โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์และโทรสาร 035 - 709096

คำนำ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราช
ปณิธานและพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503
ทรงเห้นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดาริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ
และดาเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ ได้ดาเนินการ อพ.สธ. และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในพื้นที่
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน อพ.สธ. มีการดาเนินงานใน 8 กิจกรรม โดยแบ่งตามกรอบการดาเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช, กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช), กรอบการใช้ประโยชน์ (กิจกรรมที่
4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช,กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรม
ที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช), กรอบการสร้างจิตสานึก (กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) ได้ดาเนินงานเข้าสู่
แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได้ รับ จั ดสรรเงิ นงบประมาณเพื่ อด าเนิ น การจัด ท า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชดาริสมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้เข้าใจและเห็นความสาคัญ
ของพันธุกรรมพืช เกิดแนวคิดร่วมปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัมนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อเผยแพร่ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯของมหาวิทยาลัย การดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องเป็นผลให้งานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำรบัญ
หน้ำ
บทนำ
ผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริ ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
 โครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
 โครงการการอนุรักษ์ รวบรวมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารในท้องถิ่น
ภาคกลางตอนบน
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 โครงการพี่เลี้ยงการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่สนองพระราชดาริ
โดย อบต. เทศบาลตาบล และโรงเรียน
 โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงก่ารการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

1
3
12
45

55
68
81
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติถูก
คุกคามในหลายๆ ลักษณะ การสร้างความตระหนักและให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงปัญหาและระดับความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ ที่กาลังสูญสิ้นไป และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
นาไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมือง ทาให้
ส่งผลการดารงชีวิตและการบริโภค ทีเ่ น้นความสะดวกสบาย
รวดเร็ว เป็นปัจเจก และมีการแข่งขันสูงขึ้น ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา ถูกละเลย ไม่มีการ
พัฒนาต่อยอดความรู้ จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญสิ้น ทั้งชนิดพันธุ์พืชและภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมได้ถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และบ้านจัดสรร จึงมีความเสี่ยงที่ชุมชนต่างๆ จะละเลย ทอดทิ้ง ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาในชุมชน และเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งพาตนเอง สู่การพึ่งพาผู้อื่น เกิดสังคมใหม่ที่ไม่มีการพึ่งพิงอิง
สัมพันธ์กันในชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว มีความตระหนักและ
ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงได้ร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทาโครงการตามแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานที่จะนาไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวพระราชดาริที่ได้กาหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้ดาเนินการโครงการใน 3 กรอบการเรียนรู้ 4 กิจกรรมหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ดาเนินงาน โครงการ อพ.สธ.
จึ งเปรี ย บเสมือนแก่น กลางการทางานที่ให้ ห น่ว ยงานต่ างๆ ร่ว มบูรณาการงานในหน้ าที่ สนองพระราชดาริ
โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้เข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืช
2. เพือ่ ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัมนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช
3. เพือ่ เผยแพร่ผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้จัดทาโครงการ ตามแผนงานที่
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานที่จะนาไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวพระราชดาริ ที่ได้กาหนดไว้
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดาเนินการโครงการต่างๆ ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพ 5 กิจกรรม
ครอบคุลมทั้ง 3 กรอบการเรียนรู้ ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- โครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
- โครงการอนุรักษ์ รวบรวมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร
ในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน มทร.สุวรรณภูมิ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- โครงการพี่เลี้ยงการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ที่สนองพระราชดาริ โดย อบต. เทศบาลตาบล โรงเรียน
- โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
การ
ดาเนินงาน
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ตามแผน
แม่บท
มี

1

มทร.สุวรรณภูมิ

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)

เป้าหมายตาม
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผนแม่บท/

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์
เสนอขอ

ใช้จริง

1.โครงการสารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น



กิจกรรมย่อยที่ 1 ขออนุมัติ
โครงการ



กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาข้อมูล
พื้นที่



15,900

15,900

งบประมาณแผ่นดิน

เพื่อติดต่อประสานงานใน
การลงพื้นที่สารวจและศึกษา
ข้อมูลสภาพพื้นที่เบื้องต้น
ของตาบลมารวิชัย ตาบล
บ้านแค และตาบลเกาะเรียน

ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2559 ลงพื้นที่
ตาบลมารวิชัย อาเภอเสนา ตาบลบ้านแค อาเภอผักไห่
และตาบลเกาะเรียน อาเภอบางปะอิน

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดเวทีเสวนา
ร่วมกับผู้นาชุมชน



54,300

54,300

งบประมาณแผ่นดิน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ

ดาเนินการแล้ว

300,000

257,200

งบประมาณแผ่นดิน

อาจารย์ยุพิน พูนดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

งบประมาณแผ่นดิน

อนุมัติวันที่ 26 เม.ย. 59

2.อธิบายใบงานทั้ง 9 ใบงาน
ที่ใช้ในการสารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดเวทีเสวนาที่ตาบลมารวิชัย อาเภอเสนา
วันที่ 27 เมษายน 2559
ตาบลเกาะเรียน อาเภอบางปะอิน
วันที่ 28 เมษายน 2559
ตาบลบ้านแค อาเภอผักไห่ วันที่ 30 เมษายน 2559

3

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.ทากิจกรรมในการศึกษา
บริบทของแต่ละตาบล
ร่วมกันระหว่างตัวแทนของ
อบต.กับ มทร.ส
4.หาตัวแทนชาวบ้านในการ
นาลงพื้นที่สารวจฯ

กิจกรรมย่อยที่ 4 สารวจเก็บ
รวบรวมตัวอย่าง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น



139,500

139,500

งบประมาณแผ่นดิน

เพื่อสารวจและเก็บรวบรวม
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 3 ตาบล

ลงพื้นที่สารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมปัญญาท้องถิ่น ตาบลมารวิชัย อาเภอเสนา ตาบล
เกาะเรียน อาเภอบางปะอิน และตาบลบ้านแค อาเภอ
ผักไห่

กิจกรรมย่อยที่ 5 จัด
นิทรรศการแสดงผลร่วมกับ
ชุมชนและสรุปผลจัดทารูปเล่ม



47,500

47,500

งบประมาณแผ่นดิน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงผลงานของแต่ละตาบล

จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของแต่
ละตาบล ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รวม 1 โครงการ

รวม
รวม
257,200 257,200
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
การดาเนินงาน
ลาดั
บ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ตามแผนแม่บท
มี

1

มทร.สุวรรณภูมิ

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

300,000

196,440

1.โครงการการอนุรักษ์ รวบรวม
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากพืชอาหารในท้องถิ่นภาค
กลางตอนบน



กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียม
พื้นที่ปลูกพืชผักสมุนไพรและ
ดูแลรักษา



130,525

67,525

กิจกรรมย่อยที่ 2 งานรวบรวม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และ
พันธุกรรมสมุนไพร



29,565

กิจกรรมย่อยที่ 3 งานฝึกอบรม
การปลูกผักสมุนไพรและแปรรูป



99,350

เป้าหมายตาม
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผนแม่บท/

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์
งบประมาณแผ่นดิน

รวบรวมพันธุ์พืช
จานวน 5 ชนิด

รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร จานวน 30 ชนิด

งบประมาณแผ่นดิน

เตรียมพื้นที่และ
จานวนพันธุ์
สมุนไพร บนพื้นที่
ประมาณ 1.8 ไร่
เพื่อปลูกรวบรวม
สายพันธุ์

เตรียมพื้นที่และจานวนพันธุ์สมุนไพร บนพื้นที่ประมาณ
1.8 ไร่ เพื่อปลูกรวบรวมสายพันธุ์

29,565

งบประมาณแผ่นดิน

เก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะทางพันธุ
ศาสตร์พืชสมุนไพร
ลงผ่น CD เพื่อ
เผยแพร่ต่อไป

รวบรวมลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรที่
รวบรวม บันทึกลงใน CD เพื่อเผยแพร่ต่อไป

99,350

งบประมาณแผ่นดิน

ฝึกอบรมการใช้
ประโยชน์พืช
สมุนไพรสู่โรงเรียน
ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อบรมนักเรียน ร.ร.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จานวน
1 ครั้ง

ดร.ธีระพัศน์ ศิลปสมบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

5

โครงการ อพ.สธ. มทรส.
กิจกรรมย่อยที่ 4 งานศึกษาและ
ดูงาน

รวม 1 โครงการ



40,560

-

รวม
300,000

รวม
196,440

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณแผ่นดิน

นานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานสวน
สมุนไพรใน
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพฯ ณ ตาบล
มาบข่า อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง

ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง จังหวัดระยอง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม ๒๕๕๙
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การ
ดาเนินงาน
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ตามแผน
แม่บท
มี

1

มทร.สุวรรณภูมิ

โครงการสวนพฤกษาศาสตร์
โรงเรียน-มทร.สุวรรณภูมิ ซึ่งมี
งบประมาณ 350,000 บาท โดย
จัดสรรงบประมาณให้ทั้ง 4 ศูนย์
ดังนี้



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)

เสนอขอ

ใช้จริง

350,000

349,850

แหล่งที่มา เป้าหมายตาม
ของ
แผนแม่บท/
งบประมา
วัตถุประสงค์
ณ*
งบประมาณ
แผ่นดิน

1.ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 160 คน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 323 คน

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

2.ป้ายชื่อพรรณไม้ 55 ป้าย

2.ข้อมูลพรรณไม้
50 ชนิด

หมายเหตุ

3.ป้ายชื่อพรรณไม้
100 ป้าย
กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการฝึกอบรม
การเก็บตัวอย่างพืช
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา



35,000

35,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
70 คน

1.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 70 คน
2.ตัวอย่างพืชโดยวิธีดองเขียว 20 ตัวอย่าง

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

3.ตัวอย่างพืชโดยวิธีเก็บแห้ง 18 ตัวอย่าง
กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการทาทะเบียนพรรณ
ไม้งานสวนพฤกษศาสตร์
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา



กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการทาป้าย
พันธุ์ไม้ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา



19,250

30,600

19,250

30,600

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
50 คน

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 55 คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ป้ายชื่อพรรณไม้
40 ป้าย

ป้ายชื่อพรรณไม้ 40 ป้าย

อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

7

โครงการ อพ.สธ. มทรส.
กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา



กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์
พืช ศูนย์สุพรรณบุรี



กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์
พืชและติดป้าย (ภาคสนาม) ศูนย์
สุพรรณบุรี



กิจกรรมย่อยที่ 7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ



กิจกรรมย่อยที่ 8 โครงการจัดสร้าง
สวนพฤกษศาสตร์โรงรียนใน มทร.
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี



กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการสารวจ
และจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน
ตลาดน้าไทรน้อย จ.นนทบุรี
ศูนย์นนทบุรี



รวม 1 โครงการ

25,000

40,000

40,000

80,000

40,000

40,000

รวม
349,850

25,000

40,000

40,000

80,000

40,000

40,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ
แผ่นดิน

พันธุ์พืชล้มลุกและ
ไม้ยืนต้น จานวน
10 – 20 ตัวอย่าง

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 5 คน
- ได้เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชตามแบบฟอร์มโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จานวน 14 ชนิด

ผศ.สุรเชษฐ์ บารุงคีรี

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
45 คน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 45 คน

อ.ฉัตรพล พิมพา

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
45 คน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 45 คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
60 คน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 73 คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 15
ชนิด

- ได้ปลูกพันธุ์ไม้รอบบริเวณ มทรส. ศูนย์นนทบุรี
เช่น ต้นไทรเกาหลี ต้นเตยด่าง ต้นหูกระจง ต้น
น้าเต้า ต้นพะยอม ต้นอโศกอินเดีย ต้นตีนเป็ดน้า
ต้นน้าเต้าญี่ปุ่น ต้นจันทร์ผา
- ได้จัดทาป้ายชื่อพันธุ์ไม้ จานวน 15 ชนิด

ผศ.จาเนียร ฝ่ายดี

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
30 คน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน

อ.ณัฐวดี เตมียกุล, อ.ศิริญญา ปํญญะภาโส

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อ.ชินราช ป้องเจริญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.บุญส่ง วงฤทธิ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

รวม
349,850
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การดาเนินงาน
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ตามแผนแม่บท
มี

1

โครงการพี่เลี้ยงการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่
สนองพระราชดาริ โดย อบต.
เทศบาลตาบล และโรงเรียน



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

150,000

148,300

แหล่งที่ม
าของ
งบประม
าณ*

เป้าหมายตาม

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. ให้คาปรึกษาแนวทางการ
ดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานให้
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ

แผนแม่บท/

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์

2. สร้างเครือข่ายของหน่วยงาน
ร่วมสนองพระราชดาริฯในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3.ให้เยาวชนได้ทราบถึงหลักการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร์และได้
ฝึกปฏิบัติการ การวาดภาพ
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม 2 แห่ง

1. มีหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วม
สนองพระราชดาริฯ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. อบต. ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน
2. อบต. สามเรือน อ.บางปะอิน
3. อบต. ดอนหญ้านาง อ. ภาชี
4. อบต.บางปะหัน อ.บางปะหัน

นางสุภัทรา วิลามาศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

- อบต. ตลิ่ง
ชัน
อบต. สาม
เรือน
อบต. ดอน
หญ้านาง
ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิก

5. อบต. บ่อตาโล่ อ.วังน้อย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กาลังดาเนินการ
จัดเตรียมเอกสารการสมัคร 2 แห่ง
1. โรงเรียนอุทัย
2. โรงเรียนบางปะหัน
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรกับ โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่

-อบต.บางปะ
หัน
และ อบต. บ่อ
ตาโล่
ได้รับการตอบ
รับเป็นสมาชิก

1. โรงเรียนอุทัย
2. โรงเรียนบางปะหัน
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3. โรงเรียนบางบาล
3. จัดฝึกอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
เบื้องต้น จานวน 2 รุ่น ให้กับนักเรียนจากโรงเรียน
ที่กาลังดาเนินการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ จานวน
60 คน ได้เรียนรู้หลักการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์และได้ฝึกปฏิบัติการ การวาดภา
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.
ศศิวิมล แสวงผล จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และคณะ

2

มทร.สุวรรณ
ภูมิ

โครงการกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนโครงการการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ



573,000

519,414.12

งบประมาณ
แผ่นดิน

จัดนิทรรศการในการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน มีผู้ร่วมชมนิทรรศการ
500 คน

จัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน มีผู้ร่วมชมนิทรรศการ 658 คน

นางสุภัทรา วิลามาศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ



19,890

6,565

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อใช้ในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่
13 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นางสุภัทรา วิลามาศ

เพื่อใช้ในการเตรียมจัดนิทรรศการ
ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

- แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช (มะม่วงมหาชนก)
น้ามะม่วง แยมมะม่วง เยลลี่ ไอศครีมมะม่วง
คุกกี้มะม่วง สเลอปี้มะม่วง เพื่อใช้ในการจัด
นิทรรศการ

