โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี ๒๕๖๒
กลุ่ม G6 .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.....
หน่วยงาน .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.....
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/งาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

F2A4

๑. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางจากมะม่วง เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต
มะม่วงส่งออก อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑,๓๐๐,๐๐๐

F2A4

๒. การแปรรูปเปลือกมะม่วงโดยนา
กลับมาทาการสังเคราะห์และ
ควบคุมขนาดอนุภาคนาโนซิลเวอร์
และสร้างฟิลม์ บางสาหรับเป็นตัว
ตรวจวัดสีไอออนตะกั่วและไอออน
แมงกานีสในนา

๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. เพื่ อ วิจั ย และพั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางจากมะม่ ว ง
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุม ชนผู้ผลิต มะม่วงส่งออก อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลผลิ ต ทางการเกษตรของกลุ่ ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ ผ ลิ ต มะม่ ว งส่ ง ออก อ าเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. เพื่อใช้นาสกัดจากเปลือกมะม่วงที่เหลือทิงเป็น ตัวรีดิวซ์
และเป็นสารคงสภาพในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน
ซิลเวอร์ที่สภาวะอุณหภูมิห้องและเป็นวิธีการสังเคราะห์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของอนุภาคนาโน
ซิลเวอร์ที่สังเคราะห์ได้จากนาสกัดเปลือกมะม่วง
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น UV-VIS Spectrometer,
Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR),
Field Emission Scanning Electron Microscopy

๖๔๗,๗๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากมะม่วง
๒. องค์ความรู้ทางวิชาการ
๓. การเผยแพร่ผลงานวิชาสู่วงสังคมนักวิชาการ

๑. สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่มีขนาดเล็ก
มีความเสถียร ด้วยต้นทุนต่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้นาสกัดจากเปลือกมะม่วง
๒. สามารถทราบเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เช่น ความเข้มข้นของ AgNO3
และปริมาณนาสกัดจากเปลือกมะม่วง
๓. ในการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลด
ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่า
๔. ได้สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการติดอนุภาคเงินระดับ
นาโนที่ สั งเคราะห์จ ากน าสกั ด เปลื อกมะม่ ว งติ ด บน
กระจกสไลด์ เ พื่อ ใช้เ ป็ น ชุด ทดสอบตรวจวั ด ไอออน
ตะกั่วและแมงกานีสในนา

กิจกรรมที่

F2A4

ชื่อโครงการ/งาน

๓. การแปรรูปมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
(FESEM), Transmission Electron Microscope
(TEM), Powder X ray diffraction (XRD), Raman
spectroscopy, High-performance liquid
chromatography (HPLC), Particle size analyzer,
X-ray fluorescence (XRF), Energy-dispersive
X-ray spectroscopy เป็นต้น
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดทดสอบโดยการสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิลเวอร์และติดบนแผ่นกระจกสไลด์ด้วย
เทคนิคเลเยอร์บายเลเยอร์
๔. เพื่อนาชุดทดสอบทีส่ ร้างและพัฒนาได้ ตรวจวัดปริมาณ
ไอออนตะกั่วและไอออนแมงกานีสในแหล่งนาตามชุมชน
ในเขตอุตสาหกรรม
๕. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามปริมาณ
ไอออนตะกั่วและไอออนแมงกานีสในแหล่งนาตามชุมชน
ในเขตอุตสาหกรรม
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. เพื่อศึกษาศึกษาการแปรรูปจากมะม่วงใน 3 ประเภท คือ
คุกกีมะม่วง ทอฟฟี่มะม่วง และแยมมะม่วงแผ่น
๓. เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ก ารแปรรู ป จากมะม่ ว งใน ๓
ประเภท คื อ คุ ก กี มะม่ ว ง ทอฟฟี่ ม ะม่ ว ง และมะม่ ว ง
อบแห้งให้แก่ชุมชน

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕. สามารถประยุกต์ใช้ชุดทดสอบตรวจวัดหาปริมาณ
ไอออนตะกั่วและแมงกานีสในแหล่งนาตามชุมชนใน
เขตอุตสาหกรรมแบบภาคสนามได้ ซึ่งมีความสะดวก
ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย

๕๘๓,๐๐๐

๑. ได้งานด้านวิชาการ ที่เป็นสูตรแปรรูปจากมะม่วงใน ๓
ประเภท คือ คุกกีมะม่วง ทอฟฟี่มะม่วง และแยม
มะม่วงแผ่น
๒. สามารถเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคนอกจากการบริโภค
ผลสด
๓. ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร ครัวเรือน และ
ชุมชนให้มีรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชน
และจังหวัดฉะเชิงเทราดีขึน
๔. เป็นผลงานเผยแพร่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และคนที่สนใจ ซึ่งสามารถนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ หรือทางานวิจยั อื่นๆ ต่อยอดได้

กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/งาน

F2A4

๔. การผลิตเอทานอลชีวภาพจาก
เปลือกมะม่วงด้วยยีสต์

F2A4

๕. ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยกับ
การยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มะม่วง

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพและย่อย
เปลือกมะม่วง
๓. ศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอล
ชีวภาพจากเปลือกมะม่วงด้วยยีสต์
Saccharomyces cerevisiae
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. เพื่อนาพืชสมุนไพรไทย เช่น ขิง ข่า คะไคร้ ขมินชัน
ตาลึง และใบบัวบก มาใช้ในการยืดอายุการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะม่วง
๓. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนาพืชสมุนไพรไทย
เช่น ขิง ข่า คะไคร้ ขมินชัน ตาลึง และใบบัวบก มาใช้
ในการยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๒๕,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้องค์ความรู้ใหม่ในการผลิตเอทานอลชีวภาพ
๒. ได้กระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ที่มีต้นทุนต่า
๓. ลดขยะชุมชนและเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้

๑. ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในการยืดอายุการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะม่วง
๒. คู่มือแนวทางแนวทางการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร
ในการยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง
๓. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรในการยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง
๔. เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้รบั การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยืดอายุ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง
๕. ได้แนวทางการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยืด
อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง
๖. นักศึกษาสาขาวิชาเคมีได้นาความรู้เรื่องการสกัดสาร
ในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
๗. เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงสามารถนาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการยืด
อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง

กิจกรรมที่
F2A4

F2A4

ชื่อโครงการ/งาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

๖. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสดุ
๑. เพื่อสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ไฮบริดอินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์เพือ่
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ยับยังแบคทีเรีย และเพิ่ม
๒. เพือ่ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี
ตะวันออกด้านการพัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง
มาตรฐานปลอดภัย และตอบสนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
๓. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสดุไฮบริดอินทรีย์ใน
บรรจุภัณฑ์เพื่อยับยังแบคทีเรีย และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันรังสียูวี เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและผูค้ า้ มะม่วงนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
๗. รูปแบบการสร้างความตระหนัก
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้วยการใช้ภูมิปัญญาของต้นหาง
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ไหลแดงในการกาจัดศัตรูของการ
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการสร้างความตระหนักด้วย
ปลูกมะม่วงของจังหวัด
การใช้ ส มุ น ไพรหางไหลแดงในการก าจั ด ศั ต รู ข องปลู ก
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงนาดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. เพื่อสร้างรูปแบบการสร้างความตระหนักด้วยการใช้
สมุ น ไพรหางไหลแดงในการก าจั ด ศั ต รู ข องปลู ก มะม่ ว ง
นาดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างความตระหนักด้วยการใช้
สมุ น ไพรหางไหลแดงในการก าจั ด ศั ต รู ข องปลู ก มะม่ ว ง
นาดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙๙๐,๕๐๐

๑. ผู้รบั บริการสามารถนาความรูห้ รือผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง
๒. กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์
ของเทคโนโลยี

