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

๑. ความเป็นมา 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสใน 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องการปนเปือ้น
ยาก าจัดศัตรูพืชจากสวนยางพาราในอ่างเก็บน ้าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงินท าให้โรงเรียนจ าเป็นต้องซื้อน ้าขวดรับประทาน 
มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เพื่อรับทราบปัญหา  

๒.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

๓) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๔) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๕) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.  
๖) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
๗) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
๘) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
๙) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
๑๐) การประปาส่วนภมูิภาค 
๑๑) ชุมชนบ้านเทพภูเงิน 
๑๒) กรมอนามัย 

๓. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี 
๓.๑ ข้อมูลทั่วไป 

• จ านวนครู นักเรียน ทั้งหมด ๖๕ คน  

• จ านวนชุมชนใกล้เคียงมี ๗๕ หลังคาเรือน 

• ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
o  โรงเรียน ๕๒๐ ลิตร/วัน  
o  ชุมชนและโรงเรยีน ๓,๐๐๐ ลติร/วัน  (≈ ๘ ลิตร/คน/วัน , ≈  ๔ คน /๑ ครัวเรือน) 

๓.๒ ข้อมูลแหล่งน ้าก่อนด าเนินโครงการฯ  
แหล่งน ้าบริโภค มาจาก ๒ แหล่ง 

• น ้ากองทุนหมู่บ้าน SML ม. ๑๗  (น ้าบรรจุขวด ๒๐ ลิตร ) โดยการน าถังเปล่าไปรองน ้ามาไว้ใช้ในการบริโภค 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

• ซื้อน ้าถังจากหมู่บ้านใกล้เคยีง ๑๐ ถัง/วัน (ถังละ ๒๐ ลติร) = ๒๐๐ ลิตร/วัน (๑๕ บาท/ถัง) 

แหล่งน ้าอุปโภค มาจาก ๑ แหล่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้าโรงเรียน ตชด. บา้นเทพภูเงิน 
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๓.๓ ปัญหาของแหล่งน ้า 

• น ้าฝน : ภาชนะเก็บน ้าฝนไม่เพียงพอ ถังเก็บน ้าฝนเดิมที่มี ช ารดุ มีรอยรั่ว และไมไ่ด้ท าความสะอาด 

• น ้าผิวดิน :  มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนยาก าจัดศตัรูพืชจากสวนยางพารา (พาราควอท และไกลโฟเซต) 

• น ้าใต้ดิน : ปิดบ่อบาดาลแล้ว เนื่องจากบ่อบาดาลเดิมน ้าท่ีได้มีปริมาณน้อย น ้ามสีีแดง และมีกลิ่นสนิม  

๔.  ผลการด าเนินงานน ้าอุปโภคและบริโภค ๔ ระยะ (ปี ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)  

 

๕. การด าเนินงาน ( (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ด้านน ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเทพบ้านภูเงิน และ
ชุมชนเทพภูเงิน มีน ้าบริโภค อุปโภคที่ไดม้าตรฐาน 
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน ้าบาดาล/นาโนเทค 
สวทช. 

• ปัจจุบันโรงเรียน ตชด. มีน ้าบริโภค อุปโภคที่ เพียงพอ  

• การตรวจคุณภาพน ้าบรโิภคของโรงเรียนานเกณฑ์กรมอนามัย 
(อุปกรณ์ปัจุบันมีการช ารดุบางส่วนแต่ส านักทรัพยากรน ้าบาดาล 
เขต ๑๐ (อุดรธานี) และ อบต. บ้านน ้าโสมก็ให้ความช่วยเหลือ
เป็นระยะตาม งบประมาณ)  

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชในการท า

การเกษตรท าให้แหล่งต้นน ้าชุมชนปลอดภัย่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ท าระบบน ้าสะอาด
เพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชนบ้านเทพภู
เงินประโยชน์ท่ียั่งยืน ระยะยาว 

     หน่วยงาน : ไบโอเทค สวทช. 

• ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้เลิกใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 

• ระบบน ้าประปาภเูขาพร้อมระบบสูบน ้าและกรองน ้าส าหรับ
ชุมชนต้นน ้ายังไม่แล้วเสร็จ  (อยู่ระหว่างด าเนินการรายละเอียด
ตามข้อ ๖.๒) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๒. ต้นแบบการพัฒนาการปลูกสมนุไพรรักษ์น ้า 
และรักษ์ดิน ในพื้นที่ปลูกยางพารา ๑๒ แปลงต้นแบบ 
หน่วยงาน : ไบโอเทค สวทช. 

ชุมชนร่วมกันท าเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรยี์ จ านวน ๑๕ 
คน จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐-๕๐ ไร่ ส่งผลใหล้ดการบุกรุกป่า
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปลูกยางพารา  

๓. เกิดกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้าง
รายได้จากการปลูกสมุนไพรและดแูลสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน : ไบโอเทค สวทช. 

