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ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 จังหวัดนครพนม

1.ชื่อโครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชนบ้านโคกสว่าง จังหวัดนครพนม
2.ที่ตั้งโครงการ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตาบลโคกสว่าง อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
3.พระราชดาริของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
4.วันที่พระราชทานพระราชดาริ 28 พฤศจิกายน 2548
5.รายละเอียดพระราชดาริ พระราชทานแนวพระราชดาริในการช่วยเหลือราษฎร หลายโครงการ
เช่น โครงการขุดลอกห้วยเพื่อเก็บน้าเพื่อการเกษตร โครงการจัดตั้งฟาร์ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้ราษฎรได้มีบริโภคราคาถูก
ช่วยให้ราษฎรที่ว่างงานได้มีงานทาในเบื้องต้นโดยการรับสมัครเข้าทางานในฟาร์ม
เป็นการฝึกการเรียนรู้และช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ให้รู้จักการผลิตอาหารโดย
เน้นการไม่ใช้สารพิษ หรือยาฆ่าแมลง เพื่อให้ราษฎร ได้เรียนรู้การทาการเกษตร
อย่างถูกหลักวิชาการและนาไปขยายผลทาเองในที่ดินของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
6.ปีที่เริ่มดาเนินการโครงการ ปี พ.ศ. 2548
7.รายละเอียดโครงการ ในพื้นที่ส่วนที่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติเดิมที่สมบูรณ์ ได้แก่บริเวณด้านหน้าแปลง
ส่วนที่ติดริมถนนลึกเข้าไปในแปลงไม่เกิน 40 เมตร พื้นที่ส่วนนี้มีประมาณ 30 ของ
พื้นที่ มีต้นไม้ตามธรรมชาติขึ้นค่อนข้างหนาแน่น จะดาเนินการปลูกเสริมพืช
อาหารบางชนิดจาพวกเถาเลื้อยโดยปลูกให้เลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้เดิม เช่น ขจร
(สลิด) เถาหมาน้อย กลอย ส้มลม ส้มออบแอบ และมันป่าบางชนิด
เพาะเลี้ยงแมลงกินได้บางชนิดที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่น เสริมเข้าไปในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติให้มีปริมาณหนาแน่น เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนตามธรรมชาติ เช่น
มดแดง โดยเพาะเลี้ยงเสริมเข้าไปกับต้นไม้เดิม ในพื้นที่ดาเนินการ ประมาณ 20 ไร่
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ในพื้นที่ที่ต้นไม้ตามธรรมชาติขึ้นกระจายห่างๆ ดาเนินการปลูกพืชอาหาร ที่
สามารถนามาบริโภคได้ ทั้งดอก ผล โดยปลูก ขี้เหล็กบ้าน สะเดา เพกา กระโดนน้า
มะม่วงแก้ว คอแลน เป็นไม้เรือนยอดชั้นบน ไม้ชั้นรองประกอบด้วย ผักหวานป่า
ติ้ว ชะมวง ผักเม็ก มะสัง มะตูม มะไฟป่า มะเม่า หลวง มะกรูด มะนาว ยอบ้าน แค
บ้าน มะรุม ชะอม เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่าง นาหวายดง กระเจียวขาว ชะพลู เนียมหู
เสือ ข่าป่า กระชาย เถาย่านาง และพืชอาหาร ที่เหมาะบางชนิดปลูกเสริมไป
ระหว่างไม้ชั้นบน นอกจากพืชอาหารแล้ว ในบริเวณดังกล่าวจะดาเนินการปลูก
พรรณไม้ให้สี เช่น แกแล หรือเข (ให้สีเหลืองสด) ฝางเสน(ให้สีแดง) คาแสด มะเด
เกลือ เป็นต้น และพรรณไม้ที่ใช้เป็นสมุนไพรหรือสารกาจัดศัตรูพืช อาทิเช่น
หนอนตายอยาก หางไหลดแดง รวมทั้งพรรณไม้ของป่าอื่นๆ ที่สามารถนาส่วน
ต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ยางบง นาเปลือกไปทาธูป สีเสียดเปลือก นาเปลือก
ไปเคี้ยวกินกับหมาก เป็นต้น บริเวณแนวรั้ว ดาเนินการปลูกไผ่สามชนิด
ประกอบด้วย ไผ่ไร่ ไผ่รวก และไผ่เลี้ยง (โดยเน้นไผ่เลี้ยงเป็นกรณีพิเศษ) ซึ่งไผ่ทั้ง
สามชนิดนี้นอกจากนาหน่อมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนาลามาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ได้อีกด้วย พื้นที่บริเวณริมอ่างเก็บน้าสาธารณะ ดาเนินการปลูก พืชอาหารที่
ชอบขึ้นริมน้า เช่น กุ่มน้า กระโดนน้า ผักเม็ก เป็นต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
ปลูกพรรณไม้น้าบางชนิด ดาเนินการสร้างเรือนเพาะชา (ชั่วคราว)เพื่อเพาะกล้าไม้
มีค่า และของป่าบางชนิดรวมทั้งไม้โตเร็วบางชนิดด้วย สาหรับแจกจ่ายแก่ราษฎร
ในพื้นที่ เพื่อนาไปปลูกบริเวณหัวไร่ปลายนา สาหรับเป็นไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และ
ไม้ฟืน (จากการพูดคุยกับราษฎรในหมู่บ้านพบว่ายังมีการลักลอบตัดไม้ขนาดเล็กๆ
จาก ที่สาธารณะ เพื่อมาไว้ใช้เป็นฟืน) จัดวางระบบน้าสาหรับใช้ในการปลูกพรรณ
ไม้ต่างๆ โดยจะเดินท่อน้าให้ทั่วถึงบริเวณพื้นที่โครงการฯ และสร้างถังพักน้าไว้ใน
จุดที่เหมาะสมเพาะเลี้ยงมดแดงเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
ธรรมชาติ จัดทาแนวรั้วล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ เพื่อป้องกันปศุสัตว์
เข้ามารบกวนพรรณไม้ที่ดาเนินการปลูก แนวรั้วโดยรอบตลอดพื้นที่ เป็นระยะทาง
3,506 เมตร
8.สถานภาพโครงการ ยังดาเนินการอยู่
