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๓.๔ โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ตามพระราชดำริฯ 
 (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 
 
๑. ความเป็นมา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีพระราชกระแสในการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เม่ือ
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภเูงิน จ.อุดรธาน ีมีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวน
ยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเปน็ต้องซื้อนำ้ขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพ่ือรับทราบปญัหาไปแลว้จำนวน ๗ ครั้ง  

๒.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
๒. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
๓. ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๔. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติ สวทช. 
๕. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ สวทช.  
๖. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
๗. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
๘. มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี
๙. กรมทรัพยากรนำ้บาดาล 
๑๐. การประปาส่วนภูมิภาค 
๑๑. ชุมชนบ้านเทพภเูงิน 
๑๒. กรมอนามัย 

๓. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี 

๓.๑ ข้อมูลทั่วไป 
• จำนวนครู นักเรียน ทั้งหมด ๖๕ คน  
• จำนวนชุมชนใกล้เคียงมี ๗๕ หลังคาเรือน 

• ปริมาณการใชน้้ำเพ่ือการอุปโภคบรโิภค  
o  โรงเรียน ๕๒๐ ลิตร/วัน  
o  ชุมชนและโรงเรียน ๓,๐๐๐ ลิตร/วัน  (≈ ๘ ลิตร/คน/วัน , ≈  ๔ คน /๑ ครัวเรือน) 

๓.๒ ข้อมูลแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำบริโภค มาจาก ๒ แหล่ง 
• น้ำกองทุนหมู่บา้น SML ม. ๑๗  (น้ำบรรจุขวด ๒๐ ลิตร ) โดยการนำถังเปลา่ไปรองน้ำมาไว้ใช้ในการบรโิภค ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย  
• ซื้อน้ำถังจากหมู่บ้านใกลเ้คียง ๑๐ ถัง/วัน (ถังละ ๒๐ ลิตร) = ๒๐๐ ลิตร/วัน (๑๕ บาท/ถัง) 

แหล่งน้ำอุปโภค มาจาก ๑ แหล่ง ได้แก่ อ่างเก็บนำ้โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน 
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๓.๓ ปัญหาของแหล่งน้ำ 
• น้ำฝน : ภาชนะเก็บน้ำฝนไม่เพียงพอ ถังเก็บน้ำฝนเดิมทีมี่ ชำรุด มีรอยรั่ว และไม่ได้ทำความสะอาด 

• น้ำผิวดิน :  มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปือ้นยากำจดัศัตรูพืชจากสวนยางพารา (พาราควอท และไกลโฟเซต) 
• น้ำใต้ดิน : ปิดบ่อบาดาลแลว้ เนื่องจากบอ่บาดาลเดมิน้ำที่ได้มีปริมาณนอ้ย น้ำมีสีแดง และมีกลิ่นสนิม  

๔.  ผลการดำเนินงานน้ำอุปโภคและบริโภค ๔ ระยะ (ปี๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)  

 
๔.๑ ผลการดำเนินงานน้ำอุปโภคและบริโภค  

๑) แหล่งน้ำบาดาลใช้อุปโภคและบริโภค (ดำเนนิการโดย กรมทรพัยากรนำ้บาดาล งบประมาณจำนวน ๗๐๙,๓๔๕ บาท) 
โรงเรียนมีแหล่งนำ้บาดาล เพ่ือใช้ในการอุปโภค และบรโิภคเพียงพอแล้ว ซึ่งสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความ ต้องการของ

โรงเรียน และชุมชน ที่มีความตอ้งการใช้นำ้ในการอุปโภค และบริโภค โดยประมาณ ๓ ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน และตั้งแต่เดือนมกราคม 
๒๕๖๒ นอกจากครูและนกัเรียน โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภเูงินจะได้รับน้ำบาดาลเพ่ือใช้อุปโภคและบริโภคแล้วองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเทพภูเงินยังสนับสนุนงบประมาณต่อท่อประปาขยายไปยังครัวเรือนใกล้เคียง ยังมีครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียงจำนวน ๓๐ 
ครัวเรือนได้รับนำ้บาดาลไปใช้ โดย อบต.เทพภูเงิน ข้ามาทำท่อประปาระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตรจากทอ่ประปา  

๒) แหล่งน้ำด่ืมของโรงเรียน ตชด. เทพภูเงิน ที่ผ่านระบบประปาสำเร็จรปู (ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรนำ้บาดาล 
งบประมาณจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ) 

