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 ตัวอย่างผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
 

ด ำเนินงำนโดยกรมทรัพยำกรธรณี 

 การจัดท าศูนย์ข้อมูลทางธรณีวิทยา/แหล่งธรณีวิทยา 
กิจกรรม 
 จัดเตรียมข้อมูลทางธรณีวิทยาเพื่อน าพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบเดียวท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยท าการ
รวบรวม จัดเก็บ ฐานข้อมูลธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งซากดึกด าบรรพ์ และ
อื่นๆ รวมท้ังภาพประกอบ เพื่อจัดท าเป็นบัญชีรายช่ือทางธรณีวิทยาและน าเข้าข้อมูลในอยู่ในระบบ
สารสนเทศธรณีวิทยาหรือในระบบ work sheet 
เป้าหมาย 
 หน่วยงาน องค์กรและ ภาคประชาชน สามารถเข้าถึงหรือสืบค้นแหล่งข้อมูลทางธรณีวิทยา/แหล่ง
ธรณีวิทยา ผ่านระบบศูนย์กลางการเรียนรู้และข้อมูลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์หรือเพื่อการศึกษา ประเมินคุณค่าได้ 
พื้นที่ด าเนนิการ 
 ข้อมูลทางธรณีวิทยาท่ัวประเทศในรูปแบบ work sheet รวม 100 ข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดท าฐานข้อมูลแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาท่ีได้รับการศึกษา/ประเมินคุณค่าทางวิชาการ บริเวณ
จังหวัดสตูลและจังหวัดอื่นๆ ท่ัวประเทศ รวม 100 ข้อมูล 

 
ภาพประกอบ แสดงบัญชีรายช่ือทางธรณีวิทยาเพื่อการน าเข้าข้อมูลให้อยู่ในระบบสารสนเทศธรณีวิทยา  
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ด ำเนินงำนโดยสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำและกำรเกษตร 

 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1. อนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น 
2. สร้างแหล่งความรู้ในชุมชนและระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลในระบบ

เดียวกันเป็นเครือข่ายความรู้พันธุกรรมพืชในแต่ละท้องถิ่น 
3. สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
4. เช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น 
5. สร้างเครือข่ายชุมชน เยาวชน หน่วยงานท้องถิ่น ท่ีมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
1. เว็บไซต์ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน http://village.haii.or.th/cmnbotany 

 น าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของชุมชนเพื่อเป็น
การแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน โดยได้เพิ่มข้อมูล “ฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน” เพื่อรวบรวม
ความรู้ใหม่ด้านการเกษตร จากเครือข่ายการจัดการน้ าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิด
เป็นระบบฐานข้อมูล สรุปและถ่ายทอดความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้านในเครือข่ายการจัดการน้ าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สสนก. 

 

http://village.haii.or.th/cmnbotany
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กิจกรรมฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน 

 

 
ตัวอย่างน าเสนอขอ้มูลฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน 

 
2. ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน http://village.haii.or.th/cmnigis/ 
ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน น าเสนอข้อมูลพรรณไม้พร้อมรูปภาพพรรณไม้ประกอบของแต่

ละชุมชนรวมถึงภาพการด าเนินกิจกรรม 

http://village.haii.or.th/cmnigis/
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สสนก. ได้ปรับปรุงระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหน่วยงานสนองพระราชด าริ  ใบงาน
ความรู้ 9 ใบงาน จากเดิมใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน เพื่อให้ตรงตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ของ อพ.สธ. ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

 
แผนที่แสดงชุมชนร่วมด าเนินงานฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 
ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน 
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แบบกรอกข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เดิม) 

 
ด ำเนินงำนโดยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

 โครงการ “การจัดท าฐานข้อมูลช้างไทย” 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านประชากรช้างเล้ียงท่ัวประเทศไทย 
 3. เพื่อจัดระเบียบข้อมูลประชากรช้างไทยให้เป็นระบบฐานข้อมูลข้อมูลช้าง ส าหรับอ้างอิง
ข้อมูลช้างเล้ียงภายในประเทศ 
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลประชากรช้างไทย ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
 5. เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินการ
เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ด าเนินงานรวบรวมข้อมูลช้างเล้ียงในประเทศไทยท่ีครอบคลุมข้อมูลสุขภาพช้างท่ัวประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการเก็บข้อมูลช่ือเจ้าของช้าง และประวัติช้างจากตั๋วพิมพ์รูปพรรณ, รหัสไมโครชิพ, 
รูปถ่ายช้าง, ประวัติสุขภาพและการรักษา และแผนท่ีรหัสทางพันธุกรรม จากนั้นน าข้อมูลบันทึกลงใน
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ระบบฐานข้อมูลช้างไทย (www.chang-thai.com) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาจากภาษา PHP และส่ง
ข้อมูลไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยคณะท างานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพแสดง ระบบฐานข้อมูลช้างไทย (www.chang-thai.com) 

 
ตาราง ตัวอย่างข้อมูลช้างไทยที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในฐานข้อมูลช้างไทย 225 เชือก 

ที่ 
รหัส 

โมบาย 
ไมโครชิพ ชื่อช้าง อาย ุ เจ้าของช้าง ที่อยู่อาศัย (ปัจจุบัน) 

1 M1922 127354351 พัง แม่โพโล 40 ปี  
10 เดือน  

ไม่ระบุ หมู่ที่ 4 ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 M2541 115318595 พลาย ทองดี 2 ปี  
0 เดือน  

ไม่ระบุ หมู่ที่ 4 ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3 M1929 N/A พัง บัวเงิน 22 ปี  
9 เดือน  

ไม่ระบุ หมู่ที่ 4 ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4 M629 115311763 พัง ทองเพ่ิม 20 ปี  
9 เดือน  

ไม่ระบุ ต าบลบ้านช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
ด ำเนินงำนโดยส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 

 โครงการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 เพื่อท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท่ีไม่ได้รับ
การจดบันทึก (มุขปาฐะ) และ เพื่อด าเนินการและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ส่ือส่ิงพิมพ์  
  

http://www.chang-thai.com/
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ผลการด าเนินงาน 