๗๘๐,๐๐๐

ผู้ใช้ประโยชน์ จากการลงพืนที่ดาเนินการวิจัยในระยะ
ที่ ๒ ที่ดาเนินการวิจยั เรื่อง “การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของการปลูกมะม่วงนาดอกไม้ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมา ได้รับคาแนะนาให้รณรงค์ ฟื้นฟู
การใช้พืช ที่จะมาช่วยกาจัดศัตรูมะม่วง แทนการใช้
สารเคมี อย่างเร่งด่วน เกษตรจังหวัด เกษตรอาเภอ
ชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลด
อันตรายทังต่อผู้บริโภค ชาวสวน และถนอมดินและ
สิ่งแวดล้อม การวิจัยครังนีจะได้ รูปแบบการสร้าง
ความตระหนักด้วยการใช้สมุนไพรหางไหลแดงในการ
กาจัดศัตรูของปลูกมะม่วงนาดอกไม้ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วง นักวิชาการด้านการเกษตร นักวิชาการนักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะปลูก

กิจกรรมที่
F2A5

F2A5

ชื่อโครงการ/งาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

๑. การพัฒนาฐานข้อมูลและชุด
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ เรื่อง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นวัตกรรมและภูมิปญ
ั ญาด้านการ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปลูกมะม่วงของตาบลสาวชะโงก
๒. เพือ่ ศึกษา รวบรวม และจัดทาฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกี่ยวกับองค์ความรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาด้านการ
ปลูกมะม่วงของตาบลสาวชะโงก อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
๓. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ เรื่อง นวัตกรรม
และภูมิปัญญาด้านการปลูกมะม่วงของตาบลสาวชะโงก
สาหรับนักเรียนชันประถมศึกษา ปีที่ ๖
๒. นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลดิจิทลั
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ออนไลน์พันธุ์มะม่วง
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพันธุ์มะม่วงของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓. เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูลดิจิทลั ออนไลน์
พันธุม์ ะม่วง

งบประมาณ (บาท)
๕๒๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มะม่วง
๑. องค์ความรู้เกีย่ วกับนวัตกรรมและภูมิปัญญาด้าน
การปลูกมะม่วงของตาบลสาวชะโงกที่สังเคราะห์จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้อง
๒. ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ความรู้นวัตกรรม
และภูมิปัญญาด้านการปลูกมะม่วงของตาบลสาว
ชะโงก
๓. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง นวัตกรรมและ
ภูมิปัญญาด้านการปลูกมะม่วงของตาบลสาวชะโงก
สาหรับนักเรียน ชันประถมศึกษาปีที่ ๖
๑. ประชาชนชาวไทยได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลดิจิทัล
ออนไลน์พันธุ์มะม่วง
๒. สังคมไทยได้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. เป็ น แนวทางในการใช้ น วั ต กรรมระบบฐานข้ อ มู ล
ดิ จิ ทั ล ออนไลน์ พั น ธุ์ ม ะม่ ว ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมี
ศั ก ยภาพด้ า นนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ ตามนโยบายของ
รัฐบาลในแนวคิดประเทศไทย ๔.๐
๔. เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕. เป็นแนวทางในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบ
บูรณาการตอบสนองการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/งาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ภาคตะวันออกและประเทศไทย ๔.๐ เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย

F2A5

F2A5

๓. การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญา
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นด้วยการผลิตสื่อการเรียนรู้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ของการปลูกมะม่วงของจังหวัด
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ฉะเชิงเทรา
๒. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นด้วย
การผลิตสื่อการเรียนรู้ของการปลูกมะม่วงของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
๓. เพื่อประเมินการใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้ ข องการปลู ก มะม่ ว งของจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
๔. เพื่อปรับปรุงการใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้ ข องการปลู ก มะม่ ว งของจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
๔. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่อ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
ชุมชนศูนย์ฐานข้อมูลสาหรับ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มะม่วงเมืองแปดริว จังหวัด
๒. เพื่อศึกษาความเห็นพ้องต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ฉะเชิงเทรา
ตลอดจนแนวคิดที่จะสนับสนุนให้มีการจัดการจัดศูนย์
ฐานข้อมูลมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. นาแนวคิดที่ได้จากผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาพัฒนาเป็น
โปรแกรมระบบศูนย์ฐานข้อมูลมะม่วงขึนมาเป็นตัว
ต้นแบบ
๔. วัดและประเมินผลประสิทธิภาพนวัตกรรมต้นแบบที่ผลิตได้
พร้อมกับประเมินความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมว่าสามารถ
ได้รับความรู้สอดคล้องกับความประสงค์

