
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ป�งบประมาณ ๒๕๖๐

สนองพระราชดำร�โดย :

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร







 ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ 

แม่น�้า ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น 

หากแต่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของเรา 

และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้

ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาป่าไม้ 

และทรัพยากรชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ 

ด้วย พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑





…สิ่งแวดล้อมเป็นค�าที่มี ความหมายกว้างมาก

คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

มีความหมายทั้งในด้านที่เป็นรูปธรรม เช่น ดิน น�้า อากาศ สัตว์ พืช 

และเป็นนามธรรม เช่น สภาพความสัมพันธ์อันดี ความเป็นมิตร

หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็คือ การประหัตประหารกัน

สิ่งแวดล้อม ทุกประเภท มีผลต่อการเกื้อกูลกัน...

(จากหนังสือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงบรรยายเรื่องประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

6

โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำ�นำ�
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
และการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ	
	 รายงานผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)	ของ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จัดท�าขึ้น
เพือ่รวบรวมผลการด�าเนินงานจาก	๙	คณะ	สถาบนัวิจัยและพฒันา	และกองศลิปวฒันธรรม	ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบการด�าเนนิงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	ของมหาวิทยาลัย
	 รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วย	 พระราชด�ารัส	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
พระราชด�ารัส	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาป่าไม้	 สารจากอธิการบดี	
สารจากรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	สารจากรองอธกิารบด	ีฝ่ายกจิการนกัศกึษาและศษิย์เก่า	สารจากผูอ้�านวยการกองศลิปวฒันธรรม	
ประกาศที่	 อพ.สธ.	 ๕๑/๒๕๕๙	 เร่ือง	 แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	
ประกาศที่	อพ.สธ.	๑๐๐/๒๕๕๙	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	(อพ.สธ.	-	มทรพ.)	เดินตามรอยเท้าพ่อ	
แนวทางการด�าเนินงานตามกรอบการด�าเนินงานของแผนแม่บท	อพ.สธ.	รายงานผลการด�าเนินงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	
สนองพระราชด�าริ	โดย	มทร.พระนคร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)	การด�าเนินงาน
และภาพกจิกรรม	โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐	ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ	-	คณะท�างาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	และ	คณะผู้จัดท�า
	 ผู้จัดท�าขอขอบคุณ	 ท่านอธิการบดี	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	
ท้ัง	๙	คณะ	และสถาบันวิจัยและพัฒนา	ตลอดจนบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม	และ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�าให้กิจกรรมทุกกิจกรรมส�าเร็จ	ลุล่วง	และสามารถรวบรวมเป็นรายงานผลการด�าเนินงานเล่มนี้	 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	
ขอขอบคุณค่ะ

คณะผู้จัดท�า
กองศิลปวัฒนธรรม
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อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริห�ร
สารจาก
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รองศาสตราจารย์สุภัทรา	โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ได้ด�าเนินงานในการสนองพระราชด�าริ	โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

มหาวิทยาลัย	จะมุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุน	สืบสานพระราชปณิธานต่อไป	

	 มหาวิทยาลัย	จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ให้มี

จิตส�านึก	เห็นถึงความส�าคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อให้ผืนป่าในวันข้างหน้า

จะได้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า	วิจัย	พัฒนา	ต่อยอด	ไม่ว่าจะเป็นกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์	กรอบการสร้างจิตส�านึก	ทั้งนี้	ก็เพื่อให้	คณาจารย์	บุคลากร

นักศึกษา	มีจิตส�านึก	มีความรัก	มีความหวงแหน	ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

อย่างแท้จริง	

	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	สนองพระราชด�าริ

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	และมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชด�าริ

ที่จะรักษาไว้	ซึ่งทรัพยากรของชาติสืบไป	

  

สารจาก

อธิก�รบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	รู้สึกยินดี

เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัย	สนับสนุนให้	คณาจารย์	บุคลากร

และนักศึกษา	ได้มีการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น

บูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยเข้ากับงานอนุรักษ์ทรัพยากร	ตลอดจน	พัฒนา	ต่อยอด

เป็นผลิตภัณฑ์ผลงานของมหาวิทยาลัยที่ท�าให้เห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างแท้จริงและควรท่ีจะสืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู ้ ท่ีได้จากชุมชนและ

ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน	สร้างเป็นฐานข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบท่ีถูกต้องเพ่ือให้

เกิดเป็นประโยชน์ท่ีแท้จริงต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	ต่อไป	

สารจาก

รองอธิก�รบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

	 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ในฐานะรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา	

และศิษย์เก่า	 รู ้สึกมีความภาคภูมิใจ	 ที่ได้มีการสร้างจิตส�านึกให้คณาจารย์	 บุคลากร	

และนักศึกษา	 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม	

โดยการน�า	บุคลากร	และนักศึกษา	ได้ลงไปสัมผัสกับวิถีชุมชน	สัมผัสธรรมชาติของผืนป่า	

ได้ลงมือปลูกต้นไม้จริงๆ	 ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากร	 ท้ังหมดนี้	 ก็เพื่อ

ให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตส�านึกรักและหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

รักษาสิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยได้น�านักศึกษาจากทุกคณะ	 เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน

ให้เกิดการเรียนรู้	 การปลูกฝัง	 การสร้างจิตส�านึกรัก	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	

เพ่ือวันข้างหน้าในอนาคต	จะได้มทีรพัยากรใช้อย่างยัง่ยนื	และในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ขอสนองพระราชด�าริเช่นนี้ต่อไป	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อชุมชน	สังคม	และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสูงสุด

สารจาก

รองอธิก�รบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา	กิจเกิดแสง	

ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม	มีความภูมิใจและรู้สึกยินดี	ท่ีได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ	

โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	โดยเป็นผู้ประสานงานการด�าเนินงาน	ระหว่างคณะทั้ง	๙	คณะ

และสถาบันวิจัยและพัฒนา	และกองศิลปวัฒนธรรม	ให้สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงาน

และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	โดยได้รับค�าปรึกษาและชี้แนะ

การด�าเนินงานจากรองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	คือ	คุณพรชัย	จุฑามาศ

และเลขานุการ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	คือ	ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์

	 การรายงานผลการด�าเนินงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จึงเป็นการรวบรวมผลการด�าเนินงาน

การสนองพระราชด�าริ	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ในปีงบประมาณ

พ.ศ.	๒๕๖๐	ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองพระราชด�าริ	๕๐	โครงการ	มีบุคลากรและ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณโดยประมาณ	จ�านวน	๒,๒๕๑	คน	งบประมาณทีเ่สนอขอ

	๑๑,๓๐๐,๔๕๐	บาท	และงบประมาณท่ีใช้จริง	๑๑,๐๓๖,๙๐๑	บาท	(สิบเอ็ดล้านสามหมื่น

หกพันเก้าร้อยหนึง่บาทถ้วน)	อนัเป็นผลงานจากทุกคณะ	และหน่วยงานสถาบันวิจัยและพฒันา

ตลอดจนกองศิลปวัฒนธรรม	ท่ีได้ร่วมกันด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

	 ขอขอบคุณคณาจารย์	และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ	จาก	๙	คณะ	ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา	ท่ีได้ส่งข้อมูลผลการด�าเนินงาน

เพื่อรวบรวมเป็นรายงานฉบับนี้	ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าท่ีกองศิลปวัฒนธรรม	ผู้ที่มีส่วนร่วม

ท้ังหมดท่ีท�าให้กิจกรรมทุกกิจกรรมส�าเร็จ	ลุล่วงด้วยดี

สารจาก

ผู้อำ�นวยก�ร
กองศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�ร
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น
ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำาริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำ�ง�น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทรพ.)



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เด ินต�ม
รอยเท้�พ่อ
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เดินต�ม

รอยเท้�พ่อ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเดินตามรอยเท้าพ่อ กล่าวได้ว ่า	 ไม่มีผืนแผ่นดินไทยส่วนไหนที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จะไม่เคยย่าง	พระบาทไปถึง	ไม่ว่าที่นั้น
จะเป็นเขาสูง	หรือทุ่งกว้าง	ผืนน�้าหรือพื้นราบ	ที่โล่งหรือพงป่า	ภูมิประเทศอันน่ารื่นรมย์	
หรอืดงทาก	ใต้ถุนบ้านผพุงัในชนบท	หรอืกลางดง	น�า้เน่าในแหล่งเสือ่มโทรม	หากพระบาทสมเด็จ	
พระเจ้าอยู ่หัวเสด็จฯ	ไปปรากฎพระองค์อยู ่	ณ	ท่ีใด	สมเด็จพระเทพฯ	ก็จะเสด็จฯ	
ตามไปด้วยติดพระองค์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ไม่เคยห่าง

	 นอกจากนี้	ยังเสด็จพระราชด�าเนินด้วยพระองค์เองไปตามล�าพัง

จนทั้งทุกตารางนิ้ว	ของประเทศ	ทั้งพระราชกิจอันเกี่ยวเนื่อง	กับการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

และโครงการพัฒนาเพื่อสงเคราะห์พสกนิกรในส่วนของพระองค์เอง	ซึ่งเป็นงาน

ที่ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์บั้นปลาย	เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยทั้งสิ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ	ทรงเป็นพระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ไปบนเส้นทาง	สายเดียวกับที่พระราชชนกชนนี	เสด็จพระราชด�าเนินไป	โดยแท้

