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โดย นางสาวทัศยา  แจ่มจันทร์

ฝ่ายเผยแพร่

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเดจ็พระกนษิฐา
ธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให ้ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ นายแพทยไ์กรสทิธิ ์ตนัติศรินิทร ์
ทีป่รกึษางานโครงการตามพระราชดำารฯิ นำาคณะทำางานโครงการ
ฝกึอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุสำาหรบับคุลากร
ทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว        
ตามพระราชดำาริฯ รุ่นที่ ๒๓ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท               
กราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยแบ่งการฝึก
อบรมเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ เมื่อ
สถานการณ์ดีขึ้น จะจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และ
ประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา ๒ สัปดาห์  

ในปีน้ีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๔ คน จาก ๗ แขวง คือ 
นครหลวงเวยีงจันทน์ แขวงหลวงนำาทา แขวงบ่อแกว้ แขวงหลวง
พระบาง แขวงเซยีงขวาง แขวงสะหวนันะเขต และแขวงจำาปาสัก 
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โอกาสนี้ทอดพระเนตรการนำาเสนอโครงการพัฒนางาน ของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผา่นระบบออนไลน ์จำานวน ๖ หลกัสตูร ไดแ้ก ่หลกัสตูรโรคเมอืงรอ้น หลกัสตูรพยาธวิทิยากายวภิาค หลกัสูตรเภสชัศาสตร ์หลกัสตูร
กายภาพบำาบัด หลักสูตรโภชนาการ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการฝึก
อบรมสำาหรบับคุลากรทางการแพทย ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะในการส่งเสรมิสขุภาพ 
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงาน อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระหว่างสองประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๓ นับห้วงเวลากว่า ๒๐ ปี การดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริฯ ส่งผลให้
ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมกันพัฒนางานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  

ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำานวน ๒๒ รุ่น รวม ๙๔๕ คน การฝึกอบรมได้รับความร่วมมือเป็น  
อยา่งดจีาก สถานเอกอคัรราชทตู สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ประจำาประเทศไทย สถานเอกอคัรราชทตู ณ เวยีงจันทน์ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล
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โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์
ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
“ฝันได้ไกล ด้วยพระทัยที่เปี่ยมพระเมตตา” 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษาแก่
นกัเรยีนทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดำาร ิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทรุกนัดาร สว่นใหญข่าดโอกาสใน
การศึกษาต่อ เนื่องจากฐานะทางบ้านของนักเรียนไม่เอื้ออำานวย จึงมีพระราชประสงค์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้
นกัเรยีนเหลา่นัน้ได้มีโอกาสศกึษาตอ่ตามความสามารถ และโปรดเกลา้ฯ ใหด้ำาเนินโครงการนกัเรยีนในพระราชานเุคราะหฯ์ 
มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ๒ คน ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของนักเรียน ที่มีเป้าหมายของอนาคตอย่างชัดเจน และมี
การเตรียมความพร้อมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาท่ีตนเอง
ใฝ่ฝันไว้ มาดูกันว่านักเรียนมีแนวคิดและเตรียมตัวกันอย่างไร

นางสาวรัตนาวดี  ศรีธนจิต
ประถมศึกษา : โรงเรียน ตชด.บ้านเลตองคุ จ.ตาก มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผาง

วิทยาคม จ.ตาก
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สอบเข้าศึกษาต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา 
แรงบันดาลใจ จากการที่ได้เรียน โรงเรียน ตชด. ได้มีโอกาสรับเสด็จ พระองค์ท่าน เมื่อครั้ง

ที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร และพระราชทานทุนการศึกษา ทำาให้เด็กใน   
ถิน่ทรุกนัดารอยา่งหนไูด้เลา่เรยีน ทำาใหม้พีลังในการตอ่สูเ้พือ่ใหถ้งึฝนั นบัเปน็พระมหากรณุาธคิณุ
อย่างหาที่สุดมิได้ 

