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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

1. โครงการส ารวจ
การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพพืนในป่า
ชาย เ ลนบ้ า นปา ก
พญา ต าบลท่ าซั ก 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  80,000 80,000  1) เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ อพ.สธ. 
2) เพ่ือศึกษาส ารวจ
ความหลากหลายของ
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินใน
ชุมชนบ้านปากพญา 
3) เพ่ือศึกษาคุณค่า
และการใช้ประโยชน์
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินของ
ชุมชน 
4) เพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธ์ุ
ไม้ท้องถ่ิน 
5) เพ่ือให้ความรู้ความ

1) ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินของชุมชน โดยให้คน
ในชุมชนเป็นทีมวิจัยร่วมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพันธ์ุไม้ด้วยกัน เพ่ือ
ร่วมเ รียนรู้กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล  การรู้จักชนิดพันธ์ุไม้ คุณค่า 
และการใช้ประโยชน์พันธ์ุไม้ชนิด
ต่างๆ ของชุมชน 
2) ท าแนวกันคลื่นและขยายพันธ์ุ
พืชป่าชายเลน 
3) จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการ
เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ ห้
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ
ของพันธ์ุไม้ท้องถ่ินให้กับเยาวชน
และชาว 
4) สรุปข้อมูลพันธ์ุไม้พร้อมจัดท าสื่อ
เผยแพร่พันธ์ุไม้ท้องถ่ินของชุมชน
บ้านปากพญา 
4.1) การจัดท าฐานข้อมูลพันธ์ุไม้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เข้าใจแก่
บุคคลภายนอกท่ีเข้า
มาในชุมชน 

ท้องถ่ิน  
จากการส ารวจข้อมูลพันธ์ุไม้ป่าชาย
เล น ใ นท้ อ ง ถ่ิ นบ้ า นป า ก พ ญ า 
สามารถพบพันธ์ุไม้เด่นในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติจ านวน26 ชนิด 
4.2) การจัดท าสื่อเผยแพร่พันธ์ุไม้
ท้องถ่ิน   
- การจัดท าป้ายพันธ์ุไม้ป่าชายเลน
และการใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินบ้าน
ปากพญา 
- การจัดเก็บตัวอย่างพันธ์ุไม้แห้ง 
เพ่ือการจัดแสดงพันธ์ุไม้ 
- จัดท าเอกสารแนะน าพันธ์ุไม้และ
การใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน
บ้านปากน  าปากพญา  ขนาดพกพา
เพ่ือง่ายต่อการใช้และการจัดเก็บ 
เพ่ือเป็นตัวแนะน าเบื องต้นเกี่ยวกับ
พันธ์ุไม้และการใช้ประโยชน์จากพืช
ในป่าชายเลน 

2 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

2. การส ารวจความ
หลากหลายของพันธ์ุ
ไม้ท้องถ่ินในชุมชน

     1) เพ่ือศึกษาส ารวจ
ความหลากหลายของ
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินใน

การส ารวจพันธ์ุไม้ในพื นที่ชุมชนต้น
น  าบ้านเขาวัง ต าบลหินตก อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

รัชฎา  คช
แสงสันต์  
ภานุวัฒน์  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต้ นน  า บ้ า น เ ข า วั ง 
ต าบลหินตก อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ชุมชนต้นน  าบ้านเขาวัง 
2) เพ่ือศึกษาคุณค่า
และการใช้ประโยชน์
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินของ
ชุมชน 
3) เพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธ์ุ
ไม้ท้องถ่ิน 

โดยการรวมรวมพันธ์ุไม้และการ
สัมภาษณ์ผู้รู้เก่ียวกับช่ือพืชท้องถ่ิน
และการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน
พื นที่สวนสมรมตัวอย่างและ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน
บ้านเขาวัง-ถ  าลอด  พบพันธ์ุไม้ใน
สวนสมรมตัวอย่างจ านวน 103 
ชนิด สามารถจ าแนกประเภทพันธ์ุ
ไม้ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ 
3 ประเภทหลัก คือ 1) ไม้ผล 
จ านวน 41 ชนิด  2) พืชผักและ
สมุนไพร จ านวน 47 ชนิด และ 3) 
ไม้ใช้สอย จ านวน 15 ชนิด  โดย
สามารถจ าแนกตามการใช้
ประโยชน์ของชุมชนได้เป็น 5 
ประเภทย่อย ได้แก่  
1) พืชอาหาร จ านวน  83  ชนิด   
2) พืชสมุนไพร จ านวน 46 ชนิด   
3) พืชเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 13 
ชนิด   
4) พืชใช้สอย จ าวน 36 ชนิด  และ 
5)  พืชประดับ จ านวน 16 ชนิด  

