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ตัวอย่างผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ ในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
ดำเนินงำนโดยกรมทรัพยำกรธรณี
 การจัดทาศูนย์ข้อมูลทางธรณีวิทยา/แหล่งธรณีวิทยา
กิจกรรม
จัดเตรียมข้อมูลทางธรณีวิทยาเพื่อนาพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบเดียวที่
สามารถเชื่อมโยงกั บฐานข้อ มูล โครงการอนุรักษ์ พันธุ กรรมพืชอั นเนื่ องมาจากพระราชดาริ โดยท าการ
รวบรวม จัดเก็บ ฐานข้อมูลธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งซากดึกดาบรรพ์ และ
อื่ นๆ รวมทั้ งภาพประกอบ เพื่ อจั ดท าเป็ นบั ญชี รายชื่ อทางธรณี วิ ทยาและน าเข้ าข้ อมู ลในอยู่ ในระบบ
สารสนเทศธรณีวิทยาหรือในระบบ work sheet
เป้าหมาย
หน่วยงาน องค์กรและ ภาคประชาชน สามารถเข้าถึงหรือสืบค้นแหล่งข้อมูลทางธรณีวิทยา/แหล่ง
ธรณีวิทยา ผ่านระบบศูนย์กลางการเรียนรู้และข้อมู ลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์หรือเพื่อการศึกษา ประเมินคุณค่าได้
พื้นที่ดาเนินการ
ข้อมูลทางธรณีวิทยาทั่วประเทศในรูปแบบ work sheet รวม 100 ข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
จัดทาฐานข้อมูลแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่ได้รับการศึกษา/ประเมินคุณค่าทางวิชาการ บริเวณ
จังหวัดสตูลและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวม 100 ข้อมูล

ภาพประกอบ แสดงบัญชีรายชื่อทางธรณีวิทยาเพื่อการนาเข้าข้อมูลให้อยู่ในระบบสารสนเทศธรณีวิทยา
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ดำเนินงำนโดยสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรนำและกำรเกษตร
 โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ชุมชน
วัตถุประสงค์
1. อนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
2. สร้างแหล่งความรู้ในชุมชนและระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
เดียวกันเป็นเครือข่ายความรู้พันธุกรรมพืชในแต่ละท้องถิ่น
3. สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4. เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายชุมชน เยาวชน หน่วยงานท้องถิ่น ที่มีจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชุมชน
ผลการดาเนินงาน
1. เว็บไซต์ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน http://village.haii.or.th/cmnbotany
นาเสนอข้อมูลพื้นฐาน ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมของชุมชนเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยได้เพิ่มข้อมูล “ฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน” เพื่อรวบรวม
ความรู้ใหม่ด้านการเกษตร จากเครือข่ายการจัดการน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิด
เป็นระบบฐานข้อมูล สรุปและถ่ายทอดความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้านในเครือข่ายการจัดการน้าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สสนก.
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กิจกรรมฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน

ตัวอย่างนาเสนอข้อมูลฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน
2. ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน http://village.haii.or.th/cmnigis/
ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน นาเสนอข้อมูลพรรณไม้พร้อมรูปภาพพรรณไม้ประกอบของแต่
ละชุมชนรวมถึงภาพการดาเนินกิจกรรม
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สสนก. ได้ปรับปรุ งระบบกรอกข้อมู ลตามแบบฟอร์มหน่ วยงานสนองพระราชดาริ ใบงาน
ความรู้ 9 ใบงาน จากเดิมใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน เพื่อให้ตรงตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ ของ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แผนที่แสดงชุมชนร่วมดาเนินงานฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน

ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน

1128

แบบกรอกข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เดิม)
ดำเนินงำนโดยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
 โครงการ “การจัดทาฐานข้อมูลช้ างไทย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านประชากรช้างเลี้ยงทั่วประเทศไทย
3. เพื่อจัดระเบียบข้อมูลประชากรช้างไทยให้เป็นระบบฐานข้อมูลข้อมูลช้าง สาหรับอ้างอิง
ข้อมูลช้างเลี้ยงภายในประเทศ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลประชากรช้างไทย ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
5. เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดาเนินการ
เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานรวบรวมข้อมูลช้างเลี้ยงในประเทศไทยที่ครอบคลุมข้อมูลสุขภาพช้างทั่วประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการเก็บข้อมูลชื่อเจ้าของช้าง และประวัติช้างจากตั๋วพิมพ์รูปพรรณ, รหัสไมโครชิพ,
รูปถ่ายช้าง, ประวัติสุขภาพและการรักษา และแผนที่รหัสทางพันธุกรรม จากนั้นนาข้อมูลบันทึกลงใน
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ระบบฐานข้อมูลช้างไทย (www.chang-thai.com) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากภาษา PHP และส่ง
ข้ อ มู ล ไปยั ง ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยคณะท างานด้ า นวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์

ภาพแสดง ระบบฐานข้อมูลช้างไทย (www.chang-thai.com)
ตาราง ตัวอย่างข้อมูลช้างไทยที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในฐานข้อมูลช้างไทย 225 เชือก
รหัส
โมบาย
1 M1922

127354351

พัง แม่โพโล

2 M2541

115318595

พลาย ทองดี

3 M1929

N/A

พัง บัวเงิน

ที่

4

M629

ไมโครชิพ

ชื่อช้าง

115311763 พัง ทองเพิ่ม

อายุ

เจ้าของช้าง

ที่อยู่อาศัย (ปัจจุบัน)

