไปหมด แต่กลับไม่มีก้อนใดที่รวมตัวกันเลย ทรงคิดว่าถ้าเมฆรวมตัวกันได้ก็จะกลายเป็นฝน 
สามารถหยุดความทุกข์ยากของประชาชนได้

เม่ือเสด็จกลับมากรุงเทพฯ ทรงค้นงานวิจัยจากต่างประเทศจ�านวนมาก เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ 
โดยมีม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ซึ่งอาสาท�าฝันของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้เวลา 2 ปีเต็ม ศึกษาจนพบว่า
ปัจจัยทีท่�าให้เกดิฝนหลกัๆ คอื อณุหภมิูและความช้ืน หากอยากจะสร้างฝน ต้องท�าให้ความชืน้ในอากาศ
รวมตัวกัน จากนั้นก็ท�าอุณหภูมิให้เย็นจัด เพื่อให้ความชื้นรวมตัวและกลั่นตัวกลายเป็นเมฆ

แล้วกม็าถึงขัน้ตอนทดลอง แต่ไม่มีนักบินคนใดกล้าบินชนเมฆ เพ่ือพิสูจน์ความเชือ่ ม.ร.ว.เทพฤทธ์ิ เทวกุล 
จึงตัดสินใจเรียนขับเคร่ืองบิน จนได้ประกาศนียบัตร แล้วก็บินส�ารวจท้องฟ้า รวมถึงค้นหาสารตั้งต้น           
ที่จะช่วยท�าให้เกิดฝน โดยที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงควบคุมอย่างใกล้ชิด สารสองตัวแรกที่น�ามาใช้คือ
เกลอืและน�า้แขง็แห้ง แต่ได้ผลเพยีงแค่ ‘เกอืบ’ เท่านัน้ จึงยงัต้องควานหาสารตัง้ต้นต่อไป จนได้พบตวัช่วย
ที่ส�าคัญอย่าง ‘แคลเซียมคลอไรด์’

ครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ กลับมาจากอ�าเภอบ้านโป่ง ระหว่างเส้นทางมีเมฆอยู ่มาก  
ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ซ่ึงขับเฮลิคอปเตอร์น�าขบวน จึงโปรยแคลเซียมคลอไรด์กับน�้าแข็งแห้งเพ่ือ 
ไล่เมฆมาตลอดทาง ผลปรากฏว่าเมฆแยกออกเป็นเส้นทางโล่ง คล้ายก�าแพงยกัษ์สองข้าง และเมือ่ในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ถึงพระต�าหนักจิตรลดาฯ ก�าแพงทั้งสองเร่ิมเปิดเข้าหากัน และเกิดกระแสลมแรง 
ไม่ช้าฝนกต็กหนกั ในหลวงจึงทรงม่ันใจว่า ‘มาถกูทางแล้ว’ จนน�ามาสู่การทดลองอย่างเป็นทางการครัง้แรก  
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2512 ณ สนามบินหนองตะกู ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลที่ได้คือ
ท้องฟ้ามดืครึม้ และฝนกต็กหลงัจากน้ัน 15 นาที นับเป็นครัง้แรกทีฝั่นตลอด 14 ปี ของพระองค์กลายเป็นจรงิ

ถึงจะท�าฝนได้ส�าเร็จ แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ยังไม่ยอมหยุดฝัน โดยโปรดฯ ให้ย้ายการทดลองมายัง
สนามบินบ่อฝ้าย จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ ซ่ึงอยู่ใกล้พระราชวงัไกลกังวล และใกล้กับโครงการพระราชด�าริ
มากมาย อาทิ อ่างเก็บน�้าเขาเต่า เพื่อจะได้พระราชทานแนวทางการท�างานต่างๆ ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
จากวันนั้นฝนท่ีพระองค์ทรงสร้าง จากศาสตร์ของการหลอกฟ้า ที่ทั้งค้นคิด และทดลองซ�้าแล้วซ�้าเล่า 
มานานถึง 14 ปี ได้กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญ ที่ช่วยชาวบ้านนับแสนนับล้านให้รอดพ้นวิกฤติ และถูก
เรียกว่า ‘ฝนหลวง’
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และในวันนี้ความรู้เร่ืองฝนหลวง กลายเป็นวิชาที่ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ ผ่านต�าราฝนหลวง ท่ีในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ และเราทุกคนสามารถเข้าชมได้ที่
หอเฉลิมพระเกยีรตพิระบดิาแห่งฝนหลวง ณ สนามบนิบ่อฝ้าย ซึง่
สร้างขึน้เพือ่จารกึถงึความฝันอนัยิง่ใหญ่ของ ในหลวงรชักาลที ่9 

