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จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒

โดย นางสาวทัศยา  แจ่มจันทร์

ฝ่ายเผยแพร่

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานในการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”          
ครัง้ที ่๕ ณ ศนูยก์ารเรยีนรู้และบรกิารวิชาการ เครอืขา่ยแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตำาบลผาสิงห์ อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีรว่มกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ร่วมกนัจดัการ
ประชุมคร้ังน้ีข้ึน การน้ีทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพระราชดำาริฯ 
รว่มใจ รกัษป์า่นา่น, โครงการสรา้งปา่ สรา้งรายได ้ของเกษตรกรตวัอยา่ง

ในพื้นที่บ้านห่างทางหลวง อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และนิทรรศการความก้าวหน้าการดำาเนินโครงการรักษ์ป่าน่านของ
หน่วยงานต่างๆ โอกาสนีท้รงบรรยายเรื่อง “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ทรงดำาเนินงานโครงการพัฒนา
ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับ
การรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน จากนั้นทรงรับฟังการเสวนา เรื่อง “ชีวิตบ้านนำาจูน” และ “หมู่เฮา
ร่วมอ๊กร่วมใจ๋เดินหน้าไปโตยกั๋น” โดยผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
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วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๒ น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำาริฯ นำาคณะผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ครูใหญโ่รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน และผูบ้รหิารหนว่ยงานตน้สงักดัโรงเรยีนในโครงการ
ตามพระราชดำาริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ประจำา
ปี ๒๕๖๕ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชู
เกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำาริ จำานวน ๒๗ คน พระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก แก่        
พลตำารวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำาหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และ
พระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔ จำานวน ๘ คน            
การนีม้พีระมหากรณุาธิคณุให้นกัเรยีนในพระราชานุเคราะหฯ์ และผูป้ฏบิตังิานโครงการตามพระราชดำารใินโรงเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากนั้นได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานความว่า “ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำาให้บางครั้ง ไม่สามารถไปเยี่ยมที่ต่างๆ ได้ แต่ใช้
การเยี่ยมทางออนไลน์แทน เช่นเดียวกับการเรียนการสอน ที่นำาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆมาใช้ แต่ก็มีอุปสรรคบ้าง จึงได้
พยายามแก้ไข โดยการนำาหนังสือเรียนไปไว้ในห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในหมู่บ้านได้มาใช้ศึกษาหา              
ความรู้ หรือบางพื้นที่ ศิษย์เก่าตชด. ก็เข้าไปช่วยดูแลลูกหลานตนเอง ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ ยังต้องให้
ความสำาคัญในการดูแลสุขภาพอนามัย และโภชนาการควบคู่ด้วย”
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วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรง
เยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑,๐๗๙ ทอดพระเนตรการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งฝึกให้นักเรียนใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างชิ้นงานนำาเสนอได้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพ ฝึกให้นักเรียนร้อยลูกปัดมโนราห์ ทำาไม้กวาดดอกหญ้า และทำาข้าวต้มใบกะพ้อ โอกาสนี้ทรงติดตามการดำาเนิน
กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหลังอ้ายหมี ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำาริ ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก ๔๘ คน 
ทำาเคร่ืองแกงส่งจำาหน่ายในชุมชนและทางออนไลน์ นอกจากน้ีกลุ่มยังแปรรูปลูกชก รวมท้ังรับจ้างตัดเย็บผ้าและทำาผ้ากันเปือน
ส่งโรงเรียนและจำาหน่ายในตลาดชุมชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์เครื่องครัวและจักรเย็บผ้า      
ให้แก่กลุ่มไว้ใช้ดำาเนินกิจกรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบา้นแผน่ดนิเสมอ อำาเภอคลองทอ่ม จงัหวดั
กระบี่ โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน 
ครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑,๐๘๐  
ทอดพระเนตรกจิกรรมส่งเสรมิวิชาชีพนักเรยีน ได้แก่ กิจกรรม
ตดัผมนกัเรยีนและการทำาดอกไมป้ระดษิฐ ์การดำาเนนิกจิกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินเสมอ กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้นักเรียนศึกษาพันธุ์ไม้และเรียนรู้
เรือ่งการปลกูป่า นอกจากนีโ้รงเรยีนไดน้อ้มนำาพระราชกระแส
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม “รำารองเง็ง” โดยจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนสามารถรำารองเง็งได้ และช่วยกันสืบทอด
วฒันธรรมของท้องถ่ิน ทอดพระเนตรกจิกรรมแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตร โดยฝกึใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตันิำาเหด็นางฟา้
มาแปรรปูเปน็เหด็นางฟา้ทอดกรอบปรงุรส โดยทรงพระกรณุา
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานวัสดุ อปุกรณ ์สำาหรบัใหนั้กเรยีนใช้
ในการดำาเนินกิจกรรมด้วย 
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วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำาเภอนบพิตำา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงติดตามงานที่
โรงเรียน ครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑,๐๘๑ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใน    
พระราชานุเคราะห์ฯ ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนมีความต้ังใจ
ในการเรยีนและมผีลการเรยีนดี ทอดพระเนตรกจิกรรมหอ้งพยาบาล โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั มกีารสง่เสรมิการ
เรยีนรูแ้ละให้นกัเรยีนลงมอืปฏิบตัใินกจิกรรมปลูกผกัสวนครัว ไม้ผล เพาะเหด็นางฟา้ เลีย้งไก่พนัธุเ์น้ือ ไกพ่นัธุพ์ืน้เมอืงและ
เล้ียงปลาดุก ผลผลตินำามาประกอบอาหารใหน้กัเรยีนรับประทาน และขยายผลสูช่มุชนโดยนำากลา้ผกัไปแจกจา่ยใหผู้ป้กครอง
นักเรียนและคนในชุมชน เพื่อนำาไปปลูกและใช้บริโภคในครัวเรือน

วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ทรงติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บา้นหนิจอก อำาเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั โดยเปน็การเสดจ็พระราชดำาเนิน
ทรงเยีย่มโรงเรยีนครัง้ที ่๗ และทรงเยีย่มโรงเรยีน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑,๐๘๒ 
ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสอน
เรือ่งการแกะหนงัตะลงุ และทำาพวงกญุแจรปูหนงัตะลงุ โดยมคีรจูากโรงเรยีน
วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง และปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน ทำาให้นักเรียนได้
เหน็คณุคา่และรว่มกนัสบืทอดวฒันธรรมทอ้งถิน่ของตนเองใหค้งอยู ่กจิกรรม
แปรรูปถนอมอาหาร การทำาปลาดุกร้า นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้     
ขั้นตอนในการทำา ทำาให้นักเรียนมีทักษะด้านงานอาชีพ สามารถนำาไป
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

เวลา ๑๓.๒๕ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนสือ่มวลชนกฬีา บา้นหวัควน อำาเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน
คร้ังที่ ๖ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑,๐๘๓ 
ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรยีน ได้แก ่การทำางาน
พิมพ์ ซิลสกรีน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งฝึกให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติพร้อมกับการเรียนรู้ในการดำาเนินกิจกรรม          
รา้นคา้และออมทรพัย ์นกัเรยีนสามารถทำาบนัทกึบญัชรีบั-จา่ย 
และการขายประจำาวันได้ 
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วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๕๐ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร ์บ้านบาตูปูเต๊ะ อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงติดตามงาน
ท่ีโรงเรียนเป็นครั้งท่ี ๗ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑,๐๘๔ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรม          
ส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือระดับมัธยมศึกษาให้ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนใน 
พระราชานุเคราะห์ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่ได้บ้าน กิจกรรม
ประกอบเลีย้งอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม โรงเรยีนไดน้ำาผลผลติจากโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน มาประกอบ
อาหารให้นักเรียนรับประทานตามหลักโภชนาการ 

