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ตัวอย่างผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ ในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดำเนินงำนโดยกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
 การสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัดของกองบัญชาการตารวจตตระเวน
ชายแดน
สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนในสังกัดกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนแต่ละ
ภูมิภำค ให้เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สนับสนุนกำรดำเนินงำน ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ
ร่ว มที่ รั บ ผิด ชอบทั้ งส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ ำค นั ก เรี ย น ประชำชน และติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำน
ยกตัวอย่ำง เช่น ร.ร.ตชด.บ้ำนวังชมภู สัง กัด กก. ตชด. 24 ดำเนินกำรกำหนดพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ของ
โรงเรียนเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เข้ำสู่กระบวนกำรเรี ยนรู้ในงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน นักเรียนสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่ของโรงเรียน
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การจัดทาทะเบียนพรรณไม้ ป้ายชื่อสมบูรณ์ในพื้นที่ของโรงเรียน
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ดำเนินงำนโดยองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
 จัดนิทรรศการในคาราวานวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์
รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศกำร กิจกรรมในคำรำวำนวิทยำศำสตร์
ผลการดาเนินงาน
จัดเตรียมนิทรรศกำร “Taxidermy คืนชีวิตให้ซำกสัตว์” เพื่อนำไปจัดแสดงในงำน “คำรำวำน
วิทยำศำสตร์ไทย – สปป.ลำว” ครั้ง ที่ 1 วันที่ 31 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2558 ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)

ภาพบรรยากาศงานคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว”
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 การให้คาปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
มหำวิทยำลัย/โรงเรียน/อบต./อบจ.
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2558 อพวช. ได้ให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพนักเรียน นิสิต
นักศึกษำ ได้แก่
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 นักศึกษำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร
 อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น
 อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล
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ดำเนินงำนโดยกรมทรัพยำกรนำบำดำล
 การดาเนินงานสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.) การดาเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้า
ในพืน้ ที่โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี
ผลการดาเนินงาน
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ดำเน ินกำรจัดทำโครงกำรพ ัฒนำแหล ่ งน้ำบำดำล เพื่อสนับสน ุน
โครงกำรอนุรัก ษ์พัน ธุก รรมพืช อัน เนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ พระเทพรัต นรำชสุ ด ำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี โครงกำรอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี โดยดำเนินกำร
เจำะบ่อน้ำบำดำล จำนวน 1 บ่อ ผลกำรเจำะบ่อน้ำบำดำล มีควำมลึก 295 เมตร พัฒ นำบ่อที่มีควำม
ลึก 292 เมตร ระดับน้ำปกติ 19.20 เมตร ปริมำณน้ำ 37.89 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะน้ำลด
4.82 เมตร

รูปการดาเนินงานการเจาะบ่อน้าบาดาล
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ดำเนินงำนโดยกรมประมง
 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเลี้ยงสัตว์น้าและให้คาแนะนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
สำนัก งำนประมงจั งหวั ดกำญจนบุ รี มีผ ลกำรดำเนิ น งำนกำรส่ ง เสริ มและพั ฒนำอำชี พกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรแผนกำร
ดำเนินงำน จำนวน 78 รำย ซึ่งได้ผลตรงตำมเป้ำหมำย

ภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
โดยสานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
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ดำเนินงำนโดยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
 โครงการ “อบรมเยาวชนรักษ์ช้างไทย”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองพระรำชดำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
2. เพื่อให้เยำวชนไทยได้ริเริ่มสร้ำงสรรค์แนวควำมคิดใหม่ๆ ในด้ำนกำรอนุรักษ์ช้ำงไทย
3. เพื่อปลูกฝังให้เยำวชนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ช้ำงไทย และสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบกับช้ำง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
4. เพื่อส่งเสริมให้ เยำวชนให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรคิดในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรที่ มี
คุณภำพ
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยำวชนมีโอกำสได้นำเสนอควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่แตกต่ำง (คิด
นอกกรอบ) และหลำกหลำย จำกกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด
6. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กำรประสำนงำนและเทคนิคกำรทำงำนร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำร “อบรมเยำวชนรักษ์ช้ำงไทย” โดยมีกำรดำเนินงำนทั้งหมด 5 รุ่น
จำนวน 500 คน โดยแต่ละรุ่นใช้เวลำ 3 วัน 2 คืน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและปลูกฝังให้เยำวชนเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์ช้ำงไทยและบริบำลช้ำง รวมถึงกำรรักษำผืนป่ำ รักประเทศไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจัดขึ้น ณ สถำบันคชบำลแห่งชำติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ จังหวัดลำปำง ระหว่ำง
วันที่ 11 – 25 ธันวำคม 2557

ภาพแสดง กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ “เยาวชนรักษ์ช้างไทย”
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 โครงการ “อบรมเยาวชนอาสาสมัครในชุมชนในสวนป่าของ อ.อ.ป.”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองพระรำชดำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
2. เพื่อให้ได้เยำวชนในชุมชนของสวนป่ำของ อ.อ.ป. มีจิตรอำสำ เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
ในกำรดำเนินงำนของสวนป่ำ
3. เพื่อปลูกฝังให้เยำวชนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในพื้นที่สวนป่ำของ อ.อ.ป. มุ่งเน้นควำมสำคัญใน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรคิดในกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำร “อบรมเยำวชนอำสำสมัครในชุมชนในสวนป่ำของ อ.อ.ป.” โดยกำร
ดำเนินงำนของสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับ อ.อ.ป. ภำคทุกภำค จำนวน 15 รุ่น ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
1,334 คน โดยมีเยำวชนจำกโรงเรียนโดยรอบสวนป่ำเข้ำร่วมโครงกำร มีทั้งหมด 14 สวนป่ำ ดังนี้
1. สวนป่ำเขำกระยำง จ.พิษณุโลก จำนวน 2 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 พฤศจิกำยน 2557 มี
เยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 173 คน จำกโรงเรียนวิทยสัมพันธ์, โรงเรียนเกษตรสุขรำษฎร์บำรุง,
โรงเรียนบ้ำนหนองหิน และโรงเรียนบ้ำนแยง
2. สวนป่ำแม่สิน – แม่สูง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 25-26 พฤศจิกำยน 2557 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 92 คน จำกโรงเรียนบ้ำนนำพูน และโรงเรียนนำปลำกั้ง
3. สวนป่ำแม่ทรำยคำ จังหวัดลำปำง จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 28-29 พฤศจิกำยน 2557 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 80 คน จำกโรงเรียนกิ่วลมวิทยำ, โรงเรียนกิ่วลม 1 และโรงเรียนกิ่วลม
3
4. สวนป่ำดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 1-2 ธันวำคม 2557 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 90 คน จำกโรงเรียนบ้ำนกองลอย และโรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง
5. สวนป่ำแม่ละเมำ จังหวัดตำก จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 8-9 ธันวำคม 2557 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จำนวน 83 คน จำกโรงเรียนด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 61 (บ้ำน
ห้วยยะอู)
6. สวนป่ำเกริงกระเวีย จ.กำญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 8-9 ธันวำคม 2557 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 82 คน จำกโรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ
7. สวนป่ำมิตรภำพ จ.สระบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 18-19 ธันวำคม 2557 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จำนวน 82 คน จำกโรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ
8. สวนป่ำสระแก้ว จ.สระแก้ว จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 16-17 ธันวำคม 2557 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จำนวน 84 คน จำกโรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 6
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9. สวนป่ำหลังสวน จ.ชุมพร จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 5-6 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชนเข้ำร่วม
โครงกำร จำนวน 100 คน มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหำด
สำรำญ, โรงเรียนบ้ำนสวนจันทร์, โรงเรียนบ้ำนพระรักษ์รำษฎร์บำรุง, โรงเรี ยนเมืองหลังสวน, โรงเรียน
สวนศรีวิทยำ, โรงเรียนสวีวิทยำ, โรงเรียนบ้ำนในกริม, ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัยนอกระบบอำเภอหลัง
สวน, วิทยำลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, วิทยำลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหำรธุรกิจ, โรงเรียนบ้ำนเขำแงน,
โรงเรียนประชำบุษยวิทย์, โรงเรียนบ้ำนท่ำแพรำษฎร์ พัฒนำ, โรงเรียนบ้ำนคลองระ, โรงเรียนทุ่งตะโก
วิทยำ, โรงเรียนปำกน้ำหลังสวนวิทยำ, โรงเรีย นบ้ำนทับวัง , วิทยำลั ยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร,
วิทยำลัยกำรอำชีพหลังสวน, โรงเรียนละแมวิทยำ และโรงเรียนสมุหเขตตำรำม
10. สวนป่ำวังวิเศษ จ.ตรัง จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 18-19 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร จำนวน 80 คน จำกโรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์
11. สวนป่ำสลุย – ท่ำแซะ จ.ชุมพร จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 18-19 กรกฎำคม 2558 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 80 คน จำกโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 20
12. สวนป่ำกำฬสินธุ์ จ.กำฬสินธุ์ จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 22-23 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 80 คน จำกโรงเรียนหนองแวงเหนือ
13. สวนป่ำดงชี จ.อุบลรำชธำนี จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 25-26 มิถุนำยน 2558 มีเยำวชน
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 100 คน จำกโรงเรียนสร้ำงถ่อสำมัคคี และโรงเรียนชุมชนดินเชียงโทร้งแร้ง
14. สวนป่ำมุกดำหำร จ.มุกดำหำร จำนวน 1 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 18-19 มิถุนำยน 2558 มี
เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร 115 คน จำกโรงเรียนคำป่ำสรรพวิทย์

ภาพแสดง กิจกรรมอบรมเยาวชนอาสาสมัครในชุมชนในสวนป่าของ อ.อ.ป. รุ่นที่ 2
ณ สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก รุ่น 1
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
 ฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
วันที่ 5 – 7 ธันวำคม 2557 เครือข่ำย C- อพ.สธ. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ได้จัด
ฝึกอบรมเทคนิคกำรวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์เบื้องต้น เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรวำดภำพ
ทำงวิทยำศำสตร์ และเพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 306 เทคโนธำนี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย ครู
นักเรียน โรงเรียนในเขตภำค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง จำนวน 22 คน

ภาพผลงานผู้เข้าอบรม (บางส่วน)
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บรรยากาศการอบรม
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บรรยากาศการอบรม
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 ฝึกอบรมพฤกษศาสตร์เบื้องต้น
วันที่ 25 – 27 มีนำคม 2557 เครือข่ำย C- อพ.สธ. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ได้จัด
อบรมพฤกษศำสตร์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงด้ำนพืชและกำรใช้
ประโยชน์จำกพืช ระหว่ำงบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพฤกษศำสตร์และผู้เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น ณ
ห้อง 214 เทคโนธำนี และห้อง F2203-F2204 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย ครู นักเรียน โรงเรียนในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง จำนวน 50 คน
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 การจัดทาเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.- มทส. (ได้ขออนุญาตเปิดใช้แล้ว)
http://rspg.sut.ac.th/
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ดาเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
ผลการดาเนินงาน
กิจ กรรมนี้ จั ดขึ้ น เพื่อ ให้ ชุม ชนเกิ ด กำรเรี ยนรู้ เ กี่ ยวกั บ กำรใช้ส มุ น ไพร และเพื่อ ให้ เยำวชน
ตระหนักถึงประโยชน์ของสมุนไพรและสำมำรถใช้สมุนไพรได้ถูกวิธี โดยดำเนินกำรในพื้นที่เป้ำหมำยคือ
ชุมชนบริเวณสวนสมุนไพรคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ บ้ำนคลองสำมสิบ ตำบล
ทองหลำง อำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ผู้สูงอำยุ เกษตรกร ผู้สนใจในพื้นที่
ใกล้เคียงสวนสมุนไพร และนักเรียนในจังหวัดนครนำยก
กำรจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมอบรมในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกำรทำยำดมสมุนไพรจำกพิกัดเกสรทั้งห้ำ
2. จัดทำสื่อได้แก่
2.1 โปสเตอร์ชุด “ยำดีมีใกล้ตัว มำใช้สมุนไพรกัน”
2.2 หนังสือเรื่อง “มำใช้สมุนไพรกัน”
2.3 หนังสือเรื่อง “ยำดมจำกสมุนไพรจำกเกสรทั้งห้ำ”
กิจกรรมอบรมในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการทายาดมสมุนไพรจากพิกัดเกสรทั้งห้า
ได้ดำเนินกำรจัดกำรอบรม 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 ผู้เข้ำอบรมเป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ จำกชุมชนคลอง
สำมสิบ ตำบลทองหลำง อำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก มีผู้เข้ำร่วมอบรมจำนวน 57 คน ในกำรจัด
อบรมได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้สมุนไพรระหว่ำงกลุ่มผู้เข้ำอบรม ผลกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำให้คณะทำงำนได้เรียนรู้ กำรใช้สมุนไพรของคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น (เช่น ใช้ส้มป่อยอำบน้ำหลัง
คลอด จะช่วยให้แข็งแรง) และผู้เข้ำอบรมเข้ำใจวิธีกำรใช้สมุนไพรได้ถูกต้องมำกขึ้น (เช่นกำรใช้ว่ำนหำง
จระเข้ จะต้องล้ำงยำงออกก่อน) ในส่วนของกำรทำยำดมจำกสมุนไพร ผู้เข้ำอบรมทุกคนได้ลงมือทำยำ
ดมจำกสมุนไพร และได้เรียนรู้วิธีกำรจัดหำวัตถุดิบ กำรคิดต้นทุน และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ให้มี
สภำพดี
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 ผู้เข้ำอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้ำนคลองสำมสิบ ตำบล
ทองหลำง อำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จำนวน 34 คน ในกำรจัดอบรมได้จัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน
คือ 1) เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและกำรใช้ประโยชน์ โดยจัดเป็นเกมให้ค้นหำสมุนไพร และ ศึกษำกำรใช้
ประโยชน์ 2) ทำยำดมจำกสมุนไพร ซึ่งทุกคนได้ลงมือทำยำดมจำกสมุนไพร และได้เรียนรู้สรรพคุณของ
สมุนไพรแต่ละชนิด ในตำรับยำดม
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จัดทาสื่อ
1. โปสเตอร์ชุด “ยำดีมีใกล้ตัว มำใช้สมุนไพรกัน” แนะนำเกี่ยวกับกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแล
สุขภำพในเบื้องต้น แสดงไว้ที่สวนสมุนไพร และมอบให้ชุมชน และโรงเรียน
2. หนั งสือ เรื่อง “มำใช้สมุ นไพรกัน ” เป็ นหนัง สือขนำด A5 จ ำนวน 30 หน้ำ และมี
ภำพประกอบ เพื่อใช้เป็นสื่อในกำรส่ง เสริมให้ประชำชนทั่วไป หันมำใช้สมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพ
เบื้องต้น โดยสมุนไพรที่นำเสนอเป็นสมุนไพรที่ใช้ในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุข
แนะนำให้ประชำชนทั่วไปใช้ ดูแลสุขภำพ เนื่องจำกเป็น สมุนไพรที่ปลูก ได้ในท้องถิ่นและใช้ไ ด้อย่ำ ง
ปลอดภัยหำกใช้ตำมคำแนะนำที่กำหนด
3. หนังสือเรื่อง “ยำดมจำกสมุนไพรจำกเกสรทั้งห้ำ ” เป็นหนังสือขนำด A5 จำนวน 16 หน้ำ
และมีภำพประกอบ โดยกล่ำวถึงกำรจัดกลุ่มสมุนไพรที่เรียกว่ำพิกัดเกสรทั้งห้ำ ซึ่งประกอบด้วยดอกมะลิ
ดอกพิกุล ดอกบุนนำค ดอกสำรภี และเกสรบัวหลวง และสรรพคุณสมุนไพรในตำรับดังกล่ำว นอกจำกนี้
ได้อธิบำยวิธีกำรทำยำดม กำรเตรียมวัตถุดิบ กำรจัดหำวัตถุดิบ กำรคำนวณต้นทุน ตลอดจนข้อควรระวัง
ในกำรใช้ยำดม

กิจกรรมกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสม กำรทำยำดมสมุนไพรจำกพิกัดเกสรทั้งห้ำ
ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ บ้ำนคลอง 30 ตำบลทองหลำง
อำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558
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กิจกรรมกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสม กำรทำยำดมสมุนไพรจำกพิกัดเกสรทั้งห้ำ
ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บ้ำนคลอง 30 ตำบลทองหลำง อำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558
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โปสเตอร์ชุด “ยาดีมีใกล้ตัว มาใช้สมุนไพรกัน”
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หนังสือเรื่อง “มาใช้สมุนไพรกัน”

หนังสือเรื่อง “ยาดมจากสมุนไพรจากเกสรทั้งห้า”
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 กิจกรรมสืบสานงานนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรสำรวจ จัดกำร ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น
2. เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับเยำวชนในพื้นที่
3. เพื่อสนองพระรำชดำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (อพ.สธ.-มศว)
เป้าหมาย
เรียนรู้หลักกำรสำรวจและจำแนกชนิดพืชอย่ำงง่ำยโดยใช้ฐำนเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้ง เรียนรู้
หลักกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงคุณค่ำ และช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชในชุมชนของตนเองให้คงอยู่ตลอดไป
ที่มาของโครงการ
จังหวัดตำกเป็นจังหวัดที่มีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ที่มีชนพื้นเมืองหลำกหลำย
กลุ่ม นอกจำกนี้ยังเป็นจั งหวั ดที่มีค วำมอุดมสมบู รณ์ของทรั พยำกรป่ำ ไม้ โดยมีพื้นที่ ป่ำไม้ป่ำ ไม้อ ยู่
ประมำณร้ อยละ 70 ของพื้นที่ จัง หวั ด ซึ่ ง อยู่ใ นภำวะเสี่ ยงที่จ ะถูก ทำลำยหรื อเสื่อ มโทรมลงเรื่ อยๆ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงต้องกำรสืบสำนต่อ
พระรำชปณิธำนในด้ำนกำรอนุ รักษ์ทรั พยำกรธรรมชำติ ในโครงกำรกำรอนุรักษ์พั นธุกรรมพืช อั น
เนื่องมำจำกพระรำชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ต้องกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชไม่ให้สูญหำยไปจำกประเทศไทย โดยกำรสำรวจพันธุ์พืชในพื้นที่ และให้ควำมรู้ และปลูก
จิตสำนึกแก่เยำวชน และประชำชนในพื้นที่ด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ และทรัพยำกรพันธุกรรมพืช ผ่ำนกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร
ผลการดาเนินโครงการ
จัดอบรมเรื่องระบบนิเวศป่ำไม้ กำรฟื้นฟูป่ำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดยเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ โดยฝึกกำรเก็บตัวอย่ำงพรรณและหัดจำแนกพรรณไม้ในพื้นที่
และกำรจัดทำแผนที่ต้นไม้ โดยมีผู้เข้ำร่วม คือนักเรียน และครูจำกโรงเรียนเทศบำลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี และโรงเรียนแม่ปะวิทยำคม จำนวน 93 คน และ
ชำวบ้ำนในชุมชนแม่กื้ดหลวงจำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 163 คน โดยมีคณำจำรย์จำกวิทยำลัยโพธิ
วิชชำลัย เป็นวิทยำกรบรรยำย นอกจำกนี้ยังจัดทำจัดทำป้ำยพรรณไม้ เพื่อใช้ในป่ำชุมชนแม่กื้ดหลวง
องค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการที่ให้บริการวิชาการ
1. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรสำรวจ และอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพในท้องถิ่น
2. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยเทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศ
3. ฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชป่ำไม้ในป่ำชุมชนบ้ำนแม่กื้ดหลวง และวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มศว ตำก
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กิจกรรมสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชจังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2558
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด จ.ตาก

ลงทะเบียน

บรรยายเรื่องการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้
โดยอาจารย์ศศิธร โคสุวรรณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

1740

บรรยายเรื่องทรัพยากรป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้และการฟื้นฟูป่า
โดยอาจารย์ ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

บรรยายการจาแนกพรรณไม้

1741

ลงสารวจ เก็บตัวอย่างพรรณพืช เก็บเมล็ดพันธุ์ และฝึกการเพาะกล้าไม้เบื้องต้น

1742

ลงสารวจ เก็บตัวอย่างพรรณพืช เก็บเมล็ดพันธุ์ และฝึกการเพาะกล้าไม้เบื้องต้น

ภาพรวม
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เปิดฐานเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง บรรยายการวิจัยเพื่อการดูแลป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
 โครงการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (การบรรยายแนวทางสนองพระราชดาริ อพ.สธ. สาหรับ อบต. เทศบาล
และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์)
มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ ร่ วมสนองพระรำชด ำริ ในโครงกำรอนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชอั น
เนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็ จพระเทพรั ตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี ตำมพั นธกิ จหลั กของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ข้อที่ 4 ทำนุบำรุงรักษำศิลปะและวัฒนธรรม สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยดำเนินงำนตำมแผน
แม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้ำ (ตุลำคม 2554 - กันยำยน 2559) มีกรอบกำรดำเนินงำน 3 กรอบ
ได้ แก่ กรอบกำรเรี ยนรู้ทรัพยำกร กรอบกำรใช้ประโยชน์ และกรอบกำรสร้ ำงจิตสำนึก โดยเน้ นในฐำน
ทรัพยำกร 3 ฐำน คือ ทรั พยำกรชี วภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรั พยำกรวั ฒนธรรมและภูมิปั ญญำ
โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งในส่ วนของกิ จกรรมสร้ ำงจิ ตส ำนึ กในกำรอนุ รั กษ์ พั นธุกรรมพื ช และกิ จกรรมพิ เศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
นอกจำกนี้ในแผนแม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้ำ (ตุลำคม 2554 - กันยำยน 2559)
มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ นำพืชที่ได้
สำรวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหำยำกใกล้สูญพันธุ์ และจัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
รวมทั้งทรัพยำกรอื่น ๆ ได้แก่ ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรัพยำกรวั ฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำ มีแนวทำงกำรดำเนินงำนในเรื่องของฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น และดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน มุ่งเน้นสร้ำงจิตสำนึกให้แก่เยำวชนและนักเรียนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำของประเทศไทย และร่วมบูรณำกำรกับชุมชนในกำรจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ทำง
โครงกำร อพ.สธ. จึงเล็งเห็นควำมสำคัญของชุมชนในท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเทศบำล ที่
มีศักยภำพในกำรร่วมสนองพระรำชดำริด้ำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้ำงสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ำยระดับต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ พัฒนำทรัพยำกร ทำงโครงกำร อพ.สธ.
ร่วมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. สำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น เพื่อเป็นกำรทำควำมเข้ำใจในแนว
ทำงกำรสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. และเพื่ อ ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ ำ ยกำรประสำนงำนที่ ดี ใ นกำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระรำชดำริโครงกำร อพ.สธ. สำหรับ อบต. เทศบำล และโรงเรียน จังหวัด
อุตรดิตถ์
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2. เพื่อให้หน่วยงำนที่จะร่วมสนองพระรำชดำริ รับทรำบแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
อพ.สธ.
3. เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนท้องถิน่ และโรงเรียนภำยในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิด
เครือข่ำยที่ดีในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดทำโครงกำรฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงกำรฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงำนที่จะร่วมสนองพระรำชดำริ รับทรำบแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ.
2. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระดับต่ำง ๆ ในท้องถิ่น โรงเรียน มหำวิทยำลัย ในกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
ระยะเวลาดาเนินงาน
วันศุกร์ที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2557
สถานที่ดาเนินงาน
ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย
1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และนำยกเทศมนตรีในจังหวัดอุตรดิตถ์
2. ผู้อำนวยกำร ครู อำจำรย์ของโรงเรียนภำยในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการดาเนินงาน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี สนองพระรำชดำริโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เห็นควำมสำคัญของชุมชนใน
ท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเทศบำล ที่มีศักยภำพในกำรร่วมสนองพระรำชดำริด้ำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้ำงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยระดับต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
อนุรั กษ์ พัฒนำทรั พยำกร ทำงโครงกำร อพ.สธ. ร่วมกับ มหำวิทยำลัย รำชภัฏอุ ตรดิ ตถ์ ได้จั ดกำร
บรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เทศบำล และโรงเรียน
จังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น เพื่อเป็นกำรทำควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. และเพื่อให้
เกิดเครือข่ำยกำรประสำนงำนที่ดีในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
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จำกกำรจัดกิจกรรมในหัวข้อกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. สำหรับ อบต.
เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้ง ที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุมพิชัยนที
(กรอ.) ชั้น 4 อำคำรศู นย์ ภำษำและคอมพิ วเตอร์ (ICIT) มหำวิ ทยำลัย รำชภั ฏอุ ตรดิตถ์ มี ผู้เ ข้ำ ร่ว ม
กิจกรรมครั้งนั้นจำนวน 157 คน ซึ่งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล นำยกเทศมนตรี ผู้บริหำร และ
ครู อำจำรย์ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แก่ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย อำเภอลับแล และอำเภอทองแสนขัน ผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับดี
มำก
สำหรับครั้งนี้เป็นกำรจัดในพื้นที่ของ สพป. เขต 2 เพื่อควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมรับฟัง กำร
บรรยำย ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอท่ำปลำ อำเภอฟำกท่ำ อำเภอน้ำปำด และอำเภอบ้ำนโคก โดยจัด
ขึ้นในวันที่ 10 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป. เขต 2 อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
1. การเตรียมงาน
กำรเตรียมงำนจัดกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. สำหรับ อบต. เทศบำล และ
โรงเรียน มีกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้อำนวยกำร สพป. เขต 2 และมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรบรรยำย
ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบ
1.1 กำรประสำนงำน
กำรประสำนงำนกำรจั ด โครงกำร ได้ ติ ดต่ อ ประสำนงำนกั บ ผู้อ ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 และผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำปำดชนูปถัมภ์
เพื่อประสำนงำนเรื่องขอจัดกำรบรรยำย สถำนที่ จัดกำรอบรม อำหำรและเครื่องดื่ม และขอควำม
อนุเครำะห์ในกำรประชำสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ ให้รับทรำบ โดยเข้ำพบในวันที่ 22 สิงหำคม 2557
และวันที่ 30 กันยำยน 2557 เพื่อนำเรียนควำมเป็นมำของกำรจัดงำนให้แก่ผู้อำนวยกำร สพป. เขต 2
ได้รับทรำบและติดต่อประสำนงำน จัดเตรียมสถำนที่และควำมพร้อมในกำรเตรียมงำน ณ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทำงผู้อำนวยกำร สพป.
เขต 2 และเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้ให้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมงำนเป็นอย่ำงดี
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ภาพ กำรติดต่อประสำนงำนกำรจัดโครงกำร ณ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพ กำรเข้ำผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำปำดชนูปถัมภ์ เพื่อติดต่อประสำนงำนกำรจัดโครงกำร
1.2 กำรประชำสัมพันธ์
ออกหนังสือเชิญนำยก อบต. นำยกเทศมนตรี อำเภอท่ำปลำ อำเภอน้ำปำด
อำเภอฟำกท่ำ และอำเภอบ้ำนโคก จำนวน 16 คน และผู้บริหำรของโรงเรียนสังกัด สพป. เขต 2 จำนวน
114 คน เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ในกำรประชุมประจำภำคเรียนของผู้บริหำร
โรงเรียนที่ สพป. เขต 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อเชิญชวนให้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
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ภาพ กำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
2. การดาเนินงาน
หลังจำกมีกำรเตรียมงำนและวำงแผนกำรดำเนินงำนแล้ว ขั้นต่อมำคือ ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน โดยเริ่มจำกกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย กำรจัดสถำนที่ เวที และกำรดำเนินงำน
ในวันที่จัดกำรบรรยำย
2.1 กำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย
เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในครั้งนี้เป็นเอกสำรที่มีเนื้อหำตำมที่โครงกำร
อพ.สธ. ได้จัดส่งไฟล์มำให้ เพื่อให้ทำง อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้จัดทำแจกให้แก่ผู้เข้ำร่วมรับฟัง โดยทำง
มรภ.อุตรดิตถ์ได้จัดเตรียมเอกสำรดังกล่ำวใส่ในกระเป๋ำเพื่อควำมสะดวก ตำมจำนวนของผู้ที่ตอบรับเข้ำ
ร่วมรับฟังกำรบรรยำย ดังตำรำง
ผู้ติดตาม
อบต.
อบต. เทศบาล
โรงเรียน
รายการ
เทศบาล
โรงเรียน
(114)
(16)
สพป.เขต 2
(22)
สรุปแนวทำงกำรดำเนินงำน
16
114
22
ขั้นตอนกำรสนองพระรำชดำริ
- อบต. เทศบำล
16
- โรงเรียน
114
ใบงำน 9 ใบงำน
16
114
22
CD สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
114
แบบประเมินควำมพึงพอใจ
16
114
22
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รายการ

ถุงธัญพืชที่ระลึก
กระดำษเปล่ำ+ปำกกำ
แผ่นพับ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
แผ่นพับโครงกำร อพ.สธ.
แผ่นพับศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่
แบบตอบรับกำรสนองพระรำชดำริโครงกำร
อพ.สธ.

