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 ตัวอย่างผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

ด ำเนินงำนโดยกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

 การสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัดของกองบัญชาการต ารวจตตระเวน
ชายแดน 

 สนับสนุนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในสังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนแต่ละ
ภูมิภำค ให้เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สนับสนุนกำรด ำเนินงำน ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ 
ร่วมท่ีรับผิดชอบท้ังส่วนท้องถิ่น และภูมิภำค นักเรียน ประชำชน และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ยกตัวอย่ำง เช่น ร.ร.ตชด.บ้ำนวังชมภู สังกัด กก. ตชด.  24 ด ำเนินกำรก ำหนดพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ของ
โรงเรียนเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เข้ำสู่กระบวนกำรเรี ยนรู้ในงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน นักเรียนส ำรวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นท่ีของโรงเรียน 
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การจัดท าทะเบียนพรรณไม้ ป้ายชื่อสมบูรณ์ในพื้นที่ของโรงเรียน 
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ด ำเนินงำนโดยองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

 จัดนิทรรศการในคาราวานวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
 รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศกำร กิจกรรมในคำรำวำนวิทยำศำสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 

จัดเตรียมนิทรรศกำร “Taxidermy คืนชีวิตให้ซำกสัตว์” เพื่อน ำไปจัดแสดงในงำน “คำรำวำน
วิทยำศำสตร์ไทย – สปป.ลำว” ครั้งท่ี 1  วันท่ี 31 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2558  ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) 
 

 

  
 

ภาพบรรยากาศงานคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว” 
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 การให้ค าปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 มหำวิทยำลัย/โรงเรียน/อบต./อบจ. 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2558 อพวช. ได้ให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพนักเรียน นิสิต
นักศึกษำ ได้แก่ 

 นักศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 นักศึกษำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร 
 อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 
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ด ำเนินงำนโดยกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 

 การด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) การด าเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟพูัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ า
ในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี 

ผลการด าเนินงาน 
 กรมทร ัพยำกรน้ ำบำดำล ดำเน ินกำรจ ัดท ำโครงกำรพ ัฒนำแหล ่งน้ ำบำดำล เพ ื่อสน ับสน ุน
โครงกำรอน ุร ักษ ์พ ันธุกรรมพ ืชอ ันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด ็จพระเทพร ัตนรำชส ุดำฯ สยำม
บรมรำชก ุมำรี โครงกำรอน ุร ักษ ์สวนท ุเร ียนนนท์ สวนสมเด ็จพระศร ีนคร ินทร์ นนทบ ุรี โดยดำเน ินกำร
เจำะบ ่อน้ ำบำดำล จำนวน 1 บ ่อ ผลกำรเจำะบ ่อน้ ำบำดำล ม ีควำมล ึก 295 เมตร พัฒนำบ ่อท่ีม ีควำม
ล ึก 292 เมตร ระด ับน้ ำปกติ 19.20 เมตร ปร ิมำณน้ ำ 37.89 ล ูกบำศก ์เมตรต ่อช ั่วโมง ระยะน้ ำลด 
4.82 เมตร 

   
 

 
รูปการด าเนินงานการเจาะบ่อน้ าบาดาล  



1722 

 
ด ำเนินงำนโดยกรมประมง 

 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง
การเลี้ยงสัตว์น้ าและให้ค าแนะน าเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัดกำญจนบุรีมีผลกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำร
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรเล้ียงสัตว์น้ ำและให้ค ำแนะน ำเกษตรกรแผนกำร
ด ำเนินงำน จ ำนวน 78 รำย ซึ่งได้ผลตรงตำมเป้ำหมำย 

 
 

 
ภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

โดยส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
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ด ำเนินงำนโดยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

 โครงการ “อบรมเยาวชนรักษ์ช้างไทย” 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 2. เพื่อให้เยำวชนไทยได้ริเริ่มสร้ำงสรรค์แนวควำมคิดใหม่ๆ ในด้ำนกำรอนุรักษ์ช้ำงไทย 
 3. เพื่อปลูกฝังให้เยำวชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ช้ำงไทย และส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบกับช้ำง และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรคิดในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมี
คุณภำพ 
 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยำวชนมีโอกำสได้น ำเสนอควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีแตกต่ำง (คิด
นอกกรอบ) และหลำกหลำย จำกกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด 
 6. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียน-เรียนรู้ กำรประสำนงำนและเทคนิคกำรท ำงำนร่วมกัน 
ผลการด าเนินงาน  
 ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร “อบรมเยำวชนรักษ์ช้ำงไทย” โดยมีกำรด ำเนินงำนท้ังหมด 5 รุ่น 
จ ำนวน 500 คน โดยแต่ละรุ่นใช้เวลำ 3 วัน 2 คืน ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและปลูกฝังให้เยำวชนเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์ช้ำงไทยและบริบำลช้ำง รวมถึงกำรรักษำผืนป่ำ รักประเทศไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งจัดขึ้น ณ สถำบันคชบำลแห่งชำติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ จังหวัดล ำปำง ระหว่ำง
วันท่ี 11 – 25 ธันวำคม 2557  

 
ภาพแสดง กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ “เยาวชนรักษ์ช้างไทย” 
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 โครงการ “อบรมเยาวชนอาสาสมัครในชุมชนในสวนป่าของ อ.อ.ป.”  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 2. เพื่อให้ได้เยำวชนในชุมชนของสวนป่ำของ อ.อ.ป. มีจิตรอำสำ เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
ในกำรด ำเนินงำนของสวนป่ำ 
 3. เพื่อปลูกฝังให้เยำวชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในพื้นท่ีสวนป่ำของ อ.อ.ป. มุ่งเน้นควำมส ำคัญใน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรคิดในกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน  
 ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร “อบรมเยำวชนอำสำสมัครในชุมชนในสวนป่ำของ อ.อ.ป.” โดยกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับ อ.อ.ป. ภำคทุกภำค จ ำนวน 15 รุ่น ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
1,334 คน โดยมีเยำวชนจำกโรงเรียนโดยรอบสวนป่ำเข้ำร่วมโครงกำร มีท้ังหมด 14 สวนป่ำ ดังนี้ 

1. สวนป่ำเขำกระยำง จ.พิษณุโลก จ ำนวน 2 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 24 – 28 พฤศจิกำยน 2557 มี
เยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 173 คน จำกโรงเรียนวิทยสัมพันธ์, โรงเรียนเกษตรสุขรำษฎร์บ ำรุง, 
โรงเรียนบ้ำนหนองหิน และโรงเรียนบ้ำนแยง 

2. สวนป่ำแม่สิน – แม่สูง จังหวัดแพร่ จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 25-26 พฤศจิกำยน 2557 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 92 คน จำกโรงเรียนบ้ำนนำพูน และโรงเรียนนำปลำกั้ง 

3. สวนป่ำแม่ทรำยค ำ จังหวัดล ำปำง จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 28-29 พฤศจิกำยน 2557 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 80 คน จำกโรงเรียนกิ่วลมวิทยำ, โรงเรียนกิ่วลม 1 และโรงเรียนกิ่วลม 
3 

4. สวนป่ำดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 1-2 ธันวำคม 2557 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 90 คน จำกโรงเรียนบ้ำนกองลอย และโรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 

5. สวนป่ำแม่ละเมำ จังหวัดตำก จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 8-9 ธันวำคม 2557 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 83 คน จำกโรงเรียนด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 61 (บ้ำน
ห้วยยะอู) 

6. สวนป่ำเกริงกระเวีย จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 8-9 ธันวำคม 2557 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 82 คน จำกโรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ 

7. สวนป่ำมิตรภำพ จ.สระบุรี จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 18-19 ธันวำคม 2557 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 82 คน จำกโรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ 

8. สวนป่ำสระแก้ว จ.สระแก้ว จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 16-17 ธันวำคม 2557 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 84 คน จำกโรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 6 
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9. สวนป่ำหลังสวน จ.ชุมพร จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 5-6 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชนเข้ำร่วม

โครงกำร จ ำนวน 100 คน มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรท้ังหมด 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหำด
ส ำรำญ, โรงเรียนบ้ำนสวนจันทร์, โรงเรียนบ้ำนพระรักษ์รำษฎร์บ ำรุง, โรงเรียนเมืองหลังสวน, โรงเรียน
สวนศรีวิทยำ, โรงเรียนสวีวิทยำ, โรงเรียนบ้ำนในกริม, ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัยนอกระบบอ ำเภอหลัง
สวน, วิทยำลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, วิทยำลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหำรธุรกิจ, โรงเรียนบ้ำนเขำแงน, 
โรงเรียนประชำบุษยวิทย์, โรงเรียนบ้ำนท่ำแพรำษฎร์พัฒนำ, โรงเรียนบ้ำนคลองระ, โรงเรียนทุ่งตะโก
วิทยำ, โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ, โรงเรียนบ้ำนทับวัง, วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร, 
วิทยำลัยกำรอำชีพหลังสวน, โรงเรียนละแมวิทยำ และโรงเรียนสมุหเขตตำรำม 

10. สวนป่ำวังวิเศษ จ.ตรัง จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 18-19 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 80 คน จำกโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

11. สวนป่ำสลุย – ท่ำแซะ จ.ชุมพร จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 18-19 กรกฎำคม 2558 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 80 คน จำกโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 20 

12. สวนป่ำกำฬสินธุ์ จ.กำฬสินธุ์ จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 22-23 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 80 คน จำกโรงเรียนหนองแวงเหนือ 

13. สวนป่ำดงชี จ.อุบลรำชธำนี จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 25-26 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 100 คน จำกโรงเรียนสร้ำงถ่อสำมัคคี และโรงเรียนชุมชนดินเชียงโทร้งแร้ง 

14. สวนป่ำมุกดำหำร จ.มุกดำหำร จ ำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันท่ี 18 -19 มิถุนำยน 2558 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร 115 คน จำกโรงเรียนค ำป่ำสรรพวิทย์ 

 
ภาพแสดง กิจกรรมอบรมเยาวชนอาสาสมัครในชุมชนในสวนป่าของ อ.อ.ป. รุ่นที่ 2  

ณ สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก รุ่น 1  
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 ฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
 วันท่ี 5 – 7 ธันวำคม 2557 เครือข่ำย C- อพ.สธ. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ได้จัด
ฝึกอบรมเทคนิคกำรวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์เบื้องต้น เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรวำดภำพ
ทำงวิทยำศำสตร์ และเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม ณ ห้อง 306 เทคโนธำนี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย ครู 
นักเรียน โรงเรียนในเขตภำค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง จ ำนวน 22 คน 
 

  

  
 

ภาพผลงานผู้เข้าอบรม (บางส่วน) 
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บรรยากาศการอบรม 
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บรรยากาศการอบรม 
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 ฝึกอบรมพฤกษศาสตร์เบื้องต้น 

วันท่ี 25 – 27 มีนำคม 2557 เครือข่ำย C- อพ.สธ. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ได้จัด
อบรมพฤกษศำสตร์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ทำงด้ำนพืชและกำรใช้
ประโยชน์จำกพืช ระหว่ำงบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพฤกษศำสตร์และผู้เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น  ณ 
ห้อง 214 เทคโนธำนี และห้อง F2203-F2204 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย ครู นักเรียน โรงเรียนในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง จ ำนวน 50 คน 
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 การจัดท าเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.- มทส. (ได้ขออนุญาตเปิดใช้แล้ว) 

http://rspg.sut.ac.th/ 
 

  

http://rspg.sut.ac.th/
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ด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการใช้สมุนไพร 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนเกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้สมุนไพร และเพื่อให้เยำวชน
ตระหนักถึงประโยชน์ของสมุนไพรและสำมำรถใช้สมุนไพรได้ถูกวิธี โดยด ำเนินกำรในพื้นท่ีเป้ำหมำยคือ
ชุมชนบริเวณสวนสมุนไพรคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ บ้ำนคลองสำมสิบ ต ำบล
ทองหลำง อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ผู้สูงอำยุ เกษตรกร ผู้สนใจในพื้นท่ี
ใกล้เคียงสวนสมุนไพร และนักเรียนในจังหวัดนครนำยก  
 กำรจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมคือ 
 1. กิจกรรมอบรมในเชิงแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องกำรท ำยำดมสมุนไพรจำกพิกัดเกสรทั้งห้ำ 
 2. จัดท ำส่ือได้แก่ 
  2.1 โปสเตอร์ชุด “ยำดีมีใกล้ตัว มำใช้สมุนไพรกัน” 
  2.2 หนังสือเรื่อง “มำใช้สมุนไพรกัน” 
  2.3 หนังสือเรื่อง “ยำดมจำกสมุนไพรจำกเกสรทั้งห้ำ” 
 
กิจกรรมอบรมในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการท ายาดมสมุนไพรจากพิกัดเกสรท้ังห้า 
ได้ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2558 ผู้เข้ำอบรมเป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ จำกชุมชนคลอง
สำมสิบ ต ำบลทองหลำง อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 57 คน ในกำรจัด
อบรมได้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้สมุนไพรระหว่ำงกลุ่มผู้เข้ำอบรม ผลกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ท ำให้คณะท ำงำนได้เรียนรู้กำรใช้สมุนไพรของคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น (เช่น ใช้ส้มป่อยอำบน้ ำหลัง
คลอด จะช่วยให้แข็งแรง) และผู้เข้ำอบรมเข้ำใจวิธีกำรใช้สมุนไพรได้ถูกต้องมำกขึ้น (เช่นกำรใช้ว่ำนหำง
จระเข้ จะต้องล้ำงยำงออกก่อน) ในส่วนของกำรท ำยำดมจำกสมุนไพร ผู้เข้ำอบรมทุกคนได้ลงมือท ำยำ
ดมจำกสมุนไพร และได้เรียนรู้วิธีกำรจัดหำวัตถุดิบ กำรคิดต้นทุน และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ให้มี
สภำพดี  

