
 

 
 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------ 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
กรอบวิจัย  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากชนิดและจัดท าระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการจัดการอย่าง
ยั่งยืนของมันป่าและกลอยในพื้นที่ภูแผงม้า ป่าดงแม่เผด ต าบลค าพอุง 
อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ภูค าบก จ.ร้อยเอ็ด  

   

ชื่อแผนงานวิจัย...(ใส่ชื่อแผนงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผน
งานวิจัย) 

ส่วน ก: องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย(กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบ ทั้ง “ฝ่าย

ไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ  
หัวหน้าโครงการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 

  หน่วยงาน:  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 3112 00150 40 8 

0902843888      อีเมลล์ stchanyarin@gmail.com 

ปริมาณงานร้อยละ 50 เก็บข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย อาจารย์สุธิรา ขุมกระโทก 

เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 300 700093 968 

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารวิจัยและปฏิบัติการ ชั้น 2 ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150, 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 

โทรสาร 043-754407 อีเมลล์ suttira.k@msu.ac.th  

ปริมาณงานร้อยละ 50 เก็บข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นี้ ตอ้งด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา ๓ ปี 
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1.3 หน่วยงานหลัก สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
1.4 หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

2.  ประเภทการวิจัย  
 งานวิจัยพื้นฐาน, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม ่

 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)...................................................................................................................  
 
5.  ค าส าคัญ (keyword) ของการวิจัย  

A geographic information system, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ร้อยเอ็ด, การจัดการอย่าง
ยั่งยืน, มันปุา, กลอย 

 
6.  ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
 ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานการเกษตร จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

พืชสมุนไพรเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยก าหนดให้ต้นไม้ยืนต้น มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็น
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยรัฐบาลมีนโยบายขยายผล ชุมชนไม้มีค่าเพ่ือเกษตรกรไทย เพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจความส าคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2561 เห็นชอบการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าเพ่ือให้ประเทศไทยมีชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ใน 10 ปี 
รวมทั้งมีการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานโครงการชุมชนไม้มีค่าเพ่ือ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)กรมปุาไม้ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง “โครงการชุมชนไม้มีค่า” เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจโดยการปลูกไม้มีค่า เพ่ือเป็นการเก็บออม เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน และสร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนใน
ระยะยาว พร้อมกับเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัย
ธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างรายได้ด้วยการปลูกไม้มีค่าในลักษณะเกษตรผสมผสาน โดยมีเปูาหมายใน 10 ปี จะ
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เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน มีผลต่อประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน จ านวนต้นไม้เพ่ิมขึ้น 1,040 ล้านต้น 
เพ่ิมพ้ืนที่ปุา 26 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,040,000 ล้านบาท 

 จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ฯลฯ ส่งผลต่อ
การเพ่ิมขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกกว่า
ครึ่งหนึ่งจะปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค  ยิ่งไปกว่านั้น จากโครงสร้างประชากรของประเทศไทย
ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)  ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น  ทั้งนี้หากจะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยแนวทางของการแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น อาจ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังในระบบสุขภาพของประเทศ  จากการที่ประเทศต้องพ่ึงพาการ
น าเข้ายาและวัตถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ดังนั้นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือ
การรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้ยาและแนวการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพใน
ภาพรวม และส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง  การพัฒนาสมุนไพรไทยไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ต่อประชาชนและผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศสามารถพัฒนาได้  เช่น  น าศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ผ่านกลไกของ
ชมรมผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลทุกระดับ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยโดยใช้ยาที่พัฒนาจากสมุนไพรเป็น
ล าดับแรก การด าเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์
เชิงเศรษฐกิจด้านการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรด้วย ในปัจจุบันพบว่าตลาดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ
มีการขยายตัวมากขึ้น ในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ได้เน้นไปที่การส่งเสริมและพัฒนา
สมุนไพร Product Champion ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้นจึงต้องก าหนด
มาตรการในการพัฒนาเพ่ือเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่าของ Product Champion  ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค  
ตลอดจนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทั้งนี้การก าหนดสมุนไพรที่มีศักยภาพให้เป็น Product 
Champion ต้องมีการพิจารณาใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านศักยภาพ  มิติด้านความต้องการ และมิติด้านความ
น่าสนใจในอนาคต  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งเป็นภาพจ าลอง (Model) ของแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ คู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัด โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการปลูก
สมุนไพร การแปรรูป และการท าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ดงแม่เผด (แม่เปรต) ดงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ อ าเภอโพนทอง อ าเภอโพธิ์
ชัย หนองพอกและเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอร่องค า อ าเภอกมลาไสย อ าเภอดอนจาน อ าเภอนามน อ าเภอ
สมเด็จ อ าเภอห้วยผึ้ง และอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในหลักฐานบันทึกการเดินทางของกลุ่มคนจาก
เมืองหนองบัวล าภู เพื่อมาตั้งเมืองเลิงนกทาและยโสธร ระบุเอาไว้ว่าเป็นปุาดงที่อุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
และมีอาถรรพ์สารพัด แต่ถึงแม้จะอาถรรพ์จนได้ชื่อว่าแม่เผด ปุาดงแม่เผด ที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลค าพอุงนั้น ตั้งอยู่
ในทิศเหนือ เป็นเขตภูเขาที่ทอดตัวของเทือกเขาภูพานรอยต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ พบจ านวนพืชที่มีความ
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หลากหลายทั้งพืชสมุนไพร พืชหัวและพืชกลุ่มไม้ดอก แต่ปัจจุบันมีการเข้าไปถือยึดครองของประชาชนทั่วไป
เพ่ือปลูกพืชหลากหลายชนิดเ ช่น มันส าปะหลัง และอ้อย เป็นต้น  

ดังนั้นเพ่ือศึกษาหาความหลากชนิดและจัดท าระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืนของ
พืชสมุนไพรที่มีมูลค่าในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตามศักยภาพต่อไป 

  
7.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  7.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 7.2 เพ่ือศึกษา ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ ในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิ

ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 7.3 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรพรรณไม้ในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอ

โพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จะครอบคลุมการจัดท าฐานข้อมูล GIS และการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
ศึกษาการกระจายของพรรณไม้  

 7.4      ถ่ายทอดองค์ความรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชนหรือคนในท้องถิ่น 
 7.5 เพ่ือน าผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านยารักษาโรค 

 
8.  ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ผู้มีส่วนได้เสียมี 2 ระดับ ประกอบไปด้วย 
  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย  
   - ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครอบครัว พระ ครู ผู้รู้ ปราชญ์ 
  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคนอกพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย  
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   - สถาบันการศึกษา 
   - พัฒนาชุมชน  
 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่  
   ขอบเขตการประกอบไปด้วยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและต้นทุนเดิม และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

คือพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
9.  ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

1. ศึกษา ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอ
โพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. จัดท าฐานข้อมูล GIS ด้านพืชสมุนไพรที่มีมูลค่า พ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมการจัดท าฐานข้อมูล GIS เป็นฐานข้อมูลศึกษาการกระจายของพรรณไม้และการ
น ามาใช้ประโยชน์ 
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10.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
  ปุาไม้เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นแหล่งสนับสนุนปัจจัยการด ารงชีวิตของ

ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบผืนปุาได้เข้าไปใช้ ประโยชน์  ผลผลิตจากปุาเพ่ือใช้  บริโภคตามฤดูกาล เช่นผลไม้
ปุา เห็ด หน่อไม้  แมลงต่างๆ ฯลฯ ดังเห็นได้จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการใช้ ประโยชน์รอบพ้ืนที่ ปุา 
จากพืชของคนในชุมชนที่อาศัยอ าเภอเชียงยืน จังหวดมหาสารคาม (เทียมหทัย ชูพันธุ์, 2550)   พบว่ามีการน า
พืชมาใช้ประโยชน์ 5 ลักษณะ คือพืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย และเป็นเชื้อเพลิง เป็น
เครื่องนุ่งห่ม และใช้เป็นพืชสมุนไพร พืชที่ใช้ในพิธีรกรรมความเชื่อต่างๆ รวมทั้งยังพบว่ามีการเก็บสัตว์และ
แมลงในปุาน ามาใช้เป็นอาหาร เช่น กิ้งก่า ไข่มดแดง เมื่อเหลือจากการบริโภคก็น าไปจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน  

 การที่พืชพรรณชนิดเดียวกันอยู่รวมกัน เป็นกลุ่มก้อนในสภาพธรรมชาติ โดยสามารถแยกออกได้
เป็นหน่วยอย่างชัดเจนอาจเรียกหน่วยเหล่านั้นว่า“สังคม (community)” สาเหตุเนื่องมา จากการที่พืชไม่
สามารถเคลื่อนย้ายที่ด้วยตนเองได้ และการกระจายพันธุ์ของพืชขึ้นอยู่กับความ สามารถในการกระจายพันธุ์
ของพืชแต่ละชนิด นอกจากนั้นการแพร่กระจายส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์ 
เช่น ลม และน้า พัดพาไป เกิดจากความบังเอิญที่ติดไปกับสัตว์ต่างๆ หรือเกิดจากมนุษย์น าไป สังคมเป็นกลุ่ม
ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันโดยมีความผูกพันต่อกัน และยังรวมถึงความผูกพันกันของสิ่งแวดล้อมและปัจจัย
แวดล้อม ส่วนค าว่า “ลักษณะโครงสร้าง (structural characteristics)” หมายถึงลักษณะการกระจายตัวใน
พ้ืนที่ของมวลชีวภาพ   

 
 
 
 
การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS operation system) 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ กระบวนการท างาน

เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการก าหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูล
คุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ 
(spatial data) เช่น ต าแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ า เป็นต้น ในรูปของ ตารางข้อมูล และ ฐานข้อมูล 

 ระบบ GIS ประกอบไปด้วยชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือจัดเตรียม ปรับแต่ง วิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย 
GIS ให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาได้การท างานของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือการวิเคราะห์ปัญหา หรือการก าหนดวัตถุประสงค์ การจัดเตรียม
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล 

1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (determination objective) เป็นขั้นตอนแรกและส าคัญที่สุดในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ GIS ต้องทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนการ
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ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ว่าต้องการแก้ปัญหาอะไร ปัญหาดังกล่าวสามารถตอบได้โดย GIS หรือไม่ ผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์คืออะไร และใครเป็นผู้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

2. การจัดเตรียมฐานข้อมูล (database preparation) จะประกอบด้วย  
2.1  การน าเข้าข้อมูล (data input) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

(spatial data) และข้อมูลทั่วไป การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นการแปลงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข 
(digital data) ซึ่งสามารถน าเข้าได้หลายวิธี เช่น digitizing table คีบอร์ด (computer keyboard) 
สแกนเนอร์ (scanner) น าเข้าข้อมูลจากแผ่นฟิล์ม (film importation) และแปลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่
จัดเก็บจากเครื่อง global positioning system (GPS) 

2.2  การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ในระบบGIS (cartographic representation) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จะถูก
จัดเก็บโดยอ้างอิงจากค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้รหัสของข้อมูลอาจเรียงตามล าดับของการน าเข้า หรือเรียง
ตามค่ารหัสที่ถูกก าหนดโดยผู้ใช้ระบบ (user ID) 

2.3  ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ (spatial topology) ข้อมูลพ้ืนที่ โดยทั่วไปจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
เฉพาะของข้อมูลแต่ละลักษณะ (each graphic object) ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลพ้ืนที่ และระบบ
การจัดเก็บนี้เรียกว่า ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ หลังจากได้สร้าง topology เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่างๆ สามารถ
น ามาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได ้

2.4  การจัดเก็บและเรียกค้นตารางฐานข้อมูล (database) ฐานข้อมูลที่ใช้อธิบาย ข้อมูลพ้ืนที่ หรือ
ข้อมูลอรรถาธิบาย จะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ง่ายต่อการปรับแก้
และการเรียกใช้ 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) คือ การน าเอาข้อมูลแผนที่ต่างๆ ที่เก็บไว้ในระบบมาท าการ
ประมวลผล ด้วยวิธีการซ้อนทับ (overlay) และการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ กับ ข้อมูลบรรยาย เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ หรือก าหนดวางแผนการจัดการกับพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ตามที่
ต้องการ (วิเชียร, 2542) 

 4. การแสดงผล (data display) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าเสนอหรือแสดงผลได้ทั้ง
บนจอคอมพิวเตอร์ (monitor) ผลิตเป็นเอกสาร ในรูปแบบของแผนที่และตาราง โดยใช้เครื่องพิมพ์ หรือ 
plotter หรือสามารถแปลงข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการท างานในโปรแกรมอ่ืนๆ ในรูปแบบของแผนที่ (map) 
แผนภูมิ (chart) หรือ ตาราง (table) (โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2541) 

 
เทคนิควิธีการหลักๆ ที่สามารถวิเคราะห์ด้วย GIS 
 การใช้ GIS เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จ าเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียด และ

ความสามารถของเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งเทคนิคและหลักการวิเคราะห์หลักๆ ที่ GIS 
สามารถท าได้นั้น Congalton and Green (1992) ได้กล่าวว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจ าเป็นที่จะต้องน า
ข้อมูลที่ได้มาลงต าแหน่ง และจัดรวมให้อยู่บนแผนที่ฐาน ซึ่งการลงต าแหน่งให้อยู่บนแผนที่แผ่นเดียวนั้นมี
ค่าใช้จ่ายสูง เสียเวลา และอาจท าให้แผนที่ดูยุ่งเหยิง อย่างไร  ก็ตามการใช้เทคนิคทาง GIS โดยใช้วิธีการการ
วิเคราะห์การซ้อนทับ (overlay analysis) การสร้างแบบจ าลอง (modeling) การสร้างขอบเขตอาณาบริเวณ 
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(buffering) และการวิเคราะห์โครงข่าย (network analysis) จะไม่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น เมื่อการ
ประมวลผลสิ้นสุดลง โดยสามารถอธิบายเทคนิควิธีการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์การซ้อนทับ (overlay analysis) 
 ความสามารถในการแบ่งประเภทของข้อมูลจากการให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุ ท า

ให้สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลประเภทเดียวกันแต่มีคุณลักษณะแตกต่างกันอยู่ในชั้นแผนที่ ( layer) 
เดียวกันได้ เช่น แผนที่ชั้นล าห้วย มีทั้งล าห้วยน้ าไหลเฉพาะฤดู และน้ าไหลตลอดปีอยู่ในชั้นแผนที่เดียวกัน เป็น
ต้น การเลือกเฟูนเอาลักษณะเฉพาะของข้อมูลจากการรวมชั้นแผนที่หนึ่งกับข้อมูลอีกชั้นแผนที่หนึ่ง โดยเงื่อนไข
ทางพีชคณิตแบบ Boolean ในการด าเนินการ คือ และ (and) หรือ (or) ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว และ 
ไม่ใช่ (not) ด าเนินการโดยใช้เงื่อนไขตามข้อก าหนด ผลที่ได้อาจจะเป็นจริง (true) หรือ เท็จ (false) ซึ่งจะได้
ข้อมูลชั้นแผนที่ใหม่ที่เกิดจากการรวมข้อมูลชั้นแผนที่เมที่มีอยู่ออกมา และสามารถแบ่งประเภทของการ
วิเคราะห์การซ้อนทับออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ การด าเนินการแบบจุด (point operation) และการ
ด าเนินการกับวัตถุข้างเคียงหรือวัตถุที่มีขอบเขต (neighborhood or  region operation) ซึ่งแต่ละประเภทมี
วิธีการดังนี้ 

 การด าเนินการแบบจุด สามารถใช้เงื่อนไขทางพีชคณิตแบบ Boolean ร่วมด้วยได้ เช่น การให้ค่า
น้ าหนักคะแนน การคูณด้วยตัวปัจจัย การบสก รวมถึงการด าเนินการที่ซับซ้อน เช่น   การจ าแนกตัวแปร 
(clustering) การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (discriminate analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal 
component analysis) และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอ่ืนๆ  

 การด าเนินการกับวัตถุข้างเคียงหรือวัตถุที่มีขอบเขต ซึ่งความสัมพันธ์และกระบวนการวิเคราะห์จะ
มีความซับซ้อนมากกว่าการด าเนินการแบบจุด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ    องค์ประกอบทางด้านพ้ืนที่ของข้อมูล 
ทั้งจากการวัด (measure) ความสัมพันธ์ (correlation) และความหลากหลาย (diversity) ของข้อมูล เช่น 
ข้อมูลความลาดชัน และทิศทางด้านลาด เป็นต้น 

 
2. การสร้างแบบจ าลอง (modeling) 
 Congalyon and Green (1992) พบว่า วัตถุสิ่งของ และมนุษย์ล้วนมีหลายหลาก  ดังนั้นในการ

สร้างแบบจ าลองทางพ้ืนที่ควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดการ 
และสร้างแผนที่ใหม่ขึ้นมานั้น ต้องมีการวางแผนให้รัดกุม และควรเขียนแผนผังการด าเนินงาน ( flow chart) 
ให้ชัดเจน รวมถึงควรให้ความส าคัญกับการตัดสินใจในการน า ข้อมูลไปใช้ด้วยส าหรับแนวทางการสร้าง
แบบจ าลองจากปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อน โดยรวบรวม ข้อมูลทั้ง  ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และข้อมูลแสดง
รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องยากที่จะท าให้ทุกคนมีความเห็นตรงกันในทุกเรื่อง ตัวอย่างเช่น การประเมินหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อ
การเป็นที่อยู่อาศัยของ  ไม้ส าคัญในปุาธรรมชาติ โดยใช้ชั้นข้อมูลดังนี้  แผนที่สังคมพืช ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ทิศด้านลาด ความลาดชัน และล าห้วย จากชั้นข้อมูลที่ก าหนด สามารถให้ค่าน้ าหนักคะแนนแก่
แต่ละปัจจัยของชั้นข้อมูล การค านวณระยะห่างจากชั้นข้อมูล ถนน และล าห้วย ความหลากหลายของข้อมูลใน
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แต่ละชั้นแผนที่ ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีได้ควรจะสามารถประเมินความเหมาะสมของ  ถิ่นที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ใน
บริเวณไหนควรฟื้นฟู เป็นต้น 

 ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ที่สนใจควรมีการทดสอบให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของ
ปัจจัย วิธีการ และกับพื้นท่ีที่ท าการศึกษา ว่า แบบจ าลองนั้นสามารถให้ความถูกต้องได้มากน้อยขนาดไหน โดย
การทดสอบกับพ้ืนที่จริง ซึ่งโดยทั่วไปในเรื่องของการใช้แบบจ าลองเพ่ือการพยากรณ์นั้น เทคนิควิธีการทางสถิติ
ที่นิยมน ามาใช้ คือ การวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) เพ่ือการสร้างตัวแบบ (model) ในการ
พยากรณ์สารสนเทศปริภูมิ (spatial information) โดยการการรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
และข้อมูลแสดงรายละเอียดอื่นๆ เพ่ือที่จะได้น าไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และคัดสรรเฉพาะปัจจัยที่จ าเป็นไว้
ในการสร้างแบบจ าลองต่อไป 