เวลา ๑๑.๐๕ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ บ้านสะป๋อง อำาเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ ๘ 
และทรงเยีย่มโรงเรียน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑,๐๘๕ ทอดพระเนตร
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร 
ตามพระราชดำารฯิ กจิกรรมฝกึวิชาชพีนกัเรยีน  ฝึกใหนั้กเรยีน
ทำาผา้บาตกิ ทำาใหน้กัเรียนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
มีการดำาเนินกิจกรรมปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า                   
เลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อดิน รวมท้ังเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และ
เป็ดเทศ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ส่งจำาหน่ายผ่าน                 
สหกรณ์โรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการ           
ความรูใ้หแ้ก่คนในชมุชนเขา้มาศกึษาเรยีนรูน้ำาไปสรา้งรายได ้
อาทิ เรื่องการปลูกผัก การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๐ น. ทรงติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ บ้านไอร์จาดา อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
โดยเปน็การเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเยีย่มโรงเรยีนครัง้ที ่๕ และทรงเยีย่ม
โรงเรียน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑,๐๘๖ ทอดพระเนตร กิจกรรมสหกรณนั์กเรยีน 
กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน มีกิจกรรมช่างตัดผม ซึ่งโรงเรียนได้รับ
พระราชทานเครือ่งตดัผมไฟฟา้พรอ้มวัสดอุปุกรณใ์ชใ้นการดำาเนนิกจิกรรม  
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วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม
วชิาการนานาชาติ ดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชน ตามพระราชดำาร ิสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี ๒๕๖๕ “๒๐๒๒ Virtual International Conference on Children 
and Youth Development under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn” 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำาริได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกนัด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน รวมท้ังสรา้งเครือขา่ยความรว่มมอื โอกาสน้ีทอดพระเนตร
การนำาเสนอรายงานความก้าวหนา้โครงการพฒันาเดก็และเยาวชน ตามพระราชดำารฯิ โดยผูแ้ทนจากกระทรวงศึกษาธกิาร 
และครูจากสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำาริ จำานวน ๑๑ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ               
ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองโกเลีย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัฟลิิปปนิส ์สาธารณรัฐประชาธปิไตยตมิอรเ์ลสเต สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม 
และประเทศไทย ผา่นส่ืออเิล็กทรอนกิส์ออนไลน ์โดยผลการดำาเนินงานทีผ่า่นมามกีารดำาเนินกิจกรรมตามพระราชดำารดิา้น
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยแวดล้อมของโรงเรียน การเกษตรที่เป็นมิตรกับ         
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมงานอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                     
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิน่ จากนัน้พระราชทานพระราโชวาท เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิตังิานแก่ผูเ้ขา้รว่มประชุม
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การประชุมครั้งน้ียังมีการบรรยายในหัวข้อแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Good Practice) ในหัวข้อที่
สำาคัญ ได้แก่ Food Processing and Preservation Unit, School Health Activities, A collaborative effort in 
providing educational services, Increasing the variety of agricultural products for more nutritious school 
lunches, Raising consciousness in conserving environment through waste management activities,               
Start-up project “Shan Tuyet tea connects the road to school” โดยครูจากสถานศึกษาในโครงการตาม            
พระราชดำาริในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม    
พระราชดำาริที่ประสบผลสำาเร็จและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๕๐ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนสนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งน้ีเป็นการเสด็จ
พระราชดำาเนนิทรงเยีย่มโรงเรยีนครัง้ที ่๑ และทรงเยีย่มโรงเรยีน ตชด. เปน็ครัง้ที ่๑,๐๘๗ โอกาสน้ีทรงเปดิ “ศนูยก์ารเรยีน
ตำารวจตระเวนชายแดนสนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์” ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเฉลิมเกตุ  นภาศัพท์ ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ต่อมาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่คอง และพระราชทานชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน                   
สนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์” การนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง
มาตราตัวสะกด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การจักสานตอกไม้ไผ่ 
และโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน นกัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละลงมอืฝกึปฏบิตักิจิกรรมการเกษตรทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ที่สามารถต่อยอดเพื่อนำาไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ทำาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕๙

การขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกและการเขียนได้
ในโรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ                      
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ โดยมีการจัดการประเมินผล “ความสามารถในการ
ฟงั การพดู การอา่น และการเขยีน” เพือ่ใหท้ราบสถานการณ์
ปัญหา นำามาใช้กำาหนดแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหา 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ผลการการประเมินความสามารถ ในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการฟัง พบว่า 
นกัเรยีนมคีวามสามารถในการฟงัตามเกณฑ์ รอ้ยละ ๙๑.๐๐ 
และมีความสามารถในการฟังตำากว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๙.๐๐ 
ด้านการพูด พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการพูดตาม
เกณฑ ์รอ้ยละ ๙๕.๖๕ และมคีวามสามารถในการพดูตำากวา่
เกณฑ์ ร้อยละ ๔.๓๕ ด้านการอ่าน พบว่า นักเรียนมีความ
สามารถในการอ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๖.๗๘ และมีความ
สามารถในการอ่านตำากว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๑๓.๒๒ ด้านการ
เขียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนตามเกณฑ์ 
รอ้ยละ ๘๑.๐๐ และมคีวามสามารถในการเขยีนตำากวา่เกณฑ ์
ร้อยละ ๑๙.๐๐