อบต.
เทศบาล
(16)

โรงเรียน
(114)

16
16
16
16
16

114
114
114
114
114

ผู้ติดตาม
อบต. เทศบาล
โรงเรียน
สพป.เขต 2
(22)
22
22
22
22
22

16

114

-

2.2 กำรจัดสถำนที่
โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้จัดกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ
อพ.สธ. สำหรับ อบต. เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดเป็นห้องประชุมสัมมนำ ได้รับควำม
อนุเครำะห์จำกเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 ในกำรจัดสถำนที่ห้อง
ประชุม รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ
2.3 กำรลงทะเบียน
กำรลงทะเบียนได้จัดแยกเป็นกำรลงทะเบียนของผู้บริหำรและครูอำจำรย์ของ
โรงเรียน และของ อบต.และเทศบำล โดยแยกตำมอำเภอ แต่ละอำเภอเรียงชื่อหน่วยงำนตำมลำดับ
ตัวอักษร มีโรงเรียนที่ลงทะเบียนอำเภอท่ำปลำจำนวน 30 โรงเรียน อำเภอน้ำปำด จำนวน 23 โรงเรียน
อำเภอฟำกท่ำจำนวน 11 โรงเรียน อำเภอบ้ำนโคกจำนวน 14 โรงเรียน ส่วน อบต.และเทศบำล มีผู้
ลงทะเบียนอำเภอน้ำปำดจำนวน 6 หน่วยงำน อำเภอฟำกท่ำจำนวน 2 หน่วยงำน อำเภอบ้ำนโคก
จำนวน 7 หน่ วยงำน มีผู้ติ ดตำมจำกหน่ วยงำนต่ ำง ๆ และเจ้ ำหน้ ำที่ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2 รวมจำนวน 16 คน
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ภาพ กำรรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย
2.4 พิธีกำร (กำหนดกำร)
กำหนดกำรเริ่มลงทะเบียนเวลำ 09.00 น. เปิดฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงกำร อพ.สธ.
และงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นผลงำนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวีดิทัศน์ เมื่อ
ถึงเวลำ 9.00 น. รศ.ดร.สุภำวิณี สัตยำภรณ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน จำกนั้นจึงเริ่มกำรบรรยำยโดยวิทยำกร คือ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญำพงษ์
เจริญทรัพย์ และกำรดำเนินรำยกำรได้รับควำมอนุเครำะห์จำก อำจำรย์ ดร.จิรำภรณ์ นิ คมทัศน์ อำจำรย์คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นพิธีกร
3. การบรรยาย
กำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. สำหรับ อบต. เทศบำล และโรงเรียน
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญำพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำร อพ.สธ.
และรองหัวหน้ำสำนักงำนโครงกำร อพ.สธ. ฝ่ำยวิชำกำร เป็นวิทยำกร มีหัวข้อในกำรบรรยำย ดังนี้
- กำรเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริฯ
- ควำมสำคัญ ที่มำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- บทบำทของท้องถิ่น โรงเรียน และเครือข่ำยในกำรทำงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
- ให้หน่วยงำนฯ เสนอควำมพร้อมในกำรสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
- ตอบข้อซักถำมในที่ประชุม โดยวิทยำกร
เนื้อหำโดยสรุป คือ วิทยำกรได้เล่ำถึงควำมเป็นมำของโครงกำร อพ.สธ. ซึ่งเป็นชื่อย่อ
ของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เป็นงำนที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสนพระทัยในเรื่องของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรตั้งแต่
ขึ้นครองรำชย์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวท่ำนเสด็จแปรพระรำชฐำนไปพระรำชวังไกลกังวลที่หัวหิน
ประทับรถพระที่นั่งผ่ำนอำเภอท่ำยำงที่ จ.เพชรบุรีมีต้นยำงนำจำนวนมำก ท่ำนทรงทรำบว่ำบ้ำนเมืองจะ
เปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แต่อย่ำได้เข้ำใจผิดคิดว่ำเป็นกำรต่อต้ำนควำม
เจริญ ควำมก้ำวหน้ำ เพรำะกำรจัดกำรทรัพยำกรทำได้ควบคู่ไปกับกำรรักษำทรัพยำกรเช่นเดียวกับที่
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้ และทรงทำเป็นตัวอย่ำง โดยทรงเพำะพันธุ์ยำงนำ
จำก จ.เพชรบุรี ในบ้ำนของพระองค์ท่ำนเอง ที่พระรำชวังสวนจิตรลดำและ ได้ปลูกต้นยำงนำ ในวัน
คล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ จำกนั้นพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
คณำจำรย์ รวมถึงนักศึกษำได้เข้ำมำปลูกต้นยำงนำในวังกลำยเป็นประเพณีในวันอำสำฬหบู ชำของทุกปี
สมัยก่อนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระพลำนำมัยแข็งแรง นิสิตเหล่ำนี้ถือว่ำโชคดีมำก ท่ำน
ทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งว่ำคนที่เรียนเรื่องป่ำไม้ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกล ๆ ให้มำดูในป่ำยำงสำธิต ซึ่งจำก
ปี พ.ศ.2504 จวบจนปัจจุบันอำยุมำกกว่ำห้ำสิบปี และในป่ำสำธิตไม่ได้มีเฉพำะยำงนำ แต่ยังมีอย่ำงอื่น
ด้วย
บริเวณดำดฟ้ำของอำคำรชัยพัฒนำที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ทรงงำนทุกวัน มีกำรปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่ำงในพระรำชวังสวน
จิตรลดำ ถือว่ำเป็นที่เดียวในโลกที่มีพรรณไม้นำนำพันธุ์ มีต้นไม้ในพระรำชวังจำนวนมำกจนสำมำรถ
รวบรวมเป็นหนังสือได้ ชื่อว่ำหนังสือสวนจิตรลดำพฤกษำพรรณ กำรทำหนังสือเล่มนี้ต้องใช้เวลำนำนถึง
สำมปี เพรำะว่ำต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรเอกลักษณ์แห่งชำติร่วมกับกรมป่ำไม้และ
กรมอุ ท ยำน สั ต ว์ ป่ ำ และพั น ธุ์ พื ช มี ภ ำคภำษำไทยและภำษำอั ง กฤษ มี พื ช จ ำนวนสี่ ร้ อ ยชนิ ด
โดยประมำณ และที่วังหลวงหรือพระบรมมหำรำชวัง ซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้ำจอมมำรดำต่ำง ๆ มีต้นขนุนซึ่ง
ปลูกโดยเจ้ำจอมมำรดำเที่ยงสมัยรัชกำลที่ 4 อยู่ที่ด้ำนหลัง พระที่นั่งไพศำลทักษิณ จึง ได้ชื่อว่ำ ขนุน
ไพศำลทักษิณ บริเวณนั้นเป็นที่ รองรับน้ำจำกกำรกรวดน้ำพระพุทธมนต์ในพระรำชพิธีต่ำง ๆ มำลงที่
ขนุนต้นนี้ ในงำนพระรำชพิธีวันหนึ่ง พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นขนุนต้นนี้มีอำยุ
มำกกว่ำหนึ่งร้อยปีแต่ยังมีลูกดก จึงมีพระรำชกระแสกับเลขำธิกำรพระรำชวัง คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย ว่ำ
ทำอย่ำงไรจะขยำยพันธุ์ขนุนต้นนี้ที่ถือว่ำเป็นไม้มงคล ให้คงสำยพันธุ์เดิมและไม่กระทบกระเทือนต้นแม่
มำกในกำรขยำยพันธุ์ เมื่อสิบปีที่แล้วท่ำนวิทยำกรได้มีโอกำสเข้ำไปในวังหลวงอีกครั้งเพรำะได้ข่ำวมำว่ำ
ขนุนไพศำลทักษิณนั้นอ่อนแอจึงเข้ำไปดูแลและทำนุบำรุงจนแข็งแรง ในปี พ.ศ. 2528 ที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งก็เกิดห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในพระรำชวังสวน
จิตรลดำและขยำยพันธุ์ขนุนไพศำลทักษิณเป็นต้นแรก ข้อดีของกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็คือคงสำย
พันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประกำร และไม่มีกำรรบกวนเพรำะตัดแค่ส่วนของยอดมำทำ
เป้ำหมำยของโครงกำร อพ.สธ. เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
จนเกิดผลประโยชน์ถึ งมหำชนชำวไทย ให้ มีระบบข้อมู ลพัน ธุกรรมพื ชสื่อ ถึง กั นได้ ทั่ วประเทศ โดย
อพ.สธ. หำแนวทำงและสนับสนุนให้ประชำชนเรียนรู้ทรัพยำกรท้องถิ่นว่ำมีอะไรบ้ำง นำไปสู่กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรนั้นให้ยั่งยืน ส่งผลต่อกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักทรัพยำกร
มีกรอบกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บท 5 ปีที่ห้ำ คือ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร กรอบกำรใช้ประโยชน์
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กรอบกำรสร้ำงจิตสำนึก ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีหน่วยงำนที่สมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนประมำณ 25 แห่ง
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนจัดอยู่ในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช กำรสมัครเป็นสมำชิกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โครงกำร อพ.สธ. หรือ ดำวน์
โหลดคู่มือและใบสมัครได้ที่ www.rspg.or.th งำนสวนพฤกษศำสตร์มี กำรดำเนินงำนโดยนักเรีย น
นักศึกษำดำเนินงำนศึกษำทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คือ องค์ ประกอบที่ 1 กำรจัดทำป้ำยชื่อพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 2 กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำง
ๆ องค์ ประกอบที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรเรีย นรู้ และองค์ป ระกอบที่ 5 กำรน ำไปใช้ ป ระโยชน์ท ำง
กำรศึกษำ เมื่อศึกษำครบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว จึงเริ่มศึกษำ ธรรมชำติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
และประโยชน์ แ ท้ แ ก่ ม หำชน โดยกำรศึ ก ษำจำกพื ช ศึ ก ษำ 1 โรงเรี ย น 1 ชนิ ด กำรท ำงำนสวน
พฤกษศำสตร์ โ รงเรี ย นจะน ำไปสู่ ก ำรประเมิ น กำรด ำเนิ น งำนสวนพฤกษศำสตร์ โ รงเรี ย นโดยท่ ำ น
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิจ ำก อพ.สธ. เพื่ อ ขอรับ พระรำชทำนป้ ำ ยสนองพระรำชด ำริ แ ละเกี ย รติ บัต รงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนจำกสมเด็จพระเทพฯ ในงำนที่ อพ.สธ. จัดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรรับพระรำชทำน
ป้ำยเป็นเพียงกำลังใจที่มอบให้แก่ผู้ร่วมดำเนินงำน ยังมิใช่เป้ำหมำยของกำรทำงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนที่แท้จริง ประโยชน์แท้จริงของงำนสวนพฤกษศำสตร์โ รงเรียนนั้นนำไปสู่กำรสร้ำงจิตสำนึกใน
กำรอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และน ำไปสู่ ก ำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ อั น จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่
ประเทศชำติต่อไป เมื่อโรงเรียนสมัครเป็นสมำชิกซึ่งอยู่ในกิจกรรมที่ 7 ก็จะมีส่วนช่วยในกิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นกำลังสนับสนุน อปท. ซึ่งจะดำเนินงำนในกิจกรรม
นี้ เลขสมำชิกของโรงเรียนจะขึ้นต้นด้วย 7 แต่ของ อปท.จะขึ้นต้นด้วน 8 ในปัจจุบันมี อปท.เป็นสมำชิก
70 แห่ง และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
กำรสมัครเป็นสมำชิกของ อปท.เพื่อสำมำรถขอสนองพระรำชดำริในโครงกำร อพ.สธ.
สำมำรถทำโครงกำรสำรวจและจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นและจัดตั้งฐำนอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร
ท้องถิ่นได้ เมื่อสมัครสมำชิกจะมีกำรตั้งคณะกรรมกำรและจัดประชุมประกอบด้วยบุคคลและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่มีกำรรวบรวมไว้ จัดทำระบบฐำนข้อมูล และวิเครำะห์จัดกำรข้อมูล องค์ กร
ที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรให้แก่ อปท. เช่น โครงกำร อพ.สธ. มหำวิทยำลัยส่วนกลำง มหำวิทยำลัยใน
ท้องถิ่น กรมป่ำไม้ กรมวิชำกำรเกษตร กรมอุทยำนฯ กรมประมง องค์กำรสวนสัตว์ เป็นต้น กำร
สำรวจทรัพยำกรท้องถิ่นใช้ใบงำน 9 ใบงำน เป็นกำรทำงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของโรงเรียน อบต. และ
มหำวิทยำลัย เมื่อสำรวจและจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นแล้ว จึงมีกำรขึ้นทะเบียนทรัพยำกรท้องถิ่น
เพื่อป้องกันต่ำงประเทศนำสมุนไพรไปทำยำหรือใช้ประโยชน์แล้วเอำไปจดสิทธิบัตร แต่ประเทศไทย
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้ำขึ้นทะเบียนทรัพยำกรไว้ เมื่อมีใครใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของประเทศไทย
เรำสำมำรถขอแบ่งปันผลประโยชน์ได้ ขั้นตอนกำรสนองพระรำชดำริของ อปท.นั้น สำมำรถดำเนินกำร
ได้โดยกำรปรึกษำหำรือคณะกรรมกำร ชุมชน เห็นชอบและพร้อมที่จะเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริ มี
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รำยงำนกำรประชุม อบต.หรือเทศบำล หำรือร่วมกันในกำรทำจดหมำยถึงเลขำธิกำรพระรำชวังในฐำนะ
ผอ.โครงกำร อพ.สธ. ถ้ำ อบต.หรือเทศบำลยังทำแผนกำรสำรวจและจัดฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นไม่ทัน ให้
ส่งแผนพัฒนำตำบลของท่ำนมำแทนได้ก่อนเพื่อส่งใบสมัคร เมื่อใบสมัครผ่ำน ท่ำนจะได้รับกำรฝึกอบรม
โดยโครงกำร อพ.สธ. และมหำวิทยำลัยในท้องถิ่นที่เป็นพี่เลี้ยง โดยมีใบงำน 9 ใบงำนเป็นเครื่องมือช่วย
ในกำรสำรวจฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
เมื่อวิทยำกรบรรยำยจบแล้ว จึงเป็นช่วงตอบข้อซักถำม ซึ่งมีคำถำมจำกผู้เข้ำร่วมรับฟัง
เกี่ยวกับกำหนดกำรสมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งวิทยำกรได้ชี้แจง
ว่ำสำมำรถสมัครได้ตลอดเวลำเมื่อโรงเรียนมีควำมพร้อม นอกจำกนี้ยังมีคำถำมว่ำ ขณะนี้มีบำงโรงเรียน
ที่สมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนแล้ว และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำร
อบรมเพื่อขอรับกำรประเมินต่อไป แต่ยังมีโรงเรียนบำงแห่งยังไม่ได้สมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริ จึง
ขอทรำบแนวทำงกำรเข้ำฝึกอบรมว่ำต้องทำอย่ำงไรบ้ำง ต้องมีจำนวนครู อำจำรย์หรือจำนวนโรงเรียน
เท่ำใดเพื่อให้ทำงโครงกำร อพ.สธ. มำอบรมให้ ทำงวิทยำกรชี้แจงว่ำ ทำงโรงเรียนจำเป็นต้องสมัครเข้ำ
ร่วมสนองพระรำชดำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนก่อน แล้วทำงโครงกำร อพ.สธ. จะจัดกำรอบรมให้
ควำมรู้แก่ทำงโรงเรียนอีกครั้ง ซึ่งปกติมีกำรฝึกอบรมที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ จ.
นครรำชสีมำ ทำงโรงเรียนที่ต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถติดต่อไปได้ และถ้ำหำกในเขตพื้นที่นี้มี
โรงเรียนที่จะขอรับกำรฝึกอบรมจำนวนมำก ทำงโครงกำรฯ อำจพิจำรณำให้วิทยำกรมำฝึกอบรมให้ในพื้นที่
ได้ โดยมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงช่วยดูแลให้

ภาพ กำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
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ภาพ กำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
4. สรุปแบบตอบรับการสนองพระราชดาริโครงการ อพ.สธ.
หลังจำกรับฟังกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. จำกวิทยำกร ดร.ปิยรัษฎ์
ปริญญำพงษ์ เจริญทรัพย์ แล้ว ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้มีแบบตอบรับเพื่อให้ผู้เข้ำรับฟังตอบ
เกี่ยวกับควำมพร้อมของหน่วยงำนของตนที่จะสมัครเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริภำยในระยะเวลำเท่ำใด พร้อม
ระบุ ชื่อหน่ วยงำน ชื่ อผู้ บริหำร ชื่ อผู้ติ ดต่ อ เบอร์ โทรติ ดต่อ เพื่ อให้สำมำรถติดตำมกำรด ำเนิ นงำนและ
ประสำนงำนได้ สำมำรถสรุปข้อมูลจำกแบบตอบรับดังกล่ำว แสดงดังตำรำง
4.1 อบต./เทศบำลตำบล
ที่
ชื่อหน่วยงาน
อาเภอ 6 เดือน 1 ปี
2 ปี > 2 ปี ไม่ระบุ

1 เทศบำลตำบลน้ำปำด
น้ำปำด
รวม
1
0
1
0
0
0
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4.2 โรงเรียน
ที่
ชื่อโรงเรียน
1 ท่ำแฝกอนุสรณ์ 4
2 นิคมสร้ำงตนเองลำน้ำน่ำนสงเครำะห์ 5
3 บ้ำนงอมมด
4 บ้ำนกิ่วเคียน
5 บ้ำนวังหัวดอย
6 อนุบำลท่ำปลำ (ชุมชนร่วมจิต)
7 สิงห์คอมพิทยำ
8 นิคมสร้ำงตนเองลำน้ำน่ำนสงเครำะห์ 2
9 สว่ำงวิทย์
10 บ้ำนห้วยต้ำวิทยำ
11 รำชประชำนุเครำะห์ 13
12 นิคมสร้ำงตนเองลำน้ำน่ำนสงเครำะห์ 3
13 บ้ำนย่ำนดู่
14 น้ำพร้ำสำมัคคี
15 ท่ำแฝกอนุสรณ์ 2
16 ชุมชนผำเลือดวิทยำคำร
17 บ้ำนน้ำหมัน
รวม อาเภอท่าปลา
1 บ้ำนหนองแห้ว
2 บ้ำนห้วยเนียม
3 บ้ำนปำกปำด
4 บ้ำนโป่งปุ้น
5 บ้ำนใหม่
6 บ้ำนห้วยคอม
7 บ้ำนห้วยเดื่อ
8 บ้ำนห้วยมุ่น
9 ชุมชนบ้ำนนำกล่ำ
10 บ้ำนน้ำไคร้
รวมอาเภอน้าปาด
1 บ้ำนเดิ่น

อาเภอ 6 เดือน
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
ท่ำปลำ
17
0

น้ำปำด

น้ำปำด
น้ำปำด
น้ำปำด
น้ำปำด
น้ำปำด
น้ำปำด
น้ำปำด
น้ำปำด
น้ำปำด
10
2
ฟำกท่ำ

1 ปี







2 ปี

> 2 ปี ไม่ระบุ











6

2

7



2








1


2

3



2
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ที่
ชื่อโรงเรียน
2 บ้ำนไร่ตีนตก
3 บ้ำนห้วยลึก
4 บ้ำนห้วยสูน
อนุบำลฟำกท่ำ
5
(วัดวังขวัญวันครู 2503)
6 บ้ำนนำไพร
7 วัดวังกอง
รวมอาเภอฟากท่า
1 ชด.ศึกษำสงเครำะห์ 1
2 บ้ำนม่วงชุม
3 บ้ำนห้วยยำง
4 วัดนำขุม
5 วัดวังสัมพันธ์
รวมอาเภอบ้านโคก
รวมโรงเรียนในเขต สพป. เขต 2

อาเภอ 6 เดือน
ฟำกท่ำ
ฟำกท่ำ
ฟำกท่ำ

1 ปี




ฟำกท่ำ



ฟำกท่ำ
ฟำกท่ำ
7
บ้ำนโคก
บ้ำนโคก
บ้ำนโคก
บ้ำนโคก
บ้ำนโคก
5
39

0

0
2

5




3
15

2 ปี

> 2 ปี ไม่ระบุ

0



2

0

0
4



2
14

0
4

5. ผลการประเมิน
จำกกำรจัดกิจกรรมกำรบรรยำยแนวทำงสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. สำหรับ อบต.
เทศบำล และโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 10 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) อุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้
จำนวน 100 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 68 คน ผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก (4.46)
มีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 และเพศ
หญิงจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 ไม่ระบุเพศจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40
2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 สัง กัด
อบต.จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 สังกัดเทศบำลจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 สังกัดมหำลัย
รำชภัฏอุตรดิตถ์จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 มีผู้ไม่ระบุจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40
3. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นครู/อำจำรย์จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 เป็น
ผู้บริหำรจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 น้อยที่สุด คือ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรจำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.90 และมีผู้ไม่ระบุจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80
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4. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี มีจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50
อำยุระหว่ำง 30-40 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 น้อยที่สุด คือ อำยุมำกกว่ำ 60 ปี มีจำนวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และไม่ระบุอำยุจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50
การประเมินผลการอบรมในภาพรวม
1. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียนมี ระดับควำมพึง พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดั บมำกที่สุ ด
(4.73) หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.63)
2. ควำมเหมำะสมของสถำนที่ อำหำร เครื่องดื่มมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
(4.47) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.55)
3. เนื้อหำที่จัดกำรบรรยำยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (4.53) หรือคิดเป็นร้อยละ 90.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.58)
4. เอกสำรมีรำยละเอียดเพียงพอที่ จะนำไปประยุกต์ใช้ไ ด้มีระดับควำมพึง พอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมำก (4.42) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.58)
5. วิทยำกรเปิดโอกำสให้มีกำรซักถำมและอภิปรำยมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
(4.40) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.00 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.65)
6. ระยะเวลำกำรบรรยำยเหมำะสมกั บเนื้ อหำมีระดับควำมพึ ง พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดั บมำก
(4.35) หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.66)
7. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อกำรบรรยำยเพิ่มขึ้นมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำก (4.35) หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.63)
แผนในการร่วมสนองพระราชดาริ
1. ภำยใน 6 เดือน
จำนวน 02 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 04.76
2. ภำยใน 1 ปี
จำนวน 16 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 38.10
3. ภำยใน 2 ปี
จำนวน 04 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 09.52
4. มำกกว่ำ 2 ปี
จำนวน 16 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 38.10
5. หน่วยงำนไม่ระบุ
จำนวน 04 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 09.52
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรให้กำรสนับสนุนพันธุ์พืชแก่ทำงโรงเรียนเพื่อกำรอนุรักษ์เพรำะพืชบำงชนิดในท้องถิ่นไม่มี
2. น่ำจะมีพจนำนุกรมเกี่ยวกับพืชและสัตว์มำแจกประจำห้องสมุดโรงเรียนสำหรับในกำรสำรวจ
และหำข้อมูลพันธุกรรม
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ในอนำคตจำนวนครูจะลดลงตำมจำนวนนักเรี ยน หำกมีกำร
ทำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนเพิ่มอำจมีปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอนในหน้ำที่หลัก
4. อยำกให้มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
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 โครงการจัดทาหนังสือหนังสือพืชอนุรักษ์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ดำเนินงำนสนองพระรำชดำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ตำมพันธกิจหลัก
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ข้อที่ 4 ทำนุบำรุงรักษำศิลปะและวัฒนธรรม สืบสำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมและสืบ
สำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดย
ดำเนินงำนตำมแผนแม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้ำ (ตุลำคม 2554-กันยำยน 2559) มีกรอบ
กำรดำเนินงำน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร กรอบกำรใช้ประโยชน์ และกรอบกำรสร้ำง
จิตสำนึก โดยเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน คือ ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรัพยำกร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงกำร อพ.สธ. ได้ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวิจัยและกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชอนุรักษ์ซึ่ง
หนึ่งในนั้นคือ “มะเกี๋ยง” มีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชมะเกี๋ยง รวบรวมพันธุ์และปลูกรักษำโดย
โครงกำร อพ.สธ. มำตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ร่วมกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร่วมสนองพระรำชดำริ
ในกำรศึกษำวิจัย เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ วิทยำเขตลำปำง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ -แพร่
เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยพะเยำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงรำยและลำปำง องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
ภำคเหนือ ตอนบน เป็น ต้น จำกกำรศึ กษำวิจั ยและพัฒ นำกำรใช้ ประโยชน์จ ำกมะเกี๋ย ง ทำให้ มีผ ล
กำรศึกษำต่ำง ๆ และเกิดเป็นองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับมะเกี๋ยงในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนชีววิทยำ กำร
ปลูกและกำรเขตกรรม ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกมะเกี๋ยงที่นำไปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
ทำงโครงกำร อพ.สธ. จึงร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์จัดทำหนังสือ “มะเกี๋ยง” พืช
อนุรักษ์ อพ.สธ. เพื่อทูลเกล้ำฯ ถวำยแด่ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 โดยรวบรวมและเรียบเรียงควำมรู้ที่ได้จำก
กำรสำรวจและศึกษำวิจัยด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับมะเกี๋ยงของหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชดำริ เพื่อ เป็น
ข้อมูลและเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้ศึกษำค้นคว้ำต่อไป โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนนำ บทที่
1 ชีววิทยำของมะเกี๋ยง บทที่ 2 กำรปลูกมะเกี๋ยง และบทที่ 3 กำรใช้ประโยชน์จำกพืชมะเกี๋ยง มี
คณะทำงำนกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชอนุรักษ์ซึ่งเป็นนักวิจัยจำกหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชดำริต่ำง
ๆ ร่วมเป็นกองบรรณำธิกำรในกำรเขียนบทควำมด้ำนต่ำง ๆ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558
2. เพื่อสนองพระรำชดำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
3. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ “มะเกี๋ยง” พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. แก่ผู้สนใจได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนธันวำคม 2557 - เมษำยน 2558
สถานที่ดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสำนข้อมูลกับโครงกำร อพ.สธ. และหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชดำริที่ศึกษำวิจัยพืช
มะเกี๋ยง
4. ประชุมคณะกรรมกำร จัดส่งหนังสือเพื่อขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำตจัดพิมพ์
5. ดำเนินกำรจัดพิมพ์
6. ทูลเกล้ำฯ ถวำยหนังสือ
7. สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือ “มะเกี๋ยง” พืชอนุรักษ์ อพ.สธ.
ผลการดาเนินงาน
รวบรวมบทควำมจำกนักวิจัยจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร่วมสนองพระรำชดำริเป็นคณะทำงำน
อนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์และจัดทำหนังสือ “มะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์ อพ.สธ.” จำนวน 500 เล่ม
และได้รับพระรำชำนุญำต ให้เฝ้ำทูลละอองพระบำททูลเกล้ำฯ ถวำยหนังสือ ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์
2559
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ภาพ หนังสือ “มะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์ อพ.สธ.”
 การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงาน มรอ. วิชาการ 57
ในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 87 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ใน
วันที่ 5 ธันวำคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ตำมที่ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในงำนอนุรักษ์และ
พัฒนำทรัพยำกรประเทศ โดยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง ตำมแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้ำ (ตุลำคม 2554 ถึงกันยำยน 2559) มีกรอบ
กำรดำเนินงำน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ได้แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร (กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช) กรอบกำรใช้ประโยชน์
(กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวำงแผนพัฒนำ
พันธุ์พืช) และกรอบกำรสร้ำงจิตสำนึก (กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) โดยดำเนินงำนเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน ได้แก่ ทรัพยำกร
ชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชดำริโดย มหำวิทยำลัยรำชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ (อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิ ตถ์ ) ได้
ดำเนินงำนสนองพระรำชดำริตำมกรอบกำรดำเนินงำนและแผนแม่บทของโครงกำร อพ.สธ. ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบั น และเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
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อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ จึงจะจัดนิทรรศกำรในงำน มรอ. วิชำกำร 57 : พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับ
สังคม ขึ้นในวันที่ 3-4 ธันวำคม 2557 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ในงำนอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรประเทศ
2. เพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนและเป็นกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
3. เพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทำให้เกิดเครือข่ำยกำรประสำนงำนที่ดีในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงกำรฯ
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ 3-4 ธันวำคม 2557
สถานที่ดาเนินงาน
อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
2. คัดเลือกผลงำนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและรำยวิชำ
พืชพรรณเพื่อชีวิต และผลงำนวิจัยของอำจำรย์ เพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศกำร
3. จัดทำโปสเตอร์ผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
4. จัดทำแผ่นพับ เอกสำร เพื่อกำรประชำสัมพันธ์สำหรับแจกผู้เข้ำเยี่ยมชมบูธ
5. จัดนิทรรศกำร ตกแต่งสถำนที่
6. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ คณำจำรย์ และผู้ที่สนใจมีค วำมรู้ควำมเข้ำ ใจในกำรอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืช รวมถึงฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นมำกขึ้น
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ผลการดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดโครงกำร “มรอ. วิชำกำร 57 : พันธกิจสมพันธ์มหำวิทยำลัย
กับสังคม” ขึ้นในวันที่ 3-4 ธันวำคม 2557 เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ศักยภำพและผลงำนทำง
วิ ช ำกำรของมหำวิ ท ยำลั ย อั น จะน ำไปสู่ ชื่ อ เสี ย งและกำรยอมรั บ ของบุ ค คลทั่ ว ไปในคุ ณ ค่ ำ และ
คุณประโยชน์ของมหำวิทยำลัยที่มีต่อท้องถิ่น โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิ จัย และบริกำรวิชำกำร จึงได้จัด
นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในงำน มรอ.วิชำกำร 57 : พันธกิจมหำวิทยำลัยกับสัง คม เพื่อเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรและเพื่อประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ มี
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. การจัดบูธนิทรรศการของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้เข้ำร่วมงำน “มรอ. วิชำกำร 57 : พันธกิจสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยกับสังคม” ครั้งนี้ โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำน และมีกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็น
ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นเตรียมกำร
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรจัดนิทรรศกำร คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ ที่ 3326/2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในงำน มรอ. วิชำกำร 57 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2557
ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำรใน
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ เพื่อวำงแผนและ
เตรียมกำรจัดนิทรรศกำร

