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     สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

   องคป์ระธาน อพ.สธ. 

  เลขาธิการพระราชวงั 

   ผูอ้  านวยการ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั 

        

          

   

 อพ.สธ. เป็นหน่วยงานของส านกัพระราชวงั 



    เพือ่พฒันาบคุลากร 

       อนุรกัษพ์ฒันาทรพัยากรพนัธุกรรมพชื 

        ใหเ้กดิประโยชน์ถงึมหาชนชาวไทย 



- ใหเ้ขา้ใจและเหน็ความส าคญัของพนัธุกรรมพชื 

- ใหร้่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิจนเกดิผลประโยชนถ์งึมหาชนชาวไทย 

- ใหม้ีระบบขอ้มูลพนัธุกรรมพชื สือ่ถงึกนัไดท้ ัว่ประเทศ 



พระราชกระแส 

การรกัทรพัยากร คือการรกัชาติ รกัแผ่นดิน 

14 สิงหาคม 2540 



“ ท าตัง้แตย่อดเขาถึงใตท้ะเล” 



ตัง้แตปี่ 2535 - ปัจจบุนั 

 

 

หน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 



1. หน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

โดยพระราชานุญาต 

หน่วยงานตา่งๆ ตั้งแตปี่ 2535 – ปัจจบุนั จ  านวน 157 หน่วยงาน 

(รวมศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 6 แห่ง) 



หน่วยงานท่ีเขา้รว่มสนองพระราชด าริเพิ่ม 

ในปลายปี พ.ศ. 2558 

         จงัหวดัสุพรรณบุรี 

      มหาวิทยาลยัเนชัน่ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

             จงัหวดักระบ่ี 

มหาวิทยาลยันราธิวาส 

ราชนครินทร ์
         จงัหวดับึงกาฬ 

             จงัหวดัตาก 

             จงัหวดัพงังา 





2. จ  านวนหน่วยงานที่เขา้รว่มสนองพระราชด าร ิ

โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก 

ตั้งแตปี่ 2535 - ปัจจุบนั 

2.1 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 2,500 แห่ง 



2.2 สมาชิก อบต. และเทศบาลต าบล 500 แห่ง  

(งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน) 

2. จ  านวนหน่วยงานที่เขา้รว่มสนองพระราชด าร ิ

โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก 

ตั้งแตปี่ 2535 - ปัจจุบนั 



 

 

 

 

 

สวนจิตรลดา  พระราชวงัดุสิต  ถ. ราชวิถี  กรุงเทพมหานคร 

สนามเสือป่า  พระราชวงัดุสิต ส านกัพระราชวงั กรุงเทพมหานคร   

 



ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุกรรมพืช อพ.สธ.  

ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 



ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 



 



งานฝึกอบรมต่าง ๆ ให้กบัสถานศึกษาทีเ่ป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และ อบต./เทศบาลต าบลทีเ่ป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 



ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 

มีเจา้หนา้ที่ของ อพ.สธ. ประจ าในพ้ืนท่ี 

1. พ้ืนท่ีแปลง 905 กองการเกษตรและสหกรณห์น่วยบญัชาการทหารพฒันา  

    กองบญัชาการกองทพัไทย จ.กาญจนบุรี 



2. อพ.สธ. - ม.แม่โจ ้ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

3. อพ.สธ. - วงัม่วง จ.สระบุรี 

4. อพ.สธ. - ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

5. อพ.สธ. - ทา่แซะ จ.ชุมพร 

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 



6. อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จ.สุราษฎรธ์านี 

7. อพ.สธ. - อบต.บาราโหม จ.ปัตตานี 

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 



8. อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม  

9. ศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อภูมิภาค จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ.สระบุรี 

10. อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรงั จ.ตรงั 

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 





11. อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 



12. อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 



13. อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 



14. อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 



15. อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ส านักงานตดิตอ่ประสานงาน อพ.สธ 



  แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้  

    (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 



อพ.สธ. หาแนวทางและสนบัสนุนใหป้ระชาชน 

1.เรียนรูท้รพัยากรทอ้งถ่ินว่ามีอะไรบา้ง 

2.การอนุรกัษท์รพัยากรทอ้งถ่ินและใช ้  

ประโยชนท์รพัยากรนั้นใหย้ัง่ยนื  

3.การสรา้งจติส านึกในการรกัทรพัยากร  

3 กรอบการท างาน 8 กิจกรรม 

ฐานทรพัยากร 3 ฐาน กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภมิูปัญญา 



กรอบการ

เรียนรู ้

กรอบการ 

ใชป้ระโยชน ์

กรอบการ 

สรา้งจติส านึก 

กิจกรรมปกปัก 

ทรพัยากร 

กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

 

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร 

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร 

  กิจกรรมวาง

แผนพฒันาทรพัยากร 

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

3 

2 

1 

4 

5 

6 

8 7 

 กรอบการด าเนินงาน       กิจกรรมของ อพ.สธ. 