เกิดการรวมกลุม่สมาชิกร่วมภายในชุมชน เกิดปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
เครือข่าย มีการตัดสินใจร่วมกันโดยยึดหลักเหตผุลและคุณธรรม 
ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้ผลลัพธ์เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน ๒ กลุ่ม  

ด้านข้อมูลวชิาการ 
ข้อมูลการตรวจวัดน ้า ดิน และผลผลิตสมุนไพรจาก
การวิจัยและการทดสอบระบบการผลิต ติดตาม
เป็นเวลา ๒ ป ี
หน่วยงาน : ไบโอเทค สวทช. 

ได้ข้อมลูตรวจสารเคมตีกค้างในแหล่งน ้า ดิน และผลผลิต ได้แก่  
พาราควอท ไกลโฟเซต ตะกั่ว ปรอท พบว่าต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษก าหนด แต่พบสารหนูในแปลงเกษตรกร ๒ ราย
ที่สูงกว่าเกณฑ์แต่ยังมิได้ส่งผลต่อเกษตรกรโดยตรง  

ด้านเศรษฐกิจ  
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสมุนไพร 
หน่วยงาน : ไบโอเทค สวทช. 

สมาชิกสร้างรายได้จากการขายสมนุไพรขมิ้นชัน และสินค้าแปรรูป
สมุนไพรท้องถิ่น เช่น ลูกประคบสมุนไพร ขมิ้นชันอบแห้ง ขมิ้นชัน
บด ยาหม่อง สบูส่มุนไพร เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท/คน/
ปี และสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อสารเคมมีาใช้ในการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ป ี 

ด้านพัฒนาคน 
กลุ่มเยาวชน 
เกิดกลุม่นักวิทย์รุ่นเยาว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
หน่วยงาน : ไบโอเทค สวทช. 

• นักเรียนพัฒนากระบวนการคดิแบบวิทยาศาสตร์ผา่นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สุขภาพอนามัย น ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และกระบวนการท าเกษตรแบบปลอดภัย  

• นักเรียนลงปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรของโรงเรยีนและแปลง
เกษตรต้นน ้า และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ครอบครัวและในชีวิตประจ าวันได ้ 

กลุ่มชาวบ้าน 
เกิดกลุม่ผู้ปลูกสมุนไพรรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้าง
รายได้จากการปลูกสมุนไพรและดแูลสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน : ไบโอเทค สวทช. 

เกิดกลุม่ผู้ปลูกสมุนไพรรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างรายไดจ้ากการปลูก
สมุนไพรและดูแลสิ่งแวดล้อม ได้ผลลัพท์เกิดกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
จ านวน ๒ กลุ่ม  
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ผลการตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สอบถามกนัยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๐ คนตอบกลับ ๘๙ คน) 
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๖. แผนการด าเนินงานต่อไป 

๖.๑ คุณภาพน ้าด่ืม โดยนาโนเทค สวทช. และกรมอนามัย ณ บ้านน ้าด่ืม โรงเรียนตชด. บ้านเทพภูเงิน 

• ในระหว่างปี ๒๕๖๑- -๒๕๖๓ นาโนเทค สวทช. ได้ติดตามผลการตรวจคุณภาพน ้าบริโภคของโรงเรียน ตชด. จากจุด
เก็บตัวอย่างได้แก่ อ่างเก็บน ้าโรงเรียน จุดเจาะน ้าบาดาล บ้านน ้าดื่ม และประปาหมู่บ้าน ผลการตรวจผ่านตาม
เกณฑ์กรมอนามัย 

• ในปี ๒๕๖๔ โครงการได้ติดต่อศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ให้ช่วยติดตามข้อมูลคุณภาพน ้าบริโภคและอุปโภคประจ า
ทุกปี ๆ ละ ๑ ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ การตรวจจะเริ่มได้เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  โดยที่ผ่านมาเมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางศูนย์อนามัยฯ ได้เข้าไปตรวจอุปกรณ์ในการบริโภค อุปโภคอาหารของนักเรียน 
เช่น  ถ้วย จาน ช้อน และน ้าที่ ใช้ในการแปรงฟัน แล้ว ในการตรวจสอบคุณภาพน ้าแม้ว่าการตรวจสอบของศูนย์
อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จะไม่มีการตรวจสอบสารเคมีไกลโฟเซต และพาราควอท แต่ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
เนื ่องจากนาโนเทคได้เคยตรวจวัดค่าไกลโฟเซต และพาราควอท พบว่าอยู ่ในเกณฑ์กรมอนามัยแล้ว  ดังนั้น 
ในป ี๒๕๖๔ -๒๕๖๕ จึงสามารถเว้นช่วงเวลาในการตรวจได้ จะไปตรวจในปี ๒๕๖๖ ต่อไป 

