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ค าน า 
 
  รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นรายงานผลการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2557  ซึ่งได้มีการด าเนินงานทั้ง 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่สงขลา วิทยา
เขตตรัง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ทรัพยการ 8 กิจกรรม 

  ดังนั้น รายงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ จะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อันเป็นการร่วมตอบสนองพระราชด าริฯ ต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการ  การรวบรวมพันธุ์ปาล์มประดับเพื่อการอนุรักษ์ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     หัวหนาโครงการ  นายชลชาสนแ  ชวยเมือง 
     ผูรวมโครงการ    ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล   
                          นายสมยศ  ศรีเพ่ิม 
                          นางพิทยา   สืบ    
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
      กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
      กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      4.1 เพ่ือปรับพ้ืนที่สรางสวนพฤกษศาสตรแปาลแมประดับ  
      4.2 เพ่ือเก็บสะสมและปลูกรวบรวมพันธุแปาลแมประดับ 
      4.3 เพ่ือการศึกษาและการขยายพันธุแปาลแมประดับ 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
     คณะเกษตรศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ต าบลทุงใหญ
อ าเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ระบุแผนการด าเนินงาน. 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชงบประมาณ 

            

 2. ปฏิบัติงานตามโครงการ   
- จัดซื้อวัสดุหินเกร็ดส าหรับโรย
ทางเดินในสวน 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- คาจางแบคโฮปรับพ้ืนที่อุทยาน
พืชศาสตรแ 
- จัดซื้อปุยคอกส าหรับใสตน
ปาลแมประดับ 
- จัดซื้อตนพันธุแปาลแมประดับเพ่ือ
ปลูกเพ่ิมเติม 
- จางเหมาตัดหญาดูแลสวนปาลแม
ประดับ  
- จัดซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือเตรียม
จัดท าผนังกั้นยกระดับน้ าในสระ
บริเวณสวนปาลแมประดับ 
- ดูแลบ ารุงรักษาใหปาลแมประดับ 
(ทั้ ง ข อ ง เ ดิ ม แ ล ะ ใ ห ม )มี ก า ร
เจริญเติบโตที่ดีตลอดฤดูปลูก 
3. สรุปผลโครงการ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

            

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 
    7.1 จางรถแบคโฮเพ่ือปรับพ้ืนที่เรือนเพาะช าไมประดับ (อุทยานพืชศาสตรแ) เพ่ือเตรียมสถานที่จัดงาน
วิชาการ 
     7.2 จัดซื้อวัสดุในโครงการ เชน พันธุแปาลแมประดับ ปุยคอก (ขี้ไกแกลบ) หินเกร็ดส าหรับโรยทางเดินใน
สวน และวัสดุกอสราง 
     7.3 เตรียมพื้นที่ในสวนโดยการจางก าจัดวัชพืช ตัดหญา 
     7.4 ปลูกพันธแปาลแมประดับที่จัดซื้อเพ่ิมเติม  
     7.5 โรยหินเกร็ดตามแนวทางเดินในสวน เป็นระยะทางทั้งหมด 500 เมตร 
     7.6 ดูแลบ ารุงรักษาพันธุแปาลแมประดับโดยใสปุยคอกและปุยเคมีพรอมทั้งระดมตัดหญาในแปลงโดย
ก าลังคนในแผนกของสาขาพืชศาสตรแในแตละเดือน นอกเหนือจากการจางก าจัดวัชพืช 
 
งบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้จริง 
      1 งบประมาณสนับสนุนที่ไดรับ 150,000 บาท 
      2 งบประมาณที่ใชจริง 144,300 บาท ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 
          2.1 คาจางรถแบคโฮปรับพื้นที่ 30,000 บาท 
          2.2 คาพันธแปาลแมประดับ 18,000 บาท 
          2.3 คาปุยคอก 30,000 บาท 
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          2.4 คาจางตัดหญา และก าจัดวัชพืช 18,700บาท 
          2.5 คาวัสดุหินเกร็ด 27,600 บาท 
          2.6 คาวัสดุกอสราง 20,000 บาท 
 

ภาพประกอบ 

  
บริเวณทางเขาหนามหาวิทยาลัย 

  
ทางเดินภายในสวนปาลแมประดับ 

  
ภายในสวนปาลแมประดับที่ปลูกรวบรวมพันธุแ 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
   8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
      8.1.1 สามารถรวบรวมพันธุแปาลแมประดับทั้งชนิดและปริมาณไดในขณะนี้ไมต่ ากวา 90 ชนิดในรายชื่อที่
ไดรวบรวมไว 
      8.1.2 พันธุแปาลแมประดับมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีการรวบรวมชนิดของพันธุแตางๆมาปลูกใน
พ้ืนที่เพ่ิมเติมใหมากข้ึนในแตละปีของระยะเวลาโครงการ 
      8.1.3 สามารถที่จะน าโครงการอนุรักษแพันธุแปาลแมประดับมาจัดแสดงหรือจัดพ้ืนที่โครงการในชวงงาน
สัปดาหแวิชาการเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีข้ึนในเดือนมกราคมของทุกปี  
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    8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
      8.2.1 มีพ้ืนที่สวนปาลแมประดับเพ่ือการศึกษาในลักษณะของสวนพฤกษศาสตรแพรอมปูายบอกชื่อชนิด
พันธุแ  
      8.2.2  มีแหลงตนพันธุแที่ใหเมล็ดส าหรับการขยายพันธุแตอไปในอนาคตสงผลตอการเพาะพันธุแเพื่อ
จ าหนายใหเกิดรายได 
      8.2.3  .ใหบริการแกคนทั่วไปทั้งการเป็นที่พักผอนควบคูไปกับการจัดภูมิทัศนแที่ท าใหสถานศึกษานาอยู
ขึ้นมคีวามสวยงามและเป็นระเบียบ 
 
9. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
     การด าเนินงานและความส าเร็จในโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงคแและตัวชี้วัด ซึ่งจะมีการเพ่ิมเติมในสวน
ของพันธุแปาลแมประดับและปูายชื่อโครงการที่มีความมั่นคงและถาวร พรอมทั้งการจัดภูมิทัศนแโดยการน าพันธุแ
ไมประดับชนิดอื่นๆมาตกแตงเพ่ิมเติมใหสวนรวบรวมพันธุแปาลแมประดับมีความสวยงามเพ่ิมมากขึ้นในรูปแบบ
ของการจัดภูมิทัศนแ และท าทางเดินยอยในสวนเพ่ิมเติมเพ่ือการเดินชมพันธุแปาลแมประดับอยางทั่วถึง 
 
10. ผลการด าเนินงาน 
 
            บรรลุเปูาหมาย 
      ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ………………………………………………………………………………………………… 
 
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
     
            มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน 
………………………………………………………………………………… 
      เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน เป็นแหลงใหประชาชนไดศึกษา เรียนรูถึงชนิดของพันธุแปาลแม
ประดับ ชนิดตางๆ 
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ  
      ไมมี 

. 
ลงชื่อ.....นายชลชาสนแ  ชวยเมือ.....หัวหนาโครงการ 

(นายชลชาสนแ  ชวยเมือง) 
12 ตุลาคม 2559 
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รายงานการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หนวยงาน คณะเกษตรศาสตรแ (ทุงใหญ) 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณ 
 
2.ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ผศ. มุจลินทแ  ติณสิริสุข 
 ผศ. ส ารอง  ใสละมาย 
 ผศ. สมศักดิ์  กาญจนนันทวงศแ  

นายสมยศ  ศรีเพิ่ม 
 นายชลชาสนแ  ชวยเมือง 
 
3. ลักษณะโครงการ  (ตรงตามกิจกรรมของโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

            กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปกอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยแขอมูลพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพื่อปลูกรวบรวมและรักษาพันธุแพืชเพ่ือการอนุรักษแ 
 2. เพื่อสรางสวนพฤกษศาสตรแและสงเสริมการศึกษาทองเที่ยวเชิงนิเวศในสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาและใชประโยชนแจากการศึกษาชนิดพันธุแพืชและลักษณะทางพฤกษศาสตรแ 
 4. เพื่อสรางจิตส านึกในการเป็นนักอนุรักษแใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 คณะเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุงใหญ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ต. ทุงใหญ อ. ทุงใหญ จ. นครศรีธรรมราช 
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6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินโครงการ 

รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

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. จัดท าแผนปฏิบัติงาน
และการใชงบประมาณผล
การด าเนินงาน 

 

           

2. ปลูกพันธุแไมเพ่ิมในพ้ืนที่
และดูแลรักษาตนไมที่ปลูก
ไวแลวผลการด าเนินงาน 

 
 
 

           

3.  สรางเสนทางทองเที่ยว
เชิงนิเวศผลการด าเนินงาน 

   
 
 

         

4.ผลิตปุยหมักผลการ
ด าเนินงาน 

  
 

         

5.  จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานผลการ
ด าเนินงาน 

         
 

  
 
 

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน  
 1. จัดท าปูายชื่อตนไมในสวนพฤกษศาสตรแเพ่ือการศึกษาชนิดพันธุแไมติดตั้งกับตนไมที่โตไดขนาด 

2. ปลูกไมยืนตนเพิ่มในพ้ืนที่ มีพันธุแไมยืนตนใชสอยกวา 50 ชนิด  มากกวา 1,500 ตน ไดแก ไม
ตะเคียนทอง บุนนาค หลุมพอ พะยูง ประดู จ าปาปุา กันเกรา มะฮอกกานี ไมแดง สะเดา ไมตีนนก ยมหอม 
พลับพลา พะยอม พญาไม ยางนา เป็นตน 
 3. ผลิตปุยหมักจากปุยคอกใชในโครงการ 5 ตัน 
 4. สรางเสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในสถานศึกษาระยะทางประมาณ 300 เมตร และมีการสราง
ฝายกั้นน้ าเก็บน้ าเพ่ือการอนุรักษแสิ่งแวดลอมบริเวณอางเก็บน้ า 
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ภาพกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 

  
ภาพนักศึกษาร่วมกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักใช้ในโครงการ 

 

  
ภาพสภาพแวดล้อมภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

  

  
ภาพป้ายพันธุ์ไม้ภายในโครงการอนุรักษ์ 

  
ภาพ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสถานศึกษาโครงการอนุรักษ์ ฯ ท าร่วมกับวิทยาเขตฯ 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. มีปูายชื่อตนไมในสวนพฤกษศาสตรแเพื่อการศึกษาชนิดพันธุแไมติดตั้งกับตนไมที่โตไดขนาด 

2. มีการปลูกไมยืนตนเพิ่มในพ้ืนที่ มีพันธุแไมยืนตนใชสอยกวา 50 ชนิด  มากกวา 1,500 ตน ไดแก 
ไมตะเคียนทอง บุนนาค หลุมพอ พะยูง ประดู จ าปาปุา กันเกรา มะฮอกกานี ไมแดง สะเดา ไมตีนนก ยม
หอม พลับพลา พะยอม พญาไม ยางนา เป็นตน 
 3. มีการผลิตปุยหมักจากปุยคอกใชในโครงการ 5 ตัน 
 4. มีการสรางเสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในสถานศึกษาระยะทางประมาณ 300 เมตร และมี
การสรางฝายกั้นน้ าเก็บน้ าเพ่ือการอนุรักษแสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. มีสวนพฤกษศาสตรแในสถานศึกษาเพ่ือรวบรวมพันธุแไมยืนตนใชสอยเพ่ือการศึกษา 
 2. นักศึกษาไดมีสวนรวมในการปลูกรักษาพรรณไมและไดปลูกจิตส านึกในการเป็นนักอนุรักษแ
พันธุกรรมพืชและใหมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม 
 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
  งบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใชจริง 

 รายการ งบประมาณสนับสนุน 100,000 
บาท 

งบประมาณท่ีใชจริง 
91,470บาท 

คาจางเหมารถแบคโฮ 36,000 36,000 
คาวัสดุกอสรางและไฟฟูา 36,000  35,999 
ปุยคอก 400กระสอบ 12,000 11,970 
คาวัสดุเกษตร 11,000 11,000 
วัสดุส านักงาน  5,000   5,000 
รวม  100,000 99,363 

คงเหลือ 637 
 การด าเนินโครงการไดเป็นไปตามวัตถุประสงคแและตัวชี้วัดของโครงการ และควรมีการด าเนิน
โครงการอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความสมบูรณแของโครงการซึ่งงานที่ตองท าตอไปคือการติดตั้งปูายชื่อตนไมที
มีการเติบโตไดขนาดและตนไมที่อยูนอกเขตพ้ืนที่โครงการภายในสถานศึกษา การดูแลตนไม ตกแตง
สภาพแวดลอมภายในพ้ืนที่โครงการใหมีความเหมาะสมตอการศึกษาใชประโยชนแ และจะมีการจัดท าปูายชื่อ
สวนพฤกษศาสตรแ ของโครงการในระยะตอไป 
 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย 

 ไมบรรลุเปูาหมาย 
ลงชื่อ....ผศ. มุจลินทแ  ติณสิริสุข.....หัวหนาโครงการ 

(ผศ. มุจลินทแ  ติณสิริสุข) 
30/ก.ย./ 2559 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการสวนสมุนไพรด้านสุขภาพสัตว์ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

น.สพ.สิริศักดิ์ ชีชาง   หัวหนาโครงการ 
 นายสุรเชษฐแ จ านงจิตร   ผูรวมโครงการ 
 
3.ลักษณะโครงการ  ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพ่ือรวบรวมและอนุรักษแพันธุแพืชสมุนไพรที่มีประโยชนแในดานสุขภาพสัตวแ 
 4.2 เพ่ือเป็นแหลงศึกษาใหความรูเรื่องประโยชนแ และการใชพืชสมุนไพรในดานสุขภาพสัตวแ 
 4.3 เพ่ือเป็นแหลงวัตถุดิบในการผลิตเภสัชภัณฑแที่ใชในสัตวแจากสมุนไพรชนิดตางๆ  
 
5. สถานที่ด าเนินงาน 
  คณะสัตวแพทยศาสตรแ 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินโครงการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาโครงการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ     
 

              

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ         
 

      

3. สรุปโครงการ                   
 

  
 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 

7.1 การรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีการใชในสัตวแมาจัดเป็นสวนสมุนไพร 
ผลด าเนินงาน มีโรงเรือนชั่วคราวส าหรับเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร 

7.2 จัดท าสื่อใหความรู  
ผลด าเนินงาน มีสื่อเพ่ือใหความรูและเป็นแหลงศึกษาชนิดของสมุนไพรส าหรับนักศึกษาและ

 ผูมาใชบริการ ณโรงพยาบาลสัตวแ 
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 7.3 เป็นแหลงวัตถุดิบส าหรับผูสนใจน าสมุนไปใชประโยชนแ 
 ผลด าเนินงาน มีการน าไปพัฒนาผลิตภัณฑแสมุนไพรส าหรับสัตวแ และมีการน าไปใชจริง มี
การเก็บขอมูลผลการใชเป็นกรณีศึกษาน าเสนอในเวทีน าเสนองานวิจัย (การใชกะเม็งในสุนัขที่เป็น
กอนเนื้องอกในระบบสืบพันธุแ) 
 

  

  
 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
       8.1.1 จ านวนชนิดของสมุนไพร 15 ชนิด 
   8.1.2 จ านวนผลิตภัณฑแสมุนไพร 3 ชนิด 

 8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
        8.2.1 ความพึงพอใจของผูศึกษาสวนสมุนไพรมากกวา 80 %  

       8.2.2  มีการน าผลิตภณัฑแจากพืชสมุนไพรไปใชประโยชนแ 
 
9. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
   สมุนไพรหลายชนิดมีศักยภาพในการน ามาใชในสัตวแ ควรมีการการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือใหไดขอมูล
ที่ชัดเจน 
 
10. ผลการด าเนินงาน 
    บรรลุเปูาหมาย 
    ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ .................................... 
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11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
    มีการถายทอดองคแความรูสูชุมชน การน าเสนองานวิจัยจากการใชสมุนไพรจากโครงการฯ 
    เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) ............................... 
 
12. ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
  ...-........................................ 

 
ลงชื่อ....นายสิริศักดิ์ ชีชาง ......หัวหนาโครงการ 

(นายสิริศักดิ์ ชีชาง) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
1. โครงการ   ปลูก / รักษา / อนุรักษ์พืชในสวนสมุนไพร 
2.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาโครงการ     ผศ.ดร.ปราณี        รัตนานุพงศแ  
 ผูรวมโครงการ       ผศ.ดร.สารคาม      แกวทาสี  
                         นางพิทยา สืบ   
3. ลักษณะโครงการ  ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
   กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
4. วัตถุประสงคแของโครงการ  

4.1 เพ่ือใหสวนสมุนไพรมีพืชสมุนไพรประเภทลมลุกและไมยืนตน เชน ใบเงินใบทอง มะมวงเบา 
ชะมวง มะรุม มะมวงปุา มะมวงหาว สมอไทย สมอพิเภก ฟักขาว กฤษณา หมอน มะขามปูอม ปลาไหลเผือก 
พิมเสน การบูร หินฟูาแลบ บอระเพ็ด ดีปลีเชือก เพชรสังฆาต ขมิ้นชัน เสลดพังพอนตัวผู เสลดพังพอนตัวเมีย 
วานชักมดลูก ไพลเหลือง พิลังกาสา และจันทนแเทศ ขา เป็นตน 

4.2 เพ่ือเป็นแหลงเรียนรูชนิดตัวอยางของพืชสมุนไพรในสภาพแปลงปลูกจริง  
4.3 มีเรือนเพาะช ากลาสมุนไพรชนิดตางๆ 

  
5. สถานที่ด าเนินการ 
 สวนสมุนไพร เรือนเพาะช าพืชสมุนไพร และหองปฏิบัติการพืชสมุนไพร คณะเกษตรศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.ทุงใหญ  จ. นครศรีธรรมราช  
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
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7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 

8. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
    8.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  

8.1.1 มีตนสมุนไพรทั้งประเภทลมลุกและไมยืนตนเพ่ิมเติมไมนอยกวา 10 ชนิด ไดแก ชะมวง 
ตะไครหอม หญาปักกิ่ง มะรุม มะมวงหาว ฝักขาว มะขามปูอม มะตูมแขก ปลาไหลเผือก พญาไม จันทนแเทศ 
มะไฟตน สละอินโด ทับทิม เจตมูลเพลิงแดง พะยอม ไกฟูาพญาลอ 

8.1.2 เรือนเพาะช าพืชสมุนไพรมีกลาพืชสมุนไพรเพิ่มเติมไมนอยกวา 10 ชนิด ไดแก มะพราว 
บอระเพ็ด หินฟูาแลป แปฺะต าปึง ขมิ้นชัน ไพล มะมวงปุา หมากตน มะกรูด ตะขบเทศ ก าจัด ก าแพงเจ็ดชั้น 
กลวยมูสัง ขิง ยานาง มะละกอ มะรุม หวาหิน เสาวรส  

8.1.3 มีผลิตภัณฑแสมุนไพรไวจ าหนายไมนอยกวา 5 ชนิด  ไดแก วานชักมดลูกแคปซูล
บอระเพ็ดแคปซูล ตรีผลาแคปซูล ชะมวงแคปซูล มะรุมแคปซูล น้ าสมุนไพรชาใบหมอน ไวนแพิลังกาสา ไวนแ
มะขามปูอม ชารางจืด ชาใบหมอน ยาหมองไพลขาว ยาหมองเกษตร ยาหมองพญายอ พิมเสนน้ า น้ ามันไพล
เหลือง น้ ามันไพลขาว ครีมพญายอ ครีมขมิ้นชัน ครีมตะไครหอม 
8.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 ตนพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรมีการเจริญเติบโตที่ดี 
     - มีการตัดหญา/ตัดแตงตนสมุนไพรเป็นประจ าทุก 2 สัปดาหแ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.1. เสนอโครงการ 
    - จัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชงบประมาณ 

            

7.2. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
     -จัดหาชนิดพืชสมุนไพร 
     -เตรียมพื้นท่ีปลูก
สมุนไพรและซอมแซม
ระบบการใหน้ า 
     -ปลูกพืชสมุนไพรทั้ง
ประเภทลมลุกและยืนตน
จัดหาไวแลวในขอ 7.2 
     -บ ารุงดูแลรักษา ใหพืช
สมุนไพรในสวนสมุนไพร 
(ท้ังของเดิมและใหม) มีการ
เจริญเติบโตที่ดตีลอดฤดู
ปลูก 

            

7.3 สรุปผลโครงการ 
      -จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
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    - มีการใหน้ า/ใสปุยเป็นประจ าสม่ าเสมอ(โดยใหน้ าเมื่อฝนไมตก ดินแหง ใสปุยทุกๆเดือน) 
    - มีการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิมเติมอยูเป็นระยะๆตลอดทั้งปี 

               8.2.2. สวนสมุนไพรสามารถเป็นแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได 
      - สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาพืชศาสตรแ รายวิชาพืชสมุนไพรในปี
การศึกษา 2559 
      - สวนสมุนไพรเปิดใหเป็นสถานที่ นั่งพักผอน และมีทางเดินชมสวนสมุนไพรได มีปูายชื่อ
บอกชนิดของพืชสมุนไพร 
 
 9. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพ่ือน าไปสูการพัฒนาในปีถัดไป 

- การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคแของโครงการ  
 

10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย 
  ไมบรรลุ............................. 
 
11. การถายทอดองคแความรูสูชุมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูสูใหกับชุมชน (ระบุ) 

- รวมจัดนิทรรศการโครงการถายทอดความรูพืชสมุนไพรและการใชประโยชนแ ในงานทุง
ใหญวิชาการและสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2559 วันที่ 28-30 มกราคม 2559 

- รวมจัดนิทรรศการทั้งโปสเตอรแพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑแสมุนไพรในงานเปิดศูนยแประสานงาน
โครงการอนุรักษแฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
  เป็นศูนยแเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) 
 
12. ไดรับรางวัลประเภท 
 - ไมมี 
 

ลงชื่อ...นางปราณี  รัตนานุพงศแ... 
หัวหนาโครงการ 

(นางปราณี  รัตนานุพงศแ) 
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ต้นพืชสมุนไพรในโครงการ ปลูก / รักษา / อนุรักษ์พืชในสวนสมุนไพร 

 

  
พิมเสนต้น รางจืด 

  
ไพลม่วง มะรุม 
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โปร่งฟ้า ฟ้าทะลายโจร 

  
กระวาน บอระเพ็ด 

  
หญ้าปักกิ่ง หม่อน 
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พญายอ โสมไทย 

 

 

ฟักขาว  
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รายงานการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
1. โครงการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากพืชผักสมุนไพรเพื่อการจ าหน่าย 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยแชไมพร  เพ็งมาก 
 
3. ลักษณะโครงการ (ตรงตามกิจกรรมของโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
 
4. งบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้จริง 
 งบประมาณท่ีสนับสนุน  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
 งบประมาณท่ีใชจริง  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)  
 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1 เพ่ือส ารวจและศึกษาชนิดและคุณสมบัติของพืชผักสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลิตอาหาร 
วาง 
 5.2 เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑแอาหารวางจากพืชผักสมุนไพร 
 5.3 เพ่ือผลิตผลิตภัณฑแอาหารวางจากพืชผักสมุนไพรเชิงพาณิชยแ 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน) 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช
งบประมาณ 

            

    แผนปฎิบัติงานที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ             
2.  ส ารวจและศึกษาชนิดและคุณสมบัติของ
พืชผักสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลิตน้ าพริก 

            

คัดเลือกพืช 2 ชนิด คือ ลูกเดือย และกลวยน้ าวา             
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ระบุรายละเอียดของการด าเนินงานพรอมแสดงภาพประกอบ) 
 8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  8.1.1 ผลิตภัณฑแอาหารวางจากพืชสมุนไพรพ้ืนบาน 2 ชนิด 
   จากการทดลองท าผลิตภัณฑแจากพืชสมุนไพรพ้ืนบาน 2 ชนิด ไดแก กาละแมลูก
เดือย  และกลวยแผน  พบวาพืชพ้ืนบานทั้ง 2 ชนิด  สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑแอาหารวางได  แตกลวยแผน
มีลักษณะเหนียวติดมือเนื่องจากน้ าหวานที่อยูในเนื้อกลวยไดแทรกซึมออกมา  จึงไดแกไขดวยการเคลือบผิว
กลวยแผนดวยงาด าบดหยาบ  แตก็ไมเป็นที่ยอมรับของผูบริโภค  ซึ่งแตกตางจากกาละแมลูกเดือย  ซึ่งมี
ลักษณะที่เหนียวนุม  กลิ่นหอมของกะทิและน้ าตาลโตนด  และมีรสหวานออนๆ  ที่ส าคัญใหความรูสึกของ
อาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการ  ของทั้งลูกเดือยและน้ าตาลโตนด  จึงเป็นที่ยอมรับของผูบริโภคท่ัวไป  
 
 

 
ผลิตภัณฑแกาละแมลูกเดือย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑแกลวยแผน 

แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย 

3.  การทดลองกรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑแ
น้ าพริกพืชผักสมุนไพรอบแหง 

            

      ท าการทดลองกาละแมลูกเดือยและกลวย
แผน 

            

4. การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไป             
    ไดผลิตภัณฑแน้ าพริกที่ผูบริโภคยอมรับ 1 ชนิด 
คือกาละแมลูกเดือย 

            

5. การทดลองเก็บรักษาในภาชนะปิดสนิท             
    ไดผลิตภัณฑแกาละแมลูกเดือยที่สามารถเก็บ
รักษาได 1เดือน 

            

6. การทดลองวางจ าหนาย             
                 
7. จัดท ารายงานและสรุปผลโครงการ             
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  8.1.2 ผลิตภัณฑแกาละแมลูกเดือยสามารถเก็บไวไดนานไมต่ ากวา 2 สัปดาหแ 
   จากการทดลองเก็บผลิตภัณฑแทั้ ง 2 ชนิด    ไว ในภาชนะบรรจุที่ เป็นซอง
อลูมิเนียมฟรอยดแลามิแนท  พบวาผลิตภัณฑแสามารถเก็บไวไดนานไมต่ ากวา 1 เดือน   
  8.1.3 ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑแกาละแมลูกเดือยไมนอยกวารอยละ 50 
   จากการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคทั่วไป จ านวน 50 คน  พบวาผูบริโภคให
การยอมรับผลิตภัณฑแกาละแมลูกเดือยในระดับชอบมากที่สุด 82.51 เปอรแเซ็นตแ  สวนผลิตภัณฑแกลวยน้ าวา
แผนในระดับชอบ 69.41 เปอรแเซ็นตแ 
  

8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 พืชสมุนไพรพื้นบานภาคใตที่มีศักยภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแอาหารวาง 
  จากการส ารวจพืชสมุนไพรพ้ืนบานภาคใต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่มีการวางจ าหนาย
ทั่วไป  พบวามีผักหลากหลายชนิด  บางชนิดจะมีเฉพาะฤดูกาลแตบางชนิดสามารถปลูกไดตลอดปี  ท าการ
คัดเลือกพืชพ้ืนบาน 2 ชนิด ที่มีตลอดปี  และมีอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย  ซึ่งใชท าผลิตภัณฑแตาง ๆ กัน  
ดังตอไปนี้ 