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2558 ผู้เข้ำอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้ำนคลองสำมสิบ ต ำบล
ทองหลำง อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จ ำนวน 34 คน ในกำรจัดอบรมได้จัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน 
คือ 1) เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและกำรใช้ประโยชน์ โดยจัดเป็นเกมให้ค้นหำสมุนไพร และ ศึกษำกำรใช้
ประโยชน์ 2) ท ำยำดมจำกสมุนไพร ซึ่งทุกคนได้ลงมือท ำยำดมจำกสมุนไพร และได้เรียนรู้สรรพคุณของ
สมุนไพรแต่ละชนิด ในต ำรับยำดม 
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จัดท าสื่อ 
 1. โปสเตอร์ชุด “ยำดีมีใกล้ตัว มำใช้สมุนไพรกัน” แนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแล
สุขภำพในเบ้ืองต้น แสดงไว้ที่สวนสมุนไพร และมอบให้ชุมชน และโรงเรียน 
 2. หนังสือเรื่อง “มำใช้สมุนไพรกัน” เป็นหนังสือขนำด A5 จ ำนวน 30 หน้ำ และมี
ภำพประกอบ เพื่อใช้เป็นส่ือในกำรส่งเสริมให้ประชำชนท่ัวไป หันมำใช้สมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพ
เบื้องต้น โดยสมุนไพรท่ีน ำเสนอเป็นสมุนไพรท่ีใช้ในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุข
แนะน ำให้ประชำชนท่ัวไปใช้ดูแลสุขภำพ เนื่องจำกเป็นสมุนไพรท่ีปลูกได้ในท้องถิ่นและใช้ได้อย่ำง
ปลอดภัยหำกใช้ตำมค ำแนะน ำท่ีก ำหนด 
 3. หนังสือเรื่อง “ยำดมจำกสมุนไพรจำกเกสรท้ังห้ำ” เป็นหนังสือขนำด A5 จ ำนวน 16 หน้ำ 
และมีภำพประกอบ โดยกล่ำวถึงกำรจัดกลุ่มสมุนไพรท่ีเรียกว่ำพิกัดเกสรทั้งห้ำ ซึ่งประกอบด้วยดอกมะลิ 
ดอกพิกุล ดอกบุนนำค ดอกสำรภี และเกสรบัวหลวง และสรรพคุณสมุนไพรในต ำรับดังกล่ำว นอกจำกนี้
ได้อธิบำยวิธีกำรท ำยำดม กำรเตรียมวัตถุดิบ กำรจัดหำวัตถุดิบ กำรค ำนวณต้นทุน ตลอดจนข้อควรระวัง
ในกำรใช้ยำดม 
 

 
 กิจกรรมกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสม กำรท ำยำดมสมุนไพรจำกพิกัดเกสรทั้งห้ำ 

ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ บ้ำนคลอง 30 ต ำบลทองหลำง 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก  วันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2558 

 



1735 

 
 
 
 

 
 

กิจกรรมกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสม กำรท ำยำดมสมุนไพรจำกพิกัดเกสรทั้งห้ำ 
ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บ้ำนคลอง 30 ต ำบลทองหลำง อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

วันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2558 
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โปสเตอร์ชุด “ยาดีมีใกล้ตัว มาใช้สมุนไพรกัน” 
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หนังสือเร่ือง “มาใช้สมุนไพรกัน” 

 
 

หนังสือเร่ือง “ยาดมจากสมุนไพรจากเกสรทั้งห้า” 
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 กิจกรรมสืบสานงานนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จังหวัดตาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรส ำรวจ จัดกำร ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น 
2. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับเยำวชนในพื้นท่ี 
3. เพื่อสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนรุักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (อพ.สธ.-มศว) 

เป้าหมาย 
 เรียนรู้หลักกำรส ำรวจและจ ำแนกชนิดพืชอย่ำงง่ำยโดยใช้ฐำนเรียนรู้ในท้องถิ่น  รวมท้ังเรียนรู้
หลักกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงคุณค่ำ  และช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชในชุมชนของตนเองให้คงอยู่ตลอดไป 
ที่มาของโครงการ  

 จังหวัดตำกเป็นจังหวัดท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ท่ีมีชนพื้นเมืองหลำกหลำย
กลุ่ม นอกจำกนี้ยังเป็นจังหวัดท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม้ โดยมีพื้นท่ีป่ำไม้ป่ำไม้อยู่
ประมำณร้อยละ 70 ของพื้นท่ีจังหวัด ซึ่งอยู่ในภำวะเส่ียงท่ีจะถูกท ำลำยหรือเส่ือมโทรมลงเรื่อยๆ 
โครงกำรบริกำรวิชำกำร วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงต้องกำรสืบสำนต่อ
พระรำชปณิธำนในด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ในโครงกำรกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีต้องกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชไม่ให้สูญหำยไปจำกประเทศไทย โดยกำรส ำรวจพันธุ์พืชในพื้นท่ี และให้ควำมรู้ และปลูก
จิตส ำนึกแก่เยำวชน และประชำชนในพื้นท่ีด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ และทรัพยำกรพันธุกรรมพืช ผ่ำนกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ผลการด าเนินโครงการ 

จัดอบรมเรื่องระบบนิเวศป่ำไม้ กำรฟื้นฟูป่ำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดยเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ โดยฝึกกำรเก็บตัวอย่ำงพรรณและหัดจ ำแนกพรรณไม้ในพื้นท่ี 
และกำรจัดท ำแผนท่ีต้นไม้ โดยมีผู้เข้ำร่วม คือนักเรียน และครูจำกโรงเรียนเทศบำลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี และโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม จ ำนวน 93 คน และ
ชำวบ้ำนในชุมชนแม่กื้ดหลวงจ ำนวน  70  คน รวมท้ังส้ิน 163 คน โดยมีคณำจำรย์จำกวิทยำลัยโพธิ
วิชชำลัย เป็นวิทยำกรบรรยำย นอกจำกนี้ยังจัดท ำจัดท ำป้ำยพรรณไม้ เพื่อใช้ในป่ำชุมชนแม่กื้ดหลวง 
 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการที่ให้บริการวิชาการ  

1. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรส ำรวจ และอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพในท้องถิ่น  
2. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมโดยเทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศ  
3. ฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชป่ำไม้ในป่ำชุมชนบ้ำนแม่กื้ดหลวง และวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มศว ตำก 
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กิจกรรมสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชจังหวัดตาก  

ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด จ.ตาก 

 

  
ลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยายเร่ืองการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ 
โดยอาจารย์ศศิธร โคสุวรรณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
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บรรยายเร่ืองทรัพยากรป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้และการฟื้นฟูป่า 
โดยอาจารย์ ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายการจ าแนกพรรณไม้ 
 



1741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงส ารวจ เก็บตัวอย่างพรรณพืช เก็บเมล็ดพันธุ์ และฝึกการเพาะกล้าไม้เบื้องต้น 
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ลงส ารวจ เก็บตัวอย่างพรรณพืช เก็บเมล็ดพันธุ์ และฝึกการเพาะกล้าไม้เบื้องต้น 
 

 
ภาพรวม 



1743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดฐานเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านแม่ก้ืดหลวง บรรยายการวิจัยเพื่อการดูแลป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

 โครงการบูรณาการร่วมกับท้องถ่ิน หมู่บ้าน ชุมชนในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช และฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน  (การบรรยายแนวทางสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ส าหรับ อบต. เทศบาล 
และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์) 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ตำมพันธกิจหลักของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ข้อท่ี 4 ท ำนุบ ำรุงรักษำศิลปะและวัฒนธรรม สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยด ำเนินงำนตำมแผน
แม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้ำ (ตุลำคม 2554 - กันยำยน 2559) มีกรอบกำรด ำเนินงำน 3 กรอบ 
ได้แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร กรอบกำรใช้ประโยชน์ และกรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก โดยเน้นในฐำน
ทรัพยำกร 3 ฐำน คือ ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิ เศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 นอกจำกนี้ในแผนแม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้ำ (ตุลำคม 2554 - กันยำยน 2559) 
มีวัตถุประสงค์ส ำคัญคือ เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ น ำพืชท่ีได้
ส ำรวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชท่ีมีอยู่เดิมและหำยำกใกล้สูญพันธุ์ และจัดท ำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
รวมท้ังทรัพยำกรอื่น ๆ ได้แก่ ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนในเรื่องของฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น และด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน มุ่งเน้นสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่เยำวชนและนักเรียนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำของประเทศไทย และร่วมบูรณำกำรกับชุมชนในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกร ท้องถิ่น ทำง
โครงกำร อพ.สธ. จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญของชุมชนในท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำล ท่ี
มีศักยภำพในกำรร่วมสนองพระรำชด ำริด้ำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้ำงสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ำยระดับต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ พัฒนำทรัพยำกร ทำงโครงกำร อพ.สธ. 
ร่วมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. ส ำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ข้ึน เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจในแนว
ทำงกำรสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. และเพื่อให้เกิดเครือข่ำยกำรประสำนงำนท่ีดีในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสนองพระรำชด ำริโครงกำร อพ.สธ. ส ำหรับ อบต. เทศบำล และโรงเรียน จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
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 2. เพื่อให้หน่วยงำนท่ีจะร่วมสนองพระรำชด ำริ รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
อพ.สธ. 
 3. เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนท้องถิน่และโรงเรียนภำยในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิด
เครือข่ำยท่ีดีในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดท ำโครงกำรฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงกำรฯ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงำนท่ีจะร่วมสนองพระรำชด ำริ รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ. 
 2. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระดับต่ำง ๆ ในท้องถิ่น โรงเรียน มหำวิทยำลัย ในกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 วันศุกร์ที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2557 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกเทศมนตรีในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. ผู้อ ำนวยกำร ครู อำจำรย์ของโรงเรียนภำยในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เห็นควำมส ำคัญของชุมชนใน
ท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำล ท่ีมีศักยภำพในกำรร่วมสนองพระรำชด ำริด้ำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้ำงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยระดับต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์ พัฒนำทรัพยำกร ทำงโครงกำร อพ.สธ. ร่วมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดกำร
บรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล และโรงเรียน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. และเพื่อให้
เกิดเครือข่ำยกำรประสำนงำนท่ีดีในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
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 จำกกำรจัดกิจกรรมในหัวข้อกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. ส ำหรับ อบต. 
เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุมพิชัยนที 
(กรอ.) ช้ัน 4 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (ICIT) มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมครั้งนั้นจ ำนวน 157 คน ซึ่งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยกเทศมนตรี ผู้บริหำร และ
ครู อำจำรย์ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แก่ อ ำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอพิชัย อ ำเภอลับแล และอ ำเภอทองแสนขัน ผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับดี
มำก  
 ส ำหรับครั้งนี้เป็นกำรจัดในพื้นท่ีของ สพป. เขต 2 เพื่อควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร
บรรยำย ครอบคลุมพื้นท่ีของอ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอฟำกท่ำ อ ำเภอน้ ำปำด และอ ำเภอบ้ำนโคก โดยจัด
ขึ้นในวันท่ี 10 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป. เขต 2 อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 1. การเตรียมงาน 

กำรเตรียมงำนจัดกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. ส ำหรับ อบต. เทศบำล และ
โรงเรียน มีกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้อ ำนวยกำร สพป. เขต 2 และมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรบรรยำย
ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบ  
  1.1 กำรประสำนงำน  
   กำรประสำนงำนกำรจัดโครงกำร ได้ติดต่อประสำนงำนกับผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำปำดชนูปถัมภ์ 
เพื่อประสำนงำนเรื่องขอจัดกำรบรรยำย สถำนท่ีจัดกำรอบรม อำหำรและเครื่องด่ืม และขอควำม
อนุเครำะห์ในกำรประชำสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ ให้รับทรำบ โดยเข้ำพบในวันท่ี 22 สิงหำคม 2557 
และวันท่ี 30 กันยำยน 2557 เพื่อน ำเรียนควำมเป็นมำของกำรจัดงำนให้แก่ผู้อ ำนวยกำร สพป. เขต 2 
ได้รับทรำบและติดต่อประสำนงำน จัดเตรียมสถำนท่ีและควำมพร้อมในกำรเตรียมงำน ณ ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทำงผู้อ ำนวยกำร สพป. 
เขต 2 และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยได้ให้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมงำนเป็นอย่ำงดี 
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ภาพ กำรติดต่อประสำนงำนกำรจัดโครงกำร ณ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 

 
 

   
ภาพ กำรเข้ำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำปำดชนูปถัมภ์ เพื่อติดต่อประสำนงำนกำรจัดโครงกำร 

 
  1.2 กำรประชำสัมพันธ์ 
   ออกหนังสือเชิญนำยก อบต. นำยกเทศมนตรี อ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอน้ ำปำด 
อ ำเภอฟำกท่ำ และอ ำเภอบ้ำนโคก จ ำนวน 16 คน และผู้บริหำรของโรงเรียนสังกัด สพป. เขต 2 จ ำนวน 
114 คน เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ในกำรประชุมประจ ำภำคเรียนของผู้บริหำร
โรงเรียนท่ี สพป. เขต 2 เมื่อวันท่ี 27 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อเชิญชวนให้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 
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ภาพ กำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 

 
 2. การด าเนินงาน 
  หลังจำกมีกำรเตรียมงำนและวำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว ข้ันต่อมำคือ ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน โดยเริ่มจำกกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย กำรจัดสถำนท่ี เวที และกำรด ำเนินงำน
ในวันท่ีจัดกำรบรรยำย  
  2.1 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย 
   เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในครั้งนี้เป็นเอกสำรที่มีเนื้อหำตำมท่ีโครงกำร 
อพ.สธ. ได้จัดส่งไฟล์มำให้ เพื่อให้ทำง อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้จัดท ำแจกให้แก่ผู้เข้ำร่วมรับฟัง โดยทำง 
มรภ.อุตรดิตถ์ได้จัดเตรียมเอกสำรดังกล่ำวใส่ในกระเป๋ำเพื่อควำมสะดวก ตำมจ ำนวนของผู้ท่ีตอบรับเข้ำ
ร่วมรับฟังกำรบรรยำย ดังตำรำง 

รายการ 
อบต. 