 
3. การสร้างขอบเขตอาณาบริเวณ (buffering) 
 เป็นเทคนิคก าหนดพ้ืนที่อาณาบริเวณ โดยก าหนดระยะทางจากจุดหรือเส้นกึ่งกลาง  ถึงแนว

ขอบเขตที่จะสร้างขอบเขตอาณาบริเวณ เช่น การก าหนดอาณาบริเวณที่ที่มีความใกล้ไกลแหล่งน้ า เพ่ือก าหนด
พ้ืนที่ที่น่าจะมีพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เป็นต้น 

การศึกษาลักษณะโครงสร้างสังคมพืช 
 Tansley (1939) ได้ให้แนวความคิดไว้ว่า พรรณพืชที่ขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนั้นเป็นเพราะ

พรรณพืชต่าง ๆ แต่ละต้นฝังรากแน่นอยู่กับพ้ืนดินเป็นส่วนใหญ่ แล้วท าการสืบลูกหลานโดยสร้างส่วนสืบพันธุ์
อย่างมากมายให้กระจายออกไป อาจเป็นในรูปของการโปรยเมล็ด สปอร์ การแตกหน่อจากตอ จากตา จากราก 
หรือจากหัวชนิดต่าง ๆ ตามหลักการนี้จึงมักจะพบพรรณพืชชนิดเดียวกันขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนสามารถ
แยกออกเป็นหน่วยที่เด่นชัด ซึ่งอาจเรียกหน่วยเหล่านี้ว่า “สังคม (community)” ต่อมา Oosting (1956) ได้
ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “สังคม” ไว้ว่า หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิต (living organism) ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
โดยมีความผูกพันต่อกันและยังรวมทั้งความผูกพันระหว่างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกับปัจจัยแวดล้อม ส่วนค าว่า 
“ลักษณะโครงสร้าง (structural characteristics)” หมายถึง ลักษณะที่เกี่ยวกับการกระจายในพ้ืนที่ของมวล
ชีวภาพ โครงสร้างของสังคมพืชอาจจะมองได้ใน 3 ด้านด้วยกัน คือ  1)  โครงสร้างทางด้านตั้ง (vertical 
structure) หมายถึง การเรียงตัวของชนิดพืชที่แบ่งได้เป็นชั้น ๆ ตามความสูงเรียกว่า layer หรือ strata  2)  
โครงสร้างทางด้านราบ (horizontal structure) หมายถึง แบบแผนของการกระจาย (distribution pattern) 
ของพรรณไม้แต่ละต้นแต่ละชนิด หรือของพรรณไม้ทั้งหมดในสังคม และ  3)  ความมากมาย (abundance) 
ของแต่ละชนิดซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการนับในเชิงปริมาณ เช่น ความหนาแน่น (density) ลักษณะการปกคลุม 
(cover) มวลชีวภาพ และปริมาณพ้ืนที่หน้าตัด (basal area) เป็นต้น (Richards, 1957) 

การศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชโดยทั่ว ๆ ไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ   
1) ลักษณะในเชิงวิเคราะห์ (analytical characteristics) หมายถึง ลักษณะเฉพาะอย่างที่จะน าไปใช้

ในการวิเคราะห์สังคม และ  2)  ลักษณะในเชิงสังเคราะห์ (synthetical characteristics) หมายถึง ลักษณะที่
วัดหรือแสดงออกถึงการกระท าร่วมกันของสังคมพืชในแต่ละสังคม นอกจากนี้ทั้งสองลักษณะยังสามารถแยก
ย่อยออกได้เป็น ลักษณะในเชิงปริมาณ (quantitative characteristics) และลักษณะในเชิงคุณภาพ 
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(qualitative characteristics) โดยที่ลักษณะในเชิงปริมาณนั้น หมายถึง ลักษณะที่สามารถตรวจวัดออกมาได้
เป็นตัวเลขแน่นอน เช่น การปกคลุม ความหนาแน่นของประชากร (population density) ฯลฯ ส่วนลักษณะ
ในเชิงคุณภาพ หมายถึง ลักษณะของสังคมพืชที่ไม่สามารถจะตรวจวัดออกมาเป็นค่าที่แน่นอนได้ จึงมักจะเป็น
การบรรยายถึงในลักษณะนั้น ๆ แต่ในบางครั้งสังคมพืชต่าง ๆ ที่ปรากฏต่อสายตานั้นดูเหมือนว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบลักษณะในเชิงปริมาณแล้ว จะมองเห็นความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดขึ้น ซึ่งเป็น
การจัดตัวอย่างหมู่ไม้หรือสังคมออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่ก าหนดที่แสดงความเหมือนกันหรือสัมพันธ์กัน 
(อุทิศ, 2542) 

การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในเชิงปริมาณ 
การศึกษาสังคมพืชโดยอาศัยลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative characteristics) เป็นการน าเอา

ลักษณะทางปริมาณในรูปของตัวเลข ไปบรรยายลักษณะของสังคมพืชนั้น เช่น ความหนาแน่น ความบ่อยครั้ง
ของโอกาสที่จะพบ (frequency) ความเด่นในสังคมในรูปพ้ืนที่ปกคลุม (cover dominance) ความมากมาย
ของชนิด (อุทิศ, 2542) เพ่ือให้เห็นความส าคัญทางนิเวศวิทยา (ecological importance) ของพันธุ์ไม้แต่ละ
ชนิดในสังคม จึงรวมลักษณะเชิงปริมาณอย่างน้อยสองลักษณะของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดเข้าด้วยกันและเพ่ือให้การ
เปรียบเทียบความส าคัญของพรรณไม้ในสังคมได้ง่ายและเด่นชัดยิ่งขึ้น จึงแปลงลักษณะเชิงปริมาณเป็นค่าความ
สัมพัทธ์ (relative) เช่น ความถี่สัมพัทธ์ (relative frequency) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density) 
และความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance) ผลรวมของค่าทั้งสามนี้เรียกว่า ค่าดัชนีความส าคัญ 
(importance value index, IVI) (อุทิศ, 2542) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้แสดงถึงความส าเร็จทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้
ในการครอบครองพ้ืนที่นั้น ๆ พรรณไม้ชนิดใดที่มีค่าดัชนีความส าคัญสูง แสดงว่าไม้ชนิดนั้นเป็นพรรณไม้เด่น
และส าคัญในพื้นที่นั้น ๆ (ดอกรัก, 2538) 

 ในปัจจุบันการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในเชิงปริมาณมักมุ่งเน้นลักษณะโครงสร้าง 2 ประการ 
ได้แก่ โครงสร้างในแนวตั้ง และโครงสร้างในแนวนอน (Hitimana et al., 2004) โครงสร้างทางด้านตั้ง
แสดงออกทางด้านความสูงของชั้นเรือนยอดที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับพ้ืนดินจนถึงชั้นเรือนยอดสูงสุด 
(Bourgeron, 1983) รวมถึงชนิดที่เป็นไม้เด่นในแต่ละชั้นเรือนยอดด้วย (Whittaker, 1975) ในปุาเขตร้อน
สามารถแบ่งชนิดที่ปรากฏตามชั้นเรือนยอดต่าง ๆ ได้แก่ emergent species, upper canopy species, 
lower canopy species และ understory species ซึ่งประกอบด้วย ไม้พุ่ม (shrub) และ ไม้ล้มลุก (herb) 
(Richards, 1981) การเพ่ิมขึ้นของโครงสร้างทางด้านตั้งคือการเจริญเติบโตด้านความสูงของไม้ในแต่ละชั้น
เรือนยอดนั่นเอง (Richards, 1981) ส่วนโครงสร้างในแนวราบ ได้แก่ ความหนาแน่นและการกระจายของ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้แต่ละต้นในสังคมซึ่งแสดงออกในรูปพ้ืนที่หน้าตัด (Davis and Johnson, 
1987) นอกจากนั้นความหนาแน่นและขนาดของต้นไม้ยังมีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางชนิด (White, 
1983) และแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม (Rosenzweig, 1995) อย่างไรก็ตามความหนาแน่นยังมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การกระจาย การมีชีวิต และการสืบต่อพันธุ์ของพืชในเขตร้อน การเพ่ิมขึ้นของ
โครงสร้างในแนวราบคือการเพ่ิมจ านวนและความโตของต้นไม้แต่ละต้นในสังคม (Clark and Clark, 1984) 
โดยปกติความหนาแน่นจะเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของต้นไม้ (Condit et al., 1994) 
กล่าวคือ ความหนาแน่นจะลดลงเมื่อขนาดพ้ืนที่หน้าตัดเพ่ิมขึ้น (Hubbel and Foster, 1990) ส่งผลให้การ
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กระจายตัวตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมู่ไม้เป็นไปในรูป reversed – J shaped curve (Denslow, 
1995) รูปแบบการกระจายของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสามารถบ่งบอกถึงการถูกรบกวนและการใช้ประโยชน์
จากปุาได้และสามารถท านายถึงรูปแบบการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ (Poorter et al., 1996) เช่น การปรากฏ
ไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่น้อยแสดงถึงหมู่ไม้ดังกล่าวถูกรบกวนและมีการสืบต่อพันธุ์ที่ผิดปกติ (Davis 
and Johnson, 1987) อีกทั้งยังใช้ในการก าหนดชั้นอายุและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างหมู่ไม้ 
นอกจากนั้นความหนาแน่น และความเด่นด้านพ้ืนที่หน้าตัด ยังสามารถบ่งบอกถึงลักษณะโครงสร้างของสังคม
พืชได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชในเชิงปริมาณจึงจัดได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธี
หนึ่งในการเปรียบเทียบลักษณะของสังคมพืช โดยสามารถเปรียบเทียบระหว่างสังคมและชนิด นอกจากนั้นยัง
สามารถหาความสัมพันธ์ของหมู่ไม้กับปัจจัยแวดล้อมได้อีกด้วย 
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สุวิทย์  อ๋องสมหวัง. 2542.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านปุาไม้. ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากร
ปุาไม้ ส านักวิชาการปุาไม้ กรมปุาไม้, กรุงเทพฯ. 

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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  12.1 สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 12.2 ได้ข้อมูลความหลากชนิดและจัดท าระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นของพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าในพ้ืนที่

ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 12.3 สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน/ท้องถิ่น รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน

ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย 
 12.4 เกิดการเพ่ิมคุณค่าและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์ สืบสานต่อยอดภูมิ

ปัญญาและเกิดการกระจายรายได้ในชุมชุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน 
 12.5 เกิดนักวิจัยชุมชนท างานวิจัยในชุมชนท้องถิ่นทั้งงานวิจัยในชุมชนและนักวิจัยภาย ใน

มหาวิทยาลัย  
 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 13.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร นักเรียน 

นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอ
โพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

 13.2       เอกสาร/       ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทางด้านยารักษาโรค 
 
 

14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักการแนวทางการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของ Corey Ford 

ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยชุมชนในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การร่วมมือกับผู้ใช้ ทางคณะผู้ด าเนินโครงการได้มีการเปิดเวที เพ่ือชี้แจงความรู้ ความ
เข้าใจร่วมกับชุมชน ถึงศักยภาพของพ้ืนที่ของชุมชน หลักการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพืช
สมุนไพรที่มีมูลค่า และแนวทางในการด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงแนวทางและการบริหารจัดการการอนุรักษ์โดยชุมชน และรับฟังข้อมูล ชุดประสบการณ์
ของชุมชุน เพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ซึ่งในขั้นต้นหลังจากร่วม ชวนคิด ชวนคุย วิเคราะห์
ร่วมกันพบว่าชุมชนยังไม่ทราบถึงต้นทุนของชุมชนของตนเองมากเท่าที่ควร แต่อย่างก็ตามชุมชนมีศักยภาพเชิง
พ้ืนที่สูงและสามารถพัฒนาสู่การอนุรักษ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนได้  

ขั้นตอนที่ 2 การยอมรับ จากการเปิดเวทีได้แนวทางการด าเนินการในชุมชนด้านองค์ความรู้การ
ส ารวจและการน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งชุมชนมีความต้องการและยอมรับในหลักการด าเนินการร่วมกันเพ่ือที่
ชุมชนจะได้สามารถอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีมูลค่าต่อไป และทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกัน
ที่จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันจากการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่มีมุลค่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 3 ความเข้าอกเข้าใจ  เมื่อได้รับทราบข้อมูลจากชุมชนและชุมชนมีความต้องการในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีมูลค่า จึงได้มีการลงพ้ืนที่ชุมชนร่วมกับนักศึกษาอย่าง
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ต่อเนื่องเพ่ือการท าชุดข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเข้าใจถึงปัญหาในการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการการอนุรักษ์ ทั้ง
การปลูก ขยายพันธุ์และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดปัญหาร่วมกับคนในชุมชน 

  

ภาพขั้นตอนหลักการคิดเชิงออกแบบ (ท่ีมา Corey Ford) 
 จากข้ันตอนที่ 1 – 4 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับชุมชน ออกเป็น 3 มิติหลักๆ ดังนี้  
 มิติด้านเศรษฐกิจ   
- ขาดองค์ความรู้ในด้านการขยายพันธุ์ การอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม  
 มิติด้านสังคม/วัฒนธรรม 
 - เกิดความขัดแย้งในชุมชนและเกิดตวามเลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ   
 มิติด้านสิ่งแวดล้อม  
 - ระบบนิเวศน์เกิดการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  
 - ปัญหามลพิษ ทั้งด้านขยะในชุมชน  
 ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น สามารถสังเคราะห์สู่กิจกรรมย่อย

ภายในโครงการทั้งสิ้น ดังนี้  

1. การศึกษาและการบรรยายลักษณะสังคมพืช 
การศึกษาลักษณะสังคมพืชด าเนินการโดยใช้ลักษณะเพ่ือการวิเคราะห์ (analytical characteristics) 

และลักษณะร่วมของสังคม (synthetical characteristics) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบด้วยลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ 

1.1.1 การจัดท าบญัชีรายชื่อชนิดพรรณ (species list) 
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 1.1.2 ค่าความหนาแน่น (density, D) เป็นจ านวนต้นของแต่ละชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏ
อยู่ใน     หมู่ไม้ ในตัวอย่างต่อหน่วยพื้นที่ท่ีท าการส ารวจ 

  D =   จ านวนต้นทั้งหมดที่ปรากฏ / พ้ืนที่ส ารวจทั้งหมด 
 1.1.3 ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RD) เป็นค่าความหนาแน่นของ

ชนิดพันธุ์ใดๆ ต่อความหนาแน่นทั้งหมดของไม้ทุกชนิด 
RDA =   ความหนาแน่นของ Sp. A x 100 / ความหนาแน่นทั้งหมด 
 1.1.4 ค่าความถี่ (frequency, F) คือโอกาสที่จะพบชนิดพันธุ์ในการส ารวจ เป็น

จ านวนแปลง     ที่พบชนิดพันธุ์นั้นต่อจ านวนแปลงที่ส ารวจทั้งหมด 
F =  จ านวนแปลงที่พบชนิดพันธุ์ x 100 / จ านวนแปลงที่ส ารวจทั้งหมด 
 1.1.5 ค่าความถี่สัมพัทธ์ (relative frequency, RF) เป็นค่าความถี่ของชนิดพันธุ์

ใดๆ ต่อความถี่ท้ังหมดของไม้ทุกชนิด 
RFA =   ความถี่ของ Sp. A  x  100 / ความถี่ท้ังหมดของไม้ทกุชนิด 

1.1.6 ค่าความเด่นด้านพ้ืนที่หน้าตัด (dominance in basal area , Do) เป็น
พ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมดของไม้ต่อพื้นที่ส ารวจทั้งหมด 

Do = พ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมดของไม้  x 100 / พ้ืนที่ส ารวจทั้งหมด 
 1.1.7 ค่าความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance, RDo) เป็นค่าความเด่นของชนิด

พันธุ์ใดๆ ต่อความเด่นทั้งหมดของไม้ทุกชนิด 
RDoA = ความเด่นของ Sp.A x 100 / ความเด่นทั้งหมด 
 1.1.8 ค่าดัชนีความส าคัญของชนิดไม้ (importance value index, IVI) เป็นผลรวม

ของค่าความถี่สัมพัทธ์ ค่าความเด่นสัมพัทธ์ และค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
IVI = RFA+RDA+RDoA 
1.1.9 ค่าดัชนีความหลากหลาย (H/)  โดยใช้สูตรShannon ‘s index  มาค านวณ   

ดังสมการ 
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โดยที่    Ni = จ านวนต้นในแต่ละชนิดพันธุ์ 
N  =จ านวนต้นทั้งหมดที่ได้จากการส ารวจ 
i  =ชนิดพันธุ์ไม้ในแต่ละชนิด (i= 1, 2, 3,…,s) 
s = จ านวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด 
1.1.10 การจ าแนกลักษณะทางโครงสร้างของสังคมพืช (profile diagram) ใน

แนวตั้ง (vertical) และแนวราบ (horizontal) 
1.1.11 ดัชนีพ้ืนผิวใบ (leaf area index, LAI) และปริมาณแสงสว่างส่องผ่านเรือน

ยอด(standard sky overcast, SOC %) 
1.2 การส ารวจและสุ่มตัวอย่าง 
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การศึกษาครัง้นี้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยการวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 20x50 เมตร จ านวน 10 จุดตัวอย่างตามความผันแปรของระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล(elevation) 
ของพ้ืนที่ศึกษาในแปลงตัวอย่างแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาดต่าง ๆ เพื่อส ารวจสังคมพืชดังนี้ 

แปลงขนาด 10x10 เมตร เพ่ือส ารวจไม้ยืนต้น (tree) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก (diameter 
at brearthight, DBH) มากกว่า 4.5 เซนติเมตร และสูงมากกว่า 1.30 เมตร 

แปลงขนาด 4x4 เมตร เพ่ือส ารวจไม้หนุ่ม (polling or sapling) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก
น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร มีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร  

แปลงขนาด 1x1 เมตร เพื่อส ารวจกล้าไม้ (seedling) มีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร  
ส าหรับการส ารวจดัชนีพื้นผิวใบและปริมาณแสงส่องผ่านเรือนยอดส ารวจโดยใช้การถ่ายภาพเรือนยอด 

(hemispherical photo) ด้วยกล้องเลนส์ตาปลา (Fish eye lens, camera) 
ส่วนที ่2 การจัดท าฐานข้อมูล 

1. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษาจากหลักฐานที่มีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราภัฎร้อยเอ็ด ประวัติความ

เป็นมา และข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง และจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. การส ารวจข้อมูลชีวกายภาพบริเวณพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

2.1  จัดเตรียมแผนที่หรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วของพ้ืนที่ศึกษา 
2.2 ส ารวจเพื่อจัดท าหมุดหลักฐานทางราบและหมุดระดับหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการรังวัด 
2.3 ก าหนดต าแหน่งและจัดท าหมุดเพ่ือแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 
2.4 ท าการรังวัดด้วยกล้องธีโอโดไรท์เพ่ือจัดท าแผนที่ทางราบ เพ่ือให้ได้ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 

รวมถึงต าแหน่งของสิ่งก่อสร้างหลักในพื้นที่ รวมทั้งต าแหน่งของไม้ยืนต้นในพื้นที่ 
2.5 น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเพ่ือค านวณปรับแก้ความถูกต้อง โดยก าหนดความถูกต้ องที่ ระดับ