  

 
 

 

ภาพแสดง ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลภูมิปัญญา 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การจัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ           
คณะเภสัชศาสตร์ 

 ได้จัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรแต่ละแปลง โดยในเบ้ืองต้นเป็นข้อมูลช่ือพืชและ
ช่ือทางพฤกษศาสตร์ เพื่อน าเสนอทางเวบไซต์ในโอกาสต่อไป ขณะนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบช่ือ
พฤกษศาสตร์ และจัดท าข้อมูลในเชิงการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
 การจัดการข้อมูลท าในรูปตาราง ดังแสดงในตัวอย่าง และการน าเสนอข้อมูลจัดแสดงเป็น
รูปภาพพร้อมค าอธิบายส้ัน ๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ตัวอย่างตารางข้อมูล 

รูป รหัส 
ชื่อพื้นเมือง/
ชื่อไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่ออื่นๆ ต าแหน่ง สถานะ 

  01- การะเวก Artabotrys siamensis Mig. LAURACEAE 

กระดังงัว 
กระดังงาป่า 
กระดังงาเถา 
หนามควายนอน 

แปลงที่ 1   

    ข่า Alpinia  galanga   (L.) Willd. ZINGIBERACEAE   แปลงที่ 1   

    ข้าว Oryza sativa     แปลงที่ 1   

    ขี้เหล็ก 
Senna  siamea  (Lam.) Irwin 
&Barneby 

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

ขี้เหล็กแก่น 
ขี้เหล็กบ้าน 
ขี้เหล็กหลวง 
ขี้เหล็กใหญ่ 

แปลงที่ 1   

    จ าปาเทศ 
Pterospermum 
littorale Craib var. lttorale 

Sterculiaceae กระหนาย แปลงที่ 1 
รอตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

    ชะเอมไทย  Albizia myriophylla Benth 
LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

ชะเอมป่า ตาล
อ้อย ส้มป่อย
หวาน อ้อยช้าง 
ย่านงาย 

แปลงที่ 1   

    ตันหยง 
Caesalpinia coriaria (Jacq.) 
Willd 

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

  แปลงที่ 1   

    ตีนเป็ดฝร่ัง Crescentia alata Kunth BIGNONIACEAE   แปลงที่ 1 
รอตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

    ทองกวาว 
Butea monosperma (Lam.) 
Taub 

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

กวาว กว่าว 
จอมทอง จาน 
ทองธรรมชาติ 
ทองพรมชาติ 
ทองต้น 

แปลงที่ 1   

    น้อยโหน่ง Annona reticulata L. ANNONACEAE 

น้อยหนัง มะ
ดาก มะเนียง
แฮ้ง มะโหน่ง 
หนอนลาว 

แปลงที่ 1   
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ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูล 

 
 
 
 

 
 
  

มะหาด 

มะตูม 

ปวกหาด ใช้เป็นยาถ่ายพยาธ ิ

ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย และพยาธิตัวตืด โดยใช้ผงป
วกหาด 1-2 ช้อนชา ผสมกับน้ าต้มสุกท่ีเย็นแล้ว (ห้ามใช้น้ าร้อน 
เพราะจะท าให้คล่ืนไส้อาเจียน) หรือผสมน้ ามะนาวลงไปด้วย ให้
รับประทานก่อนอาหารเช้า และหลังจากรับประทานยาแล้ว 2 
ช่ัวโมง ให้รับประทานยาถ่าย เพื่อถ่ายตัวพยาธิออกมา 

ผงปวกหาด เตรียมได้จากการน าแก่นมะหาดสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
แล้วต้มเค่ียวกับน้ าจนเกิดฟอง จากนั้นช้อนฟอง ใส่ในผ้าขาวบาง 
แล้วท าให้สะเด็ดน้ า น ามาตากให้แห้ง จะได้ผงสีนวลเกาะเป็น
ก้อน น าไปย่างไฟจนเหลือง เก็บไว้ใช้ 

ผลมะตูมอ่อน 

ผลมะตูมอ่อนเป็นองค์ประกอบของยาในต ารับตรีเกสรมาศซึ่ง
ประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิดคือ เปลือกฝ่ินต้น เกสรบัวหลวง 
และ ผลมะตูมอ่อน ในอัตราส่วนน้ าหนักท่ีเท่ากัน มีข้อบ่งใช้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในบัญชียาจากสมุนไพร (บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 
2554) คือ แก้อ่อนเพลีย ปรับธาตุในผู้ป่วยท่ีเพิ่งฟื้นจากการ
เจ็บป่วย 
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ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 การพัฒนาฐานข้อมูล รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อเป็น application การใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบพืชสมุนไพรและอาหาร 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะท่ีมีพันธกิจส าคัญ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความส าคัญของการได้สนอง
พระราชด าริในโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีจึงได้จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชและรวบรวมฐานข้อมูล
เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ท้ังในแบบรูปเล่มและแบบดิจิตอล และ application ของไม้ป่าท่ีให้ดอกสีม่วง
และสามารถน าไปใช้ในการเป็นพืชสมุนไพรและอาหารได้  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1. เชิงปริมาณ - application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าท่ีให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืช
สมุนไพรและอาหาร จ านวน 1 application 
 2. เชิงคุณภาพ -มีความพึงพอใจของผู้ใช้ application ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ของไม้ป่าท่ีให้ดอกสีม่วง 
 2. น าข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวบรวมได้มาใช้ประโยชน์ โดยการ
พัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าท่ีให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและ
อาหาร  
 3. น าเสนอองค์ความรู้จากการพัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าท่ีให้ดอก
สีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและอาหาร 
 4. ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและ
นิทรรศการ การเผยแพร่โดยส่ือต่างๆ เช่น การท าเอกสารเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ และตอบผล
การประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและทดลองใช้ application 

 
ผลการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ของไม้ป่าท่ีให้ดอกสีม่วง ดังนี้คือ  
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1.1 ช้าแป้น/ฝ้าขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callicarpa arborea 
ชื่อวงศ ์LABIATAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กผลัดใบ หรือกึ่งผลัดใบสูงถึง 15 เมตร 