1.)  ลูกเดือย  สามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารไดหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารเสริมสุขภาพ  
และยังจัดอยูในกลุมอาหารเป็นยา (Neutraceutical)  เนื่องจากมีสรรพคุณในการรักษาโรค  (Huang  et.  
al.,  2005)  โดยที่ลูกเดือยมีสารส าคัญที่มีประโยชนแตอรางกาย  คือ  สารโคอิกโซล  (Coixol)  ซึ่งมีฤทธิ์ 
คลายการเกร็งตัวของกลามเนื้อ  ปูองกันการชักกระตุก  ลดความดันโลหิต  ลดน้ าตาลในเลือด  (จิตราภรณแ  
สอนราช  และคณะ,  มปป.)  และยังมีสารประกอบที่ชื่อวา  โคอิกซีโนไลดแ (coixenolide)  ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเนื้องอก  (antineoplastic  หรือ  antitumor)  และปูองกันการเกิดโรคมะเร็ง  (จรัสพรรณ  
ตันหยง,  2544.  อางในจิราภรณแ  ชัยสิริเจริญกุล,  2552)  นอกจากนี้ยังมีสารประกอบในกลุมของโพลีฟี
นอลิก (polyphenolic)  ที่มีฤทธิ์เป็นสารตานอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย  การเกิด
ออกซิเดชันที่อวัยวะตาง ๆ  และปูองกันการเริ่มตนของการเกิดเนื้องอกเนื่องจากกระบวนการออกซิเดชัน 
(Kuo และคณะ,   
2002)  นอกจากคุณสมบัติตานการเกิดออกซิเดชันแลว   ลูกเดือยยั งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก  
(prebiotic)  ซึ่งสามารถท าใหมีปริมาณกรดไขมันสายสั้นเพิ่มขึ้นในล าไส  (Chiang  และคณะ,  2000)  ชวย
ลดการสะสมไขมันในตับ  ปูองกันการติดเชื้อไวรัส  ลดอาการภูมิแพ  ลดการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตัน  ลด
การเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว  ลดการเกิดโรคกระดูกพรุน (Chang  and  others,  ๒๐๐๓;  Chun  and  
others,  2004;  Yu  and  others,  2011)  และเป็นธัญพืชที่มีคุณคาทางอาหารสูง  เพราะลูกเดือยมี
โปรตีน 13.84  เปอรแเซ็นตแ  คารแโบไฮเดรต  70.65  เปอรแเซ็นตแ  ใยอาหาร  0.23 เปอรแเซ็นตแ  ไขมัน  
5.03  เปอรแเซ็นตแ  นอกจากนี้ยังมีแรธาตุตางๆ อีกมากมาย  โดยเฉพาะฟอสฟอรัสจะมีอยูในปริมาณสูง  ซึ่ง
ชวยบ ารุงกระดูก  วิตามินเอ  ลูกเดือย ชวยบ ารุงสายตา  วิตามินบีหนึ่ง  มีมากกวาขาวกลอง  ชวยแกโรค
เหน็บชา  ส าหรับกรดอะมิโนในลูกเดือยจะมีมากกวาความตองการตามที่มาตรฐานขององคแการอนามัยโลก
ก าหนด  ยกเวนเมทไธโอนีนและไลซีน  โดยมีกรดกลูตามิกในปริมาณมาก  รองลงมาคือ  ลูซีน  อลานีน  โป
รลีน  วาลีน  ฟินิลอลานีน  ไอโซลูซีน  และอารแจินีน  ตามล าดับ  สวนกรดไขมันจ าเป็นชนิดอ่ิมตัว  ไดแก  
กรดโอเลอิค  และกรดลิโนเลอิก  รวมแลวถึง  84 เปอรแเซ็นตแ  และเป็นกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว  ไดแก  ปาลแ
มิติก  สเตียริก  เพียง 16  เปอรแเซ็นตแ  เทานั้น  (วราภรณแ  จินดารัตนแ.  2557)  จึงนับวาลูกเดือยเป็นธัญพืช
ที่มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงกวาธัญพืชทั่วไปจึงเหมาะที่จะน ามาท าเป็นผลิตภัณฑแอาหารเพ่ือบ ารุงสุขภาพ 
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2.)  กล้วยน้ าว้า  กลวยน้ าวามีชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน  เชน  กลวยน้ าวาเหลือง  กลวยใต  หรือ กลวยออง  เป็น
กลวยพันธุแหนึ่ง  ซึ่งพัฒนามาจากลูกผสมระหวางกลวยปุากับกลวยตานี  บริโภคกันอยางแพรหลาย  ปลูกงาย  
รสชาติดี  แบงออกเป็น 3 ชนิด  ตามสีของเนื้อ  คือ  น้ าวาแดง  น้ าวาขาว  และน้ าวาเหลือง  นิยม
รับประทานทั้งผลสด  ตม  ปิ้ง  และน ามาประกอบอาหาร  นอกจากนี้ยังมีกลวยน้ าวาด า  ซึ่งเปลือกมีสีครั่ง
ปนด า  แตเนื้อมีสีขาว  รสชาติอรอยคลายกลวยน้ าวาขาว  เมื่อเทียบกับกลวยหอมและกลวยไข กลวยน้ าวา
จะใหพลังงานมากทีสุ่ด  กลวยน้ าวาหามและสุกมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง  ชวยสรางเม็ดเลือดแดง ปูองกันโรค
โลหิตจาง  มีแคลเซียม  ฟอสฟอรัส  และวิตามินซีชวย  
 

กลวยน้ าวา 
 
บ ารุงกระดูก  ฟัน  และเหงือกใหแข็งแรง ชวยใหผิวพรรณดี  มีเบตาแคโรทีน  ไนอาซีนและใยอาหาร  ชวยให
ระบบขับถายคลองขึ้น  กินกลวยน้ าวาสุก จะชวยระบายทองและสามารถรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันในเด็ก
เล็กได  ชวยลดอาการเจ็บคอ  เจ็บหนาอกที่มีอาการไอแหงรวมดวย  โดยกินวันละ 4-6 ลูก  กลวยน้ าวาดิบ
และหามมีสารแทนนิน  เพคติน  มีฤทธิ์ฝาดสมาน รักษาอาการทองเสียที่ไมรุนแรงได  โดยกินครั้งละครึ่งผล 
หรือ 1 ผล  อาการทองเสียจะทุเลาลง นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยยังพบวา มีผลในการรักษาโรคกระเพาะ
ไดอีกดวย 
 
  8.2.2 ไดผลิตภัณฑแกาละแมลูกเดือยเพ่ือสุขภาพ 
 
   ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์กาละแมลูกเดือย 
 ส่วนผสม 
   ลูกเดือย   28.87  เปอรแเซ็นตแ 
   น้ าตาลโตนด  14.29  เปอรแเซ็นตแ 
   มะพราวขูด  57.14  เปอรแเซ็นตแ 

 

 1. ลางลูกเดือยใหสะอาด  แชน้ าไว 1 คืน 
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 2. คั้นมะพราวใหไดน้ ากะทิ  500 กรัม  
แลวตมลูกเดือยกับกะทิจนเปื่อยยุย 
 

 

 
 

 3. บดลูกเดือยที่ตมแลวใหละเอียด 
 

 

 
 
 4.  ละลายน้ าตาลโตนดดวยน้ า 1/2 ถวย
ตวง  ผสมลงในลูกเดือยบด  กวนใหเขากัน 
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 5. กวนกาละแมลูกเดือยดวยไฟปานกลาง
คอนขางออน  จนเหนียวปั้นได 

 
 

 6. ผลิตภัณฑแกาละแมลูกเดือย 

 
 
 

 
9.  สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ  เพื่อน าไปสูการพัฒนาในปีถัดไป 
 9.1  ควรมีการตรวจวิเคราะหแสารส าคัญในผลิตภัณฑแ  เพ่ือน าไปใชเป็นขอมูลส าหรับการพัฒนา
บรรจุภัณฑแ 

 
ลงชื่อ.....ผศ.ชไมพร  เพ็งมาก..... 

หัวหนาโครงการ 
(ผศ.ชไมพร  เพ็งมาก) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการ ศึกษาชีววิทยาของผักน้ าและการอนุรักษ์พันธุกรรม 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  ผศ.ประกอบ  ศรีจันทรแ 
 ผู้ร่วมโครงการ ผศ.อมรพันธแ  แกวศรีนวล 
   นางสาวเปรมจิต  รองสวัสดิ์ 
   นางสาวสุขใจ  พรหมมาศ 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่...........  .............................................................................................. .... 
 กิจกรรมที ่...........  ..................................................................................................  
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 ศึกษาทดลองขยายพันธุแโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4.2 จัดประชุมเสวนา เรื่องความส าคัญ ประโยชนแและการจัดการเพ่ืออนุรักษแพันธุกรรมพันธุแผักน้ า 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 
   7.1 ศึกษาชนิด การแพรกระจายและลักษณะทางพฤกษศาสตรแของพืชผักน้ า  
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      ก าหนดสถานีศึกษา 5 สถานี ไดแก บริเวณตนน้ า บริเวณระหวางกลางน้ ากับตนน้ า บริเวณกลางน้ า  
บริเวณระหวางกลางน้ ากับปลายน้ า  และบริเวณปลายน้ า  แตละสถานีก าหนดระยะทางศึกษาประมาณ 
300 เมตร 
         7.1.1 ส ารวจพื้นที่จากจุดตั้งตนขึ้นทางตอนเหนือสถานีเก็บตัวอยาง 150 เมตรและลงทางดานใต
สถานี         150 เมตร  
         7.1.2 ศึกษาและจ าแนกชนิดของพืชผักน้ าที่พบ โดยจ าแนกสกุลและชนิดตามแนวทางของ (สุชาดา, 
2530) 
         7.1.3 ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรแของพืชผักน้ าที่ส ารวจพบจากแหลงน้ าตางๆทุกชนิด 
         7.1.4 บันทึกขอมูลและลักษณะทางพฤกษศาสตรแของพืชผักน้ าแตละชนิด โดยมีชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตรแ และชื่อวงศแ พรอมทั้งบรรยายลักษณะของพืชผักน้ า 
         7.1.5 ศึกษาสภาพแวดลอมตางๆที่เก่ียวของกับการเจริญของพืชผักน้ า ตลอดถึงลักษณะการ
แพรกระจายตามสภาพแวดลอมตางๆ 
   7.2  ศึกษาปัจจัยทางกายภาพของน้ า 
         7.2.1 อุณหภูมิของน้ า ใชเทอรแโมมิเตอรแวัดที่ความลึก 10 เซนติเมตรโดยใชมือจับสวนปลายดานบน
ใหกะเปาะแชอยูในน้ าไว 3-5 นาที บันทึกผลขณะที่เทอรแโมมิเตอรแอยูในน้ า 
         7.2.2 ความเป็นกรด-ดาง ใชสวนปลายอิเล็กโตรดของเครื่องวัดพีเอชจุมลงไปในน้ าไว 3-5 นาที 
บันทึกผลขณะที่สวนของปลายอิเล็กโตรดจุมอยูในน้ า 
         7.2.3 ปริมาณของแข็งละลายน้ า ใชสวนของปลายอิเล็กโตรดของเครื่องวัดปริมาณของแข็งละลายน้ า 
จุมลงไปในน้ าไว 3-5 นาที บันทึกผลขณะที่สวนของปลายอิเล็กโตรดจุมอยูในน้ า 
         7.2.4 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าใชสวนปลายอิเล็กโตรดของเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ า
ของอิเล็กโตรดจุมลงไปในน้ าไว 3-5 นาที บันทึกผลขณะที่สวนของปลายอิเล็กโตรดจุมอยูในน้ า 
         7.2.5 ความเร็วของกระแสน้ า โดยใชตลับเมตรวัดระยะทางในน้ า 10 เมตร ปลอยผลแอปเปิ้ลใหลอย
ตามระยะทางที่ก าหนด จับเวลาจากจุดเริ่มตนไปจนถึงจุดสุดทาย จ านวน 3 ซ้ า บันทึกผลแลวหาคาเฉลี่ย       
   7.3  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการอนุบาลในโรงเรือน 
         พิจารณาเลือกผักน้ าส าหรับศึกษาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ิมปริมาณคืนสูธรรมชาติ 3 ชนิด ไดแก 
ผักหนาม (Lasiaspinosa (L.) Thwaites) ซึ่งเป็นผักที่ด ารงชีวิตอยูในเขตเชื่อมตอระหวางบนบกกับในน้ า ผัก
ริ้น (Monochoriavaginalis) เป็นผักท่ีเจริญไดดีในน้ าและสามารถด ารงชีวิตอยูใตน้ าได โดยเฉพาะในบริเวณ
ที่มีโคลนตม และแพงพวยน้ า (Ludwigiaadscendens) ซึ่งเป็นผักที่มีล าตนเจริญเติบโตทอดยาวไปบริเวณผิว
น้ า วางเลี้ยงชิ้นสวนผักน้ าท้ัง 3 ชนิดบนอาหารสูตรตางๆ ดังนี้ 
  1. อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ที่มีระดับความเขมขนดังนี้ 0, 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
รวมกับ NAA ที่ระดับความเขมขน 0, 0.5, และ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
  2. อาหารเหลวสูตร MS ที่เติม BA ที่มีระดับความเขมขนดังนี้ 0, 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
รวมกับ NAA ที่ระดับความเขมขน 0, 0.5, และ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
  3. อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม NAA ที่ระดับความเขมขนดังนี้ 0, 0.5, และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร   
  จากนั้นน าไปอนุบาลและเพาะเลี้ยงในโรงเรือนเป็นเวลา 60 วัน และน าไปปลูกในล าคลองท้ัง 3 เพื่อ
ประโยชนแทั้งในเชิงนิเวศวิทยาและเพ่ือการบริโภคของชุมชนตอไป 
   7.4  การประชุมเสวนาเรื่องความส าคัญ ประโยชนแและการจัดการเพื่ออนุรักษแพันธุกรรมพืช 
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 จัดประชุมเสวนาโดยก าหนดเปูาหมายไปที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ทั้ง  20 ชุมชน ที่ล า
คลองทั้ง 3 สายไหลผาน สถาบันการศึกษาในชุมชนและนอกชุมชน ตลอดถึงชุมชนภายนอกท่ีสนใจรวม
ทั้งหมด 132 คน ผูน าเสวนา (ผศ.ประกอบ ศรีจันทรแ) หัวหนาโครงการ ไดน าเสนอผลการด าเนินโครงการ
ศึกษาชีววิทยาผักน้ าและการอนุรักษแพันธุกรรม ระยะที่  1-3 ใหผูเขารวมเสาวนาไดรูจักชนิดของพืชผักน้ าที่มี
อยูในล าคลองทั้ง 3 ประโยชนแดานการน ามาใชบริโภคและความส าคัญเชิงนิเวศวิทยาเพ่ือการใชประโยชนแ
อยางยังยืนจากล าน้ า จากนั้นใหผูรวมเสาวนาไดน าเสนอเกี่ยวกับพืชผักน้ าที่รูจัก การน ามาใชประโยชนแและ
คุณคาของผักน้ าในแงมุมตางๆ และมีการตามค าถามของผูรวมเสาวนาที่มีการชักถามอยูเป็นระยะ จนผูรวม
เสวนาน าเสนอครบทุกคน และชวงสุดทายของการเสวนามีการสอบถามความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ 
    7.5  การปลูกผักน้ าคืนสูธรรมชาติ 

การน าผักน้ า 3 ชนิด ไดแก ผักริ้น ผักหนาม และผักแพงพวยน้ า ปลูกคืนสูแหลงน้ าธรรมชาติโดย
ก าหนดปลูกในพ้ืนที่ทางชุมชนผูเกี่ยวของและใชประโยชนแจากล าคลองเป็นผูก าหนดล าคลอง  คลองละ
ประมาณ  600 ตน  (ชนิดละ 200 ตน) โดยเริ่มปลูกในระหวางเดือนพฤศจิกายน  2558 ถึง กรกฎาคม 
2559 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐแ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คูมือการใช 
 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 หาพันธุแผักน้ าชนิดตางๆ ในล าน้ าอยางนอย 10 ชนิด 
8.1.2 สามารถขยายพันธุแผักน้ าในแหลงน้ าตามบริเวณท่ีเหมาะสมทั้ง 3 ล าน้ า 
8.1.3 ชุมชนตางๆ รูจักพันธุแผักน้ า รูวิธีการน ามาใชประโยชนแและวิธีการในการรวมอนุรักษแ

พันธุกรรม อยางนอย 6 ชุมชน 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 พบชนิดพันธุแผักน้ าในล าน้ าและพันธุแผักน้ าที่ชุมชนนิยมน ามาใชในการบริโภค 
8.2.2 พบปัจจัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญและการแพรกระจายของผักน้ า 
8.2.3 ชุมชนรูจักชนิดพันธุแผักน้ าและเห็นความส าคัญในเชิงนิเวศวิทยา รวมถึงประโยชนแในดาน
บริโภค 
8.2.4 เพ่ิมปริมาณผักน้ าในแหลงน้ าธรรมชาติใหมีปริมาณมากขึ้น 
8.2.5 สามารถรวมมือกับชุมชนในการก าหนดแนวทางในการอนุรักษแพันธุกรรมผักน้ า เพ่ือการใช

ประโยชนแอยางยั่งยืน 
 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
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    ชุมชนรูจักชนิดพันธุแผักน้ าและเห็นความส าคัญในเชิงนิเวศวิทยา รวมถึงประโยชนแในดานบริโภคผักน้ า และ
สามารถอนุรักษแพันธุกรรมพันธุแผักน้ าบางชนิดใหคงอยูคูระบบนิเวศตอไป ผักน้ าบางชนิดสามารถชวยรักษา
สภาพทางนิเวศวิทยาและอนุรักษแความหลากหลายของสัตวแน้ าเอาไว 
 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน (ระบุ) การประชุมเสวนาโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
     ไมมี 

ลงชื่อ.....ผศ.ประกอบ  ศรีจันทรแ..... 
หัวหนาโครงการ 

(ผศ.ประกอบ  ศรีจันทรแ) 
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รายงานการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ าพริกจากผักพื้นบ้านสมุนไพร 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1 ผศ.สวุรรณี    โภชากรณแ หัวหนาโครงการ 
2.2 นายสิทธิชัย  นวลเศรษฐ ผูรวมโครงการ 
2.3  อ.สุภาพร     ไชยรัตนแ  ผูรวมโครงการ 
2.4  น.ส.สภุาพร   ขุนทอง  ผูรวมโครงการ 
2.5  น.ส.กัญญา   ผันแปรจิตตแ ผูรวมโครงการ 
2.6  นักศึกษาสาขาการตลาดและสาขาการจัดการ 

 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
     (     ) กิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
     (     ) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
     (     )   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
     ( )    กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
     (     )   กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยแขอมูลพันธุกรรมพืช 
     (     )   กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 
     (     )   กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
     (     )   กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
 
4.  งบประมาณสนับสนุน 
 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 
2559  เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)  และใชไปทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 49,400 บาท 
(หาหมื่นบาทถวน)   
 
 
 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือใหบริการค าแนะน าปรึกษาดานการบริหารจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑแ ปรับปรุงและ  
พัฒนา ผลิตภัณฑแและบรรจุภัณฑแแกผูผลิต ผลิตภัณฑแน้ าพริกจากผักพ้ืนบานสมุนไพร 
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5.2  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑแน้ าพริกจากผักพ้ืนบานสมุนไพรอยางครบวงจร โดยการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑแ การออกแบบบรรจุภัณฑแและตราสัญลักษณแ และการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑแ 
  5.3  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานการพัฒนาผลิตภัณฑแและบรรจุภัณฑแแก ผูผลิตผักแผนสมุนไพร 
  5.4  ไดรูปแบบของผลิตภัณฑแและบรรจุภัณฑแของผลิตภัณฑแน้ าพริกจากผักพ้ืนบานสมุนไพรที่สนอง
ความตองการของตลาดและผูบริโภค 
 
6. สถานที่ด าเนินโครงการ  

กลุมเครื่องแกงบานหนองตาม อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7.วัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ  
 ด าเนินโครงการในระหวางวันที่  27 – 28  มิถุนายน  2559   
 
8. ระยะเวลาและแผนการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2559 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1. สารมารถพัฒนาบรรจุภัณฑแและตราสินคาใหกับผลิตภัณฑแน้ าพริกเครื่องแกงจากผักพ้ืนบาน
สมุนไพรพื้นบานภาคใต  
 2. ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑแน้ าพริกเครื่องแกงไมนอยกวารอยละ 50 
 3.  มีผูเขารับการถายทอดองคแความรู  30  คน  
 
 8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. ผักสมุนไพรพื้นบานภาคใตที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑแน้ าพริกเครื่องแกงสมุนไพร 
 2. ไดมีการพัฒนาบรรจุภัณฑแ และการสรางตราสัญลักษณแผลิตภัณฑแ  
 3.  ไดรูปแบบของผลิตภัณฑแและบรรจุภัณฑแของผลิตภัณฑแน้ าพริกเครื่องแกงจากผักพ้ืนบาน
สมุนไพรที่สนองความตองการของตลาดและผูบริโภค  
 4.  นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดน าความรูจากการเรียนมาใชในการออกแบบบรรจุภัณฑแของ
โครงการและไดน าความรูรวมถึงประสบการณแที่ไดจากโครงการน าไปประยุกตแใชในการเรียนหรือเป็น
กรณีศึกษาตอไป 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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. จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช
งบประมาณ 

            

2.  ออกแบบตราสินคา ของผลิตภัณฑแ             
3.  ออกแบบบรรจุภัณฑแ และทดลองการบรรจุ
สินคา 

            

7. จัดท ารายงานและสรุปผลโครงการ             
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9.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

โดยลักษณะในการด าเนินกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  กิจกรรมการบรรยายใหความรูใหกับผูผลิตน้ าพริกเครื่องแกง ดานการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลิตภัณฑแ และความรูเรื่องพัฒนาการตลาด เป็นลักษณะ การบรรยาย  การใหค าปรึกษา และ
แลกเปลี่ยนแนวคิด 

2. กิจกรรมการระดมความคิด เรื่องการ สรางตราสินคา และการสรางบรรจุภัณฑแของสินคา เป็น
ลักษณะ การใหค าปรึกษา ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู และแนวคิดระหวางสมาชิกภายใน
กลุมกับวิทยากรผูใหความรู 

3. กิจกรรมการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑแใหผูผลิต โดยน าแนวคิดการสรางบรรจุภัณฑแที่ได
จากการระดมความคิด มาท าเป็นบรรจุภัณฑแและตราสินคาใหกับผูผลิต 

4. กิจกรรม การตรวจเยี่ยมและติดตามความกาวหนา โดยลงพ้ืนที่ไปยังกลุมผูผลิตน้ าพริก
เครื่องแกง เพ่ือตรวจเยี่ยมกลุม และรับฟัง ปัญหาและอุปสรรค ในการจ าหนายผลิตภัณฑแ จาก
กลุม และใหค าปรึกษากลุมในการแกไขปัญหา  

 
10.   สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 

ผูบริโภครวมถึงนักศึกษาที่เขารวมโครงการรูจักคุณคาของผักสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ิมมากขึ้น และเกิด
การยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแและบรรจุภัณฑแของน้ าพริกเครื่องแกงที่ใชพืชผักสมุนไพรพ้ืนบานเป็น
สวนประกอบ  ท าใหผักสมุนไพรพ้ืนบานภาคใตมีศักยภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผักพ้ืนบาน ทั้งนี้
เพราะในสวนผสมของน้ าพริกแกง จะมีผลประโยชนแกับรางกายเป็นอยางมาก เนื่องจากมีสวนผสมที่เป็น
สมุนไพรที่มีประโยชนแกับรางกายหลากหลายชนิด  

อยางเชนพริกขี้หนู ไมเพียงแคใหความเผ็ดอยางแคอยางเดียวแต พริกยังชวยเพ่ิมสารแหงความสุข 
"เอ็นโดร ฟิน" ใหผูที่ชอบกินเผ็ด พริกยังบรรเทาอาการเจ็บปวด บรรเทาอาการไขหวัด ลดน้ ามูก ขณะเดียวกัน
ยังชวยละลายเสมหะที่เหนียวขนใหจางลง ชวยใหขับเสมหะออกมาไดงาย ส าหรับผูปุวยหอบหืด กินพริกแลว
จะดีมาก เพราะจะชวยท าใหหลอดลมขยายตัวไดดี ไมหดเกร็ง ดังนั้นคนที่เป็นหอบหืด ภูมิแพ  นอกจากนี้
ประโยชนแของพริกยังลดปริมาณคอเรสเตอรอลไดดวย ชวยตานอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคมะเร็ง  นอกจากนี้พืชผักสมุนไพรพ้ืนบานอ่ืน ๆ  ที่ใสในน้ าพริกเครื่องแกง เชน ขา ตะไคร ใบมะกรูด 
กระชาย หอม กระเทียม กระชาย ขมิ้น  พริกไทยสด สมุนไพรแตละชนิด จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเรื่อง 
กลิ่น รส ความส าคัญของสมุนไพร อีกประการหนึ่งชวยเพ่ิม ความหอมของอาหาร ชวยกระตุน  ความอยาก
อาหารเมื่อไดกลิ่น เพ่ิมความอรอยของอาหารจานนั้นๆ ท าใหมีรสชาติตางๆ กันในจาน เมื่อรวมอยูในจาน
เดียวกัน  

นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาบรรจุภัณฑแ ใหกับผลิตภัณฑแน้ าพริกเครื่องแกงจากผักพ้ืนบานสมุนไพร 
เป็นการเผยแพรประชาสัมพันธแใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑแน้ าพริกเครื่องแกง มากยิ่งขึ้น รวมถึงท าใหนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการไดน าความรูที่จากการเรียนในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑแ สามารถน ามาประยุกตแใชใหเกิด
ประโยชนแ และสามารถน าประสบการณแจากการเขารวมโครงการน าไปประยุกตแใชในการเรียนหรือเป็น
กรณีศึกษาในการออกแบบบรรจุภัณฑแตอไป   
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กิจกรรมที่ 1 การบรรยายใหความรูใหกับผูผลิตน้ าพริกเครื่องแกง 
โดยการใหความรู จากอาจารยแประจ าสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ เกี่ยวกับประเด็น  

1.การตลาดสมัยใหม  2.การพัฒนาตราสินคา  และบรรจุภัณฑแ  3) การตลาดออนไลนแ  ใหกับผูประกอบการ  
โดยมีการน านักศึกษาเขารวมโครงการ เพ่ือเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการตรา
สินคา 

  

  
ภาพประกอบที่ 3 แสดงการบรรยายใหความรูผูประกอบการ OTOP 

 
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะหแลักษณะตราสินคา และบรรจุภัณฑแ 