มาตรฐานของแผนที่มาตราส่วน 1:3,000 
2.6 น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเพื่อจัดท าแผนที่และน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.7 วิเคราะห์ข้อมูลส ารวจเพ่ือการจัดท าเป็นชั้นข้อมูลแผนที่ที่ส าคัญเพ่ิมเติม อันได้แก่ แบบจ าลอง

ความสูงของพ้ืนที่เชิงตัวเลข (Digital Elevation Model; DEM) และเส้นเส้นชั้นระดับความสูง 
 3. การส ารวจข้อมูลชีวกายภาพบริเวณท่ีปุาที่ท าการศึกษา 
3.1 จัดเตรียมแผนที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีปุา 
3.2 จัดเตรียมภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM ที่ครอบคลุมพื้นที่ปุา 
3.3 วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมและจัดท าเป็นแผนที่การใช้ที่ดินปุาไม้ 
3.4 ส ารวจทรัพยากรปุาไม้ด้วยแปลงตัวอย่างชั่วคราวด้วยวิธี Line Plot System โดยด าเนินการใน

ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
1) เลือกพ้ืนที่ปุาที่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยในกิจกรรม 
2) ท าการส ารวจแจงนับไม้ด้วยวิธี Line plot system ในบริเวณพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เดิมตามที่เคยถูกจัด

ว่าเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาวิจัย  และรองรับกิจกรรมด้านการ
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เรียนการสอน ในการส ารวจได้จัดคณะผู้ส ารวจออกเป็น 10 คณะ ๆ ละ 10 -15 คน เพ่ือการส ารวจทรัพยากร
ปุาไม้เพ่ือให้ได้ข้อมูลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เนื่องจากพ้ืนที่ปุาที่ศึกษามีเนื้อที่มาก โดยมีรายละเอียดในการ
ส ารวจ ดังนี้ 
•    วางแนวเส้นฐานการส ารวจ (Base line) ในแนวเหนือ-ใต ้
•    เล็งแนวโดยใช้เข็มทิศ เครื่องวัดระยะเชิงแสง (Optical rage finder) ประกอบกับการก าหนดต าแหน่งด้วย
ดาวเทียม (GPS) เพ่ือวางแนวเส้นฐานและก าหนดจุดที่จะออกแนวส ารวจ (cruise lines) ห่างกันทุก 200 เมตร 
โดยการค านวณพิกัดด้วย GPS จะยอมรับความคลาดเคลื่อนทางราบที่ระดับไม่เกิน  ±15 เมตร 

3) จากแนวเส้นฐานท าการออกฉากเพ่ือวางแนวส ารวจ โดยใช้การเล็งเข็มทิศ ร่วมกับการใช้ GPS เพ่ือ
สร้างแนวส ารวจที่แต่ละเส้นทางจะมีความยาวประมาณ 3-5 กิโลเมตร ซึ่งจะเหมาะสมต่อการใช้เวลาส ารวจได้
เสร็จสิ้นภายในวันเดียว และปลายเส้นทางด้านหนึ่งติดกับแม่น้ า 

4) ในแต่ละแนวส ารวจวางแปลงตัวอย่างชั่วคราวแบบวงกลมจุดศูนย์กลางร่วมกันซ้อนกันหลายวง 
(concentric sample plots) ที่รัศมี 5.64 เมตร 12.62 เมตร และ 17.85 เมตร โดยแปลงตัวอย่างแต่ละชุด
วางห่างกัน 200 เมตรตามแนวส ารวจ 

5) การวัดไม้ในแปลง ด าเนินการดังนี้ 
-   แปลงวงกลมที่ 1 (รัศมี 5.64 เมตร) ท าการตรวจนับลูกไม้ในทุกชนิดที่ปรากฏที่มีความสูงต่ ากว่า 

1.30 เมตร 
-   แปลงวงกลมที่ 2 (รัศมี 12.62 เมตร) ตรวจนับลูกไม้ในทุกชนิดที่ปรากฏที่สูงเกิน 1.30 เมตร และมี

ความโตวัดโดยรอบที่ระดับความสูงเพียงอก (GBH) น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
-   แปลงวงกลมที่ 3 (รัศมี 17.85 เมตร) ท าการวัดความโตของไม้ยืนต้นทุกชนิดที่มี GBH มากกว่า 30 

เซนติเมตรขึ้นไป 
3.5  วางแปลงตัวอย่างถาวร 
วัตถุประสงค์ของการวางแปลงตัวอย่างถาวรครั้งนี้เพื่อต้องการทราบลักษณะเฉพาะของปุาที่ได้คัดเลือก

จากการเดินส ารวจแบบแจงนับด้วยแปลงตัวอย่างชั่วคราวข้างต้นแล้วเห็นว่าเป็นบริเวณท่ีจะเป็นตัวอย่างของปุา
ไม้ที่เหมาะสมส าหรับการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ โดยมีวิธีการด าเนินการ
ศึกษา ดังนี้ 

1) การคัดเลือกสถานที่ตั้งแปลง 
การเก็บข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวรเพ่ือศึกษาวิจัยด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตปุาไม้ (Growth 

and yield) เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การเลือกพ้ืนที่แปลงตัวอย่างได้พิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่ที่
เหมาะสมและเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของปุาเป็นส าคัญ ควรเป็นบริเวณที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเก็บข้อมูล
โดยในการเลือกพ้ืนที่ควรศึกษาข้อมูลทั้งในแผนที่และส ารวจในพื้นที่จริงด้วยซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกบริเวณที่
เป็นพื้นที่ปุาท่ียังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ 

 
2) ขนาดของแปลงตัวอย่างถาวร 
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ในการศึกษาวิจัยด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตปุาไม้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไม้หลาย
ขนาด ดังนั้นในการเก็บข้อมูลจึงมีการวางแปลงตัวอย่างหลายขนาดเพ่ือการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน  ในการเก็บ
ข้อมูลครั้งนี้ได้วางแปลงตัวอย่างถาวรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 100X100 เมตร และแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 
10X10 เมตร จ านวน 100 แปลง โดยให้เลขล าดับของแปลงย่อยจาก 1 ถึง100 เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูล แปลงย่อย จะแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 5X5 เมตร และ 2X2 เมตร ที่จะมีการเก็บข้อมูลแตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่จะได้กล่าวต่อไป เมื่อจัดวางแปลงตัวอย่างถาวรแล้วก็จะท าการหมายแนวเขตแปลง
ด้วยหลักถาวรโดยใช้เสาปักไว้ที่มุมแปลงของทุกแปลงทั้งแปลงขนาด 100x100 เมตร, 10X10 เมตร , 5X5 
เมตร และ 2X2 เมตร โดยแปลงขนาด 100X100 เมตร ใช้หลักขนาดไม่ต่ ากว่า 15X15 เซนติเมตร สูงจาก
พ้ืนดิน 1.5 เมตร  แปลงขนาด 5X5 เมตร และ 2X2 เมตร ใช้หลักขนาดไม่ต่ ากว่า 5X5 เซนติเมตร สูงจาก
พ้ืนดิน 10 เซนติเมตร และใช้สีหมายไว้ให้สังเกตได้ชัดเจน 

การวัดไม้ในแต่ละแปลงตัวอย่างด าเนินการดังนี้ 
1) แปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร ทุกแปลงท าการตรวจวัดไม้ทุกต้นที่มี GBH ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้น

ไป 
2) แปลงย่อยขนาด 5x5 เมตร ตรวจวัดลูกไม้ (sapling) ทุกต้นที่สูงตั้งแต่ 1.30 เมตร จนถึงมี GBH ไม่

เกิน 15 เซนติเมตร 
3) แปลงย่อยขนาด 2x2 เมตร ตรวจวัดนับกล้าไม้ (seedling) ตั้งแต่สูง 15 เซนติเมตร จนถึง 1.30 

เมตร 
4) การหมายไม้ในแปลงตัวอย่างด าเนินการดังนี้ 

-   ติดเบอร์ด้วยแผ่นอลูมิเนียมทุกต้นที่มี GBH ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป ส าหรับลูกไม้และกล้าไม้
ขนาดเล็กใช้เบอร์ผูกลวดแทนการตอกด้วยตะปู 

-   ใช้สีหมายรอบต้นที่ท าการตรวจวัดทุกต้น 
5)    การบันทึกข้อมูลรายละเอียด แตกต่างกันไปในแต่ละขนาดแปลง ดังนี้ 
•    แปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของแปลงตัวอย่างถาวรแต่

ละแปลง อันได้แก่ ผู้บันทึกข้อมูล วัน-เดือน-ปีที่ท าการบันทึกข้อมูล เลขที่แปลงตัวอย่าง ความลาดชันของพ้ืนที่ 
ต าแหน่งแปลงตัวอย่างบนด้านลาด (บน กลาง ล่าง) ทิศทางด้านลาด ลักษณะดินผิวหน้าในแปลง สภาพการชะ
ล้างของดิน ระดับความสูงของพ้ืนที่ ชนิดปุา ชนิดดิน ชนิดหิน สภาพการท าไม้ในพ้ืนที่ และบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างแต่ละแปลง อันได้แก่ หมายเลขแปลงย่อย ชนิดปุา ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ วัน-
เดือน-ปีที่ส ารวจ เลขล าดับต้น ชนิดไม้หรือชื่อพรรณไม้ รหัสของชนิดไม้ เส้นรอบวงที่ระดับ 1.30 เมตร จาก
พ้ืนดิน (วัดเป็นเซนติเมตร) ความสูงทั้งหมด (วัดเป็นเมตร) สภาพของไม้ตัวอย่างที่ท าการตรวจวัด (3 =   
สมบูรณ์ดีมาก 2 =  สมบูรณ์ปานกลาง 1 =  เสื่อมโทรม) จ านวนไม้ท่อนที่จะท าออกได้ (1 log = 5 เมตร  เศษ 
2.50 เมตร คิดเป็น 1 ท่อน) คุณภาพของไม้ท่อน (1 =   ท าไม้ซุงได้ 2 =  สภาพดีแต่ไม่ถึง 1 ท่อน  3 =   ท าไม่
ท่อนไม่ได้) อันตรายที่เกิดกับล าต้น (3 =  สมบูรณ์ดีมาก 2 =  ล าต้นสภาพดีปานกลาง เสียหาย 25 -50% 1 =  
คดงอ เป็นโพรง เป็นโรค มีแผลหรือตายภาคเกินกว่า 50%) อันตรายที่เกิดกับเรือนยอด (3 =  เรือนยอด
สมบูรณ์ดี 2 =  ยอดสมบูรณ์ปานกลาง เสียหาย 25-50% 1 =  เรือนยอดไม่สมบูรณ์ ยอดด้วนหรือยอดหักเกิน
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กว่า     50%) รูปทรงเรือนยอด (5 =  เรือนยอดใหญ่สมบูรณ์เหมาะสมกับล าต้น 4 =  เรือนยอดค่อนข้าง
สมบูรณ์ ขนาดและรูปทรงดี ยังคงเจริญเติบโตดี  3 =  เรือนยอดขาด ไม่สมส่วน จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีถ้า
ไม้ที่เบียดบังถูกตัดออก 2 = กิ่งก้านน้อยท าให้เจริญเติบโตได้แต่ไม่ดี อาจมีเรือนยอดเพียงครึ่งเดียว 1 =  เรือน
ยอดหักหรือมีก่ิงก้านเพียงเล็กน้อยไม่สามารถสร้างการเจริญเติบโตได้) ลักษณะทางเรือนยอด (5 = Emergent  
เรือนยอดเปิดรับแสงเต็มที่ ปราศจากการแข่งขัน ไม่มีไม้อ่ืนแก่งแย่ง 4 = Upper  canopy  เรือนยอดรับแสง
ด้านบนเต็มที่แต่ ถูกบังส่วนด้านข้าง 3 = Lower  canopy   เรือนยอดบางส่วนรับแสงเต็มที่ บางส่วนถูกเบียด
บังจากด้านบนโดยไม้อ่ืน 2= Upper understory  เรือนยอดด้านบนถูกเบียดบัง แต่ได้รับแสงด้านข้าง 1 = 
Lower  understory    เรือนยอดด้านบนและด้านข้างถูกเบียดบัง) 

•    แปลงย่อยขนาด 5X5 เมตร รายละเอียดที่ต้องบันทึกลงในแบบฟอร์ม ได้แก่ ล าดับหรือหมายเลข
แปลงย่อย ชนิดปุา ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ วัน-เดือน-ปีที่ส ารวจ หมายเลขต้น ชนิดหรือชื่อพรรณไม้ รหัสของชนิด
ไม้ เส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร (วัดเป็นเซนติเมตร) ความสูงทั้งหมด   (วัดเป็นเมตร) สภาพของไม้ที่
ท าการส ารวจ รูปทรงเรือนยอด ต าแหน่งการรับแสงของเรือนยอด ความสมบูรณ์ของต้นไม้ (3= สมบูรณ์ 
สามารถอยู่รอดเป็นไม้ใหญ่ได้ 2= สมบูรณ์ปานกลางเจริญเติบโตต่อไปได้ไม่น้อยกว่า15 ปี 1= อ่อนแอ ไม่
สมบูรณ์ เจริญเติบโตต่อไปได้ไม่เกิน 5 ปี)  ส าหรับแปลงย่อยขนาด 2x2 เมตร รายละเอียดที่ต้องบันทึกลงใน
แบบฟอร์ม ได้แก่ หมายเลขแปลงย่อย ชนิดปุา ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ วัน-เดือน-ปีที่ส ารวจ หมายเลขต้น ชนิด
หรือชื่อพรรณไม้ รหัสของต้นไม้ ความสูงทั้งหมด 

2.  ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยให้แก่คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่า และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 ระยะเวลาโครงการวิจัย 1 ปี 

กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 
      

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
2. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่       
3. โครงการจัดเวทีเพ่ือชี้แจงความรู้ ความเข้าใจร่วมกับ

ชุมชน ถึงศักยภาพของพ้ืนที่ของชุมชน หลักการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

      

4.  ก า ร ส า ร ว จข้ อมู ล ชี ว กา ยภ าพบริ เ ว ณที่ ปุ า ที่
ท าการศึกษา 

      

5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย       
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเปูาหมาย       
7. เผยแพร่ผลการศึกษาและส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์       

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- ข้อมูลการส ารวจข้อมูลชีว
กายภาพสมุนไพรที่มีมูลค่า
บริเวณท่ีปุาทีท่ าการศึกษา 
-                         
                           
จากงานวิจัย                 
ต่อได้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
-                            
                  ะโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น การ
ท่องเที่ยว หรือ ยา เป็นต้น 

- ฐานข้อมูลสมุนไพรที่
มีมูลค่าบริเวณที่ปุาที่
ท าการศึกษา 
- อนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์ เพื่อมิให้สูญ
พันธุ์จากพ้ืนที่อย่าง
เร่งด่วน   
- ชุมชนเกิดความรู้และ
เข้าใจเรื่องของการ
อนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในทรัพยากรในท้องถิ่น
ของเอง ร้อยละ 100  

- วิธีการ/เทคนิคที่
เหมาะสมในการ
ขยายพันธุ์และเก็บ
รักษาพันธุกรรมของ
พืชสมุนไพร 
- 

1 ปี 300,000 
บาท 

 
 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- เอกสารการเผยแพร่/คู่มือ
เทคนิคหรือวิธีการในขยายพันธุ์ 
การปลูก การดูแลรักษา และการ
อนุรักษพื์ชสมุนไพรที่มีมูลค่า 
- คนในชุมชนมีความรู้ และเข้าใจ
ถึ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ใ น
ท้องถิ่นของตน และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

1. ฐานข้อมูลความ
หลากชนิดพืช
สมุนไพรที่มีมูลค่า 
2. คู่มือการ
ขยายพันธุ์ และ
วิธีการเก็บรักษาพืช 
การน าไปใช้
ประโยชน์ สมุนไพร
ที่มีมูลค่าทีส่ามารถ
เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์กับ
คนในชุมชน 

คนในชุมชน 
นักเรียน 
นักศึกษา รวมถึง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ 
เข้าใจ เกิดความ
รัก และหวง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรและใช้
ทรัพยากรใน

1 ปี 300,000 บาท 
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นักเรียน นักศึกษา 
และหน่วยงาน
ราชการ  

ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่ 
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีอุปกรณ์ในการท างานวิจัย

ทางด้านการส ารวจ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านพืชเป็นอย่างดี  
2. เครือข่ายชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

รายการ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

1. งบด าเนินการ: ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างเหมาการจัดประชุมทีมวิจัย เตรียมแผนงาน ติดตามงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้งๆ 5,000 บาท (2X5,000=10,000) 

10,000 

ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูล จ านวน 5 ท่านๆ ละ 
2,500 บาท (5X2,500=15,000) 

15,000 

ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง 50,000 

ค่าจ้างเหมาจัดการส ารวจ (อาหาร/เครื่องดื่ม) จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 50 
คนๆ 120 บาท (3X50X120=18,000) 

18,000 

ค่าจ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูลดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น 21,000 

ค่าจ้างเหมาจัดท าแบบสอบถามเพ่ือการการใช้ประโยชน์ จ านวน 500 
ชุดๆ 30 บาท (500X30=15,000 บาท) 

15,000 

ค่าจ้างเหมาจัดท าสมุดคู่มือการเรียนรู้การใช้ประโยชน์และวิธีการ
ขยายพันธุ์ จ านวน 100 เล่มๆ ละ 500 บาท (100X500=50,000 บาท) 

50,000 

ค่าจ้างเหมาจัดประชุมชี้แจงโครงการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) จ านวน 2 ครั้งๆ 
ละ 200 คนๆ 120 บาท (2X200X120=48,000) 

48,000 

ค่าลงทะเบียน/จัดท าบทความวิจัย/ที่พัก/ค่าเดินทางในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติ 1 ครั้งๆ 10,000 บาท (1X10,000=10,000) 

10,000 

2. งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ  
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ค่าวัสดุส าหรับการขยายพันธุ์ 30,000 

วัสดุส านักงาน 3,000 

3. งบด าเนินการ : ค่าธรรมเนียมวิจัย  

ค่าธรรมเนียมวิจัยมหาวิทยาลัย 30,000 

รวม (บาท) 300,000 

 
20. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนนิงาน 

 ผลผลิตที่จะได้รับภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัยนี้ คือ สามารถได้ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีมูลค่า
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการส าหรับการขยายพันธุ์พืชให้เกิดความยั่งยืนได้  และนอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
จิตส านึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้อีกด้วย  

 นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขยายพันุ์พืช
สมุนไพรที่มีมูลค่าไปยังเกษตรกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้กับผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต และเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความ
รัก และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ระดับความส าเร็จของงาน G (Goal results) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

22. ค าชี้แจงอ่ืนๆ 
 ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญทางด้านพืชสมุนไพร  
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23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 

(ลงชื่อ)     
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญัญรินทร์ สมพร) 

    หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

 
ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร    
(ภาษาอังกฤษ) :        Chanyarin Somporn 
ต าแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด:  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
หมายเลขบัตรประชาชน 3 3112 00150 40 8 
สถานที่ติดต่อ:  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
         ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45100 
หมายเลขโทรศัพท์: 0902843888   โทรสาร: 043 556009 
Email: stchanyarin@gmail.com 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน) 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน) 2538  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย  
 
งานวิจัยท่ีรับผิดชอบ  

 1 ผู้ร่วมโครงการ: องค์ประกอบของโพลีฟีนอล และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในพืชน้ าส าหรับ
บริโภค ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
(ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ ) 

2 หัวหน้าโครงการ: การปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็มในพ้ืนที่อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มี
ประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยาได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี งบประมาณ 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ ) 

3 หัวหน้าโครงการ: การส ารวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว ได้รับทุนสนับสนุนจากงบส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิจัย
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แห่งชาติภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฎร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ) 

4 หัวหน้าโครงการ: การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
การจ าแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในปุาวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนจากงบ
ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) ประจ าปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด                       
(ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ )  

5 หัวหน้าโครงการ: ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดท าระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้นของไม้ต้นใน
พ้ืนที่ปุาวัฒนธรรมปุาทุ่งปะ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ ) 

6 หัวหน้าโครงการ: ระบบการผลิตผักพ้ืนบ้านในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตเชิง
พานิชย์ในพ้ืนที่บ้านมะหรี่ ต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : เสร็จแล้ว) 

7. ผู้ร่วมวิจัย : การศึกษาการศึกษาแนวทางเพ่ิมศักยภาพผลผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างยั่งยืน
ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
(ระยะเวลา 1 ปี : เสร็จแล้ว) 

8 หัวหน้าโครงการ: การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนา
ตามภูมิปัญญาอีสาน ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : เสร็จแล้ว) 
 
ผลงานตีพิมพ์:  

   Somporn. C., Kamtuo A., Theerakulpisut P., Siriamornpun, S. Effect of shading on 
yield, chlorogenic acids and antioxidant properties of coffee bean. In 3rd Conference of 
Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium CHE-
USDC Congress, Thailand.  