เปลือกต้นสีเทาอมครีมเรียบหรือมีร่องเล็กๆ พบท่ัวไปในท่ีรกร้างและตามแนวชายป่า 
ใบ ออกตรงกนัข้ามเป็น 2 แถว ใบรูปไข่กลับหรือมนรีถึงขอบขนาน ปลายท้ังสอง

แหลมขอบใบเรียบ หรือมีซี่หยักต้ืนๆ ประปราย ยอดอ่อนมีขนสีครีมรูปดาว ใบแก่ด้านบนมีขน
ประปรายบนเส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนสีขาวรูปดาวสานกันแน่น เส้นใบข้าง 8-11 คู่  

ดอก เล็กสีม่วงอ่อน ช่อดอกด้านบนแบน ออกท่ีซอกใบบนๆ ช้ันกลีบเล้ียง รูป
ระฆงัปลายแยกลึก 4 แฉก มีต่อมด้านใน ปลายแยก 4 พู เท่าๆกัน ปลายแหลมบานขยายออก 
เกสรตัวผู้ 4 อันติดท่ีกลางหลอดกลีบดอกและโผล่พ้นหลอดออกมา ก้านเกสรตัวเมีย 1 อัน ยาว
มากกว่าหลอดกลีบหรือเกสรตัวผู้ 

ผล สีม่วงอ่อนถึงม่วงแดง กลมมีช้ันกลีบเล้ียงรองรบัท่ีฐาน เนื้อผลบาง ช้ันหุ้ม
เมล็ดแข็ง 4 หน่วยแต่ละหน่วยมี 1 เมล็ด 

 
1.2 ต้นเส้ียวดอกขาว 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia variegata 
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE 
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก สูงถึง 12 เมตร (น้อยที่จะถึง 15 

เมตร) เรือนยอดโปร่ง กิ่งก้านไม่สม่ าเสมอ เปลือกต้นเกล้ียงสีเทาอ่อนถึงด า มีร้อยแตกหยาบๆ 
พบมากในป่าผลัดใบ / ป่าไผ่ในท่ีโล่งแจ้ง โดยเฉพาะในท่ีเป็นหินปูน มักจะปลูกเพราะมีดอก
งดงาม ท่ีขึ้นเองมักมีดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองหรือสีชมพู บนกลีบใหญ่ท่ีสุด พันธุ์ที่ปลูกมีสี
ต่างๆ จากสีขาว ชมพูจนถึงม่วงเข้ม 

ใบ มีขนาด 5-12 เซนติเมตร ใบกลมปลายแยกเป็น 2 พู ลึก 1/4 -1/3 ของความ
ยาวใบ ใบอ่อนมีขนนุ่มคล้ายไหม ใบแก่มีนวลด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่ามีขนสีขาวละเอียด 
เส้นใบท่ีฐาน 9-13 เส้น ก้านใบ 1.5-3.5 เซนติเมตร มีหูใบเล็ก (1.2 มิลลิเมตร) ท่ีหลุดร่วงง่าย 

ดอก สีม่วง หรือขาว ดอกเป็นช่อส้ันๆ บนกิ่งท่ีไม่มีใบ ซึ่งจะปกคลุมหมดท้ังต้น 
ดอกตูมรูปขอบขนานปลายแหลมไม่มีสัน กลีบดอกบอบบาง 5 กลีบ 2-3.5 เซนติเมตร กลีบ
ด้านบนกว้างและเรียวลงท่ีฐาน เกสรตัวผู้ 5 อัน (น้อยท่ีพบ 6 อัน) ขนาดยาวที่เป็นหมัน 5 อัน
ส้ัน เกสรตัวเมียโค้งและยาว 

ผล แตกออกตามแนวยาวม้วนออกด้านนอก มี 10-20 เมล็ด 
 1.3 กัลปพฤกษ์ 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana 
ชื่อวงศ ์LEGUMINOSAE 
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ขนาดเล็กสูงถึง 12 เมตร เรือนยอดกว้าง เป็นไม้ท้องถิ่น

ของภาคเหนือกระจายในป่าถึงโล่งแจ้ง 
ใบ ใบย่อย 5-7 คู่ ขนาด 6-8 × 1.5-3 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนคล้ายไหมปกคลุม 

ใบแก่ด้านล่างมีขนส้ันคล้ายก ามะหยี่ หูใบแคบและแหลม  
ดอก เป็นช่อไม่แตกแขนง มักจะออกหลัง 
ผล เป็นฝักยาว ขนาด 30-40 เซนติเมตร มีสีน้ าตาลหรือเทา ก้านผลขนาด ±6 

เซนติเมตร 
 
 1.4 ชิงชัน 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia rimosa 
ชื่อวงศ ์LEGUMINOSAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร (น้อยท่ีจะถึง 30 เมตร) ใบบอบบาง 

เมื่อต้นแก่เรือนยอดกว้างและโปร่ง เปลือกต้นสีเทาเข้มค่อนข้างหนา เป็นเกล็ดและหลุด
ออกเป็นช้ินเล็กๆ เปลือกช้ันในสีเหลือง แก่นไม้สีแดงแก่ พบท่ัวไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง แต่ไม่ค่อย
พบในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม 

ใบ มีขนาด 15-30 เซนติเมตร ใบย่อยมี 5-7 (10) ใบอ่อนสีชมพูอ่อนมีขนคล้าย
ไหม ใบแก่สีเขียวออกเทาเข้ม ผิวใบเรียบเกล้ียง 

ดอก ดอกตูมสีม่วง เมื่อบานมีสีม่วงอ่อนหรือสีขาว ช่อยาว 10-15 เซนติเมตร 
กลีบเกล้ียง 4-5 เซนติเมตร มีสีม่วงหม่น พูกลีบล่างยาวกว่าพูกลีบอื่น กลีบดอกกลีบบนกลม
ยาวเท่ากับความกว้าง กลีบล่างส้ันกว่าเล็กน้อย เกสรตัวผู้เป็น 2 มัด 

