
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
กลุ่ม G6  .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A2 ๑. การส ารวจข้อมลูความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ 
    ประโยชน์ ระดับท้องถิ่นพื้นที่ต าบล 
    สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัด 
    ฉะเชิงเทรา 
 

๑. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
    พระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช 
    กุมารี (อพ.สธ.)  
๒.  เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้รว่มกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น -  
     สถาบันการศึกษา - หน่วยงานของรัฐ ในการส ารวจรวบรวม 
     ข้อมูลและภูมิปญัญาความหลากหลายทางชีวภาพระดับ 
     ท้องถิ่น 
๓. เพื่อจัดท าฐานข้อมลูและภูมิปญัญาความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพระดับท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยง 
    ฐานข้อมูลและภมูิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพระดับ 
    ท้องถิ่น  
๔. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้    
    ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องวิถีชีวิต 
    ท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนากลไกในการ 
    คุ้มครองและควบคุมการเข้าถึง การใช้ และการแบ่งปัน 
    ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและ 
    ยั่งยืน 

๒,๗๕๐,๐๐๐   ๑. ได้กระบวนการเรยีนรูร้่วมกันระหว่างชุมชน 
    ท้องถิ่น - สถาบันการศึกษา - หน่วยงานของรัฐ     
    ในการส ารวจรวบรวมข้อมูลและภูมิปญัญาความ 
    หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น 
๒. ได้ฐานข้อมูลและภมูิปัญญาความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพระดับท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนาเครือข่าย 
    เชื่อมโยงฐานข้อมูลและภูมิปญัญาความ 
    หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น  
๓.  ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการอนุรักษ์และใช้ 
     ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพ โดย     
     สอดคล้อง  วิถีชีวิตท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจ 
     พอเพียง และพัฒนากลไกในการคุ้มครองและ 
     ควบคุมการเข้าถึง การใช้ และการแบ่งปัน 
     ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 
     เป็นธรรมและยั่งยืนจ านวน   ๑๘ ต าบล 
๔.  ได้ผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้ 
 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ 
      รายงานฉบับผู้บริหาร (Executive Report)  
      ในรูปแบบพิมพ์ จ านวน ๕๐ เล่ม และในรูป  
      CD-ROM จ านวน ๒ copies  
 

 



 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
กลุ่ม G6  .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  

 

 

 

 

 

 

           - สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระดับต าบล จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๕๐ เล่ม 
      - รายงานผลการจัดเวทีเสวนาและระดมความ
คิดเห็นระดับภาพรวม ระดับกลุ่มป่า และระดับต าบล 
๕๐ เล่ม  
      - คู่มือโครงการ ๕๐ เล่ม 
      - ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการ (MIS) และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) 
      - แผนชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบลๆละ ๕๐ เล่ม 
           - ต้นฉบับสื่อประชาสมัพนัธ์ และสารานุกรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดบัต าบล พร้อม CD-
Rom จ านวน  ๒ copies 

 

 

 

 
 



 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
กลุ่ม G6  .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A2 ๒. การศึกษารวบรวมคณุค่าของกล้วย 
    ภาคตะวันออก 
 

๑. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
๒. เพื่อศึกษารวบรวมชนิดพันธ์ุของกล้วยภาคตะวันออก 
๓. เพื่อศึกษารวบรวมภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากกล้วย 
    ภาคตะวันออก 

๒๐๐,๐๐๐ ผลการวิจัยการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยทีไ่ดไ้ปใช้ให้
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ในการตัดสินใจก าหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบาย (Policies) ในการบริหารจดัการ
ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสังคม
อย่างยั่งยืน  โดยการบรูณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และสามารถวางแผนงานไดส้อดคล้องกับการจัดการ
ทรัพยากรตามบริบทของภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 
 



 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
กลุ่ม G6  .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A3 ๓. การสร้างแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร 
    จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมสีว่น 
    ร่วมภายในโรงเรียน เขตต าบล 
    ท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 

๒. เพื่อสรรหา และรวบรวมสมุนไพร จัดท าสวนสมุนไพร 
ร่วมกับโรงเรียนในเขต อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา 

๓. เพื่อให้นักเรียนใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจาก
ประสบการณ์ตรงโดยการเรยีนรู้ดา้นการปลูก การดูแล 
รู้จักช่ือ สรรพคณุของสมุนไพร 

๔. เพื่อจัดอบรมและท ากิจกรรมเรื่องพืชพรรณสมุนไพรแก่
นักเรียน ให้สามารถน าองค์ความรูด้้านสมุนไพรไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

