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กรกฎาคม ๒๕๖๔
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์
พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยทหารของกองทัพบกจัดตั้ง “โครงการทหารพันธุ์ดี”
ขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ดำเนินการด้วยวิธีกสิ กรรม
ธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวสามารถที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัย
สำหรับบริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แต่ละครัวเรือน และที่สำคัญยิ่งคือเป็นแหล่ ง ผลิ ต
วิทยากรกระบวนการและเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ความรู้เข้าใจ ทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อีกด้วย
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กรมการทหารช่างได้รับมอบภารกิจให้เป็นหน่วยนำร่องในการดำเนินการตาม
โครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในหน่วย ก่อนที่จะ
ขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและเมล็ดพันธุ์ สำหรับเป็นต้นทุนในการขยายผล
โครงการดังกล่าวสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็ นต้นแบบที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับพัฒนาโครงการทหารพันธุ์ดีของกรมการทหาร
ช่ า ง เพื ่ อ ผลิ ต เมล็ด พั นธุ ์ท ี ่ม ี ค ุณ ภาพ โดยเรี ย นรู ้จ ากปั ญ หาข้ อขัด ข้ องของ โครงการทหารพันธุ์ดี
ของกองทัพบกที่ประสบความสำเร็จ
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In 2016 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn royal to please
Chaipattana Foundation by Chakrabhand Pensiri Plant Development Center Chiang Rai
cooperate with Army establish “the Body of Knowledge under the Smart Soldier Strong
Army Project” Objectives of the review to encourage troops use Sufficiency Economy
of Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej (Rama IX) into concrete
practice as well as encouraging the Army personnel and their families to be able to
produce food that is safe for consumption. Reduce cost burden and increase income for
each household. And, most importantly, it is a source of production of process experts
and seeds. to educate as well as helping people who have been affected by disaster In
January 2020, Engineers Department has been assigned a mission to be a pilot unit in the
Body of Knowledge under the Smart Soldier Strong Army Project. in order to guide the
royal initiatives of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn royal Let's take
action to see concrete results within the unit. before expanding to the people in the
area to be a source of food and seed production for the cost of expanding the project
to people in Ratchaburi province This is to be a model that can be put into practice.

Therefore, the researcher would like to propose an appropriate practice guideline.
For the Body of Knowledge under the Smart Soldier Strong Army Project in the Engineer
Department to produce quality seeds by learning from the problems of Successful Army
.