1.นางสุภัทรา วิลามาศ

- แปรรูปผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น (เห็ด
ตับเต่า) ข้าวเกรียบเห็ดตับเต่า

4.นางสาววรรภา วงศ์แสงธรรม

กิจกรรมย่อยที่ 2 การเตรียมจัด
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย:หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน



109,070

107,110

งบประมาณ
แผ่นดิน

2. นางสาววิจิตรา กลั่นน้าทิพย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

2.นางสาวเสน่ห์ บัวสนิท
3.นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส

5.นางสาววชิรญา เหลียว
ตระกูล
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 3 การประชุม
วิชาการและจัดนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน



กิจกรรมย่อยที่ 4 การศึกษาดูงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช



กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชุมสรุปผล
การดาเนินงาน 2559 และจัดทา
แผน ปี 2561



รวม 2 โครงการ
รวม 4 กิจกรรม 5
โครงการ 24 กิจกรรมย่อย

267,390

119,900

56,750

รวม
723,000
1,673,000

264,437.12

93,970

47,332

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน

เผยแพร่ผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โดยการจัดบูท
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากร : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางสุภัทรา วิลามาศ

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.ค. 59 ณ สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ.ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จ.จันทบุรี

นางสาววิจิตรา กลั่นน้าทิพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ปี
2559 และจัดทาแผนงานปี 2561

ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงาน 2559 และจัดทาแผน ปี 2561 วันที่
24 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. นางสุภัทรา วิลามาศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

2. นางสาววิจิตรา กลั่นน้าทิพย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

รวม
667,714.12
1,473,572.20
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
โครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ 2
ของกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ตามแนวทางและแผนดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า
โดยอยู่ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญา เนื่องด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว ทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรและ
ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของประเทศไทยมายาวนาน ได้แก่
- ตาบลมารวิชัย อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตาบลบ้านแค อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตาบลเกาะเรียน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนั้นโครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ทาการลง
พื้นที่สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นองค์ความรู้ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เพื่อหาแนวทางการส่ งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนา
ต่อยอด คุณค่าทางวัฒนธรรม และเป็ นแนวทางการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่น
ภายในชุมชน และหาแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด พัฒนา ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรม และ
เป็นแนวทางการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสารวจและรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสืบสาน และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลักษณะดาเนินกิจกรรม
ส ารวจและเก็ บ รวบรวมทรั พยากรธรรมชาติแ ละภูมิปั ญญาท้อ งถิ่นใน 3 ต าบลน าร่อง ได้แ ก่
มารวิชัย , บ้านแค และเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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กิจกรรมโครงการ
-

จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน ผู้นาชุมชน
สารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพและชีวภาพ)
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน
จัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกับชุมชน

สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ยุพิน พูนดี
ข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลมารวิชัย อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดิมพื้นทีต่ าบลมารวิชัยมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ที่วัดมารวิชัย แต่เดิมมี 10 หมู่บ้าน
ทาให้การดูแลการปกครองยากลาบาก จึงแยกหมู่ที่ 2,7,9,10 เป็นตาบลมารวิชัย โดยขึ้นอยู่กับอาเภอเสนา
ประชาชนในตาบลมารวิชัยมีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและนับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีผลิตภัณฑ์ของตาบลคือเครื่อง
ดนตรีไทยและกระเป๋าผ้า

แผนที่ตั้งตาบลมารวิชัย อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลบ้านแค อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ตาบลบ้านแคขึ้นอยู่กับอาเภอผักไห่ ความเป็นมาของตาบลบ้านแค เป็นตาบลที่แยกตัวมา
จากลาดน้าเค็ม โดยตั้งเป็น ตาบลบ้านแค เนื่องจากในอดีตตาบลบ้านแคเป็นที่ราบลุ่ มใหญ่ มีต้นแคขึ้น
หนาแน่น ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านแค” พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่าน ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีผลิตภัณฑ์จากทางตาบล คือขนมปังและหัวโขนจาลอง

แผนที่ตั้งตาบลบ้านแค อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลเกาะเรียน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ตาบลเกาะเรียน มีหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บนเกาะเรียนซึ่งโอบล้อมด้วยแม่น้าเจ้าพระยาและ
คลองธรรมชาติ คนเก่าแก่เล่าว่า ในสมัยอยุธยามีพ่อค้าจากเมืองจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวอยุธยา
เมื่อเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเกาะนี้เหมาะสาหรับตั้งถิ่นฐานจึงได้มาตั้งรกรากอยู่บนเกาะนี้ ซึ่งปัจจุบัน
มีศาลเจ้าพ่อเรียนอยู่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแถบนั้นและมีการจัดพิธีบวงสรวงทุกปี จึงเป็นที่มาของ
ชื่อตาบล “เกาะเรียน” พื้นที่ตาบลเกาะเรียนมีลักษณะเป็นลุ่ม มีแม่น้าเจ้าพระยา มีหมู่ที่ 2,3 เป็นเกาะมี
แม่น้าล้อมรอบ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีผลิตภัณฑ์ทางตาบล คือขนมหวาน
และเรือจาลอง

แผนที่ตั้งตาบลเกาะเรียน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน ผู้นาชุมชนตาบลเกาะเรียน
ตาบลบ้านแค และตาบลมารวิชัย

ภาพกิจกรรมการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพและชีวภาพ)
ตาบลเกาะเรียน ตาบลบ้านแค และตาบลมารวิชัย
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพพันธุ์พืชที่สารวจและเก็บรวบรวมได้ของ
(ตาบลเกาะเรียน, ตาบลบ้านแค, และตาบลมารวิชัย)

นมแมว (Rauwenhoffia siamensis)

กระดังงา (Ylang-ylang Tree)

จาปี (White Champaka)

Rauwenhoffia siamensis Scheff.

Cananga odorata Lamk.

Michelia alba DC.

พุด (Gardenia crape jasmine)

ลีลาวดี (Singapore plumeria)

โมก (Water jasmine)

Tabernaemontana pandacaqui
Lam.

Plumeria obtusa Linn.

Wrightia religiosa Benth.

อินทนิล (Inthanin bok)

ตะแบก (Bungor)

ปักษาสวรรค์ (Bird of paradise)

Lagerstroemia speciosa (Linn.)
Pers.

Lagerstroemia floribunda Jack

Strelitzia reginae Banks ex Dryand.
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปักษาสวรรค์ (Bird of paradise)
Strelitzia reginae Banks ex
Dryand.

พุทธรักษา (Canna)
Canna indica Linn.

พุทธรักษา (Canna)
Canna indica Linn.

กล้วยไม้ (Dendrobium orchids)

ดอกกระเจียว (Siam Tulip)
Curcuma alismatifolia Gagnep.

บัวดิน/บัวสวรรค์ (Zephyranthes
Lily)
Zephyranthes spp.

สาละ (Cannon ball)

โสน (Sesbania)

Couroupita guianensis Aubl.

Sesbania javanica Miq.

Dendrobiun lindleyi SteuD.

ต้อยติ่งเทศ (Ruellias, Wild
petunias)
Ruellia squarrosa (Fenzi) Cufod.
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หงอนไก่ (Cockscomb)
Celosia argentea Linn.

บานชื่น (Zinnia)
Zinnia angustifolia Kunth.

ดาวกระจาย (Cosmos)
Cosmos sulphureus Cav.

อัญชัน (Blue Pea, Butterfly Pea)
Clitoria ternatea Linn.

บัวหลวง (East Indian Lotus)
Nelumbo nucifera Gaertn.

บัวกระด้ง (Victoria)
Victoria amazonica (Poepp.)
Sowerby.

