




และสิ่งแวดลอมไทย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงเปนนักพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืน แนวทางการพัฒนา

ประเทศของพระองค เร่ิมจากพื้นฐานลําดับแรกคือ เพ่ือปากทองของประชาชน ตอมาคือเพื่อความมั่นคง 

ของสังคม และสุดทายคือ เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงมี แนวทาง

การอนุรักษทรัพยากรปา ดิน นํ้า โดยทรงมุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุล ของระบบนิเวศ 

เพื่อให “คน” และ “ธรรมชาติ” อยูรวมกันอยางพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชนตอกันได อยางยั่งยืน





บางประการ
เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช

 “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็ก

เห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกดิความปต ิทีจ่ะทําการศกึษาและอนรุกัษพชืพรรณตอไป การใชวธิกีารสอน

การอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็ก

เกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”

เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืชเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช





รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวม

ผลการดําเนินงานจาก ๙ คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงาน

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดภายในเลมประกอบดวย พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว พระผูทรงอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมไทย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษพันธุกรรมพืช สารจากอธิการบดี สารจากรองอธิการบดี

ฝายวิชาการและวิจัย สารจากรองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สารจากผู อํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 

ประวัติความเปนมาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแมบท 

อพ.สธ. ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (อพ.สธ. - มทรพ.) รายงานผลการดําเนนิงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชืฯ สนองพระราชดําร ิโดย มทร.พระนคร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน 

๒๕๕๘) การดําเนินงานและภาพกิจกรรม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ พื้นท่ีการดําเนินงาน

แยกตามกิจกรรมของ อพ.สธ. ๘ กิจกรรม ประมวลภาพการประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ และ คณะผูจัดทํา

ผูจัดทําขอขอบคุณ ทานอธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

ท้ัง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดที่ไดรวมแรงรวมใจกัน

ทําใหกิจกรรมทุกกิจกรรมสําเร็จ ลุลวง และสามารถรวบรวมเปนรายงานผลการดําเนินงานเลมนี้ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณคะ

คณะผูจัดทํา

กองศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คํานํา
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อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๘
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

จากผู�บร�หาร
สาร



๙มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารจากอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณาจารย 

เจาหนาที่ นักศึกษา มีความปราบปลื้มและภาคภูมิใจ ที่ไดมีสวนรวม

ในการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระองคทรงสืบสานพระราชปณิธาน ตอจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในอันท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ของไทยใหอยูคูกับลูกหลานสืบตอไป

มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษา ไดรวมรณรงคอนุรักษและทําการศึกษาคนควางานวิจัย 

โดยเร่ิมจากทรัพยากรในมหาวิทยาลัยกอนที่จะเผยแพรไปสูชุมชน

ภายนอก โดยเนนศึกษาใน ๒ กรอบ อันไดแก กรอบการใชประโยชน 

และกรอบการสรางจิตสํานึก ทั้งนี้ ก็เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษา มีความรัก

และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เห็นคุณคาและความสําคัญ

ของทรัพยากร ในปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมาก

ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือฝมือมนุษยก็ตาม การทําลายทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมท่ีเห็นไดชัดเจนไมว าจะเปนการตัดไมทําลายปา 

การเกดิภยัพิบัตติางๆ เชน อทุกภยั วาตภยั ความแหงแลง ซ่ึงลวนเปนผล

ที่เกิดมาจากการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น

ท้ังนี้ ขอขอบคุณทุกภาคสวน ท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี   

ราชมงคลพระนคร มีความมุงมั่นที่จะสนองพระราชดําริ เพ่ือรักษาไว

ซึ่งทรัพยากรที่งดงามของประเทศชาติสืบไป 

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๑๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

สารจากรองอธ�การบดี
ฝ�ายว�ชาการและว�จัย

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในฐานะรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย รูสึกภาคภูมิใจ

เปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวมสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา 

ไดรูจักรกัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และไดรวมสนองพระราชดาํริ 

ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการท่ีจะอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติใหอยูคูกับคนไทยตลอดไป

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผานมามหาวิทยาลัยไดปลูกฝงในการ

สรางจิตสาํนึกรักและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ สนบัสนนุใหนกัศกึษา

ทกุคณะสรางจติสาํนกึรกัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิในการรวมแรง 

รวมใจลงพื้นที่ปลูกตนไมสรางปาใหเปนผืนปาที่อุดมสมบูรณ ทําใหเห็น

คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง ตลอดจนรูจักนําทรัพยากร

มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชน เพื่อใหมีทรัพยากร

ใชอยางยั่งยืนซ่ึงเห็นไดจากผลงานวิจัยในแตละคณะ อันจะกอใหเกิด

ประโยชนกับชุมชนและประเทศชาติสืบไป 

ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย



๑๑มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารจากรองอธ�การบดี
ฝ�ายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�า

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรวมสนอง

พระราชดาํรใินโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการสรางจติสาํนกึ

รักในทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหนักศึกษาเห็นคุณคาของทรัพยากร 

โดยมีกิจกรรมปลูกปาชายเลน ปลูกปาถาวร และปลูกซอมแซมตนไม

ที่ถูกทําลายพรอมบํารุงรักษาใหตนไมเจริญเติบโตตอไป โดยนักศึกษา

ใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจ พรอมพัฒนาใหผืนปาเปนผืนปาที่

อดุมสมบูรณ ทําใหนกัศกึษามคีวามรูสกึภาคภมูใิจในตนเองท่ีไดรวมสนอง

พระราชดาํร ิถึงแมวาเปนเพียงสองมอืนอยๆ แตหากรวมหลายมอืรวมกนั 

ยอมทําใหเกิดผืนปาที่ยิ่งใหญ ดวยการปลูกปาในใจของนักศึกษาที่เปน

เยาวชนพลงัสาํคญัของชาตใินอนาคต อนัจะกอใหเกดิผนืปาถาวรใหแกชาติ

ไดอยางยัง่ยนืสบืไป มหาวทิยาลยัขอมุงมัน่สนองพระราชดาํรใินโครงการ

อนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีเพือ่สรางจิตสาํนกึใหนกัศกึษารกัในทรพัยากรธรรมชาติ 

และรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน  

 ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ สุวรรณเวช

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
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สารจากผู�อํานวยการ
กองศิลปวัฒนธรรม
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง         

ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม

 กองศลิปวฒันธรรม รูสกึเปนเกยีรติและภาคภมูใิจท่ีไดรบัมอบหมาย 

ใหสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ในภาพรวม

ของมหาวทิยาลยั โดยเปนผูประสานงานการดําเนินงานคณะท้ัง ๙ คณะ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับกรอบ

และกิจกรรมของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยไดรับ คาํปรกึษา

และชีแ้นะการดาํเนนิงานจากรองผูอาํนวยการโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื

คือ คุณพรชัย จุฑามาศ และเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

คือ ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จากผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีท่ีผานมานัน้ 

กองศิลปวัฒนธรรมไดดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานการ

สนองพระราชดําริ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัย ได มีส วนร วม

สนองพระราชดําริ ทั้งสิ้นจํานวน ๔๓ โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง 

๙,๑๒๐,๙๗๔ บาท (เกาลานหนึง่แสนสองหมืน่เการอยเจด็สบิสีบ่าทถวน) 

อันเปนผลงานจากทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลป

วัฒนธรรม ที่ ร วมสนองพระราชดําริฯ และบูรณาการร วมกัน

กองศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณคณาจารย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริจากทั้ง ๙ คณะ 

ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม ที่ไดสงขอมูล

ผลการดําเนินงานเพื่อรวบรวมเปนรายงานฉบับนี้ ตลอดจนเจาหนาที่

กองศิลปวัฒนธรรม รวมถึงผูที่มี สวนรวมที่ทําใหกิจกรรมทุกกิจกรรม

สําเร็จ ลุลวงดวยดี



๑๓มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สาํนกัพระราชวงั เริม่ขึน้เมือ่เดือนมถินุายน พ.ศ.๒๕๓๕ ทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมรีบัสัง่กบัทานเลขาธกิาร

พระราชวัง ใหอนุรักษพชืพรรณของประเทศ   และดําเนนิการเปนธนาคารพชืพรรณ และพระราชทานพระราชดาํร ิพระราชทานแนวทาง

การดาํเนนิงาน มาเปนระยะโดยตลอด มเีปาหมาย สรปุเพือ่พฒันาบคุลากร อนรุกัษและพฒันาทรพัยากรพนัธกุรรมพชื ใหเกดิประโยชน       

แกมหาชนชาวไทย วัตถุประสงค ใหเขาใจเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช รวมคิดรวมปฏิบัติจนเกิดประโยชนกับมหาชนชาวไทย 

และมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่สื่อถึงกันทั่วประเทศ

 ปจจุบนั อพ.สธ. ดําเนินกิจกรรมปกปกพันธกุรรมพชื กิจกรรมสํารวจเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพชื กจิกรรมปลกูรกัษาพนัธุกรรมพชื 

กิจกรรมอนุรกัษและใชประโยชนพนัธกุรรมพชื กจิกรรมศนูยขอมลูพนัธกุรรมพชื กจิกรรมวางแผนพฒันาพนัธุพชื กจิกรรมสรางจิตสํานกึ

ในการอนุรักษพันธุกรรมพชื และกจิกรรมพเิศษสนบัสนนุการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื การดาํเนนิงานไดมหีนวยงานทีร่วมสนองพระราชดาํริ

จากหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของไทยไมใหสญูหาย โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฯิ สวนจติรลดา และศนูยอนรุกัษพันธกุรรมพชื 

อพ.สธ. คลองไผ มีหนวยปฏิบัติ ปฏิบัติการตางๆ คือ หนวยปฏิบัติการเมล็ดพันธุ พืชหนวยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

และหนวยปฏิบัติการ ชีวโมเลกุลพืช เปนหนวยที่จะปฏิบัติตามภารกิจ วัตถุประสงคโครงการฯ

ประวัติความเป�นมา
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ในปพ.ศ. ๒๕๔๘ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมรีบัสัง่ใหอนรุกัษพืชพรรณ  และทาํ DNA Fingerprint อพ.สธ. 

ไดดาํเนินการตามทีท่รงมรีบัสัง่ทาํ DNA Fingerprint พชืพรรณตาง ๆ  และจากตนสกัทีใ่หญทีส่ดุในโลก มอีายมุากกวา ๑,๕๐๐ ป ปจจุบัน

ตนสักดังกลาว มีความสูง ๔๗ เมตร วัดรอบตนไดประมาณ ๑๐ เมตร อยู ท ามกลางสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนอันอุดม

ในวนอุทยานสักใหญ บานปางเกลือ ตําบลนํ้าไคร อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ 

 อพ.สธ. จึงมีแผนงานที่จะทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อกระจายพันธุตนกลาสัก ดังกลาว ใหเปนที่แพรหลายในระบบนิเวศน 

โดย อพ.สธ. ไดนาํความขึน้กราบบังคมทลู เพือ่ขอพระราชทานนามสกัใหญดงักลาว ซ่ึงสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “มเหสักข” เพ่ือความเปนสริมิงคลตอพสกนิกรชาวไทย เมือ่วันท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ 

สาํหรบั สกัสยามนิทร เปนสายตนทีห่นวยปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื ไดทาํการขยายพนัธุ โดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เมือ่ตรวจสอบ 

DNA Fingerprint ปรากฏวา สักสยามินทร มี DNA Fingerprint ของมเหสักขมากกวา ๕๐% เชื่อวา สักสยามินทร เปนลูกของมเหสักข 

โดยประวัติ สักสยามินทร ...หลักฐานที่หามาไดนั้น สามารถพิสูจนวา ตนสักสองตนที่หนาที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เปนตน

สักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหชาวอาํเภอลบัแล นาํมาปลกูจากมอนจําศีล ซึง่พระองคทานไดโปรดเกลาฯ เมือ่คราวเสดจ็ประพาสหัวเมอืงฝายเหนอื เม่ือปพ.ศ. ๒๔๔๔ 

เรียกวาตนสักทั้งสองตนน้ีมีอายุไมนอยกวา ๑๐๙ ป นับแตปท่ีนํามาปลูก ซ่ึงหลักฐานท่ียืนยันไดจากหนังสือ "คนดีเมืองลับแล" 

หนังสือประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ หนังสือประวัติเมืองอุตรดิตถท่ีสําคัญ หนังสือประวัติมอนสยามินทรและ

ตนสักหนาที่วาการอําเภอลับแล ไดกลาวไววา “ในป ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสเมืองลับแล 

พระศรีพนมมาศ เปนนายอําเภอลับแล ตั้งพลับพลารับเสด็จที่ มอนจุงจา (มอนชิงชา) สมัยนั้นที่วาการอําเภอลับแลตั้งอยูที่มอนจําศีล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จผานมอนจําศีล ทรงเห็นวาเปนสถานที่สวยงามมาก มีตนสักและตนไมอยูหนาแนน 

ควรสงวนไวเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ใหชาวอําเภอลับแลไดกราบไหว บูชา พระพุทธรูปท่ีกลาวถึงมีช่ือวา “พระเหลือ” ซึ่งเปน

พระพุทธรูปที่หลอจากทองที่เหลือหลอพระพุทธชินราช

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว รชักาลที ่๕ ไดโปรดเกลาฯ ใหนาํตนสักจากมอนจาํศลีมาปลกูทีม่อนจงุจา จากคาํบอกเลาท่ีบอกตอๆ 

กันมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงปลูกตนสักที่ มอนจุงจา ปจจุบันยังมีตนสัก จํานวน ๒ ตน หนาที่วาการอําเภอ 

ตอมาพระศรีพนมมาศไดยายอําเภอ จากมอนจําศีลไปตั้งที่มอนจุงจาและตั้งชื่อตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมี

พระบรมราชานุญาตวา “มอนสยามินทร”แตชาวอําเภอลับแล นิยมเรียกวา “มอนสามินทร” เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 

ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ไดรับพระราชทานกลาไมสักเปนพันธุไมประจําจังหวัด จากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

อกีทัง้จงัหวดัอตุรดติถ มตีนสกัทีใ่หญท่ีสดุในโลก...และมปีระวตัศิาสตรการปลกูตนสกัท่ีเก่ียวเนือ่งกับพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

แมวาจะพิสูจนไมไดวาจะเปนตนสักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงทรงปลูกดวยพระองคเองหรือไม แตเมื่อตนสักท้ังสองตนนี้

ไดปลูกอยูบนมอน ที่มีมงคลนามที่พระองคทรงพระบรมราชานุญาตใหเปน มอนสยามินทร ก็สมควรท่ีไดรับการกลาวขานนามตนสัก

ที่อยูบนมอนดังกลาวตามชื่อที่พระองคทรงมีพระบรมราชานุญาต ตนสักทั้งสองตน โดยวัดสูงในระดับอกที่ ๑๓๐ เซนติเมตรนั้น 

วัดโดยรอบตนที่อยูทางดานเหนือได ๒ เมตร ๒๐ เซนติเมตร ตนที่อยูทางดานใตวัดโดยรอบได ๒ เมตร ๘๕ เซนติเมตร

 ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่จะเวียนมาบรรจบ

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) โครงการ

อนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) รวมหนวยงานรฐั ภาคเอกชน และพสกนกิรชาวไทยเหน็สมควรดาํเนนิโครงการ 

“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข - สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ 

๘๔ พรรษา  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและการสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศ ใหยั่งยืน

เปนท่ีรูจักแพรหลาย ในประเทศไทยและหมูประชาคมโลกตอไป ท่ีจะนําไปสูการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรของชาติ

อยางยั่งยืน ดวยคุณธรรม
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เพือ่ใหบรรลวัุตถปุระสงคและเปาหมายทีก่าํหนดไวขางตน จงึกาํหนดแนวทางและแผนการดาํเนนิงานตามแผนแมบท อพ.สธ. 

ระยะ ๕ ปที่หา (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีกิจกรรม ๘ กิจกรรมที่อยูภายใต ๓ กรอบการดําเนินงาน 

และ ๓ ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

๑. กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนนิงานดานการพฒันา และดานการบรหิารจดัการ ดานปกปกทรพัยากรของประเทศ 

จึงตองมีการเรียนรูทรัพยากรในพื้นที่ปาธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปกรักษาไว โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม

ปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช 

๑. การทําขอบเขตพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช 

๒. การสํารวจ ทํารหัสประจําตนไม ทํารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นท่ีของ อพ.สธ. และหนวยงานที่

รวมสนองพระราชดาํร ิ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนทีเ่ขารวมสนองพระราชดาํร ิ เชนในศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริฯ ปาที่ชาวบานรวมใจปกปกรักษา ปาในสถาบันการศึกษา ปาในสวนสัตวเปดฯ ปาในพื้นที่บริเวณเขื่อนตาง ๆ  ของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน ขอมูลนี้นําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

๓. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชน สัตว จุลินทรีย 

ตลอดจนทรัพยากรกายภาพตาง ๆ เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นที่ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชน

ที่เขารวมสนองพระราชดําริ 

๔. การสํารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

๕. สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระดับหมูบาน ตําบล 

สนบัสนนุใหประชาชนทีอ่ยูรอบ ๆ  พืน้ท่ีปกปกพนัธกุรรมพชื เชน มกีจิกรรม  ปองกนัไฟปา กจิกรรมรวมมอืรวมใจรกัษาทรพัยากรในพืน้ที่

ปกปกพันธุกรรมพืช เปนตน

แนวทางการดําเนินงาน
ตามกรอบการดําเนินงานของแผนแม�บท อพ.สธ.



