งาน “โครงการหลวง 48”
“ยกคุณค่ าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุง”
ชม ศิลปะลายเส้ นดอกไม้ THE ART OF BOTANICAL LIVING
4 – 14 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเวิร์ด
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานสนับสนุน จัดงานโครงการหลวง 48 ใน
ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิร์ด โครงการหลวงเป็ นหนึง่ ในโครงการตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพัฒนาด้ านเกษตรกรรมบนพื ้นที่สงู สุดลดปั ญหาการทาไร่
เลือ่ นลอย การแผ้ วถางป่ า และการปลูกฝิ่ น ทรงช่วยเหลือและส่งเสริมให้ ชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝิ่ นหันมาปลูกพืชเมือง
หนาวแทน จนปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตโครงการหลวงมากกว่า 3,000 รายการ ทาให้ ชาวเขามีรายได้ ที่มนั่ คง และ
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีจนถึงปั จจุบนั
ปี นี ้จัดภายใต้ แนวคิด “ยกคุณค่ าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุ ง” และตกแต่งสไตล์ THE ART OF BOTANICAL
LIVING ชมความงามและเติมคุณค่าให้ ชีวิตกับศิลปะลายเส้ นดอกไม้

ที่สวยและงดงาม

ดร.ณรงค์ ชัย พิพัฒน์ ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ผู้อานวยการฝ่ ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อน้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทาให้ เกษตรกรบนพี ้นที่สงู ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่ น
สร้ างรายได้ เกิดอาชีพที่มนั่ คงและยัง่ ยืน และเป็ นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั ้งเป็ นการเผยแพร่ กิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง และส่งเสริ มการจาหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ และจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่สนับสนุน
ชม นิทรรศการ 48 ปี โครงการหลวง ราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช กับโครงการหลวง “โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่ นสาเร็จเป็ นโครงการแรกของโลก” มูลนิธิโครงการ
หลวงและผลสาเร็จของการพัฒนาบนพื ้นที่สงู อาทิ การพัฒนาบนพื ้นที่สงู ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม สภาพ
ความเป็ นอยู่ของชาวเขา ผลิตผลจากแปลงส่งเสริมเกษตรกรได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล และพื ้นที่โครงการหลวงเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เลือกซือ้ สินค้ าเด่ น/ใหม่ ในปี นี ้ ในงานโครงการหลวง 48 เป็ นครัง้ แรก ได้ แก่ ข้ าวพื ้นที่สงู 2 สายพันธุ์ท้องถิ่น
ของชุมชนบนพื ้นที่สงู ได้ แก่ ข้ าวเหลือง หรื อ บือบอ เป็ นพันธุ์ข้าวเจ้ าของเผ่าปกาเกอะญอ และละว้ า ช่วยลดโรคอัลไซ
เมอร์ ลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี ลดน ้าตาลในเลือด ข้ าวไก่ ป่าหรื อ บือชอมี รักษาอาการโรคเหน็บชา ควบคุมสมดุลของน ้า
ในร่างกาย ปลาสเตอร์ เจียนรมควันโครงการหลวง ที่อดุ มไปด้ วยโปรตีน โอเมก้ า 3 คอลลาเจน นิยมทาเมนูสลัด เมี่ยง
ปลาเรนโบว์ เทราต์ ลดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในเส้ นเลือด ฟิ ก หรือมะเดื่อฝรั่ ง ผลไม้ เพื่อ

สุขภาพ ทานสดได้ ทั ้งผล รสชาติหวาน หอม มีไฟเบอร์ แคลเซียมสูง บารุงกระดูกและฟั น ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารหลินจือ
ผสมนา้ มันราข้ าว (ชนิดแคปซูล) กาแฟผสมเห็นหลินจือแดง ชาขาว แป้ งบัควีท
ผลผลิตที่ขายดีและนิยมเลือกซือ้ อาทิ อาโวคาโด เสาวรสหวาน พลับ พริกกะเหรี่ ยง ถัว่ อะซูกิ ผักสดนานา
ชนิด ไอศกรี มอะโวคาโด มะระขาว คะน้ าฮ่องกง ฟั กทอง โอ๊ คลีฟเขียว ฟั กทองญี่ปนุ่ มันเทศญี่ปนุ่ ฯลฯ ดอกไม้ เมืองหนาว
อาทิ กุหลาบ ไฮเดรนเยียไฮบริ ด สีเขียว เจอบีร่า ยูโคมิส ไม้ ตดั ใบ ได้ แก่ เฟิ นหนัง เฟิ นเขากวาง ไผ่ฟิลิปปิ นส์ เห็ด เช่น
เห็นปุยฝ้าย เห็ดพอตดตเบลโล ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย์น ้า ปุ๋ ยมูลไส้ เดือนอัดเม็ด ชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ปุ๋ ย-น ้า
มูลไส้ เดือน สมุนไพรสด อาหารแปรรูป กาแฟ-ชา-เครื่องดื่ม เนื ้อสัตว์ อาทิ ไก่เบรส ไก่ฟ้า คาเวียร์ ปลาเทราต์แช่แข็ง กรีก
โยเกิร์ต เฟต้ าชีส ลาซานญ่า สินค้ าหัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึกจากโครงการส่ วนพระองค์ อาทิ มูลนิธิสง่ เสริมศิลปชีพ ฯ ร้ านจิตรลดา ร้ านภูฟ้า
มูลนิธิสายใจไทย ร้ านส่วนพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี ้ยังมีผลิตภัณฑ์ ตราดอยคาที่ออกใหม่ ได้ แก่ น ้า
มะขามป้อมและน ้าบ๊ วยรวมผสมน ้าผึ ้ง น ้ามะเขือเทศผสมน ้าผักรวม (เวอร์ จินแมร์ รี) มะม่วงผสมเสาวรสทาขนมปั ง ลิ ้นจี่
ผสมอัญชันทาขนมปั ง การสาธิต การประกอบอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง การจัดดอกไม้ และบุหงาโครงการหลวง
เป็ นต้ น
ขอเชิญประชาชน ร่วมงานโครงการหลวง 48 ตั ้งแต่วนั ที่ 4 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิร์ด
ชม ชิม ช้ อป กับผลิตภัณฑ์ ผลิตผล และอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ และได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั ้งได้ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาบนพื ้นที่สงู ให้ มีรายได้
อีกด้ วย