	 น้อยครั้งนัก	ที่ขบวนเสด็จพระราชด�าเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	ขณะออกไปทรงเยี่ยมเยียน	พสกนิกร	
และทรงงานพัฒนาในท้องถิ่นทุรกันดารในชนบท	จะไม่มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เสด็จฯ	ติดตามไปด้วย	และในความรู้สึก
ของบรรดาข้าราชบรพิาร	ข้าราชการและพนกังานเจ้าหน้าที	่ทีม่หีน้าทีต้่องตามขบวนเสดจ็ฯ	เพือ่ถวายงานนัน้	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เปรียบเสมือนสัญญลักษณ์แห่งขบวนเสด็จฯ	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ฉะนั้น	ความมุ่งมั่นพระราชหฤทัย
ในการที่ทรงรับพระราชภาระในการสนองพระราชกรณียกิจ	พระบาทสมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	อย่างเข้มงวดและจริงจังนั้น	ประจักษ์ชัด
ในความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถวายงานต่างๆ	และพสกนิกรโดยทั่วหน้า	พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวสยามพระองค์นี้	
ไม่เคยเหน่ือยหน่าย	 ย่อท้อ	 และหยุดย้ังงานที่ยากล�าบากตรากตร�า	 ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จฯ	 พระนางเจ้า
พระบรมราชนินีาถ	จะเสด็จพระราชด�าเนินไป	ณ	หนใด	สมเด็จพระเทพรตันฯ	ประทับอยู	่ณ	หนนัน้	นบัเน่ืองมานานจวบจนกาลปัจจบุนั
และที่จะเป็นไปในอนาคต
	 พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานนั้นเป็นที่ลือเลื่องว่า	ไม่เคยทรงหยุดนิ่งแม้แต่ชั่วครู่ยาม	ทรงหายพระทัยเป็นงานโดยตลอด	
คร้ังหนึ่ง	เลขาธิการ	กปร.ขณะนั้น	(ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล)	ซ่ึงเป็นผู้มีหน้าท่ีและภาระรับผิดชอบในการตามเสด็จฯ	และเฝ้าถวายงาน
แด่พระราชวงศ์ทุกพระองค์	 ได้เล่าให้ฟังด้วยความชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า	 ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงาน	 ณ	 สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว	ครัง้ล่าสดุ	ระหว่างทีค่อยเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่	จากนครเวยีงจนัทน์สูห่ลวงพระบาง	
เช้าวันน้ันทัศนวิสัยไม่เอื้ออ�านวยแก่การบิน	จึงต้องคอยอยู่ที่เวียงจันทน์เป็นเวลา	๒-๓	ชั่วโมง	การรอคอยเฉยอยู่โดยไม่มีอะไรจะท�า
แม้ชั่วเวลาอันสั้นน้ัน	 มิใช่วิสัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 อย่างแน่นอน	 ดังนั้น	 แทนท่ีจะเสียเวลาเปล่าระหว่างคอยฟ้าเปิด
เพื่อน�าเคร่ืองบินขึ้น	กลับทรงน�าคณะไปเยี่ยมชมสถานที่และวัดเก่าแก่ต่างๆ	ในบริเวณใกล้เคียงเป็นการศึกษาศิลปะ	โบราณคดี	
และวัฒนธรรมไปในตัวเป็นการดีกว่าอยู่เฉยๆ	และตลอดเวลานั้น	ก็ได้ทรงทักทายปราศรัยกับประชาชนชาวเวียงจันทน์อย่างเป็นกันเอง	
และไม่ถือพระองค์	เป็นที่ประทับใจผู้คนพี่น้องชาวลาวอย่างหาท่ีสุดมิได้	และเป็นท่ีกล่าวขานกันในนครเวียงจันทน์มานับจนบัดนี้
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	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 นั้น	ทรงเป็นท่ีรักและเทิดทูนบูชา	 ไม่เฉพาะในหมู่
พสกนิกรชาวไทยแต่ประการเดียวเท่าน้ัน	หากแต่ยังทรงเป็นท่ีช่ืนชมรักใคร่ในหมู่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน	และประเทศ
ในภูมิภาคอื่นๆ	 เป็นอย่างยิ่งอีกด้วย	 ดังจะเห็นได้จากการที่เสด็จฯ	 เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว	 เมื่อวันที่	 ๑๖-๑๙	
ตุลาคม	 ๒๕๓๕	 ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้นน้ัน	 ปรากฎว่าประชาชนชาวลาวทุกหมู่เหล่าได้พากันห้อมล้อมรับเสด็จฯ	 ไม่ว่าจะเสด็จ
พระราชด�าเนินไป	ณ	จุดใดเป็นจ�านวนมากมายมหาศาล	อย่างที่ไม่เคยปรากฎในการต้อนรับบุคคลส�าคัญ	ซึ่งเป็นแขกเมืองต่างประเทศ
คร้ังใดมาก่อนเลย	กิตติศัพท์และพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	นั้น	ขจรไกลไพศาล	มาช้านาน
ในหมู่ชาวต่างประเทศ	ครั้นได้มาชื่นชมพระบารมีเข้าจริงๆ	ประกอบกับพระจริยาวัตร	อันงดงาม	น่าชื่นชม	ความไม่ถือพระองค	์
การแสดงออกซ่ึงพระเมตตากรณุาทีม่ต่ีอบุคคลทกุชัน้ทีไ่ด้พานพบ	ความเอาพระทยัใส่ในพระราชภารกจิทัง้ปวง	ตลอดจนพระอารมณ์ขนั	
และความเข้าพระทัยใน	มวลมนุษยชาติ	ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณี	แต่ก็ทรงพยายามท่ีจะเรียนรู้และ
สอดคล้องเข้าได้กับผู้คน	ทุกหมู่เหล่า	ทุกชาติ	ศาสนา	เหล่านี้เอง	จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้ได้มีการถวายการต้อนรับและชื่นชมยินดี
อย่างเอิกเริกจากใจจริงที่มิได้เสแสร้งจากประชาชนทั่วทุกมุมโลกและจากทุกชาติทุกภาษา
	 การทุ่มเทพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ยากไร้ในถ่ินทุรกันดาร	เพื่อ
ให้ได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต	และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนั้น	เป็นการด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 ท้ังน้ีเพราะเป็นงานท่ีท้ังสองพระองค์ได้ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานไว้	 และ
ปฏิบัติต่อเน่ืองมาโดยตลอดนับเป็นเวลากว่า	๔๐	ปี	และ	บังเกิดผลคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ	และประชาชน	ดังได้ประจักษ์
ชัดแจ้งแล้ว	อย่างไรก็ดี	นอกเหนือไปจากงานพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ซึ่งทรงเอาพระทัยใส่ใจดูแลอย่างจริงจัง	เป็นการ
ถวายงานแด่พระบรมชนกชนนีโดยตรงแล้ว	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ยังทรงมี	พระราชกรณียกิจเกี่ยว
กับงานด้านการพัฒนาตามโครงการต่างๆ	เป็นของพระองค์เองอีกมากมาย	ซ่ึงโครงการต่างๆ	ท้ังหลายเหล่านี้	ก็เป็นไปตามแนวพระ
ราชด�าริ	และเป็นโครงการที่มีส่วนสนับสนุน	และส่งเสริม	 ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาประเทศชาติเป็นส่วนรวม
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อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 กล่าวกันว่า	 หากจะมีการจัดอันดับนักท�างาน	 และนักวิชาการที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว้างขวาง	
ในหลายหลากสาขาไปพร้อมๆ	กันในเวลาเดียว	และสามารถด�าเนินการไปได้อย่างมีผลส�าเร็จสูงสุดแล้ว	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 มิ่งขวัญของชาวไทย	 พระองค์นี้จะต้องได้รับการคัดเลือกให้อยู ่ในล�าดับแรกอย่างแน่นอน	 การทรงงาน
โดยมรู้ิจกัหยดุหย่อน	และเหน็ดเหน่ือย	ในหลายหลากสหวทิยาการน้ัน	คงพอจะมตีวัอย่างให้เหน็กนัอยูบ้่าง	แต่การท�าหลายส่ิงหลายอย่าง
ในเวลาเดียวกันและมีประสิทธิภาพเป็นเลิศนั้น	คงหาได้ยากยิ่งนัก
	 คงเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทั่วประเทศมาโดยตลอดว่า	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีนั้น	
ทรงสนพระทัย	และปฏิบัติพระราชภารกิจในแต่ละวันหลากหลายไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมาย	เช่น	ประวัติศาสตร์	โบราณคดี	
การศึกษา	ศิลปะ	ดนตรี	ภาษา	และวรรณคดี	สังคมสงเคราะห์	โภชนาการ	การเกษตร	สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	การส�ารวจ	
ธรณีวิทยา	วิชาแผนที่	แม้กระทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ	ด้านคอมพิวเตอร์	ระบบข้อมูลสารสนเทศ	และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพถ่าย	
จากดาวเทียม	 นอกไปจากงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีทรงปฏิบัติเป็นประจ�าอยู่แล้วในด้านของศิลปะ	
วัฒนธรรม	และการอนุรักษ์มรดกด้ังเดิมของไทยนั้น	กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นหลักและเป็นผู้น�าในเร่ืองดังกล่าว	ในสังคมไทย
ยุคปัจจุบันโดยแท้	จะไม่มีนักวิชาการ	นักคิด	นักเขียน	นักประวัติศาสตร์	นักอนุรักษ์ฯ	และศิลปิน	ท่านใดปฏิเสธได้เลยว่า
ในยุคสมัยปัจจุบันนี้	งานทางด้านการส่งเสริม	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และการอนุรักษ์มรกดไทย	ได้รับการสนับสนุนและตื่นตัวกันอย่างแพร่
หลายและกว้างขวางอย่างยิ่ง	สาเหตุส�าคัญนั้น	ก็ต้องรับกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งว่า	มีส่วนเนื่องมาจากการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 พระองค์นี้	 ได้ทรงเอาพระทัยใส่และด�าเนินการในหลายเรื่อง	 ด้วยพระองค์เอง	 ทรงแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ความงาม	 ความอ่อนหวาน	 ความประณีต	 และความส�าคัญของมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย
ให้ประจักษ์ในสังคมไทย	อย่างที่ไม่เคยมีการตื่นตัวกันมาก่อนเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
	 งานส�าคัญที่เห็นเด่นชัดงานหนึ่งในหลายงานที่ทรงด�าเนินการ	 ซึ่งเห็นควรยกมาเป็นตัวอย่างได้แก่	 ทรงเป็นประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	และพระบรมมหาราชวัง	ตั้งแต่ปลายปี	พ.ศ.๒๕๒๓	จนส�าเร็จ
ทันการสมโภชพระนคร	ในโอกาสครบรอบ	๒๐๐	ปี	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ผลปรากฎดีเยี่ยมจนเป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่พสกนิกร
ชาวไทยยิ่งนัก	นอกจากนั้น	ยังทรงเป็นองค์ประธานบูรณะบุษบกทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	ทรงอ�านวยการบูรณะตกแต่ง
พระที่น่ังวิมานเมฆในพระราชวังดุสิต	เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงดูแลการบูรณะพระที่นั่ง
เวหาสน์จ�ารูญ	พระราชวังบางปะอิน	และทรงก่อต้ังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
	 จากผลงานท่ีได้ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์	ศิลปะ	วัฒนธรรมไทย	ในด้านต่างๆ	จนปวงชนชาวไทยได้ตระหนัก	และหันกลับมา
นิยมและตื่นตัวในการรักษา	 หวงแหน	 และมีจิตส�านึกในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติดังกล่าว	 รัฐบาลจึงได้เห็นควรก�าหนดให้วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ	๒	เมษายน	ของทุกปีเป็นวัน	"อนุรักษ์มรดกไทย "	เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

แหล่งท่ีมา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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ต�มกรอบก�รดำ�เนินง�น
แนวทางการดำาเนินงาน

ของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
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อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ข้างต้น	 จงึก�าหนดแนวทางและแผนการด�าเนนิงานตามแผนแม่บท	อพ.สธ.		

ระยะ	๕	ปีทีห่ก	(๑	ตลุาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	–	๓๐	กนัยายน	พ.ศ.๒๕๖๔)	โดยมกีจิกรรม	๘	กจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้	๓	กรอบการด�าเนนิงาน	และ	

๓	ฐานทรัพยากร	ได้แก่	ทรพัยากรกายภาพ	ทรพัยากรชวีภาพ	และทรพัยากรวฒันธรรมและภมูปัิญญา		

	 โดยที	่อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมอืกบัหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�ารจิดัท�าแผนปฏบัิตงิานในกจิกรรมต่าง	ๆ 	ภายใต้แผนแม่บท

ในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา	๕	ปี	ให้สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิงานตามกรอบแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	หน่วยงานทีร่่วม

สนองพระราชด�าริจดัท�าแผนปฏบิติังานประจ�าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชดัเจน	โดยระบสุาระส�าคญัในการด�าเนนิงาน	เช่น	

พืน้ทีเ่ป้าหมายในการด�าเนนิงาน	วธิกีารและขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	และการบรหิารจดัการ	โดยเฉพาะเรือ่งผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัแิละ

งบประมาณในการด�าเนินงาน	โดยมี	อพ.สธ.	เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ�าปี/โครงการ	ภายใต้แผนแม่บทของ	อพ.สธ.ไปยัง

แหล่งทนุต่าง	ๆ	ต่อไป

ต�มแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ ๕ ปีที่หก
แนวทางการดำาเนินงานตามกรอบการดำาเนินงาน

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
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๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
			 	เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ	

จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีปกปักรักษาไว้	โดยมีกิจกรรมท่ีด�าเนินงานได้แก่	กิจกรรมท่ี	๑	กิจกรรมปก

ปักทรัพยากร	กิจกรรมท่ี	๒	กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร	และกิจกรรมท่ี	๓	กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร
เป้าหมาย

	 ๑.เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ	ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีพื้นที่ป่าดั้งเดิม

อยู่ในความรับผิดชอบ	 โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่	 แต่จะต้องเป็นพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมป่าไม้และ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	หรือจะต้องไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด

	 ๒.เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	โดยท่ีกรมฯ	น�าพื้นท่ีของกรมฯ	มาสนองพระราชด�าร	ิ

ตามความเหมาะสม

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร

	 ๑.	การท�าขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร		

	 ๒.	การส�ารวจ	ท�ารหัสประจ�าต้นไม้	ท�ารหัสพิกัด	เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีของ	หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ	

	 ๓.	การส�ารวจ	ท�ารหัสพิกัด	และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น	ๆ	นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช	เช่นสัตว์	จุลินทรีย	์

	 ๔.	การส�ารวจ	ท�ารหัสพิกัด	และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ	เช่นดิน	หิน	แร่ธาตุต่าง	ๆ 	คุณภาพน�้า	คุณภาพอากาศ	เป็นต้น	

	 ๕.	การส�ารวจเก็บข้อมลูภมูปัิญญาท้องถิน่	วฒันธรรมต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรพัยากรกายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพ้ืนที่

	 ๖.	สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีสถานศึกษา	เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย		ในระดับหมู่บ้าน	ต�าบล	

สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ	ๆ	พื้นที่ปกปักทรัพยากร	เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า	กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นท่ี

ปกปักทรัพยากร	เป็นต้น

	 ข้อมูลที่ได้น�ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีขององค์กรต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ	หรือเอกชนท่ีเข้าร่วมสนอง

พระราชด�าริ	เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

หมายเหตุ

	 ๑.	ข้อมลูทีไ่ด้จากกจิกรรมปกปักทรพัยากร	สามารถน�าไปจดัการและเกบ็เข้าสูง่านฐานข้อมลูในกจิกรรมที	่๕	กจิกรรมศูนย์ข้อมลู

ทรัพยากร

	 ๒.	กิจกรรมปกปักทรัพยากร	ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายในการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้

	 ๓.	 พื้นที่ที่น�ามาสนองพระราชด�าริในกิจกรรมนี้	 ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน�าพ้ืนท่ีนั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ	 ถวาย	 เพื่อให้เป็น

ทรพัย์สนิของ	อพ.สธ.	ส�านักพระราชวัง	แต่หมายถงึเป็นพืน้ท่ีท่ีด�าเนนิการโดยหน่วยงานน้ัน	ๆ	ท่ีเป็นเจ้าของ	แต่ใช้แนวทางการด�าเนนิงาน

ในกิจกรรมปกปักทรพัยากร	และในอนาคตถ้าหน่วยงานนัน้	ๆ 	มนีโยบายในการด�าเนนิการปรบัปรงุหรอืต้องการใช้พืน้ทีป่กปักทรัพยากร	

เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น	ๆ	ทางหน่วยงานสนองพระราชด�าริฯ	นั้น	ๆ	สามารถด�าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง	อพ.สธ.	แต่ในกรณีที่เป็น

พื้นที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า	อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด�าเนินการเปลี่ยนแปลง

	 ส�าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	หมู่บ้าน	ในพื้นที่ปกปัก

ทรัพยากร	ให้อยู่ในกิจกรรมที่	๘	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
เป้าหมาย

	 ๑.	เพื่อส�ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี	ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ	ทรัพยากรชีวภาพ	และทรัพยากรวัฒนธรรมและ

ภมูปัิญญา	ในพืน้ทีท่ีท่ราบแน่ชดัว่าก�าลงัจะเปลีย่นแปลงจากสภาพเดมิ	เช่นจากป่ากลายเป็นสวน	พืน้ทีต่ามเกาะต่าง	ๆ 	ทีจ่ะกลายสภาพ

เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว	พื้นที่ท่ีเร่งในการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ	ภายใต้รัศมีอย่างน้อย	๕๐	กิโลเมตร	ของหน่วยงานที่ร่วม

สนองพระราชด�าริ	ให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด�าเนินงานในแต่ละพื้นท่ีเป็นส�าคัญ

	 ๒.	เพื่อส�ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี	ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ	ทรัพยากรชีวภาพ	และทรัพยากรวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา	ภายใต้รัศมีอย่างน้อย	๕๐	กิโลเมตร	ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริอาจจะก�าลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้	

แต่เป็นคนละกับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร	ดังในกิจกรรมท่ี	๑	

	 โดยที่	 อพ.สธ.	 ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ	 เช่น	 จังหวัด	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

สถานศึกษาต่าง	 ๆ	 ในการร่วมส�ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา	กรมวิชาการเกษตร	สถาบันการศึกษาต่างๆ	ฯลฯ	ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด�าเนินงานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร	

ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	 และจัดท�าแผนประจ�าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน

ให้ชัดเจน	พร้อมทัง้วางแผนปฏบิติังานร่วมกนั	ทัง้ในเรือ่งวธีิการและข้ันตอนการด�าเนนิงานและการบรหิารจดัการ	โดยเน้นการด�าเนนิงาน

ในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล�าดับแรก	ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป	โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู ้รับผิดชอบและเป็น

แกนกลางด�าเนินงานในพืน้ทีร่บัผดิชอบของหน่วยในแต่ละพืน้ที	่ซึง่ทัง้นีมี้การประชมุคณะกรรมการด�าเนนิงาน	อพ.สธ.	ของหน่วยงานนัน้	ๆ		

โดยมี	อพ.สธ.	เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร	และสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	ที่ร่วมสนองพระราชด�าริ		สนับสนุนบุคลากร/

นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

	 ๑.	การส�ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง	ทรัพยากรกายภาพ	ทรัพยากรชีวภาพ	และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	

ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย	๕๐	กิโลเมตร	ของหน่วยงานนั้น	ๆ	ทั้งพื้นที่	แต่อาจเริ่มต้นในพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา

หรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น	พื้นที่ก�าลังจะสร้างอ่างเก็บน�้า	สร้างศูนย์การค้า	พื้นที่สร้างถนน	การขยายทางหลวง

หรือเส้นทางต่าง	ๆ	พื้นท่ีสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง	พื้นที่ที่ก�าลังถูกบุกรุก	และในพื้นท่ีอื่น	ๆ	ท่ีจะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม

	 ๒.	การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างแห้ง	และตัวอย่างดอง	รวมถึงการเก็บตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ	

เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	 	

	 ๓.	การเก็บพันธกุรรมทรพัยากร	ส�าหรบัพชืสามารถเกบ็เพือ่เป็นตวัอย่างเพือ่การศกึษาหรอืมกีารเกบ็ในรปูเมลด็ในห้องเกบ็รักษา

เมลด็พนัธ์ุ	การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย	การเก็บ	ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต	(เพื่อน�ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)	

และส�าหรับทรัพยากรอื่น	 ๆ	 (สัตว์	 จุลินทรีย์	 เห็ด	 รา	 ฯลฯ)	 สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้	 ในกิจกรรมที่	 ๓	

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	

หมายเหตุ

	 ข้อมลูทีไ่ด้จากกจิกรรมส�ารวจเกบ็รวบรวมทรพัยากรนี	้สามารถน�าไปจดัการและเกบ็เข้าสูง่านฐานข้อมลูในกิจกรรมที	่๕	กจิกรรม

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	และน�าทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปด�าเนินงานในกิจกรรมท่ี	๓	กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	และน�าไปสู่การ

ด�าเนินงานในกิจกรรมอื่น	ๆ	ต่อไป	
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กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เป้าหมาย

	 ๑.	 เพื่อน�าทรัพยากรท่ีมีค่า	 ใกล้สูญพันธุ์	 หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์	 จากพื้นที่ในกิจกรรมท่ี	 ๑	 และ

กิจกรรมที่	 ๒	 ท�าการคัดเลือกมาเพื่อด�าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง	 โดยการน�าพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพต่าง	 ๆ	 ไปเพาะพันธุ์	

ปลูก	เลี้ยง	และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นท่ีที่ปลอดภัย	เรียกว่าพื้นท่ีปลูกรักษาทรัพยากร

	 ๒.	 ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 (ex	 situ)	 ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ	์

ห้องปฏิบัติการฯ	แหล่งเพาะพันธุ ์สัตว์	 เช่น	 ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ท่ีมีอยู ่	๖	ศูนย์ทั่วประเทศ	

พื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร	สวนสัตว์ฯ	พื้นท่ีจังหวัด	พื้นท่ีสถาบันการศึกษาท่ีน�าเข้าร่วมสนองพระราชด�าร	ิ	

เป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์	 สวนรุกขชาติ	 ป่าชุมชนที่ร่วมสนองพระราชด�าริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด	 เน้ือเยื่อ	

และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ	ในหน่วยงานต่าง	ๆ	รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง	ๆ	ในธนาคารพืชพรรณ	อพ.สธ.	

สวนจิตรลดา	เก็บในรูปสารพันธุกรรม	หรือ	ดีเอ็นเอ	และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อพ.สธ.	คลองไผ	่		

	 โดยที่	อพ.สธ.	ด�าเนินการประสานงาน	สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ	 เช่น	 จังหวัดต่าง	ๆ	

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	กองทัพอากาศ	กรมวิชาการเกษตร	สถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	ฯลฯ	

ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด�าเนินงานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร		ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท

ของ	 อพ.สธ.	 	 และจัดท�าแผนประจ�าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน	 พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน	

ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด�าเนินงานและการบริหารจัดการ	โดยเน้นการด�าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล�าดับ

แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป	 โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด�าเนินงานในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วย

ในแต่ละพื้นที่	ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	อพ.สธ.	ของหน่วยงานนั้น	ๆ	

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

	 ๑.	การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก	การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช			มีแนวทางด�าเนินงาน

คือ	ส�ารวจสภาพพ้ืนที่และสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	งานขยายพันธุ์พืช	งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผล

การเจริญเติบโต	งานจัดท�าแผนที่ต้นพันธุกรรมและท�าพิกัดต้นพันธุกรรม

	 ๒.	การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง	ๆ

	 ๓.	การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด	 ในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	 ในรูปของธนาคารพันธุกรรม	 	ศึกษาหาวิธีการ

เก็บเมล็ดพันธุ์	และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์

	 ๔.	การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด	ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ	ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะ

สม	ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น	 ระยะกลาง	ระยะยาว	และในไนโตรเจนเหลว	 (cryopreservation)	

และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	

	 ๕.	การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม	(DNA)	เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ	การปรับปรุงพันธุ์

พืช	เป็นต้น	

	 ๖.	การด�าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์	สวนรุกขชาติ	สวนสาธารณะต่าง	ๆ	การปลูกพืชในสถานศึกษา	โดยมีระบบ

ฐานข้อมูล	ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ    

		 ให้ด�าเนินการให้มีสถานที่เพาะเล้ียงหรือห้องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา	เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย	

โดยมีแนวทางการด�าเนินงานคล้ายคลึงกับการด�าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น

หมายเหตุ

		 ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร		สามารถน�าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี		๕	กิจกรรมศูนย์

ข้อมูลทรัพยากร	และน�าไปสู่การด�าเนินงานในกิจกรรมอื่น	ๆ	ต่อไป		

๒. กรอบการใช้ประโยชน์
	 เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง	ๆ	 ใน	อพ.สธ.	

ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อกัน	รวมทั้งพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศ	 อพ.สธ.	 ให้เป็นเอกภาพ	 สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	 โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด�าริ	 โดยมี

กิจกรรมที่ด�าเนินงานได้แก่	กิจกรรมที่	๔	กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร	กิจกรรมที่	๕	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	

และกิจกรรมที่	๖	กิจกรรม		วางแผนพัฒนาทรัพยากร

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป้าหมาย

	 ๑.	 เพือ่ศกึษาและประเมินศักยภาพพนัธกุรรมพชื	และทรพัยากรอืน่	ๆ 	ท่ีส�ารวจเกบ็รวบรวมและปลูกรักษาไว้	จากกจิกรรมที	่๑-๓	

	 ๒.	 เพ่ือการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากรทัง้สามฐานทรพัยากร	ได้แก่	ทรพัยากรกายภาพ	ทรพัยากรชวีภาพ	และทรพัยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	มีการวางแผนและด�าเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง	ๆ	น�าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	

สายพนัธ์ุจลุนิทรีย์	ตามแนวพระราชด�าร	ิและมแีนวทางน�าไปสูก่ารอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื		

	 โดยที	่ อพ.สธ.	 เป็นทีป่รกึษา	ประสานงาน	 ร่วมมอื	 ส่งเสรมิ	และท�าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางในการด�าเนนิงานด้านวชิาการและการ

วจิยั	ร่วมกบัหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�าร	ิเช่น	มหาวทิยาลยัต่าง	ๆ	กรมวชิาการเกษตร	กรมประมง	กรมป่าไม้	ศนูย์พนัธวุศิวกรรม

และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต	ิ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก	ฯลฯ	โดยก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายและทรพัยากรต่าง	ๆ	ในการด�าเนนิงานอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์		ให้สอดคล้องกบัแนวทางการ

ด�าเนนิงานตามกรอบแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	และจดัท�าแผนประจ�าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชดัเจน	พร้อมทัง้วางแผนปฏบิตัิ

งานร่วมกันให้ชดัเจน	ผ่านการประชมุคณะกรรมการด�าเนนิงาน	อพ.สธ.	ของหน่วยงานนัน้	ๆ	

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

	 ๑.	 การวิเคราะห์ทางกายภาพ	เช่น	แร่ธาตุในดิน	คุณสมบัติของน�้า	ฯลฯ	จากแหล่งก�าเนิดพันธุกรรมดั้งเดิมของพืชน้ัน	ๆ

	 ๒.	 การศึกษาทางด้านชีววิทยา	สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	ชีวเคมี	พันธุศาสตร์	ฯลฯ	ของทรัพยากรชีวภาพท่ีคัดเลือกมาศึกษา	

	 ๓.	การศึกษาด้านโภชนาการ	 องค์ประกอบของสารส�าคัญ	 เช่น	 รงควัตถุ	 กลิ่น	 สารส�าคัญต่าง	 ๆ	 ในพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรชีวภาพอื่น	ๆ	ที่เป็นเป้าหมาย

	 ๔.	 การศึกษาการปลูก	การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน	และ

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน	รวมถึงการศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากร

ชีวภาพอื่น	ๆ	เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ	
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 ๕.	การศึกษาการจ�าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช	สัตว์	และจุลินทรีย์	 เพื่อเก็บเป็นลาย

พิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น	ๆ	ไว้เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

	 ๖.	การจัดการพื้นท่ีที่ก�าหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา	 เช่น	ศูนย์เรียนรู้ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นศูนย์ฯ	ตัวอย่าง	 เพื่อการเรียนรู้

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อีกท้ังศูนย์ฯ	 เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม

ของ	อพ.สธ.	สนับสนุนในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ	อพ.สธ.	

	 ตัวอย่างเช่น	 อพ.สธ.	 ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้	 อนุรักษ์	 พัฒนา	 และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	 สู่เศรษฐกิจพอเพียง	

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานของ	อพ.สธ.	เริ่มด�าเนินการใน			๖	ศูนย์	ของ	อพ.สธ.	และหน่วยงาน

ที่ร่วมสนองพระราชด�าริ	ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 	 ๑)	ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์	พัฒนา	และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	สู่เศรษฐกิจพอเพียง	อพ.สธ.	ต.คลองไผ่	 อ.สีค้ิว	

จ.นครราชสีมา	

						 	 	 ๒)	ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์	พัฒนา	และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	สู่เศรษฐกิจพอเพียง		อพ.สธ.	อ.วังม่วง	จ.สระบุรี

							 	 	 ๓)	ศนูย์เรยีนรูอ้นรัุกษ์	พฒันา	และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยนื	สูเ่ศรษฐกิจพอเพยีง		อพ.สธ.	อ.ตากฟ้า	จ.นครสวรรค์

						 					 ๔)	ศนูย์เรยีนรูอ้นรุกัษ์	พฒันา	และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยั่งยนื	สู่เศรษฐกจิพอเพียง	อพ.สธ.	อ.ไทรโยค	จ.กาญจนบุรี	

(พื้นท่ีสนองพระราชด�าริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	กองบัญชาการกองทัพไทย)

	 	 	 ๕)	 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก	 (พื้นท่ีสนองพระราชด�าริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	

กองบัญชาการกองทัพไทย)

		 	 	 ๖)	ศูนย์วิจัย	อนุรักษ์	พัฒนา	ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล	อพ.สธ.	เกาะทะลุ	จ.ประจวบคีรีขันธ์	(พื้นท่ีสนองพระราชด�าริ

ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร	ทะเลสยาม	และพื้นที่สนองพระราชด�าริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
เป้าหมาย

	 ๑.	เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ	โดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	อพ.สธ.	สวนจิตรลดา	ร่วมกับหน่วยงานที่

ร่วมสนองพระราชด�าร	ิบันทกึข้อมลูของการส�ารวจเกบ็รวบรวม	การศึกษาประเมนิ	การอนุรกัษ์	และการใช้ประโยชน์	ทรพัยากรทัง้สามฐาน	

ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง	 ฐานข้อมูลงานวิจัย	 ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น	 ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล	 และฐานข้อมูลจุลินทรีย์	

ข้อมลูต่าง	ๆ	จากการท�างานในกจิกรรมต่าง	ๆ	ของ	อพ.สธ.	โดยท�าการบนัทกึลงในระบบฐานข้อมลู	เพือ่เป็นฐานข้อมลูและมรีะบบท่ีเช่ือมต่อ	

ถึงกันได้ทั่วประเทศ	โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ	อพ.สธ.	

	 ๒.	 เพือ่ให้ฐานข้อมลูทรพัยากรนัน้เป็นข้อมลูเพือ่น�าไปสูก่ารวางแผนพฒันาพนัธ์ุพชืและทรพัยากรต่าง	ๆ 	โดยที	่อพ.สธ.	เป็นท่ีปรึกษา	

แต่งต้ังคณะท�างาน	ประสานงาน	ร่วมมือ	พัฒนาการท�าศูนย์ข้อมูลฯ	ก�าหนดรูปแบบในการท�าฐานข้อมูล	โดยก�าหนดเป้าหมาย

ในการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ	 อพ.สธ.	 และจัดท�าแผนประจ�าปีเฉพาะในส่วน

ของหน่วยของตนให้ชัดเจน	พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน	ผ่านการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	อพ.สธ.	

ของหน่วยงานนั้น	ๆ	
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

	 ๑.	 อพ.สธ.	ร่วมกบัหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�าร	ิจดัท�าฐานข้อมลูระบบดจิติอลและพฒันาโปรแกรมส�าหรบัระบบศนูย์ข้อมูล

ทรพัยากรต่าง	ๆ 	ร่วมกัน	เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรพัยากรท้องถ่ิน	ด้านการส�ารวจเกบ็รวบรวม	การอนุรกัษ์	การประเมนิคณุค่า

พันธุกรรมทรัพยากร	และการใช้ประโยชน์	

	 ๒.		น�าข้อมลูของตวัอย่างพชืทีเ่กบ็รวบรวมไว้เดมิโดยหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�ารอิงค์กรอืน่	เช่น	กรมป่าไม้	กรมวชิาการเกษตร	

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เป็นต้น	เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช	อพ.สธ.

	 ๓.	 น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมพชื	และทรัพยากรต่าง	ๆ	เช่น	ข้อมลูการปลกูรักษา	ข้อมลูการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากร	ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล

ทรัพยากร	เพื่อการประเมินคุณค่าและน�าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น	ๆ

	 ๔.	พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	อพ.สธ.	ให้มีเอกภาพ	มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	

ซ่ึงหน่วยงานต่าง	 ๆ	 สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้	 โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการส�ารวจเก็บรวบรวม	 ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง	

ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 โดยมี	 อพ.สธ.	 เป็นศูนย์กลางและวางแผนด�าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ	

อพ.สธ.	ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ	เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง	อาจผ่านทางเว็บไซต	์

ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล

	 ๕.	หน่วยงานร่วมสนองพระราชด�าริ	มีความประสงค์ท่ีจะด�าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องในงาน	อพ.สธ.	

จ�าเป็นต้องขออนญุาตผ่านทาง	อพ.สธ.	ก่อน	เพ่ือขอพระราชทานข้อมลูนัน้	ๆ	และข้ึนอยูก่บัพระราชวนิจิฉยั	สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 (การขอพระราชทานพระราชานุญาต	 ให้ด�าเนินการท�าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง	 ผู้อ�านวยการ	 อพ.สธ.	

ล่วงหน้าอย่างน้อย	๑	เดือน)

กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้าหมาย

	 เป็นกจิกรรมทีน่�าฐานข้อมลูจากกจิกรรมที	่๕	มาใช้ในการพจิารณาศกัยภาพของพนัธุพื์ช	พนัธุส์ตัว์	พนัธ์ุจลุนิทรย์ี	ฯลฯ

	 โดยท่ี	อพ.สธ.	มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	เช่นในเรื่องของพืช	

มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช	พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาวและน�าแผนพัฒนาพันธุ์

ขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และ

พันธุกรรมที่คัดเลือก	ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมน�าไปปฏิบัติ	พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น	ๆ	 ท่ีอยู่ในเป้าหมาย	ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร	

พันธ์ุพชืพืน้เมอืงต่าง	ๆ 	ทีส่ามารถวางแผนน�าไปสูก่ารพฒันาให้ดยีิง่ขึน้เหมาะสมต่อการปลกูในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	โดยที	่อพ.สธ.	

