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พ.ศ.2535







     สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   องคป์ระธาน อพ.สธ.

  เลขาธิการพระราชวงั
   ผูอ้าํนวยการ อพ.สธ. สาํนกัพระราชวงั

    
        อพ.สธ. เป็นหน่วยงานของสาํนกัพระราชวงั



เป้าหมาย

เพื�อพฒันาบุคลากร
อนุรกัษพ์ฒันาทรพัยากรพนัธุกรรมพืชและทรพัยากร

ใหเ้กิดประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย



วตัถุประสงค ์อพ.สธ.

 ใหเ้ขา้ใจและเห็นความสาํคญัของพนัธุกรรมพืชและทรพัยากร
 ใหร้่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชนถ์ึงมหาชนชาวไทย

 ใหมี้ระบบขอ้มูลพนัธุกรรมพืช สื�อถึงกนัไดท้ั �วประเทศ



พระราชกระแส
การรกัทรพัยากร คือการรกัชาต ิรกัแผน่ดิน

14 สิงหาคม 2540



““  ทาํตั�งแตย่อดเขาถึงใตท้ะเลทาํตั�งแตย่อดเขาถึงใตท้ะเล””



ตั�งแตปี่ 2535 - ปัจจุบนั

หน่วยงานที�รว่มสนองพระราชดาํริ อพ.สธ.
แบง่เป็น 2 กลุม่



1. หน่วยงานที�รว่มสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ.
โดยพระราชานุญาต

หน่วยงานตา่งๆ ตั�งแต่ปี 2535 – ปัจจุบนั จาํนวน 157 หน่วยงาน
(รวมศูนยศ์ึกษาการพฒันาฯ 6 แห่ง)



หน่วยงานที�เขา้รว่มสนองพระราชดาํรเิพิ�ม
ในปี พ.ศ. 2558

                จงัหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

                    จงัหวัดกระบี�

มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร์                  จงัหวัดบึงกาฬ

                     จงัหวัดตาก

                    จงัหวัดพงังา

  มูลนิธิฟื� นฟูทรพัยากร
  ทะเลสยาม

  กรมส่งเสรมิคุณภาพ

  สิ�งแวดลอ้ม



หน่วยงานที�เขา้รว่มสนองพระราชดาํรเิพิ�ม
ในปี พ.ศ. 2559

      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ

   มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันา   
                ประเทศไทย

จงัหวดัสมุทรปราการ

           จงัหวดัศรีสะเกษ              จงัหวดัสระบุรี

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์



หน่วยงานที�เขา้รว่มสนองพระราชดาํรเิพิ�ม
ในปี พ.ศ. 2559

             จงัหวดัยะลา          มหาวิทยาลยัสยาม



หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาํริ
โดยพระราชานุญาต

G1กลุ่มความมั �นคงทางทรพัยากร

G2กลุม่สรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

G3กลุ่มส่วนราชการที�เกี�ยวกับทรพัยากร

G4
กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

G5กลุม่มหาวิทยาลยัที�รว่มสนองพระราชดาํริ

G6
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัราชมงคล

G7 กลุ่มนโยบายในเรื�องของทรพัยากร

G8 กลุ่มจงัหวดัที�รว่มสนองพระราชดาํริ

G9 กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน

G10
กลุม่ภาคเอกชนและมูลนิธิ



2. จาํนวนหน่วยงานที�เขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ
โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก

ตั�งแตปี่ 2535 - ปัจจุบนั

2.1 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 2,500 แห่ง



     สถานศึกษาสามารถสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน



2.2 สมาชิก อบต. และเทศบาลตาํบล 500 แห่ง 
(งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น)

2. จาํนวนหน่วยงานที�เขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ
โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก

ตั�งแตปี่ 2535 - ปัจจุบนั



     สนบัสนุนให ้อบต. และเทศบาลฯ ในจงัหวดั
สมคัรเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น



มหาวิทยาลยั
สถาบนัการศึกษา

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.อพ.สธ.
หน่วยงานที�ร่วม

สนองพระราชดาํริ

อบจ.อบจ.
เทศบาล

อบต.

โรงเรยีน



 พ ร ะ ร า ช ดาํ ริ บ า ง ป ร ะ ก า ร พ ร ะ ร า ช ดาํ ริ บ า ง ป ร ะ ก า ร

 ทรงเห็นว่าสวนเก่าในแถบนนทบุร ี มีพนัธุไ์มเ้ก่าๆ 
อยูม่าก เช่น ทุเรยีนบางพนัธุ ์  อาจยงัคงมีลกัษณะดีอยู ่
แตส่วนเหล่านี� จะเปลี�ยนสภาพไป   จงึทรงห่วงว่าพนัธุไ์ม้
เหล่านั�นจะหมดไป





การอนุรักษ์สวนจังหวดันนทบุรี





มหาอทุกภยั

พ.ศ. 2554





สวนทุเรียน ธค. 2554













สวนผลไมใ้นจงัหวดันนทบุรี ประสบภยัแลง้ต่อเนื�องมาหลายปี 
ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อทุเรียนซึ�งเป็นไมผ้ลที�สาํคญั และเป็นสายพนัธุ์
ชั�นดีของประเทศ สภาพตน้ทุเรียนที�ขาดนํ�าเนื�องจากปริมาณนํ�าใน
แม่นํ�าลาํคลองมีนอ้ย ฝนทิ� งช่วง นํ�าในร่องสวนแหง้ ชาวสวนไม่
สามารถเปิดนํ�าเขา้สวนได้ ปัจจุบนัสวนผลไมท้ี�นี�พบปัญหา
เรื�องนํ�า คือ

ภยัจากนํ�าแลง้

ภยัจากนํ�าเค็ม

ภยัจากนํ�าเสีย 



























































การประชุมสมัมนา “รกัษป่์าน่าน ครั�งที� 2 “

วนัจนัทรท์ี� 16 เดือนกุมภาพนัธ ์2558

9.45-10.10 น.



1. ตอ้งทาํพรอ้มกบัการอนุรักษ์ทรัพยาการอื�น ๆ



2. ตอ้งสรา้งความเป็นอยูท่ี�ดใีหป้ระชาชน

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

-เกดิผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถิ�น

-ใหป้ระชาชนรักถิ�นฐาน

-กระจายความเป็นอยูท่ี�ควบคูไ่ปกบั

  การอนุรักษ์ทรัพยากรในทอ้งถิ�น



     สนบัสนุนให ้อบต. และเทศบาลฯ ในจงัหวดั
สมคัรเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น



3.  สรา้งความรูแ้กเ่ดก็ เยาวชน และประชาชนทั�วไปวา่สรรพสิ� งตา่ง ๆ เกี�ยวพนักนั ความรู้
เรื� องโลกและชวีิตในโลก เป็นเรื� องที� น่าสนใจ น่าศึกษาภูมิศาสตร์ สตัวศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น จะรักและไมท่าํลาย

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื
กิจกรรมพเิศษสนับสนุนในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื





     สถานศึกษาสามารถสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน



อพ.สธ. หาแนวทางและสนับสนุนใหป้ระชาชน

1.เรียนรูท้รพัยากรทอ้งถิ�นว่ามีอะไรบา้ง

2.การอนุรกัษท์รพัยากรทอ้งถิ�นและใช ้  
ประโยชนท์รพัยากรนั�นใหย้ั �งยืน 

3.การสรา้งจติสาํนึกในการรกัทรพัยากร 

3 กรอบการทาํงาน 8 กิจกรรม

ฐานทรพัยากร 3 ฐาน กายภาพ

ชีวภาพ

ทรพัยากร

วฒันธรรม
และภูมิปัญญา



กรอบการ
เรียนรู ้

กรอบการ
ใชป้ระโยชน์

กรอบการ
สรา้งจติสาํนึก

กิจกรรมปกปัก
ทรพัยากร

กิจกรรมสาํรวจเก็บ
รวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์
ทรพัยากร

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล
ทรพัยากร

  กิจกรรมวาง
แผนพฒันาทรพัยากร

กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์
ทรพัยากร

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์
ทรพัยากร

3

2

1

4

5

6

8 7

กรอบการดาํเนินงาน    กรอบการดาํเนินงาน    กิจกรรมของ กิจกรรมของ อพอพ..สธสธ..



