
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ตง.) 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

ตรีง 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชด าริโดยโรงพยาบาล
โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 
จังหวัดตรัง (โครงการสร้าง
เครือข่ายวัตถุดิบสมุนไพร 
จังหวัดตรัง ปี 2559) 
 
 

/    53,800  53,800  งบประมาณ
จังหวัดตรัง 

พืชพันธุ์ต่างๆ และ
ลักษณะทางชีวภาพ
เดิม ท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ด าเนินการ (พื้นท่ีของ
โรงพยาบาลฯ ซ่ึง
พื้นท่ีว่างเปล่าท่ีอยู่
ด้านหลังบริเวณของ
พื้นท่ีอาคาร และส่วน
ท่ีใช้งานในปัจจุบัน) 
ได้รับการอนุรักษ์ 
และปรับปรุงใน
บางส่วนส าหรับใช้
เป็นท่ีปลูกพืช
สมุนไพรท่ีมีอยู่ใน
ภาคใต้ท่ีใช้ในการ
รักษาโรคผิวหนัง เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งใน
การศึกษาด้านพืช
สมุนไพรท่ีใช้ในการ
รักษาโรคผิวหนัง
ต่อไป 
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม ระยะท่ี 1 
 - ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ี ท่ีจะ
ด าเนินโครงการฯ 
ผลการด าเนินงานกิจกรรม ระยะท่ี 2 
- ด าเนินการศึกษาและส ารวจทาง
กายภาพของพื้นท่ี  
- ส ารวจและจัดท าทะเบียนพิกัด 
พันธุกรรมพืช ท่ีจะปกปักพันธุกรรม
พืช 
- จัดสร้างแปลงอนุบาลและแปลง
เพาะพันธุ์กล้าไม้ขนาดประมาณ 30 
x78 เมตร 
- จัดท าถนนเข้าสู่พื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ
ปกปักพันธุกรรมพืชและจัดท าแปลง
สาธิตพืชสมุนไพร 
- ด าเนินการน าพันธุ์พืชท่ีปลูกในแปลง
อนุบาลและพันธุ์พืชท่ีต้องการปลูกไป
ปลุกในพื้นท่ีตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

โรงพยาบาลโรค
ผิวหนังเขตร้อน
ภาคใต้ จังหวัด
ตรัง 
นายวรเชษฐ  
อนันตรังสี/
โรงพยาบาลโรค
ผิวหนังเขตร้อน
ภาคใต้ จังหวัด
ตรัง 

  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

ตรัง 
2. โครงการดูแลรักษาแปลง
ปลูกรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ จ านวน 1,100 ต้น  ของ
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 
จังหวัดตรัง 

/  11,000 - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1. เพื่อดูแลรักษาต้น
มเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ จ านวน 1,100 
ต้น ภายในสวน
พฤกษศาตร์ทุ่งค่าย 
จังหวัดตรัง 
2. เพื่ออนุรักษ์สาย
พันธุ์ต้นมเหสักข์-
สักสยามินทร์ 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมพันธุ์ต้น
มเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ 

1. ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. สามารถเก็บรักษาสายพันธุ์ต้น
มเหสักข์-สักสยามินทร์ ครงตาม
จ านวนพระราชทาน จ านวน 1,100 
ต้น 
3. จังหวัดตรังมีพื้นท่ีปลูกรวบรวมต้น
มเหสักข์-สักสยามินทร์ เพิ่มขึ้น 
4. สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัด
ตรัง เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ต้น
มเหสักข์-สักสยามินทร์ 

สวน
พฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย 
นายวิโรจน์   
ตันธนาภินันท์ 

 

 จังหวัด
ตรัง 

3. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลง
รวบรวมพันธุ์ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ตรัง 
 

/   188,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1. ปลูกรักษา
พันธุกรรมกล้วยไม้
พื้นเมืองภาคใต้ และ
พันธุ์ไม้อื่นๆ 
1. ดูแลแปลงแม่พันธุ์
และแปลงรวบรวม
พันธุ์ เนื้อท่ี 9 ไร่ 
 

- รวบรวม ดูแล รักษา พันธุ์กล้วยไม้ 
จ านวน 73 ชนิด เนื้อท่ี 4 ไร่ 
- รวบรวม ดูแล รักษา พันธุ์กล้วย 
จ านวน 53 ชนิด เนื้อท่ี 2 ไร่ 
- รวบรวม ดูแล รักษา พันธุ์ดาหลา 
จ านวน 4 ชนิด เนื้อท่ี 3 ไร่ 
- รวบรวม ดูแล รักษา ทุเรียนเทศ 
จ านวน 2 ชนิด เนื้อท่ี 1 ไร่ 
- ผลิต ขยายพันธุ์ไม้ สนับสนุนให้แก่
ชุมชน และอนุรักษ์ภายในศูนย์ฯ ตรัง 
จ านวน 5,000 ต้น 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดตรัง 