เป็นท่ีปรกึษา	ประสานงาน	ร่วมมอื	ในการวางแผนพัฒนา	โดยก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิงาน

ตามกรอบแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	และจดัท�าแผนประจ�าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชดัเจน	พร้อมทัง้วางแผนปฏบิตังิานร่วมกนั

ให้ชัดเจนผ่านการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	อพ.สธ.	ของหน่วยงานนั้น	ๆ
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แนวทางการด�าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

	 ๑.	จัดประชุมคณะท�างานทรัพยากรต่าง	ๆ 	คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์

เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

	 ๒.	ด�าเนินการทลูเกล้าฯ	ถวายแผนการพฒันาทรพัยากรทีค่ดัเลอืกแล้ว	เพือ่ให้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น	 ๆ	 ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย		

	 ๓.	ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่มีความพร้อม	ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่างๆ	เช่นพัฒนาพันธุกรรมพืช	ด�าเนินการพัฒนา

พันธ์ุพืช	และน�าออกไปสู่ประชาชน	และอาจน�าไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป

	 ๔.	ด�าเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม	เพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวไทย	

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ

	 แนวทางการด�าเนินงานคล้ายคลึงกับการด�าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น

๓. กรอบการสร้างจิตส�านึก
	 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะเยาวชน	นักเรียน	นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป	 ได้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพืชพรรณไม้	และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ	จนตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย	โดยมีกิจกรรมที่ด�าเนินงานได้แก่	กิจกรรมที่	๗	กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร	

และกิจกรรมที่	๘	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมท่ี  ๗  กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย

	 ๑.	 เพ่ือให้เยาวชน	ประชาชนชาวไทย	ให้เข้าใจถึงความส�าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐาน	ให้รู้จักหวงแหน	

รู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ซึ่งมีความส�าคัญต่อการจัดการ	การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน

	 ๒.	 เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ	 วางแผนและขยายผลเพื่อน�าแนวทางการสร้างจิตส�านึกในการรักทรัพยากร

ของ	อพ.สธ.	ไปด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น	ๆ	

	 โดยท่ี	อพ.สธ.	เป็นทีป่รึกษา	ประสานงาน	ร่วมมอื	สนบัสนนุให้โรงเรยีนและสถาบันการศกึษา	เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน	

อพ.สธ.	ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริให้ด�าเนินการในกิจกรรมนี้	โดยก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานให้สอดคล้อง

กับแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	 และจัดท�าแผนประจ�าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน	

พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน	ผ่านการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	อพ.สธ.	ของหน่วยงานนั้น	ๆ

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

 ๑. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

	 	 	 	 เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู ้เพื่อน�าไปสู่การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาของประเทศไทย	น�าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 	 	 ๑.๑	อพ.สธ.	ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	โดยสร้างจิตส�านึกให้เยาวชน	นักเรียน

เข้าใจถึงความส�าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร	ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	โดยมีคู่มือการด�าเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่	 อพ.สธ.	

โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้ที่

	 ส�านักงาน	อพ.สธ.	สนามเสือป่า	พระราชวังดุสิต	เขตดุสิต	กทม.	10300	

	 โทร.	:	0-2280-8710,	0-2281-7999,	0-2281-8422	ต่อ	2219,	2220-22		

	 โทรสาร	:		0-2280-8710,	0-2281-7999,	0-2281-8422	ต่อ	2221	

	 E-mail	:	scbotany@plantgenetics-rspg.org

	 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์	อพ.สธ.	(www.rspg.or.th)

	 http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_	2.htm	

	 	 	 ๑.๒	อพ.สธ.	ก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	คือการที่สถานศึกษาสมัครเข้ามา

เป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์	และคุณครู/อาจารย์	น�าพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาต่าง	ๆ	

ที่อยู่ในหลักสูตร	และสถานศึกษา	ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นท่ีเก็บพรรณไม้แห้ง	พรรณไม้ดอง	มีห้องสมุดส�าหรับค้นคว้าและน�างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็น

สือ่การเรยีนการสอนในวชิาต่าง	ๆ 	ใช้ปัจจัยพชืเป็นปัจจัยหลกัในการเรยีนรู	้ถ้าในกรณท่ีีสถานศกึษาไม่มพีืน้ท่ีในการส�ารวจหรอืเก็บรวบรวม

พรรณพืช	ให้ใช้พ้ืนที่ท่ีอยู่รอบ	ๆ 	โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พื้นที่นอกสถานศึกษา

	 	 	 ๑.๓	สมาชกิสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่และชมุชน	ในการส�ารวจจดัท�าฐานทรพัยากรท้องถิน่	

น�าไปสู่การจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น

	 	 	 ๑.๔	สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	ทบทวนและปรับปรุงการด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท�าอยู่เดิม

ให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่	อพ.สธ.	ก�าหนดและน�าไปสู่การประเมินเพ่ือรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ

	 	 	 ๑.๕	การด�าเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนของสมาชิกใหม่	ควรด�าเนนิงานให้เป็นไปตามคณุสมบตัแิละเกณฑ์มาตรฐาน

ที่	อพ.สธ.	ก�าหนดขึ้น	และรับค�าแนะน�าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา	อพ.สธ.	ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

	 	 	 ๑.๖	อพ.สธ.	ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการด�าเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด�าริฯ	 โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด	 ระดับภาค	 และระดับประเทศ	

โดยเน้นและให้ความส�าคัญในเรื่องกระบวนการ	และผลลัพธ์การด�าเนินงานเป็นหลัก	อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง

	 	 	 ๑.๗	ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร	ส�านกังานสภาการศกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	และส�านักมาตรฐานการศึกษา	สนับสนุน

ในการด�าเนนิงานร่วมกบั	อพ.สธ.	ร่วมกนัพจิารณาและวางแผน	เพือ่น�าแนวทางด�าเนนิ	งาน	อพ.สธ.	บรรจไุว้ในหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ระดับต่าง	ๆ	โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน

 ๒. งานพิพิธภัณฑ์

	 	 	 เป็นการขยายผลการด�าเนินงานเพือ่เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู	้ ไปสูป่ระชาชน	กลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ	 ให้กว้างขวางยิง่ขึน้	

โดยใช้การน�าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์	ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนท่ัวไป	ตัวอย่างเช่น

	 	 	 ๒.๑	งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต	ด�าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และจังหวัดต่าง	ๆ 	

จัดท�าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ก�าหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	และพ้ืนที่อื่น	ๆ	ตามความเหมาะสม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

				 	 	 ๒.๒	งานพิพิธภัณฑ์พืช	ด�าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ	เช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	

กรมป่าไม้	กรมวิชาการเกษตร	มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เช่ียวชาญ	นักพฤกษศาสตร์	ดูแลอยู	่

				 	 	 ๒.๓	งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	ด�าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช	ด�าริ	 เช่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน	จังหวัดนครราชสีมา	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	เป็นต้น

					 	 	 ๒.๔	งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย	 เช่น	 	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย	 เขาหมาจอ	

ต�าบลแสมสาร	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	สนองพระราชด�าริ	อพ.สธ.	โดยกองทัพเรือ

					 	 	 ๒.๕	งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	หอศิลปวัฒนธรรม	ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ	

					 	 	 ๒.๖	นิทรรศการถาวรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง	ๆ

						 	 	 ๒.๗	ศูนย์การเรียนรู้

 ๓. งานอบรม

	 	 	 อพ.สธ.	ด�าเนินงานอบรมเร่ืองงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน,	งานฝึกอบรมปฏบิตักิารส�ารวจและจัดท�าฐานทรพัยากรท้องถิน่	

หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร	โดยอาจจัด	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมของ	อพ.สธ.	ร่วมกับหน่วยงาน

ที่ร่วมสนองพระราชด�าริ	ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง	ๆ	ตัวอย่างเช่น

	 	 	 ๑)	ศูนย์เรียนรู้ฯ	สู่เศรษฐกิจพอเพียง		อพ.สธ.	ต.คลองไผ่	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	

	 	 	 ๒)	ศูนย์เรียนรู้ฯ	สู่เศรษฐกิจพอเพียง	อพ.สธ.	อ.ไทรโยค	จ.กาญจนบุร	ี

	 	 	 ๓)	ศูนย์เรียนรู้ฯ	สู่เศรษฐกิจพอเพียง	อพ.สธ.	อ.ตากฟ้า	จ.นครสวรรค์

	 	 	 ๔)	ศูนย์เรียนรู้ฯ	สู่เศรษฐกิจพอเพียง	อพ.สธ.	อ.วังม่วง	จ.สระบุรี

	 	 	 ๕)	ศูนย์ฝึกอบรม	อพ.สธ.	ล�าตะคอง	ต.คลองไผ่	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	

	 	 	 ๖)	ศูนย์ฝึกอบรม	อพ.สธ.	เขาหมาจอ	ต.แสมสาร	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย)	

เขาหมาจอ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	โดย	อพ.สธ.-ทร.	

	 	 	 ๗)	ศูนย์ฝึกอบรม	อพ.สธ.	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	โดย	อพ.สธ.-อสส.

	 	 	 ๘)	ศูนย์วิจัย	อนุรักษ์	พัฒนา	ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล	อพ.สธ.	เกาะทะลุ	จ.ประจวบคีรีขันธ์	(พื้นท่ีสนองพระราชด�าริ

ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร	ทะเลสยาม	และพื้นที่สนองพระราชด�าริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

	 	 	 ๙)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	ภาคเหนือ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จ.เชียงใหม่	โดย	อพ.สธ.	–มจ.

	 	 	 ๑๐)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	จ.สุราษฎร์ธานี	โดย	อพ.สธ.-มอ.

	 	 	 ๑๑)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ.ตรัง	โดย	อพ.สธ.-มทร.ศ.

	 	 	 ๑๒)	ศนูย์ประสานงาน	อพ.สธ.	ภาคกลางตอนบน	ศนูย์เครอืข่ายการเรยีนรู้เพือ่ภูมภิาค	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จ.สระบรุี	

โดย	อพ.สธ.-จฬ.

	 	 	 ๑๓)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตศาลายา	จ.นครปฐม	โดย	อพ.สธ.-ม.มหิดล

	 	 	 ๑๔)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตอ�านาจเจริญ	จ.อ�านาจเจริญ	โดย	อพ.สธ.-ม.มหิดล

	 	 	 ๑๕)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	จ.นครราชสีมา	โดย	อพ.สธ.	–มทร.อ.

	 	 	 ๑๖)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	โดย	อพ.สธ.-มข.

	 	 	 ๑๗)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี	โดย	อพ.สธ.-มอบ.

	 	 	 ๑๘)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	จ.อุบลราชธาน	ี

โดย	อพ.สธ.-	มรภ.อบ.

	 	 	 ๑๙)	ศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	ภาคเหนือตอนล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	จ.อุตรดิตถ์	โดย	อพ.สธ.	–มรอ.
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมายเหตุ

	 ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานจัดฝึกอบรม	จัดค่ายต่าง	ๆ 	ภายใต้แนวทางการด�าเนินงานและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน	ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี	8	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย

	 ๑.	 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐและเอกชน	เข้าร่วมสนับสนุนงานของ	อพ.สธ.	ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น

ในรูปของทุนสนับสนุน	หรือด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ	อพ.สธ.	โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท	อพ.สธ.	

	 ๒.	 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมคัรเข้ามาศกึษาหาความรูเ้ก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาตใินสาขาต่าง	ๆ 	ตามความถนดั	

และสนใจ	โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค�าแนะน�า	และให้แนวทางการศึกษา	โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา	อพ.สธ.

	 ๓.	 เพ่ือรวบรวมนักวิจัย	 นักวิชาการ	 คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน	 เป็นอาสาสมัครและเข้ามาท�างาน

ตามแนวทางการด�าเนนิงานในกจิกรรมของ	อพ.สธ.	ทัง้ส่วนตวัและผ่านทางหน่วยงานท่ีตนเองสงักัดอยู่	โดยจดัตัง้เป็นชมรมคณะปฏบัิตงิาน

วิทยาการ	 อพ.สธ.	 ซึ่งจะเป็นผู้น�าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและ

ประชาชนชาวไทยต่อไป

	 ๔.	เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เทศบาลต�าบล	 เทศบาลเมือง	 ให้ด�าเนินงานสมัครสมาชิกเข้ามาในงาน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

	 โดย	อพ.สธ.	ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ	ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานปี	 ให้สอดคล้องกับแนวทาง

การด�าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	และจัดท�าแผนประจ�าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน	พร้อมทั้งวางแผน

ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน	ผ่านการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	อพ.สธ.	ของหน่วยงานนั้น	ๆ

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

	 ๑.	 อพ.สธ.	เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริท่ีมีความพร้อมในการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ	อพ.สธ.	จัดการประชุมใหญ่ทุก	ๆ	๒	ปี	ตามท่ีได้พระราชทานพระราชวินิจฉัย	โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วย

งานที่ร่วมสนองพระราชด�าริทุกหน่วยงาน	นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	และ

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	 ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	 โดยมี

ก�าหนดการประชุมฯ	ส�าหรับในระยะ	๕	ปีที่หกดังนี้

	 พ.ศ.	๒๕๖๐	 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	ทรัพยากรไทย	:	ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น	

	 	 	 	 	 ๒๘	พฤศจิกายน	–	๔	ธันวาคม	๒๕๖๐	

	 										 	 ณ	ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ.สระบุรี

	 พ.ศ.	๒๕๖๑						 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ

																					 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	ระดับภูมิภาค	ครั้งท่ี	๕

	 พ.ศ.	๒๕๖๒					 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	ทรัพยากรไทย	:	ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

	 พ.ศ.	๒๕๖๓					 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน

																					 ทรัพยากรท้องถิ่น	ระดับภูมิภาค	ครั้งท่ี	๖

	 พ.ศ.	๒๕๖๔						 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	ทรัพยากรไทย	:	ประโยชน์แท้แก่มหาชน

	 ๒.	อพ.สธ.	สนับสนนุให้มกีารน�าเสนอผลงานวจิยัของเจ้าหน้าท่ีและนกัวจิยั	อพ.สธ.	รวมถึงงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าร	ิ

ในงานประชุมวิชาการต่าง	ๆ	ระดับประเทศ	และต่างประเทศ	และให้มีการขออนุญาตในการน�าเสนอผลงานทุกคร้ัง	
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	 ๓.	หน่วยงานภาครฐั	เอกชน	และผูม้จีติศรทัธาสนบัสนนุเงนิทนุให้	อพ.สธ.	(โดยการทลูเกล้าฯ	ถวาย	โดยผ่านทางมลูนธิ	ิอพ.สธ.	

เพื่อใช้ในกิจกรรม	อพ.สธ.)

	 ๔.	การด�าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา	อพ.สธ.	และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ	อพ.สธ.	โดยที่	อพ.สธ.	สนับสนุนให้มี

ผู ้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ	 ตามเง่ือนไขของชมรมฯ	 โดยท่ีชมรมท้ังสอง	 มีการด�าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่	 ๑-๗	

ตามแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	เช่นเข้าไปศึกษาท�างานวิจัยในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร	อพ.สธ.	ร่วมในกิจกรรมส�ารวจทรัพยากรต่าง	ๆ	

ในพ้ืนท่ีที่	อพ.สธ.	ก�าหนด

	 ๕.	หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ	 	 สามารถด�าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรพัยากรต่าง	ๆ 	เพือ่สนองพระราชด�ารติามแผนแม่บท	อพ.สธ.	เพือ่สนบัสนนุในกิจกรรมท่ี	1-7	ตามแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	โดยอาจมกีาร

ฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง	ๆ 	ของหน่วยงานนั้น	ๆ 	เอง	หรือ	ขอใช้สถานท่ีของ	อพ.สธ.	โดยร่วมกับวิทยากรของ	อพ.สธ.	หรือเป็นวิทยากร

ของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�ารเิอง	แต่ผ่านการวางแผนและเหน็ชอบจาก	อพ.สธ.	และอบรมให้กบัเครอืข่าย	อพ.สธ.	เช่น	สมาชกิ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

	 ๖.	 การท�าหลักสูตร	ท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ		ตามแผนแม่บทของ	อพ.สธ.	

	 ๗.	 การเผยแพร่โดยสือ่ต่าง	ๆ 	เช่น	การท�าหนังสอื	วดีทัีศน์	เอกสารเผยแพร่	เวบ็ไซต์ประชาสมัพันธ์ท่ีได้รบัความเหน็ชอบจาก	อพ.สธ.	

เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ	อพ.สธ.	สามารถใช้สัญลักษณ์ของ	อพ.สธ.	ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก	อพ.สธ.

	 ๘.	 การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง	ๆ 	ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช	ด�าริ	ในส่วนที่เผยแพร่งานของ	อพ.สธ.	

และได้รับความเห็นชอบจาก	อพ.สธ.

	 ๙.	หน่วยงานเอกชน	หรือบุคคลทั่วไป	สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ	อพ.สธ.

	 ๑๐.	การด�าเนินงานอ่ืน	ๆ	เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ	อพ.สธ.

	 ๑๑.	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เทศบาลต�าบล	 เทศบาลเมือง	 สามารถสนองพระราชด�าริ	 โดยการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและ

ด�าเนนิงานฐานทรพัยากรท้องถิน่โดยตรงกบั	อพ.สธ.	สามารถด�าเนนิงานครอบคลมุท้ังสามฐานทรพัยากร	(ทรพัยากรกายภาพ	ทรพัยากรชวีภาพ	

และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา)	โดยที่มีคณะกรรมการด�าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน	อพ.สธ.	-	ต�าบลท่ีสนองพระราชด�าริ	

มี	๓	ด้าน	ได้แก่	

 ๑. ด้านบริหารและด้านจัดการ 

 ๒. ด้านการด�าเนินงาน	ซ่ึงแบ่งเป็นอีก	๖	งาน	ได้แก่

	 	 	 ๑)	งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น	

	 	 	 ๒)	งานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน	

	 	 	 ๓)	งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น	

	 	 	 ๔)	งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน	

	 	 	 ๕)	งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น			

	 	 	 ๖)	งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

 ๓. ด้านผลการด�าเนินงาน

	 โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เทศบาลต�าบล	 เทศบาลเมือง	 สามารถท�าหนังสือเข้ามาสนองพระราชด�าริโดยตรง	

การแต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงานฐานทรพัยากรท้องถิน่	อพ.สธ.-ต�าบลทีร่่วมสนองพระราชด�าร	ิจดัท�าแผนแม่บทโครงการอนุรกัษ์พนัธรุรมพชื

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	ต�าบลที่สนองพระราชด�าริ	

และน�าไปสู่การประเมินเพื่อรับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด�าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน	



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

44

โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

	 ๑.	 สนับสนุนงานปกติที่องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล	มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีต้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ	

ข้อมูลชีวภาพ	เศรษฐกิจสังคม	ศักยภาพชุมชน	และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	เพื่อน�าภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด	เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

ที่ท�าให้เป็นมาตรฐานสากล	

	 ๒.	 สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)/เทศบาล	ท�างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีประสานกับชุมชนและ

โรงเรียน	เพือ่มาเป็นก�าลงัในการร่วมส�ารวจและจัดท�าฐานทรพัยากรท้องถ่ินระดบัต�าบล/เทศบาล		เกดิการสร้างจติส�านกึในการรกัท้องถิน่

ให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น	ๆ	เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	ปี	พ.ศ.๒๕๕๑	ซึ่งบ่งชี้ว่า

ในสาระวิทยาศาสตร์	นักเรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น	และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น	นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญา

มาก�ากับการใช้ประโยชน์	เช่น	พืชผักพื้นเมือง	พืชสมุนไพร	และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมสิ่งแวดล้อม	เมื่อมีการท�างาน

ร่วมกัน	อบต./เทศบาล	จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน	ในการวางแผนพัฒนา	อบต./เทศบาล

	 ๓.	 อบต./เทศบาล	ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถ่ินตามรูปแบบการท�าทะเบียนทรัพยากรต่าง	ๆ	ของ	อพ.สธ.	ให้กับท้องถิ่น

ของตนเอง	 เพื่อน�าไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร	 น�าไปสู่การเป็นหลักฐานในการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์		

(Geographical	Indication)	และการขึน้ทะเบียนอืน่	ๆ	ต่อไป	และเป็นการยนืยนัสทิธิค์วามเป็นเจ้าของทรพัยากรต่าง	ๆ	เพือ่เตรยีมพร้อม

ส�าหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้น	ๆ	ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน	ตามพิธีสารนาโงย่า	(Nagoya	protocol)

ติดต่อประสานงาน	อพ.สธ.

ดร.ปิยรัษฎ์		ปริญญาพงษ์		เจริญทรัพย์

เลขานุการคณะกรรมการ	อพ.สธ.

รองหัวหน้าส�านักงาน	อพ.สธ.		ฝ่ายวิชาการ

อีเมล์		piyarat.rspg@gmail.com
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สนองพระราชดำาริ โดย มทร.พระนคร

ร�ยง�นผลการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                        
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
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กิจกรรม
ที่

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การ
ด�าเนิน

งาน ตาม
แผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ

ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F2A4 มทร.	
พระนคร

๑.โครงการ	การ
ออกแบบเครื่อง
ย้อมเส้นด้าย
ไหมและด้าย
ฝ้ายแบบกึ่ง
อัตโนมัติ	เพื่อ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน		
ศูนย์หัตถกรรม
พื้นบ้านนาโพธิ์	
บุรีรัมย์

 ✓ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ วช. ๑.เพื่อออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้าย
ไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ	
๒.เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องย้อมเส้น
ด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่ง
อัตโนมัติ	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนา
โพธิ์	บุรีรัมย์

ด�าเนินการระหว่าง	ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	
เป้าหมาย	คน	ผู้เข้าร่วม		คน	ณ	
ชุมชน		ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนา
โพธิ์	บุรีรัมย์	โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๕	ร้อยละ	๑๐๐	
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	เฉลี่ย	
๔.๔๒	ร้อยละ	๘๘.๔	จากการศึกษา
กรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เม็ดขนุนสไลด์อบปรุงรส	
ผู้บริโภคมีความพอใจต่อผลิตภัณฑ์	
มีความชอบปานกลาง	และสามารถ
เก็บรักษาได้อย่างน้อย	๒	เดือน		

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น

  รวม  ๑  
โครงการ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐     

กิจกรรม
ที่

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การ
ด�าเนิน

งาน ตาม
แผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ

ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด

ชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F3A8 มทร.
พระนคร

๑.	โครงการ
ศึกษาดูงาน
โครงการพระ
ราชด�าริ	ครูของ
แผ่นดิน

 ✓ ๓๕,๐๐๐ ๒๓,๕๕๐ แผ่นดิน เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้
ตระหนัก	เรียนรู้	และน้อมน�าพระ
ราชด�าริมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและด�าเนินชีวิต(กลุ่ม
เป้าหมาย	๕๐	คน)

ด�าเนินการวันที่	๔	พ.ย.๒๕๕๙	ณ	
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมแหลมผักเบี้ย	อันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ	จังหวัดเพชรบุรี	
เป้าหมาย	๕๐	คน	ผู้เข้าร่วมจริง	
๕๐	คน	โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์	ร้อยละ	๙๒.๙๓	
เฉลี่ย	๔.๖๔	,ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วม	ร้อยละ	๙๔.๘๐	เฉลี่ย	
๔.๗๘	

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

F3A8	 มทร.
พระนคร

๒.โครงการครู
ช่างรวมใจสร้าง
จิตส�านึก
อนุรักษ์
ทรัพยากรทะเล	
เพื่อส่งเสริมและ
สืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	ปี
ที่	๓

 ✓ ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๖๐๐ แผ่นดิน ๑.นักศึกษาได้เรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลมีความส�าคัญต่อการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์	ระบบนิเวศ	และ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่
ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ	ที่มี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลประโยชน์
ซึ่งกันและกัน	
๒.เพื่อสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล	กับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
(กลุ่มเป้าหมาย	๓๐	คน)

ด�าเนินการวันที่	๑๑-๑๒	มี.ค.
๒๕๖๐	ณ	ค่ายวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและอนุรักษ์		ต.แสมสาร	
อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	เป้าหมาย	๓๐	
คน	ผู้เข้าร่วมจริง	๓๑	คน	
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	ร้อย
ละ	๙๔.๖๒	เฉลี่ย	๔.๗๓	,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	
๙๐.๖๕	เฉลี่ย	๔.๕๓

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐
(อพ.สธ. – มทร.พระนคร)

กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพย�กร
หน่วยง�นมีก�รดำ�เนินง�นในกิจกรรมนี้  ๑  โครงก�ร  ดังนี้

กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนก�รอนุรักษ์ทรัพย�กร
หน่วยง�นมีก�รดำ�เนินง�นในกิจกรรมนี้  ๑๙  โครงก�ร  ดังนี้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม
ที่

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การ
ด�าเนิน

งาน ตาม
แผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ

ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด

ชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F3A8	 มทร.
พระนคร

๓.โครงการตาม
รอยพระ
ราชด�าริเพื่อ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
ใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรม
พืช

 ✓ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.ให้นักศึกษามีการศึกษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และรวบรวมข้อมูลของพืช
สมุนไพรต่างๆเป้าหมาย	
๒.เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคและ/
หรือบริโภคได้	
๓.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้าง
ขวางขึ้น	
(กลุ่มเป้าหมาย	๓๐	คน)

ด�าเนินการวันที่	๑๓-๑๗	ธ.ค.๕๙	
ณ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	และโครงการส่วน
พระองค์	สวนจิตลดา	เป้าหมาย	
๓๐	คน	จ�านวนผู้เข้าร่วมจริง	๓๐	
คน	โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	
ร้อยละ	๙๘.๐๐	เฉลี่ย	๔.๙๐	
,ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	ร้อย
ละ	๙๕.๘๐	เฉลี่ย	๔.๗๙	

คณะเทคโนโลยี	
คหกรรมศาสตร์

F3A8	 มทร.
พระนคร

๔.โครงการ
อนุรักษ์และ
ปลูกจิตส�านึก
เยาวชนรุ่นใหม่	
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราช
กุมารี

 ✓ ๒๕,๒๐๐ ๒๕,๒๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสร้างจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริฯ	
๒.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืช
ต่างๆ	
๓.เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์	
๕.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
ปลูกป่าชายเลน	
(กลุ่มเป้าหมาย	๔๐	คน)

ด�าเนินการวันที่	๑๕	ธ.ค.๕๙	ณ	
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	
60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(ป่า
เขาพระยาเดินธง)	ต�าบล
พัฒนานิคม	อ�าเภอพัฒนานิคม	
จังหวัดลพบุรี	เป้าหมาย	๓๕	คน	ผู้
เข้าร่วมจริง	๕๔	คน	โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	๑๐๐	
เฉลี่ย	๕.๐๐	,ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วม	ร้อยละ	๙๕.๖๐	เฉลี่ย	
๔.๗๘		

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

F3A8	 มทร.
พระนคร

๕.โครงการการ
พัฒนาและการ
ท�าการตลาด
ผลติภัณฑ์ชมุชน
บ้านถ�้าเสือ	
จ.เพชรบุรี	(งาน
บริการวิชาการ)

 ✓ ๑๑๖,๐๐๐ ๑๑๐,๙๔๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	
๒.เพื่อถ่ายทอดความรู้งานและ
ทักษะทางด้านการตลาด	
๓.เพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจ
ชุมชนและการตลาดกับชุมชน	
(กลุ่มเป้าหมาย	๓๐	คน)

ด�าเนินการวันที่	๓-๕	เม.ย.๖๐	ณ	
ชุมชนบ้านถ�้าเสือ	อ.แก่งกระจาน	
จ.เพชรบุรี	เป้าหมาย	๓๐	คน	ผู้เข้า
ร่วมจริง	๓๐	คน	โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์	ร้อยละ	๙๒.๐๐	
เฉลี่ย	๔.๔๒	,ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วม	ร้อยละ	๙๑.๕๐	เฉลี่ย	
๔.๕๗		

 คณะ
บริหารธุรกิจ

F3A8 มทร.
พระนคร

๖.	โครงการวิถี
ไทยวิถี
เศรษฐกิจพอ
เพียง

  
✓

๖๐,๐๐๐ ๕๘,๓๕๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด�าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี
๒.เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมของไทย	
๓.เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่าง
คุ้มค่ามากที่สุด
๔.เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทาง
ของเกษตรธรรมชาติ	น�าไป
ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	และเรียนรู้การใช้ชีวิตบน
ความพอเพียง	และใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข	
๕.เพื่อสร้างความรัก	ความสามัคคี
ของนักศึกษา	ด้วยกิจกรรมกลุ่ม	
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
๖.เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ	
มีน�้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน		
(เป้าหมาย	๕๐	คน)

ด�าเนินการ	วันที่	๓๐-๓๑	ม.ค.๖๐		
ณ	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�าบลบ้าน
หนองสาหร่าย	อ�าเภอพนมทวน	
จังหวัดกาญจนบุรี	เป้าหมาย	๕๐	
คน	ผู้เข้าร่วมจริง	๕๓	คน	
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	ร้อย
ละ	๙๑.๖๐	เฉลี่ย	๔.๕๘	,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	
๙๒.๐๐	เฉลี่ย	๔.๖๐			

 คณะ
บริหารธุรกิจ
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม
ที่

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การ
ด�าเนิน

งาน ตาม
แผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ

ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด

ชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F3A8	 มทร.
พระนคร

๗.โครงการนัก
สิ่งแวดล้อม
รวมใจใฝ่เรียนรู้
ตามรอยพ่อ

 ✓ ๖๒,๕๐๐ ๕๖,๘๗๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อด�าเนินงานตามรอยเบื้อง
ยุคลบาท	ในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ	
๒.เพื่อกระตุ้นเตือน	และปลูกจิต
ส�านึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย	
๓.เพื่อส่งเสริมให้มีการเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ	
๔.เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย	
การตรงต่อเวลาและการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์	
๕.เพื่อสร้างความส�าพันธ์ที่ดีต่อ
กันในการท�างานเป็นหมู่คณะและ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมชีวิต	
(กลุ่มเป้าหมาย	๕๕	คน)

ด�าเนินการวันที่		๔	มี.ค.	๖๐			ณ		
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน	
จ.สมุทรสงคราม	เป้าหมาย	๕๕	
คน	ผู้เข้าร่วมจริง	๖๐	คน	
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	ร้อย
ละ	๑๐๐	เฉลี่ย	๕.๐๐	,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	
๙๗.๐๐	เฉลี่ย	๔.๘๕					

คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

F3A8	 มทร.
พระนคร

๘.โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลป
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

 ✓  ๓๒,๕๐๐ ๓๒,๔๓๒.๙๓ แผ่นดิน ๑.เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	
๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม	
๓.เพื่อปลูกจิตส�านึกถึงหน้าที่ใน
การสืบสานและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมไทย	และการรักษาสิ่ง
แวดล้อม	
๔.เพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	
(กลุ่มเป้าหมาย	๙๐	คน)

ด�าเนินการวันที่	๓	ก.พ.	๖๐	ณ	
ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์	ชั้น	2	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เป้าหมาย	๙๐	คน	ผู้เข้าร่วมจริง	
๙๐	คน	โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์	ร้อยละ	๙๒.๔๐	
เฉลี่ย	๔.๔๙	,ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วม	ร้อยละ	๙๐.๙๐	เฉลี่ย	
๔.๕๔			

คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

F3A8	 มทร.
พระนคร

๙.โครงการฝึก
อบรมศึกษาดู
งานด้านการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูธรรมชาติ
โครงการพระ
ราชด�าริ

 ✓  ๑๕๔,๐๐๐ ๑๔๐,๓๘๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด�าริของ
พระบาท	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	โดยให้	
๒.เพื่ออนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนา
วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ไว้เป็น
แหล่งศึกษาธรรมชาติ	และสถาน
ที่ท่องเที่ยว	
๓.เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้า	ตลอด
จนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ	ที่
เกื้อหนุนระบบนิเวศที่มีอยู่คงเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	
๔.เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	
(กลุ่มเป้าหมาย	๕๐	คน)

ด�าเนินการ	๔	ระยะ	ธ.ค.	๕๙	,	
ก.พ.,พ.ค.,ส.ค.๖๐	ณ	ศึกษาดูงาน
โครงการหุบกะพง	และบ้านเขาไม้
นวล	หมู่ที่	๒	ต.	เขาใหญ่	อ.	ชะอ�า	
จ.	เพชรบุรี	เป้าหมาย	๕๐	คน	ผู้
เข้าร่วมจริง	๖๐	คน	โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	
๙๙.๐๓	เฉลี่ย	๔.๙๕	,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	
๙๙.๐๖	เฉลี่ย	๔.๙๕	

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๐.โครงการ
ศิลปศาสตร์ร่วม
สนองพระ
ราชด�าริ	สร้าง
จิตส�านึก
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

 ✓  ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา	๖๒	
พรรษา	ในปี	๒๕๖๐	
๒.เพื่อสร้างจิตส�านึกความรับผิด
ชอบของพสกนิกรในการครองตน
เป็นคนดี	เจริญตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท	น้อมน�าไปประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม	
๓.เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มเป้าหมาย	๓๕	คน)

ด�าเนินการวนัท่ี	๒-๓	พ.ค.	๖๐	ณ	
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
อนรุกัษ์		ต.แสมสาร	อ.สตัหบี	
จ.ชลบรุ	ีเป้าหมาย	๓๕	คน	ผูเ้ข้า
ร่วมจรงิ	๔๐	คน	โครงการบรรลุ
วตัถปุระสงค์	ร้อยละ	๙๗.๖๐	เฉล่ีย	
๔.๗๘	,ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วม	
ร้อยละ	๙๕.๐๐	เฉลีย่	๔.๘๘			

คณะศิลปศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม
ที่

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การ
ด�าเนิน

งาน ตาม
แผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ

ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด

ชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๑.โครงการ
สืบสานศิลป
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านสิ่งทอ

 ✓  ๖๗,๐๐๐ ๖๖,๗๓๗.๐๕ แผ่นดิน ๑.	เพื่อสนองพระราชด�าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
๒.	เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ถึงวิถีการด�าเนินชีวิตพร้อมทั้งเรียน
รู้ศิลป	วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสิ่งทอ
๓.	เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ทอผ้า	และน�ามาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น
๔.	เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
สืบสาน	อนุรักษ์	เผยแพร่	และ
พัฒนาสิ่งทอพื้นถิ่น
๕.	เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการ
ศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชัน่	(เป้าหมาย	๔๐	คน)

ด�าเนินการวนัท่ี	๒๕-๒๖	ก.พ.	๖๐	
ณ	หอศลิป์วฒันธรรมไทยวน	
อ.เสาไห้	จ.สระบรุ	ีเป้าหมาย	๓๐	
คน	ผู้เข้าร่วมจรงิ	๓๐	คน	โครงการ
บรรลวุตัถปุระสงค์	ร้อยละ	๙๖.๖๘	
เฉลีย่	๔.๘๔	,ความพงึพอใจของผู้
เข้าร่วม	ร้อยละ	๙๖.๖๗	เฉลีย่	
๔.๘๓		

คณะ
อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟชั่น

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๒.โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริฯ

 ✓  ๖๕,๐๐๐ ๖๔,๘๒๙.๖๕ 	รายได้ ๑.	เพื่อสนองพระราชด�าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพ		
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
๒.	เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา
บ�าเพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือสังคม
๓.	เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของระบบนิเวศน์ป่า	
และขยายพันธุกรรมพืช
๔.	เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผืน
ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์		และเกิด
ระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น
๕.	เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบ
นิเวศน์ทางธรรมชาติ	(เป้าหมาย	
๔๐	คน)

ด�าเนินการวนัท่ี	๒๙-๓๐	ก.ค.๖๐		
ณ		ต�าบลสามเรือน	อ�าเภอบางประ
อนิ	จ.พระนครศรอียธุยา	เป้าหมาย	
๔๐	คน	ผูเ้ข้าร่วมจรงิ	๔๐	คน	
โครงการบรรลวัุตถปุระสงค์	ร้อยละ	
๙๗.๕๐	เฉลีย่	๔.๘๘	,ความพงึ
พอใจของผูเ้ข้าร่วม	ร้อยละ	๙๒.๕๐	
เฉลีย่	๔.๖๒		

คณะ
อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟชั่น

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๓.โครงการ
สร้างจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราช
กุมารี	
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

 ✓  ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๓๕๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของ
ทางคณะได้มีความรู้และทักษะที่ถูก
ต้องในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชและเป็นการสนอง
พระราชด�าริและพระราโชวาทของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	๒.เพื่อเป็นการ
ปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษา
และบุคลากรของทางคณะในการ
อนุรักษ์พืชพรรณที่เกิดขึ้นด้วย
ความรัก	ความหวงแหน	และ
กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน	๓.เพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของ
ธรรมชาติโดยสามารถน�ามา
ประยุกต์สร้างสรรค์กับงาน
ออกแบบกับวิชาสาขาที่เรียนได้	
และได้ศึกษาดูงานออกแบบอาคาร
สาธารณะเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมได้	(กลุ่ม
เป้าหมาย	๓๐	คน)

ด�าเนินการวนัท่ี	๑๓-๑๕	ก.พ.	๖๐	
ณ	โครงการพฒันาส่วนพระองค์	
สมเด็จพระเทพ	อ.ประทิว	จ.ชุมพร	
เป้าหมาย	๘๐	คน	ผูเ้ข้าร่วมจรงิ	๘๗	
คน	โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์	
ร้อยละ	๙๕.๘๖	เฉลีย่	๔.๗๙,	ความ
พงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม	ร้อยละ	
๙๖.๕๐	เฉลีย่	๔.๘๒		

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม
ที่

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การ
ด�าเนิน

งาน ตาม
แผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ

ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด

ชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F3A8 มทร.
พระนคร

๑๔.โครงการ
สืบสาน
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ออกแบบสู่
สากล

 ✓  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๖๕๐  แผ่นดิน ๑.เพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี	และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของไทย	๒.เพื่อให้บุคลากร	
นักศึกษา	มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	
๓.เพือ่พฒันาศกัยภาพการออกแบบ
ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจาก
ภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดสากล	(กลุ่ม
เป้าหมาย	๙๐	คน)

ด�าเนินการวนัท่ี	๘-๑๑	ม.ค.	๖๐	ณ	
อบต.ทบัใต้	อ.หวัหนิ	
จ.ประจวบครีีขนัธ์		เป้าหมาย	๙๐	
คน	ผู้เข้าร่วมจรงิ	๑๐๐	คน	
โครงการบรรลุวตัถปุระสงค์	ร้อยละ	
๙๒.๑๖	เฉลีย่	๔.๖๐	,	ความพึง
พอใจของผูเ้ข้าร่วม	ร้อยละ	๙๓.๓๓	
เฉลีย่	๔.๖๖

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๕.โครงการ	
มทร.พระนคร	
สนองพระรา
ชด�าริเศรษฐกิจ
พอเพียง	
กิจกรรมที่	๑	
กิจกรรมศึกษาดู
งานวิถี
เศรษฐกิจพอ
เพียง

 ✓  ๕๔,๐๐๐ ๕๒,๔๓๐ แผ่นดิน ๑.นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง	(Activity	Based	
Learning)	ในฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชนและใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ	๒.นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะ
สืบสานและน้อมน�าพระราชด�าริ
และหลักการทรงงานในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง	ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง	สามารถบูรณาการไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและสังคม	๓.มีเครือ
ข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน		(กลุ่มเป้า
หมาย	๑๐๐	คน)

ด�าเนินการวนัท่ี	๒๓	ธ.ค.	๕๙		ณ	
ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อน	
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิและ
ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน
ต้นแบบบ้านอ่างเตย	เป้าหมาย	
๑๐๐	คน	ผูเ้ข้าร่วมจริง	๑๐๐	คน	
โครงการบรรลุวตัถปุระสงค์	ร้อยละ	
๙๔.๔๓	เฉลีย่	๔.๗๒	,	ความพึง
พอใจของผูเ้ข้าร่วม	ร้อยละ	๙๕.๘๒	
เฉลีย่	๔.๗๙

กองศิลป
วัฒนธรรม

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๖.โครงการ	
มทร.พระนคร	
สนองพระรา
ชด�าริเศรษฐกิจ
พอเพียง	
กิจกรรมที่	๒	
กิจกรรมวิถี
เศรษฐกิจพอ
เพียงในวิถีชีวิต
ไทย

✓  ๑๙๖,๐๐๐ ๑๘๙,๔๑๐ แผ่นดิน ๑.นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง	(Activity	Based	
Learning)	ในฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชนและใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ	๒.นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะ
สืบสานและน้อมน�าพระราชด�าริ
และหลักการทรงงานในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง	ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง	สามารถบูรณาการไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและสังคม	๓.มีเครือ
ข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน		(กลุ่มเป้า
หมาย	๑๐๐	คน)

ด�าเนินการวนัท่ี	๒๗	–	๒๘	ม.ค.	
๖๐	ณ	ศนูย์กสิกรรมธรรมชาตมิาบ
เอือ้ง	อ.บ้านบึง	จ.ชลบรุ	ีเป้าหมาย	
๑๐๐	คน	จ�านวนผูเ้ข้าร่วมจรงิ	
๑๐๐	คน	โครงการบรรลุ
วตัถปุระสงค์	ร้อยละ	๙๒.๒๗	เฉล่ีย	
๔.๖๑	,	ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม	
ร้อยละ	๙๐.๔๓	เฉลีย่	๔.๕๒			

กองศิลป
วัฒนธรรม

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๗.โครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เนื่องใน	"วันรัก
ต้นไม้ประจ�าปี
ของชาติ"

 ✓  ๑๒๐,๐๐๐ ๙๒,๐๘๙ แผ่นดิน ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนทราบรมราชชนนี	๒.เพื่อให้
นักศึกษา	และบุคลากรจาก	๙	
คณะเกิดความเข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา	
และการรู้คุณค่าของป่าไม้และเห็น
ความส�าคัญของวันรักต้นไม้แห่ง
ชาติ	(กลุ่มเป้าหมาย	๕๐	คน)		
จ.สุพรรณบุรี

ด�าเนินการวนัท่ี	๒๑	ต.ค.	๕๙	ณ	
พืน้ที	่อทุยานสวนหนิพหุางนาค	
อ�าเภออูท่อง	จงัหวดัสุพรรณบรุ	ีเป้า
หมาย	๕๐	คน	ผูเ้ข้าร่วมจรงิ	๕๑	
คน	โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์	
ร้อยละ	๙๖.๐๘	เฉลีย่	๔.๘๐	,	
ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม	ร้อยละ	
๙๘.๐๔	เฉลีย่	๔.๙๐		

กองศิลป
วัฒนธรรม
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สรุปผลการด�าเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมที่		๔		กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร	

					มีโครงการทั้งสิ้น			๑	โครงการ	รวมงบประมาณ				 		๕๐๐,๐๐๐	 บาท

กิจกรรมที่		๘		กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร			

					มีโครงการทั้งสิ้น	๑๙	โครงการ	รวมงบประมาณ				 ๑,๖๓๔,๗๔๐	 บาท

        

     รวมโครงการทั้งสิ้น  ๒๐ โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น                          ๒,๑๓๔,๗๔๐ บาท

กิจกรรม
ที่

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การ
ด�าเนิน

งาน ตาม
แผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ

ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด

ชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F3A8	 มทร.
พระนคร

๑๘.โครงการ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติระดับ
อุดมศึกษา

✓  ๑๗๐,๐๐๐ ๑๐๗,๑๒๖.๙๗ แผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
นักศึกษามีจิตส�านึกและเข้าใจถึง
ความส�าคัญและประโยชน์ในการ
ศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรู้จักหวงแหน	
น�าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	และ
สามารถน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้	(กลุ่มเป้าหมาย	๕๕	คน)		
จ.ชลบุรี

ด�าเนินการวนัท่ี	๓๐	มิ.ย.-๒	ก.๕.	
๖๐		ณ	สวนสตัว์เปิดเขาเขยีว	พ้ืนที่	
อพ.สธ.	อ.ศรีราชา	จ.ชลบรุ	ีเป้า
หมาย	๕๕	คน	ผูเ้ข้าร่วมจรงิ	๓๗	
คน	โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์	
ร้อยละ	๙๗.๒๒	เฉลีย่	๔.๘๖	,	
ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม	ร้อยละ	
๙๓.๓๓	เฉลีย่	๔.๖๗	

กองศิลป
วัฒนธรรม

F3A8 มทร.
พระนคร

๑๙.โครงการ
บ�ารุงรักษา
ต้นไม้ในแปลง	
๙๐๕

✓  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๕,๗๙๔.๗๖ แผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการบ�ารุง
รักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง	และ
ได้เห็นความส�าคัญของป่าไม้	สร้าง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	(กลุ่มเป้าหมาย	
๕๕	คน)		จ.กาญจนบุรี