เทศบาล 
(16)  

โรงเรียน  
(114) 

ผู้ติดตาม 
อบต. เทศบาล 

โรงเรียน 
สพป.เขต 2 

(22) 
สรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำน 16 114 22 
ขั้นตอนกำรสนองพระรำชด ำริ 
- อบต. เทศบำล 
- โรงเรียน 

 
16 
- 

 
- 

114 

 
- 
- 

ใบงำน 9 ใบงำน 16 114 22 
CD สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน - 114 - 
แบบประเมินควำมพึงพอใจ 16 114 22 
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รายการ 
อบต. 

เทศบาล 
(16)  

โรงเรียน  
(114) 

ผู้ติดตาม 
อบต. เทศบาล 

โรงเรียน 
สพป.เขต 2 

(22) 
ถุงธัญพืชท่ีระลึก 16 114 22 
กระดำษเปล่ำ+ปำกกำ 16 114 22 
แผ่นพับ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 16 114 22 
แผ่นพับโครงกำร อพ.สธ. 16 114 22 
แผ่นพับศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่ 16 114 22 
แบบตอบรับกำรสนองพระรำชด ำริโครงกำร 
อพ.สธ. 

16 114 - 

 
  2.2 กำรจัดสถำนท่ี  
   โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้จัดกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ 
อพ.สธ. ส ำหรับ อบต. เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดเป็นห้องประชุมสัมมนำ ได้รับควำม
อนุเครำะห์จำกเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 ในกำรจัดสถำนท่ีห้อง
ประชุม รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ  
  2.3 กำรลงทะเบียน 
   กำรลงทะเบียนได้จัดแยกเป็นกำรลงทะเบียนของผู้บริหำรและครูอำจำรย์ของ
โรงเรียน และของ อบต.และเทศบำล โดยแยกตำมอ ำเภอ แต่ละอ ำเภอเรียงช่ือหน่วยงำนตำมล ำดับ
ตัวอักษร มีโรงเรียนท่ีลงทะเบียนอ ำเภอท่ำปลำจ ำนวน 30 โรงเรียน อ ำเภอน้ ำปำด จ ำนวน 23 โรงเรียน 
อ ำเภอฟำกท่ำจ ำนวน 11 โรงเรียน อ ำเภอบ้ำนโคกจ ำนวน 14 โรงเรียน ส่วน อบต.และเทศบำล มีผู้
ลงทะเบียนอ ำเภอน้ ำปำดจ ำนวน 6 หน่วยงำน อ ำเภอฟำกท่ำจ ำนวน 2 หน่วยงำน อ ำเภอบ้ำนโคก
จ ำนวน 7 หน่วยงำน มีผู้ติดตำมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 รวมจ ำนวน 16 คน 
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ภาพ กำรรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย 

 
  2.4 พิธีกำร (ก ำหนดกำร)  
   ก ำหนดกำรเริ่มลงทะเบียนเวลำ 09.00 น. เปิดฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงกำร อพ.สธ. 
และงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นผลงำนนักศึกษำท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวีดิทัศน์      เมื่อ
ถึงเวลำ 9.00 น. รศ.ดร.สุภำวิณี สัตยำภรณ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน จำกนั้นจึงเริ่มกำรบรรยำยโดยวิทยำกร คือ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญำพงษ์ 
เจริญทรัพย์ และกำรด ำเนินรำยกำรได้รับควำมอนุเครำะห์จำก อำจำรย์ ดร.จิรำภรณ์  นิคมทัศน์ อำจำรย์คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นพิธีกร 
 3. การบรรยาย 
  กำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. ส ำหรับ อบต. เทศบำล และโรงเรียน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญำพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำร อพ.สธ. 
และรองหัวหน้ำส ำนักงำนโครงกำร อพ.สธ. ฝ่ำยวิชำกำร เป็นวิทยำกร มีหัวข้อในกำรบรรยำย ดังนี้ 

- กำรเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริฯ  
- ควำมส ำคัญ ท่ีมำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
- บทบำทของท้องถิ่น โรงเรียน และเครือข่ำยในกำรท ำงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
- ให้หน่วยงำนฯ เสนอควำมพร้อมในกำรสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 
- ตอบข้อซักถำมในท่ีประชุม โดยวิทยำกร 

  เนื้อหำโดยสรุป คือ วิทยำกรได้เล่ำถึงควำมเป็นมำของโครงกำร อพ.สธ. ซึ่งเป็นช่ือย่อ
ของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เป็นงำนท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสนพระทัยในเรื่องของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรต้ังแต่
ขึ้นครองรำชย์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวท่ำนเสด็จแปรพระรำชฐำนไปพระรำชวังไกลกังวลท่ีหัวหิน
ประทับรถพระท่ีนั่งผ่ำนอ ำเภอท่ำยำงท่ี จ.เพชรบุรีมีต้นยำงนำจ ำนวนมำก ท่ำนทรงทรำบว่ำบ้ำนเมืองจะ
เปล่ียนแปลงไปจึงควรมีโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แต่อย่ำได้เข้ำใจผิดคิดว่ำเป็นกำรต่อต้ำนควำม
เจริญ ควำมก้ำวหน้ำ เพรำะกำรจัดกำรทรัพยำกรท ำได้ควบคู่ไปกับกำรรักษำทรัพยำกรเช่นเดียวกับท่ี
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้ และทรงท ำเป็นตัวอย่ำง โดยทรงเพำะพันธุ์ยำงนำ
จำก จ.เพชรบุรี ในบ้ำนของพระองค์ท่ำนเอง ท่ีพระรำชวังสวนจิตรลดำและ ได้ปลูกต้นยำงนำ ในวัน
คล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ จำกนั้นพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
คณำจำรย์ รวมถึงนักศึกษำได้เข้ำมำปลูกต้นยำงนำในวังกลำยเป็นประเพณีในวันอำสำฬหบูชำของทุกปี 
สมัยก่อนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระพลำนำมัยแข็งแรง นิสิตเหล่ำนี้ถือว่ำโชคดีมำก ท่ำน
ทรงมีพระรำชกระแสรับส่ังว่ำคนท่ีเรียนเรื่องป่ำไม้ไม่ต้องไปดูท่ีไหนไกล ๆ ให้มำดูในป่ำยำงสำธิต ซึ่งจำก
ปี พ.ศ.2504 จวบจนปัจจุบันอำยุมำกกว่ำห้ำสิบปี และในป่ำสำธิตไม่ได้มีเฉพำะยำงนำ แต่ยังมีอย่ำงอื่น
ด้วย  
  บริเวณดำดฟ้ำของอำคำรชัยพัฒนำท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ทรงงำนทุกวัน มีกำรปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ทรงท ำให้ดูเป็นตัวอย่ำงในพระรำชวังสวน
จิตรลดำ ถือว่ำเป็นท่ีเดียวในโลกท่ีมีพรรณไม้นำนำพันธุ์  มีต้นไม้ในพระรำชวังจ ำนวนมำกจนสำมำรถ
รวบรวมเป็นหนังสือได้ ช่ือว่ำหนังสือสวนจิตรลดำพฤกษำพรรณ กำรท ำหนังสือเล่มนี้ต้องใช้เวลำนำนถึง
สำมปี เพรำะว่ำต้องใช้ผู้เช่ียวชำญจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรเอกลักษณ์แห่งชำติร่วมกับกรมป่ำไม้และ
กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช มีภำคภำษำไทยและภำษำอังกฤษ มีพืชจ ำนวนส่ีร้อยชนิด
โดยประมำณ และท่ีวังหลวงหรือพระบรมมหำรำชวัง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเจ้ำจอมมำรดำต่ำง ๆ มีต้นขนุนซึ่ง
ปลูกโดยเจ้ำจอมมำรดำเท่ียงสมัยรัชกำลท่ี 4 อยู่ท่ีด้ำนหลังพระท่ีนั่งไพศำลทักษิณ จึงได้ช่ือว่ำ ขนุน
ไพศำลทักษิณ บริเวณนั้นเป็นท่ีรองรับน้ ำจำกกำรกรวดน้ ำพระพุทธมนต์ในพระรำชพิธีต่ำง ๆ มำลงท่ี
ขนุนต้นนี้ ในงำนพระรำชพิธีวันหนึ่ง พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นขนุนต้นนี้มีอำยุ
มำกกว่ำหนึ่งร้อยปีแต่ยังมีลูกดก จึงมีพระรำชกระแสกับเลขำธิกำรพระรำชวัง คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย ว่ำ
ท ำอย่ำงไรจะขยำยพันธุ์ขนุนต้นนี้ท่ีถือว่ำเป็นไม้มงคล ให้คงสำยพันธุ์เดิมและไม่กระทบกระเทือนต้นแม่
มำกในกำรขยำยพันธุ์ เมื่อสิบปีท่ีแล้วท่ำนวิทยำกรได้มีโอกำสเข้ำไปในวังหลวงอีกครั้งเพรำะได้ข่ำวมำว่ำ
ขนุนไพศำลทักษิณนั้นอ่อนแอจึงเข้ำไปดูแลและท ำนุบ ำรุงจนแข็งแรง ในปี พ.ศ. 2528 ท่ีพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชกระแสรับส่ังก็เกิดห้องปฏิบัติกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในพระรำชวังสวน
จิตรลดำและขยำยพันธุ์ขนุนไพศำลทักษิณเป็นต้นแรก ข้อดีของกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชก็คือคงสำย
พันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประกำร และไม่มีกำรรบกวนเพรำะตัดแค่ส่วนของยอดมำท ำ  
  เป้ำหมำยของโครงกำร อพ.สธ. เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชส่ือถึงกันได้ท่ั วประเทศ โดย 
อพ.สธ. หำแนวทำงและสนับสนุนให้ประชำชนเรียนรู้ทรัพยำกรท้องถิ่นว่ำมีอะไรบ้ำง น ำไปสู่กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรนั้นให้ยั่งยืน ส่งผลต่อกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักทรัพยำกร 
มีกรอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท 5 ปีท่ีห้ำ คือ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร กรอบกำรใช้ประโยชน์ 
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กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีหน่วยงำนท่ีสมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนประมำณ 25 แห่ง  
  งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนจัดอยู่ในกิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช กำรสมัครเป็นสมำชิกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีโครงกำร อพ.สธ. หรือ    ดำวน์
โหลดคู่มือและใบสมัครได้ท่ี www.rspg.or.th  งำนสวนพฤกษศำสตร์มีกำรด ำเนินงำนโดยนักเรียน 
นักศึกษำด ำเนินงำนศึกษำท้ังหมด 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 กำรจัดท ำป้ำยช่ือพรรณไม้ 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 3 กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำง 
ๆ องค์ประกอบท่ี 4 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และองค์ประกอบท่ี 5 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ เมื่อศึกษำครบท้ัง 5 องค์ประกอบแล้ว จึงเริ่มศึกษำ ธรรมชำติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 
และประโยชน์แท้แก่มหำชน โดยกำรศึกษำจำกพืชศึกษำ 1 โรงเรียน 1 ชนิด กำรท ำงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนจะน ำไปสู่กำรประเมินกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยท่ำน
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก อพ.สธ. เพื่อขอรับพระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชด ำริและเกียรติบัตรงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนจำกสมเด็จพระเทพฯ ในงำนท่ี อพ.สธ. จัดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรรับพระรำชทำน
ป้ำยเป็นเพียงก ำลังใจท่ีมอบให้แก่ผู้ร่วมด ำเนินงำน ยังมิใช่เป้ำหมำยของกำรท ำงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนท่ีแท้จริง ประโยชน์แท้จริงของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนนั้นน ำไปสู่กำรสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และน ำไปสู่กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอันจะเป็นประโยชน์แก่
ประเทศชำติต่อไป เมื่อโรงเรียนสมัครเป็นสมำชิกซึ่งอยู่ในกิจกรรมท่ี 7 ก็จะมีส่วนช่วยในกิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นก ำลังสนับสนุน อปท. ซึ่งจะด ำเนินงำนในกิจกรรม
นี้ เลขสมำชิกของโรงเรียนจะขึ้นต้นด้วย 7 แต่ของ อปท.จะขึ้นต้นด้วน 8  ในปัจจุบันมี อปท.เป็นสมำชิก 
70 แห่ง และก ำลังเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  
  กำรสมัครเป็นสมำชิกของ อปท.เพื่อสำมำรถขอสนองพระรำชด ำริในโครงกำร อพ.สธ. 
สำมำรถท ำโครงกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นและจัดต้ังฐำนอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร
ท้องถิ่นได้ เมื่อสมัครสมำชิกจะมีกำรตั้งคณะกรรมกำรและจัดประชุมประกอบด้วยบุคคลและหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลท่ีมีกำรรวบรวมไว้ จัดท ำระบบฐำนข้อมูล และวิเครำะห์จัดกำรข้อมูล องค์กร
ท่ีสนับสนุนด้ำนวิชำกำรให้แก่ อปท. เช่น โครงกำร อพ.สธ.  มหำวิทยำลัยส่วนกลำง  มหำวิทยำลัยใน
ท้องถิ่น  กรมป่ำไม้  กรมวิชำกำรเกษตร  กรมอุทยำนฯ  กรมประมง องค์กำรสวนสัตว์ เป็นต้น กำร
ส ำรวจทรัพยำกรท้องถิ่นใช้ใบงำน 9 ใบงำน เป็นกำรท ำงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของโรงเรียน อบต. และ
มหำวิทยำลัย เมื่อส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นแล้ว จึงมีกำรขึ้นทะเบียนทรัพยำกรท้องถิ่น 
เพื่อป้องกันต่ำงประเทศน ำสมุนไพรไปท ำยำหรือใช้ประโยชน์แล้วเอำไปจดสิทธิบัตร แต่ประเทศไทย
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้ำขึ้นทะเบียนทรัพยำกรไว้ เมื่อมีใครใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของประเทศไทย 
เรำสำมำรถขอแบ่งปันผลประโยชน์ได้ ขั้นตอนกำรสนองพระรำชด ำริของ อปท.นั้น สำมำรถด ำเนินกำร
ได้โดยกำรปรึกษำหำรือคณะกรรมกำร ชุมชน เห็นชอบและพร้อมท่ีจะเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ มี
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รำยงำนกำรประชุม อบต.หรือเทศบำล  หำรือร่วมกันในกำรท ำจดหมำยถึงเลขำธิกำรพระรำชวังในฐำนะ 
ผอ.โครงกำร อพ.สธ. ถ้ำ อบต.หรือเทศบำลยังท ำแผนกำรส ำรวจและจัดฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นไม่ทัน ให้
ส่งแผนพัฒนำต ำบลของท่ำนมำแทนได้ก่อนเพื่อส่งใบสมัคร เมื่อใบสมัครผ่ำน ท่ำนจะได้รับกำรฝึกอบรม
โดยโครงกำร อพ.สธ. และมหำวิทยำลัยในท้องถิ่นที่เป็นพี่เล้ียง โดยมีใบงำน 9 ใบงำนเป็นเครื่องมือช่วย
ในกำรส ำรวจฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
  เมื่อวิทยำกรบรรยำยจบแล้ว จึงเป็นช่วงตอบข้อซักถำม ซึ่งมีค ำถำมจำกผู้เข้ำร่วมรับฟัง
เกี่ยวกับก ำหนดกำรสมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งวิทยำกรได้ช้ีแจง
ว่ำสำมำรถสมัครได้ตลอดเวลำเมื่อโรงเรียนมีควำมพร้อม นอกจำกนี้ยังมีค ำถำมว่ำ ขณะนี้มีบำงโรงเรียน
ท่ีสมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนแล้ว และมีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำรับกำร
อบรมเพื่อขอรับกำรประเมินต่อไป แต่ยังมีโรงเรียนบำงแห่งยังไม่ได้สมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ จึง
ขอทรำบแนวทำงกำรเข้ำฝึกอบรมว่ำต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง ต้องมีจ ำนวนครู อำจำรย์หรือจ ำนวนโรงเรียน
เท่ำใดเพื่อให้ทำงโครงกำร อพ.สธ. มำอบรมให้ ทำงวิทยำกรช้ีแจงว่ำ ทำงโรงเรียนจ ำเป็นต้องสมัครเข้ำ
ร่วมสนองพระรำชด ำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนก่อน แล้วทำงโครงกำร อพ.สธ. จะจัดกำรอบรมให้
ควำมรู้แก่ทำงโรงเรียนอีกครั้ง ซึ่งปกติมีกำรฝึกอบรมท่ีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ จ.
นครรำชสีมำ ทำงโรงเรียนท่ีต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถติดต่อไปได้ และถ้ำหำกในเขตพื้นท่ีนี้มี
โรงเรียนท่ีจะขอรับกำรฝึกอบรมจ ำนวนมำก ทำงโครงกำรฯ อำจพิจำรณำให้วิทยำกรมำฝึกอบรมให้ในพื้นท่ี
ได้ โดยมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหำวิทยำลัยพี่เล้ียงช่วยดูแลให้ 
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ภาพ  กำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 