บุญเรืองขาว 
และ ปิ่นเพชร 
ภักดีณรงค์ 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ซึ่งพรรณไม้ในสวนสมรมเหล่านี เป็น
ทั งแหล่งอาหารและสร้างรายได้ของ
ครอบครัว   ส่วนพันธ์ุไม้ที่พบใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน
บ้านเขาวัง-ถ  าลอด มีจ านวน 50 
ชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่
สามารถน ามาใช้สอยได้ รองลงมา
เป็นพืชอาหารและสมุนไพร 

3 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

3. ส ารวจความ
หลากหลายพรรณไม้
ในวัดต่างๆ  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 

     1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือศึกษาพรรณไม้
ในวัดต่างๆ ใน อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 
3. เพ่ือเป็นการส ารวจ
พรรณไม้ที่มีความ
หลากหลายของในแต่
ละวัด 

จากการส ารวจวัดทั งสิ น 24 วัด อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 สามารถจ าแนก
ตามวัดได้ดังนี  
1. วัดศาลามีชัย ต.ในเมอืง เป็นวัด
ที่มีการเปิดสอนแพทย์แผนไทย
ภายในวัด พื นที่ส่วนใหญ่กลายเป็น
พื นที่ว่าง  สามารถจ าแนกต้นไม้ได้
ทั งสิ น 24 ชนิด 
2. วัดเพชรจริก ต.ในเมือง เป็นวัด
ที่มีต้นไม้ใหญ่ในวัดเป็นจ านวนมาก 
โดยบริเวณด้านหน้าวัดจะเป็นต้น
ตะเคียนทองและยางนา  เป็นวัดที่
มีร่มเงาของไม้ใหญ่ท าให้บริเวณ
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ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
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4. เพ่ือเป็นข้อมูล
พื นฐานของการศึกษา
พรรณไม้ในวัด ของ จ.
นครศรีธรรมาราช
ต่อไป 

ต่างๆ ในวัดค่อนข้างเย็นครึ ม โดย
พบพันธ์ุไม้ทั งสิ น 66 ชนิด 
3. วัดท้าวโคตร  ต.ในเมือง เป็นวัด
เก่าแก่แห่งหน่ึงของเมืองนครฯ 
ภายในมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่
ส าคัญคือ ซากเจดีย์โบราณ สูง
ประมาณ 11 เมตร ฐานเจดีย์มี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
เจดีย์สร้างด้วยอิฐและดินเหนียว 
และหินปะการังในบางส่วน เจดีย์
วัดท้าวโคตรใช้อิฐเป็นโครงสร้าง
หลัก และใช้ดินเหนียวเป็นส่วนยึด  
ข้างในมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาด
ใหญ่ซึ่งเป็นของมีมาแต่เดิม มีตู้เก็บ
ของวางอยู่ทางซ้ายขององค์พระซึ่ง
พ่อบอกว่าแต่เดิมเป็นตู้หนังสือพระ 
ตัวโบสถ์ยังเหมือนเดิม แต่หลังคา
คงบูรณะใหม่  เป็นวัดที่มีต้นใหญ่
พวกตะเคียน พระเจ้าห้าองค์ 
นอกจากนี แล้วพระในวัดยังเป็น
พระนักพัฒนา ที่ท าหน้าท่ีจัดหา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 
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พันธ์ุมาปลูกเพ่ิม แต่ก็มีปัญหา
เก่ียวกับการเข้ามาจอดรถในวัด
และท าลายต้นไม้ให้เสียหาย  พบ
ต้นไม้ภายในวัดจ านวนทั งสิ น 52 
ชนิด 
4. วัดชายนา  ต.ในเมือง เป็นวัดที่
เปิดให้ผู้คนเข้าถือศีล วิปัสสนา 
พื นทีส่่วนใหญ่เป็น กุฎิและที่พักมี
ต้นไม้ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณแนวรั ว 
แต่ก็มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในลานที่ใช้
เป็นที่ปฏิบัติธรรม สามารถจ าแนก
พันธ์ุไม้ได้ทั งหมด 21 ชนิด  
5. วัดโคกธาตุ สามารถจ าแนกพันธ์ุ
ไม้ได้ทั งหมด 4 ชนิด เป็นวัดที่มี
พื นที่น้อย พืชน้อยชนิด และปลูก
ในแนวก าแพงวัดเท่านั น 
6. วัดสวนหลวง  เนื อที่ 22 ไร่ 1 
งาน 30 ตาราวา วัดสวนหลวง 
เป็นวัดเก่าแก่แห่งหน่ึงของเมือง
นครศรีธรรมราช  มีจ านวนพันธ์ุไม้
ทั งสิ น 63 ชนิด ปลูกกระจายทั่วไป
ในพื นที่วัด มีตัวอย่างพันธ์ุไม้เช่น 
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จัง หรือผ่าเสี ยน  ลักหัน  ตาเสือ  
ซึ่งเป็นวัดทีม่ีพื นที่กว้างและมีการ
ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา
เพราะต้นไม้บางชนิดยังเป็นไม้
ขนาดเล็ก 
7. วัดหน้าพระลาน ต.ในเมือง อยู่
ติดกับวัดพระมหาธาตุวรมาหา
วิหาร ซึ่งตั งอยู่ทางทิศใต้บ่อน  าวัด
หน้าพระลานอยู่ทางทิศอีสานของ
วัด ในครั งโบราณชาวบ้านเช่ือกัน
ว่าเป็นบ่อน  าศักด์ิสิทธ์ิ น  าใส
สะอาด มีความหนาแน่นผิดปกติ
กว่าบ่ออ่ืน ๆ หากใครได้ด่ืมน  าใน
บ่อนี จะมีสติปัญญาดี มีบุญวาสนา 
จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ 
นอกจากนั นชาวบ้านยังเช่ือว่าน  า
ในบ่อนี สามารถใช้ผสมยารักษาโรค
และใช้ประพรมขับภูตผีปีศาจได้
ด้วยจึงนิยมตักน  าในบ่อนี ไปใช้ด่ืม
กินตามความเช่ือของตน  มีจ านวน
พันธ์ุไม้ทั งสิ น 30 ชนิด 
8. วัดพระนคร ต.ในเมือง เป็นวัด
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ขนาดเล็ก มีจ านวนพันธ์ุไม้ทั งสิ น 
12 ชนิด 
9. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
ต. ในเมือง มีเนื อที่ 25 ไร่ กับ 2 
งาน มีไม้ปลูกจ านวนวนมาก  โดย
มีจ านวนพันธ์ุไม้จ านวน 55 ชนิด มี
ต้นอิน – จัน ซึ่งมีอายุหลายปีก าลัง
ติดผลเต็มต้น 
10. วัดสวนป่าน  ต. ในเมือง  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2442 ในอดีตเป็น
สถานที่เลี ยงช้างหลวง ต่อมาท่าน
เจ้าคุณพระ รัตนธัชมุนี (ม่วง 
เปรียญ) ในสมัยรัชกาลที่ 5 เห็น 
ว่าท่ีดินบริเวณโรงเลี ยงช้างหลวง
เป็นที่รกร้างและอยู่จึงจัดตั งวัดขึ น
เป็นวัดของธรรมยุตนิกาย หลังจาก
ที่เจ้าคุณพระ รัตนธัชมุนี (ม่วง 
เปรียญ) ผู้ก่อตั งวัดสวนป่านได้ เจ้า
คุณฯ ได้สร้างเจดีย์แบบลังกา
ย่อส่วนขึ นไว้เป็นที่ระลึกถึงท่านเจ้า
คุณด้วยความ กตัญญูกตเวทีให้
เป็น อนุสรณ์ ภายในวัดมีสถานที่ส 
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าคัญปรากฏเด่นเป็นสง่าอยู่ 2 
อย่างคือ 1.ศาลาการเปรียญ 
(ศาลาพระหมิด) ตั งอยู่ทางทิศ
เหนือ ภายในมีพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิคู่วัด คือ "พระหมิด" เป็น
พระพุทธรูปสาริดปางประทับยืนที่
ชาวบ้านแถบวัดสวนป่านทั งใกล้
ไกลเคารพ นับถีอมานาน ร่วม 
100 ปี สังเกตจากทองค าเปลวที่
ปิดทับซ้อนกันมาชั นแล้วชั นเล่า มี
จ านวนพันธ์ุทั งสิ น 39 ชนิด มีพระ
ไมตรีเป็นผู้ดูแลต้นไม้ โดยจะหาไม้
มาปลูกเพ่ิมอยู่ตลอดเวลา 
11. วัดจังหูน ต.ท่าเรือ มีจ านวน
พันธ์ุไม้จ านวน 39 ชนิด โดยมียาง
นาและจามจุรีเป็นไม้เด่นขนาด
ใหญ่ ที่ปลูกเป็นจ านวนมากท่ัว
บริเวณวัด 
12. วัดหมน ต.ท่าเรือ มีเนื อที่ 23 
ไร่ มพัีนธ์ุไม้จ านวน 46 ชนิด เป็น
ไม้ยืนต้นที่ค่อนข้างมีอายุมาก มี
พวกมะม่วงคันเป็นไม้เด่น โดย
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มะม่วงคันดังกล่าวจะเป็นไม้ที่มีล า
ต้นสูงใหญ่มาก และมีต้นหมนหรือ
ต้นหมันเป็นไม้ที่ปลูกอยู่ในพื นที่วัด 
จึงสันนิฐานว่าเป็นที่มาของช่ือวัดนี  
13. วัดพังสิงห์ ต.ท่าเรือ เป็นวัดที่
สร้างในปี 2461 มียางนาและ
ตะเคียน เป็นไม้เด่นที่มีอายุมาก มี
พื นที่วัดทั งสิ นประมาณ 26 ไร่เศษ 
มีพันธ์ุไม้ทั งหมด 47 ชนิด 
14. วัดมะม่วงขาว ต.มะม่วงสอง
ต้น  มีพันธ์ุไม้ทั งสิ น 35 ชนิด  โดย
ต้นสรรพยา เป็นไม้วงศ์ 
Sapotaceae เป็นไม้ส าคัญที่พระ
ในวัดบอกว่าดอกมีสรรพคุณทางยา 
และเป็นไม้หายาก จากการ
ตรวจสอบน่ัน ยังไม่สามารถ
จ าแนกว่าเป็น Burckella หรือ 
Madhuca ซึ่งจะต้องจ าแนกกัน
ต่อไป ซึ่งจากการสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นพันธ์ุไม้จากต่างประเทศ
ที่เข้ามาพร้อมกับเรือส าเภาหรือกับ
การเผยแพร่พุทธศาสนา จากพระ
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สมัยก่อน ซึ่งเป็นไม้ที่พบอยู่ต้น
เดียวในพื นที่ และมีขนาดสูงใหญ่ 
แต่สามารถขยายพันธ์ุได้น้อย  
15. วัดนาสนธ์ิ ต.มะม่วงสองต้น 
เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นวัดร้างมาก่อน 
ในได้รับการฟ้ืนฟูจากชาวบ้านใน
ชุมชนขื นมาใหม่ ซึ่งมีพันธ์ุไม้ที่พบ
ทั งสิ น 14 ชนิด พบต้นจ าปาดะที่
น่าจะเป็นไม้เดิมในพื นที่ ส่วนไม้
อื่นๆ พบว่ามีการปลูกเพ่ิมเติม
ขึ นมาใหม่ภายหลัง 
16. วัดปากนครบน ต.ปากนคร 
เป็นวัดที่อยู่ติดคลอง ท าให้พบเห็น 
จาก ตาตุ่มทะเล ล าพู และโพธ์ิ
ทะเล ในบริเวณ แต่มีจ านวนไม่
มากนัก พบพันธ์ุไม้ทั งสิ น 29 ชนิด  
17. วัดโบสถ์ ต.ปากนคร มีพันธ์ุไม้
ที่พบทั งสิ น 16 ชนิด 
18. วัดท่านคร ต.ปากนคร  เป็นวัด
ที่มีการปรับพื นที่วัดโดยรอบ  ไม่
ค่อยมีไม้ใหญ่ และมีจ านวนพันธ์ุไม้
ในวัดไม่มากนัก เน่ืองจากเป็นพื นที่
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ที่มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อยู่ในพื นที่บริเวณเดียวกัน  มี
จ านวนพันธ์ุไม้ทั งสิ น 17 ชนิด 
19. วัดนางพญา ต.ปากนคร มี
ประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี
ตั งอยู่ริมแม่น  าปากนคร ท่ีต่อเช่ือม
ระหว่างทะเลกับเมือง
นครศรีธรรมราช โดยในปัจจุบัน
พื นที่วัดโดยส่วนใหญ่เป็น
สิ่งก่อสร้างพัฒนาเกิดขึ นมาทีหลัง  
มีจ านวนพันธ์ุไม้ทั งสิ น 21 ชนิด 
20. วัดไพศาลสถิต ต.ปากพูน เป็น
วัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ
ในอุโบสถเก่า ที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ 
ดลบันดาลให้ชาวปากพยิง อยู่
ร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งอุโบสถหลังเก่า
จะรากไทรโอบล้อมไว้โดยรอบ มี
ต้นตังเม ซึ่งเป็นไม้เลื อยขนาดใหญ่ 
อยู่ภายในวัด จ านวนพันธ์ุไม้ทั งสิ น 
18 ชนิด 
21. วัดวิสทุธิยาราม ต.ปากพูน 
เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมีหลวงพ่อกล่ า 
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ถาวโร เป็นพระสงฆ์ผู้ก่อตั ง              
วัดวิสุธิยาราม จ านวนพันธ์ุไม้ทั งสิ น 
34 ชนิด 
22. วัดท่าแพ ต.ปากพูน เป็นวัดที่
มีความส าคัญกับชุมชนรายรอบ มี
จ านวนพันธ์ุไม้ทั งสิ น 27 ชนิด โดย
มีไม้ยางนาเป็นไม้เด่นที่มีจ านวน
มากและสูงเด่นอยู่ภายในพื นที่วัด 
23. วัดแจ้ง ต.ท่าวัง เป็นวัดที่เจ้า
เมืองนคร คือต้นตระกูล “ณ นคร” 
ปฏิสังขรณ์และท านุบ ารุงตลอด
มาแล้ว เมื่อคราวสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี (ตากสินมหาราช) เสด็จ
มาปราบชุมนุมเจ้านคร ได้ทรง
ประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเพ่ือ
ความศักด์ิสิทธ์ิใช้ในกิจการทหารที่
อุโบสถวัดแจ้งนี  (โบสถ์มหาอุด) มี
เก๋งเก็บบรมอัฐิพระเจ้าตากสิน 
และเก๋งเก็บอัฐิของเจ้าพระยานคร 
(หนู) กับหม่อมทองเหน่ียว ผู้เป็น
มเหสี ซึ่งมีเจดีย์ ๒ องค์อยู่ในตึกนี 
อยู่ด้วย (ตึกกษัตริย์) จึงนับว่าเป็น
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หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วัดประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญ
มาแต่โบราณ  มีจ านวนพันธ์ุไม้
ทั งสิ น 28 ชนิด โดยมีตะเคียนทอง
เป็นไม้เด่นที่มีขนาดสูงใหญ่อยู่
ภายในวัด  
24. วัดประดู่พัฒนาราม หรือวัด
ประดู่ ต.ท่าวัง มีเนื อที่ทั งหมด 19 
ไร่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดแจ้ง
มาอย่างยาวนาน ภายในวัดประดู่
พัฒนาราม มีเก๋งพระเจ้าตาก หรือ 
ตึกเจ้าตาก ตั งอยู่ตรงหน้าอุโบสถ
อาคารทรง สี่เหลี่ยมจตุรัส ผนังก่อ
อิฐ ถือปูนหนาทึบ 3 ด้าน ยกพื น 
สูง กว้าง และ ยาว ด้านละ 6 
เมตร โครงหลังคาท าด้วยไม้ มุง
ด้วยกระเบื องดินเผา ลักษณะ
ศิลปะจีนด้านหน้ามีประตู มีบาน
ประตู 2 บานใหญ่ ท าด้วยไม้ ฉลุ
ลวดลายเป็นป่าไม้และสัตว์ป่า ส่ง
มาจากเมืองจีน เพราะมีค าพังเพย
ที่คนพูดกันติดปากว่า “เข้าวัดแจ้ง 
ดูเก๋งปูนปั้นซุ้มประตู เข้าวัดประดู่ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ดูลายไม้แกะจากเมืองจีน”เก๋งพระ
เจ้าตาก สร้างขึ นโดย เจ้าพระยา
นคร (น้อยกลาง) เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบุตรของ 
เจ้าพระยานคร (น้อย) ผู้เป็น
พระโอรส ของพระเจ้าตากสินสร้าง
ขึ นเมื่อ พ.ศ.2385  ภายในวัดมี
จ านวนพันธ์ุไม้ทั งสิ น 46 ชนิด  
โดยมีต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่
ปลูกไว้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี 
แล้วยังพบต้นน  านอง หรือ
กลึงกล่อมปลูกอยู่ภายในวัดเป็น
จ านวนมาก  เป็นวัดที่มีความร่ม
ครึ มเน่ืองจากไม้ที่ปลูกไว้ส่วนใหญ่
มีขนาดสูงใหญ่พบได้ทั่วไปในวัด 

4 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

4. รักษ์ป่า ดูแลพันธ์ุไม้ 
มวล. 

     1.  เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ 
อพ.สธ. 
2.  เพ่ือเพ่ิมจ านวน
และความหลากหลาย
ของชนิดพืช 
3.  พื นที่ที่สามารถ

 จากการด าเนินกิจกรรม 
รักษ์ป่า ดูแลพรรณไม้ มวล. 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือ
สนองพระราชด าริฯ อพ.สธ. และ
เป็นการป้องการพื นที่จากการเข้า
มาท าลายไม้พื นถ่ิน และเป็นการ
รวบรวมข้อมูลพืชในบริเวณพื นที่

ผศ.ดร.มารวย  
เมฆานวกุล 
นางรวมพร  
คงจันทร์ 
โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสตร์   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ด าเนินการปกปักเป็น
เขตอนุรักษ์และเรียนรู้ 

ดังกล่าว เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้ในพื นที่ให้
เกิดขึ นโดยมีโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เป็นหน่วยงานเร่ิมต้นในการ
ด าเนินการอนุรักษ์ และการเร่ิมต้น
ในการรวบรวมข้อมูลพื นฐานของ
พืชในท้องถ่ินต่อไป 
 จากการส ารวจพันธ์ไม้ใน
บริเวณอนุรักษ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื นที่
ประมาณ 5 ไร่ โดยมีแนวรั วลวด
หนามเป็นแนวป้องกันการท าลาย
ของสัตว์เลี ยงชาวบ้าน รวมทั งจาก
คนภายนอกท่ีเข้ามาบุกรุกพื นที่เพ่ือ
จัดหาผลประโยชน์  โดยสามารถ
จ าแนกพันธ์ุไม้หลักๆ  ได้จ านวน  
17 ชนิด  กระจายอยู่ในพื นที่
ดังกล่าว โดยพืชเหล่านี   สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  ทั งเป็นพืช
อาหาร  สมุนไพร ยารักษาโรค  
รวมทั งเป็นการน าใช้ประโยชน์ใน
การท าเคร่ืองจักรสาน  งานก่อสร้าง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในลักษณะภูมิปัญญาพื นบ้าน
ท้องถ่ิน 

  รวม...11...โครงการ   2,640,000 1,458,353      

 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

1. ปลูกพรรณไม้
ประจ าพระองศ์ (สี
ม่วง) 

     1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา 
วิจัยและพัฒนาพันธ์ุ
พืชสีประจ าพระองค์ 
3.เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การปลูกอนุรักษ์แก่
เยาวชนและเผยแพร่

รวบรวมพรรณไม้สีประจ าพระองค์ 
ทั งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื อย ไม้รอ
เลื อย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้น  า ไม้
อิงอาศัยและพืชสมุนไพร ในพื นที่ 
450 ตารางเมตร ภายในอุทยาน
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ โดยมีการออกแบบสวน 
ปรับแต่งพื นที่ ถมหน้าดิน รวบรวม 
จัดหาพรรณไม้ และปลูกพรรณไม้
ให้เหมาะสมสวยงามตามลักษณะ
การเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด 
พร้อมทั งจัดตกแต่งสวนให้สวยงาม 
ซึ่งมีจ านวนพรรณไม้ที่ปลูกรวบรวม

นายสุรินทร์    
จิตร์ถาวร 
โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ความรู้ทั่วไป 
4.เพ่ือการอนุรักษ์และ
รวบรวมพันธ์ุพืช สี
ประจ าพระองค์ 
5.เพ่ือเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจแก่
ผู้สนใจทั่วไป 

ไว้ 60 ชนิด 

2 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

2. สวนพรรณไม้ใน
วรรณคดี 

   69,885  1.  เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.  เพ่ือเพ่ิมจ านวน
และความหลากหลาย
ของชนิดพืช 
3.  เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านพืช ใน
แนวทางด้านวรรณคดี 

ผลการด าเนินสวนพรรณไม้ใน
วรรณคดีโดยได้จัดท าสวนตามวรรค
ดีเร่ืองต่างๆ ดังนี  

1. กาพย์เห่เรือและกาพย์ห่อ
โคลงประพาสธารทองแดง
พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ 
2. ขุนช้างขุนแผนพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย 
3. ดาหลังพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
4. นิราศเมืองเพชรบท
ประพันธ์ของสุนทรภู่ 
5. พระอภัยมณีบทประพันธ์

ผศ.ดร.มารวย  
เมฆานวกุล 
นางรวมพร  
คงจันทร์ 
โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ของสุนทรภู่ 
6. รามเกียรต์ิพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
7. ลิลิตตะเลงพ่ายพระ
นิพนธ์กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส 
8. ลิลิตพระลอพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 
9. อิเหนาพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย 
10. อุณรุทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

โดยได้รวบรวมพันธ์ุไม้ทั งสิ น80 
ชนิด รวม 208 ต้น โดยได้
ด าเนินการปลูกและล้อมรั วบริเวณ
แนวเรือนพักรับรองริมน  าของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

โครงการสวนสมุนไพร 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

  1,000,00
0 

997,957.6
0 

 1) เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2) เพ่ือเสริมสร้างสวน
สมุนไพรส าหรับ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน ทั งระดับปริญญา
บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา, 
สนับสนุนการวิจัย
ทางด้านเภสัชศาสตร์ 
และสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน และประชาชน
ผู้สนใจ 
3) เพ่ือเป็นแหล่ง
อนุรักษ์ รวบรวมพันธ์ุ

1) ปรับปรุงภูมิทัศน์  ภายในสวน
สมุนไพร ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับการให้บริการ 
โดยการพัฒนาโครงสร้างสวน
สมุนไพร ในด้านต่างๆ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ถนนทางเดิน ภูมิทัศน์ และ
ป้ายสวนสมุนไพร เพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร 
ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้
เรียนรู้จากสวนสมุนไพรที่มีความ
พร้อมทางด้านข้อมูลและภูมิทัศน์ที่
สวยงามน่าเรียนรู้ น่าศึกษา เป็นต้น 
2).รวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพรตาม
กลุ่มการรักษาอาการต่างๆ  
รูปแบบของสวนสมุนไพรจะจัดแบ่ง
พื นที่การปลูกพืชสมุนไพรออกตาม
กลุ่มอาการ  (สมุนไพรเพ่ือการ
สาธารณสุขมูลฐาน)  ได้แก่ 1.
สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการในระบบ

-อ.ดร.บุญส่ง   
หวังสินทวีกุล 
อาจารย์ส านัก
วิชาเภสัช
ศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 
- นางจีรัง
กานต์ ปักเข็ม 
นักวิทยาศาส
ตร์  โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ไม้ท้องถ่ิน ท่ีน ามาใช้
เป็นยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  
4) เพ่ือเป็นแหล่ง
เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับ
สมุนไพร, เทคโนโลยี
ทางเภสัชศาสตร์, 
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร และ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง  
5) เพ่ือเป็นแหล่ง
พักผ่อน หย่อนใจ และ
สถานที่ท่องเท่ียว เพ่ือ
การแสวงหาความรู้แก่
บุคคลทุกเพศทุกวัย 
6) เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ 
บริการพันธ์ุพืช
สมุนไพร และการ

ทางเดินอาหาร   2.สมุนไพรเพ่ือ
รักษาอาการทางเดินหายใจ   3.
สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย
ในระบบทางเดินปัสสาวะ  4.
สมุนไพรเพ่ือรักษาโรคผิวหนัง 5.
สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย 
อื่นๆ   
     ทั งนี  ได้ด าเนินการจัดซื อ และ
จัดหาพันธ์ุไม้สมุนไพร เพ่ือน ามา
ปลูกไว้ในสวนสมุนไพร ได้จ านวน 
126 ชนิด 498 ต้น และท าป้ายช่ือ
พรรณไม้ ระบุ ช่ือพืช ช่ือวิทย์ฯ ช่ือ
วงศ์ และสรรพคุณ  จ านวน 118 
ชิ น   
3). งานบ ารุง ดูแล รักษา และงาน
ขยายพันธ์ุพืช สมุนไพร 
          โครงการสวนสมุนไพรได้
จัดสร้างโรงเรือนสมุนไพรเพ่ืองาน
เพาะขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ิมขึ น ได้ด าเนินการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน ในด้าน
ทางด้านพฤกษศาสตร์ 

เพาะปลูก และการดูแลรักษาพันธ์ุ
ไม้สมุนไพร ได้แก่ ตัดหญ้าพื นเมือง
ทุกๆ 2-3 เดือน ถางโคนตัดแต่งกิ่ง
ไม้ จัดซื อดินปลูก  จัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ ซึ่งได้มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง  ส าหรับการเพ่ิม
จ านวนพืชสมุนไพรที่มีอยู่เดิม การ
จัดหาพันธ์ุพืชสมุนไพรเพ่ิมเติม โดย
การจัดซื อ จัดหา และที่ได้รับพันธ์ุ
พืชจากคณาจารย์ทางส านักวิชา
เภสัชศาสตร์, บุคลากร และจาก
ประชาชนในพื นที่ 
4). งานเพาะปลูกและขยายพันธ์ุพืช
สมุนไพร   
         งานเพาะปลูกและ
ขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร  ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  ส าหรับ
การเพ่ิมจ านวนพืชสมุนไพรที่มีอยู่
เดิม การจัดหาพันธ์ุพืชสมุนไพร
เพ่ิมเติม โดยการจัดซื อ จัดหา และ
ที่ได้รับพันธ์ุพืชจากคณาจารย์ทาง
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์, บุคลากร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และจากประชาชนในพื นที่ 
5).งานบริการวิชาการ 
         ในปีงบประมาณ 2559  
โครงการสวนสมุนไพร ได้มีการ
ด าเนินการบริการวิชาการ ให้
ความรู้เก่ียวกับพืชสมุนไพร แก่
หน่วยงานที่เข้ามาเย่ียมชม จ านวน 
9 คณะ รวมจ านวน 912 คน 

  รวม...3...โครงการ    -      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

โ ค ร ง ก า ร นั ก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 
รุ่นที่ 3 

     1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ครู จ านวน 31 ท่าน 
- นักเรียน ระดับชั นมัธยมต้น และ
มัธยมปลาย 117 คน 
- นักศึกษาพ่ีเลี ยงและคณะท างาน 
จ านวน 13 คน 
- วิทยากร จ านวน 10 ท่าน 
รวมผู้เข้าร่วมจ านวน 171คน 

โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในการ
ส ารวจเก็บตัวอย่าง
และบันทึกข้อมูล  
พรรณไม้ตามหลักวิชา
ทางพฤกษศาสตร์ 
3. เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกให้นักเรียนมี
ความรัก เห็นคุณค่า
ของพืชพรรณไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้
ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
ฝึกความกล้า
แสดงออก ภาวะความ
เป็นผู้น า 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
7 – 9 กรกฎาคม 2559 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในการส ารวจเก็บ
ตัวอย่างและบันทึกข้อมูล พรรณไม้
ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ 
3. ได้ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนมี
ความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณ
ไม้และทรัพยากร ธรรมชาติ 
4. นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกความกล้าแสดงออก ภาวะ
ความเป็นผู้น า 
5. เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
เรียนรู้นอกสถานที่ 

  รวม...1...โครงการ          

 


