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วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนชมรม ๙ สมาคมจีนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ บา้นโรงเลือ่ย อำาเภอละหานทราย จังหวดับุรรีมัย ์
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๕ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๕๗ ทอดพระเนตร
การสาธติการสอนวิชาวิทยาการคำานวณ เร่ืองการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรม Scratch ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๒ ซึง่เรยีนผา่นระบบออนไลนจ์ากครโูรงเรยีนละหานทรายรัชดาภเิษก โดยใชอุ้ปกรณส์มารท์บอรด์อัจฉรยิะพระราชทาน 
การนี้ทอดพระเนตรการแสดงไวโอลินของนักเรียน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไวโอลินให้แก่โรงเรียนไว้ใช้
ในการสอนนักเรียน จำานวน ๒ คัน และโรงเรียนได้รับบริจาค จำานวน ๕ คัน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาช่วยสอน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง อำาเภอปะคำา จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๕๘ ทอดพระเนตร
กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำาโต๊ะนั่งปูนปั้นไม้เทียม การทำากระถางปูนปั้น และการทำาเครื่องจักสาน ทำาให้
นักเรียนมีทักษะด้านงานอาชีพสามารถนำาไปประกอบอาชีพในอนาคต โอกาสนี้นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง อธิบดีกรมส่ง
เสริมการเกษตร นำากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำาริ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านระกาเสม็ด บ้านน้อย บ้านโนนศิลา บ้านพลับ และบ้านไร่โคก เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน โดยกลุ่มได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ  อาทิ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ทำานา เลี้ยงสัตว์  ทำาปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในครัว
เรือน ทำางานหัตถกรรม รวมทั้งแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อถนอมอาหารไว้บริโภค และนำาไปจำาหน่ายสร้างรายได้ 
ทำาให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้ 
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วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทอพรมเช็ดเท้า การประดิษฐ์
ดอกไม้จากถุงนม ทำาสายคล้องแมสจากลูกปัด เป็นต้น กิจกรรมศูนย์บริการความรู้ 
เรื่องพืชสมุนไพรไทย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟ้า
ทะลายโจร ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ และตะไคร้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน 
และนำามาทำาเป็นน้ำามันเหลืองสูตรสมุนไพร ลูกประคบขมิ้นชัน เจลแอลกอฮอล์สูตร
ตะไคร้หอม เป็นต้น โดยมีปราชญ์ชุมชนมาช่วยสอน 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนามะอื้น อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๑ และ
ทรงเยีย่มโรงเรยีน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑๐๕๙ โอกาสนีท้รงเปดิแพรคลมุปา้ยชือ่ “ศูนยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นนา
มะอื้น” ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง การ
แจกลูกสะกดคำา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำาข้าวปุ๊ก ซึ่งเป็น
อาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ ทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ ์บ้านแสนคำาลือ 
(แอโก๋) อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๗ และทรงเยี่ยม
โรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๖๐ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง 
วิธีหาร โดยใช้ก้อนหินและใบงานประกอบการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการหารมากขึ้นและหาคำาตอบได้ถูก
ต้อง โอกาสนี้ทรงติดตามการดำาเนินกิจกรรมสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งดำาเนินการให้บริการรักษาสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่
นักเรียนด้วย
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วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๕ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ อำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 
๖ และทรงเยีย่มโรงเรยีน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑๐๖๑ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน โรงเรยีนดำาเนนิกิจกรรม
ปลูกพืชผัก ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อซีเมนต์ การนี้ทอดพระเนตรการดำาเนินกิจกรรม
ของกลุม่ผลติภณัฑแ์ปรรปูผ้าบา้นสามหม่ืน ในโครงการสง่เสรมิอาชีพ ตามพระราชดำาร ิโดยกลุม่ทำาผลติภณัฑ ์อาทิ กระเปา๋
ดินสอ กระเป๋าเป้และกิ๊บติดผม ส่งจำาหน่ายที่ร้านภูฟ้าและในชุมชน

เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนพลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ อำาเภอปาง
มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็น
ครั้งที่ ๑๐๖๒ ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ     
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ การจักสานไมไ้ผ ่กิจกรรมฝกึวชิาชพี
นักเรียน ได้แก่ การปักผ้าลายลาหู่ดำา โดยมีปราชญ์ชุมชนมา
ช่วยสอน นักเรียนสามารถปักผ้าลายลาหู่ใช้เองได้ และยังนำา
ไปจำาหน่ายที่จุดชมวิวของบ้านลุกข้าวหลาม ทำาให้มีรายได้
เสริม 

เวลา ๑๕.๐๕ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบา้นใหมพ่ฒันาสนัต ิอำาเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๖ 
และทรงเยีย่มโรงเรยีน ตชด. เปน็ครัง้ท่ี ๑๐๖๓ ทอดพระเนตร
กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
กิจกรรมแปรรูปถนอมอาหาร ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใน
การทำากล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนำากล้วยสุกที่
เหลือจากการประกอบอาหารให้แก่นักเรียน นำามาตากในตู้
อบพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วนำามาใช้บริโภคในโรงเรียน รวม
ทั้งทำาบรรจุภัณฑ์ส่งจำาหน่าย 
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วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จฯ ไป
ยังโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๖ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็น
คร้ังที ่๑๐๖๔ ทอดพระเนตรกจิกรรมสง่เสรมิวชิาชพีนักเรยีน 
การตดัผมนกัเรยีนชายและทอผา้กะเหรีย่ง กจิกรรมสหกรณ์
นกัเรยีน ฝกึให้นกัเรยีนดำาเนนิกจิกรรมร้านคา้และออมทรพัย ์
ทำาให้นักเรียนมีความรู้ด้านการทำาบันทึกบัญชีรับ-จ่ายประจำาวัน 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐ น. ทรงติดตาม
งานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะกรา อำาเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ทอดพระเนตรการจดัการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาไทยระดบัประถมศกึษา โดยใชเ้พลงเปน็สือ่ในการสอน 
ทำาให้นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษากะเหร่ียงในการสื่อสาร 
สามารถเขา้ใจภาษาไทยมากยิง่ขึน้ การนีเ้จา้หนา้ทีศู่นยเ์รยีน
รู้การพัฒนาอมก๋อย ถวายรายงานความก้าวหน้าการดำาเนิน
งานตามพระราชกระแสเรือ่งการสง่เสรมิอาชพีและชว่ยเหลอื
เกษตรกรโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ของบ้านทุ่งต้นงิ้วให้
มรีายได้ เนือ่งจากบา้นทุง่ตน้งิว้อยูใ่นพืน้ทีท่รุกนัดารหา่งไกล    
ทำาให้เกษตรกรประสบปัญหาการจำาหน่ายผลผลิต ทางศูนย์
เรยีนรูก้ารพฒันาอมก๋อยและหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งได้ดำาเนิน
การส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปมะขามป้อมตากแห้ง 
และกาแฟ แกเ่กษตรกร รวมทัง้รบัซือ้ผลผลติทำาให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น

เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทาน           
พระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับ
ทนุการศกึษาพระราชทาน ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ ๒ – ๖ จำานวน ๑๑ คน เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลการ
เรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี 



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ๖

เวลา ๑๑.๑๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนล่องแพวิทยา อำาเภอ
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดพระเนตรการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคำานวณชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ โดยฝึกให้นักเรียนเขียน Coding เกี่ยวกับการเปิดปิด
ไฟและพัดลม และสั่งการหุ่นยนต์ ผ่านแผงวงจรอัจฉริยะ 
Kidbright  ทำาให้นักเรียนมีการคิดเชิงระบบและมีความคิด
สร้างสรรค์ โอกาสนี้นาวาอากาศเอก สมศักด์ิ ขาวสุวรรณ์ 
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) เฝ้าฯ ถวายรายงาน
ผลการดำาเนินงานโครงการสนับสนุนโทรทศัน์และอปุกรณร์บั
สัญญาณดาวเทียมแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำาริ 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำานวน ๑๖๑ 
โรงเรียน สง่ผลให้โรงเรียนทีป่ระสบปญัหาขาดแคลนครผููส้อน 
หรือโทรทัศน์และอุปกรณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนทาง
ไกลผ่านระบบ DLTV ได้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอนได้