1.แผนแมบ่ทของทุกหน่วยงาน (150 แหง่) ท่ีไดป้รบัแกไ้ขแลว้ 

   และส่งกลบัเขา้มา อพ.สธ. 

2.อพ.สธ. ไดพ้ิจารณาแผนปฏิบติังานปีงบประมาณ 2560 

   และโครงการต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริส่งเขา้มา 

ด าเนินการจดัระดบัเกรด และถวายใหท้รงมีพระราชวินิจฉยัภายใน 

ธนัวาคม  2558 

3. ตน้เดือนมกราคม อพ.สธ. แจง้ผลการพิจารณาวา่จะท าหนังสือสนับสนุน

ไปยงัส านักงบประมาณหรือไม่ พรอ้มกบัผลการจดัระดบัเกรด 



กรอบการ

เรียนรู ้

กรอบการ 

ใชป้ระโยชน ์

กรอบการ 

สรา้งจติส านึก 

กิจกรรมปกปัก 

ทรพัยากร 

กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

 

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร 

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร 

  กิจกรรมวาง

แผนพฒันาทรพัยากร 

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

3 

2 

1 

4 

5 

6 

8 7 

 กรอบการด าเนินงาน       กิจกรรมของ อพ.สธ. 



สรา้งจิตส านึกในการ  

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 

กรอบการสรา้งจติส านึก 

กิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุน 

การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 

กิจกรรมท่ี 8 



สถานศึกษา  
 • สามารถขอสนองพระราชด าริใน โครงการอพ.สธ.ได้

โดยตรง   (ตวัอยา่งการขอสนองพระราชด าริอยูใ่น 

ภาคผนวกของแผนแม่บท และแนวทางการด าเนินงาน 

อพ.สธ.    สามารถดาวน์โหลดแผนแม่บทไดจ้าก   

www.rspg.or.th) 

• งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

• บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเขา้สูก่ารเรียน

การสอน 



     สถานศึกษาสามารถสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิก 

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

 



สมคัรเป็นสมาชิกในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



สามารถขอสนองพระราชด าริใน โครงการอพ.สธ.ได้

โดยตรง   (ตวัอยา่งการขอสนองพระราชด าริอยูใ่น 

ภาคผนวกของแผนแม่บท และแนวทางการด าเนินงาน 

อพ.สธ. สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก   www.rspg.or.th) 

จดัท าโครงการส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

จดัตัง้ศนูยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรต าบล 

  



การท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินโดย  

อบต./เทศบาล 

ต าบล 

จดัตั้งคณะท างาน จากใน

อบต./เทศบาล โรงเรียน

และหน่วยงานตา่ง ๆ 

ส ารวจทรพัยากร 3 ฐาน 

น าขอ้มูลลงระบบฐานขอ้มูล 

วิเคราะหแ์ละจดัการ

ขอ้มูล เพื่อการใช้

ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื 



การแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 

  คณะกรรมการดา้นท่ี 1  

การบรหิารและการจดัการ 

  คณะกรรมการดา้นที่ 2 

 การด าเนินงาน 

  คณะกรรมการดา้นท่ี 3 

ผลการด าเนินงาน 

1. งานปกปักทรพัยากรทอ้งถิ่น 

2. งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3. งานปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถิ่น  

4. งานอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรทอ้งถ่ิน 

5. งานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถิ่น    

6. งานสนบัสนุนในการอนุรกัษแ์ละจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 



เครือข่ายการท างาน อพ.สธ. 

ในระดบัทอ้งถ่ิน 

ครอบครวั 

ชุมชน 

หมู่บา้น 

ต าบล 

ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรต าบล 



อพ.สธ. 

