รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

สนองพระราชดำร�โดย :
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปงบประมาณ ๒๕๖๐

ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้
แม่น�้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น
หากแต่เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของเรา
และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้
ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาป่าไม้
และทรัพยากรชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ
ด้วย พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

…สิ่งแวดล้อมเป็นค�ำที่มี ความหมายกว้างมาก
คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
มีความหมายทั้งในด้านที่เป็นรูปธรรม เช่น ดิน น�้ำ อากาศ สัตว์ พืช
และเป็นนามธรรม เช่น สภาพความสัมพันธ์อันดี ความเป็นมิตร
หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็คือ การประหัตประหารกัน
สิ่งแวดล้อม ทุกประเภท มีผลต่อการเกื้อกูลกัน...
(จากหนังสือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายเรื่องประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำ�นำ�
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) ของ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จั ด ท� ำ ขึ้ น
เพือ่ รวบรวมผลการด�ำเนินงานจาก ๙ คณะ สถาบันวิจยั และพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม ซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วย พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาป่าไม้ สารจากอธิการบดี
สารจากรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั สารจากรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สารจากผูอ้ ำ� นวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ฯ
ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. - มทรพ.) เดินตามรอยเท้าพ่อ
แนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบการด�ำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. รายงานผลการด�ำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
สนองพระราชด�ำริ โดย มทร.พระนคร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) การด�ำเนินงาน
และภาพกิจกรรม โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ - คณะท�ำงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และ คณะผู้จัดท�ำ
ผู้จัดท�ำขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ทั้ง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�ำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมส�ำเร็จ ลุล่วง และสามารถรวบรวมเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานเล่มนี้ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณค่ะ

คณะผู้จัดท�ำ
กองศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สารบัญ
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มทร.พระนคร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจาก

ผู้บริหาร
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สารจาก

อธิ
ก
ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด�ำเนินงานในการสนองพระราชด�ำริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิทยาลัย จะมุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุน สืบสานพระราชปณิธานต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มี
จิตส�ำนึก เห็นถึงความส�ำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ผืนป่าในวันข้างหน้า
จะได้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา ต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กรอบการใช้ประโยชน์ กรอบการสร้างจิตส�ำนึก ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีจิตส�ำนึก มีความรัก มีความหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
อย่างแท้จริง
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด�ำริ
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชด�ำริ
ที่จะรักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรของชาติสืบไป

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจาก

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รู้สึกยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ได้มีการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
บูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยเข้ากับงานอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดจน พัฒนา ต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ผลงานของมหาวิทยาลัยที่ท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
อย่ า งแท้ จ ริ ง และควรที่ จ ะสื บ ทอดและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากชุ ม ชนและ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น สร้างเป็นฐานข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ถูกต้องเพื่อให้
เกิดเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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สารจาก

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
และศิ ษ ย์ เ ก่ า รู ้ สึ ก มี ค วามภาคภู มิ ใจ ที่ ไ ด้ มี ก ารสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร
และนั ก ศึ ก ษา ได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยการน�ำ  บุคลากร และนักศึกษา ได้ลงไปสัมผัสกับวิถีชุมชน สัมผัสธรรมชาติของผืนป่า
ได้ ลงมื อปลู กต้ น ไม้ จ ริง ๆ ได้เ ห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากร ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อ
ให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตส�ำนึกรักและหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยได้น�ำนักศึกษาจากทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน
ให้เกิดการเรียนรู้ การปลูกฝัง การสร้างจิตส�ำนึกรัก และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เพือ่ วันข้างหน้าในอนาคต จะได้มที รัพยากรใช้อย่างยัง่ ยืน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอสนองพระราชด�ำริเช่นนี้ต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสูงสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจาก

ผู้อำ�นวยการ
กองศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองศิลปวัฒ นธรรม มีความภูมิใจและรู้สึกยินดี ที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานสนองพระราชด� ำ ริ
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ประสานงานการด�ำเนินงาน ระหว่างคณะทั้ง ๙ คณะ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับกรอบการด�ำเนินงาน
และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยได้รับค�ำปรึกษาและชี้แนะ
การด�ำเนินงานจากรองผู้อ�ำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คือ คุณพรชัย จุฑามาศ
และเลขานุการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คือ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
การรายงานผลการด�ำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเป็นการรวบรวมผลการด�ำเนินงาน
การสนองพระราชด�ำริ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองพระราชด�ำริ ๕๐ โครงการ มีบุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณโดยประมาณ จ�ำนวน ๒,๒๕๑ คน งบประมาณทีเ่ สนอขอ
๑๑,๓๐๐,๔๕๐ บาท และงบประมาณที่ใช้จริง ๑๑,๐๓๖,๙๐๑ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่น
หกพันเก้าร้อยหนึง่ บาทถ้วน) อันเป็นผลงานจากทุกคณะ และหน่วยงานสถาบันวิจยั และพัฒนา
ตลอดจนกองศิลปวัฒนธรรม ที่ได้ร่วมกันด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ
ขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จาก ๙ คณะ ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ส่งข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
เพื่อรวบรวมเป็นรายงานฉบับนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรม ผู้ที่มีส่วนร่วม
ทั้งหมดที่ท�ำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมส�ำเร็จ ลุล่วงด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
ผู้อำ�นวยการกองศิลปวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำ�ริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�งาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทรพ.)
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เดิ น ตาม

รอยเท้าพ่อ

27

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เดินตาม

รอยเท้าพ่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเดิ น ตามรอยเท้ า พ่ อ กล่ า วได้ ว ่ า ไม่ มี ผื น แผ่ น ดิ น ไทยส่ ว นไหนที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะไม่เคยย่าง พระบาทไปถึง ไม่ว่าที่นั้น
จะเป็นเขาสูง หรือทุ่งกว้าง ผืนน�้ำหรือพื้นราบ ที่โล่งหรือพงป่า ภูมิประเทศอันน่ารื่นรมย์
หรือดงทาก ใต้ถนุ บ้านผุพงั ในชนบท หรือกลางดง น�ำ้ เน่าในแหล่งเสือ่ มโทรม หากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ ฯ ไปปรากฎพระองค์ อ ยู ่ ณ ที่ ใ ด สมเด็ จ พระเทพฯ ก็ จ ะเสด็ จ ฯ
ตามไปด้วยติดพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เคยห่าง

นอกจากนี้ ยังเสด็จพระราชด�ำเนินด้วยพระองค์เองไปตามล�ำพัง
จนทั้งทุกตารางนิ้ว ของประเทศ ทั้งพระราชกิจอันเกี่ยวเนื่อง กับการ
พั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
และโครงการพัฒนาเพื่อสงเคราะห์พสกนิกรในส่วนของพระองค์เอง ซึ่งเป็นงาน
ที่ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์บั้นปลาย เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยทั้งสิ้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ทรงเป็นพระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ไปบนเส้นทาง สายเดียวกับที่พระราชชนกชนนี เสด็จพระราชด�ำเนินไป โดยแท้
น้ อยครั้ ง นั ก ที่ข บวนเสด็จ พระราชด�ำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะออกไปทรงเยี่ยมเยียน พสกนิ ก ร
และทรงงานพัฒนาในท้องถิ่นทุรกันดารในชนบท จะไม่มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ติดตามไปด้วย และในความรู้สึก
ของบรรดาข้าราชบริพาร ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งตามขบวนเสด็จฯ เพือ่ ถวายงานนัน้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปรียบเสมือนสัญญลักษณ์แห่งขบวนเสด็จฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉะนั้น ความมุ่งมั่นพระราชหฤทัย
ในการที่ทรงรับพระราชภาระในการสนองพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อย่างเข้มงวดและจริงจังนั้น ประจักษ์ชัด
ในความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถวายงานต่างๆ และพสกนิกรโดยทั่วหน้า พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวสยามพระองค์น้ี
ไม่เคยเหนื่อยหน่าย ย่อท้อ และหยุดยั้งงานที่ยากล�ำบากตรากตร�ำ  ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ พระนางเจ้า
พระบรมราชินนี าถ จะเสด็จพระราชด�ำเนินไป ณ หนใด สมเด็จพระเทพรัตนฯ ประทับอยู่ ณ หนนัน้ นับเนือ่ งมานานจวบจนกาลปัจจุบนั
และที่จะเป็นไปในอนาคต
พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานนั้นเป็นที่ลือเลื่องว่า ไม่เคยทรงหยุดนิ่งแม้แต่ชั่วครู่ยาม ทรงหายพระทัยเป็นงานโดยตลอด
ครั้งหนึ่ง เลขาธิการ กปร.ขณะนั้น (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่และภาระรับผิดชอบในการตามเสด็จฯ และเฝ้าถวายงาน
แด่พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ได้เล่าให้ฟังด้วยความชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงงาน ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ครัง้ ล่าสุด ระหว่างทีค่ อยเสด็จพระราชด�ำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระทีน่ งั่ จากนครเวียงจันทน์สหู่ ลวงพระบาง
เช้าวันนั้นทัศนวิสัยไม่เอื้ออ�ำนวยแก่การบิน จึงต้องคอยอยู่ที่เวียงจันทน์เป็นเวลา ๒-๓ ชั่วโมง การรอคอยเฉยอยู่โดยไม่มีอะไรจะท�ำ
แม้ชั่วเวลาอันสั้นนั้น มิใช่วิสัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อย่างแน่นอน ดังนั้น แทนที่จะเสียเวลาเปล่าระหว่างคอยฟ้าเปิด
เพื่อน�ำเครื่องบินขึ้น กลับทรงน�ำคณะไปเยี่ยมชมสถานที่และวัดเก่าแก่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงเป็นการศึกษาศิลปะ โบราณคดี
และวัฒนธรรมไปในตัวเป็นการดีกว่าอยู่เฉยๆ และตลอดเวลานั้น ก็ได้ทรงทักทายปราศรัยกับประชาชนชาวเวียงจันทน์อย่างเป็นกันเอง
และไม่ถือพระองค์ เป็นที่ประทับใจผู้คนพี่น้องชาวลาวอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่กล่าวขานกันในนครเวียงจันทน์มานับจนบัดนี้
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เป็นที่น่าสังเกตว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนบูชา ไม่เฉพาะในหมู่
พสกนิกรชาวไทยแต่ประการเดียวเท่านั้น หากแต่ยังทรงเป็นที่ชื่นชมรักใคร่ในหมู่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศ
ในภูมิภาคอื่นๆ เป็นอย่างยิ่งอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่เสด็จฯ เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๖-๑๙
ตุลาคม ๒๕๓๕ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนั้น ปรากฎว่าประชาชนชาวลาวทุกหมู่เหล่าได้พากันห้อมล้อมรับเสด็จฯ ไม่ว่าจะเสด็จ
พระราชด�ำเนินไป ณ จุดใดเป็นจ�ำนวนมากมายมหาศาล อย่างที่ไม่เคยปรากฎในการต้อนรับบุคคลส�ำคัญ ซึ่งเป็นแขกเมืองต่างประเทศ
ครั้งใดมาก่อนเลย กิตติศัพท์และพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น ขจรไกลไพศาล มาช้านาน
ในหมู่ชาวต่างประเทศ ครั้นได้มาชื่นชมพระบารมีเข้าจริงๆ ประกอบกับพระจริยาวัตร อันงดงาม น่าชื่นชม ความไม่ถือพระองค์
การแสดงออกซึง่ พระเมตตากรุณาทีม่ ตี อ่ บุคคลทุกชัน้ ทีไ่ ด้พานพบ ความเอาพระทัยใส่ในพระราชภารกิจทัง้ ปวง ตลอดจนพระอารมณ์ขนั
และความเข้าพระทัยใน มวลมนุษยชาติ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ก็ทรงพยายามที่จะเรียนรู้และ
สอดคล้องเข้าได้กับผู้คน ทุกหมู่เหล่า ทุกชาติ ศาสนา เหล่านี้เอง จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้ได้มีการถวายการต้อนรับและชื่นชมยินดี
อย่างเอิกเริกจากใจจริงที่มิได้เสแสร้งจากประชาชนทั่วทุกมุมโลกและจากทุกชาติทุกภาษา
การทุ่มเทพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
ให้ได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนั้น เป็นการด�ำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้เพราะเป็นงานที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานไว้ และ
ปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอดนับเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี และ บังเกิดผลคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ และประชาชน ดังได้ประจักษ์
ชัดแจ้งแล้ว อย่างไรก็ดี นอกเหนือไปจากงานพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งทรงเอาพระทัยใส่ใจดูแลอย่างจริงจัง เป็นการ
ถวายงานแด่พระบรมชนกชนนีโดยตรงแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงมี พระราชกรณียกิจเกี่ยว
กับงานด้านการพัฒนาตามโครงการต่างๆ เป็นของพระองค์เองอีกมากมาย ซึ่งโครงการต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ ก็เป็นไปตามแนวพระ
ราชด�ำริ และเป็นโครงการที่มีส่วนสนับสนุน และส่งเสริม ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาประเทศชาติเป็นส่วนรวม
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กล่าวกันว่า หากจะมีการจัดอันดับนักท�ำงาน และนักวิชาการที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว้างขวาง
ในหลายหลากสาขาไปพร้อมๆ กันในเวลาเดียว และสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างมีผลส�ำเร็จสูงสุดแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี มิ่ง ขวัญ ของชาวไทย พระองค์นี้จะต้องได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในล�ำดับแรกอย่างแน่นอน การทรงงาน
โดยมิรจู้ กั หยุดหย่อน และเหน็ดเหนือ่ ย ในหลายหลากสหวิทยาการนัน้ คงพอจะมีตวั อย่างให้เห็นกันอยูบ่ า้ ง แต่การท�ำหลายสิง่ หลายอย่าง
ในเวลาเดียวกันและมีประสิทธิภาพเป็นเลิศนั้น คงหาได้ยากยิ่งนัก
คงเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทั่วประเทศมาโดยตลอดว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น
ทรงสนพระทัย และปฏิบัติพระราชภารกิจในแต่ละวันหลากหลายไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมาย เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
การศึกษา ศิลปะ ดนตรี ภาษา และวรรณคดี สังคมสงเคราะห์ โภชนาการ การเกษตร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การส�ำรวจ
ธรณีวิทยา วิชาแผนที่ แม้กระทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพถ่าย
จากดาวเทียม นอกไปจากงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่ทรงปฏิบัติเป็นประจ�ำอยู่แล้วในด้านของศิลปะ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์มรดกดั้งเดิมของไทยนั้น กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นหลักและเป็นผู้น�ำในเรื่องดังกล่าว ในสังคมไทย
ยุ ค ปั จ จุ บั น โดยแท้ จะไม่ มี นั ก วิ ช าการ นั ก คิ ด นั ก เขี ย น นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ นั ก อนุ รั ก ษ์ ฯ และศิ ล ปิ น ท่ า นใดปฏิ เ สธได้ เ ลยว่ า
ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ งานทางด้านการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์มรกดไทย ได้รับการสนับสนุนและตื่นตัวกันอย่างแพร่
หลายและกว้างขวางอย่างยิ่ง สาเหตุส�ำคัญนั้น ก็ต้องรับกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งว่า มีส่วนเนื่องมาจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระองค์นี้ ได้ทรงเอาพระทัยใส่และด�ำเนินการในหลายเรื่อง ด้วยพระองค์เอง ทรงแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ความงาม ความอ่อนหวาน ความประณีต และความส�ำคัญของมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย
ให้ประจักษ์ในสังคมไทย อย่างที่ไม่เคยมีการตื่นตัวกันมาก่อนเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
งานส�ำคัญที่เห็นเด่นชัดงานหนึ่งในหลายงานที่ทรงด�ำเนินการ ซึ่งเห็นควรยกมาเป็นตัวอย่างได้แก่ ทรงเป็นประธาน
คณะกรรมการอ�ำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๒๓ จนส�ำเร็จ
ทันการสมโภชพระนคร ในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผลปรากฎดีเยี่ยมจนเป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่พสกนิกร
ชาวไทยยิ่งนัก นอกจากนั้น ยังทรงเป็นองค์ประธานบูรณะบุษบกทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงอ�ำนวยการบูรณะตกแต่ง
พระที่นั่งวิมานเมฆในพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดูแลการบูรณะพระที่นั่ง
เวหาสน์จ�ำรูญ พระราชวังบางปะอิน และทรงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จากผลงานที่ได้ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ในด้านต่างๆ จนปวงชนชาวไทยได้ตระหนัก และหันกลับมา
นิยมและตื่นตัวในการรักษา หวงแหน และมีจิตส�ำนึกในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติดังกล่าว รัฐบาลจึงได้เห็นควรก�ำหนดให้วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวัน "อนุรักษ์มรดกไทย " เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

แหล่งที่มา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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แนวทางการดำ�เนินงาน

ตามกรอบการดำ�เนินงาน
ของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
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แนวทางการดำ�เนินงานตามกรอบการดำ�เนินงาน

ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ ๕ ปีที่หก
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ขา้ งต้น จึงก�ำหนดแนวทางและแผนการด�ำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  
ระยะ ๕ ปีทหี่ ก (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีกจิ กรรม ๘ กิจกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้ ๓ กรอบการด�ำเนินงาน และ
๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา  
โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริจดั ท�ำแผนปฏิบตั งิ านในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท
ในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานทีร่ ว่ ม
สนองพระราชด�ำริจดั ท�ำแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชดั เจน โดยระบุสาระส�ำคัญในการด�ำเนินงาน เช่น
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการด�ำเนินงาน วิธกี ารและขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรือ่ งผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั แิ ละ
งบประมาณในการด�ำเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยัง
แหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
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๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

