
 

   

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
สถานท่ีศึกษาดูงาน : ณ วังสวนจิตรลดา 

วันจันทรท่ี 7 มีนาคม 2559 
......................................................... 

 
 

 สพบ. ไดจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งในเดือนมีนาคม 2559        
ไดมีการเยี่ยมชม ณ วังสวนจิตรลดา ในวันจันทรท่ี 7 มีนาคม 2559 รายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

   "..ไมมีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดาและบริเวณสวนจิตรลดา ที่เต็มไปดวยบอเลี้ยง
ปลา และไรนาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมดวยโรงสีและโรงงานหลายหลาก จึงพูดไดอยางเต็มปากวา ใน
ประเทศไทยไมมีชองวางระหวางเกษตรกรกับพระมหากษัตริย ผูทรงทํางานอยาง "หลังสูฟา หนาสูดิน" ดวย
พระองคเอง..." (คํากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ใน
การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2523 

 พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ในพระราชวังดุสิตน้ันเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบัน ตั้งอยูในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อท่ีประมาณ 395 ไร ดาน
ทิศเหนือจดถนนราชวิถ ีทิศตะวันออกจดถนนสวรรคโลก ทิศใตจดถนนศรีอยุธยา ทิศตะวันตกจดถนนพระราม 5 
เปนพระตําหนักที่มีภูมิทัศนรมร่ืนดวยหมูไมนอยใหญ เขียวขจีดวยนาขาว ไรหมอน สวนปา และพรรณไมนานา
ชนิด รอบนอกแวดลอมดวยคูนํ้าทั้งสี่ดาน สัญลักษณที่บงบอกผูสัญจรไปมาวาพระมหากษัตริยประทับอยู ณ ที่นี้
คือ ธงมหาราชสีเหลืองที่โบกสะบัดปลิวไสวอยูบนยอดเสาเหนือพระตําหนัก 

เริ่มตนที่วังสวนดุสิต 
หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปพุทธศักราช 

2440 แลว ทรงพระราชดําริวา ในฤดูรอนพระบรมมหาราชวังรอนจัด เพราะมีตึกบังอยูโดยรอบไมเปนท่ีลมเดิน
สะดวก กอปรดวยพระองคทานเองมีพระราชอัธยาศัยโปรดทรงดําเนินในระยะทางที่พอสมควรแกพระกําลังที่ทรง
สบาย ถาประทับอยูบนพระที่น่ังไมไดทรงพระดําเนินก็ไมใครทรงสบาย ทําใหตองเสด็จประพาสหัวเมืองเพ่ือให
ทรงสําราญพระราชอริยาบทเนืองๆ ก็ทรงพระราชดําริจะใหมีท่ีประทับรอนและทรงพระดําเนินในกรุงเทพฯ ให
เปนการสะดวกดีไดตามพระราชประสงคทุกเมื่อ จึงไดโปรดใหซื้อที่สวนและทองทุงนาซึ่งตั้งอยูระหวางคลองผดุง
กรุงเกษมจนถึงคลองสามเสน ดานตะวันออกจดทางรถไฟ ดวยเงินพระคลังขางที่ซ่ึงเปนพระราชทรัพยสวน
พระองค ไดเสด็จทอดพระเนตรสถานท่ีเม่ือเดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2441 แลวโปรดเกลาฯ ใหลงมือตัดถนน 
ขุดคลอง ทําสะพาน และสรางพระราชอุทยาน ปลูกไมดอก ไมผล ไมยืนตน และสรางพลับพลาท่ีประทับแรม 
ตลอดจนอาคารสถานท่ีตางๆ แลวพระราชทานนามวา "สวนดุสิต" และโปรดใหเรียกท่ีประทับวา "วังสวนดุสิต" 
          การสรางวังสวนดุสิต เปนการขยายพระนครออกไปดวย โปรดใหตัดถนนสามเสนไปจดบางกระบือ ตัด
ถนนราชดําเนินใน ราชดําเนินกลาง ราชดําเนินนอกออกไปจดสวนดุสิต โดยสรางเปนถนนขนาดใหญอยางที่
เรียกวาอเวนิว ตามมาตรฐานที่ทํากันในเมืองใหญของยุดรปขณะน้ัน แลวปลูกตนไมตามแนวถนนใหเปนทางรม
ร่ืนแกมหาชนผูสัญจรไปมา ทําใหเปนถนนที่งามสงาท่ีสุดของพระมหานคร เม่ือพ้ืนท่ีสวนดุสิตสามารถติดตอกับ
บริเวณภายในพระนครไดสะดวก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็เสด็จไปประทับแรม ณ วังสวนดุสิต
อยูเนืองๆ ตอมาโปรดที่จะประทับ ณ วังสวนดุสิตเปนการถาวร จึงมีการกอสรางพระราชมณเฑียรที่ประทับขึ้น