ภาพ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำร
1.2 ขั้นดำเนินงำน
หลังจำกมีกำรประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนแล้ว ขั้นต่อมำคือ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
โดยเริ่มจำกคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำและผู้แทนนักศึกษำ เพื่อเข้ำร่วมกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดทำ
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โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสำร และกำรจัดตกแต่งสถำนที่ให้สวยงำม รวมถึงกำรจัดทำแบบประเมิน สรุป
และรำยงำนผลโครงกำร
1.2.1 กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำ
กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิต
และรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศกำร โดยคัดเลือกเล่มรำยงำนและ
ผลงำนผลิตภัณฑ์ “กำรใช้ประโยชน์จำกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์” รวมถึง ใบงำนบทปฏิบัติกำร
ของทั้งสองวิชำ ภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์ แบบศึกษำพรรณไม้ในสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ก.7-003)
และตัวอย่ำงพรรณไม้อัดแห้ง

ภาพ ผลงำนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิตและรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
1.2.2 กำรจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับ
เนื่องจำกในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้ำ เน้นในเรื่องฐำนทรัพยำกร
ท้ อ งถิ่ น ทำงคณะอนุ ก รรมกำรฝ่ ำ ยนิ ท รรศกำรจึ ง เห็ น ควรให้ น ำโปสเตอร์ ที่ แ สดงในนิ ท รรศกำร
“ทรัพยำกรไทย : นำสิ่งดีงำมสู่ตำโลก” ซึ่ง ได้สนองพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุด ำฯ สยำม
บรมรำชกุ มำรี ณ เขื่อ นศรี นคริน ทร์ จ.กำญจนบุ รี มำจั ดแสดงประกอบ เพื่ อให้นั กศึ กษำ อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ และผู้ที่สนใจ ได้รับชมนิทรรศกำรและเข้ำใจถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร เนื้อหำของนิทรรศกำร
ประกอบด้วย
ประวั ติ ค วำมเป็ น มำของโครงกำร อพ.สธ. ตั้ ง แต่ พระบำทสมเด็ จ พระ
เจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชดำริอนุรักษ์ต้นยำงนำและปลูกรักษำพันธุกรรมพืช ทรงเสด็จฯ เปิดอำคำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ โครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ และทรงมีพระรำชดำริให้อนุรักษ์ต้นขนุน
ไพศำลทักษิณ รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ อีกหลำยชนิด พร้องทั้งให้จัดทำสวนพืชสมุนไพร ต่ อมำ สมเด็จ
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พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนต่อ เนื้อหำในส่วนนี้นำเสนอใน
โปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
โปสเตอร์ถัดมำกล่ำวถึงกรอบกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่
ห้ำ ซึ่งมีกรอบกำรดำเนิน 3 กรอบ 8 กิจกรรม และเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน นอกจำกนี้ ยังนำเสนอกำร
เข้ ำร่ วมสนองพระรำชด ำริ ของมหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ และกำรได้ รั บพระรำชทำนป้ ำยสนอง
พระรำชดำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จัดแสดงในโปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
ในส่วนของโปสเตอร์เกี่ยวกับหน่วยงำน อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ นำเสนอผล
กำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริในกิจกรรมต่ำง ๆ โดยเน้นปี พ.ศ. 2555-2556 ได้แก่ กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (กำรเก็บข้อมูลฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ใบงำน 9 ใบงำน) กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย กำรปลูกต้นมเหสักข์และต้นสักสยำมินทร์ งำนวิจัย
เรื่องปำกใบของพืชสมุนไพร กำรศึกษำโครโมโซมของมะเกี๋ ยง กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื ชสมุนไพร)
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (จัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์) กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิตและรำยวิ ชำสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน แปลงพืชสมุนไพร กำรศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ) และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุก รรมพืช (กำรอบรมเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่ นักเรียนโรงเรียนตำ รวจ
ตระเวนชำยแดน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและประกวดจัดสวนถำดและวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์ กำร
จัดทำหนั งสือพรรณไม้ใ นมหำวิ ทยำลัย รำชภัฏ อุตรดิต ถ์ ทัศนศึกษำพรรณไม้ นอกห้อ งเรียน กำรจั ด
ประกวดสื่อ วี ดิ ทั ศ น์เ พื่ อ ประชำสั ม พั นธ์ โ ครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุ ต รดิ ตถ์ เนื่ อ งในงำนวัน สถำปนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์) ซึ่งผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำนี้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร นำเสนอในโปสเตอร์ขนำด 240 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
ภูมิ ปั ญญำด้ำ นกำรย้อ มสีเ ส้ นไหมและฝ้ ำ ยจำกธรรมชำติ โดยได้ รั บควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลจำก คุณสีนวล หมวกทอง ซึ่งมีเทคนิคและกระบวนกำรย้อมสีที่ได้สีหลำกหลำย เช่น
สีน้ำตำลแดงหรือน้ำตำลทองจำกต้นนนทรี (สำนคำ) สีเขียวจำกใบสมอไทย สีแดงจำกครั่ง สีน้ำเงินจำก
ครำม สีเหลืองจำกขนผิวของผลมะกำย หรือสีดำจำกผลสดดิบของมะเกลือ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีภูมิ
ปัญญำด้ำนกำรทอผ้ำของชำวไทย-ยวน ซึ่งเป็นชุมชนที่อำศัยอยู่ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยังคง
สืบทอดลวดลำยผ้ำทอ ซึ่งมีทั้งลำยสัตว์และลำยพืช เช่น ลำยฟันปลำ ลำยไทรย้อย ลำยงูเปำ เป็นต้น แต่
ละลำยล้วนมีควำมหมำย ควำมเชื่อ และคติธรรมแฝงอยู่ ซึ่ง ควรมีกำรอนุ รักษ์ไ ว้ จัดแสดงข้อมูลใน
โปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
ภูมิปัญญำด้ำนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนได้รับควำมอนุเครำะห์จำกพระ
ครูพุทธมัญจำรักษ์ ผู้รวบรวมพืชสมุนไพรมำปลูกและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลป์เมืองลับแล
ภำยในวัดพระแท่นศิลำอำสน์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น เครื่อ งมือจับสัตว์น้ำ เครื่องมือในกำร
ประกอบอำชีพ กำรดำรงชีวิต จัดแสดงข้อมูลในโปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
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สำหรับฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของจัง หวัดอุตรดิตถ์ ได้นำเสนอในโปสเตอร์
ขนำด 200x120 ตำรำงเซนติเมตร แบ่งหัวข้อเป็นเกี่ยวกับกำรเกษตร (ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลิน
ลับแล ลำงสำด ลองกอง สับปะรดห้วยมุ่น ไก่เขียวพำลี) บุคคล (พระยำพิชัยดำบหัก) ธรรมชำติและ
แหล่งธรรมชำติ (บ่อเหล็กน้ำพี้ วนอุทยำนสักใหญ่ เขื่อนสิริกิติ์ ภูสอยดำว เมืองลับแล) โบรำณสถำน (วัด
พระแท่นศิลำอำสน์) และวัฒนธรรมประเพณี (งำนอัฏฐมีบูชำ)
เมื่อได้เนื้อหำของโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลเหล่ำนี้มำสรุปเพื่อทำเป็นแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์สำหรับแจกให้แก่ผู้เข้ำเยี่ยมชมบูธนิทรรศกำร โดยพิมพ์เอกสำรแผ่นพับในกระดำษขนำด
A4 แบ่งพื้นที่เป็นสำมส่วนและพิมพ์เป็นสีทั้งสองด้ำน

ภาพ โปสเตอร์จัดแสดงนิทรรศกำร
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ภาพ แผ่นพับสำหรับประชำสัมพันธ์
1.2.3 กำรจัดนิทรรศกำรและตกแต่งสถำนที่
ทำงคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำรได้จัดนิทรรศกำรและตกแต่งสถำนที่ ณ
ชั้น 1 อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกนักศึกษำคณะครุ
ศำสตร์ สำขำสั งคมศำสตร์ และสำขำภำษำไทย รวมถึ ง นักศึ กษำฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพจำกคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ในกำรช่วยจัดนิทรรศกำร เช่น กำรแขวน
ป้ำยชื่อโครงกำร กำรติดตั้งขำบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ และกำรตกแต่งประดับผ้ำ

ภาพ กำรจัดบูธนิทรรศกำร
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2. ผลลัพธ์ของโครงการ
จำกกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในงำน มรอ.วิชำกำร 57 : พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
กับสังคม วันที่ 3-4 ธันวำคม 2557 ณ ชั้น 1 อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมครั้งนี้จำนวน 388 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 296 คน มีรำยละเอียดดังนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 ผู้ต อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จำนวน 235 คน คิด เป็นร้ อยละ
79.40 และเพศชำยจำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 ไม่ระบุเพศจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70
2.1.2 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 16-20 ปี มีจำนวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.90 รองลงมำอำยุระหว่ำง 21-25 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 น้อยที่สุด คือ
อำยุระหว่ำง 26-30 ปี มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และไม่ระบุอำยุจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.40
2.1.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับปริญ ญำตรีจำนวน 215 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.60 รองลงมำคือระดับประถมศึกษำจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 น้อยที่สุด
คือ อื่น ๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีผู้ไม่ระบุจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70
2.1.4 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษำจำนวน 240 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.10 รองลงมำเป็นครู/อำจำรย์จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 น้อยที่สุด คือ ประชำชน
ทั่วไปจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และมีผู้ไม่ระบุจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40
2.2 กิจกรรมภำยในบูธ
ในบูธของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิ ตถ์ นอกจำกจัดแสดงโปสเตอร์และผลงำน
นักศึกษำแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้ำเยี่ยมชมบูธได้ร่วมสนุก คือ กำรตอบคำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำภำยในบูธ
กำรตอบคำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำภำยในบูธ จัดทำคำถำมโดยนักศึกษำคณะครุศำสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษำเนื้อหำภำยในบูธหน่วยงำนของ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ สำมำรถหำ
คำตอบได้จำกโปสเตอร์ภำยในบูธ กระดำษคำถำมมีขนำด A4 แล้วพับและตัดเพื่อทำให้กลำยเป็นสมุด
เล่มเล็กได้ และเมื่อตอบคำถำมได้ถูกต้องและครบสมบูรณ์จึงได้รับของที่ระลึกจำกโครงกำร อพ.สธ. มรภ.อุตรดิตถ์ และสำมำรถนำสมุดคำถำม-คำตอบนั้นกลับไปด้วยได้ ซึ่งกิจกรรมกำรตอบคำถำมนี้ได้รับ
ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกจำกผู้เข้ำเยี่ยมชมบูธ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 150 คน
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ภาพ กำรเยี่ยมชมนิทรรศกำรโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ และกำรร่วมกิจกรรมตอบคำถำม
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3. ผลสาเร็จของโครงการ
ผู้เยี่ยมชมบูธของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำและนักเรียน
ซึ่งเป็นเยำวชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร อพ.สธ. ในกำรสร้ำงจิตสำนึกกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อให้เกิดกำรตระหนักถึงควำมสำคัญและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรของประเทศ เกิดควำมรัก ควำมหวง
แหน นับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อประเทศในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
ต่อไปในอนำคต
สำหรับผลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและนิทรรศกำรในภำพรวมอยู่ใน
ระดับดีมำก (4.57) มีรำยละเอียด ดังนี้
- รูปแบบกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์มีระดับควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด (4.53) หรือคิดเป็นร้อยละ 90.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
แตกต่ำงกัน (0.52)
- เนื้อหำสำระของนิทรรศกำรมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด (4.61)
หรือคิดเป็นร้อยละ 92.20 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.52)
- ควำมน่ำสนใจของนิทรรศกำรและกิจกรรมมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (4.57) หรือคิดเป็นร้อยละ 91.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน (0.58)
- ประโยชน์และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำรและกิจกรรมมีระดับควำมพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด (4.63) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
แตกต่ำงกัน (0.54)
- กำรนำควำมรู้สู่กำรบูรณำกำรในชีวิตประจำวันและกำรเรียนกำรสอนมีระดับควำม
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด (4.63) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.60 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
ประเมินแตกต่ำงกัน (0.54)
- บุคลำกรของหน่วยงำนให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจนมีระดับควำมพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก (4.49) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.80 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
แตกต่ำงกัน (0.60)
- เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้มีเนื้อหำเหมำะสมกับกำรจัดงำนมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย
อยู่ในระดับมำกที่สุด (4.57) หรือคิดเป็นร้อยละ 91.40 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน
(0.61)
- ควำมพึงพอใจในนิทรรศกำรและกิจกรรมโดยภำพรวมมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่
ในระดับมำกที่สุด (4.64) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.80 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินแตกต่ำงกัน
(0.54)
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกผู้ตอบแบบประเมิน คือ อยำกให้มีกำรจัดนิทรรศกำรที่มี
ประโยชน์และมีควำมรู้แบบนี้ทุกปี และควรมีวีดิโอนำเสนอเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
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การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม “งำนเฉลิม พระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2
เมษำยน 2558” ขึ้นในวันที่ 18 มีนำคม 2558 เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์พระรำชกรณียกิจ พระรำช
ดำรัส พระรำชดำริ พระรำชประวัติ และพระรำโชวำท ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ตำมคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 350/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
“งำนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5
รอบ 2 เมษำยน 2558” โดยมี อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรดังกล่ำวด้วย
โครงกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม “งำนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรั ตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558” นี้ มีกำรดำเนินโครงกำรในหลำยๆ
ด้ำน เช่ น กำรผลิตรำยกำรวิ ทยุ ข่ำ ว สำรคดี รำยงำนพิ เศษ (scoop) กำรจัด เสวนำ และกำรแสดง
นิทรรศกำร เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2558 และทำงโครงกำร อพ.สธ.มรภ.อุตรดิตถ์ ได้มีส่วนร่วมในหลำยกิจกรรมของโครงกำรประชำสัมพันธ์ดังกล่ำว ในกำรให้ควำมร่วมมือ
และให้ข้อมูลสำหรับผลิตรำยกำรวิทยุและรำยงำนพิเศษ และกำรจัดแสดงนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
ในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ มีรำยละเอียด ดังนี้
1. การผลิตรายการวิทยุ
กำรประชำสัมพันธ์งำนเฉลิมพระเกียรติฯ มีกำรวำงแผนและดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบและเชิญชวนเข้ำร่วมงำนดังกล่ำว โดยใช้รำยกำรวิทยุเป็น
สื่อประชำสัมพันธ์ ในชื่อรำยกำร “เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ” ออกอำกำศทุกวันจันทร์ ทำงคลื่นควำมถี่ เอฟเอ็ม
96.75 เมกะเฮิรตซ์ ออกอำกำศครั้งแรกในวันที่ 19 มกรำคม 2558 เวลำ 14.00-15.00 น. และครั้งต่อ
ๆ มำออกอำกำศในช่ วงเวลำ 09.10-10.00 น. ถึ ง วัน ที่ 16 มี นำคม 2558 โดยมี คุณมั ง กร จีน ด้ว ง
ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (สวท.อุตรดิตถ์) และคุณโกเมศ
ช่วยบุญ นักประชำสัมพันธ์ สวท.อุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแลกำรผลิตรำยกำร และอำจำรย์ ดร.พิชัย ใจกล้ำ
ได้รับกำรประสำนและได้รับมอบหมำยเป็นผู้แทนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมออกรำยกำร
วิทยุดังกล่ำวร่วมกับ สวท.อุตรดิตถ์
รำยกำรวิทยุ “เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงกำรประชำสัมพันธ์ “งำนเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2
เมษำยน 2558” จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เพื่อให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจในโครงกำรพระรำชดำริและพระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ รวมถึง
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พระอัจฉริยภำพและพระเกียรติคุณนำนัปกำรที่ทรงมีต่อประเทศชำติและประชำชนชำวไทย ที่จะน้อม
นำไปพัฒนำร่วมกัน นำไปใช้พัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น
รูปแบบรำยกำรเป็นกำรร่วมพูดคุยและกล่ำวถึงโครงกำรพระรำชดำริด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนสุขภำพ
อนำมัย กำรศึกษำ กำรพัฒนำอำชีพ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโครงกำรจำนวนมำก เช่น โครงกำร
อำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน โครงกำรโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน เพื่อให้เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
ได้รับกำรศึกษำ มีควำมรู้ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพประชำชนในท้องถิ่นให้ร่วมกัน
ผลิตสินค้ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อให้มีรำยได้พึ่งพำตนเองได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดควำมร่วมมือและ
สำมัคคีกัน รวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระรำชทำนและโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติด้ำน
ต่ำง ๆ โครงกำรพระรำชดำริต่ำง ๆ นี้มีหลักกำรดำเนินงำนคือ 1. กำรพึ่งพำตนเองได้ 2. กำรมีส่วนร่วม
โดยเน้นผู้ได้รับประโยชน์ 3. กำรพัฒนำแบบองค์รวมโดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ 4. กำรพัฒนำระบบ
สำยงำนจำกทุ ก ๆ ภำคส่ วนทั้ งภำครั ฐและภำคเอกชน 5. กำรพัฒ นำผู้ ปฏิ บั ติง ำนให้มี ค วำมรู้แ ละ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 6. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
ในส่วนของโครงกำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมสนองพระรำชดำรินั้น อำจำรย์ ดร.
พิชัย ใจกล้ำ ได้นำเสนอเกี่ยวกับด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบห้องสมุดของโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชำยแดนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยดูแลอยู่ และโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มำจำก
พระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชดำริโดย มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ อุ ต รดิ ต ถ์ (อพ.สธ.-มรภ.อุ ต รดิต ถ์ ) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ พั น ธกิจ มหำวิท ยำลัย ในกำรสนั บ สนุ น และ
ช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมครูและนักเรียนของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชำยแดนบุญธรรม-บุญ พริ้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนยอดโพธิ์ ทอง 1 จัง หวัด
อุตรดิตถ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ จังหวัดน่ำน และกล่ำวถึง
กำรดำเนินงำนของ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ที่ดำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ. มีกรอบกำรดำเนินงำน
3 กรอบ 8 กิจกรรม และเน้นในฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 3 ฐำน ร่วมกับโรงเรียนและท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมำย
เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้แก่เยำวชนและประชำชนทั่วไปให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
นอกจำกโครงกำรพระรำชดำริจำนวนมำกมำยหลำยโครงกำรแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ยังทรงมีพระอัจริยภำพด้ำนต่ำง ๆ อี กมำก เช่น ด้ำนพระรำชนิพนธ์หนัง สือ
ประเภทต่ำง ๆ ทั้งด้ำนสำรคดี ประวัติศำสตร์ วรรณกรรมเยำวชน และพระรำชนิพนธ์แปล ด้ำนดนตรี
ไทย เช่น ซอด้วง ฆ้องวง ระนำดเอก และบทเพลงพระรำชนิพนธ์ ซึ่งทำงรำยกำรได้อัญเชิญมำเปิดในแต่
ละช่วงของรำยกำรด้วย ได้แก่ เพลงส้มตำ เพลงโลกปัจจุ บัน เพลงนกขมิ้น เพลงหวนคิด เพลงรักร้ำง
เพลงหนำว เพลงรัก นอกจำกนี้ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ยังได้มีกิจกรรมมอบหนังสือพรรณ
ไม้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เล่มที่ 10 ซึ่งเป็นเล่มพรรณไม้สีม่วงให้แก่ผู้ฟังที่ร่วมสนุกตอบคำถำม
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ในรำยกำรด้วย เพื่อเป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์โครงกำร มีผู้ให้ควำมสนใจกิจกรรมตอบคำถำม
จำนวนมำก ผู้โชคดีได้รับรำงวัล ได้แก่ คุณพร จุมจันทร์ (จำกอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) และคุณ
สุภำภรณ์ ฉัตรบรรจง (จำกวิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์)

ภาพ อำจำรย์ ดร.พิชัย ใจกล้ำ ร่วมจัดรำยกำรวิทยุ
2. รายงานพิเศษ
จำกกำรผลิต รำยกำรวิ ทยุ “เจ้ำ ฟ้ำ นั กพั ฒนำ” ทำงอำจำรย์ ดร.พิ ชัย ใจกล้ำ ได้ กล่ ำวถึ ง
รำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นวิชำที่ได้รับกำรบูรณำกำรมำ
จำกโครงกำร อพ.สธ. และได้รับพระรำชำนุญ ำตให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษำ เพื่อให้ นักศึกษำได้
เรียนรู้ และมีกำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในพื้นที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึง
กำรจัดทำหนังสือพรรณไม้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งนำไปจัดแสดงใน
งำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 18 มีนำคม 2558 ด้วย ดังนั้นทำง สวท. อุตรดิตถ์ จึงได้ติดต่อ
ประสำนงำนมำยังโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ เพื่อขอข้อมูลและบันทึกวีดิโอสำหรับออกอำกำศ
เกี่ยวกับงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื้อหำรำยงำนพิเศษกล่ำวเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ
นักศึกษำได้เรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ กำรจัดทำป้ำยชื่อพรรณไม้ กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูก
ในโรงเรียน กำรศึก ษำข้อ มูลด้ำนต่ำง ๆ กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรน ำไปใช้ ประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ เป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ งำนสวนพฤกษศำสตร์นี้จัดอยู่ในกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน 8 กิจกรรม ภำยใต้กรอบกำรดำเนิน 3 กรอบของโครงกำร อพ.สธ.
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มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ เ ป็ น หนึ่ ง ในห้ ำ ของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ที่ เ ปิ ด สอนรำยวิ ช ำสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้แก่นักศึกษำ โดยกำหนดให้เป็นวิชำชีพ (เลือก) ในหมวดวิชำเฉพำะสำหรับ
นัก ศึก ษำคณะครุ ศำสตร์ เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษำที่ จบกำรศึก ษำไปแล้ ว สำมำรถน ำงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนนี้ไปดำเนินงำนในสถำบันกำรศึกษำที่ตนเองได้เข้ำไปสอนและช่วยสร้ำงจิตสำนึก ให้แก่นักเรียน
ต่อไป และในรำยงำนพิเศษนี้ยังมีบทสัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้ำ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับควำมสำคัญของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏอุตรดิตถ์ให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำก ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
เริ่มทำมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน และเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งแรกและแห่ง
เดียวที่ได้รับพระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชดำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน รำยงำนพิเศษนี้ได้รับ
กำรออกอำกำศทำงช่อง NBT ในวันที่ 15 มีนำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 18.15 น.เป็นต้นไป ส่งสัญญำณ
ออกอำกำศทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นกำรร่วมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนของโครงกำร อพ.สธ.
อีกทำงหนึ่งให้ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ

ภาพ รำยงำนพิเศษประชำสัมพันธ์งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
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3. การจัดบูธนิทรรศการของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น หน่ ว ยงำนหนึ่ ง ในมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ซึ่ ง
ดำเนินงำนสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และสนองพระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จึง ได้จั ดนิ ทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ครั้งนี้ โดยมี
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำน และมีกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมกำร
ทำง อพ.สธ.-มรภ.อุ ตรดิ ตถ์ ได้ เข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรด ำเนิ นกำร โครงกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรม “งำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำส
ฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 มีนำคม 2558 ณ ห้องประชุมสภำ ชั้น 5
อำคำรภูมิรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อทำควำมเข้ำใจรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรและผังกำรจัด
นิทรรศกำร จำกกำรประชุมได้มีกำรจัดแบ่ง พื้นที่กำรจัดนิทรรศกำรให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ที่เข้ำร่วมจัดงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ สำหรับทำง อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
ได้รับมอบหมำยกำรจัดนิทรรศกำรในพื้นที่ขนำด 8 x 4 ตำรำงเมตร บริเวณติดประตูทำงด้ำนทิศ
ตะวันตก ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้ดูแลเรื่องกำรตกแต่งสถำนที่ โต๊ะ
เก้ำอี้ และเตรียมอุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำรให้ โดยให้หน่วยงำนที่จัดนิทรรศกำรแจ้งควำมประสงค์ใน
กำรใช้อุปกรณ์และจำนวนโต๊ะจัดนิทรรศกำรให้ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ทรำบภำยในวันที่ 10 มีนำคม 2558
3.2 ขั้นดำเนินงำน
หลังจำกมีกำรประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนแล้ว ขั้นต่อมำคือ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
โดยเริ่มจำกคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำเพื่อนำไปจัดนิทรรศกำร กำรจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสำร
และกำรจัดตกแต่งสถำนที่ให้เรียบร้อย สวยงำม
3.2.1 กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำ
กำรคัดเลือกผลงำนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิต
และรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศกำร โดยคัดเลือกเล่มรำยงำนและ
ผลงำนผลิตภัณฑ์ “กำรใช้ประโยชน์จำกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์” รวมถึง ใบงำนบทปฏิบัติกำร
ของทั้งสองวิชำ ภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์ แบบศึกษำพรรณไม้ในสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ก.7-003)
และตัวอย่ำงพรรณไม้อัดแห้ง
3.2.2 กำรจัดแสดงโปสเตอร์และแผ่นพับ
เนื้อหำของนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ในครั้งนี้จัดแสดงทั้งหมดจำนวน 8
โปสเตอร์ ประกอบด้วย
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ประวั ติ ค วำมเป็ น มำของโครงกำร อพ.สธ. ตั้ ง แต่ พระบำทสมเด็ จ พระ
เจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชดำริอนุรักษ์ต้นยำงนำและปลูกรักษำพันธุกรรมพืช ทรงเสด็จฯ เปิดอำคำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ โครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ และทรงมีพระรำชดำริให้อนุรักษ์ต้นขนุน
ไพศำลทักษิณ รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ อีกหลำยชนิด พร้องทั้งให้จัดทำสวนพืชสมุ นไพร ต่อมำ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนต่อ เนื้อหำในส่วนนี้นำเสนอใน
โปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
โปสเตอร์ถัดมำกล่ำวถึงกรอบกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่
ห้ำ ซึ่งมีกรอบกำรดำเนิน 3 กรอบ 8 กิจกรรม และเน้นในฐำนทรัพยำกร 3 ฐำน นอกจำกนี้ ยังนำเสนอกำร
เข้ ำร่ วมสนองพระรำชด ำริ ของมหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ และกำรได้ รั บพระรำชทำนป้ ำยสนอง
พระรำชดำริงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จัดแสดงในโปสเตอร์ขนำด 90 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
สำหรับโปสเตอร์อีก 4 แผ่น มีขนำดเท่ำกับโปสเตอร์ 2 แผ่นแรก เนื้อหำในส่วนนี้
เป็นกำรอธิบำยกรอบกำรดำเนินงำนของ อพ.สธ. ในแต่ละกรอบว่ำมีกิจกรรมอะไรบ้ำง และมีแนวทำงกำร
ดำเนินกิ จกรรมอย่ำงไร ได้ แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรั พยำกร ประกอบด้ วย กิจกรรมที่ 1 กิ จกรรมปกปั ก
พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำ
พันธุกรรมพืช กรอบกำรใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำพันธุ์พืช และกรอบ
กำรสร้ำงจิตสำนึก ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในส่วนของโปสเตอร์เกี่ยวกับหน่วยงำน อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ นำเสนอผล
กำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริในกิจกรรมต่ำง ๆ โดยเน้นปี พ.ศ. 2555-2556 ได้แก่ กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (กำรเก็บข้อมูลฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ใบงำน 9 ใบงำน) กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย กำรปลูกต้นมเหสักข์และต้นสักสยำมินทร์ งำนวิจัยเรื่อง
ปำกใบของพืชสมุนไพร กำรศึกษำโครโมโซมของมะเกี๋ยง กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร) กิจกรรมศูนย์
ข้อมูล พันธุก รรมพื ช (จั ดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์) กิจ กรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืช (กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพืชพรรณเพื่อชีวิตและรำยวิชำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
แปลงพืชสมุนไพร กำรศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ) และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
กำรอนุรั กษ์ พัน ธุก รรมพืช (กำรอบรมเพำะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ พืช ให้แ ก่นั กเรีย นโรงเรีย นต ำรวจตระเวน
ชำยแดน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและประกวดจัดสวนถำดและวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์ กำรจัดทำ
หนังสือพรรณไม้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ทัศนศึกษำพรรณไม้นอกห้องเรียน กำรจัดประกวดสื่อ
วีดิทัศน์เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ เนื่องในงำนวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์) ซึ่งผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำนี้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำร
วิชำกำร นำเสนอในโปสเตอร์ขนำด 240 x 120 ตำรำงเซนติเมตร
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สำหรับฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของจัง หวัดอุตรดิตถ์ ได้นำเสนอในโปสเตอร์
ขนำด 200x120 ตำรำงเซนติเมตร แบ่งหัวข้อเป็นเกี่ยวกับกำรเกษตร (ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลินลับ
แล ลำงสำด ลองกอง สับปะรดห้วยมุ่น ไก่เขียวพำลี) บุคคล (พระยำพิชัยดำบหัก) ธรรมชำติและแหล่ง
ธรรมชำติ (บ่อเหล็กน้ำพี้ วนอุทยำนสักใหญ่ เขื่อนสิริกิติ์ ภูสอยดำว เมืองลับแล) โบรำณสถำน (วัดพระ
แท่นศิลำอำสน์) และวัฒนธรรมประเพณี (งำนอัฏฐมีบูชำ)
เมื่อได้เนื้อหำของโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลเหล่ำนี้มำสรุปเพื่อทำ
เป็นแผ่นพับประชำสัมพันธ์สำหรับแจกให้แก่ผู้เข้ำเยี่ยมชมบูธนิทรรศกำร โดยพิมพ์เอกสำรแผ่นพับใน
กระดำษขนำด เอ 4 แบ่งพื้นที่เป็นสำมส่วนและพิมพ์เป็นสีทั้งสองด้ำน

ภาพ โปสเตอร์จัดแสดงนิทรรศกำร
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ภาพ โปสเตอร์จัดแสดงนิทรรศกำร

ภาพ แผ่นพับสำหรับประชำสัมพันธ์
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3.2.3 กำรจัดนิทรรศกำรและตกแต่งสถำนที่
ทำง อพ.สธ.-มรภ.อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ จั ด นิ ท รรศกำรและตกแต่ ง สถำนที่ ณ
หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกนักศึกษำคณะเกษตรศำสตร์และ
นักศึกษำคณะครุศำสตร์ ในกำรช่วยจัดนิทรรศกำร เช่น กำรติดตั้งขำบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ ป้ำยชื่อ
โครงกำร และกำรตกแต่งประดับผ้ำ มีผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรจำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีกำร
ถ่ำยทอดเสียงทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อำจำรย์ ดร.พิชัย ใจ
กล้ำ ได้นำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับโครงกำร อพ.สธ. ซึ่งประกอบด้วยกำรดำเนินงำน 3 กรอบ 8 กิจกรรม
และกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ในกำรร่วมสนองพระรำชดำริ และเชิญ ชวนผู้ที่
สนใจมำเยี่ยมชมงำนนิทรรศกำรในครั้งนี้

ภาพ นิทรรศกำรเจ้ำฟ้ำนักอนุรักษ์ จัดโดย อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
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4. นิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
ในงำนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลอง
พระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 มีหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศกำร ได้แก่ เหล่ำ
กำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ่อเบี้ย วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์ สำนักงำนวัฒนธรรมจัง หวัด
อุตรดิตถ์ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ธนำคำรออมสินภำค 7 เขื่อนสิริกิติ์ เทศบำลศรีพนม
มำศ โรงงำนน้ำตำลไทยเอกลักษณ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุ ต รดิ ต ถ์ และ อพ.สธ.-มรภ.อุ ต รดิ ต ถ์ นอกจำกนี้ ยั ง มี ก ำรแสดงเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รั ตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยโรงเรี ยนเทศบำลศรี พนมมำศ และกำรเสวนำเรื่ อง “เจ้ ำฟ้ ำ
นักพัฒนำ” โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ นำยชัยศิริ ศุภรักษ์
จินดำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำยสัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม ข้ำรำชกำรกรมประชำสัมพันธ์
พ.ต.อ.พิษณุ รักกำรศิลป์ อดีต รอง ผบ.ร้อย ตชด.317 ดำเนินรำยกำรโดย ดร.เบญจวรรณ สุจริต ผู้ช่วย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพ นิทรรศกำรภำยในงำน
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การปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
อพ.สธ.-มรภ.อุตรดติถ์ ได้ทำกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงกำรให้มีควำมทันสมัย และประสำนงำน
ทำ link เชื่อมโยงจำกหน้ำหลักของเว็บไซต์มหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังได้จัดทำ fanpage โครงกำร อพ.สธ.มรภ.อุตรดิตถ์ เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรและให้ควำมรู้แก่นักศึกษำและประชำชนทั่วไป

ภาพ เว็บไซต์โครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์

ภาพ facebook.com/โครงกำร อพ.สธ.-มรภ อุตรดิตถ์
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การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ชมพูภูคา
อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ยังได้จัดทำจดหมำยข่ำว “ชมพูภูคำ” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์โครงกำรและให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ โดยจัดส่งให้แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ และนำลงในหน้ำแฟนเพจของโครงกำร อพ.สธ.-มรภ อุตรดิตถ์ เนื้อหำแบ่งออกเป็น 5 คอลัมน์
ประกอบด้วย คอลัมน์แรกเป็นกำรทักทำยและกล่ำวถึงประเด็นหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเดือนนั้น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโครงกำร ซึ่งชื่อคอลัมน์จะเปลี่ยนไปตำมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คอลัมน์ถัดมำ คือ “บอก
ข่ำว...เล่ำเรื่อง” มีเนื้อหำเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ทำงโครงกำร อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินงำนใน
แต่ละเดือนเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร และอีกสำมคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
ควำมรู้ทั่วไปที่น่ำสนใจและสอดคล้องกับช่วงเดือนต่ำง ๆ ชื่อคอลัมน์ทั้ง สำมนี้มีที่มำจำกสำระกำรเรียนรู้
ของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ได้แก่ “ธรรมชำติแห่ง ชีวิต” เป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับธรรมชำติของ
สรรพชีวิตหรือวงจรชีวิต กำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย ที่แปรเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ ดำเนินชีวิตตำมธรรมชำติ
และเชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศำสนำ คอลัมน์ถัดมำคือ “สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว” เป็น
คอลัมน์ที่กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ กำรดำรงชีวิตและควำมพันเกี่ยวกันของสรรพชีวิตที่อยู่ใน
โลก และสุด ท้ำ ยคอลัมน์ “ประโยชน์แ ท้แก่ มหำชน” เป็นคอลัม น์ที่แ นะนำกำรน ำพรรณไม้ม ำใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องดื่ม อำหำร ยำรักษำโรค ซึ่งธรรมชำติได้มอบให้แก่มวลมนุษย์ให้
สำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ได้

ภาพที่ 50 ตัวอย่ำงจดหมำยข่ำว “ชมพูภูคำ”
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
 โครงการ สื่อความหมายด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนราแดง โหนด นา ไผ่ คน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่ำนวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในระบบกำรสื่อ
ควำมหมำยสู่สำธำรณะทั้งในพื้นที่ตำบลรำแดงผ่ำน และนอกพื้นที่ตำบลรำแดงผ่ำนระบบสำรสนเทศ
2. เพื่อนำเทคนิคกำรสื่อควำมหมำยมำใช้ให้ผู้รับสื่อ เข้ำใจในคุณค่ำวิถีวัฒนธรรมโหนด นำ ไผ่
คน ชุมชนรำแดง
3. เพื่อพัฒนำพื้นที่ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ทำงวัฒนธรรม ด้ำนวิถีวัฒนธรรมโหนด นำ ไผ่ คน
ชุมชนรำแดง อย่ำงยั่งยืน
สถานที่ดาเนินการ
ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ
แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการโครงการ
แผนงาน/
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอ
โครงกำร
2. ประชุมชี้แจง
โครงกำรต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล
4. ตรวจสอบ
ข้อมูล
5. จัดทำป้ำยสื่อ
ควำมหมำย
6. ติดตำมผล
7.
สรุ ป ผล
โครงกำร
1. ขั้นตอนการดาเนินงานหรือผลดาเนินงาน
1. สำรวจข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมโหนด นำ ไผ่ คน ชุมชนรำ
แดง
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้ำนวิถีวัฒนธรรมฯ จำกครูภูมิปัญญำ และผู้มีควำมรู้ในชุมชน
สังเครำะห์ข้อมูลด้ำนวิถีวัฒนธรรมร่วมกับนักวิชำกำรและครูภูมิปัญญำในชุมชน
ตรวจสอบข้อมูล พร้อมนำมำออกป้ำยสื่อควำมหมำย
ติดตั้งป้ำยสื่อควำมหมำยในชุมชน
เผยแพร่ระบบสื่อควำมหมำยตำมแนวทำงควำมยั่งยืน
ประเมินพร้อมสรุปผลโครงกำร
ภาพกิจกรรม (สื่อควำมหมำยด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนรำแดง โหนด นำ ไผ่ คน)
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. ได้ป้ำยสื่อควำมหมำยด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนรำแดง โหนด นำ ไผ่ คน
2. ได้แหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนรำแดง โหนด นำ ไผ่ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมวิถีชุมชนรำแดง โหนด นำ ไผ่ คนร้อยละ
80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้จริง
สรุปผลการประเมินการดาเนินงานในโครงการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
นั ก ศึ ก ษำ บุ ค ลำกร และประชำชนที่ ส นใจได้ รั บ องค์ ค วำมรู้ และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ของ
วัฒนธรรมวิถีชุมชนรำแดง โหนด นำ ไผ่ คนตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญต่อ
วิถีวัฒนธรรมฯ ผ่ำนระบบป้ำยสื่อ ควำมหมำยอีกทั้ง เป็นกำรนำร่องกำรอนุรักษ์ เรียนรู้ เพื่อนำสู่กำร
ปฎิบัติจริง และนำสู่หลักสูตรท้องถิ่นให้กับสถำนศึกษำในพื้นที่ในปีถัดไป
ลงชื่อ อภิชำต คัญทะชำ หัวหน้าโครงการ
(นำยอภิชำต คัญทะชำ)

ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
 โครงการฝึกอบรมชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. มทร.อีสาน
ที่มา
ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ที่จะเป็นผู้นำกำรจัด
กำรศึกษำวิชำชีพ พัฒนำคุณภำพกำลังคนสู่มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถเชิงแข่งขันสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตที่ดีของสังคม และภำรกิจสำคั ญ
หนึ่งของมหำวิทยำลัย ที่ได้ร่วมสนองพระรำชดำรินั่นคือกำรดำเนินงำน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มำตั้งแต่ พ.ศ. 2537
รวมทั้งได้ทูลเกล้ำถวำยพื้นที่ศูนย์ฝึกหนองระเวียงจำนวนกว่ำ 1,000 ไร่ เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร
โดยได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรปกปักพันธุกรรมพืช กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กำรจัดทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำหนองระเวียง และกำรเข้ำร่วมแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ มำจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อให้งำนโครงกำรฯ ดำเนินได้อย่ำงต่อเนื่องตำมที่ได้สนองพระรำชดำริและเป็นไปตำมแผน
แม่บท

1785

เพื่อเป็นกำรสนองแนวพระรำชดำริตำมกรอบกำรสร้ำงจิตสำนึกของกิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ต้องกำรให้เยำวชน และนักศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกั บทรัพ ยำกรธรรมชำติ กำรอนุ รักษ์ท รัพยำกรของประเทศ และตระหนัก ถึง ควำมสำคัญ และ
ประโยชน์ของกำรอนุรักษ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดังนั้นโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ร่วมกับ สำขำวิชำชีววิทยำ
ประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ป่ำปกปัก
ฯ ศูนย์หนองระเวียง จึงได้จัดโครงกำรฝึกอบรม “ชมรมนักชีววิทยำ อพ.สธ. มทร. อีสำน” โดยใช้พื้นที่
ของป่ำปกปักฯ ศูนย์หนองระเวียง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติกำรขนำดใหญ่ในธรรมชำติที่มีควำม
หลำกหลำยของทรัพ ยำกรในรู ปแบบต่ำ งๆ เป็น สถำนที่ ในกำรฝึ กอบรม เพื่อ ให้ นัก ศึก ษำชมรมนั ก
ชีววิทยำ อพ.สธ. มทร. อีสำน ได้มีโอกำสเข้ำมำเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีกำรศึกษำวิจัย และปฏิบัติงำน
ร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช ำกำรและคณะปฏิ บั ติ ง ำนวิ ท ยำกำร ในโครงกำรอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ทรัพยำกรธรรมชำติ ที่เน้นควำมรู้พื้นฐำนเบื้องต้น
ทำงทฤษฎี ที่ นำไปสู่ กำรปฏิบั ติ ให้ เ ข้ ำใจและเข้ ำ ถึง โดยกำรตั้ ง สมมติ ฐ ำน ค้น คว้ ำ ทดลอง ใน
ภำคสนำม อภิปรำย และ สรุปผล ทั้งนี้เพื่อให้เยำวชนได้เข้ำมำเรียนรู้ควำมสำคัญของทรัพยำกร ได้นำ
ควำมรู้ และแนวคิ ดในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติให้กลับมำอุดม
สมบูรณ์ และให้ชุมชนได้สำมำรถใช้ประโยชน์ไ ด้ดัง เดิม และเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ที่
นอกเหนือไปจำกกำรเรียนรู้จำกทฤษฎีเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดควำมเข้ำใจในวิธีกำรอนุรักษ์
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ใ ห้ไ ด้ อย่ ำ งแท้ จริ ง อี กทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิด ควำมรัก ควำมหวงแหนและกำรรั ก ษำ
ทรัพยำกรมำกขึ้น และมีควำมสำคัญ ต่อกำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรัก ษ์กำรใช้ทรั พยำกรธรรมชำติของ
ประเทศและกำรนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระรำชดำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
2. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และฝึกทักษะปฏิบัติกำรกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่สมำชิกชมรมนัก
ชีววิทยำ อพ.สธ. มทร.อีสำน
3. เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ในกำรอนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ ท้ อ งถิ่ น ให้ กั บ เยำวชน
นักศึกษำ
วิธีการ
โครงกำร“ชมรมนักชีววิทยำ อพ.สธ. มทร. อีสำน” เปิดรับสมัค รสมำชิกชมรมนักชีววิทยำ
อพ.สธ. มทร.อีสำน จำกนั้นดำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ ปลูกจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติสมำชิกชมรมในวันที่ 14-15 กุมภำพันธ์ 2558 โดยมีกำรฟังบรรยำยในภำคทฤษฏี
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และลงมือปฏิบัติจริงในภำคปฏิบัติโดยใช้พื้นที่ของป่ำปกปักฯ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติกำรขนำดใหญ่ในธรรมชำติที่มีควำม
หลำกหลำยของทรัพยำกรในรูปแบบต่ำงๆ นอกจำกนี้นักวิจัย นักวิชำกำรและคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร
ยัง ได้เข้ำอบรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเล เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้แ ละประสบกำรณ์กำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับนักวิจัย นักวิชำกำรและคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร โดยกำรเข้ำอบรม
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ วันที่ 20-22 กุมภำพันธ์ 2558 เพื่อจะได้นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย ต. แสมสำร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี มำประยุกต์ให้กำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น และพื้นที่ป่ำปกปักฯ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงต่อไป
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ทำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและแรงบันดำลใจในกำรหวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพืชพรรณทรัพยำกรป่ำไม้พื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์ฯ ศูนย์หนองระเวียง โดยเดินสำรวจเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติพื้นที่ป่ำปกปักฯ หนองระเวียง
12 สถำนี
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมำยภำรกิจหลักให้สำรวจควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของสิ่งต่ำงๆ
4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำระบบนิเวศแนวประกำรัง โดยกำรดำน้ำแบบ
ผิวน้ำ ณ เกำะแสมสำร
5. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับฟังกำรบรรยำย เรื่อง ระบบนิเวศแนวประกำรังและฝึกปฏิบัติกำร
กำรปลูกและอนุรักษ์ประกำรัง
6. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับมอบหมำยภำรกิจศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรประกำรังของ
ชำติและกำรอนุรักษ์
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รูปภาพประกอบ
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สรุปผลการดาเนินงาน
นักศึกษำได้รับควำมรู้ และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำในบทเรียนที่เกี่ยวกับระบบนิเวศมำกขึ้น
และเข้ำใจวิธีกำรที่ใช้ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกยิ่งขึ้น สำหรับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
โครงกำรย่อยที่ 1 โดยภำพรวม ได้คะแนน 4.66คิดเป็นร้อยละ 93.2 ส่วนกำรจัดโครงกำรฯ กิจกรรม
ย่อยที่ 2 ในวันที่ 20-22 กุมภำพันธ์ 2558 นักวิจัยและคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. มทร.อีสำน
จำนวน 4 คน ได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ
เกำะและทะเลไทย โดยมีนักศึกษำสมำชิกชมรมนักชีววิทยำ อพ.สธ. มทร.อีสำน เข้ำร่วมอบรมด้วย ทำ
จำนวน 62 คน จำกผลกำรจัดโครงกำรฯ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ โดยคณะปฏิบั ติง ำนวิท ยำกำรได้
เพิ่ ม พู น ควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ก ำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกำรธรรมชำติ เพื่ อ น ำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำร
ด ำเนิ น งำนกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธ รรมชำติ ณ ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นำทรั พ ยำกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงต่ อไป สำหรับผลกำรประเมินควำมพึง พอใจโครงกำรย่อยที่ 2 โดย
ภำพรวม ได้คะแนน 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.6
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ดำเนินงำนโดยกรุงเทพมหำนคร
 สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สนับสนุนโรงเรี ยนสั งกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ โรงเรี ยน จำนวน 281
โรงเรียน จำกโรงเรียนทั้งหมด 438 โรงเรียน และสนับสนุนให้ครู - อำจำรย์ เข้ำร่วมประชุมกลุ่มเชิง
ปฏิบัติกำรสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จำนวน 117 โรงเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 596 คน

ดำเนินงำนโดยจังหวัดนนทบุรี
 โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีโดยเทศบาลนคร
ปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดโครงกำร
อนุรักษ์ สวนทุเรียนนนท์ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558 ดำเนินกำรถมดินพัฒนำคุณภำพดินและจัดทำ
ร่อ งทุ เรี ยน แล้ว เสร็จ 6 ร่ องสวน ปลูก ทุเ รีย น 60 สำยพั นธุ์ ก่อ สร้ ำงอำคำรพิ พิธ ภัณ ฑ์แ ล้ว เสร็ จ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพันธุ์ทุเรียนนนท์แล้วเสร็จ
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 การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด นนทบุ รี มี ค วำมเข้ ำ ใจในกำรด ำเนิ น งำนจั ด ท ำฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถปฏิบัติง ำนได้ตำมขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนรวมทั้งกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำนทั้งที่อยู่ในและนอกชุมชน เรียนรู้บริบทของพื้นที่ข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ เห็น
ควำมส ำคั ญ กั บ กำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ข องตนเอง โดยสนั บ สนุ น กำรท ำงำนของ
ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) รวมถึงกำรพัฒนำศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยำกรท้องถิ่น และจัดทำคู่มือกำรทำงำนสนับสนุนกำรจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นสำหรับชุมชน

 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ดำเนินกำรจุดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้แก่ชำวสวนทุเรียนทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 4
สำยพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ก้ำนยำว พันธุ์ย่ำมะหวำด และพันธุ์เม็ดในยำยปรำง และกำร
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จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและกำรศึกษำดูง ำนของคณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียน ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19-25 พฤษภำคม 2558 จำนวน 100 คน

ดำเนินงำนโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างจิตสานึกปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
อบรมให้ควำมรู้เกษตรกรจำนวน 60 รำยระหว่ำงเดือน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30รำย รุ่นที่ 1
ระหว่ำงวันที่ 26-30 เม.ย. 58 และรุ่ นที่ 2 ระหว่ ำงวันที่ 4-8 พ.ค. 58 เกษตรกรได้รั บควำมรู้ เกิ ด
จิตสำนึกรักป่ำและเห็นประโยชน์ของป่ำไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ

ดำเนินงำนโดยจังหวัดพะเยำ
 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ข่วงวัฒนธรรม)
ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังค่ำนิยมควำมเป็น
ไทยให้มีควำมภำคภูมิใจ สนับสนุนและส่ง เสริมกำรท่องเที่ยวจัง หวัดพะเยำ และสร้ำงจิตสำนึกของ
ประชำชนให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินกำรอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอั นดี
งำมซึ่ ง เป็ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ส ำคั ญ ของคนไทย และชำวล้ ำ นนำ ประชำชนอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอด
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ศิล ปวัฒ นธรรมท้ องถิ่ นล้ ำ นนำ เสริ ม สร้ำ งบรรยำกำศกำรท่อ งเที่ย ว และดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม ำ
ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

ดำเนินงำนโดยจังหวัดพัทลุง
 โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของจังหวัดพัทลุง
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชน นักเรียนร่วมปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำง
ยั่งยืนของจังหวัดพัทลุง
- บ้ำนหัวช้ำง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
วันที่ 28 กันยำยน 2558
- เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำทะเลหลวง ตำบลจองถนน อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 29 กันยำยน 2558
- หำดพัดทอง หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง (เขตห้ำมล่ำสัตว์
ป่ำทะเลหลวง) วันที่ 30 กันยำยน 2558
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ดำเนินงำนโดยจังหวัดภูเก็ต
 กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปลูกต้นพุดภูเก็ต จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โยกำรดูแลรักษำของสำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
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 กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จัดค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 50 คน รวมเป็น 500 คน ใน
ระหว่ำงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557–21 กุมภำพันธ์ 2588 ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำ เขำ
พระแทว

ดำเนินงำนโดยจังหวัดระนอง
 สนั บสนุน โครงการศึ กษาลั ก ษณะทางอุ ทกวิท ยากายภาพลาคลองต่ อ การกระจายพั น ธุ์
พลับพลึงธาร และเทคโนโลยีการปรับสภาพแวดล้อม เพื่อการพื้นฟูพลับพลึงธารอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดระนอง
อั ต รำกำรรอดตำยของกล้ ำ พลั บ พลึ ง ธำรที่ ป ลู ก ฟื้ น ฟู ทั้ ง สำมพื้ น ที่ มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น อำจ
เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของสภำพพื้นที่และลักษณะกำยภำพของลำคลอง ทิศทำงและควำมเร็วของ
กระแสน้ำ เป็นต้น และอีกสำเหตุหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคในกำรปลูกฟื้นฟู คือ รูปแบบที่ยึดติดหรือชะลอ
ควำมเร็วของกระแสน้ำด้วยลำไม้ไผ่ และรูปแบบปลูกแบบยึดติดกับวัสดุเพำะในกระถำงที่ย่อยสบำยได้
ยึดติดหรือชะลอควำมเร็วของกระแสน้ำด้วยลำไม้ไผ่แบบกลุ่ม ซึ่งจะเกิดกำรทับถมชองตะกอนและเป็น
สำเหตุหนึ่งที่ทำให้กล้ำไม้ในระยะตั้งตัวไม่สำมำรถเติบโตได้
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ดำเนินงำนโดยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60
พรรษา 60 พันธุ์ไม้สีม่วง
ด้ว ยทำงองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ว นจัง หวั ด สุร ำษฎร์ธ ำนี ร่ว มกับ จัง หวัด สุร ำษฎร์ธ ำนี หน่ ว ยงำน
รำชกำรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โครงกำร
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 60 พรรษำ 60 พรรณไม้สี
ม่วง โดยจัดกิจกรรม ณ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ขึในวันอำทิตย์
ที่ 1 พฤศจิกำยน 2558 โดยมีนำยวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี เป็นประธำนพิธี
เปิด และร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่แปลงพันธุ์ไม้สีม่วง
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ดำเนินงำนโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7
ผลการดาเนินงาน
จัดอบรมค่ำยวิทยำศำสตร์ทำงทะเล เยำวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7 จำนวน 47 คน ระยะเวลำ
5 วัน 4 คืน ในระหว่ำงวันที่ 20-24 เมษำยน 2558 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ มีนักเรียนมำเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 47 คน จำก 14 โรงเรียน

ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7