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. ทรงติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยม
โรงเรียนครั้งที่ ๖ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ 
๑๐๖๕ ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมฝึกอาชีพการทำากะหรีพ่ฟัไสไ้ก ่โดย
นำาพชืกระวานมาเปน็สว่นผสม โอกาสนีท้รงตดิตามการดำาเนนิ
งานกลุ่มเครือ่งเงินบ้านเขาวัง ในโครงการส่งเสรมิอาชพี ตาม 
พระราชดำารฯิ ซึง่ทำาผลติภณัฑเ์ครือ่งเงนิ เครือ่งถม อาท ิแหวน 
ตา่งห ูสรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื กำาไล เปน็ตน้ โดยทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างอาคารไว้ใช้เป็นท่ีทำาการของกลุ่มฯ โดยกลุ่มจำาหน่ายสินค้าผ่านร้านภูฟ้า
และจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ทำาให้สมาชิกมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 
๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ บา้นไบก์ อำาเภอเมือง จงัหวดั
ยะลา โดยเปน็การเสดจ็พระราชดำาเนินทรงเยีย่มโรงเรยีนครัง้
ที่ ๕ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๖๖ ทอด
พระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมฝึก
อาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมตัดผมนักเรียนชาย โดยทรง
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเครือ่งตดัผมไฟฟา้พรอ้ม
อปุกรณ ์ใหน้กัเรยีนไดใ้ชฝ้กึฝนและบริการตดัผมใหแ้กน่กัเรยีน
ในโรงเรียน 
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วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๕ น. ทรงติดตาม
การดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบา้นภักด ีอำาเภอบนันงัสตา จังหวดั
ยะลา โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน   
ครัง้ท่ี ๒ และทรงเยีย่มโรงเรยีน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑๐๖๗ ทอด
พระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวนั โรงเรียนจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้ละให้นกัเรยีนลงมอื
ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมปลูกไม้ผล ปลูกผักยกแคร่ เพาะเห็ด
นางฟ้า เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงเป็ดเทศ รวมทั้งเลี้ยงปลาดุกใน
บอ่ซีเมนตแ์ละบอ่ดนิ ผลผลติทีไ่ดเ้พียงพอและนำาไปประกอบ
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังต่อยอดเป็นฐานการ
เรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทรงติดตาม
ความกา้วหนา้โครงการตามพระราชดำาร ิณ โรงเรยีนพระเทพ
ญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอด
พระเนตรกจิกรรมหอ้งสมดุ กจิกรรมสหกรณน์กัเรยีน กิจกรรม
ฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การสอนปักเสื้อภูไท การทำาพวง
กุญแจจากวัสดุเหลือใช้ การแกะสลักสบู่ เป็นต้น กิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาทิ งานร้อย
มาลัย และงานใบตอง  

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ภายใต้
กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ครั้งที่ ๒ ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนและสามเณรนักเรียนที่ชนะการประกวด 
กจิกรรมการแข่งขันวาดภาพและการเขยีนเรยีงความ ระดบัดเีดน่และระดบัชมเชย รวมจำานวน ๓๓ ราย พรอ้มทัง้พระราชทาน
เขม็เชดิชเูกยีรตแิกค่ณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุและผูท้ำาคุณประโยชน์ จำานวน ๔๗ ราย และทอดพระเนตรผลงานของนักเรยีน
ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผลงานของนักเรียนในสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำาริทั้ง ๗ สังกัด 
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วนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงตดิตาม
งานโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์๔ อำาเภอแมฟ่า้หลวง จังหวดั
เชยีงราย โดยเปน็การเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยีย่มโรงเรยีน
ครั้งที่ ๖ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๖๘ 
โอกาสนี้คณะนักเรียนทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกกุหลาบ เนื่อง
ในโอกาสวนัวาเลนไทน ์การนีท้อดพระเนตรกจิกรรมหอ้งสมดุ 
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนการทำา
ขนมคุกกี้งาขี้ม่อน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๕๐ น. ทรงติดตาม
ความกา้วหนา้งานโครงการตามพระราชดำาร ิณ ศนูยก์ารเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม อำาเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยม
โรงเรียนครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ 
๑๐๖๙ ทอดพระเนตรกจิกรรมหอ้งสมดุและกจิกรรมสง่เสรมิ
รักการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยง
อาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม และกจิกรรมแปรรปูถนอม
อาหารการทำากล้วยตาก

    วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย อำาเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๕ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็น
ครั้งท่ี ๑๐๗๐ โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารท่านผู้หญิงชนัตถ์ปิยะอุย ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนการทำาไม้กวาด  
ดอกหญา้และทำาพรมเช็ดเทา้ กจิกรรมอนรุกัษวั์ฒนธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ฝกึใหน้กัเรยีนปกัผา้ลายมง้และเปา่แคนมง้ 
ทำาให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง

เวลา ๑๒.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบา้นดอยลา้น อำาเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงราย โดย
เป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๖ และ
ทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๗๑ ทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมส่งเสริม
วิชาชีพ ฝกึใหนั้กเรียนเรยีนรูก้ารเดนิสายไฟฟา้เบือ้งตน้ ทำาให้
นักเรียนได้ทราบถึงอุปกรณ์ วิธีการเดินสายไฟ และระบบ
วงจรไฟฟ้า โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า มาช่วยสอน
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เวลา ๑๔.๕๐ น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม 
พระราชดำาริ ของ ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
อนิทรอีาสา (บ้านหว้ยน้ำากืน) อำาเภอแมส่รวย จงัหวัดเชยีงราย 
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๒ 
และทรงเยีย่มโรงเรียน ตชด. เปน็ครัง้ท่ี ๑๐๗๒ ทอดพระเนตร
กจิกรรมสหกรณ์นกัเรียน ซึง่ดำาเนนิกจิกรรมรา้นคา้และออม
ทรัพย์ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน มีการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การซ่อมและปะยางรถจักรยาน สำาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทำาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ 

วนัที ่๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสดจ็ฯ ไปยัง โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อำาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 
๗ และทรงเยีย่มโรงเรยีน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑๐๗๓ ทอดพระเนตรกิจกรรม
โครงการนำารอ่งการแปรรปูกลว้ยตาก ซึง่จดัการเรยีนการสอนแกน่กัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำา การดำาเนิน
กจิกรรมสง่ผลใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูข้ัน้ตอนกระบวนการทำาดว้ยการลงมอื
ด้วยตนเอง และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ 

เวลา ๑๓.๒๕ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ 
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช อำาเภอสงัขละบรุ ีจังหวดั
กาญจนบุรี โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 
๖ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๗๔  ทอดพระเนตร
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา          
ท้องถิ่น มีกิจกรรมทอผ้ากะเหรี่ยงและทำาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 
โดยมีครูภูมิปัญญาท้องถ่ินมาช่วยสอน โรงเรียนได้น้อมนำาพระราชกระแส
ให้นักเรียนฝึกทอผ้าลวดลายที่ยากขึ้น โดยนักเรียนสามารถทอผ้า   
ลายข้าวโพดซึ่งมีความสวยงามได้ 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. ทรงติดตามงาน
โครงการตามพระราชดำาร ิณ ศูนย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๒ และทรง
เยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๗๕ ทอดพระเนตรการส่งเสริม
วิชาชีพนักเรียนการจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่ กิจกรรมการประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม มีผู้ปกครองนักเรียนผลัด
เปลีย่นมาประกอบอาหาร และจดัอาหารใหนั้กเรยีนรบัประทานจาก
ผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งมีการเสริมไข่ให้

