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แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 

ชื่อโครงการ      การส ารวจและจัดท ารหัสทรัพยากรป่าไม้และน้ าในพ้ืนที่อนุรักษต์้นน้ าป่าร่องก่อ 
และอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 
 

ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการด าเนินงานที่ 1 การเรียนรู้ทรัพยากร (F1) 
กิจกรรมที่ 1 ปกปักทรัพยากร (A1) 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชต ิ คุณวุฒิ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
ประสบการณ์ การเรียนการสอนและงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญ  อนุกรมวิธานและกายวิภาคศาสตร์พืช 

หัวหน้าโครงการ 

ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ ์ คุณวุฒิ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
ประสบการณ์ การเรียนการสอนและงานวิจัยทางชีววิทยาของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง/การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางชีวภาพ 
ความเช่ียวชาญ  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังและการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน/สาหร่ายส าหรับ
ปลาเศรษฐกิจ 

ผู้ร่วมโครงการ 

นางวาริณี พละสาร คุณวุฒิ วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
ประสบการณ์ การเรียนการสอนและงานวิจัยทางชีววิทยา 
ความเชี่ยวชาญ  การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางชีวภาพ 

ผู้ร่วมโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล   

มหาวิทยาลัยประกอบด้วยพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและสัตว์ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีความส าคัญต่อมนุษย์ ส าหรับปัจจัยสี่ ปัจจุบัน
มี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัย  รวบรวมความรู้
และผลิตผลงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพไว้มากมาย  ตั้งแต่ความรู้พ้ืนฐานจนถึงการ
ประยุกต์ใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือการบริหารจัดการและใช้

แบบ ศว 
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ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการวางแผนอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้สมัคร
เข้าร่วมเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันหนึ่ง
ที่เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยตลอดเวลาที่
ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการที่หลากหลายตามกรอบแนวคิดและแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง และจัด
กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ รวมไปถึงน าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ด้วยตระหนักถึงการเพ่ิมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยตามกรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร (กิจกรรมที่ 1 การปกปักทรัพยากร) ของ อพ.สธ. ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 จึงได้เสนอ 
“โครงการส ารวจและจัดท ารหัสทรัพยากรป่าไม้และน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์ต้นน้ าป่าร่องก่อและอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือร่วมสนองพระราชด าริฯ และเพ่ิมศักยภาพ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ใน 2 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย คือ (1) พ้ืนที่อนุรักษ์ต้นน้ าป่าร่องก่อ จ านวน 175 ไร่ และ 
(2) อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง จ านวน 98 ไร่   

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2. เพ่ือการส ารวจ การจัดท ารหัส การจัดท าค่าพิกัดของต้นไม้ และค่าพิกัดของทรัพยากรน้ า ส าหรับ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

 
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

จ านวน 5-10  คน  
 

พื้นที่ด าเนินการ   
(1) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  (2) พ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ    



3 
 

(1) ฐานข้อมูลพรรณไม้ แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในรูปแบบ data sheet ตาม
โครงสร้างข้อมูลหลักตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. (เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ รหัสต้นไม้ 
ค่าพิกัดของต้นไม้/แหล่งน้ า การจัดจ าแนก ลักษณะสัณฐานวิทยา แหล่งที่พบ ถิ่นอาศัย การใช้ประโยชน์ และ
ภาพถ่าย) เพ่ือน าไปใช้ต่อยอดในกรอบการใช้ประโยชน์ของ อพ.สธ. (กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร) ต่อไป 

(2) ฐานข้อมูลคุณภาพน้ าเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ 
 
การด าเนินโครงการ   

1. วิธีการ 
  1.1 การศึกษาทรัพยากรป่าไม้ (ความหลากหลายของพรรณไม้) 

1) ศึกษาทบทวนพืชในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากการศึกษาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล่ม 1-2  หนังสือพรรณไม้พ้ืนล่างใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจากฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้ง
ศึกษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งจากพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติของประเทศไทย (herbarium) ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU), และ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (BKF) [อักษร
ย่อพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติสอดคล้องตาม Thiers, 2016] เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลของพรรณไม้ที่ศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

- ลักษณะประจ าวงศ์และลักษณะประจ าสกุล  
- การรวบรวมข้อมูล คัดกรองชื่อซ้ า ตรวจสอบความถูกต้อง 
- ชีพลักษณ์ (phenology), นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และแหล่งที่พบ 
2) ออกส ารวจภาคสนามโดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากข้อ 1 ด าเนินการการเก็บตัวอย่าง

ภาคสนามพร้อมถ่ายภาพ แหล่งที่พบ ถิ่นอาศัย บันทึกรหัส ค่าพิกัดของต้นไม้ จากนั้นจึงน าตัวอย่างพรรณไม้
มาจัดท าเป็นตัวอย่างแห้ง (voucher specimen) ตามหลักสากล และเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ไว้ที่
พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเทศส าหรับ
ตรวจสอบต่อไป  

3) ตรวจระบุชนิดพืชด้วยการน าตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่ได้มาศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ
เอกลักษณ์วิเคราะห์ความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์และคัดกรองชื่อซ้ าจากหนังสือพรรณพฤกษชาติแห่ง
ประเทศไทย และหนังสือพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามข้อ 1) จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปสอบถาม
ชื่อท้องถิ่น (local name) และการใช้ประโยชน์จากปราชญ์ชาวบ้านรอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็น
สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.) / ชุมชนที่อยู่ใน อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น 
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4) บันทึกผลที่ได้ลงในฐานข้อมูลรูปแบบ data sheet ตามโครงสร้างข้อมูลหลักที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่พบอ้างอิง ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ การจัดจ าแนก ลักษณะสัณฐานวิทยา แหล่งที่พบ 
ถิ่นอาศัย รหัสต้นไม้ ค่าพิกัดของต้นไม้ การใช้ประโยชน์ และภาพถ่าย  

 
  1.2 การศึกษาทรัพยากรน้ า (ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์

ตอนสัตว์) 
1) ออกส ารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม 3 ฤดูกาล โดยสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนเชิงปริมาณ 

ในแต่ละพ้ืนที่จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่าง แต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ า 20 ลิตร ด้วยอุปกรณ์ Schindler–Patalas 
plankton trap ขนาด 5 ลิตร และกรองน้ าผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 20 ไมโครเมตร รักษาสภาพแพลงก์
ตอนด้วยสารละลายลูกอล 

ในส่วนของการเก็บต้วอย่างแพลงก์ตอนพืช นอกจากจะเก็บด้วยวิธีเชิงปริมาณแล้ว ยังเก็บแพลงก์
ตอนพืชกลุ่ม periphyton ที่ยึดเกาะกับพืชน้ าชนิดอ่ืน ๆ โดยการเลือกวัสดุหรือพืชน้ าที่แช่อยู่ ในน้ า ท าการปัด
ตัวอย่างที่ยึดเกาะบริเวณพ้ืนผิวด้วยแปรง ล้างด้วยน้ ากลั่น ส่วนตัวอย่างสาหร่ายที่บริเวณพ้ืนท้องน้ าจะท าการ
เก็บตัวอย่างโดยใช้ช้อนตักบริเวณผิวหน้าดิน 4 จุดเก็บตัวอย่าง ล้างด้วยน้ ากลั่น สาหร่ายจากการเก็บทั้งสองวิธี
จะรักษาสภาพด้วยสารละลายลูกอล  

2) คัดแยกและระบุชนิดแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโรติเฟออร์ คลาโดเซอแรน 

และโคพีพอด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยใช้รูปวิธาน หนังสือ และบทความวิจัย และนับจ านวนแต่

ละชนิด ถ่ายภาพแพลงก์ตอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ต่อกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด 

3) การตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพ และเคมีของน้ า จ านวน 10 ตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิน้ า 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ความเป็นกรด–ด่างของ

น้ า ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายน้ า ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ปริมาณไนเตรท ปริมาณออร์โธฟอสเฟต 

และปริมาณแอมโมเนียรวม และปริมาณสารก าจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในน้ า โดยการเก็บตัวอย่างดินและน้ าเพ่ือ

น าไปวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในห้องปฏิบัติการ 

4) บันทึกผลข้อมูลแพลงก์ตอนที่ได้ลงในฐานข้อมูลรูปแบบ data sheet ตามโครงสร้างข้อมูล
หลักท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่พบอ้างอิง ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ การจัดจ าแนก ลักษณะสัณฐาน
วิทยา แหล่งที่พบ และภาพถ่าย  

 
แผนงานกิจกรรม 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม/วิธีการ              

1. การศึกษาความ
หลากหลายของพรรณ
ไม้ 
   1.1 ส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างภาคสนาม 
   1.2 วิเคราะหต์ัวอย่าง
พรรณไม้ทีไ่ด้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
   1.3 ศึกษาการใช้ 
ประโยชน์ของพรรณไม้
ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่เป็นสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
(อปท.) / ชุมชนที่อยู่ใน 
อปท.ท่ีเป็นสมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร 
   1.4 จัดท าฐานข้อมูล
พรรณไม ้

            95,000 

2 . ก า รศึ กษ า ควา ม
หลากหลายของแพลงก์
ตอนพืชและแพลงก์
ตอนสัตว ์
   1.1 ส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างภาคสนาม 
   1.2 วิเคราะหต์ัวอย่าง
แพลงก์ตอนและน้ าใน
ห้องปฏิบัติการ 
   1.3 จัดท าฐานข้อมูล
พรรณไม ้

            104,000 

3. เขียนรายงานการวิจยั             1,000 

แผนเงิน  134,200 12,000 18,900 34,900 200,000 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
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  เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2. ได้จัดท ารหัส ค่าพิกัดของต้นไม้ และค่าพิกัดของทรัพยากรน้ า ส าหรับรวบรวมเป็นฐานข้อมูลใน
พ้ืนที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา  วิชา/กิจกรรม 1  

 
 

คณะท างาน 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้ับการพัฒนาภายในมหาวิทยาลัย  จ านวนแหล่ง
เรียนรู ้

2 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

4. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน  กิจกรรม 1 

5. จ านวนฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของมหาวิทยาลัย  หมวดความรู ้ 2 

 

 
 
 
การติดตามและรายงานผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือนิทรรศการ หรือเอกสารเผยแพร่ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน (รวม 13,800 บาท) 

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ (200 บาท x 20 วัน) 

 
4,000.00 
9,800.00 
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- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการวันเสาร-์อาทิตย์ (490 บาท x 20 วัน) 
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย (รวม 53,000 บาท) 

- ค่าจ้างเหมานักศึกษาช่วยงาน (5 คน x 12 วัน x วันละ 6 ชม. x 25 บาท) 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คณุภาพน้ าขัน้สูงในห้องปฏิบัติการ (12 ครั้ง x 2,000 บาท) 

- ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายช่ือ-รหัสพรรณไม้ (150 ป้าย x 120 บาท) 

- ค่าจ้างเหมาปราชญ์ชาวบ้านให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์พรรณไม้ (3 ครั้ง x 1,000 บาท) 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

 
9,000.00 

24,000.00 
15,000.00 
3,000.00 
2,000.00 

หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ (รวม 133,200 บาท) 
      -  วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องระบุ
พิกัดแหน่ง (GPS)  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดความสูงต้นไม้  เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux-
meter)  หมึกปริ๊นซ์เตอร์ กระดาษ A4  แอลกอฮอล์ 95% ขวดดองตัวอย่าง กล่องใส่พรรณไม้ 
เชือกมัดแผงไม้ และกระดาษอัดพรรณไม้ เป็นต้น  

 
133,200.00 

รวม 200,000.00 

 
รวมงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 
    
 

 
 



       
 

แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจ เก็บรวบรวม ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ระยะที่ 1 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการเรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่น
วงศ์พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

หัวหน้าโครงการ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร ผู้ร่วมโครงการ 

นางสาวณัชชา 
อักษรศรี 

คุณวุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ประสบการณ์ : ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ บริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการ
วิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ : บริหารโครงการท านุบ ารุง

ผู้ร่วมโครงการ 



ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 
 
 
 
 
หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฐานะหน่วยงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ด าเนินการตามแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม บนฐาน
ทรัพยากร ๓ ฐาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. ซึ่งในแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 320 กันยายน 2569) ได้
วางแผนการด าเนินงานในการส ารวจ รวบรวม ทรัพยากร ทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ครอบคลุมรัศมี 50 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ อปท. ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จก่อน และพิจารณาขยายผล 
โดย อปท.เป็นแกนกลางด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/
บุคลากร ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนที่ อปท. เป้าหมาย ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
พื้นที่ด าเนินการ  

11 อ าเภอ ใน อปท. ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เขตจังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมรัศมี 50 
กิโลเมตร ได้แก่ อ.เมือง อ.พิบูลมังสาหาร อ.สว่างวีระวงศ์ อ.ส าโรง อ.เดชอุดม อ.นาเยีย อ.วารินช าราบ อ.เขื่องใน 
อ.ดอนมดแดง อ.เหล่าเสือโก้ก และ อ.ม่วงสามสิบ  
 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  

เยาวชน ประชาชน ได้รู้จัก รู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 



 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                        
5,000  

2. ประชุมร่วมกับ อปท.ในพื้นที่
เป้าหมาย 

            
100,000 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บ
ข้อมูล 

            
100,000 

3. ส ารวจ รวมรวม บันทึกข้อมูล                          1,200,000 

4. น าเข้าแบบสรุปข้อมูลทรัพยากร             70,0000 
7. จัดพิมพ์สรุปผลการด าเนินงาน                         11,000 
  แผนเงิน 230,000 500,000 500,000 256,000 1,486,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  
1. ได้สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนที่ อปท. เป้าหมาย ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  3. เยาวชน ประชาชน รู้จัก รู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนทรัพยากร  ทรัพยากร 3,000 
 

การติดตามและรายงานผล 



 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเวบไซต์  

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 

งบประมาณ   

1. ค่าตอบแทน รวม     61,800 บาท 

      1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 600/ชม./วัน* 6 ชม./6 ครั้ง          43,200 บาท 

      1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันหยุดราชการ 420.-*10 วัน * 3 คน               12,600 บาท 

      1.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันท าการ 200.-* 10 วัน *3 คน                          6,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย รวม   1,392,200 บาท 

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 คน x 240 วัน x 240 บาท/คน 115,200 บาท 

1.2 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย จ านวน 2 คน x 10 คืน x 800 บาท/คืน 16,000 บาท 

1.3 ค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  30,000 บาท 

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ วันละ 1,800 บาท * 20 วัน  36,000 บาท 

1.5 ค่าอาหารว่าง 200 คน คนละ 35 บาท * 4 มื้อ 28,000 บาท 

1.6 ค่าอาหารกลางวัน 200 คน คนละ 100 บาท * 2 มื้อ 40,000 บาท 

1.7 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000 บาท 

1.8 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 27,000 บาท 

1.9 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 4 คน * 15,000 บาท * 12 เดือน 1,080,000 บาท 

1.10 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 10,000 บาท 

  

2. ค่าวัสดุ  รวม   32,000 บาท 

2.1 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

2.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท 

2.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 10,000 บาท 



2.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,000 บาท 

2.5 ค่าวัสดุเกษตร 5,000 บาท 

              
รวมงบประมาณ  1,486,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ชื่อโครงการ การศึกษาทางกายวิภาคและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง เพ่ือประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ และ
น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลสมุนไพร และฐานความรู้ด้านการเรียนการสอนและสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

 

ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 

กรอบการด าเนินงานที่ 1 การเรียนรู้ทรัพยากร (F1) 
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร (A3) 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล คุณวุฒิ  Ph.D. (Plant Physiology) 
ประสบการณ ์
- สอนวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน 
- เป็นวิทยากรอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้ครู 1 ครั้ง และ

นักเรียนในโครงการห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ (Gifted) โรงเรียน
ต่างๆ มากกว่า 10 ครั้ง  
- โครงการท านุบ ารุงฯปี 2551 เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้อง

สายสามสเีพื่อการอนุรักษ์ และการจัดนิทรรศการการปลูก
จิตส านึกด้านการอนรุักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า (หัวหน้าโครงการ) 
- โครงการวิจัย ปี 2548 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง (หัวหน้า

โครงการ) 
ความเชี่ยวชาญ   
- สรีรวิทยาของพืช และการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

หัวหน้าโครงการ 

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชต ิ คุณวุฒิ  ปร.ด. (อนุกรมวิธานพืช) 
ประสบการณ์ การสอนชีววิทยา 3 ปี และการวิจัยเกี่ยวกับ

อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืช 
ความเชี่ยวชาญ  อนุกรมวิธาน กายวิภาคศาสตร์ และเรณูวิทยาของ
พืชวงศ์ผักไผ่น้ า (Polygonaceae) และสกลุรุนเจีย (Rungia) ใน
ประเทศไทย 

ผู้ร่วมโครงการ 

นางวาริณี พละสาร คุณวุฒิ  วท.บ. (ชีววิทยา) ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ ์
- เป็นวิทยากรอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับนักเรียน

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนต่างๆ มากกว่า 
10 ครั้ง  
- โครงการท านุบ ารุงฯปี 2551 เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้อง

สายสามสเีพื่อการอนุรักษ์ และการจัดนิทรรศการการปลูก
จิตส านึกด้านการอนรุักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า (ผูร้่วมโครงการ) 
- โครงการวิจัย ปี 2548 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง (ผู้ร่วม

โครงการ) 
ความเชี่ยวชาญ   
- ตรวจวิเคราะหเ์ชื้อทางจุลชีววิทยา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 
หลักการและเหตุผล 
 หมากจอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) หรือส ารอง หรือพุงทะลาย เป็นพืชในวงศ์ 
Sterculiaceae กระจายตัวอยู่ในป่าชนิด lowland forest ของประเทศไทยและประเทศข้างเคียง เช่น พม่า 
กัมพูชา จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ สาธารณรัฐประชาชนลาว หมากจองจัดเป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ข1  
  
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหมากจอง (www.medthai.com) 
 ใบ : เป็นใบเดี่ยวออกเรียงแบบสลับ ลักษณะของใบมีหลากหลายรูปร่าง เช่น รูปไข่แกมรูปใบหอก 
หรือรูปคล้ายรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อยเป็นรูปหัวใจ และใบมี
รูปร่างเป็นแฉกเว้าลึกประมาณ 2-5 แฉก ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-20 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร เนื้อใบแข็ง ผิวเรียบเป็นมัน ส่วนก้านใบยาวประมาณ 3-15 เซนติเมตร ใบต้นอ่อน
มักเป็นหยักประมาณ 3-5 หยักและมีก้านใบยาวมาก ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งระบุว่าใบหมากจองจะมีอยู่ด้วยกัน 4 
รูปแบบ โดยจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ เมื่อมีอายุประมาณ 1 ปี ลักษณะของใบจะเป็นรูปปลายแหลม ฐาน
โค้ง เมื่อเข้าปีท่ี 2 ใบจะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปฝ่ามือ 3 แฉก เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3-4 ใบจะมีลักษณะเป็นรูปฝ่ามือ 5 
แฉก และในระยะสุดท้ายหรือช่วงอายุประมาณ 4-6 ปีหรือมากกว่านั้น ใบจะมีลักษณะเป็นรูปไข่แกมรูปขอบ
ขนาน  

ดอก : ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งและซอกใบ โดยจะออกรวมกันเป็นช่อใหญ่ ดอกเป็นแบบแยก
เพศ กลีบดอกเป็นแฉกคล้ายรูปดาว ยาวประมาณ 7-10 มิลลิเมตร กลีบดอกปลายแหลม เป็นสีเขียวอ่อน ส่วน
กลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายทรงบอก มีขนปกสีแดงปกคลุม ดอกมีเกสรเพศผู้ประมาณ 10-15 ก้าน
และเกสรเพศเมียอีก 1 ก้าน โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
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 ผล : ผลจะออกตามปลายกิ่ง หนึ่งกิ่งมีผลประมาณ 1-5 ผล ลักษณะของผลเป็นรูปร่างคล้ายเรือหรือ
รูปกระสวย เมื่อแก่จะแตกออก ผลมีขนาดกว้างประมาณ 5-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 18-24 เซนติเมตร 
ภายในผลมีเมล็ดลักษณะกลมรีเล็กน้อย ลักษณะคล้ายกับลูกสมอ ผลแก่เป็นสีน้ าตาล ผิวเหี่ยวย่น แห้ง และ
ขรุขระ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 18-25 มิลลิเมตร ส่วนเมล็ดเป็นรูป
มนรี มีเยื่อหุ้มอยู่ ซึ่งเป็นสารเมือกมีอยู่เป็นจ านวนมาก เมื่อถูกน้ าหรือน ามาแช่ในน้ าจะพองตัวออกและ
ขยายตัวเป็นวุ้นคล้ายกับเยลลี่สีน้ าตาล ใช้รับประทานได้  โดยผลจะเริ่มแก่และร่วงในช่วงประมาณเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน เปลือกหุ้มเมล็ดชั้นนอกจะมีสารเมือก (mucilage) ที่สามารถพองตัวได้ดีในน้ า เพราะ
มีความสามารถในการดูดซับน้ าถึง 40-45 มิลลิลิตรต่อกรัม ท าให้เกิดเป็นเจล (gel) หรือเป็นวุ้นได้โดยไม่ต้อง
อาศัยความร้อน 
 
 ประโยชน์และสรรพคุณของหมากจอง 
 เปลือกหุ้มเมล็ดของหมากจองเมื่อแช่น้ าจะพองตัวเป็นวุ้น น ามาใช้ประกอบอาหารคาว หวาน เช่น 
น้ าพริก ลาบ ย า แกงจืด (ใช้แทนสาหร่าย) ใช้รับประทานเป็นขนมหวาน ใช้รับประทานกับน้ ากะทิ หรือใช้แทน
รังนก หรือใช้ท าเป็นส ารอง (หมากจกอง) ลอยแก้ว หรือน้ าส ารองพร้อมดื่มที่บรรจุในกระป๋อง หรือท าเป็น
หมากจองผง เป็นต้น ลูกส ารองหรือหมากจองเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง 
เนื่องจากวุ้นจากเนื้อของผลแก่มีส่วนช่วยในการลดน้ าหนักได้ เพราะมีเส้นใยอาหารมาก เมื่อรับประทานเข้าไป
จะช่วยท าให้อ่ิมท้องได้นาน ท าให้ไม่รู้สึกหิว ส่งผลให้รับประทานอาหารอ่ืน ๆ ได้น้อยลง และวุ้นยังมีคุณสมบัติ
ในการดูดซับน้ า ช่วยดูดซับไขมัน น้ าตาล สารต่าง ๆ (รวมถึงสารที่มีประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างเช่น วิตามินและ
เกลือแร่ไปด้วย) จึงมีส่วนช่วยลดน้ าตาลของคนท่ีเป็นโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง และช่วยลดอาการ
ท้องผูกได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการของโรคกระเพาะอาหาร ช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตได้อีก
ด้วย กากใยที่รับประทานเข้าไปจะไปช่วยชะล้างไขมันที่สะสมอยู่ในล าไส้ ช่วยลดสารพิษตกค้าง นอกจากนั้นยัง
มีสรรพคุณแก้กระหาย แก้ไอ และขับเสมหะ 
 หมากจองสามารถน ามาท าน้ าดื่มสมุนไพรแก้ร้อนใน แก้กระหาย แก้ไอ และขับเสมหะ ยังมีผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมจากหมากจองที่อยู่ในรูปของแคปซูลอีกด้วย โดยมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริม
ภูมิคุ้มกัน ช่วยบ ารุงตับ และเป็นยาแก้ร้อนในด้วย สรรพคุณด้านสมุนไพรอ่ืน ๆ ของหมากจอง ได้แก่ แก้หอบ
หืด โรคบิด ล าไส้ อักเสบ วุ้นล้างสะอาดสามารถน ามาพอกตารักษาอาการตาอักเสบบวมแดงได้ 
(www.rit.ac.th, www.tungsong. com, www.siemkwang.com และ www.se-ed.net) และยังมีงานวิจัย
ที่ได้น าสารเมือกจากลูกส ารองไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ได้แก่ การน าไปใช้เป็นสารช่วยในการแตกกระจายตัวใน
ยาเม็ด เมื่อเทียบกับสตาร์ชข้าวโพด ก็พบว่าการแตกกระจายตัวของยาเม็ดที่มีสารเมือกส ารองเป็นสารช่วยแตก
กระจายตัว จะ มีอัตราเร็วในการดูดซับน้ าสูงกว่า และเม็ดยาจะแตกกระจายเร็วกว่าการใช้สตาร์ชข้าวโพดที่
ระดับความเข้มข้นเดียวกัน แลกเนื่องจากคุณสมบัติในการอุ้มน้ าของสารเมือกนี้เอง จึงมีการน าสารเมือกนี้ไป
ใช้ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพ่ือช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์มีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น และยังน าไปใช้ในไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ 
เพ่ือช่วยลดการสูญเสียน้ าจากการใช้ความร้อนกับไส้กรอกมากที่สุด ซึ่งจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส

1 
ไม้ประเภท ข คือไม้หวงห้ามพิเศษหรอืไม้หายากใกล้จะสูญพันธุ ์ห้ามท าไม้ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดหรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

จากรัฐมนตรีก่อนเท่านั้น 
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พบว่าจะให้ค่าความแน่นเนื้อและค่าความยืดหยุ่นมาก (ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.  “จอง”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.phargarden.com.  [04 พ.ค. 2014] 
  