๖.๒ ระบบน ้าประปาภูเขาพร้อมระบบสูบน ้าและกรองน ้าส าหรับชุมชนต้นน ้า 
โครงการสมุนไพรรักษ์น ้า มีแผนสร้างระบบน ้าประปาภูเขาพร้อมระบบสูบน ้าและกรองน ้า ให้กับชุมชนต้นน ้า ๑๒ 

หลังคาเรือน (ที่ห่างไกล รร. ตชด. ขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภคเนื่องจากอยู่ที่สูง เดินทางมายังโรงเรียนล าบาก) ในปี ๒๕๖๓ 
แต่เนื่องจากต้องรอการพิจารณาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ จึงยังไม่สามารถด าเนินงานได้ ในวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิฯ จึงร่วมประชุมหารือการด าเนินงานระบบประปาภูเขาชุมชนบ้านเทพภูเงิน อ.น ้าโสม ผ่านระบบ
ประชุมทางไกล (WebEx) โดยมีหน่วนงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ  ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) กรมป่าไม้  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี  องค์การ
บริหารส่วนต าบลน ้าโสม และไบโอเทค สวทช. 

ผลการด าเนินงานตามมติการประชุม 

• องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าโสม (โดยความช่วยเหลือเอกสารของไบโอเทค) ได้ด าเนินการส่งเอกสารค าร้องให้กับ
หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอดุรธานี ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๔  

• ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกหนังสือค าสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าส ารวจ
พิกัดพื้นท่ี ก่อนเสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติต่อไป (ติดตามเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
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๖.๓ โครงการสมุนไพรรักษ์น ้า ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ) 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่มีบริบทในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ในการดูแลแหล่งต้นน ้าชุมชนให้สะอาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองและเป็นตัวอย่าง
ให้แก่ชุมชนอื่น  

๒. เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการประยุกต์ใช้นา
โนเทคโนโลยีในการลดข้อด้อย หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สารสกัดสมุนไพร ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แกผ่ลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภค เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพคน อันเป็นการผลักดันและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกร ชุมชน 
สร้างรายได้เพิ่ม  

ขอบเขตการท างาน  

(๑) การท างานแบบมีส่วนร่วมในระดบัชุมชน ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน  
(๒) การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากจากขมิ้นชัน 

 

ตัวอย่างกิจกรรม 
(๑) ประชุมความร่วมมือระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  
(๒) จัดการอบรมหลักสูตรที่จ าเปน็ต่างๆ ได้แก่ การอนุรักษ์น ้าและดิน การผลิตและแปรรูปสมุนไพร ฯลฯ 
(๓) การวิเคราะหส์ารเคมีต่างๆ ในดิน น ้า และผลผลติ 
(๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในศนูย์เรียนรู้ของชุมชน 

๙.  สรุป 
๙.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสในการ

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อน
ยาก าจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ท าให้โรงเรียนจ าเป็นต้องซื้อน ้าขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหา ดังนั้น ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  

๙.๒ ผลการด าเนินงาน (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
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• การด าเนินงานด้านน ้าอุปโภคและบริโภค โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และชุมชนพื้นราบ
รอบ รร. ตชด. จ านวน ๓๐ แห่ง  มีแหล่งน ้าบาดาล และระบบประปาส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
เพียงพอแล้ว โดยมีผลการตรวจคุณภาพน ้าบริโภคของโรงเรียนผ่านตามเกณฑ์กรมอนามัย 

• การด าเนินงานโครงการสมุนไพรรักษ์น ้า สามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาแหล่งต้นน ้าธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียน บุคลากรโรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่ง
ต้นน ้า คนในชุมชนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารก าจัดวัชพืชและสารเคมีในสวนยางพารา หันมาปลูกพืช
สมุนไพร (ขมิ้นชัน) เป็นไม้ช้ันล่างเพื่อลดการเจริญเติบโตของวัชพืช แทนการใช้สารเคมี สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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๙.๓  แผนการด าเนินงานต่อไป 

• ประสานกรมอนามัยในการตรวจวดัคุณภาพน ้าอุปโภค และบริโภคของโรงเรียนต่อไป 

• ประสานกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอจัดตั้งแท็งค์น ้าท่ีมีระบบกรองน ้าท่ีสะอาด ให้กับชุมชน
ต้นน ้า ๑๒ หลังคาเรือน (ที่ห่างไกล โรงเรียน ขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภคเนื่องจากอยู่ที่สูง เดินทางมายังโรงเรียนล าบาก)  

• ขยายผลการด าเนินงาน โครงการสมุนไพรรักษ์น ้า ระยะที่ ๒ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด าเนินงานในพ้ืนท่ีโดย
สร้างชุมชนเกษตรกรรมรักษ์น ้า : ต้นแบบชุมชนเกษตรกรรมที่มุ่งเนน้การอนุรักษ์แหล่งต้นน า้ที่สามารถพ่ึงพา
ตนเอง โดยมรีะบบพ่ีเลี้ยงจากภาครัฐและภาคเอกชนช่วยสนับสนุนตอ่ไป 

๑๐.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------- 


