รายงานผลการด�ำเนินงาน
อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

“

… การรักทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน
นี้ก็คือ รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขา การที่จะให้เขารักประเทศชาติ
หรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท�ำได้โดยสร้างความรัก ความเข้าใจ
ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน
แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไร เขาก็จะรู้สึกชื่นชมและรัก
หวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะท�ำให้เกิดประโยชน์ได้ .......

“

พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ค�ำน�ำ

โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน
และพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงอนุรกั ษ์ตน้ ยางนา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2503 ทรงเห็นความ
สําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด�ำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลาก
หลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�ำริกับ
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดำ� เนินการอนุรกั ษ์พชื พรรณของประเทศและด�ำเนินการเป็นธนาคาร
พืชพรรณ ได้ดำ� เนินการ อพ.สธ. และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึน้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา
ปัจจุบนั การด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้มกี ารด�ำเนินงานทัง้ 3 พืน้ ที่ ได้แก่ พืน้ ที่
สงขลา วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทีส่ อดคล้องกับกรอบการเรียนรูท้ รัพยากร 8 กิจกรรม โดยแบ่งตาม
กรอบการดาํ เนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรูท้ รัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสํานึก
ดังนัน้ รายงานผลการด�ำเนินโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวชิ ยั ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 เล่มนี้ จะเป็น
ส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้เป็นการร่วมตอบสนองพระราชด�ำริฯ อันจะน�ำไป
สูก่ ารพัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนและส่งผลประโยชน์ตอ่ มหาชนชาวไทยอย่างแท้จริงต่อไป
									

คณะผู้จัดท�ำ
มีนาคม 2561
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บทน�ำ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชด�ำริ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกคุกคามในหลายๆ
ลักษณะ การสร้างความตระหนักและให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ ที่ก�ำลังสูญสิ้น
ไป และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติน�ำไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมืองท�ำให้ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิต
และการบริโภค ที่เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว เป็นปัจเจก และมีการแข่งขันสูงขึ้น ท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา ถูกละเลย
ไม่มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญสิ้น ทั้งชนิดพันธุ์พืชและภูมิปัญญาในการด�ำเนินชีวิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลในกลุ่มภาคใต้ 5 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่
1. คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. วิทยาเขตศรีวิชัย (ขนอม) จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
5. วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา

โดยมีความตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ร่วมสนองพระราชด�ำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง และได้จัดท�ำโครงการตามแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานที่จะน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายตามแนวพระราชด�ำริที่ได้ก�ำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

โครงการ อพ.สธ. เข้าสู่แผนแม่บทระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) โดยมีกรอบการท�ำงาน 3 กรอบ มี
8 กิจกรรมหลัก บนฐานทรัพยากร 3 ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนเรียนรูทรัพยากรทองถิ่นว่ามีอะไรบ้างและน�ำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทองถิ่นและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
นั้นให้ยั่งยืน รูเท่าและรูทัน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมถึงชุมชนในพื้นที่ด�ำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. จึงเปรียบเสมือนแก่นกลางการท�ำงานที่ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการงานในหน้าที่
สนองพระราชด�ำริโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรภูมิปัญญา
3. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชในท้องถิ่น
4. เพื่อจัดระบบข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
5. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมสนองพระราชด�ำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้จัดท�ำโครงการตามแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานที่จะน�ำไป
สู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวพระราชด�ำริ ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผน
แม่บทที่มหาวิทยาลัยตั้งกรอบแผนแม่บทไว้ โดยครอบคุลมทั้ง 3 กรอบการเรียนรู้

ผลการด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.)ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 มีจ�ำนวน
โครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�ำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่
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วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์ 5 โครงการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 โครงการ

จ�ำนวน 6 โครงการ

วิทยาลัยรัตภูมิ 4 โครงการ

พื้นที่สงขลา

จ�ำนวน 11 โครงการ

คณะศิลปศาสตร์ 3 โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 โครงการ
คณะบริหารธุรกิจ 1 โครงการ

วิทยาเขตตรัง

จ�ำนวน 11 โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 5 โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 โครงการ
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ความเป็นมา
รัชกาลที่ 9 ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล ทรงเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทรงเริ่มงานพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา
ต่อมาในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสาน พระราชปณิธานต่อโดยพระราชทานให้
โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ด�ำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา
การด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ในระยะทีผ่ า่ นมาถึงปัจจุบนั มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด�ำริเป็นจ�ำนวนมาก โดยพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมของโครงการได้ขยาย
และกระจายออกไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ รวมทัง้ มีแนวทางการด�ำเนินงานทีห่ ลากหลายมากขึน้ โดยล�ำดับ และได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
ประเทศชาติโดยประจักษ์ชัดแล้ว

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มี 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ สารานุกรม เรือ่ ง “กล้วย”
2. โครงการ การส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทาง
ชีวภาพและกายภาพในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช พืน้ ทีป่ า่ ชายหาดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง
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โครงการ สารานุกรม เรื่อง “กล้วย”
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นางชญาดา
เฉลียวพรหม
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ภณิดา
จิตนุกูล
			
ผศ.เลิศทิวัส
ยอดล�้ำ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารไทยที่ท�ำจากกล้วย
เพื่อจัดท�ำเป็นสารานุกรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชาวบ้าน และชุมชน
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
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โครงการการส�ำรวจพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช พื้นที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นายเอนก สาวะอินทร์
ผู้ร่วมโครงการ
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อท�ำการส�ำรวจขอบเขตพื้นที่และการจัดท�ำแนวกันไฟป่าป้องกันความเสียหายในเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เพื่อท�ำการส�ำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และการท�ำรหัสพิกัดตันไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชระยะที่ 1 พื้นที่ 10 ไร่
เพื่อการจัดท�ำแผนที่พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ทรัพยากรทางชีวภาพ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชระยะที่ 1 พื้นที่ 10 ไร่
ผลการด�ำเนินงาน
เนื่องจากโครงการนี้มีลักษณะงานตามแผนการด�ำเนินโครงการในลักษณะการส�ำรวจพื้นที่ป่าชายหาด ในพื้นของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินงานได้กำ� หนดพืน้ ทีใ่ นการส�ำรวจ จ�ำนวน 10 ไร่ ให้แล้วเสร็จ โดย
ไม่กำ� หนดจ�ำนวนครัง้ โดยผลการส�ำรวจพืชพันธ์ไม้ยนื ต้นทีพ่ บตามวิธกี ารส�ำรวจทีก่ ำ� หนด จ�ำนวนเพียง 2 ชนิด คือ เสม็ดขาว และฝาดแอ็ก
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ ระยะเวลาไม่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงานทั้งหมดตามแผนการด�ำเนินโครงการ
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส�ำรวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
มี 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ การส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมะขามป้อมในพืน้ ที่
จ.นครศรีธรรมราช
2. โครงการ การส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ ของทุเรียนเทศใน จ.นครศรีธรรมราช
3. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ (ด้านอาหาร)
4. โครงการ ปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมืองทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ
5. โครงการ ส�ำรวจพืน้ ทีป่ า่ ชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ
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โครงการการส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมะขามป้อมในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์		
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก			
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันนทวงศ์		
ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวนิภาพร วงศ์กูล		
ผู้ร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์มะขามป้อม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและรอยต่อฯ
เพื่อเป็นศึกษา ลักษณะทางพฤษศาสตร์มะขามป้อม
เพื่อรวบรวมภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับมะขามป้อม ในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาในขบวนการอื่นๆ ต่อไป
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อด�ำเนินงานของโครงการล่าช้ามาก ท�ำให้การเริ่มต้นส�ำรวจล่าช้า ช่วงเริ่มต้น
ด�ำเนินการส�ำรวจ จึงผ่านช่วงฤดูการออกดอกติดเมล็ดไปแล้ว การเริ่มต้นงานส�ำรวจจึงเปลี่ยนแผนไปด�ำเนินการช่วงไตรมาสสุดท้าย
ได้เดินทางออกส�ำรวจในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ประมาณ 30 ครัง้ และพบต้นพันธุม์ ะขามป้อมในพืน้ ทีส่ ำ� รวจจ�ำนวน 142 ต้น ในจ�ำนวนนีส้ ามารถ
เก็บผล จากต้น 4 ตัวอย่าง น�ำมาตากแห้งเพื่อเก็บเมล็ดได้ประมาณ 300 เมล็ด ซึ่งรอการเพาะเมล็ดต่อไป
ภาพประกอบการด�ำเนินโครงการ
1 เขตพื้นที่ ต�ำบลแก้วแสน อ�ำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดเกาะสระ จ�ำนวน 5 ต้น

บ้านไสเทียม จ�ำนวน 2 ต้น
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บ้านหนองมวง จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านไสแต จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านไสโป๊ะ จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านแก้วแสน จ�ำนวน 3 ต้น

บ้านหนองยาง จ�ำนวน 3 ต้น

บ้านสองแพรก จ�ำนวน 1 ต้น
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2 เขตพื้นที่ ต�ำบลทุ่งสง อ�ำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านป่ายาง จ�ำนวน 2 ต้น

บ้านนาแค จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านหนองน�้ำขาว จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านโคกเคี่ยม จ�ำนวน 2 ต้น

บ้านหนองผักชีด จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านสี่แยกซี่เด่ จ�ำนวน 2 ต้น
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บ้านแหลมยูง จ�ำนวน 4 ต้น

3 เขตพื้นที่ ต�ำบลหลักช้าง อ�ำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านโคกเคี่ยม จ�ำนวน 2 ต้น

โรงเรียนบ้านหนองเตย จ�ำนวน 2 ต้น

บ้านหนองเตย จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านทุ่งค้อ จ�ำนวน 1 ต้น
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บ้านหนองไหล จ�ำนวน 3 ต้น

บ้านบนควร จ�ำนวน 1 ต้น

4 เขตพื้นที่ ต�ำบลช้างกลาง อ�ำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักสงฆ์ควนสงฆ์ จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านบนควร จ�ำนวน 1 ต้น

โรงเรียนบ้านนาวา จ�ำนวน 2 ต้น
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5 เขตพื้นที่ ต�ำบลเขาขาว อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดเขาตาว จ�ำนวน 12 ต้น

บ้านทรายขาว จ�ำนวน 1 ต้น

6 เขตพื้นที่ ต�ำบลนาไม้ไผ่ อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านทุ่งส้าน จ�ำนวน 1 ต้น
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7 เขตพื้นที่ ต�ำบลควนกรด อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านแม่น�้ำตีน จ�ำนวน 1 ต้น

8 เขตพื้นที่ ต�ำบลถ�้ำใหญ่ อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านไสใหญ่ ต�ำรวจตระเวนชายแดน 42 ค่ายศรีนครินทรา กองก�ำกับการ จ�ำนวน 13 ต้น
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9 เขตพื้นที่ ต�ำบลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านพรุก�ำ จ�ำนวน 1 ต้น
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10 เขตพื้นที่ ต�ำบลฉวาง อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดควนสูง จ�ำนวน 6 ต้น

บ้านคลองหลุน จ�ำนวน 2 ต้น
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11 เขตพื้นที่ ต�ำบลกุแระ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านกุแระ จ�ำนวน 1 ต้น

12 เขตพื้นที่ ต�ำบลกรุงหยัน อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดประดู่หอม บ้านป่าไม้ จ�ำนวน 2 ต้น
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13 เขตพื้นที่ ต�ำบลท่ายาง อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านบางตะเภา จ�ำนวน 4 ต้น

บ้านควนสระบัว จ�ำนวน 1 ต้น
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14 เขตพื้นที่ ต�ำบลทุ่งใหญ่ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดคลังสินธาราม บ้านควนคลัง จ�ำนวน 2 ต้น