9.งบประมาณปัจจุบัน (ยังไม่มีแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายเงินจาก กรมป่าไม้)
10.แหล่งงบประมาณปัจจุบัน (ยังไม่มีแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายเงินจาก กรมป่าไม้)
11.หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
1.ชื่อโครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาดและการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2.ที่ตั้งโครงการ
-โรงเรียนตชด. ในพื้นที่
3 อาเภอ ได้แก่ ตาบลนาใน อาเภอโพนสวรรค์ ตาบลหนองเทา
อาเภอท่าอุเทน ตาบลนาทม และตาบลดอนเตย อาเภอนาทม
-โรงเรียนสังกัด สพท.และเอกชน ในพื้นที่อาเภอเมืองนครพนม ,ปลาปาก ,เรณูนคร,
ธาตุพนม,นาแก,วังยาง.ทาอุเทน,โพนสวรรค์.ศรีสงคราม,นาหว้า,บ้านแพง และอาเภอนาทม
3.พระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.วันที่พระราชทานพระราชดาริ
27 เมษายน 2536 (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ.2550-2559:2)
5.รายละเอียดพระราชดาริ
มุ้งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการทางานพัฒนา
ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวทางพระราชดาริ จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนอย่างสมดุลกันทั้งด้านพุทธิศึกษา คือความรอบรู้วิชาการที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตและการศึกษา
เรียนรู้ต่อไป ด้านจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม ด้านหัตถศึกษา คือความรู้และทักษะในการทางานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน และด้านพลศึกษาคือมีสุขภาพแข็งแรง
การกินอาหารที่ถูกต้องและการออกกาลังกายให้เหมาะสมรวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย
6.ปีที่เริ่มดาเนินการโครงการ 2552
7.รายละเอียดโครงการ
1.จัดประชุมผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การ
ดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯและกาหนดแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับ
จังหวัด
2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมภาวะโภชนาการและการจัดทาโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนนาร่องอาเภอละ 1โรงเรียน รวม 12 โรงเรียน (ทั้งในส่วนโรงเรียนสังกัด สพท. และ
ตชด.)
3.ดาเนินการเฝ้าระวังด้านโภชนาการ โดยการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงรวม 515 โรงเรียน (ทั้งใน
ส่วนโรงเรียนสังกัด สพท. และตชด.)
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4.ให้บริการงานอนามัยโรงเรียนและตรวจสุขภาพ รวม 515 โรงเรียน (ทั้งในส่วนโรงเรียนสังกัด
สพท. และตชด.)
5.จัดอบรมค่ายเด็กไทยทาได้และการเขียนโครงงานส่งเสริมด้านสุขภาพ ในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน สังกัด กองกากับการตารวจตระเวนชายเดนที่ 23 สกลนคร จานวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย
แกนนานักเรียนโรงเรียนละ 5 คน ครู ผู้ปกครองและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 50 คน
ระหว่างวันที่ 26- 28 สิงหาคม 2552 ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนคู่มือการดาเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แบบบันทึกสุขภาพด้วยตนเองสาหรับนักเรียน ชั้น ป.5
(ร้อยละ 100 ) จานวน 464 โรงเรียน (ทั้งในส่วนโรงเรียนสังกัด สพท. เอกชนและตชด.)
6.ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โครงการอาหารกลางวันและการออกกาลังกายแก่
นักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัด จานวน 515 โรงเรียน
7.ออกติดตามการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัด สพท. จานวน
12 โรงเรียนและ
โรงเรียนสังกัดตชด. จานวน 6 โรงเรียน
8.ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินงาน(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
8.สถานภาพโครงการ ยังดาเนินการอยู่
9.งบประมาณปัจจุบัน จานวน 390,034 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามสิบสี่บาทถ้วน )
10.แหล่งงบประมาณปัจจุบัน O งบจังหวัด

Oงบ อบต O งบ กปร.

Oอื่นๆ (ระบุ) งบ PP Area based (ระดับจังหวัด) จากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
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ภาพกิจกรรม

จัดอบรมโครงการอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน

ฝึกปฏิบัติการทาอาหารกลางวัน

จัดประชุมครูและแลกเปลี่ยนเรียน/นาเสนอผลการ
ดาเนินงาน
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ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน

ส่งเสริมการออกกาลังกายในโรงเรียน