40 ปี
10 เดือน
2 ปี
0 เดือน
22 ปี
9 เดือน
20 ปี
9 เดือน

ไม่ระบุ

หมู่ที่ 4 ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 4 ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 4 ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
ตาบลบ้านช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ดำเนินงำนโดยสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
 โครงการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อทาการศึกษาความเป็นไปได้ในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ไม่ได้รับ
การจดบันทึก (มุขปาฐะ) และ เพื่อดาเนินการและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้สื่อสิ่งพิมพ์
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ผลการดาเนินงาน

ภาพแสดง ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลภูมิปัญญา
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 การจัดทาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะเภสัชศาสตร์
ได้จัดทาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรแต่ละแปลง โดยในเบื้องต้นเป็นข้อมูลชื่อพืชและ
ชื่อ ทางพฤกษศาสตร์ เพื่ อ นาเสนอทางเวบไซต์ ในโอกาสต่อ ไป ขณะนี้อ ยู่ ใ นระหว่ า งตรวจสอบชื่ อ
พฤกษศาสตร์ และจัดทาข้อมูลในเชิงการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
การจั ดการข้อมูลทาในรูปตาราง ดัง แสดงในตัวอย่ าง และการนาเสนอข้ อมูลจั ดแสดงเป็ น
รูปภาพพร้อมคาอธิบายสั้น ๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตัวอย่างตารางข้อมูล
รูป รหัส

01-

ชื่อพื้นเมือง/
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย

ชื่อวงศ์

ชื่ออื่นๆ

ตาแหน่ง

กระดังงัว
กระดังงาป่า
แปลงที่ 1
กระดังงาเถา
หนามควายนอน
แปลงที่ 1
แปลงที่ 1
ขี้เหล็กแก่น
ขี้เหล็กบ้าน
แปลงที่ 1
ขี้เหล็กหลวง
ขี้เหล็กใหญ่

การะเวก

Artabotrys siamensis Mig.

LAURACEAE

ข่า
ข้าว

Alpinia galanga (L.) Willd.
Oryza sativa

ZINGIBERACEAE

ขี้เหล็ก

Senna siamea (Lam.) Irwin
&Barneby

LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

จาปาเทศ

Pterospermum
littorale Craib var. lttorale

Sterculiaceae

กระหนาย

แปลงที่ 1

ชะเอมป่า ตาล
อ้อย ส้มป่อย
หวาน อ้อยช้าง
ย่านงาย

แปลงที่ 1

ชะเอมไทย

Albizia myriophylla Benth

LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE

ตันหยง

Caesalpinia coriaria (Jacq.)
Willd

LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

แปลงที่ 1

ตีนเป็ดฝรั่ง

Crescentia alata Kunth

BIGNONIACEAE

แปลงที่ 1

ทองกวาว

Butea monosperma (Lam.)
Taub

LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE

น้อยโหน่ง

Annona reticulata L.

ANNONACEAE

สถานะ

กวาว กว่าว
จอมทอง จาน
ทองธรรมชาติ
ทองพรมชาติ
ทองต้น
น้อยหนัง มะ
ดาก มะเนียง
แฮ้ง มะโหน่ง
หนอนลาว

แปลงที่ 1

แปลงที่ 1

รอตรวจสอบ
ความถูกต้อง

รอตรวจสอบ
ความถูกต้อง
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ตัวอย่างการนาเสนอข้อมูล
ปวกหาด ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ
ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย และพยาธิตัวตืด โดยใช้ผงป
วกหาด 1-2 ช้อนชา ผสมกับน้าต้มสุกที่เย็นแล้ว (ห้ามใช้น้าร้อน
เพราะจะทาให้คลื่นไส้อาเจียน) หรือผสมน้ามะนาวลงไปด้วย ให้
รับประทานก่อนอาหารเช้า และหลังจากรับประทานยาแล้ว 2
ชั่วโมง ให้รับประทานยาถ่าย เพื่อถ่ายตัวพยาธิออกมา

มะหาด

ผงปวกหาด เตรียมได้จากการนาแก่นมะหาดสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ
แล้วต้มเคี่ยวกับน้าจนเกิดฟอง จากนั้นช้อนฟอง ใส่ในผ้าขาวบาง
แล้วทาให้สะเด็ดน้า นามาตากให้แห้ง จะได้ผงสีนวลเกาะเป็น
ก้อน นาไปย่างไฟจนเหลือง เก็บไว้ใช้

ผลมะตูมอ่อน
ผลมะตูมอ่อนเป็นองค์ประกอบของยาในตารับตรีเกสรมาศซึ่ง
ประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิดคือ เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง
และ ผลมะตูมอ่อน ในอัตราส่วนน้าหนักที่เท่ากัน มีข้อบ่งใช้ตามที่
กาหนดไว้ในบัญชียาจากสมุนไพร (บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
2554) คือ แก้อ่อนเพลีย ปรับธาตุในผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นจากการ
เจ็บป่วย
มะตูม
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ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 การพัฒนาฐานข้อมูล รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อเป็น application การใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบพืชสมุนไพรและอาหาร
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่มีพันธกิจสาคัญ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความสาคัญของการได้สนอง
พระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีจึงได้จัดโครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชและรวบรวมฐานข้อมูล
เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ทั้งในแบบรูปเล่มและแบบดิจิตอล และ application ของไม้ป่าที่ให้ดอกสีม่วง
และสามารถนาไปใช้ในการเป็นพืชสมุนไพรและอาหารได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. เชิงปริมาณ - application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าที่ให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืช
สมุนไพรและอาหาร จานวน 1 application
2. เชิงคุณภาพ -มีความพึงพอใจของผู้ใช้ application ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เกี่ยวข้องกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ของไม้ป่าที่ให้ดอกสีม่วง
2. นาข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวบรวมได้มาใช้ประโยชน์ โดยการ
พัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าที่ให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและ
อาหาร
3. นาเสนอองค์ความรู้จากการพัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าที่ให้ดอก
สีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและอาหาร
4. ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและ
นิทรรศการ การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ เช่น การทาเอกสารเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ และตอบผล
การประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและทดลองใช้ application
ผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เกี่ยวข้องกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ของไม้ป่าที่ให้ดอกสีม่วง ดังนี้คือ
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1.1 ช้าแป้น/ฝ้าขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callicarpa arborea
ชื่อวงศ์ LABIATAE
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กผลัดใบ หรือกึ่งผลัดใบสูงถึง 15 เมตร
เปลือกต้นสีเทาอมครีมเรียบหรือมีร่องเล็กๆ พบทั่วไปในที่รกร้างและตามแนวชายป่า
ใบ ออกตรงกันข้ามเป็น 2 แถว ใบรูปไข่กลับหรือมนรีถึงขอบขนาน ปลายทั้งสอง
แหลมขอบใบเรียบ หรือมีซี่หยักตื้นๆ ประปราย ยอดอ่อนมีขนสีครีมรูปดาว ใบแก่ด้านบนมีขน
ประปรายบนเส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนสีขาวรูปดาวสานกันแน่น เส้นใบข้าง 8-11 คู่
ดอก เล็กสีม่วงอ่อน ช่อดอกด้านบนแบน ออกที่ซอกใบบนๆ ชั้นกลีบเลี้ยง รูป
ระฆังปลายแยกลึก 4 แฉก มีต่อมด้านใน ปลายแยก 4 พู เท่าๆกัน ปลายแหลมบานขยายออก
เกสรตัวผู้ 4 อันติดที่กลางหลอดกลีบดอกและโผล่พ้นหลอดออกมา ก้านเกสรตัวเมีย 1 อัน ยาว
มากกว่าหลอดกลีบหรือเกสรตัวผู้
ผล สีม่วงอ่อนถึงม่วงแดง กลมมีชั้นกลีบเลี้ยงรองรับที่ฐาน เนื้อผลบาง ชั้นหุ้ม
เมล็ดแข็ง 4 หน่วยแต่ละหน่วยมี 1 เมล็ด
1.2 ต้นเสี้ยวดอกขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia variegata
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก สูงถึง 12 เมตร (น้อยที่จะถึง 15
เมตร) เรือนยอดโปร่ง กิ่งก้านไม่สม่าเสมอ เปลือกต้นเกลี้ยงสีเทาอ่อนถึงดา มีร้อยแตกหยาบๆ
พบมากในป่าผลัดใบ / ป่าไผ่ในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะในที่เป็นหินปูน มักจะปลูกเพราะมีดอก
งดงาม ที่ขึ้นเองมักมีดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองหรือสีชมพู บนกลีบใหญ่ที่สุด พันธุ์ที่ปลูกมีสี
ต่างๆ จากสีขาว ชมพูจนถึงม่วงเข้ม
ใบ มีขนาด 5-12 เซนติเมตร ใบกลมปลายแยกเป็น 2 พู ลึก 1/4 -1/3 ของความ
ยาวใบ ใบอ่อนมีขนนุ่มคล้ายไหม ใบแก่มีนวลด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่ามีขนสีขาวละเอียด
เส้นใบที่ฐาน 9-13 เส้น ก้านใบ 1.5-3.5 เซนติเมตร มีหูใบเล็ก (1.2 มิลลิเมตร) ที่หลุดร่วงง่าย
ดอก สีม่วง หรือขาว ดอกเป็นช่อสั้นๆ บนกิ่งที่ไม่มีใบ ซึ่งจะปกคลุมหมดทั้งต้น
ดอกตูมรูปขอบขนานปลายแหลมไม่มีสัน กลีบดอกบอบบาง 5 กลีบ 2-3.5 เซนติเมตร กลีบ
ด้านบนกว้างและเรียวลงที่ฐาน เกสรตัวผู้ 5 อัน (น้อยที่พบ 6 อัน) ขนาดยาวที่เป็นหมัน 5 อัน
สั้น เกสรตัวเมียโค้งและยาว
ผล แตกออกตามแนวยาวม้วนออกด้านนอก มี 10-20 เมล็ด
1.3 กัลปพฤกษ์
