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สรุปผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2560 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  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. อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

โครงการปริวรรตและ
ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
โบราณต ารายาไทย
แผนโบราณภาคใต้
ประเภทหนังสือบุด
ขาว 

  45,000 39,744.5
8 

เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1 เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อัน  เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือปริวรรต
เอกสารโบราณจาก
ภาษาท้องถ่ินภาคใต้
เป็นภาษาไทยปัจจุบัน  
3.เพ่ือศึกษาองค์
ความรู้ในการ
บ าบัดรักษาโรคที่
ปรากฎในเอกสาร
โบราณ ประเภท
หนังสือบุด 
4.เพ่ือรวบรวมข้อมูล

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
โบราณต ารายาไทยแผนโบราณ
ประเภทหนังสือบุดขาว สรุปได้ 
ดังน้ี 
1. ลักษณะโดยทั่วไปของเอกสาร 
ต้นฉบับเป็นเอกสารโบราณ 
ประเภทหนังสือบุดขาว หรือ สมุด
ไทยขาว สภาพช ารุดเสียหาย
เล็กน้อย ขนาดกว้าง 11.5 
เซนติเมตร  ยาว 17.5  เซนติเมตร  
หนา  0.7 เซนติเมตร  มีจ านวน
หน้าต้น  22  หน้า  จ านวนหน้า
ปลาย 20  หน้า  เขียนด้วยเส้น
หมึกสีด า โดยใช้ตัวอักษรไทย 
ภาษาไทยกลางปนภาษาถ่ินใต้ มี
บางค าการเขียนใช้อักขระวิธีตาม
การออกเสียงของภาษาถ่ินใต้อีก

นางจีรังกานต์ 
ปักเข็ม 
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 

เป็นช่ือจาก
โครงการ
รวบรวมภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน
ทางด้านพืช
สมุนไพร
ของหมอ
พ้ืนบ้านใน
จังหวัดนคร
ศรีธรรม 
ราช 
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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 

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการ
ใช้พืชสมุนไพรรักษา
โรคจากเอกสาร
โบราณภาคใต้ 

ด้วย ไม่พบประวัติผู้เขียน และไม่
ปรากฎวันเดือนปีที่เขียน 
2. เน้ือหา 
เน้ือหาสาระในเอกสารโบราณต ารา
ยาไทยแผนโบราณประเภทหนังสือ
บุดขาว ประกอบด้วย ต ารายา
รักษาอาการโรคต่างๆ มีไม่น้อยกว่า 
30 ต ารับ เช่น ยาดับพิษไข้ทั้งปวง 
ยาแก้โรคตาน ยาแก้ลมจุกเสียด ยา
รักษาฝี ยาแก้โรคกระษัย ยาครอบ
สันนิบาต เป็นต้น เอกสารโบราณ
ต ารายาไทยฉบับน้ีจึงเป็นที่รวมของ
ต ารับยารักษาโรคหลากหลายชนิด
อันเป็นภูมิปัญญามรดกตกทอดจาก
บรรพชนมาพัฒนาต่อยอด สร้าง
มูลค่าเพ่ิม อันจะเกิดประโยชน์แก่
สังคมต่อไป 

2. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

รวบรวมพืชสมุนไพรใน
เขต จ.นครศรี ธรรม
ราช ท่ีเป็นยา 

  95,000 95,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

โดยรวบรวมพืชสมุนไพรในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นยา ใน
พ้ืนที่สวนสมุนไพร ประมาณ 2 ไร่  
โดยปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นยา 
จ านวน 18 ชนิด ได้แก่ ค ามอก , 

ดร.บุญส่ง 
หวังสินทวีกุล  
ส านักวิชา
เภสัชศาสตร์ 
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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 

(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือจัดให้การ
รวบรวมพันธ์ุพืช
สมุนไพรที่เป็นยาใน
เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
3. เพ่ือจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ด้านสมุนไพร 
เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน วิจัย และ
บริการวิชาการแก่
ประชาชน และผู้สนใจ 

แคฝร่ัง , ปีป , จ าปี , จ าปา , 
อบเชย , โกโก้ , ฝาง , จันทน์หอม , 
กานพลู , กาแฟ , ก าลังเสือโคร่ง , 
ก าลังช้างสาร , อินทนิลน้ า , เสนียด 
, โปร่งฟ้า , ข้าวเย็นใต้ 

3.  ศึกษาสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาไทยในเขต
จังหวัดนครศรี ธรรม
ราช 