ในส่วนของหอเฉลมิพระเกยีรตพิระบิดาแห่งฝนหลวง เราจะ
ได้เห็นเครื่องบินล�าเล็กสีส้ม ท่ีใช้ท�าฝนหลวงในอดีตจอดอยู่
ด้านหน้า เมือ่เข้ามาด้านใน ส่วนแรก คอื ส่วนของห้องทรงงาน 
ส�าหรบัใช้รบัเสดจ็ในเวลาท่ีพระองค์เสดจ็มาทีน่ี ่และยงัเคยเป็น
ห้องที่พระองค์ ทรงใช้เป็นห้องบรรยายเกี่ยวกับฝนหลวงให้
นกัเรียนโรงเรียนไกลกงัวลได้ฟัง มีการจ�าลองโต๊ะทรงงาน ทีม่ี
เครือ่งมอืต่างๆ อย่าง กระดาษ ดนิสอ คอมพวิเตอร์ เอาไว้ให้ดู

ถัดมาเป็นส่วนของห้องนิทรรศการ ที่จัดแสดงจุดก�าเนิด
ของฝนหลวงอย่างละเอียด ท้ังภาพ เสียง และวิดีโอ อย่าง
เป็นขัน้เป็นตอน มีตวัอย่างสารท�าฝนหลวงต่างๆ พร้อมต�ารา
ฝนหลวงพระราชทาน ทีใ่นหลวงรชักาลที ่9 ทรงประดษิฐ์ภาพ 

หอเฉลมิพระเกียรตพิระบิดาแห่งฝนหลวง 

ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน  

ตามวันเวลาราชการ  

โทร. 0-3252-0062

ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือพระราชทานแก่
นักวิชาการฝนหลวง เพื่อใช้ปฏิบัติใน
แนวทางเดยีวกัน ซึง่ดสูนุก เข้าใจได้ง่าย 
และเห็นภาพทีชั่ดเจน 

ส�าหรับศูนย์ฝนหลวงที่อยู ่ด ้านหน้า 
เราจะสามารถมองเห็นเครื่องบินที่ใช้ 
ท�าฝนหลวงจรงิๆ จอดอยู ่ เตรยีมพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่เหมาะสม 
ตามพระราชปณิธานของในหลวง  
รัชกาลที่ 9 ที่ต ้องการให้ฝนหลวง 
ช่วยชะล้างความทุกข์ให้กับราษฎร 
ของพระองค์
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เขาเต่าเดิมทีนั้นเป็นหมู่บ้านชายทะเลเล็กๆ อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ เม่ือคร้ังท่ีในหลวงรัชกาลที่ 9 
ได้เสด็จเยือนประชาชนในเขตหัวหิน พระองคท์รงเหน็ความ
ล�าบากของประชาชนในหมูบ้่านเขาเต่า ซึง่มปีระชากรอาศยั
อยูอ่ย่างหนาแน่น แต่ขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภค ส่วนในช่วง
น�้าข้ึนก็มีปัญหาน�้าทะเลไหลเข้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร สร้าง
ความเสยีหายให้แก่พชืผลของประชาชนในพืน้ที ่พระองค์ทรงมี 
พระราชด�าริให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้เขาเต่าขึน้ 
นับเป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�ารด้ิานชลประทาน
แห่งแรกของประเทศไทย ทีส่ร้างข้ึนเมือ่ปี พ.ศ.2506

นับตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านเขาเต่า จึงเร่ิมมีความเจริญต่างๆ 
เข้ามาในพื้นที่ และเริ่มเป็นที่รู ้จักจากคนภายนอก และ
กลายเป็นหมูบ้่านท่องเท่ียวชายทะเล ท่ีมีช่ือในด้านความสงบ
และสวยงาม อ่างเกบ็น�า้เขาเต่า ไม่เพยีงแต่ท�าหน้าท่ีบ�าบดัทกุข์
ของชุมชนด้านอปุโภคและบรโิภคเท่านัน้ แต่ความสวยงามจาก
ธรรมชาตโิดยรอบ ได้กลายเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ชมววิทวิทศัน์ 
หรือใช้ออกก�าลงักาย ทัง้เดนิ วิง่ หรอืขีจ่กัรยาน ของคนในชมุชน
และนกัท่องเทีย่วอกีด้วย 

โครงการตามพระราชด�ริ อ่างเกบ็น�า้เขาเต่า

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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เสียงกี่กระทบกันเป็นจังหวะภายในศูนย์หัตถกรรมทอผ้า
บ้านเขาเต่า ก่อให้เกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และผืนผ้าที่
งดงาม เกดิจากฝีไม้ลายมอืของบรรดาคณุป้าในชมุชนเขาเต่า 
ที่มานั่งทอผ้ายามว่างเว้นจากอาชีพประจ�า เพื่อเป็นรายได้
เสริมให้กับครอบครัว บางคนก็ใช้เป็นงานแก้เบื่อในยามว่าง

ศนูย์หตัถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร ิของในหลวงรชักาลที ่9 ทีท่รงส่งเสรมิให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก 
ในช่วงมรสุมที่ไม่สามารถออกไปท�าการประมงได้ ด้วยเหตุนี้ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาครูจากราชบุรีมาสอนทอผ้า ย้อมส ี
ออกแบบลายผ้า ตัดเย็บ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทอผ้าและ 
เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงสอนการจักสาน โดยอาศัยใต้ถุนศาลา

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า
อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขัีนธ์



วดัเขาเต่าในการฝึกทอ นบัตัง้แต่ พ.ศ.2507 จงึเป็นจดุเร่ิมต้น 
ของอาชีพทอผ้าให้กับลูกหลานชาวประมงนับแต่นั้นมา 

พ.ศ.2536 ด้วยปัจจัยหลายด้าน ท�าให้ศูนย์หัตถกรรมทอผ้า
บ้านเขาเต่าต้องหยุดด�าเนินงานไป จนในปี พ.ศ.2545 จงึได้มี
การปรบัปรงุและซ่อมแซมตวัอาคารสถานทีใ่นการทอผ้าใหม่ 
น�าโดยคุณป้าอมลวรรณ เอี่ยมส�าอางค์ ซึ่งเป็นนักเรียนทอผ้า
รุ่นแรก และเป็น 1 ใน 13 คน ท่ีเคยได้รับพระราชทานเหรยีญ
ทองค�าในฐานะนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 

ป้าอมลวรรณได้ท�าหน้าที่ประธานกลุ่ม และรวบรวมกลุ่ม 
เพื่อนรุ ่นเดียวกัน กลับมาท�าอาชีพทอผ้า ซึ่งเป็นอาชีพ
พระราชทานร่วมกนัอีกคร้ัง โดยทอผ้าด้วยฝ้ายกีก่ระตุก และ 
ใช้เส้นฝ้าย 100% และมกีารพัฒนาสนิค้าให้มคีวามหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าลายสก็อตใหญ่ ท่ีน�าไปตัดเส้ือผ้า
หรือตกแต่งบ้านได้ จากผ้ายกดอกลายเดิม ก็มีการเพ่ิม 
ลายใหม่ โดยเฉพาะลายเต่า ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน จนได้รบั
รางวัล OTOP ระดบั 5 ดาว รวมท้ังผ้าฝ้ายเดมิ กพั็ฒนาให้เป็น 
ผ้าฝ้ายขดัมนั ซึง่เน้ือผ้าจะมีความมันเหมือนเส้นไหม ไม่เป็นขน 
ใส่สบาย ไม่ยับง่าย โดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบ  
ให้เป็น เสื้อผ้า ของใช้ และของตกแต่งบ้าน ที่ใช้ง่าย สวยงาม 
และร่วมสมัยมากขึ้น เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน

จากจุดเริม่ต้นของการทอผ้าจนถงึวันนี ้แม้จะผ่านไปนานกว่า 
50 ปีแล้ว ป้าอมลวรรณยังคงทอผ้า และดูแลศูนย์หัตถกรรม
ทอผ้าบ้านเขาเต่าอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพ 
เก่าแก่ของชุมชนไว้ ให้คนรุ ่นใหม่ได้ศึกษาและสืบทอด  
เพื่อรักษาอาชีพพระราชทานนี้ให้คงอยู่ต่อไป

เที่ยวชุมชนใกล้เคียง

บ้านรวมไทย  

อ.กยุบรุ ีจ.ประจวบครีีขนัธ์  

โทร. 08-2294-9022

สนใจผลิตภัณฑ์จากศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า

บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   

โทร. 08-9260-0867 (ป้าอมลวรรณ เอี่ยมส�อางค์)
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สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ จ.ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานราชภักดิ์ 

เป็นชือ่พระราชทานจากในหลวงรชักาลที ่9 ซึง่มคีวามหมายว่า 
อทุยานทีส่ร้างขึน้ด้วยความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษตัรย์ิไทย 
และจดัสร้างเพ่ือเทดิทนูและประกาศเกียรติพระบรูพกษัตริย์
ในอดีต ทั้ง 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราช (ร.1) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
(ร.4) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว (ร.5) 
ถ้าเดนิไปท่ีลานอเนกประสงค์ ให้ไปยนืทีจุ่ดรวมสายพระเนตร 
ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่บูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ ทรงทอด
พระเนตรมาประสานเป็นจุดเดียวกัน

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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หาดทรายน้อย 

หาดทรายเลก็ๆ เหมาะกบัการพกัผ่อน ในชายหาด
ทีม่บีรรยากาศเงียบสงบและไม่มีสิง่บันเทิงให้วุน่วาย 
น�า้ทะเลสสีวยใส ระดบัน�า้ไม่ลกึจนเกนิไปท�าให้เล่นน�า้ 
ได้อย่างสบายใจ ย่ิงช่วงท่ีน�า้ลงชายหาดจะกว้างใหญ่ 
เดนิเล่นชมววิทวิทศัน์รอบๆ ได้เพลินๆ และกลายเป็น 
ซเีคร็ตบชีส�าหรบัคนทีช่ืน่ชอบความสงบ 

บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมู่บ้านชาวประมงเขาเต่า 

เสน่ห์ของชมุชนเขาเต่า นอกจากความสวยงามของ
บรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบแล้ว ยงัเป็นชมุชนทีม่ี
ความสงบเงียบ เหมาะกับเป็นสถานที่แห่งการ
พกัผ่อนอย่างแท้จรงิ นกัท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชม 
หมู ่บ้านชาวประมงของชุมชนเขาเต่า ที่ยังคง 
วิถีชีวิตชาวเรือแบบดั้งเดิมไว้ ซึ่งใช้เรือประมงเล็ก
ในการหาปลา และหาดูได้ยากในปัจจุบัน

บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัดเขาเต่า  

เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาติดทะเล ท�าให้วัดเขาเต่ามีทิวทัศน์สวยงาม รวมถึงมีถาวรวัตถุและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ขอพรมากมาย โดยภายในมีการสร้างให้มีลักษณะจ�าลองคล้ายถ�้า และ
มีประติมากรรมหลากหลาย ซึ่งจุดเด่นของวัดนี้ คือการขึ้นไปสักการะพระพุทธศากยชินมหาราช 
ที่ประดิษฐานบนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยๆ ของท้องทะเลได้ด้วย 

บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์







จัดท�โดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 1672

www.tourismthailand.org



จัดทำ�โดย

การท่ำองเท่ีำยวแห่งประเทำศไทำย

ศูนย์บริการข่าวสารการท่ำองเทำี่ยว 1672

www.tourismthailand.org
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