เฟื่องฟ้า (Paper Flower)

แก้ว (Andaman satin wood)

บัวจงกลนี (Pink Double Wit Frilled
Petals)
Nymphaea lotus Linn.

Bougainvillea glabra Choisy

Murraya paniculata (Linn.) Jack.
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บัวเผื่อน (Water Lily)
Nymphaea nouchali Burm.f.

บัวสาย (Red indian water lily)
Nymphaea pubescens Willd.

บัวสาย (Red indian water lily)
Nymphaea pubescens Willd.

บานไม่รโู้ รย (Globe amaranth)
Gomphrena globosa Linn.

ดาวกระจาย (Cosmos)
Cosmos sulphureus Cav.

ดอกพวงชมพู (Mexican Creeper)
Antigonon leptopus Hook.

ดอกช้องนาง (Bush , Clock Vine)
Thunbergia erecta (Benth.) Anderson.

เอื้องหมายนา (Indian Head Ginger)
Costus speciosus (J.Koenig) Sm.
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทียนหยด (Sky flower)

หญ้างวงช้าง (Alacransill)

ทับทิม (Pomegranate)

Duranta erecta Linn.

Heliotropium indicum Linn.

Punica granatum Linn.

ผักตบชวา (Water hyacinth)
Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms

บานบุรี (Golden trumpet)
Allamanda cathartica Linn.

ทองอุไร (Yellow elder)
Tecoma stans (L.) Kunth.
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เตย/เตยหอม (Pandom wangi)

กล้วยหอม (Gros Michel)

Pandanus amaryllifolius Roxb.

Musa sapientum Linn.Fam

กล้วยน้าว้า (Banana, Cultivated
banana)
Musa sapientum Linn.

กล้วยผา/กล้วยโทน (Ensete)
Ensente superbum

มะพร้าว (Coconut)
Cocos nucifera L. var. nucifera

มะละกอ (Papaya)
Carica papaya L.

ทองหลาง (Indian coeal tree)
Erythrina variegate Linn.

สะเดา (Siamese neem tree)
Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis
Valeton

ข้าวโพด (Corn)
Zea mays Linn.
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตาลึง (Ivy gourd)

ผักโขม (Amaranth)

Coccinia grandis (L.) Voigt

Amaranthus viridis Linn.

โทงเทง/พุ้งพิ้ง (Hogweed, Ground
cherry)
Physalis angulate var. angulata

ชะพูล (Wildbetal leafbush)
Piper sarmentosum Roxb.

อัญชันขาว (Butterfly pea)
Clitoria ternatea Linn.

สะแกนา (Bushwillows)
Combretum quadrangulare Kurz

หญ้างวงช้าง (Alacransillo)
Heliotropium inbicum Linn.

ยอ/ยอบ้าน (Indian Mulberry)
Morinda citrifolia Linn.

ถั่วผี (Scarlet bran)
Macroptilium lathyroides Linn.
Urb.
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ตะขบ (Calabur, Manila
cherry)
Muntingia calabura Linn.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สาโรง (Bastrad poon)
Sterculia foetida Linn.

ว่านมหาลาภ (Queen lily)
Eucrosia bicolor ker-Gawl.

น้าเต้าต้น (Calabash tree)
Crescentia cujiete Linn.

ไผ่เลี้ยง (Hedge bamboo)
Bambusa multiplex (Lour.)

แคนา (Khae na)

คูน (Golden shower)
Cassia fistula Linn.

หมากแดง (Sealing wax palm)
Cyrtostachys renda Blume

Dolichandrone serrulata (DC.)
Seem.
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ฟักทอง (Pumkin)
Cucurbita moschata Decne.

หญ้ายาง (Painted spurge)
Euphorbia heterophylle Linn.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผักเสีย้ น (Wild spider flower)
Cleome gymamdra Linn.

จอกใหญ่ (Water lettuce)
Pistia stratiotes Linn.

ต้นยางนา (Yang)

มันแกว (Yam bean)
Dipterocarpus alatus Roxb. ex. G. Don Pachyrhizus erosus (Linn.) Urb.

กระเจี๊ยบแดง (Jamaica sorrel)
Hibiscus sabdariffa Linn.

ตีนตุ๊กแก (Coat buttons)
Tridax procumbens (Linn.) Linn.

หม่อน (Mulberry)
Morus alba Linn.
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผักเสี้ยน (Asian spider flower)
Cleome viscosa Linn.

กกสามเหลี่ยม (Bulrush)
Actinoscripus grossus L.f.

มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Karanda)
Amacardium occidaenate Linn.

แก้วมังกร (Dragon fruit)
Hylocercus undatus (Haw) Britt&Rose

สนฉัตร (Norfolk island pine)
Aruacaria cookii R.Br. (Salisb.) Franco

ป่านศรนารายณ์ (Caribbean agave)
Agave sisalana Perr.
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระถินณรงค์ (Auri)
Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex
Benth.

กระบองเพชร (Torch thistle)
Cereus hexagonus (Linn.) Mill.

กระบองเพชร แคกตัส (Cactus)
Cereus hexagonus (Linn.) Mill.

มะกรูด (Kaffir lime)
Citrus hystrix DC.

ละมุด (Spodilla)
Manilkara achras Fosberg

แคขาว (Cork wood tree)
Dolichandrone serrulata (D.C.)
Seem. Share

27

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แคขาว (Cork wood tree)
Sesbania grandiflora (Linn.) Desv.

มะกอกฝรั่ง (Ambarella)
Spondias dulcis Parkinson

มะขามหวาน (Sweet tamarind)
Tamarind indica Linn.

ฟักข้าว (Gac)
Momorbica cochinchinensis (Lour.)
Spreng.

แมงลัก (Hairy basil)
Ocimum basilicum L.f. var.
citratum Back.

พริกชี้ฟ้า (Cayenne pepper)
Capsicum annuum var. acuminatum
Fingerh.

พริกกระเหรี่ยง (Bird chili)
Capsicum frutescens Linn.

ชมพู่ทับทิมจันทร์ (Rosoe apple)
Eugenia Javaniea Lamk

ชมพู่ (Rose apple)
Eugenia jambos Linn.
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มะนาว (Common lime)
Citrus aurantifolia (Christm.)
Swingle.

กะเพรา (Holy basis)
Ocimum sanctum Linn.

ปริกน้าค้าง (Asparagus fern)
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop.
Sprengeri Group

ขนุน (Jackfruit)
Artocarpus heterophyllus
Lam.

มะขามเปรี้ยว (Tamarind)
Tamarinbus indicus Linn.

ข้าว (Rice)
Oryza sativa Linn.

ชามะเลียง (Luna nut)
Lepisanthes fruticosa Leenh.

กะทกรก (Fetid passionflower)
Passiflora foetida Linn.

ปาล์มหางกระรอก (Foxtail palm)
Wodyetia bifurcate A.K. Irvine
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

โพธิ์ (Bodhi tree)
Ficus religiosa Linn.

หูกวาง (Bengal almond)
Terminalia catappa Linn.

ผักบุ้ง (Swamp morning glory)
Lpomcea aquatica Forsk.

ยูคาลิปตัส (Blue gum)
Eucatypus glopulus Labill.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทุ่มนา (Negro guinea grass)
Mitragyna diversifolia Havil.

แก้วกาญจนา/อโกลนีมา (Aglaonema)
Aglaonama modestum Schott.

รางจืด (Laurel clock vine)
Thunbergia laurifolia Linn.
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มะขามเทศ (Manila Tamarind)
Pitsecellobium dulce (Roxb) Benth

ชะอม (Climbing wattle)
Acacia pennata (Linn.) Willd spp. Insuavis (Lace) IC.
Neieles

ดอกชมจันทร์ (Moonflower)
Lpomoea alba Linn.