มหาวิทยาลยั
สถาบนัการศึกษา

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.อพ.สธ.
หน่วยงานที�ร่วม

สนองพระราชดาํริ

อบจ.อบจ.
เทศบาล

อบต.

โรงเรยีน



ตอบ
?????

ประชาชน

นกัวิจยั

จดัทีมวิจยั

ตอบโจทยท์อ้งถิ�น

?????

นกัวิชาการ



     สนบัสนุนให ้อบต. และเทศบาลฯ ในจงัหวดั
สมคัรเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น









การจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น

งานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถิ�นโดยใชใ้บงาน 9 ใบงาน  
การบนัทึกขอ้มูลในใบงาน และการจดัทาํฐานขอ้มูล

จะมีการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้โดย อพ.สธ. 
และมีกรมตา่ง ๆ 

มหาวิทยาลยัทอ้งถิ�น
เป็นผูส้นบัสนุนและ

เป็นพี�เลี� ยง



การทาํงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ�นโดย 
อบต./เทศบาล

ตาํบล/
เทศบาล

จดัตั�งคณะกรรมการ/
ทาํงาน จากในอบต./
เทศบาล โรงเรียนและ
หน่วยงานต่าง ๆ

สาํรวจทรพัยากร 3 ฐาน

นาํขอ้มูลลงระบบฐานขอ้มูล

วิเคราะหแ์ละจดัการ
ขอ้มูล เพื�อการใช้
ประโยชนอ์ยา่งยั �งยนื





การแตง่ตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น

  คณะกรรมการดา้นที� 1 
การบริหารและการจดัการ

  คณะกรรมการดา้นที� 2
 การดาํเนินงาน

  คณะกรรมการดา้นที� 3
ผลการดาํเนินงาน

1. งานปกปักทรพัยากรทอ้งถิ�น
2. งานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถิ�น
3. งานปลูกรกัษาทรพัยากรทอ้งถิ�น 
4. งานอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรทอ้งถิ�น
5. งานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถิ�น   
6. งานสนบัสนุนในการอนุรกัษแ์ละจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น



เครือข่ายการทาํงาน อพ.สธ.
ในระดบัทอ้งถิ�น

ครอบครวั

ชุมชน

หมู่บา้น

ตาํบล

ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรตาํบล



อพ.สธ.
อบต.

ร.ร.

ร.ร.

อพ.สธ.อบต.
ร่วมมือ

ฐานขอ้มูล
ฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น ระดบัตาํบล 

9 ใบงาน

หมู่บา้น

หมู่บา้น

หมู่บา้น

หมู่บา้น

พฒันา



การจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น

งานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถิ�นโดยใชใ้บงาน 9 ใบงาน  
และบนัทึกขอ้มูลในใบงาน

1. การเก็บขอ้มูลพื� นฐานในทอ้งถิ�น
2. การเก็บขอ้มูลการประกอบอาชีพในทอ้งถิ�น
3. การเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพในทอ้งถิ�น
4. การเก็บขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น ชุมชน วิถีชุมชน
5. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องพืชในทอ้งถิ�น
6. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องสตัวใ์นทอ้งถิ�น
7. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องชีวภาพในทอ้งถิ�น
8. การเก็บขอ้มูลภมิูปัญญาในทอ้งถิ�น
9. การเก็บขอ้มูลแหล่งทรพัยากรและโบราณคดีในทอ้งถิ�น



ทะเบียนฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น



1. ทะเบียนพรรณไมใ้นชุมชน 2. ทะเบียนพนัธุส์ตัวใ์นชุมชน

3. ทะเบียนชีวภาพอื�นๆ ในชุมชน 4. ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน

ทะเบียนฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น



ขั�นตอนก่อนบนัทึกขึ� นทะเบียน

1. การรวบรวมและคดัแยกใบงาน   ใหเ้ป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ ใบงานที� 5  
                                                ใบงานที� 6 ใบงานที� 7  และใบงานที� 8

2. การตรวจสอบความถูกตอ้ง   และคดัแยกสาระสาํคัญเพื�อบนัทึกลงใน 
                                          ทะเบียนรูปแบบเอกสาร

 3. บนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล  เช่น ระบบเอกสาร และระบบโปรแกรม 
                                                   คอมพิวเตอร ์



รูปแบบ/ระบบการบนัทึกทะเบียนทอ้งถิ�น

ระบบเอกสาร ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์



ทะเบียนพรรณไมใ้นชุมชน



มะพรา้วนํ�าหอม



ลกูชก



นาํขอ้มูลจากใบงานที� 5 
มาบนัทึก



รูปแบบเอกสาร



รูปแบบบนัทึก เอกสารและระบบคอมพิวเตอร์



F ๓/๓        การสาํรวจครั�งที� ..๑.. / ๒๕๕๖
ทะเบียนพรรณไมชุ้มชน

ชื�อหมู่บา้น/ชุมชน ........บางพระ.............. อาํเภอ........ศรีราชา....... จงัหวดั......ชลบุรี.......

รหสัพรรณ
ไม้

ชื�อพื� นเมือง ลกัษณะ
วิสยั 

ลกัษณะเดน่ของ
พืช

ขอ้มูลภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น 

บริเวณที�
พบ

หมาย
เหตุ

๘-๒๐๐๗๐๗   
-๐๓-๐๐๑/๓

มะพรา้ว
นํ�าหอม

ปาลม์ ลาํตน้อวบ ปลอ้ง
ถี�  ทางใบสั�น  
ผล เนื� อหวาน นํ�า
ในหอม 

นํ�าและเนื� อ
นาํมา
รบัประทานและ
ประกอบอาหาร 
ผลิตภณัฑ์
นํ�าตาลมะพรา้ว
นํ�าหอม
กา้นมะพรา้ว  
ทาํไมก้วาดและ
สิ�งประดิษฐ์
เนื� อไม ้ทาํฟืน 

บา้นเลขที� 
36/7  ม.3 
ต.บางพระ 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี

นาย
ประสิทธิ�     
บุญธรรม
(083-
387908
7)



ทะเบียนพนัธุส์ตัวใ์นชุมชน



โคนม



แพะ สุกร



ววั



รวบรวมขอ้มูลจาก
ใบงานที� 6



รูปแบบเอกสาร



รูปแบบการบนัทึก
    เอกสารและการบนัทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์MS Excel , MS Word



F ๓/๓        การสาํรวจครั�งที� ..๑.. / ๒๕๕๖
ทะเบียนพนัธุส์ตัวใ์นชุมชน

ชื�อหมู่บา้น/ชุมชน .........บางพระ.............. อาํเภอ ........ศรีราชา.......... จงัหวดั ...ชลบุรี.....

รหสัพนัธุ ์
สตัว์

ชื�อพื� นเมือง ประเภท ลกัษณะเดน่
ของสตัว์

ขอ้มูลภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น

บริเวณที�พบ หมาย
เหตุ

๘-๒๐๐๗๐๗   
-๐๓-๐๐๑/๓

โคนม สตัวเ์ลี� ยงลูก
ดว้ยนม

เตา้นมขนาด
ใหญ่ บริเวณกน้
สีขาว

นํ�านมผลิตนม
โคสด และ
ผลิตภณัฑน์ม
อดัเม็ด

บา้นเลขที� ๒๐๖/
๕ หมู่ ๓ 
ต. บางพระ      
อ. ศรีราชา      
จ. ชลบุรี



ทะเบียนชีวภาพอื�นๆ ในชุมชน



เห็ดระโงกเหลือง 
Amanita caesarea (Scop.) Pers.