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๑๖
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 

๑. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

พืน้ทีเ่ปาหมาย บรเิวณรศัมี ๕๐ กโิลเมตร ของหนวยงานน้ัน ๆ หรอืพืน้ท่ีท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงจากการพฒันา เชน พืน้ท่ีสรางอางเกบ็นํา้ 

สรางศูนยการคา พื้นที่สรางถนน การขยายทางหลวงหรือเสนทางตาง ๆ พื้นที่สรางสายไฟฟาแรงสูง และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนา

เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 

๒. การเกบ็รวบรวมตวัอยางแหง และตวัอยางดองเพือ่เปนตวัอยางในการศกึษาหรอืเก็บในพพิธิภณัฑพชื พิพธิภณัฑธรรมชาตวิิทยา  

๓. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร  ตัวอยางในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ตนพืชมีชีวิต ชิ้นสวนพืชที่มีชีวิต (เพื่อนํามาเก็บรักษา

ในสภาพเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือ) และสาํหรับทรัพยากร อืน่ ๆ สามารถเกบ็ตวัอยางมาศกึษาได เชน ตวัอยางของสตัว จุลนิทรยี หิน ดนิ นํา้ ฯลฯ

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกรักษา 

๑. การปลูกรักษาตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปาพันธุกรรมพืช มีแนวทางดําเนินงาน

คือ สํารวจสภาพพื้นที่และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึก

ผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนทที่ตนพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม 

๒. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ 

๓. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของ ธนาคารพันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการ

เก็บเมล็ดพันธุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ 

๔. การเกบ็รกัษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืแตละชนดิ ศกึษาการฟอกฆาเช้ือ ศกึษาสตูรอาหารทีเ่หมาะสม 

ศกึษาการเกบ็รกัษาโดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ในระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศกึษา

การขยายพันธุ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

๕. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว และจุลินทรีย เพื่อการนําไปใชประโยชน เชนการวิเคราะห 

ลายพิมพดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน

๖. การสรางสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอมูล

ที่สามารถใชประโยชนไดในอนาคต 

๗. งานขยายพันธุพืชงานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนที่ตนพันธุกรรมและทําพิกัด

ตนพันธุกรรมของพืชที่ปลูก 

๘. ในกรณีที่เปนพันธุกรรมสัตวหรือจุลินทรียใหดําเนินการใหมีสถานที่ หรือ หองปฏิบัติการที่จะเก็บรักษาไดอยางปลอดภัย

๒. กรอบการใชประโยชน 

เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานศกึษาวิจยั และประเมินศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ  ใน อพ.สธ. ทั้งในดาน 

การพฒันาและการบรหิารจดัการใหการดําเนนิงานเปนไปในทศิทางเดยีวกนัและเอือ้อาํนวยประโยชนตอกัน รวมทัง้พฒันาระบบขอมลู

สารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ไดแก กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๖ 

กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
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กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากรตาง ๆ 

๑. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน ตัวอยางดิน คุณสมบัติของนํ้าจากแหลงกําเนิดพันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ 

๒. การศึกษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของ พันธุกรรมพืชที่คัดเลือกมาศึกษา เปนตน 

๓. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญในพันธุกรรมพืช ไมว าจะเปน รงควัตถุกลิ่น ตลอดจน

สารดานเภสัชวิทยาสารที่มีฤทธิ์ตาง ๆ ของพันธุกรรมพืชเปาหมาย 

๔. การศึกษาการขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติ และการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

๕. การศึกษาดานการปลูก (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ) ใหไดผลผลิตตามที่ตองการ การศึกษาการ

เขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ตองการ      

๖. การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช สัตวและ จุลินทรีย เพ่ือเก็บเปน

ลายพิมพดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไวเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป  

๗. การจัดการพื้นที่ที่กําหนดเพื่อการอนุรักษและพัฒนา เชน ศูนยเรียนรูตาง ๆ ซึ่งเปนศูนยฯ ตัวอยาง เพื่อการเรียนรู 

การใชประโยชน ทรัพยากรอยางยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนยฯ เหลานี้สามารถใชประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรม

ในดานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรไดในอนาคต

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช

แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

๑. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานขอมูลระบบดิจิตอล และพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบ

ศูนยขอมูลทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชนโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ินดานการสํารวจเก็บรวบรวมการอนุรักษ 

การประเมินคุณคาพันธุกรรมทรัพยากรและการใชประโยชน 

๒. นาํขอมลูของตวัอยางพชืทีเ่กบ็รวบรวมไวเดมิโดยหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดาํร ิองคกรอืน่ เชน กรมปาไม กรมวชิาการเกษตร 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขาเก็บไวในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

๓. นาํขอมลูทีไ่ดจากการสาํรวจเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพชื และทรพัยากรตาง ๆ เชน ขอมลูการปลกูรกัษา ขอมลูการใชประโยชน 

จากทรัพยากร ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิปญญา ขอมูลพันธุไมจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูล

พันธุกรรมพืช เพื่อการประเมินคุณคาและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอื่น ๆ 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ใหมีเอกภาพ มีความสมบูรณและเปนปจจุบัน 

ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได โดยเฉพาะฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอมูลพรรณไมแหง 

ฐานขอมลูสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โดยม ีอพ.สธ. เปนศูนยกลางและวางแผนดําเนนิงานพฒันาเครอืขายระบบขอมลูสารสนเทศ อพ.สธ. 

รวมกับหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดําร ิเพือ่ใหสามารถเช่ือมโยงและใชรวมกนัไดอยางกวางขวาง อาจผานทางเวบ็ไซต ท่ีมรีะบบปองกนั

การเขาถึงฐานขอมูล 

๕. หนวยงานรวมสนองพระราชดําริมคีวามประสงคทีจ่ะดาํเนนิการแบงปนหรอืเผยแพรขอมูลใด ๆ  ทีเ่กีย่วของในงาน อพ.สธ. 

จาํเปนตองขออนุญาตผานทางอพ.สธ. กอนเพือ่ขอพระราชทานขอมลูนัน้ ๆ  และขึน้อยูกบัพระราชวนิจิฉยั สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต  ใหดําเนินการทําหนังสือแจงความประสงคมายัง ผูอํานวยการ อพ.สธ. 

ลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน)



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๑๘
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช

แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

๑. คัดเลือกพันธุพืชที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลววาควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ เพื่อการใชประโยชนตอไปในอนาคต 

๒. ดาํเนนิการทลูเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุพชืท่ีคดัเลอืกแลว เพ่ือใหสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชชนิดนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย 

๓. ประสานงานเพื่อใหหนวยงานที่มีความพรอมในการพัฒนาพันธุพืชดําเนินการพัฒนาพันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน 

และอาจนําไปปลูกเพื่อเปนการคาตอไป 

๔. ดําเนินการจดสิทธิบัตรพันธุพืชใหมที่ไดมาจากการพัฒนาพันธุพืชดั้งเดิม เพื่อประโยชนของมหาชนชาวไทย

*หมายเหตุ กิจกรรมนี้ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนาพันธุของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากพืช เชน สัตวและ

จุลินทรียเปนตน

๓. กรอบการสรางจิตสํานึก 

เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับพืชพรรณไมและการอนุรักษพันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษทรัพยากร

ทีก่อใหเกดิประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกจิกรรมท่ีดาํเนนิงาน ไดแก กิจกรรมท่ี ๗ กจิกรรมสรางจติสาํนกึในการอนรัุกษพนัธกุรรมพชื 

และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ อนุรักษพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

แนวทางการดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

๑. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน เปนนวตักรรมของการเรยีนรูเพ่ือนาํไปสูการสรางจติสาํนกึในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย นําไปสูการพัฒนาคนใหเขมแข็งรูเทาทัน พรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ๑.๑ อพ.สธ. กําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยสรางจิตสํานึกใหเยาวชน นักเรียน 

เขาใจถงึความสาํคญัและประโยชนของพันธกุรรมพืช ใหรูจกัหวงแหน และรูจักการนาํไปใชประโยชนอยางย่ังยนื โดยมคูีมอืการดําเนนิงาน

สวนพฤกษศาสตร โรงเรยีน สถาบนัการศึกษาสามารถ สมคัรเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดยสามารถตดิตอ

ขอใบสมัครไดที่สํานักงาน อพ.สธ. สนามเสือปา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ 

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ 

 ๑.๒ อพ.สธ. กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑการดาํเนนิงานสวนพฤกษศาสตร โรงเรยีน โดยใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

เปนที่รวบรวมพืชพรรณไมทองถิ่นและรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินของพืชพรรณ เปนท่ีเก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุด

สาํหรับคนควา และนาํงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนสือ่การเรยีนการสอนในวชิาตาง ๆ ใชปจจยัพชื เปนปจจยัหลกัในการเรยีนรู 

 ๑.๓ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รวมกับองคการบริหารสวนทองถิ่น และชุมชน จัดทําหลักสูตรทองถิ่น

ในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (ดูรายละเอียดในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๕ ปที่หา ในหนังสือจากยอดเขาถึงใตทะเล ๔) 

 ๑.๔ สมาชกิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน ทบทวนและปรบัปรงุการดาํเนนิงาน สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนทีท่าํอยูเดมิ

ใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่อพ.สธ. กําหนดและนําไปสูการประเมินเพื่อรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 



๑๙มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ๑.๕  การดาํเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนของสมาชกิใหม ควรดาํเนนิงานใหเปนไปตามคณุสมบตัแิละเกณฑมาตรฐาน

ที ่อพ.สธ. กําหนดขึ้น และรับคําแนะนําจากคณะผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ ๗ 

 ๑.๖ อพ.สธ. ประสานรวมมือกับหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดนิทรรศการ แสดงผลการดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดยคัดเลือกจาก โรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  

โดยเนนและใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการและผลลัพธการดําเนินงานเปนหลักอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 ๑.๗ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศึกษา  

สนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับ อพ.สธ.รวมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนําแนวทางดําเนินงาน อพ.สธ. บรรจุไวในหลักสูตร

การเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

๑. อพ.สธ. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ที่มีความพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ ๒ ป ตามท่ีไดพระราชทาน พระราชวินิจฉัย โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการและ

นทิรรศการเพือ่เสนอผลการดําเนินงานของ อพ.สธ. สําหรับในระยะ ๕ ปท่ีหา กาํหนดเปาหมายในการจดัการประชุมใหญดงันี ้พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ สถานที่ : ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก สถานท่ี : 

เขื่อนศรีนครินทรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จ.กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 

หวนดูทรัพยส่ิงสินตน สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน นอกจากการจัดการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีจัดทุก ๆ 

สองปนีย้งัมกีารจดัการประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน ระดับภมูภิาค, การรวมจดัแสดงนทิรรศการกบัหนวยงาน 

ท่ีรวมสนองพระราชดําริ แตละหนวยงาน, การนําเสนอผลงานวิจัยของเจาหนาที่ และนักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ 

ระดับประเทศ เปนตน

๒. หนวยงานและผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนใหอพ.สธ. (โดยการทูลเกลาฯ ถวายโดยผานทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช 

ในกิจกรรม อพ.สธ.) 

๓. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยท่ี อพ.สธ. สนับ

สนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสองมีการดําเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ ๑ - ๗ 

ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. เชน เขาไปศกึษาทาํงานวจิยัในพืน้ทีป่กปกพนัธกุรรมพชื อพ.สธ. รวมในกจิกรรมสาํรวจทรพัยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กําหนด 

๔. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเอง แตผานความเห็นชอบจาก อพ.สธ. หนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ 

สามารถดําเนินการฝกอบรมในการสรางจิตสาํนกึในการอนรัุกษพนัธกุรรมพชืและทรัพยากร ตางๆ เพือ่สนองพระราชดาํริตามแผนแมบท 

อพ.สธ. เพ่ือสนบัสนนุในกจิกรรมที ่๑ - ๗ ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. โดยอาจมกีารฝกอบรมตามสถานท่ีตาง ๆ ของหนวยงานนัน้ ๆ เอง

หรือขอใชสถานที่ของ อพ.สธ. โดยรวมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเปนวิทยากร 

๕. การทําหลักสูตรทองถิ่นของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. 

๖. การเผยแพรโดยสื่อตาง ๆ  เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซต ประชาสัมพันธที่ไดรับความเห็นชอบ

จาก อพ.สธ. เพือ่สนบัสนนุงานกิจกรรมตาง ๆ  ของ อพ.สธ. สามารถใชสญัลกัษณของ อพ.สธ. ไดเมือ่ไดรบัการพจิารณาและเหน็ชอบจาก อพ.สธ. 

๗. การจดังานประชมุวชิาการและนิทรรศการตาง ๆ  ของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดาํรใินสวนทีเ่ผยแพรงานของ อพ.สธ. 

และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

๘. หนวยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ. 

๙. การดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๒๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

เร�่อง แต�งตั้งคณะกรรมการ
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร�ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๒๑มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๒๒
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๒๓มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๒๔
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๒๕มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๒๖
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๒๗มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เร�่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๔๓/๒๕๕๘

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร�ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๒๘
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๒๙มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๓๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

คําสั่ง แต�งตั้งคณะทํางาน

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทรพ.)

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร�ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๓๑มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๓๒
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๓๓มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๓๔
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๓๕มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงาน  ผลการดําเนินงาน

สนองพระราชดําร�โดย มทร.พระนคร 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร�ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๓๖
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมสนองพระราชดําริ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๓ โครงการ     

โดย งบประมาณที่เสนอขอ ๙,๔๑๘,๓๐๐ บาท และ งบประมาณที่ใชจริง ๙,๑๒๐,๙๗๔ บาท โดยแบงตามกรอบ/กิจกรรม ดังนี้   

กรอบที่ ๑ กรอบการเรียนรูทรัพยากร       

 กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช     ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้  

 กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้  

 กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้  

กรอบที่ ๒ กรอบการใชประโยชน       

 กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช       

 หนวยงานมีโครงการเขารวมในกิจกรรมนี้  ๓๕ โครงการ ดังนี้      

อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๓๖
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร�ฯ 
ของหน�วยงานมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อพ.สธ. – มทร.พ.)



๓๗มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนิน
งาน ตามแผน

แมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของงบ
ประมาณ

เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การประยุกตใช
เปลือกแตงโมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ
อาหารกึ่งสําเร็จรูป

✓ ๑๔๒,๕๐๐ ๑๔๒,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเคมี
ของเปลือกแตงโม 
๒. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการใช
เปลือกแตงโมกับผลิตภัณฑอาหารกึ่งสาเร็จรูป 
๓. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
กึ่งสาเร็จ รูปจากเปลือกแตงโม 
๔. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภค
(Consumer test) ที่มีตอผลิตภัณฑอาหาร
กึ่งสาเร็จรูปจากเปลือกแตงโม 
๕. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารกึ่งสาเร็จรูปจากเปลือกแตงโมสูชุมชน

ผูบริโภคมีความพึงพอใจดาน
กระบวนการฝกอบรม และ
ประโยชนที่ได รับในระดับดีมาก 
จํานวนผูเขารวม ๓๐ คน 
ความพึงพอใจของผูเขารวม
๘๒.๘ รอยละ

นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน
น.ส.ดวงรัตน แซตั้ง
น.ส.ดวงกมล ตั้งสถิตพร/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การประยุกตใช
เปลือกแตงโมใน
ผลิตภัณฑเบเกอรี่

✓ ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเปลือกแตงโม
ในผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่จาก
เปลือกแตงโม 
๓. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภค (Consumer 
test) ที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรี่จากเปลือกแตงโม 
๔. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเบ
เกอรี่จากเปลือกแตงโม 

ผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑที่ชวย
เพิม่มลูคาใหกบัวตัถุดบิ
ภายในประเทศและจากการ
ถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
เบเกอรีโ่ดยใชเปลือกแตงโมเหลอืทิง้ 
๔ ชนดิ มกีารประเมนิความพงึพอใจ
ของผูเขารับการอบรมสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวนผูเขารวมจริง 
๑๐๐ คน มีอายอุยูในชวง ๒๑-๓๐ ป 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และมีความพึงพอใจ
ดานวิทยากรอยูในระดับมาก 

ผศ.ชญาภัทร  กี่อาริโย
น.ส.นันทวัน  ชมโฉม
น.ส.สุมภา  เทิดขวัญชัย/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๓ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การประยุกตใช
เมล็ดแตงโมที่เหลือ
ทิ้งทดแทนถั่วลิสงใน
การผลิตอาหารไทย

✓ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ แผนดิน ๑. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
เมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งตามทองตลาด
เพื่อเปนแนวทางในการผลิตอาหารไทย
๒. ศึกษาปริมาณเมล็ดแตงโมทดแทนถั่วลิสงที่
เหมาะสมในการผลิตอาหารไทย
๓. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค 
(Consumer test) ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารไทย
ที่ใชเมล็ดแตงโมทดแทนถั่วลิสง
๔. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการประยุกตใช
เมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการ
ผลิตอาหารไทยสูชุมชน"

จํานวนผูเขารวม ๓๐ คน 
ผูบริโภคมีความพึงพอใจ
ตอผลิตภัณฑมีความชอบ
ปานกลาง ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม เฉลี่ย ๔.๔๑ 
รอยละ ๘๘.๒

น.ส.ดวงกมล  ตัง้สถติพร
นางเกศรนิทร  เพช็รรัตน
น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง
/คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๔ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑซอส
สําเร็จรูปจากเปลือก
แตงโมที่เหลือใช

✓ ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ แผนดิน ๑. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
เมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งตามทองตลาดเพื่อเปน
แนวทางในการผลิตอาหารไทย
๒. ศึกษาปริมาณเมล็ดแตงโมทดแทนถั่วลิสงที่
เหมาะสมในการผลิตอาหารไทย
๓.ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค (Consumer 
test) ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารไทยที่ใชเมล็ดแตงโม
ทดแทนถั่วลิสง
๔. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการประยุกตใชเมล็ด
แตงโมที่เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการผลิต
อาหารไทยสูชุมชน

ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ดานการใหบริการ ๕ ดาน คือ
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 
ดานวิทยากร กระบวน การ/ 
ขั้นตอนการใหบริการ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
และประโยชนจากการรับบริการ 
ไดรบัคะแนนอยูในระดบัพงึพอใจมาก
ในทุกดาน จํานวนผูเขารวมจริง 
๕๐ คน ความพงึพอใจของผูเขารวม 
๙๒ รอยละ เฉลี่ย ๔.๖๐

นายเชาวลิต  อุปฐาก
น.ส.วไลภรณ  สุทธา
นายเจตนพิทัธ  บณุยสวสัด์ิ 
/คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๕ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การประยุกตใช
เปลือกแตงโมใน
ผลิตภัณฑไอศครีม
และขนมหวาน

✓ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเปลือกแตงโม
ในผลิตภัณฑไอศกรีม เยลลี่ และแยม 
๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑไอศกรีม
เยลลี่ และแยมจากเปลือกแตงโม 
๓. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภค
(Consumer test) ที่มีตอผลิตภัณฑไอศกรีม
เยลลี่ และแยมจากเปลือกแตงโม 
๔. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ไอศกรีม เยลลี่ และแยมจากเปลือกแตงโมสูชุมชน

ผูบริโภคมีความพึงพอใจ
จากการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีของโครงการวิจัย 
จํานวนผูเขารวมจริง ๓๐ คน 
ความพึงพอใจของ ผูเขารวม 
๘๘.๔๐ รอยละ

นายนพพร  สกุลยืนยงสุข
น.ส.สุมภา  เทิดขวัญชัย
น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๖ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑนํ้าพริก
ประเภทผัดจาก
เปลือกแตงโมเหลือ
ทิ้ง

✓ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ แผนดิน ๑.เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
นํ้าพริกที่มีเปลือกแตงโมเหลือทิ้งเปนสวนประกอบ
สูชุมชน

๑.ไดเผยแพรกรรมวิธีการ
ผลิตภัณฑนํ้าพริกประเภทผัด
ที่มีเปลือกแตงโมเหลือทิ้ง
เปนสวนประกอบ (P) 
๒.ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ
ตอหลักสูตร (I) 
๓.เปนแนวทางนําผลงานและ
องคความรูที่ไดเผยแพรใหผูที่
สนใจนําไปใชประโยชนในชีวิต
ประจาํวนั และไดประกอบอาชพี (G)

ผศ.ปานทิพย ผดุงศิลป,  
ผศ.วาสนา ขวยเขิน, 
วาที่รอยตรี จักราวุธ 
ภูเสม/ 
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนิน
งาน ตามแผน

แมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของงบ
ประมาณ

เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๗ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

ศึกษาและ
พัฒนาการทํา
ขนมไทยพื้นบาน 
จ.สุพรรณบุรี 
จากภูมิปญญา
ทองถิ่นสูเชิงพาณิชย

✓ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. รวบรวมภูมิปญญาการผลิตขนมไทย
ที่ยังคงอนุรักษความเปนไทยในชุมชนตางๆ
ใน จ.สุพรรณบุรี 
๒. พัฒนากระบวนการผลิตขนมไทยจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเขาสูเชิงพาณิชย 
๓. ศึกษาคุณคาทางโภชนาการและอายุ
การเก็บรักษาของขนมไทยพื้นบานแตละชนิด

๑. ไดองคความรูทองถิน่ในการผลิต
ขนมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น (P) 
๒. ไดสูตร และกระบวนการพัฒนา 
การผลิตขนมไทยของแตละชุมชน 
๕ ชุมชน ๕ ผลิตภัณฑ (P)  
๓. ไดทราบคุณคาทางโภชนาการ
และอายุการเก็บรักษาขนมไทย
แตละชนิดที่ทําการทดลอง (I) 
๔. ไดทราบแนวโนมการตลาด
จากผลการทดสอบการยอมรับ
ของผูโภค(I) 
๕. ผูรับการถายทอดองคความรู
การพัฒนากระบวนการผลิต
ขนมไทยและการนําบรรจุภัณฑ
ไปใชประโยชนในเชิงพาณชิยได (G)

น.ส.ศันสนีย ทิมทอง,
ผศ.จอมขวญั สุวรรณรกัษ,
น.ส.ชุมภูนุช เผื่อนพิภพ,
นายนฤศร มังกรศิลา/ 
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๘ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาเสนดาย
จากซังขาวสูเชิง
พาณิชย

✓ ๑๔๒,๕๐๐ ๑๔๒,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษากรรมวิธีการแยกเสนใยจากซังขาว
๒. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเสนใย
จากซังขาว
๓. เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตเสนดายจาก
เสนใยจากซังขาว
๔. เพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
การพัฒนาเสนดายจากซังขาวสูเชิงพาณิชยแก
กลุมชุมชนและผูสนใจ
๕. ประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
เสนดายจากซังขาวสูเชิงพาณิชย

ผูบริโภคมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดโครงการถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผืนผา
ดวยเสนดายพิเศษจาก
เศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง
จํานวนผูเขารวมจริง ๓๐ คน 
ความพึงพอใจของผูเขารวม 
๙๒.๖ รอยละ

น.ส.อัชชา หัทยานานนท
น.ส.ประพาฬภรณ ธรีมงคล
รศ.บุษรา  สรอยระยา/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๙ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การถายทอดความรู
และเทคโนโลยีการ
ออกแบบฉลากและ
สัญลักษณดูแล
รักษาผลิตภัณฑสิ่ง
ทอพื้นเมือง

✓ ๑๔๒,๕๐๐ ๑๔๒,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษารูปแบบฉลากและสัญลักษณดูแลรักษา
ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง
๒. เพื่อออกแบบฉลากและสัญลักษณดูแลรักษา
ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง
๓. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูบรโิภคท่ีมีตอฉลาก 
และสัญลักษณดูแลรักษาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง
๔. เพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
การออกแบบฉลากและสัญลักษณดูแลรักษา
ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง (ปที่ ๒)
๕. เพื่อประเมินผลการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีการออกแบบฉลากและสัญลักษณ
ดูแลรักษาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง (ปที่ ๒)

ผูบริโภคมีความพึงพอใจ
ตอประโยชนที่ไดรับ
จากการถายทอดเทคโนโลยี
และนําไปใชประโยชน
ในระดับมากที่สุด 
จํานวนผูเขารวมจริง ๙๐ คน 
ความพึงพอใจของผูเขารวม
๙๐.๔ รอยละ

น.ส.ประพาฬภรณ ธรีมงคล
น.ส.อัชชา หัทยานานนท
น.ส.ไตรถิกา  พิชิตเดช/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาศักยภาพ
เม็ดขนุนใน
ผลิตภัณฑอาหาร

✓ ๒๓๗,๕๐๐ ๒๓๗,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปเม็ดขนุน ไดแก 
เมด็ขนนุสไลด เมด็ขนนุอบกรอบ(chip) เมด็ขนนุเฟลค็ 
(flake) แปงเม็ดขนุน และผลิตภัณฑจาก
แปงเม็ดขนุนที่เหมาะสมกับการแปรรูปเม็ดขนุน
๒. เพือ่ศกึษาการยอมรบัของผูบรโิภค (Consumer test) 
ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเม็ดขนุน 
๓. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเม็ดขนุนสูชุมชน

๑. ไดทราบถึงแนวทางในการนํา
วัตถุดิบมาเพิ่มมูลคาสูงสุด ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากขนุน 
๒. สามารถผลิตอาหารไดจาก
เม็ดขนุนซึ่งเปนการลดตนทุน
ในการผลิต 
๓. ลดทรัพยากรที่เหลือใชแก
ขนุน และเปนอีกทางเลือกในการ
เพิ่มรายไดแกเกษตรกรและชุมชน

น.ส.ดวงกมล  ตั้งสถิตพร
นางเกศรินทร  เพ็ชรรัตน
นายนพพร  สกลุยนืยงสขุ/ 
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาศักยภาพ
ซังขนุนในการผลิต
ผลิตภัณฑอาหาร

✓ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปขนุน ไดแก
ซังขนุนทอดกรอบคลุกรสชาติ ซังขนุนทอดกรอบ
แบบขึ้นโด ซังขนุนชนิดแทง และซังขนุนอบแหง
แบบแผน โดยปรับปรุงรสชาติและบรรจุภัณฑ 
ใหมีความทันสมัยพรอมบริโภค 
๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากซังขนุน

๑. ทราบถึงแนวทางในการนํา
วัตถุดิบมาเพิ่มมูลคาสูงสุด 
ในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
จากซังขนุน 
๒. สามารถผลิตภัณฑอาหารจาก
ซงัขนนุซึง่เปนการลดตนทนุการผลิต 
๓. ลดทรพัยากรท่ีเหลือใหแกชุมชน 
และเปนอีกทางเลือกในการ
เพิ่มรายไดแกเกษตรกรและชุมชน

นายนพพร  สกลุยนืยงสขุ
น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง
นายกิตติ  ชองประเสริฐ/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาศักยภาพ
เนื้อขนุนตกเกรดใน
การผลิตผลิตภัณฑ
เบเกอรี่

✓ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเนื้อขนุน
ที่ตกเกรดในผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่
จากเนื้อขนุนที่ตกเกรด 
๓. เพือ่ศกึษาการยอมรบัของผูบรโิภค (Consumer test) 
ที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรี่จากเนื้อขนุนที่ตกเกรด 
๔. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่"

๑. ถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่จาก
เนื้อขนุนที่ตกเกรด
๒. ผลิตภัณฑสูตรและกรรมวิธีการ
พัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่จาก
เนื้อขนุนที่ตกเกรด
๓. เปนแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่จากเนื้อขนุน
ที่ตกเกรด

ผศ.ชญาภัทร  กี่อาริโย
น.ส.นันทวัน  ชมโฉม
นายโชดก  ทับจันทร/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร



๓๙มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนิน
งาน ตามแผน

แมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของงบ
ประมาณ

เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๑๓ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาศักยภาพ
เนื้อขนุนตกเกรดใน
การผลิตผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป

✓ ๒๓๗,๕๐๐ ๒๓๗,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปขนุน ไดแก 
เนื้อขนุนตกเกรดดอง เนื้อขนุนตกเกรดดอง ๓ รส 
เนือ้ขนนุตกเกรดแชอิม่อบแหง เนือ้ขนนุตกเกรดเชือ่ม 
หรือเนื้อขนุนตกเกรดทอดกรอบ โดยปรับปรุง
รสชาติและบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย
พรอมบริโภคยุคนี้ 
๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากขนุนตกเกรด 
๓. เพือ่ศกึษาการยอมรบัของผูบรโิภค (Consumer test) 
ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากขนุนตกเกรด 
๔. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปจากขนุนตกเกรดสูชุมชน

๑. ทราบถึงแนวทางในการนํา
วัตถุดิบมาเพิ่มมูลคาสูงสุด 
ในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
จากขนุนตกเกรด 
๒. สามารถผลิตภัณฑอาหารจาก
ขนุนตกเกรดซึ่งเปนการ
ลดตนทุนการผลิต 
๓. ลดทรัพยากรที่เหลือใหแก
ชุมชน และเปนอีกทางเลือกในการ
เพิ่มรายไดแกเกษตรกรและชุมชน

นางเกศรินทร  เพ็ชรรัตน
น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง
นายกิตติ  ชองประเสริฐ/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๔ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาวัสดุ
ตกแตงงาน
หัตถกรรมประเภท
เครื่องจักสานจาก
เสนใยกลวย

✓ ๓๓๒,๕๐๐ ๓๓๒,๕๐๐ แผนดิน ๑. ศึกษากระบวนการทําแผนใยกลวยที่เหมาะสม
สําหรับการประดิษฐวัสดุตกแตงเครื่องจักรสาน 
๒. ศึกษาและทดสอบประสิทธภิาพของแผนใยกลวย 
๓. ศึกษากระบวนการพัฒนาวัสดุตกแตง
เครื่องจักรสานจากแผนใยกลวย 
๔. เผยแพรความรูเรื่องวัสดุตกแตงงานหัตถกรรม
ประเภทเครื่องจักรสานจากเสนใยกลวย 
แกกลุมจักสานบางเจาฉํา ต.โพธิ์ทอง
อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

๑. ไดองคความรูในการผลิต
วัสดุตกแตงเครื่องจักสาน
จากเสนใยกลวยและเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการทดลอง
วัสดุอื่นในขั้นตอนตอไป 
๒. ไดผลิตภัณฑตนแบบ
วสัดุตกแตงจักสานจากเสนใยกลวย 
๓. ผลงานวิจัยมีสวน
เพิ่มประสิทธิภาพในการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและ มีสวนชวยใช
ทรัพยากร ธรรมชาติอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด

น.ส.รุงฤทัย  รําพึงจิต
ผศ.อภิรัติ  โสฬศ
น.ส.นิอร  ดาวเจริญพร/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๕ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑจากฐาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
เรื่องสมุนไพร
แปรรูปของกลุมสตรี
สหกรณเกษไชโย
จังหวัดอางทองเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิต

✓ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูป
ดวยการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิต 
๒. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสมุนไพรแปรรูป
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแสดงความเปนเอกลักษณและ
สนองความตองการของผูรับบริการ 
๓. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีองคความรูดานการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสมุนไพร
แปรรูป

๑. ไดแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป
ประเภทเชื่อมและแชอิ่มของ
กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย
และชุมชนในพื้นที่วัดไชโยวรวิหาร 
ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง 
ที่ตองการองคความรูและ
เทคโนโลยีที่ทําใหผลิตภัณฑ
สมนุไพรแปรรปูมคีวามหวานนอยลง 
แตมีอายุการเก็บคงเดิมหรือ
เพิ่มมากขึ้น และเทคโนโลยีการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ที่มีปญหาการไหลของนํ้าเชื่อม 
๒. การวิจัยในระยะแรกได
องคความรูเรื่องสูตรและกรรมวิธี
การผลิตสมุนไพรแปรรูป คือ
มะกรูดเชื่อมและบอระเพ็ดแชอิ่ม 
(๒ รายการ) และแปรรปูบรรจภุณัฑ 
สมุนไพรแปรรูปที่เหมาะสม
รวมทั้งสะทอนเอกลักษณของกลุม 
(๔ รายการ) เปนผลสําเร็จเบื้องตน

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
อ.สวุรรณ ประทปี ณ ถลาง
ผศ.อภิญญา มานะโนจน
น.ส.พชัรนนัท ยงัวรวเิชยีร/ 
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๖ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพฒันาผลติภณัฑ 
และบรรจุภัณฑ
หนอไมเลี้ยงหวาน
แปรรูปเพือ่ยดือายุ
ผลติภณัฑ ของกลุม
ผูผลิตไผเลี้ยงหวาน 
อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง

✓ ๔๒๗,๕๐๐ ๔๒๗,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตที่ชวยยืดอายุ
การเก็บรักษาหนอไมเลี้ยงหวานแปรรูป
๒. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ที่แสดงเอกลักษณของกลุม
๓. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนกลุมผูผลิต
ไผเลี้ยงหวานและชุมชนใกลเคียง

๑. การวิจัยในระยะแรกได
องคความรูของสูตรกรรมวิธีการ
ผลิต อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
หนอไมตมใบยานาง เปนผลสําเร็จ
เบื้องตน (P) 
๒. การวิจัยระยะที่ ๒ เปนการ
พัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
และชวยยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑหนอไมตม เปนผลสําเร็จ
กึ่งกลาง (I)
๓. นําองคความรูที่ไดไปถายทอด
แกชุมชนกลุมผูผลิตไผเลี้ยงหวาน 
และชมุชนใกลเคยีง จาํนวน ๔๐ คน 
เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I) 
๔. ชุมชนนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน
ในการปรับสูตรและกรรมวิธี
การผลิต สงผลใหกระบวนการ
ผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)

ดร.วรลกัษณ ปญญาธิตพิงศ 
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
ผศ.พจนีย บุญนา
น.ส.ชนิดา ประจักษจิตร/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร"



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๔๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนิน
งาน ตามแผน

แมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของงบ
ประมาณ

เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๑๗ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
เปลือกนอกของกาน
เผือกเหลือใช ใน
กลุมผูทํานาเผือก 
อําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี เพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน

✓ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อพัฒนากระดาษและเกลียวเชือกจาก
เสนใยเผือกเปนวัตถุดิบหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ
๒. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจาก
กระดาษเกลียวเชือกที่ไดจากเสนใยเผือก
๓. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีขององคความรูเรื่อง
กระดาษ เกลียวเชือก และผลิตภัณฑหัตถกรรม
สูชุมชน

๑. การวิจัยในระยะแรก
ไดองคความรูและผลติภณัฑกระดาษ
และเกลียวเชือกจากเสนใยเผือก 
เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 
๒. นํากระดาษและเกลียวเชือก
พัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องใช
เครื่องประดับตกแตงที่แสดง
เอกลักษณของกลุม 
เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I) 
๓. ถายทอดเทคโนโลยีของ
องคความรูการผลิตกระดาษ 
เกลยีวเชอืก และผลติภณัฑเคร่ืองใช 
เครื่องประดับตกแตงสูชุมชน
เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
อ.สัมภาษณ สุวรรณคีรี/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๘ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผล
สับปะรดเพื่อสง
เสริมรายไดสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

✓ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รายได ๑. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากสับปะรด เพื่อสงเสริมรายไดสําหรับนักศึกษา
โรงเรียนบานทาหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
๒. เพื่อศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑจากสับปะรด 
เพื่อสงเสริมรายไดสําหรับนักศึกษาโรงเรียนบานทา
หินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการถายทอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑจากสับปะรด 
เพื่อสงเสริมรายไดสําหรับนักเรียน
โรงเรียนบานทาหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

๑. ไดผลิตภัณฑอาหารจากผล
สับปะรดเพื่อสรางรายไดและเปน
ทางเลือกใหม (P) 
๒. ไดรูปแบบกระบวน การแปรรูป
ที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐาน และปริมาณการใช
ผลสับปะรดในการพฒันาผลิตภณัฑ
อาหารประเภทของแหง หรือ
ประเภทวุน จํานวน ๒ รายการ (I) 
๓. เพิ่มมูลคาวัตถุดิบในทองถิ่น
ใหนักเรียนและชุมชนที่เพาะปลูก
จําหนาย (G)

นายกมลพพิฒัน  ชนะสทิธ
นายปรัชญา  แพมงคล
นายณนนท  แดงสังวาลย
วาที่ ร.ต.เขม 
อภิภัทรวโรดม
นายนฤศร  มังกรศิลา
น.ส.ศศิธร  ปอมเชียงพิณ/ 
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๑๙ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การศึกษากาก
มะขาม เปยกเหลือ
ใชในผลิต ภัณฑ
มะขามแกว ของ
วิสาหกิจชุมชนแม
บานเกษตรกร สวน
เกาแสน

✓ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รายได ๑. พัฒนาสูตรมะขามแกวจากกากมะขามเปยก
ท่ีเหลือใชจากการผลิตนํา้ยาอเนกประสงคจากมะขาม 
๒. ศึกษาสมบัติทางเคมี และกายภาพของผลิตภัณฑ
มะขามแกว 
๓. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
มะขามแกว จากกากมะขามเปยกที่เหลือใช
จากการผลิตนํ้ายาอเนกประสงคจากมะขาม

๑. ไดผลิตภัณฑสูตรและกรรมวิธี
การพัฒนาผลิตภัณฑมะขามแกว 
จากกากมะขามที่เหลือจากการ
ผลิตนํ้ายาอเนกประสงค
จากมะขาม 
๒. เพิ่มมูลคาการใชประโยชน
จากกากมะขามที่เหลือจากการ 
ผลิตนํ้ายาอเนกประสงค 
๓. ลดทรัพยากรที่เหลือใชใหแก
ชุมชน และเพิ่มเปนอีกทางเลือก
ในการเพิ่มรายไดแกเกษตรกรและ
ชุมชน

ผศ.อภิญญา  มานะโรจน
น.ส.วไลภรณ  สุทธา
นายเจตนพินัธ  บณุยสวสัดิ์
น.ส.ปรัศนีย  ทับใบแยม
นายเชาวลิต  อุปฐาก
วาที่ ร.ต.จักราวุธ  ภูเสม 
/คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๒๐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
(OTOP) จากผาไหม
นาโพธิ์ บุรีรัมยดวย
วัฒนธรรมเชิง
อุตสาหกรรมสูสากล 
(AEC) / ผลิตสื่อวีดิ
ทัศน การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
จากผาไหมนาโพธิ์ 
บุรีรัมยดวย
วัฒนธรรมเชิง
อุตสาหกรรม

✓ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ แผนดิน นําผลการวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
จากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย ไปถายทอด
ในลักษณะฝกอบรมโดยใชสื่อวีดิทัศน
เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ
จากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมยประกอบการฝกอบรม 
แกกลุมผูผลิตและผูทอผาไหมจังหวัดนาโพธิ์บุรีรัมย 
จํานวน ๑๐๐ คน / 
๑. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศนเรื่องการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
จากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย 
๒. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิต
สื่อวีดีทัศนเรื่องการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมนาโพธิ์
บุรีรัมยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

การวิจัยกอใหเกิดองคความรู
แกชุมชนนําไปสูการผลิต
เชิงพาณิชยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืนและ
เขมแขง็เปนประโยชนตอประชากร
กลุมเปาหมาย โดยกลุมผูผลิตและ
ผูทอผาไหม จังหวัดนาโพธิ์ บุรีรัมย
ที่เขาฝกอบรม ๑ รุน ๕ หลักสูตร 
จํานวน ๑๐๐ คน ไดรับความรู
แลวสามารถนําความรูไปพัฒนา
ผลิตภัณฑผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย 
ใหมีคุณคาและมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น 
เปนผลใหมีการอนุรักษและพัฒนา
สงเสริมผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย 
ใหสูตลาดในรูปแบบใหมมากขึ้น
ตอบสนองนโยบายหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ เปนการปรับ
โครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและ
ความเปนไทย

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น



๔๑มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนิน
งาน ตามแผน

แมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของงบ
ประมาณ

เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๒๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
(OTOP) จากผาไหม
นาโพธิ์ บุรีรัมยดวย
วัฒนธรรมเชิง
อุตสาหกรรมสูสากล 
(AEC) / การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ลวดลายทอและสีผา
ไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย

✓ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ แผนดิน ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนบานนาโพธิ์
ในจังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๐ คน /
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบลวดลํายทอและ
สีผํ้าไหมนําโพธิ์ บุรีรัมย 
๒. เพื่อถํ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบ
ลวดลายทอและสีผํ้าไหมนําโพธิ์ บุรีรัมย 
เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)

๑. เพิ่มศักยภาพการออกแบบ
พัฒนาลวดลายและสีจาก
ผาไหมทอมือลายพื้นเมืองศูนย
หัตถกรรมทอผาไหม
บานนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
๒. มีลวดลายทอและสี ๑๐ รูป
แบบที่แสดงถึงอัตลักษณ
ผาไหมทอมือลายพื้นเมือง
ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม
บานนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
สามารถใชประโยชนเพื่อ
เศรษฐกิจของชุมชนได 
๓. มีรูปแบบและลวดลายที่
สามารถสรางสรรคงานทอผา
ใหเกิดการสอดคลองกับผลงาน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันได 
๔. ผลการวิจัยสามารถนําไปสู
การผลิตในเชิงพาณิชยที่เปน
รูปธรรมจากหิ้งสูหาง 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๒๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๒๒. การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
(OTOP) จากผาไหม
นาโพธิ์ บุรีรัมยดวย
วัฒนธรรมเชิง
อุตสาหกรรมสูสากล 
(AEC) / การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
กระเปาแฟชั่นจาก
ผาไหมนาโพธิ์ 
บุรีรัมย

✓ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ แผนดิน ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนบานนาโพธิ์ 
ในจังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๐ คน /
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบกระเปาแฟชั่นและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย 
๒. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบ
กระเปาแฟชั่นและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจาก
ผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมยเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)

๑. เพิ่มศักยภาพการออกแบบ
พัฒนา การผลิตผลิตภัณฑกระเปา
จากผาไหมทอมือลายพื้นเมือง 
ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม 
บานนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
๒. มีรูปแบบกระเปา ๕ รูปแบบ
ที่แสดงถึงอัตลักษณผาไหมทอมือ
ลายพื้นเมือง ศูนยหัตถกรรม
ทอผาไหม บานนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย สามารถใช
ประโยชนเศรษฐกิจของชุมชนได 
๓. มีรูปแบบที่สามารถสรางสรรค
งานใหเกิดการประยุกตงาน
ที่คลายคลึงกันได 
๔. ผลการวิจัยสามารถนําไปสู
การผลิตในเชิงพาณิชยที่
เปนรูปธรรมจากหิ้งสูหาง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๒๓ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๒๓. การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
(OTOP) จากผาไหม
นาโพธิ์ บุรีรัมยดวย
วัฒนธรรมเชิง
อุตสาหกรรมสูสากล 
(AEC) / การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
เคหะสิ่งทอจากผา
ไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย

✓ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ แผนดิน ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนบานนาโพธิ์ 
ในจังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๐ คน /
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเคหะสิ่งทอและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาไหมนาโพธิ์บุรีรัมย 
๒. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบเคหะ
สิ่งทอและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาไหม 
นาโพธิ์ บุรีรัมยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.)

๑. เพิ่มศักยภาพการออกแบบ
พัฒนา การผลิตผลิตภัณฑกระเปา
จากผาไหมทอมือลายพื้นเมือง 
ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม 
บานนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
๒. มีรปูแบบเคหะส่ิงทอ ๕ รปูแบบ 
ที่แสดงถึงอัตลักษณผาไหมทอมือ
ลายพื้นเมือง ศูนยหัตถกรรม
ทอผาไหม บานนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย สามารถใช
ประโยชนเศรษฐกิจของชุมชนได 
๓. มีรูปแบบที่สามารถสรางสรรค
งานใหเกิดการประยุกตงาน
ที่คลายคลึงกันได 
๔. ผลการวิจัยสามารถนําไปสูการ
ผลิตในเชิงพาณิชยที่เปนรูปธรรม
จากหิ้งสูหาง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๒๔ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๒๔. การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
(OTOP) จากผาไหม
นาโพธิ์ บุรีรัมยดวย
วัฒนธรรมเชิง
อุตสาหกรรมสูสากล 
(AEC) / การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
เสื้อแฟชั่นจากผา
ไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย

✓ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ แผนดิน ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนบานนาโพธิ์ ใน
จังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๐ คน /
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเสื้อแฟชั่นจากผา
ไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย 
๒.เพื่อถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบเสื้อ
แฟชั่นผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย เพื่อพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน

๑.เพิ่มศักยภาพการออกแบบ
พัฒนา การผลิตผลิตภัณฑกระเปา
จากผาไหมทอมือลายพื้นเมือง 
ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม บานนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ๒.มีรูปแบบ
เสื้อผา ๕ รูปแบบที่แสดงถึงอัต
ลักษณผาไหมทอมือลายพื้นเมือง 
ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม บานนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย สามารถใช
ประโยชนเศรษฐกิจของชุมชนได 
๓.มีรูปแบบที่สามารถสรางสรรค
งานใหเกิดการประยุกตงานที่
คลายคลึงกันได ๔.ผลการวิจัย
สามารถนําไปสูการผลิตในเชิง
พาณิชยที่เปนรูปธรรมจากหิ้งสูหาง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๔๒
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนิน
งาน ตามแผน

แมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของงบ
ประมาณ

เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๒๕ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๒๕. การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
(OTOP) จากผาไหม
นาโพธิ์ บุรีรัมยดวย
วัฒนธรรมเชิง
อุตสาหกรรมสูสากล 
(AEC) / การพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
บรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑผาไหม 
นาโพธิ์ บุรีรัมย

✓ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ แผนดิน ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนบานนาโพธิ์
ในจังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๐ คน /
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบบรรจุภัณฑและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาไหมนาโพธิ์บุรีรัมย 
๒. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบ
บรรจุภัณฑและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
จากผาไหม นาโพธิ์ บุรีรัมยเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

๑. เพิ่มศักยภาพการออกแบบ
พัฒนา การผลิตผลิตภัณฑกระเปา
จากผาไหมทอมือลายพื้นเมือง 
ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม
บานนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
๒. มีรูปแบบบรรจุภัณฑ ๕ รูป
แบบที่แสดงถึงอัตลักษณผาไหม
ทอมือลายพื้นเมือง ศูนยหัตถกรรม
ทอผาไหม บานนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย สามารถใช
ประโยชนเศรษฐกิจของชุมชนได 
๓. มีรูปแบบที่สามารถสรางสรรค
งานใหเกิดการประยุกตงาน
ที่คลายคลึงกันได 
๔. ผลการวิจัยสามารถนําไปสู
การผลิตในเชิงพาณิชยที่เปน
รูปธรรมจากหิ้งสูหาง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๒๖ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๒๖. การยอมสีดวย
สมุนไพรไทยเพื่อ
ปองกันรังสียูวี
สําหรับประยุกตใช
งานดานผลิตภัณฑ
สิ่งทอ

✓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. เผยแพรผานสื่อ หนังสือพิมพ ทดลองสียอม
จากพืชสมุนไพรไทยเพื่อปองกันรังสียูวี 
๒. เพื่อศึกษาเทคนิคการสกัดสียอมที่ไดจาก
พืชสมุนไพรไทย 
๓. เพื่อศึกษาสียอมจากพืชสมุนไพรที่นํามาใช
ปองกันรังสียูวี คือ ใบรางจืด ใบตะไคร
และลูกหมากเพื่อศึกษาการปองกันรังสียูวีของผา
ที่ผานการยอมสีดวยสมุนไพรไทย
๔. จัดทําผลิตภัณฑตนแบบจากผาที่ไดจากการยอม
บนผาดวยสียอมจากพืชสมุนไพรเพื่อปองกันรังสียูวี 
เปนผลิต ภัณฑเสื้อผาชุดมุสลิม จํานวน ๕ ชุด /
    ๑) เพื่อศึกษาขั้นตอนการยอมสีและเทคนิค
การยอมสีจากสมุนไพรไทย 
    ๒) เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรที่ใชในการปองกัน
รังสียูวี 
    ๓) เพื่อศึกษาคุณสมบัติการปองกันรังสียูวี
ของผาที่ผานการยอมสีดวยสมุนไพรไทย 
    ๔) เพื่อพัฒนาแปรรูปทําผลิตภัณฑสิ่งทอ
ที่ยอมจากสมุนไพรไทยและสามารถปองกันรังสียูวี

ผลสําเร็จเบื้องตน 
(P:Preliminary results) : 
การนําผายอมบนผาดวยสียอม
จากพืชสมุนไพรไทยเพื่อปองกัน
รังสียูวีเปนแนวทางการวิจัย
ที่กอใหเกิดความสําคัญเบื้องตน 
ผลสําเร็จระดับกลาง 
(I : Intermediate results) : 
การนําผาที่ยอมมาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ ผลสําเร็จตาม
เปาประสงค (G : Goal results) : 
ชุดตนแบบฮิยาบ ที่มีคุณสมบัติ
ในการปองกันรังสียูวี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

๒๗ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการออกแบบ 
บรรจุภัณฑสปา 
จากกากพืช
เศรษฐกิจไทย 

✓ ๓๐๔,๐๐๐ ๓๐๔,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษากากพืชเศรษฐกิจของไทย 
๒. เพื่อไดกากพืชไปทดสอบประสิทธิภาพ
๓. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑสปา 
จากกากพืชเศรษฐกิจไทย

๑. บรรจุภัณฑสปา มีความ
แข็งแรงสวยงามเปนที่ดึงดูด
ความสนใจตอผูพบเห็น 
๒. สามารถชวยในเรื่องการ
สงเสริมธุรกิจใหกับผูประกอบการ
และเปนที่พึ่งพอใจตอผูบริโภค
ในระดับดีมาก
๓. นําเอาพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่มีมาใชประโยชน
ไดสูงสุด

นางสาวดรุณรัตน
พิกุลทอง 
ดร.กิ่งกาญจน พิจักขณา 
นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ/ 
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและ
การออกแบบ

๒๘ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการศึกษา
และพัฒนาวัสดุกัน
กระแทกจากเสนใย
พืชมะละกอในงาน
บรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑแกวและ
เซรามิค

✓ ๓๓๒,๕๐๐ ๓๓๒,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจาก
เสนใยพืชมะละกอในงานบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑแกวและเซรามิค 
๒. เพื่อหาประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทก
จากเสนใยพืชมะละกอในงานบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑแกวและเซรามิค

ไดทําการสรุปการศึกษาและ
พัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเสนใย
พืชมะละกอในงานบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑแกวและเซรามิค 
ซึ่งไดผลการวิจัยอยูในเกณฑที่ดี 
สามารถชวยกันกระแทกไดเปน
อยางดี ในเกณฑความพึงพอใจ
อยูในเกณฑที่ดี

นายชูเกียรติ 
อนันตเวทยานนท
นายธานี  สุคนธะชาติ 
นางมทัธน ีปราโมทยเมือง/ 
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ

๒๙ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการศึกษา
และออกแบบผนัง
สองชั้นจากวัสดุ
ธรรมชาติ(ไมไผ)

✓ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ แผนดิน ศึกษาและพัฒนารูปแบบผนังสองชั้น ที่ทํามา
จากวัสดุธรรมชาติ (ไมไผ) ใหลดการ
แผรังสีความรอนเขามาในอาคาร และมีรูปแบบ
สวยงาม ทําไดงาย สามารถติดตั้งรื้อถอนไดงาย

โดยสรุปชุดผนังสองชั้นจาก
วัสดุธรรมชาติ (ไมไผ) สามารถลด
ความรอนใหกับอาคารไดเมื่อเทียบ
กับกลองทดลองที่ไมมีชุด
ผนังไมไผเลย และมีคุณสมบัติใกล
เคียงกับแผงบังแดดสําเร็จรูป 
มูลี่ไมและผามานในการชวยลด
ความรอนเขาสูอาคารได 
โดยใชความรูดานเทคโนโลยี
การที่เหมาะสมมาใชใหเกิด
ประโยชนเปนนวัตกรรมเพื่อแก
ปญหาการอยูอาศัยในปจจุบัน
จากวัสดุพื้นถิ่นในอดีต เปนการ
แกปญหาจากภายนอกอาคารที่มี
ผลตออุณหภูมิภายใน และเปน
อีกทางเลือกของการตกแตงผิว
อาคารในคราวเดียวกัน 
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมมนุษย
ดานการอยูอาศัยในสภาวะ
นาสบายในปจจุบันได

นายศรัณยู สวางเมฆ 
นายชูเกียรติ 
อนันตเวทยานนท 
นางสาวธัญญธร 
อินทรทาฉาง/
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ



๔๓มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนิน
งาน ตามแผน

แมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา

ของงบ
ประมาณ

เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๓๐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการกา
ออกแบบและพัฒนา
เฟอรนิเจอร จาก
วัสดุแผนไมอัดผัก
ตบชวาและเสนใย 
ผักตบชวาสําหรับ
ตกแตงบานพัก
อาศัยขนาดกลาง

✓ ๓๕๑,๕๐๐ ๓๕๑,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรที่แปรรูป
จากผักตบชวาที่ไดจากการทดลองดวย
กระบวนการผลิตไมแผนวิทยาศาสตรและ
สกัดเสนใยจากผักตบชวาเพื่อเปนวัสดุประกอบ
ในการออกแบบและผลิตเฟอรนิเจอรตกแตงบานพัก
อาศัยขนาดกลาง
๒. เพื่อหาประสิทธิภาพ ดานประโยชนใชสอย
ดานความงามและดานการใชงานเฟอรนิเจอร  
๓. เพื่อหาความพึงพอใจของรูปแบบเฟอรนิเจอร
ที่ไดจากการออกแบบ

จากการออกแบบและพัฒนา
เฟอรนิเจอรจากวัสดุแผนไมอัด
ผักตบชวาและเสนใยผักตบชวา
สําหรับตกแตงบานพักอาศัย
ขนาดกลาง ซึ่งทําใหไดรูปแบบ
การทําเฟอรนิเจอรที่ทันสมัย
ตอความตองการจากแผนไมอัด
ผักตบชวาและเสนใยผักตบชวา
ไดอยางสวยงามและทนทาน
ไดเปนอยางดี จึงมีความพึงพอใจ
อยุในเกณฑที่ดีมาก และไดรับ
การตอบรับจากผูบริโภค 

นายสันติ กมลนรากิจ 
นายอาณัฎ 
ศิริพิชญตระกูล
นายธานี  สุคนธะชาติ/
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ

๓๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑหัตถกรรม
หวายโดยใชแนวคิด
ภูมิปญญาทองถิ่น
ของผูสูงอายุ ตําบล
ลาดพัฒนา อําเภอ
เมือง จังหวัด
มหาสารคาม

✓ ๓๙๙,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ แผนดิน ๑. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมหวาย
โดยใชแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุ
ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๒. ใหผลิตภัณฑหัตถกรรมหวายไดมาตรฐานตาม
เกณฑของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมวาดวยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนเครื่องเรือนหวาย(มผช.๖๔/๒๕๔๖) 
๓. ไดหนังสือผลิตภัณฑหัตถกรรมหวายโดยใช
แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชศึกษาคนควา
อางอิงและถายทอดใหคนรุนหลัง

จากการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑหัตถกรรมหวายโดยใช
แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่น 
เพื่อนําไปใชสําหรับตกแตง
บานพักอาศัย ซึ่งทําใหไดรูปแบบ
การทําเฟอรนิเจอรที่ทันสมัย
ตอความตองการจากผลิตภัณฑ
หัตถกรรมหวายไดอยางสวยงาม
และทนทานไดเปนอยางดี จึงมี
ความพึงพอใจอยุในเกณฑที่ดีมาก 
และไดรับการตอบรับจากผูบริโภค
อยูในกณฑที่ดีมาก เชนกัน

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 
นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 
นายสุพจน พรหมพยัคฆ/
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ

๓๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการศึกษา
และพัฒนารูปแบบ
กระเปาใบลาน เพื่อ
พัฒนาชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร 
บานทับลาน จังหวัด
ปราจีนบุรี

✓ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ แผนดิน ๑. ศึกษารูปแบบและลวดลายการจักสานใบลาน
เพื่อออกแบบและพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
สําหรับสุภาพสตรี 
๒. ผลิตกระเปาที่ทําจากใบลาน 
๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจของชางผูผลิต
และผูบริโภค

จากการพัฒนารูปแบบ
กระเปาใบลาน ไดทําการสอบถาม
ผูเขารวม ไดผลดังนี้ มีผลความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด - 
ดานความสะดวกสบายมีผล
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
- ดานการออกแบบ มีผลความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด

นางสาวศิริพันธ มิ่งขวัญ 
นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ 
นางสาวดรุณรัตน 
พิกุลทอง/ 
คณะสถาปตย
กรรมศาสตร
และการออกแบบ

๓๓ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการศึกษา
และพัฒนา
ผลิตภัณฑตกแตง
บานแบบรวมสมัย
จากอัตลักษณการ
เขางานไมในงาน
สถาปตยกรรมไทย
ภาคกลาง

✓ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณการเขางานไม
ในงานสถาปตยกรรมไทยภาคกลางเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบานแบบรวมสมัย 
๒. เพื่อศึกษาถึงภูมิปญญาทองถิ่นทางภาคกลาง
เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่สะทอนถึง
ภูมิปญญา ทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อเพิ่มแนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ใหกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน โดยมีการ
คํานึงถึงรูปแบบการผลิต ความสวยงาม 
ความพึงพอใจในที่มีผลตอประโยชนใชสอย
และการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน

จากการพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอร 
ไดทําการสอบถามผูพักอาศัย
จํานวน ๒๐๐ คน ดังผลดังนี้
-ดานหนาที่ใชสอย มีผลความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
-ดานความสะดวกสบายมีผล
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
- ดานความปลอดภัย มีผล
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
- ดานการออกแบบ มีผลความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด

นายกรณพงศ ทองศรี 
นางมทัธน ีปราโมทยเมือง/ 
คณะสถาปตย กรรม
ศาสตรและการออกแบบ

๓๔ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการใช
ประโยชนจากกาน
โสนเหลือทิ้งใน
กระบวน การผลิต
ดอกไมประดิษฐของ
วิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา สูการ
พัฒนาเปนกระดาษ
เพื่อการหีบหอ

✓ ๓๓๒,๕๐๐ ๓๓๒,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อวิเคราะหและทดสอบหาสมบัติที่เหมาะสม
ของกานโสนที่เปนเศษเหลือทิ้งสูการพัฒนาเปน
กระดาษเพื่องานหัตถกรรมบรรจุภัณฑ 
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปกานโสน
ที่เปนเศษเหลือทิ้งดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๓. เพื่อประยุกตวัสดุที่ผานการวิเคราะหทดสอบ
สมบัติแลวสูการสรางสรรคออกแบบเปนบรรจุภัณฑ
เพื่อใชกับวิสาหกิจของชุมชน

จากการที่นํากานโสนเหลือทิ้งมา
พัฒนาเปนการผลิตดอกไม
ประดิษฐ และการพัฒนาเปน
กระดาษเพื่อการหีบหอ ก็สามารถ
สรางรายไดใหแกครัวเรือน 
และยังสามารถนํากานโสน
เหลือทิ้งมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ที่สามารถจําหนายเปนเครือขาย
ของวิสาหกิจในครัวเรือน 
ชุมชนไดเปนอยางดี และมี
ความพึงพอใจอยูในเกณฑที่ดีมาก

นายธานี สุคนธะชาติ 
นางสาวสรุภา วงศสวุรรณ/ 
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ

๓๕ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการใช
ประโยชนวัสดุจาก
หญาแฝกกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
จากภูมิปญญา
หัตถกรรมทองถิ่น
ทางภาคกลางสู
แนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค

✓ ๓๕๑,๕๐๐ ๓๕๑,๕๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อศึกษารูปแบบวัสดุจากหญาแฝกและการ
นําไปใชของวัสดุจากหญาแฝก 
๒. เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นทางภาคกลาง
สูการออกแบบผลิตภัณฑใหมในดาน-ศิลป
วัฒนธรรม-ภูมิปญญาชางทองถิ่น-รูปแบบผลิตภัณฑ 
๓. เพื่อหาความพึงพอใจในรูปแบบความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑจากวัสดุหญาแฝกที่ไดรับการออกแบบ
ใหมในดาน-รูปแบบความสวยงาม
-ประโยชนใชสอย-การผลิต

จาการนําหญาแฝกมาประยุกต
ใชประโยชนทําผลิจภัณฑโดยใช
ภูมิปญญาจากทองถิ่น ก็ทําให
ไดผลิตภัณฑจากหญาแฝกที่ใชสอย
ไดสะดวก และเปนประโยชน
ตอการใชสอยในครัวเรือน
ไดเปนอยางดี ความพึงพอใจ
ของผูไดทดสอบพบวามีความ
พึงพอใจในขั้นดีมาก

นายอาณฎั ศริพิชิญตระกูล 
นายธานี สุคนธะชาติ 
นายสันติ กมลนรากิจ/
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและการ
ออกแบบ

๗,๙๒๑,๕๐๐ ๗,๙๒๑,๕๐๐



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๔๔
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา
ของงบ

ประมาณ
เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๑
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการครูชางรวมใจ
ปลูกตนไมตามรอยครู
ของแผนดิน

✓ ๑๕๙,๒๐๐ ๙๖,๖๕๐ แผนดิน ๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
๒. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหผูเขารวม
กิจกรรมเกิดความตระหนักในคุณคา
และความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน 
๓. เพื่อศึกษาระบบนิเวศของปาชายและ
วิถีชีวิตชาวบาน 
๔. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนซึ่งเปน
ที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าหลากหลายชนิด

ดําเนินการวันที่ 
๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลน
คลองโคลน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
เปาหมาย ๔๐ คน 
จํานวนผูเขารวม ๔๐ คน 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
๔.๗๘ เฉลี่ย รอยละ ๙๕.๕๐ 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม /
ฝายกิจการนักศึกษา

๒
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
และฝกประสบการณ
ทางดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

✓ ๔๔,๐๐๐ ๓๖,๐๖๘ งบแผนดนิ ๑. เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ 
๒. เพื่อใหผูเขารวมโครงการเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมและการรักษา
สิ่งแวดลอม  
๓. เพื่อปลุกจิตสํานึกถึงหนาที่ในการ
สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
และการรักษาสิ่งแวดลอม
๔. เพื่อใหความรู ความเขาใจในภูมิปญญา
ทองถิ่นและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดําเนินการวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ ศนูยวจิยัและพัฒนา
สิง่แวดลอม แหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแหลมผักเบี้ย 
อาํเภอบานแหลม จงัหวัดเพชรบรุี 
และโบราณสถานและ
แหลงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมาย ๕๐ คน 
จํานวนผูเขารวมจริง ๕๕ คน 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
๔.๖๑ เฉลี่ย รอยละ ๙๒.๒๖ 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๓
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการนักสิ่งแวดลอม
รวมใจใฝเรียนรู
ตามรอยพอ

✓ ๕๕,๐๐๐ ๕๒,๙๗๐ แผนดิน ๑. เพื่อดําเนินงานตามลอยเบื้องยุคคลบาท
ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. เพื่อกระตุนเตือนและปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษพันธุไมไทย
๓. เพื่อสงเสริมใหมีความเสียสละและ
มีจิตสาธารณะ
๔. เพื่อฝกความมีระเบียบวินัย 
การตรงตอเวลาและการบําเพ็ญประโยชน
๕. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกันในการ
ทํางานเปนหมูคณะและสรางประโยชน
ตอสังคม

ดําเนินการวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๘ ณ ศูนยอนุรักษ
ปาชายเลนคลองโคลน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
เปาหมาย ๔๕ คน 
จํานวนผูเขารวมจริง ๕๐ คน 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
๔.๖๗ เฉลี่ย รอยละ ๙๖.๘๐ 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๔
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการเรียนรูรวมกัน
สรางสรรคธรรมชาติและ
อนุรักษปา ครั้งที่ ๙

๑๐๐,๐๐๐ ๙๔,๙๓๒ แผนดิน ๑. ไดรับความรูจากการศึกษาระบบนิเวศน
ในปาของอุทยานแหงชาติหรือเขตอนุรักษ
พันธุสัตวปา  
๒. เกิดความรักและหวงแหนผืนปาและ
ระบบนิเวศนในธรรมชาติ
๓. เกิดจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักใน
คุณคาของผืนปา สัตวปา ซึ่งเปนแหลงให
ความชุมชื้นแกผืนดินอันจะนําความอุดม
สมบูรณกลับสูแผนดินซึ่งเปนการ
ชวยลดภาวะโลกรอนไดทางหนึ่ง  
๔. สามารถนําประสบการณจากการ
เขารวมโครงการไปบูรณาการในวิชาชีพ
ที่ศึกษาอยูได

ดําเนินการวันที่ ๒๔-๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โครงการ
อนุรักษและฟนฟูสภาพพื้นที่
เขานงพันธุรัต พระราชดําริ 
บานเขาไมนวล ต. เขาใหญ 
อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ไดนํา
นักศึกษา จํานวน ๘๐ คนทั้ง
อาจารยและเจาหนาที่ไป
ดําเนินการปลูกปา  
เปาหมาย : ๘๐ คน 
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ รอยละ ๙๒.๓๓

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร งานศิลป
วัฒนธรรม ฝาย
กิจการนักศึกษา

๕
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการชุมชนศิลป
วัฒนธรรมอนุรักษสิ่ง
แวดลอม

✓ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดเรียนรู 
วิถีชีวิตของชุมชนและการอนุรักษศิลป
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม            
๒. เพื่อพัฒนาสงเสริมใหบุคลากร นักศึกษา 
ไดมีความซาบซึ้งในความงามที่แฝงอยู
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
๓. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา มีความรู 
ความตระหนัก มีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและรวมอนุรักษสิ่ง
แวดลอม

ดําเนินการวันที่ ๒๒-๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ จังหวัดนาน 
เปาหมาย - คน 
จํานวนผูเขารวมจริง ๔๒ คน 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
๔.๗๑ เฉลี่ย รอยละ ๙๔.๒๐ 

คณะสถาปตย 
กรรมศาสตร และ
การออกแบบ/
อ.ศรัณยู  สวางเมฆ 
ฝายกิจการนักศึกษา
คณะสถาปตย 
กรรมศาสตรและ
การออกแบบ

 กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช   ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้  

 กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช   ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้  

กรอบที่ ๓ กรอบการสรางจิตสํานึก       

 กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้ 

 กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

 หนวยงานมีโครงการเขารวมในกิจกรรมนี้ ๘  โครงการ ดังนี้      



๔๕มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา
ของงบ

ประมาณ
เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๖
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการสืบสาน
ภูมิปญญาไทยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ออกแบบสูสากล

✓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพื่อรวบรวมศึกษาองคความรู
ดานเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่น
ของไทย
๒. เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา 
มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบ
ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิปญญาไทย
สูตลาดสากล

ดําเนินการวันที่ ๒๑-๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ ชุมชนบานใหมตะพังทอง 
ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 
เปาหมาย ๔๐ คน 
จํานวนผูเขารวมจริง ๔๐ คน 
บรรลุวัตถุประสงค 
เฉลี่ย ๔.๕๗ รอยละ ๙๑.๔๐

คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและ
การออกแบบ/
อ.ศรัณยู  สวางเมฆ 
ฝายกิจการนักศึกษา
คณะสถาปตย
กรรมศาสตรและ
การออกแบบ

๗
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการ มทร. พระนคร
สนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช : 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมปลูกจิตสํานึก
เยาวชนรุนใหมใสใจ
สิง่แวดลอมปลกูปาชายเลน 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระ
ชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘

✓ ๑๑๐,๗๗๐ ๘๑,๔๑๖ งบแผนดนิ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒. เพื่อใหความรูแก บุคลากรและนักศึกษา
ทุกคณะ ทั้งทางดาน กายภาพ, ชีวภาพ
และวัฒนธรรม 
๓. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา
จาก ๙ คณะเกิดความเขาใจ เขาถึง
และพัฒนา และการรูคุณคาการ
ใชประโยชนของพันธุกรรมพืช

ดําเนินการวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๘ ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติ
ปาชายเลน อุทยาน
ประวัติศาสตรทหารเรือ
ปอมจุลจอมเกลา 
จังหวัดสมุทรปราการ 
เปาหมาย ๑๐๐ 
คนจํานวนผูเขารวม ๑๐๕ คน 
บรรลุวัตถุประสงค 
เฉลี่ย ๔.๗๑ รอยละ ๙๔.๒๒

กองศิลปวัฒนธรรม

๗
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมคาย 
“การศึกษาความ
หลากหลาย ทางชีวภาพ
และการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับอุดมศึกษา

✓ ๑๖๗,๗๗๐ ๑๔๔,๒๖๙ แผนดิน ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒. เพื่อใหความรูแก บุคลากรและนักศึกษา
ทุกคณะ ทั้งทางดาน กายภาพ, ชีวภาพ
และวัฒนธรรม 
๓. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา
จาก ๙ คณะ เกิดความเขาใจ เขาถึง 
และพัฒนา และการรูคุณคาการ
ใชประโยชนของพันธุกรรมพืช

ดําเนินการวันที่ ๒๗-๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ 
อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว 
อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 
เปาหมาย ๕๐ คน
จํานวนผูเขารวม ๕๑ คน 
บรรลุวัตถุประสงค 
เฉลี่ย ๔.๕๕ รอยละ ๙๑.๐๖

กองศิลปวัฒนธรรม

๗
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

กิจกรรมที่ ๓ 
กจิกรรมบาํรงุรกัษาตนไม 
ณ แปลง ๙๐๕    

✓ ๑๒๑,๔๖๐ ๙๕,๐๖๐ แผนดิน ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒. เพื่อใหความรูแก บุคลากรและนักศึกษา
ทุกคณะ ทั้งทางดาน กายภาพ, ชีวภาพ
และวัฒนธรรม 
๓. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา
จาก ๙ คณะ เกิดความเขาใจ เขาถึง
และพัฒนา และการรูคุณคา
การใชประโยชนของพันธุกรรมพืช

ดําเนินการวันที่ 
๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ 
อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี
เปาหมาย ๕๐ คน 
จํานวนผูเขารวม ๕๖ คน 
บรรลุวัตถุประสงค 
เฉลี่ย ๔.๘๙ รอยละ ๙๗.๗๑

กองศิลปวัฒนธรรม

๘
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการ มทร.พระนคร
สนองพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง : 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมศึกษาดูงาน
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคกลาง

✓ ๒๑๘,๖๔๐ ๑๕๙,๗๗๒ แผนดิน ๑. นักศึกษาไดรับประสบการณตรงและ
เรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง 
(Activity Based Learning) ในฐานการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและ
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสาน
และนอมนําพระราชดําริและหลักการ
ทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
และการเปนอยูอยางพอเพียง 
ไปใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
๓. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลงเรียนรู
ใหกับนักศึกษา
๔. เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและหลักการทรงงาน
สูนิสิต นักศึกษา สังคม และชุมชน

ดําเนินการวันที่ ๑๕-๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ ศูนยวัฒนธรรมไททรงดํา 
บานหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี 
เปาหมาย ๑๐๐ คน 
จํานวนผูเขารวม ๑๐๔ คน 
บรรลุวัตถุประสงค 
เฉลี่ย ๔.๗๒ รอยละ ๙๔.๓๗

กองศิลปวัฒนธรรม



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๔๖
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มา
ของงบ

ประมาณ
เปาหมายตามแผนแมบท / วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

๘
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถีชีวิตไทย

✓ ๕๗,๓๒๐ ๓๔,๙๙๐ แผนดิน ๑. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง
และเรียนรูจากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง ในฐานการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสาน
และนอมนําพระราชดําริและหลักการ
ทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
และการเปนอยูอยางพอเพียง ไปใช
ในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
๓. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน กับ
แหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา
๔. เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและหลักการทรงงาน
สูนิสิตนักศึกษา ชุมชน และสังคม

ดําเนินการ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ ศูนยวัฒนธรรมไทยวน 
อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
เปาหมาย ๕๐ คน 
จํานวนผูเขารวม ๕๔ คน 
บรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๒ 
รอยละ ๙๖.๔๗

กองศิลปวัฒนธรรม

๘
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงดานสมุนไพร

✓ ๑๑๒,๖๔๐ ๕๓,๓๔๗ แผนดิน ๑. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง
และเรียนรูจากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนและในโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
๒. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสาน
และนอมนําพระราชดําริและหลักการ
ทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
และการเปนอยูอยางพอเพียง ไปใช
ในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
๓. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน กับ
แหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา
๔. เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและหลักการทรงงาน
สูนักศึกษา สังคมและชุมชน

ดําเนินการ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ สวนสมุนไพร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง 
เปาหมาย ๑๐๐ คน 
จํานวนผูเขารวม ๑๐๕ คน 
บรรลุวตัถปุระสงค 
เฉลี่ย ๔.๖๑ รอยละ ๙๒.๒๐

กองศิลปวัฒนธรรม

๑,๔๙๖,๘๐๐ ๑,๑๙๙,๔๗๔

ในกิจกรรมที่  ๔   มีโครงการทั้งสิ้น  ๓๕  โครงการ รวมงบประมาณใชจริง ๗,๙๒๑,๕๐๐ บาท     

ในกิจกรรมที่ ๘  มีโครงการทั้งสิ้น  ๘  โครงการ รวมงบประมาณใชจริง ๑,๑๙๙,๔๗๔ บาท     

รวมโครงการทั้งสิ้น ๔๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๑๒๐,๙๗๔ บาท 



๔๗มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การดําเนินงานและภาพกิจกรรม
 โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๔๘
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จากงานวิจัยจากศูนยปรับปรุงพันธุพืชและผลไมเทกซัส สหรัฐอเมริกา บอกวาแตงโมและผลไมอีกหลายชนิดมีสารที่เรียกวา 

โฟโตนิวเตรียนท หรือพฤกษเคมี ซึ่งเปนสารประกอบทางเคมีที่ไดจากธรรมชาติกระตุนการตอบสนองของรางกายใหมีสุขภาพแข็งแรง 

โฟโตนวิเตรียนททีพ่บในแตงโมประกอบดวย β-carotene, และสารทีเ่ดนทีส่ดุในเปลอืกแตงโม คอื Citruline เปน α-amino acid คาํวา 

Citruline มาจากภาษาละตินวา Citrulus แปลวา แตงโม สารดังกลาวถูกสกัดไดครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๓ นักวิจัยพยายามไขความลับ

ของสารน้ีจนพบวา สามารถชวยขยายหลอดเลือด คลายกับการทํางานของยารักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ จากปฏิกิริยา

ขางตนเปนปฏกิิรยิาในวัฏจักรยเูรยีในรางกาย แตถาเรากนิสาร Citruline ในแตงโม หรือเปลอืกแตงโมไปในรางกาย Arginine กจ็ะออกมา

ทํางานรวมกับ Citrulline ที่กินเขาไป และถูกกระตุนได Nitric oxide ออกมา โดย Arginine ที่ออกมานี้ สามารถชวยขจัดแอมโมเนีย

และสารประกอบที่เปนพิษออกจากรางกาย เปนการ Detox รางกาย นอกจากนี้ Citrulline ยังสามารถชวยถอนพิษสุรา แกกระหายนํ้า 

แกรอนในและยังสามารถมีขายในรูปของ citrulline malate เพื่อใชเปนอาหารสําหรับนักกีฬา เพื่อลดความเหนื่อยออนของกลามเนื้อ 

แตอยางไรก็ตามในการกินเปลือกแตงโมในการรักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ Citrulline ในเปลือกแตงโมไมสามารถออกฤทธิ์

เฉพาะสวนอวัยวะเหมอืนยารกัษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ หรอืไวอากาได แตมขีอด ีคอื ไมมผีลขางเคยีงตอรางกาย นอกจากนี้

ถานาํเปลอืกแตงโมตมเคีย่วกบันํา้จนขน สามารถบรรเทาอาการไตอกัเสบเรือ้รงัได หรอืตมกินเปนนํา้เปลอืกแตงโมแทนนํา้ แกความดนัโลหิตสูง 

ริมฝปากแตก และสามารถแกอาการเจ็บคอได 

 ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงเห็นถึงคุณคาของเปลือกแตงโม ซึ่งในเปลือกแตงโมยังมีคุณคาทางอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย จึงนํามา

พัฒนาในผลิตภัณฑฟรุตเคกเปลือกแตงโม เนื่องจากเปลือกแตงโมยังมีคุณสมบัติเพิ่มเสนใยอาหารใหแกผลิตภัณฑ พรอมทั้งเปนการ

ลดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร และเพิ่มมูลคาใหแกเปลือกแตงโม โดยนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร และเพ่ือสราง

เปนอาชีพใหมๆ ใหแกชุมชนตอไป

การประยุกต�ใช�

เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ�ฟรุตเค�ก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑเบเกอรี่

 ๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่จากเปลือกแตงโม

 ๓. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภค (Consumer test) ที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรี่จากเปลือกแตงโม

 ๔. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่จากเปลือกแตงโม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
 การประยุกตใชเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑเบเกอรี่ วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของเปลือกแตงโมเหลือทิ้งใน

ผลติภณัฑเบเกอรี ่ โดยเลอืกคัดเลอืกจากตํารับพืน้ฐานของฟรตุเคกเพือ่คดัเลอืกเปนตนแบบมาตรฐานทีใ่ชในการศกึษาปรมิาณทีเ่หมาะสม

ของเปลือกแตงโมเหลือทิ้งในฟรุตเคก ซึ่งใชเปลือกแตงโมแชอิ่มทดแทนเชอรรี่ในฟรุตเคกรอยละ ๕๐ รอยละ ๗๕ และรอยละ ๑๐๐ 

เมือ่ทาํการประเมนิความชอบกบัผูทดสอบชมิจํานวน ๖๐ คน ดวยวธิกีารชิมแบบใหคะแนนความชอบ ๙ ระดบั (๙-point hedonic scale) 

พบวาผูชิมมีความชอบเปลือกแตงโมแชอิ่มทดแทนเชอรรี่ในฟรุตเคกรอยละ ๑๐๐ คิดเปนนํ้าหนักเปลือกแตงโมแชอิ่ม ๑๘๐ กรัม โดยมี

คะแนนเฉลี่ยดานลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ๗.๔๐ ๗.๙๐  ๗.๙๕  ๘.๐๐  ๗.๙๐ และ ๗.๗๕ 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา คุณลักษณะดานสี กล่ิน รสชาติ 

เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ การใชเปลือกแตงโมแชอิ่มทดแทนเชอรรี่ 

ในฟรุตเคกรอยละ ๑๐๐ จะมีความแตกตางกันในดานสี ทําใหฟรุตเคกมีสีออนลงเกิดจากปริมาณเปลือกแตงโมแชอิ่มที่มีสีขาว 

สวนเชอรรี่จะมีสีแดง กลิ่นจะมีกลิ่นของเหลารัม และเปลือกแตงโมเล็กนอย รสชาติหวาน เกิดจากปริมาณเปลือกแตงโมที่ใชเปน

เปลือกแตงโมแชอิ่ม ซึ่งไดนํามาทดแทนเชอรรี่ที่มีรสชาติเหมือนกัน เนื้อสัมผัสมีความรวนเล็กนอย เกิดจากปริมาณเปลือกแตงโมแชอิ่ม

มสีวนผสมของนํา้เชือ่ม จึงทาํใหไปยดึเกาะกบัสวนผสมของแหงสงผลใหเนือ้สมัผสัทีไ่ดมคีวามรวนนอย องคประกอบทางเคมโีดยประมาณ

ของเปลือกแตงโมแชอิ่มทดแทนเชอรรี่ในฟรุตเคกนํ้าหนัก ๑๐๐ กรัม ประกอบดวยพลังงาน ๓๓๐ กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรท ๖๓ กรัม 

โปรตีน ๖.๐๘ กรัม ไขมัน ๕.๙๓ กรัม ความชื้น ๒๓.๗๐ กรัม และเถา ๑.๓๑ กรัม คุณภาพทางกายภาพของคาปริมาณนํ้าอิสระ (Aw) 

เทากับ ๐.๗๘ 

การนําไปใชประโยชน
 ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนวัดเทวราชกุญชร ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองปฏิบัติการอาหาร ๕๑๔ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ถายทอดเทคโนโลยโีครงการบรูณาการมสีวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดานคหกรรมศาสตร ของกลุมอาชีพสหกรณศิลปะประดิษฐ จังหวัดนนทบุรี โดยงาน

บริการวิชาการแกสังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะ ความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในหลักสูตรฟรุตเคกเปลือก

แตงโมวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กลุมอาชีพสหกรณศิลปะประดิษฐ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลิตภัณฑเบเกอรี่

จากเปลือกแตงโม

พัฒนาสูตร และกรรมวิธีการผลิต โดยศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเปลือกแตงโม
ตอผลิตภัณฑ  

ทดสอบการยอมรับของผูบริโภค

เผยแพรความรูและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่จากเปลือกแตงโม
สูชุมชน/ภาคเอกชน

คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ ขององคประกอบเปลือกแตงโมที่จะนํามาใช 
คุณคาและลักษณะที่เหมาะสมในการนํามาทําผลิตภัณฑ ความตองการของผูบริโภค



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๕๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
 เมื่อป ๒๕๔๐ ไทยเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รัฐบาลไดนอมรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ อันเปนแนวทาง

การพัฒนาเพื่อฟนวิกฤติเศรษฐกิจไทย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาแบบผสมผสานบูรณาการ ระหวางภูมิปญญาไทยกับ

ภูมิปญญาสากล ตามแนวคิดทฤษฏีใหม 

 ผา จัดเปนสินคาที่ทํารายไดใหประเทศติดอันดับหนึ่งในสิบของการสงออก และมีการจางงานมากและเมื่อเกิดวิกฤติโรงงานปด

แรงงานคืนถิ่น การผลิตผาดวยภูมิปญญาทองถิ่นไดเขามามีบทบาทที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาลหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

เปนตัวผลักดันใหเศรษฐกิจชุมชมเขมแข็ง

 ปจจบุนัการคาเสรยีิง่ทาํใหการแขงขนักนัอยางรนุแรง และทกุรปูแบบในเชงิธรุกจิทําใหตองมกีารสรางรปูแบบของผลติภณัฑและ

คุณภาพตามความตองการของตลาด ผาไหมนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย อยูในลักษณะผืนผา นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กระเปา 

เสือ้ผา หมอนองิ ผารองจาน ผามาน เปนตน ทาํใหเกดิปญหาในเร่ืองลวดลายทอและสทีีจ่ะใชใหเขากนั ในการจัดองคประกอบศลิป หรอื

การจัดวางใหลงตัวในชิ้นงานตามความตองการของผูใชและการตลาดไดมากซึ่งเปนจุดสําคัญ นอกจากนี้ยังทําใหตองทิ้งลวดลายผา

บางสวนไปอยางนาเสียดายทําใหเกิดความสูญเปลา ทั้งเวลาแรงงานและวัสดุ จัดไดวาเปนทุนในการผลิต

 จากเหตุผลดังกลาว เพื่อเปนการตอบสนองทางดานการตลาดจึงออกแบบและพัฒนาลวดลายทอและสีของผานาโพธ์ิ 

จังหวัดบุรีรัมย เพื่อการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ โดยการผสมผสานวัฒนธรรมเชิงอุตสาหกรรมสูสากล ซ่ึงเปน

ชองทางในการเพิ่มยอดขายและสรางมูลคาเพิ่มใหแกผาไหมนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบลวดลายทอและสีผาไหมนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

 ๒.๒ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบลวดลายทอและสีผาไหมนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน (มผช.)

ขอบเขตของโครงการวิจัย
 ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนบานนาโพธิ์ ในจังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๐ คน

ระยะเวลาการทดลอง
 ระยะเวลาการทดลอง การทดสอบและการประเมินผล มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘

การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบลวดลายทอ

และสีผ�าไหมนาโพธ�์ บุร�รัมย�
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผูวิจัย : ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คลายจอย, ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท, นายจําลอง สาริกานนท
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นําผลการวิจัย ไปใชประโยชน

 ๑. เพิ่มศักยภาพการออกแบบพัฒนา ลวดลายและสีของผาไหมทอมือลายพื้นเมือง ศูนยหัตถกรรมพื้นบานอําเภอนาโพธิ์ 

จังหวัดบุรีรัมย

 ๒. มีลวดลายทอและสี ๑๐ รูปแบบ ที่แสดงถึงอัตลักษณผาไหมทอมือลายพื้นเมือง ศูนยหัตถกรรมพื้นบานอําเภอนาโพธ์ิ 

จังหวัดบุรีรัมย สามารถใชประโยชนเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนได

 ๓. มีรูปแบบและลวดลายที่สามารถสรางสรรคงานทอผาใหเกิดการสอดคลองกับผลงานที่มีลักษณะคลายคลึงกันได

 ๔. ผลการวิจัยสามารถนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยที่เปนรูปธรรมจากหิ้งสูหาง

การทดสอบความคงทนของสีบนผาไหมและผาไหมมัดหมี่นาโพธิ์ กลุมทอผาศูนยหัตถกรรม พื้นบานอําเภอนาโพธ์ิ 

จังหวัดบุรีรัมย

 การทดสอบผาไหมและผาไหมมัดหมี่ที่ใชในงานวิจัยประกอบไปดวยการทดสอบความคงทนของสีผาตอการซักลาง การทดสอบ

ความคงทนของสีผาตอนํ้าและการทดสอบความคงทนของสีผาตอเหงื่อ

 ๑ การทดสอบความคงทนของสีตอการซักลาง (Colour Fastness To Washing) ตามมาตรฐาน ISO-C06 AIS : 2010 

การทดสอบสียอมนี้ : เพื่อประเมินคาความคงทนของสีผาไหมและผาไหมมัดหมี่ ที่ผานการยอมสีสังเคราะห “สียอมไหมแท สีคัดสรร 

ตราหัววัว” ที่ผานการซักซํ้าหลายๆ ครั้ง การทดสอบนี้สามารถใชประเมินลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พื้นผิว เชน สีที่เปลี่ยนแปลงหรือ

การตกสีอันเนื่องจากผงซักฟอกและแรงขัดถู โดยใชมาตรฐานการทดสอบ ISO-C06 AIS : 2010 ดวยเครื่องทดสอบความคงทนของสี

ตอการซัก (Gyrowash Washing)

 ๒ การทดสอบความคงทนของสีตอแสง (Colour Fastness To Artificial Light : Xenon Are Fading Lamp Test) 

ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 การทดสอบนี้ : เพื่อหาคาความคงทนของสีบนวัสดุ สิ่งทอทุกชนิดและรูปแบบอันเนื่องมาจาก

การกระทําของแสงแดดเทียม ซึ่งใชแทนแสงแดดจากธรรมชาติ วิธีการทดสอบนี้นํามาใชทดสอบกับผาไหมและผาไหมมัดหมี่ที่ผานการ

ยอมสีสังเคราะห “สียอมไหมแท สีคัดสรร ตราหัววัว” โดยใชมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 ดวยเครื่องทดสอบความคงทนของ

สีตอแสง (Light Fastness Test)

 ๓ การทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู (Colour Fastness To Rubbing) ตามมาตรฐาน ISO 105-X12 : 2001 

การทดสอบน้ี : เพื่อหาปริมาณของสีที่เคลื่อนตัวจากผิวหนาของวัสดุสิ่งทออื่นๆ ทั้งสภาวะแหงและสภาวะเปยกดวยนํ้า โดยวิธีการ

ขัดถู วิธีการทดสอบนี้นํามาใชทดสอบกับผาไหมและผาไหมมัดหมี่ที่ผานการยอมสีสังเคราะห “สียอมไหมแท สีคัดสรร ตราหัววัว” 

ตามมาตรฐาน ISO 105-X12 : 2001

 ๔ การทดสอบความคงทนตอนํ้า (Colour Fastness To Water) มาตรฐาน ISO 105-E01 : 2010 การทดสอบนี้ : เพื่อประเมิน

คาความคงทนของสีในวสัดสุิง่ทอในทกุประเภททกุแบบตอนํา้ การทดสอบนีส้ามารถประเมนิการเปลีย่นแปลงของสขีองชิน้ทดสอบและ

การติดเปอนของสี Adiacent Fabric หรือ Multibeq โดยเปรียบเทียบ Grey Scale วิธีการทดสอบนี้นํามาใชทดสอบกับผาไหมและ

ผาไหมมัดหมี่ที่ผานการยอมสีสังเคราะห “สียอมไหมแท สีคัดสรร ตราหัววัว” ตามมาตรฐาน ISO 105-E01 : 2010

 ๕ การทดสอบความคงทนของสีตอเหงื่อ (Colour Fastness To Perspiration) ตามมาตรฐาน ISO 105-E04 : 2008 

การทดสอบนี้ : เพื่อทดสอบความคงทนของสีตอเหงื่อของผลิตภัณฑสิ่งทอทุกชนิดและทุกลักษณะสี การทดสอบนี้สามารถประเมินคา

การเปลี่ยนแปลงของสีและคาการติดเปอนสี โดยเปรียบเทียบ Grey Scale วิธีการทดสอบนี้นามาใชทดสอบกับผาไหมและผาไหมมัด

หมี่ที่ผานการยอมสีสังเคราะห “สียอมไหมแท สีคัดสรร ตราหัววัว” ทั้งในสภาวะกรดและสภาวะดาง ตามมาตรฐาน ISO 105-E04 : 

2008 (รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, 2549: 13-19,49)
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สรุปผลการวิจัย
 การวจิยั การพฒันานวตักรรมรปูแบบลวดลายและสผีาไหมนาโพธิ ์จงัหวดับรีุรมัย ภายใตโครงการ การพฒันานวตักรรมรปูแบบ

ผลิตภัณฑส่ิงทอ (OTOP) จากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย ดวยวัฒนธรรมเชิงอุตสาหกรรมสูสากล (AEC) การทอผาไหมและผาไหมมัดหมี่ 

เปนมรดกทางวัฒนธรรมทีส่บืทอดภมิูปญญาทองถิน่จากบรรพบุรษุมาอยางยาวนาน ในจงัหวัดบุรรีมัย มแีหลงทอผาไหมหลากหลายแหลง

แตละแหลงที่มีชื่อเสียง คือ กลุมทอผา  ศูนยหัตถกรรมพื้นบานอําเภอนาโพธิ์ เปนกลุมที่ทอผาไหมและผาไหมมัดหมี่ที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและไดรับความนิยมมาก มีทั้งทอผาไวใชเองและทอจําหนายสรางอาชีพที่มั่นคงใหกับตนเองและครอบครัวจนสามารถ

ยดึเปนอาชพีการทอผาไหมและผาไหมมดัหมี ่มาจนถงึปจจบุนั ในดานลวดลายและส ียงัคงใชลวดลายแบบดัง้เดมิและประยกุตลวดลาย

ขึน้มาใหมบางแตไมมากนัก และยงัไมคอยเหมาะสมกบัการนาํไปผลติเปนผลิตภณัฑตางๆ ได  เพือ่เปนการยกระดบัผาไหม ผาไหมมดัหมี่

และการใชสีใหเปนสากลจึงไดพฒันารปูแบบลวดลายและสผีาไหมนาโพธิ ์ใหเปนสากลมากขึน้การออกแบบลวดลายโดยการนําแนวความคิด

มาจากลวดลายโบราณของผาไหมมัดหมี่ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย มาใชในการออกแบบ ไดนําจุดเดนของลวดลายโบราณมาใช

โดยเฉพาะลายโคมตาง ๆ  ลายธาตุ ลายซองพูล ลายขอ ลายเอี้ยตรง ลายกระแตนั่งแทนหรือลายนาค ลายกอไผ และลายโขโหล (ผีเสื้อ)  

เปนตน มาประยุกต คัดแปลง เพิ่มเติมนํามาจัดองคประกอบใหม การจัดวาง ชวงจังหวะชองไฟและสีเพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับ

ลวดลายและเหมาะสมกับการนําไปใชในสมัยปจจุบัน แตยังคงความขลังของลวดลายนั้นๆ อยู การใชสีมีการใชสีๆ เดียว เชน สีกรมทา 

สนีํา้เงินและสน้ํีาเงิน-มวง เพือ่ใหลวดลายเดนชดัขึน้จากการทดสอบความคงทนของสตีอการซกัลาง ความคงทนของสตีอแสงความคงทน

ของสีตอการขัดถู ความคงทนของสีตอนํ้าและความคงทนของสีตอเหงื่อของผาไหมและผาไหมมัดหมี่ที่ผานการยอมสี “สียอมไหมแท” 

สีคัดสรรอยางดี ตราหัววัว พบวา คาความคงทนของสีตอการซักลาง อยูในระดับดีถึงดีที่สุด (ระดับ ๔-๕) คาความคงทนของสีตอแสง 

อยูในระดบัด ี(ระดับมากกวา ๕) คาความคงทนของสตีอเหงือ่ในสภาวะกรดและดาง อยูในระดบัดถึีงดท่ีีสดุ (ระดบั ๔-๕) และคาความคงทน

ของสีตอนํ้า อยูในระดับดี (ระดับ ๔)

 จากการประเมนิความคิดเหน็จากกลุมตัวอยางของกลุมทอผาศนูยหตัถกรรมพืน้บาน อาํเภอนาโพธิ ์จงัหวดับุรรีมัย จํานวน ๒๐ คน 

ท่ีมีตอลวดลาย การวางลวดลาย การใชสีและผลิตภัณฑจากผาไหมและผาไหมมัดหมี่ ดังนี้ ลวดลายผาไหมและผาไหมมัดหมี่ยังคง

ความเปนลวดลายผานาโพธิ ์จงัหวดับรุรีมัย มากทีส่ดุ ๑๕ คน (รอยละ ๗๕) มาก ๕ คน (รอยละ ๒๕) ลวดลายผามคีวามรวมสมัยระหวาง

ลวดลายดั้งเดิมและลวดลายที่ออกแบบใหม มากที่สุด ๑๐ คน(รอยละ ๕๐) มาก ๘ คน (รอยละ ๔๐) ปานกลาง ๒ คน (รอยละ ๑๐) 

ลวดลายไมยากและไมงายจนเกนิไปแตเหมาะสมกับการนํามาทอเปนผาไหมและผาไหมมดัหมี ่มากท่ีสดุ ๑๗ คน (รอยละ ๘๕) มาก ๓ คน 

(รอยละ ๑๕) การวางลวดลายยังเปนไปตามแนวทางการวางลวดลายแบบดั้งเดิม มากที่สุด ๑๒ คน (รอยละ ๖๐) มาก ๖ คน 

(รอยละ ๓๐) ปานกลาง ๒ คน (รอยละ ๑๐) การจัดวางชองไฟ จงัหวะของลวดลายมคีวามสมดลุและไมแนนจนเกนิไป มากท่ีสดุ ๑๔ คน 

(รอยละ ๗๐) มาก ๕ คน (รอยละ ๒๕) ปานกลาง ๑ คน (รอยละ ๕) การวางลวดลายที่มีทั้งแนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียงและสลับลาย 

เพ่ือใหเหมาะสมกับการนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑสิ่งทอ มากที่สุด ๑๕ คน (รอยละ ๗๕) มาก ๔ คน (รอยละ ๒๐) ปานกลาง ๑ คน 

(รอยละ ๕) การวางแถบสีบนผาไหมมีความกลมกลนืและเหมาะสมกบัการนาํไปผลติเปนผลิตภณัฑตาง ๆ มากท่ีสดุ ๑๒ คน (รอยละ ๖๐) 

มาก ๗ คน(รอยละ ๓๕) ปานกลาง ๑ คน(รอยละ ๕) การใชสีโทนเขมเมื่อนํามาใชกับผาไหมและผาไหมมัดหมี่ทําใหลวดลายมีความ

เดนชัดขึ้น มากที่สุด ๑๓ คน (รอยละ ๖๕) มาก ๗ คน (รอยละ ๓๕) การใชสี ๆ เดียวและสีใกลเคียงเพื่อใหเหมาะสมกับแฟชั่นและ

ผลิตภัณฑส่ิงทอในปจจุบัน มากที่สุด ๑๐ คน (รอยละ ๕๐) มาก ๗ คน (รอยละ ๓๕) ปานกลาง ๓ คน (รอยละ ๑๕) ผลิตภัณฑจาก

ผาไหมและผาไหมมัดหมี่ที่ประยุกตลวดลายใหม เครื่องแตงกายมีความรวมสมัยและเปนสากลมากขึ้น มากที่สุด ๑๗ คน (รอยละ ๘๕) 

มาก ๒ คน (รอยละ ๑๐) ปานกลาง ๑ คน (รอยละ ๕) กระเปา มีความเหมาะสมกับการนําผาไหมและผาไหมมัดหมี่มาใช โดยยังคง

เอกลักษณเดิมไวมากที่สุด๑๔ คน(รอยละ ๗๐) มาก ๖ คน(รอยละ ๓๐) เคหะสิ่งทอ มีความรวมสมัยและยังคงคุณคาของผาไหมและ

ผาไหมมัดหมี่นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย มากที่สุด ๑๒ คน(รอยละ ๖๐) มาก ๗ คน(รอยละ ๓๕) ปานกลาง ๑ คน(รอยละ ๕)



๕๓มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทคัดยอ 

 การวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเปาใบลานเพื่อพัฒนาชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทับลาน  จ.ปราจีนบุรี ในคร้ัง

นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษารูปแบบและลวดลายการจักสานใบลานเพื่อออกแบบและพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับสุภาพสตรี 2.ผลิต

กระเปาที่ทําจากใบลาน 3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของชางผูผลิตและผูบริโภคกลุมเปาหมายแบงออกเปน 2 กลุมคือ ผูผลิตจํานวน 

3 ทาน ผูบริโภคจํานวน 100 ทาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ

 ผลการวิจัยพบวา กระบวนการตัดสินใจของกลุมเปาหมายผูผลิตและผูบริโภคนั้น มีความพึงพอใจรูปแบบกระเปาอยูในระดับ

มาก ชางผูผลิตและผูบริโภคมีความพึงพอใจตอรูปแบบกระเปาที่คะแนนคาเฉลี่ย =4.48 หมายถึงวาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

กระเปาใบลานนั้นสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในระดับความพึงพอใจมาก

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

 1. ศึกษารูปแบบและลวดลายการจักสานใบลานเพื่อออกแบบและพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับสุภาพสตรี

 2. ผลิตกระเปาที่ทําจากใบลาน

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของชางผูผลิตและผูบริโภค

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเปาใบลานเพื่อพัฒนาชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทับลาน จ.ปราจีนบุรี จุดมุงหมายเพ่ือ

การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑกระเปาใบลานใหโดดเดนเหมาะกับยุคสมัยในปจจุบันพยายามลดตนทุนในการผลิตดวยการเลือกใช

ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นโดยไมทําใหคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑลดลงเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับคนใน

ชุมชนของการวิจัยที่วางไวผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1 ศึกษาและรวมรวมขอมูล

  1.1 ศึกษาปญหาความตองการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบกระเปาใบลาน

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบรูปแบบกระเปาใบลานกําหนดขั้นตอน ดังนี้

  - ทําการสํารวจบริบทผลิตภัณฑกระเปาใบลานกลุมแมบานเกษตรกรบานทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนํามาใชเปนแนวคิด

ในการพัฒนารูปแบบโดยการเก็บขอมูลดวยการบันทึกภาพ

  - สรุปปญหาและความตองการของชางผูผลิตแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบโดยการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ

  1.2 การรวบรวมขอมูลเบื้องตนดวยการทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเบื้องตน จากเอกสาร คนควา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อทราบถึงตัวแปร และวิธีการใน

การวิเคราะหขอมูล
สรุปคือในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดทํางานศึกษาปญหาจากผลิตภัณฑเดิมในการพัฒนารูปแบบเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบกระเปาให

สอดคลองกับกระบวนการผลิต

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป�าใบลานเพื่อพัฒนาชุมชน 

กลุ�มแม�บ�านเกษตรกรบ�านทับลาน จ.ปราจ�นบุร�

ผูวิจัย : ศิริพันธ มิ่งขวัญ, ดรุณรัตน พิกุลทอง และ มยุรี เรืองสมบัติ
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 2. สรุปขอมูลในการออกแบบ

 ผูวิจัยไดทําการสรุปขอมูลเพื่อนําไปสูกระบวนการออกแบบ ดังนี้

  2.1 สรุปขอมูลรายประเด็นการพัฒนารูปแบบจากผลิตภัณฑเดิม

  2.2 สรุปขอมูลรายประเด็นการพัฒนากระบวนการผลิต

  2.3 สรุปขอมูลรายประเด็นจากการศึกษาความตองการจากผูบริโภค

 3. ปฏิบัติการออกแบบและนําเสนอผลงานใหผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ

 ผูวจิยัปฏบิตักิารออกแบบโดยการรางภาพแบบเสมอืนจรงิ และดาํเนินการนาํเสนอใหผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 ทาน ประเมนิรปูแบบ

จากแบบรางเสมือนจริง จํานวนทั้งหมด 4 รูปแบบ

 4.สรางตนแบบ

 - สรางตนแบบเบื้องตนจากแบบรางเสมือนจริงจํานวนทั้งหมด 4 รูปแบบเพื่อทําการศึกษาขั้นตอนการผลิต

 - สรางตนแบบสมบูรณ จากการประเมินรูปแบบที่ไดคาเฉลี่ยทางสถิติสูงสุด

 5. ทดสอบความพึงพอใจของชางผูผลิตและผูบริโภค

 การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเปาใบลานเพื่อพัฒนาชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทับลานจ.ปราจีนบุรีท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม 

จากกลุมตัวอยาง 100 คน วิเคราะหแบบประเมินโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอ

บรรจุภัณฑสินคานํ้าพริกกลุมวิสาหกิจชุมชน สตรีพัฒนาสาครบุรีจังหวัดสมุทรสาคร

 6. วิเคราะหและสรุปผล

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวบขอมูล วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และผลิตภัณฑกระเปาใบลาน จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลตาม

จดุมุงหมาย และประเดน็ทีก่าํหนดไวในขอบเขตเนือ้หา เพือ่นาํมาพฒันาผลติภณัฑกระเปาใบลานเพือ่พฒันาชมุชนกลุมแมบานเกษตรกร

บานทับลาน จ.ปราจีนบุรี ตามขั้นตอนดังนี้

 1 ผลวิเคราะหการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาใบลาน

 2 ผลวิเคราะหความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคสรุปผลการวิเคราะหขอมูล

แผนผังวิธีการดําเนินงานวิจัย

ศึกษาและรวบรวมขอมูล

สรุปขอมูลในการออกแบบ

ปฏิบัติการออกแบบ

พัฒนาปรับปรุง

สรางแบบ

วิเคราะหและสรุปผล

นําเสนอผลการวิจัย

ทดสอบความพึงพอใจของชางผูผลิตและผูบริโภค

นําเสนอผลงานใหผูเชี่ยวชาญ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓



๕๕มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเปาใบลานเพื่อพัฒนาชุมชน กลุมแมบานเกษตรกรบานทับลานจ.ปราจีนบุรี มีจุดประสงค

เพื่อการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเปาใบลาน และประเมินความพึงพอใจของสุภาพสตรีที่มีตอรูปแบบกระเปาใบลาน ผูวิจัยไดเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 - ผลวิเคราะหความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภค

 ผลการศกึษาความความพงึพอใจชางผูผลติและผูบริโภคผลิตภณัฑกระเปาใบลานสาํหรับสภุาพสตร ีทีไ่ดจากการศกึษาและพัฒนา

ดังภาพ สามารถสรุปผลการวิเคราะห ดังนี้
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หลักการและเหตุผล  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ โดยมีพันธกิจหลัก 

๔ พันธกิจ เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สําหรับพันธกิจการบริการวิชาการ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการสงเสริม

การใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ โดยหนึ่งกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ คือ การสรางเครือขาย

ความรวมมือดานบริการวิชาการวิชาชีพระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน โดยการดําเนินงานตามกลยุทธดังกลาว 

เปนการตอบสนองนโยบายดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อกาวแรกสูทศวรรษที่ ๒ ซึ่ง มทร.พระนคร มีความเขมแข็ง

ในบทบาทการถายทอดองคความรูสูชุมชน ในองคความรูดานสิ่งประดษิฐ การพฒันาแปรรปูผลติผลทางการเกษตรประเภทอาหารและ

ไมใชอาหาร การพฒันาบรรจภุณัฑและการตลาด เพือ่ผลประโยชนในเชงิพาณชิย สามารถสรางรายไดและพฒันาคุณภาพชวีติใหชมุชน/

สังคมไดอยางตอเนื่อง

 สาํหรบับทบาทสาํคัญในการบรหิารจัดการและการใหบริการวชิาการดังกลาว มหาวทิยาลยัไดมอบหมายใหสถาบันวจิยัและพฒันา

เปนหนวยงานกลางรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานโดยความรวมมอืจาก ๙ คณะ “โครงการบรกิารวชิาการสญัจรสูชมุชน” จงึเปนโครงการ

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองนโยบายดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการบริหารองครวม

เชิงรุกกาวแรกสูทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๘)

วัตถุประสงค
 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก

 เพื่อตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสูการใชประโยชน

เชิงพาณิชย เพื่อสรางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหชุมชน/สังคมไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน โดยไดดําเนินการ ๒ กิจกรรม คือ

 กิจกรรมที ่๑ เสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู จัดเมือ่วนัท่ี ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ชุมชนบานหวยสาลกิา ชุมชนบานหวยทรายเหนอื 

และชุมชนบานหวยทรายใต จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน ๑๕๙ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขาย

ความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

งานวิจัยและงานบริการวิชาการสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย เพ่ือสรางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหชุมชน/สังคมไดอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมโครงการ ในครั้งนี้ คิดเปนรอยละ ๙๑.๘๐

 กิจกรรมที่ ๒ สาธิตและถายทอดเทคโนโลยี จัดเมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ ชุมชนบานหวยทรายเหนือ 

ชุมชนบานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนบานหวยสาลิกา อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 

มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน ๖๘ คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมโครงการ ในครั้งนี้ คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๐

โครงการการบร�การว�ชาการสัญจรสู�ชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา



๕๗มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘

สถานที่ดําเนินงาน ณ พืน้ทีช่มุชนกรงุเทพมหานคร จงัหวดัสมทุรสาคร จ.สมทุรสงคราม จ.เพชรบรุ ีจ.สระบุร ีและจ.อางทอง

งบประมาณ  งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๒๔๓,๑๖๔.๕๐ บาท

ผลการดําเนินงาน  จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๒๒๗ คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๐

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ภาพกิจกรรม

 กิจกรรมที่ ๑

 กิจกรรมที่ ๒
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วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

 ๒. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน

 ๓. เพื่อศึกษาระบบนิเวศของปาชายเลนและวิถีชีวิตชาวบาน

 ๔. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าหลากหลายชนิด

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาไดปลูกปาชายเลนเปนการสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน

 ๓. ผูเขารวมโครงการไดศึกษาระบบนิเวศของปาชายเลนและวิถีชีวิตชาวบาน

 ๔. เพิ่มพื้นที่ปาชายเลนซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าหลากหลายชีวิต

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สถานที่ดําเนินงาน ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ๑๕๙,๒๐๐ บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๙๖,๖๕๐ บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๔๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง ๔๐ คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๕.๒๕ 

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๕.๕๐ 

ภาพกิจกรรม

ครูช�างรวมใจปลูกต�นไม�
ตามรอยครูของแผ�นดิน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



๕๙มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงคของโครงการ
 ๑. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไทยอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ

 ๒. เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ของนักศึกษาวามีหนาที่ในการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยโดยตรง

 ๓. เพื่อใหนักศึกษาสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ

                                                                

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. อบรมใหความรูแกนักศึกษา ถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

 ๒. ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ แหลงศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม

 ๓. นําเสนอผลงานการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมในหัวขอศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นมุงสูวัฒนธรรมสรางสรรค

 ๔. จัดทําหนังสือผลงานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการเผยแพร  

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘   

สถานที่ดําเนินงาน ๑. หองประชุมโชติเวช อาคารเรือนปญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

  ๒. โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ และปนสุวรรณ เบญจรงค จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๑๕๐,๐๐๐   บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๑๕๐,๐๐๐   บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๙๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง  ๙๐  คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๐  

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๑.๘๐   

ภาพกิจกรรม

โครงการค�ายสร�างสรรค� รักษ�ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิป�ญญาแห�งแผ�นดินอาเซียน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๖๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความรูท่ีเรียนในหองเรียนไปใชในการผลิตส่ือ

มัลติมีเดียเพื่อเตรียมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

 ๒. เพื่ออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ความเปนศิลปวัฒนธรรมไทย