ผล ฝักแคบและแหลมท้ัง 2 ด้าน มักจะมี 1 บางครั้งมี 2 หรือ 3 เมล็ดขนาด 12 
× 9 มิลลิเมตร สีน้ าตาลออกแดง 
 
 1.5 กระพี ้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia macrostachya var.teetha 
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้ผลัดใบสูงถึง 15 เมตร เรือนยอดแผ่ขยายและโปร่ง เปลือกต้นสี

น้ าตาลมีรอยแตกตื้นๆ ข้ึนประปรายในป่าเปิด พบมากใต้จังหวัดเชียงใหม่ 
ใบ ใบย่อยมี 4-5 คู่ ขอบขนาน ใบอ่อนมีขนสีน้ าตาลหนาแน่นปกคลุม ใบแก่

ด้านล่างมีขนอ่อนนุ่ม เส้นใบข้างมี 9-11 คู่ ท่ีฐานมีหูใบย่อยปลายแหลม 



1136 
 

ดอก สีม่วงอ่อนหรือสีชมพูอ่อน มีแต้มสีเหลืองตรงกลาง กลีบดอกด้านนอกมีขน 
กลีบบนสุดกลมโค้งงอไปด้านหลัง กลีบด้านข้างตรงและแคบ กลีบล่างสุดโค้งเข้าด้านใน 

ผล เปลือกหนา ขอบฝักเป็นสันตามแนวต่อปลายบนแหลม เมล็ดใหญ่และแบนมี 
1-3 เมล็ดสีน้ าตาลเข้ม 

 
1.6 ต้นเกรียน ดอกสีม่วง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Melia toosendan 
ชื่อวงศ์ MELIACAE 
ลักษณะทั่วไป 
ไม้ผลัดใบ พบท่ัวไปในท่ีโล่ง สูงถึง 25 เมตร เรือนยอดโปร่ง แผ่กิ่งก้านกว้าง 

เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือสีน้ าตาล เปลือกช้ันใน สีครีม 
ใบ ประกอบแบบขนนก 2-3 ช้ัน ออกเป็นกลุ่มท่ีปลายกิ่ง มีก้านขนนกด้านข้าง 

4-5 คู่ แต่ละก้านมีใบย่อย 2-5 คู่ ใบย่อย ขนาด 3.7 × 1.2-2 เซนติเมตร รูปไข่ ขอบใบมักเป็น
ซี่หยักไม่สม่ าเสมอ ใบแก่เรียบ บางครั้งจะมีนวลขาวด้านล่าง ก้านใบย่อย 0.2-0.4 เซนติเมตร  

ดอก ขนาด 2.5-3 เซนติเมตร สีขาวมีแต้มสีม่วงตรงกลาง เป็นกลุ่มช่อดอกท่ี
ปลายกิ่ง กลีบเล้ียงรูปสามเหล่ียม มี 5-6 กลีบ โค้งงอไปด้านหลัง เกสรตัวผู้ 8-10 อัน ติดกัด
เป็นหลอด มีขนาดยาวเท่ากับหลอดเกสรตัวผู้  

ผล มีขนาด 1.6-2 เซนติเมตร สีเขียว มี 6-8 พู แต่ละพูมีเนื้อบางๆ หุ้มช้ันหุ้ม
เมล็ดแข็ง 1 หน่วย 

 
1.7 เหมือดจ้ีดง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon plebejum 
ชื่อวงศ์ MELASTOMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มผลัดใบหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 9 เมตร ล าต้น

มักจะคดงอ เปลือกต้นสีน้ าตาลเข้ม บาง มีรอยแตกละเอียด เปลือกช้ันในสีครีม พบท่ัวไปในป่า
ช้ันล่างกึ่งโล่งแจ้งท่ีแห้งกว่า 

ใบ แก่เหนียวคล้ายหนังและเป็นมัน เส้นใบข้างเลือนรางจรดกันท่ีขอบใบ ก้านใบ
มีขนาด 0.3-0.5 เซนติเมตร กิ่งก้านสีน้ าตาบเข้ม หน้าตัดกลมมีสันแคบๆ 4 สัน  

ดอก สีม่วงอมน้ าเงิน ออกเป็นช่อแน่น เรียวเล็กมีรอยต่อและใบประดับท่ีฐาน
ด้านล่าง ช้ันกลีบเกล้ียงรูปกรวยปลายแยก 4 แฉก กลีบดอก 4 กลีบบานโค้งกลับและหลุดล่วง
ง่าย เกสรตัวผู้มี 8 อัน ก้านชูสีม่วงกับเรณูสีเหลือง มีต่ิงโค้งยื่นออกที่ฐาน ก้านเกสรตัวเมียมี
ขนาด 3 มิลลิเมตร รังไข่ฝังในฐานรองดอก มีหมอนรองดอกท่ีเป็นร่อง 8 ร่อง  
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ผล มีสีเหลืองเปล่ียนเป็นสีม่วงอมน้ าเงิน ผลกลมมีก้านเกสรตัวเมียติดด้านบน มี
เนื้อบางและเมล็ดขนาดใหญ่ 
 
 1.8 ยี่เข่ง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii 
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้ผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีออกเงิน มักจะปลูกเป็นไม้

ประดับ ออกดอกเดือนมีนาคม 
ใบ รูปขอบขนาน ปลายหนาและส้ัน ฐานป้านหรือกลม เส้นใบข้าง 8-12 คู่ ก้าน

ใบ 0.3-0.5 เซนติเมตร 
ดอก สีชมพูหรือม่วง อาจจะออกดอกขณะมีหรือไม่มีใบ ช่อดอกยาวถึง 20 

เซนติเมตร ช้ันกลีบเล้ียงมีสันจางๆ กลีบดอก 1.3-2 เซนติเมตร ปลายมักจะเป็นฝอย 
ผล มีขนาด 1.5-2.2 เซนติเมตร รูปไข่กลับ 