เห็ดโคน
กลุ่มซา้ย Termitomyces globulus R. Heim & 
Gooss.
สองดอกขวา Termitomyces dypeatus R. 
Heim



ไลเคน

ริ� วแพร ลายเสน้ผลรวม ผกักาดหน่อฟอง

ทนทานสูง ทนทาน อากาศดี



ไลเคน



เห็ดโคนเล็ก



รวบรวมขอ้มูลจาก
ใบงานที� 7



รูปแบบเอกสาร



รูปแบบบนัทึก เอกสารและระบบคอมพิวเตอร์



F ๓/๓        การสาํรวจครั�งที� ..๑.. / ๒๕๕๖
ทะเบียนชีวภาพอื�นๆ ในชุมชน

ชื�อหมู่บา้น/ชุมชน .........บางพระ.............. อาํเภอ ........ศรีราชา.......... จงัหวดั ...ชลบุรี.....

รหสัชีวภาพ
อื�นๆ

ชื�อพื� นเมือง ประเภท ลกัษณะเดน่ ขอ้มูลภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น

บริเวณที�พบ หมาย
เหตุ

๘-๒๐๐๗๐๗   
-๐๓-๐๐๑/๓

เห็ดโคนเล็ก เห็ด ทุกส่วน (ทั�ง
ตน้) สีขาว มี
สปอร์

ทุกส่วนนาํมา
เป็นอาหาร 
รสหวาน

๒๙ หมู่ ๓   
บา้นบางพระ 
ต.บางพระ     
อ.ศรีราชา     
จ.ชลบุรี



ทะเบียนภมิูปัญญาในชุมชน



ภูมิปัญญานํ�าตาลโตนด



ภูมิปัญญาจกัสาน



ภูมิปัญญาตอ่เรือ



รวบรวมขอ้มูลจากใบงานที� 8



F ๓/๓        การสาํรวจครั�งที� ..๑.. / ๒๕๕๖
ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน

ชื�อหมู่บา้น/ชุมชน ...หมู่ที� ๘ บา้นบางพระ...... อาํเภอ  ศรีราชา... จงัหวดั ...ชลบุรี...

รหสัภูมิ
ปัญญา

ชื�อ
ภูมิปัญญา

สาขา เจา้ของ
ภูมิปัญญา

จุดเด่นภูมิ
ปัญญา

ขอ้มูลภูมิ
ปัญญา
ทอ้งถิ�น

บริเวณที�พบ หมาย
เหตุ

๘-
๒๐๐๗๐๗   
-๐๘-๐๐๑

ไมก้วาด
กา้นมะพรา้ว

อุตสาหกรรม
และ
หตัถกรรม

นาย
ประสิทธิ�     
บุญธรรม

ใชว้สัดุ
ธรรมชาต ิคือ 
ทางมะพรา้ว
นํ�าหอม ที�มี
กา้นสั�นและ
แข็งแรง 

เลือกทาง
มะพรา้วเพื�อ
เหลากา้น 
มะพรา้วออก 
๒๐ กิโลกรมั  
และนาํมาถกั
เป็นแพ ๗-๘ 
กา้นแลว้มัด
ดว้ยลวด นาํ
แตล่ะมัดมามัด
รวมกัน ดว้ย
เชือกหลากสี
ประกบกับดา้ม
ไมไ้ผ่กลม

๓๖/๗  ม.๘ 
ต.บางพระ   
อ.ศรีราชา    
จ.ชลบุรี



นาํขอ้มูลจากเอกสารบนัทึกลงสูร่ะบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เอกสาร

Ms Excle



อพ.สธ. สนับสนุนใหมี้การขึ� นทะเบียน
ทรพัยากรทอ้งถิ�น

พนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว์ ชีวภาพอื�นๆ
วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญา

เพื�อบนัทึกความเป็นเจา้ของ เพื�อมีสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์
เนื�องจากการใชท้รพัยากร ภายใตพ้ิธีสารนาโงยา่



เยาวชน

ส.พ.ฐก.ศ.น

นกัเรียน
ในสงักดั

ชุมชน

ครอบครวัโรงเรียน

ครูและนกัเรียน

กาํลงัของชุมชน
คือเยาวชนในชุมชน

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน



ตอบ
?????

ประชาชน

นกัวิจยั

จดัทีมวิจยั

ตอบโจทยท์อ้งถิ�น

?????

นกัวิชาการ







    ๑.๓ ใหก้ระทรวงพาณิชยเ์ร่งขึ� นทะเบียนสินคา้สิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร ์หรือ
สินคา้จีไอ (Geographical Indication : GI) จากทั �วทุกภาคของประเทศให้
แลว้เสร็จโดยเร็ว เพื�อเป็นการคุม้ครองสินคา้ใหเ้ป็นสิทธิเฉพาะของผูจ้ด
ทะเบียน ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาคุณภาพของสินคา้ที�ผลิตในทอ้งถิ�นใหดี้ขึ� น 
และสามารถจําหน่ายไดใ้นราคาสูงขึ� น รวมทั�งเป็นการเตรียมการรองรับ
หากประเทศไทยเขา้ร่วมความตกลงหุน้ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ภาคพื� นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) ดว้ย















     สนบัสนุนให ้อบต. และเทศบาลฯ ในจงัหวดั
สมคัรเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น



ทะเบียนฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น



พืชอนุรกัษ ์อพ.สธ.

กลว้ยไม้ ทุเรียน สกั 

มะเกี�ยง นอ้ยหน่าเครือ ชาเมี�ยง 

มะกิ�ง ตีนฮุง้ดอย ยางนา







งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
โรงเรยีนบุญวาทยวิ์ทยาลยั จ.ลาํปาง



มีดอกจาํนวน 3 ดอกตดิอยู่รวมกนัเป็น
กลุ่มช่อดอกย่อย ฐานดอกรูปถว้ย

ลาํตน้ตรง เปลือกลาํตน้สีเทาหรือ
นํ�าตาลปนเทา เนื� อไมมี้เสี� ยน

ค่อนขา้งมาก

ผลรูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)

ระบบรากเป็นรากแกว้ มีรากแขนง
ขนาดใหญ่เพื�อเพิ�มความแขง็แรง

มะเกี�ยง (Syzygium nervosum DC. var. paniala (Roxb.) Carven & Biffin)

วงศ ์Myrtaceae

ดอกดอก

ลาํตน้ลาํตน้

ผลผล

รากราก

มีวิตามินอีและเบตา้แคโรทนี
ปริมาณสูง

แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์นํ�ามะเกี�ยง ชา 
แยม เยลลี� ไวน ์โยเกิรต์ 

บริโภค

เจลลา้งหนา้ ครีมบาํรุงมือ สบู่เหลว 

เครื�องสาํอาง

โภชนาการ



ศึกษาดา้นเขตกรรม การขยายพนัธุ์

ศึกษาวิจยัเพื�อใชป้ระโยชน์
พฒันาผลิตภณัฑ ์สรา้งกิจกรรมเสริม

รายได้

จดัทาํฐานขอ้มูล 
วางแผนพฒันาพนัธุม์ะเกี�ยง

ศึกษาลกัษณะประจาํพนัธุข์องมะเกี�ยง

การเรียนรู ้
ทรพัยากร

การใช้
ประโยชน์

การสรา้ง
จติสาํนึก

• พฒันาศูนยก์ารเรยีนรูม้ะเกี�ยง
• สรา้งกลุ่มเกษตรกรใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากมะเกี�ยงอย่างยั �งยืน
• สรา้งสื�อการเรยีนการสอน ประชาสมัพนัธ ์บริการวิชาการ

