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                         เอกองค์กษัตรา        ปวงประชาเทิดเหนือหล้า

   ครองราชย์นครา        ยาวนานกว่ากษัตริย์ใด

   คือองค์พระภูมี  ธ เป็นศรีสง่าไท้

   ทั่วแคว้นแดนเขตไทย  ธ ทรงให้ความเมตตา

   ด�าริโครงการให้  ผู้ยากไร้ได้รู้ค่า

   กินอยู่แบบพึ่งพา        เศรษฐกิจหนาน่าพอเพียง

   น�้าดินและป่าไม้  คืนชีพให้ไม่ละเลี่ยง

   สมบูรณ์อยู่คู่เคียง      ร่วมร้อยเรียงความอุดม

   อุทกภัยน�้าไหลหลาก   พาพลัดพรากไร้สุขสม

   แก้มลิงเร่งระดม  โลกชื่นชมพระปรีชา

   เหล่าข้าเบื้องพระบาท  อภิวาทน้อมวันทา

   สุขเกษมเปรมปรีดา    พระชันษายั่งยืนนาน

   เป็นมิ่งขวัญชาวไทย     ศูนย์ร่วมใจไทยสมาน

   ตรัยรัตน์อภิบาล        ตราบเท่านานทรงพระเจริญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร้อยกรองโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง

ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม

อาศิรวาทราชสดุดี 
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   ธ ทรงเป็นผู้น�ำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

ของประเทศไทย

พระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่ หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป ็นผู ้น� ำ

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในประเทศไทยทรงตระหนักถึง

ผลกระทบอย ่ำงร ้ ำยแรงอัน เกิดจำกกำรแผ ้วถำงท� ำลำยป ่ำ

ของประเทศไทยทรงมสีำยพระเนตรยำวไกลทกุๆ ด้ำนในอันทีจ่ะอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติให้คงอยู ่คู ่แผ่นดินไทยแม้ไม่สำมำรถอนุรักษ์

พรรณไม้บำงชนิดไว้ในถิ่นที่อยู่อำศัยเดิมได้เพรำะมีรำษฎรถือครอง

พื้นท่ีหรือมีกำรตัดถนนผ่ำนได้ทรงปลูกไว้ในแปลงโครงกำรสำธิต

ในสวนจิตรลดำซึ่ง เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ พระองค์ทรงทดลอง

ปลูกต้นยำงนำด้วยพระองค์เอง ด้วยทรงทอดพระเนตรต้นยำงนำ

ที่อ�ำเภอท่ำยำง จ.เพชรบุรี ระหว่ำงทำงที่เสด็จแปรพระรำชฐำน

ไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล ถูกตัดท�ำลำยจำกกำรสร้ำงถนน หรือกำร

ท�ำไร่ ท�ำสวน ปัจจุบันต้นยำงนำที่อ�ำเภอท่ำยำงสูญสิ้นแต่พันธุกรรม

ของยำงนำเหล่ำน้ันได้รับกำรอนุรักษ์ไว้ที่สวนจิตรลดำป่ำยำงนำ

ในสวนจิตรลดำเป็นป่ำไม้อันร่มรื่นคล้ำยป่ำธรรมชำติทุกประกำร 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีทรงสืบต่องำน

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวเนื่องจำก

ทรงห่วงใยและสนพระทัยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิง

แวดล้อมซ่ึงเก่ียวข้องต่อกำรด�ำรงชีพและคุณภำพชีวิตของประชำชน

เป็นอย่ำงยิ่งควำมหลำกหลำยของพรรณพืชอยู่ในควำมสนพระทัยของ

พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยำว์ทรงเริ่มโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมำพระองค์

มีพระรำชด�ำริท่ีเก่ียวกับกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ว่ำ“กำรสอน

และอบรมให้เด็กมีจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีกำร

ปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมงดงำมควำมน่ำสนใจและเกิดควำมปิติที่จะ

ท�ำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปกำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรม

ที่ให้เกิดควำมรู้สึกกลัวว่ำหำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรำย

แก่ตนเองจะท�ำให้เด็กเกิดควำมเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียหำยแก่ประเทศ

ในระยะยำว” โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จึงมีสืบเนื่องต่อมำจวบ

จนปัจจุบันเข้ำระยะ ๕ ปีที่ห้ำ (ตุลำคม ๒๕๕๔ - กันยำยน ๒๕๕๙) 
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สารจากผู้บริหาร 



สนองพระราชด�าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองศิลปวัฒนธรรม 7

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนองพระราชด�าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ก่อนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อครั้งยังเป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้สนองพระราชด�าริ
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ด้วยส�านึกใน พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรง สืบสานพระราชปณิธาน
ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ของไทย
ให้อยู่กับลูกหลานสืบต่อไป

มหาวทิยาลยัจงึมนีโยบาย ส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาและงานวจิยัในการท่ี
จะ อนรัุกษ์พนัธกุรรมพชื ไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้ประโยชน์ กรอบการสร้างจติส�านึก 
ทัง้น้ีกเ็พ่ือ ปลกูฝังให้นกัศกึษามคีวามรักหวงแหนในทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ

เรา เห็นคุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และยิ่งปัจจุบันประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะ

เป็นการเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือความแห้งแล้ง ซึ่งล้วนเป็นผล
ที่เกิดจากการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมีส ่วนร่วมในการด�าเนินงาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงสนองพระราชด�าริโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร และมหาวิทยาลัย มีความมุ่งม่ันที่จะสนองพระราชด�าริเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรของชาติสืบไป 

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สารจากรองอธิการบดีด ้านกิจการนักศึกษา 
ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

การอนุ รั กษ ์ท รัพยากรธรรมชาติและรั กษาความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทยไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยเป็นบทบาทหน้าที่ส�าคัญที่นักศึกษา
ทุกคนต้องได้รับการปลูกฝัง เพราะนักศึกษาในวันน้ีย่อมเป็นพลเมืองที่มีบทบาท
ส�าคัญต่อชาติ ในฐานะท่ีรับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                      
โดยเฉพาะได้สนองพระราชด�าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก                      
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมที่ได้ด�าเนินมาแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ล้วนเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
ทุกคณะ ได้รับการปลูกฝังในการสร้างจิตส�านึกรักและหวงแหนทรัพยากรให้เห็น
คุณค่าของทรัพยากรตลอดจนรู้จักใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อให้มีทรัพยากร
ใช้อย่างยั่งยืนทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยจะได้สนองพระราชด�ารินี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  หลิมตระกูล
รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา 

ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
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สารจากผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม

กองศิ ลปวัฒนธรรมมี ความภาค ภูมิ ใ จที่ ไ ด ้ รั บมอบหมาย ให ้
สนองพระราชด�าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โดยเป็นผู้ประสานงานการด�าเนินงาน ระหว่างคณะทั้ง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบและกิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดย
ได้รับค�าปรึกษา และชี้แนะ การด�าเนินงานจาก รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชคือ คุณพรชัย จุฑามาศ และเลขานุการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
คือ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

รายงานผลการด�าเนนิงานโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเป็นการรวบรวม
ผลการด�าเนินงานการสนองพระราชด�าริของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองพระราชด�าริ 
๔๙ โครงการ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑,๔๑๑ คน งบประมาณที่ใช้ 
๘,๕๑๘,๙๕๒  (แปดล้านห้าแสนหนึง่หม่ืนแปดพนัเก้าร้อยห้าสบิสองบาทถ้วน) อนัเป็น
ผลงานจากทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนารวมถึง กองศิลปวัฒนธรรมด้วย

ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จาก ๙ คณะ ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่ได้ส่งข้อมูลผลการด�าเนินงานเพื่อรวบรวม เป็นรายงานฉบับนี้ ขอขอบคุณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี ผู้รับผิดชอบการสนองพระราชด�าริโครงการ
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพืชฯ ของกองศลิปวฒันธรรมตลอดจนเจ้าหน้าท่ี กองศลิปวัฒนธรรม
ผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดที่ท�าให้กิจกรรมทุกกิจกรรมส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม
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ค�าน�า

รายงานผลการด�าเนนิงานโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดท�าข้ึนเพ่ือรวบรวม
ผลการด�าเนินงานจาก ๙ คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม 
ซึง่เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการด�าเนนิงานอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืฯ ของมหาวทิยาลยั

รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วย พระราชกรณียกิจด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้ทรงเป็นผู้น�า
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สารจากอธิการบดีสารจาก
รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ สารจากผู้อ�านวยการ

กองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสนองพระ
ราชด�ารโิครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพืชฯของมทร.พระนคร รายงานผลการด�าเนนิงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯของมทร.พระนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผู้จัดท�าขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯทั้ง ๙ คณะ ตลอดจนบุคลากร 

กองศลิปวฒันธรรม และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทัง้หมดทีไ่ด้ร่วมแรงร่วมใจกันท�าให้กิจกรรม
ทุกกิจกรรมส�าเร็จ ลุล่วง และสามารถรวบรวมเป็นรายงานผลการด�าเนินงานเล่มนี้
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณค่ะ

คณะผู้จัดท�า
กองศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบัญ
  หน้า

อศิรวาทราชสดุดี ๓
ธ ทรงเป็นผู้น�าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย    ๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    ๕
สารจากอธิการบดี   ๗    
สารจากรองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์    ๘
สารจากผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม                      ๙
ค�าน�า    ๑๐ 
สารบัญ    ๑๑
ความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๒
กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ๑๕
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ๑๘ 
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช                                                                                                                                               

 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        ๒๕
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( อพ.สธ. – มทรพ. )  ๒๘  
รายงานผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชด�าริโดย                                   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) ๓๑
ภาพกิจกรรมการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓๙     
พื้นที่ด�าเนินงานแยกตามกิจกรรมของ อพ.สธ. ๘ กิจกรรม ๖๙   
คณะผู้จัดท�า    ๗๘   
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ความเป็นมาของ
โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
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โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืฯ มจีดุเริม่ต้นจากสายพระเนตร
อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ และสืบสานต่อโดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงพยายามปกปักยางนา
ในฤดรู้อนเกอืบทกุปี พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว เสด็จแปร

พระราชฐาน ไปประทับแรม ณ วังไกลกงัวล หวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ในระยะแรกเสด็จ พระราชด�าเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯ โดยรถยนต์ 
เมือ่เสดจ็ฯ ผ่านอ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีสองข้างทางมีต้นยางขนาด
ใหญ่ข้ึนอยู่มาก ทรงมีพระราชด�าริที่จะ สงวนป่าต้นยางนี้ไว้เป็นสวน
สาธารณะ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตาม
พระราชประสงค์ เพราะมีราษฎรเข้ามาท�าไร่ท�าสวนในบริเวณน้ันมาก 
จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้

พ.ศ. ๒๕๐๔ ป่าสาธิตทดลอง
เมื่อไม่สามารถด�าเนินการปกปักต้นยางนาที่อ�าเภอท่ายางได้ 

จงึทรง ทดลองปลูกต้นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางทีเ่ก็บจากต้นยางนา
ในเขตอ�าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต�าหนักเป่ียมสุข วงัไกลกังวล หัวหิน 
และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองใกล้พระต�าหนักเรือนต้น 
สวนจติรลดา พร้อมข้าราช- บรพิาร เมือ่วันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔ จ�านวน 
๑,๒๕๐ ต้นแม้ต้นยางที่ท่ายางสูญสิ้น แต่พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้นยัง
อนุรักษ์ไว้ได้ที่สวนจิตรลดา

ต่อมาทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้น�าพรรณไม้จากภาคต่างๆ 
ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับ สวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นที่ศึกษา
พรรณไม้ ของนิสิตนักศึกษาแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ

พ.ศ. ๒๕๒๘  ทรงใช้เทคโนโลยีเพาะเล้ียงเนือ้เย่ืออนรุกัษ์พชื
วันพืชมงคล ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัฯ พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดอาคารห้องปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือพชื
ทีโ่ครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และทรงมพีระราชกระแสให้อนุรกัษ์
ต้นขนุนหลังพระต�าหนัก ไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวังโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พ.ศ. ๒๕๒๙ ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย
โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ เพ่ือเตรียมการแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนหวายในอนาคต

พ.ศ. ๒๕๒๙ สวนพืชสมุนไพร
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากมีพระราชด�าริให้มีการอนุรักษ์พันธุ์

หวายแล้ว ยังได้จัดท�าสวนพืชสมุนไพรข้ึนในโครงการส่วนพระองค์ฯ  
สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวม พืชสมุนไพรมาปลูกเป็นแปลงสาธิต และ
รวบรวมข้อมลูสรรพคณุตลอดจนการน�าไปใช้ประโยชน์กบัท้ังให้มกีารศกึษา

การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน
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พ.ศ. ๒๕๓๕   
เริ่มต้นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�าริกับ
นายแก้วขวญั วชัโรทยั เลขาธกิารพระราชวงัและผูอ้�านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ 
สวนจติรลดา ให้อนรุกัษ์พืชพรรณของประเทศ และด�าเนนิการเป็นธนาคารพชืพรรณ
สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริฯ ได้เริ่มด�าเนินการและมีการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น

ในปี ๒๕๓๖ ส�าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท่ีเป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชว่า ควรอนุรักษ์พันธุ์ท่ีไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย และตามเกาะต่างๆ
มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร จึงน่าจะมีการส�ารวจพืชพรรณตามเกาะ
ด้วยทรงให้หาวิธีด�าเนินการให้มีข้อมูลที่จะได้รู้ว่าใครท�าอะไรเก่ียวกับพันธุกรรมพืช
ของหน่วยงานต่างๆให้สื่อถึงกันในระบบเดียวกันได้ จวบจนปัจจุบันโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มีหน่วยงานและสถานศึกษา ได้เข้าร่วมสนองพระราชด�าริ
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ได้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีคุณค่า
มหาศาลให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไป
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กิจกรรมในโครงการ

อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชฯ



รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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๕๖

กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

การด�าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประกอบ
ด้วย ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ดังนี้

๑ กรอบการเรยีนรูท้รพัยากร ประกอบด้วย ๓ กจิกรรม ดงันี้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเป้าหมายที่จะปกปักพ้ืนที่

ป่าธรรมชาติ นอกเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าใน
ศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษา
ป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย
ให้มีกระจายทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมท่ีด�าเนินการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม

ในพื้นที่ที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา เช่น จากการ
ท�าอ่างเกบ็น�า้ ท�าถนน การพฒันาเปลีย่นแปลงจากป่าธรรมชาตเิป็นพืน้ที่
เกษตรกรรม หรอืการท�าโรงงานอุตสาหกรรม การจดัท�าบ้านจดัสรร ฯลฯ 
ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหล่าน้ันจะสูญไป การน้ีได้ส่งเจ้าหน้าท่ีและอาสา
สมัคร ออกส�ารวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด กิ่ง ต้น เป็นการด�าเนินการ
นอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในทุก เขตพรรณพฤกษชาติ

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม

พืช โดยการน�าพันธุกรรมไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย ในศูนย์การ
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ 
ในพืน้ทีศ่นูย์วจิยัและสถานทีดลองของกรมวชิาการเกษตร พืน้ทีท่ีจั่งหวดั
หรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริอพ.สธ. มีการด�าเนิน
การรับ- ส่งพันธกุรรมพืชไปตามพืน้ทีอ่นรุกัษ์พืน้ทีข่องอพ.สธ.ตามทีต่่างๆ   
มีการแลกเปลี่ยนและฝากเพาะขยายพันธุ์   ดูแลรักษา  ทดลองปลูกโดย

เจ้าหน้าที่  อพ.สธ.ตามศูนย์และพื้นที่ต่างๆ ของอพ.สธ.

๒ กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย กจิกรรมที ่๔-๖ ดงันี้

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช 

ที่ส�ารวจเก็บรวบรวมมาปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพ
ธรรมชาต ิแปลงทดลอง ในด้านสณัฐานวทิยา ชวีวทิยา สรรีวทิยา การปลกู

เลีย้ง การเขตกรรม ส�าหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ 

องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษา
คณุสมบตั ิคณุภาพ ในแต่ละสายต้น ในด้านการด�าเนนิงานวจิยัในกจิกรรม
ที ่๔ นี ้เป็นการด�าเนินงานโดยความร่วมมอืของเจ้าหน้าทีน่กัวจัิยของอพ.
สธ.และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด�ารใินโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หรือนักวิจัยในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ในหน่วยงานที่
เข้าร่วมสนองพระราชด�าริ

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

พระราชทานแนวทาง “การท�าศนูย์ข้อมลูพนัธุกรรมพชื โดยมคีอมพวิเตอร์ 
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นั้นควรให้มีโปรแกรมท่ีสามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพ
สีได้เพื่อสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า จะเห็นได้ว่าในขณะนั้น โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ทางด้านการจัดการภาพน้ัน ยงัท�าได้ล�าบาก โครงการอนุรกัษ์
พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิได้จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูพนัธกุรรม
พืช สวนจิตรลดา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเสด็จเปิดอาคารธนาคารข้อมูลพันธุกรรมพืช ในวันพืชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ โครงการอนรุกัษ์พันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ฯ 
กบักรมป่าไม้ ได้จดัท�า งานฐานข้อมลูพรรณไม้แห้ง และทรงพระราชทาน
ให้ด�าเนินการท�าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง บันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
บันทกึลงแผ่น Photo CD และเมือ่แล้วเสรจ็ให้ท�าส�าเนาให้หน่วยงานนัน้ ๆ  

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชเป็นกิจกรรมท่ีน�าข้อมูลจาก

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ได้จากการศึกษา ประเมิน การส�ารวจเก็บ
รวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีน�ามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษา
และวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต 
โดยเป็นการวางแผนระยะยาว ๓๐ ปี ๕๐ ปี ว่าจะมีพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ 
ทีต้่องการของช่วงเวลา เป็นการพฒันาคาดการณ์ล่วงหน้าซึง่เมือ่ได้แผน
พัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด จะน�าทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทาน
ให้กับหน่วยงานที่มีหน่วยงานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น 
กรมวิชาการเกษตร ศนูย์บรกิารการพฒันาขยายพนัธุไ์ม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ฯลฯ 

๓ กรอบการสร้างจิตส�านึก ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๗ 

– ๘ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตส�านึก ให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้

เข้าใจถึงความส�าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน 
รู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส�าคัญต่อการจัดการ 
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชด�าริ

ให้ด�าเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความ
งดงาม เกิดความปิติที่จะท�าการอนุรักษ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานพิพิธภัณฑ์พืช (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยา, งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และการฝึก
เรียนรู้ทรัพยากรทะเลเป็นต้น) เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส�านึกด้าน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็น

คุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดส�านึกในการอนุรักษ์
พรรณพืชต่อไป

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
กิ จกรรมพิ เศษสนับสนุนการอนุ รั กษ ์พันธุ กรรมพืช 

เป็นกจิกรรมทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่ด�าเนนิการสนบัสนนุ นอกจากกจิกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช ส�ารวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและสร้างจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 



รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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๕๖

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๑. เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อ�านวยการ ประธานกรรมการ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ

๒. ฯพณฯ อ�าพล เสนาณรงค์ กรรมการที่ปรึกษา

๓. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการที่ปรึกษา 

๔. รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ รองประธานกรรมการ  

(นายพรชัย จุฑามาศ) 

๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กรรมการ 

๖. ผู้อ�านวยการสานักงบประมาณ กรรมการ 

๗. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ 

๘. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ 

๙. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรรมการ 

๑๐. ผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 

๑๑. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

๑๒. ผู้อ�านวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 

๑๓. ผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กรรมการ 

๑๔. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยพระราชานุญาต 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๘๔/๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ 
เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ประสบความสาเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ และให้

เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิรูประบบราชการ การนี้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริฯ ดังต่อไปนี้ 
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๑๕. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 

๑๖. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ 

๑๗. อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ 

๑๘. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการ 

๑๙. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 

๒๐. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 

๒๑. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ 

๒๒. อธิบดีกรมประมง กรรมการ 

๒๓. อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 

๒๔. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ 

๒๕. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรรมการ 

๒๖. อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ 

๒๗. อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า กรรมการ 

๒๘. อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล กรรมการ

๒๙. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 

๓๐. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรรมการ 

๓๑. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 

๓๒. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

๓๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ 

๓๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

๓๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 



สนองพระราชด�าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองศิลปวัฒนธรรม 21

๓๖. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ 

๓๗. เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย กรรมการ 

๓๘. เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ 

๓๙. ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการ 

๔๐. ผู้อ�านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กรรมการ 

๔๑. ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการ 

๔๒. ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ 

๔๓. ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 

๔๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

๔๕. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 

๔๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ 

๔๗. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

๔๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ 

๔๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 

๕๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 

๕๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการ 

๕๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

๕๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 

๕๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

๕๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 

๕๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

๕๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กรรมการ 

๕๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 
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๕๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กรรมการ 

๖๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

๖๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 

๖๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 

๖๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 

๖๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

๖๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ 

๖๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 

๖๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ 

๖๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๖๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กรรมการ 

๗๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ 

๗๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 

๗๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 

๗๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 

๗๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 

๗๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ 

๗๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 

๗๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการ 

๗๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
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๗๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 

๘๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ 

๘๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการ 

๘๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ 

๘๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ 

๘๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการ 

๘๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรรมการ 

๘๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรรมการ 

๘๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ 

๘๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 

๘๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการ 

๙๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรรมการ 

๙๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการ 

๙๒. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรรมการ 

๙๓. ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรรมการ 

๙๔. ผู้อ�านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการ 

๙๕. ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องค์การมหาชน) กรรมการ 

๙๖. ผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรรมการ 

๙๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 

๙๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กรรมการ 

๙๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กรรมการ 
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หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อ�านวยการ สนับสนุนให้การด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                 

                                                  (นายแก้วขวัญ วัชโรทัย) 
                                                   เลขาธิการพระราชวัง

๑๐๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ 

๑๐๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ 

๑๐๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กรรมการ 

๑๐๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กรรมการ 

๑๐๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรรมการ 

๑๐๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กรรมการ 

๑๐๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 

๑๐๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กรรมการ 

๑๐๘. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

๑๐๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 

๑๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการ 

๑๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ 

๑๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ 

๑๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 

๑๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรรมการ 

๑๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ 

๑๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 

๑๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๑๘. ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการ 

๑๑๙. รองหัวหน้าส�านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรรมการและเลขานุการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ฝ่ายวิชาการ 

(ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
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ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ
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28

๕๖

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
( อพ.สธ. – มทรพ. )
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รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ
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๕๖
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รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด�าริโดย 

มทร.พระนคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)



รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ
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๕๖

รายงานผลการด�าเนินงาน
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 สนองพระราชด�าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจ�าปี ๒๕๕๖
 (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)

๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
สรุปงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ไม่มีงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
สรุปงานในกิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ไม่มีงานในกิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
 กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สรุปงานในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ไม่มีงานในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
๒. กรอบการใช้ประโยชน์
 กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

สรุปงานในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
 ๑. จ�านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
 จ�านวน  ๔ หน่วยงาน ซึ่งแยกออกเป็น ๓ คณะและ ๑ สถาบัน ดังตาราง
 ๒. จ�านวนโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชทั้งสิ้น  ๒๕  โครงการ ดังตาราง
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินงาน งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๑.การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะเดื่อ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๒๘,๐๐๐  
(งบรายได้)

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล
โครงสร้างทางโมเลกุลของสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพชนดิใหม่ทีม่ีประโยชน์ทางการ
แพทย์และสาธารณสุขและเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทยซึ่งจะน�าไปสู่
การผลติเชงิอตุสาหกรรมและเชงิพาณชิย์ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒.กระบวนการเชิงภาพที่เหมาะสม
ส�าหรับการศกึษาเมลด็ข้าวเปลอืก:การ
จ�าแนกสายพันธุ์และการตรวจสอบ
ความผิดปกติของเมล็ดข้าว

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๒๐,๐๐๐ 
 (งบรายได้)

ได ้น�าไปเผยแพร่ในงาน การประชุม
วชิาการนานาชาตมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๔ และการประชุม
วชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งที่ ๕

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๓.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
จากตะไคร้

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระดับอ�าเภอ 
จังหวัดเพชรบุรี

๒๙๑,๘๐๐ น�าผลงานแปรรูปผืนผ้าใยตะไคร้เป็น
ผลติภณัฑ์สิง่ทอทีส่ามารถท�า เป็นผลติภณัฑ์
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หมวก และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๔.การพิมพ์สีธรรมชาติ
จากเปลือกลูกจากแห้ง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๔๖,๐๐๐ การพิมพ์กั้นสีแบบเติมสี โดยใช้สีที่เติม 
คือ สีขมิ้นสามารถเข้าได้ดีกับสารก้ันสีๆ
ของขมิ้นสามารถติดบนผ้าไหมได้ดี ท�าให้
ลวดลายของสีเข้มและคมชัด มีผลความ
คงทนต่อการซกัล้าง ขดัถอูยูใ่นระดบัด-ีดมีาก

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๕.การพัฒนาสารกั้นสีจากแป้งที่ได้จาก
หัวบอนเพื่อใช้ในการพิมพ์ย้อมผ้า
แบบรีซิสต์

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย     
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

๔๐๐,๐๐๐ สามารถน�าไปขยายผลโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีกระท�าเป็นโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่กลุ ่มผู ้สนใจ ผู ้ผลิตและ
นักศกึษา ณ ศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๖.การพัฒนาหม้อนึ่งแรงดันเพื่อสกัดสี
และย้อมสีธรรมชาติ

โรงเรียนบ้านยางน�้ากลัด
ใต้ อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี

๔๑๑,๘๐๐ ระดับความพึงพอใจในเน้ือหาหลักสูตร 
ระยะเวลา และช่วงเวลาการอบรมอยู่ใน
ระดับดี ส่วนความพึงพอใจด้านการน�า
ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ วทิยากร และความ
คุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๗.การพัฒนาและแปรรูป
เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบการ
แต่งกายจากผ้าทอกะเหรี่ยง

โรงเรียนบ้านยางน�้ากลัด
ใต้ อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี

๓๓๑,๙๐๐ จะน�าไปเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยวธีิการสอนเชงิปฏบัิตกิาร ณโรงเรียน
บ้านยางน�า้กลดัใต้ จงัหวัดเพชรบรีุ ก็ได้รับ
การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างคุ้ม
ค่าและเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ 
เพื่อผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๘.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
โดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
แนวคิดการออกแบบแฟชั่นเพื่อพัฒนา
อาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อ�าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร

๔๑๑,๘๐๐ เพื่อให้กลุ่มชุมชนน�าองค์ความรู้ท่ีได้รับไป
ต่อยอดในการผลิตสินค้าในกลุ่มเส้ือผ้า 
และเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้ารวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมอาชีพเดิมและใหม่ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าขาวม้า และ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาสวมเสื้อผ้าที่
ผลิตจากผ้าขาวม้า

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๙.พัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อย
ไทย-จีนเพื่อสู่ประชาคมอาเซียนกรณี
ศึกษาชาวไททรงด�ากับชาวจ้วงกวางสี

ชนกลุ่มน้อยไททรงด�า ๓๐๐,๐๐๐ ได้ศึกษาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ ่มน้อย
ไทย-จีน ได้พัฒนาและบูรณาการเสื้อผ้า
ชนกลุ่มน้อยไทย-จีน และสามารถน�าไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย
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๕๖
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินงาน งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๐.การควบคุมการย้อมสีธรรมชาติ
และพัฒนาประยุกต์กับลายทอ
กะเหรี่ยง

กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง ๒๒๕,๐๐๐ งานเป็น ๒ ส่วนคือการควบคุมการย้อม
สีธรรมชาติพบว่ามีสภาวะการย้อมสีส่ง
ผลต่อเฉดสีของธรรมชาติ การประยุกต์
สีธรรมชาติเข้ากับลายทอกะเหรี่ยงพบว่า 
ผ้าทอทีไ่ด้มรีปูแบบทีทั่นสมยั มคีวามหลาก
หลายสามารถน�าไปท�าผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ต่างๆได้อย่างดี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๑.การศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณ
ของชนชาติลาวครั่งบ้านโคกหม้อ 
จังหวัดอุทัยธานี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

๔๖,๐๐๐ น�าผลงานแปรรูปผืนผ้าใยตะไคร้เป็น
ผลติภณัฑ์สิง่ทอทีส่ามารถท�า เป็นผลติภณัฑ์
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หมวก และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ และท�าการถ่ายทอด
เทคโนโลยสีูช่มุชน ณ วทิยาลยัสารพดัช่าง 
จังหวัดเพชรบุรี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๒.การออกแบบและพัฒนาเสื้อผ้า
จากผ้าทอพื้นเมืองไททรงด�า 
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ๔๖,๐๐๐ ครั้งนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้เกดิประโยชน์เชงิพาณชิย์และสาธารณะ
และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�าหรับสตรี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๓.การออกแบบลวดลายผ้าทอ
ร่วมสมัยเพื่อการประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอชุมชนทอผ้า
วัดไผ่หูช้าง อ�าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม

ชุมชนทอผ้าวัดไผ่หูช้าง 
อ�าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม

๔๖,๐๐๐ ได ้น�าไปท�าการเรียนการสอน และ
การท�าโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิง
ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น กลุ่มชนผู้สนใจทีมีการ
ท�าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มผลิตภาครัฐและ
เอกชนหรือบุคคลทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๔.การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
บุรุษ สตรี โดยใช้ผ้ากาบบัวเอกลักษณ์
หัตถกรรมสิ่งทอพื้นถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านปะอาว 
จังหวัดอุบลราชธานี

๔๖,๐๐๐ เป ็ นการน� าผ ้ ากาบ บัวของจั งหวั ด
อุบลราชธานี น�าไปออกแบบเป็นเส้ือผ้า
ให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยการน�า
ผ้าทีม่เีอกลกัษณ์ของท้องถิน่มาสร้างมลูค่า
เพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งท�าให้ผู้ที่สนใจ น�าไป
ประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและครอบครัวได้

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๕.การศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทน
ไม้จากเส้นใยพืชมะละกอเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภายในบ้าน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๘๘,๐๐๐ จากเส้นใยมะละกอที่ได้ท�าการพัฒนาข้ึน
มาสร้างผลิตภัณฑ์ทั้ง๓อย่างคือนาฬิกา
แขวนผนัง ชั้นวางของติดผนัง และโคม
ไฟตั้งโต๊ะ ท้ัง๓อย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๑๖.การศึกษาและพัฒนาแผ่นวีเนียร์
จากขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่ง
เครื่องเรือนในที่พักอาศัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๒๕,๐๐๐ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาการ
ตกแต่งเครือ่งเรอืนในทีพ่กัอาศยั ซึง่ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๑๗.การผลิตกระดาษสา
จากกากพลังงานมูลช้างกับผลไม้ทาง
เศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ 
กรณีศึกษา การเปรียบเทียบกระดาษ
มูลช้างโดยใช้กระดาษสา
และกระดาษสับปะรด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๘๐,๓๖๒ เพิ่อศึกษาน�าข้อมูลที่ได้เป็นพื้นฐานใน
การน�าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพือ่เสนอแนะการผลติกระดาษสาจากกาก
พลังงานมูลช้างที่เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๑๘.การศึกษาปัจจัยในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา การใช้สีและวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงประโยชน์ใช้สอย 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๙๐,๐๐๐ เพือ่สือ่ถงึเอกลกัษณ์ของสนิค้าด้านในของ
บรรจภุณัฑ์ทีอ่งิแนวคดิด้านการอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อมที่สามารถสื่อสารไปสู่ผู ้บริโภค
ได้มากที่สุด
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินงาน งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๑๙.การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
เครื่องจักสานเพื่อสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมตกแต่งบ้านจาก
เศษกากกาแฟเหลือทิ้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๘๑,๒๐๐ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแตง่บา้น
จากเศษกากกาแฟเหลือทิ้งและสร้างราย
ได้ให้กับสมาชิกในชุมชน

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๐.การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกระบวนการผลิตของตกแต่งบ้าน
จากวัชพืชเถาวัลย์และต้นไมยราบยักษ์

กลุ่มหมู่บ้านแปรรูปเพื่อ
การผลิตบ้านหนองคีม                
อ�าเภอประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี

๒๘๐,๐๐๐ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้านจากกระบวนการผลติ
จากวัชพืชเถาวัลย์และต้นไมยราบยักษ์ 
เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกในชุมชน

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๑.การศึกษาแนวทางงานวิจัย 
เรื่อง การทดสอบการพิมพ์พื้นนูนบน
กระดาษหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
การใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๘๘,๐๐๐ การติดของหมึกและติดภาพได้ครบถ้วน
มากว่ากระดาษสา การข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์
สามารถขึ้นได้ทุกรูปแบบแต่ต้องมีการติด
กระดาษแข็งเพื่อสร้างความแข็งแรงใน
การขึ้นรูป

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๒๒.การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกระบวนการผลิตของตกแต่ง
เพื่อลดกลิ่นอับชื้นภายในบ้าน
จากผงถ่านไม้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาสารภี    
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๒๘๐,๐๐๐ สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งเพื่อลดกล่ินอับชื้นภายในบ้าน
จากผงถ่านไม้ เกิดการจ้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๓.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ส่วนเหลือใช้และส่วนบกพร่อง
จากการปลูกของต้นและผลเผือกหอม
ชุมชนอ�าเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี 
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี

กลุ่มชุมชนต�าบลโคกใหญ่ 
ต�าบลหรเทพ ต�าบลตลาด
น้อย อ�าเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

๓๗๑,๘๐๐ ระยะเวลาด�าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผลการ
ด�าเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�า
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกเชิงพาณิชย์
และการท�าแผนธุรกจิ เป็นการสร้างความ
เข้มแข็ง ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
อีกแนวทางหนึ่ง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน   

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๔.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปัง
จากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตผลทางการเกษตรโครงการใหม่
ต่อเนื่อง ๒ ปี

กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้าน
ห้วยทรายใต้ ต�าบลชะอ�า                 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

๒๙๑,๘๐๐ ระยะเวลาด�าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ผลการด�าเนนิ
งานเพื่อศึกษากระบวนการผลิต ศึกษา
อายุการเก็บรักษาขนมปังและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู ่ชุมชนเพื่อเพ่ิมคุณค่าทาง
โภชนาการและเพิ่มมูลค่าตาลสุกให้น�าไป
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๕.โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่ม
น�้าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดวง
เรือง อ�าเภออัมพวา
และอ�าเภอเมือง                           
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๗๐,๐๐๐
(งบรายได้)

ระยะเวลาด�าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ผลการด�าเนนิ
งานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนา
รูปแบบใหม่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท�าอาหารจากน�้าตาลมะพร้าวแก่ชุมชน 
เพื่อจัดท�าแผนธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย 36 
คนประเมินความเหมาะสมการฝึกอบรม 
ระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ 

รวม ๒๕ โครงการ                                                                                                         งบประมาณที่ใช้  ๕,๗๙๖,๔๖๒.๐๐ บาท



รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

36

๕๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินงาน งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

กองศิลปวัฒนธรรม ๑.โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

๔๕,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๓๗ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓๒,๔๓๐บาท
- มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อย
ละ ๙๐.๑๐

รวม ๑ โครงการ                                                                                                                  งบประมาณที่ใช้   ๓๒,๔๓๐ บาท

กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
สรุปงานในกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชไม่มีงานในกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

๓. กรอบการสร้างจิตส�านึก
กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สรปุงานในกจิกรรมสร้างจิตส�านกึในการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืชไม่มงีานในกิจกรรมสร้างจติส�านึกในการอนรุกัษ์พันธกุรรมพชื
กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สรุปงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. จ�านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

              จ�านวน ๙ หน่วยงาน ซึ่งแยกออกเป็น ๗ คณะ๑ สถาบัน และ ๑ กอง ดังตาราง

๒. จ�านวนโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
               ทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ดังตาราง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินงาน งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์

๑.โครงการสอนวิชาวิชาการย้อมสี
สิ่งทอ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
สาขาออกแบบแฟชั่นฯ

ไม่ใช้งบประมาณ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์

๒.โครงงานพิเศษสาขาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขา 
วิทยาศาสตร์การอาหารฯ

ไม่ใช้งบประมาณ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์

๓.โครงการสอนวิชา การร้อยมาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
สาขาบริหารธุรกิจคหกรรม

ไม่ใช้งบประมาณ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์

๔.โครงการสอนวิชา ออกแบบวัสดุ
งานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
สาขาบริหารธุรกิจคหกรรม

ไม่ใช้งบประมาณ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
สรุปงานในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

๑. จ�านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
 จ�านวน ๑ หน่วยงาน ดังตาราง

๒. จ�านวนโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชทั้งสิ้น  ๑ โครงการ ดังตาราง
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินงาน งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์

๕.อนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานดอกไม้ จังหวัดนครปฐม ๑๗๐,๐๐๐ โครงการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งาน
ดอกไม้ด�าเนินการจัดโครงการระหว่างวัน
ที่ ๑-๓ มี.ค.๕๖ ณ ห้องประชุมโชติเวช
จังหวัดนครปฐม มีกลุ ่มเป้าหมายผู้เข้า
ร่วมโครงการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์จากทุกชั้นปี 
จ�านวน ๕๐ คน มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๖๐

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

๖.โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตส�านึก
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. คลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

๒๐,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๕๕ คน 
- ใช้งบประมาณรายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
  ร้อยละ ๙๘.๒๐

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๗.โครงการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ไม่ใช้งบประมาณ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๘.โครงการปลูกจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์และเพิ่มปริมาณพันธุ์พืช

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม

๑๑๔,๘๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๑๐๕ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๑๑๔,๘๐๐ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
  ร้อยละ ๙๕.๘๐                     

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๙.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ผลิตหัวเชื่อจุลินทรีย์เพื่อบ�าบัดน�้าเสีย
ในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบางไผ่ 
จังหวัดนนทบุรี

๑๘๐,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๔๘ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดนิ ๑๐๘,๗๓๑.๔๐บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
  ร้อยละ ๙๒.๑๓

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๑๐.โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติ
การ“การพัฒนาวัสดุการเกษตรและ
วัสดุเหลือใช้เพื่อการบ�าบัดน�้าเสีย”

ชุมชนบ้านบางม่วง 
จังหวัดนนทบุรี

๘๐,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๔๐ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดนิ ๗๘,๔๙๔.๖๓ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
  ร้อยละ ๘๙.๕๕

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๑๑.โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี จากวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์”

ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา
และชุมชนข้างธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 
เขตบางซื่อ กทม.

๘๐,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๔๒ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
  ๗๘,๙๓๓.๑๒ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
  ร้อยละ ๙๔.๖๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๒.โครงการศึกษาและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ครั้งที่๔

ณ พื้นที่ แปลง ๙๐๕ 
อ�าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

๑๘๕,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๒๑๐ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๑๗๙,๓๐๐บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
  ร้อยละ ๙๓.๓๖

คณะศิลปศาสตร์ ๑๓.โครงการปลูกต้นไม้ชายเลนเพื่อ
อนุรักษ์ทะเลไทย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ป่าชายเลน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

๔๒,๓๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๕๐ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๔๒,๓๐๐ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
  ร้อยละ ๙๑.๖๐

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๔.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้า
หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
วัดนาก่วมใต้ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง

๓๐๐,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๑๒๒ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน๒๑๙,๖๑๕ บาท
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                         
  ร้อยละ ๙๓.๙๐

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๕.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ

ณ พิพิธภัณฑ์ไทยพวน 
อ�าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี

๑๐๐,๐๐๐ - จ�านวนผู้เข้าร่วม ๕๐ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดนิ ๗๓,๙๘๕.๐๐ บาท 
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
  ร้อยละ ๙๓.๐๒
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๕๖
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินงาน งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๑๖.โครงการฝึกอบรมและสร้าง
จิตส�านึกในการด�ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และศิลปาชีพภาคกลาง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๕๑,๐๐๐ - ด�าเนินจัดโครงการวันที่ ๒๓-๒๕ 
  ก.พ. ๒๕๕๖     
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๑๑๔ คน  
- ใช้งบประมาณแผ่นดนิ๑๔๔,๙๐๙.๐๐ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
  ร้อยละ ๙๒.๙๘

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

๑๗.โครงการสร้างจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดนครราชสีมา ๑๐๐,๐๐๐ - ด�าเนินจัดโครงการวันที่ ๘-๑๐ ธ.ค. 
  ๒๕๕๕
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๔๖ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดนิ ๙๙,๙๖๘.๐๐ บาท
- มีความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๔.๘๘                             
  ร้อยละ ๙๗.๖๐

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๘.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยก
ระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม

๒๗๖,๓๐๐ - ด�าเนินจัดโครงการวันที่ ๑๓-๑๙
  มี.ค. ๒๕๕๖
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๒๗๕,๕๓๓ บาท
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                      
  ร้อยละ ๙๑.๘๐

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๙.โครงการอาหารพื้นบ้านจังหวัด
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ปีที่๒)ภายใต้โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มน�้าพริกผู้สูงอายุกลุ่ม
ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
จังหวัดเพชรบุรี

๓๒๕,๐๐๐ - ด�าเนินจัดโครงการวันที่ ๒๔-๒๙ ธ.ค. 
  ๒๕๕๕  และวันที่ ๑๑ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๖
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓๒๔,๙๙๓ บาท
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  ร้อยละ๙๑.๔๐

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๐.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

กลุ่มชุมชนและ/หรือสถาน
ประกอบการของจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง

๓๐๐,๐๐๐ - จัดโครงการวันที่ ๒๒ ก.พ. - ๓ 
  มี.ค.๒๕๕๖
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๙๘ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๒๙๗,๒๐๘ บาท
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ร้อยละ๙๑.๖๐

กองศิลปวัฒนธรรม ๒๑.โครงการปลูกต้นไม้ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ 
อ�าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

๔๕,๖๖๐ - ด�าเนินจัดโครงการวันที่ ๙-๑๑ 
  ส.ค. ๒๕๕๖
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓๗,๖๘๐ บาท
- มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น      
  เฉลี่ย ๔.๕๐ บรรลุตามวัตถุประสงค์              
  ร้อยละ ๙๓.๐๐

กองศิลปวัฒนธรรม ๒๒.โครงการรักษาดูแลและปรับปรุง
ต้นไม้ในแปลง  ๙๐๕

ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ 
อ�าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

๑๒๐,๐๐๐ -ด�าเนินการวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๔๒ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน
  ๑๑๔,๕๒๔.๗๕ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
  ร้อยละ ๙๓.๘๐

กองศิลปวัฒนธรรม ๒๓.โครงการสนองพระราชด�าริชมรม
นักชีววิทยา อพ.สธ.

ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี

๑๐๐,๐๐๐ - ด�าเนินการวันที่ ๒๘ ก.พ.-๓ มี.ค. ๒๕๕๖
- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๔๐ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๙๐,๔๕๑.๙๖ บาท
- โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
  ร้อยละ ๙๐.๒

รวม ๒๓ โครงการ                                                                                                           งบประมาณที่ใช้ ๒,๖๙๐,๐๖๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๔๑๑ คน                                                            งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  ๘,๕๑๘,๙๕๒.๐๐ บาท
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๕๖

โครงการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานดอกไม้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สถานที่ ณ จ.นครปฐม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานดอกไม้แก่นักศึกษาจ�านวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑-๓มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชมุโชตเิวช คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และ จงัหวดั นครปฐม จ.นครปฐม ในการเข้าร่วมโครงการครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อได้ฝึกทักษะวิชาชีพ ส�าหรับนักศึกษาด้านประสบการณ์ตรง สถานการณ์จริงในความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ 
ศิลปะงานดอกไม้ พร้อมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิแผ่นดิน

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ระดับความส�าเร็จ มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๖๐  

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของ คนไทย

๒. เพื่อเก็บรวบรวมผลงาน คลังความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ เอกลักษณ์ทรงคุณค่าภูมิแผ่นดิน
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ผลงานทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
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๕๖

โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตส�านึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สถานที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ต�าบลคลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ด�าเนนิโครงการเมือ่วนัที ่๒๕มกราคม ๒๕๕๖เป็นโครงการเพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ การด�าเนนิงานด้านการบรหิารจัดการในการ
ปกปักรักษาพันธุกรรมพืช นอกจากนี้ยังมีการสร้างจิตส�านึก เพื่อให้เยาวชน นักศึกษา ได้มีความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้และการอนุรักษ์ จนตระหนัก
ถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ทางคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ได้เล็งเห็นว่า ยังมีพื้นท่ีป่า
อีกหลายแห่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ยังขาดการดูแล ฟื้นฟู และถูกท�าลาย จึงจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษามีจิตส�านึกและรู้จักหวงแหนผืนแผ่นดิน
ไทยอีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาออกไป เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๕ คน 
- ใช้งบประมาณรายได้ของ มหาวิทยาลัย ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ระดับความส�าเร็จ  มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  ร้อยละ ๙๘.๒๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ
๒. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ
๓. เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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๕๖

โครงการปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณพืชพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม      
ด�าเนินโครงการเมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นโครงการปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณพืชพันธุ์ไม้ไทยถือเป็นมรดกอัน

ล�้าค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์ และท�านุบ�ารุงส่งเสริมให้คงอยู่ตลอดไปเพราะนอกจากจะให้ประโยชน์แก่ทุก ๆ ชีวิตบนพื้นโลกแล้ว ยังคงรักษาสภาวะ
สมดุลของโลกให้คงอยู่ต่อไป แต่ปัจจุบันยังพบว่าคนยุคใหม่ยังขาดความรู้ ความสนใจในพันธุ์พืชน้อยมาก ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างการยอมรับจะช่วยสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณพืชพันธุ์ไม้ไทยให้คงอยู่ตลอดไป  

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๕ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๑๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท
- ระดับความส�าเร็จ มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๕.๘๐         

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในเรื่องพืชพันธุ์ไม้ไทย 
๒. เพื่อกระตุ้นเตือน และปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย

๓. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ไทยให้มีปริมาณมากขึ้น 
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการท�างานเป็นหมู่คณะและสร้างประโยชน์ต่อสังคม
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๕๖

โครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๔
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่  พื้นที่แปลง 905 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ�าเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๔  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดขึ้น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ

ระยะที่ ๒ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้นงานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีความเห็นว่าควร
ด�าเนินการตามโครงการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในอันท่ีจะมุ่งส่งเสริม
สร้างจิตส�านึกให้รักษาป่าและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของไทย ต่อไปในภายภาคหน้า

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๑๐ คน  ( รวม ๒ ระยะ )
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๑๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท
- ระดับความส�าเร็จ  มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  ร้อยละ ๙๓.๓๖

วัตถุประสงค์
๑.  ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของไทยและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๒.  ให้เกิดความรักและหวงแหนพืชพันธุ์ธรรมชาติของไทย
๓.  ปลูกฝังจิตส�านึกให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของพันธุกรรมพืชของไทย
๔.  สามารถน�าประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปบูรณาการในวิชาชีพที่ศึกษาอยู่ได้
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๕๖

โครงการปลูกต้นไม้ชายเลนเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย
คณะศิลปศาสตร์

สถานที่ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
 โครงการปลูกต้นไม้ชายเลนเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย ด�าเนินการจัดขึ้นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษามาบรรจบครบรอบ ๘๕ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ รู้สึกซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองแนวพระราชด�าริ หลายอย่าง โดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
จึงเห็นสมควรจัดโครงการปลูกต้นไม้ชายเลนเพ่ืออนุรักษ์ทะเลไทยเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และให้การศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างให้
พสกนิกรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยังประโยชน์ของมหาชน  อย่างยั่งยืน และเป็นกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ 
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท
- ระดับความส�าเร็จ  มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  ร้อยละ ๙๑.๖๐

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๕๖
๒.  เพือ่สร้างจิตส�านกึความรบัผดิชอบของพสกนิกรในการครองตนเป็นคนด ีเจรญิตามรอยเบือ้ง  พระยคุลบาทน้อมน�าไปประพฤติปฏบิติั
    อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓.  เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๔.  เพื่อให้นักศึกษาน�าความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมกลับมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาของ  ตนเอง
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๕๖

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สถานที่ ณ ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดนาก่วมใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด�าเนินการโครงการฝึกอบรม วันที่ ๒๑-๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๖ ณ ที่ท�าการชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดนาก่วมใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง มีผู้ร่วมฝึกอบรมจ�านวน ๑๒๒ คน ทั้งนี้เพื่อตระหนักถึง
ความส�าคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนและการแก้ปัญหา มีแนวคิดในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการ
สร้างอาชพีและพัฒนารปูแบบและคณุภาพอนัเป็นการสนองความต้องการของสงัคมให้ได้รบัความรูแ้ละเพิม่พนูความสามารถในการพฒันาผลติภัณฑ์
ของชุมชนให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของกลุ่มชุมชนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจซึ่งจะท�าให้
การด�าเนินธุรกิจชุมชนมีความยั่งยืน

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๒๒ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๒๑๙,๖๑๕  บาท
- ระดับความส�าเร็จ มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๙๓.๙๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนอันเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเหมาะสม
๓. เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็ง
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๕๖

โครงการฝึกอบรมและสร้างจิตส�านึกในการด�ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สถานที่  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการฝึกอบรมและสร้างจิตส�านึกในการด�ารงชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ด�าเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๖ เศรษฐกิจพอเพียง เป ็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด�ารงอยู ่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เพ่ือให ้ด�าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การปลูกฝังและปลูกจิตส�านึก
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเพื่อสามารถน�าไปปฏิบัติได้ตามแนวทางพระราชด�าริ ย่อมท�าให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างราบรื่น สงบสุข 
เพราะมีความพอดี พอเพียงในตัวตน

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๔ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๑๔๔,๙๐๙ บาท
- ระดับความส�าเร็จ มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๙๘

วัตถุประสงค์
๑. ให้นักศึกษาเห็นถึงความส�าคัญในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติตนเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม



สนองพระราชด�าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองศิลปวัฒนธรรม 53



รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

54

๕๖

โครงการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถานที่  ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ด�าเนินโครงการวันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นโครงการต่อเนื่องของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษา
และบุคลากรของทางคณะมีจิตส�านึกในการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม เพื่อตระหนักและหวงแหน ทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งโครงการ
ในปีนี้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ๔๖ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๙๙,๙๖๘.๐๐ บาท
- ระดับความส�าเร็จ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๗.๖๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของทางคณะได้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์พันธุกรรมพืชและเป็นการ 

 สนองพระราชด�าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพ่ือเป็นการปลกูสร้างจิตส�านกึให้กบันกัศกึษาและบคุลากรของทางคณะในการอนรุกัษ์พชืพรรณ ทีเ่กดิขึน้ด้วยความรกั ความหวงแหน
 และกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน
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๕๖

โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง ๙๐๕
กองศิลปวัฒนธรรม

สถานที่ ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี
กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ ในแปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี

แก่นักศึกษาจ�านวน ๔๒ คน เมื่อวันท่ี ๑๔-๑๖ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จ.กาญจนบุรี ในการเข้าร่วมโครงการครั้งน้ี
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจถึงความส�าคัญ
และการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกทั้งมหาวิทยาลัย
มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ในการปลูกป่าถาวรในพื้นที่แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี และได้ด�าเนินการปลูก
ป่าเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงส�ารวจและลงมือปฏิบัติในการดูแลและปรับปรุงต้นไม้ด้วยตนเอง เพ่ือก่อ
ให้เกิดจิตส�านึกในการรักษาและหวงแหนป่าไม้ และท่ีส�าคัญเพื่อให้ต้นไม้ท่ีปลูกไว้เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นป่าถาวร
อย่างแท้จริง