ตัง้แต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดใช้ภายในโรงเรียนผ่านระบบประปาสำเร็จรูป ระบบเป็น
ระบบบำบัดน้ำอาคารบ้านนำ้ดื่มระบบ Ultra Filtration (UF) พร้อมแผงพลังงานแสงอาทติย์ กำลังผลิต ๒๕๐ ลิตร/ชัว่โมง ชาวบ้าน
สามารถนำถงัน้ำ ๒๐ ลิตร มากรอกนำ้ได้ โดยชุมชนร่วมกนัจดัต้ังคณะกรรมการจดัการนำ้ เก็บค่านำ้ ๒๐ ลิตร/๕ บาท  
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๓)  คุณภาพน้ำด่ืม โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ สวทช. ณ บ้านน้ำด่ืม โรงเรยีนตชด. บ้านเทพภูเงิน จ. อุดรธานี   
ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓  

คุณลักษณะ หน่วยวัด เกณฑ์ที่กำหนด จุดเจาะน้ำบาดาล ผลตรวจ 
บ้านน้ำด่ืม 

ผลตรวจ 
ประปาหมู่บ้าน 

คุณภาพน้ำทางกายภาพ  

๑. ความเป็นกรด-ด่าง 
 

๖.๕-๘.๕ ๖.๘ ๗.๐ ๗.๐ 

๒. ความขุ่น NTU ไม่เกิน ๕ ๕.๓๘ ๑.๓๑ ๑.๑๑ 

๓. สี แพลทินัม-โคบอลต ์ ไม่เกิน ๑๕ ๔๐ <๕ <๕ 

คุณภาพน้ำทางเคมทีั่วไป 
๔. สารละลายทั้งหมดทีเ่หลอื
จากการระเหย (TDS) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ ๒๕๗ ๒๖๔ ๒๒๘ 

๕. ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓๐๐ ๑๑๔ ๗ ๑๑๖ 
๖. ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ ๕๒.๒ ๕๒.๕ ๔๐.๑ 

๗. คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ ๔.๖ ๔.๘ ๕.๔ 

๘. ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

๙. ไนไตรต ์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

๑๐. ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๑ 

คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทัว่ไป  

๑๑. เหล็ก  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ ๒.๙๕ ๐.๐๒ ๐.๐๗ 

๑๒. แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ ๐.๑๘ ๐.๐๒ ๐.๐๗ 

๑๓. ทองแดง  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑.๐ ๐.๐๐๐๘ ๐.๐๑ ๐.๐๐๑ 
๑๔. สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓.๐ ๐.๑ ๐.๐๙ ๐.๐๘ 

คุณภาพน้ำทางโลหะหนักสารพิษ 

๑๕. ตะกั่ว  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ <๐.๐๐๐๒ ๐.๐๐๓ ๐.๐๐๐๗ 

๑๖. โครเมียม  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

๑๗. แคดเมียม  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

๑๘. สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ ๐.๐๐๐๙ ๐.๐๐๐๒ ๐.๐๐๐๗ 

๑๙. ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ <๐.๐๐๐๑ ไม่พบ ไม่พบ 

คุณภาพน้ำทางแบคทีเรยี  

๒๐. แบคทีเรียโคลีฟอรม์ เอ็มพีเอ็น/๑๐๐ 
มิลลิลิตร 

<๑.๑ > ๒๓ <๑.๑ <๑.๑ 

๒๑. อีโคไล เอ็มพีเอ็น/๑๐๐ 
มิลลิลิตร 

<๑.๑ ๑.๑ <๑.๑ <๑.๑ 

สรุปผลตรวจ  คุณภาพน้ำ ร.ร. ตชด เทพภูเงิน ไม่เหมาะสมในการ
บริโภค* 

ผ่านตามเกณฑ์กรม
อนามัย 

ผ่านตามเกณฑ์
กรมอนามัย 
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*คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมในการบรโิภค แต่เม่ือผ่านระบบหอถังสงู และประปาสำเรจ็รปู (อาคารบ้านนำ้ดืม่)ที่กรมทรัพยากรนำ้บาดาล
ติดตั้งให้โรงเรียน ตชด. แล้วคุณภาพนำ้ผ่านตามเกณฑ์กรมอนามัย 
 

คุณลักษณะ หน่วยวัด เกณฑ์ที่กำหนด อ่างเก็บน้ำโรงเรียน 
(จุด ๑) 

จุดเจาะน้ำบาดาล 
( จุด ๒) 

ผลตรวจบ้านน้ำด่ืม 
(จุด ๓) 