 
 1.9 นางพญาเสือโคร่ง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus cerasoides D.Don  
ชื่อวงศ ์ROSACEAE 
ลักษณะ ไม้ต้น ผลัดใบ สูงประมาณ 10 เมตร เปลือกเรียบเป็นมัน สีเหลือบ

น้ าตาล เย่ือผิวบาง หลุดออกง่าย ใบ เป็นใบเด่ียว รูปไข่ ออกสลับ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-12 
ซม. ปลายเรียวแหลม โคนกลมหรือสอบแคบ ขอบจักถี่ ๆ ปลาย ก้านใบมีต่อม 2-4 ต่อม หูใบ
แตกแขนงคล้ายเป็นริ้วเล็ก ๆ ร่วงง่าย ดอก สีชมพูแดง หรือซีดขาว ออกเป็นช่อกระจุก ใกล้
ปลายกิ่งก้าน ดอกยาว 0.7-2 ซม. กลีบเล้ียงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. หลุดร่วงง่าย ผล รูปไข่หรือค่อนข้างกลม ผิวเรียบยาว 1-1.5 ซม. 
เมื่อสุกสีแดง 
 
 1.10 ตะแบกนา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia floribunda var.floribunda 
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้สูงถึง 25 เซนติเมตร แต่มักจะเล็กกว่านี้ ล าต้นเป็นร่อง เปลือก

ต้นสีครีมอ่อน ผิวเรียบลอกหลุดเป็นแผ่นบางๆ ปลูกกันท่ัวไปอาจจะเป็นไม้ในท้องถิ่น ข้ึนในท่ี
โล่งแจ้ง 

ใบ เส้นใบย่อยเลือนรางและห่างๆ กัน ใบอ่อนสีชมพู มีขนรูปดาว กิ่งก้านมีสันคม  
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ดอก สีชมพูอ่อนหรือม่วง สีจะจางจนขาว ก้านช่อและดอกตูมมีขนละเอียดสี
น้ าตาลทองปกคลุม ช้ันกลีบเล้ียงมีสัน 10-12 สัน ปลายแยก 5-6 กลีบ มักจะมี 5-6 ซี่ ระหว่าง
กลีบ และมีขนสีน้ าตาลข้างนอกและท่ีปลายกลีบด้านใน 

ผล สีน้ าตาลเข้ม รูปขอบขนาน ช้ันกลีบเล้ียงปกคลุม 1/2 ของผล 
 
 1.11 เสลาเปลือกบาง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia venusta 
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้สูงถึง 17 เมตร เปลือกต้นสีอ่อน หลุดออกเป็นช้ินยาวบางๆ 

พบท่ัวไปในป่าช้ืนผลัดใบ 
ใบ มีขนาด 10-15 × 3.5-5 เซนติเมตร มีเส้นใบข้างโค้ง 6-8 คู่ ระหว่างคู่มีเส้นใบ

ส้ันๆ มากมาย เส้นใบย่อยนูนขึ้นชัดเจน กิ่งก้านเรียวเล็ก ไม่มีสัน 
ดอก มีขนาด 2.5 เซนติเมตร สีชมพู-ม่วง ช่อยาวถึง 40 เซนติเมตร มีผงสีขาว

คล้ายแป้งปกคลุม ช้ันกลีบเล้ียงมีเส้นแหลมระหว่างพูกลีบ เกสรตัวผู้ขนาดใหญ่กว่า 5-6 อัน รัง
ไข่เกล้ียง  

ผล มีขนาด 1.8-12 เซนติเมตร รูปไข่ มีช้ันกลีบเล้ียงปกคลุม 1/4 ของผล  
 
 1.12 อินทนิลบก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa var.macrocarpa 
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้ขนาดเล็ก สูงถึง 12 เมตร เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือน้ าตาล 

หลุดลอกออกเล็กน้อย เปลือกช้ันในสีแดงอ่อนมีเส้นใยใสๆ กระจายท่ัวไปในป่าท่ีโล่งแจ้งหรือป่า
เต็งรัง 

ใบ รูปไข่หรือมนรี ไม่มีขน เส้นใบข้างโค้ง (7)10-11 คู่ นูนขึ้นจรดกัน ใกล้ปลาย
ใบ 

ดอก ขนาดใหญ่สีม่วงสดแล้วซีดออกชมพู ช่อดอกแน่นส้ัน มักยาวน้อยกว่า 15 
เซนติเมตร ตาดอก 1.5-2 เซนติเมตร ช้ันกลีบเล้ียงสีแดงเข้ม มีร่อง 10-12 ร่อง มีสันแคบ
ระหว่างร่อง ปลายกลีบแยก 5-6 กลีบ ซึ่งจะไม่หนาท่ีขอบกลีบ เกสรมากมายขนาดเท่ากัน รัง
ไข่เกล้ียง 

ผล รูปไข่ สีน้ าตาลอ่อนเป็นมัน มีช้ันกลีบเล้ียงท่ีแข็งแรงรองรับ ไม่มีซี่แหลมค่ัน
ระหว่างพูกลีบ 
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 1.13 อินทนิลน้ า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia speciosa var. speciosa 
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นสูงถึง 20 เมตร แต่ออกดอกไวขนาดยังเป็นพุ่มเล็ก เรือน

ยอดกลมแน่น ล าต้นส้ันบิดเป็นเกลียว เปลือกต้นสีน้ าตาลครีม เปลือกช้ันในน้ าตาลอ่อนเป็น
เส้นใย  

ใบ ใบแก่เรียบเกล้ียง เส้นข้างใบ 10-15 คู่ จรดกันท่ีขอบใบ ก้านใบขนาด 0.4-
0.9 เซนติเมตร ใบท่ีจะร่วงสีแดงส้ม 

ดอก สีชมพูสดถึงม่วง ช่อดอกพ้นเรือนพุ่ม ยาว 30-40 เซนติเมตร ตาดอก ±1 
เซนติเมตร ช้ันกลีบเล้ียงด้านนอกมีขนสีน้ าตาล มี 10-14 สัน มีร่องกลมๆ ระหว่างสันปลาย
แยกเป็น 5-6 กลีบ ขอบกลีบหนามักจะมีซี่เล็กค่ันระหว่างกลีบ เกสรตัวผู้ขนาดเท่ากัน รังไข่
เกล้ียง 

ผล ค่อนข้างกลม ผิวเรียบ มีช้ันกลีบเล้ียงท่ีแข็งปกคลุม มักจะมีซี่ส้ันๆ ค่ัน
ระหว่างพูกลีบ 
 
 1.14 เข็มป่า 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pavetta indica 
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 5 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง 

เปลือกต้นมีสีน้ าตาลออกชมพู ผิวเรียบหลุดลอกเล็กน้อย พบท่ัวไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง ตุ่มพองท่ีใต้
ใบมีแบคทีเรีย ช่วงตึงไนโตรเจนในอากาศ 

ใบ มีขนาด 8-22 × 2-7 เซนติเมตร ใบแก่เรียบบางหรือมีขนห่างๆ มีตุ่มพองสี
เข้มบนผิวใบด้านล่าง เส้นใบข้างมี 5-7 คู่ ก้านใบมีขนาด 0.6-3.5 เซนติเมตร หูใบบางรูป
สามเหล่ียมเช่ือมกันเป็นแผ่นส้ันๆ กิ่งก้านค่อนข้างส่ีเหล่ียม  

ดอก กล่ินหอมสีขาว บางครั้งมีแต้มสีม่วงหรือเขียวที่ปลายกลีบ ช่อดอกหลวมๆ 
ยาว 3-15 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนาด 0.2-0.6 เซนติเมตร ช้ันกลีบเกล้ียง 0.1-0.25 
เซนติเมตร ปลาย 4 ซี่ ช้ันกลีบดอกรูปแตร หลอดแคบยาว 0.8-1.8 เซนติเมตร ปลายแยก 4 พู 
ขนาด 0.1-1 เซนติเมตร กลีบบิดซ้อนในดอกตูม เกสรตัวผู้มี 4 อัน ก้านชูส้ัน อับเรณูปิดเป็น
เกลียวเช่ือมติดกับปากหลอดกลีบ ก้านเกสรตัวเมียเรียวและยาวมากอย่างน้อยเป็น 2 เท่าของ
หลอดกลีบ 

ผล สีเขียวเป็นมันเปล่ียนเป็นด า ผลกลมหรือแบนเล็กน้อยมี 2 พู มีช้ันกลีบเล้ียง
กลมๆ ด้านบน เนื้อผลบางมีเมล็ดสีน้ าตาล 2 เมล็ด ซึ่งด้านหนึ่งโค้งด้านหนึ่งแบน  



1140 
 

 
 1.15 ยาแก้มะโหกโตน 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia volkameriifolia 
ชื่อวงศ์ ASTERACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงถึง 5 เมตร เปลือกต้นสีน้ าตาลเข้ม 

บางและเรียบ พบท่ัวไปในท่ีช้ืนโล่งแจ้ง ถึงระดับ 2,000 เมตร  
ใบ มีขนาด 15-50 × 5-20 เซนติเมตร (ใบขนาดเล็กลงเมื่อใกล้ออกดอก) ขอบใบ

มักจะมีซี่หยักหยาบๆ ประปราย ใบแก่สีเขียวหม่น ด้านบนเกล้ียงด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนยาวๆ 
ประปราย 

ดอก เป็นช่อกลม สีม่วงอ่อน ช่อรวมเป็นรูปพีระมดิยาวถึง 90 เซนติเมตร แต่ละ
ช่อย่อยกลม มีกาบรองช่อซ้อนกัน 5 ช้ัน สูง ±5 มิลลิเมตร อับเรณูฐานเป็นรูปลูกศร แต่ไม่มี
หาง  

ผล มีขนาด 0.3-0.5 เซนติเมตร มีริ้วไม่สม่ าเสมอ 10 ริ้ว และเส้นขนแข็งๆ 2 วง 
ขนาด ±1 เซนติเมตร 
 
 1.16 กระดูกไก ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia colorata 
ชื่อวงศ์ MYRSINACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้เล็ก สูงถึง 5(10) เมตร เปลือกต้นสีน้ าตาลค่อนข้าง

เรียบและบาง พบท่ัวไปในป่าท่ีชุ่มช้ืนและเป็นร่มเงา 
ใบ มีขนาด 13-28 × 3-8 เซนติเมตร ขอบใบเรียบไม่มีต่อม ด้านล่างมี 15-20 คู่ 

ระหว่างคู่มีเส้นใบส้ันๆ มากมาย ก้านใบ 0.6-1.5 เซนติเมตร ก้านอ่อนสีครีมมีเกล็ดหนาแน่น  
ดอก สีชมพูอ่อนเป็นช่อรูปพีระมิด กลีบดอกแยกเป็นพูลึกๆ เกสรตัวผู้ ก้านเกสร

ตัว โผล่พ้นออกมาก่อนกลีบดอกบาน 
ผล กลม มีขนาด 0.4-0.5 เซนติเมตร 

 
 1.17 ยางเหียง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 
ชื่อวงศ ์DIPTEROCARPACEAE 
ลักษณะ ไม้ต้นขนาด ใหญ่ สูง 8-20 เมตร ล าต้นเปลาตรง ใบเป็นใบเด่ียว รูปไข่ 

ขนาดกว้าง 10-20 ซม. ยาว 13-25 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ หรือหยักตื้นๆ เนื้อใบหนามี
ขนสีน้ าตาลคลุมแน่น พื้นใบจีบเป็นร่องแบบรางน้ าเส้นแขนงใบเป็นสันแข็ง ก้านใบยาว 3-5 
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ซม. มีขนยาวๆ สีน้ าตาลท่ัวไป ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อเด่ียวๆ ตามง่ามใบและตอนปลายกิ่ง 
กลีบรองดอกเกล้ียง โคนเช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ส้ัน 3 แฉก ยาว 2 แฉก 
กลีบดอก 5 กลีบ โคนประสานติดกัน ปลายกลีบเวียนแบบกังหัน เกสรผู้ 30 อัน อยู่ในหลอด
ดอก ผลกลม เกล้ียง แข็ง สีน้ าตาลเป็นมัน ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ปีกยาว 2 ปีก ขนาดกว้าง 
4 ซม. ยาว 13 ซม. รูปขอบขนาน และสอบเรียวไปทางโคนมีเส้นปีก 3 เส้น 
 