 

   

หลายคร้ังพรอมท้ังสรางตําหนักขนาดตางๆ พระราชทานพระมเหสี พระสนมเอก และพระราชธิดา มีการจัด
ระเบียบของวังใหเปนเขตพระราชฐานฝายหนา ฝายใน โปรดใหขุดคลองนอยใหญ สรางสะพาน ถนนสวนจัดเปน
ภูมิทัศนอันรมร่ืน แลวสรางกําแพงและประตรูอบอาณาเขต โปรดใหเรียกวา "พระราชวังสวนดุสิต" และไดเสด็จ
ประทับท่ีพระราชวังนี้จนตลอดรัชกาล โดยจะเสด็จเขาไปประทับในพระบรมมหาราชวังเปนคร้ังคราวเทาน้ัน 
 โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดําเนินการเมื่อพุทธศักราช 2526 จากการจัดตั้งงานควบคุม
คุณภาพผลผลิตขึ้นเปนอันดับแรก โดยรายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการ
สวนพระองค เพ่ือสนองพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ใหมีคุณภาพใหมีคุณภาพเปนประโยชนแกผูบริโภคตลอดจนเผยแพรขอมูลและองคความรูใหแกบุคลากรท่ัวไป 
ทั้งภายในและภายนอกโครงการฯ รวมท้ังการจัดจําหนายผลิตภัณฑของโครงการสวนพระองคฯ ในรูปแบบท่ีไม
มุงหวังผลกําไร เพ่ือยังประโยชนใหแกประชาชนและผูบริโภคตลอดจนการพัฒนาในดานการเกษตรตางๆได อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งตอมาไดมีการจัดตัง้หนวยงานสนับสนุนเพ่ิมเติมอีกจนถึงปจจุบัน อาทิ เชน
งานหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา หนวยงานประชาสัมพันธ หนวยนําชม หนวยฝกอบรม งานเผยแพรผลิตภัณฑ 
และงานบริการจัดสง รวมทั้งคลังผลิตภัณฑนม และผลิตภัณฑเกษตร 
 งานหองปฏิบัติการวิจัยการวิจัยและพัฒนา สรางหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรขึ้นในปพุทธศักราช 
2530 เพ่ือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเพ่ิมมูลคาใหแกผลติภณัฑ 
รวมทั้งนําผลผล็อยไดจากกระบวนการผลิตและวัสดุท่ีเหลอืใชตางๆมาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิเชน โจก
สาหรายเกลียวทอง ขาวเกรียบผสมสาหราย ผลไมอบแหงชนิดตางๆ รวมทั้งบรรจุภัณฑท่ีไดรับการปรับปรุง
คุณภาพจากผลงานการวิจัยใหหองปฏิบัติการนี ้