คุณภาพน้ำสารเคมี 

๒๒. ไกลโฟเซต มิลลิกรัมต่อลิตร ๙๐๐ < ๐.๑ < ๐.๑ < ๐.๑ 

๒๓. พาราควอท มิลลิกรัมต่อลิตร ๑๐ < ๒.๐  < ๒.๐  < ๒.๐  

สรุปผลตรวจ  คุณภาพน้ำ ร.ร. เทพภูเงิน: พบพาราควอทและไกลโฟเซตในปริมาณเล็กนอ้ยแต่ไม่เกินเกณฑ์คุณภาพนำ้บริโภคเพื่อ
การเฝ้าระวังตามประกาศกรมอนามยั พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ:น้ำประปาหมู่บา้นไม่จำเป็นต้องตรวจเพราะนำ้บาดาลซึง่ใช้ทำนำ้ประปาผ่านการตรวจแล้ว 

๔.๒ ผลการดำเนินงาน โครงการสมนุไพรรักษ์นำ้  Herbs for Healthy Water (จัดทำโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาต ิสวทช. ได้รับงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาทจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.)) 

๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 
๑) สร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชน ให้สะอาดปราศจากสารปราบศัตรูพืช เพ่ือใช้

เป็นน้ำบรโิภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภเูงิน  
๒) วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์ในการจัดการการปลูกสมุนไพรปลอดภยัครบวงจร ได้แก่  ข ม้ิน เป็นไม้

ชั้นล่างในสวนยางพารา ปกคลุมหนา้ดิน ลดการเจรญิของวัชพืชผิวดิน และการแปรรปูสรา้งมูลค่าเพ่ิมเ พ่ือสร้าง
รายได้ และแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบปลอดภัย 

๔.๒.๒ ตารางแผนการดำเนินงานโครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ  Herbs for Healthy Water 

รายการ 
ตารางแผนการทำงาน 

Phase ๑: ๒๕๖๒ 
Phase ๒:  

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ไตรมาส (เริ่ม ม.ค. ๖๒) ไตรมาส 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ กำหนดจุดแหล่งต้นน้ำชุมชน /     / /     / 

๒ ประชุมความร่วมมือและออกแบบแผนการดำเนินงาน  / / / / / / / / 

๓ คัดเลือกและจัดอบรมระดับท้องถิน่ / / / / / / / / 

๔ ออกแบบการปลูกขม้ินระหว่างร่องแปลงยางพารา   /     /       

๕ เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและการให้สารสำคัญ Curcumin 
 

/ / / / / / / 

๖ เก็บข้อมูลสารเจอืปน ในดิน น้ำ และผลผลิตชุมชน      / /     / 

๗ รวมกลุ่มเกษตรกรจดัอบรมการแปรรปูสมุนไพร   /       /     

๘ ส่งเสริมการปลูกและแปรรปูสมุนไพร ด้วยโครงงานวิทยใ์นโรงเรียน 
 

/ / / / / / / 

๙ จัดต้ังกลุ่ม Young Smart Scientist 
 

/ / / / / / / 

๑๐ 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ ทำการวจิัยแบบมีส่วนร่วมพร้อมกบัการสอน
สื่อดิจิทัล 

 
/ / / / / / / 
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รายการ 

ตารางแผนการทำงาน 

Phase ๑: ๒๕๖๒ 
Phase ๒:  

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ไตรมาส (เริ่ม ม.ค. ๖๒) ไตรมาส 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๑ การรณรงค์ความตระหนักในพิษภัยของการใชเ้คมีเกษตร 
 

/ / / / / / / 

๑๒ การจัดต้ังกลุ่มเยาวชนและผู้ปลกูสมุนไพรรักษ์สิ่งแวดลอ้ม          /     

๑๓ ขยายผล ๓ หมู่บ้าน 
 

/ / / / / / / 

๑๔ ติดตั้งระบบประปาภเูขา 
  

/ / / / 
  

 

๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์สารเคมีในแหล่งน้ำและดินจากแปลงเพาะปลูกในชุมชนบ้านเทพภูเงิน จ. อุดรธานี 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สารเคมี เกณฑ์ 
ที่กำหนด 

น้ำผิวดิน น้ำลึก ๑ เมตร ดินแปลงที่ ๑ ดินแปลงที่ ๒ 

น้ำ* 
µg/L  

ดิน** 
(mg/kg) 

ครั้งที่ ๑ 
µg/L  

ครั้งที่ ๒ 
µg/L  

ครั้งที่ ๑ 
µg/L  

ครั้งที่ ๒ 
µg/L  

ครั้งที่ ๑ 
(mg/kg) 

ครั้งที่ ๒ 
(mg/kg) 

ครั้งที่ ๑ 
(mg/kg) 