อบต. 
ร.ร. 

ร.ร. 

อพ.สธ. อบต. 

รว่มมือ 

ฐานขอ้มูล 

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัต  าบล  

9 ใบงาน 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

พฒันา 



การจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถิ่นโดยใชใ้บงาน 9 ใบงาน   

และบนัทึกขอ้มูลในใบงาน 

1. การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 

2. การเก็บขอ้มูลการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 

3. การเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน 

4. การเก็บขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น ชุมชน วิถีชุมชน 

5. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องพืชในทอ้งถ่ิน 

6. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องสตัวใ์นทอ้งถ่ิน 

7. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องชีวภาพในทอ้งถ่ิน 

8. การเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

9. การเก็บขอ้มูลแหล่งทรพัยากรและโบราณคดีในทอ้งถ่ิน 



การจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถิ่นโดยใชใ้บงาน 9 ใบงาน   

การบนัทึกขอ้มูลในใบงาน และการจดัท าฐานขอ้มูล 

จะมีการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้โดย อพ.สธ.  

และมีกรมตา่ง ๆ  

มหาวิทยาลยัทอ้งถ่ิน 

เป็นผูส้นบัสนุนและ 

เป็นพ่ีเล้ียง 



เยาวชน 

ส.พ.ฐ ก.ศ.น 

นกัเรยีน

ในสงักดั 

ชุมชน 

ครอบครวั โรงเรียน 

ครูและนกัเรียน 

ก าลงัของชุมชน 

คือเยาวชนในชุมชน 

สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 



ตอบ 

????? 

ประชาชน 

นกัวิจยั 

จดัทีมวิจยั 

ตอบโจทยท์อ้งถ่ิน 

????? 

นกัวิชาการ 



อพ.สธ. สนบัสนุนใหมี้การข้ึนทะเบียน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

พนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์ ชีวภาพอ่ืนๆ 
วฒันธรรมและ

ภมิูปัญญา 

เพื่อบนัทึกความเป็นเจา้ของ เพื่อมีสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน ์

เน่ืองจากการใชท้รพัยากร ภายใตพ้ิธีสารนาโงยา่ 



ทุนทางทรพัยากร 

กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภมิูปัญญา 



 



1. ทุเรียน 

2. มะเกี๋ยง 

3. สกั 

4. นอ้ยหน่าเครือ 

5. ตนีฮุง้ดอย 

6. มะกิ้ง 

7. กลว้ยไม ้

8. ชาเมี่ยง 

9. ยางนา 



 



ดอกออกเป็นช่อ ลกัษณะดอกคลา้ย

ระฆงั  เป็นดอกสมบูรณเ์พศ 

ใบเลี้ ยงคู่ บนใบสีเขียว ใตใ้บสีน ้าตาล 

เสน้ใบเป็นรา่งแห 

ผลมีเปลือกหนา มีหนามแหลมแข็ง  

เน้ือของทุเรียนมีสีจ  าปาหรือ 

เน้ือสีเหลืองอ่อน 

ระบบรากแกว้ มีรากพิเศษที่แตก

ออกมาจากบริเวณโคนตน้ เรียกว่า” 

รากตะขาบ 

ทุเรยีน (Durio zibethinus L.) 

วงศ ์Bombacaceae 
ดอก 

ใบ 

ผล 

ราก 

กินสด ปรุงเป็นของหวาน 

King of Tropical Fruit 

- ใบ แกด้ีซ่าน ขบัพยาธิ ท าให้

หนองแหง้ 

- เน้ือหุม้เมล็ด แกโ้รคผิวหนงั  

      ท าใหฝี้แหง้ ขบัพยาธิ 

- เปลือกผล สมานแผล แก้

น ้าเหลืองเสีย แกฝี้ ตาน ซาง 

สรรพคุณทางสมุนไพร 

เน้ือไม ้ท าวงกบกรอบประต ูหนา้ตา่ง 

อุตสาหกรรม 



ศึกษาลกัษณะประจ าพนัธุข์องทุเรียน 

เพาะขยายพนัธุ ์การเขตกรรม 

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตตามมาตรฐาน 

ศึกษาสารส าคญั  

แปรรูปผลิตภณัฑ ์

จดัท าฐานขอ้มูล  

วางแผนพฒันาพนัธุก์ลว้ยไม ้

การเรียนรู ้

ทรพัยากร 

การใช้

ประโยชน ์

การสรา้ง

จติส านึก 

• พฒันาศูนยก์ารเรียนรูทุ้เรียน 

• สรา้งกลุม่เกษตรกรใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากทุเรียนอยา่งยัง่ยืน 