Somporn C, Kamtuo A, Theerakulpisut P and Siriamornpun S, Effects of roasting 
degree on radical scavenging activity, phenolics and volatile compounds of Arabica coffee 
beans (Coffea arabica L. cv. Catimor). Int J Food Sci Technol 

Chanyarin Somporn,a Amnouy Kamtuo,a Piyada Theerakulpisutb and Sirithon 
Siriamornpun, Effect of shading on yield, sugar content, phenolic acids and antioxidant 
property of coffee beans (Coffea Arabica L. cv. Catimor) harvested from north-eastern 
Thailand,  J Sci Food Agric 2012; 92. 

Chanyarin Somporn, Preeyaporn Bangnoo, Warangkana Srichamnong.  
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2016. Effects of materials used for storage on physical and chemical properties of rice. 
Journal of Agricultural Technology. Vol. 12 (6): 1113-1124. 

      ชัญญรินทร์ สมพร  ธีระ เวียงฆ้อง และอณิสณี แทนอาษา. 2559. การศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในผักติ้ว. วารสารการเกษตรราชภัฎ 15 (2) :  
17-14. 

ชัญญรินทร์ สมพร, เจนจิราพร โทบุตร และชินานาตย์ ไกรนารถ. 2561.การศึกษาความสามารถ
ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาจากใบต้นข้าวอ่อน. วารสารการเกษตรราชภัฎ 17(1) : 21 – 29 

 
ผู้วิจัยคนที่ 2ผู้ร่วมวิจัย  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสุทธิรา  ขุมกระโทก 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Suttira Khumgratok 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 3007 00093 96 8 
ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์  
หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
สังกัด สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  ต าบลขามเรียง   
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150  
โทรศัพท์/โทรสาร   0 4375 4322  ต่อ 1174    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 1183  9180 
  Email : vitexth@gmail.com, suttira.k@msu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีที่จบ สาขา สถาบัน  
ปริญญาโท 2543 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปริญญาตรี 2538 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานพืชดอก และพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย –  
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
1. การศึกษาทบทวนพืชสกุลไม้ตีนนก (Vitex L.) ในประเทศไทย 
2. Topography of leaves epidermis of CratoxylumBlume and Shorea Roxb.exGaertner 
3. การตรวจหาผลึกแคลเซียม ออกซาเลตในผักพ้ืนบ้าน 
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4. การพัฒนาพืชผักพ้ืนบ้านเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ชุดโครงการ "การจัดการทรัพยากรอีสานโดยใช้ภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนา" งบประมาณแผ่นดินปี 2545-2549 

5. การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพ้ืนที่ปุาบุ่งปุาทาม ชุดโครงการ 
“การศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนมเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืน” งบประมาณ
แผ่นดินปี 2549 

6. การศึกษาความหลากชนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้วงศ์ก่อในปุาดง
กระแสน ในชุดโครงการการศึกษาพรรณไม้วงศ์ก่อเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 254 

7. การผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และนิเวศวิทยาพ้ืนบ้านของชุมชนเพ่ือการ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับท้องถิ่นในภาวะคุกคาม แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2550 
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียว 
ประดับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออก

อย่างยั่งยืน : การจ าแนกกระเจียวขาวด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม (Molecular markers to identify and 
differentiate white Curcuma spp. specifiable aspects ) แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปี 2553 

9. การประเมินศักยภาพของลูกผสมข้ามชนิด (F1) ระหว่างปทุมมาและกระเจียว 
ประดับเพ่ือขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ : การศึกษาความเป็นไปได้และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่

เกิดขึ้นจากการผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาละกระเจียวที่ขึ้นในปุาธรรมชาติด้วยเทคนิค ISSR แหล่งทุน: 
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554 

10. โครงการวิจัยการผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ า แหล่งทุน: งบประมาณ 
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2555 
11. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกระเจียวปุาและลูกผสม แหล่งทุน: งบประมาณ 
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2556 
 

งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
ล าดับ ผู้เขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ปีที่(ฉบับที่):หน้า, ปีพิมพ์ 
1.  JirapastSichaem, SuttiraKhumkratok, PongpanSiripong, Santi Tip-pyang. New 

cytotoxic apotirucallanes from the leaves of Walsuratrichostemon. Journal of Natural 
Medicines 

April 2014, Volume 68, Issue 2, pp 436-441 
2.  JirapastSichaem, ApapondJirasirichote, KrittakornSapasuntikul, 

SuttiraKhumkratok, PattaraSawasdee, Thi My Lien Do, Santi Tip-pyang. New furoquinoline 
alkaloids from the leaves of Evodia lepta.Fitoterapia2014 Jan 9;92:270-3.  
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3.  SutinKaennakam, JirapastSichaem, SuttiraKhumkratok, PongpunSiripong, Santi 
Tip-pyang. A new taraxerol derivative from the roots of Microcostomentosa. Nat Prod 
Commun2013 Oct;8(10):1371-2 

4.  Khumkratok S1, Boongtiang K, Chutichudet P, Pramaul P. Geographic 
distributions and ecology of ornamental Curcuma (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand. 
Pak J Biol Sci. 2012 Oct 1;15(19):929-35. 

5.  Sichaem, Jirapast, Ruksilp, Thanatip, Khumkratok, Suttira; et al.A new cytotoxic 
apotirucallane from the roots of Walsuratrichostemon.Phytochemistry Letters, 5: 665-667. 
2012. 

6.  Pramual, Pairot; Khumkratok, Suttira; Wongpakam, Komgrit. POPULATION 
GENETICS OF INVASIVE WEED MIMOSA PIGRA L. (MIMOSOIDEAE) IN THAILAND. PAKISTAN 
JOURNAL OF BOTANY, 43(6): 2721-2726. 2011 

7.  Ruksilp, Thanatip; Sichaem, Jirapast; Khumkratok, Suttira; et al. Anthraquinones 
and an iridoid glycoside from the roots of Morindapandunfolia. BIOCHEMICAL SYSTEMATICS 
AND ECOLOGY, 39 (4-6): 888-892. 2011 

8.  Sichaem, Jirapast; Ruksilp, Thanatip; Worawalai, Wisuttaya, Khumkratok, Suttira; 
et al.A new dimericaporphine from the roots of Artabotrysspinosus.FITOTERAPIA  82(3): 422-
425. 2011 

9.  Patcharamun, Winitra; Sichaem, Jirapast; Siripong, Pongpan, Khumkratok, 
Suttira; et al.A new dimeric resveratrol from the roots of Shorearoxburghii. FITOTERAPIA, 
82(3): 489-492. 2011 

10.  Sichaem, Jirapast; Surapinit, Serm; Siripong, Pongpun, Khumkratok, Suttira; et 
al. Two new cytotoxic isomeric indole alkaloids from the roots of Naucleaorientalis, 
FITOTERAPIA  8(7): 830-833. 2010 

11.  Tip-pyang, Santi; Limpipatwattana, Yawistha; Khumkratok, Suttira; et al.A new 
cytotoxic 1-azaanthraquinone from the stems of Goniothalamuslaoticus.FITOTERAPIA ,81(7): 
894-896. 2010 

12.  Sichaem, Jirapast; Siripong, Pongpun; Khumkratok, Suttira; et al. HEMICAL 
CONSTITUENTS FROM THE ROOTS OF BOMBAX ANCEPS. JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL 
SOCIETY, 55(3): 325-327. 2010 

13.  KomgritWongpakam, SuttiraKhumkratok, WorawitTonbun, SuraponYodsiri, 
Thiha, PairotPramaul, BhuvadolGomontean and UsaKlinhom. Wetland Alumni and Asian 
Summit, 19-25 June 2009Siem Reap. Cambodia. 
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14.  Limpipatwattana, Yawistha; Tip-pyang, Santi; Khumkratok, Suttira.Chemical 
constituents from the stems of Goniothalamuslaoticus. BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND 
ECOLOGY, 36(10): 798-800. 2008. 
งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด  

1. ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของไมยราบยักษ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ (A MOLECULAR PHYLOGENY OF MIMOSA PIGRA L. IN 

SOUTHEAST ASIA)  
 แหล่งทุน  งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 
 สถานภาพ อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญารับทุนวิจัย 

 
 



แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง....... โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี........................ 

ชื่อโครงการ      (ไทย) ความหลากหลายของเห็ดและการน าไปใช้ประโยชน์ ป่าค าหล่ม ต าบลค าพอุง 
อ าเภอโพธิชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 (อังกฤษ) Diversity of Mushroom and Utilization of Pha Kumlum Amphoe 
Phochai Roi Et District  
 
กรอบการวิจัย 
ด้านการวิจัย  
o /เกษตร 
o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
o สุขภาพ 
o สังคม/มนุษยศาสตร์ 

 
สาขาการวิจัยหลัก OECD .....................................................................................................  
สาขาการวิจัยย่อย OECD .....................................................................................................  
 

มาตรฐานการวิจัย 

มีการใช้สัตว์ทดลอง  

มีการวิจัยในมนุษย์  

มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ  

มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี  
 
ระยะเวลาการวิจัย 
ระยะเวลาโครงการ  1  ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เลือกจากระบบ) 

...........................................................................................................................  
หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund เทศบาลต าบลค าพอุง  โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตให้บริการต าบลค าพอุง ชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
แบบสรุปข้อเสนอโครงการภาษาไทย  

การศึกษาความหลากหลายของเห็ดและการน าไปใช้ประโยชน์ ป่าค าหล่ม ต าบลค าพอุง อ าเภอ
โพธิชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะนิเวศวิทยา ข้อมูลชนิดเห็ด ความหลากหลาย
ของเห็ดที่รับประทานได้ และรับประทานไม่ได้ ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ การ
ส ารวจและเก็บตัวอยางใช้วิธีบันทึกภาพ บันทึกชื่อเห็ดที่พบเพ่ือน ามาจ าแนกโดยใช้รูปวิธาน และจัดท า
บัญชีรายชื่อของเห็ด  ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและแนวทางการน าเห็ดมาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการวางแผน การถ่ายทอดความรู้  ศักยภาพของชุมชนที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ การ
อนุรักษ์ การจัดการป่าชุมชน และสร้างจิตส านึกให้มีเกิดความรักและหวงแหนป่าในพ้ืนที่ต าบลค าพอุง 
ให้คงอยู่และยั่งยืนต่อไป 
แบบสรุปข้อเสนอโครงการภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมแถบร้อน มีอากาศแบบร้อนชื้น ปัจจุบันมีป่าธรรมชาติปกคลุม
พื้นที่ของประเทศเพียงประมาณ 80 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของเนื้อที่ประเทศ (นิวัต ,2548)  มีการ
ใช้ที่ดินไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้ดินเสื่อม มีการสูญเสียหน้าดินและการพังทลายของดินเป็นอันมาก  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื ้อที่รวม 105,533,963 ไร่หรือร้อยละ 32.91 เป็นเนื้อที่ป่าไม้ 
13,144,948 ไร่ หรือร้อยละ 12.43 เนื้อที่ป่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ เนื่องจากภาคอีสาน ดิน
ส่วนใหญ่เป็นทราย อุ้มน้ าไว้ไม่อยู่รวมทั้งมีการชะล้างมากขาดความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตต่ า ปัญหาการ
ใช้ที ่ดินมักเกี ่ยวกับการใช้ที ่ด ินไม่ถูกต้องตามสมรรถนะของดินนั ้นๆ และยังมีปัญหาเรื ่องดินเค็มที่
ขยายตัวคลุมพ้ืนที่มากขึ้นทุกปี 



สภาพพ้ืนที่ต าบลค าพอุง อ.โพธิชชัย จ.ร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  อยู่ในพ้ืนที่ไหล่
เขา มีภูเขาขนาดเล็กรายรอบ ระดับความสูงประมาณ 150 ถึง 200 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ทิศ
เหนือมียอดเขาที่มีความสูงประมาณ 360 เมตร โดยมีภูไม้เปาะ ภูแผงม้า และภูฝ้ายอยู่ตอนบนสุดของอ าเภอ
โพธิชชัย ในบริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดงแม่เผด ต าบลค าพอุง เป็นแนวเขตกั้นระหว่างอ าเภอโพธิชชัยกับ
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนกลาง ตั้งแต่อ าเภอโพนทอง 
อ าเภอโพธิชชัย อ าเภอหนองพอก และอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มาจนถึงอ าเภอร่องค า อ าเภอกมลาไสย 
อ าเภอดอนจาน อ าเภอนามน อ าเภอสมเด็จ อ าเภอห้วยผึ้ง และอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นป่า
ดงที่อุดมสมบูรณ์ใหญ่โต ชาวบ้านค าพอุงและชาวบ้านโดยรอบผืนป่าถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เป็น
แหล่งท ามาหากินนับตั้งแตอ่ดีต มีพ้ืนที่ป่าเป็นป่าดิบแล้งอยู่บริเวณหุบเขา  และป่าเต็งรังอยู่บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ของต าบล  ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในการท าการเกษตร ในพื้นที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ ตลอดจนท านาซึ่งได้ผลผลิตต่อไร่ต่ า มีการใช้ประโยชน์จากป่าโดยการหาของป่าเพื่อ
ด ารงชีวิต ปัจจุบันป่าของชุมชนได้ลดน้อยลง เนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้ การแผ้วถางป่าเพื่อท าการ
เกษตรกรรม และการพัฒนาระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภคให้สะดวก ท าให้ความสมบูรณ์ของ
ป่าน้อยลง เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชุมชน ศึกษาลักษณะนิเวศวิทยา ข้อมูลชนิดเห็ดเพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน การถ่ายทอดความรู้  ศักยภาพของชุมชนที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์  
การอนุรักษ์ การจัดการป่าชุมชนให้คงอยู่  จะท าให้ทราบถึงนิเวศวิทยาของป่า ข้อมูลพรรณพืชเพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน การอนุรักษ์ และสร้างจิตส านึกให้มีเกิดความรักและหวงแหนป่าค าหล่ม 
ในพ้ืนที่ต าบลค าพอุง ให้คงอยู่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะนิเวศวิทยา ข้อมูลชนิดเห็ดเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน การถ่ายทอด

ความรู้  ศักยภาพของชุมชนที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การจัดการป่าชุมชน และ
ขยายพันธุ์พืชให้คงอยู่ 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้มีเกิดความรักและหวงแหนป่าในพ้ืนที่ต าบลค าพอุง ให้คงอยู่และยั่งยืนต่อไป 
  
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

เห็ดเป็นทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศ ท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย 
มีความสัมพันธ์ร่วมกับสิ่งที่มีชีวิตชนิดอื่นๆ หากขาดสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้แล้วจะส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากปกติ ส่งผลให้ความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตกลุ่มอ่ืน ๆ อยู่ในภาวะไม่สมดุล
ได้ (บารมี, 2553)  เห็ดจัดเป็นราที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มย่อยที่เรียกว่า Agaricales เห็ด
และราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรรา (Fungi Kingdom) เป็นกลุ่มเส้นใย (mycelium) ที่มี
โครงสร้างขนาดใหญ่ เรียกว่าดอกเห็ด มองเห็นด้วยตาเปล่า (เกษม , 2537) เห็ดและรามีชีวิตอยู่ได้ไม่



นานก็ตาย แต่เส้นใยของ เห็ดที่เจริญอยู่ในดิน เศษซากพืช ซากสัตว์ หรือในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 
เช่นพืชและแมลงสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน เป็นปีหรือหลายปี และสามารถสร้างดอกเห็ดดอกใหม่ได้อีก
เมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (อนงค์ และคณะ , 2551) ปัจจุบันเห็ดได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั่ว
โลกโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอเมริกาเหนือเห็ดยังจัดเป็นอาหารส าคัญ ของมนุษย์ เนื่องจาก
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของสารอาหารจ าพวกโปรตีน ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในอดีตนั้นมนุษย์ได้น าเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาประกอบอาหารเพื่อ
บริโภคเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมนุษย์เพ่ิมจ านวนมากขึ้นส่งผลต่อการการขยายพื้นที่ทางการเกษตร การท า
อุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนท าให้พื้นที่ป่า ธรรมชาติที่เป็นแหล่งของเห็ดลดลงจึงส่งผลให้
ปริมาณ เห็ดเริ่มลดลงและหายากยิ่งขึ้น ย่อมเป็น สิ่งบ่งชี้ถึงความหลากหลายของชนิ ดเห็ดที่อาจจะลดลง 
ตามไปด้วยเช่นกัน (สุมาลี พิชญางกูล , 2541)  นอกจากจะสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย
ชนิด นิยมรับประทานทั้งแบบเห็ดสด หรือตากแห้ง ความนิยมในการบริโภคเห็ดมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
รูปแบบและรสชาติของเห็ดแต่ละชนิด และนิยมน าเห็ดมารับประทานเป็นอาหารมั งสวิรัติแทนเนื้อสัตว์
กันมากขึ้น และมีงานวิจัยที่ยืนยันว่า เห็ดหลายชนิดมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมี โปรตีน
สูงใช้ทดแทนโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ เห็ดส่วนใหญ่ มีแคลอรีต่ า ไขมันต่ า ปราศจากคลอเลสเตอรอล มี
ธาตุโปแตสเซียมสูง นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์ทางยา และต่อสุขภาพ มากมาย มีสรรรพคุณเป็นยา
อายุวัฒนะ เช่น มีฤทธิชยับยั้งเนื้องอกหรือมะเร็ง ควบคุมความดันเลือด และมีสารออกฤทธิช ทางชีวภาพ
อื่น ๆ เช่น ฤทธิชต้านเนื ้องอก ฤทธิชเสริมภูมิคุ้มกัน ชะลอความแก่ชรา ส่งเสริมการท างานของระบบ
สืบพันธุ์ ป้องกัน และยับยั้งมะเร็ง  บ าบัดเบาหวาน ป้องกันโรคอ้วน ด้านเสริมความงาม บ ารุงผิวหน้า 
และผิวพรรณ (รักฤดี, 2555)  

บริเวณป่าค าหล่ม ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนที่ป่าที่ใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน มีความหลากหลายชนิดของเห็ดป่า ทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ แต่ยังไม่ได้มีการศึกษา การจ าแนก
ชนิดของเห็ด ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดที่ถูกต้อง ไว้แต่อย่างใด เหตุ
นี้คณะผู้วิจัยจึงได้เข้าไปด าเนินการส ารวจศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงจ านวนชนิด ถูกต้องลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา  ดังนั้น การส ารวจ ศึกษา เก็บรวบรวม และจ าแนกเห็ดครั้งนี้    เพ่ือเป็นการน าเสนอ
ชนิดของเห็ด รวบรวมหลักฐานการทราบถึงชนิดของเห็ด และปริมาณของเห็ด การใช้ประโยชน์ของเห็ด
ที่ได้ส ารวจพบ ให้คนในชุมชนได้รู้จักเห็ดมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเห็ดบางชนิดอาจจะใกล้สูญหาย 
และพบได้น้อยลง (สมชัย, 2551) ข้อมูลทางวิชาการให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้ใน การวิจัยและพัฒนาต่อ  การส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนัก ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
เห็ดในสภาพธรรมชาติ อันจะส่งผลให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และ สร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชนตลอดไป 

   
ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 



รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดเห็ด ลักษณะทางสัณฐานและการใช้ประโยชน์
จากเห็ด แล้วน าผลการวิจัยเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รับรู้เกิดความภาคภูมิใจในทุนทางธรรมชาติและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับเห็ดที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานและถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลานให้คงอยู่
สืบไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลเพ่ือการส ารวจจากข้อมูลมือสอง  
2. ชี้แจงร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา 
3. ส ารวจพ้ืนที่ตามแผน  โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และ

นักศึกษา 
4. จัดท าเส้นทางการเดินป่าเพ่ือศึกษาชนิดของเห็ด 
5. จัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของเห็ด โดยการกรอกข้อมูลจากแบบฟอร์มการจัดท า QR 

Code และการตรวจทานข้อมูลที่ถูกต้องของเห็ดรา 
6.การจัดท ารูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ 
7. การจัดเวทีเพ่ือคืนข้อมูล ให้กับชาวบ้าน  ชุมชน และโรงเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
เชิงพื้นที่  ป่าค าหล่ม ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้น าชุมชน ชาวบ้านต าบลค าพอุง นักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาในเขตต าบลค าพอุง คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
2.ท าให้ทราบถึงลักษณะนิเวศวิทยา ข้อมูลชนิดเห็ดเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน การ

ถ่ายทอดความรู้  ศักยภาพของชุมชนที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การจัดการป่าชุมชน  
3. ชุมชนได้เกิดจิตส านึกให้รักและหวงแหนป่าในพ้ืนที่ป่าค าหล่ม ต าบลค าพอุง ให้คงอยู่และยั่งยืน

ต่อไป 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน การจัดการป่าชุมชน  การอนุรักษ์ การใช้พืชสมุนไพร อาหารใน
ชีวิตประจ าวัน 
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  เทศบาลต าบลต าบลค าพอุง โรงเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาในเขตให้บริการต าบลค าพอุง ชุมชนต าบลค าพอุง คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
 
ค าส าคัญ 
(ไทย) เห็ด เห็ดพิษ ป่าค าหล่ม  ศักยภาพ การน าไปใช้ประโยชน์  
(อังกฤษ)  mushroom poison,Pa  Kumlum,Potential ,Utilization  
 
สถานที่ท าวิจัย  

ป่าค าหล่ม ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลค าพอุง โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา ในเขตต าบลต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 
การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 

ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลนักวิจัย 
คณะผู้วิจัย 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่งในโครงการ สัดส่วนการมีส่วนร่วม เวลาที่ท าวิจัย 



(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

นางสาวอณิสณี  แทนอาษา หัวหน้า   

    

    

 
แผนการด าเนนิงานวิจัย 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาข้อมูลเพ่ือการส ารวจจาก
ข้อมูลมือสอง  

             

2. ชี้แจงร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน 
ตัวแทนชาวบ้าน นักเรียน 
นักศึกษา 

             

3. ส ารวจพื้นที่ตามแผน  โดยการ
มีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้
ร่วมวิจัย ผู้ชว่ยนักวิจัย และ
นักศึกษา 

             

4. จัดท าเส้นทางการเดินป่า              

5. จัดท าระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
กรอกข้อมูลจากแบบฟอร์ม          
การจัดท า QR Code และการ
ตรวจทานข้อมูลที่ถูกต้องของ
สิ่งมีชีวิต 

             

6.การจัดท ารูปเล่มเพ่ือเผยแพร่              

7. การจัดเวทีเพ่ือคืนข้อมูล ให้กับ
ชาวบ้าน  ชุมชน และโรงเรียน 

             

 
งบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย 

รายการ งบประมาณท่ีเสนอ (บาท) 
ปีที่ 1 



1.  งบบุคลากร : ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูล จ านวน 2 ท่านๆ 
ละ 2,500 บาท (2X2,500=5,000) 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 ท่านๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท จ านวน 3 ครั้ง(6X1X600X3=10,800) 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 

15,800 

2.  งบด าเนินงาน 
2.1 หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างเหมาการจัดประชุมทีมวิจัย เตรียมแผนงาน ติดตามงาน 
และสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้งๆ 5,000 บาท (2X5,000=
10,000) 
2.ค่าจ้างเหมาจัดท าสมุดคู่มือการเรียนรู้เส้นทางศึกษาชนิดเห็ด 
จ านวน 100 เล่มๆ ละ 200 บาท (100X200=20,000 บาท) 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าแบบสอบถามเพ่ือการใช้ประโยชน์ จ านวน 200 
ชุดๆ 30 บาท (200X30=6,000 บาท) 
4. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 200 ชุดๆ 
ละ 30 บาท (200X30=6,000 บาท) 
5. ค่าจ้างเหมาจัดประชุมชี้แจงโครงการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) จ านวน 
2 ครั้งๆ ละ 200 คนๆ 120 บาท (2X200X120=48,000) 
6. ค่าจ้างเหมาจัดโครงการส ารวจทรัพยากร (อาหาร/เครื่องดื่ม) 
จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 50 คนๆ 120 บาท (3X50X120=18,000) 
7. ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จ านวน 30,000 บาท 
8. ค่าลงทะเบียน/จัดท าบทความวิจัย/ที่พัก/ค่าเดินทางในการ
น า เสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  1  ครั้ งๆ  10 ,000 บาท 
(1X10,000=10,000) 
9. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุมและท าวิจัย จ านวน 11 ,300 
บาท 

159,300 

2.2 งบด าเนินการ : ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ให้หมายรวมถึงค่าสาธารณูปโภคด้วย) 
ร้อยละ 10% 

20,000 

ค. หมวดค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 4,900 บาท 

4,900 



รวมงบประมาณที่เสนอ 200,000 
 
ผลผลิต (Output)  
 1. ได้เส้นทางศึกษาเห็ดของป่าค าหล่ม 
 2. ไดร้ะบบฐานข้อมูลนิเวศวิทยาของเห็ดป่า และชนิดพรรณพืชและสัตว์  
 3. ได้ทราบศักยภาพของชุมชนเพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน 
 4. ได้แอพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาป่าค าหล่มอย่างรอบด้าน  
 
ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ได้ระบบฐานข้อมูลของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์  
 2. ได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
 3. ได้เผยแพร่ข้อมูลทาง website 
 
ระดับความส าเร็จของงาน  Goal Result 
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 1. ได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
 2. ได้ระบบฐานข้อมูลของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ 
 3. ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
 4. ได้เผยแพร่ข้อมูลทาง website 

 
 



แบบเสนอขออนุมัติโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หน้า 1 
 

  
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการการส ารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
 

๑.  ลักษณะโครงการ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องประเภท และวิธีด าเนินการ) 
๑.๑  ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่ 
๑.๒  วธิีด าเนินการ  ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน........................................... 

 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  
 

๓.  ความสอดคล้องของโครงการ 
๓.๑  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ ผลิตบณัฑิตด้าน    
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ สุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เปิดหลักสตูรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินท่ี
หลากหลายและทันสมัย 

 เป้าประสงค์ที ่๒ วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การใช้ประโยชน์   
เชิงพาณิชย์ 

 กลยุทธ์ที ่๔ สนับสนุนงานวิจัยท่ีน าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ บริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ถ่ายทอดความรู้ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ

 เป้าประสงค์ที ่๔ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

  กลยุทธ์ที ่๖ จัดตั้งศูนย์ศลิปวฒันธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 

 กลยุทธ์ที่ ๗ จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตครมูคีุณภาพตาม  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ครุศาสตร์ใหไ้ด้รบัการรับรองจากคุรุ
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สภา  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายการผลิตครู

ของประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการผลิตบณัฑิตครูทีม่ีคุณภาพและ

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ เป้าประสงค์ที ่๒ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ กลยุทธ์ที่ ๓ แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการผลิต
นวัตกรรม (ครูของครู)  ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรยีน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 เป้าประสงค์ที ่๓ มหาวิทยาลยัเป็นต้นแบบ
ในการผลติพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๖ วิจัยพัฒนา  และเผยแพร่ รูปแบบการผลติครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตมีคณุลักษณะ
ตามมาตรฐานชาติและสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

  เป้าประสงค์ที ่๒ อาจารย์และบุคคลากร
ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีต าแหน่งทาง
วิชาการและคณุวุฒิสูงขึ้น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ หลักสูตรไดร้ับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการ ศึกษาให้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีมาก 

 เป้าประสงค์ที ่๔ แหล่งเรียนรูม้ีความ
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ที ่๕ สนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที

 กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจยัให้มี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
น ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ
สถาบัน 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้มหาวทิยาลัยมี
ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศูนย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพและทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนนุนักศึกษาและบุคคลากรใหเ้ข้าถึงระบบข้อมลูและ

สารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมลูและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการพระราชด าริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มีงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบ
สารสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการ 

 เป้าประสงค์ที ่ ๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี    
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที ่๓ เพื่อให้การบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจรติ ยุติธรรม มี
ความรักความสามคัค ี

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุ
และการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และ ตรวจสอบ 
 กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลยั 

 เป้าประสงค์ที ่๔ เพื่อให้การบริหารงาน

บุคคลมีคณุภาพและศักยภาพ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๑ จดัสวสัดิการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งใน

และต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ที ่๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี

ระบบจัดการวิสาหกิจและทรัพยส์นิของ

หาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได ้

 กลยุทธ์ที่ ๑๔ ด าเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ จดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเ้กิดรายได ้
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมและพฒันานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์  การจดสิทธิบัตรที่

จะน าไปสู่ รายได้ของ มหาวิทยาลยั 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
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 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้สถาบนัเป็น 
องค์กรแห่งการเรยีนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยั 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการสภาพภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว    

(UI Green Metric World University Ranking ) 

 
 ๓.๒  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ 

 นโยบายจาก.................................................................................................................................................... 

√ ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ
ประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืช
พรรณขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙ การด าเนินงาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ 
ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  และในแผนแม่บทนั้น มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้การน้อมน า  พระราช
กระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม 
และตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือการตระหนักถึงการรัก
ทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ภายใต้กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ชีวภาพ และ
กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.๒ สร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร และให้ความรู้ขั้นตอนการสมัคร

งานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
๕.๓ ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าและเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๕.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตาม

พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
๖.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

วันที่  ๒  ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่  ๒  มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

๗.  สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 
๘.  กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ๑.๑ ประชุมวางแผน 
๑.๒ มอบหมายภารกิจในการเตรยีมโครงการ 
๑.๓ จัดเตรียมโครงการ 
๑.๔ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 

 

 

          

๒ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ             
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๒.๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
๒.๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานโครงการงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- สร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
- ให้ความรู้ขั้นตอนการสมัครงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
- ให้ความรู้ในการจัดท าและเก็บข้อมูลงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๓ รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

            

๔ จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ต่อไป 

            

 
๙.  งบประมาณ 

จากงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.ปช.  
แผนงานพ้ืนฐานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ผลผลิตที่ ๕ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จ านวนเงินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
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หมวดค่าใช้สอย 
๑. ค่าอาหารกลางวัน (๑๐๐ คน x ๘๐ บาท x ๕ วัน) 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕ วัน) 
๓. ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม (๑๐๐ เล่ม x ๕๐ x ๕ วัน ) 
๔. ค่าจ้างท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน (๒๐ เล่ม x ๒๐๐ บาท) 
๕. ค่าเดินทางไปราชการ 

หมวดค่าวัสดุ 
    ๑. วัสดุด าเนินงาน 
    ๒. วัสดุส านักงาน 
    ๓. น้ ามันเชื้อเพลิง  

 
๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ 
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. จ านวนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖๐  
๒ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

๖๐ 
 
 

        ลงชื่อ  ผู้แสนอโครงการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

                                                ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 



 

 
 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------ 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
กรอบวิจัย  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีจากมันป่าและกลอยในพื้นที่ป่าดงแม่
เผดเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  

ชื่อแผนงานวิจัย...(ใส่ชื่อแผนงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผน
งานวิจัย) 

ส่วน ก: องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย(กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบ ทั้ง “ฝ่าย

ไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ  
หัวหน้าโครงการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 

  หน่วยงาน:  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 3112 00150 40 8 

0902843888      อีเมลล์ stchanyarin@gmail.com 

ปริมาณงานร้อยละ 50 เก็บข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย อาจารย์สุธิรา ขุมกระโทก 

เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 300 700093 968 

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารวิจัยและปฏิบัติการ ชั้น 2 ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150, 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 

โทรสาร 043-754407 อีเมลล์ suttira.k@msu.ac.th  

ปริมาณงานร้อยละ 50 เก็บข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
1.3 หน่วยงานหลัก สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นี้ ตอ้งด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา ๓ ปี 
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1.4 หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

2.  ประเภทการวิจัย  
 งานวิจัยพื้นฐาน, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 

 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)...................................................................................................................  
 
5.  ค าส าคัญ (keyword) ของการวิจัย  

มันปุา , กลอย , สารพฤกษเคมี, ดงแม่เผด ,ร้อยเอ็ด 
 

6.  ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 
 ดงแม่เผด (แม่เปรต) ดงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ อ าเภอโพนทอง อ าเภอ

โพธิ์ชัย หนองพอกและเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอร่องค า อ าเภอกมลาไสย อ าเภอดอนจาน อ าเภอนามน 
อ าเภอสมเด็จ อ าเภอห้วยผึ้ง และอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในหลักฐานบันทึกการเดินทางของกลุ่ม
คนจากเมืองหนองบัวล าภู เพ่ือมาตั้งเมืองเลิงนกทาและยโสธร ระบุเอาไว้ว่าเป็นปุาดงที่อุดมสมบูรณ์  มีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ และมีอาถรรพ์สารพัด แต่ถึงแม้จะอาถรรพ์จนได้ชื่อว่าแม่เผด ปุาดงแม่เผด ที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลค า
พอุงนั้น ตั้งอยู่ในทิศเหนือ เป็นเขตภูเขาที่ทอดตัวของเทือกเขาภูพานรอยต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ พบจ านวนพืช
ที่มีความหลากหลายทั้งพืชสมุนไพร พืชหัวและพืชกลุ่มไม้ดอก แต่ปัจจุบันมีการเข้าไปถือยึดครองของประชาชน
ทั่วไปเพ่ือปลูกพืชหลากหลายชนิดเ ช่น มันส าปะหลัง และอ้อย เป็นต้น  

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการบริโภคพืชหัวให้แปูงของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร กูย และลาว ในจังหวัดสุรินทร์ 
และศึกษาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากพืชหัว  โดยศึกษาจากมันที่อยู่ในวงศ์ 
Dioscoreaceae ซึ่งมีหัวอยู่ใต้ดิน เช่น กลอย มันเลือด มันเสา มันสาก มันแซง และมันเทียน เป็นต้น พืชหัว
พ้ืนบ้านที่อยู่ในวงศ์ Araceae คือ บุก เผือก และกระดาด รวมทั้งพวกที่เป็นเหง้าใต้ดิน เช่น สาคู และ
พุทธรักษา จากการศึกษาพบว่าพืชหัวพ้ืนบ้านสามารถน ามาท าอาหารได้ทั้งคาว หวาน โดยการนึ่ง ต้ม ย่าง 
และเผา แล้วลอกเปลือกจิ้มกับน้ าตาลทรายหรือรับประทานเปล่า พืชบางชนิด เช่น กลอย จะรับประทานโดย
ไม่ก าจัดพิษออกก่อนไม่ได้ วิธีก าจัดพิษออกจากพืชดังกล่าวถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถือปฏิบัติมาจนถึง
ปัจจุบัน ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการรับประทานพืชหัวพ้ืนบ้านให้ปลอดภัยจึงควรที่จะได้รับการ
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อนุรักษ์ไว้ รวมทั้งวิธีการน าพืชหัวพ้ืนบ้านมาท าเป็นอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท าให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและ
ด ารงพันธุ์พืชให้คงอยู่ต่อไปได้จากการส ารวจพบว่าในปุาประเทศไทยพบกลอยมากกว่า 32 ชนิด พ้ืนที่พบมาก
อยู่ในปุาภาคเหนือแต่กลอยที่สามารถน ามาบริโภคได้จะมีอยู่ประมาณ 3 ชนิดเท่านั้นคือ “กลอยเหลือง” 
(กลอยไข่หรือกลอยข้าวเหนียว) เป็นกลอยที่มีเนื้อสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองเข้ม เมื่อน ามาแปรรูปจะได้เนื้อ
กลอยที่มีความเหนียวนุ่มและหอม รสชาติอร่อยที่สุด “กลอยขาว” จัดเป็นกลอยที่มีเนื้อสีขาวนวลมีขายใน
ท้องตลาดมากที่สุดและ “กลอยจืด” เป็นกลอยชนิดสุดท้ายที่บริโภคได้แต่ปัจจุบันหาได้ยาก ในภาพรวมของ
คุณประโยชน์ของกลอยพบว่าในเนื้อกลอยจะมีสาร “ทริปโตเฟน” (Tryptophan) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวที่พบ
อยู่ในข้าวเหนียวแต่มีปริมาณมากกว่า สารชนิดนี้เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะมีส่วนช่วยให้อารมณ์ดี ลดอาการ
ซึมเศร้าและคลายความเครียดได้ น้ าคั้นจากหัวกลอยสดน าไปฉีดปูองกันและก าจัดศัตรูพืชบางชนิดได้ ปัจจุบัน 
เริ่มมีเกษตรกรประยุกต์น าหัวกลอยสดมาฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ และน าไปฆ่าหอยเชอรี่ในนาข้าวได้ นอกจากนั้นยัง
มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ปัจจุบันปริมาณกลอยที่พบในปุาลดน้อยลงมาก เนื่องจากชาวบ้านจะขุดจากปุามา
ขายโดยไม่มีการปลูกทดแทน แม้แต่ในการขุดกลอยของชาวบ้านยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการเหลือส่วน
ของหัวกลอยที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้ไว้แล้วกลบดินเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นต้นและลงหัวในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจะ
ได้ขุดหัวกลอยขึ้นมาใหม่ได้อีก ส่วนใหญ่จะขุดขึ้นมาท้ังหมด  

มันปุา (wild yams) ถือได้ว่าเป็นพืชที่ให้แปูงและพลังงานแก่มนุษย์มาเป็นเวลาช้านานแล้ว เนื่องจาก
สามารถขึ้นอยู่ได้ในเกือบทุกสภาพพ้ืนที่ ทั้งในพ้ืนที่รกร้างขาดแคลนธาตุอาหาร สามารถรับประทานได้เหมือน
ข้าว หรือพืชที่ให้แปูงชนิดอื่นๆ ดังนั้นบทบาทและความส าคัญของมันปุาที่คนไทยรู้จักและน ามาใช้ประโยชน์จึง
มีอยู่น้อยมาก ทั้งๆที่คุณค่าทางอาหารและสารเคมีที่มีอยู่ในหัวมันปุาเหล่านี้มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งในรูปของ
แปูง โปรตีน น้ าตาล (ในรูปของซูโครส และกลูโคส) และวิตามินซี  

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เพ่ือหาปริมาณ และคุณสมบัติด้านพฤกษเคมีในมันปุาและกลอย เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการใช้ประโยชน์ในการเป็นสารปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค า
พอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

  
7.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  7.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 7.2 เพ่ือศึกษา ส ารวจและหาปริมาณสารพฤกษเคมีในมันปุาและกลอย ในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบล

ค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 7.3      ถ่ายทอดองค์ความรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชนหรือคนในท้องถิ่น 
 7.4 เพ่ือน าผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านการปูองกันก าจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช 
 
8.  ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ผู้มีส่วนได้เสียมี 2 ระดับ ประกอบไปด้วย 
  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย  
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   - ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครอบครัว พระ ครู ผู้รู้ ปราชญ์ 
  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคนอกพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย  
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   - สถาบันการศึกษา 
   - พัฒนาชุมชน  
 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่  
   ขอบเขตการประกอบไปด้วยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและต้นทุนเดิม และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

คือพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
9.  ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

1. ศึกษา ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลมันปุาและกลอยในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. เพ่ือศึกษา ส ารวจและหาปริมาณสารพฤกษเคมีในมันปุาและกลอย ในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด ต าบลค า
พอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
 

10.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
  ปุาไม้เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นแหล่งสนับสนุนปัจจัยการด ารงชีวิตของ

ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบผืนปุาได้เข้าไปใช้ ประโยชน์  ผลผลิตจากปุาเพ่ือใช้  บริโภคตามฤดูกาล เช่นผลไม้
ปุา เห็ด หน่อไม้  แมลงต่างๆ ฯลฯ ดังเห็นได้จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการใช้ ประโยชน์รอบพ้ืนที่ปุา 
จากพืชของคนในชุมชนที่อาศัยอ าเภอเชียงยืน จังหวดมหาสารคาม (เทียมหทัย ชูพันธุ์, 2550)   พบว่ามีการน า
พืชมาใช้ประโยชน์ 5 ลักษณะ คือพืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย และเป็นเชื้อเพลิง เป็น
เครื่องนุ่งห่ม และใช้เป็นพืชสมุนไพร พืชที่ใช้ในพิธีรกรรมความเชื่อต่างๆ รวมทั้งยังพบว่ามีการเก็บสัตว์และ
แมลงในปุาน ามาใช้เป็นอาหาร เช่น กิ้งก่า ไข่มดแดง เมื่อเหลือจากการบริโภคก็น าไปจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน  

 การที่พืชพรรณชนิดเดียวกันอยู่รวมกัน เป็นกลุ่มก้อนในสภาพธรรมชาติ โดยสามารถแยกออกได้
เป็นหน่วยอย่างชัดเจนอาจเรียกหน่วยเหล่านั้นว่า“สังคม (community)” สาเหตุเนื่องมา จากการที่พืชไม่
สามารถเคลื่อนย้ายที่ด้วยตนเองได้ และการกระจายพันธุ์ของพืชขึ้นอยู่กับความ สามารถในการกระจายพันธุ์
ของพืชแต่ละชนิด นอกจากนั้นการแพร่กระจายส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์ 
เช่น ลม และน้า พัดพาไป เกิดจากความบังเอิญที่ติดไปกับสัตว์ต่างๆ หรือเกิดจากมนุษย์น าไป สังคมเป็นกลุ่ม
ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันโดยมีความผูกพันต่อกัน และยังรวมถึงความผูกพันกันของสิ่งแวดล้อมและปัจจัย
แวดล้อม ส่วนค าว่า “ลักษณะโครงสร้าง (structural characteristics)” หมายถึงลักษณะการกระจายตัวใน
พ้ืนที่ของมวลชีวภาพ   
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กลอยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในสกุล Dioscorea L. วงศ์ Dioscoreaceae ทั่วโลกมีประมาณ 350-
400 ชนิด (Caddick et al., 2002) ลัษณะเป็นไม้เลื้อย ) มีทั้งชนิดใบเดี่ยวและใบประกอบ ใบเรียงตรงข้ามหรือ
เรียงสลับ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกมีขนาดเล็กทั้งเพศผู้และเพศเมีย  "กลอย” จัดเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามไหล่
เขาในปุาเบญจพรรณ ปุารกร้าง ปุาเต็งรังและปุาดงดิบ จากการส ารวจพบว่าในปุาประเทศไทยพบกลอย
มากกว่า 32 ชนิด พ้ืนที่พบมากอยู่ในปุาภาคเหนือแต่กลอยที่สามารถน ามาบริโภคได้จะมีอยู่ประมาณ 3 ชนิด
เท่านั้นคือ “กลอยเหลือง” (กลอยไข่หรือกลอยข้าวเหนียว) เป็นกลอยที่มีเนื้อสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองเข้ม เมื่อ
น ามาแปรรูปจะได้เนื้อกลอยที่มีความเหนียวนุ่มและหอม รสชาติอร่อยที่สุด “กลอยขาว” จัดเป็นกลอยที่มีเนื้อ
สีขาวนวลมีขายในท้องตลาดมากที่สุดและ “กลอยจืด” เป็นกลอยชนิดสุดท้ายที่บริโภคได้แต่ปัจจุบันหาได้ยาก
ชาวบ้านได้มีการน ากลอยมาใช้ประโยชน์มากมาย เนื่องจากกลอยมีสารคล้ายข้าวเหนียว กินแล้วท าให้อารมณ์ดี 
รื่นเริง ลดอาการซึมเศร้า คั้นน้ าแช่ผ้าไหมผ้าฝูายท าให้มันวาวและทนแรงดึง เข้าเครื่องยาเป็นสมุนแก้ท้องเป็น
ดาน น้ าคั้นจากกลอยพ่นขับไล่แมลงศัตรูพืชเกษตรได้ดี การก าจัดพิษหรือหักเมาท าได้โดย ฝานกลอยบางๆแล้ว
แช่น้ าเกลือ 4-5 วัน ระหว่างนี้เปลี่ยนน้ าเกลือทุกวัน จนน้ าเกลือใส ก็ใช้ได้” 

“อาหารจากกลอยต้องใช้ความพยายามในการปรุงสูง ต้องท าด้วยจิตด้วยใจ ชาวบ้านจึงนิยมน าอาหาร
จากกลอยไปถวายพระ   เพราะอุปนิสัยคนอีสานสัมพันธ์กับบุญบาป  สิ่งใดที่คิดว่าดีมีคุณค่าต่อจิตใจมักจะ
น าไปท าบุญกอ่น   

มันปุา (wild yams) ถือได้ว่าเป็นพืชที่ให้แปูงและพลังงานแก่มนุษย์มาเป็นเวลาช้านานแล้ว เนื่องจาก
สามารถขึ้นอยู่ได้ในเกือบทุกสภาพพ้ืนที่ ทั้งในพ้ืนที่รกร้างขาดแคลนธาตุอาหาร สามารถรับประทานได้เหมือน
ข้าว หรือพืชที่ให้แปูงชนิดอื่นๆ ดังนั้นบทบาทและความส าคัญของมันปุาที่คนไทยรู้จักและน ามาใช้ประโยชน์จึง
มีอยู่น้อยมาก ทั้งๆที่คุณค่าทางอาหารและสารเคมีที่มีอยู่ในหัวมันปุาเหล่านี้มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งในรูปของ
แปูง โปรตีน น้ าตาล (ในรูปของซูโครส และกลูโคส) และวิตามินซี 

 
 
 
การศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชโดยทั่ว ๆ ไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ   
1) ลักษณะในเชิงวิเคราะห์ (analytical characteristics) หมายถึง ลักษณะเฉพาะอย่างที่จะน าไปใช้

ในการวิเคราะห์สังคม และ  2)  ลักษณะในเชิงสังเคราะห์ (synthetical characteristics) หมายถึง ลักษณะที่
วัดหรือแสดงออกถึงการกระท าร่วมกันของสังคมพืชในแต่ละสังคม นอกจากนี้ทั้งสองลักษณะยังสามารถแยก
ย่อยออกได้เป็น ลักษณะในเชิงปริมาณ (quantitative characteristics) และลักษณะในเชิงคุณภาพ 
(qualitative characteristics) โดยที่ลักษณะในเชิงปริมาณนั้น หมายถึง ลักษณะที่สามารถตรวจวัดออกมาได้
เป็นตัวเลขแน่นอน เช่น การปกคลุม ความหนาแน่นของประชากร (population density) ฯลฯ ส่วนลักษณะ
ในเชิงคุณภาพ หมายถึง ลักษณะของสังคมพืชที่ไม่สามารถจะตรวจวัดออกมาเป็นค่าที่แน่นอนได้ จึงมักจะเป็น
การบรรยายถึงในลักษณะนั้น ๆ แต่ในบางครั้งสังคมพืชต่าง ๆ ที่ปรากฏต่อสายตานั้นดูเหมือนว่าไม่มี ความ
แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบลักษณะในเชิงปริมาณแล้ว จะมองเห็นความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดขึ้น ซึ่งเป็น
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การจัดตัวอย่างหมู่ไม้หรือสังคมออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่ก าหนดที่แสดงความเหมือนกันหรือสัมพันธ์กัน 
(อุทิศ, 2542) 

การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในเชิงปริมาณ 
การศึกษาสังคมพืชโดยอาศัยลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative characteristics) เป็นการน าเอา

ลักษณะทางปริมาณในรูปของตัวเลข ไปบรรยายลักษณะของสังคมพืชนั้น เช่น ความหนาแน่น ความบ่อยครั้ง
ของโอกาสที่จะพบ (frequency) ความเด่นในสังคมในรูปพ้ืนที่ปกคลุม (cover dominance) ความมากมาย
ของชนิด (อุทิศ, 2542) เพ่ือให้เห็นความส าคัญทางนิเวศวิทยา (ecological importance) ของพันธุ์ไม้แต่ละ
ชนิดในสังคม จึงรวมลักษณะเชิงปริมาณอย่างน้อยสองลักษณะของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดเข้าด้วยกันและเพ่ือให้การ
เปรียบเทียบความส าคัญของพรรณไม้ในสังคมได้ง่ายและเด่นชัดยิ่งขึ้น จึงแปลงลักษณะเชิงปริมาณเป็นค่าความ
สัมพัทธ์ (relative) เช่น ความถี่สัมพัทธ์ (relative frequency) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density) 
และความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance) ผลรวมของค่าทั้งสามนี้เรียกว่า ค่าดัชนีความส าคัญ 
(importance value index, IVI) (อุทิศ, 2542) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้แสดงถึงความส าเร็จทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้
ในการครอบครองพ้ืนที่นั้น ๆ พรรณไม้ชนิดใดที่มีค่าดัชนีความส าคัญสูง แสดงว่าไม้ชนิดนั้นเป็นพรรณไม้เด่น
และส าคัญในพื้นที่นั้น ๆ (ดอกรัก, 2538) 

 ในปัจจุบันการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในเชิงปริมาณมักมุ่งเน้นลักษณะโครงสร้าง 2 ประการ 
ได้แก่ โครงสร้างในแนวตั้ง และโครงสร้างในแนวนอน (Hitimana et al., 2004) โครงสร้างทางด้านตั้ง
แสดงออกทางด้านความสูงของชั้นเรือนยอดที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับพ้ืนดินจนถึงชั้นเรือนยอดสูงสุด 
(Bourgeron, 1983) รวมถึงชนิดที่เป็นไม้เด่นในแต่ละชั้นเรือนยอดด้วย (Whittaker, 1975) ในปุาเขตร้อน
สามารถแบ่งชนิดที่ปรากฏตามชั้นเรือนยอดต่าง ๆ ได้แก่ emergent species, upper canopy species, 
lower canopy species และ understory species ซึ่งประกอบด้วย ไม้พุ่ม (shrub) และ ไม้ล้มลุก (herb) 
(Richards, 1981) การเพ่ิมขึ้นของโครงสร้างทางด้านตั้งคือการเจริญเติบโตด้านความสูงของไม้ในแต่ละชั้น
เรือนยอดนั่นเอง (Richards, 1981) ส่วนโครงสร้างในแนวราบ ได้แก่ ความหนาแน่นและการกระจายของ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้แต่ละต้นในสังคมซึ่งแสดงออกในรูปพ้ืนที่หน้าตัด (Davis and Johnson, 
1987) นอกจากนั้นความหนาแน่นและขนาดของต้นไม้ยังมีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางชนิด (White, 
1983) และแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม (Rosenzweig, 1995) อย่างไรก็ตามความหนาแน่นยังมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การกระจาย การมีชีวิต และการสืบต่อพันธุ์ ของพืชในเขตร้อน การเพ่ิมขึ้นของ
โครงสร้างในแนวราบคือการเพ่ิมจ านวนและความโตของต้นไม้แต่ละต้นในสังคม (Clark and Clark, 1984) 
โดยปกติความหนาแน่นจะเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของต้นไม้ (Condit et al., 1994) 
กล่าวคือ ความหนาแน่นจะลดลงเมื่อขนาดพ้ืนที่หน้าตัดเพ่ิมขึ้น (Hubbel and Foster, 1990) ส่งผลให้การ
กระจายตัวตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมู่ไม้เป็นไปในรูป reversed – J shaped curve (Denslow, 
1995) รูปแบบการกระจายของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสามารถบ่งบอกถึงการถูกรบกวนและการใช้ประโยชน์
จากปุาได้และสามารถท านายถึงรูปแบบการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ (Poorter et al., 1996) เช่น การปรากฏ
ไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่น้อยแสดงถึงหมู่ไม้ดังกล่าวถูกรบกวนและมีการสืบต่อพันธุ์ที่ผิดปกติ (Davis 
and Johnson, 1987) อีกทั้งยังใช้ในการก าหนดชั้นอายุและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างหมู่ไม้ 
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นอกจากนั้นความหนาแน่น และความเด่นด้านพ้ืนที่หน้าตัด ยังสามารถบ่งบอกถึงลักษณะโครงสร้างของสังคม
พืชได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชในเชิงปริมาณจึงจัดได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธี
หนึ่งในการเปรียบเทียบลักษณะของสังคมพืช โดยสามารถเปรียบเทียบระหว่างสังคมและชนิด นอกจากนั้นยัง
สามารถหาความสัมพันธ์ของหมู่ไม้กับปัจจัยแวดล้อมได้อีกด้วย 
 

11. เอกสารอ้างอิง 
ก ร ม อุ ท ย า น  สั ต ว์ ปุ า แ ล ะ พื ช พ ร ร ณ .  2 5 5 1 .  อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ม่ จ ริ ม .  แ ห ล่ ง ที่ ม า

,http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=194&lg=1,  
คณะท างานปรับปรุงมาตรฐาน การวิเคราะห์ดิน พืช น้ า และปุ๋ยเคมี. 2536. วิธีวิเคราะห์ดิน. กรมวิชาการ

เกษตร, กรุงเทพฯ. 
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  2541.  คู่มือฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Arcview Version 3.0) ส าหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ.  

จรัณธร  บุญญานุภาพ. 2541. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุก
รุกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ง.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เทียมหทัยชูพันธุ์. 2550. ความหลากชนิดของพรรณพืชและพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของปุาโคกไร่อ าเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 26(2): 150-154. 

ดอกรัก มารอด. 2538. แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมปุาผสมผลัดใบของสถานีต้นน้ าแม่ กลอง 
จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต่อลาภ ค าโย. 2550. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจ าแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้
กฤษณาในธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิเชียร  จาฎพจน์. 2542.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) . 
แหล่งที่มา  http://www.nesdb.go.th.25 มกราคม 2547. 

สุวิทย์  อ๋องสมหวัง. 2542.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านปุาไม้. ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากร
ปุาไม ้ส านักวิชาการปุาไม้ กรมปุาไม้, กรุงเทพฯ. 