 โดยวิทยากรผูใหความรูไดรวมกับผูประกอบการ วิเคราะหแลักษณะตราสินคา และบรรจุภัณฑแ 
ปัจจุบันของผูประกอบการ  เพ่ือเสนอแนะขอควรปรับปรุงในการพัฒนาตราสินคา  และบรรจุภัณฑแใหถูกตอง
และครบถวน 

 
 

แบบเกา แบบใหม 
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ภาพประกอบที่ 4 แสดงการวิเคราะหแตราสินคา และบรรจุภัณฑแ 
 

กิจกรรมที่ 3 การสรางตราสินคา และบรรจุภัณฑแน้ าพริกเครื่องแกง 
 โดยการออกแบบ และสรางตราสินคา และบรรจุภัณฑแ ที่ถูกตอง โดยผูประกอบการมีสวนรวมในการ

พิจารณา ถึงการออกแบบ และสรางตราสินคา และบรรจุภัณฑแ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ได  

 
ภาพประกอบที่ 5 แสดงตราสินคาน้ าพริกเครื่องแกง 
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กิจกรรมที่ 4 การขยายชองทางการตลาด 
 โดยการขยายชองทางการตลาดผานทางอินเตอรแเน็ต  โดยการใชเฟสบุ฿ค “เครื่องแกงบานหนอง

ตาม”  เพ่ือรับค าสั่งซื้อ  จากลูกคาเพ่ิมเติม 
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กิจกรรมที่ 5 การตรวจเยี่ยมและติดตามความกาวหนา โดยลงพ้ืนที่ไปยังกลุมผูผลิตน้ าพริก
เครื่องแกง เพ่ือตรวจเยี่ยมกลุม 
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การน าไปใช้ 
การน าไปใช้เชิงพาณิชย์ 
จากการที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ ใหบริการวิชาการในครั้งนี้  ท าใหผูผลิตน้ าพริกเครื่องแกง ตรา

บานหนองตาม จากกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบานหนองตาม ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช  
ไดพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑแใหม  สามารถสรางมูลคาเพ่ิม  และสรางภาพลักษณแที่ดีใหกับน้ าพริก
เครื่องแกง ตราบานวัดใหมไดมากขึ้น  อันจะน าไปสู  การขยายตลาด และสามารถเพ่ิมรายไดใหกับ
ผูประกอบการไดมากยิ่งขึ้น 

 
บรรจุภัณฑแเดิม 

 
 

บรรจุภัณฑแใหม 
ภาพประกอบ แสดงบรรจุภัณฑแเดิมและบรรจุภัณฑแใหม ของน้ าพริกเครื่องแกง 
 
การน าไปใช้เชิงสาธารณะ 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการใหความรู และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาน้ าพริกเครื่องแกง ในพ้ืนที่
อ าเภอนาบอนตอไป  

 
การน าไปใช้เชิงนโยบาย 

 จากการด าเนินโครงการฯ ท าใหผูด าเนินโครงการ รับทราบถึงปัญหาทางการตลาด และปัญหาอ่ืน ๆ 
ของผูประกอบการผลิตภัณฑแ OTOP เพ่ิมมากขึ้น  ท าใหคณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งเป็นสถานศึกษาให
ความรูทางดานบริหารธุรกิจ  สามารถสามารถน าปัญหาที่ไดรับ น าไปเสนอแนวทางการเขียนขอเสนอ
โครงการในการใหบริการทางวิชาการในปีถัดไป  หรือการก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับ
คณะฯ ตอไปไดอยางถูกตอง  

ลงชื่อ.....ผูชวยศาสตราจารยแสุวรรณี  โภชากรณแ..... 
หัวหนาโครงการ 

(ผูชวยศาสตราจารยแสุวรรณี  โภชากรณแ) 
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รายงานการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หนวยงาน  คณะเกษตรศาสตรแ มทร. ศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
๑. โครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ใน มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

๒. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ๒.๑ นายจ าเลือง เหตุทอง    หัวหนาโครงการ 
 ๒.๒ นางทิวา  รักนิ่ม    ผูรวมโครงการ 
 ๒.๓ นายสมคิด อินทรแชวย   ผูรวมโครงการ 
 ๒.๔ นางธันยแนรียแ โมราศิลป   ผูรวมโครงการ 
 ๒.๕ นายอุทัย เลื่อนธรรม   ผูรวมโครงการ 
 ๒.๖ นักศึกษาสาขาพืชศาสตรแ    ผูรวมโครงการ 
 ๒.๗ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนแ   ผูรวมโครงการ 

๓. ลักษณะโครงการ  (ตรงตามกิจกรรมของโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 

๔.งบประมาณสนับสนุนและงบประมาณท่ีใชจริง 
งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ  จ่าย คงเหลือ 
๑. ค่าตอบแทน - - - 
๒. ค่าใช้สอย (ค่าจ้าง) 
   คาจางเหมาดูแลและจัดภูมิทัศนแสวนพฤกษศาสตรแ
กลวยไมภายในโรงเรือน 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 
 

รวม      ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - 
๓. ค่าวัสดุ 

   ค า พัน ธุแ ไ ม แ ละวั สดุ อ่ื น  ๆ  ( ง านจั ดภู มิ ทั ศนแ ส วน
พฤกษศาสตรแกลวยไมภายในโรงเรือน) 
 
   คาวัสดุอุปกรณแดูแลรักษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรแ
(งานตอเนื่อง) 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
 

   ๑๐,๐๐๐ 
 

 

รวม      ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - 
รวมทั้งหมด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - 
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๕. วัตถุประสงคแของโครงการ  

๕.๑ เพ่ือการศึกษาส ารวจและจัดสรางสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมใน มทร.ศรีวิชัย  
      วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) รวบรวมและปลูกกลวยไมลงแปลง ในรูปแบบสวนพฤกษศาสตรแ 
๕.๒ เพ่ือศึกษาลักษณะประจ าพันธุแและการปรับตัวและการเจริญในสภาพแวดลอมใหม 
๕.๓ เพ่ือเป็นแหลงเรียนรูของชุมชน การอนุรักษแพันธุกรรมพืช และครบรอบ ๘๐ ปี ไสใหญ 
๕.๔ เพ่ือศึกษารวบรวม ปลูกเพ่ิม และดูแลรักษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนใน 
 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) ใหเกิดความยั่งยืน (งานตอเนื่อง)  
๖. สถานที่ด าเนินการ 
๖.๑ สวนปุาหนาสาขาพืชศาสตรแและสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนแ  
๖.๒ โรงเรือนกลวยไมสาขาพืชศาสตรแ  

๗. วัน/เดือน/ป ีที่ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน) 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช
งบประมาณ 
จัดท าแผนปฏิบัติงาน(รองบประมาณ) 

            

๒. จัดซื้อวัสดุและจัดสรางงานตอเนื่องจากปี 
๒๕๕๘ 

   ผลการด าเนินงาน 
 - จัดซื้อวัสดุ (กิจกรรมการจัดสรางสวน

พฤกษศาสตรแ ในโรงเรือน และ วัสดุ
อุปกรณแดูแลรักษา ๑๔๐,๐๐๐ บาท)  

- ขออนุญาตจางเหมาดูแลและจัดภูมิทัศนแ 
(สวนพฤกษศาสตรแกลวยไมภายในโรงเรือน 
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

            

๓ . การส ารวจรวบรวมพันธุแ และศึกษา
ลักษณะประจ าพันธุแ 
การจัดนิทรรศการกลวยไมพระนามหรือนาม
พระราชทาน  

            

๔ . การปลูกและการดูแลรักษากลวยไม
บริเวณสวนปุา 
 - การปลูกเพ่ิม  (ทดแทนสวนที่ตาย) ไมมี 
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๙. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุรายละเอียดการด าเนินงานพรอมแสดงภาพประกอบ) 
 ๙.๑ ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
 ๑. ศึกษากลวยไมจ านวน ๑๒๐ ชนิด เขียนบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตรแ ไมนอยกวา ๕๐ ชนิด 
 ๒. รวบรวมและปลูกลงแปลงบริเวณสวนปุา จ านวน ๕๐ ชนิด ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ตน 
 ๓. งานกอสรางโครงสรางสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมภายในโรงเรือนแลวเสร็จตามปริมาณงานที่
ก าหนด คือ รอยละ ๑๐๐ ของปริมาณงานทั้งหมด    
 ๔. จ านวนผูสนใจเขาศึกษาพรรณไมและรวมสรางจิตส านึกการอนุรักษแ ๒๐๐ คนตอปี 
 ๙.๒ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
 ๑. มีฐานขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษแกลวยไม  
 ๒. แปลงรวบรวมพันธุแหรือสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมพรอมผังบริเวณสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมใน
โรงเรือนแสดงต าแหนงชนิดพันธุแ 
 ๓. เป็นแหลงศึกษาพรรณไมและแหลงเรียนรูของภาคใต 
 
ผลการด าเนินงานภาพประกอบการท ากิจกรรมพร้อมค าอธิบายประกอบ 
 การจัดสรางสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมใน มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) แบง
กิจกรรมออกเป็น ๓ สวน 
 - สวนพฤกษศาสตรแภายนอกโรงเรือน รวบรวมและปลูกกลวยไมลงแปลงบริเวณสวนปุา  
 - สวนพฤกษศาสตรแภายในโรงเรือน 
 - ดูแลรักษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไส
ใหญ) ใหเกิดความยั่งยืน (งานตอเนื่อง) 

 - การดูแลรักษา ด าเนินการไดอยางตอเนื่อง  
๕. ศึกษาการปรับตัว หรือการเจริญใน
สภาพแวดลอมใหม 
- ด าเนินการไดอยางตอเนื่อง โดย ผศ.ทิวา 

รักนิ่ม พบวาในชวงฤดูแลงตนกลวยไมตาย
เป็นจ านวนมาก แตกลวยไมหางชางที่
ปลอยบนตนไมสามารถมีชีวิตรอด  

            

๖. ดูแลรักษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรแ 
(งานตอเนื่อง) 
- ด าเนินการตลอดเนื่องจากมีวัสดุคงเหลือ 

และเป็นงาน        ตอเนื่อง โดย อ.จ าเลือง  
เหตุทอง นายอุทัย   เลื่อนธรรม และ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนแ มีการ
ซอมระบบใหน้ า และเลื่อนต าแหนงปั๊มน้ า
ใหลึกกวาระดับเดิมเนื่องจากดับน้ าลด 

            

๗. จัดท ารายงานและสรุปผลโครงการ 
- รายงานการด าเนินงานจ านวน 1 ฉบับ 
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ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการศึกษาพันธุแกลวยไมเพ่ิมเป็น ๑๒๐ ชนิดเกินเปูา ไดรับการศึกษารวบรวมพันธแทั้งกลวยไมปุาและ

กลวยไมลูกผสม จากนักศึกษาสาขาพืชศาสตรแ ภายใตการควบคุมดูแลของ ผศ. ทิวา  รักนิ่ม และเจาหนาที่ 
๒. มีการรวบรวมพันธุแกลวยไมได ๑๒๐ ชนิด แตไมปลูกลงแปลงบริเวณสวนปุา เนื่องจากมีการตายและ

สูญหายจ านวนมาก  
๓. มีการกอสรางโครงสรางสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมภายในโรงเรือนแลวเสร็จไมเป็นไปตามปริมาณงานที่

ก าหนด คือไดปริมาณงานรอยละ ๙๘ ไมเป็นไปตามแผน เนื่องจากมีปัญหาไมสามารถขนยายวัสดุที่ใชในการ
จัดภูมิทัศนแสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมได เนื่องมาจากถนนไปสูโรงเรือนไมสามารถใชการได เกิดจากการขน
ยายดินถมแปลงหญาเพ่ือสรางสนามกีฬาของวิทยาเขตฯ ทางโครงการไดท าบันทึกแจงปัญหาไป ในวันที่ 17 
มีนาคม 2559 และไดเริ่มเขาท างานไดในชวงปลายเดือนเมษายน ระยะเวลาสงผลโดยตรงกับแผนการ
ด าเนินโครงการ 

๔. มีจ านวนผูสนใจเขาศึกษาพรรณไมและรวมสรางจิตส านึกการอนุรักษแ ไมเป็นไปตามเปูา แตมีเพ่ิมขึ้น
จากนกัเรียนมัธยมที่มารวมกิจกรรมเยาวชนคนรักษแเกษตร และมีแนวโนมเพ่ิมมากในปีถัดไป 
 โครงการนี้เป็นโครงการตอเนื่อง ที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
ศึกษาและรวบรวมพันธุแกลวยไมภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) ทั้งพันธุแกลวยไมพ้ืนถิ่นและพันธุแที่
หายากที่น าเขามาปลูกใหมเพ่ือใชเป็นการเรียนรูของนักศึกษาและผูที่สนใจ เพ่ือการตกแตงภูมิทัศนแ เป็น
โครงการที่สามารถชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝึกทักษะนักศึกษาไดเป็นอยางดี   
 
สวนพฤกษศาสตร์ภายนอกโรงเรือน 
กิจกรรมศึกษาการปรับตัว การปลูกเพิ่มและการดูแลรักษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกเพ่ิมและการดูแลรักษา 
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สวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรือน 
 

  

 

กิจกรรมการจัดภมูิทัศน์  
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ดูแลรักษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ (งานต่อเนื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสูการพัฒนาในปีถัดไป 
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนแมบทที่วางไว ไมมีปัญหาและอุปสรรคแ (ยกเวนสภาพถนนทางเขา) 

ท าใหงานกอสรางโครงสรางสวนพฤกษศาสตรแกลวยไมภายในโรงเรือนแลวเสร็จรอยละ ๙๘ มีงานตกแตง
รายละเอียดที่ตองด าเนินการใหแลวเสร็จและเปิดใหเขาชมอยางเป็นทางการตอในชวงสิ้นปี  สวนสวน
พฤกษศาสตรแภายนอกโรงเรือนตองหยุดการปลูกเพ่ิมเนื่องจากผลกระทบจากภัยแลงและการสูญหาย และ
ดูแลรักษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรแ โรงเรียน (งานตอเนื่องโครงการเดิม) เป็นการตัดหญา ใสปุย ตัดแตง
ตนไมใหญ และการขยายพันธุแ นอกจากนี้โครงการดังกลาว เป็นทางเลือกหนึ่งในการสรางจิตส านึกในการ
อนุรักษแพันธุกรรมพืช ศึกษาและรวบรวมพันธุแกลวยไมภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) ทั้งพันธุแ
กลวยไมพ้ืนถิ่นและพันธุแที่หายากท่ีน าเขามาปลูกใหมเพ่ือใชเป็นการเรียนรูของนักศึกษาและผูที่สนใจ เพ่ือการ
ตกแตงภูมิทัศนแ เป็นโครงการที่สามารถชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝึกทักษะนักศึกษาไดเป็น
อยางดียิ่ง  

 
ลงชื่อ.....นายจ าเลือง  เหตุทอง..... 

หัวหนาโครงการ 
(นายจ าเลือง  เหตุทอง) 
๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

 

  

กิจกรรมดูแลรักษาให้ปุ๋ย ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และการขยายพันธุ์ 
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รายงานการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
๑. โครงการอนุรักษ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาโครงการ  ผูชวยศาสตราจารยแจรัญ  ไชยศร   
 ผูรวมโครงการนาย สมใจ  ชวยทุกขแ     
    นายช านาญ  ขวัญสกุล 
    ผูชวยศาสตราจารยแธรรมนูญ  งานวิสุทธิพันธแ 
    นายวันเชื้อ  มาพูล 
    นายทวี  รัตนบุรี 
    นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรแ 
 
๓. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
 กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
 

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1) เพ่ือรวบรวมพันธุแปาลแมพื้นบานภาคใตเป็นศูนยแเรียนรู 
 2) เพื่อซอมแซมโรงเรือนขยายพันธุแ  
 3) เพื่อเผยแพรองคแความรูเกี่ยวกับปาลแมพ้ืนบานภาคใต 
 4) เพื่อใหนักศึกษาไดฝึกการท างานและดูแลบ ารุงรักษาพันธุแปาลแม 
 
๕. สถานที่ด าเนินการ 

แผนกเรือนเพาะช าไมประดับ สาขาพืชศาสตรแ และบริเวณสวนปุาสาคู   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 109 หมูที่ 2 ต าบลถ้ าใหญ อ าเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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๖. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. ออกแบบศูนยแเรียนรูปาลแม
พ้ืนบาน 

            

2. ศึกษาวิธีขยายพันธุแ ปลูกลง
แปลง และดูแลรักษา 

            

3. จัดสิ่งกอสราง ทางเดินชม              
4. เผยแพรองคแความรูสูผูสนใจ             

 
๗. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลการด าเนินงาน 

 

ภาพที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่ใหเป็นพ้ืนที่ที่สามารถฝึกทักษะนักศึกษา 
 

 

ภาพที่ 2 พัฒนาพ้ืนที่ใหเป็นพ้ืนที่ที่สามารถฝึกทักษะนักศึกษา 
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ภาพที่ 3 แสดงการจัดตกแตงภายในศูนยแ ภาพที่ 4 แสดงการจัดตกแตงเสนทางเขาภายใน
ศูนยแ 

 

  
ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่กอนท าการถม ภาพที่ ๖ จัดตกแตงพ้ืนที่บริเวณรอบศูนยแ 

 
  

ภาพที่ ๗ แสดงการปลูกและดูแลรักษาพันธุแไม ภาพที่ ๘ แสดงพื้นที่หนาแปลงอนุรักษแ 
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ภาพที่ 9 ลักษณะเสนทางเดิน ภาพที่ 10 ลักษณะเสนทางเดินและสะพาน 
 
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
  1. มีปาลแมพ้ืนบานในศูนยแเรียนรู อยางนอย 200 ตน 

2. มีสะพานและทางเดินเพ่ิมขึ้น 20 เมตร 
  3. มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมและศึกษา 50 คน ตอปี 
  8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. มีฐานขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษแพันธุแปาลแมพ้ืนบานภาคใต 

- เอกสารเกี่ยวกับชนิดของพันธุแปาลแมพื้นบานภาคใต 
- แปลงศึกษาชนิดของพันธุแปาลแมพื้นบานภาคใต 

  2. มีแหลงศึกษาพันธุแปาลแมพื้นบาน และแหลงความรูทองถิ่น 
    - มีแหลงศึกษาพันธุแปาลแมประดับพื้นบานภาคใตและแหลงความรูทองถิ่น  

๙. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
 
 ผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เป็นไปตามแผนที่วางไวทุกประการ และตองด าเนินการ

ตอไป ดังนี้ 
๑. ด าเนินการศึกษาชนิดของพันธุแปาลแมพ้ืนบานภาคใต สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโต และ

การดูแลรักษา  
๒. จัดท าแหลงศึกษาพันธุแปาลแมประดับพ้ืนบานภาคใตและแหลงความรูทองถิ่น ในลักษณะสวน

พฤกษแศาสตรแ เพ่ิมข้ึน 
๓. การเผยแพรองคแความรูและปลูกฝังจิตส านึกแกผูสนใจ และสื่อประชาสัมพันธแรูปแบบตางๆ 
 

 
ลงชื่อ.....ผูชวยศาสตราจารยแจรัญ  ไชยศร..... 

หัวหนาโครงการ 
(ผูชวยศาสตราจารยแจรัญ  ไชยศร) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการ  การยืดอายุของผลตาลโตนดโดยใช้สารธรรมชาติ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ   ผูชวยศาสตราจารยแณิชา  ประสงคแจันทรแ 
 ผู้ร่วมโครงการ 1. นายนพดล โพชก าเหนิด 
   2. นายสมบูรณแ  ประสงคแจันทรแ 
   
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่4  กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาของชาวบานในการน าผลตาลโตนดมาใชประโยชนแ 
4.2 เพ่ือศึกษากระบวนการยืดอายุของผลตาลโตนดโดยกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารตามภูมิปัญญา
ทองถิ่น 
4.3 เพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนาการและอายุของผลตาลโตนดที่ผานกระบวนการแปรรูปตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแ 
5. สถานที่ด าเนินการ 
1. ชุมชนร าแดง  ต าบลร าแดง  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
2. หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตรแ  คณะศิลปศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 
7.1 ศึกษาทางดานภูมิปัญญาทองถิ่น โดยศึกษาเกี่ยวกับการน าผลตาลโตนดมาเพ่ือใชประโยชนแในการ
จ าหนายผลสดและแปรรูปเพื่อยืดอายุส าหรับจ าหนาย ไดแก 
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7.1.1 การสัมภาษณแ โดยการสอบถามจากชาวบานกลุมขึ้นตาล และชาวบานทั่วไป ในพ้ืนที่ชุมชน     
ที่ลงไปศึกษา 
7.1.2 การเก็บตัวอยางและการแปรรูปตามสูตรจากภูมิปัญญาชาวบาน โดยนอกจากจะเป็นการยืด

อายุผลตาลโตนดใหสามารถเก็บไวไดนานข้ึน ยังเป็นการเพ่ิมมูลคาวัตถุดิบในชุมชน ท าใหชุมชนอาชีพมีรายได
และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่นสูคนรุนหลัง 
7.2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศึกษากระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหาร
ตามภูมิปัญญาทองถิ่นและเพ่ือทดสอบคุณคาทางโภชนาการของผลตาลโตนดตลอดจนกระบวนการน าผล
ตาลโตนดซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นมาแปรรูปเพื่อยืดอายุ 
 
การด าเนินโครงการในครั้งนี้แบงเป็น2 ลักษณะ คือ 
 1. การศึกษาทางดานภูมิปัญญาทองถิ่นโดยศึกษาเกี่ยวกับการน าผลตาลโตนดมาเพ่ือใช
ประโยชนแทั้งในการจ าหนายผลสดและการแปรรูปเพื่อยืดอายุส าหรับจ าหนาย ไดแก 
  1.1 การสัมภาษณแ โดยการสอบถามจากชาวบานกลุมขึ้นตาล และชาวบานทั่วไป ในพ้ืนที่
ชุมชนที่ลงไปศึกษา 
  1.2 การเก็บตัวอยางและการแปรรูปตามสูตรจากภูมิปัญญาชาวบาน โดยนอกจากจะเป็น
การยืดอายุผลตาลโตนดใหสามารถเก็บไวไดนานข้ึน ยังเป็นการเพ่ิมมูลคาวัตถุดิบในชุมชน ท าใหชุมชนมีอาชีพ      
มีรายได และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่นสูคนรุนหลัง 
 2. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศึกษากระบวนการแปรรูปและการ
ถนอมอาหารตามภูมิปัญญาทองถิ่น และเพ่ือทดสอบคุณคาทางโภชนาการของผลตาลโตนดตลอดจน
กระบวนการน าผลตาลโตนดซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นมาแปรรูปเพื่อยืดอายุ  
การส ารวจพื้นที่และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
 

จากการส ารวจพื้นที่ต าบลร าแดงและต าบลใกลเคียงในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบวา การปลูก
ตาลโตนดโดยทั่วไปชาวบานนิยมปลูกตามคันนาเพ่ือลุกล้ าเขตคันนาซึ่งยังไมมีการปลูกเป็นแปลงใหญๆเหมือน
พืชสวนชนิดชนิดอื่นๆ ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1   แนวตนตาลโตนดระหวางนา 
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การขยายพันธุแเพ่ิมปริมาณของตนตาลโตนดสวนใหญ เป็นการงอกของลูกตาลที่สุกหลนโดยธรรมชาต ิ
ลักษณะของผลตาลโตนดสุกท่ีพรอมงอกและเติบโตเป็นตนมีลักษณะ ดังภาพที่ 2  

  
 

  
ภาพที่ 2    ลักษณะผลตาลโตนดแหง   

A  ผลตาลโตนดแหง 
B  ผลตาลโตนดแหง 
C รากที่งอกออกมาจากผลตาลโตนด 
D รากที่งอกออกมาจากผลตาลโตนด 

 มีเกษตรกรผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับผลตาลโตนดมากมาย โดยเกษตรกรที่ท าการขึ้นเก็บผลตาลโตนดลงจาก
ตนเป็นเพศชาย มีอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป โดยใชพะองซึ่งเป็นไมไผผูกติดกับล าตนเพื่อใหเกษตรกรปีนขึ้นไป
เก็บผลตาลโตนด ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3    การเก็บผลตาลโตนดลงจากตน   

A 

C D 

B 
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และจากการสอบถามชาวบาน พบวา ทุกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนี้ไมมีผูสืบทอดที่เป็นวัยรุน เพราะ
ลูกหลานสวนใหญไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่ไมใชเกษตรกรรม เชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ในหนวยงาน
ตางๆที่มีเงินเดือนประจ า 
จากการสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลตาลโตนด จากชาวบานหลายทาน เชน 

1. นางหนูกลิ่น สระศรี   
2. นายชื่น ธรรมอิสระ 
3. นายสมมาตร จันทมัตตุการ 
4. นายเพียร มะเดื่อ 

และสัมภาษณแจากชาวบานทั่วไป พบวา ผลตาลโตนดที่เฉาะแลวน ามาใสถุงพลาสติก ถุงละประมาณ ½ 
กิโลกรัม ราคาเริ่มตนตั้งแต 15 บาทจากนั้นจะมีพอคาคนกลางมารับและขายในราคาถุงละ 18 บาท จนถึง 
40 บาท ความแตกตางของราคาข้ึนอยูกับพ้ืนที่วางขาย หากเกษตรกรขายเองในชุมชนราคาจะถูกแตหาก
พอคารับซื้อตอหรือขายตลาดในเมืองราคาจะสูงขึ้นมากโดยหากวางขายในชุมชนจะมีราคาสูงสุด 25 บาท 
และเม่ือขนสงมายังตางอ าเภอราคาจะประมาณ 40 บาท 
 
การใช้ประโยชน์จากลูกตาลเฉาะ 

ลูกตาลเฉาะเป็นผลที่ไดมาจากตนตัวเมียโดยจะเก็บลงมาจากตนเป็นทะลาย  ซึ่งเป็นผลตาลโตนดที่ยัง
ออนและไมแกจัดจนสุกเหลือง  ดังภาพที่ 4 

(1) ผลตาลโตนดซึ่งอยูบนตน 

 
 

(2) ทะลายผลตาลโตนด 

 
 

ภาพที่ 4 ทะลายผลตาลโตนดจากตน 
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โดยชาวบานจะตัดผลตาลโตนดทั้งทะลายลงมาจากตน จากนั้นจึงน ามาเฉาะทีละลูกเพ่ือใหได “เตาตาล” หรือ 
“ลอนตาล” โดยในผลตาลโตนด 1 ผล จะมีเตาตาลประมาณ 2-3 เตา ดังภาพที่  5  