ด�าเนินการวนัท่ี	๒๕-๒๗	ส.ค.	๖๐	
ณ	กองการเกษตรและสหกรณ์	
สนง.ทหารพฒันา	พืน้ที	่แปลง	905	
อ.ไทรโยค	จ.กาญจนบรุ	ีเป้าหมาย	
๕๕	คน	ผูเ้ข้าร่วมจรงิ	๕๗	คน	
โครงการบรรลุวตัถปุระสงค์	ร้อยละ	
๙๗.๕๔	เฉลีย่	๔.๘๘	,	ความพึง
พอใจของผูเ้ข้าร่วม	ร้อยละ	๙๒.๖๓	
เฉลีย่	๔.๖๓

 กองศิลป
วัฒนธรรม

 รวม ๑๙ 
โครงการ

๑,๗๗๗,๒๐๐ ๑,๖๓๔,๗๔๐



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และภ�พกิจกรรม
ก�รดำ�เนินง�น

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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คณะอุตส�หกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

ช่ือง�นวิจัย : การออกแบบเคร่ืองย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ บุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ

๑. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย
	 ในภาวการณ์ปัจจุบัน	 ผู้ผลิตผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมีอยู่หลายระดับในแต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง	
ทั้งสีสัน	รูปแบบ	และการน�าไปใช้	การทอให้เกิดลวดลายก็มีวิธีการทอแบบต่างๆ		ผู้ทอจึงเรียกช่ือผ้าตามวิธีการทอ	เช่น	ขิด	จก	ยก	
มัดหมี่	 หางกระรอก	 เกาะหรือล้วง	 เป็นต้น	 โดยปกติแล้วในการผลิตผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง	 ผู้ผลิตในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงใช้กี่ทอผ้า
แบบพ้ืนบ้านหรือกี่พื้นเมือง	 ส่วนกี่กระตุกจะนิยมใช้ส�าหรับทอผ้าลายขัดหรือผ้าที่มีส่วนของลายขัดหรือ	 ลายทอที่ไม่ค่อยซับซ้อน	
เนือ่งจากสามารถทอได้รวดเรว็และอาจมตีลาดรองรับทีดี่กว่า	การทอผ้าด้วยกีก่ระตกุนัน้มข้ัีนตอนการผลติ	 โดยเฉพาะข้ันตอนการเตรยีม	
เส้นยนืก่อนทอทีค่่อนข้างซบัซ้อน	กล่าวคือ	 ถ้าผูผ้ลติใช้เส้นไหมยนืทีฟ่อก	หรอืย้อมสเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	จะเริม่จากการลงแป้งเส้นไหมยนื	
การกระตุกและตากในที่ที่เหมาะสม	 ด้านกระบวนการย้อมสีหรือเส้นด้ายไหมที่จะใช้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืนจะต้องประกอบไป	
ด้วยวัสดุและอุปกรณ์มากมาย	 เช่น	ห่วงย้อมไหมใช้ส�าหรับใส่ไหมเตรียมลอกกาวและย้อมสี	 หม้อลอกไหม	 ใช้ต้มลอกกาวย้อมไหม	
ไม้พายสแตนเลสส�าหรับกลบัไหมและต้มน�า้ในหม้อลอกกาวย้อมส	ีซึง่แผ่นพาย	กว้าง	1.5	เซนตเิมตร	ยาว	10	เซนตเิมตร	ไม้พายรวมยาง	
50	เซนติเมตร	ไม้แขวนห่วงไหมส�าหรับแขวน	ห่วงคล้องไหมและช่วยในการยกไหมข้ึนลงขณะลอกกาว	ย้อมสี	เตาไฟ	ซ่ึงให้ความร้อน
ในการต้มลอกกาว	 ย้อมสีโดยใช้ถ่านหรือฟืน	 ถุงมือยางสวมใส่เมื่อจับเส้นไหมขณะร้อนหรือมีสารเคมีหรือสี	 รองเท้าบูทสวมใส	่
ขณะลอกกาวย้อมสี	และอุปกรณ์อีกมากมาย	ที่อยู่ในกระบวนย้อมสี
	 โครงการวิจัยการออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อ	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์หัตถกรรม
พื้นบ้านนาโพธ์ิ	 บุรีรัมย์	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการยกระดับ	 คุณภาพผ้าไหมของไทยมิควรเน้นให้ความรู้เพียงเรื่องการทอ	
แต่ควรครอบคลุมทกุกระบวนการโดยเฉพาะ	กระบวนการย้อมสเีส้นไหม		จงึได้ออกแบบเครือ่งย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายให้เหมาะสม
กับสภาพการผลิตในชุมชน	 นับเป็นการพัฒนาที่	 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน	นับเป็นความสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัย			ของชาติ		นับว่าเป็นการแก้ไขและพัฒนาผ้าไหมไทย	แม้จะเป็นการเริ่มต้นแก้ไขและพัฒนาอย่างถูกต้อง
โดยการออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายนี้จะต้องข้ึนอยู่กับด้านข้อมูลท่ีได้จาก	 ผู้ผลิตหรือชุมชนเป็นหลัก	 เพื่อพัฒนา
คุณภาพผ้าไหมให้เป็นที่ยอมรับของตลาดในอนาคตได้	 ดังนั้น	 งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาสีกับสิ่งทอ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	รวมทั้ง	งานทางด้านบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
	 ๑.	เพื่อออกแบบเคร่ืองย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ	
	 ๒.	เพ่ือสร้างต้นแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้น
บ้านนาโพธิ์	บุรีรัมย์

๓. วิธีการด�าเนินการวิจัย และสถานที่ท�าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
	 ๑.	ศึกษาข้อมูลภาคสนามใน	จังหวัดบุรีรัมย์		ส�ารวจความต้องการของเครื่องย้อม	เส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ	
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการทอผ้าไหม	1	กลุ่มเป้าหมาย	โดยเข้าศึกษากระบวนการผลิตและร่วมประชุมหารือ
กึ่งความร่วมมือในโครงการ	
	 ๒.	วิเคราะห์ข้อมูลศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้าย	 แบบกึ่งอัตโนมัติ	 ในลักษณะ
แนวความคิดและภาพร่าง	2-3	มิติ
	 ๓.	การปรับปรุง	การออกแบบเครื่อง	เครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบ	ก่ึงอัตโนมัติต้นแบบ	ขนาดเท่าของจริง	
	 ๔.	สร้างเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ	ต้นแบบขนาดเท่าจริง	ทดสอบการใช้งานจริง		และปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่พบ
	 ๕.	ส่งรายงานความก้าวหน้า			
	 ๖.	จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบ	ก่ึงอัตโนมัติ	จ�านวน	๑	ชุด			
	 ๗.	ได้เครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	๑	ชุด
	 ๘.	จดัเตรียมวสัดุเส้นด้ายส�าหรบัย้อม	แต่ละลายทอพืน้เมืองและพร้อมอปุกรณ์สืบ	ตะกอ	ร้อยฟันหว	ีและเกบ็ตะกอเรยีบร้อย		
พร้อมใช้ส�าหรับ	๑	วิสาหกิจชุมชน
	 ๙.	ลงพื้นที่ถ่ายทอดเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ		ส�าหรับการทอผ้าไหมลายพื้นเมืองและ
ลายประยุกต์
	 ๑๐.	วิเคราะห์	ทดสอบและประเมินผลการย้อมและการทอ	ของ	1	กลุ่ม	วิสาหกิจชุมชนเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทอ			
	 ๑๑.	สรุปผล/จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์			

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานท่ีน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน	์
	 	 -	ได้รูปแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ	
	 	 -	ได้ต้นแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ	
	 	 -	ได้สิทธิบัตรเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบก่ึงอัตโนมัต	ิ
	 ๒.	หน่วยงานที่น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน	์
	 	 -	วิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบอาชีพการทอพรม
	 	 -	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
	 	 -	สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องในด้านส่ิงทอ
	 	 -	หตัถกรรมอตุสาหกรรมการทอผ้าไหมรายย่อยทีส่นใจเพือ่นน�าไปสูก่ารพัฒนา	OTOP	ทีใ่ห้ได้มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน

๕. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
	 กลุม่เป้าหมาย	กลุ่มชมุชน/วิสาหกจิชุมชน	โดยน�าผลขยายและไปถ่ายทอดเทคโนโลยผีลการวจิยัสู่วสิาหกจิชุมชน	1	กลุม่	ดงันี้
	 	 -	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์	อ�าเภอนาโพธ์ิ	จังหวัดบุรีรัมย์
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คณะครุศ�สตร์
อุตสาหกรรม
ชื่อโครงก�ร โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำาริ ครูของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนัก เรียนรู้ และน้อมนำาพระราชดำาริมาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการและดำาเนินชีวิต

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	ฟังประวัติความเป็นมาของโครงการ	โดยวิทยากรจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ีย	

	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ๒.	เข้าชมพืน้ที	่ณ	แปลงทดลอง	โครงการศกึษาวิจัยและพัฒนาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

	 ๓.	ฟังบรรยาย	เรื่องสิ่งแวดล้อม	การบ�าบัดน�้าเสียและขยะ

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่		๔		พฤศจิกายน		พ.ศ.	๒๕๕๙	

สถานที่ด�าเนินงาน  ณ	โครงการศกึษาวจัิยและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัเพชรบรุี	

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

  	 งบประมาณท่ีได้รับ	 ๓๕,๐๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๒๓,๕๕๐		บาท	

ผลการด�าเนินงาน  กลุ่มเป้าหมาย		๕๐		คน		 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		๕๐		คน	

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๗๘		ร้อยละ	๙๔.๘๐	

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๖๔	ร้อยละ	๙๒.๙๓

ภาพกิจกรรม
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ชื่อโครงก�ร โครงการตามรอยพระราชดำาริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์ ๑. ให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรต่างๆ เป้าหมาย 

 ๒. เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคและ/หรือบริโภคได ้

 ๓. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางขึ้น

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์	การพัฒนาผลิตภัณฑ	์

	 	 ณ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 ๒.	ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช	ณ	โครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา

	 ๓.	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชผัก	ผลไม้และสมุนไพร	เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและน�าเสนอผลงานนักศึกษา

	 ๔.	จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่	๑๓	-	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๙		

สถานที่ด�าเนินงาน  ณ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 	 	 และโครงการส่วนพระองค์	สวนจิตลดา	

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๑๑๕,๐๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๑๑๕,๐๐๐		บาท	

ผลการด�าเนินงาน  กลุ่มเป้าหมาย		๓๐		คน			 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		๓๐		คน		

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๗๙	ร้อยละ	๙๕.๘๐

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๙๐	ร้อยละ	๙๘.๐๐	

ภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศ�สตร์
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คณะเทคโนโลยี

สื่อส�รมวลชน
ชื่อโครงก�ร โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำานึกเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 

 ๒. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ 

 ๓. เพ่ือให้นักศึกษาสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 ๔. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกป่าชายเลน

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง	“โครงการพระราชด�าริฯและ	ทฤษฎีการฟื้นฟูต้นไม้	ความส�าคัญของการอนุรักษ์

	 	 และฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม้โครงการป่าเขาพระยาเดนิธง”	“การจัดตั้งศูนยก์ารเรยีนรูเ้ฉลิมพระเกยีรต	ิ๖๐	พรรษา”

	 ๒.	ลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	ณ	บริเวณป่าเขาพระยาเดินธงและแบ่งกลุ่ม	ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทน

	 	 และฟื้นฟูต้นไม้ให้มีความชุ่มชื่น

	 ๓.	สรุปผลการท�างาน	รายละเอียดในการจัดโครงการและรายงานผล	ส�าหรับใช้ประกอบการด�าเนินงานต่อไป

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 ด�าเนินการวันท่ี		๑๕	ธันวาคม	๒๕๕๙			

สถานที่ด�าเนินงาน 	 ณ	ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

	 	 	 (ป่าเขาพระยาเดินธง)	ต�าบลพัฒนานิคม	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๒๕,๒๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๒๕,๒๐๐		บาท

ผลการด�าเนินงาน  กลุ่มเป้าหมาย		๓๐		คน			 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		๓๐		คน		

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๗๙	ร้อยละ	๙๕.๘๐

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๙๐	ร้อยละ	๙๘.๐๐		

ภาพกิจกรรม
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อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะบริห�รธุรกิจ
ชื่อโครงก�ร โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ๒. เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 

 ๓. เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 ๔. เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของเกษตรธรรมชาติ นำาไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  และเรียนรู้การใช้ชีวิตบนความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

 ๕. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

 ๖. เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มีน้ำาใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	บรรยายประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานขาวไทยพวน

	 ๒.	ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	ศิลปะการแสดง	งานช่างฝีมือ	วรรณกรรมพื้นบ้าน	ฯ

	 ๓.	สาธิตและฝึกปฏิบัติการท�าไข่เค็มใบเตย

	 ๔.	บรรยาย	“หลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน	รูปแบบของปราชญ์ชาวบ้าน”

	 ๕.	ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง	

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๓๐	-	๓๑	มกราคม	๒๕๖๐				

สถานที่ด�าเนินงาน 	 ณ	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�าบลบ้านหนองสาหร่าย	อ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๖๐,๐๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๕๘,๓๕๐		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๕๐	คน		 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๕๓	คน

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๖๐	ร้อยละ	๙๒.๐๐

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๕๘	ร้อยละ	๙๑.๖๐

ภาพกิจกรรม



59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี 

ชื่อโครงก�ร โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดำาเนินงานตามรอยเบื้องยุคลบาท ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒. เพื่อกระตุ้นเตือน และปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย 

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการเสียสละและมีจิตสาธารณะ 

 ๔. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการบำาเพ็ญประโยชน์ 

 ๕. เพื่อสร้างความสำาพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำางานเป็นหมู่คณะและสร้างประโยชน์ต่อสังคมชีวิต

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่สร้างขึ้นด้วยตัวมันเอง	มีทั้งภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ

	 ๒.	บรรยายลักษณะของต้นไม้ที่จะน�าลงไปปลูกในแปลง

	 ๓.	ลงพื้นที่จริงกับการปลูกต้นไม้	

	 ๔.	นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาของรัชกาลที่	๙	

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 ด�าเนินการวันท่ี		๔	มีนาคม	๒๕๖๐							

สถานที่ด�าเนินงาน 	 ณ		ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน	จังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๖๒,๕๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๕๖,๘๗๐		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๕๕	คน		 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๖๐	คน

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๘๕	ร้อยละ	๙๗.๐๐

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๕.๐๐	ร้อยละ	๑๐๐			

ภาพกิจกรรม
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงก�ร โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติโครงการพระราชดำาริ

วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 ๒. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ไว้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และ

  สถานที่ท่องเที่ยว 

 ๓. เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำา ตลอดจนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ ที่เกื้อหนุนระบบนิเวศที่มีอยู่

  คงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป 

 ๔. เพื่อสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	ศกึษาดูงานด้านโครงการพระราชด�าร	ิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ได้พระราชทานพระราชานเุคราะห์	ช่วย

เหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	จาการขาดแคลนที่มาหากิน	ผลผลิตได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวและประวัติความเป็นมาของโครงการ

หุบกะพง	 ซ่ึงมีการบันทึกจากพระราชกระแสนั้น	 มีอยู่ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาธิคุณ	 โปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมพระราชทานสัมภาษณ์แก่เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

(กปร.)	และคณะผู้บริหาร	กปร.	เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙	ณ	พระต�าหนักจิตรดารโหฐาน	เกี่ยวข้องกับที่มาของ		"หุบกะพง"

	 ๒.	ศึกษาดูงาน	ณ	อาคารสาธิตผลิตภัณฑ์และศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก	“ป่านศรนารายณ์”	ซึ่งเป็นสินค้าของขวัญ

และการสาธิตในการท�ายาสระผมและสบู่ของชาวบ้านในพื้นที่

	 ๓.	ได้มีการส�ารวจแปลงในการซ่อมแซมต้นไม้ที่ปลูกไว้ในปีก่อน	และร่วมกันก�าจัดวัชพืชใน			แปลงปลูก

	 ๔.	ตัดแต่งต้นไม้	และมีการซ่อมแซมต้นไม้	ปลูกทดแทนต้นที่ตาย	ผูกเชือกกับต้นไม้	พร้อมใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้

	 ๕.	ศึกษาธรรมชาติ	ณ	วนอุทยานเขานางพันธุรัต	ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล	ต�าบลเขาใหญ่	อ�าเภอชะอ�า	ตั้งขึ้นเพื่อสนอง	

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 ด�าเนินการ	แบ่งเป็น	๔	ระยะ	เดือน	ธันวาคม	๒๕๕๙	,	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	,	พฤษภาคม	๒๕๖๐

	 	 	 และ	สิงหาคม	๒๕๖๐									

สถานที่ด�าเนินงาน 	 ณ		ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน	จังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๖๒,๕๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๕๖,๘๗๐		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๕๕	คน		 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๖๐	คน

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๘๕	ร้อยละ	๙๗.๐๐

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๕.๐๐	ร้อยละ	๑๐๐			

ภาพกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศ�สตร์
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ชื่อโครงก�ร โครงการศิลปศาสตร์ร่วมสนองพระราชดำาริ สร้างจิตสำานึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

  มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๒ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ 

 ๒. เพื่อสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเป็นคนดี 

  เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำาไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ๓. เพื่อสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	ผู้เข้าร่วมโครงการฟังการบรรยายความรู้และขั้นตอนวิธีการปลูกปะการัง

	 ๒.	ลงพื้นที่ปลูกปะการัง	ณ	ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

ระยะเวลาการด�าเนินงาน วันที่	๒	–	๓	พฤษภาคม	๒๕๖๐											

สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอนุรักษ์		ต�าบลแสมสาร	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๗๕,๐๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๗๕,๐๐๐		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๓๕	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๔๐	คน

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๘๘	ร้อยละ	๙๕.๐๐	

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๗๘	ร้อยละ	๙๗.๖๐	

ภาพกิจกรรม

คณะศิลปศ�สตร์
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงก�ร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ๒. เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาบำาเพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม

 ๓. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบนิเวศน์ป่า และขยายพันธุกรรมพืช

 ๔. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเกิดระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น

 ๕. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	รับฟังบรรยายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประวัติความเป็นมาพื้นที่ของชุมชนบ้านใหม	่

จังหวัดนนทบุรี	การศึกษาเรียนรู้การท�าเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	จากวิทยากรของ	อบต.	

และชาวบ้าน	ต�าบลบ้านใหม่	จังหวัดนนทบุรี

	 ๒.	รบัฟังบรรยายศลิปวฒันธรรมเครือ่งป่ันดนิเผา	ประวตัคิวามเป็นมาเครือ่งป่ันดนิเผาชาวเกาะเกรด็	จงัหวดันนทบรุ	ี

วิธีการท�าเครื่องปั่นดินเผา	และเทคนิคการท�าลวดลาย	รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั่นดินเผา	นอกจากนี้	นักศึกษาทุกคน

ได้ลงมือปั่นเครื่องปั่นดินเผาด้วยตนเอง	และน�ากลับบ้านมาเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

	 ๓.	มีการประชมุสรปุความรูท้ีไ่ด้รบัจากการศกึษาดงูานและลงมอืปฏบัิตติลอดวนัท่ีผ่านมาว่านกัศกึษานัน้จะน�าความรู้	

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างและน�าความรูท้ีม่ไีปประยคุสร้างสรรค์หรือพฒันางานรวมถึงการอนรุกัษ์อย่างไรบ้าง

	 ๔.	รับฟังบรรยายเรื่อง	พืชพรรณไม้	และปลูกต้นไม้	จังหวัดนนทบุรี	การอนุรักษ์	พืชพรรณไม้	ของชุมชนเกาะเกร็ด	

จงัหวัดนนทบรุ	ีการขยายเพาะพนัธุไ์ม้และการปลูกต้นไม้	การเก็บและน�าผลผลติมา				แปรรปู	การป้องกันปัญหาน�า้เคม็	เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก	

หลังจากนั้นนักศึกษาจึงได้ลงมือร่วมกันปลูกพืชเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกาะเกล็ด	จังหวัดนนทบุรี

	 ๕.	รบัฟังบรรยายเรือ่ง	ศลิปวฒันธรรมผ้าบาตกิประวตัคิวามเป็นมาศลิปวฒันธรรมผ้าบาตกิ	เกาะเกรด็	จงัหวดันนทบรุี	

วิธีและขั้นตอนการท�าผ้าบาติก	การออกแบบลวดลายผ้าบาติก	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ้าบาติกให้ยั่งยืน	นอกจากนั้นนักศึกษายังได้

ลงมือท�าผ้าบาติกและน�ากลับบ้านเพื่อเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

	 ๖.	นอกจาการศกึษาดงูาน	และเรยีนรูล้งมอืปฏบัิตแิล้ว	นกัศกึษาได้ลงร่วมกันเก็บหน่อกะลาซ่ึงเป็นพชืพรรณไม้ทีม่ชีือ่เสียง

ของชาวเกาะเกล็ด	มาท�าการแปลรูปเป็นอาหาร	และลงมือท�าพวงมะโหด	เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและ

เห็นความส�าคัญช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป

และออกแบบแฟชั่น
คณะอุตส�หกรรมสิ่งทอ
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ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๙	–	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐														

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	ต�าบลสามเรือน	อ�าเภอบางประอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ									๖๕,๐๐๐							บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๖๔,๘๒๙.๖๕			บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๔๐	คน		 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๔๐	คน	

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๖๒	ร้อยละ	๙๒.๕๐		

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๘๘	ร้อยละ	๙๗.๕๐			

ภาพกิจกรรม
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงก�ร โครงการสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของทางคณะได้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการอนุรักษ์และ

  ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและเป็นการสนองพระราชดำาริและพระราโชวาท

  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๒. เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะ

  ในการอนุรักษ์พืชพรรณที่เกิดขึ้นด้วยความรัก ความหวงแหน และกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน 

 ๓. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติโดยสามารถนำามาประยุกต์สร้างสรรค์

  กับงานออกแบบกับวิชาสาขาที่เรียนได้ และได้ศึกษาดูงานออกแบบอาคารสาธารณะ

  เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมได้

 ๕. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชดินทรายจากวิทยากรจากโครงการพัฒนาส่วนพระองค์

	 	 สมเด็จพระเทพฯ

	 ๒.	ลงพืน้ทีท่�ากจิกรรมส�ารวจพันธกุรรมพชืพืน้ท้องถ่ินโครงการพฒันาส่วนพระองค์สมเดจ็พระเทพฯ	กจิกรรมปลกูป่า	

	 	 รักษาพันธุกรรมพืชฯ	กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน

	 	 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่	๑๓	–	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐																		

สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	โครงการอนรุกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาต	ิโครงการพฒันาส่วนพระองค์	อ�าเภอประทวิ	จงัหวดัชมุพร		

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๑๐๐,๐๐๐			บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 		๙๙,๓๕๐			บาท	

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๘๐	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๘๗	คน	

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๘๒	ร้อยละ	๙๖.๕๐		

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๗๙	ร้อยละ	๙๕.๘๖		

ภาพกิจกรรม

และการออกแบบ
คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์
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กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงก�ร โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ"

วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี 

 ๒. เพ่ือให้นักศึกษา และบุคลากรจาก ๙ คณะเกิดความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการรู้คุณค่าของป่าไม้ 

  และเห็นความสำาคัญของวันรักต้นไม้แห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	นักศึกษารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้พุหางนาค	จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม	้

	 	 เจ้าหน้าที่รักษาพ้ืนที่อุทยานพุหางนาค	

	 ๒.	นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ	และเก็บข้อมูลพืชพรรณชนิดต่างๆ	และได้เห็นสภาพพื้นที่จริงของป่าไม้	

	 ๓.	น�าความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอน	ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 และสามารถเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลได	้	

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๙																				

สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	อุทยานสวนหินพุหางนาค	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ						๑๒๐,๐๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๙๒,๐๘๙		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๕๐	คน		 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๕๑	คน

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๙๐	ร้อยละ	๙๘.๐๔		

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๘๐	ร้อยละ	๙๖.๐๘		

ภาพกิจกรรม



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

66

โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงก�ร โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค ์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษามีจิตสำานึก

 และเข้าใจถึงความสำาคัญและประโยชน์ในการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรู้จัก

 หวงแหน นำาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ จังหวัดชลบุรี

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา	ชีววิทยา	กายภาพวิทยา	วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

	 	 ตัง้แต่ยอดเขาถงึใต้ทะเล	โดยวทิยากรจาก	อพ.สธ.	,	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	,และเจ้าหน้าทีส่วนสตัว์เปิดเขาเขยีว			

	 ๒.	ลงพืน้ทีศ่กึษาดงูานและท�ากจิกรรมกลุม่	ภาคทฤษฎ	ีและภาคปฏบัิต	ิณ	แหล่งศกึษาธรรมชาตพิืน้ท่ีสวนสตัว์เปิดเขาเขยีว		

	 ๓.	น�าข้อมูลที่ได้มาสรุปในภาพรวมและน�าเสนอด้วยการ	Present	ผลงานที่นักศึกษาได้จัดท�าเป็น	Powerpoint		

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่		๓	มิถุนายน	-	วันท่ี	๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐																				

สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	พื้นท่ี	อพ.สธ.	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน	

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๑๗๐,๐๐๐						บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๑๐๗,๑๒๖.๙๗		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๕๕	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๓๗	คน	

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๖๗	ร้อยละ	๙๓.๓๓		

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๘๖	ร้อยละ	๙๗.๒๒			

ภาพกิจกรรม
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กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงก�ร โครงการบำารุงรักษาต้นไม้ในแปลง ๙๐๕

วัตถุประสงค ์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่

 ในการบำารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง และได้เห็นความสำาคัญของป่าไม้ สร้างจิตสำานึก

 ในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานและกิจกรรม 

	 ๑.	รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา	ชีววิทยา	กายภาพวิทยา	วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

	 	 ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล	โดยวิทยากร	อพ.สธ.	ปราชญ์ชาวบ้าน	และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

	 ๒.	ศึกษาดูงาน	ณ	แหล่งศึกษาธรรมชาติพื้นที่สนองพระราชด�าริ	ลงพื้นที่ส�ารวจเก็บข้อมูลพืชพรรณ

	 	 และปลูกป่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาต้นไม้ในแปลงเพิ่มเติมส่วนที่เสียหายไป	

	 ๓.	จัดท�าฐานข้อมูล	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับธรรมชาติ	ต้นไม้ทุกชนิดในแปลง	๙๐๕	

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่		๒๕-	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๐																						

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	กองการเกษตรและสหกรณ์	สนง.ทหารพัฒนา	พื้นท่ี	อพ.สธ.	แปลง	๙๐๕	อ�าเภอไทรโยค

	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๑๓๐,๐๐๐		บาท	

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๑๒๕,๗๙๔.๗๖		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๕๕	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๕๗	คน	

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๖๓	ร้อยละ	๙๒.๖๓		

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๘๘	ร้อยละ	๙๗.๕๔					

ภาพกิจกรรม
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงก�ร โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมศึกษา

 ดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค ์ ๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง

  (Activity Based Learning) ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

  และในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 ๒. นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมนำาพระราชดำาริและหลักการทรงงาน

  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้อง

  สามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

 ๓. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๙																						

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 	 ชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย	

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๕๔,๐๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๕๒,๔๓๐		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๑๐๐	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๑๐๐	คน	

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๗๙	ร้อยละ	๙๕.๘๒			

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๗๒	ร้อยละ	๙๔.๔๓					

ภาพกิจกรรม
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กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงก�ร โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

วัตถุประสงค ์ ๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง

  (Activity Based Learning) ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

  และในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๒. นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมนําพระราชดําริและหลักการทรงงาน

  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่างพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง

  สามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

 ๓. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันที่	๒๗	–	๒๘	มกราคม	๒๕๖๐																												

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี

แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน

	 	 	 งบประมาณที่ได้รับ	 ๑๙๖,๐๐๐		บาท

	 	 	 งบประมาณที่ใช้จริง	 ๑๘๙,๔๑๐		บาท

ผลการด�าเนินงาน 	 กลุ่มเป้าหมาย	๑๐๐	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการจริง	๑๐๐	คน

	 	 	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เฉลี่ย	๔.๕๒	ร้อยละ	๙๐.๔๓		

	 	 	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เฉลี่ย	๔.๖๑	ร้อยละ	๙๒.๒๗								

ภาพกิจกรรม
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมก�ร-คณะทำ�ง�น
ประมวลภาพการประชุม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นภาพการประชุม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำานักงานอธิการบดี 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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คณะทำ�ง�นภาพการประชุม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำานักงานอธิการบดี 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทำ�ง�นภาพการประชุม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำานักงานอธิการบดี 
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คณะทำ�ง�นภาพการประชุม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำานักงานอธิการบดี 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทำ�ง�นภาพการประชุม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๔  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ สำานักวิทยบริการฯ
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คณะผู้จัดทำ�
ผลก�รดำ�เนินง�น และข้อมูลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทรพ.)

ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา		กิจเกิดแสง	

ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ทุกคณะ	
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	และ	กองศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 นายถาวร		อ่อนละออ
พิสูจน์อักษร	 ผศ.เจทญา		กิจเกิดแสง
	 นายถาวร		อ่อนละออ
เรียบเรียง/ประสานงาน	 นางสาวทัศนีย์		น้อยแดง
ภาพถ่าย	 นายศิริวัฒน์		สายสุนทร
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กองศิลปวัฒนธรรม 
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต�อ ๖๖๒๗, ๖๒๓๗
Youtube : /rmutpculdiv
facebook : /rmutpculdiv
website : http://cul.offpre.rmutp.ac.th
E-mail : acd@rmutp.ac.th