อนาคต อยากเป็นข้าราชการครู ด้านคหกรรมศาสตร์ จากความคุ้นเคยกับโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน ตชด. ที่เป็นจุดเริ่มต้นทำาให้สุขภาพหนูแข็งแรง จึงเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขา คหกรรมศาสตร์ 
เพื่อจะนำาความรู้จากมหาวิทยาลัยที่ดีมีคุณภาพไปสอนหนังสือให้น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร 

ขอ้คิดเตือนใจ ฝากถงึนอ้งๆ คนไหนทีม่ใีจรกัในการเปน็คร ูขอใหต้ัง้ใจ มุง่มัน่ทำาหน้าทีข่องตนเองใหด้ทีีส่ดุ ไมม่อีะไรยาก
เกินความสามารถของเรา พี่เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนทำาได้แน่นอน

นางสาวศรีสุดา มอมไทรัตน์ 
ประถมศกึษา : โรงเรยีน ตชด.บา้นสา้นแดง จ.สตลู มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนควนกาหลง

วิทยาคม จ.สตูล 
ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ สอบเขา้ศกึษาตอ่ไดท้ี ่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำาแพงแสน 

คณะวิทยาศาสตร์และการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์และการออกกำาลังกาย
 แรงบันดาลใจ การได้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทำาให้

เราไดท้ำาตามฝัน เปน็คนท่ีชอบดแูลสขุภาพ  และอยากใหค้ำาปรกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพใหแ้ก่
ผู้อืน่ มคีวามคดิในทางบวก บางครัง้ส่ิงทีค่ดิวา่ทำาไมไ่ด ้ถา้เรามุง่มัน่ตัง้ใจอยา่งจรงิจัง กส็ามารถ
ประสบความสำาเร็จได้แน่นอน 

 อนาคต อยากเป็นเทรนเนอร์ เป็นโค้ชนักกีฬา นักกายภาพ จะได้นำาความรู้ไปจัดกิจกรรม
ให้กับชุมชน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี 

ข้อคิดเตือนใจ ฝากถึงน้องๆ ในการเลือกเรียนต่อ สิ่งสำาคัญคือ ควรสำารวจตัวเองให้ดีว่าต่อไปอยากจะทำางานอะไรใน
อนาคต ตั้งเป้าหมายแล้วทำาให้ได้ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น” และเก็บผลงานในสาขาวิชาที่อยากเรียน
ให้ได้มากที่สุด จะได้มีผลงานไว้ยื่นในรอบ Port Folio ด้วย
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สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานถงุยงัชพี เพือ่การศกึษา ส่ือการเรยีนรู ้และวสัดุ
อปุกรณต่์างๆ เพือ่สนบัสนนุใหค้รผููส้อน สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม

นอกจากพระมหากรุณาธิคุณที่กล่าวมานั้น ยังทรง
พระราชทานแนวทางใหจ้ดัโครงการแบง่ปนัประสบการณใ์น
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพือ่ใหเ้ด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โรคโควิด ๑๙ ในครอบครัว 
โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ผ่านกิจกรรมการวาดภาพ 
และกิจกรรมการเขียนเรียงความตามความถนัดของตนเอง

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่าง เดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีนักเรียนจากโรงเรียนทั้งในและนอก
โครงการตามพระราชดำาริ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำานวน 
๑,๙๖๒ ราย แบ่งเป็นกิจกรรมการวาดภาพ จำานวน ๑,๑๑๖ 
ราย กิจกรรมการเขียนเรียงความ จำานวน ๘๔๖ ราย ส่งผล
ใหเ้ดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ไดร้บัโอกาสในการพฒันา
ความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการปิด
สถานศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ตาม

นกัเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมผีลงานตามเกณฑผ์า่นการคดั
เลือกในระดับดีเด่น จำานวน ๓๑ ราย และระดับดี ๓๗๐ ราย 
ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ชุดเครื่องเขียน สี เกียรติ
บัตร และเข็มที่ระลึก พร้อมทั้ง นำาผลงานไปจัดแสดงใน
นิทรรศการ “โรงเรียน กพด. ร่วมใจต้านภัยโควิด ๑๙” เมื่อ
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ 
(ทองคำา ปานขำาอนสุรณ)์ และระหวา่งวนัที ่๒๕-๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาด  ระลอกใหม่ ซึ่ง
ส่งผลกระทบเดก็และเยาวชน ทัง้ด้านการเรยีนรูแ้ละการดำารง
ชีวิตประจำาวัน จึงได้พระราชทานแนวทางให้จัดโครงการ   

แบง่ปนัประสบการณ ์ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
โควดิ ๑๙ ครัง้ที ่๒ ขึน้ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกันดาร
ได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพ่ืออยู่ร่วมกับโรคโควิด ๑๙    
ผา่นกิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรมการเขยีนเรยีงความภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ

โครงการส่วนพระองคฯ์ จึงขอเชญิชวนนักเรยีนจากสถาน
ศกึษา ภายใตโ้ครงการพฒันาเดก็และเยาวชน ในถิน่ทรุกันดาร 
ตามพระราชดำาริ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

กำาหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
- หนว่ยงานตน้สงักดั ประชาสมัพนัธแ์ละชีแ้จงรายละเอยีด 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
- หน่วยงานระดบัพืน้ที ่จัดการแขง่ขัน พรอ้มทัง้เสนอราย

ชือ่และจดัสง่ผลงานไปยงัหนว่ยงานตน้สงักดั เพือ่เขา้คดัเลือก
ในระดับสังกัด

- หน่วยงานต้นสังกัด คัดเลือกผลงานนักเรียนส่งให้กับ
โครงการส่วนพระองค์ฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับ
ประเทศ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน วันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ โครงการส่วนพระองค์ฯ 
http://www.psproject.org

สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่หน่วยงานต้นสังกัด และ
โครงการส่วนพระองค์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

โดย นายนรัญจ์ โกศลเวช 
แผนกปฏิบัติการ ๑

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดำ ริฯ

การแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
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โดย นางสาวศิริวิมล บุญยัง 
แผนกปฏิบัติการ ๑

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน ตามพระราชดำ ริฯ

ากภูมิปัญญาแผ่นดินสู่การทำากินที่พอเพียง : ผลิตภัณฑ์อาหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพประชาชนตามพระราชดำาริ มี
ความคดิริเริม่ดา้นการบรหิารจดัการ การ
เงิน การบัญชี การสหกรณ์ การตลาด 
วทิยาศาสตร ์การอนรุกัษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยพัฒนาภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ในการประกอบอาชพี  ภมูปิญัญา
จึงเปน็รากฐานของการพฒันากลุม่อาชพี
ประชาชนตามพระราชดำาร ิใหส้ามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

จดหมายขา่วฉบบันีข้อนำาเสนองานพฒันาผลติภัณฑอ์าหาร
ของกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำาริ ที่มีการพัฒนาไป
สู่มาตรฐานสินค้าในระดับสากล อันเนื่องมาจากความไม่
ปลอดภยัในอาหารมีเพิม่ขึน้ ทัว่โลกจงึใหค้วามสำาคญักับการ
ป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         
ดังน้ันงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มอาชีพต่างๆ จึงต้อง
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกรรมวิธีการผลิตและแปรรูป 
เพือ่ใหผ้ลติภณัฑอ์าหารมคีณุภาพและมาตรฐาน เปน็ไปตาม
ข้อกำาหนด ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety) จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มอาชีพประชาชนตามพระ
ราชดำาริ ต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อกระแสความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน จำานวน ๑๓๒ 
กลุ่ม สมาชิก ๓,๐๑๗ คน มีกลุ่มเกี่ยวข้องกับอาหารรวมถึง
เครื่องสำาอาง จำานวน ๑๘ กลุ่ม สมาชิก ๔๕๕ คน ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่ได้รับการอบรมและ
พัฒนาทักษะเฉพาะทาง จนกระทั่งมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
ได้ตามมาตรฐาน GMP และมีอย.รับรอง จากกระทรวง
สาธารณสขุ แต่เน่ืองจากตลาดมกีารขยายตวัจึงทรงพระกรณุา
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาบนัอาหารมาช่วยพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์
เพิ่มเติมจนสามารถไปร่วมจัดแสดงสินค้าที่งานกรีนวีค หรือ 
International Green Week Berlin ณ ศูนย์แสดงสินค้า
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กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ ๘๐ ในปี ๒๕๕๘ ได้ครั้งแรก กลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำาริ จำานวน 
๖ กลุ่ม เข้าร่วมศึกษาดูงาน และนำาผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดง จำานวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
เครื่องดื่มจากต้นอ่อนข้าวสาลี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อหลวง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาศรีนาป่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านศุภชัย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กลุ่มอุทยานธรรมชาติวิทยา และกลุ่มพัฒนา
อาชีพบ้านหวายน้อย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และยังคงนำาผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงและจำาหน่ายต่อเนื่องทุกปี เพิ่งมีการเว้นระยะ
การส่งผลิตภัณฑ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙

งานกรีนวีคจัดเป็นการแสดงสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่ง การนำาผลิตภัณฑ์ไปทุกครั้ง
ต้องผ่านการทดสอบของสถาบันอาหารและกรมวิชาการเกษตร ตามมาตรฐานสินค้าประเภทอาหารของกลุ่มสหภาพยุโรป 
จึงนับเป็นความท้าทายที่สำาคัญเรื่องหนึ่งของกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำาริ ที่สามารถยกระดับภูมิปัญญาด้านการ
ผลติอาหารในทอ้งถิน่ไปสูร่ะดบัสากลได ้นบัเปน็พระมหากรณุาธคิณุเทดิไวเ้หนอืเกลา้ฯ ทีส่มเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาสนับสนุนและพระราชทานแนวทางการพัฒนาให้กลุ่ม
อาชีพประชาชนตามพระราชดำาริ มาโดยตลอด

รูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่นำาไปจัดแสดง 
และจำาหนา่ยในงานกรนีวคี ณ ศนูยแ์สดง
สินค้ากรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
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ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑.ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ฯ อำาเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ๒.โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ ๓.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอม
กอ๋ยฯ อำาเภออมกอ๋ย จงัหวัดเชียงใหม่ เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการพฒันาคณุภาพชวีติเยาวชน และประชาชนในถิน่ทรุกนัดาร 
ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สุขภาพอนามัย และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย มีเกษตรกรในโครงการฯ รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๐๐ คน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีตัวแทนเกษตรกร จากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ได้สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นายสำ ราญ ขาเหลก็ บา้นเลขที ่๑๒๒ หมู ่๒ บา้น

ห่างทางหลวง ตำาบลภูฟ้า อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
“เริ่มแรกทำาการเกษตรโดยการทำาไร่เลื่อนลอย เพื่อปลูก

ข้าวไร่ นำามาบริโภคในครัวเรือน จึงมีการถากถาง เผาซากตอซัง
ในแปลง ซึ่งทำามานานกว่า ๑๐ ปี ผลผลิตเริ่มลดลงเรื่อยๆ 
เน่ืองจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมลง จากการทำาข้าวไร่ทุกปี  
จากน้ันก็มีโครงการของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ และหลายๆ หน่วยงาน 
ท่ีเข้ามาช่วยดูแล ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน จึงหันมา
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ ทีละเล็กละน้อย 

จากนั้นวิถีชีวิตที่เคยทำาข้าวไร่ก็เปลี่ยนไป ทำาให้ชีวิตดีขึ้น มีกิน มีใช้ในแปลง โดยไม่ต้องไปรับจ้าง ขายแรงงานต่างจังหวัด 
ได้ใช้ชีวิตในพื้นที่ และมีรายได้จุนเจือในครอบครัว ขอกราบขอบพระคุณพระองค์ท่านที่คอยดูแลห่วงใยเกษตรกรในพื้นที่
ห่างไกล ผมจะสืบสาน สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน และจะพัฒนาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นไป”

นายป้อง คำ แคว่น บ้านเลขท่ี ๓ หมู่ ๒ บ้านห่างทางหลวง 

ตำาบลภูฟ้า อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
“สมัยก่อน พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำาไร่ ทั้งหมด ลุงไม่รู้จะ

หาข้าวเลี้ยงครอบครัวอย่างไร ก็ต้องอาศัยการปลูกข้าวไร่    
แต่ยิ่งทำาข้าวยิ่งได้ผลผลิตน้อย หลังจากน้ันก็มีโครงการ          
จากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ เข้ามาแนะนำาและชวนเปลี่ยนการ      
ทำาเกษตรแบบผสมผสาน เร่ิมต้นปลูกกล้วยนำาว้าก่อน และ
ตามดว้ยไผ ่มหีลาย ๆ  หน่วยงานเริม่เขา้มาชว่ยทำาแนวคนัดนิ 
ต่อระบบนำา ต้นไม้ท่ีปลูกเร่ิมโตและให้ผลผลิต ลุงดูว่าอยากกิน

อะไรก็จะปลูกลงไป อะไรที่ชอบออกไปหาในป่าก็จะปลูกเอาไว้ในแปลง เราก็ไม่ต้องไปไกลแล้ว ตอนนี้ในแปลงลุงมีต้นไม้
เยอะแยะ ทั้ง กล้วย มะม่วง ส้มโอ มะขม หวาย กระท้อน ไม้ป่าก็มีเอาไว้สร้างบ้าน ตอนนี้ลูกชายก็เรียนจบกลับมาช่วยงาน
ในแปลง ลุงรู้สึกดีใจ และครอบครัวลุงมีความสุขมาก พระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนที่อยู่ห่างไกลแบบนี้ ด้วยสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

โดย นายธีรวุธ  ปัทมาศ 
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำ ริฯ
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ครูและนักเรียนโรงเรียนโครงการตามพระราชดำาริ ใน สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ภูฏาน 
ฟลิปิปนิส ์และตมิอร-์เลสเต รว่มส่งการ์ดถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะและ
บทความ แสดงถึงความรัก ความเทิดทูน และความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และความอยู่ดีกินดี 

โดย นายอำานาจ  มณฑาทอง
ฝ่ายโครงการต่างประเทศ                                                                                                                                           

                                  

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จำานวน ๑๐ เคร่ือง เคร่ืองพิมพ์ จำานวน ๘ เคร่ือง พร้อม
หมึกพิมพ์ และเคร่ืองสำารองไฟ จำานวน ๑๒ เคร่ือง ให้แก่โรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดำาริ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครนายก จำานวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย และ 
โรงเรียนวัดวังปลาจีด โดยมีนายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูลย์ รองผู้อำานวย
การโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทำาพิธีมอบส่ิงของพระราชทาน
ดังกล่าว ให้แก่ นางลัดดาวัลย์ คำาเงิน ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม สสท. เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ ท่ีปรึกษางานโครงการตามพระราชดำาริฯ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำาริฯ รุ่นท่ี ๒๓ 
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สสท. มีผู้เข้าอบรมจำานวน ๒๔ 
คน และมีนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประจำาประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับ ผ่านระบบ
ออนไลน์ดังกล่าว 

การฝึกอบรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการส่ง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหาร
งาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จาก  สปป.ลาว ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ และประสานความร่วมมือกันในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระหว่างสองประเทศ และเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรเฉพาะทาง ประกอบ
ด้วย หลักสูตรโรคเมืองร้อน หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำาบัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และ
หลักสูตรโภชนาการ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สสท.ร่วมกับ 
กรมป่าไม้ และสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ           
การศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ไปติดตามและ     
ประเมินผลการดำาเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตาม  
พระราชดำารฯิ จำานวน ๑๕ อำาเภอ  ไดแ้ก ่อำาเภอเมอืงน่าน อำาเภอ
บอ่เกลอื อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิอำาเภอปัว อำาเภอท่าวงัผา อำาเภอ
นานอ้ย อำาเภอสันติสขุ อำาเภอแม่จรมิ อำาเภอภูเพยีง อำาเภอทุง่ชา้ง อำาเภอเชยีงกลาง อำาเภอเวยีงสา อำาเภอสองแคว อำาเภอบา้นหลวง 
และอำาเภอนาหมื่น รวมจำานวน ๑๘๙ แปลง เป็นป่าสมบูรณ์ ๑๑๕ แปลง และเป็นป่าฟืนฟู ๗๔ แปลง พันธุ์ไม้ที่พบภายในแปลง 
ได้แก่ สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางนา ตะเคียน มะแขว่น   งิ้วแดง เพกา ตองโขบ เหมือด มะขามป้อม มะไฟจีน มะขม มะม่วงหิมพานต์ 
มะขามเปรี้ยวยักษ์ เงาะ ส้ม ต๋าว ไผ่ เมี่ยง หวาย กาแฟ กล้วย ขมิ้นชัน ถั่วมะแฮะ เป็นต้น 

๑๐

กระดานข่าว โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่
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วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ ท่ีปรึกษางานโครงการตาม     
พระราชดำาริฯ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีทุรกันดาร ตามพระราชดำาริฯ 
ซ่ึงมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง ๒-๖ ปี มีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี       
พร้อมต่อการเรียนรู้ โดยมีแผนดำาเนินกิจกรรม
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำาริ ซ่ึงเป็น

โรงเรียนนำาร่องของโครงการ ในสังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวน
ชายแดน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวม ๘๘ โรงเรียน โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้า
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท. และร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำาสำานัก
พระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นประธานการประชุมการดำาเนินงาน
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ืองการยก
ระดับคุณภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ อาทิ การทำาสัญญา
การรับทุนการศึกษา การดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ การ
หาแนวทางให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนเครือข่าย โดยมีผู้แทน
จาก กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท.

วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พล.ต.อ.สมศักด์ิ แขวงโสภา ท่ีปรึกษางานโครงการตามพระราชดำาริฯ เป็นประธานการ
ประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำาริฯ ประจำาปี ๒๕๖๔ 
ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มีผู้แทนจาก กองบัญชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดน สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เข้าร่วมประชุม ณ 
ห้องประชุม สสท.

วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ท่ีปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริฯ ท่ีร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองโครงการนักเรียนในพระราชา
นุเคราะห์ฯ และเร่ืองการจัดทำารายการวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ R-radio network เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีนายอภิสิทธ์ิ  พ่ึงพร ผู้อำานวยการ
โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้แทนจากสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท.



วัตถุประสงค์  : เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน 

    และประชาชนทั่วไป มีกำาหนดเผยแพร่ปีละ ๔ ครั้ง

จัดทำาโดย  : โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สำานักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓

    โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑   ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๓

พิมพ์ที่     : หจก.แสงเทียนการพิมพ์

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน
ทุนการศึกษา สำาหรับสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา และได้ทำาพิธีมอบทุนพระราชทานดังกล่าว ดังนี้

วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำาเภอโนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ ทำาพิธีมอบทุน
การศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำานวน ๒ รูป

วนัท่ี ๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ โรงเรียนสวุรรณคณานสุรณ ์อำาเภอดอกคำาใต ้จงัหวดัพะเยา ทำาพธีิมอบทนุการศกึษาพระราชทาน 
แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำานวน ๒ รูป

ขอเชิญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจดหมายข่าวโครงการ
ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาจดหมายข่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
โดยเข้าแอปพลิเคชัน Line และ สแกน QR CODE นี้
หรือทาง  https://forms.gle/9UAFkbxVeKJACraEA

พระราชทานทุนการศึกษา

๑๒