 แหล่งที่พบหมากจองมากเป็นป่าในบางจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จันทบุรี ตราด และ
อุบลราชธานี  ส าหรับที่จังหวัดอุบลราชธานี หมากจองจะพบมากที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จากการ
ส ารวจตลาดที่ด่านช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าราคาขายปลีกของเมล็ดหมากจองสูงถึง
กิโลกรัมละ 150-200 บาท จากราคาที่ค่อนข้างสูงที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ 
บริเวณอุทยานฯ เก็บลูกหมากจองไปขายจ านวนมาก โดยธรรมชาติต้นหมากจองแต่ละต้นจะออกดอกและ
ให้ผล ใช้ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปีขึ้นไป ประกอบกับลักษณะต้นที่สูงตั้งแต่ 40 ถึง 50 เมตร ล าต้นกลมเกลี้ยง 
การแตกกิ่งจะแตกที่เรือนยอดที่สูง และผลจะออกที่เรือนยอดเท่านั้น ท าให้มีการเก็บผลที่ผิดวิธี คือจะโค่นต้น
เพ่ือเก็บผล (www.guideubon.com)  หากมีการเก็บผลหมากจองลักษณะนี้นานๆ จะท าให้ต้นหมากจองมี
จ านวนลดลงจนถึงสูญพันธุ์ได้ นอกจากนี้ความต้องการผลของหมากจองมีปริมาณสูง อัตราการแข่งขันการเก็บ
ผลหมากจองมีมาก ท าให้ชาวบ้านเก็บผลหมากจองขณะที่ยังไม่แก่จัด ท าให้เปอร์เซ็นต์การร่วงหล่นลงสู่ดินและ
งอกเป็นต้นตามธรรมชาติต่ าลง ส่งผลให้ประชากรต้นหมากจองในธรรมชาติลดจ านวนลง จากเหตุผลนี้จึงท าให้
ผู้ท าการวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของหมากจอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์
และการอนุรักษ์พันธุ์ต่อไป 
 
 ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง 
 จากการศึกษาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของหมากจอง พบว่าเนื้อเยื่อที่สามารถชักน าให้เกิด
แคลลัสได้ดีคือส่วนของปีกและเมล็ดจากผลอ่อน โดยท าการเพาะเลี้ยงส่วนปีกของผลอ่อนหมากจองในสูตร
อาหาร woody plant medium (WPM) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นคู่ ที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 
benzyladenine (BA) กับ thidiazuron (TDZ), BA กับ TDZ ที่ทุกคู่เติม 2, 4-dichlorophenoxyacetic 
acid (2, 4-D) 0.1 mg l-1, naphthaleneacetic acid (NAA) กับ BA, และ 2, 4-D กับ kinetin โดยที่ทุกคู่
ของแต่ละความเข้มข้นฮอร์โมนได้เติมและไม่เติม polyvinylpyrrolidone (PVP) 500 mg l-1 และได้เลี้ยง
เมล็ดอ่อนในอาหาร WPM ที่มี BA กับ TDZ ความเข้มข้นต่างๆ ที่เติม 2, 4-D 0.1 mg l-1 และ PVP 500 mg 
l-1 ผลการทดลอง พบว่า มีหลายคู่ความเข้มข้นของฮอร์โมนที่สามารถชักน าให้เกิดแคลลัสได้ทั้งในปีกของผล
อ่อนและเมล็ดอ่อน PVP 500 mg l-1 ที่เติมในสูตรอาหารบางสูตรมีผลส่งเสริมการเกิดแคลลัสได้เพ่ิมขึ้น แต่ใน
บางสูตร PVP ท าให้อัตราการเกิดแคลลัสลดลง และพบว่าอาหารที่มี BA คู่กับ TDZ ที่เติม 2, 4-D 0.1 mg l-1 
และ PVP 500 mg l-1 สามารถชักน าให้เกิดแคลลัสจากปีกของผลและเมล็ดอ่อนได้ทุกคู่ความเข้มข้น (อรัญญา 
พิมพ์มงคล และวาริณี พละสาร, 2549) 
 จากงานวิจัยข้างต้นท าให้ทราบว่าปีกและเมล็ดจากผลอ่อนหมากจองมีศักยภาพสามารถน ามาใช้เป็น
ชิ้นส่วนในการเพาะเลี้ยงได้ แต่ยังไม่สามารถชักน าให้เกิดเป็นต้นได้ ได้เพียงเฉพาะแคลลัสเท่านั้น ซึ่งแคลลัส
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อาจถูกน าไปใช้เป็นชิ้นส่วนพืชที่เลี้ยงต่อให้มีการพัฒนาเป็นต้นในอาหารที่มีฮอร์โมนอ่ืน หรืออาจใช้แคลลัสใน
การศึกษาหาสารส าคัญทางสมุนไพรต่อไปได้    
  

จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้ท าโครงการมีแรงบันดาลใจทึ่จะท าการศึกษาการศึกษาทางกาย
วิภาคของเนื้อไม้ และใบทั้ง 4 แบบของหมากจอง ซึ่งยังไม่พบรายงานการศึกษามาก่อน และท าการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อหมากจอง มุ่งเน้นการชักน าให้เกิดเป็นต้นหรือการเกิดเป็นแคลลัส เพ่ือน าไปใช้ต่อส าหรับการ
ขยายพันธุ์หรือน าแคลลัสไปศึกษาด้านสารส าคัญในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการ
อนุรักษ์ น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลสมุนไพร และฐานความรู้ด้านการเรียนการสอนและสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนในอ าเภอนาจะหลวย 
 
เอกสารอ้างอิง 
อรัญญา พิมพ์มงคล และวาริณี พละสาร. 2549. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและ

พัฒนาหมากจองเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ชุมชน : โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมาก
จอง (ประจ าปีงบประมาณ 2548 – 2549). มหาวิทยาลัยอุบลาราชธานี. 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพื่อศึกษากายวิภาคของเนื้อไม้ และใบ 4 รูปแบบของหมากจอง 
3. เพ่ือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจองจากปีกและเมล็ดของผลอ่อน มุ่งเน้นการชักน าให้เกิดต้นและ

แคลลัส 
4. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลและฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับหมากจองในโรงเรียนในอ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี ที่มีสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนในอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  
2. นักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

1. โรงเรียนในอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
จ านวน 1 โรงเรียน 

2. นักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 10 คน 
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สถานที่จัดกิจกรรม / พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา   

1. การศึกษากายวิภาค และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง : ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. ฐานข้อมูลและความรู้ทางกายวิภาคเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ : ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และโรงเรียนในอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 
ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ  

1. ข้อมูลการศึกษาด้านกายวิภาคของเนื้อไม้ และใบ 4 รูปแบบของหมากจอง 
2. ข้อมูลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจองจากปีกและเมล็ดจากผลอ่อน 
3. ฐานข้อมูลและความรู้ทางกายวิภาคเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน 
 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 
1. การศึกษากายวิภาคของเนื้อไม้ และใบ 4 รูปแบบของหมากจอง มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เก็บตัวอย่าง 2 ส่วน คือ เนื้อไม้ด้วยเครื่องเจาะเนื้อไม้ และใบหมากจองทั้ง 4 รูปแบบ 

2. การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 
2.1 น าตัวอย่างเนื้อไม้มาตัดตามขวางด้วยใบมีดโกนหรือเครื่องตัด sliding microtome 

ย้อมสี ศึกษาและถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์  
2.2 น าต้วอย่างใบทั้ง 4 รูปแบบมาศึกษากายวิภาค โดยการตัดตามขวาง และลอกผิว

ใบ ย้อมสี ศึกษาและถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจองจากปีกและเมล็ดของผลอ่อน มุ่งเน้นการชักน าให้เกิดต้นและแคลลัส 
 1. เก็บตัวอย่างที่เป็นผลอ่อนของหมากจอง ใช้ส่วนปีกของผลอ่อนที่เป็นสีเขียว (green wings) และ
เมล็ดอ่อน มาท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาวะปลอดเชื้อ  
 2. ฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวของตัวอย่าง และน ามาเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีความเข้มข้นของออก
ซินและไซโตไคนินความเข้มข้นต่างๆ 
 3. วัดผลการเจริญเติบโต โดยวัดการเจริญเป็นแคลลัส ต้น และ/หรือ ราก 
 4. ย้ายแคลลัสที่ได้จากข้อ 3 มาเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีฮอร์โมนออกซินและไซโทไคนินคนละชนิดกับใน
ข้อ 2 เพื่อชักน าให้เกิดเป็นต้น 
    
3. การสร้างฐานข้อมูลและฐานการเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

1. ประสานงานและเลือกโรงเรียนที่จะร่วมกิจกรรม 
2. แนะน าครูและนักเรียนในการท ากิจกรรม 
3. ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลและฐานการเรียนรู้ของสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
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การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

กิจกรรม/วิธีการ  

1. ประสาน งานกบั

โรงเรียน  
            5,000 

2. การศึกษาดา้น

กายวิภาคเนื้อไม้ 

และใบ 

            
80,000 

3. การเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อหมากจอง  
    

   

        
80,000 

4. การท าฐานขอ้มูล

สวนพฤกษศาสต์ร์ใน

โรงเรียน 

            
35,000 

5. การเขียนรายงาน

โครงการฉบับ

สมบูรณ์ 

            
10,000 

แผนเงิน  30,000 70,000 70,000 30,000 200,000 

หมายเหตุ: ก าหนดการจัดกิจกรรม/วิธีการของโครงการ อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาตามความเหมาะสม 
หากโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล่าช้า 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 การบริหารจัดการโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. ได้ข้อมูลด้านกายวิภาคของเนื้อไม้ และใบทั้ง 4 รูปแบบของหมากจอง เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
สมุนไพร และเป็นฐานความรู้ด้านการเรียนการสอนและสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

2. ได้ต้นหมากจองจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการขยายพันธุ์เพ่ือการ
อนุรักษ์หมากจองต่อไป 

3. ได้แคลลัสหมากจองจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือชักน าให้เกิดต้นต่อไป หรือน าไปใช้ศึกษา
สารส าคัญทางสมุนไพรต่อไปในอนาคต 
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4. ได้ฐานความรู้ด้านการเรียนการสอนและสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ด้านปริมาณ :  
 - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1 โรงเรียน 
 - จ านวนนักศึกษา (senior project) ที่เข้าร่วมโครงการ  อย่างน้อย 10 คน  
 ด้านคุณภาพ 

- ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 90 
- ครูและนักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านการสร้างฐานการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

 ด้านเวลา 
 - โครงการด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 

 
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.1 หมวดค่าตอบแทน              รวม 
  - ค่าปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
  หัวหน้าโครงการ  
  ผู้ร่วมโครงการ   

20,000 
  
 8,000 
 12,000 

1.2 หมวดค่าใช้สอย               รวม 
 - ค่าจ้างเหมาแรงงาน 6,000 บาท/เดือน x 12 เดือน 

 ส าหรับงานกายวิภาคศาสตร์ เช่น การเก็บรักษาตัวอย่าง และการตัดเตรียมตัวอยาง     

 ส าหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เชน่ เตรีมอาหาร subculture ล้างเคร่ืองแก้ว 
- ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง 4 คร้ัง x 1000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เพื่อติดต่อและไปสร้างฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียน และ

เก็บตัวอย่าง) 

 81,000 
 72,000 
 

 
4,000  

 
5,000 

1.3 หมวดค่าวัสดุ            รวม  
 - วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 

1. ส าหรับงานกายวิภาคศาสตร ์เช่น ที่เจาะเนื้อไม้ สีย้อม เป็นตน้ 
2. ส าหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น สารเคมีส าหรับเตรียมอาหาร ขวดแก้ว เป็นต้น 
3. ส าหรับจัดท าฐานการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 - วัสดุส านักงาน ค่าถา่ยเอกสาร และเข้าเล่ม 

99,000 
 

30,000 
40,000 
20,000 
9,000 

      รวมงบประมาณ 200,000 

รวมงบประมาณท่ีที่เสนอขอ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ชื่อโครงการ ศึกษาและพัฒนา “ฐานเรียนรู้ หมากจอง” 
 

 

ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 
ความรับผิดชอบ 

ในโครงการ 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ
วิชาการ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

หัวหน้าโครงการ 

ผศ.ดร.ปริวรรต  สมนึก ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการท่องเที่ยว 
- หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
มอบ. 
- นักวิจัย 
- มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษอาชีพ 
- อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว และนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ผู้ร่วมโครงการ 

นางสาวณัชชา อักษรศรี คุณวุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ร่วมโครงการ 
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ประสบการณ์ : ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ บริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ : บริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

 

 

หลักการและเหตุผล 

        ต้นส ารองหรือหมากจอง (ภาษาอีสาน) จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นประมาณ 
30-40 เมตร และอาจสูงได้ถึง 45 เมตร ล าต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงชะลูด แตกกิ่งก้านออกรอบต้น เรียงกันเป็น
ชั้น ๆ ล าต้นเป็นสีเทาด า เปลือกต้นหยาบ มีเส้นเป็นร่องตามแนวดิ่ง สามารถพบได้ตามป่าดิบเขาที่มีฝนตกชุก
และมีแสงแดดส่องถึง พบได้มากในจังหวัดจันทบุรี แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญพันธุ์ได้  เมื่อน าผลมา
แช่ในน้ า เนื้อบาง ๆ ที่หุ้มเมล็ดอยู่จะดูดน้ าและพองตัวออกมา มีลักษณะเป็นแผ่นวุ้น เมื่อน ามาแยกวุ้นออก
จากเมล็ด เปลือก และเส้นใย จะสามารถน าแผ่นวุ้นดังกล่าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้ประกอบอาหารได้
หลายอย่าง เช่น น้ าพริก ลาบ ย า แกงจืด (ใช้แทนสาหร่าย) ใช้รับประทานเป็นขนมหวาน ใช้รับประทานกับ
น้ ากะทิ หรือใช้แทนรังนก หรือใช้ท าเป็นส ารองลอยแก้ว หรือน้ าส ารองพร้อมดื่มที่บรรจุในกระป๋อง หรือท า
เป็นส ารองผง เป็นต้น คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อผลส ารองประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต 68.59 %, 
โปรตีน 8.45 %, ไขมัน 0.11 %, ใยอาหาร 3.97 %, เถ้า 8.01%, แคลเซียม 0.25 %, ฟอสฟอรัส 0.20 %, 
ธาตุเหล็ก 0.007 %, โซเดียม 0.12 %, โพแทสเซียม 0.14% (ผลวิเคราะห์โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)  ลูกส ารองเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง 
เนื่องจากวุ้นจากเนื้อของผลแก่ "มีส่วน" ช่วยในการลดน้ าหนักได้ เพราะมีเส้นใยอาหารมาก เมื่อรับประทานเข้า
ไปจะช่วยท าให้อ่ิมท้องได้นาน ท าให้ไม่รู้สึกหิว ส่งผลให้รับประทานอาหารอ่ืน ๆ ได้น้อยลง และวุ้นยังมี
คุณสมบัติในการดูดซับน้ า ช่วยดูดซับไขมัน น้ าตาล สารต่าง ๆ (รวมถึงสารที่มีประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างเช่น 
วิตามินและเกลือแร่ไปด้วย) จึงมีส่วนช่วยชะลอการด าเนินของโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง และช่วย
ลดอาการท้องผูกได้ (เพราะเนื้อวุ้นจะช่วยท าให้อุจจาระนิ่ม ช่วยเพ่ิมปริมาณของใยอาหาร ท าให้มีการบีบรูด
ของล าไส้เพ่ือขับเป็นอุจจาระได้มากยิ่งขึ้น ท าให้ขับถ่ายคล่อง) อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการของโรคกระเพาะ
อาหาร ช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตได้อีกด้วย โดยให้รับประทานในช่วงก่อนนอน จะช่วยในการ
ขับถ่ายตอนเช้า กากใยที่รับประทานเข้าไปจะไปช่วยชะล้างไขมันที่สะสมอยู่ในล าไส้ ท าให้ล าไส้ใหญ่สะอาดขึ้น 
ช่วยลดสารพิษตกค้าง แต่หากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจท าให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จ าเป็น
ได้ พลอยท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ าดื่มสมุนไพรแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
จากส ารองท่ีอยู่ในรูปของแคปซูลอีกด้วย โดยมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยบ ารุงตับ 
และเป็นยาแก้ร้อนใน และยังมีงานวิจัยที่ได้น าสารเมือกจากลูกส ารองไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ได้แก่ การ
น าไปใช้เป็นสารช่วยในการแตกกระจายตัวในยาเม็ด เมื่อเทียบกับสตาร์ชข้าวโพด ก็พบว่าการแตกกระจายตัว
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ของยาเม็ดที่มีสารเมือกส ารองเป็นสารช่วยแตกกระจายตัว จะมีอัตราเร็วในการดูดซับน้ าสูงกว่า และเม็ดยาจะ
แตกกระจายเร็วกว่าการใช้สตาร์ชข้าวโพดที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน แลกเนื่องจากคุณสมบัติในการอุ้มน้ า
ของสารเมือกนี้เอง จึงมีการน าสารเมือกนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เพ่ือช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์มีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น 
และยังน าไปใช้ในไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ เพ่ือช่วยลดการสูญเสียน้ าจากการใช้ความร้อนกับไส้กรอกมาก
ที่สุด ซึ่งจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าจะให้ค่าความแน่นเนื้อและค่าความยืดหยุ่นมาก  (ฐานข้อมูล
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.   “จอง”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: 
www.phargarden.com.  [04 พ.ค. 2014]. 

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอบุณฑริก อ าเภอนาจะหลวย และอ าเภอน้ า
ยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
ล าดับที่ 53 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 มีเนื้อที่ประมาณ 428,750 ไร่ หรือ 686 ตาราง
กิโลเมตร  ค าว่า ภูจองนายอย มีที่มาจากค า 2 ค าคือ ภูจอง กับ นายอย ค าว่า ภูจอง หมายถึง ภูเขาที่มีต้นจอง
ขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งทางภาคอีสานเรียกหมากจอง ทางภาคกลางเรียกว่าต้นส ารอง ส่วนค าว่านายอย  เพ้ียนมา
จากค าว่า น้ าย้อย รวมความแล้วอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย หมายถึง ภูเขาที่มีต้นส ารองขึ้นอยู่มากและมีน้ า
ไหลย้อยตามหน้าผาของล าน้ าตามอุทยาน พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และเนินเขาซึ่งลาดไปทางทิศใต้ มีความ
สูงเฉลี่ยประมาณ 300 – 600 เมตร จากระดับน้ าทะเลสภาพป่าโดยทั่วไปเป็น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และ
ป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ประมาณ 75 % ของพ้ืนที่ มีสภาพธรรมชาติที่งดงาม มีสภาพป่าสมบูรณ์ 
ในพ้ืนที่พบ “ ต้นจอง ” หรือต้นส ารองจ านวนมากอันเป็นที่มาของชื่ออุทยาน ฯ ส่วน “ นายอย ” มาจากค า
ว่า น้ าย้อย ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ าล าธาร มีน้ าไหลย้อยลงมาตามเพิงผาที่อยู่ใกล้น้ าตก 
และมีล าน้ าสายน้ าส าคัญต่าง ๆ เช่น ล าโดมน้อย ล าโดมใหญ่และห้วยหลวง เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย ประกอบด้วย น้ าตกถ้ าบักเตว หรือน้ าตกห้วยหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านแก้งเรือง อ าเภอนาจะ
หลวย เป็นน้ าตกขนาดใหญ่สูงราว 30 เมตร ด้านล่างมีแอ่งน้ า และลานหินขนาดใหญ่ สวนหินพลานยาว เป็น
กลุ่มหินรูปร่างแปลกตา กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณกว้าง (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี: ระบบออนไลน์, 2562) 
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ประกอบด้วยพืชพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ตลอดจนต้น
ส ารองหรือต้นหมากจองขึ้นอยู่ภายในอุทยานด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่นักสื่อความหมายและนันทนาการ
ดังกล่าว ยังไม่ได้มีการสร้างฐานเรียนรู้สรรพคุณ หมากจอง ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้สนใจได้ทราบถึงสรรพคุณและเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ท้องถิ่น และในปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้และการใช้
ประโยชน์จาก “ฐานเรียนรู้สรรพคุณหมากจอง” ของนักสื่อความหมายและนันทนาการประจ าอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย กลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบ้านแก้งเรืองหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี และยุวมัคคุเทศก์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ “ฐานเรียนรู้สรรพคุณ หมาก
จอง” ของแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ให้กับนักสื่อความหมายและนันทนาการประจ า
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อุทยานฯ กลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบ้านแก้งเรือง และยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง)
และเพ่ือพัฒนาและประเมินศักยภาพด้านองค์ความรู้ “ฐานเรียนรู้สรรพคุณหมากจอง” ของนักสื่อความหมาย
ประจ าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย กลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบ้านแก้งเรือง และยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนสมเด็จ
พระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) 

ดังนั้น การด าเนินงานโครงการภายในการศึกษาศักยภาพต่างๆ ของหมากจองในปี 2565 – 2569  ไม่
ว่าจะเป็นการศึกษาทางกายวิภาคและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง เพ่ือประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ และ
น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลสมุนไพร และฐานความรู้ด้านการเรียนการสอนและสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
การศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าของหมากจองโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาสรรพคุณ 
ความเชื่อ และประโยชน์ของหมากจองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ  และศึกษาการแปรรูป
หมากจอง จึงเป็นการต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และสนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ.  

ในปี 2565 จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้หมากจอง ภายในอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 

 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 2. เพ่ือศึกษาและพัฒนา “ฐานเรียนรู้ หมากจอง” ในพ้ืนที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ด าเนินการ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 

2563 2564 
รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม/

วิธีการ 

 

1. การ

ประสานงาน

และส ารวจ

พื้นที ่

            5,000 
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กิจกรรม 

2563 2564 
รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การ

เตรียม

เอกสาร 

และอุปกรณ ์

            5,000 

3. ประชุม

ช้ีแจง

โครงการ  

            5,000 

4. 

ด าเนินงาน

โครงการ 

            180,000 

5. รายงาน

ผลการ

ด าเนินงาน 

            5,000 

แผนเงิน  10,000 170,000 10,000 10,000 200,000 

 
หมายเหตุ: ก าหนดการจัดกิจกรรม/วิธีการของโครงการ อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาตามความเหมาะสม 
หากโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล่าช้า 
 
. 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  
 มีแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์หมากจองให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้ 
  
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

1. หมวดค่าตอบแทน  รวม 25,000 บาท  
  1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา     จ านวน 5,000 บาท 
  1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร      จ านวน 20,000 บาท 
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2. ค่าใช้สอย   รวม 165,000 บาท  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 20 คน จ านวน 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท  จ านวน 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท   จ านวน 4,000 บาท 

  - ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์     จ านวน 10,000 บาท 
           - ค่าจ้างเหมาท าฐานการเรียนรู้     จ านวน 70,000 บาท 

  - ค่าจ้างเหมาป้าย       จ านวน 50,000 บาท 
  - ค่าเดินทางไปราชการ       จ านวน 20,000 บาท 

- ค่าเช่าสถานที่        จ านวน 5,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน 3,200 บาท 

3. ค่าวัสดุ   รวม 10,000 บาท  
 -   ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน 5,000 บาท 
 -   ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์      จ านวน 3,000 บาท 
 -   ค่าวัสดุเกษตร       จ านวน 2,000 บาท 

    
รวมงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ประโยชน์ (F2) 
กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (A4) 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ผศ. ดร. สุดารัตน์ 
หอมหวล 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี, 
แพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย  
แพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภ์ไทย  
รับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ประสบการณ์ :  
- หัวหน้าโครงการจัดท าพิพิธภัณพ์สมุนไพร คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- หัวหน้าโครงการจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย (www.phargarden.com) 
2..ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.thaiherbarium.com)  
3.ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.thaicrudedrug.com) 
4. ฐานข้อมูลต ารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(www.thai-remedy.com) 

- หัวหน้าโครงการจัดท ามาตรฐานสมุนไพรไทย 
โด่ไม่รู้ล้ม คูน และหอมแดง เพ่ือบรรจุในต ารา

หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

มาตรฐานสมุนไพรไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข ปี2553 

- หัวหน้าโครงการจัดท ามาตรฐานต ารับยาธาตุ
บรรจบ ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข ปี2562 
ความเชี่ยวชาญ :  

1.การส ารวจ รวบรวมข้อมูลด้านพืชสมุนไพร ต ารายาไทย 
และองค์ความรู้พ้ืนบ้านด้านการรักษาโรค ด้วยสมุนไพร  
2.การจัดท าองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ และเวปไซต์  
3.การจัดท ามาตรฐานสมุนไพรไทย 

ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เภสัชพฤกษศาสตร์ และเภสัเวท   

 
หลักการและเหตุผล  

ในเขตภาคอีสานตอนใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ เป็นจุดเชื่อมต่อของสามประเทศ 
ได้แก่ ไทย ลาว และ กัมพูชา  สภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่าง ประกอบด้วย บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งแม่น้ าโขง  
ปุาดิบแล้ง ปุาเต็งรัง และปุาชุมชน เป็นปัจจัยให้พ้ืนที่บริเวณนี้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ  จากความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรราติที่มี ท าให้ชุมชนในเขตภาคอีสานตอนใต้และ
ลุ่มน้ าโขง มีการพัฒนา สั่งสมภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพจากการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณชนิดต่างๆ ที่ขึ้นอยู่
ในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ หลากหลายรูปแบบ เช่น รับประทานเป็นอาหาร การเพาะปลูกเพ่ือการเกษตรกรรม 
การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เป็นส่วนส าคัญในการประกอบพิธีกรรมเพ่ือด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และ
การใช้เป็นสมุนไพรท้องถิ่นเพ่ือบ าบัดความเจ็บปุวย องค์ความรู้เหล่านี้เกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชน สะสมเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า เป็นมรดกทางความรู้ตกทอดสู่รุ่นลูกหลาน และเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และก่อให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนถิ่น  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเห็นความส าคัญของการจัดโครงการอบรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
ชุมชน อันประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน อาสาสมัครนักเรียนในชุมชน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ สมุนไพรที่ส าคัญชนิดต่างๆ ในท้องถิ่น ในรูปแบบอบรมความรู้ กิจกรรมเดินปุา 
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และกิจกรรมทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ อัน
จะส่งผลให้เกิดการน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย ส่งผล
ต่อเนื่องให้ตระหนักถึงคุณค่าของปุาไม้และร่วมกันดูแลรักษามิให้สูญหายไป  
 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