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนถึงปัญหาในภาพรวม
ไดร้บัการแก้ไขไปในทศิทางทีถ่กูตอ้ง แตค่วามสามารถในการ
อ่าน และการเขียนตำากว่าเกณฑ์ ยังสูงเกินร้อยละ ๑๐ และ
เมือ่พจิารณาเปน็รายโรงเรยีน พบวา่ มโีรงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดน จำานวน ๑๐๘ โรงเรียน ที่นักเรียนมีความสามารถ
ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตำากว่าเกณฑ์สูง 

รวมทัง้ประสบปญัหามาอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็โรงเรยีนกลุม่วกิฤต
ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพื้นที่สูง กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่
ไมไ่ดใ้ชภ้าษาไทยสือ่สารในชวีติประจำาวนั แตเ่มือ่มสีถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ นักเรียนได้รับผลกระทบ
จากการเลือ่นเปดิภาคเรยีน และสถานศกึษาไมส่ามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบ ON-SITE ได้ ทำาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพและความต่อเน่ืองในการพัฒนานักเรียน ในปีการ
ศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนที่ประสบปัญหาได้กระจายอยู่ทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ

ปจัจุบนัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ ๑๙ เริม่
เบาบางลง สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ 
ON-SITE ได ้ซึง่เป็นโจทยส์ำาคัญของครผููส้อนและผู้เกีย่วขอ้ง
ทกุทา่น ทีจ่ะพฒันาการจัดการเรียนการสอน เพือ่นำามาสูก่าร
แกไ้ขปญัหาอยา่งเปน็รปูธรรม และยกระดบัคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป

โดยนายนรัญจ์  โกศลเวช

แผนกปฏิบัติการ ๑
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โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ 
ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

น้อมสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำาริ ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพ่ือให้ศึกษาเล่าเรียน และนำาความ
รู้ไปพัฒนาตนเอง ขยายผลไปยังครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคต ทุกๆ ปีจะมีนักเรียนได้รับพระราชทานทุน และ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาต่างๆ ตามความสามารถ และศักยภาพของตนเอง โดยผ่านการวางแผนการศึกษาต่อตามท่ี
ต้ังเป้าหมาย และเตรียมความพร้อม นำาไปสู่อนาคตท่ีใฝ่ฝัน  

ต่อไปน้ี คือตัวอย่างของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ท่ีจะนำาความรู้กลับมาพัฒนา เพ่ือประโยชน์ของสังคมชุมชน และ
ประเทศชาติในวันข้างหน้าต่อไป 

นางสาววรรณษา อุดมเดช จบการศึกษา ช้ันประถมศึกษา จากโรงเรียน ตชด.บ้านตาแตรว จ.สุรินทร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบัวเชดวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  และปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)

แรงบันดาลใจ: เน่ืองจากเป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลจากความเจริญ ทำาให้เล็งเห็นถึงความ
ขาดแคลนส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ เม่ือขณะท่ีเรียนอยู่ช้ันมัธยมปลาย รู้ว่าตัวเองชอบเรียนรู้กับอวัยวะ ระบบการทำางาน
ต่างๆ ภายในร่างกาย รวมถึงการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้คน จึงไปสอบเข้าคณะแพทย์โครงการแพทย์เพ่ือชุมชน 

อนาคต: ประกอบอาชีพแพทย์ ในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนแพทย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้คน และลดช่องว่างความเหล่ือมลำาทางการแพทย์
ในสังคม และด้วยความท่ีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ ท่ีทรงห่วงใยสุขทุกข์ของประชาชน เป็น
แบบอย่างของการให้ ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีได้เดินตามรอยของพระองค์ท่าน

ข้อเตือนใจ: ไม่ว่าจะเป็นคณะหรือสาขาเรียนอะไร ล้วนมีคุณค่า และมีความสำาคัญต่อสังคมด้วยกันท้ังน้ัน ขอให้มีเป้าหมาย
ท่ีชัดเจนว่าอยากเรียนอะไร เติมความมุ่งม่ัน และความพยายามให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทำาได้ แล้วเม่ือถึงวันท่ีสอบติด น่ันคือ
รางวัลแห่งความอดทน และต้ังใจ

นางสาวดารารัตน์ ขวัญพิกุล จบการศึกษา ช้ันประถมศึกษา จากโรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง 
จ.จันทบุรี  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จากโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก และปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย 
JAIN (Deemed-to-be University สาขา Computer Application (วุฒิ BCA) สาธารณรัฐอินเดีย  