๕๕๕,๐๐๐

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการผลิตสื่อการเรียนรู้
ของการปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๗๐,๐๐๐

ศูนย์ฐานข้อมูลมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมที่
F3A8

F3A8

ชื่อโครงการ/งาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

๑. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อสร้าง ๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จิตสานึกในการอนุรักษ์และใช้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ลุ่มแม่นาบางปะกง อย่างยั่งยืน
๒. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ในการสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ลุ่มแม่นา
สาหรับเยาวชนในจังหวัด
บางปะกงอย่ า งยั่ งยื น ภายใต้ ป รั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ฉะเชิงเทรา
สาหรับเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. เพื่อเสริมสร้ างจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์ และใช้ประโยชน์
ทรั พ ยากรป่ า ชายเลน ลุ่ ม แม่ น าบางปะกงอย่ า งยั่ ง ยื น
ภายใต้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส าหรั บ เยาวชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ลุ่มแม่นาบางปะกง สาหรับเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์ลุ่มแม่นาบางปะกง
๒.“พาน้องดูนก”การจัดการท่องเที่ยว ๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เชิงอนุรักษ์ของชุมชนผู้ปลูกมะม่วง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา :
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. เพื่อฝึกให้เยาวชนในชุมชนที่ผลิตมะม่วงดูนกในชุมชน
๓. เพื่อฝึกให้เยาวชนในชุมชนที่ผลิตมะม่วงวาดภาพนกที่พบ
ในชุมชน
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนที่ผลิต
มะม่วงศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านอืน่ ๆ
๕. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ได้ใน
อนาคต

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖๕๗,๐๐๐

๑. เครือข่ายเยาวชนรักษ์ลุ่มแม่นาบางปะกง
๒. ความรูใ้ นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าชายเลน ลุ่มแม่นาบางปะกง อย่างยั่งยืนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับเยาวชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๒๒๐,๐๐๐

๑. เยาวชนของชุมชนที่ปลูกมะม่วงสามารถดูนกในสวน
มะม่วงได้ โดยสามารถจาแนกชนิดพันธุ์ได้ถูกต้อง
๒. เยาวชนของชุมชนที่ปลูกมะม่วงเกิดทัศนคติในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๓. เยาวชนของชุมชนที่ปลูกมะม่วงเป็นผู้นาในการดูนกใน
สวนมะม่วงได้
๔. ได้แนวทางในการที่จะศึกษาและดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ ของชุมชนที่ปลูกมะม่วง

กิจกรรมที่
F3A8

F3A8

ชื่อโครงการ/งาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

๓. การจัดแสดงผลงานการศึกษาวิจัย ๑. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และนิทรรศการความรู้ รวมถึง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การจัดนิทรรศการประมวล
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นิทรรศการทรัพยากรไทย :
กิจกรรมการเรียนรู้ของ อพ.สธ. ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
มรภ.ราชนครินทร์ และเอกสาร
๒. เพือ่ จัดแสดงผลงานการสนองงานพระราชดาริฯ ใน
เผยแพร่ประมวลองค์ความรูต้ ่างๆ
โครงการ
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริฯ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการร่วมแสดงผลงาน
๔. โครงการจัดทาเว็บไซด์ อพ.สธ. –
๑. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน่วยงาน (อพ.สธ.-มรร.)
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓๐๐,๐๐๐

๑. แสดงผลงานการสนองงานพระราชดาริฯ ในโครงการ
๒. สร้างความสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริฯ
๓. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการร่วมแสดงผลงาน

๑๐๐,๐๐๐

เป็นการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ให้กับนักวิจัย
อาจารย์ นักศึกษา และผูส้ นใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ผลงานวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้
ประโยชน์

รวมทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม จานวนรวม ๑๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๓๔๘,๒๐๐ บาท