  
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ
จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปก
ปักทรัพยากร กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส�ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร
เป้าหมาย
๑.เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีพื้นที่ป่าดั้งเดิม
อยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ แต่จะต้องเป็นพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมป่าไม้และ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด
๒.เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ น�ำพื้นที่ของกรมฯ มาสนองพระราชด�ำริ
ตามความเหมาะสม
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
๑. การท�ำขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร  
๒. การส�ำรวจ ท�ำรหัสประจ�ำต้นไม้ ท�ำรหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ
๓. การส�ำรวจ ท�ำรหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย์
๔. การส�ำรวจ ท�ำรหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน�้ำ คุณภาพอากาศ เป็นต้น
๕. การส�ำรวจเก็บข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ วัฒนธรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพืน้ ที่
๖. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ในระดับหมู่บ้าน ต�ำบล
สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่
ปกปักทรัพยากร เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้น�ำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนอง
พระราชด�ำริ เพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หมายเหตุ
๑. ข้อมูลทีไ่ ด้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน�ำไปจัดการและเก็บเข้าสูง่ านฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูล
ทรัพยากร
๒. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายในการด�ำเนินงานในกิจกรรมนี้
๓. พื้นที่ที่น�ำมาสนองพระราชด�ำริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน�ำพื้นที่นั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้เป็น
ทรัพย์สนิ ของ อพ.สธ. ส�ำนักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพืน้ ทีท่ ดี่ ำ� เนินการโดยหน่วยงานนัน้ ๆ ทีเ่ ป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด�ำเนินงาน
ในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนัน้ ๆ มีนโยบายในการด�ำเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พนื้ ทีป่ กปักทรัพยากร
เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด�ำริฯ นั้น ๆ สามารถด�ำเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็น
พื้นที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด�ำเนินการเปลี่ยนแปลง
ส�ำหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส�ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เป้าหมาย
๑. เพื่อส�ำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
ั ญา ในพืน้ ทีท่ ที่ ราบแน่ชดั ว่าก�ำลังจะเปลีย่ นแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่ากลายเป็นสวน พืน้ ทีต่ ามเกาะต่าง ๆ ทีจ่ ะกลายสภาพ
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่เร่งในการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย ๕๐ กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด�ำริ ให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางด�ำเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นส�ำคัญ
๒. เพื่อส�ำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญา ภายใต้ รั ศ มีอย่างน้อย ๕๐ กิโลเมตร ของหน่ว ยงานที่ร่ว มสนองพระราชด�ำริอาจจะก�ำลังเปลี่ยนแปลงหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
แต่เป็นคนละกับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ดังในกิจกรรมที่ ๑
โดยที่ อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับ หน่วยงานที่ร่ว มสนองพระราชด�ำริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส�ำรวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายในการด�ำเนินงานส�ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท�ำแผนประจ�ำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน
ให้ชดั เจน พร้อมทัง้ วางแผนปฏิบตั งิ านร่วมกัน ทัง้ ในเรือ่ งวิธกี ารและขัน้ ตอนการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด�ำเนินงาน
ในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล�ำดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็น
แกนกลางด�ำเนินงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของหน่วยในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ ทัง้ นีม้ กี ารประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนัน้ ๆ  
โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ  สนับสนุนบุคลากร/
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมส�ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
๑. การส� ำ รวจเก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า ง ทรั พ ยากรกายภาพ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญา
ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย ๕๐ กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งพื้นที่ แต่อาจเริ่มต้นในพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
หรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น พื้นที่ก�ำลังจะสร้างอ่างเก็บน�้ำ สร้างศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวง
หรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ที่ก�ำลังถูกบุกรุก และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
๒. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ
เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
๓. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส�ำหรับพืชสามารถเก็บเพือ่ เป็นตัวอย่างเพือ่ การศึกษาหรือมีการเก็บในรูปเมล็ดในห้องเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต (เพื่อน�ำมาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
และส�ำหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
หมายเหตุ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากกิจกรรมส�ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถน�ำไปจัดการและเก็บเข้าสูง่ านฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน�ำทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปด�ำเนินงานในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน�ำไปสู่การ
ด�ำเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
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กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เป้าหมาย
๑. เพื่อน�ำทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ในกิจกรรมที่ ๑ และ
กิจกรรมที่ ๒ ท�ำการคัดเลือกมาเพื่อด�ำเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยการน�ำพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์
ปลูก เลี้ยง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัย เรียกว่าพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร
๒. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ) ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ์
ห้ อ งปฏิ บั ติการฯ แหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ทั่ว ประเทศ
พื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตว์ฯ พื้นที่จังหวัด พื้นที่สถาบันการศึกษาที่น�ำเข้าร่วมสนองพระราชด�ำริ  
เป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนที่ร่วมสนองพระราชด�ำริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ
และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.
สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่   
โดยที่ อพ.สธ. ด�ำเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ เช่น จังหวัดต่าง ๆ
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ
ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายในการด�ำเนินงานส�ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ.   และจัดท�ำแผนประจ�ำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน
ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด�ำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล�ำดับ
แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด�ำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
๑. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช   มีแนวทางด�ำเนินงาน
คือ ส�ำรวจสภาพพื้นที่และสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผล
การเจริญเติบโต งานจัดท�ำแผนที่ต้นพันธุกรรมและท�ำพิกัดต้นพันธุกรรม
๒. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
๓. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคารพันธุกรรม  ศึกษาหาวิธีการ
เก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
๔. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะ
สม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation)
และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
๕. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์
พืช เป็นต้น
๖. การด�ำเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา โดยมีระบบ
ฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

35

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
ให้ด�ำเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานคล้ายคลึงกับการด�ำเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  สามารถน�ำไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่  ๕ กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร และน�ำไปสู่การด�ำเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  

๒. กรอบการใช้ประโยชน์

เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย และประเมิ น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ใน อพ.สธ.
ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด�ำริ โดยมี
กิจกรรมที่ด�ำเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรม  วางแผนพัฒนาทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป้าหมาย
๑. เพือ่ ศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอืน่ ๆ ทีส่ ำ� รวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้ จากกิจกรรมที่ ๑-๓
๒. เพือ่ การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทัง้ สามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด�ำเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ น�ำไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
สายพันธุจ์ ลุ นิ ทรีย์ ตามแนวพระราชด�ำริ และมีแนวทางน�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน  
โดยที่ อพ.สธ. เป็นทีป่ รึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท�ำหน้าทีเ่ ป็นแกนกลางในการด�ำเนินงานด้านวิชาการและการ
วิจยั ร่วมกับหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ฯลฯ โดยก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์  ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท�ำแผนประจ�ำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทัง้ วางแผนปฏิบตั ิ
งานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนัน้ ๆ
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
๑. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน�้ำ ฯลฯ จากแหล่งก�ำเนิดพันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
๒. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพที่คัดเลือกมาศึกษา
๓. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส�ำคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่น สารส�ำคัญต่าง ๆ ในพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมาย
๔. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน และ
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
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๕. การศึกษาการจ�ำแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อเก็บเป็นลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๖. การจัดการพื้นที่ที่ก�ำหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง เพื่อการเรียนรู้
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มด�ำเนินการใน   ๖ ศูนย์ ของ อพ.สธ. และหน่วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่
๑) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
     
๒) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
      
๓) ศูนย์เรียนรูอ้ นุรกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
          ๔) ศูนย์เรียนรูอ้ นุรกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
(พื้นที่สนองพระราชด�ำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
๕) ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรภาคตะวั น ตก (พื้ น ที่ ส นองพระราชด� ำ ริ ข องหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย)
๖) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่สนองพระราชด�ำริ
ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชด�ำริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
เป้าหมาย
๑. เพื่ อให้ เ กิ ด ฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย์ข้อมูล ทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่ว มกับหน่ ว ยงานที่
ร่วมสนองพระราชด�ำริ บันทึกข้อมูลของการส�ำรวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรทัง้ สามฐาน
ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์
ข้อมูลต่าง ๆ จากการท�ำงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยท�ำการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพือ่ เป็นฐานข้อมูลและมีระบบทีเ่ ชือ่ มต่อ
ถึงกันได้ทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ อพ.สธ.
๒. เพือ่ ให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนัน้ เป็นข้อมูลเพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ชื และทรัพยากรต่าง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นทีป่ รึกษา
แต่งตั้งคณะท�ำงาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการท�ำศูนย์ข้อมูลฯ ก�ำหนดรูปแบบในการท�ำฐานข้อมูล โดยก�ำหนดเป้าหมาย
ในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท�ำแผนประจ�ำปีเฉพาะในส่วน
ของหน่ วยของตนให้ ชัดเจน พร้อมทั้ง วางแผนปฏิบัติงานร่ว มกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ.
ของหน่วยงานนั้น ๆ
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แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
๑. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริ จัดท�ำฐานข้อมูลระบบดิจติ อลและพัฒนาโปรแกรมส�ำหรับระบบศูนย์ขอ้ มูล
ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่ ด้านการส�ำรวจเก็บรวบรวม การอนุรกั ษ์ การประเมินคุณค่า
พันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
๒. น�ำข้อมูลของตัวอย่างพืชทีเ่ ก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริองค์กรอืน่ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
๓. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่าและน�ำไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการส�ำรวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง
ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนด�ำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ
อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์
ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
๕. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด�ำริ มีความประสงค์ที่จะด�ำเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ.
จ�ำเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพือ่ ขอพระราชทานข้อมูลนัน้ ๆ และขึน้ อยูก่ บั พระราชวินจิ ฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ด�ำเนินการท�ำหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ�ำนวยการ อพ.สธ.
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน)

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมทีน่ ำ� ฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ ๕ มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ พันธุจ์ ลุ นิ ทรีย์ ฯลฯ
โดยที่ อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่นในเรื่องของพืช
มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาวและน�ำแผนพัฒนาพันธุ์
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และ
พันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมน�ำไปปฏิบัติ พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร
พันธุพ์ ชื พืน้ เมืองต่าง ๆ ทีส่ ามารถวางแผนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ เหมาะสมต่อการปลูกในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ.
เป็นทีป่ รึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท�ำแผนประจ�ำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทัง้ วางแผนปฏิบตั งิ านร่วมกัน
ให้ชัดเจนผ่านการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
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แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
๑. จัดประชุมคณะท�ำงานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์
เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
๒. ด�ำเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรทีค่ ดั เลือกแล้ว เพือ่ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย  
๓. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่มีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่างๆ เช่นพัฒนาพันธุกรรมพืช ด�ำเนินการพัฒนา
พันธุ์พืช และน�ำออกไปสู่ประชาชน และอาจน�ำไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป
๔. ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวไทย
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
แนวทางการด�ำเนินงานคล้ายคลึงกับการด�ำเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น

๓. กรอบการสร้างจิตส�ำนึก

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
๑. เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐาน ให้รู้จักหวงแหน
รู้จักการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน
๒. เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ วางแผนและขยายผลเพื่อน�ำแนวทางการสร้างจิตส�ำนึกในการรักทรัพยากร
ของ อพ.สธ. ไปด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็นทีป่ รึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริให้ด�ำเนินการในกิจกรรมนี้ โดยก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับแนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท�ำแผนประจ�ำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน
พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
๑. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของประเทศไทย น�ำไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
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๑.๑ อพ.สธ. ก�ำหนดจุดมุ่งหมายในการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชน นักเรียน
เข้าใจถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือการด�ำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย น สถาบั น การศึ ก ษาสามารถสมั ค รเป็ น สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย นโดยตรงมาที่ อพ.สธ.
โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้ที่
ส�ำนักงาน 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�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการที่สถานศึกษาสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/อาจารย์ น�ำพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ
ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส�ำหรับค้นคว้าและน�ำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็น
สือ่ การเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปจั จัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ ถ้าในกรณีทสี่ ถานศึกษาไม่มพี นื้ ทีใ่ นการส�ำรวจหรือเก็บรวบรวม
พรรณพืช ให้ใช้พื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พื้นที่นอกสถานศึกษา
๑.๓ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ และชุมชน ในการส�ำรวจจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิน่
น�ำไปสู่การจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น
๑.๔ สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท�ำอยู่เดิม
ให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก�ำหนดและน�ำไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
๑.๕ การด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด�ำเนินงานให้เป็นไปตามคุณสมบัตแิ ละเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ อพ.สธ. ก�ำหนดขึ้น และรับค�ำแนะน�ำจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑.๖ อพ.สธ. ประสานร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การจั ด นิ ท รรศการแสดงผลการด� ำ เนิ น งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด�ำริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
โดยเน้นและให้ความส�ำคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การด�ำเนินงานเป็นหลัก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑.๗ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานสภาการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ในการด�ำเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพือ่ น�ำแนวทางด�ำเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
๒. งานพิพิธภัณฑ์
เป็นการขยายผลการด�ำเนินงานเพือ่ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสูป่ ระชาชน กลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
โดยใช้การน�ำเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น
๒.๑ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ด�ำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และจังหวัดต่าง ๆ
จัดท�ำแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   
๒.๒ งานพิพิธภัณฑ์พืช ด�ำเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ เช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
   
๒.๓ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด�ำเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ด�ำริ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น
    
๒.๔ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ต�ำบลแสมสาร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชด�ำริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ
    
๒.๕ งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ
    
๒.๖ นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
     
๒.๗ ศูนย์การเรียนรู้
๓. งานอบรม
อพ.สธ. ด�ำเนินงานอบรมเรือ่ งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบตั กิ ารส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิน่
หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๒) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
๓) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
๔) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
๕) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ล�ำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว 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 (พื้นที่สนองพระราชด�ำริ
ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชด�ำริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
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) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ ภูมภิ าค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
โดย อพ.สธ.-จฬ.
๑๓) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล
๑๔) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ จ.อ�ำนาจเจริญ 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) ศู น ย์ ป ระสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี จ.อุ บ ลราชธานี
โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ.
๑๙) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย อพ.สธ. –มรอ.
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมายเหตุ
ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด�ำเนินงานจัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการด�ำเนินงานและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ในรูปของทุนสนับสนุน หรือด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
๒. เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัด
และสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค�ำแนะน�ำ และให้แนวทางการศึกษา โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
๓. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัครและเข้ามาท�ำงาน
ตามแนวทางการด�ำเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทัง้ ส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานทีต่ นเองสังกัดอยู่ โดยจัดตัง้ เป็นชมรมคณะปฏิบตั งิ าน
วิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น�ำในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยต่อไป
๔. เพื่ อสนั บ สนุนองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง ให้ด�ำเนินงานสมัค รสมาชิกเข้า มาในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดย อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานปี ให้สอดคล้องกับแนวทาง
การด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท�ำแผนประจ�ำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
๑. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริที่มีความพร้อมในการด�ำเนินการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ ๒ ปี ตามที่ได้พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วย
งานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี
ก�ำหนดการประชุมฯ ส�ำหรับในระยะ ๕ ปีที่หกดังนี้
พ.ศ. ๒๕๖๐
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
         
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑     
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
                   
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๒    
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๖๓    
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
                   
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๖๔     
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
๒. อพ.สธ. สนับสนุนให้มกี ารน�ำเสนอผลงานวิจยั ของเจ้าหน้าทีแ่ ละนักวิจยั อพ.สธ. รวมถึงงานของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริ
ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการขออนุญาตในการน�ำเสนอผลงานทุกครั้ง
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๓. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผูม้ จี ติ ศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ.
เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
๔. การด�ำเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนให้มี
ผู ้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ชมรมฯ ตามเงื่ อ นไขของชมรมฯ โดยที่ ช มรมทั้ ง สอง มี ก ารด� ำ เนิ น งานสนั บ สนุ น งานในกิ จ กรรมที่ ๑-๗
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาท�ำงานวิจัยในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส�ำรวจทรัพยากรต่าง ๆ
ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. ก�ำหนด
๕. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ   สามารถด�ำเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ สนองพระราชด�ำริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพือ่ สนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการ
ฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากร
ของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริเอง แต่ผา่ นการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้กบั เครือข่าย อพ.สธ. เช่น สมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๖. การท�ำหลักสูตร ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
๗. การเผยแพร่โดยสือ่ ต่าง ๆ เช่น การท�ำหนังสือ วีดที ศั น์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
๘. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ด�ำริ ในส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ.
และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
๙. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
๑๐. การด�ำเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชด�ำริ โดยการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและ
ด�ำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ โดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถด�ำเนินงานครอบคลุมทัง้ สามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยที่มีคณะกรรมการด�ำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ต�ำบลที่สนองพระราชด�ำริ
มี ๓ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านบริหารและด้านจัดการ
๒. ด้านการด�ำเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็นอีก ๖ งาน ได้แก่
๑) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
๒) งานส�ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
๓) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
๔) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
๕) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
๖) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๓. ด้านผลการด�ำเนินงาน
โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง สามารถท�ำหนังสือเข้ามาสนองพระราชด�ำริโดยตรง
การแต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ อพ.สธ.-ต�ำบลทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริ จัดท�ำแผนแม่บทโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต�ำบลที่สนองพระราชด�ำริ
และน�ำไปสู่การประเมินเพื่อรับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด�ำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๑. สนับสนุนงานปกติที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ
ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน�ำภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่ท�ำให้เป็นมาตรฐานสากล
๒. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)/เทศบาล ท�ำงานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ประสานกับชุมชนและ
โรงเรียน เพือ่ มาเป็นก�ำลังในการร่วมส�ำรวจและจัดท�ำฐานทรัพยากรท้องถิน่ ระดับต�ำบล/เทศบาล  เกิดการสร้างจิตส�ำนึกในการรักท้องถิน่
ให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งบ่งชี้ว่า
ในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญา
มาก�ำกับการใช้ประโยชน์ เช่น พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการท�ำงาน
ร่วมกัน อบต./เทศบาล จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล
๓. อบต./เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท�ำทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่น
ของตนเอง เพื่อน�ำไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร น�ำไปสู่การเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
(Geographical Indication) และการขึน้ ทะเบียนอืน่ ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธิค์ วามเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ เตรียมพร้อม
ส�ำหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol)
ติดต่อประสานงาน อพ.สธ.
ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
รองหัวหน้าส�ำนักงาน อพ.สธ.  ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์  piyarat.rspg@gmail.com
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำ�ริ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

โดย มทร.พระนคร
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(อพ.สธ. – มทร.พระนคร)
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
หน่วยงานมีการดำ�เนินงานในกิจกรรมนี้ ๑ โครงการ ดังนี้
กิจกรรม
หน่วยงาน
ที่

ชื่อโครงการ

การ
ดำ�เนิน
งาน ตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

มี ไม่มี เสนอขอ
F2A4

มทร.
พระนคร

แหล่งที่มา
ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์

ผลการดำ�เนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใช้จริง

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

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ วช.

รวม ๑
โครงการ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๑.เพื่อออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้าย
ไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ
๒.เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องย้อมเส้น
ด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่ง
อัตโนมัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนา
โพธิ์ บุรีรัมย์

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

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
หน่วยงานมีการดำ�เนินงานในกิจกรรมนี้ ๑๙ โครงการ ดังนี้
กิจกรรม
หน่วยงาน
ที่

ชื่อโครงการ

การ
ดำ�เนิน
งาน ตาม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ
ประมาณ*
เสนอขอ

ใช้จริง

เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์

ผลการดำ�เนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด
ชอบ

F3A8

มทร.
พระนคร

๑. โครงการ
✓
ศึกษาดูงาน
โครงการพระ
ราชด�ำริ ครูของ
แผ่นดิน

๓๕,๐๐๐

๒๓,๕๕๐

แผ่นดิน

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้
ตระหนัก เรียนรู้ และน้อมน�ำพระ
ราชด�ำริมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและด�ำเนินชีวิต(กลุ่ม
เป้าหมาย ๕๐ คน)

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

F3A8

มทร.
พระนคร

๒.โครงการครู ✓
ช่างรวมใจสร้าง
จิตส�ำนึก
อนุรักษ์
ทรัพยากรทะเล
เพื่อส่งเสริมและ
สืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ปี
ที่ ๓