บ้านหนานใหญ่ จ�ำนวน 3 ต้น

15 เขตพื้นที่ ต�ำบลปริก อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดหัวควน จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านคลองตอ จ�ำนวน 2 ต้น
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วัดสระมโนราห์ภูผาราม บ้านสระนางมโนราห์ จ�ำนวน 3 ต้น

บ้านหัวควน จ�ำนวน 34 ต้น

บ้านหน้าเขา จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านทับควาย จ�ำนวน 2 ต้น
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บ้านสี่แยกกองหิน จ�ำนวน 4 ต้น

16 เขตพื้นที่ ต�ำบลถ�้ำพรรณรา อ�ำเภอถ�้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านปลายรา จ�ำนวน 1 ต้น

28 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

โครงการส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพของทุเรียนเทศใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์		
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก			
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันนทวงศ์		
ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวพิทยา สืบ			
ผู้ร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์ ทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและรอยต่อฯ
เพื่อเป็นศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ทุเรียนเทศ
เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ทุเรียนเทศเพื่อการอนุรักษ์และการศึกษาในขบวนการอื่นๆ ต่อไป
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อด�ำเนินงานของโครงการล่าช้ามาก ท�ำให้การเริ่มต้นส�ำรวจล่าช้า ช่วงเริ่มต้น
ด�ำเนินการส�ำรวจ การเริม่ ต้นงานส�ำรวจจึงเปลีย่ นแผนไปด�ำเนินการช่วงไตรมาสสุดท้าย ได้เดินทางออกส�ำรวจในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ประมาณ
30 ครั้ง และพบต้นพันธุ์มะขามป้อมในพื้นที่ส�ำรวจจ�ำนวน 113 ต้น ในจ�ำนวนนี้สามารถเก็บผล จากต้น 7 ตัวอย่าง ได้ประมาณ 250
เมล็ด ซึ่งรอการเพาะเมล็ดเป็นต้นพันธุ์ต่อไป
ภาพประกอบการด�ำเนินโครงการ
1 เขตพื้นที่ ต�ำบลทุ่งสัง อ�ำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านสี่แยกซี่เด่ จ�ำนวน 1 ต้น
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2 เขตพื้นที่ ต�ำบลแก้วแสน อ�ำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านไสเทียม จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านหนองยาง จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านหนองมวง จ�ำนวน 6 ต้น

3 เขตพื้นที่ ต�ำบลหลักช้าง อ�ำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านบนควน 1 ต้น

บ้านทุ่งค้อ จ�ำนวน 1 ต้น

30 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

บ้านควนตม จ�ำนวน 13 ต้น
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4 เขตพื้นที่ ต�ำบลช้างกลาง อ�ำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านบนควน จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านคลองงา จ�ำนวน 5 ต้น

บ้านนา จ�ำนวน 18 ต้น

บ้านคลองกุย จ�ำนวน 1 ต้น

32 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

5 เขตพื้นที่ ต�ำบลเขาแก้ว อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านเขาแก้ว จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านตลาด จ�ำนวน 1 ต้น

6 เขตพื้นที่ ต�ำบลเชียรเขา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านหนองบ่อ จ�ำนวน 5 ต้น

บ้านเขาธง จ�ำนวน 1 ต้น
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บ้านสระไคร จ�ำนวน 7 ต้น

7 เขตพื้นที่ ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านในพรุ จ�ำนวน 3 ต้น

34 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

บ้านสระไคร จ�ำนวน 7 ต้น

บ้านในแหลม จ�ำนวน 3 ต้น
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บ้านคลองกอก จ�ำนวน 5 ต้น

8 เขตพื้นที่ ต�ำบลฉวาง อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านปากน�้ำ จ�ำนวน 1 ต้น

9 เขตพื้นที่ ต�ำบลนากะชะ อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านชัยเลียบ จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านนาเส จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านโคกพะยอม จ�ำนวน 1 ต้น

36 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

บ้านปากน�้ำวัดควรมะปริง จ�ำนวน 2 ต้น

10 เขตพื้นที่ ต�ำบลท่ายาง อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านควนสระบัว จ�ำนวน 1 ต้น

11 เขตพื้นที่ ต�ำบลกุแระ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านกุแระ จ�ำนวน 1 ต้น
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12 เขตพื้นที่ ต�ำบลทุ่งสังฆ์ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านโบสท์ จ�ำนวน 1 ต้น

13 เขตพื้นที่ ต�ำบลทุ่งใหญ่ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านหนานใหญ่ 3 ต้น

14 เขตพื้นที่ ต�ำบลถ�้ำพรรณรา อ�ำเภอถ�้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านปลายรา จ�ำนวน 1 ต้น

บ้านหน้าถ�้ำ จ�ำนวน 1 ต้น
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15 เขตพื้นที่ ต�ำบลปริก อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านไสใหญ่ จ�ำนวน 15 ต้น

บ้านสี่แยกกองหิน จ�ำนวน 1 ต้น
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โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ (ด้านอาหาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์
			
ดร.อภิญญา
วณิชพันธุ์
			
นายธีระวัฒน์ ศรีสุกใส
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เปรียบเทียบคุณภาพของเนื้อทุเรียนเทศแห้งด้วยวิธีการท�ำแห้งแบบต่างๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเนื้อทุเรียนเทศผสมสมุนไพรในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ผลการด�ำเนินงาน
ทุเรียนเทศจัดอยูใ่ นตระกูลเดียวกันกับน้อยหน่า กระดังงา นมแมวและจ�ำปี มีรสหวานอมเปรีย้ วและ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
สูง การเพาะปลูกพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยแต่การบริโภคทุเรียนเทศลดน้อยลง ส่งผลให้ผลสดมีราคาตกต�่ำเนื่องจากอายุหลังการ
เก็บเกี่ยวสั้น ดังนั้นการน�ำเนื้อทุเรียนเทศแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าผลผลิต จากการศึกษา
การท�ำชาจากเนือ้ ทุเรียนเทศผสมสมุนไพรไทย โดยการท�ำแห้งเนือ้ ทุเรียนเทศ 4 วิธคี อื การใช้เครือ่ งท�ำแห้งแบบลูกกลิง้ เครือ่ งท�ำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง ส่วนการท�ำแห้งด้วยตู้อบลมร้อนและ ตู้อบแห้งแบบถาดควบคุมอุณหภูมิที่ 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส พบว่าวิธีที่
เหมาะสมในการอบเนือ้ ทุเรียนเทศคือการใช้ตอู้ บลมร้อนแบบถาดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้ผลิตภัณฑ์เนือ้ ทุเรียนเทศแห้งและสีเหลือง
ทอง ส่วนเนื้อทุเรียนเทศอบแห้งทุกการทดลองน�ำมาตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมันและเส้นใยอาหารมี
ค่าใกล้เคียงกัน ส่วนคุณภาพทางกายภาพคือค่าสีของเนื้อทุเรียนเทศอบแห้งมีความแตกต่างกันเมื่อใช้อุณหภูมิสูงขึ้นสีจะเป็นสีน�้ำตาลมาก
ขึ้น จากนั้นศึกษาปริมาณเนื้อทุเรียนเทศในการชงดื่มที่ 4 ระดับคือ 0.25 0.50 0.75 1.00 และ1.25 กรัมต่อน�้ำเดือด 1 แก้ว (90 มิลลิลิตร)
พบว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับการใช้ปริมาณเนื้อทุเรียนเทศแห้งที่ระดับ 0.75 กรัมต่อน�้ำเดือด 1 แก้ว (90 มิลลิลิตร) เมื่อน�ำเนื้อทุเรียน
เทศอบแห้ง 0.75 กรัมผสมกับสมุนไพร 7 ชนิดที่ปริมาณต่างกัน 5 ระดับต่อน�้ำเดือด 1 แก้ว (90 มิลลิลิตร) โดยแบ่งสมุนไพรเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ 1 สมุนไพรมีฤทธิ์ร้อนและเย็น คือ กระชาย ขิง ตะไคร้ และ ใบเตย และ กลุ่มที่ 2 ดอกไม้ คือ ดอกกระเจี๊ยบ ดอกค�ำฝอย และ
ดอกอัญชัน ท�ำการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับการผสมกระชาย ขิง ใบเตยและตะไคร้ที่ 0.3 กรัมเท่ากัน
ดอกค�ำฝอย 0.06 กรัม ดอกกระเจี๊ยบแดง 0.10 กรัม และดอกอัญชัน 0.1 กรัมต่อน�้ำเดือด 1 แก้ว (90 มิลลิลิตร)

เนื้อทุเรียนเทศแห้งที่ได้จากการอบแห้งด้วย
ตู้อบแห้งแบบถาดและตู้อบลมร้อน
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โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการส�ำรวจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา		
พุ่มไสว
ผู้ร่วมโครงการ
รองศาสตราจารย์มุกดา		
สุขสวัสดิ์		
ที่ปรึกษาโครงการ
			
นายสถาพร			
ขุนเพชร		
ผู้ร่วมโครงการ
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา
นวนสร้อย
ผู้ร่วมโครงการ
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี		
นวนสร้อย
ผู้ร่วมโครงการ
			
นางสุพัตรา			
เพ็งเกลี้ยง
ผู้ร่วมโครงการ
			
นายอัมรินทร์			
สันตินิยมภักดี ผู้ร่วมโครงการ
			
นางปิยนุช			
ศรีพรมทอง
ผู้ร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองและการท�ำการเกษตรอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการปลูกและรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูท้ บ่ี รู ณาการกับพันธุก์ ล้วยพืน้ เมืองเพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน
การท�ำศูนย์การเรียนรู้พันธุ์กล้วยพื้นเมือง
สรุปผลการประเมินการด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ปัจจุบันกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ได้รับความสนใจ และการเรียนรู้ถ่ายทอดน้อยมาก เยาวชนรุ่นหลังมักจะไม่สนใจ และไม่รู้
จักพันธุ์กล้วยพื้นเมืองของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของกล้วย ไม่ว่าจะเป็นดอก ล�ำต้น ใบ เครือ ผล และ
เมล็ด และส่วนประกอบอื่นๆ ของพืชที่เรียกว่ากล้วย รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากกล้วยในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมี
การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองจากการส�ำรวจให้คงอยู่ เผลแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังต้อง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ ในการส่งเสรอมและอนุรักษ์พันธ์กล้วยพื้นเมือง ให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป
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โครงการส�ำรวจพื้นที่ป่าชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ		
นายเอนก
สาวะอินทร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ		
นายสิทธิพร
บุญญานุวัตร์
ผู้ร่วมโครงการ
				
นายสมรักษ์
รอดเจริญ
ผู้ร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อท�ำการส�ำรวจพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชพื้นที่ป่าชายหาดของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยอากาศยานไร้คนขับ
เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทรัพยากรในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชพืน้ ทีป่ า่ ชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตามการเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูกาล
เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทรัพยากรในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชพืน้ ทีป่ า่ ชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในช่วงฤดูกาลที่มีการงอกของเห็ดเสม็ด
สรุปผลการประเมินการด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ผลจากการด�ำเนินโครงการสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในพืน้ ทีป่ า่ ชายหาด ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายปีที่ 1 ใน
ระยะ 5 ปีที่ 6 เป็นพื้นที่ป่าชายหาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วยข้อมูลภาพนิ่งจ�ำนวน 3
ชุด และข้อมูลภาพเลื่อนไหว (VDO) จ�ำนวน 3 ชุด ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้มีการส่งต่อให้กับผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล เป็นการถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้ที่จะสามารถน�ำไปสู่การเล็งเห็นความส�ำคัญและ
อนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ชายหาดต่อไปในอนาคต และในปีถดั ไปจะเป็นการเก็บข้อมูลในพืน้ ทีป่ า่ ชายหาดทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายหาดจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถน�ำมาใช้พิจารณาในส่วนของการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายหาดได้