 
 4. สรุปแบบตอบรับการสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 
  หลังจำกรับฟังกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. จำกวิทยำกร ดร.ปิยรัษฎ์ 
ปริญญำพงษ์ เจริญทรัพย์ แล้ว ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้มีแบบตอบรับเพื่อให้ผู้เข้ำรับฟังตอบ
เกี่ยวกับควำมพร้อมของหน่วยงำนของตนท่ีจะสมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริภำยในระยะเวลำเท่ำใด พร้อม
ระบุช่ือหน่วยงำน ช่ือผู้บริหำร ช่ือผู้ติดต่อ เบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนและ
ประสำนงำนได้ สำมำรถสรุปข้อมูลจำกแบบตอบรับดังกล่ำว แสดงดังตำรำง  
  4.1 อบต./เทศบำลต ำบล 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน อ าเภอ 6 เดือน 1 ปี 2 ปี > 2 ปี ไม่ระบุ 
1 เทศบำลต ำบลน้ ำปำด น้ ำปำด      

รวม 1 0 1 0 0 0 
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  4.2 โรงเรียน 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 6 เดือน 1 ป ี 2 ปี > 2 ป ี ไม่ระบุ 
1 ท่ำแฝกอนุสรณ์ 4 ท่ำปลำ      
2 นิคมสร้ำงตนเองล ำน้ ำนำ่นสงเครำะห์ 5 ท่ำปลำ      
3 บ้ำนงอมมด ท่ำปลำ      
4 บ้ำนกิ่วเคียน ท่ำปลำ      
5 บ้ำนวังหัวดอย ท่ำปลำ      
6 อนุบำลท่ำปลำ (ชุมชนร่วมจิต) ท่ำปลำ      
7 สิงห์คอมพิทยำ ท่ำปลำ      
8 นิคมสร้ำงตนเองล ำน้ ำนำ่นสงเครำะห์ 2 ท่ำปลำ      
9 สว่ำงวิทย์ ท่ำปลำ      

10 บ้ำนห้วยต้ำวิทยำ ท่ำปลำ      
11 รำชประชำนุเครำะห์ 13 ท่ำปลำ      
12 นิคมสร้ำงตนเองล ำน้ ำนำ่นสงเครำะห์ 3 ท่ำปลำ      
13 บ้ำนย่ำนดู่ ท่ำปลำ      
14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           น้ ำพร้ำสำมัคคี ท่ำปลำ      
15 ท่ำแฝกอนุสรณ์ 2 ท่ำปลำ      
16 ชุมชนผำเลือดวิทยำคำร ท่ำปลำ      

17 บ้ำนน้ ำหมัน ท่ำปลำ      

รวม อ าเภอท่าปลา 17 0 6 2 7 2 
1 บ้ำนหนองแห้ว น้ ำปำด      
2 บ้ำนห้วยเนียม น้ ำปำด      
3 บ้ำนปำกปำด น้ ำปำด      
4 บ้ำนโป่งปุ้น น้ ำปำด      
5 บ้ำนใหม่ น้ ำปำด      
6 บ้ำนห้วยคอม น้ ำปำด      
7 บ้ำนห้วยเด่ือ น้ ำปำด      
8 บ้ำนห้วยมุ่น น้ ำปำด      
9 ชุมชนบ้ำนนำกล่ ำ น้ ำปำด      

10 บ้ำนน้ ำไคร้ น้ ำปำด      

รวมอ าเภอน้ าปาด 10 2 1 2 3 2 
1 บ้ำนเด่ิน ฟำกท่ำ      
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ท่ี ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 6 เดือน 1 ป ี 2 ปี > 2 ป ี ไม่ระบุ 
2 บ้ำนไร่ตีนตก ฟำกท่ำ      
3 บ้ำนห้วยลึก ฟำกท่ำ      
4 บ้ำนห้วยสูน ฟำกท่ำ      

5 
อนุบำลฟำกท่ำ 
(วัดวังขวัญวันครู 2503) 

ฟำกท่ำ 
 

 
   

6 บ้ำนนำไพร ฟำกท่ำ      
7 วัดวังกอง ฟำกท่ำ      

รวมอ าเภอฟากท่า 7 0 5 0 2 0 
1 ชด.ศึกษำสงเครำะห์ 1 บ้ำนโคก      
2 บ้ำนม่วงชุม บ้ำนโคก      
3 บ้ำนห้วยยำง บ้ำนโคก      
4 วัดนำขุม บ้ำนโคก      
5 วัดวังสัมพันธ ์ บ้ำนโคก      

       รวมอ าเภอบ้านโคก 5 0 3 0 2 0 
รวมโรงเรียนในเขต สพป. เขต 2 39 2 15 4 14 4 

 
 5. ผลการประเมิน 
  จำกกำรจัดกิจกรรมกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. ส ำหรับ อบต. 
เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี 10 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) อุตรดิตถ์ เขต 2 อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้
จ ำนวน 100 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 68 คน ผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก (4.46) 
มีรำยละเอียด ดังนี้  

ข้อมูลทั่วไป 
1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยจ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 และเพศ

หญิงจ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 ไม่ระบุเพศจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 
2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนจ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 สังกัด

อบต.จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 สังกัดเทศบำลจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 สังกัดมหำลัย
รำชภัฏอุตรดิตถ์จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 มีผู้ไม่ระบุจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 

3. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นครู/อำจำรย์จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 เป็น
ผู้บริหำรจ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 น้อยท่ีสุด คือ เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำรจ ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.90 และมีผู้ไม่ระบุจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
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4. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี มีจ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50  

อำยุระหว่ำง 30-40 ปี จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 น้อยท่ีสุด คือ อำยุมำกกว่ำ 60 ปี มีจ ำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และไม่ระบุอำยุจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

การประเมินผลการอบรมในภาพรวม 
1. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียนมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

(4.73) หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.63)   
2. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี อำหำร เครื่องด่ืมมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำก 

(4.47) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.55)   
3. เนื้อหำท่ีจัดกำรบรรยำยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับ

มำกท่ีสุด (4.53) หรือคิดเป็นร้อยละ 90.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.58)    
4. เอกสำรมีรำยละเอียดเพียงพอท่ีจะน ำไปประยุกต์ใช้ได้มีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมำก (4.42) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.58)    
5. วิทยำกรเปิดโอกำสให้มีกำรซักถำมและอภิปรำยมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำก 

(4.40) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.00 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.65)   
6. ระยะเวลำกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำก 

(4.35) หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.66)    
7. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อกำรบรรยำยเพิ่มขึ้นมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับ

มำก (4.35) หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.63)    
แผนในการร่วมสนองพระราชด าริ 
1. ภำยใน 6 เดือน  จ ำนวน 02 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 04.76 
2. ภำยใน 1 ปี   จ ำนวน 16 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 38.10 
3. ภำยใน 2 ปี   จ ำนวน 04 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 09.52 
4. มำกกว่ำ 2 ปี   จ ำนวน 16 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 38.10 
5. หน่วยงำนไม่ระบุ จ ำนวน 04 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 09.52 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1. ควรให้กำรสนับสนุนพันธุ์พืชแก่ทำงโรงเรียนเพื่อกำรอนุรักษ์เพรำะพืชบำงชนิดในท้องถิ่นไม่มี 
2. น่ำจะมีพจนำนุกรมเกี่ยวกับพืชและสัตว์มำแจกประจ ำห้องสมุดโรงเรียนส ำหรับในกำรส ำรวจ

และหำข้อมูลพันธุกรรม 
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ในอนำคตจ ำนวนครูจะลดลงตำมจ ำนวนนักเรียน หำกมีกำร

ท ำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนเพิ่มอำจมีปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอนในหน้ำท่ีหลัก 
4. อยำกให้มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและจัดสรรงบประมำณสนับสนุน 
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 โครงการจัดท าหนังสือหนังสือพืชอนุรักษ์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ตำมพันธกิจหลัก
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ข้อท่ี 4 ท ำนุบ ำรุงรักษำศิลปะและวัฒนธรรม สืบสำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมและสืบ
สำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดย
ด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้ำ (ตุลำคม 2554-กันยำยน 2559) มีกรอบ
กำรด ำเนินงำน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร กรอบกำรใช้ประโยชน์ และกรอบกำรสร้ำง
จิตส ำนึก โดยเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน คือ ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรัพยำกร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 โครงกำร อพ.สธ. ได้ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวิจัยและกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชอนุรักษ์ซึ่ง
หนึ่งในนั้นคือ “มะเกี๋ยง” มีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชมะเกี๋ยง รวบรวมพันธุ์และปลูกรักษำโดย
โครงกำร อพ.สธ. มำต้ังแต่ พ.ศ. 2537 ร่วมกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริ
ในกำรศึกษำวิจัย เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ วิทยำเขตล ำปำง มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงรำยและล ำปำง องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
ภำคเหนือตอนบน เป็นต้น จำกกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกมะเกี๋ยง ท ำให้มีผล
กำรศึกษำต่ำง ๆ และเกิดเป็นองค์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับมะเกี๋ยงในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนชีววิทยำ กำร
ปลูกและกำรเขตกรรม ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกมะเกี๋ยงท่ีน ำไปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ  
 ทำงโครงกำร อพ.สธ. จึงร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์จัดท ำหนังสือ “มะเกี๋ยง” พืช
อนุรักษ์ อพ.สธ. เพื่อทูลเกล้ำฯ ถวำยแด่ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558  โดยรวบรวมและเรียบเรียงควำมรู้ท่ีได้จำก
กำรส ำรวจและศึกษำวิจัยด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับมะเกี๋ยงของหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชด ำริ เพื่อ เป็น
ข้อมูลและเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้ศึกษำค้นคว้ำต่อไป โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนน ำ บทท่ี 
1 ชีววิทยำของมะเกี๋ยง  บทท่ี 2 กำรปลูกมะเกี๋ยง และบทท่ี 3 กำรใช้ประโยชน์จำกพืชมะเกี๋ยง  มี
คณะท ำงำนกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชอนุรักษ์ซึ่งเป็นนักวิจัยจำกหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชด ำริต่ำง 
ๆ ร่วมเป็นกองบรรณำธิกำรในกำรเขียนบทควำมด้ำนต่ำง ๆ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 5 รอบ  2 เมษำยน 2558 
 2. เพื่อสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 3. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ “มะเกี๋ยง” พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. แก่ผู้สนใจได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เดือนธันวำคม 2557 - เมษำยน 2558 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ประสำนข้อมูลกับโครงกำร อพ.สธ. และหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชด ำริที่ศึกษำวิจัยพืช

มะเกี๋ยง  
4. ประชุมคณะกรรมกำร จัดส่งหนังสือเพื่อขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำตจัดพิมพ์ 
5. ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ 
6. ทูลเกล้ำฯ ถวำยหนังสือ  
7. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
 คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือ “มะเกี๋ยง” พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. 
 
ผลการด าเนินงาน 
 รวบรวมบทควำมจำกนักวิจัยจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริเป็นคณะท ำงำน
อนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์และจัดท ำหนังสือ “มะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์ อพ.สธ.” จ ำนวน 500 เล่ม 
และได้รับพระรำชำนุญำต ให้เฝ้ำทูลละอองพระบำททูลเกล้ำฯ ถวำยหนังสือ ในวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 
2559 
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ภาพ  หนังสือ “มะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์ อพ.สธ.” 

 

 การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ 
 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงาน มรอ. วิชาการ 57 
  ในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 87 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ใน
วันท่ี 5 ธันวำคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 5 รอบ  2 เมษำยน 2558  ตำมท่ี สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในงำนอนุรักษ์และ
พัฒนำทรัพยำกรประเทศ โดยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ได้ด ำเนินกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง ตำมแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้ำ (ตุลำคม 2554 ถึงกันยำยน 2559) มีกรอบ
กำรด ำเนินงำน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ได้แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร (กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช) กรอบกำรใช้ประโยชน์ 
(กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวำงแผนพัฒนำ
พันธุ์พืช) และกรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก (กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) โดยด ำเนินงำนเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน ได้แก่ ทรัพยำกร
ชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ (อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์) ได้
ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริตำมกรอบกำรด ำเนินงำนและแผนแม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
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อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ จึงจะจัดนิทรรศกำรในงำน มรอ. วิชำกำร 57 : พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับ
สังคม ขึ้นในวันท่ี 3-4 ธันวำคม 2557 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ ์
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ในงำนอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรประเทศ 
 2. เพื่อเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนและเป็นกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ ์
 3. เพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท ำให้เกิดเครือข่ำยกำรประสำนงำนท่ีดีในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงกำรฯ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ี อำจำรย์ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 วันท่ี 3-4 ธันวำคม 2557 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
 อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. คัดเลือกผลงำนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและรำยวิชำ
พืชพรรณเพื่อชีวิต และผลงำนวิจัยของอำจำรย์ เพื่อน ำไปจัดแสดงในนิทรรศกำร 
 3. จัดท ำโปสเตอร์ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
 4. จัดท ำแผ่นพับ เอกสำร เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ส ำหรับแจกผู้เข้ำเย่ียมชมบูธ 
 5. จัดนิทรรศกำร ตกแต่งสถำนท่ี 
 6. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ คณำจำรย์ และผู้ที่สนใจมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รวมถึงฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นมำกขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดโครงกำร “มรอ. วิชำกำร 57 : พันธกิจสมพันธ์มหำวิทยำลัย
กับสังคม” ขึ้นในวันท่ี 3-4 ธันวำคม 2557 เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ศักยภำพและผลงำนทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย อันจะน ำไปสู่ช่ือเสียงและกำรยอมรับของบุคคลท่ัวไปในคุณค่ำและ
คุณประโยชน์ของมหำวิทยำลัยท่ีมีต่อท้องถิ่น โครงกำร อพ.สธ. -มรภ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร จึงได้จัด
นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในงำน มรอ.วิชำกำร 57 : พันธกิจมหำวิทยำลัยกับสังคม เพื่อเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรและเพื่อประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร อพ.สธ. -มรภ.อุตรดิตถ์ มี
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
 1. การจัดบูธนิทรรศการของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
 ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้เข้ำร่วมงำน “มรอ. วิชำกำร 57 : พันธกิจสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยกับสังคม” ครั้งนี้ โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำน และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ขั้นเตรียมกำร 
  มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรจัดนิทรรศกำร ค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ ท่ี 3326/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในงำน มรอ. วิชำกำร 57 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2557 
  ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำรใน
วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ เพื่อวำงแผนและ
เตรียมกำรจัดนิทรรศกำร 

     
ภาพ  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำร 

 
 1.2  ขั้นด ำเนินงำน 
  หลังจำกมีกำรประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว ข้ันต่อมำคือ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
โดยเริ่มจำกคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำและผู้แทนนักศึกษำ เพื่อเข้ำร่วมกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดท ำ
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โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสำร และกำรจัดตกแต่งสถำนท่ีให้สวยงำม รวมถึงกำรจัดท ำแบบประเมิน สรุป
และรำยงำนผลโครงกำร 
  1.2.1 กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำ 
   กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิต
และรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เพื่อน ำไปจัดแสดงนิทรรศกำร โดยคัดเลือกเล่มรำยงำนและ
ผลงำนผลิตภัณฑ์ “กำรใช้ประโยชน์จำกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ”์ รวมถึง ใบงำนบทปฏิบัติกำร
ของท้ังสองวิชำ ภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์ แบบศึกษำพรรณไม้ในสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ก.7-003) 
และตัวอย่ำงพรรณไม้อัดแห้ง  
 

 
ภาพ ผลงำนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิตและรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

 
  1.2.2 กำรจัดท ำโปสเตอร์และแผ่นพับ 
   เนื่องจำกในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้ำ เน้นในเรื่องฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น ทำงคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำรจึงเห็นควรให้น ำโปสเตอร์ท่ีแสดงในนิทรรศกำร 
“ทรัพยำกรไทย : น ำส่ิงดีงำมสู่ตำโลก” ซึ่งได้สนองพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กำญจนบุรี มำจัดแสดงประกอบ เพื่อให้นักศึกษำ อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี และผู้ท่ีสนใจ ได้รับชมนิทรรศกำรและเข้ำใจถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร เนื้อหำของนิทรรศกำร
ประกอบด้วย 
   ประวัติควำมเป็นมำของโครงกำร อพ.สธ. ต้ังแต่ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชด ำริอนุรักษ์ต้นยำงนำและปลูกรักษำพันธุกรรมพืช ทรงเสด็จฯ เปิดอำคำร
เพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ ณ โครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ และทรงมีพระรำชด ำริให้อนุรักษ์ต้นขนุน
ไพศำลทักษิณ รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ อีกหลำยชนิด พร้องท้ังให้จัดท ำสวนพืชสมุนไพร ต่ อมำ สมเด็จ
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พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนต่อ เนื้อหำในส่วนนี้น ำเสนอใน
โปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร 
   โปสเตอร์ถัดมำกล่ำวถึงกรอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ี
ห้ำ ซึ่งมีกรอบกำรด ำเนิน 3 กรอบ 8 กิจกรรม และเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน นอกจำกนี้ ยังน ำเสนอกำร
เข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ และกำรได้รับพระรำชทำนป้ำยสนอง
พระรำชด ำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จัดแสดงในโปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร  
   ในส่วนของโปสเตอร์เกี่ยวกับหน่วยงำน อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ น ำเสนอผล
กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริในกิจกรรมต่ำง ๆ โดยเน้นปี พ.ศ. 2555-2556 ได้แก่ กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (กำรเก็บข้อมูลฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ใบงำน 9 ใบงำน) กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย กำรปลูกต้นมเหสักข์และต้นสักสยำมินทร์ งำนวิจัย
เรื่องปำกใบของพืชสมุนไพร กำรศึกษำโครโมโซมของมะเกี๋ยง กำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร) 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (จัดท ำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์) กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิตและรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน แปลงพืชสมุนไพร กำรศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กำรอบรมเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักเรียนโรงเรียนต ำ รวจ
ตระเวนชำยแดน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและประกวดจัดสวนถำดและวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์ กำร
จัดท ำหนังสือพรรณไม้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ทัศนศึกษำพรรณไม้นอกห้องเรียน กำรจัด
ประกวดส่ือวีดิทัศน์เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร อพ.สธ. -มรภ.อุตรดิตถ์ เนื่องในงำนวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์) ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำนี้ครอบคลุมท้ังด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร น ำเสนอในโปสเตอร์ขนำด 240 x 120 ตำรำงเซนติเมตร 
   ภูมิปัญญำด้ำนกำรย้อมสีเส้นไหมและฝ้ำยจำกธรรมชำติ โดยได้รับควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลจำก คุณสีนวล  หมวกทอง ซึ่งมีเทคนิคและกระบวนกำรย้อมสีท่ีได้สีหลำกหลำย เช่น 
สีน้ ำตำลแดงหรือน้ ำตำลทองจำกต้นนนทรี (สำนค ำ) สีเขียวจำกใบสมอไทย สีแดงจำกครั่ง สีน้ ำเงินจำก
ครำม สีเหลืองจำกขนผิวของผลมะกำย หรือสีด ำจำกผลสดดิบของมะเกลือ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีภูมิ
ปัญญำด้ำนกำรทอผ้ำของชำวไทย-ยวน ซึ่งเป็นชุมชนท่ีอำศัยอยู่ในอ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ียังคง
สืบทอดลวดลำยผ้ำทอ ซึ่งมีท้ังลำยสัตว์และลำยพืช เช่น ลำยฟันปลำ ลำยไทรย้อย ลำยงูเปำ เป็นต้น แต่
ละลำยล้วนมีควำมหมำย ควำมเช่ือ และคติธรรมแฝงอยู่ ซึ่งควรมีกำรอนุรักษ์ไว้ จัดแสดงข้อมูลใน
โปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร  
   ภูมิปัญญำด้ำนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนได้รับควำมอนุเครำะห์จำกพระ
ครูพุทธมัญจำรักษ์ ผู้รวบรวมพืชสมุนไพรมำปลูกและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลป์เมืองลับแล 
ภำยในวัดพระแท่นศิลำอำสน์ อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น เครื่องมือจับสัตว์น้ ำ เครื่องมือในกำร
ประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิต จัดแสดงข้อมูลในโปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร 
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   ส ำหรับฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น ำเสนอในโปสเตอร์
ขนำด 200x120 ตำรำงเซนติเมตร แบ่งหัวข้อเป็นเกี่ยวกับกำรเกษตร (ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลิน
ลับแล ลำงสำด ลองกอง สับปะรดห้วยมุ่น ไก่เขียวพำลี) บุคคล (พระยำพิชัยดำบหัก) ธรรมชำติและ
แหล่งธรรมชำติ (บ่อเหล็กน้ ำพี้ วนอุทยำนสักใหญ่ เข่ือนสิริกิต์ิ ภูสอยดำว เมืองลับแล) โบรำณสถำน (วัด
พระแท่นศิลำอำสน์) และวัฒนธรรมประเพณี (งำนอัฏฐมีบูชำ)  
 
  เมื่อได้เนื้อหำของโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำสรุปเพื่อท ำเป็นแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์ส ำหรับแจกให้แก่ผู้เข้ำเย่ียมชมบูธนิทรรศกำร โดยพิมพ์เอกสำรแผ่นพับในกระดำษขนำด 
A4 แบ่งพื้นท่ีเป็นสำมส่วนและพิมพ์เป็นสีท้ังสองด้ำน 

 

 

 
ภาพ โปสเตอร์จัดแสดงนิทรรศกำร 
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ภาพ แผ่นพับส ำหรับประชำสัมพันธ์ 

 
  1.2.3 กำรจัดนิทรรศกำรและตกแต่งสถำนท่ี  
   ทำงคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำรได้จัดนิทรรศกำรและตกแต่งสถำนท่ี ณ 
ช้ัน 1 อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกนักศึกษำคณะครุ
ศำสตร์ สำขำสังคมศำสตร์ และสำขำภำษำไทย รวมถึงนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพจำกคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม ในกำรช่วยจัดนิทรรศกำร เช่น กำรแขวน
ป้ำยช่ือโครงกำร กำรติดต้ังขำบอร์ดส ำหรับติดโปสเตอร์ และกำรตกแต่งประดับผ้ำ 
 

 
 

 
 

ภาพ กำรจัดบูธนิทรรศกำร 
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 2. ผลลัพธ์ของโครงการ 
 จำกกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในงำน มรอ.วิชำกำร 57 : พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
กับสังคม วันท่ี 3-4 ธันวำคม 2557 ณ ช้ัน 1 อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมครั้งนี้จ ำนวน 388 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 296 คน มีรำยละเอียดดังนี้  
 2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  2.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ ำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.40 และเพศชำยจ ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 ไม่ระบุเพศจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 
  2.1.2 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 16-20 ปี มีจ ำนวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.90  รองลงมำอำยุระหว่ำง 21-25 ปี จ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 น้อยท่ีสุด คือ 
อำยุระหว่ำง 26-30 ปี มีจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และไม่ระบุอำยุจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.40 
  2.1.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีจ ำนวน 215 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.60 รองลงมำคือระดับประถมศึกษำจ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 น้อยท่ีสุด
คือ อื่น ๆ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีผู้ไม่ระบุจ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
  2.1.4 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษำจ ำนวน 240 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.10 รองลงมำเป็นครู/อำจำรย์จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 น้อยท่ีสุด คือ ประชำชน
ท่ัวไปจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และมีผู้ไม่ระบุจ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 
 2.2 กิจกรรมภำยในบูธ 
  ในบูธของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ นอกจำกจัดแสดงโปสเตอร์และผลงำน
นักศึกษำแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้ำเย่ียมชมบูธได้ร่วมสนุก คือ กำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำภำยในบูธ   
  กำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำภำยในบูธ จัดท ำค ำถำมโดยนักศึกษำคณะครุศำสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษำเนื้อหำภำยในบูธหน่วยงำนของ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ สำมำรถหำ
ค ำตอบได้จำกโปสเตอร์ภำยในบูธ กระดำษค ำถำมมีขนำด A4 แล้วพับและตัดเพื่อท ำให้กลำยเป็นสมุด
เล่มเล็กได้ และเมื่อตอบค ำถำมได้ถูกต้องและครบสมบูรณ์จึงได้รับของท่ีระลึกจำกโครงกำร อพ.สธ. -
มรภ.อุตรดิตถ์ และสำมำรถน ำสมุดค ำถำม-ค ำตอบนั้นกลับไปด้วยได้ ซึ่งกิจกรรมกำรตอบค ำถำมนี้ได้รับ
ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกจำกผู้เข้ำเย่ียมชมบูธ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 150 คน 
 
 
 
 



1768 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ กำรเยี่ยมชมนิทรรศกำรโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ และกำรร่วมกิจกรรมตอบค ำถำม 
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 3. ผลส าเร็จของโครงการ 
 ผู้เย่ียมชมบูธของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำและนักเรียน
ซึ่งเป็นเยำวชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร อพ.สธ. ในกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เพื่อให้เกิดกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรของประเทศ เกิดควำมรัก ควำมหวง
แหน นับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อประเทศในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
ต่อไปในอนำคต 
 ส ำหรับผลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและนิทรรศกำรในภำพรวมอยู่ใน
ระดับดีมำก (4.57) มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  - รูปแบบกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์มีระดับควำมพึงพอใจ
เฉล่ียอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (4.53) หรือคิดเป็นร้อยละ 90.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
แตกต่ำงกัน (0.52)   
  - เนื้อหำสำระของนิทรรศกำรมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (4.61) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 92.20 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.52)   
  - ควำมน่ำสนใจของนิทรรศกำรและกิจกรรมมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับ
มำกท่ีสุด (4.57) หรือคิดเป็นร้อยละ 91.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.58)    
  - ประโยชน์และควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำรและกิจกรรมมีระดับควำมพึง
พอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (4.63) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
แตกต่ำงกัน (0.54)    
  - กำรน ำควำมรู้สู่กำรบูรณำกำรในชีวิตประจ ำวันและกำรเรียนกำรสอนมีระดับควำม
พึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (4.63) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
ประเมินแตกต่ำงกัน (0.54)   
  - บุคลำกรของหน่วยงำนให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจนมีระดับควำมพึง
พอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมำก (4.49) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.80 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
แตกต่ำงกัน (0.60)    
  - เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้มีเนื้อหำเหมำะสมกับกำรจัดงำนมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ีย
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (4.57) หรือคิดเป็นร้อยละ 91.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน 
(0.61)    
  - ควำมพึงพอใจในนิทรรศกำรและกิจกรรมโดยภำพรวมมีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด (4.64) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.80 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน 
(0.54)    
 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกผู้ตอบแบบประเมิน คือ อยำกให้มีกำรจัดนิทรรศกำรท่ีมี
ประโยชน์และมีควำมรู้แบบนี้ทุกปี และควรมีวีดิโอน ำเสนอเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ 
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การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม “งำนเฉลิม      พระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ   2 
เมษำยน 2558” ขึ้นในวันท่ี 18 มีนำคม 2558 เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์พระรำชกรณียกิจ พระรำช
ด ำรัส พระรำชด ำริ พระรำชประวัติ และพระรำโชวำท  ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ตำมค ำส่ังจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ี 350/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
“งำนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 
รอบ 2 เมษำยน 2558” โดยมี อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรดังกล่ำวด้วย 
 โครงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม “งำนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558” นี้ มีกำรด ำเนินโครงกำรในหลำยๆ 
ด้ำน เช่น กำรผลิตรำยกำรวิทยุ ข่ำว สำรคดี รำยงำนพิเศษ (scoop) กำรจัดเสวนำ และกำรแสดง
นิทรรศกำร เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2558 และทำงโครงกำร อพ.สธ.-
มรภ.อุตรดิตถ์ ได้มีส่วนร่วมในหลำยกิจกรรมของโครงกำรประชำสัมพันธ์ดังกล่ำว ในกำรให้ควำมร่วมมือ
และให้ข้อมูลส ำหรับผลิตรำยกำรวิทยุและรำยงำนพิเศษ และกำรจัดแสดงนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. การผลิตรายการวิทยุ 
 กำรประชำสัมพันธ์งำนเฉลิมพระเกียรติฯ มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ท่ีจะจัดขึ้น เพื่อให้ประชำชนท่ัวไปได้รับทรำบและเชิญชวนเข้ำร่วมงำนดังกล่ำว โดยใช้รำยกำรวิทยุเป็น
ส่ือประชำสัมพันธ์ ในช่ือรำยกำร “เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ” ออกอำกำศทุกวันจันทร์ ทำงคล่ืนควำมถี่ เอฟเอ็ม 
96.75 เมกะเฮิรตซ์ ออกอำกำศครั้งแรกในวันท่ี 19 มกรำคม 2558 เวลำ 14.00-15.00 น. และครั้งต่อ 
ๆ มำออกอำกำศในช่วงเวลำ 09.10-10.00 น. ถึงวันท่ี 16 มีนำคม 2558 โดยมีคุณมังกร จีนด้วง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (สวท.อุตรดิตถ์) และคุณโกเมศ  
ช่วยบุญ นักประชำสัมพันธ์ สวท.อุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแลกำรผลิตรำยกำร และอำจำรย์ ดร.พิชัย  ใจกล้ำ 
ได้รับกำรประสำนและได้รับมอบหมำยเป็นผู้แทนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมออกรำยกำร
วิทยุดังกล่ำวร่วมกับ สวท.อุตรดิตถ์ 
 รำยกำรวิทยุ “เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงกำรประชำสัมพันธ์ “งำนเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ   2 
เมษำยน 2558” จัดขึ้นด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เพื่อให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจในโครงกำรพระรำชด ำริและพระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ รวมถึง
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พระอัจฉริยภำพและพระเกียรติคุณนำนัปกำรท่ีทรงมีต่อประเทศชำติและประชำชนชำวไทย ท่ีจะน้อม
น ำไปพัฒนำร่วมกัน น ำไปใช้พัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น 
 รูปแบบรำยกำรเป็นกำรร่วมพูดคุยและกล่ำวถึงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนต่ำง ๆ ท้ังด้ำนสุขภำพ
อนำมัย กำรศึกษำ กำรพัฒนำอำชีพ กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีโครงกำรจ ำนวนมำก เช่น  โครงกำร
อำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน โครงกำรโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน เพื่อให้เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
ได้รับกำรศึกษำ มีควำมรู้ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพประชำชนในท้องถิ่นให้ร่วมกัน
ผลิตสินค้ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อให้มีรำยได้พึ่งพำตนเองได้ มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น เกิดควำมร่วมมือและ
สำมัคคีกัน รวมถึงหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีพระรำชทำนและโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติด้ำน
ต่ำง ๆ โครงกำรพระรำชด ำริต่ำง ๆ นี้มีหลักกำรด ำเนินงำนคือ 1. กำรพึ่งพำตนเองได้ 2. กำรมีส่วนร่วม
โดยเน้นผู้ได้รับประโยชน์ 3. กำรพัฒนำแบบองค์รวมโดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้  4. กำรพัฒนำระบบ
สำยงำนจำกทุก ๆ ภำคส่วนท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 5. กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้และ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 6. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  
 ในส่วนของโครงกำรท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมสนองพระรำชด ำรินั้น อำจำรย์  ดร.
พิชัย  ใจกล้ำ ได้น ำเสนอเกี่ยวกับด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบห้องสมุดของโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนในพื้นท่ีท่ีมหำวิทยำลัยดูแลอยู่ และโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง      มำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริโดย มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏอุตรดิตถ์ (อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัยในกำรสนับสนุนและ
ช่วยเหลือโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนท้ังด้ำนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมครูและนักเรียนของโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนยอดโพธิ์ทอง 1 จังหวัด
อุตรดิตถ์ และโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ จังหวัดน่ำน และกล่ำวถึง
กำรด ำเนินงำนของ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ท่ีด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ. มีกรอบกำรด ำเนินงำน 
3 กรอบ 8 กิจกรรม และเน้นในฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 3 ฐำน ร่วมกับโรงเรียนและท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมำย
เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่เยำวชนและประชำชนท่ัวไปให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 นอกจำกโครงกำรพระรำชด ำริจ ำนวนมำกมำยหลำยโครงกำรแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ยังทรงมีพระอัจริยภำพด้ำนต่ำง ๆ อีกมำก เช่น ด้ำนพระรำชนิพนธ์หนังสือ
ประเภทต่ำง ๆ ท้ังด้ำนสำรคดี ประวัติศำสตร์ วรรณกรรมเยำวชน และพระรำชนิพนธ์แปล ด้ำนดนตรี
ไทย เช่น ซอด้วง ฆ้องวง ระนำดเอก และบทเพลงพระรำชนิพนธ์ ซึ่งทำงรำยกำรได้อัญเชิญมำเปิดในแต่
ละช่วงของรำยกำรด้วย ได้แก่ เพลงส้มต ำ เพลงโลกปัจจุบัน เพลงนกขมิ้น เพลงหวนคิด เพลงรักร้ำง 
เพลงหนำว เพลงรัก  นอกจำกนี้ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ยังได้มีกิจกรรมมอบหนังสือพรรณ
ไม้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เล่มท่ี 10 ซึ่งเป็นเล่มพรรณไม้สีม่วงให้แก่ผู้ฟังท่ีร่วมสนุกตอบค ำถำม
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ในรำยกำรด้วย เพื่อเป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์โครงกำร มีผู้ให้ควำมสนใจกิจกรรมตอบค ำถำม
จ ำนวนมำก ผู้โชคดีได้รับรำงวัล ได้แก่ คุณพร  จุมจันทร์ (จำกอ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) และคุณ
สุภำภรณ์  ฉัตรบรรจง (จำกวิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์) 
 

 
ภาพ อำจำรย์ ดร.พิชัย  ใจกล้ำ ร่วมจัดรำยกำรวิทยุ 

 
 2. รายงานพิเศษ 
 จำกกำรผลิตรำยกำรวิทยุ “เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ” ทำงอำจำรย์ ดร.พิชัย  ใจกล้ำ ได้กล่ำวถึง
รำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นวิชำท่ีได้รับกำรบูรณำกำรมำ
จำกโครงกำร อพ.สธ. และได้รับพระรำชำนุญำตให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษำ เพื่อให้ นักศึกษำได้
เรียนรู้ และมีกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในพื้นท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึง
กำรจัดท ำหนังสือพรรณไม้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีท่ี 10 ซึ่งน ำไปจัดแสดงใน
งำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันท่ี 18 มีนำคม 2558 ด้วย ดังนั้นทำง สวท. อุตรดิตถ์ จึงได้ติดต่อ
ประสำนงำนมำยังโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ เพื่อขอข้อมูลและบันทึกวีดิโอส ำหรับออกอำกำศ
เกี่ยวกับงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ 
 เนื้อหำรำยงำนพิเศษกล่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 
นักศึกษำได้เรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ กำรจัดท ำป้ำยช่ือพรรณไม้ กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูก
ในโรงเรียน กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ เป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ งำนสวนพฤกษศำสตร์นี้จัดอยู่ในกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน 8 กิจกรรม ภำยใต้กรอบกำรด ำเนิน 3 กรอบของโครงกำร อพ.สธ. 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์เป็นหนึ่ งในห้ำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ีเปิดสอนรำยวิชำสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้แก่นักศึกษำ โดยก ำหนดให้เป็นวิชำชีพ (เลือก) ในหมวดวิชำเฉพำะส ำหรับ
นักศึกษำคณะครุศำสตร์เพื่อให้นักศึกษำท่ีจบกำรศึกษำไปแล้ว สำมำรถน ำงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนนี้ไปด ำเนินงำนในสถำบันกำรศึกษำท่ีตนเองได้เข้ำไปสอนและช่วยสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่นักเรียน
ต่อไป และในรำยงำนพิเศษนี้ยังมีบทสัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้ำ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับควำมส ำคัญของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏอุตรดิตถ์ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก ท้ังในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ี
เริ่มท ำมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน และเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งแรกและแห่ง
เดียวท่ีได้รับพระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชด ำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน รำยงำนพิเศษนี้ได้รับ
กำรออกอำกำศทำงช่อง NBT ในวันท่ี 15 มีนำคม 2558 ต้ังแต่เวลำ 18.15 น.เป็นต้นไป ส่งสัญญำณ
ออกอำกำศท่ัวประเทศ ซึ่งนับเป็นกำรร่วมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของโครงกำร อพ.สธ. 
อีกทำงหนึ่งให้ประชำชนท่ัวไปได้รับทรำบ 
 

 
ภาพ รำยงำนพิเศษประชำสัมพันธ์งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 3. การจัดบูธนิทรรศการของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
 โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงำนหนึ่งในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่ง
ด ำเนินงำนสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และสนองพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จึงได้จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ครั้งนี้ โดยมี
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำน และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ขั้นเตรียมกำร 
  ทำง อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร โครงกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรม “งำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำส
ฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 9 มีนำคม 2558 ณ ห้องประชุมสภำ ช้ัน 5 
อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อท ำควำมเข้ำใจรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรและผังกำรจัด
นิทรรศกำร จำกกำรประชุมได้มีกำรจัดแบ่งพื้นท่ีกำรจัดนิทรรศกำรให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ท่ีเข้ำร่วมจัดงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ส ำหรับทำง อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
ได้รับมอบหมำยกำรจัดนิทรรศกำรในพื้นท่ีขนำด 8 x 4 ตำรำงเมตร บริเวณติดประตูทำงด้ำนทิศ
ตะวันตก ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้ดูแลเรื่องกำรตกแต่งสถำนท่ี โต๊ะ 
เก้ำอี้ และเตรียมอุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำรให้ โดยให้หน่วยงำนท่ีจัดนิทรรศกำรแจ้งควำมประสงค์ใน
กำรใช้อุปกรณ์และจ ำนวนโต๊ะจัดนิทรรศกำรให้ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ทรำบภำยในวันท่ี 10 มีนำคม 2558  
 3.2 ขั้นด ำเนินงำน 
  หลังจำกมีกำรประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว ข้ันต่อมำคือ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
โดยเริ่มจำกคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำเพื่อน ำไปจัดนิทรรศกำร กำรจัดท ำโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสำร 
และกำรจัดตกแต่งสถำนท่ีให้เรียบร้อย สวยงำม 
  3.2.1 กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำ 
   กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิต
และรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เพื่อน ำไปจัดแสดงนิทรรศกำร โดยคัดเลือกเล่มรำยงำนและ
ผลงำนผลิตภัณฑ์ “กำรใช้ประโยชน์จำกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์” รวมถึง ใบงำนบทปฏิบัติกำร
ของท้ังสองวิชำ ภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์ แบบศึกษำพรรณไม้ในสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ก.7-003) 
และตัวอย่ำงพรรณไม้อัดแห้ง  
  3.2.2 กำรจัดแสดงโปสเตอร์และแผ่นพับ 
   เนื้อหำของนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ในครั้งนี้จัดแสดงท้ังหมดจ ำนวน 8 
โปสเตอร์ ประกอบด้วย 
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   ประวัติควำมเป็นมำของโครงกำร อพ.สธ. ต้ังแต่ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชด ำริอนุรักษ์ต้นยำงนำและปลูกรักษำพันธุกรรมพืช ทรงเสด็จฯ เปิดอำคำร
เพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ ณ โครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ และทรงมีพระรำชด ำริให้อนุรักษ์ต้นขนุน
ไพศำลทักษิณ รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ อีกหลำยชนิด พร้องท้ังให้จัดท ำสวนพืชสมุ นไพร ต่อมำ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนต่อ เนื้อหำในส่วนนี้น ำเสนอใน
โปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร 
   โปสเตอร์ถัดมำกล่ำวถึงกรอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ี
ห้ำ ซึ่งมีกรอบกำรด ำเนิน 3 กรอบ 8 กิจกรรม และเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน นอกจำกนี้ ยังน ำเสนอกำร
เข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ และกำรได้รับพระรำชทำนป้ำยสนอง
พระรำชด ำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จัดแสดงในโปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร  
   ส ำหรับโปสเตอร์อีก 4 แผ่น มีขนำดเท่ำกับโปสเตอร์ 2 แผ่นแรก เนื้อหำในส่วนนี้
เป็นกำรอธิบำยกรอบกำรด ำเนินงำนของ อพ.สธ. ในแต่ละกรอบว่ำมีกิจกรรมอะไรบ้ำง และมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงไร ได้แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษำ
พันธุกรรมพืช กรอบกำรใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืช กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำพันธุ์พืช และกรอบ
กำรสร้ำงจิตส ำนึก ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   ในส่วนของโปสเตอร์เกี่ยวกับหน่วยงำน อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ น ำเสนอผล
กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริในกิจกรรมต่ำง ๆ โดยเน้นปี พ.ศ. 2555-2556 ได้แก่ กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (กำรเก็บข้อมูลฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ใบงำน 9 ใบงำน) กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย กำรปลูกต้นมเหสักข์และต้นสักสยำมินทร์ งำนวิจัยเรื่อง
ปำกใบของพืชสมุนไพร กำรศึกษำโครโมโซมของมะเกี๋ยง กำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร) กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช (จัดท ำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์) กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิตและรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
แปลงพืชสมุนไพร กำรศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กำรอบรมเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักเรียนโรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและประกวดจัดสวนถำดและวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์ กำรจัดท ำ
หนังสือพรรณไม้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ทัศนศึกษำพรรณไม้นอกห้องเรียน กำรจัดประกวดส่ือ
วีดิทัศน์เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ เนื่องในงำนวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์) ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำนี้ครอบคลุมท้ังด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำร
วิชำกำร น ำเสนอในโปสเตอร์ขนำด 240 x 120 ตำรำงเซนติเมตร 
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   ส ำหรับฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น ำเสนอในโปสเตอร์
ขนำด 200x120 ตำรำงเซนติเมตร แบ่งหัวข้อเป็นเกี่ยวกับกำรเกษตร (ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลินลับ
แล ลำงสำด ลองกอง สับปะรดห้วยมุ่น ไก่เขียวพำลี) บุคคล (พระยำพิชัยดำบหัก) ธรรมชำติและแหล่ง
ธรรมชำติ (บ่อเหล็กน้ ำพี้ วนอุทยำนสักใหญ่ เข่ือนสิริกิต์ิ ภูสอยดำว เมืองลับแล) โบรำณสถำน (วัดพระ
แท่นศิลำอำสน์) และวัฒนธรรมประเพณี (งำนอัฏฐมีบูชำ)  
   เมื่อได้เนื้อหำของโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำสรุปเพื่อท ำ
เป็นแผ่นพับประชำสัมพันธ์ส ำหรับแจกให้แก่ผู้เข้ำเยี่ยมชมบูธนิทรรศกำร โดยพิมพ์เอกสำรแผ่นพับใน
กระดำษขนำด เอ 4 แบ่งพื้นท่ีเป็นสำมส่วนและพิมพ์เป็นสีท้ังสองด้ำน 

 

 
ภาพ โปสเตอร์จัดแสดงนิทรรศกำร 
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ภาพ โปสเตอร์จัดแสดงนิทรรศกำร 

 

 
 

 
ภาพ แผ่นพับส ำหรับประชำสัมพันธ์ 
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  3.2.3 กำรจัดนิทรรศกำรและตกแต่งสถำนท่ี  
   ทำง อพ.สธ. -มรภ.อุตรดิตถ์ ไ ด้จัดนิทรรศกำรและตกแต่งสถำนท่ี ณ 
หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกนักศึกษำคณะเกษตรศำสตร์และ
นักศึกษำคณะครุศำสตร์ ในกำรช่วยจัดนิทรรศกำร เช่น กำรติดต้ังขำบอร์ดส ำหรับติดโปสเตอร์ ป้ำยช่ือ
โครงกำร และกำรตกแต่งประดับผ้ำ มีผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีกำร
ถ่ำยทอดเสียงทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อำจำรย์ ดร.พิชัย  ใจ
กล้ำ ได้น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับโครงกำร อพ.สธ. ซึ่งประกอบด้วยกำรด ำเนินงำน 3 กรอบ 8 กิจกรรม 
และกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ในกำรร่วมสนองพระรำชด ำริ และเชิญชวนผู้ท่ี
สนใจมำเย่ียมชมงำนนิทรรศกำรในครั้งนี้ 

 
ภาพ นิทรรศกำรเจ้ำฟ้ำนักอนุรักษ์ จัดโดย อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
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 4. นิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน 
 ในงำนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลอง
พระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 มีหน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศกำร ได้แก่ เหล่ำ
กำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ่อเบี้ย วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ธนำคำรออมสินภำค 7 เขื่อนสิริกิต์ิ เทศบำลศรีพนม
มำศ โรงงำนน้ ำตำลไทยเอกลักษณ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ และ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยโรงเรียนเทศบำลศรีพนมมำศ และกำรเสวนำเรื่อง “เจ้ำฟ้ำ
นักพัฒนำ” โดย ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ นำยชัยศิริ  ศุภรักษ์
จินดำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำยสัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม ข้ำรำชกำรกรมประชำสัมพันธ์ 
พ.ต.อ.พิษณุ รักกำรศิลป์ อดีต รอง ผบ.ร้อย ตชด.317 ด ำเนินรำยกำรโดย ดร.เบญจวรรณ สุจริต ผู้ช่วย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ภาพ นิทรรศกำรภำยในงำน 
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 การปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
 อพ.สธ.-มรภ.อุตรดติถ์ ได้ท ำกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงกำรให้มีควำมทันสมัย และประสำนงำน
ท ำ link เช่ือมโยงจำกหน้ำหลักของเว็บไซต์มหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังได้จัดท ำ fanpage โครงกำร อพ.สธ.-
มรภ.อุตรดิตถ์ เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรและให้ควำมรู้แก่นักศึกษำและประชำชนท่ัวไป 

 

 

 
ภาพ เว็บไซต์โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ ์

 

 
ภาพ facebook.com/โครงกำร อพ.สธ.-มรภ อุตรดิตถ์ 
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 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ชมพูภูคา  
 อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ยังได้จัดท ำจดหมำยข่ำว “ชมพูภูคำ” เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์โครงกำรและให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ โดยจัดส่งให้แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ และน ำลงในหน้ำแฟนเพจของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ อุตรดิตถ์ เนื้อหำแบ่งออกเป็น 5 คอลัมน์ 
ประกอบด้วย คอลัมน์แรกเป็นกำรทักทำยและกล่ำวถึงประเด็นหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเดือนนั้น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับโครงกำร ซึ่งช่ือคอลัมน์จะเปล่ียนไปตำมหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง คอลัมน์ถัดมำ คือ “บอก
ข่ำว...เล่ำเรื่อง” มีเนื้อหำเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้ด ำเนินงำนใน
แต่ละเดือนเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร และอีกสำมคอลัมน์เป็นคอลัมน์ท่ีมีเนื้อหำเกี่ยวกับ
ควำมรู้ท่ัวไปท่ีน่ำสนใจและสอดคล้องกับช่วงเดือนต่ำง ๆ ช่ือคอลัมน์ท้ังสำมนี้มีท่ีมำจำกสำระกำรเรียนรู้
ของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ได้แก่ “ธรรมชำติแห่งชีวิต” เป็นคอลัมน์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชำติของ
สรรพชีวิตหรือวงจรชีวิต กำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย ท่ีแปรเปล่ียนไปตำมกำลเวลำ ด ำเนินชีวิตตำมธรรมชำติ
และเช่ือมโยงกับหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำ คอลัมน์ถัดมำคือ “สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว” เป็น
คอลัมน์ท่ีกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ของส่ิงต่ำง ๆ กำรด ำรงชีวิตและควำมพันเกี่ยวกันของสรรพชีวิตท่ีอยู่ใน
โลก และสุดท้ำยคอลัมน์ “ประโยชน์แท้แก่มหำชน” เป็นคอลัมน์ท่ีแนะน ำกำรน ำพรรณไม้มำใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน เช่น เครื่องด่ืม อำหำร ยำรักษำโรค ซึ่งธรรมชำติได้มอบให้แก่มวลมนุษย์ให้
สำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ได้ 

 
ภาพที่ 50 ตัวอย่ำงจดหมำยข่ำว “ชมพูภูคำ”  
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 โครงการ  สื่อความหมายด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนร าแดง โหนด นา ไผ่ คน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่ำนวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในระบบกำรส่ือ
ควำมหมำยสู่สำธำรณะท้ังในพื้นท่ีต ำบลร ำแดงผ่ำน และนอกพื้นท่ีต ำบลร ำแดงผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
 2. เพื่อน ำเทคนิคกำรส่ือควำมหมำยมำใช้ให้ผู้รับส่ือ เข้ำใจในคุณค่ำวิถีวัฒนธรรมโหนด นำ ไผ่ 
คน ชุมชนร ำแดง 
 3. เพื่อพัฒนำพื้นท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม ด้ำนวิถีวัฒนธรรมโหนด นำ ไผ่ คน 
ชุมชนร ำแดง อย่ำงยั่งยืน 
สถานที่ด าเนินการ 

ต ำบลร ำแดง อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ 
แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน/
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอ
โครงกำร 

            

2. ประชุมช้ีแจง
โครงกำรต่อ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

            

3. ลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูล 

            

4. ตรวจสอบ
ข้อมูล 

            

5. จัดท ำป้ำยส่ือ
ควำมหมำย 

            

6. ติดตำมผล             
7. สรุปผล

โครงกำร 
            

 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 

1. ส ำรวจข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมโหนด นำ ไผ่ คน ชุมชนร ำ
แดง 
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2. ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลด้ำนวิถีวัฒนธรรมฯ จำกครูภูมิปัญญำ และผู้มีควำมรู้ในชุมชน 
3. สังเครำะห์ข้อมูลด้ำนวิถีวัฒนธรรมร่วมกับนักวิชำกำรและครูภูมิปัญญำในชุมชน 
4. ตรวจสอบข้อมูล พร้อมน ำมำออกป้ำยส่ือควำมหมำย 
5. ติดต้ังป้ำยส่ือควำมหมำยในชุมชน 
6. เผยแพร่ระบบส่ือควำมหมำยตำมแนวทำงควำมยั่งยืน 
7. ประเมินพร้อมสรุปผลโครงกำร  

 
ภาพกิจกรรม (ส่ือควำมหมำยด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนร ำแดง โหนด นำ ไผ่ คน) 
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8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
 1. ได้ป้ำยส่ือควำมหมำยด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนร ำแดง โหนด นำ ไผ่ คน 
 2. ได้แหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนร ำแดง โหนด นำ ไผ่ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนร ำแดง โหนด นำ ไผ่ คนร้อยละ 
80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้จริง 
 
สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
 นักศึกษำ บุคลำกร และประชำชนท่ีสนใจได้รับองค์ควำมรู้ และตระหนักถึงคุณค่ำของ
วัฒนธรรมวิถีชุมชนร ำแดง โหนด นำ ไผ่ คนตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญต่อ
วิถีวัฒนธรรมฯ ผ่ำนระบบป้ำยส่ือควำมหมำยอีกท้ังเป็นกำรน ำร่องกำรอนุรักษ์ เรียนรู้ เพื่อน ำสู่กำร
ปฎิบัติจริง และน ำสู่หลักสูตรท้องถิ่นให้กับสถำนศึกษำในพื้นท่ีในปีถัดไป 
 
      ลงชื่อ    อภิชำต คัญทะชำ   หัวหน้าโครงการ 
                                                   (นำยอภิชำต คัญทะชำ) 
 
 
ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 โครงการฝึกอบรมชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. มทร.อีสาน 
ที่มา  
 ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ท่ีจะเป็นผู้น ำกำรจัด
กำรศึกษำวิชำชีพ พัฒนำคุณภำพก ำลังคนสู่มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถเชิงแข่งขันสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตท่ีดีของสังคม และภำรกิจส ำคัญ
หนึ่งของมหำวิทยำลัย ท่ีได้ร่วมสนองพระรำชด ำรินั่นคือกำรด ำเนินงำน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มำต้ังแต่ พ.ศ. 2537 
รวมท้ังได้ทูลเกล้ำถวำยพื้นท่ีศูนย์ฝึกหนองระเวียงจ ำนวนกว่ำ 1,000 ไร่ เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร 
โดยได้ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรปกปักพันธุกรรมพืช กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กำรจัดท ำพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำหนองระเวียง และกำรเข้ำร่วมแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ มำจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อให้งำนโครงกำรฯ ด ำเนินได้อย่ำงต่อเนื่องตำมท่ีได้สนองพระรำชด ำริและเป็นไปตำมแผน
แม่บท 
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 เพื่อเป็นกำรสนองแนวพระรำชด ำริตำมกรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึกของกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ท่ีต้องกำรให้เยำวชน และนักศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของประเทศ และตระหนักถึงควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ของกำรอนุรักษ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดังนั้นโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ร่วมกับ สำขำวิชำชีววิทยำ
ประยุกต์  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ป่ำปกปัก
ฯ ศูนย์หนองระเวียง จึงได้จัดโครงกำรฝึกอบรม “ชมรมนักชีววิทยำ อพ.สธ. มทร. อีสำน”   โดยใช้พื้นท่ี
ของป่ำปกปักฯ ศูนย์หนองระเวียง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติกำรขนำดใหญ่ในธรรมชำติท่ีมีควำม
หลำกหลำยของทรัพยำกรในรูปแบบต่ำงๆ เป็นสถำนท่ีในกำรฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษำชมรมนัก
ชีววิทยำ อพ.สธ. มทร. อีสำน  ได้มีโอกำสเข้ำมำเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีกำรศึกษำวิจัย และปฏิบัติงำน
ร่วมกับนักวิจัย นักวิชำกำรและคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร ในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ทรัพยำกรธรรมชำติ ท่ีเน้นควำมรู้พื้นฐำนเบื้องต้น
ทำงทฤษฎีท่ีน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  ให้เข้ำใจและเข้ำถึง  โดยกำรต้ังสมมติฐำน  ค้นคว้ำ  ทดลอง ใน
ภำคสนำม  อภิปรำย และ สรุปผล ท้ังนี้เพื่อให้เยำวชนได้เข้ำมำเรียนรู้ควำมส ำคัญของทรัพยำกร ได้น ำ
ควำมรู้ และแนวคิดในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติให้กลับมำอุดม
สมบูรณ์ และให้ชุมชนได้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม และเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ท่ี
นอกเหนือไปจำกกำรเรียนรู้จำกทฤษฎีเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในวิธีกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้ได้อย่ำงแท้จริง  อีกท้ังยังก่อให้เกิดควำมรัก ควำมหวงแหนและกำรรักษำ
ทรัพยำกรมำกขึ้น และมีควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติของ
ประเทศและกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 2. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และฝึกทักษะปฏิบัติกำรกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่สมำชิกชมรมนัก
ชีววิทยำ อพ.สธ. มทร.อีสำน 
 3. เพื่อปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติท้องถิ่นให้กับเยำวชน 
นักศึกษำ 
 
วิธีการ 
 โครงกำร“ชมรมนักชีววิทยำ อพ.สธ. มทร. อีสำน” เปิดรับสมัครสมำชิกชมรมนักชีววิทยำ 
อพ.สธ. มทร.อีสำน จำกนั้นด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติสมำชิกชมรมในวันท่ี 14-15 กุมภำพันธ์ 2558 โดยมีกำรฟังบรรยำยในภำคทฤษฏี 
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และลงมือปฏิบัติจริงในภำคปฏิบัติโดยใช้พื้นท่ีของป่ำปกปักฯ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติกำรขนำดใหญ่ในธรรมชำติท่ีมีควำม
หลำกหลำยของทรัพยำกรในรูปแบบต่ำงๆ นอกจำกนี้นักวิจัย นักวิชำกำรและคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร 
ยังได้เข้ำอบรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเล เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์กำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับนักวิจัย นักวิชำกำรและคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร โดยกำรเข้ำอบรม
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ วันท่ี 20-22 กุมภำพันธ์ 2558  เพื่อจะได้น ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรอบรม 
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย ต. แสมสำร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี มำประยุกต์ให้กำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น และพื้นท่ีป่ำปกปักฯ  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและแรงบันดำลใจในกำรหวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพืชพรรณทรัพยำกรป่ำไม้พื้นท่ีโครงกำร
อนุรักษ์ฯ ศูนย์หนองระเวียง โดยเดินส ำรวจเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติพื้นท่ีป่ำปกปักฯ หนองระเวยีง 
12 สถำนี 
 3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมำยภำรกิจหลักให้ส ำรวจควำมสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม และประโยชน์ของส่ิงต่ำงๆ 
 4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำระบบนิเวศแนวประกำรงั โดยกำรด ำน้ ำแบบ
ผิวน้ ำ ณ เกำะแสมสำร 
 5. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับฟังกำรบรรยำย เรื่อง ระบบนิเวศแนวประกำรังและฝึกปฏิบัติกำร
กำรปลูกและอนุรักษ์ประกำรัง 
 6. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับมอบหมำยภำรกิจศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรประกำรังของ
ชำติและกำรอนุรักษ ์
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รูปภาพประกอบ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
 นักศึกษำได้รับควำมรู้ และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำในบทเรียนท่ีเกี่ยวกับระบบนิเวศมำกขึ้น 
และเข้ำใจวิธีกำรท่ีใช้ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกยิ่งขึ้น ส ำหรับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
โครงกำรย่อยท่ี 1 โดยภำพรวม ได้คะแนน 4.66คิดเป็นร้อยละ 93.2 ส่วนกำรจัดโครงกำรฯ กิจกรรม
ย่อยท่ี 2 ในวันท่ี 20-22 กุมภำพันธ์ 2558 นักวิจัยและคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. มทร.อีสำน 
จ ำนวน 4 คน ได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ
เกำะและทะเลไทย โดยมีนักศึกษำสมำชิกชมรมนักชีววิทยำ อพ.สธ. มทร.อีสำน เข้ำร่วมอบรมด้วย ท ำ
จ ำนวน 62 คน จำกผลกำรจัดโครงกำรฯ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ โดยคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำรได้
เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์กำรอนุรักษ์ทรัพยำกำรธรรมชำติ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำ เนิน ง ำนกำรอนุ รั กษ์ทรัพยำกรธ รรมชำ ติ  ณ ศูนย์ อนุ รั กษ์ และพัฒนำทรัพยำกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงต่อไป ส ำหรับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรย่อยท่ี 2 โดย
ภำพรวม ได้คะแนน 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.6 
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ด ำเนินงำนโดยกรุงเทพมหำนคร 

 สนับสนนุงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 สนับสนุนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน 281 
โรงเรียน จำกโรงเรียนท้ังหมด 438 โรงเรียน และสนับสนุนให้ครู - อำจำรย์ เข้ำร่วมประชุมกลุ่มเชิง
ปฏิบัติกำรสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน 117 โรงเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 596 คน 

   
 
ด ำเนินงำนโดยจังหวัดนนทบุรี 

 โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีโดยเทศบาลนคร  
ปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดโครงกำร
อนุรักษ์  สวนทุเรียนนนท์ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2558  ด ำเนินกำรถมดินพัฒนำคุณภำพดินและจัดท ำ
ร่องทุเรียน แล้วเสร็จ 6 ร่องสวน  ปลูกทุเรียน 60 สำยพันธุ์  ก่อสร้ำงอำคำรพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพันธุ์ทุเรียนนนท์แล้วเสร็จ 
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 การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีมีควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนจัดท ำฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนรวมท้ังกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนท้ังท่ีอยู่ในและนอกชุมชน เรียนรู้บริบทของพื้นท่ีข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ เห็น
ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท้องถิ่นในพื้นท่ีของตนเอง โดยสนับสนุนกำรท ำงำนของ
ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล (ศบกต.) รวมถึงกำรพัฒนำศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยำกรท้องถิ่น และจัดท ำคู่มือกำรท ำงำนสนับสนุนกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นส ำหรับชุมชน 

  

  
 

 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
 ด ำเนินกำรจุดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้แก่ชำวสวนทุเรียนท้ัง 6 อ ำเภอในจังหวัดนนทบุรี  จ ำนวน 4 
สำยพันธุ์ ได้แก่  พันธุ์หมอนทอง  พันธุ์ก้ำนยำว  พันธุ์ย่ ำมะหวำด  และพันธุ์เม็ดในยำยปรำง  และกำร
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จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและกำรศึกษำดูงำนของคณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียน ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี 19-25 พฤษภำคม  2558 จ ำนวน 100 คน 

  
 
ด ำเนินงำนโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างจิตส านึกปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 

 อบรมให้ควำมรู้เกษตรกรจ ำนวน 60 รำยระหว่ำงเดือน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30รำย รุ่นท่ี 1 
ระหว่ำงวันท่ี 26-30 เม.ย. 58 และรุ่นท่ี 2 ระหว่ำงวันท่ี 4 -8 พ.ค. 58 เกษตรกรได้รับควำมรู้ เกิด
จิตส ำนึกรักป่ำและเห็นประโยชน์ของป่ำไม้ซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของแหล่งน้ ำ 

 
 
ด ำเนินงำนโดยจังหวัดพะเยำ 

 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ข่วงวัฒนธรรม) 
 ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังค่ำนิยมควำมเป็น
ไทยให้มีควำมภำคภูมิใจ สนับสนุนและส่งเสริมกำรท่องเท่ียวจังหวัดพะเยำ และสร้ำงจิตส ำนึกของ
ประชำชนให้อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ด ำเนินกำรอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งำมซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีส ำคัญของคนไทย และชำวล้ำนนำ ประชำชนอนุรักษ์และสืบทอด
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ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้ำนนำ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท่องเท่ียว และดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มำ
ท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจ 

 
 

   
 
ด ำเนินงำนโดยจังหวัดพัทลุง 

 โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของจังหวัดพัทลุง 
 หน่วยงำนท้ังภำครัฐ เอกชน ประชำชน นักเรียนร่วมปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำง
ยั่งยืนของจังหวัดพัทลุง  

 - บ้ำนหัวช้ำง หมู่ท่ี 2 ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   
วันท่ี 28  กันยำยน 2558 
 - เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำทะเลหลวง ต ำบลจองถนน อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง  
วันท่ี 29  กันยำยน 2558 
 - หำดพัดทอง หมู่ท่ี 4 ต ำบลจองถนน อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง (เขตหำ้มล่ำสัตว์
ป่ำทะเลหลวง)  วันท่ี 30 กันยำยน  2558 
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ด ำเนินงำนโดยจังหวัดภูเก็ต 

 กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 ปลูกต้นพุดภูเก็ต  จ ำนวน 200 ต้น ในพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน โยกำรดูแลรักษำของส ำนักงำน
กำรปฏิรูปท่ีดินจังหวัดภูเก็ต 
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 กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 จัดค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ ำนวน 10 รุ่นๆ ละ 50 คน รวมเป็น 500 คน ใน
ระหว่ำงวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2557–21 กุมภำพันธ์  2588  ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำ  เขำ
พระแทว 

   
 
ด ำเนินงำนโดยจังหวัดระนอง 

 สนับสนุนโครงการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยากายภาพลาคลองต่อการกระจายพันธุ์
พลับพลึงธาร และเทคโนโลยีการปรับสภาพแวดล้อม เพื่อการพื้นฟูพลับพลึงธารอย่างยั่งยนื
ในพื้นที่จังหวัดระนอง 

 อัตรำกำรรอดตำยของกล้ำพลับพลึงธำรท่ีปลูกฟื้นฟู ท้ังสำมพื้นท่ีมีควำมแตกต่ำงกันอำจ
เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของสภำพพื้นท่ีและลักษณะกำยภำพของล ำคลอง ทิศทำงและควำมเร็วของ
กระแสน้ ำ เป็นต้น และอีกสำเหตุหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรคในกำรปลูกฟื้นฟู คือ รูปแบบท่ียึดติดหรือชะลอ
ควำมเร็วของกระแสน้ ำด้วยล ำไม้ไผ่ และรูปแบบปลูกแบบยึดติดกับวัสดุเพำะในกระถำงท่ีย่อยสบำยได้ 
ยึดติดหรือชะลอควำมเร็วของกระแสน้ ำด้วยล ำไม้ไผ่แบบกลุ่ม ซึ่งจะเกิดกำรทับถมชองตะกอนและเป็น
สำเหตุหนึ่งท่ีท ำให้กล้ำไม้ในระยะต้ังตัวไม่สำมำรถเติบโตได้ 
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ด ำเนินงำนโดยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 
พรรษา 60 พันธุ์ไม้สีม่วง 

 ด้วยทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ร่วมกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ ท้ังภำครัฐ เอกชน และประชำชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ร่วมกันด ำเนินกิจกรรม โครงกำร
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 60 พรรษำ 60 พรรณไม้สี
ม่วง โดยจัดกิจกรรม ณ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ ำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ขึในวันอำทิตย์
ท่ี 1 พฤศจิกำยน 2558 โดยมีนำยวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี เป็นประธำนพิธี
เปิด  และร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีแปลงพันธุ์ไม้สีม่วง 
 

   

   
  



1796 

 
ด ำเนินงำนโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ 

 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดอบรมค่ำยวิทยำศำสตร์ทำงทะเล เยำวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นท่ี 7 จ ำนวน 47 คน ระยะเวลำ 
5 วัน 4 คืน ในระหว่ำงวันท่ี 20-24 เมษำยน 2558 ณ พื้นท่ีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน อนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มีนักเรียนมำเข้ำร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 47 คน จำก 14 โรงเรียน 
 

   
 

   
 

   
 

ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7 
 