๕๐,๐๐๐

๔๙,๖๐๐

แผ่นดิน

๑.นักศึกษาได้เรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลมีความส�ำคัญต่อการด�ำรง
ชีวิตของมนุษย์ ระบบนิเวศ และ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่
ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลประโยชน์
ซึ่งกันและกัน
๒.เพื่อสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล กับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๑๑-๑๒ มี.ค.
คณะครุศาสตร์
๒๕๖๐ ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทาง อุตสาหกรรม
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
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม
หน่วยงาน
ที่

ชื่อโครงการ

การ
ดำ�เนิน
งาน ตาม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ
ประมาณ*
เสนอขอ

ใช้จริง

เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์

ผลการดำ�เนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด
ชอบ

F3A8

มทร.
พระนคร

๓.โครงการตาม ✓
รอยพระ
ราชด�ำริเพื่อ
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�ำเนินการวันที่ ๑๓-๑๗ ธ.ค.๕๙ คณะเทคโนโลยี
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และโครงการส่วน
พระองค์ สวนจิตลดา เป้าหมาย
๓๐ คน จ�ำนวนผู้เข้าร่วมจริง ๓๐
คน โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ร้อยละ ๙๘.๐๐ เฉลี่ย ๔.๙๐
,ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ ๙๕.๘๐ เฉลี่ย ๔.๗๙

F3A8

มทร.
พระนคร

๔.โครงการ
✓
อนุรักษ์และ
ปลูกจิตส�ำนึก
เยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

๒๕,๒๐๐

๒๕,๒๐๐

แผ่นดิน

๑.เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริฯ
๒.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืช
ต่างๆ
๓.เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
๕.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
ปลูกป่าชายเลน
(กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน)

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

F3A8

มทร.
พระนคร

๕.โครงการการ ✓
พัฒนาและการ
ท�ำการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
บ้านถ�้ำเสือ
จ.เพชรบุรี (งาน
บริการวิชาการ)

๑๑๖,๐๐๐

๑๑๐,๙๔๐

แผ่นดิน

๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
๒.เพื่อถ่ายทอดความรู้งานและ
ทักษะทางด้านการตลาด
๓.เพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ชุมชนและการตลาดกับชุมชน
(กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๓-๕ เม.ย.๖๐ ณ คณะ
ชุมชนบ้านถ�้ำเสือ อ.แก่งกระจาน บริหารธุรกิจ
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  

F3A8

มทร.
พระนคร

๖. โครงการวิถี
✓
ไทยวิถี
เศรษฐกิจพอ
เพียง

๖๐,๐๐๐

๕๘,๓๕๐

แผ่นดิน

๑.เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
๒.เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมของไทย
๓.เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่าง
คุ้มค่ามากที่สุด
๔.เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทาง
ของเกษตรธรรมชาติ น�ำไป
ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเรียนรู้การใช้ชีวิตบน
ความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข
๕.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี
ของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
๖.เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ
มีน�้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
(เป้าหมาย ๕๐ คน)

ด�ำเนินการ วันที่ ๓๐-๓๑ ม.ค.๖๐   คณะ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�ำบลบ้าน บริหารธุรกิจ
หนองสาหร่าย อ�ำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เป้าหมาย ๕๐
คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๓ คน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๙๑.๖๐ เฉลี่ย ๔.๕๘ ,ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ
๙๒.๐๐ เฉลี่ย ๔.๖๐   
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม
หน่วยงาน
ที่

ชื่อโครงการ

การ
ดำ�เนิน
งาน ตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์

ผลการดำ�เนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด
ชอบ

มี ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

✓

๖๒,๕๐๐

๕๖,๘๗๐

แผ่นดิน

๑.เพื่อด�ำเนินงานตามรอยเบื้อง
ยุคลบาท ในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.เพื่อกระตุ้นเตือน และปลูกจิต
ส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย
๓.เพื่อส่งเสริมให้มีการเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ
๔.เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย
การตรงต่อเวลาและการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์
๕.เพื่อสร้างความส�ำพันธ์ที่ดีต่อ
กันในการท�ำงานเป็นหมู่คณะและ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมชีวิต
(กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน)

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

๓๒,๕๐๐ ๓๒,๔๓๒.๙๓

แผ่นดิน

๑.เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
๓.เพื่อปลูกจิตส�ำนึกถึงหน้าที่ใน
การสืบสานและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมไทย และการรักษาสิ่ง
แวดล้อม
๔.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน)

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

F3A8

มทร.
พระนคร

๗.โครงการนัก
สิ่งแวดล้อม
รวมใจใฝ่เรียนรู้
ตามรอยพ่อ

F3A8

มทร.
พระนคร

๘.โครงการ
✓
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลป
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

F3A8

มทร.
พระนคร

๙.โครงการฝึก
อบรมศึกษาดู
งานด้านการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูธรรมชาติ
โครงการพระ
ราชด�ำริ

✓

๑๕๔,๐๐๐

๑๔๐,๓๘๐

แผ่นดิน

๑.เพื่อสนองพระราชด�ำริของ
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยให้
๒.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ไว้เป็น
แหล่งศึกษาธรรมชาติ และสถาน
ที่ท่องเที่ยว
๓.เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน�้ำ ตลอด
จนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ ที่
เกื้อหนุนระบบนิเวศที่มีอยู่คงเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
๔.เพื่อสร้างจิตส�ำนึกด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน)

ด�ำเนินการ ๔ ระยะ ธ.ค. ๕๙ ,
คณะ
ก.พ.,พ.ค.,ส.ค.๖๐ ณ ศึกษาดูงาน วิศวกรรมศาสตร์
โครงการหุบกะพง และบ้านเขาไม้
นวล หมู่ที่ ๒ ต. เขาใหญ่ อ. ชะอ�ำ 
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

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๐.โครงการ
✓
ศิลปศาสตร์ร่วม
สนองพระ
ราชด�ำริ สร้าง
จิตส�ำนึก
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

แผ่นดิน

๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๒
พรรษา ในปี ๒๕๖๐
๒.เพื่อสร้างจิตส�ำนึกความรับผิด
ชอบของพสกนิกรในการครองตน
เป็นคนดี เจริญตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท น้อมน�ำไปประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓.เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มเป้าหมาย ๓๕ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๒-๓ พ.ค. ๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
อนุรกั ษ์  ต.แสมสาร อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี เป้าหมาย ๓๕ คน ผูเ้ ข้า
ร่วมจริง ๔๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๗.๖๐ เฉลีย่
๔.๗๘ ,ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
ร้อยละ ๙๕.๐๐ เฉลีย่ ๔.๘๘   
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม
หน่วยงาน
ที่

ชื่อโครงการ

การ
ดำ�เนิน
งาน ตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ
ประมาณ*

มี ไม่มี

เสนอขอ

เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์

ผลการดำ�เนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด
ชอบ

ใช้จริง

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๑.โครงการ
สืบสานศิลป
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านสิ่งทอ

✓

๖๗,๐๐๐ ๖๖,๗๓๗.๐๕

แผ่นดิน

๑. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ถึงวิถีการด�ำเนินชีวิตพร้อมทั้งเรียน
รู้ศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสิ่งทอ
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ทอผ้า และน�ำมาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น
๔. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ และ
พัฒนาสิ่งทอพื้นถิ่น
๕. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการ
ศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชัน่ (เป้าหมาย ๔๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๖๐
ณ หอศิลป์วฒ
ั นธรรมไทยวน
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป้าหมาย ๓๐
คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๓๐ คน โครงการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ร้อยละ ๙๖.๖๘
เฉลีย่ ๔.๘๔ ,ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วม ร้อยละ ๙๖.๖๗ เฉลีย่
๔.๘๓  

คณะ
อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟชั่น

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๒.โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริฯ

✓

๖๕,๐๐๐ ๖๔,๘๒๙.๖๕

รายได้

๑. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา
บ�ำเพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือสังคม
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของระบบนิเวศน์ป่า
และขยายพันธุกรรมพืช
๔. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผืน
ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเกิด
ระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น
๕. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบ
นิเวศน์ทางธรรมชาติ (เป้าหมาย
๔๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๒๙-๓๐ ก.ค.๖๐  
ณ  ต�ำบลสามเรือน อ�ำเภอบางประ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป้าหมาย
๔๐ คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๔๐ คน
โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ ร้อยละ
๙๗.๕๐ เฉลีย่ ๔.๘๘ ,ความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ ๙๒.๕๐
เฉลีย่ ๔.๖๒  

คณะ
อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟชั่น

F3A8

มทร.
พระนคร

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

✓

แผ่นดิน

๑.เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของ
ทางคณะได้มีความรู้และทักษะที่ถูก
ต้องในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชและเป็นการสนอง
พระราชด�ำริและพระราโชวาทของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ๒.เพื่อเป็นการ
ปลูกสร้างจิตส�ำนึกให้กับนักศึกษา
และบุคลากรของทางคณะในการ
อนุรักษ์พืชพรรณที่เกิดขึ้นด้วย
ความรัก ความหวงแหน และ
กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน ๓.เพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของ
ธรรมชาติโดยสามารถน�ำมา
ประยุกต์สร้างสรรค์กับงาน
ออกแบบกับวิชาสาขาที่เรียนได้
และได้ศึกษาดูงานออกแบบอาคาร
สาธารณะเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมได้ (กลุ่ม
เป้าหมาย ๓๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ. ๖๐
ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพ อ.ประทิว จ.ชุมพร
เป้าหมาย ๘๐ คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๘๗
คน โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์
ร้อยละ ๙๕.๘๖ เฉลีย่ ๔.๗๙, ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ
๙๖.๕๐ เฉลีย่ ๔.๘๒  

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๓๕๐
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม
หน่วยงาน
ที่

ชื่อโครงการ

การ
ดำ�เนิน
งาน ตาม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ
ประมาณ*
เสนอขอ

ใช้จริง

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๔.โครงการ
สืบสาน
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ออกแบบสู่
สากล

✓

๑๕๐,๐๐๐

๑๔๙,๖๕๐

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๕.โครงการ
✓
มทร.พระนคร
สนองพระรา
ชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมศึกษาดู
งานวิถี
เศรษฐกิจพอ
เพียง

๕๔,๐๐๐

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๖.โครงการ ✓
มทร.พระนคร
สนองพระรา
ชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมวิถี
เศรษฐกิจพอ
เพียงในวิถีชีวิต
ไทย

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๗.โครงการ
✓
เยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เนื่องใน "วันรัก
ต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ"
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เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์

ผลการดำ�เนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด
ชอบ

แผ่นดิน ๑.เพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของไทย ๒.เพื่อให้บุคลากร
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
๓.เพือ่ พัฒนาศักยภาพการออกแบบ
ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจาก
ภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดสากล (กลุ่ม
เป้าหมาย ๙๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๘-๑๑ ม.ค. ๖๐ ณ
อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์  เป้าหมาย ๙๐
คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๑๐๐ คน
โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ ร้อยละ
๙๒.๑๖ เฉลีย่ ๔.๖๐ , ความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ ๙๓.๓๓
เฉลีย่ ๔.๖๖

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

๕๒,๔๓๐

แผ่นดิน

๑.นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง (Activity Based
Learning) ในฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ ๒.นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะ
สืบสานและน้อมน�ำพระราชด�ำริ
และหลักการทรงงานในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตที่
ถูกต้อง สามารถบูรณาการไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและสังคม ๓.มีเครือ
ข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน  (กลุ่มเป้า
หมาย ๑๐๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙  ณ กองศิลป
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน วัฒนธรรม
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ และ
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ต้นแบบบ้านอ่างเตย เป้าหมาย
๑๐๐ คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๑๐๐ คน
โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ ร้อยละ
๙๔.๔๓ เฉลีย่ ๔.๗๒ , ความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ ๙๕.๘๒
เฉลีย่ ๔.๗๙

๑๙๖,๐๐๐

๑๘๙,๔๑๐

แผ่นดิน

๑.นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง (Activity Based
Learning) ในฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ ๒.นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะ
สืบสานและน้อมน�ำพระราชด�ำริ
และหลักการทรงงานในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตที่
ถูกต้อง สามารถบูรณาการไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและสังคม ๓.มีเครือ
ข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน  (กลุ่มเป้า
หมาย ๑๐๐ คน)

ด�ำเนินการวันที่ ๒๗ – ๒๘ ม.ค.
กองศิลป
๖๐ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบ วัฒนธรรม
เอือ้ ง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป้าหมาย
๑๐๐ คน จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมจริง
๑๐๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๒.๒๗ เฉลีย่
๔.๖๑ , ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
ร้อยละ ๙๐.๔๓ เฉลีย่ ๔.๕๒   

๑๒๐,๐๐๐

๙๒,๐๘๙

แผ่นดิน

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนทราบรมราชชนนี ๒.เพื่อให้
นักศึกษา และบุคลากรจาก ๙
คณะเกิดความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
และการรู้คุณค่าของป่าไม้และเห็น
ความส�ำคัญของวันรักต้นไม้แห่ง
ชาติ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน)  
จ.สุพรรณบุรี

ด�ำเนินการวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙ ณ กองศิลป
พืน้ ที่ อุทยานสวนหินพุหางนาค
วัฒนธรรม
อ�ำเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป้า
หมาย ๕๐ คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๕๑
คน โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์
ร้อยละ ๙๖.๐๘ เฉลีย่ ๔.๘๐ ,
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ
๙๘.๐๔ เฉลีย่ ๔.๙๐  
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กิจกรรม
หน่วยงาน
ที่

ชื่อโครงการ

การ
ดำ�เนิน
งาน ตาม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของงบ
ประมาณ*
เสนอขอ

เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์

ผลการดำ�เนินงาน

บุคคล/หน่วย
งานที่รับผิด
ชอบ

ใช้จริง

F3A8

มทร.
พระนคร

✓
๑๘.โครงการ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติระดับ
อุดมศึกษา

๑๗๐,๐๐๐ ๑๐๗,๑๒๖.๙๗

แผ่นดิน

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักศึกษามีจิตส�ำนึกและเข้าใจถึง
ความส�ำคัญและประโยชน์ในการ
ศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรู้จักหวงแหน
น�ำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ
สามารถน�ำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน)  
จ.ชลบุรี

ด�ำเนินการวันที่ ๓๐ มิ.ย.-๒ ก.๕. กองศิลป
๖๐  ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พืน้ ที่ วัฒนธรรม
อพ.สธ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป้า
หมาย ๕๕ คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๓๗
คน โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์
ร้อยละ ๙๗.๒๒ เฉลีย่ ๔.๘๖ ,
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ
๙๓.๓๓ เฉลีย่ ๔.๖๗

F3A8

มทร.
พระนคร

๑๙.โครงการ
บ�ำรุงรักษา
ต้นไม้ในแปลง
๙๐๕

✓

๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๕,๗๙๔.๗๖

แผ่นดิน

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการบ�ำรุง
รักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง และ
ได้เห็นความส�ำคัญของป่าไม้ สร้าง
จิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ป่าและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (กลุ่มเป้าหมาย
๕๕ คน)  จ.กาญจนบุรี

ด�ำเนินการวันที่ ๒๕-๒๗ ส.ค. ๖๐ กองศิลป
ณ กองการเกษตรและสหกรณ์
วัฒนธรรม
สนง.ทหารพัฒนา พืน้ ที่ แปลง 905
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป้าหมาย
๕๕ คน ผูเ้ ข้าร่วมจริง ๕๗ คน
โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ ร้อยละ
๙๗.๕๔ เฉลีย่ ๔.๘๘ , ความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ ๙๒.๖๓
เฉลีย่ ๔.๖๓

รวม ๑๙
โครงการ

๑,๗๗๗,๒๐๐ ๑,๖๓๔,๗๔๐

สรุปผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
     มีโครงการทั้งสิ้น   ๑ โครงการ รวมงบประมาณ   
กิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
     มีโครงการทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ รวมงบประมาณ   

  ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวมโครงการทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๒,๑๓๔,๗๔๐ บาท

๑,๖๓๔,๗๔๐ บาท
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การดำ�เนินงาน

และภาพกิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

ชือ่ งานวิจยั : การออกแบบเครือ่ งย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึง่ อัตโนมัติ เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ บุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
๑. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ในภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ผลิตผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมีอยู่หลายระดับในแต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง
ทั้งสีสัน รูปแบบ และการน�ำไปใช้ การทอให้เกิดลวดลายก็มีวิธีการทอแบบต่างๆ  ผู้ทอจึงเรียกชื่อผ้าตามวิธีการทอ เช่น ขิด จก ยก
มัดหมี่ หางกระรอก เกาะหรือล้วง เป็นต้น โดยปกติแล้วในการผลิตผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ผู้ผลิตในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงใช้กี่ทอผ้า
แบบพื้นบ้านหรือกี่พื้นเมือง ส่วนกี่กระตุกจะนิยมใช้ส�ำหรับทอผ้าลายขัดหรือผ้าที่มีส่วนของลายขัดหรือ ลายทอที่ไม่ค่อยซับซ้อน
เนือ่ งจากสามารถทอได้รวดเร็วและอาจมีตลาดรองรับทีด่ กี ว่า การทอผ้าด้วยกีก่ ระตุกนัน้ มีขนั้ ตอนการผลิต โดยเฉพาะขัน้ ตอนการเตรียม
เส้นยืนก่อนทอทีค่ อ่ นข้างซับซ้อน กล่าวคือ ถ้าผูผ้ ลิตใช้เส้นไหมยืนทีฟ่ อก หรือย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเริม่ จากการลงแป้งเส้นไหมยืน
การกระตุกและตากในที่ที่เหมาะสม ด้านกระบวนการย้อมสีหรือเส้นด้ายไหมที่จะใช้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืนจะต้องประกอบไป
ด้วยวัสดุและอุปกรณ์มากมาย เช่น ห่วงย้อมไหมใช้ส�ำหรับใส่ไหมเตรียมลอกกาวและย้อมสี หม้อลอกไหม ใช้ต้มลอกกาวย้อมไหม
ไม้พายสแตนเลสส�ำหรับกลับไหมและต้มน�ำ้ ในหม้อลอกกาวย้อมสี ซึง่ แผ่นพาย กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ไม้พายรวมยาง
50 เซนติเมตร ไม้แขวนห่วงไหมส�ำหรับแขวน ห่วงคล้องไหมและช่วยในการยกไหมขึ้นลงขณะลอกกาว ย้อมสี เตาไฟ ซึ่งให้ความร้อน
ในการต้มลอกกาว ย้อมสีโดยใช้ถ่านหรือฟืน ถุงมือยางสวมใส่เมื่อจับเส้นไหมขณะร้อนหรือมีสารเคมีหรือสี รองเท้าบูทสวมใส่
ขณะลอกกาวย้อมสี และอุปกรณ์อีกมากมาย ที่อยู่ในกระบวนย้อมสี
โครงการวิจัยการออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์หัตถกรรม
พื้นบ้านนาโพธิ์ บุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการยกระดับ คุณภาพผ้าไหมของไทยมิควรเน้นให้ความรู้เพียงเรื่องการทอ
แต่ควรครอบคลุมทุกกระบวนการโดยเฉพาะ กระบวนการย้อมสีเส้นไหม  จึงได้ออกแบบเครือ่ งย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายให้เหมาะสม
กับสภาพการผลิตในชุมชน นับเป็นการพัฒนาที่ มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน นับเป็นความสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติ   นับว่าเป็นการแก้ไขและพัฒนาผ้าไหมไทย แม้จะเป็นการเริ่มต้นแก้ไขและพัฒนาอย่างถูกต้อง
โดยการออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายนี้จะต้องขึ้นอยู่กับด้านข้อมูลที่ได้จาก ผู้ผลิตหรือชุมชนเป็นหลัก เพื่อพัฒนา
คุณภาพผ้าไหมให้เป็นที่ยอมรับของตลาดในอนาคตได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาสีกับสิ่งทอ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมทั้ง งานทางด้านบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๑. เพื่อออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ
๒. เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้น
บ้านนาโพธิ์ บุรีรัมย์
๓. วิธีการด�ำเนินการวิจัย และสถานที่ท�ำการทดลอง/เก็บข้อมูล
๑. ศึกษาข้อมูลภาคสนามใน จังหวัดบุรีรัมย์  ส�ำรวจความต้องการของเครื่องย้อม เส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการทอผ้าไหม 1 กลุ่มเป้าหมาย โดยเข้าศึกษากระบวนการผลิตและร่วมประชุมหารือ
กึ่งความร่วมมือในโครงการ
๒. วิเคราะห์ข้อมูลศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้าย แบบกึ่งอัตโนมัติ ในลักษณะ
แนวความคิดและภาพร่าง 2-3 มิติ
๓. การปรับปรุง การออกแบบเครื่อง เครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบ กึ่งอัตโนมัติต้นแบบ ขนาดเท่าของจริง
๔. สร้างเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ ต้นแบบขนาดเท่าจริง ทดสอบการใช้งานจริง  และปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่พบ
๕. ส่งรายงานความก้าวหน้า   
๖. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบ กึ่งอัตโนมัติ จ�ำนวน ๑ ชุด   
๗. ได้เครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ๑ ชุด
๘. จัดเตรียมวัสดุเส้นด้ายส�ำหรับย้อม แต่ละลายทอพืน้ เมืองและพร้อมอุปกรณ์สบื ตะกอ ร้อยฟันหวี และเก็บตะกอเรียบร้อย  
พร้อมใช้ส�ำหรับ ๑ วิสาหกิจชุมชน
๙. ลงพื้ น ที่ถ ่ายทอดเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ  ส�ำหรับการทอผ้าไหมลายพื้น เมื อ งและ
ลายประยุกต์
๑๐. วิเคราะห์ ทดสอบและประเมินผลการย้อมและการทอ ของ 1 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทอ   
๑๑. สรุปผล/จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์   
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ได้รูปแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ
- ได้ต้นแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ
- ได้สิทธิบัตรเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ
๒. หน่วยงานที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพการทอพรม
- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งทอ
- หัตถกรรมอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมรายย่อยทีส่ นใจเพือ่ นน�ำไปสูก่ ารพัฒนา OTOP ทีใ่ ห้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
๕. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมาย กลุม่ ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน โดยน�ำผลขยายและไปถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจยั สูว่ สิ าหกิจชุมชน 1 กลุม่ ดังนี้
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ อ�ำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำ�ริ ครูของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนัก เรียนรู้ และน้อมนำ�พระราชดำ�ริมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและดำ�เนินชีวิต
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. ฟังประวัติความเป็นมาของโครงการ โดยวิทยากรจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
๒. เข้าชมพืน้ ที่ ณ แปลงทดลอง โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
๓. ฟังบรรยาย เรื่องสิ่งแวดล้อม การบ�ำบัดน�้ำเสียและขยะ
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙
สถานที่ด�ำเนินงาน		
ณ โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
		
งบประมาณที่ได้รับ
๓๕,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๒๓,๕๕๐  บาท
ผลการด�ำเนินงาน		
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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คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการ โครงการตามรอยพระราชดำ�ริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
วัตถุประสงค์ ๑. ให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรต่างๆ เป้าหมาย
๒. เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุป โภคและ/หรือบริ โภคได้
๓. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางขึ้น
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชผัก ผลไม้และสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและน�ำเสนอผลงานนักศึกษา
๔. จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
สถานที่ด�ำเนินงาน		
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๑๑๕,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๑๑๕,๐๐๐  บาท
ผลการด�ำเนินงาน		
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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คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำ�นึกเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ
๒. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ
๓. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกป่าชายเลน
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑.รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โครงการพระราชด�ำริฯและ ทฤษฎีการฟื้นฟูต้นไม้ ความส�ำคัญของการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้โครงการป่าเขาพระยาเดินธง” “การจัดตั้งศูนย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา”
๒. ลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ บริเวณป่าเขาพระยาเดินธงและแบ่งกลุ่ม ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทน
และฟื้นฟูต้นไม้ให้มีความชุ่มชื่น
๓. สรุปผลการท�ำงาน รายละเอียดในการจัดโครงการและรายงานผล ส�ำหรับใช้ประกอบการด�ำเนินงานต่อไป
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙   
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ป่าเขาพระยาเดินธง) ต�ำบลพัฒนานิคม อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๒๕,๒๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๒๕,๒๐๐  บาท
ผลการด�ำเนินงาน		
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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คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อโครงการ โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนองพระราชดำ�ริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
๓. เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๔. เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของเกษตรธรรมชาติ นำ�ไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		 และเรียนรู้การใช้ชีวิตบนความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
๕. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
๖. เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มีน้ำ�ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. บรรยายประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานขาวไทยพวน
๒. ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ วรรณกรรมพื้นบ้าน ฯ
๓. สาธิตและฝึกปฏิบัติการท�ำไข่เค็มใบเตย
๔. บรรยาย “หลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน รูปแบบของปราชญ์ชาวบ้าน”
๕. ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐    
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�ำบลบ้านหนองสาหร่าย อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๖๐,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๕๘,๓๕๐  บาท
ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๕๓ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๖๐ ร้อยละ ๙๒.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๕๘ ร้อยละ ๙๑.๖๐
ภาพกิจกรรม
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คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดำ�เนินงานตามรอยเบื้องยุคลบาท ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
๒. เพื่อกระตุ้นเตือน และปลูกจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย
๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการเสียสละและมีจิตสาธารณะ
๔. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการบำ�เพ็ญประโยชน์
๕. เพื่อสร้างความสำ�พันธ์ที่ดีต่อกันในการทำ�งานเป็นหมู่คณะและสร้างประโยชน์ต่อสังคมชีวิต
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่สร้างขึ้นด้วยตัวมันเอง มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๒. บรรยายลักษณะของต้นไม้ที่จะน�ำลงไปปลูกในแปลง
๓. ลงพื้นที่จริงกับการปลูกต้นไม้
๔. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาของรัชกาลที่ ๙
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๐       
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ  ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๖๒,๕๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๕๖,๘๗๐  บาท
ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๖๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๕ ร้อยละ ๙๗.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐   
ภาพกิจกรรม
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติโครงการพระราชดำ�ริ
วัตถุประสงค์ ๑. เพือ่ สนองพระราชดำ�ริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
๒. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ไว้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และ
		 สถานที่ท่องเที่ยว
๓. เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำ� ตลอดจนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ ที่เกื้อหนุนระบบนิเวศที่มีอยู่
		 คงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
๔. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. ศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์ ช่วย
เหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จาการขาดแคลนที่มาหากิน ผลผลิตได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวและประวัติความเป็นมาของโครงการ
หุบกะพง ซึ่งมีการบันทึกจากพระราชกระแสนั้น มีอยู่ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานสัมภาษณ์แก่เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(กปร.) และคณะผู้บริหาร กปร. เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระต�ำหนักจิตรดารโหฐาน เกี่ยวข้องกับที่มาของ  "หุบกะพง"
๒. ศึกษาดูงาน ณ อาคารสาธิตผลิตภัณฑ์และศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก “ป่านศรนารายณ์” ซึ่งเป็นสินค้าของขวัญ
และการสาธิตในการท�ำยาสระผมและสบู่ของชาวบ้านในพื้นที่
๓. ได้มีการส�ำรวจแปลงในการซ่อมแซมต้นไม้ที่ปลูกไว้ในปีก่อน และร่วมกันก�ำจัดวัชพืชใน   แปลงปลูก
๔. ตัดแต่งต้นไม้ และมีการซ่อมแซมต้นไม้ ปลูกทดแทนต้นที่ตาย ผูกเชือกกับต้นไม้ พร้อมใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้
๕. ศึกษาธรรมชาติ ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล ต�ำบลเขาใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ ตั้งขึ้นเพื่อสนอง
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการ แบ่งเป็น ๔ ระยะ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ , กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ , พฤษภาคม ๒๕๖๐
และ สิงหาคม ๒๕๖๐         
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ  ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๖๒,๕๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๕๖,๘๗๐  บาท
ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๖๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๕ ร้อยละ ๙๗.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐   
ภาพกิจกรรม
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คณะศิลปศาสตร์
ชื่อโครงการ โครงการศิลปศาสตร์ร่วมสนองพระราชดำ�ริ สร้างจิตสำ�นึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
		 มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๒ พรรษา ในปี ๒๕๖๐
๒. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกความรับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเป็นคนดี
		 เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำ�ไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการฟังการบรรยายความรู้และขั้นตอนวิธีการปลูกปะการัง
๒. ลงพื้นที่ปลูกปะการัง ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐           
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอนุรักษ์  ต�ำบลแสมสาร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๗๕,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๗๕,๐๐๐  บาท
ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ๓๕ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๔๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๘ ร้อยละ ๙๕.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๗๘ ร้อยละ ๙๗.๖๐
ภาพกิจกรรม
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อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนองพระราชดำ�ริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาบำ�เพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบนิเวศน์ป่า และขยายพันธุกรรมพืช
๔. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเกิดระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น
๕. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. รับฟังบรรยายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประวัติความเป็นมาพื้นที่ของชุมชนบ้านใหม่
จังหวัดนนทบุรี การศึกษาเรียนรู้การท�ำเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จากวิทยากรของ อบต.
และชาวบ้าน ต�ำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี
๒. รับฟังบรรยายศิลปวัฒนธรรมเครือ่ งปัน่ ดินเผา ประวัตคิ วามเป็นมาเครือ่ งปัน่ ดินเผาชาวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วิธีการท�ำเครื่องปั่นดินเผา และเทคนิคการท�ำลวดลาย รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั่นดินเผา นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคน
ได้ลงมือปั่นเครื่องปั่นดินเผาด้วยตนเอง และน�ำกลับบ้านมาเป็นของที่ระลึกอีกด้วย
๓. มีการประชุมสรุปความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบตั ติ ลอดวันทีผ่ า่ นมาว่านักศึกษานัน้ จะน�ำความรู้
ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างและน�ำความรูท้ มี่ ไี ปประยุคสร้างสรรค์หรือพัฒนางานรวมถึงการอนุรกั ษ์อย่างไรบ้าง
๔. รับฟังบรรยายเรื่อง พืชพรรณไม้ และปลูกต้นไม้ จังหวัดนนทบุรี การอนุรักษ์ พืชพรรณไม้ ของชุมชนเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี การขยายเพาะพันธุไ์ ม้และการปลูกต้นไม้ การเก็บและน�ำผลผลิตมา    แปรรูป การป้องกันปัญหาน�ำ้ เค็ม เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก
หลังจากนั้นนักศึกษาจึงได้ลงมือร่วมกันปลูกพืชเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกาะเกล็ด จังหวัดนนทบุรี
๕. รับฟังบรรยายเรือ่ ง ศิลปวัฒนธรรมผ้าบาติกประวัตคิ วามเป็นมาศิลปวัฒนธรรมผ้าบาติก เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วิธีและขั้นตอนการท�ำผ้าบาติก การออกแบบลวดลายผ้าบาติก การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ้าบาติกให้ยั่งยืน นอกจากนั้นนักศึกษายังได้
ลงมือท�ำผ้าบาติกและน�ำกลับบ้านเพื่อเป็นของที่ระลึกอีกด้วย
๖. นอกจาการศึกษาดูงาน และเรียนรูล้ งมือปฏิบตั แิ ล้ว นักศึกษาได้ลงร่วมกันเก็บหน่อกะลาซึง่ เป็นพืชพรรณไม้ทมี่ ชี อื่ เสียง
ของชาวเกาะเกล็ด มาท�ำการแปลรูปเป็นอาหาร และลงมือท�ำพวงมะโหด เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและ
เห็นความส�ำคัญช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป
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ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
สถานที่ด�ำเนินงาน
แหล่งงบประมาณ		
ผลการด�ำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐              
ณ ต�ำบลสามเรือน อ�ำเภอบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ         ๖๕,๐๐๐       บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๖๔,๘๒๙.๖๕   บาท
กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๔๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๖๒ ร้อยละ ๙๒.๕๐  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๘๘ ร้อยละ ๙๗.๕๐   

63

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของทางคณะได้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการอนุรักษ์และ
		 ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและเป็นการสนองพระราชดำ�ริและพระราโชวาท
		 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำ�นึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะ
		 ในการอนุรักษ์พืชพรรณที่เกิดขึ้นด้วยความรัก ความหวงแหน และกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติโดยสามารถนำ�มาประยุกต์สร้างสรรค์
		 กับงานออกแบบกับวิชาสาขาที่เรียนได้ และได้ศึกษาดูงานออกแบบอาคารสาธารณะ
		 เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมได้
๕. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชดินทรายจากวิทยากรจากโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพฯ
๒. ลงพืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรมส�ำรวจพันธุกรรมพืชพืน้ ท้องถิน่ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมปลูกป่า
รักษาพันธุกรรมพืชฯ กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                  
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ�ำเภอประทิว จังหวัดชุมพร  
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๑๐๐,๐๐๐   บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
  ๙๙,๓๕๐   บาท
ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๘๗ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๒ ร้อยละ ๙๖.๕๐  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๗๙ ร้อยละ ๙๕.๘๖  
ภาพกิจกรรม
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กองศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ"
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี
๒. เพือ่ ให้นกั ศึกษา และบุคลากรจาก ๙ คณะเกิดความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการรูค้ ณ
ุ ค่าของป่าไม้
		 และเห็นความสำ�คัญของวันรักต้นไม้แห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. นักศึกษารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้พุหางนาค จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
เจ้าหน้าที่รักษาพื้นที่อุทยานพุหางนาค
๒. นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และเก็บข้อมูลพืชพรรณชนิดต่างๆ และได้เห็นสภาพพื้นที่จริงของป่าไม้
๓. น�ำความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอน ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
และสามารถเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลได้  
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙                    
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ      ๑๒๐,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๙๒,๐๘๙  บาท
ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๕๑ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๙๐ ร้อยละ ๙๘.๐๔  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๘๐ ร้อยละ ๙๖.๐๘  
ภาพกิจกรรม
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กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษามีจิตสำ�นึก
และเข้าใจถึงความสำ�คัญและประโยชน์ในการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรู้จัก
หวงแหน นำ�ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถนำ�ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ จังหวัดชลบุรี
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา กายภาพวิทยา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ตัง้ แต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล โดยวิทยากรจาก อพ.สธ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,และเจ้าหน้าทีส่ วนสัตว์เปิดเขาเขียว   
๒. ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานและท�ำกิจกรรมกลุม่ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ณ แหล่งศึกษาธรรมชาติพนื้ ทีส่ วนสัตว์เปิดเขาเขียว  
๓. น�ำข้อมูลที่ได้มาสรุปในภาพรวมและน�ำเสนอด้วยการ Present ผลงานที่นักศึกษาได้จัดท�ำเป็น Powerpoint  
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่  ๓ มิถุนายน - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐                    
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ พื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๑๗๐,๐๐๐      บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๑๐๗,๑๒๖.๙๗  บาท
ผลการด�ำเนินงาน
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

ชื่อโครงการ โครงการบำ�รุงรักษาต้นไม้ในแปลง ๙๐๕
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่
ในการบำ�รุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง และได้เห็นความสำ�คัญของป่าไม้ สร้างจิตสำ�นึก
ในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
๑. รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา กายภาพวิทยา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล โดยวิทยากร อพ.สธ. ปราชญ์ชาวบ้าน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๒. ศึกษาดูงาน ณ แหล่งศึกษาธรรมชาติพื้นที่สนองพระราชด�ำริ ลงพื้นที่ส�ำรวจเก็บข้อมูลพืชพรรณ
และปลูกป่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงเพิ่มเติมส่วนที่เสียหายไป
๓. จัดท�ำฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ต้นไม้ทุกชนิดในแปลง ๙๐๕
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
วันที่  ๒๕- ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐                      
สถานที่ด�ำเนินงาน
ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ สนง.ทหารพัฒนา พื้นที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งงบประมาณ		
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๑๓๐,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๑๒๕,๗๙๔.๗๖  บาท
ผลการด�ำเนินงาน
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

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมศึกษา
ดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ ๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง
		 (Activity Based Learning) ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
		 และในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
๒. นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมนำ�พระราชดำ�ริและหลักการทรงงาน
		 ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้อง
		 สามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
สถานที่ด�ำเนินงาน
แหล่งงบประมาณ		
ผลการด�ำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

68

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙                      
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๕๔,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๕๒,๔๓๐  บาท
กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๑๐๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๗๙ ร้อยละ ๙๕.๘๒  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๗๒ ร้อยละ ๙๔.๔๓     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย
วัตถุประสงค์ ๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง
		 (Activity Based Learning) ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
		 และในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
๒. นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมนำ�พระราชดำ�ริและหลักการทรงงาน
		 ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการเป็นอยู่อย่างพอเพียงไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้อง
		 สามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
สถานที่ด�ำเนินงาน
แหล่งงบประมาณ		
ผลการด�ำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐                            
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ
๑๙๖,๐๐๐  บาท
งบประมาณที่ใช้จริง
๑๘๙,๔๑๐  บาท
กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๑๐๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๒ ร้อยละ ๙๐.๔๓  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๖๑ ร้อยละ ๙๒.๒๗        
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประมวลภาพการประชุม

คณะกรรมการ-คณะทำ
�
งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการดำ
�
เนิ
น
งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพการประชุม

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำ�นักงานอธิการบดี
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะทำ
�
งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาพการประชุม

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทำ
�
งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
ภาพการประชุม

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะทำ
�
งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพการประชุม

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทำ
�
งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาพการประชุม

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ สำ�นักวิทยบริการฯ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะผู้จัดทำ�
ผลการดำ�เนินงาน และข้อมูลการดำ�เนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทรพ.)
ผู้อำ�นวยการกองศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง

ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ กองศิลปวัฒนธรรม
นายถาวร  อ่อนละออ
ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง
นายถาวร  อ่อนละออ
นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง
นายศิริวัฒน์  สายสุนทร

หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิสูจน์อักษร
เรียบเรียง/ประสานงาน
ภาพถ่าย
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

79

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

80

กองศิลปวัฒนธรรม

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ตอ ๖๖๒๗, ๖๒๓๗
Youtube : /rmutpculdiv
facebook : /rmutpculdiv
website : http://cul.offpre.rmutp.ac.th
E-mail : acd@rmutp.ac.th