 ๓. เพื่อใหเยาวชนมีสวนในการสืบทอดและสืบสาน สรางสรรควัฒนธรรมของตนเอง 

                                                               

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจทางดานวัฒนธรรม และสามารถนําโลกทัศนที่ไดรับไปประยุกตใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

 ๒. นักศึกษาไดมีจิตสํานึกในการอนุรักษ สืบสาน เผยแพร ความเปนศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

สถานที่ดําเนินงาน ณ ศูนยการเรียนรูทอผาบานตนตาล ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี     

  และชุมชนครกหิน ตําบลปากขาวสาร อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๔๕,๐๐๐  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๔๔,๑๑๐ บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๖๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง ๖๐ คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๘.๔๐   

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๐  

ภาพกิจกรรม

โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร�สู�ประชาคมอาเซียน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน



๖๑มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงคของโครงการ
 ๑. เพื่อใหนักศึกษารูจักวัฒนธรรมทองถิ่นและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย
 ๒. เพื่อใหนักศึกษารูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและใชอยางคุมคามากที่สุด
 ๓. เพื่อใหนักศึกษาเขาถงึแนวทางของเกษตรธรรมชาต ินําไปถายทอดเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด และเรียนรูการใชชีวติบนความ
พอเพียง และใชชีวิตอยางมีความสุข
 ๔. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา ดวยกิจกรรมกลุม และการใชชีวิตอยูรวมกัน
 ๕. เพื่อใหนักศึกษามีความเสียสละ มีนํ้าใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
                                                               
การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาไดรับฟงการบรรยายประวัติความเปนมาของดิน การเรียนรูเรื่องดิน วัตถุประสงคของการทําบานดินและเรียนรู
ขั้นตอนการทําบานดินในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทยแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง
 ๒. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการกอกอนดินเปนกําแพง ทําเหรียญโปรยทานจากกระดาษสา การทํานํ้ายาลางจานจากวัสดุทองถิ่น 
การทําวุนจากวานหางจระเข การทําถังขยะจากขวดนํ้าที่ใชแลว
 ๓. นักศึกษาเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย
                                                               
ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
สถานที่ดําเนินงาน ณ สวนธรรมปญจอารามเม อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๖๐,๐๐๐  บาท
  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๕๙,๙๖๐   บาท
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๕๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง  ๕๐  คน
  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๐  
  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๐  
ภาพกิจกรรม

โครงการว�ถีไทยว�ถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะบริหารธุรกิจ



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๖๒
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          
 ๑. เพื่อดําเนินงานตามรอยเบื้องยุคคลบาท ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
 ๒. เพื่อกระตุนเตือนและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุไมไทย
 ๓. เพื่อสงเสริมใหมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
 ๔. เพื่อฝกความมีระเบียบวินัย การตรงตอเวลาและการบําเพ็ญประโยชน
 ๕. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกันในการทํางานเปนหมูคณะและสรางประโยชนตอสังคม
                                                                
การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยดานตางๆ
 ๒. นักศึกษาเขารวมโครงการเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ๓. นักศึกษาปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ในการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
 ๔. นักศึกษาไดความรู ความเขาใจในภูมิปญญาทองถิ่นและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘
สถานที่ดําเนินงาน ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๕๕,๐๐๐  บาท
  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๕๒,๙๗๐   บาท
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๕๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง ๕๐ คน
  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐  
  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๘๐  
ภาพกิจกรรม

โครงการนักสิ�งแวดล�อม
รวมใจใฝ�เร�ยนรู�ตามรอยพ�อ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



๖๓มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          
 ๑. ศึกษาระบบนิเวศในปาซึ่งอยูในเขตอนุรักษพันธุสัตวปา
 ๒. ใหเกิดความรักและหวงแหนผืนปาและระบบนิเวศนในธรรมชาติ
 ๓. ปลูกฝงจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในคุณคาของผืนปา สัตวปา ซึ่งเปนแหลงใหความชุมชื่น 
 ๔. ผืนดินอันจะนําความสุขอุดมสมบูรณกลับสูแผนดินซึ่งเปนการชวยลดสภาวะโลกรอนไดทางหนึ่ง
 ๕. สามารถนําประสบการณจากการเขารวมโครงการไปบูรณาการในวิชาชีพที่ศึกษาอยู          
                                                     
การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. ไดรับความรูจากการศึกษาระบบนิเวศนในปาของเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตอนุรักษพันธุสัตวปา
 ๒. เกิดความรักและหวงแหนผืนปาและระบบนิเวศนในธรรมชาติ
 ๓. เกิดจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในคุณคาของผืนปา สัตวปา ซ่ึงเปนแหลงใหความชุมชื่นแกผืนดินอันจะนําความสุขอุดม
สมบูรณกลับสูแผนดินซึ่งเปนการชวยลดสภาวะโลกรอนไดทางหนึ่ง
 ๔. สามารถนําประสบการณจากการเขารวมโครงการไปบูรณาการในวิชาชีพที่ศึกษาอยูได

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานที่ดําเนินงาน ณ บริเวณบานเขาไมนวล หมู ๒ ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๙๔,๙๓๑.๘๐ บาท
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๘๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง ๘๐ คน
  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐   
  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๓   
ภาพกิจกรรม

โครงการเร�ยนรู�ร�วมกันสร�างสรรค�ธรรมชาติและ

อนุรักษ�ป�า ครั้งที่ ๙

คณะวิศวกรรมศาสตร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๖๔
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพื่อศึกษาที่มาของศิลปวัฒนธรรมไทย

 ๒. เพื่อรวมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย

 ๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและจัดเก็บองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

 ๔. เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

                                                                

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. ผูเขารวมโครงการไดความรูถึงที่มาของวัฒนธรรมไทย

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีสวนรวมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น

 ๓. ผูเขารวมโครงการหันมาสงเสริม พัฒนาและจัดเก็บองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

 ๔. ผูเขารวมโครงการเกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรมของชาติ

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

สถานที่ดําเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๘๐,๐๐๐  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๗๙,๖๒๒  บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๓๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง ๓๔ คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๐  

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๕.๔๐  

ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาและเร�ยนรู�ศิลปวัฒนธรรมไทย
เชิงว�จักษ�รายภาค (ภาคเหนือตอนล�าง)

คณะศิลปศาสตร



๖๕มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึงวิถีการดําเนินชีวิตพรอมทั้งเรียนรูศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ

 ๒. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทอผา และนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผาทอพื้นถิ่น

 ๓. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมสืบสาน อนุรักษ เผยแพร และพัฒนาสิ่งทอพื้นถิ่น

 ๔. เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

                                                               

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาเกิดการเรียนรูถึงวิถีการดําเนินชีวิตและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ

 ๒. นักศึกษาไดฝกทักษะการทอผา และนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา

 ๓. นักศึกษาไดมีสวนรวมในการสืบสาน อนุรักษ เผยแพร และพัฒนาสิ่งทอพื้นถิ่น

 ๔. เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๖ – ๘  มีนาคม ๒๕๕๘ 

สถานที่ดําเนินงาน ณ จังหวัดสุโขทัย 

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๑๒๐,๐๐๐   บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๑๑๗,๗๐๐   บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๔๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง ๕๐ คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔  

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิป�ญญาท�องถิ�นด�านสิ�งทอ

คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๖๖
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดเรียนรู วิถีชีวิตของชุมชนและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 ๒. เพื่อพัฒนาสงเสริมใหบุคลากร นักศึกษา ไดมีความซาบซึ้งในความงามที่แฝงอยูในศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 

 ๓. เพือ่ใหบคุลากรและนักศึกษา มคีวามรู ความตระหนกั มสีวนรวมในการอนรุกัษศิลปวฒันธรรมไทยและรวมอนรุกัษสิง่แวดลอม 

                                                               

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. บุคลากรและนักศึกษารูถึง วิถีชีวิตของชุมชนและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

 ๒. บุคลากรและนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม

 ๓. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

สถานที่ดําเนินงาน ณ จังหวัดนาน 

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๔๐ คน  จํานวนผูเขารวมจริง  ๔๒  คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๐ 

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๐ 

ภาพกิจกรรม

โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ



๖๗มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 ๒. เพื่อใหความรูแก บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ทั้งทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

 ๓. เพือ่ใหบคุลากรและนักศึกษาจาก ๙ คณะเกิดความเขาใจ เขาถึง และพฒันา และการรูคณุคาการใชประโยชนของพนัธกุรรมพชื

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาไดรับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของอุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา 

และพื้นที่ปาชายเลน 

 ๒. นักศึกษาไดเกิดความรักและหวงแหนปาไมเพิ่มมากขึ้น

 ๓. นักศึกษาไดลงมือปฎิบัติลงพื้นที่จริง และปลูกปาชายเลนเพื่อรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีแหลงศึกษาเรียนรูดานพันธุกรรม

พืช เพื่อใชในการศึกษาคนควาวิจัยตอไป

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘

สถานที่ดําเนินงาน ณ ศนูยศกึษาธรรมชาตปิาชายเลน อทุยานประวตัศิาสตรทหารเรอืปอมพระจลุจอมเกลา จงัหวดัสมทุรปราการ 

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๑๑๐,๗๗๐  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๘๑,๔๑๖.๐๓  บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๑๐๐ คน  จํานวนผูเขารวมจริง ๑๐๕  คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๗  

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

ภาพกิจกรรม

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดําร� โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช

รอบที่ ๑ กิจกรรมปลูกจ�ตสํานึกเยาวชนรุ�นใหม�ใส�ใจสิ�งแวดล�อมปลูก
ป�าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

กองศิลปวัฒนธรรม



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๖๘
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 ๒. เพื่อใหความรูแก บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ทั้งทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

 ๓. เพือ่ใหบคุลากรและนักศึกษาจาก ๙ คณะเกิดความเขาใจ เขาถึง และพฒันา และการรูคณุคาการใชประโยชนของพนัธกุรรมพชื

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาไดรับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับพันธุพืชและชนิดของสัตวตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น

 ๒. นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงในการลงพื้นที่สํารวจศึกษาคนควาวิจัย และทดลองจากพันธุพืชจริง ๆ

 ๓. นักศึกษามีแหลงฐานขอมูลดานพันธุกรรมพืช เพื่อใชในการศึกษาคนควาวิจัยตอไป 

                                                               

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สถานที่ดําเนินงาน ณ พื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๑๖๗,๗๗๐  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๑๔๔,๒๖๙.๐๒  บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๕๐ คน  จํานวนผูเขารวมจริง ๕๑  คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐  

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๖ 

ภาพกิจกรรม

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดําร� โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช

รอบที่ ๒ กิจกรรมค�าย “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ” ระดับอุดมศึกษา

กองศิลปวัฒนธรรม



๖๙มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 ๒. เพื่อใหความรูแก บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ทั้งทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

 ๓. เพือ่ใหบคุลากรและนักศึกษาจาก ๙ คณะเกิดความเขาใจ เขาถึง และพฒันา และการรูคณุคาการใชประโยชนของพนัธกุรรมพชื

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. บุคลากรและนักศึกษาไดรับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับพันธุพืชเพิ่มมากขึ้น

 ๒. บุคลากรและนักศึกษาไดเกิดความรัก หวงแหนปาไม และชวยกันบํารุงรักษาผืนปาใหสมบูรณอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น

 ๓. บุคลากรและนักศึกษามีแหลงเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง และเปนฐานขอมูลความรูดานพันธุกรรมพืชเพื่อใชในการศึกษา

คนควาวิจัยไดจริงตอไป

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สถานที่ดําเนินงาน ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา  

  หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๑๒๑,๔๖๐  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๙๕,๐๖๐  บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๕๐ คน  จํานวนผูเขารวมจริง ๕๖  คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๘๖  

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๗.๗๑   

ภาพกิจกรรม

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดําร� โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช

รอบที่ ๓ กิจกรรมบํารุงรักษาต�นไม� ณ แปลง ๙๐๕ 

กองศิลปวัฒนธรรม



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๗๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง(Activity Based Learning) ในฐาน

การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ๒. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสานและนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการเปน

อยูอยางพอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

 ๓. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาเปนตนแบบไดพัฒนาและบูรณา

การรวมกันกับชุมชน

 ๔. เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักการทรงงาน สูนิสิตนักศึกษา สังคม และชุมชน   

                                                               

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาไดรับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตแบบชนบท   ที่พอเพียง เพื่อนําไป

พัฒนาประยุกตใชกับในชีวิตประจําวัน 

 ๒. นักศึกษาสามารถนําหลักการความรูการใชชีวิตแบบพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน และอยูอยางพอเพียงได

 ๓. นักศึกษาลงมือปฏิบัติและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมแบบไทยทรงดํา และนําความรูที่ไดมาพัฒนาเผยแพรสรางเครือขายไปพรอม

กับมหาวิทยาลัย และชุมชน 

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สถานที่ดําเนินงาน ณ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา บานหัวเขาจีน ต.หวยยางโทน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๒๑๘,๖๔๐  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๑๕๙,๗๗๒.๐๗   บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๑๐๐ คน  จํานวนผูเขารวมจริง ๑๐๔ คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๖๓ 

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๓๙ 

ภาพกิจกรรม

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดําร�เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมศึกษาดูงานว�ถีเศรษฐกิจพอเพียง 

กองศิลปวัฒนธรรม



๗๑มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          

 ๑. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง(Activity Based Learning) ในฐาน

การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ๒. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสานและนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการเปน

อยูอยางพอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

 ๓. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาเปนตนแบบไดพัฒนาและบูรณา

การรวมกันกับชุมชน

 ๔. เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักการทรงงาน สูนิสิตนักศึกษา สังคม และชุมชน   

                                                               

การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศึกษาไดรับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและประเพณีวัฒนธรรม เพื่อนําไปพัฒนาและประยุกตใช

กับในชีวิตประจําวันแบบไทย 

 ๒. นักศึกษาสามารถนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับในชีวิตประจําวันได

 ๓. นักศึกษาลงมือปฏิบัติและพัฒนาความรูที่ไดรับ ไปเผยแพรสรางเครือขายไปพรอมกับมหาวิทยาลัย และชุมชน

                                                               

ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

สถานที่ดําเนินงาน ณ ศูนยวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ๓๔,๙๘๙.๙๗  บาท

  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๕๗,๓๒๐  บาท

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ๕๐ คน  จํานวนผูเขารวมจริง ๕๔ คน

  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๒

  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๗

ภาพกิจกรรม

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดําร�เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท่ี ๒ 

กิจกรรมว�ถีเศรษฐกิจพอเพียงในว�ถีชีว�ตไทย

กองศิลปวัฒนธรรม



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๗๒
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

วัตถุประสงคของโครงการ                                                          
 ๑. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง(Activity Based Learning) ในฐาน
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ๒. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสานและนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการเปน
อยูอยางพอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม
 ๓. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาเปนตนแบบไดพัฒนาและบูรณา
การรวมกันกับชุมชน
 ๔. เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักการทรงงาน สูนิสิตนักศึกษา สังคม และชุมชน   
                                                               
การดําเนินงานและกิจกรรม
 ๑. นักศกึษาไดรับฟงการบรรยายความรูเกีย่วกบัการใชชีวติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง และเรือ่งพชืพรรณสมนุไพร เพือ่นาํไปพฒันา
เปนยารักษาโรคในปจจุบัน และประยุกตใชกับในชีวิตประจําวันได 
 ๒. นักศึกษาสามารถนําหลักการทรงงานมาปรับใชไดในชีวิตประจําวัน และสามารถใชชีวิตอยูอยางพอเพียงไดดวยการปลูกพืช
ที่ใกลตัวกอน
 ๓. ลงมือปฏิบัติจากการไดรับความรูและลงมือทดลองคิดคนพืชสมุนไพรรักษาโรคในชีวิตประจําวันได และพัฒนาเผยแพรสราง
เครือขายไปพรอมกับมหาวิทยาลัย และชุมชน 
                                                               
ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สถานที่ดําเนินงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณ แผนดิน จํานวน  ๗๔,๕๕๐ บาท
  งบประมาณที่ใชจายจริง  ๕๓,๓๔๗.๐๕  บาท
ผลการดําเนินงาน  เปาหมาย ๑๐๐ คน จํานวนผูเขารวมจริง ๑๐๕ คน
  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ ๙๑.๔๐
  การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ ๙๒.๒๐
ภาพกิจกรรม

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดําร�เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท่ี ๓ 

กิจกรรมว�ถีเศรษฐกิจพอเพียงด�านสมุนไพร

กองศิลปวัฒนธรรม



๗๓มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พื้นที่การดําเนินงาน
แยกตามกิจกรรมของ อพ.สธ. ๘ กิจกรรม



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๗๔
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�



๗๕มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๗๖
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ประมวลภาพการประชุมคณะทํางาน

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



๗๗มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพการประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ห�องประชุมดิเรกฤทธ�์ ชั�น ๒ คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม 

ภาพการประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๒
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห�องประชุมรพีพัฒน� ชั�น ๓ สํานักงานอธ�การบดี



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๗๘
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ภาพการประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห�องประชุมรพีพัฒน� ชั�น ๓ อาคารสํานักงานอธ�การบดี

ภาพการประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๔
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห�องประชุมรพีพัฒน� ชั�น ๓ อาคารสํานักงานอธ�การบดี



๗๙มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ผลการดาํเนนิงาน และขอมลูโครงการอนรุกัษพันธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทรพ.)

ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

ผูรับผิดชอบงานอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ ๙ คณะ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา และ กองศิลปวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบงานอนุรักษสิ่งแวดลอม นายถาวร   ออนละออ

  นางสาวทัศนีย   นอยแดง

พิสูจนอักษร ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง

  นายถาวร   ออนละออ  

เรียบเรียงขอมูล นางสาวทัศนีย   นอยแดง

ประสานงาน นางสาวสุรีวัลย   ใจงาม

  นางสาวกิตตินันท จันทวงศ

  นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ

ภาพถาย นายศิริวัฒน สายสุนทร

คณะผู�จัดทํา



อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๘๐
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
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