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ๔๒ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๑๑๔,๕๒๔.๗๕ บาท
- ระดับความส�าเร็จ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๓.๘๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการดูแลรักษา ปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเองและได้เห็น 
 ความส�าคัญของป่าไม้ต่อสิ่งมีชีวิตในโลก
๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในมทร.พระนคร และ อพ.สธ. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
 ประสบการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน
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๕๖

โครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองศิลปวัฒนธรรม

สถานที่ ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ อ�าเภอไทรโยคจ.กาญจนบุรี
กองศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด�าเนินการ

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้บุคลากรและนักศึกษาให้เข้าใจถึงความส�าคัญและการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อการปลูกป่าถาวรในพื้นที่แปลง ๙๐๕ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นสมควรจัดโครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาได้ลงส�ารวจและลงมือปฏิบัติปลูกป่าด้วยตนเอง
เพื่อก่อให้เกิดจิตส�านึกในการรักและหวงแหนป่าไม้ ซ่ึงมีความส�าคัญต่อความสมดุลของโลกในการเป็นแหล่งต้นน�้า แหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับ
มนุษย์และสัตว์ ซึ่งจ�าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตในโลกที่ขาดไม่ได้

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓๗,๖๘๐ บาท
- ระดับความส�าเร็จ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๓.๐๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปลูกป่าด้วยตนเอง และเห็นความส�าคัญของป่าไม้ต่อสิ่งมีชีวิตในโลก
๓. เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้หน่วยงานทั้งใน มทร.พระนคร และ อพ.สธ.ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน
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๕๖

โครงการสนองพระราชด�าริฯ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
กองศิลปวัฒนธรรม

สถานที่ ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสนองพระราชด�าริฯ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ด�าเนินการวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๓ มี.ค.๒๕๕๖ ณ สวน

สัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แก่นักศึกษาเข้าร่วมจ�านวน ๔๐ คน ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ส�าหรับกิจกรรมชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 
จัดเป็นกิจกรรมพิเศษที่สนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้เข้าถึงและสัมผัสธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด จนเกิดเป็นนักธรรมชาติวิทยา  

- จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน 
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๙๐,๔๕๑.๙๖ บาท
- ระดับความส�าเร็จ  โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๐.๒๑

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
๔. เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานอื่น
๕. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เข้าถึงธรรมชาติวิทยา และช่วยจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

      ของกองศิลปวัฒนธรรม
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๕๖

โครงการอบรมจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืช
กองศิลปวัฒนธรรม

ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access Center  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืชณ มทร.พระนคร แก่นักศึกษาจ�านวน ๓๗ คน 

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซ่ึงมีกรอบของงานท่ีสามารถจ�าแนกออกเป็น กรอบที่ ๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบที่ ๒ กรอบการ
ใช้ประโยชน์ และกรอบ ที่ ๓ กรอบการสร้างจิตส�านึก โดยแต่และกรอบจะมีกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับกรอบนั้นๆ ส�าหรับกรอบการใช้ประโยชน์
จะมีกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนักศึกษาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช 
เพิ่มขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้าใจถึงความส�าคัญและการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช รู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยัง
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นฐาน
ข้อมูลดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืช ทั้งทางด้าน กายภาพ,ชีวภาพและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลของ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ในการเผยแพร่ให้กับนักศึกษา คณาจารย์  และประชาชนทั่วไป

- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๓๗ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓๒,๔๓๐.๐๐บาท
- ระดับความส�าเร็จมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐.๑๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อให้ความรู้ในการจัดท�าฐานข้อมูลแก่บุคลากร ของมทร.พระนครและนักศึกษาทุกคณะ ได้จัดท�าฐานข้อมูล
   พันธุกรรมพืช ทั้งทางด้านกายภาพ, ชีวภาพ, วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
๓. เพื่อให้บุคลากรของมทร.พระนครและนักศึกษาทุกคณะ เกิดความเข้าใจถึงความส�าคัญและการใช้ประโยชน์
   ของพันธุกรรมพืช
๔. มีฐานข้อมูลทางพันธุกรรมพืช เผยแพร่ ข้อมูล ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป
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๕๖

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ ณ กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง ต�าบลบางช้าง อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ�านวน ๗๐ คน วันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น โดยเลือกการบรรยายในการท�าน�้าพริกตาแดงอีสาน น�้าพริกคั่วปลา น�้าพริกผัดพริกขิงหมูกรอบ-
ไข่เค็มสมุนไพร น�้าพริกสมุนไพรและ น�้าพริกมะขาม และบรรยายการท�าโมจิไส้ต่างๆ การท�าคุกกี้ชนิดกด ชนิดปั้น ณ กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง

- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๒๗๕,๕๓๓ บาท
- ระดับความส�าเร็จความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๙๑.๘๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๒. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด
๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น
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๕๖

โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ปีที่๒)ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถานที่ ณ กลุ่มน�้าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด�าเนินโครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้าน

จงัหวดัเพชรบรุแีบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ (ปีที ่๒) ภายใต้โครงการ บรูณาการการมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติชมุชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๔-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กลุ่มน�้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๗๐ คน โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าอาหารและขนมพื้นบ้าน ได้แก่ แกงมะรุม ต้มกะทิ
สายบัวปลาทู แกงเทโพ น�้าพริกกะปิ แกงฟักทอง ปลาอินทรีแดดเดียว แกงขี้เหล็ก แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า 
ข้าวเหนียวหน้าลูกตาล / หน้าปลาแห้ง ขนมตาล ขนมโค ข้ามหลาม และขนมกล้วย

- จ�านวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
- ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓๒๔,๙๙๓ บาท
- ระดับความส�าเร็จความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๙๑.๔๐

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการพัฒนาอาหาร พื้นบ้าน

ของจังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท�าต�ารับมาตรฐานของอาหาร
พื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่ต�ารับอาหารพ้ืนบ้านผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อออนไลน์
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ประมวลภาพการประชุมคณะท�างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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พื้นที่ด�าเนินงาน
แยกตามกิจกรรมของ
อพ.สธ. ๘ กิจกรรม
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พื้นที่ด ำเนินงำน 

แยกตำมกิจกรรมของ อพ.สธ. 
8 กิจกรรม 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑
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พื้นที่ด ำเนินงำน 

แยกตำมกิจกรรมของ อพ.สธ. 
8 กิจกรรม 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่ ๒
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กิจกรรมที่ ๓
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

ภาคเหนือ : เชียงราย , เชียงใหม , พะเยา , แพร , อุตรดิตถ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย , หนองคาย , สกลนคร , ขอนแกน , นครราชสีมา , อุบลราชธานี

ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ

ภาคกลาง : พิษณุโลก , นครสวรรค , ชัยนาท , สุพรรณบุรี , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา , ปทุมธานี , กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี , ชลบุรี , จันทบุรี

ภาคใต : ชุมพร , นครศรีธรรมราช , พัทลุง , สงขลา , นราธิวาส

พื้นที่ดำเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ ๔
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กิจกรรมที่ ๕
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กิจกรรมที่ ๗



สนองพระราชด�าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองศิลปวัฒนธรรม 77

กิจกรรมที่ ๘
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คณะผู้จัดท�า
ผลการด�าเนินงานและข้อมูล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร( อพ.สธ. – มทรพ. )
ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง
ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคณะ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายถาวร   อ่อนละออ
     นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง
     
พิสูจน์อักษร    ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง
     นายถาวร  อ่อนละออ
 
ประสานงาน    นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง
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บันทึก
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บันทึก