สาํรวจมะเกี�ยงในทอ้งถิ�น 
รวมถึงวฒันธรรม ภูมิปัญญาที�เกี�ยวขอ้ง

 สรา้งแหล่งรวบรวมพนัธุม์ะเกี�ยง
ในทอ้งถิ�น

• พื� นที�ของหน่วยงานที�ร่วมสนอง
พระราชดาํริ

• พื� นที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
• พื� นที�สถานศึกษาในทอ้งถิ�น
• พื� นที�สวนเกษตรกรในทอ้งถิ�น
• แปลงรวบรวมพนัธุม์ะเกี�ยง



ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ชีววิทยา สรีรวิทยา 

พนัธุศาสตร ์ชีวโมเลกุล 
คดัเลือกพนัธุ ์ปรบัปรุงพนัธุ ์

และอื�นๆ



สามารถขึ� นทะเบียนรบัรองพนัธุ ์

    กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรอง
พนัธุพ์ืชขึ� นทะเบียนตามพระราชบญัญตัิ
พันธุ ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พร้อมลักษณะ
ประจาํพนัธุส์าํหรบัสายพนัธุ์



การขึ�นทะเบียนรบัรองพนัธุ ์

 การพฒันาพนัธุม์ะเกี �ยง จาํนวน ๓ สายพนัธุ ์ไดแ้ก่  

 RSPG-MK-006  

 RSPG-MK-026 

 RSPG-MK-027 

 ไดข้อใหก้รมวชิาการเกษตรออกหนงัสอืรบัรองพนัธุพ์ชืขึ�นทะเบยีนตาม
พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. ๒๕๑๘ พรอ้มลกัษณะประจาํพนัธุส์าํหรบัสายพนัธุท์ี�
ขอรบัรอง ๓ สายพนัธุด์งักล่าว ตามหนงัสอื อพ.สธ. ที� พว๐๐๐๑(อพ.) ๕๗๓๒/
๒๕๕๖ ลงวนัที� ๘ สงิหาคม ๒๕๕๖ 





งานวิจยัที�ทาํใหผ้ลผลิต และผลิตผลมีคณุภาพ มาตรฐานตามหลกัเกณฑ์

สากลมีหลายระดบั

1. Good Agriculture and Collection Practice :

GACP หลกัเกณฑว์ิธีดา้นการเกษตรที�ดีและเหมาะสม

2. Good Clinical Practice:

GCP หลกัเกณฑแ์ละการศึกษาวิจยัที�ดี 

3. Good Manufacturing Practice: 

GMP หลกัเกณฑแ์ละการผลิตที�ดี

การอนุรกัษแ์ละการพฒันาพนัธุพ์ืช



ผลิตภณัฑต์า่งๆ นาํไปสู่การคา้ขายและ
จดสิทธิบตัรเป็นของประเทศไทย

  เครื�องสาํอาง

  อาหาร

  เครื�องดื�ม

  ยารกัษาโรค

  ฯลฯ



ตอบ
?????

ประชาชน

นกัวิจยั

จดัทีมวิจยั

ตอบโจทยท์อ้งถิ�น

?????

นกัวิชาการ



การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบ
จากพืชนั�นๆ

และการทาํตลาด





พื� นที�มหาวิทยาลยัแม่โจ ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ



ครั�งที� 1 27 สิงหาคม 2553 พื� นที� 2 ไร ่จาํนวน 100 ตน้

ครั�งที� 2 3 ธนัวาคม 2554 พื� นที� 5 ไร ่จาํนวน 200 ตน้

ครั�งที� 3 11 มิถุนายน 2555 พื� นที� 4 ไร ่จาํนวน 165 ตน้

ครั�งที� 4 3 กนัยายน 2555 พื� นที� 4 ไร ่2 งาน จาํนวน 400 ตน้

รวมพื� นที�ปลกูทั�งหมด 15 ไร ่2 งาน จาํนวน 865 ตน้

พื� นที�เพาะปลกูพืชมะเกี�ยง



ผลิตภณัฑต์น้แบบ
• ตา้นอนุมูลอิสระ
• ตา้นมะเร็ง
• ตา้นปฏิกิริยาไกลเคชั �น

ถ่ายทอดองคค์วามรูสู่้
ชุมชนรอบมหาวิทยาลยัฯ
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ผลมะเกี�ยง

สกดั

เตรียมส่วนผสม
ศึกษาการเติมแกส๊ 

- อดัผ่านนํ�า
- ใชนํ้�าแข็งแหง้

พฒันาผลิตภณัฑ์
ตน้แบบและตาํรบั

อาหาร

ศึกษาจากนํ�ามะเกี�ยงสด
เทียบกบัแบบพิวเร

ศึกษาการเปลี�ยนแปลง
คุณภาพระหว่างการเก็บ

รกัษา



ชทันีย ์มีรสหวาน เปรี� ยว และเผ็ดรอ้น นิยมรบัประทานชทันียกบัผลิตภณัฑเ์นื� อ 
ขนมปัง แคร็กเกอร ์เนยแข็ง และขนมขบเคี� ยว เพื�อเป็นอาหารว่าง



องคก์ารสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

โครงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑโ์ยเกิรต์ผสมมะเกี�ยง

กลุ่ม G4

ภาพตวัอยา่ง แสดงลกัษณะเนื� อมะเกี�ยงเชื�อมสูตรที�ไดร้บัการคดัเลือก
โยเกิรต์ผสมมะเกี�ยง



ดอกออกเป็นกลุ่ม 2 – 4 ดอก/ตา 
สีขาวหรอืเหลืองอ่อน

ไมพุ้่มขนาดกลาง–ใหญ ่ผิวลาํตน้เรียบ 
กิ�งอ่อนปกคลุมดว้ยขนอ่อน

ผลชนิดแคปซูล 
ผิวเมล็ดเรียบ แข็ง สนีํ�าตาล

ชาเมี�ยง (Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam)

วงศ ์Theaceae 

ดอกดอก

ลาํตน้ลาํตน้

ผลผล

มีกรดโอเลอิกสูง คาเฟอีนสูง

ผสมสมุนไพรอื�น ตาํใหเ้ขา้กนั 
ผสมกบันํ�ามะเกี�ยง ใชร้กัษาโรค

สรรพคณุทางสมุนไพร

โภชนาการ

ใบเดี�ยว ปลายใบแหลม ขอบใบหยกั
เป็นฟันเลื�อย

ใบใบ

- ยอดชาเมี�ยงหมกั เป็นอาหารว่าง
- แปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์า
- นํ�าเมี�ยงใชป้รุงรส

บริโภค

ชาเมี�ยงหมกัใชป้ระกอบพิธีทาํบญุ
รวมถึงการเลี� ยงผีเจา้ที�

วฒันธรรม



เพาะขยายพนัธุ ์วิจยัดา้นเขตกรรม
เพื�อใหไ้ดผ้ลผลิตที�มีมาตรฐาน

ศึกษาวิจยัเพื�อใชป้ระโยชน์
สรา้งกิจกรรมเสริมรายได้

จดัทาํฐานขอ้มูล 
วางแผนพฒันาพนัธุช์าเมี�ยง

ศึกษาลกัษณะประจาํพนัธุข์อง
ชาเมี�ยง

การเรียนรู ้
ทรพัยากร

การใช้
ประโยชน์

การสรา้ง
จติสาํนึก

• พฒันาศูนยก์ารเรียนรูช้าเมี�ยง
• สรา้งกลุม่เกษตรกรใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากชาเมี�ยงอยา่งยั �งยืน
• สรา้งสื�อการเรียนการสอน ประชาสมัพนัธ ์บริการวิชาการ