  
ภาพที่ 5 แสดงเตาตาล หรือลอนตาล 
 
โดยชาวบานจะเรียก ผลตาลโตนดที่ไดวา ลูกตาลเฉาะ ดังภาพที่ 6 ซึ่งเนื้อตาลที่ไดมีลักษณะตามอายุของผล
ตาล หากเป็นตาลออนเนื้อจะมีลักษณะนุมใสและมีน้ าอยูภายในผล รสชาติหวานเล็กนอย แตหากมีอายุมาก
ขึ้นเนื้อตาลจะเริ่มแข็งและมีสีขาวขุน ภายในผลจะไมมีน้ าหรือหากมีก็เพียงปริมาณเล็กนอย ชาวบานนิยมน้ า
ลอนตาลหรือเตาตาลบรรจุถุงพลาสติกเพ่ือจ าหนายแบบสด โดยมีทั้งจ าหนายใตตน ในพ้ืนที่ หรือมีพอคาคน
กลางมารับเพ่ือน าไปจ าหนายตอ ดังภาพที่ 7 

 
(1) ทะลายตาลโตนด 

 
(2) การเฉาะผลตาลโตนด 

 
(3) การเฉาะลอนตาลออกจากผล 

 
(4) ลอนตาลที่ได้จากการเฉาะ 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการเฉาะลอนตาลออกจากผลตาลโตนด 
เมื่อ (1)  ทะลายตาลโตนด 

          (2)  การเฉาะผลตาลโตนด 
(3) การเฉาะลอนตาลออกจากผล 

  (4)ลอนตาลที่ไดจากการเฉาะ 
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(1) การเฉาะลูกตาล โดยชาวบานก าลังเฉาะผล
ตาลโตนดเพื่อเตรียมบรรจุถุงสงจ าหนาย 

 
 

(2) ผลตาลโตนดที่ได้ ลักษณะเป็น 1 เมล็ด 
เรียกวา เตาตาล หรือ ลอนตาล 

 
 

(3) ผลตาลโตนดบรรจุถุง พรอมจ าหนาย 

 
 

ภาพที่ 7 การเฉาะเพ่ือน าผลตาลโตนดบรรจุถุงขาย 
 
ภูมิปัญญาของชาวบ้านในกระบวนการน าผลตาลโตนดมาใช้ประโยชน์ 

 การน าผลตาลโตนดมาใชประโยชนแตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบานมีหลายลักษณะ ไดแก การน าเนื้อ
ของผลสดเพื่อประกอบอาหารคาว นอกจากนี้สามารถน ามาท าเป็นเมนูอาหารหวานได เชน ท าเป็นเมนูขนม
หวาน หรือเพ่ือการถนอมอาหารโดยน ามายืดอายุและรักษาคุณภาพโดยใชน้ าตาล ในลักษณะของการเชื่อม 
จากการศึกษาพบวามีหลายชนิด  คือ 
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ลูกตาลลอยแก้ว เป็นขนมหวานที่ไดจากการน าลูกตาลโตนดสดมาเชื่อม ดังภาพที่ 8 
1. วัตถุดิบและสวนประกอบ มีดังนี้ 

- เนื้อลูกตาลสด 5 กิโลกรัม 
- น้ าตาลทราย 1 กิโลกรัม 
- น้ าสะอาด 1 ลิตร 
- ใบเตย (อาจใสหรือไมใสก็ไดเพ่ือเพ่ิมความหอม) 

2. วิธีท า 
- น าลูกตาลสดมาปอกเปลือกลางน้ าใหสะอาด 
- หั่นลูกตาลเป็นชิ้นเล็กๆ พักไวในภาชนะใหสะเด็ดน้ า 
- น าน้ าสะอาด น้ าตาลทราย และใบเตย ใสลงในหมอเปิดไฟ ตมจนเดือด 
- ใสลูกตาลที่หั่นไวลงไป รอใหเดือดอีกครั้ง  สักพักปิดไฟ ตักใสถวย พรอมเสิรแฟหรือ

น าไปแชเย็นกอนรับประทานจะอรอยมากข้ึน 
เคล็ดลับในการแกะเปลือกลูกตาลอยางงาย คือ น าลูกตาลทั้งถุงแชในชองแชแข็งในตูเย็นจนแข็ง ใชเวลา
ประมาณ1 คืน จากนั้นจึงน าลูกตาลออกจากถุง ใสกะละมังหรือภาชนะแลวเติมน้ าสะอาดลงไป รอสักพักแลว
คอยๆ เอามือรูดเปลือกลูกตาลออก จะไดลูกตาลที่ผิวเนียนและไมมีเปลือกติดเลย 
เคล็ดลับในการท าลูกตาลลอยแกวมีเคล็ดลับอยู 3 อยาง คือ  

1. อยาใสน้ าเยอะเกินไปเพราะจะท าใหน้ าเชื่อมไมสัมพันธแกับลูกตาล  
2. ใหใสน้ าลูกตาลลงไปดวย (น้ าลูกตาลจะมีเฉพาะในลูกตาลออนเทานั้น) จะท าใหลูกตาลลอยแกวมี

รสชาติอรอยยิ่งข้ึน 
3. คัดเลือกลูกตาลที่มีความพอดี  ไมออนและไมแกเกินไป 

 

   
ผลตาลโตนดสด ลูกตาลโตนดหั่น ลูกตาลลอยแก้ว 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการท าลูกตาลลอยแกว 
 
จาวตาลเชื่อมเรียกเป็นภาษาชาวบาน คือ พวมโหนดเชื่อมหรือพวมลูกโหนดเชื่อมดังภาพที่ 9 

1. วัตถุดิบและสวนประกอบ มีดังนี้ 
- จาวตาล13 กิโลกรัม 
- น้ าตาลทราย 10 กิโลกรัม 
- เกลือปุน 1 ชอนโต฿ะ 
- น้ าปูนใส 
- น้ าสะอาด 
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2. วิธีท า 
- น าเมล็ดตาลโตนดแชน้ าประมาณ 1 เดือน แลวน าขึ้นมาจากน้ า 
- บมเมล็ดตาลโตนด โดยใชฟางคลุมใหน้ า 3 วัน/ครั้ง ประมาณ 15-30 วัน เริ่มงอกราก

ยาวประมาณ 1 คืบ ตัดรากทาดวยปูนแดง เพื่อใหจาวตาลขยายไดเต็มเมล็ด  
- ผาเอาเปลือก แบงเอาเฉพาะสวนที่เป็นเยื่อใน ที่เรียกวา จาวตาลหรือท่ีชาวบาน 

เรียกวา พวมโหนด ลางใหสะอาด แชน้ าปูนใสสักระยะ 
- น าจาวตาลตั้งไฟใสน้ าตาลทรายและน้ าเล็กนอย เคี่ยวจนน้ าตาลทรายและน้ าแหงเป็น

เกล็ดจับบริเวณจาวตาล ก็จะไดจาวตาลเชื่อมมีสีสันเหลืองสวยงามรสชาติหวาน 
- ปริมาณความหวานสามารถเพ่ิมหรือลดปริมาณน้ าตาลทรายได 

 

 
(1) จาวตาลโตนด 

 
(2) จาวตาลโตนดเตรียมน าไปเชื่อม 

 
(3) ขณะเชื่อมจาวตาลโตนด 

 
       (4) ขณะเชื่อมจาวตาลโตนด 

 
(5)จาวตาลเชื่อม 

 
        (6) จาวตาลเชื่อม 
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนการท าจาวตาลเชื่อมหรือพวมโหนดเชื่อม 
 
ส าหรับจาวตาลเชื่อม ชาวบานนิยมน ามาขาย  โดยจ าหนายในราคาขีดละ 10 บาทหรือราคาสูงกวาขึ้นกับ
สถานที่ที่น าไปจ าหนาย ดังภาพที่ 10 

  
ภาพที่ 10 การจ าหนายจาวตาลเชื่อมหรือพวมโหนดเชื่อม 
 
ลูกตาลน้ ากะทิสดเรียกเป็นภาษาชาวบาน คือ ลูกตาลน้ ากะทิดิบดังภาพที่ 11 

1. วัตถุดิบและสวนประกอบ มีดังนี้ 
- ลูกตาลสด 
- น้ าตาลทราย 
- น้ ากะทิ 
- น้ าตาลทราย 
- น้ าตาลปี๊บ 
- เกลือ 
- ใบเตย 

2. วิธีท า 
- หั่นลูกตาลที่ปอกเปลือกและท าความสะอาดแลวเป็นชิ้นๆ อาจจะหั่นเป็นเสนยาวๆหรือ

หั่นเป็นชิ้นลูกเตเาพักไว 
- เตรียมน้ ากะทิ โดยน้ าน้ ากะทิ ใสน้ าตาลทราย น้ าตาลปี๊บ และเกลือเล็กนอย จากนั้นคน

ใหละลาย  
- เมื่อเตรียมน้ ากะทิเรียบรอยแลว ใหตักลูกตาลที่เตรียมไวใสในภาชนะราดน้ ากะทิพรอม

เสริ์ฟ 
- ในบางพ้ืนที่ อาจตั้งไฟน้ ากะทิ เพ่ือใหสวนผสมละลายเขากันไดดีและปูองกันไมให

น้ ากะทิเสียไดงาย 
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ผลตาลโตนดสด 

 
ลูกตาลกะทิสด 

ภาพที่ 11 ลูกตาลน้ ากะทิดิบ 
 

การทดลอง 
การด าเนินโครงการตามแผนและวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนาการของเนื้อจากผล

ตาลโตนด โดยในระหวางกระบวนการทดลอง เพ่ือรักษาคุณภาพของผลตาลโตนด จะเก็บไวที่อุณหภูมิ  4 
องศาเซลเซียส ประกอบดวยรายละเอียดการทดลอง ดังตอไปนี้ 

1การศึกษาองคแประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสด 
2 วิเคราะหแขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง โดยท าการทดลอง 3 

ซ้ า แลวน ามาวิเคราะหแขอมูล  
  

การทดลองที่ 1 ศึกษาคุณคาทางโภชนาการ (วิเคราะหแองคแประกอบทางเคมีในเนื้อตาลโตนดสด) 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เตรียมเนื้อตาลโตนดสด หนัก 100 กรัม /ตัวอยางโดยการวิเคราะหแจะทดลองซ้ า 3 ครั้ง 
2. วิเคราะหแเนื้อตาลโตนดสด ดังตอไปนี้ 

2.1 ไขมัน(Crude Fat) 
2.2  น้ าตาล(Total Sugar) 
2.3  คารแโบไฮเดรต(Total Carbohydrate) 
2.4 ไยอาหาร(Crude Fiber) 
2.5 โปรตีน(Protein) 
2.6 ความชื้น(Moisture) 
2.7  เถา(Ash) 
2.8  พลังงาน(Energy) 

 
วิธีการวิเคราะห์ 
การวิเคราะหแไขมัน โดยวิธี AOAC (Soxhlet  Extraction Method) 

1. อบขวดกนกลมส าหรับหาปริมาณไขมันในตูอบไฟฟูาทิ้งไวใหเย็นในโถดูดความชื้น และ
ชั่งหาน้ าหนักที่แนนอน 

2. ชั่งตัวอยาง 
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3. น าหลอดทดลองใสในซอคเลต 
4. เติมสารละลายเฮกเซนลงในขวดหาไขมันประมาณ 150 ml แลววางบนเตา 
5. สกัดไขมันดวยชุดสกัดไขมัน  
6. น าหลอดทดลองออกจากซอคเลต ทิ้งใหตัวท าละลายไหลลงในขวดกนกลมจนหมด 
7. ระเหยตัวท าละลาย 
8. น าขวดไขมันอบในตูอบที่อุณหภูมิ 80-90 OC จนแหงใชเวลาประมาณ 30 นาที ทิ้งให

เย็นในโถดูดความชื้น 
9. ชั่งน้ าหนักแลวอบซ้ าจนไดน้ าหนักคงท่ี และค านวณหาปริมาณไขมัน จากสูตร 

ปริมาณไขมันคิดเป็นรอยละโดยน้ าหนัก = 100 x น้ าหนักไขมันหลังอบ 
น้ าหนักตัวอยางเริ่มตน 
การวิเคราะหแน้ าตาล โดยวิธี AOAC (Lane and Eynon  volumetric Method) 

1. เตรียมสารละลายเฟหแลิ่ง 
2. ขั้นตอนการวิเคราะหแหาน้ าตาลรีดิวซแโดยวิธีไทเทรต 
3. ค านวณหาปริมาณน้ าตาลรีดิวซแ 

การวิเคราะหแโปรตีนโดยวิธี AOAC (Kjeldahl Method) 
1. เตรียมตัวอยาง 
2. ยอยตัวอยาง 
3. การกลั่น 
4. ค านวณ 

%  Nitrogen= 14 x (V1-V2) x Normality of HCl(mol/l) x 100 
                               Weight of Sample (g) x 1000 
  เมื่อ  V1 = ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ไตเตรทตัวอยาง 
     V2 = ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ไตเตรท blank 
%  Protein =  %  Nitrogen x conversion factor 
  เมื่อ  conversion factor = 6.25 
 

 
การวิเคราะหแความชื้นโดยวิธี AOAC (Loss on Drying at 95-100 0C) 

1. น าขวดเขาตูอบอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 40 นาทีและท าใหเย็นใน
โถดูดความชื้น 

2. ชั่งและบันทึกของน้ าหนักของขวดชั่งโดยละเอียด 
3. ชั่งตัวอยางใสขวดชางประมาณ  5 กรัม  โดยบันทึกน้ าหนักอยางละเอียด 
4. น าตัวอยางเขาตูอบ โดยใชอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
5. น าตัวอยางที่อบแลวใสโถดูดความชื้นทิ้งไวใหเย็น บันทึกน้ าหนักของตัวอยาง 
6. ท าซ้ าตามขอ1 ถึง 5 จนกระทั่งน้ าหนักที่ไดคงที่ โดยน้ าหนักที่หายไป คือ  น้ าหนักของ

ความชื้น 
7. ค านวณ % ความชื้นดวยสมการ      

%  ความชื้น= (a-b)x 100 
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W 

  เมื่อ  a = น้ าหนักของอาหารกอนอบแหง 
     b = น้ าหนักของอาหารหลังอบแหง 

  a = น้ าหนักของอาหารกอนอบ 
 

การวิเคราะหแเถาโดยวิธี AOAC (Burned at 550-600 0C) 
1. ชั่งตัวอยางอาหารใสในถวยกระเบื้องเคลือบ 
2. น าไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงจนเถาเป็นสีขาว 
3. น าเขาโถอบแหง   เพ่ือใหดูดความชื้นและเมื่อตัวอยางอาหารเย็นดีแลวน าออกชั่งทันที 
4. ค านวณ % เถาดวยสมการ      

%  เถา= (a-b)x 100 
W 

  เมื่อ  a = น้ าหนักของถวยกระเบื้องเคลือบ 
     b = น้ าหนักของถวยกระเบื้องเคลือบกับน้ าหนักของเถาหลังการเผา 

  a = น้ าหนักของอาหารกอนเผา 
 

การวิเคราะหแคารแโบไฮเดรต โดยวิธี Calculation   
การวิเคราะหแไยอาหาร โดยวิธ ีFiber analyzer (ANKOM200) 
การวิเคราะหแพลังงาน โดยวิธี Calculation 

 
การทดลองที่ 2 วิเคราะหแอายุของผลตาลโตนดที่ผานการแปรรูป 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 อายุของผลตาลโตนด ที่ผานกระบวนการแปรรูปตามกระบวนการและภูมิปัญญาชาวบานที่ปฏิบัติติอ
กันมาโดยศึกษาขั้นตอน ดังตอไปนี้  

1. อายุของผลตาลโตนดสด เมื่อผานการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองและควบคุมที่อุณหภูมิต่ า  
2. อายุของผลตาลโตนดแปรรูปเมื่อผานการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิและควบคุมที่อุณหภูมิต่ า 

ผลการด าเนินโครงการ 
การทดลองที่ 1 ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของเนื้อตาลโตนด 
 การวิเคราะหแองคแประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสด ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ   เนื้อจากผลตาลโตนด
ออนมีลักษณะเนื้อสีใส ไมแข็ง นิ่ม  ภายในผลมีน้ าแทรกอยูระหวางเนื้อ ส าหรับเนื้อจากผลตาลโตนดซึ่งมีอายุ
มากขึ้น จะมีลักษณะเนื้อสีขาว แข็งมากกวาเนื้อจากผลตาลโตนดออน มีน้ าแทรกอยูภายในนอยกวา เมื่อ
น าไปวิเคราะหแคาองคแประกอบทางเคมี ไดผลการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 องคแประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสดออนและเนื้อตาลโตนดสด 
เมื่อ T1 = เนื้อผลตาลโตนดสดออน 
T2 = เนื้อผลตาลโตนดสด 
 

องค์ประกอบที่วิเคราะห์ ผลการทดสอบ 
T1 T2 

โปรตีน(Protein) 0.53 g 0.50 g 
ไขมัน(Crude Fat) - - 
น้ าตาล(Total Sugar) 6.93 g 4.86 g 
คารแโบไฮเดรต(Total Carbohydrate) 6.33 g 9.10 g 
ไยอาหาร(Crude Fiber) 0.08 g 1.20 g 
ความชื้น(Moisture) 92.82 g 88.52 g 
เถา(Ash) 0.32 g 0.86 g 
พลังงาน(Energy)       27.44 kcal       28.49 kcal 

 
จากตาราง พบวา เนื้อของผลตาลโตนดสดออนมีความชื้นมากกวาเนื้อของผลตาลโตนดสดที่มีอายุ

มากขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในลอนตาลโตนดออน ภายในจะมีน้ าแทรกอยูระหวางเนื้อในผล ท าใหมีความ
ชุมชื้นมากกวาเนื้อตาลโตนดเมื่อมีอายุมาก และเมื่อผลตาลโตนดมีอายุมากข้ึน  ลักษณะของเนื้อจะเริ่มแข็งมีสี
ขาวขุน เมื่อศึกษาปริมาณเสนใยในเนื้อตาลโตนด พบวา เนื้อผลตาลโตนดจะมีปริมาณเสนใยมากขึ้นตามอายุ
ของผล 
ส าหรับคาพลังงาน พบวา มีคาไมแตกตางกัน 

 

 
ภาพที่ 12 องคแประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสดออน 
 

0.53 0 

6.93 6.33 

0.08 0.32 

องค์ประกอบสารในเนือ้ตาลโตนดสดอ่อน 
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จากภาพที่ 12การวิเคราะหแองคแประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสดออน หนัก 100 กรัม พบวา 
สารจ าพวกน้ าตาลมีปริมาณมากท่ีสุด คือ 6.93 กรัมรองลงมา คือ สารประกอบประเภทคารแโบไฮเดรต 6.33 
กรัม โปรตีนมีในปริมาณเล็กนอย คือ 0.53 กรัม ใยอาหาร 0.08 กรัม และไมพบไขมันในเนื้อผลตาลโตนด  

 

 
ภาพที่ 13 องคแประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสด 
 
จากภาพที่ 13 การวิเคราะหแองคแประกอบทางเคมีของเนื้อตาลโตนดสดซึ่งมีอายุมากกวาผล

ตาลโตนดออน หนัก 100 กรัม พบวา สารประกอบประเภทคารแโบไฮเดรต มีปริมาณมากท่ีสุด คือ 9.10 
กรัมรองลงมา คือ น้ าตาล 4.86 กรัม โปรตีนมีในปริมาณเล็กนอย คือ 0.50 กรัม ใยอาหารมี  เทากับ 1.20 
กรัม และไมพบไขมันในเนื้อผลตาลโตนด  

 

0.50 
0.00 

4.86 

9.10 

1.20 
0.56 

องค์ประกอบสารในเนือ้ตาลโตนดสด 
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ภาพที่ 14 เปรียบเทียบองคแประกอบทางเคมีในเนื้อผลตาลโตนด 
  เมื่อ    T1  คือ  เนื้อผลตาลโตนดสดออน 
  T2  คือ  เนื้อผลตาลโตนดสด 
 

จากการเปรียบเทียบคาตางๆที่ไดจากการวิเคราะหแองคแประกอบทางเคมีของเนื้อผลตาลโตนดดังภาพ
ที่ 14 พบวา เนื้อตาลโตนดมีปริมาณน้ าตาลสูงในผลออนและเม่ือผลมีอายุมากขึ้นปริมาณน้ าตาลจะลดลงแต
จะเปลี่ยนไปเป็นแปูงแทน ซึ่งเมื่อดูปริมาณเถาและคารแโบไฮเดรตจะมีคาสอดคลองกัน การวิเคราะหแปริมาณ
โปรตีนในเนื้อตาลโตนดสด พบวา ไมมีความแตกตางกันทั้งที่เป็นผลตาลโตนดสดและเม่ือมีอายุมากข้ึน และใน
เนื้อผลตาลโตนดสดไมพบปริมาณไขมัน  
 
การทดลองที่ 2 อายุของผลตาลโตนดที่ผานการแปรรูป 
 

เนื้อตาลโตนดสดเป็นวัตถุดิบส าคัญส าหรับท าขนมเพ่ือการแปรรูปอยางยิ่ง เนื้อตาลโตนดสดมีอายุไม
นานนัก แตสามารถเก็บไวที่อุณหภูมิมาตรฐานของตูเย็นไดเป็นเวลามากกวา 1 สัปดาหแ หรือเก็บไวในชองแช
แข็งที่อุณหภูมิต่ าก็สามารถท าใหเก็บผลตาลโตนดสดไวไดนานหลายเดือน แตเนื้อผลตาลโตนดที่ผานการเก็บ
รักษาไวในอุณหภูมิต่ าๆหรือชองแชแข็ง จะขาดความหอมและรสชาติหวานตางจากเนื้อตาลโตนดสดที่เก็บ
จากตนใหมๆ 

การยืดอายุโดยการควบคุมอุณหภูมิ 
การศึกษาอายุของผลตาลโตนด โดยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า พบวา สามารถชะลอการเนาเสียได 

ทั้งนี้เนื่องจากชวยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรียแที่มีอยูทั่วไปในอากาศ ดังตารางที่ 2 
 
 
 

0.53 
0 

6.93 
6.33 

0.08 0.32 0.5 
0 

4.86 

9.1 

1.2 
0.86 

T1 T2
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        ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของเนื้อตาลโตนดสด 
ตัวอย่างที่ใช้ การเปลี่ยนแปลง 

อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 4 OC อุณหภูมิ -18OC  
เนื้อตาลโตนด

สด 
มีอายุประมาณ 1-2 
วั น  โ ดยขึ้ น อยู กั บ
อุณหภูมิของอากาศ
เมื่อระยะเวลาผานไป
นานขึ้นทดสอบคา
ความหวานจะลดลง 
เนื่องจากมีจุลินทรียแ
ใ น อ า ก า ศ ไ ป
เจริญเติบโตท าใหเกิด
การบูด เน า  และมี
กลิ่นเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม 

 

มีอายุประมาณ 2 
สัปดาหแ ทดสอบคา
ค ว า ม ห ว า น เ มื่ อ
น า ม า ว า ง ไ ว ที่
อุณหภูมิหอง พบวา
มีคาคงที่  และเมื่อ
ผ า น ไ ป ค า ค ว า ม
ห ว า น จ ะ ค อ ย ๆ
เปลี่ยนแปลง 

มีอายุมากกวา 1 
เดือน ทดสอบคา
คว ามหวาน เมื่ อ
น า ม า ว า ง ไ ว ที่
อุ ณ ห ภู มิ ห อ ง 
พ บ ว า มี ค า ค ง ที่ 
และเมื่อผานไปคา
ค ว า ม ห ว า น จ ะ
คอยๆเปลี่ยนแปลง 

 
การยืดอายุโดยการแปรรูป 
จากการแปรรูปผลตาลโตนดเป็นอาหารหวานชนิดตางๆ พบวา ชวยชะลอการบูดเนาได ทั้งนี้ข้ึนอยู

กับองคแประกอบของสารที่ใชในการแปรรูปโดยเฉพาะหากเป็นการถนอมอาหารโดยใชน้ าตาลจะสามารถท าให
ยืดอายุผลตาลโตนดไดนานยิ่งขึ้น 

 

  
จาวตาลเชื่อม จาวตาลเชื่อมที่ข้ึนรา 

  ภาพที่ 15เปรียบเทียบองคแประกอบทางเคมีในเนื้อผลตาลโตนด 
การศึกษาจากภูมิปัญญาชาวบาน โดยทั่วไปจาวตาลที่ผาแลวและไมผานกระบวนการเชื่อมจะขึ้นรา

และเนาเสียภายในระยะเวลา 3-4 วัน ดังภาพที่ 15 เมื่อผานกระบวนการแปรรูป จะสามารถยืดอายุได โดย
การท าจาวตาลเชื่อมซึ่งเป็นการน าจาวตาลสดผานความรอนรวมกับน้ าตาลเคี่ยวเขมขน จนท าใหน้ าเชื่อม
แทรกลงไปในเนื้อจาวตาล สามารถท าใหจาวตาลมีอายุไดมากกวา 2 สัปดาหแที่อุณหภูมิหอง ทั้งนี้หากน าจาว
ตาลเชื่อมมาเก็บไวในตูเย็นซึ่งควบคุมอุณหภูมิ จะท าใหสามารถเก็บรักษาจาวตาลเชื่อไดระยะเวลานานยิ่งขึ้น
กวาที่อุณหภูมิหอง 
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สรุปผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาการยืดอายุของผลตาลโตนดโดยใชสารธรรมชาติ สรุปผลการทดลอง ดังตอไปนี้ 

1.จากการวิเคราะหแสารอาหารที่เป็นองคแประกอบของเนื้อตาลโตนดสด ทั้งท่ีเป็นผลออนและมีอายุ
มากขึ้น พบวา ในเนื้อผลตาลโตนดมีสารจ าพวกคารแโบไฮเดรตและน้ าตาล เป็นองคแประกอบหลักและพบสาร
อ่ืนๆในปริมาณนอยมาก 

2. เนื้อผลตาลโตนดมีคาความชื้นสูงมาก สามารถน ามารับประทานไดในปริมาณมาก  
3.การเก็บรักษาผลตาลโตนดสามารถเก็บไวที่อุณหภูมิต่ าเพ่ือชวยยืดอายุ และที่อุณหภูมิ -18 OC จะ

สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลตาลโตนดไดหลายเดือนโดยไมเสื่อมสภาพแตกลิ่นจะไมคงความสดเหมือน
เก็บลงจากตนใหมๆ 

4.การแปรรูปผลตาลโตนดจากการใชภูมิปัญญาทองถิ่น เพ่ือยืดอายุผลตาลโตนดใหมีระยะเวลา
ยาวนานขึ้นเพื่อการเพ่ิมมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร พบวา องคแประกอบทางเคมีที่มีเพ่ิมมากข้ึน คือ 
ปริมาณ น้ าตาล ทั้งนี้ไมสามารถบอกปริมาณไดแนนอนขึ้นอยูกับจ านวนของสารใหความหวานที่เพ่ิมลงไปใน
กระบวนการผลิต ส าหรับองคแประกอบทางเคมีชนิดอ่ืนๆมีคาไมเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับผลตาลโตนด
สดที่ยังไมผานการแปรรูป 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 มีฐานขอมูลเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการของผลตาลโตนด 
8.2.2 มีฐานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารตามภูมิปัญญาทองถิ่น 
8.2.3 มีฐานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะหแคุณคาทางโภชนาการตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ 
8.2.4 เป็นแหลงเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการน าผลของพืชพ้ืนถิ่นมาแปรรูปเพื่อยืดอายุ และไดองคแ
ความรูส าหรับทองถิ่นและผูที่สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมและน าไปใช
ประโยชนแในดานตางๆตอไป 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 

จากการด าเนินโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ตอเนื่องติดตอกันมา
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแตปีงบประมาณ 2555-ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นการน าสวนตางๆของตาลโตนด
มาศึกษาภูมิปัญญาของชาวบานและศึกษาเพ่ิมเติมดานตางๆตามกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตรแ  โดย
การด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555-2557 เป็นการศึกษาพลังงานความรอนจากถานผลตาลโตนด
เพ่ือการหุงตม ศึกษารูพรุนในถานผลตาลโตนด ซึ่งถานผลตาลโตนดมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับและ
สามารถน ามาใชเป็นองคแประกอบในกระบวนการกรองน้ ารวมกับสารอื่นๆ เพ่ือใหไดน้ าที่สะอาด ใน
ปีงบประมาณ 2558 ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของไมเคี่ยมในการยืดอายุของน้ าตาลโตนดสด ส าหรับการ
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ด าเนินโครงการในปีสุดทายปีงบประมาณ 2559 ไดองคแความรูเกี่ยวกระบวนการเก็บและรักษาคุณภาพผล
ตาลโตนดโดยการแปรรูปตามวิถีภูมิปัญญาชาวบานในทองถิ่น และองคแความรูจากกระบวนการวิเคราะหแ
ทางดานวิทยาศาสตรแ  
 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ ..................................................................................................  
 