แรงบันดาลใจ :  ต้ังแต่เรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ได้แนวคิดจากรุ่นพ่ีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ท่ีสำาเร็จการศึกษาจากอินเดีย มาแนะแนวการศึกษาต่อให้ พ่ีได้เล่าเร่ืองเก่ียวกับการเรียน และการใช้
ชีวิตในอินเดียท่ีดูท้าทาย และเม่ือจบมาก็มีโอกาสในการทำางานท่ีดี โดยส่วนตัวแล้ว ชอบสนใจการใช้คอมพิวเตอร์ และเม่ือข้ึน
ช้ัน ม.๕ จึงเร่ิมศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเรียนต่างประเทศ 

อนาคต : ส่ิงแรกท่ีมองคือ สร้างความภาคภูมิใจให้พระองค์ท่าน และครอบครัว สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน ท่ีมอบโอกาสท่ีดีท่ีสุดในชีวิตมาให้ ส่วนท่ีสองคือ เห็นแม่ทำางานเป็นเสาหลักให้ครอบครัว จึงอยากแบ่งเบาภาระของ
ท่าน โดยทำางานในสายคอมพิวเตอร์ท่ีตัวเองชอบ และการเรียนต่างประเทศก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ ฝึกฝนความอดทน และท่ี
สำาคัญคือได้เร่ืองภาษา  ย่ิงได้ภาษาก็ถือว่าได้เปรียบ ไม่ว่าจะเป็นการทำางานภายในประเทศ หรือต่างประเทศ  

ข้อคิดเตือนใจ : ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาท่ีสุดมิได้ ไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสอย่างท่ีเคยฝันไว้ เม่ือ
ได้รับโอกาส  จึงต้องมีความพยายาม มานะ และต้องอดทน ต้องฝึกเร่ืองการช่วยเหลือตัวเองให้มากย่ิงข้ึน และให้มีความพร้อม
อยู่เสมอ อีกส่ิงหน่ึงท่ีจะฝากถึงน้องๆ คืออย่าคิดว่าทำาไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำา จงพยายามให้เต็มท่ี เพ่ือไม่ให้เสียใจกับส่ิงท่ี
ทำาลงไป คิดให้ไกล และทำาให้ดีท่ีสุด
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โดย นายธีรวุธ  ปัทมาศ
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

โครงการส่งเสริมการเกษตรและขยายผล
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริฯ 
อำ เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำาริ ให้จัดตั้งศูนย์ 
ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาสำาหรับประชาชน โดยศูนย์ดำาเนินการศึกษา

ทดลอง เมือ่สำาเรจ็แล้วจงึถา่ยทอดความรูใ้ห้แกป่ระชาชน เพือ่ไมใ่หป้ระชาชนตอ้งรบัความเสีย่งตอ่การลงทนุแลว้ไมป่ระสบ
ความสำาเร็จ ตลอดเวลา ๒๓ ปี ศูนย์ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนได้รูปแบบในการส่งเสริมการทำาการเกษตรบนพื้นที่สูงที่
ช่วยฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังภาพประกอบ จึงได้ขยายผลออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ ได้แก่ บ้านห่าง
ทางหลวง และบ้านห้วยลอย ตำาบลภูฟ้า อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ ๘๔ คน ซึ่งนาย
เปลี่ยน  ขาเหล็ก เป็นเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมีความก้าวหน้า และสามารถเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรที่สนใจเข้า
มาศึกษาดูงานได้ มีพื้นที่ประมาณ ๙ ไร่ มีการจัดการระบบนำา การอนุรักษ์ดิน การปลูกพืชเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ที่สำาคัญ
พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่า มีไม้เรือนยอดครบทั้ง ๔ ชั้นเรือนยอด มีพืชหลากหลายชนิดที่ปลูกภายใต้ร่มเงา เพื่อให้
ประชาชนมีผลผลิตเพียงพอสำาหรับการบริโภคตลอดทั้งปี และยังสามารถเก็บไปจำาหน่ายในชุมชนได้ เช่น หวาย เมี่ยง ขมิ้น 
มะขม เผอืก มนั กลว้ยนำาว้า นอกจากนีย้งัมีพชืเศรษฐกิจจำาหน่ายใหกั้บศนูยฯ์ เชน่ หมอ่นผลและกาแฟ รวมรายไดป้ระมาณ  
๖๖,๐๓๗ บาท/ปี

ภาพแสดงรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง ของนายเปล่ียน ขาเหล็ก
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการส่งเสริมอาชีพ 
ตามพระราชดำ ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดย นางสาวศิริวิมล บุญยัง 
แผนกปฏิบัติการ ๑

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรในถ่ิน
ทรุกนัดารทีข่าดโอกาสด้านอาชพี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยเริ่มจาก
เด็กในโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนในโครงการตามพระราช
ดำารฯิ ตลอดจนแผข่ยายไปสู่ชุมชนเม่ือป ี๒๕๓๘ และครอบคลมุ
ไปทั่วทุกพื้นที่ชายแดน พระองค์ได้พระราชทานความช่วย
เหลือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่เอื้อต่อการ        
ยกระดับอาชีพ รายได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ แม้ไม่ใช่รายได้
หลัก แต่ช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมได้ จดหมายข่าวฉบับนี้จึงรวบรวม
ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บั จากการเขา้รว่มโครงการสง่เสรมิ
อาชีพ ตามพระราชดำาริฯ ให้ทราบกันค่ะ 

๑. รายได้จากค่าตอบแทนการผลิต ได้แก่ ค่าตอบแทน
แรงงาน กรณีที่สมาชิกร่วมกันผลิตสินค้า ณ ที่ทำาการกลุ่มจะ
ได้ค่าแรงตามช่ัวโมงการทำางานหรือตามช้ินงาน ซึ่งมีหลาย
ประเภทเชน่ การแปรรปูอาหาร การตดัเยบ็ผ้าพืน้เมอืง  เครือ่ง
เงนิ หรอืได้จากคา่สินคา้ กรณท่ีีสมาชิกทำาการผลิตเองทีบ่า้น
แล้วนำากลับมารวมกันเพื่อจำาหน่าย เช่น เครื่องจักสาน ผ้า
ฝ้ายทอมือ ผ้าไหม ซึ่งทางกลุ่มจะมีกองทุนพระราชทาน
หมุนเวียนจ่ายให้แก่สมาชิกก่อนโดยไม่ต้องรอจำาหน่าย
ผลติภณัฑใ์หห้มด ในภาพรวมสมาชกิมรีายไดเ้ฉลีย่ไมต่ำากวา่ 
๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๒. ทนุและรายไดจ้ากการจดัสรรผลกำาไรประจำาปตีามมติ
สมาชิก อันดับแรกจะจัดสรรเป็นกองทุนสำารอง เพื่อความ
มั่นคงทางการเงิน และสร้างโอกาสในการขยายกิจการ ทุน
ส่วนน้ีจดัสรรไวแ้ลว้จะนำามาแบง่ปนัตอ่ไมไ่ด ้อนัดบัตอ่มาจะ
จดัสรรเปน็รายไดค้นืสู่สมาชิกในรปูแบบเงินปันผลตามจำานวน

หุน้ หรอืคา่ตอบแทนการทำางานของคณะกรรมการ  และการ
จัดสรรเพ่ือคืนกำาไรสู่ชุมชนในรูปแบบทุนสาธารณประโยชน์ 
เช่น การบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สนับสนุน
งานวันเด็กงานกีฬาสี ทำาบุญงานศพในนามกลุ่ม เป็นต้น 

๓. ทนุสนับสนุนกิจกรรมกลุม่ เปน็ประโยชนท์างออ้มทีไ่ด้
รบัจากการจำาหน่ายผลติภณัฑกั์บรา้นภฟูา้ รว่มกบัผลิตภณัฑ์
จากภาพฝีพระหัตถ์ ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำา
รายไดเ้หนอืรายจ่าย มาสนบัสนุนกจิกรรมในโครงการสง่เสรมิ
อาชพีตามพระราชดำาริฯ และโครงการพฒันาเดก็และเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๖๔ มีเงินพระราชทาน
จากรายได้ดังกล่าว จำานวน ๑๗๓,๗๗๓,๓๑๗.๘๒ บาท  แบ่ง
เป็น การสนับสนุนค่าภัตตาหารเพลสามเณร จำานวน 
๘๒,๕๘๕,๗๑๒.๘๘ บาท การสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน จำานวน ๗๕,๔๕๒,๙๑๙.๐๐ บาท และกลุม่อาชีพ
ประชาชนตามพระราชดำาริฯ จำานวน ๑๕,๗๓๔,๖๘๕.๙๔ 
บาท ประกอบด้วย การสนับสนุนกองทุนหมุนเวียน การ
กอ่สรา้งและปรบัปรงุอาคารทีท่ำาการกลุม่ การสนับสนุนเครือ่ง
มือ และอุปกรณ์ที่จำาเป็น การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการ
จัดพมิพเ์อกสารเผยแพรส่นิคา้ สง่ผลใหก้ลุม่อาชพีประชาชน
ในถิน่ทรุกันดารทีม่ทีนุทรพัยน์อ้ย มโีอกาสฝกึฝนพฒันาตนเอง 
และพัฒนากลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากประโยชน์ทีเ่ปน็รปูธรรมแลว้ความสขุจากการได้
อยูร่ว่มกับครอบครวั ทำางานกบัเพือ่นสมาชกิในภมูลิำาเนาและ
สังคมที่มีความเอ้ือเฟือเผื่อแผ่ ความภาคภูมิใจในอาชีพที่
สามารถยกระดบัทรัพยากรและภมูปิญัญาท้องถิน่ให้มคุีณค่า
และสรา้งรายไดด้ว้ยตนเองไดน้ั้น ลว้นแลว้แตเ่ปน็คุณประโยชน์
ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำาริฯ นี้
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วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สสท. ร่วมกับกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน จัดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน ประจำาปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบผลการดำาเนินงาน และความก้าวหน้าในการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริฯ ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และกำาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน ซึง่มคีรใูหญ ่และผูท่ี้เกีย่วข้อง เข้ารว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสอ์อนไลน ์
รวมจำานวน ๓๕๕ คน โดยมี พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน 
เป็นประธานในการประชุม มี รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วน           
พระองค์ฯ บรรยายในหวัขอ้ผลการดำาเนนิงานการพฒันาเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำานวยการโครงการส่วน
พระองค์ฯ บรรยายเรื่องพระราชกระแสในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนิน
งานโครงการตามพระราชดำาริฯ ต่อไป 

กระดานข่าว
โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีสสท.รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผูน้ำา
ชุมชน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทำาบุญตักบาตร และ
ทำากจิกรรมบำาเพญ็ประโยชน ์เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล ในพ้ืนที่
โครงการตามพระราชดำาริฯ ได้แก่

๑. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
 อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
 อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๓. อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
 อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วนัที ่๓ มถุินายน ๒๕๖๕ เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
สสท.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำาชุมชน จัดพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ทำาบุญตักบาตร และทำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพื้นที่โครงการตาม         
พระราชดำาริฯ ได้แก่

๑. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
 อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
 อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๓. อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
 อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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กระดานข่าว

วันที่ ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สสท.จัดอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำาริฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครู กศน. 
และผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เลย เชียงใหม่ ตาก และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำานวน ๕๘๘ คน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชดำาริฯ และแนวทาง       
การดำาเนินงานโครงการฯ รวมท้ังมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับป่า และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนำาไปปฏิบัติงานได้ โดยมีนายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อำานวยการ
โครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธาน โอกาสน้ีนางศิราณี อ่ิมสุวรรณ์ ท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชดำาริฯ ได้บรรยายเร่ืองพระราชดำาริฯ 
และแนวคดิการดำาเนนิงานโครงการสรา้งป่า สรา้งรายได้  และมวีทิยากรผู้ทรงคณุวฒุจิากหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องมาใหค้วามรูด้งักลา่ว 
อาทิ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักงานโครงการพระราชดำาริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้, ดร.วัชรีวรรณ กันเดช   
ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,                              
รองศาสตราจารยบ์ำาเพญ็ เขยีวหวาน อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ ์มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช เป็นตน้ 

วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สสท. ร่วมกับกรมสุขภาพจิต 
จัดประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีทุรกันดาร 
ตามพระราชดำาริฯ โดยผลการดำาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มีการดำาเนินงานในสถานศึกษานำาร่องของโครงการฯ จำานวน  ๘๘ 
โรงเรียน และท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการขยายผลพ้ืนท่ีโรงเรียน
เป้าหมาย และแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์  
ท่ีปรึกษางานโครงการตามพระราชดำาริฯ เป็นประธานใน                     

การประชุม และมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สสท. จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใน          
พระราชานุเคราะห์ฯ โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำารวจตระเวน
ชายแดน ท่ีได้ศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมจำานวน ๑๗๐ คน ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนฯ ได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติ 
และบทบาทหน้าท่ี โดยมี รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ท่ีปรึกษา
โครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธี และนายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร             
ผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนฯ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมเกียรติ ชอบผล รองอธิบดีกรมกิจการ
พิเศษ สำานักพระราชวัง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชา  
นเุคราะหฯ์ โรงเรียนในสังกดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้ศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจำาปี 
การศึกษา ๒๕๖๕ จำานวน ๑๕๓ คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อให้ 
นักเรียนฯ ได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ี โดยมีนายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร 
ผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนฯ
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กระดานข่าว

 วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ รศ.พ.อ.หญิง นันทพร 
วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็น
ประธานการประชุม เรื่องการคัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น 
กจิกรรมดา้นการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน ในงาน
ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทรุกันดาร ตามพระราชดำารฯิ ประจำาป ี๒๕๖๕ โดย
หารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุม สสท. 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

 วนัที ่๑๔ มถุินายน ๒๕๖๕  รศ.พ.อ.หญงิ นนัทพร วรีวัฒน ์ทีป่รกึษาโครงการ
สว่นพระองคฯ์ เปน็ประธานการประชมุ เร่ืองเตรียมการจัดงานประชมุวชิาการ
การพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ตามพระราชดำาริฯ ประจำาป ี๒๕๖๕ 
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มีผู้แทนจาก กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานส่งเสริมการศึกษา          

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ             
สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สสท.จัดการประชุมชี้แจงการดำาเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัในพ้ืนทีท่รุกนัดาร ตามพระราชดำารฯิ 
ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ มผีูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสขุ คร ูและผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาโรงเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
โดยมีนายอภิสิทธิ์ พ่ึงพร ผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธาน
การประชุม และบรรยายเร่ืองพระราชดำาริฯ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ                
เด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีทุรกันดาร ตามพระราชดำาริฯ 
เร่ิมดำาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์ และ
พร้อมต่อการเรียนรู้ มีโรงเรียนในสังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการฯ           
รวมจำานวน ๘๔ โรงเรียน และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มอีก จำานวน ๙๔ โรงเรียน รวมจำานวนทั้งสิ้น 
๑๗๘ โรงเรียน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สสท.จัดประชุมหารือแนวทางการดำาเนินงาน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำาริฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยมีนายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อำานวยการ
โครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานในการประชุม มีนายนรินทร์ ประทวนชัย 
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้แทนจาก       
กรมป่าไม้ 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

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

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

ในพื้นที่ภาคใต้

วนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๖๕ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมจอคอมพิวเตอร์ จำานวน ๕๓ เคร่ือง เคร่ืองพิมพ์สีพร้อมหมึกพิมพ์ จำานวน ๕ เคร่ือง 
เคร่ืองพิมพ์ขาวดำา จำานวน ๑๐ เคร่ือง พร้อมหมึกพิมพ์ จำานวน ๑๕ ตลับ และเคร่ืองสำารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำานวน ๒๘ เคร่ือง 
แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ภาคใต้ จำานวน ๕ โรง ได้แก่ ๑.ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง           
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒.โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านสำานักเอาะ จังหวัดสงขลา ๓.โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน         
บ้านละโอ จังหวัดนราธิวาส ๔.โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ จังหวัดยะลา และ ๕.ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านภักดี จังหวัดยะลา เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป โดยมีนายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อำานวยการโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พระราชทานดังกล่าว แก่ พลตำารวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช 
รองผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม สสท.

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์   
ท่ีปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ และนายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อำานวยการ
โครงการส่วนพระองค์ฯ ประชุมหารือเร่ืองการคัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น กิจกรรม           
ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย และด้านส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน   
ในงานประชมุวชิาการ การพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชดำาริฯ ประจำาปี ๒๕๖๕ โดยหารือร่วมกับผู้บริหาร 
และผู้แทนจากกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สสท. 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อวางแผนการดำาเนินงานในการคัดเลือกสถานศึกษา กำาหนดหลักเกณฑ์การประกวดและ
ประเภทรางวัลพระราชทาน การแต่งตั้งคณะทำางาน และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

 ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีกิจกรรม
ดีเด่น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย และด้านส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน จาก                
สถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำาริทั้ง ๗ สังกัด