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ขนาดเล็กสูงถึง 12 เมตร เรือนยอดกว้าง เป็นไม้ท้องถิ่น
ของภาคเหนือกระจายในป่าถึงโล่งแจ้ง
ใบ ใบย่อย 5-7 คู่ ขนาด 6-8 × 1.5-3 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนคล้ายไหมปกคลุม
ใบแก่ด้านล่างมีขนสั้นคล้ายกามะหยี่ หูใบแคบและแหลม
ดอก เป็นช่อไม่แตกแขนง มักจะออกหลัง
ผล เป็นฝักยาว ขนาด 30-40 เซนติเมตร มีสีน้าตาลหรือเทา ก้านผลขนาด ±6
เซนติเมตร
1.4 ชิงชัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia rimosa
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร (น้อยที่จะถึง 30 เมตร) ใบบอบบาง
เมื่อต้นแก่เรือนยอดกว้างและโปร่ง เปลือกต้นสีเทาเข้มค่อนข้างหนา เป็นเกล็ดและหลุด
ออกเป็นชิ้นเล็กๆ เปลือกชั้นในสีเหลือง แก่นไม้สีแดงแก่ พบทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง แต่ไม่ค่อย
พบในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ใบ มีขนาด 15-30 เซนติเมตร ใบย่อยมี 5-7 (10) ใบอ่อนสีชมพูอ่อนมีขนคล้าย
ไหม ใบแก่สีเขียวออกเทาเข้ม ผิวใบเรียบเกลี้ยง
ดอก ดอกตูมสีม่วง เมื่อบานมีสีม่วงอ่อนหรือสีขาว ช่อยาว 10-15 เซนติเมตร
กลีบเกลี้ยง 4-5 เซนติเมตร มีสีม่วงหม่น พูกลีบล่างยาวกว่าพูกลีบอื่น กลีบดอกกลีบบนกลม
ยาวเท่ากับความกว้าง กลีบล่างสั้นกว่าเล็กน้อย เกสรตัวผู้เป็น 2 มัด
ผล ฝักแคบและแหลมทั้ง 2 ด้าน มักจะมี 1 บางครั้งมี 2 หรือ 3 เมล็ดขนาด 12
× 9 มิลลิเมตร สีน้าตาลออกแดง
1.5 กระพี้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia macrostachya var.teetha
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE
ลักษณะทั่วไป ไม้ผลัดใบสูงถึง 15 เมตร เรือนยอดแผ่ขยายและโปร่ง เปลือกต้นสี
น้าตาลมีรอยแตกตื้นๆ ขึ้นประปรายในป่าเปิด พบมากใต้จังหวัดเชียงใหม่
ใบ ใบย่อยมี 4-5 คู่ ขอบขนาน ใบอ่อนมีขนสีน้าตาลหนาแน่นปกคลุม ใบแก่
ด้านล่างมีขนอ่อนนุ่ม เส้นใบข้างมี 9-11 คู่ ที่ฐานมีหูใบย่อยปลายแหลม
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ดอก สีม่วงอ่อนหรือสีชมพูอ่อน มีแต้มสีเหลืองตรงกลาง กลีบดอกด้านนอกมีขน
กลีบบนสุดกลมโค้งงอไปด้านหลัง กลีบด้านข้างตรงและแคบ กลีบล่างสุดโค้งเข้าด้านใน
ผล เปลือกหนา ขอบฝักเป็นสันตามแนวต่อปลายบนแหลม เมล็ดใหญ่และแบนมี
1-3 เมล็ดสีน้าตาลเข้ม
1.6 ต้นเกรียน ดอกสีม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melia toosendan
ชื่อวงศ์ MELIACAE
ลักษณะทั่วไป
ไม้ผลัดใบ พบทั่วไปในที่โล่ง สูงถึง 25 เมตร เรือนยอดโปร่ง แผ่กิ่งก้านกว้าง
เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือสีน้าตาล เปลือกชั้นใน สีครีม
ใบ ประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ออกเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง มีก้านขนนกด้านข้าง
4-5 คู่ แต่ละก้านมีใบย่อย 2-5 คู่ ใบย่อย ขนาด 3.7 × 1.2-2 เซนติเมตร รูปไข่ ขอบใบมักเป็น
ซี่หยักไม่สม่าเสมอ ใบแก่เรียบ บางครั้งจะมีนวลขาวด้านล่าง ก้านใบย่อย 0.2-0.4 เซนติเมตร
ดอก ขนาด 2.5-3 เซนติเมตร สีขาวมีแต้มสีม่วงตรงกลาง เป็นกลุ่มช่อดอกที่
ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม มี 5-6 กลีบ โค้งงอไปด้านหลัง เกสรตัวผู้ 8-10 อัน ติดกัด
เป็นหลอด มีขนาดยาวเท่ากับหลอดเกสรตัวผู้
ผล มีขนาด 1.6-2 เซนติเมตร สีเขียว มี 6-8 พู แต่ละพูมีเนื้อบางๆ หุ้มชั้นหุ้ม
เมล็ดแข็ง 1 หน่วย
1.7 เหมือดจี้ดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon plebejum
ชื่อวงศ์ MELASTOMATACEAE
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มผลัดใบหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 9 เมตร ลาต้น
มักจะคดงอ เปลือกต้นสีน้าตาลเข้ม บาง มีรอยแตกละเอียด เปลือกชั้นในสีครีม พบทั่วไปในป่า
ชั้นล่างกึ่งโล่งแจ้งที่แห้งกว่า
ใบ แก่เหนียวคล้ายหนังและเป็นมัน เส้นใบข้างเลือนรางจรดกันที่ขอบใบ ก้านใบ
มีขนาด 0.3-0.5 เซนติเมตร กิ่งก้านสีน้าตาบเข้ม หน้าตัดกลมมีสันแคบๆ 4 สัน
ดอก สีม่วงอมน้าเงิน ออกเป็นช่อแน่น เรียวเล็กมีรอยต่อและใบประดับที่ฐาน
ด้านล่าง ชั้นกลีบเกลี้ยงรูปกรวยปลายแยก 4 แฉก กลีบดอก 4 กลีบบานโค้งกลับและหลุดล่วง
ง่าย เกสรตัวผู้มี 8 อัน ก้านชูสีม่วงกับเรณูสีเหลือง มีติ่งโค้งยื่นออกที่ฐาน ก้านเกสรตัวเมียมี
ขนาด 3 มิลลิเมตร รังไข่ฝังในฐานรองดอก มีหมอนรองดอกที่เป็นร่อง 8 ร่อง
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ผล มีสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมน้าเงิน ผลกลมมีก้านเกสรตัวเมียติดด้านบน มี
เนื้อบางและเมล็ดขนาดใหญ่
1.8 ยี่เข่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ลักษณะทั่วไป ไม้ผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีออกเงิน มักจะปลูกเป็นไม้
ประดับ ออกดอกเดือนมีนาคม
ใบ รูปขอบขนาน ปลายหนาและสั้น ฐานป้านหรือกลม เส้นใบข้าง 8-12 คู่ ก้าน
ใบ 0.3-0.5 เซนติเมตร
ดอก สีชมพูหรือม่วง อาจจะออกดอกขณะมีหรือไม่มีใบ ช่อดอกยาวถึง 20
เซนติเมตร ชั้นกลีบเลี้ยงมีสันจางๆ กลีบดอก 1.3-2 เซนติเมตร ปลายมักจะเป็นฝอย
ผล มีขนาด 1.5-2.2 เซนติเมตร รูปไข่กลับ
1.9 นางพญาเสือโคร่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus cerasoides D.Don
ชื่อวงศ์ ROSACEAE
ลักษณะ ไม้ต้น ผลัดใบ สูงประมาณ 10 เมตร เปลือกเรียบเป็นมัน สีเหลือบ
น้าตาล เยื่อผิวบาง หลุดออกง่าย ใบ เป็นใบเดี่ยว 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. กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย 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 ลาต้นเป็นร่อง เปลือก
ต้นสีครีมอ่อน ผิวเรียบลอกหลุดเป็นแผ่นบางๆ ปลูกกันทั่วไปอาจจะเป็นไม้ในท้องถิ่น ขึ้นในที่
โล่งแจ้ง
ใบ เส้นใบย่อยเลือนรางและห่างๆ กัน ใบอ่อนสีชมพู มีขนรูปดาว กิ่งก้านมีสันคม
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ดอก สีชมพูอ่อนหรือม่วง สีจะจางจนขาว ก้านช่อและดอกตูมมีขนละเอียดสี
น้าตาลทองปกคลุม ชั้นกลีบเลี้ยงมีสัน 10-12 สัน ปลายแยก 5-6 กลีบ มักจะมี 5-6 ซี่ ระหว่าง
กลีบ และมีขนสีน้าตาลข้างนอกและที่ปลายกลีบด้านใน
ผล สีน้าตาลเข้ม รูปขอบขนาน ชั้นกลีบเลี้ยงปกคลุม 1/2 ของผล
1.11 เสลาเปลือกบาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia venusta
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ลักษณะทั่วไป ไม้สูงถึง 17 เมตร เปลือกต้นสีอ่อน หลุดออกเป็นชิ้นยาวบางๆ
พบทั่วไปในป่าชื้นผลัดใบ
ใบ มีขนาด 10-15 × 3.5-5 เซนติเมตร มีเส้นใบข้างโค้ง 6-8 คู่ ระหว่างคู่มีเส้นใบ
สั้นๆ มากมาย เส้นใบย่อยนูนขึ้นชัดเจน กิ่งก้านเรียวเล็ก ไม่มีสัน
ดอก มีขนาด 2.5 เซนติเมตร สีชมพู-ม่วง ช่อยาวถึง 40 เซนติเมตร มีผงสีขาว
คล้ายแป้งปกคลุม ชั้นกลีบเลี้ยงมีเส้นแหลมระหว่างพูกลีบ เกสรตัวผู้ขนาดใหญ่กว่า 5-6 อัน รัง
ไข่เกลี้ยง
ผล มีขนาด 1.8-12 เซนติเมตร รูปไข่ มีชั้นกลีบเลี้ยงปกคลุม 1/4 ของผล
1.12 อินทนิลบก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa var.macrocarpa
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ลักษณะทั่วไป ไม้ขนาดเล็ก สูงถึง 12 เมตร เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือน้าตาล
หลุดลอกออกเล็กน้อย เปลือกชั้นในสีแดงอ่อนมีเส้นใยใสๆ กระจายทั่วไปในป่าที่โล่งแจ้งหรือป่า
เต็งรัง
ใบ รูปไข่หรือมนรี ไม่มีขน เส้นใบข้างโค้ง (7)10-11 คู่ นูนขึ้นจรดกัน ใกล้ปลาย
ใบ
ดอก ขนาดใหญ่สีม่วงสดแล้วซีดออกชมพู ช่อดอกแน่นสั้น มักยาวน้อยกว่า 15
เซนติเมตร ตาดอก 1.5-2 เซนติเมตร ชั้นกลีบเลี้ยงสีแดงเข้ม มีร่อง 10-12 ร่อง มีสันแคบ
ระหว่างร่อง ปลายกลีบแยก 5-6 กลีบ ซึ่งจะไม่หนาที่ขอบกลีบ เกสรมากมายขนาดเท่ากัน รัง
ไข่เกลี้ยง
ผล รูปไข่ สีน้าตาลอ่อนเป็นมัน มีชั้นกลีบเลี้ยงที่แข็งแรงรองรับ ไม่มีซี่แหลมคั่น
ระหว่างพูกลีบ
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1.13 อินทนิลน้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia speciosa var. speciosa
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นสูงถึง 20 เมตร แต่ออกดอกไวขนาดยังเป็นพุ่มเล็ก เรือน
ยอดกลมแน่น ลาต้นสั้นบิดเป็นเกลียว เปลือกต้นสีน้าตาลครีม เปลือกชั้นในน้าตาลอ่อนเป็น
เส้นใย
ใบ ใบแก่เรียบเกลี้ยง เส้นข้างใบ 10-15 คู่ จรดกันที่ขอบใบ ก้านใบขนาด 0.40.9 เซนติเมตร ใบที่จะร่วงสีแดงส้ม
ดอก สีชมพูสดถึงม่วง ช่อดอกพ้นเรือนพุ่ม ยาว 30-40 เซนติเมตร ตาดอก ±1
เซนติเมตร ชั้นกลีบเลี้ยงด้านนอกมีขนสีน้าตาล มี 10-14 สัน มีร่องกลมๆ ระหว่างสันปลาย
แยกเป็น 5-6 กลีบ ขอบกลีบหนามักจะมีซี่เล็กคั่นระหว่างกลีบ เกสรตัวผู้ขนาดเท่ากัน รังไข่
เกลี้ยง
ผล ค่อนข้างกลม ผิวเรียบ มีชั้นกลีบเลี้ยงที่แข็งปกคลุม มักจะมีซี่สั้นๆ คั่น
ระหว่างพูกลีบ
1.14 เข็มป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pavetta indica
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 5 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง
เปลือกต้นมีสีน้าตาลออกชมพู ผิวเรียบหลุดลอกเล็กน้อย พบทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง ตุ่มพองที่ใต้
ใบมีแบคทีเรีย ช่วงตึงไนโตรเจนในอากาศ
ใบ มีขนาด 8-22 × 2-7 เซนติเมตร ใบแก่เรียบบางหรือมีขนห่างๆ มีตุ่มพองสี
เข้มบนผิวใบด้านล่าง เส้นใบข้างมี 5-7 คู่ ก้านใบมีขนาด 0.6-3.5 เซนติเมตร หูใบบางรูป
สามเหลี่ยมเชื่อมกันเป็นแผ่นสั้นๆ กิ่งก้านค่อนข้างสี่เหลี่ยม
ดอก กลิ่นหอมสีขาว บางครั้งมีแต้มสีม่วงหรือเขียวที่ปลายกลีบ ช่อดอกหลวมๆ
ยาว 3-15 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนาด 0.2-0.6 เซนติเมตร ชั้นกลีบเกลี้ยง 0.1-0.25
เซนติเมตร ปลาย 4 ซี่ ชั้นกลีบดอกรูปแตร หลอดแคบยาว 0.8-1.8 เซนติเมตร ปลายแยก 4 พู
ขนาด 0.1-1 เซนติเมตร กลีบบิดซ้อนในดอกตูม เกสรตัวผู้มี 4 อัน ก้านชูสั้น อับเรณูปิดเป็น
เกลียวเชื่อมติดกับปากหลอดกลีบ ก้านเกสรตัวเมียเรียวและยาวมากอย่างน้อยเป็น 2 เท่าของ
หลอดกลีบ
ผล สีเขียวเป็นมันเปลี่ยนเป็นดา ผลกลมหรือแบนเล็กน้อยมี 2 พู มีชั้นกลีบเลี้ยง
กลมๆ ด้านบน เนื้อผลบางมีเมล็ดสีน้าตาล 2 เมล็ด ซึ่งด้านหนึ่งโค้งด้านหนึ่งแบน
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1.15 ยาแก้มะโหกโตน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia volkameriifolia
ชื่อวงศ์ ASTERACEAE
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงถึง 5 เมตร เปลือกต้นสีน้าตาลเข้ม
บางและเรียบ พบทั่วไปในที่ชื้นโล่งแจ้ง ถึงระดับ 2,000 เมตร
ใบ มีขนาด 15-50 × 5-20 เซนติเมตร (ใบขนาดเล็กลงเมื่อใกล้ออกดอก) ขอบใบ
มักจะมีซี่หยักหยาบๆ ประปราย ใบแก่สีเขียวหม่น ด้านบนเกลี้ยงด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนยาวๆ
ประปราย
ดอก เป็นช่อกลม สีม่วงอ่อน ช่อรวมเป็นรูปพีระมิดยาวถึง 90 เซนติเมตร แต่ละ
ช่อย่อยกลม มีกาบรองช่อซ้อนกัน 5 ชั้น สูง ±5 มิลลิเมตร อับเรณูฐานเป็นรูปลูกศร แต่ไม่มี
หาง
ผล มีขนาด 0.3-0.5 เซนติเมตร มีริ้วไม่สม่าเสมอ 10 ริ้ว และเส้นขนแข็งๆ 2 วง
ขนาด ±1 เซนติเมตร
1.16 กระดูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia colorata
ชื่อวงศ์ MYRSINACEAE
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้เล็ก สูงถึง 5(10) เมตร เปลือกต้นสีน้าตาลค่อนข้าง
เรียบและบาง พบทั่วไปในป่าที่ชุ่มชื้นและเป็นร่มเงา
ใบ มีขนาด 13-28 × 3-8 เซนติเมตร ขอบใบเรียบไม่มีต่อม ด้านล่างมี 15-20 คู่
ระหว่างคู่มีเส้นใบสั้นๆ 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.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะ ไม้ต้นขนาด ใหญ่ สูง 8-20 เมตร ลาต้นเปลาตรง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่
ขนาดกว้าง 10-20 ซม. ยาว 13-25 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ หรือหยักตื้นๆ เนื้อใบหนามี
ขนสีน้าตาลคลุมแน่น พื้นใบจีบเป็นร่องแบบรางน้าเส้นแขนงใบเป็นสันแข็ง ก้านใบยาว 3-5
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ซม. มีขนยาวๆ สีน้าตาลทั่วไป ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อเดี่ยวๆ ตามง่ามใบและตอนปลายกิ่ง
กลีบรองดอกเกลี้ยง โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก สั้น 3 แฉก ยาว 2 แฉก
กลีบดอก 5 กลีบ โคนประสานติดกัน ปลายกลีบเวียนแบบกังหัน เกสรผู้ 30 อัน อยู่ในหลอด
ดอก ผลกลม เกลี้ยง แข็ง สีน้าตาลเป็นมัน 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 เดี่ยวรูปรีปลายแหลม โคนแหลม ขนาดใบกว้าง 7 - 12 เซนติเมตร ยาว 15 30 เซนติเมตร
ดอก ออกดอกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง สีม่วงแดง กลีบดอกหนาและแข็ง กลีบดอกด้านใน
สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล เป็นกลุ่มมีเมล็ดด้านใน
2. นาข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวบรวมได้มาใช้ประโยชน์ โดยการ
พัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าที่ให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและ
อาหาร และนาเสนอองค์ความรู้จากการพัฒนาเป็น application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าที่ให้
ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและอาหาร ดังนี้คือ
2.1 รวบรวมพรรณไม้และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม้ป่าเพื่อเป็นพืช
สมุนไพรและอาหาร เพื่อจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าสีม่วงและแอพพลิเคชั่นการใช้ประโยชน์
ในรูปแบบพืชสมุนไพรและอาหาร
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2.2 จัดทา application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าในลักษณะเป็นพืชสมุนไพรและอาหาร
1. การออกแบบและปรับปรุงโปรแกรม Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ใช้งานง่าย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการในการสอนการทาอาหารไทย
2. สามารถใช้โปรแกรม Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
(Smart Phone) และ Tablet PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Android
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3. โปรแกรม Mobile Application สามารถแสดงการค้นหาพรรณไม้และลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของไม้ป่าที่ให้สีม่วง
4. มีระบบที่สามารถให้บุคคลทั่วไป Download โปรแกรม Mobile Application
รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วงเพื่อเป็น application การใช้ประโยชน์ในรูปแบบพืชสมุนไพรและ
อาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้
5. มีระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลบนโปรแกรม Mobile Application ได้
6. จัดทาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ อย่างน้อย ดังนี้
6.1 คู่มือสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
6.2 คู่มือสาหรับผู้ดูแลระบบ
2.3 วิธีการใช้งาน
การใช้งาน PurpleFlowers Application สามารถรับบริการได้จาก Google Apps
โดยเข้าไปที่ Google Play https://play.google.com
3. ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและ
นิทรรศการ การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ เช่น การทาเอกสารเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ และตอบผล
การประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและทดลองใช้ application
ส่วนการตอบผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและทดลองใช้
application มีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (คะแนน เท่ากับ 4.00) โดยทาการถามความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้ application จานวนผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ละ 50 คน โดยทาการ
สอบถาม หลังจากที่ทดลองใช้ application มีผลความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๑. ความพึงพอใจจากผู้ที่ทดลองใช้ 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. การติดตั้ง application

4.25

0.83

มาก

4. การใช้งาน application

4.32

0.75

มาก

ความพึงพอใจภาพรวม

4.34

0.71

มาก
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๒. ระดับความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ และระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
(ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (คะแนน เท่ากับ 4.00))
2.1 ระดับความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ และระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของ
ผู้ที่เข้าร่วมงานเผยแพร่นานาชาติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารรักตะกนิษฐ์
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 จานวน 100 ชุด
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ความรู้และการนาไปใช้ต่อการจัดกิจกรรม
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. สถานที่และการอานวยความสะดวก

3.86

1.13

มาก

6. ประโยชน์ในการนาไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ

3.99

1.23

มาก

7. ประโยชน์ต่อการนาไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ความพึงพอใจในภาพรวม

4.12
4.02

0.97
0.92

มาก
มาก

ภาพประกอบงานเผยแพร่นานาชาติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารรักตะกนิษฐ์
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
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แผ่นพับของโครงการ
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
 โครงการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ อุต รดิ ตถ์ ร่ว มสนองพระราชดาริใ นโครงการอนุ รัก ษ์พั นธุ กรรมพืช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาเนินงานด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในส่วนของกิจกรรมการสร้างจิตสานึกให้แก่เยาวชน และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรั กษ์ พันธุ กรรมพื ชมาอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้เยาวชนเข้าใจถึง ความส าคั ญ และประโยชน์ ของ
พันธุ กรรมพืช นอกจากนี้ยั งสอดคล้อ งกั บยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิท ยาลั ยในการส่ง เสริ มและสืบ สาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จากการดาเนินงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การสารวจ
เก็บ รวบรวมข้อ มูลฐานทรัพ ยากรท้ องถิ่น การศึก ษาวิ จัย พืชชนิด ต่าง ๆ ในกิจกรรมอนุ รัก ษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกิจกรรม
สร้า งจิต สานึ กในการอนุ รักษ์ พัน ธุกรรมพื ช ซึ่ ง มี การศึกษาพรรณไม้ต ามองค์ป ระกอบของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ทาให้มีข้อมูลพรรณไม้จานวนมาก ทาง อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
จึงเห็นควรให้จัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ โดยอยู่ภายใต้กิจกรรมศูนย์ข้อ มูลพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากร สาหรั บใช้เป็ นฐานข้อ มูลในการวางแผนการด าเนินงานอนุรัก ษ์
พัฒนาพันธุกรรมพืช เพื่อเผยแพร่สู่ระดับสากลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจดบันทึกพรรณไม้ลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมจัดทาฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูล
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ที่รวบรวมได้
3. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดาริฯ ใน
แผนงานฐานข้อมูลพันธุกรรม
4. เพื่อ จัด ทาฐานข้อ มูลพรรณไม้ที่มีอ ยู่ใ นภูมิภ าคเขตภาคเหนือ ตอนล่า งให้ทัน สมัย และ
ครอบคลุม ตัวอย่างมากที่สุด และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัย
5. เพื่อเผยแพร่บัญชีรายชื่อพรรณไม้ที่พบในภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง
ผลการดาเนินงาน
อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้ดาเนินงานศึกษาวิจัยและศึกษาพรรณไม้ต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งมีข้อมูล
มากพอสมควร จึงได้ทาการจดบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และได้ติดต่อขอเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลพรรณไม้จากทางโครงการ อพ.สธ. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบเดียวกันและ
ถูกต้องตามที่โครงการ อพ.สธ. กาหนด ซึ่ง ได้เข้าอบรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ พระราชวัง ดุสิต
กรุง เทพมหานคร มีเ จ้ าหน้ าที่จากโครงการ อพ.สธ. มาให้ ความรู้ เรื่องวิ ธีการบันทึกการสารวจเก็ บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช การถ่ายภาพพรรณไม้เพื่อนามาบันทึกลงในโปรแกรม รวมถึงวิธีการนาเข้าข้อมูล
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และวิธีการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลพรรณไม้ และได้มอบโปรแกรมทาฐานข้อมูลพรรณไม้เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในโครงการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกและตรวจทานฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุง
ห้องสมุดและห้องเก็บตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้งภายในอาคารสานักงานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
เพื่อให้มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์
และหนังสือสาหรับการสืบค้น รวมถึง จ้างเหมาจัดทาระบบการสืบค้นหนัง สือในห้องสมุดสานักงาน
อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์

ภาพ โปรแกรมฐานข้อมูลพรรณไม้

ภาพ โปรแกรมฐานข้อมูลพรรณไม้ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
 โครงการจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน
ที่มา
โครงการจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม จาก
กิจกรรมที่ 1- 4 ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งสาหรับการติดต่อ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการจัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายของมทร.อีสาน ทั้ง 4 วิทยาเขต และการเปิดใช้งานเวบไชด์ของ
โครงการฯ ต่อไป
นอกจากนี้ยังใช้สาหรับรองรับการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นรอบพื้นที่ 4
วิทยาเขตของมทร.อีสาน เป็นการสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิธีการ
1. การวางแผนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมเพื่อวางแผน
2. การดาเนินงานตามแผน
- รวบรวมข้อมูล
- ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันลงบนเวปไซค์ อพ.สธ.-มทร.อีสาน
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
3. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
รายงานผลการดาเนินงาน
- 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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ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิน งานจัด ท าฐานข้ อ มู ลความหลากหลายทางชี ว ภาพ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมจากกิจกรรมที่ 1- 4 ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งสาหรับการ
ติ ด ต่ อ ประสานงานและประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯ และการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายของมทร.อีสาน ทั้ง 4 วิทยาเขต
จึงทาให้มีเว็บไชต์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
สาหรับของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มทร.อีสาน) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามขั้นตอน 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 ม พ์ http://rmuti.ac.th/2015/index.php/th/ ลงในช่ อ งด้ า นบน จะเข้ า สู่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2. จะเห็นลิงค์ของโครงการอยู่ทางด้านขวามือ ให้คลิกเลือกจะเข้าสู่เว็บไซต์ของโครงการได้เช่นกัน
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
 โครงการการสร้างฐานข้อมูลพืชท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบประมาณที่ได้รับ
จานวน 40,000 บาท จากเงิน งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่ใช้จริง
จานวน 40,000 บาท
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
สืบเนื่องคณะวิทยาการจัดการได้เสนอโครงการเพื่อเข้าร่ว มในแผนแม่บทโครงการอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แผน
แม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) ผลจากการประชุมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้มีมติให้ทบทวน ปรับแผนและดาเนินโครงการได้ตาม
งบประมาณปี 2557-2558 สาหรับกิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลพืชท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีจะดาเนินการ
พัฒนานั้นจะจัดทาเป็นฐานข้อมูลและเป็น Website ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พร้อมจะ Link
กั บ Website ของโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสารวจชนิดพันธุ์ไม้และรายละเอียดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับส่งเสริม
และอนุรักษ์จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริงานโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อสารวจข้อมูลพันธุ์ไม้ของโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและ website ของโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชที่พร้อมจะ Link กับ
website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.จานวนพันธุไ์ ม้ที่รวบรวมได้
ไม่ต่ากว่า 60 ชนิด
2.website ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
1website
เชิงคุณภาพ
1.ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ website จากผู้เชี่ยวชาญ
ระดับมาก
2.ระดับของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากนักศึกษา
ระดับมาก
เชิงเวลา
1. การดาเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ภายในไตรมาส 4
เชิงต้นทุน
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเป็นไปตามที่ได้รับ
จานวน 60,000 บาท
อนุมัติ
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ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ (รวมถึงผลการ
ติดตามหลังจากการให้บริการ/จัดอบรม ในกรณีเป็นโครงการบริการวิชาการ)
ผลการดาเนินการในกิจกรรมสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้ผลการดาเนินการดังนี้
1. ได้ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ จานวน 60 ชนิด 1 ฐานข้อมูล
2. เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพันธุ์ไม้ จานวน 60 ชนิด โดยใช้ URL คือ
http://rsd.pbru.ac.th
ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพตัวอย่างระบบข้อมูลฐานพรรณไม้ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี
ดำเนินงำนโดยกรุงเทพมหำนคร
 การจัดทาฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร
ขณะนี้ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลพืชอนุรักษ์พันธุกรรม
ของกรุงเทพมหานคร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว