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
 มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชนร าแดงและชุมชนใกลเคียง อ.สิงหนคร สงขลา และเป็น
วิทยากรรวมในการถายทอดองคแความรูใหกับผูสนใจ 
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน(ระบุ) ..................................................................................  
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 ไมมี 

 
ลงชื่อ.....ผูชวยศาสตราจารยแณิชา  ประสงคแจันทรแ..... 

หัวหนาโครงการ 
(ผูชวยศาสตราจารยแณิชา  ประสงคแจันทรแ) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
1. โครงการสื่อความหมายการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในเขตเทศบาลสงขลาภายใต้แนวคิด 
Green city  
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  นายจเร สุวรรณชาต 
 ผู้ร่วมโครงการ   - 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่๗    กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสื่อสารความหมายจากการใชประโยชนแจากพันธุกรรมพืชตามแนวคิดสงขลานิเวศนแนาคร (Green 
city) 
4.2 เพ่ือสื่อความหมายการพ่ึงพิงของวงจรธรรมชาติระหวางพืชพรรณและท่ีตั้งสูพลเมือง 
4.3 เพ่ือสื่อความหมายการจัดการเรียนรูในแหลงดวยสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม 
4.4 เพ่ือสงเสริมแนวคิด Songkhla forwarding to be Green City  
 
5. สถานที่ด าเนินการ  ถ.นครนอก เมืองเกาสงขลา ต.บอยาง จ.สงขลา 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 
7.1 วางแผนการด าเนินงาน 
7.2 ลงส ารวจพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา 
7.3 ประชุมผูเกี่ยวของ 
7.4 ยกรางแผนงาน 
7.5 ด าเนินการ 
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7.6 สรุปและประเมินผล 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐแ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คูมือการใช 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอความรูที่ไดรับอยางนอยรอยละ ๘๐  
8.1.2 มีสวนแนวตั้ง ๑ พ้ืนที ่

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 ผูเขารวมโครงการสามารถน าความรูไปใชประโยชนแรอยละ ๘๐  
8.2.2 ความพึงพอใจของผูเขาชมรอยละ ๘๐  

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
  นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา และบริเวณใกลเคียงไดรับองคแความรู 
ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะสื่อสารเรื่องดังกลาว และเห็นถึงประโยชนแพันธุกรรมพืชภายใตแนวคิดสงขลา
นิเวศนแนาคร (Green city)  
 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค/                   

แนวทางการแก้ปัญหา แผน ผล 
1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
ความรูที่ไดรับอยางนอยรอยละ 80 

รอยละ 80 รอยละ 81.0 - 

2. มีสวนแนวตั้ง 1 พื้นที่ ผาน ผาน - 
3. จ านวนผูเขารวมโครงการ 
     -นักศึกษา 
     -บุคลากร 
     -บุคลากรภายนอก 

100 คน 
20 คน 
5   คน 
75 คน 

100 คน 
20 คน 
5   คน 
75 คน 

- 

4. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการตอประโยชนแโครงการ 

รอยละ 80 รอยละ 83.28 - 

 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ ..................................................................................................  
 
 
 



~ 70 ~ 
 

11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน (ระบุ)ถายทอดแนวคิดสงขลานิเวศนแนาครใหแกผูเขารวม
โครงการ  
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน(ระบุ) ............................................................. 
 
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
..............................................................-..................................................... 
 

ลงชื่อ.....นายจเร สุวรรณชาต..... 
หัวหนาโครงการ 

(นายจเร สุวรรณชาต) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
1. โครงการจัดการฐานการเรียนรู้จากธนาคารอาหารชุมชน 7 ไร่ 7 เรื่อง 7 ร้อย ณ บ้านควนรู อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา  
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  นายพลากร พันธุแมณี 
 ผู้ร่วมโครงการ   - 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่๗    กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสรางจิตส านึกในการจัดฐานการเรียนรูจากธนาคารอาหารชุมชน 7 ไร 7 เรื่อง 7 รอย  
4.2 เพ่ือจัดท าปูายสื่อความหมายเลาเรื่องในบริบทของชุมชนต าบลควนรู 
 
5. สถานที่ด าเนินการ  บานควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
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7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 
7.1 ส ารวจขอมูลดานการอนุรักษแพันธุกรรมพืชที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนควนรู 

   
 
7.2 ออกแบบระบบการสื่อความหมายการเรียนรูจากธนาคารอาหารชุมชน 

 
 

    



~ 73 ~ 
 

 

  
7.3 รวมกับชุมชนจัดระบบสื่อความหมายทั้งในต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

   
 

 
 
7.4 เผยแพรระบบสื่อความหมายตามแนวทางความยั่งยืน 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณจาการมีสวนรวมของชาวบานในต าบลควนรู 
8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 การไดรับความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาของวิถีวัฒนธรรมจากธนาคารอาหาร
ชุมชนผานระบบสื่อความหมาย 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
  9.1 กลุมผูมาเรียนรูทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืชผานวิถี
วัฒนธรรมชุมชน และไดเทคนิคการสื่อความหมายมาใชใหผูรับสื่อเขาใจในคุณคาวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
 9.2 กอใหเกิดประโยชนแสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคแกรมีความเขมแข็ง 
 9.3 ผลการประเมินโครงการ  
  ดานความพึงพอใจ คิดเป็นรอยละ  ๘๐.๑๓ 
  ดานความรูความเขาใจ คิดเป็นรอยละ ๘๓.๒๒ 
  ดานการน าความรูและประสบการณแไปใชประโยชนแ  

คิดเป็นรอยละ     ๗๙.๘๗ 
 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ ............................................................................ 
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11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน (ระบุ)ถายทอดแนวคิดดานการสื่อความหมายดานวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน(ระบุ) ..................................................................... 
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
..............................................................-.................................................................................. 
 

ลงชื่อ.....นายพลากร พันธุแมณี..... 
หัวหนาโครงการ 

(นายพลากร พันธุแมณี) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1. โครงการ การพัฒนาเครื่องผ่าจาวตาล  
     
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายวรพงคแ  บุญชวยแทน  และนายชาตรี  หอมเขียว  อาจารยแสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
คณะวิศวกรรมศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
081-5697303 worapong.b@rmutsv.ac.th  
 

3. ลักษณะโครงการ   
(..........)   กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
(..........)  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
(..........)  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
(..........)  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
(..........)  กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนยแขอมูลพันธุกรรมพืช 
(..........)  กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 
(..........)  กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
(..........)  กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1  เพ่ือออกแบบ สราง และพัฒนาเครื่องผาจาวตาลโตนด 
 4.2 เพ่ือลดวิธีการท างานดวยแรงงานคนและลดเวลาการผลิต 
 4.3 เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชาวบาน และชุมชน   
   
5. สถานที่ด าเนินโครงการ  
 1) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตรแมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2) ชุมชนร าแดง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:worapong.b@rmutsv.ac.th
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6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินโครงการ 

รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ศึกษาวิธีการท างานแบบเดิม
เพ่ือพัฒนาแบบใหม 

            

2. ออกแบบเครื่องผาจาว
ตาลโตนด 

            

3. สรางเครื่องผาจาวตาลโตนด             
4. ทดลอง ปรับปรุง เครื่องผาจาว
ตาลโตนดใหใชงานไดจริง 

            

5. สงมอบเครื่องผาจาวโตนด 
พรอมสาธิตวิธีการใชงาน 

            

6. เขียนบทความเพื่อน าเสนอตอ
บุคคลทั่วไป 

            

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
 จากการทดสอบการท างานของเครื่องผาจาวตาลโตนด และไดท าการปรับปรุงแกไขแลวนั้น ไดท าการ
ทดสอบการท างานของเครื่อง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของเครื่อง ดังนี้ 
 1) น าผลตาลโตนดมาจับยึดในที่จับยึดผลตาลโตนด แสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 1 การจับยึดผลตาลโตนด 

 2) หลังจากจับยึดผลตาลโตนดแนนแลว ใหเปิดสวิตซแใหเครื่องท างาน โดยกลที่ปุุมสีเขียว  สถานะ
ไฟสีเขียวติดขึ้นแสดงวาเครื่องไดท างานแลว แสดงดังรูปที่ 5  
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รูปที่ 1 การเปิดสวิตซแใหเครื่องจักรท างาน 

 
 3) หลังจากเมื่อเครื่องท างานแลว คอย ๆ ยกใบเลื่อยตัดขึ้นมาเพ่ือท าการตัดเฉือนกะลาของผล
ตาลโตนด และในขณะที่ท าการตัดอยูนั้น มืออีกขางหนึ่งก็คอย ๆ หมุนผลตาลโตนด เพ่ือใหการตัดเฉือนผล
ตาลโตนดนั้นหมุนรอบ แสดงดังรูปที่ 6 เมื่อหมุนรอบแลวก็ปิดสวิตซแโดยกดปุุมสีแดง 
 

 
รูปที่ 3 การตัดเฉือนผลตาลโตนด 
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 4) เมื่อตัดเฉือนกะลาผลตาลโตนดรอบแลวก็ท าการเอาผลตาลโตนดออกจากที่จับยึด แลวน ามาใช
อุปกรณแแบงซีกผลตาลตาลโตนด เพ่ือท าการใหกะลาผลตาลโตนดแยกออกจากกันเป็น 2 สวน โดยมีเนื้อจาว
ตาลโตนดอยูภายใน แสดงดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 4 การแยกกะลาผลตาลโตนด 

 5) เมื่อแบงซีกกะลาผลตาลโตนดเรียบรอย ก็จะไดเนื้อจาวตาลโตนดออกมา แสดงดังรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 5 เนื้อจาวตาลโตนด 

 
 6) ลักษณะโดยรวมของเครื่องผาจาวตาลโตนด พรอมสงมอบใหกับชุมชนตอไป แสดงดังรูปที่ 9 



~ 80 ~ 
 

 
รูปที่ 6 เครื่องผาจาวตาลโตนด 

 
8. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 

8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1. ไดเครื่องผาจาวตาลโตนด จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องผาจาวตาลโตนดมีความสามารถในผลิต 100 ผล/ชัว่โมง 
3.  น าเครื่องไปใชประโยชนแแกชุมชนร าแดง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. สรางอาชีพแกชุมชนใหเขมแข็ง และสรางเครือขายมหาวิทยาลัยและชุมชน 
2. เพ่ิมก าลังการผลิต ลดขั้นตอน และเวลาในการท างาน ของกลุมอาชีพผาจาวตาล 

  3. ประชาสัมพันธแคณะวิศวกรรมศาสตรแใหเป็นที่รูจักแพรหลาย  
   
9.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการสรางเครื่องผาจาวตาลโตนด โดยมีรายละเอียดดังกลาวมาขางตนแลว สามารถสรุปผลการ
สรางเครื่องผาจาวตาลโตนดและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาใหเครื่องมีประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนไดดังนี้ 
 1) จากการทดลองเครื่องผาจาวตาลโตนดจะมีความสามารถในการผาจาวตาลโตนดประมาณ 100 
ผลตอชั่วโมง มีคุณภาพและความสวยงาม แตเมื่อคนปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาหนึ่งผูปฏิบัติงานจะมีความ
เมื่อยลาเกิดข้ึนในขณะที่เครื่องผาจาวตาลโตนดจะสามารถท าการผลิตไดเรื่อย ๆ 
 2) เครื่องผาจาวตาลโตนด สามารถใชผาอยางอ่ืนไดอีก แตวัตถุดิบที่ผานั้นตองไมใหญกวาอุปกรณแ
จับยึดที่สรางขึ้น 
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 3) ลดความเม่ือยลาและความเครียดจากการปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะความช านาญสูง 
 4) เครื่องผาจาวตาลโตนดที่สรางขึ้นมีวิธีการท างานที่สะดวกและงายตอการใชงานและการ
บ ารุงรักษา 
  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
 จากการไดรับค าแนะน าจากทีมงานผูสรางเครื่องผาจาวตาลโตนดและจากการสังเกตการท างานจริง 
พบวาควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 
 1) ควรเพ่ิมระบบการหมุนรอบตัวเองของกะลาตาลโตนด โดยใชมอเตอรแเขามามีสวนรวม เพ่ือลด
ความเมื่อยลาจากการท างานสองมือของแรงงานคน  
 2) ควรเพิ่มการแดปูองกันเศษกะลาปาลแมที่ออกมาจากการผาสวย  
 3) พัฒนารูปทรงของเครื่องควรปรังปรุงใหดูทันสมัยมากข้ึน 
 4) ลดขั้นตอนการท างานใหนอยลงเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 
9. ตัวช้ีวัดและความส าเร็จของโครงการ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1. ไดเครื่องผาจาวตาลโตนด จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องผาจาวตาลโตนดมีความสามารถในผลิต 100 ผล/ชัว่โมง 
3.  น าเครื่องไปใชประโยชนแแกชุมชนร าแดง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. สรางอาชีพแกชุมชนใหเขมแข็ง และสรางเครือขายมหาวิทยาลัยและชุมชน 
2. เพ่ิมก าลังการผลิต ลดขั้นตอน และเวลาในการท างาน ของกลุมอาชีพผาจาวตาล 
3.  ประชาสัมพันธแคณะวิศวกรรมศาสตรแใหเป็นที่รูจักแพรหลาย    

 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย 

    ไมบรรลุเปูาหมาย 
  
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สุ่ชุมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชนร าแดง ต าบลร าแดง  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

    เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุนชน (ระบุ)................................... 
 
12.  ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 - น าผลงานไปจดอนุสิทธิบัตร เรื่องเครื่องผากะลาผลตาลโตนด 
   เลขที่ค าขอ  1603001316       
  

ลงชื่อ.....นายวรพงคแ  บุญชวยแทน..... 
หัวหนาโครงการ 

(นายวรพงคแ  บุญชวยแทน) 
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รายงานการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน  หน่วยงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการ ปรับปรุงพัฒนาชุดเครื่องผลิตเส้นใยตาลโตนด 

2. .ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1. นายอภิรพ    แกวมาก 
2. นายจรัญ     ธรรมใจ 

3. ลักษณะโครงการ  (ตรงตามกิจกรรมของโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
         กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 

4. วัตถุประสงคแของโครงการ  
1. เพื่อสงเสริมและสรางรายไดใหแกชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมทางความคิดในการสรางผลิตภัณฑแ 
3. เพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑแสูเชิงพานิชยแ 

5 .สถานที่ด าเนินการ 
คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน) 

รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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.ส ารวจเครื่องมือผลิตเสนใย
ในชุมชน 

            

2.รวบรวมขอมูลปัญหาที่เกิด
จากการใชเครื่องผลิตใบตาล 

            

3.ออกแบบพัฒนาเครื่องผลิต
ใยตาล 

            

4.พัฒนาเครื่องผลิตใบตาล             

๕.ทดลองเครื่องผลิตใยตาล             
๖.สงมอบเครื่องผลิตใยตาล
ใหกับชุมชน 
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7.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        กรณีท่ีเป็นสิ่งประดิษฐแ 
  7.1 ขั้นตอนการประดิษฐแ 
  ลงพื้นที่หาขอมูลการท าเสนใยจากชาวบานใน อบต.ร าแดง แลวออกแบบสรางเครื่องตาม
ความตองการของชุมชนเพ่ือใหไดเสนใยตาลที่เพียงพอตอการผลิตของชุมชนทั้งสามเครื่อง ไดแกเครื่องตัด
ใบตาล เครื่องกรีดใบตาลและเครื่องผลิตใยตาลจากกาบตาล 
 7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
  น าใบตาลที่ตัดแลวมาทดลองกรีดและปรับใบมีดจนกวาจะใชใยตาลที่เหมาะแกการจักสาน
และความพึงพอใจของกลุมชาวบานทั้งสะดวกและรวดเร็วในการผลิตใยตาลเพ่ือการจักสาน 
 7.3 คูมือการใช 
          7.3.1  เครื่องตัดใบตาล 
            1. ตรวจดูความเรียบรอยของเครื่อง 
  2. ยกใบมีดข้ึนดวยคันโยก 
  3. สอดใบตาลที่ตัดมาแลวเขาเครื่อง 
  4. กดใบมีดลงบนใบตาล 
  5. ดึงใบตาลออกทางดานหนาเครื่อง 
  6. ท าความสะอาดเครื่องหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 7.3.2 เครื่องกรีดใบตาล 
  1. ตรวจดูความเรียบรอยของเครื่อง 
  2. เตรียมใบตาลที่จะตัด 
  3. สอดใบตาลที่ตัดมาแลวเขาเครื่องกรีด 
  4. ดึงใบตาลออกทางดานหนาเครื่อง 
  5. ท าความสะอาดเครื่องหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 7.3.3 เครื่องผลิตเสนใยจากกานใบ 
  1. ตรวจดูความเรียบรอยของเครื่อง 
  2. เตรียมกาบตาลที่จะท าการทุบ 
  3. สอดกาบตาลที่เตรียมเขาเครื่อง 
  4. เปิดเครื่องท าการทุบ 
  5. ดึงกาบตาลออกจากเครื่อง 
  6. น ากาบตาลที่ไดไปสางกะเครื่องสาง 
  7. ไดเสนใยจากกาบตาล 
  8. ท าความสะอาดเครื่องหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 8.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
- จ านวนเสนใยที่ไดจากเครื่องผลิตเสนใยตาลโตนดทั้ง 3 เครื่อง 
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 8.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความโตของใยตาลที่ผลิตไดจากเครื่องผลิตใยตาล 
- ผลิตภัณฑแจากเสนใยในชุมชน 

9.สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพ่ือน าไปสูการพัฒนาในปีถัดไป 
          ผลจากการประเมินการด าเนินโครงการลุลวงไปไดดวยดีและสงมอบเครื่องกอนเวลาตามแผนที่
ก าหนด สวนตัวเครื่องควรปรับปรุงบางจุดในเรื่องของชิ้นสวนบางชิ้นสวน หรือถาทางกลุมตองการความ
รวดเร็วในการผลิตเสนใยควรใชเวลาตรงหรือออกแบบเครื่องใหม 
 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุตามเปูาหมาย 
  ไมบรรลุตามเปูาหมาย เพราะ..............................................................................  
 
11. การถายทอดองคแความรูสูชุมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน  (ระบุ) เพ่ือเป็นการตอยอดใหเกิดคุณคาของเครื่องมือ 
เครื่องจักร และวัสดุในชุมชน 
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) 
 
12. ไดรับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 

 
 

ลงชื่อ.....นายอภิรพ    แกวมาก..... 
หัวหนาโครงการ 

(นายอภิรพ    แกวมาก) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนร าแดง โหนด นา ไผ่ คน 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  นายพลากร พันธุแมณี 
 ผู้ร่วมโครงการ   - 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่๗    กิจกรรมสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4..1 เพ่ือสรางจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืชผานวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในระบบการสื่อ
ความหมายสูสาธารณะทั้งในพื้นที่ต าบลร าแดงผาน และนอกพ้ืนที่ต าบลร าแดง 
 4.2 เพ่ือน าเทคนิคการสื่อความหมายมาใชใหผูรับสื่อ เขาใจในคุณคาวิถีวัฒนธรรมโหนด นา ไผ คน 
ชุมชนร าแดง 
 4.3  เพ่ือพัฒนาพื้นที่ใหเป็นแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ดานวิถีวัฒนธรรมโหนด นา ไผ คน ชุมชน
ร าแดง อยางยั่งยืน 
 
5. สถานที่ด าเนินการ  ณ  ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 

7.1 ส ารวจขอมูลดานการอนุรักษแพันธุกรรมพืชที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมโหนด นา ไผ คน ในชุมชนร าแดง 
พบวา ศาลาสื่อความหมายมีการช ารุด ทรุดโทรม รวมถึงปูายที่เป็นสนิม 
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7.2 รวมกับชุมชนจัดระบบสื่อความหมายทั้งในต าบลร าแดง และนอกต าบล 

 

  

  
7.3 เผยแพรระบบสื่อความหมายตามแนวทางความยั่งยืน 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณจากการมีสวนรวมของชาวบานในต าบลร าแดง  
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 8.2.1 การไดรับความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาของวิถีวัฒนธรรมโหนด นา ไผ คน ผาน
ระบบการสื่อความหมาย 
 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
  9.1 กลุมผูมาเรียนรูทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษแพันธุกรรมพืชผานวิถี
วัฒนธรรมชุมชน และไดเทคนิคการสื่อความหมายมาใชใหผูรับสื่อเขาใจในคุณคาวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
 9.2 กอใหเกิดประโยชนแสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคแกรมีความเขมแข็ง 
 9.3 ผลการประเมินโครงการ  
  ดานความพึงพอใจ             คิดเป็นรอยละ  ๘๑.๒๕ 
  ดานความรูความเขาใจ             คิดเป็นรอยละ ๘๖ 
  ดานการน าความรูและประสบการณแไปใชประโยชนแ คิดเป็นรอยละ     ๘๕ 
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10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ ...................................................................................  
 
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน (ระบุ) ถายทอดแนวคิดดานการสื่อความหมายดานวิถี
วัฒนธรรมชุมชนร าแดง  
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน(ระบุ) ............................................................... 
 
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
..............................................................-............................................................................ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยรัตภูมิ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโตนดเพื่อวิสาหกิจชุมชน (ต่อเนื่อง) 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หัวหนาโครงการ ผูชวยศาสตราจารยแภาวนา  พุมไสว 
ผูรวมโครงการ 1.  นายสถาพร ขุนเพชร    ที่ปรึกโครงการ 
   2.  นายวันประชา  นวนสรอย  ผูรวมโครงการ 
   3.  นางพัชรินทรแ  บุญนุน  ผูรวมโครงการ 
   4.  นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง  ผูรวมโครงการ 
   5.  นางธมลชนก  คงขวัญ  ผูรวมโครงการ 
   6. นางสาวน้ าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ ผูรวมโครงการ 
   7. นางปิยนุช  ศรีพรมทอง  ผูรวมโครงการ 
 
3.  ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมปกอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที ่…..  ……………………………………………………. 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแจากผลผลิตตาลโตนด 
4.2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแจากผลผลิตตาลโตนดที่เหมาะสมกับชุมชน 
4.3 เพ่ือสนับสนุนการเสริมสรางรายไดจากการอนุรักษแพันธุกรรมพืชสูการน าไปใชประโยชนแใน

ชุมชน 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ชุมชนต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
             
 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 

7.1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนมกราคม 59 
7.2ส ารวจรูปแบบและผลิตภณัฑแ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนกุมภาพันธแ 59 – มีนาคม 59 
7.3 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนเมษายน  59 
7.4 จัดซื้อวัสดุเพ่ือสรางผลิตภัณฑแตามการออกแบบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม  59 
7.5 วิเคราะหแผลทางการตลาดและการยอมรับและประชาสัมพันธแ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนมิถุนายน  59 
7.6 จัดท ารายงานและสรุปผลโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนกรกฎาคม  59 

กรณีท่ีเป็นสิ่งประดิษฐแ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐแ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คูมือการใช 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
 8.1.1  ไดผลิตภัณฑแเพ่ือใชประโยชนแจากตาลโตนด  จ านวน 6 รูปแบบ 
  
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 8.2.1 ชุมชนสามารถน าไปใชประโยชนแไดจริง 
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9. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
  ปัจจุบันอาชีพการท าน้ าตาลโตนดลดนอยลง เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนการที่ยุงยากและ

พิถีพิถันหลายขั้นตอน คนสวนใหญมักนิยมซื้อหาน้ าตาลตามทองตลาดมาบริโภคเเทน ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษแวิถีชีวิตของชุมชนร าแดงที่เคียงคูกับ
ตาลโตนดและเห็นความส าคัญในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแที่ไดจากตาลโตนดของครัวเรือนใหเป็น
รูปแบบที่สวยงาม ไดรับความนิยม และสามารถท าเป็นการตลาดใหแกประชาชนในพ้ืนที่ใหพัฒนาและ
ยั่งยืนตอไปได 

 
ลงชื่อ.....ผูชวยศาสตราจารยแภาวนา  พุมไสว..... 

หัวหนาโครงการ 
(ผูชวยศาสตราจารยแภาวนา  พุมไสว) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยรัตภูมิ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการ การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตเส้นขนมจีนแบบต่อเนื่องจากข้าวพื้นบ้าน ต าบล
ควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หัวหน้าโครงการ ดร.ภาณุมาศ สุยบางด า 
ผู้ร่วมโครงการ ดร.อาริษา โสภาจารย์ 

  ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี 
  นายสถาพร ขุนเพชร 
  นายธนะวิทย์ ทองวิเชียร 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมปกอนุรักษแและใชประโยชนแพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมที ่…..  ……………………………………………………. 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนแบบตอเนื่องแบบครบวงจร 
4.2 เพ่ือเป็นการลดการใชแรงงานคนในกระบวนการผลิตเสนขนมจีน 
4.3 เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลคาและอนุรักษแพันธุแขาวพ้ืนบานของต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

กลุมผลิตเสนขนมจีนชุมชน บานเกาะเหรียง ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 

6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             
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7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 

7.1 จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนมกราคม 59 
7.2ส ารวจรูปแบบและผลิตภณัฑแ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนกุมภาพันธแ 59 – มีนาคม 59 
7.3 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนเมษายน  59 
7.4 จัดซื้อวัสดุเพ่ือสรางผลิตภัณฑแตามการออกแบบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม  59 
7.5 วิเคราะหแผลทางการตลาดและการยอมรับและประชาสัมพันธแ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนมิถุนายน  59 
7.6 จัดท ารายงานและสรุปผลโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนกรกฎาคม  59 
 

กรณีท่ีเป็นสิ่งประดิษฐแ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐแ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คูมือการใช 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
8.1.1  ไดระบบการผลิตในกระบวนการผลิตเสนขนมจีนแบบตอเนื่อง จ านวน ๑ ระบบ  

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
8.2.1 ชุมชนสามารถน าไปใชประโยชนแไดจริง 

 

สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตเสนขนมจีนใหเป็นแบบตอเนื่องจึงเป็นวัตถุประสงคแหลักของ
โครงการ เพ่ือเป็นการลดแรงงานคนในกระบวนการผลิต และเป็นกระบวนการผลิตเสนขนมจีนที่ได
มาตรฐานอีกดวย นอกจากนั้นโครงการนี้จะเนนการผลิตเสนขนมจีนสดที่ผลิตจากขาวพ้ืนบานของต าบล
ควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นการลดตนทุนการผลิตเสนขนมจีนและเพ่ือเพ่ิมมูลคาของขาว
พ้ืนบานอีกดวย                                                    

 
ลงชื่อ.....นายภาณุมาศ  สุยบางด า..... 

หัวหนาโครงการ 
(นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อโครงการ   การท า DNA Fingerprint ของพันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาโครงการ  ผศ.ดร.สมรักษแ รอดเจริญ 
 ผูรวมโครงการ  นางสาวสดศรี อุยกิ่ม 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
    กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยแขอมูลพันธุกรรมพืช 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือส ารวจเก็บตัวอยางพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
4.2 เพ่ือศึกษาลายพิมพแดีเอ็นเอพันธุกรรมพืชทองถิ่นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง  
 
5. สถานที่ด าเนินการ 

คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง เลขท่ี 179 หมูที ่3 ต. ไมฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 92150. 
 
6. ระยะเวลาและแผนการด าเนินโครงการ 
    ปีงบประมาณ 2559 

6.1 ระยะเวลาในการท าวิจัย 
    ระยะเวลาท าการวิจัย ประมาณ 1 ปี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 
6.2  แผนการวิจัย 

   กิจกรรม เดือน 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1. ส ารวจเก็บตัวอยางพันธุกรรมพืช             
2. ศึกษาลายพิมพแดีเอ็นเอพันธุกรรมพืชทองถิ่น             
3. จัดท ารายงาน             
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7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลการด าเนินงาน 
 7.1 ส ารวจเก็บตัวอย่างพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

7.1.1วัสดุอุปกรณ์ 
 วัสดุและอุปกรณแในการส ารวจพรรณพืช บริเวณคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีดังนี้ 
1) อุปกรณแส าหรับบันทึกขอมูลและถายภาพ ประกอบดวย กลองถายภาพ พรอมอุปกรณแตาง ๆ 
2) อุปกรณแส าหรับเก็บตัวอยางพรรณไมแหง 

- กรรไกรตัดกิ่ง พรอมดวยถุงพลาสติกส าหรับเก็บตัวอยางพรรณพืช 
- กระดาษแข็งส าหรับท าปูายบันทึกขอมูลตาง ๆ เชน หมายเลข วัน เดือน ปี สถานที่เก็บ พรอมเชือก

ส าหรับผูกติดกับพรรณไม 
3) อุปกรณแในการท าตัวอยางพรรณไมแหง และสารเคมีที่ใชในการดองตัวอยางพืช 

- ตูอบพรรณไม 
- ตูแชแข็งความเย็นจัด 
- แผงอัดพรรณไม พรอมดวยกระดาษลูกฟูก และกระดาษหนังสือพิมพแ 
- กระดาษแข็งส าหรับติดตัวอยางพรรณไมแหง กระดาษบันทึกขอมูลพรรณไม 
- ขวดและน้ ายาดองตัวอยางพรรณไม (เอธิลอัลกอฮอลแ 70 % และกลีเซอรีน) 

4) อุปกรณแที่ใชในการวินิจฉัยชื่อพืช 
- กลองสเตริโอ 
- อุปกรณแผาตัดเพ่ือตรวจสอบลักษณะพืช 
- เอกสารวิธานการแยกชนิด 

7.1.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
1) การเก็บตัวอยาง 

- ส ารวจพื้นที่ศึกษา  และเก็บรวบรวมพรรณพืช บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมถายภาพประกอบ 
- น าตัวอยางพืชที่รวบรวมไดมาอัดแหง  เพ่ือใชในการตรวจสอบชนิดตอไป 

2) การวิเคราะหแขอมูล 
- น าตัวอยางพรรณไมมาตรวจสอบชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช  
- ตัวอยางพืชที่ไมสามารถตรวจสอบชนิดไดไปเทียบกับตัวอยางที่มีในพิพิธภัณฑแพืช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ (PSU) 
- จัดท าค าบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตรแ 
- ตัวอยางพรรณพืชที่ได ท าเป็นตัวอยางแหง เก็บรักษาไวที่ คณะการแพทยแแผนไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ (PSU) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
7.1.3 ผลการศึกษา  
จากการศึกษาพรรณไมปุาชายหาดบริเวณหาดราชมงคล อ าเภอสิเกา จังหวัดตรังครั้งที่ 1 ระหวาง

วันที่ 24-25 เมษายน 2559 รวบรวมพรรณไมไดทั้งสิ้นจ านวน 20 ชนิด พรอมรายละเอียดลักษณะทาง
พฤกษศาสตรแ  
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รายละเอียดและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพรรณพืชที่ส ารวจพบ 
1. ชื่อ ขาไก 
ชื่ออ่ืน - 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria sp. 
ชื่อวงศ์ Acanthaceae  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ไมพุม สูงประมาณ 1-1.5 เมตร ล าตนเรียวเล็ก เป็นชอปลองชัดเจน กิ่งออนมีขนสีขาวนุมปกคลุม 

ใบเดี่ยว เรียงตรงขามกัน รูปรี หรือรูปขอบขนาน ขนาด 5-11x1-1.5 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบ
ใบเรียบ ฐานใบรูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ยกเวนใบออน มีขนปกคลุม กานใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร เสนใบ 
6-7 คู เสนใบไมเดนชัดทั้ง 2 ดาน ดอกออกบริเวณซอกใบ แตละชอมีดอกยอย 2 ดอก ใบประดับรองรับดอก
ยอยมี 2 ใบ ขนาดเล็ก มีขนปกคลุม กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 4 กลีบ เรียวเล็ก มีขนปกคลุมทั้ง 2 ดาน ดอกสีขาว 
เป็นหลอดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สวนปลายหยักเป็นแฉกตื้นๆ 5 แฉก มีสีมวงเป็นแถบบริเวณปลายกลีบ
ดอก ดอกเกลี้ยงไมมีขนปกคลุม  
การกระจายพันธุ์ พบบริเวณปุาเปิด  
 

 
รูปที่ 1 ขาไก (Barleria sp.) 

 
2. ชื่อ  ไทรขี้ไต้   
ชื่ออ่ืน ซีโกะ  ซีลอ  มันส าปะหลังตน ศิลา 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ilex  cymosa  Blume 
ชื่อวงศ์ Aquifoliaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 6-8 เมตร เปลือกล าตนสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตัวสลับกัน รูปรี หรือ
รูปขอบขนาน ขนาด  2 x 4 – 6 x 10 เซนติเมตร  ปลายใบแหลมหรือเวาเล็กนอย ขอบใบเรียบ ฐานใบ
แหลมหรือมน ผิวเรียบ กานใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เสนใบ 7-9 คู ใบแหงมีสีน้ าตาล เสนใบไมเดนชัด
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ทั้ง 2 ดาน  ชอดอกออกเป็นกระจุกบริเวณซอกใบ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงกลม สีเขียวมี 4 
แฉก ขอบกลีบเลี้ยงมีขนขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว มี 4 แฉก เกสรเพศผูสีขาว มี 4 อัน   ผลกลม ขนาดเสน
ผานศูนยแกลางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ปลายผลเป็นติ่งขนาดเล็ก 
การกระจายพันธุ์ พมา อินโดไชนา มาเลเซีย ฟิลิปปินสแ ในไทยพบทั่วไปในปุาที่ถูกรบกวน ปุา
ชายหาด 

 
รูปที่ 2 ขวาด (Ilex  cymosa  Blume) 

 
3. ชื่อ จ้าม่วง 
ชื่ออ่ืน  กระอวม  กรีด  ควนกุง  มะมวงควาย  เลือดควาย แตแรไอ  พวมพราว  รัก  หวาโหลเล็ก   
มะมวงขี้กระตาย  ยารวงพรุ  หวาลูกหิน  หวาโล  ฮัก 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Buchanania arborescens (Blume) Blume  
ชื่อวงศ์ Anacardiaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมยืนตน  สูงประมาณ 10 เมตร เปลือกสีน้ าตาล  ใบออกเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง ใบเดี่ยว เรียง
ตัวบิดเวียน แผนใบหนาเหนียว ผิวใบมีขนเล็กนอย หรือเกลี้ยง รูปไขกลับ ขนาด 3-5 x 10-19 เซนติเมตร 
ปลายใบกลมมน ขอบใบเรียบ ฐานใบแหลม เสนใบ 14-15 เสน กานใบยาวประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร 
ดอกออกบริเวณซอกใบปลายกิ่ง  ชอดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร มีสีแดง กลีบเลี้ยงสีแดง มี 5 แฉก 
กลีบดอกสีขาว มี 5 แฉก  ผลกลม เสนผานศูนยแกลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ผลสุกมีสีแดง 
การกระจายพันธุ์ ไทย (นครราชสีมา ตราด ชุมพร ระนอง สุราษฎรแธานี  พังงา  กระบี่   
นครศรีธรรมราช  ตรัง  สตูล  สงขลา) ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  อินโด – ไชนา พบบริเวณปุาชายหาดทั่วไป 
พ้ืนที่โลงแจง 
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รูปที่ 3 จามวง (Buchanania arborescens (Blume) Blume) 3.1) ชอดอก 3.2) ผล 

 
4. ชื่อ ตังหน 
ชื่ออ่ืน ตังหนใบเล็ก  
ชื่อวิทยาศาสตร์  Calophyllum calaba L. 
ชื่อวงศ์ Calophylaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
  ไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร  เรือนยอดเป็นพุมกลม เปลือกตนสีเทา เรียบ ใบออน
สีชมพู ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม สีเขียวเขม ใบรูปไข หรือรูปหอก ขนาด 1.5-3 x 6-9 ซม. แผนใบหนาเหนียว 
ผิวเกลี้ยง เป็นมันแวว เสนใบถี่มาก ดอกออกเป็นชอตามปลายกิ่งและงามใบ กลีบรองกลีบดอกมี 4 กลีบ สอง
กลีบนอกรูปขอบขนานแกมรูปไขกลับและงอ อีกสองกลีบถัดไปมีขนาดใหญกวาเล็กนอย  ผลกลม เสนผาน
ศูนยแกลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร  ผลแหงสีน้ าตาลด า 
การกระจายพันธุ์  พบทั่วไปตามปุาโปรง ปุาชายหาด 

 

  
4.11 4.2 

รูปที่ 4 ตังหน (Calophyllum calaba L.) 4.1) ลักษณะใบ 4.2) ผล 

   3.1   3.2 
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5. ชื่อ กุ่มน้ า 

ชื่ออ่ืน รอถะ (ละวา – เชียงใหม) เหาะเถาะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) อ าเภอ (สุพรรณบุรี) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva magna (Lour.) DC.  
ชื่อวงศ์  Capparidaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมตนขนาดใหญ สูง 7-8 เมตร ใบประกอบ มีใบยอย 3 ใบ รูปหอกหรือรูปขอบขนาน 1.5-6.5 x 
5-18 เซนติเมตร โคนใบรูปลิ่ม เบี้ยวเล็กนอย ปลายใบเรียวแหลม ดอกสีขาวถึงสีเหลืองออน ออกเป็นชอที่
ปลายยอด กลีบรองดอก 4 กลีบ รูปไขปลายแหลม กลีบดอก 4 กลีบ รูปคอนขางกลมหรือรี ขนาดกวาง 1-
2.5 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. เกสรเพศผูสีมวงมีจ านวนมาก ผลสีเทานวล รูปรี ขนาด 1.5-4.5 x 2-6 
เซนติเมตร เปลือกหนา ผิวขรุขระและเป็นขุย เมล็ดจ านวนมากสีน้ าตาลเขม รูปเกือกมา 
การกระจายพันธุ์  อินเดีย อินโดจีน ไทยพบขึ้นทุกภาค ตามริมธารน้ าบริเวณปุาดิบแลงและปุาผลัดใบ  

 
รูปที่ 5 กุมน้ า (Crateva magna (Lour.) DC.) 

 
6. ชื่อ  เถาอรคนธแ   

ชื่ออ่ืน  เครือปด  ปดลื่น  ยานปด  ยานเปลา   
ชื่อวิทยาศาสตร์  Tetracera  indica  (Christm. & Panz.) Merr. 
ชื่อวงศ์ Dilleniaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมเลื้อยขนาดเล็ก  เปลือกเรียบ ใบเดี่ยวเรียงตัวสลับกัน รูปรี หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ขนาด 2-5 
x 5-9 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม หรือมีติ่งแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย แผนใบดานหลังมีขนปกคลุม
เล็กนอย  เสนใบ 10-12 คู  กานใบยาว 0.3-0.4 เซนติเมตร  ดอกออกเป็นชอ แตละชอมี 2-3 ดอกยอย  
กานชอดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร กานดอกยาว 1 เซนติเมตร  แตละชอมีใบประดับรองรับ  กลีบเลี้ยงมี 4 

  

 5 
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กลีบ ขนาด 0.7 x 1 เซนติเมตร สวนโคนเรียวเล็ก กลีบดอก 4-5 กลีบ ขนาด 6-8 x 12-15 มิลลิเมตร  สี
ขาวแกมแดง  เกสรเพศผูมีจ านวนมาก กานเกสรเพศผูยาว 6-8 มิลลิเมตร  ผลแหงแลวแตกแนวเดียว  ผิว
เรียบ สวนปลายมีติ่งแหลม เมล็ดมีสีด า แบงเป็น 2 พู แตละเมล็ดมีเสนใยสีสมปกคลุม 
การกระจายพันธุ์ ไทย (กรุงเทพฯ   ชุมพร   สุราษฎรแธานี  กระบี่) สุมาตรา  ชวา พบทั่วไปในปุาเปิด   
 

 

 
6.1 

 
6.2 

 
รูปที่ 6 เถาอรคนธแ (Tetracera  indica  (Christm. & Panz.) Merr.) 6.1 ผล 6.2 ดอก 

 
7. ชื่อ พันจ าดง 

ชื่ออ่ืน - 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Vatica cf. lowii King  
ชื่อวงศ์ Dipterocarpaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ไมยืนตนขนาดกลาง เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียงตัวสลับ ใบรูปไข ขนาด 1.5 -4 x 6-9 เซนติเมตร 

แผนใบหนา เหนียว ขอบใบเรียบ เป็นลอนคลื่น ปลายใบแหลม ฐานใบมน กานใบยาวประมาณ 0.8 
เซนติเมตร เสนใบ 6-7 คู ชัดเจนทั้ง 2 ดาน ผลออกเป็นชอบริเวณซอกใบ กานผลยาว 2-2.5 เซนติเมตร ผล
มีปีกสีเขียว หรือน้ าตาลเหลือง ปีกมี 5 อัน ยาว 2 อัน รูปขอบขนาน ปลายปีกมน ขนาด 0.5 -1 x 2-4 
เซนติเมตร ปีกสั้น 2 อัน รูปขอบขนาน ขนาด ขนาด 0.2-0.3 x 0.5-1 เซนติเมตร มีขนปกคลุม ผลขนาด
เล็ก มีขนสีน้ าตาลปกคลุม 
การกระจายพันธุ์  พบบริเวณปุาเปิด ใกลบานพักบุคลากร 
เปนพรรณไมหา ยาก และพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส ใกลชายแดนประเทศมาเลเซีย ขึ้นกระ จาย ในปาดิบ
ชื้น ตามแนวสันเขา และท่ีลาดชัน  1 (จินตนา บุพบรรพต และคณะ, 2556) 
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1จินตนา บุพบรรพต สมภพ รัตนประชา มานพ ผูพัฒนแ จิณนา เผือกนาง และอภิสิทธแ ดานชูธรรม. 2556. 
การอนุรักษแและใชประโยชนแไมวงศแยาง. ส านักวิจัยการอนุรักษแปุาไมและพันธุแพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวแปุา 
และพันธุแพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. โรงพิมพแชุมชนสหกรณแการเกษตรแหงประเทศ
ไทย. 234 หนา (http://www.dnp.go.th/DNPResearch1/Files/Publication/Book/ สืบคนเมื่อ 8 
มิถุนายน 2559) 

 
รูปที่ 7 กระทิง (Calophyllum inophyllum L.) 

 
8. ชื่อ นวลเสี้ยน 

ชื่ออ่ืน สมกุงใหญ ขนตาชาง ครอบใบใหญ  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aporosa octandra (Buch.-Ham. ex D. Don) Vickery var. octandra 
ชื่อวงศ์ Phyllanthaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมพุม สูงประมาณ 2-3 เมตร กิ่งออนมีขนปกคลุมประปราย ใบเดี่ยว เรียงตัวสลับกัน ขนาด 2-3 x 
7-10 เซนติเมตร  รูปรี หรือรูปไขกลับ ผิวใบเกลี้ยง ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลมเบี้ยวไปทางดานใดดาน
หนึ่ง ฐานใบรูปลิ่ม กานใบยาว 0.5 เซนติเมตร มีตอมขนาดเล็ก 1 คู บริเวณปลายกานใบติดกับฐานใบ เสน
ใบ 7-9 คู  ใบแหงสีเขียวแกมเหลือง ผลออกบริเวณซอกใบ ผลรูปไข สี เขียว เสนผานศูนยแกลางประมาณ 
0.3-0.5 เซนติเมตร ปลายผลมีติ่งแหลม  
การกระจายพันธุ์  ปากีสถาน อินเดีย เนปาล จีนตอนใต มาเลเซีย ไทยพบบริเวณ เชียงใหม เชียงราย 
นาน แพร ล าปาง สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรคแ เลย หนองคาย นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา อุทัยธานี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตรัง สงขลา ยะลา พบทั่วไปในเขตรอนของเอเชีย ในไทย
พบตามปุาดิบชื้น และปุาชายหาด 
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รูปที่ 8 นวลเสี้ยน (Aporosa octandra (Buch.-Ham. ex D. Don) Vickery var. 

octandra) 
 
9. ชื่อ ขี้หนอน 
ชื่ออ่ืน ส าเภา  ขี้หนอน ขี้หนอนขาว ชี่ ดังขาว ดังขาวเมา ตูเบื้อง บาตู ปะดังขาว  มะอึกคาง สนั่น หมัก
ควาย  
          อะกาง 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites 
ชื่อวงศ์ Euphorbiaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมยืนตน สูงประมาณ 5-10 เมตร เรือนยอดแผกวาง กิ่งออนมีขนปกคลุม ใบเดี่ยวเรียงตัวสลับกัน 
ใบรูปรี หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ขนาด 3-5 x 7-14 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบ
แหลม เสนใบ 7-9 คู เสนใบยอยเชื่อมตอกันกอนถึงขอบใบ แผนใบหนา ผิวเกลี้ยง ใบแหงมีสีน้ าตาล กานใบ
ยาว 0.5-1 เซนติเมตร ผลสีเขียวออน ออกบริเวณซอกใบ รูปรี มีหนามแหลมปกคลุมหนาแนน มีขนาด
ประมาณ 1 x 1.2 เซนติเมตร ผลแหงแตกเป็น 6 พู มี 3 เมล็ด เมล็ดมีสีด า เป็นมันวาว ขนาด 0.4 x 0.5 
เซนติเมตร 
การกระจายพันธุ์ อินเดีย ศรีลังกา พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในไทยพบบริเวณปุาที่ถูกรบกวน  
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รูปที่ 9 ขี้หนอน (Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites) 

 
10. ชื่อ เทพธาโร 
ชื่ออ่ืน :  จวง จวงหอม (ภาคใต) จะไคตน จะไคหอม (ภาคเหนือ) พลูตนขาว (เชียงใหม) มือแดกะมางิง 
(มลายู-ปัตตานี) การบูร (หนองคาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn. 
ชื่อวงศ์ Lauraceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

ไมตน สูง 10 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุม ทึบ กิ่งออนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาว เปลือกสีเทา
อมเขียวหรือสีน้ าตาลคล้ า แตกเป็นรองยาวตามล าตน เปลือกตน และใบมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผน
ใบรูปไขกลับ หรือรูปรี ขนาด 3-5x5-9 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผนใบมี
นวลแปูงสีขาวปกคลุมดานหลังใบ เสนใบ 3-4 คู กานใบเรียวเล็ก ยาวประมาณ 1.5 – 3 เซนติเมตร มีสีแดง 
ผลออกบริเวณซอกใบ ทรงกลม สีด า เสนผาศูนยแกลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร สีเขียว 
เขตการกระจายพันธุ์  จีน กัมพูชา อินเดีย ลาว พมา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย  

 
รูปที่ 10 เทพธาโร (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.) 
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11. ช่ือ กาฝากมะมวง  
ชื่ออ่ืน - 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. 
ชื่อวงศ์  Loranthacea 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 พืชเบียน (parasitic plant) แยงกินอาหารจากตนพืชที่เกาะอาศัยอยู เปลือกสีเทา  มีจุดสีน้ าตาล
กระจายทั่วกิ่ง กิ่งออนมีขนปกคลุม  ใบเดี่ยว เรียงตัวตรงขามกัน รูปรี ขนาด 3.6-4 x 6-10 เซนติเมตร  
แผนใบหนาเรียบ  ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบแหลม เสนใบ 3 คู  ไมชัดเจนทั้ง 2 ดาน  ยกเวนเสน
กลางใบ ใบแหงมีสีน้ าตาล กานใบยาว 0.8 – 1 เซนติเมตร ชอดอกออกบริเวณขอ หรือซอกใบเป็นชอแบบ
กระจะ แตละชอมีดอกยอยประมาณ 2-7 ดอก ทุกสวนมีมีขนสีขาว นุมปกคลุม กานดอกยอยสั้นมาก 
ประมาณ 1 มิลลิเมตร แตละดอกมีใบประดับรองรับ 1 อัน รูปไข ปลายแหลม ขนาด 2 x 2 มิลลิเมตร กลีบ
เลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายหยักเวาเป็น 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 1 –
1.5  เซนติเมตร สวนปลายกลีบดอกมี 5 แฉก แตละแฉกยาว 4-6 มิลลิเมตร ดานนอกมีขนสีขาวปกคลุม 
ดานในเรียบ  เกสรเพศผูมี 5 อัน สวนลางแนบติดกับกลีบดอก กานชูเกสรเพศผูยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
อับเรณูยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร กานชูเกสรเพศเมียยาวเทากับกานชูเกสรเพศผู ยอดเกสรเพศเมียกลม  
การกระจายพันธุ์ เวียดนาม มาเลเซีย ในประเทศไทย พบตามปุาโปรง ตามพ้ืนที่ตางๆ  
 
 
 

  
11.1 11.2 

รูปที่ 11 กาฝากมะมวง (Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.)  
11.1) ชอดอก 11.2) ผล 
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12. ชื่อ  มะหาด 
ชื่ออ่ืน  กาแย  ขนุนปุา  ตาแป  ตาแปง  มะหาดใบใหญ  หาดหนุน  หาด 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Artocarpus lacucha Roxb. 
ชื่อวงศ์  Moraceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมยืนตนสูงประมาณ 15 เมตร  เปลือกลอนเป็นแผนสีแดง  มีน้ ายางใส กิ่งออนมีขนปกคลุม  ใบ
เดี่ยว เรียงตัวตรงขามกัน รูปรี หรือรูปขอบขนานแกมรูปรี  ขนาด 6-9 x 19-23 เซนติเมตร  ปลายใบเป็น
ติ่งแหลมยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ฐานใบแหลม เสนใบ 812-15 คู เสนใบดานลางเดนชัด
มากกวาดานบนสีน้ าตาลแดง แผนใบหนา  ใบมีขนปกคลุมทั้ง 2 ดาน ดานหลังมีขนปกคลุมหนาแนน ขนยาว
นุม ดานทองใบขนสั้น สากมือ   กานใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร ผลกลม ขนาด 1.2-1.5 x 1.5 – 2.5 
เซนติเมตร  ผิวสากมือ  ผลสุกสีสม เนื้อผลนุม ฉ่ าน้ า 
การกระจายพันธุ์  มาเลเซีย สิงคโปรแ อินเดีย 
 

 
รูปที่ 12 มะหาด  (Artocapus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham) 12.1) 

 
13. ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus subgelderi corner 
ชื่ออ่ืน – 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 7 เมตร หูใบรูปสามเหลี่ยม ขนาด 0.4-0.6 x 1.2-2 เซนติเมตร 

มีขนนุมสีขาวปกคลุมดานนอก ใบเดี่ยว เรียงตัวสลับ แผนใบหนา เหนียว ผิวใบเกลี้ยง ใบรูปรี หรือรูปขอบ
ขนาน ขนาด 4-5 x 10-15 เซนติเมตร ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งยาวประมาณ 
1.5-2 เซนติเมตร เสนใบ 4-5 คู เห็นชัดานหลังใบ เสนใบออกจากฐานใบ 2 เสน เสนใบเชื่อมตอกันกอนถึง
ขอบใบ กานใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีขนปกคลุม ผลแบบ syconium เกิดบริเวณซอกใบ ผลกลม เสนผาน

12.1 12.2 
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ศูนยแกลางประมาณ 1 เซนติเมตร กานผลสั้นมาก ผิวผลเรียบ ผลสุกสีแดง มีใบประดับรองรับผล 3 ใบ ใบ
ประดับรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
การกระจายพันธุ์  อินโดจีน มาเลเซีย สุมาตรา บอเนียว และไทย 
 

  
13.1 13.2 

รูปที่ 13 Ficus subgelderi corner  12.1) ลักษณะใบ 12.2) ผล 
 
14. ชื่อ เสม็ดชุน 
ชื่ออ่ืน เสม็ด  เสม็ดแดง ไครเม็ด ยีมือแล เหม็ดชุน เสม็ดเขา  เม็ก  ยีมือแล 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Syzygium  gratum  (Wight) S.N. Mitra  
ชื่อวงศ์ Myrtaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ไมยืนตนขนาดเล็ก สูงประมาณ 5-10 เมตร ล าตนหลุดลอกเป็นแผน มีสีแดง ใบเดี่ยว เรียงตัวตรง

ขามกัน หรือเยื้องกันเล็กนอย รูปหอก 1.5-3 x 7-10 ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบแหลม เสน
ใบ 15-20 เสน ปลายเสนใบเชื่อมกันกอนถึงขอบใบ แผนใบหนา กานใบยาว 0.5-0.6 เซนติเมตร ดอก
ออกเป็นชอบริเวณซอกใบปลายกิ่ง ชอดอกยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร กานดอกยอยสั้นมาก กลีบเลี้ยง
เชื่อมติดกันเป็นรูปถวย ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร  ปลายกลีบแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ 
หลุดรวงงาย เกสรเพศผูมีจ านวนมาก กานเกสรเพศเมียมี 1 อันยาวเทา ๆ กับกานชูเกสรเพศผู 
การกระจายพันธุ์  อินโดนีเซีย พมา มาเลเซีย  ฟิลิปปินสแ อินเดีย หมูเกาะในทะเล อันดามัน 
พบบริเวณปุาเปิดทั่วไป ปุาชายหาด 
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15. ชื่อ ขวาด 
ชื่อพื้นเมือง  ขี้ไต  แดงสองเปลือก  ฝาด  พุงคะ  หยิกบถอง 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Syzygium  lineatum  (DC.) Merr. & L.M. Perry 
ชื่อวงศ์ Myrtaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ไมยืนตน สูงประมาณ 10-15 เมตร  เปลือกสีน้ าตาล ผิวเรียบ ใบเดี่ยวเรียงตัวตรงขามกัน แผนใบ

เรียบ บาง รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปไข ขนาด 2.5-4 x 8-10 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลมยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ฐานใบแหลม เสนใบถี่มาก เชื่อมติดกันกอนถึงขอบใบ 2 เสน  ชอดอก
ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายยอด ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร กานชอดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
ดอกมีสีขาว แตละชอมีดอกยอย 3 ดอก  2 ดอกดานขางมีกานดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ดอกกลางกาน
ดอกสั้นมาก  ฐานรองดอกเป็นรูปถวย สูงประมาณ 5-6 มิลลิเมตร pseudostipe ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร 
กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ขนาด1.2-1.8 มิลลิเมตร กลีบดอกมี 4 กลีบ ขนาด 2.5-3 มิลลิเมตร มีจุดกระจายทั่ว
ทั้งกลีบดอก  เกสรเพศผูมีจ านวนมาก กานเกสรเพศผูยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร  อับเรณูเล็กมาก เกสร
เพศเมียมี 1 อัน กานเกสรเพศเมียยาว 6 มิลลิเมตร 
การกระจาย   ไทย พมา อินโดไชนา มาเลเซีย ฟิลิปปินสแ 
นิเวศวิทยา   พบบริเวณปุาพรุ  ปุาชายหาด หรือริมถนน 
 
 

รูปที่ 14 เสม็ดชุน  (Syzygium  gratum  (Wight) S.N. Mitra) 
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รูปที่ 15 ขวาด (Syzygium  lineatum  (DC.) Merr. & L.M. Perry) 

 
16. ชื่อ มะลิปุา 
ชื่ออ่ืน มะลิวัลยแ มะลิปุา มะลิวัน 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Jasminum elongatum (Bergius) Willd. 
ชื่อวงศ์  Oleaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมเลื้อย เถาเรียวเล็ก กิ่งออนมีขนปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตัวตรงขามกัน รูปไข ขนาด 3-4 x 8-10 
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมเป็นหาง ขอบใบเรียบ ฐานใบกลม เสนใบ 3-4 คู มองเห็นชัดเจนเพียง 2 คู 
เสนใบเชื่อมตอกันกอนถึงขอบใบ ผิวใบเกลี้ยง กานใบยาว 1 เซนติเมตร ดอกออกเป็นชอบริเวณปลายกิ่ง แต
ละชอมีประมาณ 5 ดอกยอย มีขนขนาดเล็กสีขาวกระจายหางๆ  ชอดอกมีใบประดับรูปแถบรองรับ ยาว
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร กานชอดอกยาวประมาณ 1 – 32 เซนติเมตร กานดอกยอยยาวประมาณ 0.7 
เซนติเมตร  กลีบเลี้ยงสวนฐานเชื่อมติดกันเป็นหลอด สวนปลายแยกเป็น 5 แฉก มีขนปกคลุม กลีบดอกสีขาว 
สวนปลายแยกเป็น 8-9 แฉก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สวนฐานเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 0.8-
1 เซนติเมตร ผลกลม หรือทรงรี ผิวเกลี้ยง มีกลีบเลี้ยงติดบริเวณข้ัวผล  
การกระจายพันธุ์  ภูฏาน อินเดีย พมา จีน กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย บอเนียว 
ฟิลิปปินสแ  ในไทยพบในไดทั่วไปตามปุาเปิด 
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17. ชื่อ  หนามเค็ด 
ชื่ออ่ืน เคด กะแทง (กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ) หนามเค็ด (จันทบุรี) เคล็ด (กลาง) เคล็ดทุง 

(ใต) แทง (เหนือ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธแ) หนามแทง (เหนือ ราชบุรี นครราชสีมา 
ประจวบคีรีขันธแ) ตะเคล็ด ระเวียง 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Catunaregam  tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng 
ชื่อวงศ์  Rubiaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมพุม สูงประมาณ 3-5 เมตร ล าตนและกิ่งกานมีหนามแหลมยาวประมาณ  3-5 เซนติเมตร ปก
คลุม ใบเดี่ยว เรียงตัวตรงขามกัน ใบรูปไขกลับ พบบางที่เป็นรูปรี ขนาด 1-2 x 3-5.5 เซนติเมตร ปลายใบ
กลมมน หรือแหลมเล็กนอย ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบแคบ เสนใบ 7-9 เสน มีขนสีขาวนุมปกคลุมหนาแนน 
โดยเฉพาะดานหลังใบ กานใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวออกบริเวณปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อม
ติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร สวนปลายแยกเป็น 7-8 แฉก รูปลิ่ม ยาวประมาณ 0.1-0.2 
เซนติเมตร มีขนสีขาวปกคลุมหนาแนน กลีบดอกสีเหลือง สวนฐานเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร สวนปลายแยกเป็น 8 กลีบ มีขนสีขาวปกคลุมหนาแนน เกสรเพศผูมี 8 อัน ติดบนกลีบดอก กาน
ชูอับเรณูสั้น กานเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 พู 
การกระจายพันธุ์ พมา จีน กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในไทยพบบริเวณพ้ืนที่เป็นดินทราย โลงแจง   
 
 
 

รูปที่ 16 มะลิป่า (Jasminum elongatum (Bergius) Willd.) 

16 
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18. ชื่อ  คัดเคาดง 
ชื่ออ่ืน เขี้ยวกระจับ (ภาคใต) คัดเคา (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ) คัดเคาเครือ (นครราชสีมา) 

คัดเคาหนาม (ชัยภูมิ) เค็ดเคา (ภาคเหนือ)  จีเค฿า พญาเทาเอว (กาญจนบุรี)  หนามลิดเคา 
(เชียงใหม) 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxyceros horridus Lour. 
ชื่อวงศ์  Rubiaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมรอเลื้อยหรือไมพุมขนาดกลาง สูงประมาณ 3-5 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงขามกัน รูปรี หรือรูปไข 
ขนาด 1-3 x 3-4 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง ปลายใบแหลม ฐานใบสอบ หรือมน บริเวณกานใบดานบนมี
หนามแหลมออกเป็นคู ลักษณะโคงงอ แข็ง ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ดอกสีขาวนวลแกมเหลือง กลิ่น
หอม ออกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายหลอดแยกเป็น 5 
แฉก เกสรเพศผูมี 5 อัน เกสรเพศเมียรูปกระสวย สีขาว ผลกลมรี สีเขียว เมื่อแกสีด า ขนาด 0.5 x 0.8 
เซนติเมตร สวนปลายผลปูาน  
การกระจายพันธุ์  เอเชียตะวันออกเฉียงใต แอฟริกาเขตรอน  

รูปที่ 17 ตะขบนก (Aporosa penangensis (Ridl.) Airy Shaw) 

17 



~ 120 ~ 
 

 
 
19. ชื่อ มะไฟแรด 
ชื่ออ่ืน ขี้หนอน เคาะหนาม (ภาคเหนือ) นมวัว (ภาคตะวันออก) เหมือดขน (ภาคกลาง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb. 
ชื่อวงศ์ Santalaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 5 เมตร ตามล าตนและกิ่งกานมีหนามแหลมแข็งปกคลุม ขึ้น

รวมกันเป็นกระจุก กระจายทั่วล าตน เปลือกล าตน สีน้ าตาลออน กิ่งออนมีขนนุม ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูป
รีแกมรูปไขหรือรูปขอบขนาน ขนาด 5-7x9-13 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผน
ใบหนาคลายแผนหนัง ดานทองใบเป็นมันวาว ผิวใบเกลี้ยง เสนใบ 5-6 คู  กานใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
มีขนปกคลุม ไมมีหูใบ ชอผลออกบริเวณล าตน ผลทรงรี ผลแกสีเขียว เมล็ดสีขาว มี 3 เมล็ด 
การกระจายพันธุ์ อินเดีย อิหราน ชวา ในไทยพบในจังหวัดเชียงใหม เพชรบูรณแ เลย อุดรธานี นครราชสีมา 
ศรีษะเกษ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด ระนอง พังงา สตูล สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 คัดเค้าดง (Oxyceros horridus Lour.) 

18 
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20. ชื่อ ตีเมียเมื่อยาง 
ชื่ออ่ืน –  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrotrophe buxifolia (Blume) Miq. 
ชื่อวงศ์ Santalaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 ไมกาฝากที่เจริญบนตนไมอ่ืน ชวงแรกเจริญเป็นไมพุมแลวคอยเลื้อย เถาเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ 
รูปรี หรือรูปไขกลับ  ขนาด 0.7-1 x 1.5-2.5 เซนติเมตร ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ปลายใบมน ผิวใบ
เกลี้ยง กานใบสั้นมาก ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร ชอดอกออกบริเวณซอกใบ ใบประดับรูปสามเหลี่ยม 
ขนาดเล็ก มีขนปกคลุม ดอกขนาดเล็ก กานดอกสั้นมากหรือลดรูป สีเขียวแกมเหลือง ผลกลม ผิวเกลี้ยง เสน
ผานศูนยแกลาง 0.3 เซนติเมตร  ผลสุกสีด า ปลายผลมีติ่งขนาดเล็กติดทน  
การกระจายพันธุ์  เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินสแ บอเนียว สุมาตรา ในไทยพบในจังหวัดตราด ชุมพร สุ
ราษฎรแธานี พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส พบทั่วไปบริเวณพ้ืนที่โลงแจง มีแดดสอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 19 มะไฟแรด (Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.) 19.1) ผล  19.2) ล าต้น 

19.1 19.2 
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รูปที่ 20 ตีเมียเมื่อยาง (Dendrotrophe buxifolia (Blume) Miq.) 

 
21. ช่ือ กะตังใบ 
ชื่ออ่ืน คะนางใบ (ตราด) ชางเขิง ดังหวาย (นราธิวาส) ตองจวม ตองตอม (ภาคเหนือ) บังบายตน (ตรัง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea indica (Burm. f.) Merr. 
ชื่อวงศ์ Vitaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
            ไมพุม หรือไมตนขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-4 เมตร หูใบเป็นแผนรูปไขกลับ ยาวประมาณ 3-4 
เซนติเมตร ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ใบเกลี้ยง กิ่งยอยมีใบประกอบ 4 คู และมีใบยอยปลายกิ่ง 1 ใบ 
กานกิ่งยอยยาว 19 เซนติเมตร ใบยอยเรียงตรงขาม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ขนาด 2-3 x 9-16 
เซนติเมตร ขอบใบจักซี่ฟัน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน หรือเป็นรูปลิ่ม เสนใบ 11 -12 คู เดนชัดทั้ง 2 
ดาน กานใบยาว 0.2-0.3 เซนติเมตร ชอดอกออกตรงขามกับใบ ยาว 14-19 เซนติเมตร แผกวาง กานชอ
ยาว 10-13 เซนติเมตร แตละชอมีดอกยอยออกเป็นกระจุกซี่รมจ านวนมาก ดอกสีเขียวออนหรืออมเหลือง 
กานดอกยอยยาว 0.1-0.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปถวยยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร ปลายหยักเป็นแฉก 5 
แฉกยาว 0.2 เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกับบริเวณฐาน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก หลอดเกสรเพศผูที่เป็น
หมันยาว 0.1 เซนติเมตร โคนแยกกัน เกสรเพศผู 5 อัน รังไขกลม ผลจักเป็นพูเล็กนอย เสนผานศูนยแกลาง 
0.9-1 เซนติเมตร ผลแกสีน้ าตาลแดง 
การกระจายพันธุ์  อินเดีย ออสเตรเลีย หมูเกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นไดทั่วไป 
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รูปที่ 21 กะตังใบ (Leea indica (Burm. f.) Merr.) Airy Shaw) 

 
7.2 ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอพันธุกรรมพืชท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง  
 

วิธีการทดลอง 
การสกัดดีเอ็นเอ 

น าตัวอยาง (ตางรางที่1) น ามาสกัดดีเอ็นเอโดย ดัดแปลงจากวิธีการของ doyle and 
dolye (1987) โดยน าตัวอยางของใบพืชมาตัดใหเป็นชิ้นเล็กๆ แลวบดดวยไนโตรเจนเหลว หลังจากนั้นตัก
ใบพืชที่บดแลวลงในสารละลาย 3% CTAB 5 มิลลิลิตรที่มีสวนผสมของ 2-Mercaptoethanol  แลวน าไป
บมที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เติม chloroform: isoamyl (24: 1) 5 มิลลิลิตร แลว
พลิกหลอดไปมาเบาๆ ปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เป็นเวลา 10 นาที ดูดสวนใสดานบน ใสในหลอด
ใหม เติม chloroform: isoamyl (24: 1) ลงไปอีกหนึ่งเทา แลวพลิกหลอดไปมาเบาๆ ปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 
รอบตอนาที เป็นเวลา 10 นาที แลวดูดสวนใสดานบนลงในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร หลอดละ 400 
ไมโครลิตร แลวเติม absolute ethanol ที่แชเย็นลงในหลอด หลอดละ 800 ไมโครลิตร พลิกหลอดไปมา
เบาๆ น าไปแชตู -20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาทีแลวน ามาปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เป็น
เวลา 5 นาที เทสวนใสดานบนทิ้ง เติม 70% ethanol เพ่ือลางตะกอนดีเอ็นเอแลวตากตะกอนดีเอ็นเอให
แหง หลังจากนั้นเติม TE buffer ลงไป 100 ไมโครลิตร บมดีเอ็นเอละลายที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจน
ละลายแลวเติมเอนไซมแ Rnase A ลงไป 5 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสแลวน าตัวอยางไป
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
 
การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ 

 วัดความเขมขนและความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอที่ไดโดยใชเครื่อง spectrophotometer รุน 
nanodrop หลังจากนั้นน าคาความเขมขนที่ไดมา dilute ใหตัวอยางมีความเขมขนเทากันที่ 200 นาโนกรัม/
ไมโครลิตร แลวตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอ โดยวิธี gel electrophoresis โดยใชอะกาโรสเจล ความ
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เขมขน 1% ที่ผสมสียอมฟลูออเรสเซนตแใน 1X TBE Buffer ใชกระแสไฟฟูาที่ความตางศักยแ 100 โวลตแ 30 
นาท ีแลวน ามาสองภายใตแสงอัลตราไวโอเลต ถายภาพที่ปรากฏบนหนาจอที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแ  

ตารางที่1 รายชื่อตัวอยางที่น ามาสกัดดีเอ็นเอ 
หมายเลข รายช่ือตัวอย่าง 

1 Barleria sp.* ขาไก 
2 Buchanania arborescens (Blume) Blume* จามวง/ยารวงพรุ 
3 Ilex  cymosa  Blume* ศิลา 
4 Calophyllum calaba L.* ตังหน 
5 Cretava magna (Lour.) DC.* กุมน้ า 
6 Tetracera  indica  (Christm. & Panz.) Merr.* เถาอรคนธแ 
7 Vatica cf. lowii King* พันจ าดง 
8 Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites* ขี้หนอน 
9 Sapium sp. _ 

10 Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.* เทพธาโร 
11 Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.* กาฝากมะมวง 
12 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.* มะหาดใบใหญ 
13 Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.* มะหาดผลแฝด 
14 Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.* มะหาด 
15 Artocarpus lacucha Roxb. มะเดื่อ ลูกฉ่ิง 
16 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume _ 
17 Ficus subgelderi Corner* เสม็ดชุน 
18 Syzygium  gratum  (Wight) S.N. Mitra * ขวาด 
19 Syzygium lineatum (DC.) Merr. & L. M. Perry* มะลิปุา 
20 Jasminum elongatum (Bergius) Willd. นวลเสี้ยน 

 
การตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะและเชื่อมต่อ adaptor 

ตัด genomic DNA ดวยเอนไซมแตัดจ าเพาะ 2 ชนิด ไดแก เอนไซมแตัดจ าเพาะที่เป็น 
rare cutter คือ EcoRI ที่มีต าแหนงจดจ าขนาด 6 คูเบส (G/AATTC) และเอนไซมแตัดจ าเพาะที่เป็น 
frequent cutter คือ MseI ที่มีต าแหนงจดจ าขนาด 4 คูเบส (T/TAA) โดยผสมสารละลายดีเอ็นเอ (100 
ng/l) 2.50 l, 5x  reaction buffer 5.00 l,  EcoRl (10U l) 0.25l , Msel (5 U l) 0.50 
l, น้ ากลั่น 16.75 l  ปริมาตรรวม 25 lจากนั้นน าไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา1 
ชั่วโมง แลวตอดวย adaptor โดยเติมสารในปฏิกิริยาดังนี้  ดีเอ็นเอที่ตัดดวยเอนไซมแตัดจ าเพาะ 25.0 l, 
EcoRl adapter (5 pmol/l) 1.0 l, Msel adapter (25 pmol/l) 2.0 l, T4 ligase  buffer 
10.0 l, T4 DNA ligase (1 U/l) 1.0 l, น้ ากลั่น 11.0 l ปริมาตรรวม 50 l จากนั้นน าไป
บมที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา1 ชั่วโมงแลวบมที่อุณหภูมิหองตออีก 2 ชั่วโมง 
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การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธีพีซีอาร์ 
 การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอจะเพ่ิม 2 ขั้น  คือ  preselective  amplification  และ  Selective  
amplification  โดยใชไพรเมอรแที่เพ่ิมเบสเพื่อคัดเลือดจ านวนมากขึ้น องคแประกอบและปริมาตรสารที่ใชใน
ปฏิกิริยาการเพ่ิมปริมาณดังนี้ และใชอุณหภูมิในปฏิกิริยาพีซีอารแดังตารางที่ 2-3 

 preselective  amplification     
 ดีเอ็นเอที่ตอดวย adaptorแลว    2.00 l 
 pimer E-A ( 5 pmol/l)    1.00 l 
 pimer  M-C (5 pnol/l)    1.00 l 
 dNTp mix (2mM)     2.50 l 
 10 x PCR buffer     2.50 l 
 MgCl2 (50 mM)      0.75 l 
 Taq  polymerase (5 U/l)    0.10 l 
 H2O       15.15 l 
    ปริมาตรรวม   25.00 l 

 
Selective  amplification  

 ดีเอ็นเอจากข้ัน preselective  amplification     5.00 l 
 (เจืองจางแลว 20 เทา) 

pimer E-ANN ( 5 pmol/l)    1.00 l 
 pimer  M-CNN (5 pnol/l)    1.00 l 
 dNTp mix (2mM)     2.00 l 
 10 x PCR buffer     2.00 l 
 MgCl2 (50 mM)      0.60 l 
 Taq  polymerase (5 U/l)    0.10 l 
 H2O       8.30 l 
    ปริมาตรรวม   20.00 l 
 
ตารางที่ 2 สภาวะของปฏิกิริยาพีซีอารแในขั้น preselective  amplification   
       ขั้นตอน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) เวลา 
       Denature 94 30 วินาที 
       Annealing 56 1 นาท ี
       Extension 72 1 นาท ี
       Final extension 72 5 นาท ี
 
 

20 รอบ 
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ตารางที่ 3 สภาวะของปฏิกิริยาพีซีอารแในขั้น selective  amplification   
       ขั้นตอน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)        เวลา 
       Denature 94     30 วินาที 
       Annealing 65 – 57 (-0.7 องศา/รอบ)     1 นาท ี
       Extension 72     1 นาท ี
       Denature 94     30 วินาที 
       Annealing 56     30 วินาที 
       Extension 72     1 นาท ี
 
 
การแยกดีเอ็นเอโดย denaturing  polyacrylamide  gel   
  น าแผนกระจกส าหรับเตรียมเจลมาลางใหสะอาด  แลวเช็ดดวย  เอธานอล  95 % ให
สะอาดทั้ง 2 แผนเ ช็ดกระจกแผนหลังดวย  bind  silane (bind  silane 1ไมโครลิตร acetic  acid  2.5 
ไมโครลิตร  และเอธานอล  95 %  500  ไมโครลิตร  เพ่ือใหเจลเกาะติดกับกระจก  กระจกแผนหนาที่
ลักษณะเป็นหูกระตาย  เช็ดใหทั่วดวย  repel  silane  เพ่ือไมใหเจลเกาะติดกระจก  ปลอยใหแหงตั้งที่ไว  
5-10  นาที น ากระจกทั้ง 2 แผนมาประกอบเขาชุด  โดยวาง  spacer  ไวทั้งสองขาง เพื่อใหเกิดชองวาง
ระหวางกระจกท้ังสอง  โดยหันดานที่ทา  bind  silane  และ repel  silane  เขาหากัน   

ผสม ยูเรีย 10x TBE  และน้ า ลงในบีกเกอรแแลวกวนดวยแทงแกว ในอางน้ าอุนอุณหภูมิประมาณ 
50 องสาเซลเซียส ใหยูเรียละลายหมด  รอจนอุณหภูมิลลดลงประมาณเทาอุณหภูมิหองจึงเติม 30% 
arcylamide  10 %  ASP และ TEMED เขยาใหผสมเป็นเนื้อเดียวกันอยางรวดเร็ว (ตารางที่4) ระวังอยาให
เกิดฟองอากาศ  เทเจลใสลงในชองระหวางกระจกจนเต็ม  แลวใสหวีลงไปดานบน  เทเจลไวขามคืนโดยใช
แผนหออาหารหุมบริเวณดานบนของเจลที่เสียบหวี  เมื่อเจลแข็งตัวดีแลวใชน้ าลางกระจกดานนอกใหสะอาด  
ดึงหวีออก แกะเทปกาวดานลางออกและประกอบกระจกเขากับชุดอิเล็กโทรโฟรีซิส  เติมบัฟเฟอรแ  TBE ลงใน
ชองดานบนและดานลาง ตอสายไฟเขากับเครื่อง  ท า  pre-run 30 นาที  ใหใชก าลังไฟฟูาคงที่  100 วัตตแ 
หลังจากนั้นใชเข็มฉีดยาดูดบัฟเฟอรแลางยูเรียที่อยูในชองหวีแตละชองใหหมดดูดตัวอยางดีเอ็นเอ  1-3
ไมโครลิตรลงในชองแตละชอง แลวrun ตอเป็นเวลาประมาณ  1.5  ชั่วโมง  ปิดเครื่อง  ดูดบัฟเฟอรแจากชอง
ดานบนออก  น ากระจกออกจากเครื่อง  แยกระจกทั้ง  2  แผนออกจากกัน  เจลจะติดอยูกับกระจกแผนหลัง
ที่เป็นสี่เหลี่ยมตรง   

น าเจลไปยอมยอมสีแถบดีเอ็นเอดวย silver nitrate ตามวิธีการของ Benbouza et al. (2006) 
โดยน ากระจกที่มีเจลติดอยูแชในสารละลาย fixer น าไปเขยาเป็นเวลา 5 นาท ีเมื่อครบเวลาน ากระจกออกมา
แชสารละลาย silver nitrate เขยาตอ 7 นาที จากนั้นน ากระจกออกมาลาง silver nitrate สวนเกินออก 
โดยน ากระจกจุมลงในน้ ากลั่นแลวยกกระจกขึ้นทันที ยายกระจกมาแชในสารละลาย developer เขยาจน
แถบดีเอ็นเอปรากฏ จากนั้นน าออกมาแชในสารละลาย fixer อีกประมาณ 5 นาที แลวน ากระจกลางน้ ากลั่น
แลวผึ่งใหแหง 
 
 
 
 

30 รอบ 
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ตารางที่ 4 การเตรียมโพลีอะคลีลาไมดแเจล  ใชเจลเขมขน  6 เปอรแเซ็นตแ 
 

สารที่ใช ปริมาณที่ใชส าหรับเตรียมเจลเขมขน 6 % 
ปริมาตรรวม 120 มิลลิลิตร 

30% arcylamide (19:1) 
10x TBE 

ยูเรีย 
น้ ากลั่น 

10% ASP 
TEMED 

24 มิลลิลิตร 
24 มิลลิลิตร 
54 มิลลิลิตร 
30 มิลลิลิตร 

1200 ไมโครลิตร 

60  ไมโครลิตร 

 
 
 

ผลการทดลอง 
 

 ผลจากการสกัดดีเอ็นเอแลวน าไปวัดโดยเครื่อง spectrophotometor พบวาคา OD ที่ 260/280 
มีคาอยูที่ 1.8-1.9 แสดงวาดีเอ็นเอท่ีไดมีคุณภาพดีเม่ือน าไป dilute ใหเทากับ 200 นาโนกรัมตอไมโครลิตร
แลวน าไปแลวตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอ โดยวิธี gel electrophoresis โดยใชอะกาโรสเจล 1 
เปอรแเซ็นตแ  
ผลที่ไดเป็นดังภาพที่1 
1 

 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงจีโนมิคดีเอ็นเอท่ีตรวจสอบโดยใชอะกาโรสเจล 1 เปอรแเซ็นตแ 
 
 เมื่อน าดีเอ็นเอที่ไดแลวผานการการแยกดีเอ็นเอโดย denaturing  polyacrylamide  gel  แลว
น าไปยอมดวย silver nitrate เมื่อแผนเจลแหงน ามาถายรูปผลที่ไดแสดงดังภาพที่ 2-5 
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ภาพที ่2 แสดงดีเอ็นเอการแยกดีเอ็นเอโดย denaturing  polyacrylamide  gel  
          โดยไพรเมอรแ E-AAG/ M-CAG 

 
ภาพที3่ แสดงดีเอ็นเอการแยกดีเอ็นเอโดย denaturing  polyacrylamide  gel   
          โดยไพรเมอรแ E-ACA/M-CAT 
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ภาพที4่ แสดงดีเอ็นเอการแยกดีเอ็นเอโดย denaturing  polyacrylamide  gel   
          โดยไพรเมอรแ E-ACC/M-CAG 

 
ภาพที ่5 แสดงดีเอ็นเอการแยกดีเอ็นเอโดย denaturing  polyacrylamide  gel  
          โดยไพรเมอรแ E-ACC/ M-CAC 

เอกสารอ้างอิง 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 8.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ศึกษาลายพิมพแดีเอ็นเอพันธุกรรมพืชทองถิ่นของคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ านวน 20 ชนิด 

8.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 จัดท ารายงานที่มีคุณภาพสูง  
 
9. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 

โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงคแและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ คือ ส ารวจ เก็บตัวอยาง 
จัดท ารายละเอียดลักษณะทางพฤกษศาสตรแและลายพิมพแดีเอ็นเอพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) ศูนยแประสานงาน อพสธ. ภาคใตฝั่งอันดามัน 
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 - 

ลงชื่อ.....ผศ.ดร.สมรักษแ รอดเจริญ..... 
หัวหนาโครงการ 

(ผศ.ดร.สมรักษแ รอดเจริญ) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนน ายุวทัคคุเทศก์ป่าชายเลน 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศแ 
 ผู้ร่วมโครงการ นักเรียนจากหนวยงานภายนอก จ านวน 20 คน 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรม การบรรยายและใหผูเขาอบรมฝึกปฏิบัติในหองเรียน และการอบรมฝึกปฏิบัติการนอก
หองเรียน ณ หาดราชมงคล และเสนทางศึกษาธรรมชาติ โดยใชภาษาอังกฤษประกอบการท ากิจกรรม 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือใหเยาวชนมีความสามารถในการน าเสนอขอมูลดานการอนุรักษแการทองเที่ยวปุาชายเลน ตามกรอบ
แนวคิด  7 Green 
4.2 เพ่ือใหเยาวชนเกิดจิตส านึกรักในคุณคาทรัพยากรปุาชายเลนและสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ความส าคัญของปุาชายเลนใหแกบุคคลทั่วไปได 
4.3 เพ่ือใหเยาวชนมีกระบวนการความคิดแบบอยางเป็นระบบและมีวิจารณญาณ 
4.4 เพ่ือใหเยาวชนมีทักษะการบูรณาการความรูในหลายศาสตรแวิชาเขาดวยกัน 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลด าเนินงาน 
7.1 ..................................................................................................  
7.2 ..................................................................................................  
7.3 ..................................................................................................  
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กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐแ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คูมือการใช 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ผูเขารวมโครงการเป็นไปตามแผน รอยละ 100 
8.1.2 ผูเขารวมโครงการสามารถน าความรูไปใชประโยชนแไดในระดับมาก 

 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 87.22 
8.2.2 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 91.75 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
 เยาวชนมีความสามารถในการน าเสนอขอมูลดานการอนุรักษแการทองเที่ยวปุาชายเลน มรจิตส านึกรัก
ในคุณคาทรัพยากรปุาชายเลนและสามารถเผยแพรความรูดานความส าคัญของปุาชายเลนใหแกบุคคลทั่วไป
ได 
 
10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ  ...................................................................................... ............ 
 