    60,000   60,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือให้นักศึกษา
เภสัชศาสตร์ศึกษา 
เรียนรู้ สมุนไพร และ
ภูมิปัญญาของไทย 

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 20 คน 
เจ้าหน้าท่ี 2 คน   โดยการศึกษา
การใช้ประโยชน์จากพืช สมุนไพร
ในท้องถ่ิน ในพ้ืนที่ของต าบลเขาวัง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนด้ังเดิม
ที่มีการอพยพของชาวบ้านจาก
ชุมชนริมทะเล ซึ่งเป็นชาวไทย
มุสลิม มาอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวน้ี
มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งได้มี

ดร.บุญส่ง 
หวังสินทวีกุล  
ส านักวิชา
เภสัชศาสตร์ 

3. 
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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. เพ่ือให้นักศึกษา
เภสัชศาสตร์ได้ฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active 
learning เพ่ือให้
คณาจารย์ และ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ได้ศึกษา ค้นคว้า เพ่ือ
ก าหนดหัวข้อปัญหา
พิเศษทางเภสัชกรรม
ต่อไป 

การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบด้วยหุบ
เขา และป่าดิบช้ืน ซึ่งอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีการใช้และ
อนุรักษ์อย่างลงตัว และเป็น
แบบอย่างที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาได้ไป
ศึกษาเรียนรู้การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยเฉพาะสมุนไพรไทย  
ในพ้ืนที่ชุมชนเขาวัง อ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. เรียนรู้การใช้ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติของ
ชุมชน 
2. เรียนรู้การจัดการในชุมชน อัน
เน่ืองจากการใช้ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

4. ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

โครงการศูนย์เรียนรู้
พืชพรรณอาหารป่า
ชายเลนอ่าวท่าศาลา 

    190,000 187,500 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

กิจกรรมจัดท ำศูนย์เรียนพืชพรรณ
อำหำรป่ำชำยเลน 
1. สะพานไม้เพ่ือศึกษาป่าชายเลน 
ระยะ 50 เมตร 
2. ป้ายแสดงพรรณไม้ 
30 ป้าย 

นายกัมพล  
จิตตะนัง 
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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. เพ่ือรวบรวมพืช
พรรณอาหารป่าชาย
เลนอ่าวท่าศาลาไว้ใช้
ประโยชน์ด้าน
การศึกษาเรียนรู้ของ
ชุมชน 
3. เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าป่า
ชายเลนให้กับชุมชน
ชายฝั่งป่าชายเลน 
 

3. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนพืช
พรรณอาหารป่าชายเลน 1 หลัง 
4. จัดท าแปลงสาธิตพืชพรรณ
อาหารป่าชายเลนและธนาคารพันธ์ุ
ไม้ จ านวน 1 แปลง 
5. ศึกษาดูงานป่าชายเลนอ าเภอขน
อมและประชุมเครือข่ายป่าชายเลน 
1 คร้ัง 
กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกชุมชน 
1. ปลูกพืชอาหารป่าชายเลน 
จ านวน 2 คร้ัง 
2. ส ารวจ เฝ้าระวังการรุกท าลาย
ป่าชายเลน จ านวน 6 คร้ัง 

  รวม...4...โครงการ   390,000 379,744.
58 
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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 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
กล้วยไม้ป่าและปลูก
เลี้ยงในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

  90,00 89,970 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ 
2.เพ่ือขยายพันธ์ุ
กล้วยไม้ป่าท่ีพบได้ใน
พ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือ
กล้วยไม้สายพันธ์ุที่หา
ยากและใกล้สูญพันธ์ุ  
ให้มีปริมาณมาก 
สามารถน าไปปลูกใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ด้วยการเกาะ
กับต้นไมภ้ายใน
มหาวิทยาลัย  
3. เพ่ือการอนุรักษ์ 
และเก็บรักษาสาย
พันธ์ุกล้วยไม้ป่าหา
ยาก และใกล้สูญพันธ์ุ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชไม่ให้
สูญพันธ์ุไป   

1.สามารถขยายพันธ์ุกล้วยไม้ป่าท่ี
พบได้ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือกล้วยไม้สาย
พันธ์ุที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุได้ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด หรือไม่น้อยกว่า 
3,000 ต้น 
2. มีนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ 
เข้ามาเรียนรู้ เย่ียมชมการขยาย 
พันธ์ุกล้วยไม้ในโครงการ ไม่น้อย
กว่า 100 คน 

นางราตรี 
นิตยเดชพัฒน์ 
ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
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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. มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

สวนทดลอง
นิทรรศการพันธ์ุพืช
วงศ์ขิงข่า 
(Zingiberaceae 
exhibition pilot 
garden) 

    127,500 127,500 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลของพืช
สกุลขมิ้น โดยการปลูก
ลงแปลงรวบรวมเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
3.  เพ่ือขยายพันธ์ุและ
น าไปสู่การวิจัยต่อไป 

1. รวบรวมพันธ์ุพืชวงศ์ขิงข่าใน
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 6 จังหวัด 
ได้แก่ จังนครศรีธรรมราช  
สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง กระบี่ 
และสตูล พบตัวอย่างพืชวงศ์ขิงข่า
จ านวนมากกว่า 400 ตัวอย่าง และ
น ามา เก็บรวบรวมปลูก ในโรงเรือน
ขิง ข่าอุทยานพฤกษศาสตร์   

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย กัลยาณ
ปพน 
ส.
วิทยาศาสตร์ 

 

3. มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

อุทยานต้นไม้มงคล
ประจ ารุ่นของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

  105,500 105,415 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ   
2.เพ่ือจัดให้มีอุทยาน
ต้นไม้ประจ ารุ่นของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย

ใช้พ้ืนที่ส าหรับท าโครงการอุทยาน
ต้นไม้มงคลประจ ารุ่นของนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ จ านวน 2 ไร่ ส าหรับ
ปลูกไม้มงคลประจ าช้ันปีของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จ านวน 11 
ชนิด รวม 22 ต้น ได้แก่ รุ่นที่ 1 
บัวสวรรค์  รุ่นที่ 2 ล าดวน  รุ่นที่ 3 
จันทน์ผา  รุ่นที่4 กฤษณา   รุ่นที่ 6 
ขนุน  รุ่นที่6 ไผ่สีสุก  รุ่นที่7 

ดร.บุญส่ง 
หวังสินทวีกุล 
ส านักวิชา
เภสัชศาสตร์ 
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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 

ลักษณ์  
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ มีการศึกษา
เก่ียวกับพืชสมุนไพร
อย่างต่อเน่ือง ใน
ลักษณะของ Active 
learning โดยมี
ต้นแบบจากการศึกษา
พืชสมุนไพรที่เป็นไม้
มงคลประจ ารุ่น 
เพ่ือให้อุทยานต้นไม้
ประจ ารุ่นของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
มวล.เป็นแหล่งยึด
เหน่ียวจิตใจของศิษย์
เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
ของส านักวิชาเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

ตีนเป็ด  รุ่นที่ 8 ราชพฤกษ์  รุ่นที่ 9
กันเกรา   รุ่นที่ 10 สัก   รุ่นที1่1 
แก้วเจ้าจอม    
(มีจ านวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ถึง
รุ่นที่ 22  จึงได้รวบรวมไว้ 11 ชนิด) 

4. ส านัก
เทคโนโลยี 

การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมข้าวพันธ์ุ

  282,000 254,841.0
3 

เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือตอบสนอง
พระราชด าริ โครงการ

1. ได้รวบรวมข้อมูลและสาย พันธ์ุ
ข้าวพ้ืนเมืองด้ังเดิมของจังหวัด

รศ.ดร.วาริน 
อินทนา 
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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 

การเกษตร
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

พ้ืนเมืองด้ังเดิมของ
จังหวัดนครศรีธรรม 
ราช 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และสายพันธ์ุข้าว
พ้ืนเมืองด้ังเดิมของ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
3. เพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโต การ
ต้านทานต่อโรค และ
การให้ผลผลิตของข้าว
พันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิม 
(พันธ์ุไข่มดร้ิน พันธ์ุยา
โค และพันธ์ุกาบด า)  
 

นครศรีธรรมราชจ านวน 3 พันธ์ุ 
(พันธ์ุไข่มดร้ิน พันธ์ุยาโค และพันธ์ุ
กาบด า) 
2.วิจัยร่วมกับเกษตรกรอาสาใน
พ้ืนที่ คือ นางอุไร จันจ าปา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง 
ต าบลบ้านเพิง อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษา
การเจริญเติบโต การต้านทานต่อ
โรค และการให้ผลผลิตของข้าว
พันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิม 
ข้าว “ไข่มดริ้น” พันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง
ด้ังเดิมของภาคใต้ เป็นพันธ์ุข้าว
เฉพาะถ่ินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับความนิยม
ในการบริโภค ลักษณะข้าวสาร
เมล็ดยาว คุณภาพข้าวสุก ลักษณะ
นุ่มร่วน ข้าวสารมีราคาสูงใน
ท้องตลาด 
ข้าว “กาบด า” ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองที่
ปลูกมาเป็นเวลานานกว่า50 ปีใน
เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังในเขต
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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 

จังหวัดนครศรีธรรมราช นิยม
บริโภคในท้องถ่ินและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด คุณภาพข้าวสุกมี
ลักษณะนุ่มร่วน ตรงตามรสนิยม
การบริโภคของคนในท้องถ่ิน ราคา
ข้าวในตลาดกิโลกรัมประมาณ 30 
– 40 บาท มีศักยภาพและเป็น
สินค้าส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง 
พ้ืนที่ที่ยังปลูกแพร่หลายอยู่ใน
ปัจจุบันในเขตลุ่มน้ าปากพนัง บ้าน
เพิง บ้านขามเรียง ต าบลขนาบนาก  
อ าเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ข้าว “ยาโค”ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองใน
เขตต าบลขนาบนาก อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าว
พันธ์ุน้ีสามารถทนแล้งได้มากกว่า
ข้าวพ้ืนเมืองพันธ์ุอื่น ๆ เจริญเติบโต
ได้ในน้ ากร่อย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น
กว่าข้าวพ้ืนบ้านพันธ์ุอื่น ๆ 
(ประมาณ  4.5  เดือน) หุงแล้วน่ิม 
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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 

5. อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

ปลูกไม้ยืนต้นมีดอก
สวยงาม 

  130,700 130,700 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระรา
ด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพ่ือรวบรวมปลูก
พันธ์ุไม้ยืนต้นที่มีดอก
สวยงาม ให้สามารถ
เจริญเติบโตเพ่ือการ
เรียนรู้ทรัพยากรพืชที่
มีดอกบานหมุนเวียน
ตลอดปี 

1. ด าเนินการจัดหา และปลูกไม้
ดอกยืนต้นที่มีดอกสวยงาม ได้แก่ 
กาฬพฤกษ์ ประดู่แดง แคฝร่ัง  

2. ไม้ปลูกดังกล่าวอยู่ในระหว่าง
การเจริญเติบโตและมีการดูและ
ปรับสภาพดิน รวมทั้งการก าจัด
วัชพืชในต้นอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 
 

นางรวมพร  
คงจันทร์ 
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 

โครงการ
เร่งด่วน
อธิการบดี
เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืน
ปลูก
รวบรวม
พันธุกรรม
พืช 

  รวม...5...โครงการ   735,000 708,426.0
3 

     

 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

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. สถาบันวิจัย
และ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย

การศึกษาการใช้
ประโยชน์จากพืชใน
พ้ืนที่เฉพาะชุมชนต้น
น้ าปากพนัง 

  81,100 70,857.90 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1.เพ่ือศึกษาชนิดและ
ความหลากหลายของ
พันธ์ุพืชในพ้ืนที่ชุมชน
ต้นน้ าปากพนัง 

1.ชนิดพันธ์ุพืชเด่นประจ าถ่ินชุมชน
ต้นน้ าปากพนัง ได้แก่ ผักหวานช้าง
โขลง  กระวาน ผักหวานป่า ชก 
2.คุณค่าและภูมิปัญญาการใช้

รัชฎา คชแสง
สันต์ 
ภานุวัฒน์ บุญ
เรืองขาว 

ด าเนินการ
ล่าช้า
เน่ืองจาก
พ้ืนที่
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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 

วลัยลักษณ์ 2.เพ่ือศึกษาคุณค่า
และภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ของชุมชน 
3.เพ่ือศึกษาแนว
ทางการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้ท้องถ่ิน
ของชุมชน 

ประโยชน์ของชุมชนพืชเฉพาะถ่ิน 
3.แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้
ท้องถ่ินของชุมชน 3 พ้ืนที่ 
4.การสร้างมูลค่าเพ่ิมพันธ์ุไม้
เฉพาะถ่ินของชุมชน 

สถาบันวิจัย
และนวัตกรรม 
 

ประสบ
ภาวะฝนตก
หนักและ
ดินถล่มใน
ชุมชนใน
เดือน ธ.ค.-
ก.พ. ชุมชน
ต้องเฝ้า
ระวังพ้ืนที่
อย่าง
ต่อเน่ือง 

2. อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

ศึกษาการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพใน 
ท้องถ่ินปากน้ าปาก
พญา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  84,000 84,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือศึกษา ชนิด 
คุณค่า การใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ทางชีวภาพในท้องถ่ิน
ในชุมชน 
2. เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางชีวภาพในท้องถ่ิน
ของชุมชน 
3. จัดท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติแหล่งเรียนรู้

1.การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ด้านพันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืช ในพ้ืนที่ 
ให้กับกลุ่มเยาวชนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  
2.การจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธ์ุพืช 
พันธ์ุสัตว์ โดยการ ปลูกป่าชายเลน 
การปักแนวไม้ไผ่เป็นที่หลบภัยให้
สัตว์ต่างๆรวมทั้งช่วยป้องกันคลื่น
และการกัดเซาะชายฝั่ง 
3.การจัดท าเส้นทางส ารวจ
ธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติ 

ยุทธกาน ไชย
มณ ี 
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 

พันธ์ุท้องถ่ินชุมชน 4..การส ารวจพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ ท่ี
สร้างรายได้และเป็นอาหาร ของ
ชุมชน โดยจัดการน าเสนอในแบบ
แผ่นภาพสี และการดองตัวอย่าง
จริง เพ่ือให้ความรู้กับผู้สนใจและ
เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน 
5.การสรุปข้อมูลพันธ์ุสัตว์พร้อม
จัดท าสื่อเผยแพร่พันธ์ุสัตว์
เศรษฐกิจท้องถ่ินของชุมชนบ้าน
ปากพญา 
 การจัดท าฐานข้อมูลพันธ์ุสัตว์
เศรษฐกิจท้องถ่ินจากการส ารวจ
ข้อมูลพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจในท้องถ่ิน
บ้านปากพญา สามารถพบพันธ์ุ
สัตว์เศรษฐกิจเด่นในชุดแรกจ านวน 
18 ชนิด 

3. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชสกุล 
ดาหลา (Etlingera) 
ในภาคใต้ของประเทศ
ไทย 

  262,000   262,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1 เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ

1. สกัดดีเอ็นตัวอย่างใบพืชสกุลขิง
ข่า กระชายป่า (Boesenbergia 
plicata (Ridl.) Holttum) 28  
ตัวอย่าง และกระชายเขา 
(Boesenbergia curtisii (Bak.) 

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย กัลยาณ
ปพน 
ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ 
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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 

พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ส ารวจจ านวนและ
ชนิดของพืชในสกุล
ขมิ้นที่พบในภาคใต้ 6
จังหวัดของประเทศ
ไทย คือ
นครศรีธรรมราช  
สุราษฎร์ธานี ตรัง 
พัทลุง กระบี่และสตูล 
และหาข้อมูลทางด้าน
โมเลกุล (ITS) เพ่ือช่วย
จัดท าอนุกรมวิธานพืช
สกุลขมิ้นที่พบ เพ่ือให้
ทราบถึงจุดก าเนิดของ
พืชสกุลขมิ้น 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ของพืชสกุลขมิ้นกับ
พืชในสกุลใกล้เคียง 
เช่น สกุลเปราะ 
(Kaempferia) และ
สกุลกระชาย 

Schltr.)  22 ตัวอย่าง 
2. การคัดกรองคู่ไพร์เมอร์ พบว่า 
18 คู่ไพร์เมอร์ สามารถเพ่ิมปริมาณ
ช้ินส่วนดีเอ็นเอกระชายป่า 
(Boesenbergia plicata (Ridl.) 
Holttum) และมี 15 คู่ไพร์เมอร์ 
สามารถเพ่ิมปริมาณช้ินส่วนดีเอ็นเอ
กระชายเขา (Boesenbergia 
curtisii (Bak.) Schltr.)  
3. ต้น Boesenbergia plicata 
(Ridl.) Holttum) แสดงแถบดีเอ็น
เอทั้งหมด 993 แถบ มีจ านวนแถบ
โมโนโพลีมอฟิซึมสูงที่สุดคิดเป็น 
29.31 เปอร์เซ็นต์ และแถบโพลี
มอฟิซึมทั้งหมด 70.69 เปอร์เซ็นต์  
ต้น Boesenbergia curtisii (Bak.) 
Schltr. แสดงแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 
846 มีจ านวนแถบโมโนโพลีมอฟิซึม
สูงที่สุดคิดเป็น 4161 เปอร์เซ็นต์ 
และแถบโพลีมอฟิซึมทั้งหมด 
58.38 เปอร์เซ็นต์  
4. การตรวจสอบ phylogenetic 
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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 

(Boesenbergia) และ
รูปแบบความสัมพันธ์
ของพืชสกุลขมิ้นชนิด
ต่างๆ ภายในสกุล 
และสามารถยืนยัน
สถานภาพชนิด 
(species) ได้ 

tree ของต้น Boesenbergia 
plicata (Ridl.) Holttum ทั้ง 28 
ตัวอย่าง พบว่า ความสัมพันธ์ของ
กระชายป่าสามารถแบ่งตัวอย่างได้
เป็น 5 กลุ่ม  
การตรวจสอบ phylogenetic 
tree ของต้น  Boesenbergia 
curtisii (Bak.) Schltr. ทั้ง 22 
ตัวอย่าง พบว่า ความสัมพันธ์ของ
กระชายเขาสามารถแบ่งตัวอย่างได้
เป็น 3 กลุ่ม 

4. ส านักวิชา
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

การอนุรักษ์และพัฒนา
ศักยภาพมะนาวไข่
พันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิม
ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  272,000 264,274.94 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1.เพ่ือตอบสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
2.เพ่ือรวบรวมข้อมูล
มะนาวไข่สายพันธ์ุ
ท้องถ่ินของอ าเภอพระ
พรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ด าเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
มะนาวไข่สายพันธ์ุพ้ืนเมือง 
เปรียบเทียบกับมะนาวพันธ์ุแป้น
พิจิตรและแป้นร าไพ (พันธ์ุการค้า) 
และได้ลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรผู้
ปลูกมะนาวไข่ในเขต 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือเก็บข้อมูล
เก่ียวกับการปลูกมะนาวไข่ของ
เกษตรกร และได้ศึกษาการ
เจริญเติบโต การให้ผลผลิต ความ

รศ.ดร.วาริน 
อินทนา 
ส.เทคโนโลยี 
การเกษตร 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน้า 16 

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.เพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโต การให้ผล
ผลิต ความต้านทาน
ต่อโรคและคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
มะนาวไข่ 

ต้านทานต่อโรคและคุณสมบัติอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องของมะนาวไข่พันธ์ุ
พ้ืนเมืองในสภาพบ่อซีเมนต์ ณ 
ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรม
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5. สถาบัน 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
มหาวิทยา ลัย
วลัยลักษณ์ 

การศึกษาการใช้
ประโยชน์และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 
ชุมชนไร่จาก ต.ขนาบ
นาก  
อ.ปากพนัง จ.นครศรี
ธรรม 
ราช 

  125,000 42,715 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1.เพ่ือศึกษาความ
หลากหลายของพันธ์ุ
พืชในพ้ืนที่ไร่จาก 
2.เพ่ือศึกษาคุณค่า
และภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ต้นจากของ
ชุมชน 
3.เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของชุมชน 

1.ชุดข้อมูลพันธ์ุพืชในไร่จาก ชนิด 
คุณค่าและภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ของชุมชน (อาหาร 
สมุนไพร ใช้สอย) 
2.ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจากของชุมชน 
3.การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จาก
ต้นจากของชุมชน  
4.จุดเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าไร่จาก
ของชุมชน 

รัชฎา คชแสง
สันต์ 
ภานุวัฒน์ บุญ
เรืองขาว 

 

  รวม...5...โครงการ   824,100 723,847.8
4 
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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. สถาบันวิจัย
และ
นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้
ท้องถ่ิน ชุมชนบ้านเขา
วัง ต.หินตก  อ.ร่อน
พิบูลย์ จ.นครศรีธรรม 
ราช 

  90,000 89,971 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือศึกษา ชนิด 
คุณค่า และภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์ของ
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินใน
ชุมชน 
2. เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้
ท้องถ่ินของชุมชน 
3. จัดท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติแหล่งเรียนรู้
พันธ์ุท้องถ่ินชุมชน 

1. ชุดข้อมูลพันธ์ุไม้ริมชายห้วย
คลองเขาวัง 
2.กิจกรรมชุมชนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พันธ์ุไม้ท้องถ่ิน 
3.กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ระบบ
นิเวศและพันธ์ุไม้ริมชายห้วย 
4.เส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธ์ุไม้
ท้องถ่ินคลองเขาวัง 
5. วิทยากรผู้รู้พันธ์ุไม้ท้องถ่ินชุมชน 

รัชฎา คชแสง
สันต์ 
ภานุวัฒน์ บุญ
เรืองขาว 

 

2. ส่วนกิจการ
นักศึกษา  
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

โครงการพัฒนาเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ค่ายวิถีพอเพียง 3 
รุ่น 
ข. บูรณาการรายวิชา
เส้นทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ค. จัดท าชุด
นิทรรศการเคลื่อนที่

  150,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 

145,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 

เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
(อพ.สธ.)  
2. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่

ก. 
1. นศ.เข้าร่วม 160คน 
2. นศ.มีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
มีคะแนน 4.63 
3. นศ. มีความสามารถท าน้ ายา
เอนกประสงค์/สบู่/ผงสมุนไพรขัด
ตัว มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 
4. เกิดแนวคิดเร่ืองการพ่ึงพา
ตนเอง ความพอเพียง มีคะแนน

1.นางอัมพร 
รัตนวิจิตร 
2.นายชัชพล  
ย่ิงด านุ่น 
3.นางสาว
ปิยวรรณ  คง
อินทร์  
4.นางนิตยา 
แก่นบุญ 
5.นายไพศาล  
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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 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักศึกษา 
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เฉลี่ย 4.74 
ข. 
1. นศ.ลงทะเบียน 300 คน 
2. นศ.มีความตระหนักรู้ในการใช้
จ่าย และสามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนได้ดีข้ึนจากการท า
บัญชีรายรับรายจ่าย 
ค. 
มีชุดนิทรรศการ 3 เร่ือง คือ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บันได 
9 ข้ันความพอเพียง การท าน้ ายา
เอนกประสงค์ 

สาริกา 
6.นางพร
พิลาส นรา
พงศ์ 
7.นางวรพิดา 
จุทิ่น 
8.นางสาว
สุภาพร            
ชัยคงศรี 
9.อาจารย์
วิทยา 
อาภรณ์ 
ส านักวิชา
ศิลปศาสตร์ 

3. อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 
รุ่นที่ 4 

  100,000 100,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - นักเรียน 66 คน  
 - ครู 26 คน  
 - นักศึกษา 8 คน  
 - พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน  
- วิทยากร จ านวน 10 ท่าน 
รวมผู้เข้าร่วมจ านวน 115 คน 

นางอักษรา
พรรธน์  ชู
ภิรมย์ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน้า 19 

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. นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในการ
ส ารวจเก็บตัวอย่าง
และบันทึกข้อมูล  
พรรณไม้ตามหลักวิชา
ทางพฤกษศาสตร์ 
3. นักเรียนมีจิตส านึก
อนุรักษ์ เห็นคุณค่า
ของพืชพรรณไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. นักเรียนได้ฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่ม ฝึก
ความกล้าแสดงออก 
ภาวะความเป็นผู้น า 

4. อาศรม
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

ค่ายเยาวชนรักษ์
โบราณสถาน เรียนรู้
วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

  170,000 170,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระราช 
ด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
2. เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้
ความคิดและ
กระบวนการสร้าง

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 101 คน มีความ
พึงพอใจกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์
โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม 
และธรรมชาติ คร้ังน้ีในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 93  และ
มีความประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรม
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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 

จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของ
ประเทศไทย น าไปสู่
การพัฒนาคนให้
เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อม
รับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กรอบแนวทางและ
หลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
และน าไปใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนใน
วิชาต่างๆ โดยใช้ปัจจัย
พืชเป็นหลักการเรียนรู้ 
4. เพ่ือให้เยาวชนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
บรรพชนของตนและ

ในลักษณะการส่งเสริมและปลูกฝัง
เยาวชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป และจากการสอบถามคณะ
ครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจที่จะ
สมัครเข้าร่วมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือสนอง
พระราชด าริตามโครงการ อพ.สธ. 
เพ่ือสร้างแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม
ทองถ่ินและรวบรวมภูมิปญญาทอง
ถ่ินของพืชพรรณ เปนที่เก็บพรรณ
ไมแห้ง พรรณไมดอง มีหองสมุด
ส าหรับค้นคว้าและน างานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใชป
จจัยพืชเปนปจจัยหลักในการเรียนรู้
แก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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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 

ใฝ่รู้ในการศึกษารับรู้
มรดกทางวัฒนธรรม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
5. เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
วัฒนธรรม และ
ปลูกฝังจิตส านึกดูแล
รักษาธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน 

5. อุทยาน
พฤกษศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

นักพฤกษศาสตร์
ท้องถ่ินรุ่นที่ 1 

  120,000 120,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือให้ความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์แก่คนใน
ชุมชนและผู้สนใจ
ทั่วไป3.  เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ใน

ผู้เข้าอบรม จ านวน 64 คน 
1.ครู จ านวน 31 คน 
2.บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ านวน 9 คน 
3.บุคลากรในมหาวิทยาลัย จ านวน 
14 คน 
4.นักศึกษาช่วยงาน จ านวน 5 คน  
5.วิทยากรจากภายนอก 5 คน  
 

นางอักษรา
พรรรธน์ ชู
ภิรมย์  
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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 

การส ารวจเก็บ
ตัวอย่างและบันทึก
ข้อมูลพรรณไม้ตาม
หลักวิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมมี
ความรักและเห็น
คุณค่าของพืชพรรณไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
5. เพ่ือสร้างเครือข่าย
นักพฤกษศาสตร์ 

6. อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

โครงการประชุมวิชา
กรและนิทรรศการ 
อพ.สธ.คร้ังที่ 9 
ทรัพยากรไทย: 
ศักยภาพมากล้นมีให้
เห็น 

  160,000 160,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เข้าร่วม
สนองพระราชด าริฯ  
และเพ่ือการเช่ือมโยง

1.จัดบูธนิทรรศการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. ขนาดพ้ืนที่ 
4*12 เมตร 
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ไวนิล แผ่นพับ 
สื่อประชาสัมพันธ์ุต่างๆ ทั้ง back 
drop, roll up 
3.จัดหาอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ
เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 
อุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่  
ต้นไม้ประดับ ผ้าส าหรับผูกประดับ
เต็นท์ 

อาจารย์สุธีระ 
ทองขาว 
ผู้อ านวยการ
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 

โอนงบประ 
มาณจาก
กิจกรรม 
F1A2ข้อที่ 
4 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน้า 23 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบงานของ 
อพ.สธ. 
3. เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่งานวิจัย  
นิทรรศการ  งาน
โครงการส ารวจต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมภายนอกต่อไป 

 

7. อุทยาน
พฤกษศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

จัดท าเว็บไซด์ อพ.สธ. 
– มวล 

  40,000 40,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
งานด้านวิจัย บริการ
วิชาการของ มวล. ให้
เป็นรู้จัก 
3.เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา
หาข้อมูลทางด้าน

1.ปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง 
2.จัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.สามารถค้นข้อมูลได้ที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
http://rspg.wu.ac.th 

อาจารย์สุธีระ 
ทองขาว 

 

http://rspg.wu.ac.th/
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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 

พฤกษศาสตร์  ด้าน
งานวิจัย และงานด้าน
วัฒนธรรมที่สืบเน่ือง
จากการท างานร่วมกับ 
อพ.สธ. 
4. เพ่ือให้เกิดเครือข่าย
งานสนองพระราชด าริ
ฯ กับหน่วยงานต่างๆ  
ในระดับ 

8. อุทยาน
พฤกษศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

การจัดท าฐานข้อมูล
พืช ข้อมูลทางชีวภาพ  
และฐานข้อมูลพืช 

  25,900 25,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลต่างๆ  อย่าง
เป็นระบบและถูกต้อง
ตามแบบแผน 
3. เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาหาข้อมูล
ทางด้านพฤกษศาสตร์  

1.การเตรียมความพร้อมเร่ืองวัสดุ
อุปกรณ์ในการเก็บส ารองข้อมูลและ
การรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ใน
อุทยานพฤกษศาสตร์ เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูล พรรณไม้ในอุทยาน
พฤกษศาสตร์  
 

อาจารย์สุธีระ 
ทองขาว 
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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 

ด้านงานวิจัย และงาน
ด้านวัฒนธรรมที่
สืบเน่ืองกับงาน 
อพ.สธ. 
4. เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลส าหรับ
การเผยแพร่ความรู้  
การเข้ามาศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

9. อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

การบริหารโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ส่วนกลาง 

  80,000 80,000 เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2. เพ่ือการ
ประสานงานระหว่าง 
อพ.สธ – มวล เป็นไป
อย่างคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
3. เพ่ือเป็น

1. ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการ อพ.สธ. – มวล. 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัยในการ
ก ากับติดตามงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
3. ประสานงานโครงการกับ
หน่วยงานภายในกับ หน่วยงาน 
อพ.สธ. อย่างสม่ าเสมอ 
4. การจัดเตรียมงานและอุปกรณ์
การร่วมประชุมวิชาการและ

อาจารย์สุธีระ 
ทองขาวและ
คณะท างาน
อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
อาศรม
วัฒนธรรม  
สถาบันวิจัย
และ
นวัตกรรม 
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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 

แหล่งข้อมูล 
แก่ผู้เสนอโครงการ 
โครงงานวิจัยและผู้
ร่วมสนองพระราชด าริ 

นิทรรศการทรัพยากรไทย: 
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น คร้ังที่ 9 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 

  รวม...9...โครงการ   935,900   929,971      

 


