พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
ทรงรับการถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง”
และทรงเปดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตรแหงชาติ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จทรงรับการถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง” และทรงเปดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร
แหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันจันทรที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.00 น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงรับการถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร
ปราดเปรื่อง” และทรงเปนองคประธานเปดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “ปลูก
พลังรัก สรางพลังปญญา ตานปญหาเด็กและเยาวชน” ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดขึ้น ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2551
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดถวายรายงานวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ จึงไดจัด
โครงการยกยองเชิดชูเกียรตินิสิตเกาของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพจนสรางชื่อเสียง
และคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม มหาวิทยาลัย ฯ จึงเห็นควรประกาศเกียรติยศใหเปนที่ประจักษ จึงไดจัดทํา
โครงการยกยองเชิดชูเกียรตินิสิตเกาเหลานี้วา “เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง” เพื่อใหเปนเปนแบบอยางที่ดีงามของ
สังคมสืบไป
จากการที่ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและสําเร็จการศึกษา เมื่อป 2550 ในสาขาวิชาเอกพัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก จากภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดทรงงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
องคความรูและประสบการณที่ไดทรงศึกษามาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน การสงเสริม
นมแม การพัฒนาโภชนาการเด็กเล็ก การจัดทําคูมือการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน การดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผูสูงวัย
ผูพิการ ตลอดจนชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตติ าง ๆ ภายใตโครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับเปนพระกรุณาธิคุณที่ประทานแกประชาชนชาวไทย
นอกจากนี้ยังไดประทานโอกาสใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนึ่งในหลายหนวยงานดําเนินโครงการดังกลาว
นับเปนพระปรีชาญาณที่ไดทรงปฏิบัติพระภารกิจนานัปการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดขอประทานอนุญาต
ถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง” เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณใหเปนที่ประจักษสืบไป
จากนัน้ ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถวายโลพระเกียรติคุณ
“เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตรใน
พระบรมราชินูปถัมภ ไดถวายรายงานการจัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “ปลูกพลังรัก
สรางพลังปญญา ตานปญหาเด็กและเยาวชน” วา เนื่องจากปจจุบันปญหาเด็กและเยาวชนถึงขั้นวิกฤติที่ทุกภาค
สวนตองรวมมือกันแกไขกันอยางจริงจังที่จะพัฒนาศักยภาพและพิทักษเด็กและเยาวชน จึงไดรวมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น
ในโอกาสนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงมีพระดํารัสเปดการสัมมนาวิชาการวา เด็กและเยาวชนคือ สมาชิกของสังคมที่มีสวนสําคัญตอ
ความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของชาติบานเมืองในอนาคต แตปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําให
เด็กและเยาวชนสวนหนึ่งประสบกับปญหา ทั้งปญหาที่เกิดจากตนเอง เชน ปญหาดานพฤติกรรมดานอารมณและ
ยาเสพติด และปญหาที่เกิดจากภายนอกที่ถูกการกระทําทีร่ ุนแรงทางรางกายและจิตใจ ดังนั้นปญหาเหลานี้ จึงเปน
เรื่องที่ทุกคนทุกฝายจะตองใหความสําคัญและรวมกันแกไขอยางจริงจัง เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเจริญพัฒนาไป
ในทางที่ถูกที่ควร และไดแนวทางในการปองกันและแกปญหา รวมทั้งการพัฒนาและชวยเหลือคุมครองเด็กและ
เยาวชนอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาใหเจริญเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป จากนั้นไดประทาน
เข็มเชิดชูเกียรติ โลเกียรติคุณ และถวยรางวัลแก นักคหกรรมศาสตรดีเดน ผูสนับสนุนการจัดสัมมนา และผูชนะการ
ประกวดโครงงาน ตามลําดับ
ตอมาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ซึ่งประกอบดวยสวนที่ 1 จากเกษตรศาสตรสูสายใยรัก
แหงครอบครัว สวนที่ 2 เปนแนวคิดเชิงบูรณาการขององคกรภาครัฐและเอกชนที่รวมถวายงานภายใตโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัวฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนึ่งในหลายหนวยงานที่ไดรวมถวายงานโดยเฉพาะ
ดานวิชาการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ และสวนที่ 3 เปนการแสดงผลงานการ
ประกวดโครงงานคหกรรมศาสตร เพื่อลดภาวะโลกรอน ประจําป 2551 โดยเฉพาะโครงงาน“การลอกกาวไหม
ดวยเอนไซมธรรมชาติ” ของ น.ส.วรวรรณ รุงแสงเจริญทิพย และน.ส.ทักษอร แซยุง นิสติ ชั้นปที่ 4 ภาควิชา
คหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี อ.ศรันยา เกษมบุญญากร เปนอาจารยที่ปรึกษา
เปนโครงงานที่ไดปรับกระบวนการลอกกาวไหม โดยใชเอ็นไซมธรรมชาติจากมะละกอดิบและน้ําสับปะรดที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเดิมใชสารเคมีที่เปนดางทําใหมีน้ําเคมีเหลือทิ้งทีท่ ําลายสิ่งแวดลอมดินและน้ํา และยังได
ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีจากที่ใชอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียส มาเปนวิธีการแชหมักแทนการใชความรอน จึงไม
ทําใหอุณหภูมิของโลกรอนสูงขึ้น และยังเปนแนวทางในการสนับสนุนการผลิตไหมอินทรียของประเทศไทย
ออกจําหนายสูตลาดโลกในอนาคตดวย

ผลการประกวดโครงงานคหกรรมศาสตร เพื่อลดภาวะโลกรอน ประจําป 2551
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 )
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง อําเภอเมือ ง จังหวัดชลบุรี โครงงาน เรื่อง “ การทํา
ผลิตภัณฑ น้ํายาลางจานจากเปลือกมะนาว ” ไดรับรางวัล เงินสด 8,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โครงงาน “ ปลูก
ตนไมคลายรอน ”ไดรับรางวัล เงินสด 6,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย โรงเรียนชลราษฎรอํารุง อําเภอเมือ ง จังหวัดชลบุรี โครงงาน เรื่อง “ ประดิษฐของ
ใช ของตกแตงบานจากกลองนม กลองน้ําผลไม ” ไดรับรางวัล เงินสด 4,000 บาท พรอมโลเกียรติยศและ
เกียรติบัตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 4 ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 )
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โครงงาน เรื่อง “ การลดกาซ
คารบอนไดออกไซด จากการประกอบอาหาร ดวยวัสดุธรรมชาติ ” ไดรับรางวัล เงินสด 9,000 บาท พรอม
ถวยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โครงงาน เรื่อง “ แกสหุง
ตมจากธรรมชาติ” ไดรับรางวัลเงินสด 7,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.เมือง จ.พังงา โครงงาน เรื่อง “การผลิตกระสอบใบเตยใสขาว
สวย แทนถุงพลาสติก” ไดรับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พรอมโลเกียรติยศและเกียรติบัตร
ระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงงานเรื่อง
“การลอกกาวไหมดวยเอนไซมธรรมชาติ ” ไดรับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โครงงานเรื่อง “ การพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายชวยลดภาวะโลกรอน ” ไดรับรางวัลเงินสด
8,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม โครงงานเรื่อง “ การใชใยบวบรองในถุงมือจับของรอนแทนใยโพลิเอสเตอร ” ไดรับรางวัล
เงินสด 6,000 บาท พรอมโลเกียรติยศและเกียรติบัตร
4. กลุมประชาชน ไมมีผูไดรับรางวัล