 พื� นที�ปกปักพนัธุกรรมชาเมี�ยง
• พื� นที�ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรเชียงราย (วาวี) 
• พื� นที�สวนเมี�ยงในหมู่บา้นขนุลาว อาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย
• พื� นที�สวนเมี�ยงในหมู่บา้นป่าเมี�ยงแม่สาย จงัหวดัเชียงใหม่
• พื� นที�ป่าชุมชนหมู่บา้นกองแหะ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่
• พื� นที�ปกปักพนัธุกรรรมชาเมี�ยง ในพื� นที�ของ อบต. อื�นๆ

สาํรวจชาเมี�ยงในทอ้งถิ�น 
รวมถึงวฒันธรรม ภูมิปัญญาที�เกี�ยวขอ้ง

 สรา้งแหล่งรวบรวมพนัธุ์
ชาเมี�ยงในทอ้งถิ�น



แนวทางการดาํเนินงานอนุรกัษแ์ละพฒันาการ
ใชป้ระโยชนจ์ากพืชอนุรกัษ ์อพ.สธ.

“ชาเหมี� ยง”
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาตชิาย โขนงนุช                   

อาจารย ์ดร. ภก.เฉลิมพงษ ์แสนจุม้ และคณะนักวิจยั
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ชาเหมี� ยง (ชาป่า) หรือ 
ชาอสัสมั
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หน่วย: ไร่

1,121

8,339

7,750

18,060

1,165

424
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ขอ้มูลอา้งอิงจาก สถาบันชา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ใบเมี�ยงสด          
รวบมดัเป็นกอ้น

การนึ�งใบเมี�ยงสด

ใบเมี�ยงนึ�ง

นํ�านึ�งเมี�ยง
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ขอ้มูลอา้งอิงจาก สถาบันชา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ใบเมี�ยงนึ�ง

การหมกัโดยไม่ใชเ้ชื� อ
รา

นํ�าหมกัเมี�ยง

การหมกัโดยใชเ้ชื� อรา

เมี�ยงหมกั
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ชาเหมี� ยง

กรอบการเรียนรู ้
ทรพัยากร

กรอบการใช้
ประโยชน์

กรอบการสรา้ง
จติสาํนึก

1.การวิจยัดา้นพนัธุกรรมและอนุรกัษพ์นัธุช์า
เหมี� ยง

3.การวิจยัดา้นกระบวนการผลิตเหมี� ยง

2.การวิจยัดา้นวฒันธรรม สงัคมและการศึกษา

4.การวิจยัดา้นสิ�งแวดลอ้ม & Global 
warming

5.การวิจยัดา้นผลิตภณัฑใหม่และ
การตลาด

6.การวิจยัดา้น Smart community & Tourism



โครงการจดัตั�งคลสัเตอรค์วาม
เป็นเลิศงานวิจยัเหมี� ยง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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Chair: ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย โขนงนุช

Co-chair: อาจารย ์ดร. ภก.เฉลิมพงษ ์แสนจุม้

ทีมนักวิจยั: 1. รองศาสตราจารย ์ดร.วรลญัจก ์บุณยสุรตัน์

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร ์มั �งคั �ง

3. ผูช้่วยศาสตราจารยศิ์ริชยั ธนทิตย์

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา วงักานต์

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยรตัน ์นิมมานพิภกัดิ�

6. อาจารย ์ดร.วลีรตัน ์แสงไชย

7. ดร.วศิน วงศวิ์ไล

8. นางสาวชลิตา เสมอใจ
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CMU
(Haripunchai)

Food
process

Faculty of
Agro-industry

Faculty of   
Agriculture

Natural API Unit

Fine Arts Faculty

Faculty of 
Humanity    
Lannakadee

B.BES CMU

I-ANALY-S-T

Indigenous 
Fermented 

Food

CoE Miang

Faculty of 
Science

Faculty of 
Pharmacy



โครงการวิจยั “

การบริโภคเมี�ยงและภาวะสุขภาพ” 



โครงการจดัทาํคลิปวิดีโอ “คน-ป่า-เหมี� ยง” 



โครงการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบในพื� นที�                         
เพื�อเศรษฐกิจชุมชนที�ยั �งยืน (อาหารและเครื�องดื�ม)

เครื�องดื�มจากชาเหมี� ยงหรือ
เหมี� ยง    เพื�อสุขภาพ

ยาํใบเหมี� ยงสด

ใบเหมี� ยงทอด



มหาวิทยาลยั
สถาบนัการศึกษา

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.

สนองพระราชดาํริ

อพ.สธ.
หน่วยงานที�ร่วม

สนองพระราชดาํริ

อบจ.อบจ.
เทศบาล

อบต.

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน



ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don)
วงศ ์Dipterocarpaceae

ดอกสีชมพู กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบ
เชื�อมติดกัน ปลายกลีบบิดเวียนแบบ

กังหนั เกสรเพศผูจ้าํนวนมาก

”ลาํตน้ตรง เปลือกตน้เรียบ สีเทาอ่อน 

ผลทรงกลม มีครบีตามยาว 5 ครบี มีปีก
ยาว 2 ปีก สั�น 3 ปีก เมล็ด 1 เมล็ด

ดอกดอก

ลาํตน้ลาํตน้

ผลและเมล็ดผลและเมล็ด

นํ�ามนัยางนา นาํมากลั �นเป็นนํ�ามนัดีเซล ใช้
เป็นเชื� อเพลิงทดแทน  

- ใบ นาํมาตม้ดื�มแกต้บัอักเสบ บาํรุง
รา่งกาย ถนูวดแกป้วดตามขอ้ มีสาร
ตา้นอนุมูลอิสระช่วยลด ฝ้า กระ จดุ
ดา่งดาํ 

- ผล แกป้วดฟัน ฟันผุ ขบัเสมหะ ขบั
เลือด

- นํ�ามนัยางนา แกร้ิดสีดวงทวาร 
กามโรคและพยาธิลาํไล้

สรรพคุณทางสมุนไพร

ใบเดี�ยว รูปไข่แกมขอบขนาน ใบอ่อนมี
ขนปกคลุม ใบแก่เกลี� ยงหรอืเกือบเกลี� ยง

ใบใบ

ศกัยภาพดา้นพลงังาน

ไม ้นาํมาทาํเรือ บา้น นํ�ามนัยางนาใชท้าไม ้
ทาแนวเรือ ทาเครื�องจกัสาน ทาํขี� ไต้

ภูมิปัญญา



เพาะขยายพนัธุ ์วิจยัดา้นเขตกรรม
เพื�อใหไ้ดผ้ลผลิตที�มีมาตรฐาน

ศึกษาวิจยัเพื�อใชป้ระโยชน์
สรา้งกิจกรรมเสริมรายได้

จดัทาํฐานขอ้มูล 
วางแผนพฒันาพนัธุย์างนา

ศึกษาลกัษณะประจาํพนัธุข์อง
ยางนา

การเรียนรู ้
ทรพัยากร

การใช้
ประโยชน์

การสรา้ง
จติสาํนึก

• พฒันาศูนยก์ารเรยีนรูย้างนา
• สรา้งกลุ่มเกษตรกรใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากยางนาอย่างยั �งยืน
• สรา้งสื�อการเรยีนการสอน ประชาสมัพนัธ ์บริการวิชาการ

สาํรวจยางนาในทอ้งถิ�น 
รวมถึงวฒันธรรม ภูมิปัญญาที�เกี�ยวขอ้ง

 สรา้งแหล่งรวบรวมพนัธุย์างนา
ในทอ้งถิ�น

• พื� นที�ของหน่วยงานที�ร่วมสนอง
พระราชดาํริ

• พื� นที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
• พื� นที�สถานศึกษาในทอ้งถิ�น
• พื� นที�สวนเกษตรกรในทอ้งถิ�น
• แปลงรวบรวมพนัธุย์างนา





















ในทุก ๆ ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เขา้มาปลูกตน้ไมถ้วายในพระราชวงัสวนจิตรลดา



ในหลวงกบันิสิตคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์



ป่ายางสาธิต
ในสวนจิตรลดา

พื�นที�ประมาณ 4 ไร่ ป่ายางนา อายปุระมาณ 50 ปี



???????????????????????



มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น

หน่วยงานและ
มหาวิทยาลยัอื�นๆ

ยางนา

คณะวิทยาศาสตร์

คณะต่างๆ

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสชัศาสตร์









          สามปีแรกที�ปลกูยางนาจะเกิดเห็ดมากมายหลายชนิด คิดเป็นมลูค่าไร่
ละ 3,000 บาทต่อปี เช่น เห็ดละโงก เห็ดเผาะ เห็ดหนา้แหล่ เห็ดนํ�าหมาก 
เห็ดก่อ เห็ดถ่าน 

          เมื�อเขา้ปีที� 8-9 ก็จะเกิดเห็ดปลวก เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกไก่นอ้ย 
เห็ดปลวก ซึ�งมีดอกใหญ่ๆ ภาคกลางเรียกวา่เห็ดโคนซึ�งราคากิโลกรมัละ 
200-300 บาทขายเห็ดที�เกิดในพื� นที� 6 ไรไ่ดปี้ละประมาณ 20,000 บาท



















มหาวิทยาลยั
สถาบนัการศึกษา

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.

สนองพระราชดาํริ

อพ.สธ.
หน่วยงานที�ร่วม

สนองพระราชดาํริ

อบจ.อบจ.
เทศบาล

อบต.

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน



โครงการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากจาํปาดะ อ.ควน
โดน จ.สตลู (ปีงบประมาณ 2558)



ไดร้บัเงินอดุหนุนจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตลู จาํนวน 200,000 บาท

ลาํดบัที� โครงการ ผูร้บัผิดชอบ
จาํนวนเงินที�

ไดร้บัจดัสรร

1 การศึกษากระบวนการแปรรูปจาํปาดะแช่อิ�ม อบแหง้ อ.สุเพ็ญ  ดว้งทอง 42,000

2 การประยุกตใ์ชฟ้ลาวรเ์มล็ดจาํปาดะในผลิตภณัฑข์า้วเกรยีบ อ.วิภาวรรณ  วงศส์ุดาลกัษณ์ 32,000

3 การพฒันาผลิตภณัฑแ์ยมจาํปาดะ อ.ทศันา ศิรโิชติ 42,000

4 เครื�องหั �นเมล็ดจาํปาดะ อ.เสร ี หนูหลง 42,000

5 กระบวนการยอ้มสีเสน้ดา้ยฝ้ายดว้ยใบและเนื� อไมจ้าํปาดะ อ.สุวรรณี พรหมศิริ 42,000

รวม 200,000

***ประจาํปีงบประมาณ 2558 ดาํเนินงาน ปี 2559



การศึกษากระบวนการแปรรูปจาํปาดะแช่อิ�ม อบแหง้
อ.สุเพ็ญ ดว้งทอง



การประยุกตใ์ชฟ้ลาวรเ์มล็ดจาํปาดะในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ
อ.วิภาวรรณ วงศส์ุดาลกัษณ์



การพฒันาผลิตภณัฑแ์ยมจาํปาดะ
อ.ทศันา ศิริโชติ



เครื�องหั �นเมล็ดจาํปาดะ
อ.เสรี หนูหลง



กระบวนการยอ้มสีเสน้ดา้ยฝ้ายดว้ยใบและเนื� อไมจ้าํปาดะ
อ.สุวรรณี พรหมศิริ



ยอ้มเสน้ไหมดว้ยนํ�าสกัดจากเนื� อไมจ้าํปาดะ ยอ้มเสน้ไหมดว้ยนํ�าสกัดจากใบจาํปาดะ

กระบวนการยอ้มสีเสน้ดา้ยฝ้ายดว้ยใบและเนื� อไมจ้าํปาดะ
อ.สุวรรณี พรหมศิริ



ไดร้บัเงินอดุหนุนจากเงินกองทุน มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

ลาํดบัที� โครงการ ผูร้บัผิดชอบ
จาํนวนเงินที�ไดร้บั

จดัสรร

1 การสาํรวจและศึกษาพันธุข์องจาํปาดะ อาํเภอควนโดน 

จงัหวดัสตลู

อาจารยพ์งษศ์กัดิ�  มานสุรวิงศ ์ 

และคณะ

60,000

2 การพฒันานํ�าหมักชีวภาพจากเปลือกจาํปาดะหมักดว้ย
เชื� อ Bacillus sp. ตอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลิตของ
ผกักวางตุง้” 

ดร.อมรรตัน ์ ชุมทอง และคณะ 60,000

3 ตารจีาํปาดะ” อาจารยท์ศันียา คญัทะชาะนางสาว

รวิสรา ศรีชยั

60,000



การพฒันานํ�าหมกัชีวภาพจากเปลือกจาํปาดะหมกัดว้ยเชื� อ 
Bacillus sp. ตอ่การเจริญเติบโตแลผลผลิตของผกักวางตุง้

ดร.อมรรตัน ์ชุมทอง และคณะ



พนัธุจ์าํปาดะ

พนัธุข์วญัสตูล ยวงใหญ่ เนื� อมีสีเหลืองสม้ (จาํปาดะ) 

พนัธุส์ตูลสีทอง ยวงขนาดปานกลาง เนื� อสีสม้เขม้ เนื� อหนา รสหวานฉํ �า กลิ�นแรง 

พนัธุน์ ํ�าดอกไม้ ยวงมีลกัษณะกลม ยวงแน่น เนื� อหนา มีสีเหลือง ผลผลิตดก

พนัธุท์องเกษตร
ยวงปานกลาง สีเหลือง เนื� อหนา เหมาะสาํหรบัรบัประทานและ
แปรรูป (ทอด)

พนัธุด์อกโดน
ผลเป็นรูปทรงกระบอก ยวงเยอะ เนื� อแหง้ เนื� อหนาปานกลาง 
เหมาะสาํหรบัรบัประทานผลสุก และแปรรูป (ทอด) ผลผลิตดก

พนัธุว์งัทอง
ยวงขนาดปานกลาง เนื� อสีเหลือง หวาน เมื�อผลสุกเก็บไดน้าน 
ผลผลิตนอ้ย

การสาํรวจและศึกษาพนัธุข์องจาํปาดะ อาํเภอควนโดน 
จงัหวดัสตูล

อ.พงษศ์กัดิ� มานสุริวงศ ์และคณะ



ดาระจาํปาดะ
อ.ทศันียา คญัทะชาะ และ อ.รวิสรา ศรีชยั



ดาระจาํปาดะ
อ.ทศันียา คญัทะชาะ และ อ.รวิสรา ศรีชยั



ดาระจาํปาดะ
อ.ทศันียา คญัทะชาะ และ อ.รวิสรา ศรีชยั



ดาระจาํปาดะ
อ.ทศันียา คญัทะชาะ และ อ.รวิสรา ศรีชยั



ผลจากการต่อยอดจากงานวิจยั

การประยุกตใ์ชเ้นื� อจาํปาดะในการผลิตไอศกรีม
อ.วิภาวรรณ วงศส์ุดาลกัษณ์



การประยุกตใ์ชเ้นื� อจาํปาดะในการผลิตไอศกรีม
อ.วิภาวรรณ วงศส์ุดาลกัษณ์



เคก้จากเนื� อจาํปาดะ
ทีมงานคหกรรมศาสตร์



ไวนจ์าํปาดะ
อ.วาสนา มู่สา



การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบจากผา้ทอมือจากดา้ย
ยอ้มดว้ยใบและเนื� อไมจ้าํปาดะ



การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบจากผา้ทอมือจากดา้ย
ยอ้มดว้ยใบและเนื� อไมจ้าํปาดะ



การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบจากผา้ทอมือจากดา้ย
ยอ้มดว้ยใบและเนื� อไมจ้าํปาดะ



การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบจากผา้ทอมือจากดา้ย
ยอ้มดว้ยใบและเนื� อไมจ้าํปาดะ



ผลิตภณัฑต์น้แบบจากไมจ้าํปาดะ



ผลิตภณัฑต์น้แบบจากไมจ้าํปาดะ



ผลิตภณัฑต์น้แบบจากไมจ้าํปาดะ



ผลิตภณัฑต์น้แบบจากไมจ้าํปาดะ



กลุ่มขนม
        กลุ่มสง่เสรมิอาชีพสตรทีาํขนมพื� นเมือง (กลุ่มแม่บา้นรมิหว้ย) ต.ฉลงุ 
        อ.เมือง จ.สตลู

        กลุ่มสตรทีาํขนมบา้นควนตาํเสา ต.ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้ จ.สตลู

           กลุ่มเศรษฐกิจพอเพยีง ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตลู

           กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร ต.ยา่นซื�อ อ.ควนโดน จ.สตลู

        กลุ่มสตรอีาชีพทาํขา้วเกรยีบ ต.ทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตลู 

1

2

3

4

5



กลุ่มผา้และผลิตภณัฑจ์ากผา้

        กลุ่มผา้มดัยอ้ม ตาํบลพมิาน อาํเภอเมือง จงัหวดัสตลู

        กลุ่มตดัเยบ็สตรบีา้นบ่อหิน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตลู

        กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากผา้ ต.ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้ จ.สตลู 

        กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากผา้ ต.วงัประจนั อ.ควนโดน จ.สตลู

        กลุ่มสตรผีา้คลมุศีรษะสตรมุีสลิม ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตลู

1

2

3

4

5

กลุม่เป้าหมาย



กลุ่มเกษตรกร
        แหล่งเรยีนรูก้ารจดัการทรพัยากรอยา่งยั �งยนื ชุมชนควนโดน อ.ควนโดน 
        จ.สตลู

        กลุ่มแม่บา้นพฒันาอาชีพบา้นควน ต. ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตลู  
        (ทาํปุ๋ยหมกั)

        กลุ่มหตัถศิลป์พื� นบา้น ต.ปากนํ�า อ.ละงู จ.สตลู 

        กลุ่มเยาวชนผลิตภณัฑจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตลู

1

2

3

4



กลุ่มนาฏศิลป์

        บา้นนาฏศิลป์โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์42 จงัหวดัสตลู

        การละเล่นพื� นบา้นภาคใต ้- ดาระ จ.สตลู

        โรงเรยีน

1

2

3



ลาํ

ดบัที�
โครงการ ผูร้บัผิดชอบ หน่วยงาน

จาํนวนเงินที�

ไดร้บัจดัสรร

แหล่ง

งบประมาณ

1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมีบางประการของจาํปาดะ อ.เชาวนีพร ชีพประสพ คณะวิทยาศาสตรฯ์ 25,000 อบจ.สตูล

2 ฤทธิ�ตา้นอนุมูลอิสระในสารสกดัจากผลจาํปาดะในพื� นที�จงัหวดัสตูล อ.นนัทิดา ลิ�มเสฎโฐ คณะวิทยาศาสตรฯ์ 25,000 อบจ.สตูล

3 การพฒันาผลิตภณัฑค์ุกกี� เสริมใยอาหารจากซังจาํปาดะ อ.วิภาวรรณ วงศส์ุดาลกัษณ์ คณะวิทยาศาสตรฯ์ 30,000 อบจ.สตูล

4  วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรบูรณาการ 

“จาํปาดะ” 

อ.อจัฉรา วงศว์ฒันามงคล คณะครุศาสตร์ 80,000 อบจ.สตูล

5 การศึกษาโรคที�พบบนผลจาํปาดะและการควบคุมโรค อ.ภวิกา บุณยพิพฒัน์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 80,000 อบจ.สตูล

6 การพฒันาฐานขอ้มูลและบริหารจดัการขอ้มูลจาํปาดะและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของชาวสวนจาํปาดะ

อ.อาํนาจ  ทองขาว สาํนกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

80,000 อบจ.สตูล

7 การสรา้งสรรคบ์ทเพลงเกี�ยวกบัพืชจาํปาดะ อ.กรฤต นิลวานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50,000 อบจ.สตูล

8 ศิลปหตัถกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัจาํปาดะ อ.โอภาส  อิสโม สาํนกัศิลปวฒันธรรม 30,000 อบจ.สตูล

9 การเตรียมนาํเสนอผลงานและการจดันิทรรศการในวนัจาํปาดะ

ประจาํปี

อ.สุวรรณี  พรหมศิริ สถาบนัวิจยัและพฒันา 100,000 อบจ.สตูล

10 นํ�าสม้สายชูหมกัพรอ้มดื�มจากจาํปาดะ อ.วาสนา มู่สา คณะวิทยาศาสตรฯ์ 60,000 งบกองทุน

11 การจดัทาํหลกัสูตรการบูรณาการ “จาํปาดะ” เพื�อพฒันาทอ้งถิ�น

จงัหวดัสตูล

อ.บรรจง ทองสรา้ง สถาบนัวิจยัและพฒันา 500,000 ม.ราชภฏั

สงขลา

รวม 1,000,000  

ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัเงินอดุหนุนและโครงการที�จะดาํเนินงาน



สว่นที� 2 โครงการที�ดาํเนินการในมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบตักิาร เรื�องการวาดภาพเชิงอนุรกัษ์
2. โครงการ อบรมเชิงปฏิบตักิาร เรื�อง การขยายพนัธุพ์ืชป่าหายากและ 
    ใกลส้ญูพนัธุ์
3. โครงการอนุรกัษแ์ละเพิ�มปริมาณพนัธุพ์ืช

งบเงินอดุหนุน : เงินอดุหนุนทั �วไป ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 3 โครงการ 
(ตอ่เนื�อง)



กลุ่มเป้าหมาย
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 32 คน และครู จาํนวน 2 คน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�องการวาดภาพเชิงอนุรกัษ์



โคระหรือโคร่













คาบสมุทรสทิงพระคาบสมุทรสทิงพระ......วิถี โหนด นา ไผ่ คนวิถี โหนด นา ไผ่ คน
อบตอบต. . ราํแดงราํแดง

ตาลหมอ้







รางวลัจากการอนุรกัษแ์ละใช้
ประโยชนต์าลโตนด





ผลงานจากใชเ้ทคโนโลยี
เพื�อพฒันาการใช้

ประโยชนจ์ากตาลโตนด



ฐานขอ้มูลที�สาํคญั คือ 
• กระบวนการเก็บและการรกัษาคุณภาพนํ�าตาลโตนด 
• คุณสมบติัของเนื� อไมเ้คี�ยม ปริมาณและระยะเวลาของเนื� อไมเ้คี�ยมที�ใช ้

เพื�อรกัษาคุณภาพของนํ�าตาลโตนด
• คุณภาพของนํ�าตาลโตนดทางกายภาพและทางเคมีในการเก็บรกัษา