ครั้งที่ ๒ 
(mg/kg) 

ยาฆ่าหญ้า 

๑. Paraquat ๑๐ - <๒.๐  <๒.๐  <๒.๐ <๒.๐ <๒.๐ <๐.๕ <๐.๕ <๒.๐ 

๒. 
Glyphosate 

๙๐๐ - <๐.๑๐  <๐.๑๐  <๐.๑๐ <๐.๑๐ <๐.๑ ๐.๐๒ <๐.๐๒ <๐.๐๒ 

สารโลหะหนัก 

๑. Arsenic  ๐.๐๑ ๓.๙ ๐.๐๐๑ ๐.๐๐๒ ๐.๐๐๓ ๐.๐๐๒ ๗.๖๒๑ ๗.๕๑๑ ๔.๓๗๑ ๔.๕๙๑ 

๒. Lead ๐.๐๑ ๔๐๐ ไม่พบ <๐.๐๐๐๒ ๐.๐๐๑๐ ๐.๐๐๑ ๙.๑๓ ๘.๙๒ ๘.๐๙ ๘.๒๖ 

๓. Mercury ๐.๐๐๑ ๒๓ <๐.๐๐๐๑ <๐.๐๐๐๑ <๐.๐๐๐๑ <๐.๐๐๐๑ <๐.๑๐ <๐.๑๐ <๐.๑๐ <๐.๑๐ 

“<“ หมายถึง น้อยกว่า LOQ (Limit of Quantification) 
“*” หมายถึง ค่ามาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (เกณฑ์ที่กำหนดสูงสุด) 
“**” หมายถึง ค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ (เกณฑ์ที่กำหนดสูงสุด) 

๑ ปริมาณ Arsenic (สารหน)ู ในดินแปลงที ่๑ และแปลงที่ ๒ มีปริมาณเกดิค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ แต่ยังมิได้ส่งผลต่อเกษตรกร
โดยตรง ปัจจุบันเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ได้งดใช้สารกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกแล้วประมาณ ๑ ปี ปริมาณ Arsenic (สารหน)ู ที่
พบจึงอาจตกค้างจากเดิมหรือ พัดพามาจากแปลงขา้งเคียงที่ยงัมีการใช้สารกำจัดวัชพืช อนาคตคาดว่าปรมิาณ Arsenic (สารหน)ู จะ
ลดลงต่อไป 

๔.๒.๔ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของชุมชนจาการปลูกขมิ้นที่ควรจะต่อยอดเรื่องตลาดต่อไป 

 

 

 

ด ำเนนิกำรแลว้ 
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๔.๒.๕ รายช่ือคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรรกัษ์น้ำขมิน้บ้านเทพภเูงิน 
ลำดับ คำนำ ช่ือ นามสกุล ตำแหน่ง 

๑ นางสาว สมพร สมโชค ประธาน 

๒ นาย ประกาญน์ ทรายทอง ผู้มีอำนาจแทน 

๓ นางสาว บุญเพ็ง โสดา ผู้มีอำนาจแทน 

๔ นาง วันชัย ชัยโชค รองประธาน 

๕ นาง บุญศรี เอี่ยมศรี เลขานุการ 
๖ นางสาว กรรณิการ์ ชัยรักษา เหรัญญิก 

๗ นางสาว ดวงดาว อินชนะวินิจ กรรมการ 

๘ นาย ประเสริฐ เอี่ยมศรี กรรมการ 

๙ นาง แต๋ว ทับศรีแก้ว กรรมการ 

๑๐ นาง ลิออน สว่างแจ้ง กรรมการ 

๑๑ นาง จูมมณี รุ่งเรือง กรรมการ 

๑๒ นางสาว สาวิตรี พลดงนอก ผู้ตรวจสอบ 
๑๓ นาง จีระนาถ โสดา ผู้ตรวจสอบ 

๑๔ นาง หม่าน อินชนะวินิจ สมาชิก 

๑๕ นาง ทองมา อุดทะคำ สมาชิก 

๑๖ นาง ปราณี ทองแดง สมาชิก 

 

๕. แผนการดำเนินงานต่อไป 

• จัดทำรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมนำเสนอต่อสำนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดอุดรธาน ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ดำเนินการแลว้ ก.ย. ๖๓) เพ่ือขอจัดตั้งแท็งค์นำ้ที่มีระบบกรองนำ้ที่สะอาด 
ให้กับชุมชนต้นนำ้ ๑๒ หลังคาเรือน (ที่ห่างไกล รร. ตชด. ขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภคเนือ่งจากอยูท่ี่สูง เดินทางมายงั รร 
ตชด. ลำบาก)  

