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พรรณไมงามอรามวังสวนบานแกว 
 

 
             พิศพรรณ พันธุไม วังสวนบานแกว  งามเพริศแพรว   พิศเพียง   สรวงสวรรค 
งามไมดอก งามไมใบ งามสารพัน   งามดุจเทพ   สรวงสวรรค  ประทานมา 
 งามพวงหยก พวงคราม พวงชมพ ู  พวงแกวแดง  แทรกอยู   พุทธรักษา 
พุทธชาดสามสี พุดตาน พุดพิชญา   พลับพลึงไพร  แซมพญา-ไรใบ 
 กัลปพฤกษ การะเกด กระดังงา  กาฬพฤกษ  วาสนา  ชูไสว 
แคฝร่ัง เข็มขาว ไมลาย               อินทนิล  อื้องลาย  เอื้องหมายนา 
 เล็บครุฑ ลิ้นมังกร ดอนญาขาว  ดอนญาแดง  ดอกเสลา พุมใบหนา 
ปาริชาติ ทองหลาง มะลิลา     โศกสปน  โมกลา  ลีลาวด ี
 เดหลี ซุมกระตาย รางเงิน   หางนกยูง  ใบเฟริ์น งามทุกที ่
เหลืองอินเดีย เฟองฟา จําปาจําป   ตะบก  ตะแบก  มากมี เหลือคณา 
 ขอเชิญชวน เชิญชม พฤษชาต ิ  เดียรดาษ  สารพัด  ใหศึกษา 
แมไท รําไพพรรณี พระราชทานมา   เปนอุทยาน  พฤกษา เเดชาวจันท 
 
                                  ผูประพนัธ  ผูชวยศาสตราจารยประสาน  ธัญญะชาต ิ
                

 ปที่  ๖  ฉบับที่ ๔ 
              วันศุกร ที๑่๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 



   English Summer Camp 

 
 ๒ 

                                    

    à¼Âá¾Ã�¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ  
¤�ÒÂÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÀÒ¤Ä´ÙÃ�Í¹ ËÅÑ¡ÊÙµÃÇÔªÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¸ØÃ¡Ô ̈“ ÇÑ§ÊÇ¹º�Ò¹á¡�Ç ” 

ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ�ÍØ·ÂÒ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� 
             เม่ือวันท่ี  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสต และสังคมศาสตร    
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ไดจัดโครงการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ “คายภาษาอังกฤษภาค
ฤดูรอน”  ( English Summer Camp ) โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ อาณาเขตพระราชฐานพิพิธภัณฑสมเด็จพระนาง
เจารําไพพรรณี (พระตําหนักเทา) โดยผูชวยศาสตรตราจารยกรรณิการ  เผือกนําผล  อาจารยประจําคณะ
มนุษยศาสตร   และสังคมศาสตรและทีมงาน  โดยกิจกรรมคร้ังนี้จัดขึ้นเพื่อเนนการฝกทักษะการฟง พูด   
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ใหกับเยาวชน  รวมไปถึงการใหเยาวชนไดเรียนรูความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกและไดทราบถึงสถานท่ีอันทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตร  “วัง
สวนบานแกว”  อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

               
 

 
                                                                                                                                                             
 



 
 
 
 

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  ต.ทาหลวง  อ.มะขาม จันทบุร ี
                         สวนผลไมของในหลวง ตนแบบการเรียนรูเมืองจันท 

"ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"  ณ ต.ทาหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
เปนที่ดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

               ทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคมาซื้อท่ีดินจํานวน ๑๐๙ ไร       
เพ่ือทําสวนผลไมแบบไรนาสวนผสม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับ
จัดการท่ีสวนผลไม ใหเปนไปตามหลักการทําการสวนผลไมแบบด้ังเดิมของ
คนเมืองจันท กระท่ังเม่ือไมนานมานี้ ทหารไดนําปายมาติดเพ่ือแสดงวา
สถานท่ีแหงนี้คือ "ศูนยศึกษาการพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ" จ.จันทบุรี 
และ "แปลงเรียนรูเกษตรอินทรีย"  พ้ืนท่ีภายในจํานวน ๑๐๙ ไร ไดรับการ
พัฒนา ไดแก สระน้ําขนาด ๕ ไร มีความลึกถึง ๑๘ เมตร และฝายแมวสําหรับ
กักเก็บและระบายน้ํา นอกนั้นจะทําการปลูกไมผลยืนตนนานาชนิด ไดแก เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ 
แกวมังกร ลําไย รวมท้ังพืชผักสวน  จ.อ.คมสันต สุปญญา เจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาไมผลตาม
พระราชดําริ กลาววา ไดรับการมอบหมายพรอมทหารจํานวน ๖ นาย จากคายนวมินทรราชินี      จ.ชลบุรี  
มาดูแลสวนผลไมแบบไรนาสวนผสม ท่ียึดหลักการทําสวนในยุคเกาของชาวสวนจันทบุรีแบบด้ังเดิม      
ดวยการทําเกษตรผสมผสานระหวางตนไมกับธรรมชาติ โดยไมพ่ึงพาปุยเคมีและสารเคมี ผลผลิตที่ไดจึง
ปลอดสารเคมีตกคาง  

           เราไดมีการนําหญาแฝกมาเปนตัวปองกันการพังทลายของหนาดิน ซึ่งสวนใหญเปนดินทราย เม่ือฝน
ตกจึงถูกชะลาง ตองใชหญาแฝกและวัชพืชคลุมผืนดินท่ีไมสูงและต่ําจนเกินไป เพ่ือเปนการปองกันหนาดิน
หายจากฝนตกท่ีจะชะลางหนาดินออกไปเชนกัน การปลูกพืชคลุมหนาดินจะชวยบมหนาดิน ทําใหเกิดจุลิ
นทรียท่ีเปนประโยชนตอดินและพืช" จ.อ.คมสันต สุปญญา กลาววา  “ผลไมจํานวนหนึ่ง เจาหนาท่ีทหารที่
ดูแลศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จัดเก็บและเตรียมนําทูลเกลาถวายในหลวง อีกสวนท่ีเหลือจะ
นําออกไปจําหนายที่ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ แลวนําเงินที่ไดถวายพระองคตอไป”  

บรรณาธิการ :  อาจารยปราโมทย  สุวรรณา 
กองบรรณาธิการ :   ผศ.ไพโรจน แสงจันทร, ผศ.ศุภวัฒน เอมโอช , อ.วารินทร  สุภาภรณ , ผศ.ประสาน  ธัญญะชาติ,  อ. ศศิธร  พุทธรักษ , อ. ปรียานันท สิทธิจินดาร             
นายสมศักดิ์  นิโรจน ,  นางจินดา เอี่ยม อ่ิม  , นางสาวรัชนี  แกวขาว , นายสุธี  วูประเสริฐ ,คุณกาญจน กรณีย ,คุณสุเวช ภูระหงส , คุณจีรทีป ทองเปรม ,                       
นางสาวสุนิสา  ต้ังตระกูล, นายปยะวัฒน เวชการี , นางสาวเกษริน สุจินต ,นางสาวพชร เกตุเล็ก  ,  นายอกนิษฐ  รวมโพธิ์รี  

            ศูนยขอมูลเพื่อการทองเท่ียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี



 


