
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 
กลุ่ม G6  .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..... 
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F2A4 ๑. การวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์  
    เครื่องส าอางจากมะม่วง เพื่อ 
    ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
    ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต 
    มะม่วงส่งออก อ าเภอบางคล้า  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากมะม่วง  
    ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ าเภอ   
    บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่ม 
    วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก  อ า เภอบางคล้า  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑. ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางจากมะม่วง 
๒. องค์ความรู้ทางวิชาการ 
๓. การเผยแพร่ผลงานวิชาสู่วงสังคมนักวิชาการ 

F2A4 ๒. การแปรรูปเปลือกมะม่วงโดยน า 
    กลับมาท าการสังเคราะห์และ 
    ควบคุมขนาดอนุภาคนาโนซลิเวอร์ 
    และสร้างฟิลม์บางส าหรับเป็นตัว 
    ตรวจวัดสีไอออนตะกั่วและไอออน 
    แมงกานีสในน  า 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อใช้น  าสกัดจากเปลือกมะม่วงที่เหลือทิ งเป็น ตัวรีดิวซ ์
    และเป็นสารคงสภาพในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน 
    ซิลเวอร์ที่สภาวะอุณหภูมิห้องและเป็นวิธีการสังเคราะห์ 
    ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓. เพื่อศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพของอนุภาคนาโน 
    ซิลเวอร์ที่สังเคราะหไ์ด้จากน  าสกัดเปลือกมะม่วง 
    โดยใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น UV-VIS Spectrometer,  
    Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR),  
    Field Emission Scanning Electron Microscopy  

๖๔๗,๗๐๐ ๑. สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่มีขนาดเล็ก   
    มีความเสถียร ด้วยต้นทุนต่ าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    โดยใช้น  าสกัดจากเปลือกมะม่วง   
๒. สามารถทราบเง่ือนไขที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ 
    อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เช่น ความเข้มข้นของ AgNO3  
    และปริมาณน  าสกัดจากเปลือกมะม่วง 
๓. ในการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลด 
    ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่า 
๔. ได้สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการติดอนุภาคเงินระดับ 
    นาโนที่สังเคราะห์จากน  าสกัดเปลือกมะม่วงติดบน 
    กระจกสไลด์เพื่อใช้เป็นชุดทดสอบตรวจวัดไอออน 
    ตะกั่วและแมงกานีสในน  า 
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    (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 
    อนุภาคนาโนซิลเวอร์และติดบนแผ่นกระจกสไลดด์้วย 
    เทคนิคเลเยอร์บายเลเยอร์   
๔. เพื่อน าชุดทดสอบทีส่ร้างและพฒันาได้ ตรวจวัดปรมิาณ 
    ไอออนตะกั่วและไอออนแมงกานีสในแหล่งน  าตามชุมชน 
    ในเขตอุตสาหกรรม 
๕. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจตดิตามปริมาณ 
    ไอออนตะกั่วและไอออนแมงกานีสในแหล่งน  าตามชุมชน 
    ในเขตอุตสาหกรรม 

๕. สามารถประยุกต์ใช้ชุดทดสอบตรวจวัดหาปริมาณ 
    ไอออนตะกั่วและแมงกานีสในแหล่งน  าตามชุมชนใน 
    เขตอุตสาหกรรมแบบภาคสนามได้ ซึ่งมีความสะดวก 
    ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

F2A4 ๓. การแปรรูปมะม่วงเป็นผลติภณัฑ์ 
    ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อศึกษาศึกษาการแปรรูปจากมะม่วงใน 3 ประเภท คือ  
    คุกกี มะม่วง ทอฟฟ่ีมะม่วง และแยมมะม่วงแผ่น 
๓. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปจากมะม่วงใน ๓  
    ประเภท คือ คุกกี มะม่วง ทอฟฟี่มะม่วง และมะม่วง 
    อบแห้งให้แก่ชุมชน 
 

๕๘๓,๐๐๐ ๑. ได้งานด้านวิชาการ ท่ีเป็นสูตรแปรรูปจากมะม่วงใน ๓  
    ประเภท คือ คุกกี มะม่วง ทอฟฟ่ีมะม่วง และแยม 
    มะม่วงแผ่น  
๒. สามารถเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคนอกจากการบริโภค 
    ผลสด 
๓. ช่วยเสริมสร้างรายได้ใหเ้กษตรกร ครัวเรือน และ 
    ชุมชนให้มีรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชน 
    และจังหวัดฉะเชิงเทราดีขึ น 
๔. เป็นผลงานเผยแพร่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน  
    และคนท่ีสนใจ ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ประโยชน์ต่อได้ หรือท างานวิจยัอื่นๆ ต่อยอดได ้
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F2A4 ๔. การผลติเอทานอลชีวภาพจาก 
    เปลือกมะม่วงด้วยยสีต์      
 
                            

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพและย่อย 
    เปลือกมะม่วง 
๓. ศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอล 
    ชีวภาพจากเปลือกมะม่วงด้วยยีสต ์           
    Saccharomyces cerevisiae  

๕๐๐,๐๐๐  ๑. ได้องค์ความรู้ใหม่ในการผลิตเอทานอลชีวภาพ 
๒. ได้กระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพจากเศษวัสด ุ
     เหลือใช้ที่มีต้นทุนต่ า 
๓. ลดขยะชุมชนและเพิ่มมลูค่าใหก้ับเศษวัสดเุหลือใช้ 
 

F2A4 ๕. ภูมิปญัญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยกับ 
    การยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลติ 
    มะม่วง 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

๒. เพื่อน าพืชสมุนไพรไทย เช่น ขิง ข่า คะไคร้ ขมิ นชัน  
     ต าลึง และใบบัวบก มาใช้ในการยืดอายุการเก็บเกี่ยว 
     ผลผลติมะม่วง 
๓. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการน าพืชสมุนไพรไทย  
    เช่น ขิง ข่า คะไคร้ ขมิ นชัน ต าลึง และใบบัวบก มาใช้ 
    ในการยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงให้กับกลุ่ม 
    เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง 
 

๑,๐๒๕,๐๐๐ ๑. ผลิตภณัฑ์จากพืชสมุนไพรในการยดือายุการเก็บเกี่ยว 
    ผลผลติมะม่วง 
๒. คู่มือแนวทางแนวทางการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร 
    ในการยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง 
๓. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้สารสกัดจากพืช 
    สมุนไพรในการยดือายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง 
๔. เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้รบัการฝกึอบรมเกี่ยวกับ 
    แนวทางการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยดือาย ุ
    การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง 
๕. ได้แนวทางการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยดื 
    อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง 
๖. นักศึกษาสาขาวิชาเคมไีด้น าความรู้เรื่องการสกัดสาร 
    ในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
๗. เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงสามารถน าความรู้ด้าน 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการยดื 
    อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง 
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F2A4 ๖. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสด ุ
    ไฮบริดอินทรยี์ในบรรจภุัณฑ์เพือ่ 
    ยับยั งแบคทีเรีย และเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี  
    เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
    ตะวันออกด้านการพัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรใหไ้ด ้
    มาตรฐานปลอดภัย และตอบสนองต่อพันธกิจของ 
    มหาวิทยาลัยด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมที ่
    สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๓. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสดุไฮบรดิอินทรีย์ใน 
    บรรจุภัณฑ์เพื่อยับยั งแบคทีเรีย และเพิ่มประสิทธิภาพใน 
    การป้องกันรังสียูวี เพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษาผลมะม่วง 
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและผูค้า้มะม่วงน าเทคโนโลยีมา 
    ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

๙๙๐,๕๐๐ ๑. ผู้รบับริการสามารถน าความรูห้รือผลงานทางวิชาการ  
    และผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง  
๒. กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน ์
    ของเทคโนโลยี                 
 

F2A4 ๗. รูปแบบการสร้างความตระหนกั 
    ด้วยการใช้ภูมิปัญญาของต้นหาง 
    ไหลแดงในการก าจัดศัตรูของการ 
    ปลูกมะม่วงของจังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา 
 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการสร้างความตระหนักด้วย 
    การใช้สมุนไพรหางไหลแดงในการก าจัดศัตรูของปลูก 
    มะม่วงน  าดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. เพื่อสร้างรูปแบบการสร้างความตระหนักด้วยการใช้ 
    สมุนไพรหางไหลแดงในการก าจัดศัตรูของปลูกมะม่วง 
    น  าดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างความตระหนักด้วยการใช้ 
    สมุนไพรหางไหลแดงในการก าจัดศัตรูของปลูกมะม่วง 
    น  าดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

๗๘๐,๐๐๐ ผู้ใช้ประโยชน์ จากการลงพื นที่ด าเนินการวิจัยในระยะ   
ที่ ๒ ที่ด าเนินการวิจยัเรื่อง  “การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของการปลูกมะม่วงน  าดอกไม้ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมา ไดร้ับค าแนะน าให้รณรงค์ ฟ้ืนฟู 
การใช้พืช ท่ีจะมาช่วยก าจัดศัตรูมะม่วง แทนการใช้
สารเคมี อย่างเร่งด่วน เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ 
ชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลด
อันตรายทั งต่อผู้บริโภค ชาวสวน และถนอมดินและ
สิ่งแวดล้อม      การวิจัยครั งนี จะได้  รูปแบบการสร้าง
ความตระหนักด้วยการใช้สมุนไพรหางไหลแดงในการ
ก าจัดศัตรูของปลูกมะม่วงน  าดอกไม้ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วง นักวิชาการด้านการเกษตร นักวิชาการนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจจะปลูก 
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    มะม่วง 
F2A5 ๑. การพัฒนาฐานข้อมลูและชุด 

    การเรียนรูภ้าษาอังกฤษ เรื่อง  
    นวัตกรรมและภูมิปญัญาด้านการ 
    ปลูกมะม่วงของต าบลสาวชะโงก  
    อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อศึกษา รวบรวม และจดัท าฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ 
    เกี่ยวกับองค์ความรู้นวัตกรรมและภมูิปัญญาด้านการ 
    ปลูกมะม่วงของต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา  
๓. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ เรื่อง นวัตกรรม 
    และภูมิปัญญาด้านการปลูกมะม่วงของต าบลสาวชะโงก   
    ส าหรับนักเรยีนชั นประถมศึกษา ปีท่ี ๖ 

๕๒๐,๐๐๐ ๑. องค์ความรู้เกีย่วกับนวัตกรรมและภมูิปัญญาด้าน     
    การปลูกมะม่วงของต าบลสาวชะโงกท่ีสังเคราะห์จาก 
    กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้อง 
๒. ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ความรู้นวัตกรรม 
    และภูมิปัญญาด้านการปลูกมะม่วงของต าบลสาว 
    ชะโงก 
๓. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง นวัตกรรมและ       
    ภูมิปัญญาดา้นการปลูกมะม่วงของต าบลสาวชะโงก  
    ส าหรับนักเรยีน ชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖  

F2A5 ๒. นวัตกรรมระบบฐานข้อมลูดิจิทลั 
    ออนไลน์พันธุ์มะม่วง 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพนัธุ์มะม่วงของจังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา ตามโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
    สยามบรมราชกุมาร ี
๓. เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูลดิจิทลัออนไลน ์
    พันธุม์ะม่วง 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๑. ประชาชนชาวไทยได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลดิจิทัล 
    ออนไลน์พันธุ์มะม่วง 
๒. สังคมไทยได้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
    พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๓. เป็นแนวทางในการใช้นวัตกรรมระบบฐานข้อมูล   
    ดิจิทัลออนไลน์พันธุ์มะม่วง เพื่อเสริมสร้างความมี 
    ศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ 
    สิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ ตามนโยบายของ 
    รัฐบาลในแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ 
๔. เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ 
    วิจัยของชาติ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตัน 
    ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๕. เป็นแนวทางในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบ 
    บูรณาการตอบสนองการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
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        ภาคตะวันออกและประเทศไทย ๔.๐ เพื่อรองรับการ 
    ขับเคลื่อนประเทศไทย 

F2A5 ๓. การพัฒนาฐานข้อมลูภูมิปญัญา 
      ท้องถิ่นด้วยการผลติสื่อการเรียนรู้ 
      ของการปลูกมะม่วงของจังหวัด   
      ฉะเชิงเทรา 
 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อศึกษาและพัฒนาฐานข้อมลูภูมิปญัญาท้องถิ่นด้วย 
    การผลิตสื่อการเรียนรู้ของการปลูกมะม่วงของจังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา  
๓. เพื่อประเมินการใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ 
    ผลิตสื่ อการเรียนรู้ ของการปลูกมะม่วงของจั งหวัด 
    ฉะเชิงเทรา 
๔. เพื่อปรับปรุงการใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ 
    ผลิตสื่ อการเรียนรู้ ของการปลูกมะม่วงของจั งหวัด 
    ฉะเชิงเทรา 

๕๕๕,๐๐๐ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการผลิตสื่อการเรียนรู้
ของการปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

F2A5 ๔. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้
      ชุมชนศูนย์ฐานข้อมูลส าหรับ 
      มะม่วงเมืองแปดริ ว จังหวัด 
      ฉะเชิงเทรา 

 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อศึกษาความเห็นพ้องต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
    ตลอดจนแนวคิดที่จะสนับสนุนให้มีการจัดการจัดศูนย ์
    ฐานข้อมูลมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๓. น าแนวคิดที่ได้จากผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาพัฒนาเป็น 
    โปรแกรมระบบศูนย์ฐานข้อมลูมะม่วงขึ นมาเป็นตัว  
    ต้นแบบ   
๔. วัดและประเมินผลประสิทธิภาพนวัตกรรมต้นแบบท่ีผลิตได ้
    พร้อมกับประเมินความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมว่าสามารถ 
    ได้รับความรู้สอดคล้องกับความประสงค ์

๖๗๐,๐๐๐ ศูนย์ฐานข้อมูลมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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F3A8 ๑. การพัฒนาชุดการเรยีนรู้เพื่อสรา้ง 
    จิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ 
    ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน   
    ลุ่มแม่น  าบางปะกง อย่างยั่งยืน 
    ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
    ส าหรับเยาวชนในจังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา 
 

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒.  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ 
    และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ลุ่มแม่น  า 
    บางปะกงอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    ส าหรับเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
    ทรัพยากรป่าชายเลน ลุ่มแม่น  าบางปะกงอย่างยั่งยืน 
    ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเยาวชนใน 
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  
    ลุ่มแม่น  าบางปะกง ส าหรับเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษล์ุ่มแม่น  าบางปะกง 

๖๕๗,๐๐๐ ๑. เครือข่ายเยาวชนรักษ์ลุ่มแม่น  าบางปะกง 
๒. ความรู้ในการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
    ป่าชายเลน ลุ่มแม่น  าบางปะกง อย่างยั่งยืนภายใต ้
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเยาวชนในจังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา 

F3A8 ๒.“พาน้องดูนก”การจัดการท่องเที่ยว 
    เชิงอนุรักษ์ของชุมชนผู้ปลูกมะม่วง 
    จังหวัดฉะเชิงเทรา :  
 

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อฝึกให้เยาวชนในชุมชนที่ผลติมะม่วงดูนกในชุมชน 
๓. เพื่อฝึกให้เยาวชนในชุมชนที่ผลติมะม่วงวาดภาพนกท่ีพบ 
    ในชุมชน 
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนที่ผลิต 
    มะม่วงศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านอืน่ๆ  
๕. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
    (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ได้ใน 
    อนาคต 

๒๒๐,๐๐๐ ๑. เยาวชนของชุมชนที่ปลูกมะม่วงสามารถดูนกในสวน 
    มะม่วงได้ โดยสามารถจ าแนกชนิดพันธ์ุได้ถูกต้อง 
๒. เยาวชนของชุมชนที่ปลูกมะม่วงเกิดทัศนคติในการ 
    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
๓. เยาวชนของชุมชนที่ปลูกมะม่วงเป็นผู้น าในการดูนกใน 
    สวนมะม่วงได ้
๔. ได้แนวทางในการที่จะศึกษาและดูแลทรัพยากร 
    ธรรมชาติอื่นๆ ของชุมชนที่ปลูกมะม่วง 
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F3A8 ๓. การจดัแสดงผลงานการศึกษาวจิัย  
      และนิทรรศการความรู้ รวมถึง 
      การจัดนิทรรศการประมวล 
      กิจกรรมการเรยีนรู้ของ อพ.สธ. -  
      มรภ.ราชนครินทร์ และเอกสาร 
      เผยแพร่ประมวลองค์ความรูต้่างๆ 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นิทรรศการทรัพยากรไทย : 
    ชาวบ้านไทยได้ประโยชน ์
๒. เพื่อจัดแสดงผลงานการสนองงานพระราชด าริฯ ใน    
     โครงการ 
๓. เพื่อสร้างความสมัพันธภาพที่ดรีะหว่างหน่วยงานท่ีร่วม 
    สนองพระราชด าริฯ 
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการร่วมแสดงผลงาน 

๓๐๐,๐๐๐ ๑. แสดงผลงานการสนองงานพระราชด ารฯิ ในโครงการ 
๒. สรา้งความสมัพันธภาพที่ดรีะหว่างหน่วยงานท่ีร่วม 
    สนองพระราชด าริฯ 
๓. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการร่วมแสดงผลงาน  

 

F3A8 ๔. โครงการจัดท าเว็บไซด์ อพ.สธ. – 
    หน่วยงาน (อพ.สธ.-มรร.) 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการอนุรักษ ์
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯของ 
    มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีร่วม 
    สนองพระราชด าร ิ

๑๐๐,๐๐๐ เป็นการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ให้กับนักวิจัย 
อาจารย์ นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปได้รับทราบข้อมลู
ผลงานวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

 
รวมทั้งสิ้น  ๓  กิจกรรม  จ านวนรวม  ๑๕  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๙,๓๔๘,๒๐๐  บาท 