 1.18 มณฑาป่า 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Manglietia garrettii Graib 
วงศ์ MAGNOLIACEAE 
ลักษณะ เป็นไม้ต้นสูง 10 - 20 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง เปลือกต้นสีเทาอมขาว  
ใบ เด่ียวรูปรีปลายแหลม โคนแหลม ขนาดใบกว้าง 7 - 12 เซนติเมตร ยาว 15 - 

30 เซนติเมตร 
ดอก ออกดอกเด่ียวที่ปลายกิ่ง สีม่วงแดง กลีบดอกหนาและแข็ง กลีบดอกด้านใน

สีขาว มีกล่ินหอมอ่อนๆ 
ผล เป็นกลุ่มมีเมล็ดด้านใน 

 
 2. น าข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวบรวมได้มาใช้ประโยชน์ โดยการ
พัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าท่ีให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและ
อาหาร และน าเสนอองค์ความรู้จากการพัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าท่ีให้
ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและอาหาร ดังนี้คือ 

 2.1 รวบรวมพรรณไม้และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม้ป่าเพื่อเป็นพืช
สมุนไพรและอาหาร เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าสีม่วงและแอพพลิเคช่ันการใช้ประโยชน์
ในรูปแบบพืชสมุนไพรและอาหาร 
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2.2 จัดท า application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและอาหาร  
 1. การออกแบบและปรับปรุงโปรแกรม Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ใช้งานง่าย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการในการสอนการท าอาหารไทย  
 2. สามารถใช้โปรแกรม Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) และ Tablet PC ท่ีมีระบบปฏิบัติการ Android 
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 3. โปรแกรม Mobile Application สามารถแสดงการค้นหาพรรณไม้และลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของไม้ป่าท่ีให้สีม่วง 
 4. มีระบบท่ีสามารถให้บุคคลท่ัวไป Download โปรแกรม Mobile Application 
รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อเป็น application การใช้ประโยชน์ในรูปแบบพืชสมุนไพรและ
อาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ 
 5. มีระบบท่ีสามารถบริหารจัดการข้อมูลบนโปรแกรม Mobile Application ได้ 
 6. จัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ อย่างน้อย ดังนี้ 
  6.1  คู่มือส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 
  6.2  คู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
2.3 วิธีการใช้งาน 

การใช้งาน PurpleFlowers Application สามารถรับบริการได้จาก Google Apps 
โดยเข้าไปท่ี Google Play https://play.google.com  

 
 3. ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและ
นิทรรศการ การเผยแพร่โดยส่ือต่างๆ เช่น การท าเอกสารเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ และตอบผล
การประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและทดลองใช้ application 

ส่วนการตอบผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและทดลองใช้ 
application มีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (คะแนน เท่ากับ 4.00) โดยท าการถามความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ทดลองใช้ application จ านวนผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ละ 50 คน โดยท าการ
สอบถาม หลังจากท่ีทดลองใช้ application มีผลความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 

๑. ความพึงพอใจจากผู้ท่ีทดลองใช้ application มีผลดังนี้คือ  
 ตารางที่ 1 ความพึงพอใจจากผู้ใช้ application 

รายการ x  S.D. ระดับ 

1. เนื้อหาใน application  4.40 0.62 มาก 

2. สีและภาพใน application 4.37 0.62 มาก 

3. การติดต้ัง application 4.25 0.83 มาก 

4. การใช้งาน application 4.32 0.75 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.34 0.71 มาก 

https://play.google.com/
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๒. ระดับความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ และระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (คะแนน เท่ากับ 4.00)) 
2.1 ระดับความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ และระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของ

ผู้ท่ีเข้าร่วมงานเผยแพร่นานาชาติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ 
ระหว่างวนัท่ี 2-3 กรกฎาคม 2558 จ านวน 100 ชุด 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ความรู้และการน าไปใช้ต่อการจัดกิจกรรม 

รายการ x  S.D. ระดับ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเข้าร่วมกิจกรรม 4.00  0.80 มาก 

2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม 4.00 0.76 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการ 4.18  0.72 มาก 

4. ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม 3.97 0.92 มาก 

5. สถานท่ีและการอ านวยความสะดวก 3.86 1.13 มาก 

6. ประโยชน์ในการน าไปต่อยอดในการพัฒนาธรุกจิ  3.99 1.23 มาก 

7. ประโยชน์ต่อการน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.12 0.97 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.02 0.92 มาก 

 

 
ภาพประกอบงานเผยแพร่นานาชาติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ 
ระหว่างวันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2558 
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แผ่นพับของโครงการ 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

 โครงการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท้องถ่ิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในส่วนของกิจกรรมการสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชน และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การส ารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น การศึกษาวิจัยพืชชนิดต่าง ๆ ในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีการศึกษาพรรณไม้ตามองค์ประกอบของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ท าให้มีข้อมูลพรรณไม้จ านวนมาก ทาง อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
จึงเห็นควรให้จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ โดยอยู่ภายใต้กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากร ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานอนุรักษ์ 
พัฒนาพันธุกรรมพืช เพื่อเผยแพร่สู่ระดับสากลต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดบันทึกพรรณไม้ลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมจัดท าฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูล 
 2. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ท่ีรวบรวมได้ 
 3. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริฯ ใน  
แผนงานฐานข้อมูลพันธุกรรม 
 4. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ที่มีอยู่ในภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่างให้ทันสมัยและ
ครอบคลุมตัวอย่างมากท่ีสุด และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัย 
 5. เพื่อเผยแพร่บัญชีรายช่ือพรรณไม้ท่ีพบในภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 
ผลการด าเนินงาน 
 อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้ด าเนินงานศึกษาวิจัยและศึกษาพรรณไม้ต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งมีข้อมูล
มากพอสมควร จึงได้ท าการจดบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และได้ติดต่อขอเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลพรรณไม้จากทางโครงการ อพ.สธ. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นรูปแบบเดียวกันและ
ถูกต้องตามท่ีโครงการ อพ.สธ. ก าหนด ซึ่งได้เข้าอบรมในวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 ณ พระราชวังดุสิต 
กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าท่ีจากโครงการ อพ.สธ. มาให้ความรู้เรื่องวิธีการบันทึกการส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช การถ่ายภาพพรรณไม้เพื่อน ามาบันทึกลงในโปรแกรม รวมถึงวิธีการน าเข้าข้อมูล
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และวิธีการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลพรรณไม้ และได้มอบโปรแกรมท าฐานข้อมูลพรรณไม้เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในโครงการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกและตรวจทานฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุง
ห้องสมุดและห้องเก็บตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้งภายในอาคารส านักงานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
เพื่อให้มีการจัดเก็บท่ีเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์
และหนังสือส าหรับการสืบค้น รวมถึงจ้างเหมาจัดท าระบบการสืบค้นหนังสือในห้องสมุดส านักงาน 
อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ ์
 

 
ภาพ โปรแกรมฐานข้อมูลพรรณไม้ 

 
ภาพ โปรแกรมฐานข้อมูลพรรณไม้ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม
ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน 

ที่มา 
 โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม จาก
กิจกรรมท่ี 1- 4 ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการติดต่อ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีเป้าหมายของมทร.อีสาน ท้ัง 4 วิทยาเขต และการเปิดใช้งานเวบไชด์ของ
โครงการฯ ต่อไป 
 นอกจากนี้ยังใช้ส าหรับรองรับการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นรอบพื้นท่ี 4 
วิทยาเขตของมทร.อีสาน เป็นการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม ของ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิธีการ 
 1. การวางแผนการด าเนินการ  

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมเพื่อวางแผน 
2. การด าเนินงานตามแผน   
- รวบรวมข้อมูล 
- ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันลงบนเวปไซค์ อพ.สธ.-มทร.อีสาน 
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
3. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  
- เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล   รายงานผลการด าเนินงาน 
- ระยะเวลาในการติดตามผล   มิ.ย 2558 ถึง ก.ค 2558 
4. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม    
- ปรับปรุง พัฒนาแก้ไขจากผลการติดตาม ส.ค 2558 ถึง ก.ย 2558 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมจากกิจกรรมท่ี 1- 4 ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการ
ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ โครงการฯ และการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีเป้าหมายของมทร.อีสาน ท้ัง 4 วิทยาเขต 
 จึงท าให้มีเว็บไชต์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
ส าหรับของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มทร.อีสาน) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
วิธีที่ 1 การค้นหาจาก www.google.co.th 

1. โดยพิมพ์ “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” ลงในช่อง
ค้นหา 

 
 

2. คลิกเลือก 
www.rcdmn.rmuti.ac.th/index.php/th/component/users/?view=remind 
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วิธีที่ 2 การค้นหาจาก http://rmuti.ac.th/2015/index.php/th/ 
1. พิ มพ์  http://rmuti.ac.th/2015/ index.php/th/ ลงในช่อง ด้านบน จะเข้า สู่ เ ว็บ ไซ ต์ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 

2. จะเห็นลิงค์ของโครงการอยู่ทางด้านขวามือ ให้คลิกเลือกจะเข้าสู่เว็บไซต์ของโครงการได้เช่นกัน 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 โครงการการสร้างฐานข้อมูลพืชท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 
ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
งบประมาณที่ได้รับ   จ านวน   40,000   บาท   จากเงิน งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณที่ใช้จริง    จ านวน   40,000   บาท 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 สืบเนื่องคณะวิทยาการจัดการได้เสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แผน
แม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) ผลจากการประชุมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้มีมติให้ทบทวน ปรับแผนและด าเนินโครงการได้ตาม
งบประมาณปี  2557-2558 ส าหรับกิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลพืชท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีจะด าเนินการ
พัฒนานั้นจะจัดท าเป็นฐานข้อมูลและเป็น Website ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีพร้อมจะ Link 
กับ Website ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส ารวจชนิดพันธุ์ไม้และรายละเอียดของพันธุ์ไม้ท่ีได้รับส่งเสริม
และอนุรักษ์จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจท่ัวไป 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 2. เพื่อส ารวจข้อมูลพันธุ์ไม้ของโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลและ website ของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชท่ีพร้อมจะ Link กับ 
website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.จ านวนพันธุไ์ม้ท่ีรวบรวมได้ 
2.website ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 
เชิงคุณภาพ 
    1.ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ website จากผู้เช่ียวชาญ 
     2.ระดับของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากนักศึกษา 
เชิงเวลา 
    1. การด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
เชิงต้นทุน 
     1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเป็นไปตามท่ีได้รับ
อนุมัติ 

 
ไม่ต่ ากว่า 60  ชนิด 

1website 
 

ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
ภายในไตรมาส 4 

 
จ านวน    60,000      บาท 
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ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ (รวมถึงผลการ
ติดตามหลังจากการให้บริการ/จัดอบรม ในกรณีเป็นโครงการบริการวิชาการ)  
 ผลการด าเนินการในกิจกรรมสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ผลการด าเนินการดังนี้ 
 1. ได้ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ จ านวน 60 ชนิด 1 ฐานข้อมูล 
 2. เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ จ านวน 60 ชนิด โดยใช้ URL  คือ 
http://rsd.pbru.ac.th 
 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 
ภาพตัวอย่างระบบข้อมูลฐานพรรณไม้ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี 

 
ด ำเนินงำนโดยกรุงเทพมหำนคร 

 การจัดท าฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร 
 ขณะนี้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลพืชอนุรักษ์พันธุกรรม
ของกรุงเทพมหานคร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  

  
 

http://rsd.pbru.ac.th/