ตะไคร้ (Lemon grass)
Cymbopogon citrates (DC. Ex Nees) Stapf.
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพพันธุ์สัตว์ที่สารวจและเก็บรวบรวมได้
ของ ตาบลเกาะเรียน ตาบลบ้านแค และตาบลมารวิชัย

แมลงปอ Yellow-rumped Flycatcher
Archibasis oscillans

งูเขียว (Green Cat Snake)
Chrysopelea ornata

หนอนผีเสื้อ (The Plain Tiger)
Danaus chrysippus chrysippus

หอยทาก (Sarika snail)
Sarika resplendens

แมงมันข้าว (Conehead
Grasshopper – Bucrates)
Neoconocephalus melanorhinus

กิ้งกือ (Millipede)
Desmoxytes purpurosea

ทาก (Slug)
Haemadipsa sylvestris

ตัวเงินตัวทอง (Water monitor)
Varanus salvator
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

มดแดง (Red ant)
Oecophylla smaragdina F.

แมงมันข้าว (Conehead Grasshopper –
Bucrates)
Neoconocephalus melanorhinus

ผีเสื้อ (Purple woodsorrel)

ผีเสื้อ (Purple woodsorrel)

Oxalis purpurea Linn.

Oxalis purpurea Linn.

ผีเสื้อ (Purple woodsorrel)
Oxalis purpurea Linn.

กิ้งก่า (Dragon lizards)
Calotes versicolor

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผีเสื้อ (Purple woodsorrel)
Oxalis purpurea Linn.

มอธเหยี่ยวขอบตัวดา (Dark-bordered
Hawkmoth)
Psilogramma increta

แมลงต่อ (Paper wasp)
Vespa tropica

แมลงผึ้ง (Honey bee)
Apis mellifera Linn.
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วัว (cow)
Bos taurus Linnaeus

วัว (cow)
Bos taurus Linnaeus

แพะ (Goat)
Capra aegagrus hircus

ควาย (Asiatic Buffalo)
Bubalus bubalis

แกะ (Sheep)
Ovis aries

แมว (Cat)
Felis catus

แมว (Cat)
Felis catus

แมว (Cat)
Felis catus
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นกกระทา (Quail)
Coturnix coturnix

นกเขา (Zebra dove)
Geopelia striata

นกกระจิบ (Common Tailorbird)
Orthotomus sutorius

นกปากห่าง (Open-billed stork)
Anastomus oscitans

นกตีนเทียน (Black-winged Stilt)
Himantopus himantopus

นกเอี้ยงสาลิกา (Common Myna)
Acridotheres tristis

นกยางกรอกพันธุ์จีน (Chinese Pond Heron)
Ardeola bacchus

นกกระปูดใหญ่ (Greater coucal)
Centropus sinensis
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นกยากโทนใหญ่ (Great egret)
Ardea alba

นกกาน้าใหญ่ (Great cormorant)
Phalacrocorax carbo

นกกระเต็นอกขาว (White-throated Kingfisher)
Halcyon smyrnensis

นกกระจาบ (Baya Weaver)
Ploceus philipinus

นกกวัก (White-breasted Waterhen)
Amaurornis phoenicurus

ไก่บ้าน (Ayam Kampong)
Gallus gallus

ไก่แจ้ (Bantam)
Gallus gallus

ไส้เดือน (Nightcrawler)
Lumbricus terrestris

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ไก่บ้าน (Ayam Kampong)
Gallus gallus

ไก่บ้าน (Ayam Kampong)
Gallus gallus

ไก่ (Chicken)
Gallus gallus

ไก่บ้าน (Ayam Kampong)
Gallus gallus

กบนา (Frog)
Rana Rugulosa

หอยทาก (Molluska)
Phylum Mollusca

หอยกาบ (Bivalve)
Phylloda foliacea

ปลาเสือพ่นน้า (Archer fish)
Toxotes chatareus
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ตารางสรุปโครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 3 ตาบล
- ตาบลเกาะเรียน อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตาบลบ้านแค อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตาบลมารวิชัย อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด 3 ตาบล
ทรัพยากรธรรมชาติ (พันธ์พืช)
สัตว์ท้องถิ่น
ตาบลเกาะเรียน
ตาบลบ้านแค
ตาบลมารวิชัย

นมแมว,กระดังงา,จาปี,พุด,ลีลาวดี,
โมก,อินทนิล,ตะแบก,ปักษาสวรรค์,
พุ ท ธรักษา,กล้ ว ยไม้ ,ดอกกระเจี ย ว
,บัวดิน,ต้อยติ่งเทศ,สาละ,โสน,หงอน
ไก่,บานชื่น,ดาวกระจาย,อัญชัน,บัว
หลวง,บัวกระด้ง,บัวจงกลนี,เฟื่องฟ้า,
แก้ ว ,บั ว เผื่ อ น,บั ว ฉาย,บั ว สาย,

บานไม่ รู้ โ รย,ดาวกระจาย,ดอก
พวงชมพู,ดอกช้องนาง,เอื้องหมาย
นา,เทียนหยด,หญ้างวงช้าง,ทับทิม
,ผักตบชวา,บานบุรี,ทองอุไร,เตย
หอม,กล้วยหอม,กล้วยน้าว้า,กล้วย
ผา,มะพร้าว,มะละกอ,ทองหลาง,
สะเดา,ข้ า วโพด,ต าลึ ง ,ผั ก โขม,
โทงเทง,ชะพูล ,อัญชันขาว,สะแก
นา,หญ้า งวงช้าง,ยอ,ถั่ว ผี , ตะขบ,
สาโรง,ว่านมหาลาภ,น้าเต้าต้น,ไผ่
เลี้ยง,แคนา,คูน,หมากแดง,ฟักทอง
,หย้ า ยาง,ผั ก เสี้ ยน,จอกใหญ่, ต้ น
ยางนา,มั น แกว,กระเจี๊ ย บแดง,
ตี น ตุ๊ ก แก,หม่ อ น,ผั ก เสี้ ย น,กก
สามเหลี่ยม,มะม่วงหาวมะนาวโห่,
แ ก้ ว มั ง ก ร , ส น ฉั ต ร , ป่ า น
ศ ร น า ร า ย ณ์ , ก ร ะ ถิ น ณ ร ง ค์ ,
กระบองเพชร,กระบองเพชร
แคกตั ส ,มะกรู ด ,ละมุ ด ,แคขาว,
มะกอกฝรั่ง,มะขามหวาน,ฟักข้าว,

แมลงปอ,แมงมันข้าว,งูเขียว,กิ้งกือ,
ห น อ น ผี เ สื้ อ , ท า ก , ห อ ย ท า ก ,
ตั ว เงิ น ตั ว ทอง,มดแดง,ผี เ สื้ อ ,มอธ
เหยี่ ย วขอบตั ว ด า,กิ้ ง ก่ า ,แมลงต่ อ
,แมลงผึ้ง,วัว,แพะ,ควาย,แกะ,แมว,
นกกระทา,นกเขา,นกกระจิ บ ,นก
ปากห่ า ง,นกตี น เที ย น,นกเอี้ ย ง
สาลิ ก า,นกยางกรอกพั น ธุ์ จี น ,นก
กระปู ด ใหญ่ , นกยากโทนใหญ่ , นก
กาน้ าใหญ่ , นกกระเต็ น อกขาว,นก
กระจาบ,นกกวั ก ,ไก่ บ้ า น,ไก่ แ จ้ ,
ไส้เดือน,ไก่บ้าน,ไก่,กบนา,หอยทาก,
หอยกาบ,ปลาเสือพ่นน้า
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แมงลัก,พริกชี้ฟ้า,พริกกระเหรี่ยง,
ชมพู่ ทั บ ทิ ม จั น ทร์ , ชมพู่ , มะนาว,
กะเพรา,ปริกน้าค้าง,ขนุน,มะขาม
เปรี้ยว,ข้าว,ชามะเลียง,กะทกรก,
ปาล์มหางกระรอก,โพธิ์,ยูคาลิปตัส
,กระทุ่มนา,หูกวาง,แก้ว กาญจนา
ผั ก บุ้ ง ,รางจื ด ,มะขามเทศ,ชะอม
,ดอกชมจันทร์,ตะไคร้
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ภูมิปัญญาที่สารวจและเก็บรวบรวมได้ ของ ตาบลเกาะเรียน ตาบลบ้านแค และตาบลมารวิชัย
ตาบลเกาะเรียน

ขนมไทยป้ามะลิ

กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน

พรหมเช็ดเท้า

กระยาสราทแม่ประคอง

ข้าวต้มมัด

การทาเครื่องมือประมง

การพายเรือและการทาแพ
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ตาบลบ้านแค

แผ่นทองคาเปลวแท้

หัตถกรรมตะกร้าสาน

การเพาะพันธุ์ไม้ประดับแก้วกาญจนา ต้นหน้าวัวใบ

เพาะพันธุ์ไม้ประดับเศรษฐีวินสัน

ฟาร์นกกระทา

การทาเครื่องมือประมง

ละครโรงเล็ก
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การเพาะเลี้ยงกบ

การปลูกผักบุ้ง

การทาดอกไม้สดและพวงหรีด

การทาข้าวโพดคั่ว

การเลี้ยงไก่ชน

การทาฟาร์มแพะ

การทาฟาร์มวัว

หนังกลางแปลง
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ตาบลมารวิชัย

มะม่วงกวนแผ่น

กระเป๋าผ้า

ปั้นพระ

ฟาร์มเห็ด

ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนนิค

แกะเครื่องดนตรีไทยจากไม้

ทาเฟอร์นิเจอร์จากไม้
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ภาพการจัดนิทรรศการโครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์ รวบรวมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร
ในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมือง
ทาให้ ส่ งผลการใช้ชีวิต และพฤติก รรมการบริโ ภคที่เน้นความสะดวก ส่ งผลให้ พืช ในท้องถิ่นที่ไม่มีการ
พัฒนาการผลิตถูกละเลย และอาจสูญหายไปทั้งชนิดพันธุ์พืช และภูมิปัญญาในการนาพืชเหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์ การผลิตพืชเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการผลิตพืชเพียงส่วนน้อยเท่านั้นและ
รูปแบบการผลิตส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ทาให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ
ตกค้าง ในท้องถิ่นต่างๆ มีพืชหลายชนิดที่ใช้บริโภคเป็นอาหารได้ และสามารถพัฒนาการผลิตเพื่อความ
มั่ น คงอาหารในชุ ม ชนได้ เนื่ อ งจากมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ ดี มี ค วามทนทานต่ อ โร คและ
แมลงศัตรูพืช และหลายชนิดมีรายงานถึงคุณค่าทางโภชนาการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และบ้านจัดสรร ถ้าชุมชนต่างๆ ละเลยพืชใน
ท้องถิ่นทาให้ต้องพึ่งพาพืชจากแหล่งอื่นๆ จึงมีความเสี่ยงที่ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น
สูญหายพร้อมกับชนิดของพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด
ดังกล่าว ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความมั่นคงอาหารของชุมชน และให้ความสาคัญกับการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ของท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์ รวบรวมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารใน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่น
2. เพื่อนาความรู้จากการสารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชในท้องถิ่นสร้างฐาน
องค์ความรู้ทางวิทยาการที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง สร้ า งให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
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กิจกรรมโครงการ
1. กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ ปลูกผักสมุนไพรและดูแลรักษา
2. กิจกรรมงานรวบรวมลักษณะทางพฤกษศาสตตร์และพันธุกรรมสมุนไพร
3. กิจกรรมงานฝึกอบรมการปลูกผักสมุนไพรและแปรรูป
4. กิจกรรมศึกษาและดูงาน
สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์
สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมพื้นที่ ปลูกผักสมุนไพรและดูแลรักษา
ผลการดาเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 1 ได้จัดเตรียมพื้นที่ประมาณ 1.8 ไร่ ไว้สาหรับเพาะปลูก
พันธุ์สมุนไพรแต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่แห้งแล้งและขาดแคลนน้าและมหาวิทยาลัย
ก็อยู่ในสภาวะดังกล่าวเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ตามวัตถุประสงค์เพราะอาจจะทาให้ต้น
สมุนไพรตายได้

ภาพกิจกรรมการเตรียมพื้นที่ ปลูกผักสมุนไพรและดูแลรักษา
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ภาพพันธุ์สมุนไพรที่เก็บรวบรวม

กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมลักษณะทางพฤกษศาสตตร์และพันธุกรรมสมุนไพร
ได้ดำเนินเก็บรวบรวมไว้ในแผ่น CD พร้อมจัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว เพื่อดำเนินกำรเผยแพร่ต่อไป
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พืชพันธุ์ที่รวบรวมได้แก่
1. บัว

2. ว่านกาบหอย
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กิจกรรมที่ 3 งานฝึกอบรมการปลูกผักสมุนไพรและแปรรูป
ได้ดาเนินการจัดอบรมการปลูกผักสมุนไพรและการแปรรูป ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุทัย ในวันที่ 19
มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพประกอบการฝึกอบรม
ณ โรงเรียนอุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพประกอบการฝึกอบรม
ณ โรงเรียนอุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมที่ 4 งานศึกษาและดูงาน
ได้ไปศึกษาดูงานโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืช ฯ จัดร่ว มกับโครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
โครงการการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ ณ สวนสมุ น ไพรสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2559
โดยดาเนินโครงการร่วมกับโครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
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ประมวลภาพการศึกษาดูงาน
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
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ประมวลภาพการศึกษาดูงาน
ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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ประมวลภาพการศึกษาดูงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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ประมวลภาพการศึกษาดุงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน มทร.สุวรรณภูมิ
หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช“การสอนและอบรมเด็กให้มีจิตสานึกในการอนุรั กษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีปลูกฝัง ให้
เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้ สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง
จะทาให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรม
พื ช จึ ง ได้ ด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ และจั ด ตั้ ง งาน
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชน
ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืช
ต่อไป
สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่น อาศัย เดิมมีห้ องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพอาจเป็นตัวอย่างแห้ ง
ตัวอย่างดอง และเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทาการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้ เ กี่ ย วกับ พั น ธุ์ไ ม้ นอกจากนี้ สามารถใช้เ ป็ น แหล่ ง พั กผ่ อ นหย่อ นใจซึ่ ง สามารถดาเนิ น การสวน
พฤกษศาสตร์ ใ นพื้ น ที่ข องโรงเรี ย นโดยมี อ งค์ป ระกอบดั ง กล่ า วเป็ น สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรีย น ใช้ ใ น
วัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการดาเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชิวิต มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง
พันธุ์ไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
บันทึกรายงานและข้อมูลรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสาหรับศึกษาค้นคว้า และมีการ
นาไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ดาเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้
เกิดความเครียด
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งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานการเรียนรู้พรรณพืชและสรรพสิ่งโดยรอบ ตามแนวปรัชญา
การสร้ างนักอนุรั กษ์เรี ย นรู้ ตามแนวทางเกิดบรรยากาศจากผลการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมี พืช เป็น
ปัจจัยหลัก ชีวภาพต่างๆ เป็นปัจจัยรอง ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นกายภาพเป็นปัจจัยเสริม ทรัพยากรอื่นๆ
เป็นปัจจัยประกอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีพรรณไม้ปลูกไว้
ภายในหลายสิบชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับ พรรณไม้ที่ปลูกไว้มีความจาเป็นที่ต้องปกปักษ์
รักษาไว้ รวมทั้งการปลูกพันธ์ไม้ท้องถิ่นที่หายากไว้เพิ่มเติมในบริเวณสวนป่าของศูนย์หันตรา เพื่อให้ภูมิทัศน์
สวยงามร่มรื่นเกิดร่มเงา มีสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดจนให้นักศึกษา บุคลากร ศูนย์หันตรา และบุคคลทั่วไป
ได้ศึกษาพรรณไม้ สร้างจิตสานึก ให้เข้าใจถึงความสาคัญ และประโยชน์ทางพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน
และอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จึงได้ จัด
กิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้นักศึกษามีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่าง
พรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก

เป้าหมาย
ผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักเรียน/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคลทั่วไป

กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างพืช ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
กิจกรรมที่ 4 โครงการทาป้ายพันธุ์ไม้ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
กิจกรรมที่ 5 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
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กิจกรรมที่ 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช ศูนย์สุพรรณบุรี
กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช (ภาคสนาม) ศูนย์สุพรรณบุรี
กิจกรรมที่ 8 โครงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี
กิจกรรมที่ 9 โครงการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน ตลาดน้าไทรน้อย จ.นนทบุรี
ศูนย์นนทบุรี

สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เป้าหมาย เก็บข้อมูลพันธุ์พืชภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งพืชล้มลุกและไม้ยืนต้น
จานวน 10-20 ตัวอย่าง
ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์พื ช ได้จัดกิจกรรม การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชตามแบบฟอร์ม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 5 คนและได้
จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชล้มลุกและยืนต้น จานวน 14 ตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบบันทึกการสารวจพรรณไม้อนุรักษ์
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตัวอย่างแบบบันทึกการสารวจพรรณไม้อนุรักษ์
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตัวอย่างแบบบันทึกการสารวจพรรณไม้อนุรักษ์
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างพืช ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 70 คน
ผลการดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างพืช ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
เรื่องการเก็บตัวอย่างพืชและการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ และศึกษาดูงานสวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 74 คน
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กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เป้าหมาย 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
2. จัดทาทะเบียนพรรณไม้ แบบฟอร์ม ก.7-003 จานวน 15 เล่ม
ผลการดาเนินงาน
โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการท าทะเบี ย นพรรณไม้ ง านสวนพฤกษศาสตร์ ศู น ย์
พระนครศรี อยุธ ยา หัน ตรา ดาเนิ นการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการการทาทะเบียนพรรณไม้ของสวน
พฤกษศาสตร์ โดยฝึกปฏิบัติการเก็บข้อ มูลพรรณไม้ตามแบบฟอร์ม ก.7-003 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้เข้ารับบริการวิชาการ จานวน 55 คน
ภาพประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาทะเบียนพรรณไม้ของสวนพฤกษศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

61

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 4 โครงการทาป้ายพันธุ์ไม้ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เป้าหมาย ป้ายชื่อพรรณไม้ จานวน 40 ป้าย
ผลการดาเนินงาน
โครงการทาป้ายพันธุ์ไม้ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดาเนินการจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ต่างๆ
ที่มีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จานวน 40 ป้าย

กิจกรรมที่ 5 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
ผลการดาเนินงาน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ดาเนินการจัด
โครงการระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 73 คน
โดยดาเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 5 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
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ภาพประกอบการจัดสวนพฤกษศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยทคโนโลยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

กิจกรรมที่ 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช ศูนย์สุพรรณบุรี
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
ผลการดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช ศูนย์สุพรรณบุรี ดาเนินการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช ในวันที่ 18 พฤาภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 64 คน
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ภาพประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช
2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
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กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช (ภาคสนาม) ศูนย์สุพรรณบุรี
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
ผลการดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช (ภาคสนาม) ศูนย์สุพรรณบุรี ดาเนินการ
จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเก็ บ ตั ว อย่ า งพั น ธุ์ พื ช และติ ด ป้ า ย (ภาคสนาม) ในวั น ที่ 25
พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 45 คน

กิจกรรมที่ 8 โครงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี
เป้าหมาย ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ จานวน 15 ชนิด
ผลการดาเนินงาน
โครงการสร้ า งสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ศูนย์นนทบุรี ดาเนินการจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้และจัดทาป้ายพันธุ์ไม้ จานวน 15 ชนิด บริเวณรอบศูนย์
นนทบุรี
ภาพกิจกรรมการปลูกพันธุ์ไม้
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
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ภาพกิจกรรมการติดป้ายพันธุ์ไม้
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
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กิจกรรมที่ 9 โครงการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน
ตลาดน้าไทรน้อย จ.นนทบุรี ศูนย์นนทบุรี
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
ผลการดาเนินงาน
โครงการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน ตลาดน้าไทรน้อย จ.นนทบุรี ศูนย์นนทบุรี
ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้และอธิบายหลักการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ ในวันที่ 15
มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 170883 ชั้น 8 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุ รี และลงพื้ น ที่ชุ ม ชนตลาดน้ าไทรน้อ ย วั ด บางไทรใหญ่ จั งหวั ดนนทบุรี เพื่ อ ส าร วจและจั ด ท า
ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการพี่เลี้ยงการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ที่สนองพระราชดาริ โดย อบต. เทศบาลตาบล และโรงเรียน
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมือง
ส่งผลให้พืชในท้องถิ่นถูกทาลาย ถูกละเลย และอาจสูญหายไปทั้งชนิดพันธุ์พืช และภูมิปัญญาในการนาพืช
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์จากพันธุ์พืชต่างๆ กันอย่างมากมาย ทาให้
ปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและได้เข้าร่วมสนอง
พระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เช่น อบต. เทศบาล โรงเรียน เป็นต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็น
หน่วยงานที่มีพื้นที่ตั้งใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี และเป็น
หน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้และบุคลากร ในสาขาต่างๆ มากมาย
ด้วยจุดแข็งของมหาวิทยาลั ยนี้ ที่จะเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในการดาเนินกิจกรรม/โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จึงได้จัดทาโครงการพี่เลี้ยงการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดย อบต. เทศบาลตาบล และ
โรงเรียน เพื่อให้คาปรึกษา ข้อมูล แนวทางการดาเนินโครงการตามกรอบแนวทางของ อพ.สธ.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คาปรึกษา แนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วม
สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงหลักการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์และได้ฝึกปฏิบัติการ การวาดภาพ
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
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สรุปโครงการพี่เลี้ยงการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
โดย อบต. เทศบาลตาบล โรงเรียน
เป้าหมายและตัวชี้วัด การดาเนินงานโครงการ
ระดับผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายและแผน
จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการตามนโยบายและแผน
จานวนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์จากการจัดกิจกรรม
โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
จานวนวันดาเนินงานโครงการ
โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