กับนักเรียนที่มีน้ำาหนักตำากว่าเกณฑ์และมีภาวะเตี้ย นอกจากนี้ยังเสริมนมผงให้นักเรียนดื่มตอนเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวัน
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วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๔๗ น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม 
พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยไ์กรสทิธิ ์   ตนัติ
ศรินิทร ์ทีป่รกึษางานโครงการตามพระราชดำารฯิ พรอ้มดว้ยรองศาสตราจารย ์ดร.ภญ.
จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดำาเนินงานจัดการฝึก
อบรม วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสขุสำาหรับบคุลากรทางการแพทย ์จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว ตามพระราชดำารฯิ รุน่ที ่๒๔ เขา้เฝา้ทลูละอองพระบาท เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปีนี้จึงจัดการฝึกอบรมเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ 
ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ระยะที่ ๒ เมื่อสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ ดีขึ้น จะจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ โดยมีบุคลากร
ทางการแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน 
๔๒ คน โอกาสน้ีทอดพระเนตรการนำาเสนอโครงการพฒันางาน ของบคุลากรทางการ
แพทย ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ผา่นระบบออนไลน ์จำานวน ๙ หลกัสตูร 

ได้แก่ หลักสูตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ หลักสูตรโรคเมืองร้อน หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรการ
พยาบาลเด็ก หลกัสตูรเภสัชศาสตร์ หลกัสตูรการบรหิารงานโรงพยาบาล หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร ์และหลกัสตูรโภชนาการ

เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสหธนาคาร
กรุงเทพ อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๖ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๗๖ ทอด
พระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำาข้าวซ้อมมือ 
กจิกรรมสง่เสรมิวชิาชีพนกัเรยีน การทำาไม้กวาดดอกหญา้และผลติภณัฑ์จากไมไ้ผ ่
โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน ผลิตภัณฑ์ส่งจำาหน่ายในร้านค้าชุมชน ทำาให้
นักเรียนมีความรู้ด้านทักษะอาชีพและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๕ น.ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม 
พระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย อำาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๗ และทรงเยี่ยม
โรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๗๗ โอกาสน้ีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใน      
พระราชานุเคราะห์ ที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำานวน ๕ คน 
เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยโรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา

มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว จำานวน ๒๒ คน

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามงานโครงการตาม  
พระราชดำาร ิณ โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภ ีอำาเภออรญัประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๕ และ
ทรงเยีย่มโรงเรียน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑๐๗๘  ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งในกิจกรรมปลูก
พืชผัก ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้นำาไปประกอบอาหาร
กลางวันให้นักเรียนและนำามาแปรรูปถนอมอาหารเป็นไส้อ่ัวกล้วย นอกจากน้ี
โรงเรียนยังมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาและนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างราย
ไดใ้หแ้กค่รอบครวั  ในโอกาสนี ้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้างสาวตรนุีช เทยีนทอง รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร 
และคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย
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โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
และ นางสาวอัญชลี ทองแก้วกูล ฝ่ายภาคใต้

น้อมสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานทุนการศึกษา ให้นักเรียนในโครงการตามพระราชดำาริ ได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่แตกต่างกันตามความสนใจ 
เพื่อไปสู่อาชีพที่หลากหลาย  และพร้อมนำาความรู้นั้นกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ – ถึงปัจจุบัน มี
นักเรียนจำานวน ๗,๖๕๔ รูป/คน ที่ได้รับโอกาสทั้งเป็นทุนการศึกษา ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงการได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนสำาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพถึงปัจจุบัน  นักเรียนทุกคนพร้อมใจ
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

“ขา้พระพทุธเจา้ นางสาวสุชานนัท ์ทองนอก นกัศกึษาชัน้ปทีี ่๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
กรุงเทพ  ขอน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณา พระราชทานทุนให้ได้ศึกษา เพื่อ
จะนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริต ทำาประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้าจะ
ตัง้ใจศึกษาเลา่เรยีน สรา้งความด ีชว่ยเหลอืสงัคม ตอบแทนแผน่ดิน ด่ังพระราชปณธิานของพระองค์
ที่ทรงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เนื่องในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า
ขอถวายพระพร ขอพระองคท์รงมพีระพลานามยัแขง็แรง เปน็มิง่ขวัญของประชาชนชาวไทยสบืไป”

“ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกสรา ปานแก้ว นักศึกษาช้ันปี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ขอน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันท่ีหาท่ีสุดมิได้ 
ท่ีพระองค์ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้เด็กเยาวชนท่ีอยู่ห่างไกล มีโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีดี
เพ่ือนำาความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเอง สามารถเติบโตเป็นคนท่ีมีความรู้และมีคุณภาพท่ีสามารถ
ดูแลครอบครัวและสังคมได้ ส่ิงหน่ึงท่ีข้าพระพุทธเจ้าจะตอบแทนความโชคดีน้ีได้ คือการต้ังใจศึกษาเล่า
เรียน พัฒนาตนเองให้เป็นคนมีคุณภาพและเป็นคนดี ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีช่วยเหลือคนรอบข้าง 
เพ่ือตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมอบโอกาสให้กับเด็กเยาวชนอย่างพวกเรา ขออานุภาพแห่งส่ิง
ศักด์ิท้ังหลาย โปรดดลบันดาลรักษา ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญพระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน”

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ได้พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์
เพิ่มเติมจากเดิม ให้แก่กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง นักเรียน และสมาชิกทุกคน ต่างรู้สึกปลาบปลื้ม น้อมสำานึกใน                            
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

“ขา้พระพทุธเจา้ นางสาวจุฑามาศ หวานตะเลบ็ ศษิยเ์ก่า รร.ตชด.บา้นเขาวงั สมาชกิกลุม่เครือ่ง
เงินบ้านเขาวัง ขอน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระเมตตา ให้จัดตั้งกลุ่มเครื่องเงิน เพื่อ
ให้ศิษย์เก่า และราษฎรมีรายได้เสริม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง และนำาไปเป็นอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ ยังเป็นการอนุรักษ์ในการทำาเคร่ืองเงิน เครื่องถมนครให้คงอยู่สืบไป ขอพระองค์
ทรงพระเกษมสำาราญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า”

“ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงสุธิชา แก้วผลึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ขอน้อมสำานึกใน            
พระมหากรุณาธิคุณ และซาบซ้ึงในพระเมตตา ท่ีพระองค์ท่าน เสด็จฯ มาเย่ียม ข้าพระพุทธเจ้าได้เรียน
การทำาสร้อยสี่เสา รู้สึกสนุก มีแม่ๆ ป้าๆ ช่วยสอน จึงทำาให้มีรายได้ในระหว่างเรียน และนำาเงินไป
ฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน ไว้เป็นทุนการศึกษาต่อ อีกทั้งยังอนุรักษ์การทำาเครื่องเงินให้คง
อยู่คู่ชุมชนสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
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กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ ๒
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่องทางสื่อสารใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

โดย นายนรัญจ์  โกศลเวช
แผนกปฏิบัติการ ๑

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทางให้จัดโครงการแบ่งปัน
ประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ ขึ้น เพื่อ
ให้เด็กและเยาวชนไดส้ะทอ้นหรอืแลกเปลีย่นประสบการณก์ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพื่ออยู่ร่วมกับโรคโควิด ๑๙ ที่เก่ียวข้องกับครอบครัว 
โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ผ่านทางกิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรมการเขียน
เรียงความภาษาไทย และกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

โครงการสว่นพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำาเนินกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนให้ความ
สนใจเขา้รว่มกิจกรรม จำานวน ๔,๑๙๖ ราย แบง่เปน็ กิจกรรมการวาดภาพ จำานวน 
๒,๐๕๑ ราย กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย จำานวน ๑,๙๔๑ ราย และ
กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ จำานวน ๒๐๔ ราย โดยมีการคัดเลือก
ผลงานทีม่คีวามโดดเดน่ใหเ้ขา้รบัพระราชทานรางวลัระดบัดเีดน่ จำานวน ๒๖ ราย 
และระดับชมเชย จำานวน ๗ ราย รวมทั้งสิ้นจำานวน ๓๓ ราย

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทุนการศึกษา และเกียรติบัตรให้
แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้นำาผลงานนักเรียนไปจัดแสดง ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ ๑-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานผ่านทางเว็บไซต์ 
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน              
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.psproject.org

กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ ตามพระราชดำาริ เป็นรูปแบบหนึ่งในการ
จดัการเรยีนรู้และกิจกรรมใหก้บันักเรยีน เพือ่ใหไ้ดร้บัการพัฒนาทกัษะทางภาษา
ผ่านกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะทางศิลปะ 
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการผา่นกิจกรรมการวาดภาพ รวมทัง้เปน็เวทแีลก
เปล่ียนประสบการณ์และช่องทางในการสื่อสารสำาหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
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ชุมชนบ้านทุ่งต้นงิ้ว อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างไกลจากตัวอำาเภอประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
นานกว่า ๔ ชั่วโมง มีประชากรจำานวน ๓๘๐ ครัวเรือน ประมาณ ๑,๔๙๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยง วัว ควาย 
และมีรายได้เสริมจากการทอผ้ากระเหรี่ยง แต่ประสบปัญหาด้านการจำาหน่าย ทำาให้ชาวบ้านขาดรายได้ หันไปเข้าป่าเพื่อ
หาอาหารเลี้ยงชีพ และรับจ้างตัดไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระราชกระแสให้ช่วยเหลือ ดำาเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทุ่งต้นงิ้ว โดยให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอม
ก๋อยฯ อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนินการพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ดำาเนินการแล้วดังนี้  

 ๑.  จัดอบรมการแปรรูปมะขามป้อมตากแห้งในพื้นที่ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ชาวบ้านจำานวน ๒๕ ราย 
เพื่อให้ชาวบ้านสามารถแปรรูปมะขามป้อม ช่วยเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่ามะขามป้อม 

 ๒.  จัดอบรมการตัดแต่งกิ่ง การควบคุมศัตรูพืช การแปรรูปกาแฟเบื้องต้น และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ชาว
บา้นจำานวน ๑๘ ราย เพือ่ใหช้าวบา้นสามารถผลติ และแปรรปูกาแฟไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ชว่ยเกบ็รกัษาไวไ้ดน้าน
ยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่า กาแฟ เพื่อนำาไปจำาหน่ายต่อไป  

 ๓.  จัดอบรมการผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักท้องถิ่น ให้แก่ชาวบ้านจำานวน ๑๐ 
ราย เพือ่ให้มีความม่ันคงทางด้านอาหาร และยงัสามารถนำาผลผลติไปจำาหน่ายในชุมชน เป็นรายได้เสรมิอกีดว้ย 

 ๔.  สนับสนุน ต้นกล้ากาแฟจำานวน ๒,๔๐๐ ต้น ให้แก่ชาวบ้านจำานวน ๘ ราย เพื่อนำาไปปลูกในพื้นที่ทำากิน ให้ชาว
บ้านมีรายได้จากกาแฟ และช่วยกันรักษาป่าไม้อีกด้วย

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านทุ่งต้นงิ้ว
อำ เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริฯ

โดย นายธีรวุธ  ปัทมาศ 
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
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กระดานข่าว

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สสท. จัดประชุมติดตามผลการดำาเนินงานโครงการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลแบบส่ือสารสองทาง สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามญัในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ตามพระราชดำาร ิผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์
ออนไลน์ ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีผู้
เข้าร่วมประชุมจาก โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
โรงเรียนต้นทาง มีโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 
อำาเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนปลายทาง

วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สสท. ประชุมหารือเร่ืองการคัดเลือกนักเรียนใน                              
พระราชานุเคราะห์ฯ ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๔ จำานวน ๑๒ โรงเรียน เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 
ของแต่ละโรงเรียน และทำาความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการคัดเลือกนักเรียนให้เหมาะสมต่อไป โดยมีผู้กำากับการตำารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๔๔ และครูใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ กองกำากับการตำารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๔๔ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สสท. จัดประชุมติดตามงานความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (TICA) ผู้แทนกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม วิจัยและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะครู ๘ โรงเรียน ของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานในการประชุม 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีมพีระราชดำารใิห้มโีครงการความรว่มมือเก่ียวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำานวน ๘ โรงเรียน และเสด็จฯ ไปทรง
ติดตามงานจำานวน ๒ ครั้ง คือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวัน
ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำาริฯ 
เปน็ประธานเปดิการฝกึอบรมอบรมเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำาริ รุ่นที่ ๒๔ จำานวน 
๔๒ คน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ พร้อมกันนี้นางอุรีรัชต์ 
เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์ 
นายแพทยบ์รรจง มไหสวรยิะ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล และ
นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประจำาประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำาเนิน
โครงการฝึกอบรมฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ โดยมี สสท. ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  และมหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนิน
งานจัดอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงาน แก่
บุคลากรดังกล่าว ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำานวน ๒๓ รุ่น รวม ๙๖๙ คน

โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนเมษายน ๒๕๖๕๑๕

กระดานข่าว

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สสท. จัดประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริฯ ประจำาปี ๒๕๖๕ ในปีนี้ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน และใน
งาน จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การ
ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี การนำาเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี ๖ ด้าน และ
นิทรรศการแสดงผลงานวชิาการ เปน็ตน้ โดยมีนายอภสิทิธ์ิ พ่ึงพร ผู้อำานวยการโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากกองบัญชาการตำารวจตระเวน
ชายแดน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั สำานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
สำานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิสำานักการศกึษา กรงุเทพมหานคร และกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท. และร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 สสท. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนโครงการตาม 
พระราชดำาริฯ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวพระราชดำาริฯ 
และหลักการทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดำาริฯ การดำาเนนิงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ ๕ ปี ๒๕๖๐–๒๕๖๙ (แผน กพด.) การติดตาม
และประเมนิผล การบริหารจัดการโครงการให้เปน็ไปตามเปา้หมายของ
แผน รวมถึงทบทวน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และสามารถปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำาริฯ ได้อย่างถูก
ตอ้ง โดยมนีายอภสิทิธิ ์พึง่พร ผูอ้ำานวยการโครงการสว่นพระองค์ฯ เป็น
ประธาน และให้ความรู้ พร้อมด้วย รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่
ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดังนี้ 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕  สังกัด สพป. ปทุมธานี เขต ๑ และ ๒ รวมจำานวน ๕๐ คน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สพม. สกลนคร กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน รวมจำานวน ๓๔ คน
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สพป.นครนายก และอยุธยา รวมจำานวน ๘๐ คน 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมจำานวน ๑๒๐ คน
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑, ๒, ๔, ๕, ๖ และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ รวมจำานวน ๔๐ คน
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๑, ๒, ๓ สพป.ปัตตานี เขต ๒,๓ และ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒, ๓ 

รวมจำานวน ๖๐ คน
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำานวน ๕๕ คน 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒,๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ สพป.สกลนคร เขต ๑ 

สพป.หนองคาย เขต ๑ สพป.หนองบัวลำาภู เขต ๑, ๒ สพป.อำานาจเจริญ สพป.อุดรธานี เขต ๑, ๒, ๓, ๔, สพป.อุบลราชธานี เขต 
๓, และ สพป.เลย เขต ๒ รวมจำานวน ๑๑๘ คน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมจำานวน ๑๖๐ คน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมจำานวน ๓๕ คน



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

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

ร้านอุปนายิการ่วม 

ออกร้านคณะภริยาทูต

วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา   
ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต คร้ังท่ี ๕๕ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โอกาสน้ี
ทรงเย่ียมร้านอุปนายิกา ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ           
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำาสินค้าของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล มาร่วมจำาหน่าย อาทิ กาแฟอมก๋อย            
น้ำามะขามป้อม น้ำามัลเบอร์ร่ี ข้าวเกรียบบุก ป๊อปคอร์นดอย กล้วยอบสวนผ้ึง ถ่ัวลายเสือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงด่ืมตรีผลา                  
แป้งกล้วย สบู่บุกผสมสมุนไพร และน้ำาหอมกล่ินพระราชทาน รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาดไทย