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  12.1 สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 12.2 เพ่ือศึกษา ส ารวจและหาปริมาณสารพฤกษเคมีในมันปุาและกลอย ในพ้ืนที่ปุาดงแม่เผด 

ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 12.3 เพ่ือน าผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านการปูองกันก าจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช 
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 12.4 สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน/ท้องถิ่น รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย 

 12.5 เกิดการเพ่ิมคุณค่าและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์ สืบสานต่อยอดภูมิ
ปัญญาและเกิดการกระจายรายได้ในชุมชุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน 

 12.6 เกิดนักวิจัยชุมชนท างานวิจัยในชุมชนท้องถิ่นทั้งงานวิจัยในชุมชนและนักวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย  

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 13.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร นักเรียน 

นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในการน ามันปุาและกลอยไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  
 13.2       เอกสาร/       ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทางด้านการปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักการแนวทางการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของ Corey Ford 

ในการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาโดยชุมชนในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การร่วมมือกับผู้ใช้ ทางคณะผู้ด าเนินโครงการได้มีการเปิดเวที เพ่ือชี้แจงความรู้ ความ
เข้าใจร่วมกับชุมชน ถึงศักยภาพของพ้ืนที่ของชุมชน หลักการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพืช
สมุนไพรที่มีมูลค่า และแนวทางในการด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงแนวทางและการบริหารจัดการการอนุรักษ์โดยชุมชน และรับฟังข้อมูล ชุดประสบการณ์
ของชุมชุน เพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ซึ่งในขั้นต้นหลังจากร่วม ชวนคิด ชวนคุย วิเคราะห์
ร่วมกันพบว่าชุมชนยังไม่ทราบถึงต้นทุนของชุมชนของตนเองมากเท่าที่ควร แต่อย่างก็ตามชุมชนมีศักยภาพเชิง
พ้ืนที่สูงและสามารถพัฒนาสู่การอนุรักษ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนได้  

ขั้นตอนที่ 2 การยอมรับ จากการเปิดเวทีได้แนวทางการด าเนินการในชุมชนด้านองค์ความรู้การ
ส ารวจและการน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งชุมชนมีความต้องการและยอมรับในหลักการด าเนินการร่วมกันเพ่ือที่
ชุมชนจะได้สามารถอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีมูลค่าต่อไป และทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกัน
ที่จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันจากการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่มีมุลค่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 3 ความเข้าอกเข้าใจ  เมื่อได้รับทราบข้อมูลจากชุมชนและชุมชนมีความต้องการในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีมูลค่า จึงได้มีการลงพ้ืนที่ชุมชนร่วมกับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการท าชุดข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเข้าใจถึงปัญหาในการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการการอนุรักษ์ ทั้ง
การปลูก ขยายพันธุ์และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของมันป่าและกลอย จ า ก
ขั้นตอนที่ 1 – 4 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับชุมชน ออกเป็น 3 มิติหลักๆ ดังนี้  

 
 มิติด้านเศรษฐกิจ   
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- ขาดองค์ความรู้ในด้านการขยายพันธุ์ การอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม  
 มิติด้านสังคม/วัฒนธรรม 
 - เกิดความขัดแย้งในชุมชนและเกิดตวามเลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ   
 มิติด้านสิ่งแวดล้อม  
 - ระบบนิเวศน์เกิดการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  
 - ปัญหามลพิษ ทั้งด้านขยะในชุมชน  
 ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น สามารถสังเคราะห์สู่กิจกรรมย่อย

ภายในโครงการทั้งสิ้น ดังนี้  

1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมันป่าและกลอย 
2 การศึกษาปริมาณสารพฤษเคมีในมันป่าและกลอย  
 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 ระยะเวลาโครงการวิจัย 1 ปี 

กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 
      

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
2. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่       
3. โครงการจัดเวทีเพ่ือชี้แจงความรู้ ความเข้าใจร่วมกับ

ชุมชน ถึงศักยภาพของพ้ืนที่ของชุมชน หลักการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

      

4. การส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของ
มันปุาและกลอย จากชุมชนในบริเวณท่ีปุาที่ท าการศึกษา 

      

5.การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมันปุาและ
กลอย 

      

6.การศึกษาปริมาณสารพฤษเคมีในมันปุาและกลอย        

7. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย       
8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเปูาหมาย       
9. เผยแพร่ผลการศึกษาและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์       

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- ข้อมูลการส ารวจข้อมูลการใช้ - ฐานข้อมูลมันปุาและ -ชุมชน เกิ ดคว ามรู้ 1 ปี 300,000 
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของมัน
ปุาและกลอยจากชุมชนในบริเวณ
ที่ปุาที่ท าการศึกษา 
- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
มันปุาและกลอย 
- ปริมาณสารพฤษเคมีในมันปุา
และกลอย 
-                         
                           
จากงานวิจัย                 
ต่อได้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
-                            
                  ะโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น การ
ท่องเที่ยว หรือ ยา เป็นต้น 

กลอยบริเวณท่ีปุาที่
ท าการศึกษา 
- ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของมันปุาและ
กลอย 
- ปริมาณสารพฤษเคมี
ในมันปุาและกลอย 
- ชุมชนเกิดความรู้และ
เข้าใจเรื่องของการ
อนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในทรัพยากรในท้องถิ่น
ของเอง ร้อยละ 100  

และเข้าใจเรื่องของ
การใช้ประโยชน์จาก
ส่วนต่างๆ ของมันปุา
แล ะก ล อย ใ นก า ร
ปูองกันก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

บาท 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- เอกสารการเผยแพร่/คู่มือ
เทคนิคการใช้ประโยชน์จากส่วน
ต่างๆ ของมันปุาและกลอยใน
การปูองกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช 
- คนในชุมชนมีความรู้ และเข้าใจ
ถึ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ใ น
ท้องถิ่นของตน และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

1ข้อมูลมันปุาและ
กลอยบริเวณท่ีปุาที่
ท าการศึกษา 
- ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของ
มันปุาและกลอย 
- ปริมาณสารพฤษ
เคมีในมันปุาและ
กลอย 
2. คู่มือการน าไปใช้
ประโยชน์มันปุา
และกลอย สามารถ

คนในชุมชน 
นักเรียน 
นักศึกษา รวมถึง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ 
เข้าใจ เกิดความ
รัก และหวง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรและใช้
ทรัพยากรใน

1 ปี 300,000 บาท 
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เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์กับ
คนในชุมชน 
นักเรียน นักศึกษา 
และหน่วยงาน
ราชการ  

ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่ 
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีอุปกรณ์ในการท างานวิจัย

ทางด้านการส ารวจ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านพืชเป็นอย่างดี  
2. เครือข่ายชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

รายการ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

1. งบด าเนินการ: ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างเหมาการจัดประชุมทีมวิจัย เตรียมแผนงาน ติดตามงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้งๆ 5,000 บาท (2X5,000=10,000) 

10,000 

ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง 50,000 

ค่าจ้างเหมาจัดการส ารวจ (อาหาร/เครื่องดื่ม) จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 50 
คนๆ 120 บาท (3X50X120=18,000) 

18,000 

ค่าจ้างเหมาการวิเคราะห์สารพฤกษเคมี 87,000 

ค่าจ้างเหมาจัดท าสมุดคู่มือการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ จ านวน 100 เล่มๆ 
ละ 500 บาท (100X500=50,000 บาท) 

50,000 

ค่าจ้างเหมาจัดประชุมชี้แจงโครงการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) จ านวน 2 ครั้งๆ 
ละ 200 คนๆ 120 บาท (2X200X120=48,000) 

48,000 

ค่าลงทะเบียน/จัดท าบทความวิจัย/ที่พัก/ค่าเดินทางในการน าเสนอ 10,000 
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ผลงานวิชาการระดับชาติ 1 ครั้งๆ 10,000 บาท (1X10,000=10,000) 

2. งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน 3,000 

3. งบด าเนินการ : ค่าธรรมเนียมวิจัย  

ค่าธรรมเนียมวิจัยมหาวิทยาลัย 30,000 

รวม (บาท) 300,000 

 
20. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนนิงาน 

 ผลผลิตที่จะได้รับภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัยนี้ คือ สามารถทราบชนิดและปริมาณสารพฤกษ
เคมีในมันปุาและกลอยในพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งได้วิธีการน าไปใช้ประโยชน์ในการปูองกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช และนอกจากนี้ยังสามารถสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้อีก
ด้วย  

 นอกจากนีข้้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จาก
ส่วนต่างๆ ของมันปุาและกลอยในการปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปยังเกษตรกร สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานทางด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้กับผู้
ที่สนใจต่อไปในอนาคต และเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ระดับความส าเร็จของงาน G (Goal results) 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 

22. ค าชี้แจงอ่ืนๆ 
 ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญทางด้านพืชสมุนไพร  
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 

(ลงชื่อ)     
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญัญรินทร์ สมพร) 

    หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.. 2563 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร    
(ภาษาอังกฤษ) :        Chanyarin Somporn 
ต าแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด:  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
หมายเลขบัตรประชาชน 3 3112 00150 40 8 
สถานที่ติดต่อ:  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
         ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45100 
หมายเลขโทรศัพท์: 0902843888   โทรสาร: 043 556009 
Email: stchanyarin@gmail.com 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน) 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน) 2538  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย  
 
งานวิจัยท่ีรับผิดชอบ  

 1 ผู้ร่วมโครงการ: องค์ประกอบของโพลีฟีนอล และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในพืชน้ าส าหรับ
บริโภค ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
(ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ ) 

2 หัวหน้าโครงการ: การปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็มในพ้ืนที่อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มี
ประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยาได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ ) 

3 หัวหน้าโครงการ: การส ารวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว ได้รับทุนสนับสนุนจากงบส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฎร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ) 

4 หัวหน้าโครงการ: การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
การจ าแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในปุาวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนจากงบ
ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) ประจ าปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด                       
(ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ )  
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5 หัวหน้าโครงการ: ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดท าระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้นของไม้ต้นใน
พ้ืนที่ปุาวัฒนธรรมปุาทุ่งปะ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : แล้วเสร็จ ) 

6 หัวหน้าโครงการ: ระบบการผลิตผักพ้ืนบ้านในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตเชิง
พานิชย์ในพ้ืนที่บ้านมะหรี่ ต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : เสร็จแล้ว) 

7. ผู้ร่วมวิจัย : การศึกษาการศึกษาแนวทางเพ่ิมศักยภาพผลผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างยั่งยืน
ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
(ระยะเวลา 1 ปี : เสร็จแล้ว) 

8 หัวหน้าโครงการ: การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนา
ตามภูมิปัญญาอีสาน ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด (ระยะเวลา 1 ปี : เสร็จแล้ว) 
 
ผลงานตีพิมพ์:  

   Somporn. C., Kamtuo A., Theerakulpisut P., Siriamornpun, S. Effect of shading on 
yield, chlorogenic acids and antioxidant properties of coffee bean. In 3rd Conference of 
Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium CHE-
USDC Congress, Thailand.  

Somporn C, Kamtuo A, Theerakulpisut P and Siriamornpun S, Effects of roasting 
degree on radical scavenging activity, phenolics and volatile compounds of Arabica coffee 
beans (Coffea arabica L. cv. Catimor). Int J Food Sci Technol 

Chanyarin Somporn,a Amnouy Kamtuo,a Piyada Theerakulpisutb and Sirithon 
Siriamornpun, Effect of shading on yield, sugar content, phenolic acids and antioxidant 
property of coffee beans (Coffea Arabica L. cv. Catimor) harvested from north-eastern 
Thailand,  J Sci Food Agric 2012; 92. 

Chanyarin Somporn, Preeyaporn Bangnoo, Warangkana Srichamnong.  
2016. Effects of materials used for storage on physical and chemical properties of rice. 
Journal of Agricultural Technology. Vol. 12 (6): 1113-1124. 

      ชัญญรินทร์ สมพร  ธีระ เวียงฆ้อง และอณิสณี แทนอาษา. 2559. การศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในผักติ้ว. วารสารการเกษตรราชภัฎ 15 (2) :  
17-14. 

ชัญญรินทร์ สมพร, เจนจิราพร โทบุตร และชินานาตย์ ไกรนารถ. 2561.การศึกษาความสามารถ
ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาจากใบต้นข้าวอ่อน. วารสารการเกษตรราชภัฎ 17(1) : 21 – 29 
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ผู้วิจัยคนที่ 2ผู้ร่วมวิจัย  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสุทธิรา  ขุมกระโทก 
ชือ่ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Suttira Khumgratok 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 3007 00093 96 8 
ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์  
หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
สังกัด สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  ต าบลขามเรียง   
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150  
โทรศัพท์/โทรสาร   0 4375 4322  ต่อ 1174    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 1183  9180 
  Email : vitexth@gmail.com, suttira.k@msu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีที่จบ สาขา สถาบัน  
ปริญญาโท 2543 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปริญญาตรี 2538 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานพืชดอก และพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย –  
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
1. การศึกษาทบทวนพืชสกุลไม้ตีนนก (Vitex L.) ในประเทศไทย 
2. Topography of leaves epidermis of CratoxylumBlume and Shorea Roxb.exGaertner 
3. การตรวจหาผลึกแคลเซียม ออกซาเลตในผักพ้ืนบ้าน 
4. การพัฒนาพืชผักพ้ืนบ้านเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ชุดโครงการ "การจัดการทรัพยากรอีสานโดยใช้ภูมิ

ปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนา" งบประมาณแผ่นดินปี 2545-2549 
5. การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพ้ืนที่ปุาบุ่งปุาทาม ชุดโครงการ 

“การศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนมเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืน” งบประมาณ
แผ่นดินปี 2549 

6. การศึกษาความหลากชนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้วงศ์ก่อในปุาดง
กระแสน ในชุดโครงการการศึกษาพรรณไม้วงศ์ก่อเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 254 
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7. การผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และนิเวศวิทยาพ้ืนบ้านของชุมชนเพ่ือการ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับท้องถิ่นในภาวะคุกคาม แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2550 
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียว 
ประดับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออก

อย่างยั่งยืน : การจ าแนกกระเจียวขาวด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม (Molecular markers to identify and 
differentiate white Curcuma spp. specifiable aspects ) แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปี 2553 

9. การประเมินศักยภาพของลูกผสมข้ามชนิด (F1) ระหว่างปทุมมาและกระเจียว 
ประดับเพ่ือขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ : การศึกษาความเป็นไปได้และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่

เกิดขึ้นจากการผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาละกระเจียวที่ขึ้นในปุาธรรมชาติด้วยเทคนิค ISSR แหล่งทุน: 
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554 

10. โครงการวิจัยการผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ า แหล่งทุน: งบประมาณ 
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2555 
11. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกระเจียวปุาและลูกผสม แหล่งทุน: งบประมาณ 
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2556 
 

งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
ล าดับ ผู้เขียน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ปีที่(ฉบับที่):หน้า, ปีพิมพ์ 
1.  JirapastSichaem, SuttiraKhumkratok, PongpanSiripong, Santi Tip-pyang. New 

cytotoxic apotirucallanes from the leaves of Walsuratrichostemon. Journal of Natural 
Medicines 

April 2014, Volume 68, Issue 2, pp 436-441 
2.  JirapastSichaem, ApapondJirasirichote, KrittakornSapasuntikul, 

SuttiraKhumkratok, PattaraSawasdee, Thi My Lien Do, Santi Tip-pyang. New furoquinoline 
alkaloids from the leaves of Evodia lepta.Fitoterapia2014 Jan 9;92:270-3.  

3.  SutinKaennakam, JirapastSichaem, SuttiraKhumkratok, PongpunSiripong, Santi 
Tip-pyang. A new taraxerol derivative from the roots of Microcostomentosa. Nat Prod 
Commun2013 Oct;8(10):1371-2 

4.  Khumkratok S1, Boongtiang K, Chutichudet P, Pramaul P. Geographic 
distributions and ecology of ornamental Curcuma (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand. 
Pak J Biol Sci. 2012 Oct 1;15(19):929-35. 
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5.  Sichaem, Jirapast, Ruksilp, Thanatip, Khumkratok, Suttira; et al.A new cytotoxic 
apotirucallane from the roots of Walsuratrichostemon.Phytochemistry Letters, 5: 665-667. 
2012. 

6.  Pramual, Pairot; Khumkratok, Suttira; Wongpakam, Komgrit. POPULATION 
GENETICS OF INVASIVE WEED MIMOSA PIGRA L. (MIMOSOIDEAE) IN THAILAND. PAKISTAN 
JOURNAL OF BOTANY, 43(6): 2721-2726. 2011 

7.  Ruksilp, Thanatip; Sichaem, Jirapast; Khumkratok, Suttira; et al. Anthraquinones 
and an iridoid glycoside from the roots of Morindapandunfolia. BIOCHEMICAL SYSTEMATICS 
AND ECOLOGY, 39 (4-6): 888-892. 2011 

8.  Sichaem, Jirapast; Ruksilp, Thanatip; Worawalai, Wisuttaya, Khumkratok, Suttira; 
et al.A new dimericaporphine from the roots of Artabotrysspinosus.FITOTERAPIA  82(3): 422-
425. 2011 

9.  Patcharamun, Winitra; Sichaem, Jirapast; Siripong, Pongpan, Khumkratok, 
Suttira; et al.A new dimeric resveratrol from the roots of Shorearoxburghii. FITOTERAPIA, 
82(3): 489-492. 2011 

10.  Sichaem, Jirapast; Surapinit, Serm; Siripong, Pongpun, Khumkratok, Suttira; et 
al. Two new cytotoxic isomeric indole alkaloids from the roots of Naucleaorientalis, 
FITOTERAPIA  8(7): 830-833. 2010 

11.  Tip-pyang, Santi; Limpipatwattana, Yawistha; Khumkratok, Suttira; et al.A new 
cytotoxic 1-azaanthraquinone from the stems of Goniothalamuslaoticus.FITOTERAPIA ,81(7): 
894-896. 2010 

12.  Sichaem, Jirapast; Siripong, Pongpun; Khumkratok, Suttira; et al. HEMICAL 
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โดยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ (A MOLECULAR PHYLOGENY OF MIMOSA PIGRA L. IN 
SOUTHEAST ASIA)  

 แหล่งทุน  งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 
 สถานภาพ อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญารับทุนวิจัย 
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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการให้ความรู้ในการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
 

 

๑.  ลักษณะโครงการ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องประเภท และวิธีด าเนินการ) 
๑.๑  ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่ 
๑.๒  วธิีด าเนินการ  ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน........................................... 

 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  
 

๓.  ความสอดคล้องของโครงการ 
๓.๑  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ ผลิตบณัฑิตด้าน    
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ สุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เปิดหลักสตูรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินท่ี
หลากหลายและทันสมัย 

 เป้าประสงค์ที ่๒ วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การใช้ประโยชน์   
เชิงพาณิชย์ 

 กลยุทธ์ที ่๔ สนับสนุนงานวิจัยท่ีน าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ บริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ถ่ายทอดความรู้ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ

 เป้าประสงค์ที ่๔ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

  กลยุทธ์ที ่๖ จัดตั้งศูนย์ศลิปวฒันธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 

 กลยุทธ์ที่ ๗ จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตครมูคีุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ครุศาสตร์ใหไ้ด้รบัการรับรองจากคุรุ
สภา  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายการผลิตครู
ของประเทศ 

 กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการผลิตบณัฑิตครูทีม่ีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ เป้าประสงค์ที ่๒ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ กลยุทธ์ที่ ๓ แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการผลิต
นวัตกรรม (ครูของครู)  ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรยีน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 เป้าประสงค์ที ่๓ มหาวิทยาลยัเป็นต้นแบบ
ในการผลติพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๖ วิจัยพัฒนา  และเผยแพร่ รูปแบบการผลติครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตมีคณุลักษณะ
ตามมาตรฐานชาติและสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

  เป้าประสงค์ที ่๒ อาจารย์และบุคคลากร
ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีต าแหน่งทาง
วิชาการและคณุวุฒิสูงขึ้น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ หลักสูตรไดร้ับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการ ศึกษาให้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีมาก 

 เป้าประสงค์ที ่๔ แหล่งเรียนรูม้ีความ
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ที ่๕ สนับสนุนการวิจัยและ  กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจยัให้มี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
น ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ
สถาบัน 

ประสิทธิภาพ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้มหาวทิยาลัยมี
ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศูนย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพและทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนนุนักศึกษาและบุคคลากรใหเ้ข้าถึงระบบข้อมลูและ

สารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมลูและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการพระราชด าริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มีงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบ
สารสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการ 

 เป้าประสงค์ที ่ ๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี    
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที ่๓ เพื่อให้การบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจรติ ยุติธรรม มี
ความรักความสามคัค ี

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุ
และการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และ ตรวจสอบ 
 กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลยั 

 เป้าประสงค์ที ่๔ เพื่อให้การบริหารงาน

บุคคลมีคณุภาพและศักยภาพ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๑ จดัสวสัดิการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งใน

และต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ที ่๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี

ระบบจัดการวิสาหกิจและทรัพยส์นิของ

หาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได ้

 กลยุทธ์ที่ ๑๔ ด าเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ จดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเ้กิดรายได ้
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมและพฒันานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์  การจดสิทธิบัตรที่

จะน าไปสู่ รายได้ของ มหาวิทยาลยั 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้สถาบนัเป็น 

องค์กรแห่งการเรยีนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยั 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการสภาพภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว    

(UI Green Metric World University Ranking ) 

 
 ๓.๒  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ 

 นโยบายจาก.................................................................................................................................................... 
 ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย กับ............................................................................................................ 
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ
ประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืช
พรรณขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙ การด าเนินงาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ 
ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  และในแผนแม่บทนั้น มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้การน้อมน า  พระราช
กระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง  

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม 
และตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
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สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพ่ือให้ชุมชนได้มกีารตระหนักถึงการรักทรัพยากร คือ
การรักชาติ รักแผ่นดิน ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง ภายใตก้รอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ชีวภาพ และกายภาพ โดยมี
การสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชน 

 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.๒ ให้ความรู้ขั้นตอนการสมัครงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๕.๓ ให้ความรู้ในการจัดท าและเก็บข้อมูลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๕.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้โรงเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตามพระราชด าริ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.๕ โรงเรียนมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

 
๖.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

วันที่  ๒  ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง วันที่  ๒๐  มกราคม ๒๕๖๕ 

๗.  สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 
๘.  กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ๑.๑ ประชุมวางแผน 
๑.๒ มอบหมายภารกิจในการเตรยีมโครงการ 
๑.๓ จัดเตรียมโครงการ 
๑.๔ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 

 

 

          

๒ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
๒.๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
๒.๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 
สนั บ สนุ น โ ร ง เ รี ย น สมั ค ร เ ข้ า ร่ ว มส น อ ง
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พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
- สร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
- ให้ความรู้ขั้นตอนการสมัครงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ให้ความรู้ในการจัดท าและเก็บข้อมูลงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๓ รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้น โครงการงานสนับสนุน
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

            

๔ จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ต่อไป 

            

 
๙.  งบประมาณ 

จากงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.ปช.  
แผนงานพ้ืนฐานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ผลผลิตที่ ๕ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จ านวนเงินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดค่าใช้สอย 
๑. ค่าอาหารกลางวัน (๑๐๐ คน x ๘๐ บาท x ๕ วัน) 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕ วัน) 
๓. ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม (๑๐๐ เล่ม x ๕๐ x ๕ วัน ) 
๔. ค่าจ้างท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน (๒๐ เล่ม x ๒๐๐ บาท) 

หมวดค่าวัสดุ 

 
๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
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    ๑. น้ ามันเชื้อเพลิง  ๗,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๖๐  
๒ โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖๐ 
 

        

   ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                      วันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

 

๑.  ลักษณะโครงการ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องประเภท และวิธีด าเนินการ) 
๑.๑  ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่ 
๑.๒  วธิีด าเนินการ  ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน........................................... 

 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  
 

๓.  ความสอดคล้องของโครงการ 
๓.๑  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ ผลิตบณัฑิตด้าน    
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ สุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เปิดหลักสตูรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินท่ี
หลากหลายและทันสมัย 

 เป้าประสงค์ที ่๒ วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การใช้ประโยชน์   
เชิงพาณิชย์ 

 กลยุทธ์ที ่๔ สนับสนุนงานวิจัยท่ีน าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ บริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ถ่ายทอดความรู้ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ

 เป้าประสงค์ที ่๔ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

  กลยุทธ์ที ่๖ จัดตั้งศูนย์ศลิปวฒันธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 

 กลยุทธ์ที่ ๗ จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตครมูคีุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ครุศาสตร์ใหไ้ด้รบัการรับรองจากคุรุ
สภา  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายการผลิตครู
ของประเทศ 

 กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการผลิตบณัฑิตครูทีม่ีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ เป้าประสงค์ที ่๒ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ กลยุทธ์ที่ ๓ แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการผลิต
นวัตกรรม (ครูของครู)  ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรยีน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 เป้าประสงค์ที ่๓ มหาวิทยาลยัเป็นต้นแบบ
ในการผลติพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๖ วิจัยพัฒนา  และเผยแพร่ รูปแบบการผลติครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตมีคณุลักษณะ
ตามมาตรฐานชาติและสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

  เป้าประสงค์ที ่๒ อาจารย์และบุคคลากร
ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีต าแหน่งทาง
วิชาการและคณุวุฒิสูงขึ้น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ หลักสูตรไดร้ับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการ ศึกษาให้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีมาก 

 เป้าประสงค์ที ่๔ แหล่งเรียนรูม้ีความ
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ที ่๕ สนับสนุนการวิจัยและ  กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจยัให้มี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
น ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ
สถาบัน 

ประสิทธิภาพ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้มหาวทิยาลัยมี
ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศูนย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพและทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนนุนักศึกษาและบุคคลากรใหเ้ข้าถึงระบบข้อมลูและ

สารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมลูและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการพระราชด าริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มีงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบ
สารสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการ 

 เป้าประสงค์ที ่ ๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี    
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที ่๓ เพื่อให้การบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจรติ ยุติธรรม มี
ความรักความสามคัค ี

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุ
และการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และ ตรวจสอบ 
 กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลยั 

 เป้าประสงค์ที ่๔ เพื่อให้การบริหารงาน

บุคคลมีคณุภาพและศักยภาพ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๑ จดัสวสัดิการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งใน

และต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ที ่๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี

ระบบจัดการวิสาหกิจและทรัพยส์นิของ

หาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได ้

 กลยุทธ์ที่ ๑๔ ด าเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ จดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเ้กิดรายได ้
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมและพฒันานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์  การจดสิทธิบัตรที่

จะน าไปสู่ รายได้ของ มหาวิทยาลยั 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้สถาบนัเป็น 

องค์กรแห่งการเรยีนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยั 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการสภาพภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว    

(UI Green Metric World University Ranking ) 

 
 ๓.๒  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ 

 นโยบายจาก.................................................................................................................................................... 
 ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย กับ............................................................................................................ 
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ
ประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืช
พรรณขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙ การด าเนินงาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ 
ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  และในแผนแม่บทนั้น มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้การน้อมน า  พระราช
กระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง  

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม 
และตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
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สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพ่ือให้ชุมชนได้มกีารตระหนักถึงการรักทรัพยากร คือ
การรักชาติ รักแผ่นดิน ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง ภายใตก้รอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ชีวภาพ และกายภาพ โดยมี
การสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชน 

 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.๒ ให้ความรู้ขั้นตอนการสมัครงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๕.๓ ให้ความรู้ในการจัดท าและเก็บข้อมูลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๕.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้โรงเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตามพระราชด าริ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.๕ โรงเรียนมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

 
๖.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

วันที่  ๒  ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง วันที่  ๒๐  มกราคม ๒๕๖๕ 

๗.  สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 
๘.  กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ๑.๑ ประชุมวางแผน 
๑.๒ มอบหมายภารกิจในการเตรยีมโครงการ 
๑.๓ จัดเตรียมโครงการ 
๑.๔ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 

 

 

          

๒ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
๒.๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
๒.๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 
สนั บ สนุ น โ ร ง เ รี ย น สมั ค ร เ ข้ า ร่ ว มส น อ ง
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พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
- สร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
- ให้ความรู้ขั้นตอนการสมัครงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ให้ความรู้ในการจัดท าและเก็บข้อมูลงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๓ รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้น โครงการงานสนับสนุน
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

            

๔ จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ต่อไป 

            

 
๙.  งบประมาณ 

จากงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.ปช.  
แผนงานพ้ืนฐานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ผลผลิตที่ ๕ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จ านวนเงินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดค่าใช้สอย 
๑. ค่าอาหารกลางวัน (๑๐๐ คน x ๘๐ บาท x ๕ วัน) 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕ วัน) 
๓. ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม (๑๐๐ เล่ม x ๕๐ x ๕ วัน ) 
๔. ค่าจ้างท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน (๒๐ เล่ม x ๒๐๐ บาท) 

หมวดค่าวัสดุ 

 
๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
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    ๑. น้ ามันเชื้อเพลิง  ๗,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๖๐  
๒ โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖๐ 
 

        

   ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                    วันที่  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๑.  ลักษณะโครงการ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องประเภท และวิธีด าเนินการ) 
๑.๑  ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่ 
๑.๒  วธิีด าเนินการ  ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน........................................... 

 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  
 

๓.  ความสอดคล้องของโครงการ 
๓.๑  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ ผลิตบณัฑิตด้าน    
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ สุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เปิดหลักสตูรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินท่ี
หลากหลายและทันสมัย 

 เป้าประสงค์ที ่๒ วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การใช้ประโยชน์   
เชิงพาณิชย์ 

 กลยุทธ์ที ่๔ สนับสนุนงานวิจัยท่ีน าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ บริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ถ่ายทอดความรู้ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ

 เป้าประสงค์ที ่๔ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

  กลยุทธ์ที ่๖ จัดตั้งศูนย์ศลิปวฒันธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 

 กลยุทธ์ที่ ๗ จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตครมูคีุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ครุศาสตร์ใหไ้ด้รบัการรับรองจากคุรุ
สภา  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายการผลิตครู
ของประเทศ 

 กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการผลิตบณัฑิตครูทีม่ีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ เป้าประสงค์ที ่๒ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ กลยุทธ์ที่ ๓ แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการผลิต
นวัตกรรม (ครูของครู)  ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรยีน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 เป้าประสงค์ที ่๓ มหาวิทยาลยัเป็นต้นแบบ
ในการผลติพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๖ วิจัยพัฒนา  และเผยแพร่ รูปแบบการผลติครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตมีคณุลักษณะ
ตามมาตรฐานชาติและสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

  เป้าประสงค์ที ่๒ อาจารย์และบุคคลากร
ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีต าแหน่งทาง
วิชาการและคณุวุฒิสูงขึ้น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ หลักสูตรไดร้ับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการ ศึกษาให้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีมาก 

 เป้าประสงค์ที ่๔ แหล่งเรียนรูม้ีความ
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ที ่๕ สนับสนุนการวิจัยและ  กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจยัให้มี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
น ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ
สถาบัน 

ประสิทธิภาพ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้มหาวทิยาลัยมี
ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศูนย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพและทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนนุนักศึกษาและบุคคลากรใหเ้ข้าถึงระบบข้อมลูและ

สารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมลูและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการพระราชด าริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มีงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบ
สารสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการ 

 เป้าประสงค์ที ่ ๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี    
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที ่๓ เพื่อให้การบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจรติ ยุติธรรม มี
ความรักความสามคัค ี

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุ
และการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และ ตรวจสอบ 
 กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลยั 

 เป้าประสงค์ที ่๔ เพื่อให้การบริหารงาน

บุคคลมีคณุภาพและศักยภาพ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๑ จดัสวสัดิการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งใน

และต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ที ่๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี

ระบบจัดการวิสาหกิจและทรัพยส์นิของ

หาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได ้

 กลยุทธ์ที่ ๑๔ ด าเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ จดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเ้กิดรายได ้
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมและพฒันานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์  การจดสิทธิบัตรที่

จะน าไปสู่ รายได้ของ มหาวิทยาลยั 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้สถาบนัเป็น 

องค์กรแห่งการเรยีนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยั 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการสภาพภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว    

(UI Green Metric World University Ranking ) 

 
 ๓.๒  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ 

 นโยบายจาก.................................................................................................................................................... 

√ ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ
ประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืช
พรรณขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙ การด าเนินงาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ 
ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  และในแผนแม่บทนั้น มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ภายใต้การน้อมน า  พระราช
กระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม 
และตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือการตระหนักถึงการรัก
ทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ภายใต้กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ชีวภาพ และ
กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.๒ สร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร และให้ความรู้ขั้นตอนการสมัคร

งานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
๕.๓ ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าและเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๕.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตาม

พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
๖.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

วันที่  ๒  ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่  ๒  มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

๗.  สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 
๘.  กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ๑.๑ ประชุมวางแผน 
๑.๒ มอบหมายภารกิจในการเตรยีมโครงการ 
๑.๓ จัดเตรียมโครงการ 
๑.๔ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 

 

 

          

๒ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ             
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๒.๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
๒.๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานโครงการงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- สร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
- ให้ความรู้ขั้นตอนการสมัครงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
- ให้ความรู้ในการจัดท าและเก็บข้อมูลงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๓ รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

            

๔ จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ต่อไป 

            

 
๙.  งบประมาณ 

จากงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.ปช.  
แผนงานพ้ืนฐานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ผลผลิตที่ ๕ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จ านวนเงินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
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หมวดค่าใช้สอย 
๑. ค่าอาหารกลางวัน (๑๐๐ คน x ๘๐ บาท x ๕ วัน) 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕ วัน) 
๓. ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม (๑๐๐ เล่ม x ๕๐ x ๕ วัน ) 
๔. ค่าจ้างท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน (๒๐ เล่ม x ๒๐๐ บาท) 
๕. ค่าเดินทางไปราชการ 

หมวดค่าวัสดุ 
    ๑. วัสดุด าเนินงาน 
    ๒. วัสดุส านักงาน 
    ๓. น้ ามันเชื้อเพลิง  

 
๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ 
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. จ านวนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖๐  
๒ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

๖๐ 
 
 

        ลงชื่อ ผู้แสนอโครงการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๓  

 
 

 



แบบเสนอขออนุมัติโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หน้า 1 
 

  
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ.-มรภ.ร้อยเอ็ด)  
 

 

๑.  ลักษณะโครงการ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องประเภท และวิธีด าเนินการ) 
๑.๑  ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่ 
๑.๒  วธิีด าเนินการ  ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน........................................... 

 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์      
 

๓.  ความสอดคล้องของโครงการ 
๓.๑  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ ผลิตบณัฑิตด้าน    
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ สุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เปิดหลักสตูรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินท่ี
หลากหลายและทันสมัย 

 เป้าประสงค์ที ่๒ วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การใช้ประโยชน์   
เชิงพาณิชย์ 

 กลยุทธ์ที ่๔ สนับสนุนงานวิจัยท่ีน าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ บริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ถ่ายทอดความรู้ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ

 เป้าประสงค์ที ่๔ ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

  กลยุทธ์ที ่๖ จัดตั้งศูนย์ศลิปวฒันธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 

 กลยุทธ์ที่ ๗ จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและพัฒนาครู 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตครมูคีุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ครุศาสตร์ใหไ้ด้รบัการรับรองจากคุรุ
สภา  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายการผลิตครู
ของประเทศ 

 กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการผลิตบณัฑิตครูทีม่ีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ เป้าประสงค์ที ่๒ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

✓ กลยุทธ์ที่ ๓ แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการผลิต
นวัตกรรม (ครูของครู)  ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรยีน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 เป้าประสงค์ที ่๓ มหาวิทยาลยัเป็นต้นแบบ
ในการผลติพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๖ วิจัยพัฒนา  และเผยแพร่ รูปแบบการผลติครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ บัณฑิตมีคณุลักษณะ
ตามมาตรฐานชาติและสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

  เป้าประสงค์ที ่๒ อาจารย์และบุคคลากร
ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีต าแหน่งทาง
วิชาการและคณุวุฒิสูงขึ้น 

 เป้าประสงค์ที ่๓ หลักสูตรไดร้ับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการ ศึกษาให้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับดีมาก 

 เป้าประสงค์ที ่๔ แหล่งเรียนรูม้ีความ
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ที ่๕ สนับสนุนการวิจัยและ  กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจยัให้มี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
งานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
น ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ
สถาบัน 

ประสิทธิภาพ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้มหาวทิยาลัยมี
ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศูนย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพและทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนนุนักศึกษาและบุคคลากรใหเ้ข้าถึงระบบข้อมลูและ

สารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมลูและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการพระราชด าริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มีงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบ
สารสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการ 

 เป้าประสงค์ที ่ ๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี    
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที ่๓ เพื่อให้การบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจรติ ยุติธรรม มี
ความรักความสามคัค ี

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุ
และการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และ ตรวจสอบ 
 กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลยั 

 เป้าประสงค์ที ่๔ เพื่อให้การบริหารงาน

บุคคลมีคณุภาพและศักยภาพ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๑ จดัสวสัดิการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งใน

และต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ที ่๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี

ระบบจัดการวิสาหกิจและทรัพยส์นิของ

หาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได ้

 กลยุทธ์ที่ ๑๔ ด าเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ จดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเ้กิดรายได ้
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมและพฒันานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์  การจดสิทธิบัตรที่

จะน าไปสู่ รายได้ของ มหาวิทยาลยั 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 เป้าประสงค์ที ่๑ เพื่อให้สถาบนัเป็น 

องค์กรแห่งการเรยีนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยั 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการสภาพภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว    

(UI Green Metric World University Ranking ) 

 
 ๓.๒  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ 

 นโยบายจาก.................................................................................................................................................... 
 ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย กับ............................................................................................................ 
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ
ประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืช
พรรณขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙ การด าเนินงาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ 
ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  และในแผนแม่บทนั้น มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้การน้อมน า  พระราช
กระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง  

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม 
และตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม จากความส าคัญดังกล่าวเพ่ือการตระหนักถึงองค์ความรู้ที่
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มีประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการถ่ายทอดเพ่ือการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าโครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ.-มรภ.ร้อยเอ็ด) 
เป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ภายใต้กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้าง
เสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิปัญญา รวมทั้งเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ 
และนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการตาม
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
๕.  วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.๒ เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ.-มรภ.ร้อยเอ็ด) ในโครงการตามพระราชด าริใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.๓ เพ่ือเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการตามพระราชด าริใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
๖.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วนัที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๗.  สถานที่ด าเนินโครงการ   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

๘.  กิจกรรมการด าเนินโครงการ 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ๑.๑ ประชุมวางแผน 
๑.๒ มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ 
๑.๓ จัดเตรียมโครงการ 
๑.๔ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 

 

 

          

๒ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
๒.๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
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ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
๒.๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 
จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ.-
มรภ.ร้อยเอ็ด)  

๓ รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการงานจัดท าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ .สธ . -มรภ .
ร้อยเอ็ด)  

            

๔ จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ต่อไป 

            

 
๙.  งบประมาณ 

จากงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.ปช.  
แผนงานพ้ืนฐานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ผลผลิตที่ ๕ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) จ านวนเงินโครงการ ๕๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดค่าวัสดุ 
๑. วัสดุอื่น ๆ  

๒. วัสดุส านักงาน 

 
๑๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

รวมเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ.-มรภ.ร้อยเอ็ด) 
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   ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                    วันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

 