นางณิชา ประสงคจ์นัทร์

กิจกรรมที� 4

โครงการศึกษาอตัราส่วนที�เหมาะสมของเนื� อไมเ้คี�ยมใน
การผลิตนํ�าตาลโตนด



ดร.จเร สุวรรณชาต

• ป้ายสื�อความหมายตาลโตนดสูที่�อยูอ่าศยั
• แหล่งเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์จากตาลโตนดดา้น
      ที�อยูอ่าศยั
• องคค์วามรูที้�ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบั
      วิถีชีวิตไดจ้ริง

กิจกรรมที� 8

โครงการสื�อความหมายการใชป้ระโยชนจ์ากตาลโตนดสู่
ที�อยูอ่าศยั



นายกรภทัร เฉลิมวงศ์

โครงการการออกแบบและสรา้งเครื�องกวนไสข้นม
ผลผลิตจากตาลโตนดสาํหรบัครวัเรือน

• เครื�องกวนไสข้นมผลผลิตจากตาลโตนดสาํหรบั
ครวัเรือนไดใ้ชใ้นครวัเรือนที�ผลิตขนมสอดไส ้
ขนมจาก ขนมตม้

กิจกรรมที� 4



ผูช้่วยศาสตราจารยน์นัทชยั ชูศิลป์

โครงการการออกแบบและพฒันาการผลิตแผ่นอดัจาก
เสน้ใยตาลโตนด

• ผลิตภณัฑไ์มอ้ดัจากเสน้ใยกา้น
ตาลโตนดจาํนวน  3 รูปแบบ

• กรรมวิธีการผลิตไมอ้ดัจากเสน้ใย
ตาลโตนดที�เหมาะสมกบัชุมชน   
จาํนวน1 รปูแบบ

กิจกรรมที� 4



นายวรพงค ์ บุญช่วยแทน

โครงการการพฒันาเครื�องผ่าจาวตาล

• เครื�องผา่จาวตาลโตนดมีความสามารถ
        ในการผลิต 50 ผล/ชั�วโมง
• เพิ�มกาํลงัการผลิต ลดขั�นตอน และเวลา
        ในการทาํงานของกลุ่มอาชีพผา่จาวตาล
   

กิจกรรมที� 4



นายอภิรพ  แกว้มาก

โครงการพฒันาเสน้ใยตาลจากกา้นใบ

เครื�องทุบกา้นใบตาลเพื�อผลิตเสน้ใย

ในอดีตใชแ้ผ่นไมต้ะปใูนการ
ผลิตเสน้ใยตาล

เสน้ใยตาลจากกา้นใบ

กิจกรรมที� 4



นายอภิชาติ  คญัทะชา

โครงการสื�อความหมายดา้นวฒันธรรม
วิถีชุมชนราํแดง โหนด นา ไผ่ คน

กิจกรรมที� 4

ป้ายสื�อความหมายดา้นวฒันธรรมวิถีชุมชนรําแดง โหนด นา ไผ่ คน
แหล่งเรียนรูด้า้นวฒันธรรมวิถีชุมชนรําแดง โหนด นา ไผ่ คน



ผูช้่วยศาสตราจารยภ์าวนา พุม่ไสว

โครงการพฒันาบรรจุภณัฑส์าํหรบัผลิตภณัฑจ์าก
ตาลโตนด

ออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื�อใชป้ระโยชน์จาก
ผลิตภณัฑต์าลโตนด จาํนวน 6 รูปแบบ

กิจกรรมที� 4







ทุนทางทรพัยากร

กายภาพ

ชีวภาพ

ทรพัยากร

วฒันธรรม
และภูมิปัญญา

















กายภาพ

ชีวภาพ

ทรพัยากร

วฒันธรรม
และภูมิปัญญา

มนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตร์

ทรพัยากร
ธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม

แพทยศ์าสตร์
เภสชัศาสตร์

วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์

คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยอีาหาร

วิศวกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

นิติศาสตร์

ศึกษาศาสตร์
ครุศาสตร์

ศิลปศาสตร์

สภาพแวดลอ้ม

ภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ

แสง

ความชื� น

อุณหภูมิ

ดินนํ�า

สรรพคุณทางยา

พฤกษศาสตร์

ผูผ้ลิต

ฤทธิ�ทางชีวภาพ

Bar-coding

แผนที�และ
ขอ้มูลเชิงบรรยาย

วงจรชีวิต

ปฏิทินการเพาะปลกู

ผลผลิต

วิทยาการหลงัเก็บเกี�ยว

คุณค่าทาง
โภชนาการ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

ในประเทศ

ต่างประเทศ
รายวิชาที�เกี�ยวขอ้ง

สื�อการเรียนการสอน

โบราณสถาน/วตัถุ

การประกอบอาชีพ/ภูมิปัญญา

วฒันธรรม/ประเพณี

ศาสนา

เชื� อชาติ

ภาษา

การขนสง่

สิ�งปลูกสรา้ง

ทางศาสนา

ที�อยูอ่าศยั

เครื�องมือ/
อุปกรณ์

ผูบ้ริโภค
สิ�งแวดลอ้ม

ป่าไม/้สตัวป่์า

อุตสาหกรรม



 งานที�อยูใ่นกรอบแผนแม่บทซึ�งใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน เช่น

งบการเรียน การสอน การวจิยั การบริการวชิาการ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

 งานที�ไม่ใชง้บประมาณเพิ�มเติมสามารถนาํมาสนองพระราชดาํริ 

 งานจากแหล่งทุนอื�น ๆ เช่น วช. สกว. สกอ. อปท. ฯลฯ

สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได้ ถ้ามแีนวทางสอดคล้อง
กบักรอบแผนแม่บท อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจากแหล่ง
ทุนและได้รับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการดําเนินงาน

    หรือคณะทาํงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั�น 



สาํรวจ

บนัทึกขอ้มูล

ศึกษาวิเคราะหข์อ้มูล

นาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอน

นาํไปใชป้ระโยชนก์บัชุมชน



การสงแผนปฏิบัติงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ      
                        (ปงบประมาณ ๒๕๖๒)  
                   ภายในวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 1. อพ.สธ. พิจารณาเขาสูกระบวนการตรวจสอบ   
  แผนปฏิบัติงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
  ใหสอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ.
  2. อพ.สธ.ถวายใหมีพระราชวินิจฉัย  
  3. อพ.สธ. ทําหนังสือสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน/ 
  โครงการตาง ๆ  ไปยังสาํนักงบประมาณ/แหลงทนุตาง ๆ ตอไป



เว็บไซต ์อพ.สธ.





ทนุทางทรพัยากร

กายภาพ

ชีวภาพ

ทรพัยากร

วฒันธรรม
และภูมิปัญญา





มหาวิทยาลยั
สถาบนัการศึกษา

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.อพ.สธ.
หน่วยงานที�ร่วม

สนองพระราชดาํริ

อบจ.อบจ.
เทศบาล

อบต.

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน



 ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ ์ เจริญทรพัย์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

รองหวัหนา้สาํนกังาน อพ.สธ ฝ่ายวิชาการ.
piyarat.rspg@gmail.com

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทํางานนี� เพื�อรักษา

ทรัพยากรของประเทศ เพื�อเป็นฐานทรัพยากรตาม
แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที�พระราชทานใหแ้ก่
ประชาชนชาวไทย
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ�ง
ตวัเองได ้  การจะพึ�งตัวเองไดค้ือตอ้งมีทรัพยากรที�
เราที�มีสทิธิที�จะใช ้และเราเป็นเจา้ของ



ตดิตอ่ประสานงาน
 ดร.ปิยรษัฎ ์ปรญิญาพงษ ์เจรญิทรพัย์

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
รองหวัหนา้สาํนกังาน อพ.สธ ฝ่ายวิชาการ.

piyarat.rspg@gmail.com
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