คร ูนักเรียนโรงเรียน และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชด าริฯ  จ านวน 300 คน 
 
ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ 

รายงานผลโครงการอบรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น จ านวน 1 เล่ม 
 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1. วางแผนการด าเนินงาน √    
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้จัดประชุม 

 √   

3. จัดอบรม   √  
4. สรุปผลการฝึอบรม    √ 
 
ก าหนดการอบรม  (รวม 3 วัน, 1 รอบ/วัน, ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน/รอบ/วัน) 
9.00   - 10.00 น. สมุนไพรที่ส าคัญในท้องถิ่น และการน ามาใช้เป็นอาหารและยา 
10.00 – 11.00 น. เดินปุาศึกษาพืชสมุนไพร ณ ปุาอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ  
   (วิทยากรบรรยาย; อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหมอยาพ้ืนบ้าน) 
11.00 - 11.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.15-  12.15 น. เดินปุาศึกษาพืชสมุนไพร ณ ปุาอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ (ต่อ) 
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   (วิทยากรบรรยาย; อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหมอยาพ้ืนบ้าน) 
12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.30 น. กิจกรรมทางพฤกษศาสตร์  

(การท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง การศึกษาผงยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจสอบ
เครื่องยาในห้องปฏิบัติการ  เรียนรู้สมุนไพรที่ใช้ท ายา) 

14.30 – 15.30 น.  กิจกรรมศึกษาสมุนไพรในพิพิธภัณฑ์สมุนไพร  
(เรียนรู้ เล่นเกมส์ ตอบค าถาม) 

15.30 - 16.30 น. สรุปผลการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นยา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่สืบไป  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ 

 
 

การติดตามและรายงานผล 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเวบไซต์  

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

  

งบประมาณ   
งบประมาณท่ีเสนอขอ   ....218,000.....บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

1. หมวดค่าตอบแทน  รวม   ................58,200................... บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คนx1 ชั่วโมง x 600 บาท                            600     บาท 
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- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคสนาม (บรรยายกิจกรรมเดินปุา แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม/วัน) 
  วิทยากรภายใน  4 คน x 2 ชั่วโมง x 3 วัน x 600 บาท                            14.400   บาท 
  วิทยากรภายนอก  4 คน x 2 ชั่วโมง x3 วัน x 1,200 บาท                        28,800   บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมพฤกษศาสตร์ แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม/วัน) 
  วิทยากรภายใน  4 คน x 1 ชั่วโมง x 3 วัน x 600 บาท                            7.200     บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคสนาม (กิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์สมุนไพร แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม/วัน) 
  วิทยากรภายใน  4 คน x 1 ชั่วโมง x 3 วัน x 600 บาท                            7.200     บาท 
 
2. ค่าใช้สอย   รวม  .....................93,580...................บาท 

-  ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม (35 บาท x 300 คน x 2 มื้อ )   21,000   บาท 
-  ค่าอาหารว่างวิทยากร (35 บาท x 8 คน x 2 มื้อ x 3 วัน)               1,680         บาท 
-  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม (100 บาท x 300 คน x 1 ครั้ง)   30,000   บาท 
-  ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (100 บาท x 8 คน x 1 ครั้ง x 3 วัน)      2,400         บาท 

 - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์                          7,000   บาท 
          - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมกิจกรรมพ้ืนที่เดินปุา                                   6,000   บาท 
          - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมกิจกรรมพฤกษศาสตร์                                 7,000   บาท 
 - ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง และจัดเตรียมพืช                  6,000   บาท 
          - ค่าจ้างเหมาพาหนะ (2,500 บาท x 3 ครั้ง)                7,500   บาท 
          - ค่าจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน                 5,000           บาท 

3. ค่าวัสดุ   รวม ...............68,220..................................บาท 
 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (น้ ามันเชื้อเพลิง)       10,000  บาท 

- ค่าสมุนไพร              10,000  บาท 
 - ค่าวัสดุใช้ในกิจกรรมปฏิบัติ                                                    20,000  บาท 
 - ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์        7,000  บาท 
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์            7,000  บาท 
 - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์                                              10,000  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสาร                2,220  บาท 
รวมงบประมาณ .................218,000..............................บาท 

รวมงบประมาณ  218,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดบาทถ้วน)  
หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้้ามูลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
 

ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 

กรอบการด าเนินงานที่  2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2) 
กิจกรรมที่  4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (A4) 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ 

ในโครงการ 

รศ.ดร.ธนาทิพย์ 
แหลมคม 

ปริญญาเอก 
(เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 

ประสบการณ์  ท้าวิจัยด้านปลาพ้ืนเมืองในลุ่ม
น้้ามูลและลุ่มน้้าโขงเป็นเวลามากกว่า 23 ปี 

มีประสบการณ์ท้างานด้านการอนุรักษ์ปลาเสือ
ตอลายเล็กในแม่น้้ามูลร่วมกับโรงเรียนและ
ชุมชนเป็นเวลา 5 ปี 

ความเชี่ยวชาญ  เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

หัวหน้าโครงการ 

ผศ.ดร.กาญจนา 
พยุหะ 

Doc of 
Tech.(Aquaculture) 

ประสบการณ์  สอนวิชาโภชนศาสตร์สัตว์น้้า 
โรคสัตว์น้้า การจัดการฟาร์มสัตว์น้้า พันธุ์ไม้น้้า 
ปัญหาพิเศษ และท้าวิจัยด้านปลาพ้ืนเมืองใน
ลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าโขงเป็นเวลามากกว่า 26 ปี 

มีประสบการณ์ท้างานด้านการอนุรักษ์ปลาเสือ
ตอลายเล็กในแม่น้้ามูลร่วมกับโรงเรียนและ
ชุมชนเป็นเวลา 5 ปี 

ผู้ร่วมโครงการ 
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ความเชี่ยวชาญ  เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

 

 

หลักการและเหตุผล 

โครงการการขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองกลุ่มปลาซิว ภายใต้การด้าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ ภายใต้แผนด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ด้าเนินการมา

ตั้งแต่ปี 2560 ประกอบด้วย การศึกษาความหลากหลายและรวบรวมพันธุ์ปลาซิว การศึกษาสภาพแวดล้อม

และนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่อาศัยและการสืบพันธุ์ของกลุ่มปลาซิว การศึกษาวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ปลาซิว 

แนวทางการเพาะและขยายพันธุ์กลุ่มปลาซิว  ดังนั้นจึงมีความพร้อมที่พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือเป็นสถานที่

ฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมือง เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นสามารถเข้ามาทัศนศึกษาหาความรู้เพ่ือสามารถน้าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 

ปลาพ้ืนเมืองบริเวณลุ่มน้้ามูลมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากรายงานชนิดปลาใน

พ้ืนที่แม่น้้าโขงและล้าน้้าสาขา จ้านวน 44 ครอบครัว 184 ชนิด ในปี 2546 (Jutagate et al., 2003) ได้แก่ 

ปลาซิวหางกรรไกร (Rasbora trilineata) ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลาซิวหนวดยาว 

(Esomus metallicus)  ปลากาด้า กลุ่มปลากด ปลาแขยง ปลาปักเป้า ปลากัด  ส่วนใหญ่ ชาวบ้านโดยทั่วไป

ได้น้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการบริโภคและการน้าไปเป็นปลาสวยงามทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  จึงส่งผล

ต่อประชากรปลาในแหล่งน้้าธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ส่งผลต่อคุณภาพน้้าและสภาพ

นิเวศวิทยาในแหล่งน้้า จะส่งผลต่อการคงอยู่ของปลาพื้นเมือง  

จากผลการด้าเนินงานระยะแรก (2559-2564) ประกอบด้วย การศึกษาความหลากหลายและรวบรวม

พันธุ์ปลาซิวในพ้ืนที่ป่าต้นน้้าร่องก่อ การศึกษาสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยา แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่ง

สืบพันธุ์ของกลุ่มปลาซิว การศึกษาวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ปลาซิว ของพ้ืนที่บริเวณป่าต้นน้้าร่องก่อ รวมทั้ง

พ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณหนองน้้าขนาดเล็กในต้าบลค้าขวาง ต้าบลโพธิ์ใหญ่ และต้าบลธาตุ  พบว่า กลุ่มปลาซิวมี

ความหลากหลายค่อนข้างมาก โดยพบปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลาซิวหนวดยาว 
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(Esomus metallicus) ปลาซิวหางกรรไกร (Rasbora trilineata) ปลาซิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

(Amblypharyngodon chulabhornae) โดยพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการเติบโตและเพ่ิมจ้านวนของปลาซิว

อย่างมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ชาวบ้านโดยทั่วไปมีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญ และสามารถ 

การเพาะและขยายพันธุ์กลุ่มปลาซิวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปลาพ้ืนเมืองมีความส้าคัญต่อการบริโภคขอ ง

ชาวบ้าน  เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก พบได้ในปริมาณมากในแหล่งน้้าธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีการบริโภค

เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมจ้านวนได้  ในขณะที่ชุมชนเจริญอย่างมาก อาจส่งผลต่อแหล่งที่

อยู่อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ของปลาพ้ืนเมืองได้  จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ

การเพาะเลี้ยงปลาพ้ืนเมืองกับชาวบ้าน  ทั้งนี้ ปลาบางกลุ่ม เช่น ปลาซิวจัดเป็นเจ้าบ้านล้าดับที่ 2 ของพยาธิ

ใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)  หากชาวบ้านบริโภคแบบสุกๆ ดิบๆ จะมีโอกาสได้รับพยาธิตัวอ่อน และ

เติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้  การเพาะเลี้ยงปลาซิวในระบบน้้าของโรงเรือน จะสามารถผลิตในระบบปิดที่ปราศจาก

พยาธิและสร้างอาหารปลอดภัยได้  

แผนการด้าเนินงานระยะท่ี 2 (2565-2569) จะมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองลุ่ม

น้้ามูลเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้เป็นฐานเรียนรู้ที่

สามารถให้ความรู้การเพาะและขยายพันธุ์ปลาแก่ชาวบ้านในพื้นที่ต้าบลค้าขวาง ต้าบลธาตุ และต้าบลโพธิ์ใหญ่ 

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยให้ทราบถึงความส้าคัญในการเพ่ิมประชากรปลาพ้ืนเมืองที่สามารถปล่อยเพ่ือคืนสู่

แหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และ การน้ามาใช้ประโยชน์ของในรูปแบบของอาหารในครัวเรือน 

การสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู โรงเรียน เพ่ือให้

ผู้เยี่ยมชมสามารถน้าความรู้ไปต่อยอดในการขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองลุ่มน้้ามูลเพ่ือการอนุรักษ์  ทั้งนี้ โครงการ

จะท้างานร่วมกับส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่

เป้าหมาย เพ่ือออกแบบกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้ชุมชนและโรงเรียนสามารถน้าไปปฏิบัติจริงได้ในพ้ืนที่  

เอกสารอ้างอิง 

ธนาทิพย์ แหลมคม.  2560.  รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาความหลากหลายและรวบรวมพันธุ์ปลาซิว 

ในพ้ืนที่ป่าต้นน้้าร่องก่อ.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

ธนาทิพย์ แหลมคม.  2561.  รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่ 

อาศัยและการสืบพันธุ์ของกลุ่มปลาซิว.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

ธนาทิพย์ แหลมคม.  2562.  รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ปลาซิว.   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

วัตถุประสงค์ 
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1.เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 

 2.เพ่ือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองลุ่มน้้ามูลและการใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการเพาะและขยายพันธุ์ปลา รวมทั้ง

นักเรียน ครู โรงเรียน สามารถเรียนรู้หรือใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ 

 3.เพ่ือจัดท้าคู่มือประกอบการศึกษาดูงานและเว็บไซท์เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เพ่ือเป็น

แนวทางในการเพาะขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองและการอนุรักษ์ 

กลุ่มเป้าหมาย  
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 ชาวบ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้าบลค้าขวาง ต้าบลโพธิ์ใหญ่ และต้าบลธาตุ และนักเรียน
ในความดูแลของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 300 คน 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ 300 คน  

ผลสัมฤทธิ์/ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ   
1.ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้้ามูลและการใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 

มีความพร้อมในการฝึกทักษะ การปฎิบัติ และการเรียนรู้ 
 2.คู่มือการขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองลุ่มน้้ามูลและการใช้ประโยชน์ 
 3.เว็บไซท์ที่สามารถเผยแพร่ได้ 
 

การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 
1. กิจกรรมและวิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

กิจกรรม/วิธีการ              

1.การลงพื้นที่เพื่อประสานงาน

กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

และส้านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

✔ ✔           20,000 

2.การจัดเตรียมและปรับปรุง

ระบบน้้า ระบบลม และบ่อ

เล้ียงพ่อแม่พันธุป์ลาพื้นเมือง 

✔ ✔           40,000 

3.การจัดเตรียมระบบการเลี้ยง

และเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมือง 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔      60,000 

4.การรวบรวมพอ่แม่พันธุ์

เพื่อให้มีความพร้อมสา้หรับการ

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔      20,000 
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เพาะและขยายพันธุ ์

5.คู่มือการขยายพันธุ์ปลา

พื้นเมืองลุ่มน้้ามูลและการใช้

ประโยชน์ส้าหรับชาวบ้านและ

ประชาชนทั่วไป 

   ✔ ✔ ✔ ✔      20,000 

6.คู่มือการขยายพันธุ์ปลา

พื้นเมืองลุ่มน้้ามูลและการใช้

ประโยชน์ส้าหรับนักเรียน ครู 

และโรงเรียน 

   ✔ ✔ ✔ ✔      20,000 

7.การจัดเตรียมเว็บไซท์ส้าหรับ

การเผยแพร่ศูนยก์ารเรียนรู้และ

คู่มือฯ 

     ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   15,000 

8.การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง

เว็บไซต์ของกิจกรรมประจ้าปี

งบประมาณ 2565 และ

รายงานผลการศึกษา 

          ✔ ✔ 5,000 

แผนเงิน  

(บอกจา้นวนเงินที่มีแผนจะใช้

ในแต่ละไตรมาส) 

50,000 100,000 40,000 10,000 200,000 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1.ศูนย์การเรียนรู้ขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้้ามูลเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่มีความพร้อมในการฝึกทักษะ การปฏิบัติการ และการเรียนรู้ของ

ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป นักเรียน ครู และโรงเรียน 

2.คู่มือการเรียนรู้ขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้้ามูลเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ สา้หรับให้

ความรู้และแนวทางการขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองลุ่มน้้ามูล กับชาวบ้าน และ นักเรียน ครู โรงเรียน 

3.ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ในการขยายพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองลุ่มน้้ามูลเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาพื้นเมืองในลุ่มแม่น้้ามูลได้ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
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ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
แหล่งเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ 1 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

จ้านวนหมวดความรู้ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หมวดความรู ้ 1 
จ้านวนกิจกรรมที่ด้าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก กิจกรรม 2 

 
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

1. หมวดค่าตอบแทน  รวม   19,600 บาท  
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 7200 บาท 

-บรรยาย (600 บาท/ชั่วโมง * 3 ชั่วโมง * 2 วัน)   3,600 บาท 
-ปฏิบัติการ (300 บาท/ชั่วโมง * 3 ชั่วโมง * 2 คน * 2 วัน)  3,600 บาท 

1.2 ค่าอาหารท้าการนอกเวลา 12,400 บาท 
- วันจันทร-์ ศุกร์ (50 บาท/ชั่วโมง * 4 ชั่วโมง/วัน * 20 วัน)            4,000 บาท 
- วันเสาร์ – อาทิตย์ (70 บาท/ชั่วโมง * 6 ชั่วโมง/วัน * 25 วัน)            8,400 บาท 

 
2. ค่าใช้สอย   รวม  80,200 บาท 

-    ค่าอาหารว่าง (25 บาท/คน/มื้อ * 35 คน * 4 มื้อ * 6 ครั้ง)         21,000 บาท 
-    ค่าอาหารกลางวัน(80 บาท/คน/มื้อ * 35 คน * 2 มื้อ * 4 ครั้ง)         22,400 บาท 
-    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน * 20 วัน) 4,800 บาท  
-    ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ      5,000 บาท 
-    ค่าจ้างเหมาให้อาหารและดูแลปลา (2,000 บาท/เดือน * 6 เดือน)       12,000 บาท

  -    ค่าจ้างเหมาจัดท้าคู่มือการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาพื้นเมือง              10,000 บาท 
-   .ค่าจ้างเหมาจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์              5,000 บาท 
 

3. ค่าวัสดุ   รวม 100,200 บาท 
 -  ค่าวัสดุส้านักงาน          
    1.แฟ้มพลาสติก (20 บาท/ชิ้น * 50 ชิ้น * 3 ครั้ง)   3,000 บาท 
    2.ใบประกาศ (200 บาท/แพ็ค 3 แพ็ค)                 600 บาท 
    3.ปากกา (200 บาท/แพ็ค * 3 แพ็ค)                  600 บาท 
 -  ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์  

1.ไวนิล (720 บาท/แผ่น * 3 แผ่น)               2,160 บาท 
2.การจัดท้าคู่มือ (5 บาท/แผ่น * 1000 แผ่น             5,000 บาท 

 -  ค่าวัสดุการเกษตร 



 

7 
 

    1.ค่าถังพลาสติก (3,000 บาท/ใบ * 5 ใบ)           15,000 บาท 
    2.ค่าท่อพีวีซี (100 บาท/ท่อ * 10 ท่อ)              1,000 บาท 
    3.ค่าท่อลม (200 บาท/ม้วน * 5 ม้วน)              1,000 บาท 
    5.วัสดุระบบลม (ท่อสามทาง หัวทราย)              5,000 บาท 
    6.เครื่องปั๊มน้้าขนาดเล็ก (5,000 บาท/เครื่อง * 2 เครื่อง)                    10,000 บาท 
    7.ค่าวัสดุวิเคราะห์น้้า 
       7.1 ชุดคิทวิเคราะห์แอมโมเนีย (600 บาท/ชุด * 7 ชุด)           4,200 บาท 
       7.2 ชุดคิทวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่าง (250 บาท/ชุด * 7 ชุด)       1,750 บาท 
       7.3 ชุดคิทวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนในน้้า (520 บาท/ชดุ * 7 ชุด) 3,640 บาท 
       7.4 ชุดคิทวิเคราะห์ไนไตรท์ในน้้า (300 บาท/ชุด * 7 ชุด)  2,100 บาท 
       7.5 ชุดคิทวิเคราะห์ไนเตรทในน้้า (440 บาท/ชุด * 7 ชุด)  3,080 บาท 

   8.ค่าวัสดุอาหารปลา 
       8.1 อาหารเม็ดเล็ก (125 บาท/ถุง * 20 ถุง)    2,500 บาท 
       8.2 วิตามิน (250 บาท/กล่อง * 4 กล่อง)    1,000 บาท 

8.3 อาหารเม็ดขนาดเล็ก (500 บาท/ถุง * 20 ถุง)           10,000 บาท 
    9.ค่าวัสดุจัดท้าระบบโซล่าเซลล์              11,000 บาท 

-  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
   1.ภาชนะใส่ปลา (500 บาท/ใบ * 10 ใบ)              5,000 บาท 
   2.กระดาษทิชชู (300 บาท/แพ็ค * 2 แพ็ค)      600  บาท 
-  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ 2500 บาท/ตลับ * 2 ตลับ)  5,000 บาท 
-  ค่าถ่ายเอกสาร (0.50 บาท/แผ่น * 3,440 แผ่น)    1,720 บาท 
-  ค่าจัดท้าเล่มเอกสารอบรม (35 บาท/เล่ม * 50 เล่ม * 3 ครั้ง)  5,250 บาท 

รวมงบประมาณ                                              200,000           บาท 
                                                         (สองแสนบาทถ้วน) 



 
 

แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 

ชื่อโครงการ      ศูนยก์ารเรียนรู้ทรัพยากรและประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน (ดูแนวทางการด าเนินงานโครงการประกอบ) 
กรอบการด าเนินงานที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2) 
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (A4) 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่น

วงศ์พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

หัวหน้าโครงการ 

คณาจารย์คณะ

วิทยาศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะ

ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะ

เภสัชศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร ผู้ร่วมโครงการ 

นางสาวณัชชา 

อักษรศรี 

คุณวุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ประสบการณ์ : ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชฯ บริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการ

วิชาการ 

ผู้ร่วมโครงการ 

แบบ ศว 



ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 

ความเชี่ยวชาญ : บริหารโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

 
 
 
หลักการและเหตุผล   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในภูมิภาค/จังหวัดนั้น ๆ บทบาทหลัก เพ่ือช่วยแบ่งเบา อพ.สธ. โดย
ประสานงานกับหน่วยงานภายในพ้ืนที่ตามนโยบาย/เรื่องที่ อพ.สธ. ส่วนกลางมอบหมาย ซึ่งงานหลักจะเป็น
งานด้านการประสานงาน การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ อพ.สธ.
ก าหนด สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามเป้าหมาย และเป็น Hub ส าหรับการ จัดท าแผนปฏิบัติงานประสานงานในการ
ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. อย่างใกล้ชิด เผยแพร่ผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ประสานงานและติดตามผลให้ทาง อพ.สธ. ส่วนกลางได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากร อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. น าไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
3. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโครงการ อพ.สธ. 

 
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 1. อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในเขตอีสานตอนล่าง  

2. โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในเขตภาคอีสานตอนล่าง 
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 



จ านวนผู้ร่วมโครงการ 
จ านวน 500 คน  
 

พื้นที่ด าเนินการ   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
การด าเนินโครงการ   
1. วิธีการ 
 1. ปรับปรุงพื้นท่ีและจัดท านิทรรศการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน 

2. ปรับปรุงพื้นท่ีส าหรับการจัดการฝึกอบรม 
3. จัดการพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

   
  
2. แผนงานกิจกรรม 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม/วิธีการ              

1 . ประชุม
คณะท างาน วาง
แผนการจัดการ
ข้อมูลและจัดท า
ช้ิ น ง า น เ พื่ อ
เผยแพร่ 

            20,000 

2 . ร ว บ ร ว ม
จัดการข้อมูลที่มี
อยู่ ออกแบบการ
จัดแสดง จัดท า
ช้ินงาน 

            150,000 

3. จัดการ
ประชาสมัพันธ์
การฝึกอบรมตาม
แผนงานจาก 
อพ.สธ. 

            280,800 

4. ด าเนินการจดั
แสดงนิทรรศการ 

            581,800 



กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

             

แผนเงิน  25,800 300,000 646,800 10,000 982,400 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
  เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
2. มีศูนย์ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโครงการ อพ.สธ. 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่ได้รับการพฒันาภายในมหาวิทยาลัย  จ านวนแหล่ง
เรียนรู ้

1 

 

 
 
 
การติดตามและรายงานผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือนิทรรศการ หรือเอกสารเผยแพร่ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน (รวม 13,800 บาท) 

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ (200 บาท x 20 วัน*2 คน) 

 
8,000 



      -     ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการวันเสาร-์อาทิตย์ (490 บาท x 20 วัน*2 คน) 19,600 
ค่าใช้สอย (รวม 935,000 บาท) 

- ค่าอาหารว่าง 20 คน * 35 บาท * 2 มื้อ * 5 ครั้ง 
-     ค่าอาหารกลางวัน 20 คน * 100 บาท * 1 มื้อ * 5 ครั้ง 

      -     ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานส านักงาน 1 คน *16,500 บาท * 12 เดือน 
      -     ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท านิทรรศการ 
      -     ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
      -     ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 
      -     ค่าจ้างเหมาจัดท าวีดีทัศน์ 
      -     ค่าเดินทางไปราชการ 

 
7,000 

10,000 
198,000 
600,000 
10,000 
10,000 

100,000 

ค่าวัสดุ (รวม 30,000 บาท) 
      -  วัสดุส านักงาน 
      -  วัสดุคอมพิวเตอร์  
 

 
10,000 
20,000 

ค่าครุภัณฑ์ (รวม 50,000 บาท) 
-     โต๊ะ 
-     เก้าอี้ส านักงาน 
-      จอโปรเจคเตอร ์

 
15,000 
10,000 
25,000 

รวม 982,400 

 
รวมงบประมาณ 982,400 บาท (เก้าแสนแปดหม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

 
    
 

 
 



1 
 

                          
 

แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรอีสานและลุ่มน้้าโขง เพ่ือ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการด าเนินงานที่ 3 การสร้างจิตส้านึก (F3) 
กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากร (A7) 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบใน

โครงการ 
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
ผู้อ้านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

หัวหน้าโครงการ 

คณาจารย์คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวณัชชา อักษรศรี คุณวุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ประสบการณ์ : ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ บริหารโครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ : บริหารโครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

ผู้ร่วมโครงการ 
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หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
และได้สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชด้าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยจึงเป็น
สถาบันหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ   โดย
ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด้าเนินโครงการที่หลากหลายตามกรอบแนวคิดและแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
เช่น การส้ารวจและรวบรวมข้อมูลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีสาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น งานพุทธศิลปอีสาน งานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และทั้งยังเป็นการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น รวมไปถึงน้าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 
– 2569 (ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด) จึงได้เสนอ “โครงการศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรอีสานและลุ่มน้้าโขง เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ร่วมสนองพระราชด้าริฯ สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ทรัพยากรในท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยจะเป็นการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ถาวรและ
จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ใน พ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งได้ด้าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดย
การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีการท้านาแบบโบราณ (ลงแขกด้านา เกี่ยวข้าว) กิจกรรมการรดน้้าด้าหัวใน
งานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การปรับปรุงเฮือนก้านัน ให้เป็นสถานที่ที่มีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 
2. เพ่ือสร้างจิตส้านึกในการรู้จักรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพ่ือปรับปรุงอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

500 คน  
 

สถานที่จัดกิจกรรม / พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา   
     อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 
 
 
 
การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 

1. กิจกรรมและวิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

กิจกรรม/

วิธีการ 

 

1. ประประชุม

คณะท้างาน 

วางแผนการ

ด้าเนินงาน 

            

5,000 

2. ด้าเนินการ

ด้านการเงิน

และพัสดุ  

    

   

        

5,000 

3. 

ประสานงาน

ส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง  

            

10,000 
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กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

4. ออกแบบ

อาคารจัด

แสดงงาน

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

            

400,000 

5. ปรับปรุง

อาคารเฮือน

ก้านันเพื่อการ

ใช้ประโยชน ์

            

8,800,000 

6. ประสานผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัด

กิจกรรมการ

แสดง

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

            

10,000 

6. จัดกิจกรรม             500,000 

7. สรุปและ

รายงานผลการ

ด้าเนินงาน 

            

22,000 

แผนเงิน  

(บอกจ้านวน

เงินท่ีมีแผนจะ

ใช้ในแต่ละไตร

มาส) 

30,000 4,000,000 5,700,000 22,000 9,752,000 

หมายเหตุ: ก้าหนดการจัดกิจกรรม/วิธีการของโครงการ อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาตามความเหมาะสม 
หากโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล่าช้า 
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ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. ไดส้นองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 
2. ประชาชนได้รับการเสริมสร้างจิตส้านึกในการรู้จักรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่นของตนเอง 
3. เกิดแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
- ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 1 
ระดับ 
- มีแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.1 หมวดค่าตอบแทน              รวม 
  - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 

70,000 
20,000 

 50,000 
1.2 หมวดค่าใช้สอย               รวม 
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 15,000 บาท/เดือน x 12 เดือน 
  - ค่าอาหารว่าง 50 คน * 35 บาท * 4 ครั้ง 
  - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน * 100 บาท * 2 ครั้ง 
  - ค่าชดเชยน้้ามันเชื้อเพลิง 
  - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 
  - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

- ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ค่าจ้างเหมาจัดท้านิทรรศการ 
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าชิ้นผลงาน 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบอาคารแสดงผลงานและเวทีจัดกิจกรรม 
- ค่าจา้งเหมาการแสดง 
- ค่าจ้างเหมาก้าจัดปลวก 

 2,152,000 
 180,000 

7,000 
10,000 
10,000 
10,000 
5,000 

30,000 
800,000 
200,000 
500,000 
200,000 
200,000 

1.3 หมวดค่าวัสดุ            รวม  
 - วัสดุส้านักงาน 

30,000 
10,000 
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  - วัสดุไฟฟ้า 
  - วัสดุเกษตร 

10,000 
10,000 

1.4 งบลงทุน 
  - ก่อสร้างเวทีกิจกรรม 
  - ก่อสร้างอาคารจัดแสดง 

7,500,000 
500,000 

7,000,000 
      รวมงบประมาณ 9,752,000 

รวมงบประมาณท่ีที่เสนอขอ 9,752,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 



1 
 

 

                          
 

แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ชื่อโครงการ ....โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน (ดูแนวทางการด าเนินงานโครงการประกอบ) 
กรอบการด าเนินงานที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2) 
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (A4) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ 

ในโครงการ 

นางสาว กาญจนา พยุหะ คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ประสบการณ ์ สอนวิชาโภชนศาสตร์สตัว์น้้า 
โรคสตัว์น้้า การจดัการฟาร์มสัตวน์้้า พันธุ์ไม้
น้้า ปัญหาพิเศษ และท้าวิจัยด้านปลา
พื้นเมืองในลุ่มน้้ามลูและลุ่มน้า้โขงเป็นเวลา
มากกว่า 26 ปี  
มีประสบการณ์ท้างานด้านการอนรุักษ์ปลา
เสือตอลายเล็กในแม่น้้ามลูร่วมกบัโรงเรียน
และชุมชนเป็นเวลา 5 ป ี
 
ความเชี่ยวชาญ  เพาะเลี้ยงสัตว์น้า้ 

หัวหน้าโครงการ 

นางสาวธนาทิพย์  
แหลมคม 
 
 
 
 

คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
รองศาสตราจารย ์
 
 

ประสบการณ ์ ท้าวิจัยด้านปลาพืน้เมืองใน
ลุ่มน้้ามลูและลุม่น้้าโขงเป็นเวลามากกว่า 23 
ปี  
มีประสบการณ์ท้างานด้านการอนรุักษ์ปลา
เสือตอลายเล็กในแม่น้้ามลูร่วมกบัโรงเรียน
และชุมชนเป็นเวลา 5 ป ี
 
ความเชี่ยวชาญ  เพาะเลี้ยงสัตว์น้า้ 

ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ 

ในโครงการ 

นาย ช้านาญ แก้วมณ ี
 

คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
นักวิชาการช้านาญ
การพิเศษ 
 

ประสบการณ ์สอนปฏิบตัิการในวชิาโภชน
ศาสตร์สตัว์น้้า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า และร่วมท้าวิจัยและส้ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับปลาพื้นเมืองในลุ่มน้้ามลูและลุม่น้้า
โขงเป็นเวลา มากกว่า 28 ป ี
มีประสบการณ์ท้างานด้านการอนรุักษ์ปลา
เสือตอลายเล็กในแม่น้้ามลูร่วมกบัโรงเรียน
และชุมชนเป็นเวลา 5 ป ี
 
ความเชี่ยวชาญ  เพาะเลี้ยงสัตว์น้า้ 

ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

หลักการและเหตุผล  
โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูลภายใต้การด้าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ ภายใต้แผนด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 

ปลาเสือตอลายเล็ก ((Datnioides undecimradiatus) เป็นปลาสวยงามที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มี
รูปร่างและพฤติกรรมที่คล้ายกับปลาเสือตอลายใหญ่ (D. pulchers) โดยปลาเสือตอลายเล็กมีรูปร่างและ
ลายเส้นที่พาดผ่านล้าตัวที่เล็กกว่า และมีส่วนหัวที่ลาดมากกว่า ปลาชนิดนี้อาศัยบริเวณตอไม้และกองหินใต้น้้า 
พบได้ในแม่น้้าโขงและล้าน้้าสาขา บริเวณจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และยโสธร โดย
พบมากในแม่น้้ามูล จากการที่ได้ด้าเนินโครงการวิจัยเรื่องชีววิทยาการกินอาหารของปลาเสือตอลายเล็ก จึงได้
ได้สัมภาษณ์ชาวประมงและนักวิชาการประมง ทราบว่า สถานการณ์จ้านวนประชากรของปลาเสือตอลายเล็ก
ในประเทศไทย อยู่ในขั้นวิกฤติ เนื่องจากปัจจุบันแทบจะไม่พบปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้าสาขาของแม่น้้าโขง
สายอ่ืนๆเลย ยกเว้นแม่น้้ามูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ปลาเสือตอลายเล็กที่น้ามาเป็นปลาสวยงาม
จะถูกรวบรวมจากแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยเฉเพาะแม่น้้ามูล ในเขตอ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยพ่อค้าคนกลางจะรับซื้อจากชาวประมงและส่งไปยังตลาดปลาสวยงามที่จตุจักรและมีการส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ ราคาที่ชาวประมงขายให้กับพ่อค้าคนกลางมีรายละเอียดดังนี้ ขนาด 20-30 กรัม ราคาตัวละ  50 
บาท ขนาด 70 -80 กรัม ราคาตัวละ 80 บาท ขนาด 100-150 กรัม ราคาตัวละ 150 บาท ขนาด 200 กรัม 
ราคาตัวละ 300 บาท   200-400 กรัม มีราคาจ้าหน่ายตัวละ 400-600 บาท 
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ปลาเสือตอลายเล็ก((Datnioides undecimradiatus)เป็นปลาน้้าจืดที่พบได้ในลุ่มแม่น้้าโขงและลุ่ม
แม่น้้าเจ้าพระยา ปัจจุบันจ้านวนประชากรในธรรมชาติลดจ้านวนลงอย่างมาก และอยู่ในรายชื่อชนิดปลาที่ใกล้
จะสูญพันธ์ของ (Vulnerable: VU) ของหน่วยงาน  International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) (Robert and Kottelat,1994) เป็นปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารแบบกินสัตว์เป็นอาหาร 
(Carnivore) (กาญจนาและคณะ 2558) จากการที่ราคาขายปลาเสือลายเล็กมีราคาดี ชาวประมงจึงจับปลาทั้ง
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ขณะที่ภาคราชการยังไม่มีมาตรการที่จะจัดตั้งเขตอนุรักษ์ ดังนั้นจ้านวนของประชากร
ปลาจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง การอนุรักษ์แหล่งวางไข่และแหล่งอนุบาลตัวอ่อน เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใน
การเพ่ิมประชากรปลาในธรรมชาติ แต่ชาวประมงและชุมชนต้องมีส่วนร่วมในขบวนการดังกล่าว จากการ
สัมภาษณ์ชาวประมงในเบื้องต้น หลายคนเห็นด้วยกับการที่จะจัดตั้งเขตอนุรักษ์แหล่งวางไข่เนื่องจากพวกเขาก็
มีความกังวลว่าสักวันหนึ่งปลาเสือตออาจจะหมดไปจากแม่น้้ามูลเช่นเดียวกับปลาเสือตอลายใหญ่ในอดีตที่ไ ม่
พบในแม่น้้าของไทยอีกเลย  ดังนั้นการจัดตั้งเขตอนุรักษ์แหล่งวางไข่โดยชุมชนเป็นผู้จัดตั้ง มีคณะกรรมการ
ดูแล และการให้โรงเรียนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ปลา จึงน่าจะเป็นกิจกรรมที่
ควรจะส่งเสริม เพื่อให้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กประสบความส้าเร็จ  
 โครงการนี้เริ่มด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 และได้ด้าเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้ในฟาร์มประมง 
คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ฟาร์มประมง และ นักศึกษาสาขาประมง ช่วยกันดุแลให้ 
ข้อมูลผู้ที่มาเยี่ยมชนฟาร์มประมง และ ได้ด้าเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อ้าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีการอบรมนักเรียนในพ้ืนที่ที่พบปลาเสือตอลายเล็ก เพ่ือให้ความตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น และมีการสร้างเขตอนุรักษ์ 1 แห่ง ที่มีการจัดการโดยชุมชนและ
โรงเรียน ร่วมกับ อบต. วังสะแบง อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการด้าเนินงาน จะจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ในโรงเรียน และ การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ ปีงบประมาณละ 1 แห่ง ในพ้ืนที่ที่มีการพบปลาเสือตอลายเล็ก 
และมีการจัดอบรมนักเรียนในพ้ืนที่ที่พบปลาเสือตอลายเล็ก ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ร่วมกัน
กับผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านวังสะแบงในการจัดกิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ และจัดท้าคู่มือ
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น 
เพ่ือให้โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านวังสะแบง เป็นโรงเรียนต้นแบบส้าหรับการจัดกิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล  จัดตั้งแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่
โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือ
ตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่ท่าน้้าโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งมี
ตัวแทนโรงเรียน และตัวแทนชุมชนบริหารจัดการร่วมกัน ในแผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2562  จัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่โรงเรียนทรายมูล(จันทร์รัตนานุเคราะห์ ต.ทรายมูล 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่ท่าน้้าบ้านชาด 
ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในแผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2563  ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้
การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่โรงเรียนบ้านชาด ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
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และจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่ท่าน้้าบ้านชาด ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี ในแผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2564 จะได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลาย
เล็กในแม่น้้ามูล ที่โรงเรียนบ้านสะพือใต้ ต.โพธิ์ศรี อ้าเภอพิบูลมังสาหาร และจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอ
ลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่ท่าน้้าบ้านสะพือใต้ อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในแผนการด้าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565 จะได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่โรงเรียนบ้านวังแคน 
ต.โพธิ์ไทร อ้าเภอพิบูลมังสหาร และจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล ที่ท่าน้้าบ้านสะพือใต้ 
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนและหมู่บ้านที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งอยู่ตามแนวแม่น้้ามูล
ตั้งแต่เข่ือนปากมูลจนเขตอ้าเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการจับปลาเสือตอลายเล็กจ้าหน่าย 
 จากผลการด้าเนินงานระยะแรก (2559-2564) ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือลายเล็กใน
แม่น้้ามูลในหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 แห่งตั้งอยู่ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ส้าหรับใช้
ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาประมง และในแต่ละปีได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้เข้า
มาเยี่ยมชมโดยมีนักศึกษาสาขาประมงที่ได้รับการอบรมเพ่ือเป็นวิทยากรส้าหรับการให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมใน
ประเด็นที่ส้าคัญ เช่น ชีววิทยาการสืบพันธุ์ ชีววิทยาการกินอาหาร นิเวศวิทยา และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้้ามูลและเป็นบริเวณที่มีการพบปลาเสือตอลายเล็กจ้านวน 5 ศูนย์ และได้จัดตั้ง
เขตอนุรักษ์ปลาเสือลายเล็กในแม่น้้ามูลซึ่งเป็นการท้างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
 แผนการด้าเนินงานระยะท่ี 2 (2565-2569)  จะขยายเขตพ้ืนที่การด้าเนินงาน (โรงเรียนและชุมชนซึ่ง
มี อปท. เป็นผู้ประสานงานหลัก) ตามแนวแม่น้้ามูลและแม่น้้าสาขาแล้ว และจะได้ท้างานร่วมกับส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 3 ซึ่งดูแลโรงเรียนในเขตอ้าเภอพิบูลมังสาหาร เพ่ือให้มีการเพ่ิมการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
จิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามแนวแม่น้้ามูล
และแม่น้้าสาขาที่มีการพบปลาเสือตอลายเล็กโดยจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบกิจกรรมที่มีการบูรณา
การเข้ากับรายวิชาต่างๆอย่างเหมาะสม โดยจะให้จัดเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนจะต้องจัดท้าเพ่ือความยั่งยืน
ของโครงการ ส้าหรับกิจกรรมการสร้างเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กแต่ละชุมชนจะมีการวางแผนร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) เพ่ือให้ อบต.บรรจุแผนการด้าเนินงานอยู่ในแผนประจ้าปี เพ่ือที่จะให้
โครงการสามารถด้าเนินการได้อย่างยั่งยืน  
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 Roberts, T.R. and M. Kottelat, 1994. The Indo-Pacific tigerperches, with a new species 
from the Mekong basin (Pisces: Coiidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 5(3):257-266 
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

2.เพ่ือจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็ก โดยให้ชาวประมง ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วม เพ่ือ
จะได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
3.เพ่ือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในโรงเรียน ที่อยู่ใกล้แหล่งวางไข่และอนุบาลลูก
ปลาวัยอ่อนและจัดกิจกกรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูล  
4.เพ่ือจัดท้าเว็บไซต์เผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงความส้าคัญของงานอนุรักษ์ปลาพื้นเมือง   

 
กลุ่มเป้าหมาย  
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ที่พบลูก
ปลาเสือตอลายเล็ก ในแผนการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2565 จะท้างานร่วมกันกับคณะครู นักเรียน และ
ชุมชนบ้านสะพือใต้  อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวนประมาณ 100 คน และโรงเรียน 
ชุมชน อื่นๆตามแนวแม่น้้ามูลในเขตอ้าเภอโขงเจียมและเขตอ้าเภอพิบูลมังสาหารที่ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้การ
อนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูลและเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็ก อีกจ้านวน 300 คน 
 
 จ านวนผู้ร่วมโครงการ   ประมาณ 400 คน 
  
สถานที่จัดกิจกรรม / พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา   
 ชุมชนและโรงเรียนบ้านสะพือใต้  อ้าเภอพิบูลมังสหาร จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวนประมาณ 100 คน 
และโรงเรียน ชุมชน อื่นๆตามแนวแม่น้้ามูลในเขตอ้าเภอโขงเจียมและเขตอ้าเภอพิบูลมังสาหารที่ได้มีการจัดตั้ง
ศูนยเ์รียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้้ามูลและเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็ก 
 
ผลสัมฤทธิ์/ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ   

1.ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในโรงเรียน  
2.เว็บไซต์ 

 
การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 
 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม/วธิีการ              
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กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม/วธิีการ              
1.1 การลงพื้นที่เพื่อ
ประสานงานกับส้านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 
โรงเรียนบ้านวังแคน และ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
โพธิ์ไทร อา้เภอพบิูลมังสา
หารเพื่อชี้แจงท้าความเข้าใจ
การด้าเนินงานโครงการและ
จัดท้าแผนงานร่วมกัน 
อุบลราชธาน ี
1.2ลงพื้นที่เพื่อส้ารวจข้อมูล
เบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์
ชาวประมงเพื่อทราบทราบ
แหล่งวางไข่และแหล่ง
อนุบาลลูกปลาวยัอ่อน 
1.4ส้ารวจพื้นที่แหล่งวางไข่
และอนุบาลลกุปลาวัยออ่น
ร่วมกับชาวประมง เพื่อ
ก้าหนดเป็นข้อมูลสา้หรับ
การก้าหนดเป็นเขตอนุรักษ ์

            20,000 
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กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม/วธิีการ              
2..1ประสานงานกับ 
เจ้าหน้าที่ อบต. ครู 
ชาวประมง และชาวบ้าน
ทั่วไป เพื่อจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง
ที่จะจัดตั้งเขตอนุรักษ์แหล่ง
วางไข่และแหล่งอนุบาลลูก
ปลาวัยอ่อน 
2.2จัดตั้งคณะกรรมการเขต
อนุรักษ์ซ่ึงประกอบด้วย 
ตัวแทน อบต ตัวแทน
ชาวประมง ตวัแทนปราชญ์
ชาวบ้าน ตัวแทนโรงเรียนใน
ชุมชน ตัวแทนประชาชน
ทั่วไปในชุมชน 
2.3จัดตั้งเขตอนุรักษ์แหล่ง
วางไข่และแหล่งอนุบาลลูก
ปลาวัยอ่อน  
อุบลราชธาน ี
2.5ออกแบบกจิกรรมการบูร
ณาการเรียนการสอนที่ให้มี
กิจกรรมเพื่อสร้างจิตส้านกึ
ในการอนุรักษ์ปลาเสือตอ
ลายเล็กในแม่น้้ามูล ร่วมกับ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารโรงเรียน 
 

            30,000 
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กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม/วธิีการ              
3..1 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การ
อนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก
ในโรงเรียน โดยวางแผนทีจ่ะ
ให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใน
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพบปลา
เสือตอปีงบประมาณละ 1 
ศูนย์ โดยจะเลือกโรงเรียนที่
มีศักยภาพที่จะดแูลศูนย์
เรียนรู้ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
จะมีการส่งมอบศูนย์เรียนรู้
ให้โรงเรียน โดยตัวแทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลังจากนั้นโรงเรียนจะเป็น
ผู้รับผิดชอบและดูแลตู้เลี้ยง
ปลาและนักเรียนที่เขา้อบรม
สามารถน้าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการในนิทรรศการของ
ศูนย์ ให้กับผู้มาเยี่ยมชม
โรงเรียนได้ขณะที่ศูนย์เรียนรู้
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดูแลโดยนักวิชาการและ
คนงานประจ้าฟาร์มประมง
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนวิชาปํญหา
พิเศษ ซ่ึงเป็นวิชาชีพบังคับ 
3.2 จัดอบรมการอนุรักษ์
ปลาเสือตอลายเล็กให้
ชาวประมงและนกัเรียนใน
พื้นที่ 
3.3 จัดกิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมการสร้างจิตส้านกึ
ในการอนุรักษ์ปลาเสือตอ
ลายเล็กในโรงเรียนเป้าหมาย 

            45,000 

4. วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง
เว็บไซตข์องกิจกรรม
ประจ้าปีงบประมาณ 65และ
รายงานผลการศึกษา 

            5,000 
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กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม/วธิีการ              
แผนเงิน  
(บอกจา้นวนเงินที่มีแผนจะ
ใช้ในแต่ละไตรมาส) 

20,000 30,000 45,000 5,000 100,000 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  
 1..ชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งวางไข่และแหล่งอนุบาลูกปลาวัยอ่อน สามารถจัดตั้งเขตอนุรักษ์และมี
คณะกรรมการซึ่งเลือกตั้งโดยชุมชนเป็นผู้ดูแล  
           2.โรงเรียนในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก เพ่ือเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มี
ความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น 
 2.นักศึกษาสาขาประมงได้มีโอกาสท้างานร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการ
ท้างานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าจากประสบการณ์จริง ท้าให้มีทักษะและความพร้อมพร้อมที่จะ
ท้างานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติในอนาคต จึงเป็นกระบวนการสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทางหนึ่ง 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
จ้านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี 

ผลงาน 1 

จ้านวนกิจกรรมที่ด้าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

กิจกรรม 1 

 
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
 

1. หมวดค่าตอบแทน  รวม   ..........9,880.................................... บาท  
1.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลา  

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันราชการ 2 คน* 100 บาท * 20 วัน     4,000.-   บาท 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ 2 คน* 420 บาท * 7วัน        5,880.-  บาท 



10 
 

 
2. ค่าใช้สอย   รวม  ................78,400..............................................บาท 
     ค่าเบี้ยเลี้ยงในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 15 วัน * 2 คน *  240 บาท     7,200.-  บาท  
     ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง 15วัน * 1,800 บาท       27,000.-  บาท 
     ค่าจ้างเหมาแรงงานส้ารวจข้อมูล 3 แรงๆละ 3,000 (3*3000)                   9,000.-  บาท                 
     ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่เป้าหมาย             3,500.-    บาท 
           ครั้งละ 10 คน จ้านวน10 ครั้ง อัตราคนละ 35 บาท (10*10*35) 
     ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนและชาวประมง         5,250.- บาท 
           จ้านวน 1 ครั้ง 150 คน อัตราคนละ 35 บาท (150*35) 
     ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมบูรการการเรียนการสอนที่มี           5,250.- บาท 
          กิจกรรมการสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ปลาเสือลายเล็กในรายวิชาต่างๆ 
          ของโรงเรียนเป้าหมาย  จ้านวน 1 ครั้ง 150 คน อัตราคนละ 35 บาท (150*35) 
     ค่าจ้างเหมาจัดท้าตู้ปลาพร้อมระบบน้้าหมุนเวียน 1 ชุด                              10,000.-บาท 
           ส้าหรับศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนเป้าหมาย               
     ค่าจ้างเหมาจัดท้านิทรรศการประจ้าแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยตู้เก็บเอกสาร     5,000.-บาท  
      แผ่นพับข้อมูลปลาเสือตอลายเล็ก และโปสเตอร์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
      ชีววิทยาการสืบพันธ์ ชีววิทยาการกินอาหาร ข้อมูลนิเวศวิทยาของปลาเสือตอ 
     ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายถาวรประจ้าแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน                         2,000.- บาท 
     ค่าจ้างหมาจัดท้าป้ายถาวรประจ้าเขตอนุรักษ์ในชุมชน                              20,00.- บาท 
     ค่าปรับปรุงดูแลตู้ปลาและศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการติดตั้งในโรงเรียนก่อนหน้านี้   1,200.- บาท      
     ค่าถ่ายเอกสารและจัดท้ารูปเล่มรายงาน         1,000.- บาท 
 
3. ค่าวัสดุ   รวม ...............11,720...................................................บาท 
  ค่าวัสดุส้านักงาน         1,000.- บาท 
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์       3,000.- บาท 
  ค่าวัสดุเกษตรและวัสดุก่อสร้างส้าหรับท้าเขตอนุรักษ์                             5,000.- บาท                         
  (เช่น พันธุ์ปลา อาหารปลา และอุปกรณ์ส้าหรับศูนย์เรียนรู้  
    ถังส้าหรับใช่เป็นทุ่นลอย เชือก ซีเมนต์ส้าหรับท้าตุ้มถ่วง)                     
  ค่าท้าป้ายไวนิล และป้ายโฆษณา                                                     2,720.-บาท 

 
รวมงบประมาณ ...........100,000......บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ชื่อโครงการ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการด าเนินงานที่ 3 การสร้างจิตส านึก (F3) 
กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากร (A7) 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบใน

โครงการ 
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

หัวหน้าโครงการ 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ผู้ร่วมโครงการ 
คณาจารย์คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวณัชชา อักษรศรี คุณวุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ประสบการณ์ : ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ บริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ : บริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

ผู้ร่วมโครงการ 
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หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
และได้สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยจึงเป็น
สถาบันหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดย
ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการที่หลากหลายตามกรอบแนวคิดและแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
เช่น การจัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ รวมไปถึงน าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ด้วยตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นของตนเอง ตามกรอบการสร้างจิตส านึก (กิจกรรมที่ 7 การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร) 
ของ อพ.สธ. ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 – 2569 (ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด) จึงได้เสนอ “โครงการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมภูมิปัญญา” โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือร่วมสนองพระราชด าริฯ และเพ่ิมศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ในพ้ืนที่ โรงเรียน ที่เป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอปท. ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในเขตภาคอีสาน
ตอนล่าง ในรัศมี 50 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรู้จักรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย  
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 

นักเรียนโรงเรียน ที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประชาชน ในพ้ืนที่ อปท. ที่เป็น
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ใน รัศมี 50 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัย จ านวน 15 แห่ง 

 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

650 คน  
 

สถานที่จัดกิจกรรม / พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา   
โรงเรียน ที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพ้ืนที่ อปท. ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ใน 
รัศมี 50 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัย  
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การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

กิจกรรม/

วิธีการ 

 

1. ประประชุม

คณะท างาน 

วางแผนการลง

พื้นที ่

            

5,000 

2. ประสาน 

งานกับ

โรงเรียน และ 

อปท. 

            

10,000 

3. ด าเนินการ

ด้านการเงิน

และพัสดุ  

    

   

        

5,000 

4. ลงพื้นที่

จัดการอบรม 

            
470,000 
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5. รายงานผล

การด าเนินงาน

โครงการ 

            

10,000 

แผนเงิน  

(บอกจ านวน

เงินที่มีแผนจะ

ใช้ในแต่ละไตร

มาส) 

30,000 225,000 225,000 20,000 500,000 

 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. ไดส้นองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ประชาชนได้รับการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

- ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ 
 

งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.1 หมวดค่าตอบแทน              รวม 
  - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 

49,000 
9,000 

 40,000 
1.2 หมวดค่าใช้สอย               รวม 
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 15,000 บาท/เดือน x 12 เดือน 
  - ค่าอาหารว่าง 700 คน * 30 บาท * 2 ครั้ง 
  - ค่าอาหารกลางวัน 700 คน * 100 บาท 
  - ค่าเดินทาง  
  - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
  - ค่าเช่ารถ 
  - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 

 431,000 
 180,000 

21,000 
70,000 
20,000  
20,000 
30,000 
10,000 
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  - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ค่าจ้างเหมาจัดท านิทรรศการ 

10,000 
20,000 
50,000 

1.3 หมวดค่าวัสดุ            รวม  
 - วัสดุส านักงาน 
  - วัสดุไฟฟ้า 
  - วัสดุเกษตร 

20,000 
10,000 
5,000 
5,000 

      รวมงบประมาณ 500,000 

รวมงบประมาณท่ีที่เสนอขอ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 
ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ผศ. ดร. สุดารัตน์ 
หอมหวล 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี, 
แพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย  
แพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภ์ไทย  
รับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ประสบการณ์ :  
- หัวหน้าโครงการจัดท าพิพิธภัณพ์สมุนไพร คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- หัวหน้าโครงการจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์  
1.ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.phargarden.com) 
2..ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.thaiherbarium.com)  
3.ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.thaicrudedrug.com) 
4. ฐานข้อมูลต ารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(www.thai-remedy.com) 
- หัวหน้าโครงการจัดท ามาตรฐานสมุนไพรไทย 

หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

คูน หอมแดง และโด่ไม่รู้ล้ม เพ่ือบรรจุในต ารามาตรฐาน
สมุนไพรไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข ปี2553 
- หัวหน้าโครงการจัดท ามาตรฐานต ารับยาธาตุบรรจบ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ปี2562 
ความเชี่ยวชาญ :  
1.การส ารวจ รวบรวมข้อมูลด้านพืชสมุนไพร ต ารายาไทย 
และองค์ความรู้พ้ืนบ้านด้านการรักษาโรค ด้วยสมุนไพร  
2.การจัดท าองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ และเวปไซต์  
3.การจัดท ามาตรฐานสมุนไพรไทย 

ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เภสัชพฤกษศาสตร์ และเภสัเวท   

 
หลักการและเหตุผล  

ในเขตภาคอีสานตอนใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ เป็นจุดเชื่อมต่อของสามประเทศ 
ได้แก่ ไทย ลาว และ กัมพูชา  สภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่าง ประกอบด้วย บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งแม่น้ าโขง  
ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าชุมชน เป็นปัจจัยให้พ้ืนที่บริเวณนี้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ  จากความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรราติที่มี ท าให้ชุมชนในเขตภาคอีสานตอนใต้และ
ลุ่มน้ าโขง มีการพัฒนา สั่งสมภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพจากการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณชนิดต่างๆ ที่ ขึ้นอยู่
ในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ หลากหลายรูปแบบ เช่น รับประทานเป็นอาหาร การเพาะปลูกเพ่ือการเกษตรกรรม 
การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เป็นส่วนส าคัญในการประกอบพิธีกรรมเพ่ือด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และ
การใช้เป็นสมุนไพรท้องถิ่นเพ่ือบ าบัดความเจ็บป่วย องค์ความรู้เหล่านี้เกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชน สะสมเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า เป็นมรดกทางความรู้ตกทอดสู่รุ่นลูกหลาน และเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และก่อให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนถิ่น  

ภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพของอีสานมีการจารึกในรูปแบบของต ารายาอีสาน ซึ่งมีความ
แตกต่างจากต ารายาไทยภาคกลางทั้งในแง่แบบแผนการรักษาและวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้  เนื่องจากลักษณะ
อาการและโรคที่พบได้มากหรือเฉพาะในท้องถิ่น รวมไปถึงความหลากหลายของพืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ใน
ท้องถิ่น อีกทั้งต ารายาอีสาน รวมถึงต ารายาของลาวได้มีรากฐานการพัฒนามาจากรูปแบบการรักษาของขอม
โบราณ ซึ่งแตกต่างจากต ารายาไทยภาคกลางที่มีการพัฒนามาจากต ารายาอายุรเวทของอินเดีย จึงท าให้
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รูปแบบการดูแลสุขภาพและการใช้สมุนไพรของภูมิภาคอีสาน ลาว กัมพูชา มีความคล้ายคลึงกั นอย่างมาก 
ดังนั้นหากมีการรวบรวม สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพของอีสานอย่างมี
ระบบ ในรูปแบบสถานที่จัดแสดงเพ่ือให้เห็นถึงลักษณะวัตถุดิบสมุนไพรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้ จะ
เป็นประโยชน์ที่ส าคัญในการอนุรักษ์ข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไม่ให้เกิดการสูญหายหรือมีความคลาดเคลื่อนใน
การใช้ตามรูปแบบดั้งเดิม และเป็นแหล่งเรียนรู้ถาวรเพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  

ในประเทศไทยเรามีแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาสมุนไพรที่สมบูรณ์อยู่เพียง 3 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่  สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง  และ
สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีความสมบูรณ์  แต่ใน
แถบภาคอีสานยังขาดแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาสมุนไพรที่สมบูรณ์   ส าหรับให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
บุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ครบถ้วน อีกทั้งจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นจังหวัดทางภาคอีสานที่ยังคงอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพรรณไม้ที่มีการระบุใช้ในต ารายา
อีสาน รวมถึงความพร้อมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมี
เครือข่ายความร่วมมือกับหมอยาพ้ืนบ้านอีสานจ านวนมาก ดังนั้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ในการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอัน
ทรงคุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเห็นควรที่จะให้มีโครงการวิจัยเพ่ือส ารวจรวบรวมการใช้ประโยชน์จาก
พรรณไม้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ชุมชน อัน
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน อาสาสมัครนักเรียนในชุมชน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือการ
รวบรวมองค์ความรู้ สมุนไพรที่ส าคัญชนิดต่างๆ ในท้องถิ่น ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านสุขภาพ และประชาชนทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชนน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

ครู นักเรียนโรงเรียน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชด าริฯ  และประชาชนทั่วไป 
 
ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ 
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 พิพิธภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง 
 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1. จัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ
ส มุ น ไ พ ร ต า ม แ บ บ แ ผ น
วัฒนธรรมอีสานตอนล่าง 

√ √ √ √ 

2. เก็บรวบรวมเครื่องยา
สมุนไพรที่มีหลักฐานปรากฏ
ในต ารายาอีสาน เ พ่ือการ
อนุรักษ ์ 

√ √ √ √ 

3. จัดท าเอกสารเผยแพร่และ
จั ด แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ก่
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชน
ทั่วไป 

 √ √ √ 

 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

 เกิดแหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพร แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นยา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่สืบไป  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่ได้รับการพฒันาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย  

จ านวนแหล่ง
เรียนรู ้

1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/คณะ/ 
ส านักวิทยบริการ 

 

การติดตามและรายงานผล 
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 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเวบไซต์  

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

  

งบประมาณของโครงการ  
 

ล าดับที ่ หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์สมุนไพร 10,723,505 

 งบด าเนินงาน :  

-       • ค่าวัสด ุ  

-  - วัสดุเวชภัณฑ์ (คา่เครื่องยาสมุนไพร) 50,000 

-  - วัสดุวิทยาศาสตร์ (ส าหรับจัดท าตัวอย่าง
เครื่องยา และพรรณไม้แห้ง) 

50,000 

-  - วัสดุส านักงาน 10,000 

-  - วัสดุงานบา้นงานครัว 10,000 

-  - วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 50,000 
 งบลงทุน :  

-       • ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  

-  - ค่าจ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ (๕.๒๕ %) 

491,505 

-  - ค่าจ้างเหมาก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
พิพิธภัณฑ์สมนุไพนต ารายาอีสาน 

9,362,000 

-  - ค่าจ้างเหมาจัดท าชัน้จัดแสดงและปา้ยจัด
แสดงตัวอย่างเคร่ืองยา และพรรณไม้แห้ง 

700,000 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าเอกสารเผยแพร่และจัดแสดง
นิทรรศการแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการ
แทพย์และประชาชนทั่วไป 

116,495 

 งบด าเนินงาน :  
  • ค่าวัสด ุ  
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-  - วัสดุส านักงาน 16,495 

-  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (200 บาท/เล่ม x 
500 เล่ม) 

100,000 

 รวมทั้งสิ้น 10,840,000 
 

รวมงบประมาณ  10,840,000 บาท (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท)  
หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

 

 

  

 



 
 

แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 

ชื่อโครงการ      การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองอุบลราชธานีเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน (ดูแนวทางการด าเนินงานโครงการประกอบ) 
กรอบการด าเนินงานที่ 2 กรอบการใช๎ประโยชน์ (F2) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ 

ในโครงการ 

รศ. ดร. สุรีพร  เกตุงาม Ph.D (Crop Science),  การปรับปรุงพันธุ์ข๎าว วิจัยด๎าน
ข๎าวมามากกวํา 15 ปี  หัวหนา๎
ทีมวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ข๎าว
เจ๎าหอมวาริน และงานวิจัย
เกี่ยวกับพืชไรํ 

หัวหน๎าโครงการ 

นางสาวนพมาศ นามแดง วทม (เกษตรศาสตร์ ปฐพีวิทยา การวิเคราะห์ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและ ปุ๋ย 

ผู๎รํวมโครงการ 

นางสาวฉันทมาศ เชื้อแก๎ว วทบ (เกษตรศาสตร์) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว และการ
วิเคราะห์ดีเอ็นเอ 

ผู๎รํวมโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล   

ประเทศไทยอยูํในเขตศูนย์กลางของความผันแปรทางพันธุกรรมของข๎าว มีความหลากหลายของพันธุ์
ข๎าวในแหลํงปลูกข๎าวตําง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งข๎าวปลูกพันธุ์พ้ืนเมืองและข๎าวปุา  แตํปัจจุบันเชื้อพันธุ์
ข๎าวได๎สูญหายไปเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการพัฒนาประเทศและการที่เกษตรกรนิยมใช๎ข๎าวพันธุ์ดีปลูกแทน
พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง อยํางไรก็ตาม พบวํายังมีเกษตรกรบางท๎องที่ ยังคงมีการอนุรักษ์พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง และปลูก
มาอยํางตํอเนื่อง โดยน าไปแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผูกพันกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น และใช๎เป็น
องค์ประกอบทางด๎านพิธีกรรมส าคัญตํางๆ เป็นต๎น  

แบบ ศว 



พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง (Local rice varieties  หรือ landrace rice varieties) เป็นพันธุ์ข๎าวดั้งเดิมหรือ
เป็นพันธุ์ปลูกซึ่งมีประวัติยาวนานผํานกระบวนการย๎ายถิ่น การอพยพ การคัดเลือกทั้งแบบธรรมชาติและโดย
มนุษย์ นับวํามีความหลากหลายทางด๎านพันธุกรรม (genetic diversity) ลักษณะเดํนของข๎าวพ้ืนเมือง คือ มี
ความต๎านทานตํอโรคและแมลงศัตรูประจ าถ่ิน สามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎ดี ดังนั้นเกษตรกรจึงได๎
คัดเลือกและเก็บรักษาพันธุ์สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ลักษณะดีเดีนดังกลําวเป็นประโยชน์ตํอชาวนามาก 
เนื่องจากใช๎ต๎นทุนการผลิตต่ า อยํางไรก็ตาม พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง เหลํานี้มักจะให๎ผลผลิตต่ าจึงมักถูกแทนที่ด๎วย
ข๎าวพันธุ์รับรองใหมํๆ ที่ให๎ผลผลิตสูง ท าให๎ข๎าวพ้ืนเมืองที่เคยมีความหลากหลายลดลงเหลือเพียงไมํกี่สายพันธุ์  
สํงผลกระทบตํอแหลํงพันธุกรรมข๎าวที่ส าคัญในที่สุด ท าให๎ความหลากหลายของพันธุ์ข๎าวพ้ืนเมืองลดลงอยําง
รวดเร็ว พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมืองที่เกษตรกรเลิกปลูกแล๎วนั้นอาจมีลักษณะทางพันธุกรรมหรือคุณสมบั ติที่ดีบาง
ประการ เชํน ความต๎านทานโรค ต๎านทานแมลง คุณคําทางอาหาร คุณคําทางเภสัชกรรม เป็นต๎น จึงจ าเป็น
อยํางยิ่งที่ต๎องชํวยกันรักษาพันธุกรรมข๎าวไว๎ให๎ได๎มากที่สุดเพื่อเป็นแหลํงพันธุกรรมที่สามารถจะไปใช๎ประโยชน์
ได๎ในอนาคต 

การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชพ้ืนเมืองไว๎ในท๎องถิ่น (in situ conservation) เป็นวิธีการอนุรักษ์ที่ส าคัญยิ่ง
วิธีหนึ่ง ควบคูํไปกับการอนุรักษ์นอกท๎องถิ่น (ex situ conservation) การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง เพ่ือรักษาความหลากหลายของสายพันธุ์ข๎าวที่เชื่อมโยงกับ
ระบบนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน และเป็นแหลํงพันธุกรรมที่ส าคัญในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข๎าว
ในอนาคตได๎ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือส ารวจพันธุ์ข๎าวพ้ืนเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการ
อนุรักษ์พันธุ์และมีการปลูกและเก็บรักษาโดยเกษตรกรมาอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวบรวมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เพ่ือเป็นองค์ความรู๎ในการเผยแพรํสูํสาธารณชน ข๎อมูลดังกลําวสามารถน ามาพัฒนาตํอยอดงานวิจัย 
สร๎างนวัตกรรมจากสารส าคัญในแงํโภชนเภสัช เพ่ิมมูลคําของข๎าวพ้ืนเมืองโดยเฉพาะข๎าวที่มีเฉดสีตํางๆใน
ท๎องถิ่น และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนให๎ยั่งยืนตํอไป 

 
 



 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2. .เพ่ือรวบรวมและศึกษาพันธุ์ข๎าวพื้นเมืองในอุบลราชธานี 
3. เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ของเกษตรกรนักศึกษาและผู๎สนใจในการอนุรักษ์พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง 

 

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 เกษตรกร บุคลากร อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น ในเขตอีสานตอนลําง  
 

จ านวนผู้ร่วมโครงการ 
จ านวน  20-30 คน  

 

พื้นที่ด าเนินการ  
1. ส านักงานไรํฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น ในเขตอีสานตอนลําง   

 

ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ    
1.  เมล็ดพันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง ประมาณ 30-40 พันธุ์ 
2. องค์ความรู๎ เรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของข๎าวพ้ืนเมืองอุบลราชธานี 
3. รายงานวิจัย 

 



การด าเนินโครงการ   

1. วิธีการด าเนินการ 
1. การส ารวจและรวบรวมพันธุ์ข๎าวพื้นเมือง 
  การส ารวจ และรวบรวมข๎าวพ้ืนเมือง ในจังหวัดอุบลราชธานี และพ้ืนที่ใกล๎เคียง ประมาณ 30-40 

พันธุ์ ที่มีการเก็บรักษาโดยเกษตรกร 

2. การปลูกขยายเมล็ดพันธุ์ 
น าเมล็ดพันธุ์ข๎าวมาปลูก ณ แปลงฝึกทดลองพืชไรํ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท า

การไถดะเพ่ือก าจัดวัชพืชและตากดิน รอบที่สองท าการไถแปรเพื่อปรับระดับหน๎าดินเพ่ือให๎มีความสม่ าเสมอ
และเพ่ือก าจัดวัชพืชที่เป็นเศษเล็กๆ จากนั้นเพาะกล๎าข๎าวพ้ืนเมือง หลังจากกล๎าอายุได๎ 30 วัน น าไปปักด าพันธุ์
ละ 3 แถว แถวละ 20 หลุม หลุมละ 2 ต๎น ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร โดยรักษาระดับน้ าในแปลงให๎อยูํ
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร และใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน (จากข๎อมูลทุติยภูมิ) หลังปักด า 2 สัปดาห์ โดยใสํปุ๋ย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรา 12-8-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตํอไรํ ก าจัดวัชพืชโดยการถอน
วัชพืชออกจากแปลง กางตาขํายปูองกันการเข๎าท าลายของนก เนื่องจากข๎าวมีระยะเวลาในการออกดอกไมํ
เทํากัน 

3. การตัดพันธุ์ปน 
การตรวจตัดข๎าวปน เป็นวิธีการก าจัดต๎นข๎าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ข๎าวอ่ืนๆ ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ข๎าวที่

ปลูก การลงตรวจแปลงไว๎ด๎วย การตรวจแปลงปลูกข๎าวจะต๎องลงตรวจแปลงอยํางสม่ าเสมอ เมื่อพบวํามีข๎าว
พันธุ์อ่ืนปน จะต๎องตัดข๎าวที่ปนนั้นออกทั้งต๎น หรือทั้งกอถ๎าข๎าวแตกกอแล๎ว การตัดข๎าวปนให๎ตัดถึงโคนต๎น 
หรือใช๎วิธีถอนทั้งกอขั้นตอนการตรวจข๎าวปน ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว จะท าการลงตรวจแปลงตัดข๎าว
ปน 4-5 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของข๎าว ดังนี้ 

3.1 ระยะกล๎า ดูความแตกตํางของสีใบ ความสูง หรือเป็นโรค 
3.2 ระยะแตกกอ ดูความแตกตํางของความสูง สีของต๎น และข๎าวแดง 
3.3.ระยะออกดอก ดูเวลาออกดอกกํอนหรือหลังเปรียบเทียบกับพันธุ์ข๎าวหลักที่ปลูกดูสีของ

รวงที่ตํางออกไป ดูความสูงที่ตําง จากข๎าวที่ปลูก รวมทั้งทรงกอที่ตํางกัน 
3.4 ระยะโน๎มรวง ดูสีของเมล็ดดูหาง รวมทั้งลักษณะของเมล็ดและรวงข๎าวที่ตํางกัน 
3.5 ระยะกํอนเก็บเก่ียว ตรวจดูต๎นข๎าวที่มีลักษณะแตกตํางออกไปอีกครั้งกํอนเก็บเกี่ยว 

4. การบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 
บันทึกข๎อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาข๎าวทุกสายพันธุ์ ตามวิธีการของศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อ

พันธุ์ข๎าวแหํงชาติ กองวิจัยและพัฒนาข๎าว กรมการข๎าว (2560) โดยมีข๎อมูลที่บันทึก ดังนี้ 
4.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาระยะแตกกอเต็มท่ี 

บันทึกลักษณะ การมีขนของใบ สีของแผํนใบ สีของกาบใบ สีของลิ้นใบ รูปรํางของลิ้นใบ สี
ของหูใบ และสีของข๎อตํอใบ  

4.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาระยะออกดอก 50 เปอร์เซ็น 



บันทึกลักษณะ สีปล๎อง ทรงกอ สีของยอดดอก และสีกลีบรองดอก  
4.3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาระยะออกดอกแล๎ว 20-25 วัน 

บันทึกลักษณะ ความสูงล าต๎น  จ านวนรวง  ลักษณะใบธง ลักษณะรวง  การยืดของคอรวง 
ก๎านรวงทั้งรวง และการแตกระแง๎ 

4.4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาระยะเก็บเก่ียว  
บันทึกลักษณะ ความยาวของรวง 

4.5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาระยะหลังการเก็บเกี่ยว 
บันทึกลักษณะ สี ความกว๎าง ความยาว และรูปรําง ของข๎าวเปลือก ข๎าวกล๎อง และข๎าวสาร 

โดยใช๎โปรแกรม Smart Grain 

5. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมข๎าวพ้ืนเมืองที่ศึกษา โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NYSYS-

pc (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System) (Rohlf, 2000) โดยอาศัยคํา
สัมประสิทธิ์ความเหมือนของ Dice (Dice’s Similarity coefficient) จากนั้นน ามาค านวณหา Genetic 
similarity ระหวํางจีโนไทป์ของข๎าวพ้ืนเมืองที่น ามาศึกษา สร๎างเป็น Genetic similarity matrix ซึ่งจะใช๎เป็น 
ข๎อมูลในการวิเคราะห์ cluster analysis เพ่ือจัดกลุํมข๎าวพื้นเมืองที่มีความใกล๎ชิดทางพันธุกรรม 
(Dendrogram) โดยอาศัยการวิเคราะห์ด๎วยวิธี unweighted pair group method on the basis of 
arithmetic averages (UPGMA) 

6. ศึกษาการใช๎ประโยชน์ของข๎าวพื้นเมือง (โภชนเภสัช)  
ศึกษาการใช๎ประโยชน์ของข๎าวพ้ืนเมือง ทางด๎านโภชเภสัช และคุณคําในการน าไปแปรรูปเป็น

อาหารและโภชนโอสถ รํวมกับปราชญ์ชาวบ๎าน ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น (อปท.) / ชุมชนที่อยูํ
ใน อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากร/ และข๎อมูลทุติยภูมิ 

7. การจัดกิจกรรมเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎าวพ้ืนเมือง 
กิจกรรมเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎าวพื้นเมือง ในงานเกษตรอีสานใต๎ ซึ่งจัดในเดือนกุมภาพันธ์ ณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
2. แผนงานกิจกรรม 

กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 
(บาท) ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
กิจกรรม/วิธีการ              



กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 
(บาท) ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

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. ส ารวจและเก็บตัวอยําง
ภาคสนาม 
 

   
         40,000 

2 การปลูกขยายเมลด็
พันธุ์ และตัดพันธุ์ปน 
 

   

     
    55,000 

3 บันทึกข๎อมูลลักษณะ
ประจ าพันธุ์(ประมาณ 30 
ลักษณะ) 

    

    
    10,000 

4 การวิเคราะห์ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

       
  

   10,000 

5 ศึกษาการใช๎ 
ประโยชน์ของข๎าวพื้นเมือง 
(โภชนเภสัช)รํวมกับ
ปราชญ์ชาวบ๎าน ท่ีเป็น
สมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท๎องถิ่น (อปท.) / ชุมชนที่
อยูํใน อปท.ท่ีเป็นสมาชิก
งานฐานทรัพยากร/ และ
ข๎อมูลทุติยภมู ิ

        

  

  20,000 

6 การจัดกิจกรรมเผยแพรํ
ประชา สัมพันธ์ข๎าว
พื้นเมือง 

    

  
   

  
 10,000 

7 จัดท าฐานข๎อมูลพันธุ์
ข๎าวพืน้เมือง (ตํอเนื่อง) 
เชื่อมโยงกับเว็บไซท์
มหาวิทยาลยั 

         

  

 10,000 

8. การรวบรวมวเิคราะห์
ข๎อมูล/ รายงานความ
ความก๎าวหน๎า/รายงาน
ฉบับสมบรูณ ์

  

          8,700 

แผนเงิน  45,000 50,000 40,000 28,700 163,700 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  



 เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน วิชาธัญพืช (1201341) วิชาพืชไรํเศรษฐกิจ (1201240) วิชา
สัมมนา (1201480) และ วิชาฝึกงาน (1201201) และงานวิจัยของนักศึกษาปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ (1201483) 

 2. เป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียนส าหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และคณะตํางๆในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และผู๎สนใจข๎าวพ้ืนเมือง 

 3. ความคุ๎มคําของโครงการ มีการอนุรักษ์พันธุ์ข๎าวพื้นเมือง ให๎คงอยูํและใช๎ประโยชน์อยํางคุํมคํา 
สอดคล๎องกับวิถีชิวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. การบูรณาการรํวมกับการเรียนการสอน/ กิจกรรม
นักศึกษา  

วิชา/กิจกรรม 3  

 

 

คณะท างาน 

2. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ทีไ่ด๎รับการพัฒนาภายในมหาวิทยาลัย  จ านวนแหลํง
เรียนรู ๎

1 

3. ร๎อยละความพงึพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 80 

4. จ านวนกิจกรรมที่ให๎นักศึกษาได๎แสดงผลงาน  กิจกรรม 1 

5. จ านวนฐานข๎อมูลทรัพยากรชีวภาพของมหาวิทยาลัย  หมวดความรู ๎ 2 

 

การติดตามและรายงานผล 

 รายงานความก๎าวหน๎ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ด าเนินการแล๎วเสร็จ) ผํานระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได๎จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสูํการเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 มีการเผยแพรํผลการด าเนินงานผํานเว็ปไซต์ของหนํวยงาน (คณะฯ/ มหาวิทยาลัย) หรือ
นิทรรศการ  

 สํงรายงานทางการเงินให๎กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล๎ว
เสร็จ 

 
 
 
แผนงานที่จะศึกษาต่อในอนาคต 



 1. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเอและการประเมินคุณภาพการหุงต๎มและ
รับประทานของข๎าวพื้นเมือง (ปี 2566 งบประมาณ 200,000 บาท) 

 2. การสืบค๎นยีนส าคัญทางเศรษฐกิจ เชํน ยีนต๎านทานโรคไหม๎ ยีนต๎านทานโรคขอบใบแห๎ง ยีน
ต๎านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ยีนความหอม ยีนควบคุมคุณภาพการหุงต๎มและรับประทาน เป็นต๎น (ปี 2567 
งบประมาณ 180,000 บาท) 

 3. การศึกษาสารส าคัญในข๎าวพ้ืนเมืองเพ่ือประยชน์ทางด๎านโภชเภสัช ได๎แกํ สารแอนโธไซยานิน และ
โปรแอนโธไซยานิน เป็นต๎น (ปี 2568 งบประมาณ 200,000 บาท) 
 
งบประมาณ ปี 2565 (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. หมวดค่าตอบแทน                                                          (27,800 บาท)  
1.1 คําอาหารท าการนอกเวลา    

- คําปฏิบัติการนอกเวลาราชการวันราชการ 2 คน* 200 บาท* 20 วัน 8,000 
- คําปฏิบัติการนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ  2 คน* 420บาท* 20 วัน  16,800 

1.2 คําตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 600 บาท) 3,000 
2. ค่าใช้สอย                                                                   (98,900 บาท)  
2.1 คําจ๎างเหมาแรงงานดูแลแปลงข๎าวพืน้เมือง 10 เดือนๆ ละ 7000 บาท  70,000 
2.2 คําจ๎างเหมาปราชญ์ชาวบ๎านให๎ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ข๎าวพื้นเมอืง (2 ครั้ง x 1,000 บาท) 2,000 
2.3 คําจ๎างเหมาด านา 4 คน อัตรา 300 บาท/คน จ านวน 3 วัน (300*5*3) 3,600 
2.4 คําจ๎างเหมาเก่ียวข๎าว 4 คน อัตรา 300 บาท/คน จ านวน 3 วัน (300*5*3) 3,600 
2.5 คําจ๎างเหมานักศึกษาชํวยงานเผยแพรํประชาสัมพนัธ์ข๎าวพืน้เมือง (งานเกษตรอีสานใต๎) จ านวน 
2 คน อัตรา 200 บาทตํอวัน จ านวน 7 วัน   

2,800 

2.6 คําอาหารกลางวัน (มื้อละ 80 บาท) และ อาหารวําง 2 มื้อ (มื้อละ 25 บาท) ผู๎เข๎ารํวมอบรม 
เกษตรกรและเจ๎าหน๎าที่ จ านวน 30 คน   

3,900 

2.7 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ / แปลงเกษตรกร/  9,000  
2.8 คําจ๎างเหมาจัดท ารายงาน 2,000 
2.9 คําซํอมเครื่องจักรกลการเกษตร เชํน เครื่องสูบน้ า รถไถเดินตาม เปน็ต๎น 2,000  
3 ค่าวัสดุ                                                                     (37,000 บาท)  
3.1 คําวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก าจัดศัตรูพืช กระป๋องด า ตาขํายไน
ลํอน ปูายปักแปลง ทํอไนลํอน ถุงตาขํายไนลํอนใสํรวงข๎าว ตอกมัดข๎าว เป็นต๎น) 

20,000 

3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์ (เครื่องแก๎วเก็บตัวอยํางเมล็ดพันธุ์ขา๎ว เป็นตน๎) 3,000 
3.3 คําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น (ส าหรับการเดินทางไปราชการเยี่ยมแปลงเกษตรกร และ 
ส าหรับเครื่องจักรกลการเกษตร) 

5,000 



3.4 คําวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 4,500 
3.5 คําวัสดุโฆษณาประชาสัมพนัธ์ (ปาูยโครงการ โปสเตอร์ แผนํพับ เปน็ต๎น ) 3,000 
3.6 คําถํายเอกสาร 1,500 

รวมงบประมาณ 
(หนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

163,700 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 

ชื่อโครงการ      การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ 

 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน (ดูแนวทางการด าเนินงานโครงการประกอบ) 
กรอบการด าเนินงานที่ 2 การใช้ประโยชน์ (F2) 
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (A4) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ 

ในโครงการ 

รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ปริญญาเอก 
 

-การอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง 
-การปลูกเลี้ยงกล้วยไม ้
-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

หัวหน้าโครงการ 

ดร. นิมมานรดี พรหมทอง ปริญญาเอก 
 

-การผลติเมล็ดพันธ์ุ 
-สรีรวิทยาพืชสวน  
-การอนุรักษไ์มผ้ลวงศส์้ม 

ผู้ร่วมโครงการ 

ผศ.ดร. ทินน์ พรหมโชต ิ ปริญญาเอก -การผลติไม้ผล 
-การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล 
-การอนุรักษ์ไมผ้ลพื้นเมือง 

ผู้ร่วมโครงการ 

ดร. สุกญัญา คลังสินศริิกุล ปริญญาเอก -การควบคุมแมลงศัตรูพืช 
-การเพาะเลี้ยงแมลงกินได ้

ผู้ร่วมโครงการ 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ ์ ปริญญาเอก -การออกแบบจัดสวนและ
ตกแต่งสถานท่ี 
-การขุดล้อมต้นไม้และพันธ์ุไม้
ในงานภูมิทัศน์ 

ผู้ร่วมโครงการ 
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หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า จนถึงแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก โดยท าการศึกษาวิจัย สารพฤกษ
เคมีที่เป็นประโยชน์ การขยายพันธุ์ การอนุรักษ์พืชพ้ืนเมืองหลายชนิด เช่น กลุ่มกล้วยไม้พ้ืนเมือง กลุ่มไม้ผล
พ้ืนเมือง กลุ่มไม้ผลวงศ์ส้ม เป็นต้น จากข้อมูลและประสบการณ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ เป็น
เวลานานถึง 10 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์พืชพ้ืนเมือง กลุ่มกล้วยไม้ ไม้ผล และส้ม  ซึ่งพืช
พ้ืนเมืองเหล่านี้ มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ หากไม่ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณให้เพียงพอต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ในอนาคตพืชเหล่านี้ก็จะลดปริมาณลงและ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ด้านแมลงกินได้ เป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญ และเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้ด าเนินงานจึงเห็นความส าคัญของการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป โดยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและแมลงกินได้
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์ พืช
พ้ืนเมืองและแมลงกินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตอบสนองภารกิจของการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นสถานที่อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพ่ือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
3. เพ่ือขยายพันธุ์และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

          
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

กล้วยไม้แดงอุบล Phalaenopsis ubonensis ชื่อพ้อง Doritis pulcherrima var. buyssoniana 
หรือ Phalaenopsis buyssoniana มีดอกและช่อดอกสวยงาม พบตามธรรมชาติเฉพาะบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเท่านั้น โดยจะพบปริมาณมากในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกล้วยไม้
เอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี จากการส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลในปี 2541-2542 
พบว่ากล้วยไม้แดงอุบลมีการกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลฯ ในเขต อ .ตระการพืชผล  อ. กุดข้าวปุ้น  อ.
โขงเจียม และ อ.นาจะหลวย  แต่ปริมาณที่พบตามธรรมชาติน้อยลงมาก ทั้งนี้เนื่องจากการท าลายโดยศัตรูใน
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และมนุษย์ที่น าพันธุ์กล้วยไม้ไปจ าหน่าย ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการ
ขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวน และปลูกอนุรักษ์ไว้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กาญจนาและคณะ, 2554) ว่าน
เพชรหึง Grammatophyllum speciosum BL. เป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ต้นและดอกสวยงาม 
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สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางสมุนไพร เช่น เป็นยาอายุวัฒนะ แก้อาการอักเสบ จากพิษของแมงป่องต่อย 
รักษาฝี มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน มีสารต้านอนุมูลอิสระ ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการงอกและ
พัฒนาของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ การเก็บรักษาฝักและเมล็ด และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะในการประชุม
วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติต่างๆ (กาญจนา
และคณะ, 2562) 

ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 5 องศา 36 ลิปดาเหนือ ถึง 20 
องศา 28 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 36 ลิปดาตะวันออก มีสภาพภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้ผลมากมายหลายชนิด จนทั่วโลกขนานนามให้
เป็นดินแดนสวรรค์แห่งผลไม้เขตร้อน (tropical fruits) วิจิตร (2526) กล่าวว่าจ านวนและชนิดของไม้ผลใน
ประเทศไทยมีมากกว่า 440 ชนิด (species) และมีมากกว่า 47 วงศ์ (family) จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีพ้ืนที่ใหญ่และตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลพ้ืนเมือง สุทิน และคณะ (2553) รายงานว่าพบไม้ผลพ้ืนเมืองบริเวณ
จังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 14 วงศ์  20 ชนิด ซึ่งมีการกระจายพันธุ์ตามพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัด ความ
หลากหลายดังกล่าวสามารถจัดจ าแนกไม้ผลตามลักษณะการเจริญเติบโตได้ 3 ประเภท คือ ไม้พุ่ม (หนามแดง) 
ไม้เลื้อย (บักผีผ่วน) และไม้ยืนต้น (หมากยาง) นอกจากความหลากหลายทางกายภาพแล้ว  ไม้ผลพ้ืนเมืองยังมี
ความหลากหลายด้านรสชาติทั้งรสหวาน เปรี้ยว หวานอมเปรี้ยว และฝาด  ความหลากหลายด้านสีผิวและสี
เนื้อผล เช่น สีส้ม (มะหาด) สีแดง (หนามแดง บักคายข้าว บักผีผ่วน) และสีม่วง (บักหว้า หมากยาง บักหวด) 
เป็นต้น สีต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วยสารสีชนิดต่างๆ เช่น แคโรทีนอยด์ ไลโคปีน เบต้าแคโรทีน และแอนโทไซ
ยานิน (Maisuthisakul et al, 2007) ซึ่งมคีุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ก าลังได้รับความสนใจในวงการ
โภชนาการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป  นอกจากการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วสารสีดังกล่าวยังมี
ประโยชน์ในแง่การป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และมีคุณสมบัติช่วยชะลอการชราภาพได้  
(He et al., 2007) การอนุรักษ์พันธุ์และการใช้ประโยชน์ยังเป็นแนวทางหนึ่งของการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลไม้
พ้ืนเมืองและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย 

โครงการขยายพันธุ์และอนุรักษ์ไม้ผลวงศ์ส้ม จากการศึกษาส้มจ านวน  10 ชนิด พบว่าไม้ผลวงศ์ส้มที่
มีศักยภาพน่าสนใจที่แตกต่างกัน บางชนิดเหมาะส าหรับน าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ บาง
ชนิดเหมาะส าหรับน าไปปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส้มเป็นพืชการค้าต่อไปได้  โดยเฉพาะกลุ่มส้ม
เปลือกล่อน (The Mandarins; Citrus reticulata) ส้มในกลุ่มนี้มีลักษณะผลแป้นกว่าส้มเกลี้ยง เปลือกบาง
กว่า เปลือกล่อนจึงปอกเปลือกเพ่ือรับประทานได้ง่าย กลีบส้มแยกออกจากกันได้ง่าย ส้มเปลือกล่อนชนิดที่ได้
ท าการศึกษานั้นพบว่ามีสีเหลืองสวยงามในขณะที่การเปลี่ยนสีของเปลือกส้มเป็นสีเหลืองนั้นจะต้องใช้อากาศที่
เย็นมากพอที่จะให้สีผลเหลืองทั้งผล แต่สภาพอากาศจังหวัดอุบลราชธานีส้มชนิดนี้เมื่อแก่พบมีสีเหลืองสวยได้
ตลอดทั้งปี ซึ่งจากการส ารวจและศึกษาพบว่าส้มเปลือกล่อนที่ได้ท าการศึกษานั้นให้มีศักยภาพที่สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมเป็นพืชปลูกโดยการเขตกรรมให้มีความหวานที่เพ่ิมขึ้นและส้มชนิดนี้ยังเคยน า
ส่วนเปลือกมาสกัดน้ ามันเพ่ือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการได้ (นิมมานรดีและคณะ, 2561) 
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ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้พบ
แมลงหลากหลายชนิด  ดังนั้น แมลงจึงมีบทบาทในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคนี้ คนไทยมี
วัฒนธรรมการบริโภคแมลง ที่จะเห็นได้จากมีการน าแมลงมาจ าหน่วยในตลาดสด ทั่วไป หรือพบเห็บแมลงทอด
นานาชนิด ตามตลาด และตลาดนัดทั่วไป  จากการศึกษาของสุกัญญา และคณะ (2557) พบว่า แมลงที่
ชาวบ้านน ามาบริโภคมีทั้งสิ้น 44 ชนิด โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามแหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ 
แมลงที่อาศัยอยู่ในน้ า แมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดิน และแมลงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้  โดยพบว่าในรอบปีชาวบ้านได้มี
การน าแมลงมาบริโภคตลอดปี  นอกจากนี้ในวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยังพบการน าแมลงมาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น การน าผลิตภัณฑ์ของแมลง เช่น เส้นไหม จากตัวไหมมาใช้ใน
การผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม  การบริโภคน้ าผึ้ง  เกสรผึ้ง นมผึ้ง  โดยตรง รวมทั้งการน ามาใช้ประโยชน์เป็น
ส่วนประกอบของยา  หรือเป็นส่วนประกอบ ปรุงแต่งอาหารชนิดอ่ืน   การบริโภคแมลงของชาวบ้านในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงวิธีการน าไปบริโภคก็มีความแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น  การน าแมลงมาเพ่ือการบริโภค มาจากหลายแหล่ง ซึ่งโดยปกติคือการล่าจากธรรมชาติ  หากชาวบ้าน
ท าการล่าแมลงมาบริโภค หรือใช้ประโยชน์ แต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีการอนุรักษ์ไว้ ในอนาคต จะประสบกับ
ปัญหาการลดลง  ขาดแคลน หรือรวมไปถึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของแมลงที่น ามาบริโภคได้ อีกทั้งการล่าแมลง
เพ่ือน ามาจ าหน่าย อาจมีวิธีการล่าที่ผิดวิธี หรือการเก็บรักษาไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย   ปัจจุบันแมลงที่
น ามาบริโภค หรือขายในท้องตลาด มีส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านได้ล่าจากธรรมชาติหรือเพาะเลี้ยง   แต่แมลงอีก
จ านวนมาก เป็นแมลงที่แช่แข็ง โดยอาจเป็นแมลงที่รวบรวม หรือน าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ งไม่ทราบ
ถึงความปลอดภัย  การเก็บหรือการล่าจากธรรมชาติ ด้วยวิธีการใด  หรือมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัยหรือไม่ นอกจากนี้ อาจมีสารปนเปื้อนต่าง ๆ เช่น สารฆ่าแมลง  ฟอร์มาลีน  ซึ่งใช้เพ่ือเก็บรักษา
แมลงไม่ให้เกิดการเน่าเสีย ดังนั้นจึงท าให้คนส่วนหนึ่งนิยมบริโภคแมลงที่จับได้สดๆ หรือเป็นแมลงที่ได้มาจาก
การเพาะเลี้ยงท าให้มั่นใจในความสด สะอาด และไม่มีสารฆ่าแมลง ท าให้ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงแมลงเช่น
จิ้งหรีดความนิยมอย่างแพร่หลาย และสามารถน าไปสร้างมูลค่าโดยการท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการส่งออก
ไปยังต่างประเทศได้ นอกจากประโยชน์จากแมลงในการน ามาบริโภคแล้ว ยังพบว่าความหลากหลายทางของ
แมลงที่พบในท้องถิ่นอีสาน โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ ยังพบแมลงที่มีความสวยงาม และหายาก เช่นจาก
การศึกษารวบรวมของสุกัญญา และคณะ (2559) ได้ท าการเก็บรวบรวม และน ามาจัดรูปร่างเพ่ือเก็บรักษาไว้
ศึกษาข้อมูล แมลงที่พบในพ้ืนที่ อพ.สธ. สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ท าการเก็บรวบรวมโดย ใช้สวิงโฉบจับ
แมลงที่พบในบริเวณพ้ืนที่   พบแมลง คือผีเสื้อจ านวน  8 วงศ์  จ านวน 41  ชนิด  แมลงในอันดับ 
Orthoptera 1 วงศ์ จ านวน 2 ชนิด แมลงในอันดับ Odonata  1 วงศ์ จ านวน 5 ชนิด    แมลงในอันดับ 
Hymenoptera  4 วงศ ์จ านวน 6 ชนิด  แมลงในอันดับ Neuroptera 1 วงศ์ จ านวน 1 ชนิด  
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กลุ่มเป้าหมาย  

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียน อปท. สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป  
 จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

100 คน 
 

สถานที่จัดกิจกรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ  แหล่งเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและแมลงกินได้ และ เว็บไซต์   

 
การด าเนินงานโครงการ 

1. ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการ 
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1 ขยายพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและแมลงกินได้ 
2 ส ารวจพื้นที่และพัฒนาพื้นที่จัดตั้งศูนย์ 
3 ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ 
4. รวบรวมข้อมูลพืชพื้นเมืองและแมลง รวม 4 ชนิด  
5. จัดท าสื่อถาวรเพื่อจัดแสดง 
6. จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ 

 
2.  กิจกรรมการด าเนินงานตามไตรมาส 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ขยายพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและแมลงกินได้                          
2. ส ารวจพื้นที่และพัฒนาพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์                         
3. ด าเนินการปรับปรุงสถานที่                         
4. รวบรวมข้อมูลพืชพื้นเมืองและแมลง 
รวม 4 ชนิด 

                       
 

5. จัดท าสื่อถาวรเพื่อจัดแสดง              
6. จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้              
  แผนเงิน 30,000 80,000 80,000 10,000 200,000 

 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน  

 1. ต.ค.64- 30 ก.ย.65 
2. อบรมในเดือนกรกฎาคม  จ านวน 1 วัน และสามารถติดต่อเข้าดูงานตามนัดหมาย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ:  

1. แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและแมลงกินได้ 
2. อนุรักษ์และเพ่ิมปริมาณพืชพ้ืนเมืองและแมลงกินได้ 4 ชนิด ในพ้ืนทีโ่รงเรียนและชุมชนของ

กลุ่มเป้าหมาย 
 3. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและแมลงกินได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตอบสนองภารกิจของการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
เป็นสถานที่อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแบบอย่างในการสร้าง
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จิตส านึกรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
จ านวนแหล่งเรียนรู้ แหล่ง 1 

 
งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

1. หมวดค่าตอบแทน รวม   9,400 บาท 

1.1 ค่าท าการนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 5 คน x 28 ชั่วโมง 
(4 วัน) x 60 บาท/ชั่วโมง 

8,400 บาท 

1.2 ค่าท าการนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์) จ านวน 5 คน x 4 ชั่วโมง  
(1 วัน) x 50 บาท/ชั่วโมง 

1,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   131,000 บาท 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน x 1 มื้อ x 80 บาท/คน 8,000 บาท 

2.2 ค่าอาหารว่าง จ านวน 100 คน x 2 มื้อ x 30 บาท/คน 6,000 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมาขยายพันธุ์ ดูแลพันธุ์ไม้และแมลง 12 เดือนๆ ละ 
3,000 บาท  

36,000 บาท 

2.4 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนที่จัดท าศูนย์ 40,000 บาท 

2.5 ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อถาวร 30,000 บาท 

2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 5 คน x 3 วัน x 240 บาท/คน 3,600 บาท 

2.7 ค่าจ้างเหมารถตู้ 1800 บาท x 3 ครั้ง 5,400 บาท 

2.7 ค่าเดินทางไปราชการ 2,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   59,600 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ ปากกา ฯ) 1,000 บาท 

3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) 1,900 บาท 

3.3 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 บาท 

3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 2,000 บาท 
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3.5 ค่าวัสดุเกษตร 10,000 บาท 

3.6 ค่าวัสดุก่อสร้าง 34,000 บาท 

3.7 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,500 บาท 

3.8 ค่าถ่ายเอกสาร 1,200 บาท 

รวมงบประมาณ    200,000บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจ รวบรวมข้อมูลเห็ดในพ้ืนที่ภาคอีสานตอนล่าง 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการเรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิค า
ภา 

Ph.D.(Agriculture), Tottori University, Japan  หัวหน้าโครงการ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ผู้ร่วมโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  

เห็ด (Mushroom) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างสารอาหารเองได้ แต่อาศัยการย่อยสลายซาก
พืช หรือดิน ในการเจริญเติบโต ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญ คือ รักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต โดยการน าอินทรีย์สารกลับมา
ใช้ใหม่ โดยเฉพาะการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งเส้นใยเห็ดสามารถแทรกไปในดินเพ่ือดึงดูดสารอาหาร
ท าให้เห็ดเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของเห็ดต้องการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีความชื้นที่เหมาะสม ในป่า
ไม้ ที่มีความหลากหลายของพรรณไม้ เนื่องจากเห็ดมีความจ าเพาะต่อพืชในการเจริญ ดังนั้น ความอุดม
สมบูรณ์ของสภาพป่า และสภาพแวดล้อม จึงมีอิทธิพลต่อการเจริญของเห็ด เห็ดจะมีวงจรชีวิตสั้น จากเส้นใย 
และเจริญเป็นดอกเห็ด เพ่ือสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ และกระจายสปอร์ ในสิ่งแวดล้อมที่อาศัย และเมื่อเจริญ
เป็นดอกเห็ด ก็มีชีวิตอยู่ไม่นานก็ตาย และสลายไป  

เห็ดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทโดยดูจากความสัมพันธ์ของเห็ดกับสิ่งที่เห็ดเจริญอยู่ หรือสิ่งที่ ให้
อาหารแก่เห็ด 
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1) saprophytic mushroom คือเห็ดที่เจริญอยู่บนเศษซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ก าลังย่อยสลายผุพัง 
มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ 

2) parasitic mushroom คือเห็ดที่เจริญอยู่บนสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตเช่น ล าต้นของต้นไม้ใหญ่ที่ยังมี
ชีวิต เป็นต้น   

3) mycorrhizal mushroom คือเห็ดที่มีเส้นใยเจริญอยู่กับรากของพืชชั้นสูง แบบพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือเห็ดได้รับสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตจากที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาใช้ในการเติบโต ส่วน
พืชได้รับธาตุอาหารต่างๆและน้ าที่เส้นใยของเห็ดดูดขึ้นมาจากดิน แล้วส่งผ่านมายังเซลล์พืช ความเป็นอยู่แบบ
นี้ช่วยให้ทั้งเห็ดและพืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น โดยเฉพาะพืช มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมสูงกว่าปกติ 
  ดอกเห็ดหลายชนิดใช้ประกอบอาหารรับประทานได้ เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและที่ส าคัญ
เห็ดหลายชนิดมีคุณค่าทางสมุนไพรที่มีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรคได้  ใช้สกัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพจากเห็ดได้ ดังนั้น เห็ดจึงเป็นแหล่งอาหารสุขภาพส าหรับมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากเมื่อถึงฤดูฝน จะมี
ผู้คนจ านวนมากเข้าป่า เพ่ือเก็บเห็ดไปบริโภค รวมถึงการเก็บไปเพ่ือจ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อีก
ด้วย อนึ่ง เห็ดมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกัน ซึ่งบางชนิดมีพิษ หรือ กินแล้วเมา และส่งผลกระทบถึงชีวิตได้ 
ดังนั้น จึงเป็นที่มาในการเก็บ และรวบรวมชนิดเห็ดที่พบ ในพ้ืนที่ป่าชุมชน ในเขตอีสานใต้ เพ่ือรวมบรวมและ
สร้างศูนย์ข้อมูลชนิดเห็ด โดยจะรวบรวมชนิดเห็ดที่พบ จ าแนกชนิด และแสดงข้อมูลทางวิชาการ ประกอบ 
เพ่ือให้การเก็บเห็ดไปบริโภค มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ศูนย์ข้อมูลนี้ ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน 
และคนรุ่นหลัง ที่เห็นความส าคัญเห็ด ในเชิงของอาหารสุขภาพ สมุนไพร หรือการท่องเที่ยงในป่าชุมชน ที่มี
เฉพาะฤดูกาล เท่านั้น ได้ตระหนัก และเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมต่อไป  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฐานะหน่วยงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ด าเนินการตามแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม บนฐาน
ทรัพยากร ๓ ฐาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จึงเห็นความส าคัญของการ
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น โดยเฉพาะเห็ดซึ่งมีความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น โดยมี
แผนด าเนินการอย่างต่อเนื่องใน 5 ปีงบประมาณ (2565 – 2569) ซึ่งในปีงบประมาณ 2565  จะด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และในปีงบประมาณ 2566 – 2569 จะขยายพ้ืนที่ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
ยโสธร และมุกดาหาร) 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือรวบรวมเห็ดจากป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี (ในปีแรก) 



3 
 

3. เพ่ือจ าแนกชนิดเห็ดที่พบ และการระบุเห็ดที่พบในป่านั้นๆ 
4. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเห็ดที่พบ และคุณสมบัติเห็ดที่พบ  
5. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่สาธารณะ 
 

พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที ่อปท. ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เขตจังหวัดอุบลราชธานี  
 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  

เยาวชน ประชาชน ได้รู้จัก รู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
 

 
การด าเนินโครงการ   

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                        
1,000  

2. ประชุมร่วมกับ อปท. รร.ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

            
2,000 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บ
ข้อมูล 

            
10,000 

3. ส ารวจ รวมรวม บันทึกข้อมูล                          110,000 

4. น าเข้าแบบสรุปข้อมูลทรัพยากร             20,0000 
7. จัดพิมพ์สรุปผลการด าเนินงาน                         5,000 
  แผนเงิน 3,000 30,000 100,000 17,000 150,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  
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1. ได้สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ชนิดเห็ดที่พบ หลากหลายชนิด ทั้งกินได้ และมีพิษ 
3. ฐานข้อมูลเห็ดสาธารณะ จังหวัดอุบลราชธานี และอีสานใต้ ในอนาคต 

  4. เยาวชน ประชาชน รู้จัก รู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

จ านวนข้อมูล ข้อมูล 500 
 

การติดตามและรายงานผล 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเวบไซต์  

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 

งบประมาณ   

1. ค่าตอบแทน รวม     18,600 บาท 

      1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันหยุดราชการ 420.-*10 วัน * 3 คน               12,600 บาท 

      1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันท าการ 200.-* 10 วัน *3 คน                          6,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย รวม   116,400 บาท 

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 คน x 100 วัน x 240 บาท/คน 48,000 บาท 

1.3 ค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  10,000 บาท 

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ วันละ 1,800 บาท * 20 วัน  36,000 บาท 

1.5 ค่าอาหารว่าง 20 คน คนละ 35 บาท * 4 มื้อ 2,800 บาท 

1.6 ค่าอาหารกลางวัน 20 คน คนละ 100 บาท * 2 มื้อ 4,000 บาท 

1.8 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,600 บาท 
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1.10 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 10,000 บาท 

  

2. ค่าวัสดุ                                              รวม   15,000 บาท 

2.1 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

2.2 ค่าวัสดุเกษตร 5,000 บาท 

2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000 บาท 

              
รวมงบประมาณ  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 



       
 

แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการฐานข้อมูลสมุนไพร 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ผศ. ดร. สุดารัตน์ 
หอมหวล 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี, 
แพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย  
แพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภ์ไทย  
รับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ประสบการณ์ : หัวหน้าโครงการจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร
ออนไลน์  
1.ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.phargarden.com) 
2..ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.thaiherbarium.com)  
3.ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (www.thaicrudedrug.com) 
4. ฐานข้อมูลต ารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(www.thai-remedy.com) 
- หัวหน้าโครงการจัดท าพิพิธภัณพ์สมุนไพร คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- หัวหน้าโครงการจัดท ามาตรฐานสมุนไพรไทย 
คูน หอมแดง และโด่ไม่รู้ล้ม เพ่ือบรรจุในต ารามาตรฐาน

หัวหน้าโครงการ 



ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

สมุนไพรไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข ปี2553 
- หัวหน้าโครงการจัดท ามาตรฐานต ารับยาธาตุบรรจบ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ปี2562 
ความเชี่ยวชาญ :  
1.การส ารวจ รวบรวมข้อมูลด้านพืชสมุนไพร ต ารายาไทย 
และองค์ความรู้พ้ืนบ้านด้านการรักษาโรค ด้วยสมุนไพร  
2.การจัดท าองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ และเวปไซต์  
3.การจัดท ามาตรฐานสมุนไพรไทย 

ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เภสัชพฤกษศาสตร์ และเภสัเวท   

 
หลักการและเหตุผล  
            ประเทศไทยมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน ที่มีความแตกต่างของสภาพดิน หิน และภูมิประเทศ 
ท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีป่าไม้เขตร้อนที่ได้พัฒนาขึ้นมาตามธรรมชาติในช่วงระยะเวลาอัน
ยาวนาน มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่ หรือชนิดป่า เมื่อปี 2504 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 
53 ของพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด แต่ในปี 2551 เนื้อที่ป่าลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเหลืออยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ 
เนื่องจากมีการตัดไม้ท าลายป่า บุกรุกแผ้วถาง เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่ป่าที่เหลือส่วนใหญ่
อยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่น้อยที่สุดของประเทศ และส่วนใหญ่
อยู่ในพ้ืนที่ป่าเขตอนุรักษ์ ป่าและสังคมพืชเหล่านี้เป็นถิ่นที่อยู่ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของพืช 
สัตว์และจุลินทรีย์ ส าหรับพ้ืนที่เขตอีสานใต้โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง มีชนิดป่าผลัดใบใน
ฤดูแล้ง ที่หลากหลาย ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรังไม้สน รวมทั้งป่าเบญจพรรณบางส่วน อีกทั้งยังมี
บริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ า ริมล าธาร แม่น้ า ที่มีความชุ่มชื้นตลอดปี ท าให้เกิดป่าบึงน้ าจืด ป่าบุ่ง ป่าทาม โดยมีแม่น้ า
หลัก 3 สาย ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าโขง ไหลผ่าน อ.โขงเจียม, แม่น้ าชี ไหลผ่าน อ.เขื่องใน และมาบรรจบกับ
แม่น้ ามูลที่ อ.เมือง, แม่น้ ามูลตอนล่าง ที่ไหลผ่านท าให้เกิดเป็น ล าโดมใหญ่ ไหลผ่าน อ.น้ ายืน อ.เดชอุดม , ล า
โดมน้อย ไหลผ่าน อ.บุณฑริก, ล าเซบาย ไหลผ่าน อ.ม่วงสามสิบ, ล าเซบกที่ไหลผ่าน อ.ตระการพืชผล เป็นต้น 
จากสภาพป่า และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่หลากหลาย ท าให้เกิดไม้พ้ืนเมืองที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติดั้งเดิม สามารถขึ้น
และเจริญเติบโตได้ดี และยังเกื้อหนุนสัตว์ป่า ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่น ในการแพร่ขยายพันธุ์ หรืออพยพมาอาศัยอยู่
ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อีกทั้งสถานภาพ



พ้ืนที่ป่าเหล่านี้มีแนวโน้มลดลง และยังไม่มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังขาดการ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบสู่สาธารณชน และชุมชนใกล้พ้ืนที่ป่า ท าให้เสี่ยงต่อการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หากไม่มีการบริหารจัดการป่าที่ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับลักษณะ
โครงสร้าง และชนิดของพืชพรรณในป่าชนิดต่างๆ ตลอดจนความตระหนักในคุณค่าของป่า ทั้งในด้าน
ประโยชน์ใช้สอย พืชอาหาร โดยเฉพาะเป็นยารักษาโรค เป็นต้น ให้แก่ชุมชนใกล้พ้ืนที่ป่า เพ่ือสร้างความมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา และเพ่ือให้ป่าอ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
               จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในภาคสนาม พบว่าพ้ืนที่เขตอีสานใต้ เป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยแหล่ง
ของพืชพรรณนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่มีคุณค่าทางยา จากภูมิปัญญาของหมอยาพ้ืนบ้าน การ
ส ารวจ เก็บข้อมูล พบว่าพืชที่พบในป่าอีสานใต้ ปรากฏในต ารายาไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
และเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
             ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นความส าคัญของการเก็บรวบรวม พืชและ
สมุนไพรจากป่าที่มีคุณค่าทางยา และเผยแพร่องค์ความรู้พ้ืนบ้าน พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ 
โดยจะท าการส ารวจพืชและสมุนไพรในเขตพ้ืนที่ป่าของ จ.อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เก็บตัวอย่าง
พรรณไม้ โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลพืชเขตอีสานใต้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ มีเพียง
ข้อมูลการส ารวจพืชส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน งานการส ารวจพืชจึงยังคงต้องมีการด าเนินการต่อไป และ
การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญมากต่อการอนุรักษ์จึงต้องน าข้อมูลที่ส ารวจศึกษาเผยแพร่สู่ประชาชนในวง
กว้างผ่านเวปไซต์ และยังได้ค านึงถึงการน าฐานข้อมูลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพันธุ์พืช และ
กิจกรรมรองรับโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าทางภาตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต โดยใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการตัดสินใจเลือกชนิดพรรณไม้ ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่าในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จใน
การฟ้ืนฟูสภาพป่าเร็วขึ้น จึงต้องบันทึกเขตการกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา อธิบายแหล่งที่พบในธรรมชาติ หรือ
ระบบนิเวศที่ขึ้นเฉพาะเจาะจง ช่วงระยะเวลาการออกดอกและผล บรรยายลักษณะเด่นทางพฤกษศาสตร์ที่
สามารถใช้จ าแนกพืช จะท าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อผู้ปฏิบัติการภาคสนาม ใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่าในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนนักวิจัย ประชาชน เนื่องจากสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ต่อยอดงานวิจัย เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่
ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางยาพร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทาง
วิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้เกิดการน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิ
ให้สูญหาย ส่งผลต่อเนื่องให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้และร่วมกันดูแลรักษามิให้สูญหายไป ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาล ตามนโยบายการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศไทยได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



2.เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลสมุนไพรให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง 

3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอล และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน 
 
พืน้ที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ จ. อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง 
การส ารวจ ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ โดยท างานร่วมกับชุมชนที่อยู่

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และชุมชนอ่ืนๆ 
 
ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ 

 ฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ ที่มีข้อมูลพรรณไม้รวมทั้งสิ้น 400  ชนิด 
(พรรณไม้ที่ส ารวจเพ่ิม 50 ชนิด, พรรณไม้เดิมจากเวปไซต์ที่ได้จัดท าไว้แล้ว www.phargarden.com ที่

ท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์รวม 350 ชนิด) 
 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  

1. เกิดแหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพร แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นยา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่สืบไป 

2. ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเลือกชนิดพรรณไม้ ที่เหมาะสม
ในการใช้พัฒนาพันธุ์พืช หรือใช้ในการปลูกป่าในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือรองรับโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าได้
รวดเร็วขึ้น  

3. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ พืชสมุนไพร และร่วมกันดูแลรักษามิให้สูญหายไป 
 

 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน                           

2. ออกส ารวจพืช บันทึกข้อมูล ถ่ายภาพ 
และเก็บตัวอย่าง 

                        
30,000 

3. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และ
ภาพถ่าย 

                        
35,000 

4. ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลพืช ได้แก่                         27,500 



กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้อมูลแบบพื้นบ้าน และข้อมูลเชิงวิชาการ 
5. เรียบเรียงข้อมูล และภาพพืช (ตกแต่ง
ภาพ) 

                        
30,000 

6. น าข้อมูลจัดท าระบบสืบค้นผ่านเวปไซต์                         25,000 
7. จัดพิมพ์สรุปผลการด าเนินงาน                         2,500 
  แผนเงิน 50,000 50,000 40,000 10,000 150,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  
1. เกิดแหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพร แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นยา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่สืบไป  
2. ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเลือกชนิดพรรณไม้ ในการ

วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช หรือเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกป่าในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือรองรับโครงการฟื้นฟู
สภาพป่าได้รวดเร็วขึ้น  

3. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ และร่วมกันดูแลรักษามิให้สูญหายไป 
4. เกิดแนวทางในการจัดท าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คุณค่าของป่าชุมชน 
5. พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น เกิดแหล่งต้นน้ าล าธาร และสิ่งที่ยึดหน้าดินมิให้เกิดปัญหา

อุทกภัย 
6. ประชาชนบริเวณพ้ืนที่ป่าสามารถพ่ึงตนเองได้โดยใช้ปัจจัยที่ได้จากป่า ทั้งด้านเป็นอาหารและยา 

ไม้ใช้สอย และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน และร่วมกันหวงแหน ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ  

7. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศ และเพ่ิมออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศชองโลก 
 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 



ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่ได้รับการพฒันาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย  

จ านวนแหล่ง
เรียนรู ้

1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/คณะ/ 
ส านักวิทยบริการ 

หมายเหตุ: เวปไซต์ฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ www.phargarden.com ที่มีข้อมูลพรรณไม้เพ่ิมขึ้น 50 ชนิด 
(รวมเป็นข้อมูลพรรณไม้ทั้งสิ้น 400  ชนิด) 
 

การติดตามและรายงานผล 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเวบไซต์  

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 

งบประมาณ   

1. ค่าใช้สอย รวม   128,700 บาท 

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 คน x 5 วัน x 240 บาท/คน 2,400 บาท 

1.2 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย จ านวน 2 คน x 5 คืน x 1200 บาท/คืน 12,000 บาท 

1.3 ค่าพาหนะ (เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ค่ารถรับจ้าง ค่ารถโดยสาร เป็นต้น) 2,800 บาท 

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการค้นข้อมูลพืช 20,000 บาท 

1.5 ค่าจ้างเหมาบริการเก็บพืช 20,000 บาท 

1.6 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าพรรณไม้แห้งอ้างอิง 20,000 บาท 

1.7 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายภาพพืช และตกแต่งภาพ 9,000 บาท 

1.8 ค่าจ้างเหมาบริการล้างตัวอย่างพืช 5,000 บาท 

1.9 ค่าจ้างเหมาบริการอบพืช อบน้ ายาพืช 20,000 บาท 

1.10 ค่าจ้างเหมาบริการจัดแสดงตัวอย่างพืช 6,000 บาท 

1.11 ค่าจ้างเหมาบริการเรียบเรียงข้อมูลลงเวปไซต์ 9,000 บาท 

1.12 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 2,500 บาท 

  

2. ค่าวัสดุ  รวม   21,300 บาท 



2.1 ค่าวัสดุส านักงาน 2,000 บาท 

2.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) 1,000 บาท 

2.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 บาท 

2.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000 บาท 

2.5 ค่าวัสดุการเกษตร 2,000 บาท 

2.6 ค่าวัสดุก่อสร้าง 500 บาท 

2.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 1,500 บาท 

2.8 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,000 บาท 

2.9 ค่าวัสดุสมุนไพร 3,000 บาท 

2.10 ค่าวัสดุถ่ายภาพ 2,000 บาท 

2.11 ค่าวัสดุวารสารและต ารา 2,500 บาท 

2.12 ค่าถ่ายเอกสาร 800 บาท 

                                      รวมงบประมาณ  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)  
หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 



       
 

แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ   2565 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจ เก็บรวบรวม ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ระยะท่ี 1 
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
 
กรอบการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่น
วงศ์พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

หัวหน้าโครงการ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร ผู้ร่วมโครงการ 

นางสาวณัชชา 
อักษรศรี 

คุณวุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ประสบการณ์ : ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ บริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการ
วิชาการ 

ผู้ร่วมโครงการ 



ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

ความเชี่ยวชาญ : บริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

 
 
 
หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฐานะหน่วยงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ด าเนินการตามแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม บนฐาน
ทรัพยากร ๓ ฐาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการด าเนินการศึกษา ส ารวจ และเก็บ
รวบรวมทรัพยากรต่างๆ ทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เช่น 
ข้อมูลพันธุ์ปลาในลุ่มน้ าโขง ข้อมูลพันกล้วยไม้พ้ืนเมือง ข้อมูลพุทธสถาปัตย์ในเขตภาคอีสาน ข้อมูลพระพุทธรูป
พ้ืนถิ่น ข้อมูลวัฒนธรรมใบลานอีสาน โดยข้อมูลบางรายการยังต้องการการส ารวจและเก็บรวบรวมเพ่ิมเติมเพ่ือ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ หากแต่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลต่างๆเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้  
ดังนั้น จึงได้ด าเนินการโครงการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร เพ่ือจัดการข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เป็นฐานข้อมูลที่
มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. และเพ่ือให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ได้  

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือจัดการข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นระบบ 
3. เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าไปสู่การเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ 
 

พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ภาคอีสานตอนล่าง 

 

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  
เยาวชน ประชาชน ได้รู้จัก รู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 

 



การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ภายใน 

                        
10,000  

2. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการฯ 
ด าเนินการ 

            
10,000 

3. จัดท าระบบฐานข้อมูลดิจิตอล             200,000 

4. สรุปผลการด าเนินงาน                         10,000 
  แผนเงิน 15,000 100,000 100,000 15,000 230,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  
1. ได้สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ได้รับการจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

สนองพระราชด าริ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

ฐานข้อมูลทรัพยากรที่เป็นระบบ ฐานขอ้มูล 1 
น าเข้าข้อมูลทรัพยากร ข้อมูล 500 
 

การติดตามและรายงานผล 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สรุปภาพรวมที่ได้จากการด าเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย  

 เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านเวบไซต์  



 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 

งบประมาณ   

1. ค่าตอบแทน รวม   11,400 บาท 

      1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันหยุดราชการ 420.-*10 วัน * 2 คน                  7,400 บาท 

      1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันท าการ 200.-* 10 วัน *2 คน                          4,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม  185,000 บาท 

1.1 ค่าจ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูล 200,000 บาท 

1.2 ค่าอาหารว่าง 20 คน คนละ 35 บาท * 4 มื้อ 2,800 บาท 

1.3 ค่าอาหารกลางวัน 20 คน คนละ 100 บาท * 2 มื้อ 4,000 บาท 

1.4 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 8,200 บาท 

3. ค่าวัสดุ  รวม 3,600 บาท 

 3.1 ค่าวัสดุส านักงาน        3,600 บาท 

              
รวมงบประมาณ  230,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ชื่อโครงการ การส ารวจและรวบรวมข้อมูลนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรฐานชีวภาพในพ้ืนที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 

 

ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน (ดูแนวทางการด าเนินงานโครงการประกอบ) 
กรอบการด าเนินงานที่ 2 การใช้ประโยชน์ (F2) 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (A5) 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ 

ในโครงการ 

นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์ คุณวุฒิ : ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สัตววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ ์: การเรียน
การสอน วิทยากรอบรม
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ พร้อมทั้ง
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
และ ระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับ การศึกษา
สัณฐานวิทยาของปลา 
อนุกรมวิธานของปลา 
การเก็บรักษาและ
ลงทะเบียนตัวอย่างใน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
และนิเวศวิทยาของปลา 
คณะอนุกรรมการบัญชี

หัวหน้าโครงการ 
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ทรัพย์สินชีวภาพ (BEDO) 
ความเชี่ยวชาญ : 
ชีววิทยาของสัตว์น้ า 
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน 

นางจรุงจิต กรุดพันธ์ คุณวุฒิ ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สัตววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ ์การเรียน
การสอน งานวิจัย การ
อบรมบุคลากรเก่ียวกับ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ความเชี่ยวชาญ  ชีววิทยา
ของปลา แพลงก์ตอน
วิทยา พิษวิทยา เทคนิค
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
สวยงาม 

ผู้ร่วมโครงการ 

 

 
หลักการและเหตุผล 
 ฐานทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ าเป็นผลผลิตเกษตร (ประมง) เศรษฐกิจฐานชีวภาพที่มีความส าคัญและมี
ศักยภาพในการแข่งขันของไทย เนื่องจากไทยมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
ปลามีรายงานชนิดปลา 2,141 ชนิด เป็นปลาน้ าจืด 826 ชนิด ในจ านวนนี้สัตว์น้ ากว่า 300 ชนิด พบและมีการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ทรัพยากรฐานชีวภาพสัตว์น้ าไทยในพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ บนฐานหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ มีศักยภาพในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าฐานชีวภาพนี้ (brand stories) สามารถรวบรวม
รายละเอียดด้านต่างๆ น าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจจากการบูรณาการความสวยงามตามธรรมชาติของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา นวัตกรรมวิชาการที่บรูณาการในมิติของการอนุลักษณ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งทรัพยากรฐานชีวภาพนี้หลายชนิดมีศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเชิง
พาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการพัฒนาห้องเก็บตัวอย่างเพ่ือใช้
ประกอบในการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่ง
คณะด าเนินงานวิจัยได้เริ่มจัดเก็บตัวอย่างจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมส่วนตัว ก่อนปี พ.ศ. 2544 และ ตัวอย่างที่
ได้จากงานวิจัยต่างๆ จากปี พ.ศ. 2544 ถึง ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส ารวจทรัพยากรประมงในพ้ืนที่
เขื่อนปากมูล ความหลากหลายของปลาในจังหวัดอุบลราชธานี และ เรื่อง Conservation and sustainable 
used of Biodiversity in the Mekong-Chaophraya Region: Conservation of endangered fishes in 
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the lower Mekong and adjacent basin in Thai-Mekong ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ร่วมด าเนินการวิจัยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในลุ่มน้ าโขงตอนล่างอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม มีตัวอย่างสัตว์น้ า
กว่า 1 แสนตัวอย่าง ในห้องเก็บตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยชั้น ตู้วางตัวอย่าง และพ้ืนที่ส าหรับนักวิจัย พ้ืนที่ 117 
ตารางเมตร และ 69.75 ตารางเมตรตามล าดับ นอกจากนี้มีพ้ืนที่จัดแสดงตัวอย่างมีชีวิต พ้ืนที่ 15.6 ตาราง
เมตร และ อ่างเก็บตัวอย่างขนาดใหญ่ พ้ืนที่ 12 ตารางเมตร พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดแสดง
โปสเตอร์และตัวอย่างพ้ืนที่ 39.8 ตารางเมตร ซึ่งห้องปฏิบัติการและห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดบริการแก่ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา และได้จัดอบรมใน
ระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดการตัวอย่างและวิเคราะห์ชนิดพันธุ์ปลาหลายครั้ง การบริหารจัดการการเก็บ
ตัวอย่างให้อยู่ในมาตรฐานการเก็บรักษาตัวอย่าง และการประมวลผลข้อมูลของตัวอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถตอบสนองความสนใจต่อสาธารณะ มีความส าคัญเพ่ือพัฒนาพื้นที่ทางวิชาการนี้เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
และอบรมที่ส าคัญในอนาคต 

ลุ่มน้ าโขงตอนล่างเป็นพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากน้ าและสัตว์น้ า นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ชีวมณฑลที่ส าคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่ง
หนึ่งของโลก ในกรณีปลาน้ าจืดถือเป็นอันดับ 3 รองจาก ลุ่มน้ าน้ าอเมซอน ในอเมริกาใต้ และ ลุ่มน้ าคองโก 
ในอัฟริกา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นพ้ืนที่ส าคัญในบริเวณลุ่มน้ าย่อย มูล -ชี ซึ่งเป็น
ลุ่มน้ าย่อยที่มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ามากที่สุดของลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง มีความหลากหลายทางชีวภาพของปลาสูง และ มี
กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประชาชนใน
พ้ืนที่ ผ่านพัฒนาการการใช้ประโยชน์บนฐานทรัพยากรชีวภาพในการพัฒนาเครื่องมือประมงที่มีลักษณะเฉพาะ
ต่อพ้ืนที่และต่อสัตว์ที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะพ้ืนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งแหล่งน้ ามีลักษณะแตกต่างกันในระบบนิเวศที่หลากหลายมีการพัฒนาทักษะทางภูมิปัญญาที่มี
ลักษณะเฉพาะในรูปแบบของเครื่องมือประมง อย่างไรก็ที่ในยุคปัจจุบันกิจกรรมหลายอย่างขาดการสืบทอด 
พร้อมกับปัญหานานัปการที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ าประกอบกับกิจกรรมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความรู้ภูมิปัญญาที่ส าคัญเกี่ยวกับปลาและเครื่องมือประมงจึงขาดผู้สืบทอดและสูญหายอย่าง
รวดเร็ว 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดย 
การจัดการเก็บรักษาตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

2. ส ารวจเก็บข้อมูลนิเวศวิทยา ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
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3. สร้างความตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนฐานทรัพยากร
ชีวภาพสัตว์น้ า ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ผ่านการร่วมจัด
นิทรรศการวิชาการในกิจกรรมสาธารณะ 

  
กลุ่มเป้าหมาย  

นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
  นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 
 จ านวนผู้ร่วมโครงการ  

เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 1500 คน 
 

สถานที่จัดกิจกรรม / พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  
1. การจัดการฐานข้อมูลและตัวอย่างในห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. การส ารวจรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของนิเวศวิทยา

และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ า ผ่านกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากร
ชีวภาพสัตว์น้ า และ การใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  

การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

กิจกรรม/วิธีการ              

1. ส ารวจรวบรวม
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพสัตว์น้ า 
นิเวศวิทยา และการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี-2565) 

            155,000 
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กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

2. จัดนิทรรศการ
วิชาการ ณ.สุนีย์ทาว
เวอร์ 

            12,000 

3. กิจกรรมงาน
เกษตรอีสานใต้ 

            12,000 

4. จัดการพ้ืนที่จัด
แสดงตัวอย่าง  

            60,000 

6. ประมวลผลข้อมูล
และจัดท าสิ่งพิมพ์
เผยแพร่  

            50,000 

7. รายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ 

            2,800 

แผนเงิน  

(บอกจ านวนเงินที่มี

แผนจะใช้ในแต่ละไตร

มาส) 

65,750 65,750 78,750 81,550 291,800 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1. ระยะเวลาในการบริหารจัดการโครงการ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  
           ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า นิเวศวิทยา และ การใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้รับการประมวลผลและจัดเก็บเป็นระบบสนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ิมมูลค่า ตอบสนองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนสมดุลการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้าง Brand story ของฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์
น้ าซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญและมีบทบาทสูงในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ 
ระดับนานาชาติในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าวน ามาประมวลผลและเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบจากกิจกรรม
ส ารวจอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย น าเสนอในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์ พร้อมทั้งจัดแสดง



6 
 
ในนิทรรศการของทางพิพิธภัณฑ์ฯ เพ่ือให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานีเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านภูมิปัญญาในพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นเฉพาะพ้ืนที่สามารถพัฒนายกระดับเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญระดับภูมิภาคได้ในอนาคต นอกจากนี้การ
พัฒนาการจัดการข้อมูลและตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างเป็น
ระบบส่งผลให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย เยาวชน และ ชุมชน ในหัวข้อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และลักษณะทางนิเวศวิทยาของปลาในลุ่มน้ าโขง เพ่ือพัฒนาแนวทางการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ด้านปริมาณ  

1. สื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 - 1 ชุด  

2. เผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ จ านวน 500 
ชุด 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานทางวิชาการรองรับ ส าหรับนักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ 
งานจัดนิทรรศการวิชาการ ณ.สุนีย์ทาวเวอร์ และงานเกษตรอีสานใต้ จ านวนอย่างน้อย 
1500 คน  

 ด้านคุณภาพ นักศึกษาร้อยละ 80 สร้างความตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ด้านเวลา ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา : กิจกรรมของโครงการฯ รวมทั้งสิ่งจัด

แสดง ตัวอย่างอ้างอิง และ ชุดข้อมูล น ามาบรูณาการ การเรียนการสอนในรายวิชา : อนุกรมวิธานของปลา 
(1204 312) มีนวิทยา (1204 211) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง (1204 313) นิเวศวิทยาของปลา
(1204 750) ลูกปลาวัยอ่อน (1204 752) พฤติกรรมของสัตว์น้ า (1204 751) วิชาปัญหาพิเศษสาขาประมง 
(1204 483)  ฝึกงานภาคสนาม 1 (1204 201) และ วิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นข้อมูลและหลักฐานตัวอย่างอ้างอิงที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพ (สัตว์น้ า) เชิงพ้ืนที่ รวมถึ ง
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ และ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
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งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
 
ปีงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

2565 ส ารวจรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า นิเวศวิทยา 
และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี 2565) 

291,800 

2566 ส ารวจรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า นิเวศวิทยา 
และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ 2566) 

300,000 

2567 ส ารวจรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า นิเวศวิทยา 
และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 (ยโสธร 2567) 

300,000 

2568 ส ารวจรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า นิเวศวิทยา 
และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 (อ านาจเจริญ 2568) 

300,000 

2569 การจัดการฐานข้อมูล ตัวอย่างสัตว์น้ าเครื่องมือประมง และ จัด
แสดง ฐานทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า และการใช้ประโยชน์ ใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

300,000 

 รวมงบประมาณ (2565-2569) 1,491,800 
 
งบประมาณประจ าปื 2565  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
 
1. หมวดค่าตอบแทน        รวม  28,400 บาท 

1.1 ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ วันหยุด (7 ชั่วโมง x 60 บาท x 2 คน x 10 วัน)  8,400 บาท 

1.2 ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ วันปกติ (4 ชั่วโมง x 50 บาท x 2 คน x 20 วัน)  8,000 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนนักศึกษา จ านวน 2 คน x 20 วัน x 300 บาท    12,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย         รวม 201,400 บาท 

2.1 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเตรียมตัวอย่างจัดแสดง      30,000 บาท 
2.2 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง (ออกพ้ืนที่ส ารวจ จ.อุบลราชธานี) 20 วัน x 3,500 บาท 70,000 บาท 
2.3 ค่าที่พัก 10 วัน x 800บาทx2คน        16,000 บาท 

2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 คน x 20 วัน x 240 บาท/คน     9,600 บาท  
2.5 ค่าจ้างเหมาจัดท าสิ่งพิมพ์เผยแพร่       15,000 บาท 



8 
 
2.6 ค่าจัดท าวีดีทัศน์เก่ียวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    35,000 บาท 
ฐานทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ า ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒   

2.7 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายและบอร์ดจัดแสดงนิทรรศการ     20,000 บาท 
2.8 ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับขนวัสดุอุปกรณ์    4,800 บาท 
       เพ่ือน าไปจัดแสดงนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่ 
2.9 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร        1,000 บาท 
 
3. ค่าวัสดุ         รวม  62,000 บาท 

3.1 ขวดเก็บตัวอย่าง และถังเก็บตัวอย่างขนาดใหญ่      14,000 บาท 
3.2 น้ ายารักษาสภาพตัวอย่างฟอร์มาลิน แอลกอฮอร์     10,000 บาท 
3.3 วัสดุเกษตรส าหรับจัดแสดง (ตัวอย่างปลา เครื่องมือประมง ฯลฯ)    30,000 บาท 

3.4 ค่าวัสดุส านักงาน         3,000 บาท 

3.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าหมึกพิมพ์       3,000 บาท 
3.6 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์        2,000 บาท 

รวมงบประมาณ   291,800 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 
 

ลงชื่อ ..................................................   ผู้เสนอโครงการ 
                  (ดร.ชัยวฒุิ  กรุดพันธ์) 
    .              31 /  สิงหาคม  /  2563 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
กรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 
รองศาสตราจารย์
ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก Mechanical Engineering 
ประสบการณ์ :  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

- หัวหน้าโครงการ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน อพ.สธ.  
- บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

หัวหน้าโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ. -มอบ.) โดยมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในภูมิภาค/จังหวัดนั้น ๆ บทบาทหลัก เพ่ือช่วยแบ่งเบา อพ.สธ. 
โดยประสานงานกับหน่วยงานภายในพ้ืนที่ตามนโยบาย/เรื่องที่ อพ.สธ. ส่วนกลางมอบหมาย ซึ่งงานหลักจะ
เป็นงานด้านการประสานงาน การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดการอบรมเชิงปฺฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือให้โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง วิธีการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งในหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 
วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. เพ่ือให้โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ ความ
เข้าใจในแนวทาง วิธีการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ประเภทโครงการ  
          จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

- บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- บุคลากรสังกัด อปท. ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
จ านวน 400 คน 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
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กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 

                        
10,000 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

                        
100,000 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1 

                        
100,000 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

                        
100,000 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2 

                        
100,000 

6. ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

                        
80,000 

7. ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

                        
80,000 

8. ประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

                        
40,000 

9. ประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                        
40,000 

10. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

                        
  

  แผนเงิน 110,000 300,000 200,000 40,000 650,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

ด้านเศรษฐกิจ : เสริมสร้างการเรียนรู้บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านสังคม : มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบน  
ฐานคุณธรรม 
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ด้านสิ่งแวดล้อม : เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร มีข้อมูลการเรียนรู้ 
ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วย 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน  1 ระดับ 

ร้อยละของหน่วยงานที่ขอรับการประเมินในระดับต่างๆ 30 ร้อยละ 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 

1. หมวดค่าตอบแทน รวม   82,200 บาท 

1.1 ค่าท าการนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์) จ านวน 3 คน x 40 ชั่วโมง (10 วัน) x 50 
บาท/ชั่วโมง 

6,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) จ านวน 5 คน x 24 ชั่วโมง (4 วัน) x 
600 บาท/ชั่วโมง 

72,000 บาท 

1.3 ค่าท าการนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 2 คน x 35 ชั่วโมง (5 วัน) x 60 
บาท/ชั่วโมง 

4,200 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   536,800 บาท 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 400 คน x 4 มื้อ x 100 บาท/คน 160,000 บาท 

2.2 ค่าอาหารว่าง จ านวน 400 คน x 8 มื้อ x 35 บาท/คน 112,000 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 บาท 

2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 5 คน x 10 วัน x 240 บาท/คน 12,000 บาท 

2.5 ค่าเดินทางไปราชการ 50,000 บาท 
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2.6 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 บาท 

2.7 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย จ านวน 5 คน x 5 คืน x 1200 บาท/คืน 30,000 บาท 

2.8 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 16,500 บาท/เดือน จ านวน 6 เดือน 99,000 บาท 

2.9 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 20,000 บาท 

2.10 ค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,800 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   31,000 บาท 

3.1 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) 3,000 บาท 

3.2 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

3.3 ค่าวัสดุการเกษตร 3,000 บาท 

3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท 

รวมงบประมาณ   650,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 



 
แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
กรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 
รองศาสตราจารย์
ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก Mechanical Engineering 
ประสบการณ์ :  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

- หัวหน้าโครงการ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน อพ.สธ.  
- บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

หัวหน้าโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (อพ.สธ.มอบ.) โดยมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในภูมิภาค/จังหวัดนั้น ๆ บทบาทหลัก เพ่ือช่วยแบ่งเบา อพ.สธ. โดยประสานงานกับ
หน่วยงานภายในพ้ืนที่ตามนโยบาย/เรื่องที่ อพ.สธ. ส่วนกลางมอบหมาย 

เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการโครงการสนับสนุนหน่วยงาน
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นข้ึน ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญและสุรินทร์  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่หน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ 

3. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานเข้าร่วมสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
ประเภทโครงการ  
          จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

- บุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญและ
สุรินทร์ 

- บุคลากรสังกัด อปท. ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเริญและสุรินทร์ 
- จ านวน 500 คน 

 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบล เมืองศรีไค อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี 



ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ 
รายงานผลโครงการสนับสนุนหน่วยงานสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินโครงการ   

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. 1. ด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อม
การด าเนินโครงการ 

                        
20,000 

2. 2. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯ แก่โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ 

                        

100,000 

3. 3. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯ แก่หน่วยงาน อปท.ที่ยังไม่เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ 

                        

100,000 

4. 4. ติดตามการสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ของโรงเรียน 

                        
100,000 

5. 5. ติดตามการสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ของหน่วยงาน อปท. 

                        
30,000 

6. 6. สนับสนุนหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริฯ เข้าร่วมกิจกรรมของ 

                        
30,000 



กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
อพ.สธ. 
7. 7. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

                        
20,000 

  แผนเงิน 30,000 150,000 125,000 95,000 400,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตระหนัก
ถึงความส าคัญของโครงการ 

2. มีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เพ่ิมข้ึน 

 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย 

จ านวนหน่วยงานสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ิมข้ึน 

50 
รอ้ยละของจ านวนหน่วยงาน

ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 



งบประมาณ 

1. หมวดค่าตอบแทน รวม   50,520 บาท 

1.1 ค่าท าการนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์) จ านวน 3 คน x 32 ชั่วโมง (8 วัน) x 50 
บาท/ชั่วโมง 

4,800 บาท 

1.2 ค่าท าการนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 3 คน x 14 ชั่วโมง (2 วัน) x 60 
บาท/ชั่วโมง 

2,520 บาท 

1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) จ านวน 3 คน x 24 ชั่วโมง (4 วัน) x 
600 บาท/ชั่วโมง 

43,200 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   319,480 บาท 

2.1 ค่าอาหารว่าง จ านวน 100 คน x 12 มื้อ x 35 บาท/คน 42,000 บาท 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน x 6 มื้อ x 100 บาท/คน 60,000 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท 

2.4 ค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,280 บาท 

2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 3 คน x 10 วัน x 240 บาท/คน 7,200 บาท 

2.6 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย จ านวน 3 คน x 10 คืน x 1200 บาท/คืน 36,000 บาท 

2.7 ค่าเช่าสถานที่จัดกิจกรรม 13,000 บาท 

2.8 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 บาท 

2.9 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 16,500 บาท/เดือน จ านวน 6 เดือน 99,000 บาท 

2.10 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 20,000 บาท 

2.11 ค่าเดินทาง 20,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   30,000 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) 5,000 บาท 

3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท 

รวมงบประมาณ   400,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 



 
แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
 
กรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 
รองศาสตราจารย์
ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก Mechanical Engineering 
ประสบการณ์ :  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

- หัวหน้าโครงการ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน อพ.สธ.  
- บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

หัวหน้าโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ร่วมสนองพระราชด าริ



ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการต่างๆ ที่ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช สัตว์ รวมไปถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้จัดการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่ง
เป็นการน าผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริมาร่วมแสดงทั้งในรูปแบบของการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการและการน าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยจัดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) และ เผยแพร่องค์
ความรู้ต่างๆ ให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชนได้เรียนรู้ความหลากหลายของทรัพยากรไทย และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ เห็นควรจะน าผลงานที่ด าเนินการภายใต้กรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. ร่วมจัดแสดงในการประชุม
วิชาการดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรไทย สู่ประชาชน เยาวชน นักวิชาการและ
ภาคเอกชน ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
ประเภทโครงการ  
          จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

- นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 500 คน 

สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  
ตามท่ี อพ.สธ. ก าหนด และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบล เมืองศรีไค อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด 

อุบลราชธานี 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. 1.ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.มอบ                         10,000 



2. 2. คัดเลือกผลงานที่จะน าไปจัดแสดง                         20,000 
3. 3. วางแผนจัดท าผลงานและวาง 
layout พ้ืนที่จัดแสดง 

                        
50,000 

4. 4. จัดท าชิ้นงาน                         150,000 
5. 5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมเอกสาร
ด้านการเงินพัสดุ 

                        
50,000 

6. 6.สรุปผลการด าเนินงาน                         20,000 
  แผนเงิน 30,000 50,000 150,000 70,000 300,000 
 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถวายงานสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

2. ประชาชน เยาวชน นักวิชาการและภาคเอกชน ได้รับความรู้ด้านทรัพยากรไทย สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80 ร้อยละ 

ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ 80 ร้อยละ 

จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี 1 ผลงาน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1 กิจกรรม 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 



 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 

1. หมวดค่าตอบแทน รวม   11,040 บาท 

1.1 ค่าท าการนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์) จ านวน 3 คน x 40 ชั่วโมง (10 วัน) x 50 
บาท/ชั่วโมง 

6,000 บาท 

1.2 ค่าท าการนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 3 คน x 28 ชั่วโมง (4 วัน) x 60 
บาท/ชั่วโมง 

5,040 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   280,960 บาท 

2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 6 คน x 10 วัน x 240 บาท/คน 14,400 บาท 

2.2 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย จ านวน 6 คน x 10 คืน x 1200 บาท/คืน 72,000 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมาจัดท าชิ้นงาน 150,000 บาท 

2.4 ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 บาท 

2.5 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 10,000 บาท 

2.6 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเผยแพร่ 14,560 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   8,000 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) 3,000 บาท 

รวมงบประมาณ   300,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 



 
แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ โครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 
รองศาสตราจารย์
ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก Mechanical Engineering 
ประสบการณ์ :  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

- หัวหน้าโครงการ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน อพ.สธ.  
- บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

หัวหน้าโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  

            ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน



เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดยได้ด าเนินการแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2565 - 30 
กันยายน 2570) ซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุนทั้งหมด 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 8 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
หน่วยงาน เข้าร่วมการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และเปิด
โอกาสให้ประชาชน เยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ มีการด าเนินงาน ประสานงาน มี
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า ให้แนวทางการศึกษา ถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึก ให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวง
แหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ดังนั้น เพ่ือช่วยเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลของโครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดิฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) จึงได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. -มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และพัฒนาดูแลระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
3. เพ่ือช่วยให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ เข้าถึงและค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก 
 

ประเภทโครงการ  
          จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

- นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน 400 คน 

สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบล เมืองศรีไค อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี 

ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ 
รายงานผลโครงการโครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน อพ.สธ. จ านวน 1 เล่ม 
 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 2564 2565 รวมเงิน 



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท) 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. วิเคราะห์งาน ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล                           
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ                         5,000 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล                         5,000 
4. ทดสอบระบบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข                         5,000 
5. ติดตั้งบันทึกข้อมูลและทดสอบการใช้
งาน 

                        
5,000 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ                           
  แผนเงิน 2,500 7,500 10,000   20,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. เว็บไซต์ อพ.สธ.-มอบ. มีความทันสมัย มีเนื้อหาครบถ้วน 
2. ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ อพ.สธ.- มอบ. ได้ง่าย สะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย 

ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ 

80 ร้อยละ 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 1 
จ านวนแหล่ง

เรียนรู้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80 ร้อยละ 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 



 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 

1. หมวดค่าตอบแทน รวม   3,000 บาท 

1.1 ค่าท าการนอกเวลา                                   3,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   15,000 บาท 

2.1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 5,000 บาท 

2.2 ค่าจ้างเหมาพัฒนาเวบไวต์ 10,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   2,000 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 2,000 บาท 

รวมงบประมาณ   20,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 



 
แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ โครงการเผยแพร่การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 
รองศาสตราจารย์
ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก Mechanical Engineering 
ประสบการณ์ :  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

- หัวหน้าโครงการ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน อพ.สธ.  
- บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

หัวหน้าโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  

           ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) โดย
ได้ด าเนินการตามแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 



2565 - 30 กันยายน 2569) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการสนองพระราชด าริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการ ตามกรอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในหลายช่องทาง ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ วีดีทัศน์ และเว็บไซต์ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และ สร้างจิตส านึกให้แก่ เยาวชน ชุมชน ให้รู้จักการใช้
ประโยชน์ การรู้จักหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรในชาติให้คงอยู่ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งในหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ จึงควรให้มีการด าเนิน
โครงการเผยแพร่สื่อต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2.เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ และ สร้างจิตส านึกให้แก่ เยาวชน ชุมชน ให้รู้จักการใช้ประโยชน์ การ
รู้จักหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรในชาติให้คงอยู่ 
 

ประเภทโครงการ  
          จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

- นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 400 คน 

สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ต าบล เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบจังหวัด อุบลราชธานี 

ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ 
- รายงานผลโครงการเผยแพร่สื่อต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อพ.สธ. จ านวน 1 เล่ม 
- เอกสารเผยแพร่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ านวน 1 ชุด 
 

การด าเนินโครงการ   
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนด                         10,000 



แผนปฏิบัติงาน 
2. ประชุมคณะท างานพิจารณาผลงาน
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

                        
20,000 

3. จัดท าข้อมูล ตรวจทานผลงาน ก่อน
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

                        
100,000 

4. จัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้             100,000 
4. จัดท าผลงานเผยแพร่ (ตีพิมพ์)                         160,000 
5. สรุปรายงานการด าเนินงาน                         10,000 
  แผนเงิน 30,000 100,000 260,000 10,000 400,000 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
2. ได้เผยแพร่ความรู้ และ สร้างจิตส านึกให้แก่ เยาวชน ชุมชน ให้รู้จักการใช้ประโยชน์ การรู้จักหวง
แหน อนุรักษ์ทรัพยากรในชาติให้คงอยู่ โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80 ร้อยละ 

ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ 80 ร้อยละ 

จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 1 
หมวด
ความรู้ 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน รวม   5,000 บาท 

      1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา  5,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   392,000 บาท 

2.1 ค่าอาหารว่าง จ านวน 20 คน x 4 มื้อ x 35 บาท/คน 2,800 บาท 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x 100 บาท/คน 4,000 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 300,000 บาท 

2.4 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 75,000 บาท 

2.5 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 5,200 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   8,000 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) 3,000 บาท 

รวมงบประมาณ   400,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 



 
แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน (อพ.สธ.) 
 
กรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ

รับผิดชอบในโครงการ 
รองศาสตราจารย์
ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ 

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก Mechanical Engineering 
ประสบการณ์ :  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

- หัวหน้าโครงการ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน อพ.สธ.  
- บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

หัวหน้าโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการ



ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในภูมิภาค/จังหวัดนั้น ๆ บทบาทหลัก เพ่ือช่วยแบ่งเบา อพ.สธ. โดย
ประสานงานกับหน่วยงานภายในพ้ืนที่ตามนโยบาย/เรืองที่ อพ.สธ. ส่วนกลางมอบหมาย ซึ่งงานหลักจะเป็น
งานด้านการประสานงาน การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดประชุมต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามเป้าหมาย เป็น Hub ส าหรับ
การจัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประสานงานในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. อย่างใกล้ชิด และควรมีการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประสานงานและติดตามผลให้ทาง อพ.สธ. ส่วนกลางได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งในหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการ
โครงการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายของ อพ.สธ. และมหาวิทยาลัย 

 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ต าบล เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบจังหวัด อุบลราชธานี 

ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ 
- รายงานผลโครงการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. จ านวน 1 เล่ม 

 
การด าเนินโครงการ   

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2564 2565 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ 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. ประชุมหารือการขับเคลื่อนศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ-มอบ. 

                        
20,000 

2. ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา และ อปท.
เพ่ือขอรับพระราชทานป้ายและเกียรติ
บัตรระดับต่างๆ 

            
80,000 

3. สนับสนุน บุคลากรและองค์ความรู้ กับ
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อด าเนิน
โครงการ อพ.สธ. 

                        
100,000 

4. ประสานความร่วมมือ ให้ข้อมูล                         20,000 



สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

                        
30,000 

  แผนเงิน 60,000 60,000 250,000 30,000 400,000 
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1.ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2.เกิดการประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯในจังหวัด

อุบลราชธานี  
3. หน่วยงานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80 ร้อยละ 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1 กิจกรรม 

ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ 80 ร้อยละ 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 



งบประมาณ 

1. หมวดค่าตอบแทน รวม   12,400 บาท 

1.1 ค่าท าการนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์) จ านวน 2 คน x 40 ชั่วโมง (10 วัน) x 50 
บาท/ชั่วโมง 

4,000 บาท 

1.2 ค่าท าการนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 2 คน x 70 ชั่วโมง (10 วัน) x 60 
บาท/ชั่วโมง 

8,400 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   312,600 บาท 

2.1 ค่าอาหารว่าง จ านวน 100 คน x 2 มื้อ x 35 บาท/คน 7,000 บาท 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน x 1 มื้อ x 100 บาท/คน 10,000 บาท 

2.3 ค่าถ่ายเอกสาร 5,060 บาท 

2.4 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย จ านวน 3 คน x 5 คืน x 1200 บาท/คืน 18,000 บาท 

2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 3 คน x 7 วัน x 240 บาท/คน 5,040 บาท 

2.6 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 10,000 บาท 

2.7 ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 24,000 บาท 

2.8 ค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5,500 บาท 

2.9 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 16,500 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน 198,000 บาท 

2.10 ค่าเดินทาง 30,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   15,000 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท 

4. ค่าครุภัณฑ์ รวม   60,000 บาท 

4.1 เครื่องวิชวลไลเซอร์ 30,000 บาท 

4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท 

รวมงบประมาณ   400,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ชื่อโครงการ จัดแสดงผลงานและการเสวนาวิชาการด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 
ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
กรอบการด าเนินงานที่ 3 การสร้างจิตส านึก (F3) 
กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (A8) 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบใน

โครงการ 
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ คุณวุฒิ : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

หัวหน้าโครงการ 

คณาจารย์คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ผู้ร่วมโครงการ 

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวณัชชา อักษรศรี คุณวุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ประสบการณ์ : ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ บริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ : บริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

ผู้ร่วมโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล 
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 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
และได้สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยจึงเป็น
สถาบันหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดย
ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการที่หลากหลายตามกรอบแนวคิดและแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
เช่น การส ารวจและรวบรวมข้อมูลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีสาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น งานพุทธศิลปอีสาน งานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และทั้งยังเป็นการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น รวมไปถึงน าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 
– 2569 (ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด) จึงได้เสนอ “โครงการจัดแสดงผลงานและการเสวนาวิชาการด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือร่วมสนองพระราชด าริฯ สนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยจะเป็นน าเอาผลการด าเนินงานจาการส ารวจและเก็บรวมรวมข้อมูล มาจัดแสดงใน
รูปแบบนิทรรศการ รวมไปถึงมีการจัดการเสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความ
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ได้แชร์ความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนได้รับรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่ประชาชน 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรู้จักรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย  
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

1,000 คน  
 

สถานที่จัดกิจกรรม / พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา   
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

กิจกรรม/

วิธีการ 

 

1. ประ

ประชุม

คณะท างาน 

วางแผนการ

ด าเนินงาน 

            

5,000 

2. 

ด าเนินการ

ด้านการเงิน

และพัสดุ  

    

   

        

5,000 
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กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

3. 

ประสานงาน

ส่วนที่

เก่ียวข้อง 

ออกแบบ 

จัดท า

นิทรรศการ

ชิ้นงานลง

พื้นที่จัดการ

อบรม 

            

250,000 

4. 

ประสานงาน

สถานที่และ

ฝ่ายตา่งๆ ที่

เก่ียวข้องใน

การจัด

สถานที ่

            

10,000 

5. ประสาน

วิทยากรใน

การร่วม

เสวนาเร่ือง

ต่างๆ 

            

10,000 

6. จัด

กิจกรรม 

            
1,300,000 

7. สรุปและ

รายงานผล

การ

ด าเนินงาน 

            

10,000 
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กิจกรรม 

2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

แผนเงิน  

(บอกจ านวน

เงินที่มีแผน

จะใช้ในแต่

ละไตรมาส) 

30,000 600,000 940,000 20,000 1,590,000 

หมายเหตุ: ก าหนดการจัดกิจกรรม/วิธีการของโครงการ อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาตามความเหมาะสม 
หากโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล่าช้า 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

1. ไดส้นองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ประชาชนได้รับการเสริมสร้างจิตส านึกในการรู้จักรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่นของตนเอง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
- ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

1 ระดับ 
 
 

งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.1 หมวดค่าตอบแทน              รวม 
  - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 

100,000 
20,000 

 80,000 
1.2 หมวดค่าใช้สอย               รวม 
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 15,000 บาท/เดือน x 12 เดือน 
  - ค่าอาหารว่าง 50 คน * 35 บาท * 4 ครั้ง 
  - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน * 100 บาท * 2 ครั้ง 

 1,180,000 
 180,000 

7,000 
10,000 
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  - ค่าเดินทาง  
  - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
  - ค่าเช่ารถ 
  - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 
  - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

- ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ 
- ค่าจ้างเหมาจัดท านิทรรศการ 
- ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าชิ้นผลงาน 
- เงินรางวัล 
- ค่าเช่าสถานที่ 60,000 * 5 วัน 

20,000  
20,000 
30,000 
10,000 
10,000 
13,000 

500,000 
50,000 

200,000 
100,000 
300,000 

1.3 หมวดค่าวัสดุ            รวม  
 - วัสดุส านักงาน 
  - วัสดุไฟฟ้า 
  - วัสดุเกษตร 

20,000 
10,000 
5,000 
5,000 

      รวมงบประมาณ 1,590,000 

รวมงบประมาณท่ีที่เสนอขอ 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 