หนวยฝกอบรม มีการจัดทําหลักสูตรและวางแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับการฝกงานใหแกนิสิต 
นักศึกษา จากสถาบันตางๆ ทั้งหลักสูตรฝกงานทั่วไป และหลักสูตรสหกิจศึกษา เพ่ือสรางเสริมประสบการณการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและรูจักนําหลักวิชาที่ไดรับการศึกษาจากสถาบันของตนมาปรับใชในการทํางานในชีวิตจริง 
ตลอดจนไดซึมซับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย 
ทั้งน้ี หนวยฝกอบรมไดจัดเตรียมบุคลากร เปนทีมปฏิบัติงาน ในการดูแลนิสิต นักศึกษา ตลอดระยะเวลาการ
ฝกอบรม และไดประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อยกระดับการฝกอบรมใหเขาสูระดับ
มาตรฐาน รวมท้ัง ประชาสัมพันธระเบียบการรับสมัคร และแจงเวียนปฏิทินการฝกงานประจําป ไปยัง
สถาบันการศึกษาตางๆ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการฝกอบรมรวมกับอาจารยนิเทศกงานที่ทาง
สถาบันการศึกษาสงมา นอกจากนี้ยังไดสรุปผลการดําเนินงานและการจัดทํางบประมาณประจําป เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา เปนประจําทุกปหนวยฝกอบรม โครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการในปพุทธสักราช 2538 สวนจิตรลดา มีภารกิจในการจัดฝกอบรมใหกับ
เจาหนาที่ของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ซึ่งแบงออกเปน การจัดฝกอบรมภายใน และการพิจารณาสง
เจาหนาที่ไปฝกอบรม หรือศึกษากับหนวยงานภายนอกตามหลักสูตรที่จําเปนสําหรับนําองคความรูกลับมาใชใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ท้ังน้ี การฝกอบรมภายในจะประกอบดวย การจัดธรรมบรรยายตามวาระ
สําคัญทางพระพุทธศาสนา การอบรมและสาธิตการปฏิบัติ การจัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษานอกสถานที่ 
หนวยฝกอบรมจะเปนผูประสานงานกับวิทยากรและผูควบคุมดูแลสถานที่ในระหวางการฝกอบรมท้ังการ
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมและสัมนา สําหรับการสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรม
และศึกษาในหนวยงานภายนอกน้ัน หนวยฝกอบรมจะเปนผูประสานงานการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ท่ีไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบจากตนสังกัดไปเขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 



 

   

เผยแพรผลิตภัณฑ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของพระบาทม
สมเด็จพระเจาอยูหัว มีการศึกษา วิจัยเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ อาทิเชน โคนม
และผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากขาวและผลิตภัณฑจากผลไม รวมทั้งสาหรายเกลียวทองดวยกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไดจําหนายและเผยแพรผลิตภัณฑ ที่รานคาปลีกสวนพระองค 
สวนจิตรลดา คือ รานคาปลีก สาขาสํานักงานขาย สถานที่ตั้ง ภายในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รานคาปลีก สาขาพระบรมมหาราชวัง สถานที่ตั้ง 
บริเวณดานหนาประตูทางเขาพระที่ น่ังบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ถนนหนาพระลาน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  

หนวยนําชม หนวยนําชม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการในปพุทธศักราช 
2547 มีภารกิจรับผิดชอบในการตอนรับ และเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินงาน โครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา ใหแกผูเขาเยี่ยมชมในรูปแบบการบรรยายสรุปในศาลามหามงคลและการจัดวิทยากรเดินบรรยายตาม
หนวยงานตางๆ ในพื้นท่ีโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการติดตอและการ
ประสานงานภายในหนวยงานตางๆ ของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา เพ่ือใหผูเขาชมไดรับประโยชนสูงสุด 
 ผูเขาชมกิจการโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ประกอบดวย นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจาหนาที่
หนวยงานราชการ องคกรเอกชน กลุมเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ ตลอดจน ภิกษุ สามเณร พระราช
อาคันตุกะ แขกพิเศษของรัฐบาล และชาวตางประเทศผูมีความสนใจเก่ียวกับกิจกรรมโครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา ในดานตางๆ ทั้งดานการเกษตร และการแปรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีพระราชประสงคท่ีจะยกระดับคุณภาพชวีิตใหประชาชนไดมีความเปนอยูที่ดีตาม
สมควรอัตภาพ รวมถึงสามารถนําความรู ท่ีได รับจากการศึกษาเรียนรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ใน
ชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรและผูประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับการเกษตร 
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