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มี 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อมทีไ่ ด้จากการ
ส�ำรวจเก็บรวบรวมในพืน้ ทีใ่ หม่
2. โครงการส�ำรวจและก�ำหนดพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมือง
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โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อมที่ได้จากการส�ำรวจเก็บรวบรวมในพื้นที่ใหม่

ต้นพันธุ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร. ปราณี
รัตนานุพงศ์
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. ถนัด		
รัตนานุพงศ์
ผู้ร่วมโครงการ
รศ.จารุยา		
ขอพลอยกลาง ผู้ร่วมโครงการ
นางพิทยา		
สืบ		
ผู้ร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่ได้จากการส�ำรวจและเก็บรวบรวมมาจากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีการขยายพันธุ์ในเชิงการค้า ในสภาพแปลงปลูกจริงไม่น้อยกว่า 20

ดูแล รักษา บ�ำรุง ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมทีไ่ ด้ปลูกจากข้อ 4.1 และ 4.2 ให้มกี ารเจริญเติบโตทีด่ ี ตลอดปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ในปีงบประมาณ 2560 ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยมีการปลูกรวบรวมต้นกล้า
พันธุกรรมมะขามป้อม ในพื้นที่ของคณะเกษตรศาสตร์ ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์เชิงการค้า (ผลใหญ่) จากจังหวัดกาญจนบุรี จ�ำนวน
70 ต้น สายพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดชุมพร จ�ำนวน 15 ต้น สายพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 7 ต้น ซึ่งขณะนี้นี้ต้น
กล้าพันธุ์มะขามป้อมสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะสายพันธุ์เชิงการค้า เนื่องจากเป็นต้นกล้าที่ได้จากการเสียบยอดพันธุ์ดี ในขณะที่
พันธุ์พื้นเมืองค่อนข้างเจริญเติบโตช้าถึงช้ามาก เพราะเป็นต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด
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โครงการส�ำรวจและก�ำหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ นายปรีชา ชัยกูล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อก�ำหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
เพื่อการด�ำเนินการปลูกกล้วยให้เป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองเอาไว้
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองประโยชน์ในชุมชน
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่พยายามตอบสนองด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการ
ปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมือง ทีส่ ามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพือ่ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของพันธุกรรมกล้วย
พื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี น�ำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วย
พื้นเมือง ที่สามารถน�ำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอื่นๆได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
มีทงั้ หมด 10 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ สร้างผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ จากพืชสมุนไพรมะขามป้อม
2. โครงการ การใช้ประโยชน์ทเุ รียนเทศเพือ่ การป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื
3. โครงการ กล้วยครบวงจร
4. โครงการ การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกาบกล้วย
5. โครงการ การส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจากกล้วยพืน้ เมืองภาค
ใต้เพือ่ ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืนของชุมชน
6. โครงการ งานอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกล้วยพืน้ เมือง 3
ฐาน ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจเก็บรวบรวม
7. โครงการ การท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสูเ่ ชิงพาณิชย์
8. โครงการ ระบบบัญชีบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล้วยๆ สูเ่ ชิงพาณิชย์
9. โครงการ การผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพจากพืชในป่าชายหาด
10. โครงการการคัดเลือกสายพันธุเ์ ห็ดเสม็ดเพือ่ น�ำไปใช้ในด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เภสัช
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โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรมะขามป้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร. ปราณี
รัตนานุพงศ์
ผศ.ดร. ถนัด		
รัตนานุพงศ์
รศ.จารุยา		
ขอพลอยกลาง
นางพิทยา		
สืบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะขามป้อม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในรูปแบบสมุนไพรมะขามป้อมแคปซูล
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะขามป้อม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในรูปแบบไวน์สมุนไพรมะขามป้อม
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะขามป้อม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในรูปแบบผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่ม
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ในปีงบประมาณ 2560 สามารถด�ำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยจัดหาผลมะขามป้อมในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะผลเล็กและมีรสชาติฝาดมากจึงน�ำมาท�ำผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชนิด
แคปซูล จ�ำนวน 3,000 แคปซูล) และจัดหาซื้อวัตถุดิบผลมะขามป้อมจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีขนาดของผลปานกลาง เป็นสาย
พันธุ์จากจังหวัดลพบุรี น�ำมาท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไวน์มะขามป้อม จ�ำนวน 50 ลิตร และสมุนไพรมะขามป้อมแช่อิ่ม จ�ำนวน 30 กิโลกรัม
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
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โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ 		
วาณิชย์ปกรณ์
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ยืนยง 		
วาณิชย์ปกรณ์
			
ผศ.ดร.พรศิลป์ 		
สีเผือก
			
นางพิทยา 		
สืบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศในการควบคุมแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศในการควบคุมแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
การใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศเพือ่ การควบคุมด้วงงวงข้าวแมลงศัตรูหลังการเก็บเกีย่ วทีส่ ำ� คัญชนิดหนึง่ ของข้าวเปลือก โดย
ทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากส่วนใบและเมล็ดทุเรียนที่สกัดด้วยตัวท�ำละลาย 4 ชนิด ได้แก่ ปิโตรเลียมอีเทอร์ อะซิโตน เอทิลอะ
ซิเตท และเอทานอล ซึ่งพบว่าสารสกัดเอทานอลจากทั้งส่วนใบและเมล็ดความเข้มข้น 5% มีฤทธิ์ชีวภาพต่อแมลงสูงสุด และยังสามารถ
ป้องกันการท�ำลายของด้วงงวงข้าวระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกเป็นเวลา 4 เดือน โดยไม่มีผลกระทบต่อความงอกของเมล็ด
ข้าวเปลือก ซึ่งเป้าหมายการด�ำเนินงานในปีต่อไป จะน�ำสารสกัดจากเมล็ดและใบทุเรียนเทศไปทดสอบประสิทธิภาพที่มีต่อปลวกใต้ดิน
Coptotermes curvignatus ซึง่ เป็นศัตรูสำ� คัญของสวนยาง โดยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรในการควบคุมปลวก
ในอนาคต และเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศในวงกว้าง
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โครงการกล้วยครบวงจร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นางพัชรินทร์ 		
บุญนุ่น
ผู้ร่วมโครงการ
1. นายสถาพร 		
ขุนเพชร		
ที่ปรึกษาโครงการ
			