ปีงบประมาณ 2558
แผน
ผล

60 คน
2 ครั้ง
1 กิจกรรม

60 คน
2 ครั้ง
1 กิจกรรม

80 เปอร์เซ็นต์
80 เปอร์เซ็นต์
80 เปอร์เซ็นต์
80 เปอร์เซ็นต์

100 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์เซ็นต์

4 วัน
100 เปอร์เซ็นต์

4 วัน
100 เปอร์เซ็นต์

วิธีการดาเนินงาน
1 กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา
- ครู อาจารย์
2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบประเมิน
3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แจกแบบประเมินให้ผู้ร่วมโครงการ ทาแบบประเมินหลังจากเสร็จการอบรม
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4 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบประเมินมากรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ
5 เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย และ
น้อยที่สุด

สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวาดภาพพฤกษศาสตร์เบื้องต้น”
รุ่น ที่ 1 วัน ที่ 23-24 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน จากหน่วยงานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 หน่วยงาน ได้แก่
โรงเรียน 2 แห่ง
ลาดับที่
1

หน่วยงาน
โรงเรียนอุทัย

2
โรงเรียนบางปะหัน
มทร.สุวรรณภูมิ 2 คณะ
ลาดับที่

หน่วยงาน

1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน” ครั้งที่ 8” วันที่ 20-30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการทั้งหมด คน
ภาพกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวาดภาพพฤกษศาสตร์เบื้องต้น” รุ่นที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ

71

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
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อบรมเชิงปฏิบัติการ
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อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
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ภาพกิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นาผลงานมาจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 8” วันที่ 23-29 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ. ขอนแก่น
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวาดภาพพฤกษศาสตร์เบื้องต้น” รุ่นที่ 1
ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน โดยมีผู้ร่วมโครงการตอบแบบประเมิน 27 คน มี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

ร้อยละ

หญิง

55.6

ชาย

44.4

2. สถานภาพ
อาจารย์/ครู

14.8

นักเรียน/นักศึกษา

85.2

3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

51.9

ปริญญาตรี

40.7

ปริญญาโท

3.7

ปริญญาเอก

3.7

4. หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

11.1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.4

โรงเรียนบางปะหัน

40.7

โรงเรียนอุทัย

40.7
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ
ร้อยละ
เป้าหมาย

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

รวม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการใน
กระบวนการให้บริการวิชาการ

55.2 38.3

6.5

-

100

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการต่อ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

74.1 22.2

3.7

-

-

100

3. ผู้รับบริการวิชาการสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์

63.0 37.0

-

-

-

100

4. โครงการบรรลุผลวัตถุประสงค์

70.4 24.0

5.6

-

-

100

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวาดภาพพฤกษศาสตร์เบื้องต้น” รุ่นที่ 2
ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน โดยมีผู้ร่วมโครงการตอบแบบประเมิน 25 คน มี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

ร้อยละ

หญิง

44.00

ชาย

56.00

2. สถานภาพ
นักเรียน/นักศึกษา

100.00

3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

100.00

4. หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

100.00
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ
ร้อยละ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

รวม

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการใน
กระบวนการให้บริการวิชาการ

65.7 31.3

-

100

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการต่อ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

76.0 24.0

-

100

3. ผู้รับบริการวิชาการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

60.0 40.0

-

100

4. โครงการบรรลุผลวัตถุประสงค์

68.0 32.0

-

100

เป้าหมาย

3.0

-

ปัญหาอุปสรรค
- ก่อนดาเนินโครงการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการล่าช้า
- ระหว่างดาเนินโครงการ
มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดาเนินโครงการ
- เมื่อสิ้นสุดโครงการ
-ไม่มี-
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วม
สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) และท่ าน
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ได้ลงนามใน ประกาศที่ อพ.สธ.68/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เพื่อให้ การดาเนินงานของ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อใช้ในการเตรี ยมจั ดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
3. เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
4. เพื่อศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. เพื่อสรุ ปผลการดาเนิ น งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2559 และจัดทาแผนงานปี 2560
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สรุปโครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เป้าหมายและตัวชี้วัด การดาเนินงานโครงการ

ปีงบประมาณ 2559
แผน
ผล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายและแผน
500 คน
จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการตามนโยบายและแผน
1 ครั้ง
จานวนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ
5 กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการวิชาการ
80 เปอร์เซ็นต์
ผู้เข้ารับบริการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์/สร้างรายได้
80 เปอร์เซ็นต์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ
80 เปอร์เซ็นต์
ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
80 เปอร์เซ็นต์
โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
80 เปอร์เซ็นต์
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
จานวนวันดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
4 วัน
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
17 วัน
กิจกรรมที่ 3 การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่ง
10 วัน
สินตน
3 วัน
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1 วัน
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน 2559 และจัดทาแผน ปี 2560
โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
100 เปอร์เซ็นต์

658 คน
1 ครั้ง
5 กิจกรรม
100 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์เซ็นต์
100 เปอร์เซ็นต์

4 วัน
17 วัน
10 วัน
3 วัน
1 วัน
100 เปอร์เซ็นต์
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วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
2. การเตรียมจัดนิทรรศการ
3. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
4. การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ได้จัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ครั้ ง ที่ 1 จั ด กิ จ กรรมประชุ ม คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารศรีพิทยาคาร
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมวันที่ 13 มีนาคม 2559 โดย อ. วิชัย มาแสง และอ. สุภัทรา วิลามาศ
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559 และการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
จั ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ ทรั พ ยากรไทย : หวนดู ท รั พ ย์ สิ่ ง สิ น ตน ครั้ ง ที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมอาคารรับรอง สานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร
ครั้ ง ที่ 3 จั ด กิ จ กรรมประชุ ม คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารศรีพิทยาคาร
ครั้ ง ที่ 4 จั ด กิ จ กรรมประชุ ม คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ครั้ ง ที่ 5 จั ด กิ จ กรรมประชุ ม คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 37 คน
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธุ์ 2559 เดินทางไปสารวจพื้นที่เตรียมจัดนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โดยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสารวจที่พักใน
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 1-15 มีนาคม 2559 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่า ข้าวเกรียบ และน้าพริกเผา
2. ผลิตภัณฑ์จากมะม่วง น้ามะม่วง, เยลลี่มะม่วง, คุกกี้มะม่วง แยมมะม่วง และไอศครีมมะม่วง

กิจกรรมเตรียมจัดนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี
ผู้บริหาร อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจานวน 35 คน และ
มีมีบุคลภายนอกเข้าร่วมชมนิทรรศการทั้งหมด 658 คนซึ่งภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ
นิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นิทรรศการของ
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ นิทรรศการของอบต. ที่ร่วมสนองพระราชดาริ

จัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รอรับเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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จัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

จัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
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จัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร
ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชฯ
ในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน

จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชฯ
ในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
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โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการพี่เลี้ยงการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย อบต. เทศบาลตาบล โรงเรียน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นิทรรศการ “มหัศจรรย์สมุนไพรฤทธิ์เย็น”

ร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงาน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้เข้าศึกษาดูงาน
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ช่ว งเช้าศึกษาดูงานศูน ย์ ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
และช่วงบ่ายศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน
ภาพประกอบการศึกษาดูงาน
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
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ภาพประกอบการศึกษาดูงาน
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง
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ภาพประกอบการศึกษาดูงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.จันทบุรี
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ภาพประกอบการศึกษาดูงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.จันทบุรี

96

โครงการ อพ.สธ. มทรส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน และจัดทาแผน
จั ด กิจ กรรมประชุ ม สรุ ป ผลการดาเนิ น งาน โครงการอนุ อนุ รัก ษ์พั นธุ กรรมพื ช อั นเนื่อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ และจั ด ท าโครงการเสนองบประมาณปี 2561 วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2559
ณ ห้ อ งประชุม สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ชั้ น 7 อาคารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม 11 คน
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์และโทรสาร 035 - 709096