• พัฒนากิจกรรมบูรณาการ เรื่อง การดูแลแหล่งต้นนำ้ชุมชน การทำเกษตรแบบปลอดภัย ในสาระการเรียนรูข้องโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภเูงิน เพ่ือบรูณาการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรียนของโรงเรยีน ตชด. ต่อไป (มูลนิธิฯเปน็
ผู้จัดทำโดยนำกิจกรรมของโครงการสมุนไพรรกัษ์นำ้มาขยายผล)  

• ขยายผลการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที ่เช่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ีเกษตรจงัหวดั
อุดรธานี สาธารณสุขจงัหวัดอดุรธานี และ อบต. น้ำโสม ฯลฯ เพ่ือจดัทำโครงการสมุนไพรรกัษ์นำ้ ระยะที่ ๒ สร้างความ
ยั่งยืนในการดำเนนิงานในพ้ืนทีต่่อไป 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ ด้านข้อมูลวิชาการ 

ไดข้้อมูลการตรวจวัดนำ้ ดิน และผลผลติสมุนไพรจากการวจิัยและการทดสอบระบบการผลติ ติดตามเปน็เวลา ๒ ปี  
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๖.๒ ด้านพัฒนาคน 
• เกิดกลุ่มนักวิทย์รุน่เยาว์รักษส์ิ่งแวดล้อม ภายกิจกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรียน 

• เกิดกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้จากการปลูกสมุนไพรและดูแลสิ่งแวดล้อม 
๖.๓ ด้านเศรษฐกิจ 

ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึน้จากการปลูกพืชสมุนไพร 
๖.๔ ด้านส่ิงแวดล้อม 

• เกิดแหล่งต้นน้ำชุมชน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชนท์ำระบบน้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของชมุชนบ้านเทพ
ภูเงินประโยชน์ทีย่ั่งยนื ระยะยาว 

• ต้นแบบการพัฒนาการปลูกสมุนไพรรักษน์้ำ และรักษ์ดนิ ในพ้ืนที่ปลูกยางพารา ๑๒ แปลงต้นแบบ 
๖.๕ ด้านสุขภาพ 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภเูงิน และชุมชนเทพภเูงิน มีน้ำบรโิภค อุปโภคที่ได้มาตรฐาน 

๙.  สรุป 
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีพระราชกระแสในการประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องการ
ปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำใหโ้รงเรียนจำเป็นต้องซื้อนำ้ขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ดังนั้น ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปญัหา  

• ผลการดำเนินงาน (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบา้นเทพภเูงิน และชุมชนพ้ืนราบรอบ รร. ตชด. 
จำนวน ๓๐ แห่ง  มีแหล่งน้ำบาดาล และระบบประปาสำเร็จรูป เพ่ือใช้ในการอุปโภค และบรโิภค เพียงพอแล้ว โดยมีบ่อน้ำ
บาดาล พร้อมถังกรองสนมิเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ มีความลึก  ๕๗  เมตร  ระดับน้ำปกติ  ๑๐  เมตร ปริมาณน้ำที่สามารถ
พัฒนาได้ประมาณ ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง และระบบประปาสำเร็จรูปมีกำลงัผลิต ๒๕๐ ลิตร/ชัว่โมงซึ่งสามารถผลิตน้ำ
ได้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน และ ชุมชน ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำในการอุปโภค และบริโภค โดยประมาณ ๓ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (กรมทรัพยากรนำ้บาดาลดำเนนิงานด้วยงบประมาณทัง้หมด ๑,๘๐๙,๓๔๕ บาท) 

• ผลการตรวจคุณภาพน้ำบรโิภคของโรงเรยีนผ่านตามเกณฑ์กรมอนามัย 

• แผนการดำเนินงานต่อไป 
➢ ประสานกรมกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช ขอจดัต้ังแทง็ค์น้ำที่มีระบบกรองนำ้ทีส่ะอาด ให้กับชุมชนต้นน้ำ  

๑๒ หลังคาเรือน (ที่ห่างใกล้ รร. ตชด. ขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภคเนือ่งจากอยูท่ี่สูง เดินทางมายัง รร ตชด. ลำบาก)  
➢ ขยายผลการดำเนินงาน โครงการสมุนไพรรักษน์้ำ ระยะที่ ๒ เพ่ือสร้างความยั่งยนืในการดำเนินงานในพ้ืนทีต่่อไป  

 
๑๐.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานและงบประมาณปี ๒๕๖๔  
--------------------------------------------- 

 