• สรา้งส่ือการเรียนการสอน ประชาสมัพนัธ ์บริการวิชาการ 

ส ารวจทุเรียนในทอ้งถ่ิน  

รวมถึงวฒันธรรม ภมิูปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สรา้งแหลง่รวบรวมพนัธุท์ุเรียน 

             ในทอ้งถ่ิน 

• พ้ืนท่ีของหน่วยงานท่ีรว่มสนอง 

      พระราชด าริ 

• พ้ืนที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

• พ้ืนที่สถานศึกษาในทอ้งถ่ิน 

• พ้ืนที่สวนเกษตรกรในทอ้งถ่ิน 

• แปลงรวบรวมพนัธุท์ุเรียน 



 



   เห็นชาวสวนเขาปลกูไวริ้มทอ้งร่องใหร้่มเงาเป็นไมพ้ี่เล้ียงตน้ทุเรียนและ

ปล่อยใหใ้บของทองหลางท่ีร่วงหล่นหมกแชอ่ยูใ่นทอ้งร่องจนเน่าเป่ือยแลว้คอ่ยตกั 

   ขี้ เลนท่ีมีซากใบทองหลางข้ึนมาโปะโคนตน้ทุเรียนเพื่อเป็นปุ๋ยชั้นดีของชาวสวนแต่

โบราณ...และเพื่อเป็นการลอกทอ้งร่องไม่ใหต้ื้นขืนไปในตวั...สามารถเล้ียงปลาใน

ทอ้งร่องสวนไดอี้กดว้ย  ส่วนตน้ทองหลางก็สามารถปลกูตน้พลกิูนกบัหมากเล้ือย

เกาะล าตน้ท าใหไ้ดใ้บพลท่ีูมีรสชาติท่ีดีท่ีสุด...แต่ปัจจุบนัไมค่อ่ยมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่กิน

หมากซกัเท่าไหร่ คงเปล่ียนเป็นปลกูพริกไทยแทน 





รายการวตัถุดบิสมุนไพรที่  
มคีวามต้องการใช้ แต่ยงัอยู่ในภาวะขาดแคลน 

1. กลุ่มยาร้อน ขบัลม ( 12 ชนิด)  

- กลุ่มโกฐ ( 8 ชนิด)  

- กลุ่มเทยีน ( 6 ชนิด)  

2. กลุ่มยาเยน็ ( 13 ชนิด)     



   กระวาน (Cardamom)   Amoum krervanh 



   สะค้านแดง  Piper chantaranothainianum 



   สมุลแว้ง  Cinnamomum bejolghota 



อบเชยเทศ (Ceylon cinnamon) Cinnamomum verum 



   จันทน์เทศ (ลูกจันทน์, ดอกจันทน์) 
                        (Nutmeg) 

Myristica fragrans 



 



เจตมูลเพลงิแดง (Rose-colored Leadwort) Plumbago indica 



   กานพลู (Clove) Syzygium aromaticum 



   ขมิน้ชัน (Turmeric) Curcuma longa 



   ขมิน้เครือ  Arcangelisia flava 



   ขมิน้อ้อย (Curcuma) Curcuma zedoaria 



   พริกไทย (Pepper) Piper nigrum 



   มหาหิงค์ุ (Hing , Heeng) Ferula asafoetida 



โกฐกกักรา  Anacyclus pyrethrum 



   โกฐกกักรา  Anacyclus pyrethrum 



โกฐจุฬาลมัพา (Sweet wormwood) Artemisia annua 



   โกฐเขมา (Atractylodes Rhizome) Atractylodes lancea 



   โกฐน ้าเต้า (Rhubarb) Rheum palmatum 



   โกฐพงุปลา  (Myrabalan wood)  Terminalia chebula 



   
 โกฐพงุปลา (จุกโรหินี) Dischidia major (Vahl) Merr.      
   



   โกฐสอ  Angelica dahurica 



   โกฐหัวบัว    Ligusticum sinense 



   เทียนขาว (Cumi) Cuminum cyminum 



   เทียนข้าวเปลอืก (Fennel) Foeniculum vulgare 



   เทียนด า (Black  caraway) Nigella sativa 



   เทียนแดง (Egyptian  rivet) Lepidium sativum 



เทียนตาตั๊กแตน (Impatiens balsamina) Anethum graveolens 



   เทียนเยาวพาณี (Parsley) Trachyspermum ammi 



   ขอบชะนางขาว  Pouzolzia pentandra (White) 



   ขอบชะนางแดง Pouzolzia pentandra (Red) 



   ข้าวเยน็ใต้  Smilax microchina 



   ข้าวเยน็เหนือ  Smilax corbularia 



Hydnocarpus  anthelminthicus 



   ไคร้เครือ  Aristolochia  sp. 



   จันทน์ขาว  Tarenna hoaensis 



   จันทน์แดง Dracaena lourieri 



   ชิงช่ี (Caper tree) Capparis micracantha 



  สมอเทศ  Terminalia sp. 



   ชะเอมเทศ (Ligourice) Glycyrrhiza glabra 



มดยอบ (Myrrh) 



   ยาด า (Aloe vera resin) Aloe vera (Resin) 



 งานวิจยัท่ีท าใหผ้ลผลิต และผลิตผลมีคณุภาพ มาตรฐานตามหลกัเกณฑส์ากล 

        มีหลายระดบั 

1.Good Agriculture and Collection Practice : 

   GACP หลกัเกณฑว์ิธดีา้นการเกษตรที่ดแีละเหมาะสม 

2.Good Clinical Practice: 

   GCP หลกัเกณฑแ์ละการศึกษาวจิยัที่ด ี 

3.Good Manufacturing Practice:  

   GMP หลกัเกณฑแ์ละการผลิตที่ด ี

 

 



ดา้นพฤกษศาสตร ์/ อนุกรมวิธาน / เซลลว์ทิยา / ชีวโมเลกุล 

การขยายพนัธุ ์/ การปลกูเล้ียง / การเขตกรรม / คดัเลือก

พนัธุ ์/ ปรบัปรุงพนัธุ ์

การวเิคราะหส์ารส าคญั / ฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา 

การวิเคราะหท์างโภชนาการ 

ผลิตภณัฑต์น้แบบ (อาหาร / เคร่ืองด่ืม / เคร่ืองส าอาง / ยา

รกัษาโรค ฯลฯ) 

 

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 



 

สามารถข้ึนทะเบยีนรบัรองพนัธุ ์

    กรมวชิาการเกษตรออกหนงัสอืรบัรองพนัธุ ์

พชืข้ึนทะเบยีนตามพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื 

พ.ศ. ๒๕๑๘ พรอ้มลกัษณะประจ าพนัธุ ์

ส าหรบัสายพนัธุ ์



เคร่ืองส าอาง 

อาหาร 

เคร่ืองด่ืม 

ยารักษาโรค 

ฯลฯ 



 

การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบจาก

พืชนัน้ ๆ 

และการท าตลาด 



 





ครั้งที่ 1  27 สิงหาคม 2553 พื้นที่ 2 ไร่ จ านวน 100 ต้น 
ครั้งที่ 2 3 ธันวาคม 2554 พื้นที่ 5 ไร่ จ านวน 200 ต้น 
ครั้งที่ 3 11 มิถุนายน 2555 พื้นที่ 4 ไร่ จ านวน 165 ต้น 
ครั้งที่ 4 3 กันยายน 2555 พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน จ านวน 400 ต้น 

รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 15 ไร่ 2 งาน จ านวน 865 ต้น 



ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
• ต้านอนุมูลอิสระ 
• ต้านมะเร็ง 
• ต้านปฏิกิริยาไกลเคชั่น 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ 
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ผลมะเกีย๋ง 

สกัด 

เตรียมส่วนผสม 

ศกึษาการเตมิแกส๊  
- อดัผา่นน ้า 

- ใชน้ ้าแข็งแหง้ 
 

พฒันาผลติภณัฑ์ตน้แบบ
และต ารบัอาหาร 

ศกึษาจากน ้ามะเกีย๋งสด
เทยีบกบัแบบพวิเร 

ศกึษาการเปลีย่นแปลง
คณุภาพระหวา่งการเก็บ

รกัษา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kpb_22-3.htm&ei=-_3UVOuiA8zauQSxeg&bvm=bv.85464276,d.c2E&psig=AFQjCNEhJxUcg6su-3jjnqd1hR95t4J72w&ust=1423328659976734
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kpb_22-3.htm&ei=-_3UVOuiA8zauQSxeg&bvm=bv.85464276,d.c2E&psig=AFQjCNEhJxUcg6su-3jjnqd1hR95t4J72w&ust=1423328659976734
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kpb_22-3.htm&ei=-_3UVOuiA8zauQSxeg&bvm=bv.85464276,d.c2E&psig=AFQjCNEhJxUcg6su-3jjnqd1hR95t4J72w&ust=1423328659976734
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kpb_22-3.htm&ei=-_3UVOuiA8zauQSxeg&bvm=bv.85464276,d.c2E&psig=AFQjCNEhJxUcg6su-3jjnqd1hR95t4J72w&ust=1423328659976734


ชทันีย ์มีรสหวาน เปร้ียว และเผด็ร้อน นิยมรับประทานชทันียกบัผลิตภณัฑเ์น้ือ  
ขนมปัง แคร็กเกอร์ เนยแขง็ และขนมขบเค้ียว เพ่ือเป็นอาหารวา่ง 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1143/bread-ขนมปัง
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/ขนมขบเคี้ยว


ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) 

วงศ ์Dipterocarpaceae 

ดอกสีชมพู กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบ

เช่ือมติดกนั ปลายกลีบบิดเวียนแบบ

กงัหนั เกสรเพศผูจ้  านวนมาก 

”ล าตน้ตรง เปลือกตน้เรียบ สีเทาออ่น  

ผลทรงกลม มีครีบตามยาว 5 ครีบ มีปีก

ยาว 2 ปีก สั้น 3 ปีก เมล็ด 1 เมล็ด 

ดอก 

ล าตน้ 

ผลและเมล็ด 

น ้ามนัยางนา น ามากลัน่เป็นน ้ามนัดีเซล ใช้

เป็นเช้ือเพลิงทดแทน   

- ใบ น ามาตม้ดื่มแกต้บัอกัเสบ บ ารุง

รา่งกาย ถูนวดแกป้วดตามขอ้ มีสาร

ตา้นอนุมูลอิสระช่วยลด ฝ้า กระ จุด

ด่างด า  

- ผล แกป้วดฟัน ฟันผ ุขบัเสมหะ ขบั

เลือด 

- น ้ามนัยางนา แกร้ดิสดีวงทวาร 

กามโรคและพยาธิล  าไล ้

สรรพคณุทางสมุนไพร 

ใบเด่ียว รูปไข่แกมขอบขนาน ใบอ่อนมี

ขนปกคลมุ ใบแก่เกล้ียงหรือเกือบเกล้ียง 

ใบ 

ศกัยภาพดา้นพลงังาน 

ไม ้น ามาท าเรอื บา้น น ้ามนัยางนาใชท้าไม ้

ทาแนวเรอื ทาเครือ่งจกัสาน ท าข้ีไต ้

ภูมิปัญญา 



เพาะขยายพนัธุ ์วิจยัดา้นเขตกรรม 

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่มีมาตรฐาน 

ศึกษาวิจยัเพื่อใชป้ระโยชน ์

สรา้งกิจกรรมเสริมรายได ้

จดัท าฐานขอ้มูล  

วางแผนพฒันาพนัธุย์างนา 

ศึกษาลกัษณะประจ าพนัธุข์อง 

ยางนา 

การเรียนรู ้

ทรพัยากร 

การใช้

ประโยชน ์

การสรา้ง

จติส านึก 

• พฒันาศูนยก์ารเรียนรูย้างนา 

• สรา้งกลุม่เกษตรกรใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากยางนาอย่างยัง่ยืน 

• สรา้งส่ือการเรียนการสอน ประชาสมัพนัธ ์บริการวิชาการ 

ส ารวจยางนาในทอ้งถิ่น  

รวมถึงวฒันธรรม ภมิูปัญญาที่เก่ียวขอ้ง 

 สรา้งแหลง่รวบรวมพนัธุย์างนา 

ในทอ้งถิ่น 

• พ้ืนที่ของหน่วยงานที่รว่มสนอง

พระราชด าริ 

• พ้ืนที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

• พ้ืนที่สถานศึกษาในทอ้งถ่ิน 

• พ้ืนที่สวนเกษตรกรในทอ้งถ่ิน 

• แปลงรวบรวมพนัธุย์างนา 

../VDO ยางนา/การเผาเอาน้ำมันยางนา-2.mp4


ทุนทางทรพัยากร 

กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภมิูปัญญา 



 



กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภมิูปัญญา 

มนุษยศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์

ทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แพทยศ์าสตร ์

เภสชัศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

เกษตรศาสตร ์

คหกรรมศาสตร ์

เทคโนโลยอีาหาร 

วิศวกรรมศาสตร ์

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

นิติศาสตร ์

ศึกษาศาสตร ์

ครุศาสตร ์

ศิลปศาสตร ์

สภาพแวดลอ้ม 

ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ 

แสง 

ความช้ืน 

อณุหภมิู 

ดิน น ้า 

สรรพคุณทางยา 

พฤกษศาสตร ์

ผูผ้ลิต 

ฤทธ์ิทางชีวภาพ 

Bar-coding 

แผนท่ีและ 

ขอ้มูลเชิงบรรยาย 

วงจรชีวิต 

ปฏิทินการเพาะปลูก 

ผลผลิต 

วิทยาการหลงัเก็บเก่ียว 

คณุค่าทาง

โภชนาการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในประเทศ 

ตา่งประเทศ 
รายวิชาที่เก่ียวขอ้ง 

ส่ือการเรียนการสอน 

โบราณสถาน/วตัถุ 

การประกอบอาชีพ/ภมิูปัญญา 

วฒันธรรม/ประเพณี 

ศาสนา 

เช้ือชาติ 

ภาษา 

การขนส่ง 

สิ่งปลกูสรา้ง 

ทางศาสนา 

ที่อยูอ่าศยั 

เครื่องมือ/

อุปกรณ ์

ผูบ้ริโภค 
สิ่งแวดลอ้ม 

ป่าไม/้สตัวป่์า 

อตุสาหกรรม 



 งานท่ีอยูใ่นกรอบแผนแม่บทซ่ึงใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน เช่น 
 งบการเรียน การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 งานท่ีไม่ใชง้บประมาณเพ่ิมเติมสามารถน ามาสนองพระราชด าริ  
 งานจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ เช่น วช. สกว. สกอ. อปท. ฯลฯ 

  สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได้ ถ้ามีแนวทางสอดคล้อง
กบักรอบแผนแม่บท อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจากแหล่ง
ทุนและได้รับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

    หรือคณะท างาน อพ.สธ.ของหน่วยงานน้ัน  



ส ารวจ 

บนัทึกขอ้มูล 

ศึกษาวิเคราะหข์อ้มูล 

น าไปใชจ้ดัการเรียนการสอน 

น าไปใชป้ระโยชนก์บัชุมชน 



มหาวิทยาลยั 

สถาบนัการศึกษา 

ชุมชน เยาวชน 

อพ.สธ. 

หน่วยงานท่ีรว่ม

สนองพระราชด าริ 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 



การส่งแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ       
                        (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)   
                   ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 1. อพ.สธ. พิจารณาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ    
  แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
  ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. 
  2. อพ.สธ.ถวายให้มีพระราชวินิจฉัย   
  3. อพ.สธ. ท าหนังสือสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน/  
  โครงการต่าง ๆ  ไปยังส านักงบประมาณ/แหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 
    



โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.) 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส์ิ่งสินตน 

           

ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559 





โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.) 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

ทรพัยากรไทย : หวนดทูรพัยส์ิ่งสินตน 

           

ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559 



เว็บไซต ์อพ.สธ. 















แผนแม่บท อพ.สธ.-มวล. ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๒๕๕๔-๒๕๕๙) 





แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-มวล. ประจ าปี ๒๕๕๙ 





ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๘๓/๒๕๕๘ 









ผลการด าเนินงาน อพ.สธ.-มวล. ประจ าปี ๒๕๕๘ 





รายชื่อผู้ประสานงาน 



อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 







โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.) 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

ทรพัยากรไทย : หวนดทูรพัยส์ิ่งสินตน 

           

ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559 



ติดต่อประสานงาน 

 ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ ์เจริญทรพัย์ 

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

รองหวัหนา้ส านกังาน อพ.สธ ฝ่ายวิชาการ. 

piyarat.rspg@gmail.com 