2. นายอัมรินทร์		
สันตินิยมภักดี ผู้ร่วมโครงการ
			
3. นายพิเชฐ		
สุวรรณโณ
ผู้ร่วมโครงการ
			
4. นางสาวสุวรรณี
พยับไชยกุล
ผู้ร่วมโครงการ
			
5. นางอ�ำมรรัตน์		
คงกะโชติ
ผู้ร่วมโครงการ
			
6. นางสาวน�้ำเพ็ญ
พรหมประสิทธิ์ ผู้ร่วมโครงการ
			
7. นางสาวฐิติมา		
จุลจินดา		
ผู้ร่วมโครงการ
			
8. นายณัฐิรงค์		
กฤตานนท์
ผู้ร่วมโครงการ
			
9. นางปิยนุช		
ศรีพรมทอง
ผู้ร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ส�ำรวจข้อมูลประโยชน์จากกล้วยและแนวทางการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ปลูกฝังระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในชุมชนให้รักถิ่นที่อยู่ พัฒนาท้องถิ่นให้สามารถเลี้ยงชีพของครอบครัวได้
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
การด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการกล้วยครบวงจรมีพนื้ ฐานมาจากวิถชี วี ติ ของคนไทยแต่โบราณทีม่ กี ารเพาะปลูกกล้วยในบริเวณบ้าน
เพื่อให้ร่มเงา บรรยากาศสดชื่นหรือปลูกไว้รับประทานหรือจ�ำหน่ายเพื่อน�ำรายได้กลับเข้ามาใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว การปลูกกล้วย
เป็นไม้ประดับ เช่น การปลูกกล้วยกระถาง การปลูกกล้วยบอนไซ หรือการปลูกกล้วยเพื่อเป็นอาชีพ ท�ำให้มีรายได้ คนไทยส่วนใหญ่มัก
คิดว่าข้าวเท่านั้นที่เป็นอาหารหลักทั้งๆ ที่มีอาหารอื่นที่หาได้ไม่ยาก และมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายไม่แพ้ข้าว เช่นกล้วยที่เป็นอาหาร
ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ทางโภชนาการสูง ดังนัน้ การจัดท�ำโครงการกล้วยครบวงจรจึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างคุณค่าและปลูกฝังระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กบั คนในชุมชนเพือ่ การสร้างงานสร้างอาชีพโดยการให้ความส�ำคัญกับกล้วยซึง่ เป็นพืชพืน้ ฐานทีแ่ ต่ละบ้านในชุมชนต่างๆ มีเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้วให้กลายเป็นพื้นเศรษฐกิจ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดท�ำโครงการในปีแรก จะเริ่มต้นจาก
การศึกษาและส�ำรวจข้อมูลประโยชน์จากกล้วย เพื่อหาแนวทางการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากกล้วย ส�ำหรับการต่อยอด
โดยเลือกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงต้นทุนและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ในปีถัดไป
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โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกาบกล้วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ		
อาจารย์ฉัตรดาว		
ไชยหล่อ
ผู้ร่วมโครงการ		
อาจารย์ธัญวลัย		
รัศธนันกิจจ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมและท�ำกาบกล้วย
เพื่อศึกษาการฟอกขาวและการย้อมสีกาบกล้วย
เพื่อเปรียบเทียบลักษณะกาบกล้วยที่เหมาะสมในการท�ำผลิตภัณฑ์
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
จากการศึกษาการเตรียมกาบกล้วย การฟอกขาวและการย้อมสีเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างกาบกล้วยทั้งสามชนิด ได้แก่
กาบกล้วยน�้ำว้า กาบกล้วยตานี และกาบกล้วยหิน พบว่ามีลักษณะไม่แตกต่างกันมากสามารถฟอกขาวและย้อมสีได้ทั้งสามชนิด และ
กาบกล้วยที่ย้อมสีติดดีคือ กาบกล้วยน�้ำว้าและกาบกล้วยตานี แต่ลักษณะของกาบกล้วยตานีจะมีความละเอียดกว่ากาบกล้วยน�้ำว้า ส่วน
การย้อมสีจากการทดลองพบว่าสีที่ย้อมติดสีที่สุด คือ สีย้อมกก ซึ่งสามารถย้อมติดทั่วถึงและสม�่ำเสมอในวัสดุทดลองทั้งสามชนิดทั้งวัสดุ
ทดลองที่เป็นแผ่น และวัสดุทดลองที่มีลักษณะเป็นเส้นซึ่งมีความหนากว่า อย่างไรก็ตามการน�ำกาบกล้วยมาท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจใช้สี
ธรรมชาติที่ไม่ผ่านการฟอกขาวและย้อมสี หรือ ผสมผสานกาบกล้วยที่ผ่านกระบวนการฟอกขาวและย้อมสีเพื่อสร้างลวดลายแปลกใหม่
ให้ผลงานมีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นได้ กาบกล้วยที่ทดลองมีความเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ท�ำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
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โครงการการส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้
เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารมุ่งสู่ความยั่งยืนของชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์วิชชุลฎา ถาวโรจน์
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์พงษ์เทพ เกิดเนตร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อหาระยะการสุกที่เหมาะสมในการท�ำแป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ได้แก่ กล้วยหินและกล้วยนางพญา
เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำแป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ที่มีระยะการสุกที่เหมาะสม
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
โครงการส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารมุ่งสู่ความยั่งยืนของ
ชุมชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระยะความสุกที่เหมาะสม และกระบวนการแปรรูปแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ได้แก่ กล้วยหิน และกล้วย
นางพญา และศึกษาคุณสมบัตขิ องแป้งกล้วยทีผ่ ลิตได้ เพือ่ น�ำแป้งกล้วยดังกล่าวไปศึกษาการใช้ประโยชน์เพือ่ ทดแทนการใช้แป้งชนิดอืน่ ๆ
ในสูตรการท�ำอาหาร และขนมชนิดต่างๆ ในขั้นตอนต่อไป จากการศึกษาระยะความสุกของกล้วยที่เหมาะสมในการน�ำมาท�ำแป้งกล้วย
พบว่า ความสุกระยะที่ 2 ของกล้วยหิน และกล้วยนางยา ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 1.60 และ 2.46 องศาบริกซ์ ตามล�ำดับ และวิธีที่
เหมาะสมในการแปรรูปแป้งกล้วย คือ การลวกกล้วยในน�้ำเดือดนาน 45 วินาที จากนั้นปอกเปลือกแล้วน�ำกล้วยแช่ในสารละลายโซเดียม
เมตาไบซัลไฟต์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 0.1 นาน 30 นาที แล้วจึงหั่นเป็นชิ้นบางๆ และอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 – 60 องศาเซลเซียส จากนั้น
จึงบดละเอียดเป็นผง เก็บในภาชนะปิดสนิท และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเทียบเคียงกับแป้งที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด พบว่า แป้ง
กล้วยหิน และกล้วยนางยา มีคุณสมบัติที่เทียบเคียงได้กับแป้งอื่นๆ และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของกล้วย อีกทั้งยังมีสีขาวนวลซึ่งเป็นลักษณะ
ที่มีแนวโน้มจะสามารถน�ำไปทดแทนในสูตรการท�ำขนมต่างๆ ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากกล้วยพื้นเมือง และเพื่อ
เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยจะท�ำการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
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โครงการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกล้วยพื้นเมืองทั้ง 3 ฐาน
ที่ได้จากการส�ำรวจเก็บรวบรวม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ 		
บุญช่วยแทน
ผู้ร่วมโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี
หอมเขียว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อออกแบบ สร้าง เครื่อง รีด ตัด และอบเชือกกล้วย และเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อลดวิธีการท�ำงานด้วยแรงงานคนและลดเวลาการผลิต
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชาวบ้าน และชุมชน
ผลการด�ำเนินงาน
บทคัดย่อเครื่อง รีด ตัด และอบเชือกกล้วย
สิง่ ประดิษฐ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบและสร้างเครือ่ ง รีด ตัด และอบเชือกกล้วย เพือ่ ลดระยะเวลาและแรงงานคนใน
กระบวนการตัดเชือกกล้วย โดยมีหลักการท�ำงานคือใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงงม้า 1440 รอบต่อนาที ทดรอบด้วยเกียร์ทด 1:10 รอบต่อนาที
เพื่อต่อก�ำลังไปที่ชุดรีดตัดเชือกกล้วยด้วยพูลเลย์สายพานขนาด 4 นิ้วและ 2.5 นิ้ว ตามล�ำดับ ชุดรีดตัดแบ่งเป็นสามส่วน ตามล�ำดับการ
ท�ำงาน คือลูกรีดชุดหน้า ชุดมีดตัดและลูกรีดชุดหลัง ลูกรีดชุดหน้าและชุดหลังหมุนด้วยความเร็ว 230 รอบต่อนาที ลูกรีดหนึ่งชุดประกอบ
ด้วยลูกรีดสองลูกหมุนขบกันด้วยเฟืองตรงที่มีจ�ำนวนฟันเท่ากัน ชุดมีดตัดเป็นใบมีดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร เรียงกัน
เป็นชุดระยะห่าง 1.5-2 เซนติเมตร ความเร็ว 324 รอบต่อนาที ใช้ชุดเฟืองโซ่ส่งก�ำลังไปจากลูกรีดในการขับโดยต่อก�ำลัง หมุนขับร่วมกัน
ทั้งชุด มีโต๊ะรองรับเส้นเชือกกล้วยหลังจากผ่านชุดรีดตัดแล้ว เครื่อง รีด ตัด และอบเชือกกล้วยสามรถตัดเชือกกล้วยสดได้ 256 กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง ตากแห้งได้ประมาณ 87.5 กิโลกรัม ตัดเชือกกล้วยได้ผลผลิตมากกว่าแรงงานคน 84.7 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สิง่ ประดิษฐ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบและสร้างเครือ่ งย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพือ่ ลดขัน้ ตอน ลดเวลา และ
ลดก�ำลังคนในการย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านและคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ที่ย่อยเป็นส�ำคัญ โดยมีหลักการท�ำงานคือ มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า ความเร็ว 1440 รอบต่อนาที โดยชุดใบมีดย่อยมีความเร็ว 1440 รอบ
ต่อนาที ที่เพลามีชุดใบมีดย่อยจ�ำนวน 1 ชุด เพื่อย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และมอเตอร์ส่งก�ำลังไปยังชุดใบมีดย่อยวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร โดยชุดใบมีดจะท�ำหน้าที่ในการย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยท�ำการป้อนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าทางช่องใส่
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรครัง้ ล่ะ 1 ชิน้ จากนัน้ ชุดใบมีดจะท�ำการย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เครือ่ งย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สามารถย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 92 กิโลกรัมต่อชั่วโมง คิดเป็น 6.14 เท่าของแรงงานคนที่มีความสามารถในการสับ
ย่อยทางปาล์มน�้ำมัน 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
เครื่อง รีด ตัด และอบเชือกกล้วย

เครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
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โครงการการท�ำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์
อุไรรัตน์
ผู้ร่วมโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ด�ำจุติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อสร้างคู่มือการเรียนรู้ (PLC)
เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
ผลการด�ำเนินงาน
การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม
โครงการ การท�ำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ณ ต�ำบลควนรู อ�ำเภอรัตภูมิจัง หวัดสงขลา ในวันที่ 13
กรกฎาคม 2560 ด�ำเนินการอบรมการท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย โดยใช้วทิ ยากรสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และให้ผเู้ ข้าร่วมอบรม
ลงมือปฏิบัติ ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 64 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย 1 ผลิตภัณฑ์
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โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์กมลพร
วรรณชาติ
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ปรัศนีย์
กายพันธ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อสร้างคู่มือการเรียนรู้ทางด้านการบัญชีอย่าง่าย					
เพื่อพัฒนาการลงบัญชี อย่างเป็นระบบ จากบรรจุภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางด้านระบบบัญชีต้นทุนบรรจุภัณฑ์ตัวบรรจุภัณฑ์ และต้องการให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการ
เข้าไปให้ค�ำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกต�ำบลควนรู อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายได้ระบบบัญชีต้นทุนบรรจุภัณฑ์จาก
ต้นกล้วย 1 ระบบบัญชี และผู้เข้าร่วมโครงการ 58 คน
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โครงการการผลิตไวน์จากพืชในป่าหาด : เสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินุช 		
สุจริต
ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวนัฏฐา 			
คเชนทร์ภักดี
		
นายนฤทธิ์ 			
กล่อมพงษ์
		
นางสาวกัญญาภัค 		
ศรีสุข
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ผลิตไวน์จากพืชในป่าชายหาด ได้จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ น�ำผลของเสม็ดแดง ผลของทู้ และผลของโครงเครง
ศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชทั้งสามชนิด
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
การผลิตไวน์จาก ผลไม้ สามชนิด ได้แก่ เสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง โดยน�ำพืชที่ขึ้นในบริเวณวิทยาเขตตรัง โดยท�ำการ
เก็บลูกจากต้นไม้สามชนิดนี้ ในระยะเวลาที่ออกผล และน�ำมาผลิตเป็นไวน์เสม็ดแดง ไวน์ลูกทู้ และ ไวน์โครงเครง มีการผลิตไวน์และ
สามารถบริโภคได้ อย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า 50 ขวด แต่ละขวดปริมาณ 750 มล. ซึ่งกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในการท�ำอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้มี
การท�ำข้อมูลพื้นฐานและอนุรักษ์พืชในบริเวณวิทยาเขตตรัง โดยเน้นการใช้ประโยชน์และเป็นต้นแบบในการศึกษาการผลิตไวน์ต่อไป ผล
การวิเคราะห์ไวน์ทั้งสามชนิด
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โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเสม็ดเพื่อน�ำไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เภสัช
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ดร. อมรรัตน์
อังอัจฉะริยะ
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ. ดร. นพรัตน์ 		
มะเห 		
(ผู้ร่วมโครงการ)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ศึกษาความเป็นไปได้ในของอาหารเลี้ยงเส้นใยเห็ดเสม็ดในห้องปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้เห็ดเสม็ดในผลิตภัณฑ์อาหาร
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ทราบชนิดอาหารสังเคราะห์ที่เส้นใยเห็ดเสม็ดเจริญได้ แต่การเจริญเกิดขึ้นได้เพียงระยะหนึ่ง แล้วหยุดการเจริญเติบโต

เส้นใยเห็ดเสม็ดบนอาหารสังเคราะห์ MMN ที่เติมน�้ำสกัดเห็ดเสม็ดสด 10%

น�้ำพริกเผาเห็ดเสม็ด

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช มี 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิท์ างชีวภาพของเสม็ดขาว
และเสม็ดแดง
2. โครงการ จัดท�ำฐานข้อมูลป่าชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรีวชิ ยั
วิทยาเขตตรัง
3. โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล อพ.สธ.
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โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา
ข้องสาย
ผู้ร่วมโครงการ		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี 		
วิทยา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ทราบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากส่วนใบ ดอก และผล ของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
จากการศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากส่วนใบ ดอก และผล ของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง พบว่าทัง้ เสม็ด
ขาวและเสม็ดแดงมีองค์ประกอบของแอลคาลอยด์ซงึ่ เป็นกลุม่ สารทีอ่ อกฤทธิก์ ำ� จัดแมลงได้ ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการจึงเล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญในการน�ำส่วนต่างๆ ของเสม็ดขาวและเสม็ดแดงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงที่ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ

ผลการทดสอบส่วนน�้ำตาลดีออกซีของสารสกัดหยาบจากผล
เสม็ดแดง
โดย SSH คือ สารสกัดหยาบเฮกเซนจากผลเสม็ดแดง
SSEA คือ สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากผลเสม็ดแดง
SSE คือ สารสกัดหยาบเอทานอลจากผลเสม็ดแดง
SSM คือ สารสกัดหยาบเมทานอลจากผลเสม็ดแดง