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) เยาวชนไดเรียนรูทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ฐานะยุวมัคคุเทศกแปุาชายเลน 
 
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 - 

ลงชื่อ.....นางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศแ..... 
หัวหนาโครงการ 

(นางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศแ) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อโครงการ   การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ  ของ  มทร.ศรีวิชัย           
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
 
4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการและนิทรรศการดานการอนุรักษแพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  
5. สถานที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
6. ระยะเวลาและแผนการด าเนินโครงการ 
    ปีงบประมาณ 2559 

6.1 ระยะเวลาในการท าวิจัย 
    ระยะเวลาท าการวิจัย ประมาณ 1 ปี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 
6.2  แผนการวิจัย 
 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.ย. พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

1.   เสนอโครงการ                
2.  ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

               

3.   สรุปผลโครงการ                
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7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรอืผลการด าเนินงาน 
1. รวบรวมผลงานการอนุรักษแพันธุกรรมพืชของ มทร.ศรีวิชัย เพ่ือเตรียมเขาน าเสนอในการประชุม

วิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    
2. เขารวมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการรวมกับโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ ตามที่โครงการไดก าหนดขึ้น 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 8.1   ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  มีผูเขาเยี่ยมชมและรวมกิจกรรม 300 คน 

8.2   ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผูเขารวมและผูเยี่ยมชมนิทรรศการไดรับความรูดานการอนุรักษแ
พันธุกรรมพืชของ มทร.ศรีวิชัย และไดถายทอดความรูทางดานการอนุรักษแพันธุกรรมพืชสูสาธารณชน
เพ่ือที่จะสงผลใหเกิดประโยชนแมากขึ้น 
 
9. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 

ฝุายวิจัยและบริการวิชาการรวมกับสภาบันวิจัยและพัฒนาไดน าโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชของ 
มทร.ศรีวิชัย เขารวมจัดนิทรรศการ ในหัวขอผลงาน “เสม็ด เลน เล ศรีวิชัย”  ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 8 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยแสิ่งสินตน” ในระหวางวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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10. ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุเปูาหมาย  
  ไมบรรลุเปูาหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
11. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถายทอดองคแความรูใหกับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนยแการเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
12. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 - 

ลงชื่อ.....ผศ.ดร.สมรักษแ รอดเจริญ..... 
หัวหนาโครงการ 

(ผศ.ดร.สมรักษแ รอดเจริญ) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
1. โครงการ จัดท าหนังสือเผยแพร่ผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีฯ ของ มทร.ศรีวิชัย 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หัวหน้าโครงการ ผูชวยศาสตราจารยแ ไชยยะ ธนพัฒนแศิริ        

 
3. ลักษณะโครงการตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษแพันธุกรรมพืช 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือรวบรวมและเผยแพรแนวทางปฏิบัติและผลส าเร็จที่ดีของการสนองพระราชด าริในโครงการ 

อพ.สธ. สูสาธารณะ 
4.2 เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานไดเผยแพรความรูและประสบการณแจากการสนองพระราชด าริในโครงการ 

อพ.สธ. สูสาธารณะ 
4.3 เพ่ือสงเสริมใหบุคคลมีจิตส านึกท่ีดีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยแ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
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7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1 แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการโครงการและผูเกี่ยวของเพ่ือวางแผนด าเนินการ   
7.2 หนวยบริการทางวิชาการแกสังคมแจงหนังสือเชิญชวนคณะ/วิทยาลัย ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
สงแนวปฏิบัติและผลส าเร็จที่ดีจากการสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. 
7.3 คณะ/วิทยาลัย ชุมชนและบุคลากรสงแนวปฏิบัติและผลส าเร็จที่ดีจากการสนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. มายังหนวยบริการทางวิชาการแกสังคม มทร.ศรีวิชัย 
7.4 หนวยบริการทางวิชาการแกสังคมประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการเพ่ือคัดเลือกแนวปฏิบัติและ
ผลส าเร็จที่ดีและจัดจางท าหนังสือเผยแพร 

กรณีท่ีเป็นสิ่งประดิษฐแ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐแ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คูมือการใช 
 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
8.1.1 แนวทางปฏิบัติและผลส าเร็จที่ไดรับการตีพิมพแเผยแพร จ านวน 20 เรื่อง 
 1)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลบอดาน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 2)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 3)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 4)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลชะแล  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
 5)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลทาหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
 6)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลกะปาง อ าเภอทุงสง  

     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 7)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลบางขัน อ าบางขันบางขัน  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 8)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลทุงสัง อ าเภอทุงใหญ  

 จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 9)  แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลบานทาซอม อ าเภอหัวไทร  

 จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
10) แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนศาลาสามหลัง ต าบลสระแกว อ าเภอทาศาลา  
     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
11) แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
12) แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบานทา-บอโก ต าบลทองเนียน อ าเภอขนอม  
     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13) แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบานหนองไมแกน ต าบลทาชะมวง  อ าเภอรัตภูมิ   
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 จังหวัดสงขลา 
14) แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนกลุมกลวยกรอบทอง บานศาลาสามหลัง  

 ต าบลสระแกว อ าเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
15)แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
16)แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบางเหรียง ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง  

 จังหวัดสงขลา 
17)แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนโรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยแ อ าเภอเมือง จ.สงขลา 
18)แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
19)แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
20)แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 8.2.1 แนวทางปฏิบัติและผลส าเร็จที่ไดรับการตีพิมพแเผยแพรมีคุณภาพในระดับดี 

  
ลงชื่อ.....ผศ.ไชยยะ ธนพัฒนแศิริ..... 

หัวหนาโครงการ 
(ผศ.ไชยยะ ธนพัฒนแศิริ) 

 
 
 
 



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
1 คณะเกษตรศาสตร์

(ทุง่ใหญ่)
โครงการรวบรวมพันธุ์ปาล์มประดับเพือ่การอนุรักษ์ P   150,000   144,300 งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี 2559 (งบ
รายจา่ยอื่น)

1. เพือ่ปรับพืน้ทีส่ร้างสวนพฤกษศาสตร์
ปาล์มประดับ 
2. เพือ่เก็บสะสมและปลูกรวบรวมพันธุ์
ปาล์มประดับ
3. เพือ่การศึกษาและการขยายพันธุ์ปาล์ม
ประดับ

บรรลุตามวตัถุประสงค์ นายชลชาสน์ ช่วยเมือง

2 คณะเกษตรศาสตร์
(ทุง่ใหญ่)

โครงการสวนพฤษศาสตร์เพือ่การศึกษาความหลากหลาย
ของพืชพรรณ

P   150,000     91,470 งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 2559 (งบ
รายจา่ยอื่น)

1.เพือ่ปลูกรวบรวมและรักษาพันธุ์พืชเพือ่
การอนุรักษ์
2.เพือ่สร้างสวนพฤกษศาสตร์และส่งเสริม
การศึกษาท่องเทีย่วเชิงนิเวศในสถานศึกษา
3.เพือ่การศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาชนิดพันธุ์พืชและลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์
4.เพือ่สร้างจติส านึกในการเป็นนักอนุรักษ์
ใหก้ับนักเรีย นักศึกษา และประชาชน

บรรลุตามวตัถุประสงค์ ผศ.มุจลินท์ ติณสิริสุข

3 คณะสัตวแพทย ศาสตร์ โครงการสวนสมุนไพรด้านสุขภาพสัตว์ P 50000 50000 ปลูกรักษาพันธกุรรมพืช/ อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธกุรรมพืช

เก็บรวบรวมพืชสมุนไพร/ พัฒนา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรส าหรับสัตว ์และมีการ
น าไปใช้

นายสิริศักด์ิ ชีช้าง/  คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุล าดบั หน่วยงาน ชือ่โครงการ
การด าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท) แหล่งทีม่าของงบประมาณ*
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุล าดบั หน่วยงาน ชือ่โครงการ
การด าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท) แหล่งทีม่าของงบประมาณ*

4 คณะเกษตรศาสตร์
(ทุง่ใหญ่)

ปลูก / รักษา / อนุรักษ์พืชในสวนสมุนไพร P 150,000 149,975 แผ่นดิน มีสวนสมุนไพรทีเ่กิดขึ้นจากการปลูก ดูแล
รักษา และมีการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพร ตลอดจนถึงอนุรักษ์และสร้าง
เป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างพืชสมุนไพรใน
สภาพสวนพักผ่อน

บรรลุตามวตัถุประสงค์ ผศ.ดร.ปราณี  รัตนานุพงศ์
คณะเกษตรศาสตร์

5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(ทุง่ใหญ่)

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อหารวา่งจากพืชผักสมุนไพรเพือ่
การจ าหน่าย

P     50,000     50,000 มหาวทิยาลัยฯ ผลิตภณัฑ์อาหารวา่งจากพืชผักสมุนไพร
อย่างน้อย 1 ชนิด สามารถจ าหน่ายได้

ได้ผลิตภณัฑ์กาละแมลูกเดือย ผศ.ชไมพร เพ็งมาก คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

6 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(ไสใหญ)่

ศึกษาชีววทิยาของผักน้ าและการอนุรักษ์ P      150,000 169990 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพือ่ศึกษาแนวทางในการจดัการอนุรักษ์
พันธผั์กน้ า เพือ่การบริโภคของชุมชน

สามารถอนุรักษ์พันธกุรรมพันธุ์ผักน้ าบาง
ชนิดใหค้งอยู่คู่ระบบนิเวศต่อไป

ผศ.ประกอบ ศรีจนัทร์ ผศ.อมรพันธ ์แก้ว
ศรีนวล นางสาวเปรมจติ รองสวสัด์ิ   
นางสาวสุขใจ  พรหมมาศ
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุล าดบั หน่วยงาน ชือ่โครงการ
การด าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท) แหล่งทีม่าของงบประมาณ*

7 คณะเทคโนโลยีการจดัการ
(ไสใหญ)่

การสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภณัฑ์น้้าพริกจากผักพืน้บ้าน
สมุนไพร

P 49,400 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพือ่ใหบ้ริการค าแนะน าปรึกษาด้านการ
บริหารจดัการ การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ปรับปรุงและ  พัฒนา ผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุณัฑ์แก่ผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์น้ าพริก
จากผักพืน้บ้านสมุนไพร
สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้ับผลิตภณัฑ์น้ าพริก
จากผักพืน้บ้านสมุนไพรอย่างครบวงจร 
โดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ การ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์และตราสัญลักษณ์ 
และการพัฒนาการตลาดผลิตภณัฑ์
เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์แก่ ผู้ผลิตผัก
แผ่นสมุนไพร
ได้รูปแบบของผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์
ของผลิตภณัฑ์น้ าพริกจากผักพืน้บ้าน
สมุนไพรทีส่นองความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค

ได้มีการพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ใหก้ับ
ผลิตภณัฑ์น้ าพริกเคร่ืองแกงจากผัก
พืน้บ้านสมุนไพร เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธใ์หผู้้บริโภครู้จกัผลิตภณัฑ์
น้ าพริกเคร่ืองแกง มากยิ่งขึ้น รวมถึงท าให้
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ที่
จากการเรียนในวชิาการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ และสามารถน าประสบการณ์
จากการเข้าร่วมโครงการน าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนหรือเป็นกรณีศึกษาในการ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์ต่อไป

ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์
นายสิทธชิัย นวลเศรษฐ    
อ.สุภาพร ไชยรัตน์
น.ส.สุภาพร ขุนทอง
น.ส.กัญญา ผันแปรจติต์

8 คณะเกษตรศาสตร์ โครงการจดัสร้างสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ใน มทร.ศรี
วชิัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่

P      150,000      150,000 งบประมาณรายจา่ย
ประจ้าปี 2559 (งบ
รายจา่ยอื่น)

1. เพือ่การศึกษาส้ารวจและจดัสร้างสวน
พฤกษศาสตร์กล้วยไม้ใน มทร.ศรีวชิัย 
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 
รวบรวมและปลูกกล้วยไม้ลงแปลง ใน
รูปแบบสวนพฤกษศาสตร์
2. เพือ่ศึกษาลักษณะประจ้าพันธุ์และการ
ปรับตัวและการเจริญในสภาพแวดล้อมใหม่
3. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน การ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช และครบรอบ 80 ปี 
ไสใหญ่
4. เพือ่ศึกษารวบรวม ปลูกเพิม่ และดูแล
รักษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในมทร.ศรีวชิัย วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ ใหเ้กิดความ
ยั่งยืน (งานต่อเนือ่ง)

บรรลุตามวตัถุประสงค์ นายจ้าเลือง เหตุทอง
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุล าดบั หน่วยงาน ชือ่โครงการ
การด าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท) แหล่งทีม่าของงบประมาณ*

9 คณะเกษตรศาสตร์ โครงการอนุรักษ์ปาล์มพืน้บ้านภาคใต้ P      100,000      100,000 งบประมาณรายจา่ย
ประจ้าปี 2559 (งบ
รายจา่ยอื่น)

1. เพือ่รวบรวมพันธุ์ปาล์มพืน้บ้านภาคใต้
เป็นศูนย์เรียนรู้
 2. เพือ่ซ่อมแซมโรงเรือนขยายพันธุ์ 
 3. เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปาล์ม
พืน้บ้านภาคใต้
 4. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้ฝึกการท้างานและ
ดูแลบ้ารุงรักษาพันธุ์ปาล์ม

บรรลุตามวตัถุประสงค์ ผศ.จรัญ ไชยศร

10 คณะศิลปศาสตร์ การยืดอายุของผลตาลโตนดโดยใช้สารธรรมชาติ P        80,000        80,000 แผ่นดิน 1. เพือ่ศึกษาภมูิปัญญาของชาวบ้านใน
การน้าผลตาลโตนดมาใช้ประโยชน์
2. เพือ่ศึกษากระบวนการยืดอายุของผล
ตาลโตนดโดยกระบวนการแปรรูปและ
ถนอมอาหารตามภมูิปัญญาท้องถิ่น
3. เพือ่ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและ
อายุของผลตาลโตนดทีผ่่านกระบวนการ
แปรรูปตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

1. การวเิคราะหส์ารอาหารทีเ่ป็น
องค์ประกอบของเนือ้น้้าตาลโตนดสด ทัง้ที่
เป็นผลอ่อนและมีอายมากขึ้น พบวา่ ใน
เนือ้ตาลโตนดมีสารจ้าพวกคาร์โบไฮเดรต
และน้้าตาล เป็นองค์ประกอบหลักและพบ
สารอื่นๆปริมาณน้อยมาก
2. เนือ้ผลตาลโตนดมีค่าความชื้นสูงมาก 
สามารถน้ามารับประทานได้ในปริมาณมาก
3. การเก็บรักษาผลตาลโตนดสามารถเก็บ
ไวท้ีอุ่ณหภมูิต้่าเพือ่ช่วยยืดอายุและที่
อุณหภมูิ 4°C จะสามารถเก็บรักษา
คุณภาพผลตาลโตนดได้หลายเดือนโดยไม่
เส่ือมสภาพแต่กล่ินจะไม่คงความสดเหมือน
เก็บลงจากต้นใหม่ๆ
4. การแปรรูปผลตาลโตนดจากการใช้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น เพือ่ยืดอายุผลตาลโตนดให้
มีระยะเวลายาวนานเพือ่เพิม่มูลค่าของ
ผลผลิตทางเกษตร พบวา่ องค์ประกอบ
ทางเคมีทีม่ีเพิม่มากขึ้น คือ ปริมาณน้้าตาล
 ทัง้นีไ้ม่สามารถบอกปริมาณได้แน่นอน
ขึ้นอยู่กับจ้านวนของสารใหค้วามหวานที่
เพิม่ลงไปในกระบวนการผลิต ส้าหรับองคื

ผศ.ณิชา  ประสงค์จนัทร์

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการส่ือความหมายการใช้ประโยชน์จากพันธกุรรมพืช
ในเขตเทศบาลสงขลาภายใต้แนวคิด Green city

P 100000 100000 งบรายจา่ยอื่น 1. เพือ่ส่ือสารความหมายจากการใช้ประโยชน์จาก
พนัธกุรรมพชืตามแนวคิดสงขลานิเวศน์นาคร (Green 
city)
4.2 เพือ่ส่ือความหมายการพึง่พงิของวงจรธรรมชาติ
ระหวา่งพชืพรรณและทีต้ั่งสู่พลเมือง
4.3 เพือ่ส่ือความหมายการจดัการเรียนรู้ในแหล่งด้วยส่ือ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม
4.4 เพือ่ส่งเสริมแนวคิด Songkhla forwarding to be 
Green City  

นักศึกษา บคุลากร และประชาชนในเขต
เทศบาลนครสงขลา และบริเวณใกล้เคียงได้รับ
องค์ความรู้ ตระหนักถึงความส้าคัญที่จะส่ือสาร
เร่ืองดังกล่าว และเหน็ถึงประโยชน์พนัธกุรรม
พชืภายใต้แนวคิดสงขลานิเวศน์นาคร (Green 
city)

นายจเร สุวรรณชาต

151



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุล าดบั หน่วยงาน ชือ่โครงการ
การด าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท) แหล่งทีม่าของงบประมาณ*

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการจดัการฐานการเรียนรู้จากธนาคารอาหารชุมชน 
7 ไร่ 7 เร่ือง 7 ร้อย ณ บ้านควนรู อ.รัตภมูิ จ.สงขลา

P 200000 200000 งบรายจา่ยอื่น 1. เพื่อสร้างจติส้านึกในการจดัฐานการเรียนรู้
จากธนาคารอาหารชุมชน 7 ไร่ 7 เร่ือง 7 ร้อย 
2. เพื่อจดัท้าปา้ยส่ือความหมายเล่าเร่ืองใน
บริบทของชุมชนต้าบลควนรู

 กลุ่มผู้มาเรียนรู้ทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีม่ี
จติส้านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชผ่าน
วถิีวฒันธรรมชุมชน และได้เทคนิคการส่ือ
ความหมายมาใช้ใหผู้้รับส่ือเข้าใจในคุณค่า
วถิีวฒันธรรมชุมชน

13 คณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาเคร่ืองผ่าจาวตาล P 40,000        40,000 งปม.แผ่นดิน 2559 1.เพือ่ออกแบบ สร้าง และพัฒนาเคร่ืองผ่า
จาวตาล             2.เพือ่ลดวธิกีารท้างาน
ด้วยแรงงานคนและลดเวลาการผลิต       
 3.เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชาวบ้าน และ
ชุมชน

จากการทดลองเคร่ืองผ่าจาวตาลโตนดจะ
มีความสามารถในการผ่าจาวตาลโตนด
ประมาณ 100 ผลต่อชั่วโมง มีคุณภาพ
และความสวยงาม แต่เมื่อคนปฏบิัติงาน
เป็นระยะเวลาหนึง่ผู้ปฏบิัติงานจะมีความ
เมื่อยล้าเกิดขึ้นในขณะทีเ่คร่ืองผ่าจาว
ตาลโตนดจะสามารถท้าการผลิตได้เร่ือย ๆ

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

14 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ปรับปรุงพัฒนาชุดเคร่ืองผลิตเส้นใยตาลโตนด P 80,000.00 80,000.00 งบประมาณเงินแผ่นดิน เคร่ืองผลิตเส้นใยตาล จ้านวนเส้นใยทีได้จากเคร่ืองผลิตใย
ตาลโตนดทัง้ 3 เคร่ือง

นายอภริพ แก้วมาก

15 โครงการจดัต้ังศูนย์
ศิลปวฒันธรรมราชมงคลศรี
วชิัย

โครงการส่ือความหมายด้านวฒันธรรมวถิีชุมชนร้าแดง 
โหนด นา ไผ่ คน

P 100000 100000 งบรายจา่ยอื่น 1. เพือ่สร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชืผ่านวถิี
วฒันธรรมชุมชน ในระบบการส่ือความหมายสู่สาธารณะ
ทัง้ในพืน้ทีต้่าบลร้าแดงผ่าน และนอกพืน้ทีต้่าบลร้าแดง
2. เพือ่น้าเทคนิคการส่ือความหมายมาใช้ใหผู้้รับส่ือ เข้าใจ
ในคุณค่าวถิีวฒันธรรมโหนด นา ไผ่ คน ชุมชนร้าแดง
 3.  เพือ่พฒันาพืน้ทีใ่หเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
ด้านวถิีวฒันธรรมโหนด นา ไผ่ คน ชุมชนร้าแดง อย่าง
ยั่งยืน

ร่วมออกแบบระบบการส่ือความหมายวถิี
วฒันธรรมโหนด นา ไผ่ คน ในต้าบลร้าแดงและ
จดัระบบปา้ยส่ือความหมายในชุมชน

นายพลากร พันธุ์มณี
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุล าดบั หน่วยงาน ชือ่โครงการ
การด าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท) แหล่งทีม่าของงบประมาณ*

16 วทิยาลัยรัตภมูิ 1. โครงการ การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
เส้นขนมจนีแบบต่อเนือ่งจากข้าวพืน้บ้าน ต้าบลควนรู 
อ้าเภอรัตภมูิ จงัหวดัสงขลา

P 200,000 200,000 งบประมาณแผ่นดิน 4.1 เพือ่ออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ผลิตขนมจนีแบบต่อเนือ่งแบบครบวงจร
4.2 เพือ่เป็นการลดการใช้แรงงานคนใน
กระบวนการผลิตเส้นขนมจนี
4.3 เพือ่เป็นการเพิม่มูลค่าและอนุรักษ์
พันธุ์ข้าวพืน้บ้านของต้าบลควนรู อ้าเภอ
รัตภมูิ จงัหวดัสงขลา

ได้ระบบการผลิตในกระบวนการผลิตเส้น
ขนมจนีแบบต่อเนือ่ง จ้านวน ๑ ระบบ

17 วทิยาลัยรัตภมูิ โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์จากผลผลิตตาลโตนดเพือ่
วสิาหกิจชุมชน (ต่อเนือ่ง)

P 50,000 50,000 งบประมาณแผ่นดิน 4.1 เพือ่ออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์
จากผลผลิตตาลโตนด
4.2 เพือ่พัฒนาผลิตภณัฑ์จากผลผลิต
ตาลโตนดทีเ่หมาะสมกับชุมชน
4.3 เพือ่สนับสนุนการเสริมสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

ได้ผลิตภณัฑ์เพือ่ใช้ประโยชน์จากตาลโตนด
  จ้านวน  6 รูปแบบ

18 คณะวทิยาศาตร์และ
เทคโนโลยีการประมง

การท้า DNA Fingerprint ของพันธุ์พืชในมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย วทิยาเขตตรัง

P 200,000 200,000 งบประมาณรายจา่ย
ประจ้าปี 2559 (งบ
รายจา่ยอื่น)

1. เพือ่ส้ารวจเก็บตัวอย่างพันธกุรรมพืชใน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
วทิยาเขตตรัง 
2. เพือ่ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอพันธกุรรม
พืชท้องถิ่นในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิัย วทิยาเขตตรัง

บรรลุตามวถัถุประสงค์ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

19 วทิยาลัยการโรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว

อบรมภาษาอังกฤษแก่แกนน้ายุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน P 40,000 40,000 งบประมาณแผ่นดิน นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา

เป็นไปตามแผน สาขาถาษาต่างประเทศ

20 สถาบันวจิยัและพัฒนา การประชุมวชิาการและจดันิทรรศการโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ  ของ  มทร.
ศรีวชิัย

P 138,400 110,620 งบประมาณรายจา่ย
ประจ้าปี 2559 (งบ
รายจา่ยอื่น)

เพือ่เผยแพร่ผลงานทางวชิาการและ
นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วชิัย

บรรลุตามวถัถุประสงค์ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

21 หน่วยบริการทางวชิาการ
แก่สังคม

โครงการจดัท้าหนังสือเผยแพร่ผลส้าเร็จจากโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีฯ ของ มทร.ศรีวชิัย

P 100,000 95,000 งบประมาณ 1.เพือ่รวบรวมและเผยแพร่แนวทางปฏบิัติ
และผลส้าเร็จทีดี่ของการสนอง
พระราชด้าริในโครงการ อพ.สธ. สู่
สาธารณะ
2 เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานได้เผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์จากการสนอง
พระราชด้าริในโครงการ อพ.สธ. สู่
สาธารณะ
3.เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คคลมีจติส้านึกทีดี่และ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

แนวทางปฏบิัติและผลส้าเร็จทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
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