สํานักงาน กปร. ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และ กรมพัฒนาที่ดิน
จัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อชุด “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรนั ดร์”
ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 29
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 10 ธันวาคม 2559
ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เบศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สร้างความโทมนัส
อย่ า งยิ่ ง แก่ ค นไทยทั้ ง ประเทศ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในประสานและดําเนินงานสนองพระราชดําริ เป็นเวลา
กว่า 30 ปี ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และกรมพัฒนาที่ดิน จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน “พรรณ
ไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9
สําหรับการจัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ซึ่งได้ดําเนินการจัดงานเป็นประจําทุกปี
โดยในปี 2559 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 29 ได้กําหนดจัดนิทรรศการ ในชื่อชุด “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์”
และประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ได้กําหนดให้เป็น “วันดินโลก” จึงได้เชิญ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัด
แสดงนิทรรศการในเรื่อง “ศาสตร์แห่งดิน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของโครงการฯ ที่เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใช้ได้
ทุกระดับ ซึ่งจะเป็นการขยายผลไปสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อนําองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดสู่เยาวชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายความอาลัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริด้านการพัฒ นาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปสู่สาธารณชน
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
1. จัดแสดงนิทรรศการ ในชื่อชุด “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์”
จัดแสดงในระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2559 รวม 10 วัน บริเวณด้านในหอรัชมงคล โดย
จัดแสดงนิทรรศการผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระราชกรณี ยกิจด้านการพัฒ นาใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนิทรรศการเรื่อง “ดินโลก” จาก กรมพัฒนาที่ดิน
2. จัดการเสวนาพิเศษ
จัดการเสวนาพิเศษ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยประชาชน ผู้มีประสบการณ์ในการตามเสด็จ
และสนองงานในพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความ
ประทับใจมิรู้ลืม หรือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก
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ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ประมาณ 100 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสํานักงาน กปร. และรับมอบ
รางวัลของที่ระลึก
3. ฝึกอบรมอาชีพ
จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 3 ,4 ,9 และวันที่ 10 ธันวาคม 2559 จํานวน
4 วัน ภายในหอรัชมงคล จํานวน 6 หลักสูตร คือ
1) ข้าวเกรียบกุ้ง/ผัก โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
2) การทําน้ําพริกหอยนางรม โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
3) การทําดอกไม้ปั้นดิน โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
4) การทําขนมไทย โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
5) การจัดสวนในภาชนะ โดย โครงการลูกพระดาบส
6) การจัดดอกไม้ในงานพิธี โดย โครงการลูกพระดาบส
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ บรรยายความรู้เชิงวิชาการมีผลงานที่ดี และเป็นผู้ประสบความสําเร็จจริงมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมการสาธิตให้เห็นของจริง รวมถึง แจกฟรีปัจจัยการผลิต กลุ่มเป้าหมายหลักสูตรละ
100 คน จากชุมชนบริเวณสวนหลวง ร.9 และใกล้เคียง รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน
มอบหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ นําเสนอองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริและตัวอย่างผลสําเร็จ
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ตามแนวพระราชดําริให้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่
เข้าร่วมงาน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ร่วมงานมีโอกาสได้ร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
2. ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาด้วยวิถีพอเพียง
5. ระยะเวลา/สถานทีจ่ ัดงาน
จัดงานระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2559 จํานวน 10 วัน บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.9
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
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6. กลุ่มเป้าหมายที่เชิญมาร่วมงาน
ผู้มาร่วมงานประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 30 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย
- หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
- สื่อมวลชน
- ชุมชนใกล้เคียงสวนหลวง ร.9 เช่น เขตประเวศ เขตสวนหลวง เป็นต้น
- สถาบันการศึกษา (โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถนํานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมได้)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- นางศศิพร ปาณิกบุตร ผอ.ปส.
- นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม ผอก.ปช.
- นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์
- นางสาวประทีป ศรีคํา
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