การทดสอบส่วนวงแหวนแล็กโทนไม่อมิ่ ตัวของสารสกัดหยาบจาก
ผลเสม็ดแดง
โดย SSH คือ สารสกัดหยาบเฮกเซนจากผลเสม็ดแดง
SSEA คือ สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากผลเสม็ดแดง
SSE คือ สารสกัดหยาบเอทานอลจากผลเสม็ดแดง
SSM คือ สารสกัดหยาบเมทานอลจากผลเสม็ดแดง
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โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลป่าชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นายนเรศ
ขวัญทอง
ผู้ร่วมโครงการ
นายศุภวัฒน์
อินทร์เกิด
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลใช้เป็นแหล่งสืบค้นพันธุ์พืช ในบริเวณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เพื่อสนับสนุนการวางแผนขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืช				
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม		
เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ระบบฐานข้อมูลที่ได้ด�ำเนินโครงการ ได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการทุกโครงการมาออกแบบและจัดเก็บลงในระบบฐาน
ข้อมูล น�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการด�ำเนินงานข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และตรงตาม
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ด�ำเนินโครงการทุกโครงการในปีงบประมาณ 2560 สามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นได้ตามที่ได้ออกแบบ
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โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล อพ.สธ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ ดร.วิกิจ ผินรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อเป็นการจัดท�ำระบบและรวบรวมฐานข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่สาธารณะ
ผลการด�ำเนินงาน
โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล อพ.สธ. ได้ 1 เว็บไซด์ซึ่งมีการเก็บรวบรวมฐานข้อมูล อยู่ในลิงค์
http://rdi.rmutsv.ac.th/rspg/ ซึง่ ภายในเว็บไซด์จะเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ ประวัตกิ ารด�ำเนินงาน ประวัตขิ องโครงการ อพ.สธ. กรอบ
แนวทางการด�ำเนินงาน อพ.สธ มีการรบรวมแผนแม่บท รวมถึงข่าว ผลการด�ำเนินงาน และภาพกิจกรรมของโครงการด้วย
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
วางแผนและพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิต
ส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
มี 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส�ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาเกีย่ ว
กับการท�ำสวนกล้วย
2. โครงการการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรม(กล้วย)
3. โครงการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ฝัง่ อันดามัน
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โครงการส�ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท�ำสวนกล้วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
ผู้ร่วมโครงการ
นายอารีย์
เต๊ะหละ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท�ำสวนกล้วยและเผยแพร่ภูมิปัญญาข้อมูลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับกล้วย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ที่บูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวกับกล้วย
ซึ่งเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ และอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองตลอดจนการท�ำเกษตรอย่างยั่งยืน
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่พยายามตอบสนองด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการ
ปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมือง ทีส่ ามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพือ่ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของพันธุกรรมกล้วย
พื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี น�ำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วย
พื้นเมือง ที่สามารถน�ำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง
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โครงการการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม (กล้วย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทินี วัฒนกิจ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน
เพือ่ น�ำเทคนิคการสือ่ ความหมายในการจัดแสดงนิทรรศการมาใช้ให้ผรู้ บั สือ่ เข้าใจในคุณค่าวิถกี ารอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ด้านวิถีวัฒนธรรมของคนในชุมชน อย่างยั่งยืน
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
กลุ่มผู้เข้ามาเรียนรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในระบบการ
สื่อความหมายสู่สาธารณะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ได้ป้ายสื่อความหมายมาใช้ให้ผู้รับสื่อ เข้าใจในคุณค่าการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับชุมชนและผู้เข้ามาศึกษา ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ภูมิปัญญาธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน และน�ำสู่ความยั่งยืน
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โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฝั่งอันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อด�ำเนินงานกิจกรรมภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ฝั่งอันดามัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการด�ำเนินงาน
โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ กล่าวคือ
มีกลุ่มผู้มาเรียนรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และใช้พื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการ
อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสนองพระราชด�ำริฯ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่น 4 ทรัพยากร รุ่นที่ 13/2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไดจัดฝกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรทองถิ่น
4 ทรัพยากร รุนที่ 13/2560 ระหว่าง วันที่ 28 – 31 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมี องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน ที่ไดรับป้ายสนอง
พระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถิ่นเข้ารับการฝกอบรม ในครั้งนี้จํานวน 9 แหง สถานศึกษาที่รวมดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
จํานวน 14 แหง รวมผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 77 คน
ก่อให้เกิดผลประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง
โครงการกิจกรรมอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ ได้ดำ� เนินการจัดค่ายกิจกรรมขึน้ ในระหว่างวันที่ 14 – 16
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหิน
ฟาร์มสเตย์) อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อด�ำเนินโครงการสนองพระราชด�ำริ เพื่อเผยแพร่ความ
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 90 คน
สถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบโครงการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฝัง่ อันดามัน จึงเล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต�ำบลคลองไผ่ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ จังหวัด
เพชรบุรี เนื่องจากทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าวเป็นเครือข่ายของโครงการ อพ.สธ. ที่มีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่
ประจักษ์ทั่วไป จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ อพ.สธ. ขึ้นในระหว่าง วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2560 ส�ำหรับคณะอนุกรรมการ
ด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ
บุคลากรประจ�ำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 คน

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
มี 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2. โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.
3. โครงการจัดท�ำหนังสือเผยแพร่ผลส�ำเร็จจากโครงการ อพ.สธ. ของ
มทร.ศรีวชิ ยั
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โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ นายพงษ์พันธ์ โชติพันธ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ป่าชายหาด มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�ำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแสดงนิทรรศการผลงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อเป็นส่วนกลาง
ที่จะได้รวบรวมผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มาจัดแสดงให้บุคลอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป และยังเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ
องค์ความรู้ด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ป่าชายหาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังอีกด้วย
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โครงการเตรียมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
ของ มทร.ศรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ ดร.วิกิจ ผินรับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพือ่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนิทรรศการด้านการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
สรุปผลการประเมินด�ำเนินงานในโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. และเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 “ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้จัดเตรียมงานในรูปแบบโปสเตอร์
เพื่อน�ำไปจ�ำโชว์ในงานจ�ำนวน 30 ชุด และภาพถ่ายจ�ำนวน 20 ชุด
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โครงการจัดท�ำหนังสือเผยแพร่ผลส�ำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ ดร.วิกิจ ผินรับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
เพื่อรวบรวมและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและผลส�ำเร็จที่ดีของการสนองพระราชด�ำริในโครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากการสนองพระราชด�ำริในโครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจิตส�ำนึกที่ดีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลการด�ำเนินงาน
โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ กล่าวคือ
1. ได้รวบรวมและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและผลส�ำเร็จที่ดีของการสนองพระราชด�ำริในโครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
2. หน่วยงานได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากการสนองพระราชด�ำริในโครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3. บุคคลมีจิตส�ำนึกที่ดีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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หน่วยงาน :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ชื่อโครงการ :

โครงการการส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพ
และกายภาพในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชพืน้ ทีป่ า่ ชายหาดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเอนก สาวะอินทร์

งบประมาณ :

เสนอขอ 120,000 บาท ใช้จริง 60,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อท�ำการส�ำรวจขอบเขตพื้นที่และการจัดท�ำแนวกันไฟป่าป้องกัน
ความเสียหายในเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
3. เพื่อท�ำการส�ำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และการท�ำรหัสพิกัดตันไม้
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชระยะที่ 1 พื้นที่ 10 ไร่
4. เพือ่ การจัดท�ำแผนทีพ่ นื้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช ทรัพยากรทางชีวภาพ
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชระยะที่ 1 พื้นที่ 10 ไร่

ผลการด�ำเนินงาน :

เนื่องจากโครงการนี้มีลักษณะงานตามแผนการด�ำเนินโครงการใน
ลักษณะการส�ำรวจพื้นที่ป่าชายหาด ในพื้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินงานได้กำ� หนดพืน้ ทีใ่ นการส�ำรวจ
จ�ำนวน 10 ไร่ ให้แล้วเสร็จ โดยไม่ก�ำหนดจ�ำนวนครั้ง โดยผลการส�ำรวจพืช
พันธ์ไม้ยืนต้นที่พบตามวิธีการส�ำรวจที่ก�ำหนดจ�ำนวนเพียง 2 ชนิด คือ เสม็ด
ขาว และ ฝาดแอ็ก

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บในระหว่างการด�ำเนินงานของโครงการนี้ ส�ำหรับ
ปีที่ 1 ในระยะ 5 ปีที่ 6 อยูใ่ นส่วนของการวางแผนการด�ำเนินงานทีม่ กี ารก�ำหนด
พืน้ ที่ หรือ แปลง ส�ำหรับการส�ำรวจ และการก�ำหนดวิธกี ารส�ำรวจพืชพันธ์ไม้
ยืนต้นทุกชนิด และทุกต้นทีอ่ ยูใ่ นบริเวณพืน้ ที่ ตามขนาดทีก่ ำ� หนดไว้ จึงท�ำให้
การด�ำเนินงานท�ำได้ยากในพื้นที่จริง ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ชนิดแต่เนื่องจาก
พืน้ ทีม่ คี วามหนาแน่นของต้นไม้สงู จึงท�ำให้การเก็บข้อมูลท�ำได้ยากยิง่ ขึน้ รวม
ถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกบ่อยครั้งท�ำให้การเก็บข้อมูลภาพถ่ายเกิดความล่าช้า
ในการด�ำเนินงาน ประกอบกับปัญหาในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณและ
รูปแบบการเบิกจ่าย ท�ำให้ชว่ งของการด�ำเนินงานเลยระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ และ
เหลือระยะเวลาส�ำหรับการด�ำเนินงานไม่ถงึ ครึง่ หนึง่ ของปีงบประมาณ ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานไม่ครบตามแผนการทีไ่ ด้วางไว้ อีกทัง้ ลักษณะโครงการเป็นลักษณะงาน
วิจยั เชิงส�ำรวจ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับลักษณะโครงการประจ�ำปีงบประมาณ อย่างไร
ก็ตามในการด�ำเนินงานของปีที่ 2 ในระยะ 5 ปีที่ 6 ได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
รูปแบบแผนการด�ำเนินงานใหม่ เพือ่ ลดปัญหาและอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่าง
การด�ำเนินโครงการให้ได้มากทีส่ ดุ
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หน่วยงาน :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ชื่อโครงการ :

โครงการส�ำรวจพืน้ ทีป่ า่ ชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเอนก สาวะอินทร์

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 48,500 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อท�ำการส�ำรวจพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชพื้นที่ป่าชายหาดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง โดยอากาศยานไร้คนขับ
3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทรัพยากรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชพืน้ ทีป่ า่ ชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง
ตามการเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูกาล
4. เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทรัพยากรในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช
พืน้ ทีป่ า่ ชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง ใน
ช่วงฤดูกาลที่มีการงอกของเห็ดเสม็ด

ผลการด�ำเนินงาน :

1. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่ป่าชายหาด
ประกอบด้วยข้อมูลภาพนิง่ จ�ำนวน 3 ชุด และข้อมูลภาพเลือ่ นไหว (VDO) จ�ำนวน
3 ชุด ทัง้ นีข้ อ้ มูลดังกล่าวได้มกี ารส่งต่อให้กบั ผูท้ รี่ บั ผิดชอบในส่วนของการผลิตสือ่
ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขอ้ มูล
2. เป็นการถ่ายทอดข้อมูลทีไ่ ด้จากโครงการนีท้ จี่ ะสามารถน�ำไปสูก่ ารเล็ง
เห็นความส�ำคัญและอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ชายหาดต่อไปในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

จากการด�ำเนินโครงการในช่วงปีแรกของระยะ 5 ปีที่ 6 นี้ พบว่ายังมีปญ
ั หา
ในส่วนของแผนการด�ำเนินโครงการทีม่ ลี กั ษณะงานเป็นแบบงานวิจยั เชิงส�ำรวจ ซึง่
ไม่สอดคล้องกับลักษณะการด�ำเนินงานของโครงการประจ�ำปีงบประมาณ อย่างไร
ก็ตามในการด�ำเนินงานในปีที่ 2 ของระยะ 5 ปีที่ 6 ซึง่ เป็นปีงบประมาณ 2561
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินงานโครงการ เพือ่ ลดปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
ในระหว่างการด�ำเนินโครงการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นประโยชน์
จากการด�ำเนินโครงการ
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หน่วยงาน :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ชื่อโครงการ :

โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิท์ างชีวภาพของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.สุนันทา ข้องสาย

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. ทราบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากส่วนใบ ดอก
และผล ของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง

ผลการด�ำเนินงาน :

จากการศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากส่วนใบ
ดอกและผล ของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง พบว่าทั้งเสม็ดขาวและเสม็ดแดงมี
องค์ประกอบของแอลคาลอยด์ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่ออกฤทธิ์กําจัดแมลงได้ ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําส่วนต่างๆ ของเสม็ด
ขาวและเสม็ดแดงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงที่ไม่มีสารเคมีเป็นส่วน
ประกอบ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-

โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560 79

หน่วยงาน :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ชื่อโครงการ :

โครงการการผลิตไวน์จากพืชในป่าหาด : เสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. ผลิตไวน์จากพืชในป่าชายหาด ได้จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ น�ำผลของ
เสม็ดแดง ผลของทู้ และผลขอ
โครงเครง
3. ศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชทั้งสาม
ชนิด

ผลการด�ำเนินงาน :

การผลิตไวน์จาก ผลไม้ สามชนิด ได้แก่ เสม็ดแดง ทู้ และโครงเครง โดย
น�ำพืชที่ขึ้นในบริเวณวิทยาเขตตรัง โดยท�ำการเก็บลูกจากต้นไม้สามชนิดนี้ ใน
ระยะเวลาทีอ่ อกผล และน�ำมาผลิตเป็นไวน์เสม็ดแดง ไวน์ลกู ทู้ และ ไวน์โครง
เครง มีการผลิตไวน์และสามารถบริโภคได้ อย่างน้อยไม่ตำ�่ กว่า 50 ขวด แต่ละขวด
ปริมาณ 750 มล. ซึง่ กลุม่ พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการท�ำอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ได้มกี าร
ท�ำข้อมูลพืน้ ฐานและอนุรกั ษ์พชื ในบริเวณวิทยาเขตตรัง โดยเน้นการใช้ประโยชน์
และเป็นต้นแบบในการศึกษาการผลิตไวน์ตอ่ ไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

1. ควรมีการชีแ้ จ้งในการเบิกจ่ายการท�ำโครงการ
2. ควรมีการให้ระยะเวลาในการท�ำมากกว่านีแ้ ละควรมีการอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผทู้ ำ� โครงการมากกว่านี้
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หน่วยงาน :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ชื่อโครงการ :

การคัดเลือกสายพันธุเ์ ห็ดเสม็ดเพือ่ น�ำไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 45,295 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในของอาหารเลี้ยงเส้นใยเห็ดเสม็ดในห้อง
ปฎิบัติการ
3. ประยุกต์ใช้เห็ดเสม็ดในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลการด�ำเนินงาน :

ทราบชนิดอาหารสังเคราะห์ทเี่ ส้นใยเห็ดเสม็ดเจริญได้ แต่การเจริญเกิดขึน้
ได้เพียงระยะหนึง่ แล้วหยุดการเจริญเติบโต

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

เนื่องจากเห็ดเสม็ดเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลท�ำให้หาซื้อตัวอย่างสด
ได้ไม่เพียงพอและจ�ำเป็นต้องซ้อตัวอย่างเห็ดเสม็ดดองจากชาวบ้านซึง่ มีราคาสูง
ขณะทีช่ าวบ้านส่วนใหญ่ทเี่ ข้ามาเก็บเห็ดเสม็ดในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง มักจะเก็บเห็ดเพือ่ การบริโภคมากกกว่าการจ�ำหน่าย
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หน่วยงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ :

โครงการการจัดท�ำฐานข้อมูลป่าชายหาด อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนเรศ ขวัญทอง

งบประมาณ :

เสนอขอ 20,000 บาท ใช้จริง 20,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลใช้เป็นแหล่งสืบค้นพันธุ์พืช ในบริเวณ มทร.
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
3. เพื่อสนับสนุนการวางแผนขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืช
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์แก่ผู้เข้ามา
เยี่ยมชม
5. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการด�ำเนินงาน :

ระบบฐานข้อมูลที่ได้ด�ำเนินโครงการ ได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการ
ทุกโครงการมาออกแบบและจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล น�ำเสนอข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการด�ำเนินงานข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์และตรงตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูด้ ำ� เนินโครงการทุกโครงการใน
ปีงบประมาณ 2560 สามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นได้ตามทีไ่ ด้ออกแบบ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

1. เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างและจัดท�ำฐานข้อมูลด�ำเนินการได้
ล่าช้าเพราะจ�ำเป็นต้องรอให้โครงการอืน่ ๆ ด�ำเนินให้เสร็จสิน้ ก่อนท�ำให้ระยะเวลา
ในการพัฒนาระบบมีนอ้ ยเกินไป
2. งบประมาณในการจ้างเหมาน้อย ท�ำให้ผจู้ า้ งเหมาไม่สามารถพัฒนาได้
ในบางส่วน เช่น จ�ำนวนฐานข้อมูลทีม่ ากท�ำให้ผอู้ อกแบบระบบ จะต้องวิเคราะห์
และออกแบบให้รดั กุมเพือ่ ให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างเหมาของผูร้ บั เหมาจัดท�ำ
ฐานข้อมูล
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หน่วยงาน :

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ :

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพงษ์พันธ์ โชติพันธ์

งบประมาณ :

เสนอขอ 100,000 บาท ใช้จริง 99,890 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1 . เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่ อ แสดงนิ ท รรศการผลงานการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. เพื่อแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ
ป่าชายหาด มหทวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผลการด�ำเนินงาน :

1. มีนทิ รรศการถาวรเพือ่ จัดแสดง 1 นิทรรศการ
2. มีนทิ รรศการหมุนเวียนเพือ่ จัดแสดง 1 นิทรรศการ
3. มีผเู้ ข้าชมนิทรรศการมากกว่า 1,000 คน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

การรวบรวมข้อมู,ของโครงการนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ จากทีอ่ นื่ ท�ำได้ลา่ ช้า
เนือ่ งจากต้องรอข้อมูลทีอ่ าจารย์ทา่ นอืน่ ท�ำโครงการให้เสร็จสิน้ ก่อนถึงจะน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดแสดงโครงการได้

โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560 83

หน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ :

โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล อพ.สธ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.วิกิจ ผินรับ

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอพ.สธ.
2. เพื่อเป็นการจัดท�ำระบบและรวบรวมฐานข้อมูลในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของมทร. ศรีวิชัย
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่
สาธารณะ

ผลการด�ำเนินงาน :

ได้ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ไว้เก็บข้อมูล และเสนอกิจกรรม
ของโครงการอพ.สธ. เพือ่ ให้บคุ คลภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้รบั ข่าวสาร
ของโครงการ ซึง่ รวบรวมจะอยูใ่ นรูปแบบเว็บไซด์ตามลิงก์ http://rdi.rmutsv.
ac.th/rspg/

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

1. ความซับซ้อนของระบบในการใช้งาน จะต้องมีการศึกษาเพิม่ เติม
2. การประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานไม่ทั่ว
ถึงเท่าทีค่ วร
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หน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ :

โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.วิกิจ ผินรับ

งบประมาณ :

เสนอขอ 200,000 บาท ใช้จริง 165,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอพ.สธ.
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนิทรรศการด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลการด�ำเนินงาน :

ได้จดั เตรียมงานในรูปแบบโปสเตอร์เพือ่ น�ำไปจ�ำโชว์ในงานจ�ำนวน 30 ชุด
และภาพถ่ายจ�ำนวน 20 ชุด

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

การสื่อสารกับหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการเพื่อที่จะน�ำข้อมูลมาจัด
นิทรรศการบางครัง้ ไม่เข้าใจจึงท�ำให้งานมีความผิดพลาดเล็กน้อยและสามารถแก้ไข
ได้ทนั ถ้วงที
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หน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ :

จัดท�ำหนังสือเผยแพร่ผลส�ำเร็จจากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของ มทร.ศรีวชิ ยั

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.วิกิจ ผินรับ

งบประมาณ :

เสนอขอ 150,000 บาท ใช้จริง 140,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ โครงการอพ.สธ.
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและผลส�ำเร็จที่ดีของการ
สนองพระราชด�ำริในโครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
3. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จาก
การสนองพระราชด�ำริในโครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีจิตส�ำนึกที่ดีและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลการด�ำเนินงาน :

บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของโครงการ
ได้รวบรวมและเผยแพร่แหนังสือเผยแพร่ผลส�ำเร็จจากโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริฯ ของ มทร.ศรีวชิ ยั สูส่ าธารณะได้
ผลการประเมินโครงการ
1. ด้านความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 82
2. ด้านการน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 86

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-

86 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ :

โครงการการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ฝัง่ อันดามัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.วิกิจ ผินรับ

งบประมาณ :

เสนอขอ 700,000 บาท ใช้จริง 494,982 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ โครงการ อพ.สธ.
2. เพือ่ ด�ำเนินงานกิจกรรมภายใต้ศนู ย์ประสานงาน อพ.สธ. ฝัง่ อันดามัน
โครงการ อพ.สธ.

ผลการด�ำเนินงาน :

1. จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. จ�ำนวน 1 ศูนย์
2. เป็นศูนย์ฝกึ อบรม การส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกให้นกั ศึกษา, อาจารย์
หรือบุคคลทัว่ ไป เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ โครงการ อพ.สธ. ฝัง่ อันดามัน
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 93.14
4. ได้แนวทางการปฏิบตั สิ ำ� หรับการพัฒนาระบบการบริหารงานทีเ่ ข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝง่ั อันดามัน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-
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หน่วยงาน :

คณะเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการส�ำรวจ เก็บ รวบรวมพันธุกรรมมะขามป้อม
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์

งบประมาณ :

เสนอขอ 45,000 บาท ใช้จริง 38,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์มะขามป้อม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
รอยต่อฯ
3. เพื่อเป็นศึกษา ลักษณะทางพฤษศาสตร์มะขามป้อม
4. เพื่อรวบรวมภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับมะขามป้อม ในท้องที่
จ.นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
5. เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาในขบวนการ
อื่นๆ ต่อไป

ผลการด�ำเนินงาน :

1. ส�ำรวจพบต้นพันธุม์ ะขามป้อมในพืน้ ทีส่ ำ� รวจจ�ำนวน 142 ต้น จากเดิน
ทางเพือ่ การส�ำรวจ 30 ครัง้
2. เก็บผลเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุ์ ได้ประมาณ 4 ตัวอย่าง จ�ำนวน 300 เมล็ด
รอการเพาะเมล็ดต่อไป
3. มีการบันทึกข้อมูล
4. มีการส�ำรวจแต่ไม่พบว่ามีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นอกจากการใช้รบั ประทาน
ทัว่ ไป
5. เก็บเมล็ดเพือการขยายพันธุต์ อ่ ไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

มีปญ
ั หาจากการจัดสรรงบประมาณทีล่ า่ ช้า ไม่ลงตัว จึงเริม่ ต้นส�ำรวจล่าช้า
จึงผ่านช่วงฤดูการออกดอกติดผลและเมล็ดไปแล้ว
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หน่วยงาน :

คณะเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ
ของทุเรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์

งบประมาณ :

เสนอขอ 45,000 บาท ใช้จริง 25,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์ ทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
รอยต่อฯ
3. เพื่อเป็นศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ทุเรียนเทศ
4. เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ทุเรียนเทศเพื่อการอนุรักษ์และการศึกษา
ในขบวนการอื่นๆ ต่อไป

ผลการด�ำเนินงาน :

1. ส�ำรวจพบต้นพันธุม์ ะขามป้อมในพืน้ ทีส่ ำ� รวจจ�ำนวน 113 ต้น จากเดิน
ทางเพือ่ การส�ำรวจ 30 ครัง้
2. เก็บผล ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ ได้ประมาณ 7 ตัวอย่าง จ�ำนวน 250 เมล็ด
3. มีการบันทึกข้อมูล
4. เตรียมท�ำแปลงต้นพันธุต์ อ่ ไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

มีปญั หาจากการจัดสรรงบประมาณทีล่ า่ ช้า ไม่ลงตัว จึงเริม่ ต้นส�ำรวจล่าช้า
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หน่วยงาน :

คณะเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อมทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ
เก็บรวบรวมในพืน้ ทีใ่ หม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ์

งบประมาณ :

เสนอขอ 150,000 บาท ใช้จริง 149,359 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่ได้จากการส�ำรวจและเก็บ
รวบรวมมาจากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมสายพันธุต์ า่ งๆ ทีม่ กี ารขยายพันธุ์
ในเชิงการค้า ในสภาพแปลงปลูกจริงไม่น้อยกว่า 20 ต้นพันธุ์
4. ดูแล รักษา บ�ำรุง ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่ได้ปลูก ให้มีการเจริญ
เติบโตที่ดี ตลอดปีงบประมาณ 2560

ผลการด�ำเนินงาน :

ในปีงบประมาณ 2560 ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยมีการปลูกรวบรวมต้นกล้าพันธุกรรมมะขามป้อม ใน
พืน้ ทีข่ องคณะเกษตรศาสตร์ ประมาณ 2 ไร่ ซึง่ เป็นสายพันธุเ์ ชิงการค้า (ผลใหญ่)
จากจังหวัดกาญจนบุรี จ�ำนวน 70 ต้น สายพันธุพ์ นื้ เมืองจากจังหวัดชุมพร จ�ำนวน
15 ต้น สายพันธุพ์ นื้ เมืองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 7 ต้น ซึง่ ขณะนีน้ ี้
ต้นกล้าพันธุม์ ะขามป้อมสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะสายพันธุเ์ ชิงการค้า
เนือ่ งจากเป็นต้นกล้าทีไ่ ด้จากการเสียบยอดพันธุด์ ี ในขณะทีพ่ นั ธุพ์ นื้ เมืองค่อนข้าง
เจริญเติบโตช้าถึงช้ามาก เพราะเป็นต้นกล้าทีไ่ ด้จากการเพาะเมล็ด

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

1. งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเพือ่ ด�ำเนินงานของโครงการล่าช้ามาก
สามารถเริม่ งานได้จริงในเดือนเมษายน 2560 ระยะเวลาท�ำงานเพียง 6 เดือน
ในปีงบประมาณ 2560
2. ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างช้า กระบวนการยืมเงินเพือ่ ด�ำเนินงานโครงการ
ล่าช้ามาก ใช้เวลา 2 เดือนนับตัง้ แต่ขออนุมตั ิ ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านค่อนข้าง
ไม่สะดวก ต้องขอยืมวัสดุอปุ กรณ์ทตี่ อ้ งใช้จากโครงการอืน่ มาใช้กอ่ นเพือ่ ให้การ
ท�ำงานเดินต่อไปได้ไม่สะดุด
3. ต้นกล้าพันธุกรรมมะขามป้อมที่ได้จากการส�ำรวจ ในปีงบประมาณ
2560 ยังไม่มี ขณะได้เพียงเป็นเมล็ดพันธุเ์ ท่านัน้ และเมล็ดพันธุค์ อ่ นข้างมีอายุ
น้อย ไม่สกุ แก่ (ยังไม่ถงึ ฤดูกาลเก็บเกีย่ วผลมะขามป้อม)
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หน่วยงาน :

คณะเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ จากพืชสมุนไพรมะขามป้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ์

การด�ำเนินงาน :
มีการด�ำเนินงาน

งบประมาณ :

เสนอขอ 70,000 บาท ใช้จริง 69,913 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะขามป้อม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นใน
รูปแบบสมุนไพรมะขามป้อมแคปซูล
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะขามป้อม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นใน
รูปแบบไวน์สมุนไพรมะขามป้อม
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมะขามป้อม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่ม

ผลการด�ำเนินงาน :

ในปีงบประมาณ 2560 สามารถด�ำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยจัดหาผลมะขามป้อมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
(ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุพ์ นื้ เมือง มีลกั ษณะผลเล็กและมีรสชาติฝาดมากจึงน�ำมาท�ำ
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชนิดแคปซูล จ�ำนวน 3,000 แคปซูล) และจัดหาซือ้ วัตถุดบิ
ผลมะขามป้อมจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีขนาดของผลปานกลาง เป็น
สายพันธุจ์ ากจังหวัดลพบุรี น�ำมาท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไวน์มะขามป้อม จ�ำนวน
50 ลิตร และสมุนไพรมะขามป้อมแช่อมิ่ จ�ำนวน 30 กิโลกรัม ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทงั้ 3
รูปแบบ เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

1. งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเพือ่ ด�ำเนินงานของโครงการล่าช้ามาก
สามารถเริม่ งานได้จริงในเดือนเมษายน 2560 ระยะเวลาท�ำงานเพียง 6 เดือน
ในปีงบประมาณ 2560
2. ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างช้า กระบวนการยืมเงินเพือ่ ด�ำเนินงานโครงการ
ล่าช้ามาก ใช้เวลา 2 เดือนนับตัง้ แต่ขออนุมตั ิ ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านค่อนข้าง
ไม่สะดวก ต้องขอยืมวัสดุอปุ กรณ์ทตี่ อ้ งใช้จากโครงการอืน่ มาใช้กอ่ นเพือ่ ให้การ
ท�ำงานเดินต่อไปได้ไม่สะดุด
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หน่วยงาน :

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อโครงการ :

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร

งบประมาณ :

เสนอขอ 40,000 บาท ใช้จริง 40,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมา จาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เปรียบเทียบคุณภาพของเนื้อทุเรียนเทศแห้งด้วยวิธีการท�ำแห้งแบบ
ต่างๆ
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเนื้อทุเรียนเทศผสมสมุนไพรในบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสม

ผลการด�ำเนินงาน :

ในปีงบประมาณ 2560 สามารถด�ำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้การพัฒนาในปีถดั ไปมี 2 เป้าหมายคือ
1. การพัฒนาฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ชาเนือ้ ทุเรียนเทศผสมสมุนไพรเพือ่ เป็น
ตัวอย่างสินค้าต้นแบบส�ำหรับเผยแพร่แก่ผทู้ สี่ นใจ
2. การเผยแพร่ความรูแ้ ก่เกษตรกรทีป่ ลูกทุเรียนเทศ อยูใ่ นระหว่างการ
ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในเขตอ�ำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชหรือ
ผูท้ สี่ นใจ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

เดิมโครงการได้ตงั้ เป้าเพือ่ ให้ได้เนือ้ ทุเรียนเทศผงแต่จำ� เป็นต้องปรับเป็น
เนือ้ ทุเรียนเทศแห้งเนือ่ งจากเนือ้ ทุเรียนเทศมีเส้นใยอาหารสูง ส่งผลให้เนือ้ ทุเรียน
เทศแห้งทีไ่ ด้มคี วามเหนียวเกาะกันเป็นแผ่นไม่สามารถบดปัน่ ท�ำให้เป็นผงได้ จึง
จ�ำเป็นต้องปรับเป็นผลิตภัณฑ์เนือ้ ทุเรียนเทศแห้งและหัน่ เป็นชิน้ เล็กๆ เพือ่ น�ำมา
ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ชาเนือ้ ทุเรียนเทศผสมสมุนไพรทีส่ ามารถรับประทานเนือ้ ทุเรียน
เทศได้เป็นการเพิม่ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตอ่ ผูบ้ ริโภค

92 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน :

คณะเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ :

การใช้ประโยชน์ทเุ รียนเทศเพือ่ การป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมา จาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์จาก
ทุเรียนเทศในการควบคุมแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว
3. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศในการ
ควบคุมแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว

ผลการด�ำเนินงาน :

1. ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดเอทานอลจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศเป็น
ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปพร้อมใช้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพควบคุมด้วงงวงข้าวแมลงศัตรู
หลังการเก็บเกีย่ วของข้าวเปลือก
2. ได้แผ่นพับเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศควบคุมด้วงงวงข้าว

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

1. ทุเรียนเทศออกผลตามฤดูกาล จึงใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมเมล็ด
มาท�ำผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
2. ได้รบั งบประมาณในการด�ำเนินการล่าช้า
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หน่วยงาน :

วิทยาลัยรัตภูมิ

ชื่อโครงการ :

โครงการส�ำรวจและก�ำหนดพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมือง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายปรีชา ชัยกูล

งบประมาณ :

เสนอขอ 35,000 บาท ใช้จริง 35,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อก�ำหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
3. เพื่อการด�ำเนินการปลูกกล้วยให้เป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้น
เมืองเอาไว้
4. เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมืองประโยชน์
ในชุมชน

ผลการด�ำเนินงาน :

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วย
งานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่พยายามตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
พันธุกรรมพืช เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัย
เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ที่สามารถเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เพือ่ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของพันธุกรรม
กล้วยพืน้ เมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมทีด่ ี น�ำผลประโยชน์มา
ถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีขอ้ มูลพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมือง ทีส่ ามารถ
น�ำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอืน่ ๆได้อย่างทัว่ ถึง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-
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หน่วยงาน :

วิทยาลัยรัตภูมิ

ชื่อโครงการ :

โครงการการส�ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
เกีย่ วกับการท�ำสวนกล้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำสวนกล้วยและเผยแพร่
ภูมิปัญญาข้อมูลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับกล้วย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ที่บูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาเกีย่ วกับกล้วย ซึง่ เป็นพืชทีม่ คี วาม
หลากหลายทางสายพันธุ์ และอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองตลอดจนการท�ำเกษตรอย่าง
ยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงาน :

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วย
งานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่พยายามตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
พันธุกรรมพืช เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัย
เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ที่สามารถเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เพือ่ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของพันธุกรรม
กล้วยพืน้ เมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมทีด่ ี น�ำผลประโยชน์มา
ถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีขอ้ มูลพันธุกรรมกล้วยพืน้ เมือง ทีส่ ามารถ
น�ำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอืน่ ๆได้อย่างทัว่ ถึง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-

โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560 95

หน่วยงาน :

วิทยาลัยรัตภูมิ

ชื่อโครงการ :

โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมกรรมกล้วยพืน้ เมืองทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ภาวนา พุ่มไสว

การด�ำเนินงาน :
มีการด�ำเนินงาน

งบประมาณ :

เสนอขอ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองและการท�ำการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการปลูกและรักษาพันธุกรรมกล้วย
พื้นเมือง
4. เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูท้ บี่ รู ณาการกับพันธุก์ ล้วยพืน้ เมืองเพือ่ ความ
มั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
5. การท�ำศูนย์การเรียนรู้พันธุ์กล้วยพื้นเมือง

ผลการด�ำเนินงาน :

ปัจจุบนั กล้วยพืน้ เมืองภาคใต้ได้รบั ความสนใจ และการเรียนรูถ้ า่ ยทอดน้อย
มาก เยาวชนรุน่ หลังมักจะไม่สนใจ และไม่รจู้ กั พันธุก์ ล้วยพืน้ เมืองของท้องถิน่ อย่าง
แท้จริง ทัง้ ในเรือ่ งของลักษณะทางกายภาพของกล้วยไม่วา่ จะเป็นดอก ล�ำต้น ใบ
เครือ ผล และเมล็ด และส่วนประกอบอืน่ ๆ ของพืชทีเ่ รียกว่ากล้วย รวมทัง้ การใช้
ประโยชน์จากกล้วยในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมกล้วยพืน้ เมืองจากการส�ำรวจให้คงอยู่ เผลแพร่ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ ทีท่ นั
สมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทัง้ ยังต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากกลุม่
ต่างๆ ในการส่งเสรอมและอนุรกั ษ์พนั ธ์กล้วยพืน้ เมือง ให้คงอยูย่ งั่ ยืนต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-

96 โครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน :

วิทยาลัยรัตภูมิ

ชื่อโครงการ :

โครงการกล้วยครบวงจร

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางพัชรินทร์ บุญนุ่น

การด�ำเนินงาน :
มีการด�ำเนินงาน

งบประมาณ :

เสนอขอ 35,000 บาท ใช้จริง 35,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. ส�ำรวจข้อมูลประโยชน์จากกล้วยและแนวทางการสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากกล้วย
3. ปลูกฝังระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในชุมชนให้รักถิ่นที่อยู่
พัฒนาท้องถิ่นให้สามารถเลี้ยงชีพของครอบครัวได้

ผลการด�ำเนินงาน :

การจัดท�ำโครงการกล้วยครบวงจรจึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างคุณค่าและ
ปลูกฝังระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั คนในชุมชนเพือ่ การสร้างงานสร้างอาชีพโดย
การให้ความส�ำคัญกับกล้วยซึง่ เป็นพืชพืน้ ฐานทีแ่ ต่ละบ้านในชุมชนต่างๆ มีเป็นทุน
เดิมอยูแ่ ล้วให้กลายเป็นพืน้ เศรษฐกิจ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูป
ธรรมโดยการจัดท�ำโครงการในปีแรก จะเริม่ ต้นจากการศึกษาและส�ำรวจข้อมูล
ประโยชน์จากกล้วย เพือ่ หาแนวทางการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์
จากกล้วย ส�ำหรับการต่อยอดโดยเลือกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงต้นทุน
และความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์ในปีถดั ไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-
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หน่วยงาน :

คณะศิลปศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกาบกล้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางฉัตรดาว ไชยหล่อ

การด�ำเนินงาน :
มีการด�ำเนินงาน

งบประมาณ :

เสนอขอ 20,000 บาท ใช้จริง 6,775 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมและท�ำกาบกล้วย
2. เพื่อศึกษาการฟอกขาวและการย้อมสีกาบกล้วย
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะกาบกล้วยที่เหมาะสมในการท�ำผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน :

การน�ำกาบกล้วยมาท�ำผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ อาจใช้สธี รรมชาติทไี่ ม่ผา่ นการ
ฟอกขาวและย้อมสี หรือ ผสมผสานกาบกล้วยทีผ่ า่ นกระบวนการฟอกขาวและ
ย้อมสีเพือ่ สร้างลวดลายแปลกใหม่ให้ผลงานมีความโดดเด่นเพิม่ ขึน้ ได้ กาบกล้วยที่
ทดลองมีความเหมาะสมทีจ่ ะน�ำไปใช้ทำ� ผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายตามความต้องการ
ของชุมชนกลุม่ เป้าหมายต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

การด�ำเนินโครงการล่าช้าเกินเวลา เนือ่ งจากต้องรอวัสดุทดลองบางส่วน
และมีขนั้ ตอนในการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้เวลา
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หน่วยงาน :

คณะศิลปศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการสารานุกรมเรือ่ งกล้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางชญาดา เฉลียวพรหม

งบประมาณ :

เสนอขอ 27,000 บาท ใช้จริง 27,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอพ.สธ.
2. เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารไทยที่ท�ำจากกล้วย
3. เพื่ อ จั ด ท� ำ เป็ น สารานุ ก รม เผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู ่
ชาวบ้าน และชุมชน

ผลการด�ำเนินงาน :

1. ได้สารานุกรมเรื่องกล้วยปีที่ 1 เกี่ยวกับอาหารไทยที่ท�ำจากกล้วย
จ�ำนวน 10 เล่ม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชน จ�ำนวน 40 คน ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการท�ำอาหารจากล้วย
3. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยที่ท�ำจากกล้วย
4. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการท�ำอาหารจากกล้วยตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งศึกษาการน�ำพืชพื้นถิ่นคือกล้วยมาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อ
ยืดอายุในการน�ำมาใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งความรู้ส�ำหรับท้องถิ่นและผู้ที่
สนใจทั่วไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-
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หน่วยงาน :

คณะศิลปศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการการส่งเสริมการแปรรูปแป้งกล้วยจากกล้วยพืน้ เมืองภาคใต้
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืนของชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวิชชุลฎา ถาวโรจน์

งบประมาณ :

เสนอขอ 60,000 บาท ใช้จริง 60,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอพ.สธ.
2. เพือ่ หาระยะการสุกทีเ่ หมาะสมในการท�ำแป้งกล้วยจากกล้วยพืน้ เมือง
ภาคใต้ ได้แก่กล้วยหิน และกล้วยนางพญา
3. เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำแป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ที่มี
ระยะการสุกที่เหมาะสม

ผลการด�ำเนินงาน :

จากการศึกษาระยะความสุกของกล้วยที่เหมาะสมในการน�ำมาท�ำแป้ง
กล้วย พบว่า ความสุกระยะที่ 2 ของกล้วยหิน และกล้วยนางยา และวิธที เี่ หมาะ
สมในการแปรรูปแป้งกล้วย คือ การลวกกล้วยในน�ำ้ เดือดนาน 45 วินาที จาก
นั้นปอกเปลือกแล้วน�ำกล้วยแช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่มีความ
เข้มข้นร้อยละ 0.1 นาน 30 นาที แล้วจึงหัน่ เป็นชิน้ บางๆ และอบแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
50 – 60 องศาเซลเซียส จากนัน้ จึงบดละเอียดเป็นผง เก็บในภาชนะปิดสนิท และ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเทียบเคียงกับแป้งทีม่ ขี ายทัว่ ไปในท้องตลาด พบว่า
แป้งกล้วยหิน และกล้วยนางยา มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ทียบเคียงได้กบั แป้งอืน่ ๆ และมี
กลิน่ หอมอ่อนๆ ของกล้วย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

การด�ำเนินโครงการล่าช้าเกินเวลา เนือ่ งจากเป็นลักษณะการด�ำเนินงาน
ควบคูก่ บั การศึกษาวิจยั ในบางขัน้ ตอน ท�ำให้เกิดความล่าช้าเพราะต้องมีการท�ำ
ซ�ำ้ เพือ่ ยืนยันผลการศึกษาให้มคี วามแม่นย�ำมากทีส่ ดุ
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หน่วยงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการงานอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกล้วยพืน้ เมืองทัง้ 3 ฐาน
ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจเก็บรวบรวม

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

งบประมาณ :

เสนอขอ 140,000 บาท ใช้จริง 140,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพือ่ สนองพระราชด�ำริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อส่งมอบเครื่องจักรและลดแรงงานคน จ�ำนวน 2 เครื่อง ประกอบ
ด้วย เครื่องรีด ตัด และอบเชือกกล้วย 1 เครื่อง และเครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 1 เครื่อง

ผลการด�ำเนินงาน :

1. จากการทดลองด้วยเครือ่ ง รีด ตัด และอบเชือกกล้วย ความสามรถใน
การตัดเชือกกล้วยต่อเนือ่ งเฉลีย่ 4 วินาทีตอ่ กาบ คิดเป็น 84.7 เปอร์เซ็นต์ ของ
แรงงานคน น�ำ้ หนักของกาบกล้วยสดเฉลีย่ 15 กาบ เท่ากับ 284.66 กรัม หลัง
จากตากแห้งแล้วน�ำ้ หนักเฉลีย่ เท่ากับ 38.86 กรัม
2. จากการทดลองเครือ่ งย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีความสามารถ
ในการย่อยทางปาล์มน�ำ้ มันไม่นอ้ ยกว่า 90 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง เทียบกับแรงงานคน
ทีม่ คี วามสามารถในสับย่อยทางปาล์มน�ำ้ มันได้เพียง 15 กิโลกรัมต่อชัว่ โมงเท่านัน้
และการท�ำงานของเครือ่ งย่อยทางปาล์มน�ำ้ มันมีเวลาการท�ำงานเป็น 6.14 เท่า
เมือ่ เปรียบเทียบกับการท�ำงานของคน และเครือ่ งย่อยทางปาล์มน�ำ้ มันยังสามารถ
ย่อยได้ละเอียดกว่าคน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :
-
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หน่วยงาน :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ :

โครงการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรม (กล้วย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.สาทินี วัฒนกิจ

งบประมาณ :

เสนอขอ 70,000 บาท ใช้จริง 70,000 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน น�ำ
เทคนิคการสื่อความหมายในการจัดแสดงนิทรรศการมาใช้ให้ผู้รับสื่อ เข้าใจใน
คุณค่าวิถีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ผลการด�ำเนินงาน :

กลุ่มผู้เข้ามาเรียนรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในระบบการสื่อความหมายสู่สาธารณะ
ณ ศูนย์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาธาตุ พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรมให้กบั
ชุมชน และน�ำสูค่ วามยัง่ ยืน 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

จ�ำนวนครัง้ ในการลงพืน้ ทีม่ ากกว่าจ�ำนวนครัง้ ในการของบประมาณการ
จัดท�ำป้ายสือ่ ความหมายมีจำ� นวนป้ายมากกว่าการของบประมาณ เนือ่ งจากความ
ต้องการของชุมชนในการศึกษา เรียนรู้ จากป้ายสือ่ ความหมาย
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หน่วยงาน :

คณะบริหารุรกิจ

ชื่อโครงการ :

โครงการการท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสูเ่ ชิงพาณิชย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์

งบประมาณ :

เสนอขอ 20,000 บาท ใช้จริง 19,600 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างคู่มือการเรียนรู้ (plc)
2. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
3. เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย
4. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

ผลการด�ำเนินงาน :

โครงการ การท� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยสู ่ เชิ ง พาณิ ช ย์
ณ ต�ำบลควนรู อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในวันที1่ 3 กรกฎาคม 2560 ผูเ้ ข้า
ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 64 คน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้บรรจุภณ
ั ฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย
1 ผลิตภัณฑ์

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

เนือ่ งจากผูน้ ำ� ชุมชนและคณะของผูใ้ ห้บริการทางวิชาการ มีเวลาว่างไม่ตรง
กัน จึงต้องเลือ่ นเวลาในการจัดโครงการถึง 2 ครัง้
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หน่วยงาน :

คณะบริหารุรกิจ

ชื่อโครงการ :

โครงการระบบบัญชีบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล้วยๆสูเ่ ชิงพาณิชย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางกมลพร วรรณชาติ

การด�ำเนินงาน :
มีการด�ำเนินงาน

งบประมาณ :

เสนอขอ 20,000 บาท ใช้จริง 19,900 บาท

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างคู่มือการเรียนรู้ทางด้านการบัญชีอย่าง่าย
2. เพื่อพัฒนาการลงบัญชี อย่างเป็นระบบ จากบรรจุภัณฑ์กล้วยสู่เชิง
พาณิชย์

ผลการด�ำเนินงาน :

โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆสู่เชิงพาณิชย์ ณ ต�ำบล
ควนรูอำ� เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในวันที1่ 4 กรกฎาคม 2560 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 58 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิง
พาณิชย์ 1 ระบบบัญชี

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ควรเพิม่ จ�ำนวนวันเพือ่ การติดตาม
ผลการอบรมและการน�ำไปใช้จริง
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รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย

ผู้เรียบเรียง :
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สนองพระราชด�ำริ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดพิมพ์โดย :
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่พิมพ์ :
โรงพิมพ์ตรังไทม์
เลขที่ 201/10 ม.10 ถนนสายทุ่งหวัง-นาป้อ
(เลียบทางสนามบินตรัง) ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
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