๕. จัดท าหนังสือสมุนไพรท้องถิ่นท่ากระดาน แจกโรงเรยีน
ต่างๆเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นแก่เยาวชนให้มี
ความรู้ ตระหนักหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์พืชพรรณ
สมุนไพรอันทรงคุณคา่ให้คงอยู่สืบไป 

๔๒๐,๔๐๐ ๑. ไดร้ายชื่อสวนสมุนไพรในท้องถิ่น 
๒. ไดส้วนสมุนไพรท้องถิ่นในโรงเรยีน 
๓. ได้กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน และได ้
    หนังสือรวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพร 
๔. ไดค้วามร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  
    ท้องถิ่น 

 

 

 

 



 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 

กลุ่ม G6  .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F2A4 ๑. การอนุรักษ์พืชสมุนไพร      
    หางไหลแดงเพื่อการใช้ 
    ประโยชน์ในพ้ืนท่ีต าบล 
    สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

๑. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
    มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
๒. เพื่ ออนุ รั กษ์และขยายพันธุ์ พื ชสมุน ไพรหางไหล 
    แด ง ใ น พื้ น ที่ ต า บ ลส า วชะ โ ง ก  อ า เ ภ อบ า งค ล้ า  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓ . เ พื่ อ ถ่ า ย ทอด อ งค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น กา ร อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ 
    ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหางไหลแดง แก่ ชุมชนและ 
    เยาวชนในพื้นที่ต าบลสาวชะโงก อ า เภอบางคล้ า  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๔๕๐,๐๐๐ ๑. ด้านวิชาการ  เทคนิควิธีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 
    หางไหลแดง 
๒. ด้านสังคมและชุมชน ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ได้ 
    ตระหนักและเห็นถึงคุณค่า ความส าคัญของพืช 
    สมุนไพรหางไหลแดง และเกิดจิตส านึกที่จะร่วมมือ 
    ร่วมใจกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหางไหล 
    แดงเพื่อไม่ให้พืชสมุนไพรหางไหลแดงซึ่งในอดีตเคยมี 
    คุณค่ามากมายในพื้นที่ ต้องสูญหายไปตามกาลเวลา  
    อันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
    พื้นที่ได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 

F2A4 ๒.การพัฒนาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ 
   จากกล้วย 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม        
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ) 
๒. เพื่อศึกษาต ารับพ้ืนฐานของขนมขบเคี้ยว 
๓. เพื่อศึกษาการลดสัดส่วนของน้ าตาลซูโครสด้วยอัตราส่วน 
    ที่เหมาะสมของกล้วยน้ าว้าสุก ในการพัฒนาขนมขบเคี้ยว 
    เพื่อสุขภาพจากกล้วย 
๔. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ 
    จากกล้วย เปรียบเทียบกับขนมขบเคี้ยวต ารับปกติ 
 

๒๒๓,๗๔๐ 
 

๑. สามารถศึกษาต ารับพ้ืนฐานขนมขบเคี้ยว และศึกษา 
    การลดสดัส่วนท่ีเหมาะสมของน้ าตาลซโูครส ด้วย 
    อัตราส่วนท่ีเหมาะสมของกล้วยน้ าว้าสุก 
๒. สามารถศึกษาคณุค่าทางโภชนาการของขนมขบเคี้ยว 
    เพื่อสุขภาพจากกล้วย   
๓. สามารถถ่ายทอดความรูด้้านกระบวนผลิตขนมขบ 
    เคี้ยวเพื่อสุขภาพจากกล้วย  ให้แก่เกษตรกร นักศึกษา 
    และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 

 



 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 

กลุ่ม G6  .....กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... หน่วยงาน  .....มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F3A8 ๑.  โครงการจดัประชุมคณะท างาน 
และคณะด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์

๑.  เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
     สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒.  เพื่อประชุมพิจารณาแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการรายป ี
     ของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทของ อพ.สธ.   

ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏบิัติการและ
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท 
อพ.สธ. 

๓. เพื่อจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
     ในโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
     พระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  

๕๐,๐๐๐ ๑. สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตน 
    ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
๒. มีการวางแผนปฏิบตัิงานร่วมกนัในการจัดท าแผน 
    แม่บท และแผนปฏิบตัิการรายปีของหน่วยงานให ้
    สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.   
๓. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
    แผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการ 
    ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  
๔. ไดร้ับทราบผลการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ ์
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของ 
    มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
๔. มีการสนับสนุนการด าเนินงาน ต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 

F3A8 ๒. 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 ์
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