 

  รวม 3  โครงการ   64,800 241,800      



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ตง.) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ตรัง 

1. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงรียน
สภาราชินี 2 จังหวัด
ตรัง 

/  150,000 - งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(Function) 

1. เพื่อเป็นการ
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.  
2. เพื่อเป็นการ
เผยแพร่สาระ
ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ 
3. เพื่อเป็นการ
สร้างแนวคิด
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียน
โรงเรียนสภา
ราชินี 2  
4. เพื่อใช้
โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้
ด้าน
พฤกษศาสตร์
พร้อมท้ัง
การบูรณาการ

1. คัดเลือกและประชุมหารือร่วมกับ
โรงเรียนสภาราชินี 2  
2. ส ารวจสภาพพ้ืนท่ีโรงเรียนสภา
ราชินี 2  
3. ส ารวจพื้นท่ีและพันธุ์ไม้เด้นในพื้นท่ี 
4. การจัดท าป้ายสื่อความหมาย 

สวน
พฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย 
นายวิโรจน์   
ตันธนาภินันท์ 
และ 
โรงรียนสภา
ราชินี 2 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง 
ๆ  

 จังหวัด
ตรัง 
 

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

/  50,000 50,000 งบประมาณ
จังหวัดตรัง 
และ 
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 
 

1. เพื่อสร้างจิน
ส านึกให้
นักเรียนมี
ความรักและ
เห็นคุณค่าของ
พืชพรรณไม้ 
2. เพื่อให้
โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวม
ตัวอย่างพรรณ
ไม้ข้อมูลพรรณ
ไม้  และการ
เก็บรักษาเพื่อ
ประโยชน์ทาง
การศึกษา และ
เผยแพร่สู่
ภายนอก 
3. เพื่อเป็นสื่อ
การเรียนการ
สอนในวิชาต่าง 
ๆ เช่น 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านโตนได้จัดให้มีพ้ืนท่ีศึกษา 
9 พื้นท่ีของโรงเรียน  มีการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา  ทุก
ระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนผู้ร่วม
ปฏิบัติ 140 คน บุคคลากร จ านวน 14 
คน  แสดงผลการศึกษาพร้าวนกคุ่ม  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รูปลักษณะ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ราก  ล าต้น  ใบ  
ดอก  ผล  และเมล็ด  บรรยาย 
ลักษณะการเจริญเติบโต  และการ
น าไปใช้ประโยชน์ ส่วนของช่อดอก  
และผลน าไปใช้ประโยชน์ในการท าชา  
แก้ดับกระหาย โรงเรียนได้ศึกษา
ส่วนประกอบของพืชในแต่ละส่วน  
และได้น าไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องการ
น าช่อดอกและผลตากแห้งท าเป็นชาใช้
ชงดื่มท าให้สดชื่น ดับกระหาย  และ
ปลูกประดับตกแต่ง 

โรงเรียนบ้าน
โตน 
 

งบประมาณท่ีมีไม่
เพียงพอกับการจัด

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
(จัดสรร 20,000) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สังคมศึกษา 
ศิลปะ  
ภาษาต่างประเ
ทศ  การงาน
อาชีพ  ดนตรี  
สุขศึกษาและ
พลานามัย 
ฯลฯ 
4. เพื่อให้
นักเรียนได้
ฝึกหัดการ
เรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและฝึก
การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าท่ี
อาจเกิดขึ้นได้  
ระหว่างการ
ท างาน 

 จังหวัด
ตรัง 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้
ในสภาพปลอดเชื้อ
ให้กับโรงเรียน 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก

/  20,000 20,000  ให้นักเรียน 
เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญ
ของพันธุกรรม
พืช 

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเพาะเมล็ด
กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อให้กับ
โรงเรียน  จ านวน 50 ราย 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดตรัง 
 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชด าริ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง 

  

 จังหวัด
ตรัง 

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การอนุบาลและการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง 

/  20,000 19,999.97  ให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ใน
การอนุรักษ์
และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการอนุบาลและการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้ชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ ์ จ านวน 50 ราย 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดตรัง 
 

 

  รวม 4  โครงการ   240,000 89,999.97      

 
 


