
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

วิทยาเขตตรัง 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ โครงการการส ารวจพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพในพ้ืนที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช พ้ืนที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   
ระยะที่ 2 การส ารวจต้นเสม็ดแดง 

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ        นายเอนก  สาวะอินทร์  
 ผู้ร่วมโครงการ        นางสาวเตือนใจ ปิยัง  
          ผศ.ดร.ณานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น  
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่   1               การส ารวจต้นเสม็ดแดง   

 รหัสโครงการ F1A1  (โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือท ำกำรส ำรวจต้นเสม็ดแดงและกำรท ำรหัสพิกัดในพ้ืนที่ป่ำชำยหำดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
4.3 เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ป่ำชำยหำดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     

วิทยาเขตตรัง 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.1.1 ส ารวจต้นเสม็ดแดง ในพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และบริเวณขอบเขตติดกับป่าชายเลน รวมบริเวณที่ที่ต้องท าการ
ส ารวจ จ านวน 50 ไร่ แสดงดังภาพที่ 1 และ 2  
 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส าหรับการส ารวจต้นเสม็ดแดง 

 



 
 

ภาพที่ 2  แสดงภาพขยายขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส าหรับการส ารวจต้นเสม็ดแดง 

 
7.1.2 ท าการบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้ยืนต้น และจัดท ารหัสพิกัดต้นไม้ ตามรูปแบบฟอร์มด้านล่าง  

 

 

 

 

 
หมายเลข/No: ……………………………………………. 
 
ชื่อ/Name: ………………………………………………… 
 
พิกัด/Coordinates: 47N …………………………… 
        
     UTM …………………………… 
 
ความสูง: ……………………………. เซนติเมตร 

 

 

 
 
 
 

รูปภาพของต้นไม้ 
 



 
รอบวงของต้นไม้: …………………………………………. เซนติเมตร 
 
ความกว้างของทรงพุ่ม: ……………………….. เซนติเมตร 
 
ความกว้างใบ: ……………………………………. เซนติเมตร 
 
ความยาวใบ: ………………………………………. เซนติเมตร 

 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอก: ……………………………… เซนติเมตร 
 

7.1.3 รายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล 

1) การเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ให้ใช้เครื่องมือที่สามารถระบุพิกัดได้ เช่น GPS หรือ อุปกรณ์อ่ืนที่มี
ฟังก์ชันการท างานที่สามารถระบุพิกัดได้  และท าการบันทึกเป็นล าดับหมายเลข พร้อมระบุชื่อของต้นไม้ที่
ส ารวจพบ 

2) การเก็บข้อมูลความสูงของต้นไม้วัดจากพ้ืนโคนต้นไม้จนถึงปลายยอดของต้นไม้  
3) การวัดรอบวงของต้นไม้ การเก็บข้อมูลวัดขนาดรอบวงของต้นไม้ โดยใช้เชือกวัดรอบวงของต้นไม้

จากความสูงระดับ 1.3 เมตร ของพ้ืนดินน าเชือกที่วัดได้แล้วมาวัดกับเทปวัดระยะ บันทึกค่าเป็นหน่วย 
เซนติเมตร ก็จะได้เส้นรอบวงหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง วิธีการแสดงดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงวิธีการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ยืนต้น 
ที่มา: ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 จังหวัดนครสวรรค์ (2556) 

 
   วิธีการวัดต้นไม้ในแต่ละลักษณะแตกต่างกัน (ภาพที่ 2) ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ราบ ให้วัดเส้นรอ
บวงที่ระดับความสูงจากพ้ืน 1.30 เมตร ต้นไม้ที่ข้ึนอยู่บนที่ลาดเท ให้วัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร 



จากทางด้านบนของพ้ืนที่ลาดเท ต้นไม้เอียงหรือเอน ให้วัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูง  1.30 เมตร ไปตามมุม
เอียงของต้นไม้นั้น ต้นไม้ที่มีปม ที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพ้ืนดิน วัดเส้นรอบวงที่เหนือจุดที่มีปมและ
พูพอนขึ้นไป 5 เซนติเมตร ต้นไม้ที่มีการเจริญเติบ โตแตกเป็นสองกิ่ง โดยแตกกิ่งที่ระดับความสูงกว่า  1.30 
เมตร ให้วัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ตามปกติ (ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  12 จังหวัด
นครสวรรค์, 2556)  

4) การวัดความกว้างของทรงพุ่มให้ท าการวัดอย่างน้อยสองด้าน คือ ด้านที่มีความกว้างมากท่ีสุด และ

ด้านที่มีความกว้างน้อยที่สุด 

5) การวัดค่าความกว้างใบ ความยาวใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (ถ้ามี) โดยท าการวัดค่าด้วยเครื่องมือ

ที่มีความละเอียดสูง เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นต้น 

7.1.4 จัดท าป้ายอลูมิเนียมส าหรับติดตั้งที่ต้นเสม็ดแดงท่ีผ่านการส ารวจ 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างป้าย หมายเลข/No: ส าหรับติดตั้งที่ต้นเสม็ดแดง 

  

7.2 จัดท าฐานข้อมูลต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ป่าชายหาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง  

จัดท าแผนที่อนุรักษ์ต้นเสม็ดแดง ที่มีการระบุต าแหน่งพิกัดจริง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตาม

ข้อที่ 1 ขนาดแผนที่ต้องไม่น้อยกว่า A3  

 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 พ้ืนที่กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับการส ารวจ
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลต้นเสม็ดแดง 

8.1.2 ข้อมูลภาพถ่าย ขนำดล ำต้น ควำมสูง ในพ้ืนที่ป่าชายหาดที่ผ่านการส ารวจที่สามารถใช้ส าหรับ
พิจารณาก าหนดพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 

หมายเลข/No: 610000001 



8.1.3 แผนที่แสดงต าแหน่งต้นเสม็ดแดงของพ้ืนที่กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง ส าหรับวางแผนการด าเนินงานก าหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 ผลผลิตจากการด าเนินโครงการสามารถน ำไปใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลทรัพยำกรทำงชีวภำพ ของ
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช พ้ืนที่ป่ำชำยหำดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย    
วิทยำเขตตรัง และ พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได ้

8.2.2 ผลผลิตจากการด าเนินโครงการ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ ได้ หรือ การเรียนการสอนส าหรับการส ารวจและจัดท าแผนที่เพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด

อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

 ผลการประเมินการด าเนินโครงการ การส ารวจพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพและ
กายภาพในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช พื้นที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ระยะที่ 2 การส ารวจต้นเสม็ดแดง (แสดงดังตาราง) ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจรวบรวมฐานข้อมูล การ
จัดท ารหัสพิกัดต้นเสม็ดแดง การรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ของต้นเสม็ดแดง และ การจัดท าแผนที่อนุรักษ์ต้นเสม็ด
แดง ในพ้ืนที่ป่าชายหาดที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง ทั้งนี้จากผลการด าเนินโครงการท าให้ทราบถึงจ านวนต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ที่ผ่านการส ารวจ รวมถึง
ลักษณะของล าต้น เช่น ลักษณะของล าต้น ขนำดล ำต้น ควำมสูง เป็นต้น รวมถึงแผนที่แสดงต าแหน่งของต้น
เสม็ดแดงในพ้ืนที่ที่ผ่านการส ารวจ ซึ่งข้อมูลที่ได้รวมถึงวิธีการด าเนินงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาส าหรับการส ารวจทรัพยากร ทั้งที่เป็นทรัพยากรทางชีวภาพที่เป็นพืชพันธุ์ไม้ชนิดอ่ืน ๆ  และ ทรัพยากร
ทางกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุ เป็นต้น โดยแนวทางส าหรับการด าเนินโครงการครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นต าแหน่ง ลักษณะ แผนที่ ที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวัง ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ ว่ายังคงเดิม หรือ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และ การกระท าของมนุษย์ 
จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ อีกท้ังผลจากการส ารวจต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่กรณีศึกษา ท าให้ทราบถึง
ลักษณะการงอก หรือ การเจริญเติบโตของต้นเสม็ดแดง ในพ้ืนที่ป่าชายหาด ที่มีลักษณะแตกต่างจากพืชชนิด
อ่ืน ๆ ซึ่งอาจต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางในการขยายพันธุ์ต้นเสม็ดแดง  

 
 



ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย
ของกิจกรรม รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

แผน ผล บรรลุ ไม่บรรลุ 

ฐานข้อมูลต้นเสม็ดแดง ที่มีอยู่ใน

พ้ืนที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยา

เขตตรัง 

พ้ืนที่
30 
ไร่ 

พ้ืนที่
50 
ไร่ 

การส ารวจรวบรวมฐานข้อมูล 

การจัดท ารหัสพิกัดต้นเสม็ดแดง

ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ป่าชายหาดที่

ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

   

ข้อมูลอ่ืน ๆ ของต้นเสม็ดแดง ที่

สามารถน าไปผลิตสื่อหรือน ำไปใช้

ในกำรเผยแพร่ข้อมูลทรัพยำกรทำง
ชีวภำพ ของพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม
พื ช  พ้ื น ที่ ป่ ำ ช ำ ย ห ำ ด ข อ ง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 

พ้ืนที่
30 
ไร่ 

พ้ืนที่
50 
ไร่ 

กำรรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ของต้น
เสม็ดแดง ในพ้ืนที่ป่าชายหาดที่

ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เช่น 

ภาพถ่าย ขนำดล ำต้น ควำมสูง 

เป็นต้น 

   

แผนที่อนุรักษ์ต้นเสม็ดแดง ในพื้นที่
ป่ำชำยหำดของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วทิยำ
เขตตรัง 

พ้ืนที่
30 
ไร่ 

พ้ืนที่
50 
ไร่ 

การจัดท าแผนที่อนุรักษ์ต้นเสม็ด

แดง ในพ้ืนที่ป่าชายหาดที่

ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

   

 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงานของโครงการนี้ ส าหรับปีที่ 2 ในระยะ 5 ปีที่ 6 อยู่
ในส่วนของการลงพ้ืนที่ส ารวจ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมาก จึงท าให้การด าเนินงานลงพ้ืนที่ได้ในช่วงเช้า 
หรือ เย็น จึงต้องใช้ระยะเวลานานในการลงพื้นท่ีส ารวจ  

 
 

 



11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
งบประมาณสนับสนุน     60,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานจริง   60,000 บาท 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาส ารวจต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ป่าชายหาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

40,000 

2  ค่ าจ้ างเหมาจัดท าฐานข้อมูลต้น เสม็ดแดงใน พ้ืนที่ ป่ าชายหาด  ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการจัดท าแผนที่

อนุรักษ์ต้นเสม็ดแดง  

20,000 

รวม 60,000 

12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ การส ารวจพ้ืนที่และการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทาง
ชีวภาพและกายภาพในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช พื้นที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง (เปลี่ยนแปลงพื้นที่ส ารวจ) ) 
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

งานปกปักฯ → ระบุขนาดพื้นที่ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

  

  



 จากผลการด าเนินโครงการในปีที่ 2 ของระยะ 5 ปีที่ 6 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าชายหาดที่ได้ท าการส ารวจต้น
เสม็ดแดง ทั้งนี้จากลักษณะของล าต้นที่มีสีแดง ซึ่งเป็นพืชพันธ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีการน าไปใช้งานเพ่ือปรับภูมิทัศ 
ท าให้พืชพันธ์ไม้ชนิดนี้มีมูลค่าสูงในท้องตลาดซื้อขายพันธ์ไม้ประดับ ซึ่งจากการส ารวจต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ 50 
ไร่ ที่เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา และ พื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีต้นเสม็ดแดง 402 ต้น ซึ่งมีอยู่จ านวนมากในพ้ืนที่ แต่จะ
มีขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นต้นขนาดใหญ่ และ ต้นที่มีขนาดเล็ก กระจายอยู่ในพื้นที่ ซึ่งในการด าเนินงานได้
ท าการบันทึกพิกัด ข้อมูลลักษณะ ขนาดของล าต้น ความสูง เป็นต้น เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ และ 
ได้จัดท าแผนที่พิกัดต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจ เพ่ือการอนุรักษ์ต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ ส าหรับการ
ตรวจสอบในครั้งถัดไป สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การส ารวจทรัพยากรในพื้นที่ป่าชายหาดเพ่ือการอนุรักษ์ รวมถึงพ้ืนที่ป่าอ่ืน ๆ 

ซึ่งจากการส ารวจพบว่าพืชชนิดนี้มีการเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีความจ าเพาะ ดังนั้นในการ
ด าเนินงานในปีถัดไป หรือ อาจมีการเก็บข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบ เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะข้อมูลทางด้านวิชาการมาก
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการอนุรักษ์พืชชนิดนี้ ทั้งในพ้ืนที่กรณีศึกษา และ พ้ืนที่ป่าชายหาด
บริเวณใกล้เคียง ทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ พ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการอนุรักษ์พืชชนิดนี้ต่อไป 
 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  .................................................................................. 
 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินงานในการส ารวจต้นเสม็ดแดง ในพ้ืนที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา จ านวน 50 ไร่ ปีที่ 2 ในระยะ 5 ปีที่ 
6 ตัวอย่างต้นเสม็ดแดง ล าดับที่ 1 – 10 และ แผนที่แสดงต าแหน่งต้นเสม็ดแดง แสดงดังภาพด้านล่าง

  



 

 

 

หมายเลข/No:  001 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.031    N 

      099°19.015   E 

ความสูง:             2.093      เมตร 

รอบวงของต้นไม้:     0.18       เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     3.75       เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:      24         ต้น 

 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 002 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.027    N 

      099°19.011   E 

ความสูง:      3.045    เมตร 

รอบวงของต้นไม้:     0.26      เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     3.61      เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:        11       ต้น 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 003 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.023    N 

      099°19.015   E 

ความสูง:     4.145   เมตร 

รอบวงของต้นไม้:      0.55     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     5.35     เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:      9     ต้น 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 004 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.022    N 

      099°19.014   E 

ความสูง:      3.117  เมตร 

รอบวงของต้นไม้:       0.23     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     2.17    เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:     2        ต้น 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 005 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.022    N 

      099°19.013   E 

ความสูง:     2.288   เมตร 

รอบวงของต้นไม้:     0.45     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     7.10     เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:     9      ต้น 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 006 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.019    N 

      099°19.015   E 

ความสูง:      1.726   เมตร 

รอบวงของต้นไม้:      0.08     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     1.33     เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:      5    ต้น 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 007 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.018    N 

      099°19.015   E 

ความสูง:     1.349   เมตร 

รอบวงของต้นไม้:      0.10     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     1.22     เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:      4        ต้น 

 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 008 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.019    N 

      099°19.016   E 

ความสูง:      3.072   เมตร 

รอบวงของต้นไม้:      0.23     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     3.30     เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:     6         ต้น 

 

 



 

หมายเลข/No: 009 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.021    N 

      099°19.020   E 

ความสูง:      5.672   เมตร 

รอบวงของต้นไม้:      0.81     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     8.05     เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:     3         ต้น 

 

 

 



 

หมายเลข/No: 010 

ชื่อ/Name:   เสม็ดแดง (เหม็ดชุน) 

พิกัด/Coordinates:   07°32.024    N 

      099°19.023   E 

ความสูง:     5.648   เมตร 

รอบวงของต้นไม้:       0.24     เมตร 

ความกว้างของทรงพุ่ม:     5.89     เมตร 

จ านวนแขนงของต้นไม้:     12        ต้น 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................................... (หัวหน้าโครงการ) 

(นายเอนก สาวะอินทร์) 

          วันที่  1   / ต.ค.   /  2561  



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ ส ำรวจพืน้ที่ป่ำชำยหำดโดยใช้อำกำศยำนไร้คนขับ ระยะที่ 2 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ      นายเอนก  สาวะอินทร์     
 ผู้ร่วมโครงการ      นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวสัดิพันธ์    
        นางวรรณวิภา ไชยชาญ     
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที่    2     การส ารวจพ้ืนที่ป่าชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ บริเวณพ้ืนที่กรณีศึกษา 

พ้ืนที่ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 รหัสโครงการ   F1A2      (โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น)   
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือท าการส ารวจพื้นที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยอากาศ

ยานไร้คนขับ 
4.3 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง และพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยในรัศมี 15 กิโลเมตร 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 
 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
 

7.1 ด าเนินการถ่ายภาพทางอากาศพ้ืนทีป่่าชายหาด เก็บข้อมูลพืชยืนต้น ตามเส้นทางที่ 1 

7.1.1 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพนิ่งตามเส้นทางที่ 1 แสดงดังภาพที่ 1 

7.1.2 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (VDO) ตามเส้นทางที่ 1 แสดงดังภาพที่ 1 

7.1.3 ตัดต่อรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย 

7.1.4 จัดท าแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (VDO) จ านวน 3 ชุด 

 
 

ภาพที ่1  แสดงถึงเส้นทางการบินเส้นทางท่ี 1 



7.2 ด าเนินการถ่ายภาพทางอากาศพ้ืนทีป่่าชายหาด เก็บข้อมูลพืชยืนต้น ตามเส้นทางที่ 2 

7.2.1 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพนิ่งตามเส้นทางที่ 2 แสดงดังภาพท่ี 2 

7.2.2 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (VDO) ตามเส้นทางที่ 2 แสดงดังภาพที่ 2 

7.2.3 ตัดต่อรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย 

7.2.4 จัดท าแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (VDO) จ านวน 3 ชุด 

 

 
 

ภาพที ่2  แสดงถึงเส้นทางการบินเส้นทางท่ี 2 
 

7.3 ด าเนินการถ่ายภาพทางอากาศพ้ืนทีป่่าชายหาด เก็บข้อมูลพืชยืนต้น พ้ืนที่โดยรวม 

7.3.1 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพนิ่งตามบริเวณพ้ืนที่ป่าชายหาดโดยรวม แสดงดังภาพที่ 3 

7.3.2 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (VDO) บริเวณพ้ืนที่ป่าชายหาดโดยรวม แสดงดัง

ภาพที่ 3 

7.3.3 ตัดต่อรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย 

7.3.4 จัดท าแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (VDO) จ านวน 3 ชุด 

 



 

ภาพที ่3  บริเวณพ้ืนที่ป่าชายหาดโดยรวมที่ต้องท าการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 
 

7.4 ด าเนินการถ่ายภาพทางอากาศพ้ืนที่ป่าชายหาด เก็บข้อมูลพืชยืนต้น พ้ืนที่โดยรวมตามแนวชายฝั่ง 

ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 13.00 น. – 18.00 น. 

7.4.1 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพนิ่งตามบริเวณพ้ืนที่ป่าชายหาดโดยรวม แสดงดังภาพที่ 4  

7.4.2 ถ่ายภาพมุมสูงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (VDO) บริเวณพ้ืนที่ป่าชายหาดโดยรวม แสดงดัง

ภาพที่ 4 

7.4.3 ตัดต่อรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย 

7.4.4 จัดท าแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (VDO) จ านวน 3 ชุด 

 



 

ภาพที ่4  บริเวณพ้ืนที่ป่าชายหาดโดยรวมตามแนวชายฝั่งที่ต้องท าการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศพ้ืนที่ป่ำชำยหำดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย     
วิทยำเขตตรัง 

8.1.2 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศพ้ืนที่ป่าชายหาด ในพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในรัศมี 15 กิโลเมตร 

 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศพ้ืนที่กรณีศึกษำในรูปแบบภาพนิ่งที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในด้านต่าง ๆ ได ้

8.2.2 ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศพ้ืนทีก่รณีศึกษำในรูปแบบภาพเลื่อนไหวที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในด้านต่าง ๆ ได ้

 



9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

ผลการประเมินการด าเนินโครงการ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
และ พ้ืนที่ป่าชายหาดบริเวณใกล้เคียงตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ (แสดงดังตาราง) ท าให้เห็นถึงสภาพพ้ืนที่ป่าชาย
ชาดที่มีการเจริญเติบโตของต้นไม้ในพ้ืนที่หลากหลายชนิด และ มีความแตกต่างจากพ้ืนที่ป่าชายหาดที่ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายในปีก่อนหน้านี้ (ปี 2560) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของ
โครงการนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่าชายหาด ตามการเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาลในรอบปี หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่จากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถ
ใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ในอนาคตได้ สามารถพัฒนาวิธีการด าเนินงานสู่การรวบรวม
ภาพถ่ายทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ในอนาคต เช่น แหล่งท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ส าคัญทางประวัตศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือจัดท าสื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย
ของกิจกรรม รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน* 

ผลกำรประเมิน 

แผน ผล บรรลุ ไม่บรรลุ 

ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศพ้ืนที่ป่ำ
ช ำ ย ห ำ ด ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำ
เขตตรัง จ ำนวน 1 ชุด 

3 
เส้น 
ทำง 

3 
เส้น 
ทำง 

กำรเก็บข้อมู ลภ ำพถ่ ำยทำง
อำกำศ บริเวณพ้ืนที่ป่ำชำยหำด 
จ ำนวน 3 เส้นทำง แสดงดังภำพ
ข้ำงท้ำยโครงกำร 

   

ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศพ้ืนที่ป่า

ช า ย ห า ด  ใน พ้ื น ที่ ใ ก ล้ เคี ย ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในรัศมี 15 

กิโลเมตร จ านวน 1 ชุด 

1 
เส้น 
ทำง 

1 
เส้น 
ทำง 

กำรเก็บข้อมูลภำพถ่ำยทำง
อำกำศ บริเวณพ้ืนที่ป่ำชำยหำด 
จ ำนวน 1 เส้นทำง แสดงดังภำพ
ข้ำงท้ำยโครงกำร 

   

 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

จากการด าเนินโครงการในช่วงปีที่สองของระยะ 5 ปีที่ 6 นี้ พบว่ายังมีปัญหาในส่วนของแผนการ
ด าเนินโครงการที่มีลักษณะงานเป็นแบบงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งควรได้รับการจัดเก็บข้อมูลตลอดทั้งปี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของโครงการประจ าปีงบประมาณ ดังนั้นในการด าเนินงานในปีที่สาม ของ



ระยะ 5 ปีที่ 6 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2561 อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานโครงการ เพ่ือลด
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

งบประมาณสนับสนุน     40,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานจริง   40,000 บาท 

 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศพ้ืนที่ป่าชายหาด ของพ้ืนที่ป่ำชำยหำด

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง จ านวน 3 เส้นทาง และ 

พ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในรัศมี 15 

กิโลเมตร จ านวน 1 เส้นทาง 

40,000 

รวม 40,000 

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ ส ารวจพื้นที่ป่าชายหาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ระยะที่ 

1 (เปลี่ยนแปลงพื้นที่)) 
  
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  

  



 งานส ารวจฯ → ระบุพ้ืนที่เป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จ านวนครั้งที่ส ารวจ จ านวนสิ่งที่ตรวจพบ 
 จากการด าเนินโครงการที่มีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของพ้ืนที่ป่า
ชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่
ป่าชายหาดที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย ประมาณ 30 ไร่ พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง และ พ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด ซึ่งมีขนาด
พ้ืนที่มากกว่า 300 ไร่ ทั้งในส่วนของภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งผลจากการส ารวจแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ ในบางพ้ืนที่ แต่ยังคงมีพ้ืนที่ป่าชายหาดที่ยังคงรูปแบบเดิม
อยู่มาก ผลจากการด าเนินโครงการนี้สามารถน าข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการพ้ืนที่ และการ
วางแผนการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายหาดในอนาคต โดยอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมของทรัพยากรด้านอ่ืน 
ๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น 
 ผลจากการด าเนินโครงการสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในพ้ืนที่ป่าชายหาด ซึ่งมี
พ้ืนที่เป้าหมายปีที่ 2 ในระยะ 5 ปีที่ 6 เป็นพ้ืนที่ป่าชายหาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วยข้อมูลภาพนิ่งจ านวน 3 ชุด และข้อมูลภาพเลื่อนไหว (VDO) จ านวน 3 ชุด และใน
ปีถัดไปจะเป็นการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ป่าชายหาดในพื้นที่เดียวกันนี้ และ หรือ พื้นที่อ่ืนอยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่าชายหาดจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการด าเนิน
โครงการนี้เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส าหรับการส ารวจทรัพยากรป่าชายหาด โดยใช้อากาศยานไร้
คนขับ ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ส าหรับเป็นแนวทางการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่ป่าชายหาดที่เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบ
กับสภาพพ้ืนที่ป่าชายหาดบริเวณอ่ืน ๆ การเก็บเป็นฐานข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่ในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถน าวิธีการส ารวจโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ เพ่ือท าการส ารวจ
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับใช้เป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในปีถัดไป 

นอกจากนี้อาจมีการเก็บข้อมูล สัตว์ แมลง หรือ สิ่งมีชีวิต ชนิด อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ป่าชายหาด ทั้งนี้ข้อมูล
ดังกล่าวสามารถน าไปผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่ง
จะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้ที่จะสามารถน าไปสู่การเล็งเห็นความส าคัญและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า
ชายหาดต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้พิจารณาในส่วนของการพัฒนาและใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าชายหาดได ้
 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลความแตกต่างในแต่ละช่วงฤดูการได้ 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  

  



15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
     ภาพ (ตัวอย่าง) ที่ได้จากการด าเนินโครงการ แสดงดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ)  

นายเอนก สาวะอินทร์) 

          วันที่  1   / ต.ค.   /  2561  

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ การส ารวจเก็บตัวอย่างทรัพยากรกายภาพและชีวภาพป่าชายหาด 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  นางสาวเตือนใจ   ปิยัง       
 ผู้ร่วมโครงการ  1. นางสาวกัตตินาฏ  สกุลสวสัดิพันธ์    
    2. นายเอนก  สาวะอินทร์     
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่ F1  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร    A2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 รหัสโครงการ    F1A2      (โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
4.2 เพ่ือศึกษาชนิดและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในป่าชายหาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตตรัง  
4.3 เพ่ือท าตัวอย่างแห้งพันธุ์พืชในป่าชายหาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง  
 
 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 

 รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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. รวบรวมข้อมูลและ
เอกสารรายงานที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา 

         
   

2. ท าการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับท าการศึกษา 

            

3. ส ารวจพื้นที่ศึกษาและเก็บรวบรวม
พันธุ์ พืชป่าชายหาด และเก็บข้อมูล
ทรัพยากรกายภาพ 
   3.1 บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องพร้อม
ถ่ายภาพประกอบ 
    3.2 น าตัวอย่างพืชที่รวบรวมได้มา
อัดแห้งเพ่ือใช้ในการตรวจสอบชนิด
ต่อไป 

            

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 น าตัวอย่างพืชมาตรวจสอบ
ชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช  
   4.2 จัดท าค าบรรยายลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ 

             

5. สรุปผลโครงการ             
 
 
7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 

7.1  ส ารวจพรรณพืชและเก็บตัวอย่างแห้งพืชป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

7.1.1 ส ารวจพรรณพืช ในพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และบริเวณขอบเขตติดกับป่าชายเลน รวมบริเวณที่ที่ต้องท าการ

ส ารวจ จ านวน 50 ไร่ ซึ่งในปี 2561 ท าการศึกษา 15 ไร่ แสดงดังภาพที่ 1  



 
 

ภาพที่ 1  แสดงขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 
7.1.2 จัดท าตัวอย่างแห้งพืชป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 วิทยาเขตตรัง  
7.1.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือในการอัดพรรณไม้  
  1) แผงอัดพรรณไม้ เป็นเครื่องมือที่สามารถประยุกต์ท ามาจากวัสดุต่างๆ 

ได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน โดยผู้ที่มีความรู้ในด้านการออกแบบเครื่องมือสามารถที่จะท าขึ้นมาจาก
วัสดุที่มีน้ าหนักเบา เพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ภาคสนาม ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไม้ และ
โลหะเบา โดยส่วนใหญ่เพ่ือความสะดวก ประหยัด จึงนิยมใช้ไม้ไผ่ โดยท าเป็นแผงสองแผงมีความกว้าง 
 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ใช้เชือกสองเส้นมัดหัวท้ายของแผง ดังภาพที่ 2 

 

 ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผงอัดพรรณไม้ 



2) กระดาษอัดพรรณไม้ โดยปกติใช้กระดาษฟางเพราะดูดความชื้นได้ดี แต่
เพ่ือความประหยัด และสะดวก สามารถประยุกต์โดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ แทนได้ รวมทั้งกระดาษ
ลูกฟูกท่ีใช้เพื่อช่วยให้พรรณไม้ที่อัดเรียบดียิ่งขึ้นซึ่งท าจากกล่องที่ใส่ของแล้ว ดังภาพที ่3 

                       

                           (ก) กระดาษหนังสือพิมพ์                       (ข) กระดาษลูกฟูก 
ภาพที่ 3  กระดาษอัดพรรณไม้ 

 
3) เครื่องมือที่ใช้ตัดและขุด ได้แก่ มีด กรรไกรตัดกิ่ง ขวาน เสียม พลั่วมือ 

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บ ตกแต่งพรรณไม้ให้ได้ขนาด และไม่เกิดความเสียหายบอบช้ า ซึ่งเครื่องมือต่างๆ 
ที่กล่าวแล้วนั้นผู้ที่มีความรู้ในการท าเครื่องมือเหล่านี้สามารถที่จะออกแบบเครื่องมือที่มีความเหมาะสม  
กระทัดรัดเหมาะแก่การพกพาได้เอง 

4) ถุงพลาสติกหรือกล่อง ใช้ส าหรับใส่พรรณไม้เมื่อเก็บจากต้น ในกรณีที่
ไม่ได้น าแผงอัดพรรณไม้ไปด้วย 

5) ป้ายกระดาษแข็ง ใช้ส าหรับจดบันทึกหมายเลขผูกติดกับตัวอย่างพรรณ
ไม้ทุกชิ้นที่เก็บ ป้องกันการสับสน โดยใช้ดินสอในการเขียนบันทึก 

6) สมุดบันทึก ส าหรับบันทึกข้อความรายละเอียดส าคัญต่างๆ ได้แก่ 
สถานที่เก็บ วัน เดือน ปี ที่เก็บ ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อผู้เก็บ และหมายเลข รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ 

7.1.2.2 การอัดพรรณไม้  
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น แผงอัด กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษลูกฟูก และ

พรรณไม ้
2) พรรณไม้ที่จะอัดต้องคัดเลือกส่วนที่ไม่เป็นโรค ถูกแมลงท าลาย โดยต้อง

มีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ดอก ผล ใบ ท าการตัดแต่งให้สวยงาม ไม่ควรมีใบ หรือดอกหนาแน่นเกินไป  
3) น าพรรณไม้ไปจัดเรียงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งมีกระดาษลูกฟูกรองพ้ืน 

1 แผ่น ด้านล่างสุดเป็นแผงอัด 1 แผง โดยจัดเรียงให้ใบคว่ าบ้างหงายบ้างปะปนกัน ส่วนของล าต้นที่ยาวเกินไปควร
พับเป็นรูปตัววี (V) ตัวเอ็น (N) หรือตัวดับเบิ้ลยู (W) จากนั้นนกระดาษหนังสือพิมพ์วางปิดทับข้างบนพรรณไม้
หลายๆ ชั้น และใช้กระดาษลูกฟูกทับอีกชั้นหนึ่ง และท าการอัดตัวอย่างชิ้นต่อไปเช่นเดียวกับชิ้นแรกจนหมด หรือ



มากพอสมควรไม่ควรซ้อนกันหนาเกินไป จึงปิดทับด้วยกระดาษลูกฟูก และวางแผงอัดที่เหลือทับลงไป แล้วใช้เชือก
มัดหัวท้ายแผงอัด และกดให้แน่น ดังภาพที่  4 

 

     
(ก)      (ข)  

      

    (ค)                                         

ภาพที่ 4 วิธีอัดพรรณไม้: (ก) การน าพรรณไม้มาจัดเรียงบนกระดาษ 
(ข) ปิดกระดาษและน าไปวางบนกระดาษลูกฟูก  
(ค) น ากระดาษลูกฟูกและแผงอัดพรรณไม้มาปิดทับตัวอย่างอีกชั้น  
 

4) น าแผงอัดท่ีได้ไปเข้าตู้อบ เพ่ือไม่ท าให้พรรณไม้ขึ้นรา หรือเน่า 
5)  หลังจากพรรณไม้ที่อัดแห้งเรียบร้อยแล้วก่อนน าไปเย็บติดกระดาษเย็บ

พรรณไม้ควรอาบน้ ายากันเชื้อราหรือแมลงซึ่งจะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเวลาหลายสิบปี 
6)  การเย็บพรรณไม้ หลังจากอาบน้ ายากันรา แมลง และอบแห้งดีแล้วต้อง

น าพรรณไม้มาเย็บติดกับกระดาษแข็งสีขาวโดยการวางพรรณไม้บนกระดาษแข็งแล้วใช้เข็มกับด้ายเย็บเพ่ือ
สะดวกในการน าเข้าออกมาตรวจดูหรือศึกษาและไม่หลุดหักง่าย ตัวอย่างภาพที ่5 

 



         

ภาพที่ 5 ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

    7)  การเก็บพรรณไม้แห้ง หลังจากเย็บตัวอย่างพรรณไม้ติดกระดาษ
เรียบร้อยแล้วน าไปเก็บไว้ในตู้ที่ท าเป็นชั้นๆ โดยแยกไว้เป็นวงศ์ หรือสกุล เรียงตาม ตัวอักษรเพื่อสะดวกในการ
ค้นหา 

7.2 เก็บข้อมูลทางกายภาพป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

7.2.1 การรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่อนุรักษ์
ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย
ท าการศึกษา ดังนี้ 

7.2.1.1 การวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิผิวดินใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(Thermometer) วัดอุณหภูมิที่ระดับ ผิวดินในแต่ละแปลงที่ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินตลอดช่วงระยะเวลาที่
ท าการศึกษา 

7.2.1.2 อุณหภูมิเหนือผิวดินสูง 1 เมตร ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) 
แขวนกับก่ิงไม้ที่ความสูงประมาณ 1 เมตรโดยวัดอุณหภูมิเหนือผิวดินสูง 1 เมตร ในแตล่ะแปลงที่ท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างตลอดช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษา 

7.2.1.3 การวัดความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน/ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) โดยการน าตัวอย่างดินมา  
10 กรัม ผสมในน ากลั่น 50 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วใช้เครื่อง pH meter จุ่มวัดเฉพาะส่วน
ที่เป็นน้ า 

7.2.1.4 การหาความชื้นในดิน วิธีการหาความชื้นของดินดังนี้ 
1)  เก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 10 เซนติเมตร แต่ละจุด อย่างน้อย 3 

ตัวอย่าง เพ่ือท าการตรวจวัด 3 ซ้ า 



2)  เขียนฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างดิน เช่น ชื่อจุดศึกษา ระดับ
ความลึกของดิน ชื่อผู้เก็บตัวอย่างดิน วันที่เก็บตัวอย่างดิน 

3) ชั่งน้ าหนักดินแต่ละตัวอย่างก่อนอบ 
4) น าตัวอย่างดินไปอบที่อุณหภูมิ 95 – 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

24 ชั่วโมง 
5) ชั่งน้ าหนักของแต่ละตัวอย่างดินหลังอบ แล้วค านวณหาค่าความชื้นตาม

สูตร ดังนี้ 
    ค่าความชื้นของดิน (เปอร์เซ็นต์)  =      (น้ าหนักเปียก – น้ าหนักแห้ง)  

                                                                       น้ าหนักแห้ง  

7.2.15 การวัดความเข้มแสงโดยใช้เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux meter) วัดแสงที่
ตกกระทบบริเวณผิวดิน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในป่าหาดอย่างน้อย 15 ตัวอย่าง 
8.1.2 ได้มีเก็บตัวอย่างพืชที่รวบรวมได้มาอัดแห้งอย่างน้อย 15 ตัวอย่าง เก็บรักษาไว้ที่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 .ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพป่าชายหาดที่พันธุ์พืชสามารถเจริญเติบโต เช่น ความเข้มข้น
แสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุ และ คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียดอย่าง
ชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 
 สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป ดังนี้ 
  พ้ืนที่ในการท าการศึกษา ในปีถัดไป โดยจะท าการศึกษาโดยการขยายขอบเขตพ้ืนที่เพ่ิมอีก 15 ไร่  
  เป้าหมายในการด าเนินงาน ในปีถัดไปจะท าการศึกษา  

- ท าการศึกษาแบ่งประเภทของพรรณพืชที่พบแต่ละประเภท 
- ท าการการเก็บรวบรวม 2 ประเภท คือตัวอย่างแห้ง และ ตัวอย่างดอง 
- การเก็บพันธุกรรมพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด และต้นพืชมีชีวิต เป็นต้น  

- ท าการศึกษาของข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน/ลักษณะของดิน 

-   



10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
  ปัญหาและการด าเนินที่พบในระหว่างการด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดท าเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง และในส่วนของการจัดท าข้อมูลในการด าเนินงาน เป็นต้น 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
 

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
 
 

รายงานงบประมาณสนับสนุน  งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานจริง (บาท) รายการ งบประมาณ (บาท)  

1. ค่าตอบแทน   
1) .   -  

2. ค่าใช้สอย 
2)    2.1 ค่าจ้างเหมาส ารวจและจัดท าตัวอย่างแห้งพืชป่า

ชายหาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

 2.2 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลทางกายภาพป่าชายหาด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง 

 
 
 

20,000 
 
 

20,000 

  
 
 

20,000 
 
 

20,000 

รวมงบประมาณ 40,000   40,000 



13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
  
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานส ารวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จ านวนครั้งที่ส ารวจ จ านวนสิง่ที่
ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จ านวนพืชปลูก (จ านวนชนิด จ านวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ด าเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจ านวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบสุิ่งที่ได้ด าเนินการในปีนั้นๆ 
 
 ผลการด าเนินงาน  

13.2.2  งานส ารวจฯ → ระบุพ้ืนที่เป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จ านวนครั้งที่ส ารวจ จ านวนสิ่งที่ตรวจพบ 
  พ้ืนที่เป้าหมาย  

    

ภาพที่ 6 พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส าหรับส ารวจพันธุ์พืชและจัดท าตัวอย่างแห้งพืช 



  ขนาดพื้นที่ 
  พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง และบริเวณขอบเขตติดกับป่าชายเลน รวมบริเวณพ้ืนที่ต้องท าการส ารวจ จ านวน 50 ไร่ ซ่ึงในปี 
2561 ท าการศึกษา 15 ไร่ 
 

 จ านวนครั้งที่ส ารวจ 
 ระยะเวลาในการส ารวจข้อมูลพันธุ์พืช ตัวอย่างแห้งพืชป่าชายหาดของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง (ระยะเวลาในการด าเนินการส ารวจวันที่ 19 มีนาคม – 18 เมษายน 
2561) 

 การรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่อนุรักษ์ป่า
ชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยท าการศึกษา 
(ระยะเวลาในการด าเนินการส ารวจวันที่ 19 มีนาคม – 18 เมษายน 2561) 

 
จ านวนสิ่งท่ีตรวจพบ 

ตั ว อ ย่ า ง พั น ธุ์ พื ช ที่ พ บ จ าก ก า รส า ร วจ จ าน วน  17  ตั ว อ ย่ า ง  ใน พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์ 
ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง   

 

ตัวอย่างพันธ์พืช ลักษณะพฤกษศาสตร์ 
 

 

1. กระถินเทพา 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Acacia mangium Willd 
วงศ์: Fabaceae (leguminosae)  
 ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วมคีวามสงูถึง 30 เมตร แต่โดยปกติแล้วโตเต็มที่จะมี
ความสูงเกิน 15 เมตร มีช่วงยาวของล าต้นที่ปราศจากกิ่งก้านเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงทั้งหมดขึ้นในที่
โล่งแจ้ง มีการลัดกิ่งเองตามธรรมชาติ ต้นที่มีอายุมากๆ เปลือกแข็งหนาขรุขระแตกเป็นร่องยาว และมีสี
น้ าตาลอ่อนถึงเข้ม เรือนยอดจะมีลักษณะแคบและยาว 
 ใบ : เป็นใบเทียมคล้ายใบกระถินณรงค์ มีลักษณะเป็นแบบใบเดี่ยวเกิดแบบสลับ ส่วนที่เห็น
แผ่นใบ คือ ส่วนของก้านในเปลี่ยนรูปมาท าหน้าที่เป็นใบ ซึ่งใบอาจมีขนาดโตถึง  
10 x 25 เซนติเมตร 
 ดอก : เป็นดอกช่อรูปทรงกระบอกแบบหางกระรอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตรมีสีขาว  
สีครีม และกลิ่นมีหอมอ่อนๆ ออกดอกราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
 ผล : เป็นฝักที่มีลักษณะม้วนขยุกขยิก ฝักอ่อนสีเขียวผลแก่เป็นฝัก ฝักอ่อนจะมีสีเขียวในตอน
แรกจะเหยียดตรงและจะมีเขียวเข้มเรื่องๆ จนเป็นสีน้ าตาลเข้ม-ด าเมื่อฝักแก่จัดโดยฝักมีลักษณะบิดงอ
ไปมา ขยุ้มเป็นกลุ่มก้อนแน่น ฝักเมื่อแก่เต็มที่จะแตกปริตามตะเข็บเมล็ดแก่มีสีด าขนาด 2-3 มิลลิเมตร 
x 3-5 มิลลิเมตร จะห้อยติดอยู่กับใยสีส้มผลแก่สีน้ าตาลเข้ม 
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 2. โกงกางใบเล็ก  
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Rhizophora apiculata BL 
วงศ์ : Rhizophoraceae 
 ลักษณะทั่วไป : เปนไมขนาดกลางถึงใหญสูง 20-40 เมตร เปลือกสีเทาด า ผิวเปลือกเรียบ
แตกเปนรอง เล็กตามยาวของล าตน เดนชัดกวารองตามขวาง เรือนยอดแคบรูปปรามิด รอบๆ บริเวณ
โคนตนมีรากค้ าาจุน (prop root) ท าหนาที่พยุงล าตน และมักมีรากอากาศ ซึ่งเกิดจากกิ่งตอนบนเป
นจ านวนมาก 
 ใบ :  เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับทิศทางกัน แผนใบรูปรี หรือรูปขอบขนานแกมรี  
ขนาดใบ 4-8 x 7-18 เซนติเมตร ฐานใบสอบเขาหากันคลายรูปลิ่ม ปลายใบแหลมมตีิ่งแหลม 
ออนเสนกลางใบดานทองใบสีแดงเรื่อๆ กานใบออนสีแดงยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร หูใบท่ีปลายยอดสี
ชมพูถึงสีแดงยาว 4-8 เซนติเมตร ใบเกลี้ยงทองใบสีเขียวอมด ามีจุดสีด าเล็กๆ กระจายอยเูต็มทองใบ 
 ดอก : ชอดอกเกิดที่งามใบ ชอหน่ึงๆ มี 2 ดอก กานชอดอกใหญ ยาว 0.6-2 เซนติเมตร ไม
มีกานดอกยอย กลีบเลี้ยงรูปไขสีเขียวอมเหลือง 4 กลีบ เวาเขาดานใน ปลายแหลมขนาด 0.6-0.8 × 
0.8-1.5 เซนติเมตร กลีบดอก 4 กลีบ รวงงาย ออกดอกในชวงเดือน 
กันยาย - มกราคม 
 ผล : รูปผลแพรกลับ ผิวหยาบ ยาว 2-3 ซม. สีน้ าตาลเขม ตนออนจะงอกตั้งแตผลยังติดอยู่
บนตน ล าตน ใตผล เรียกวา ฝก มีผิวเรียบสีเขียว ขนาด 1-1.2 x 20-40 เซนติเมตร เมื่อฝกแกสวนของ
ใบแรกที่ยื่นออกมา ยาว 1-2 เซนติเมตร ที่อยูระหวางผลฝกจะมีสีน้ าตาลแดง และฝกจะหลุดหลนได
เองในชวงเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 

 
 

 
 
 
 

3. โคลงเคลง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Melastoma villosum lodd 
วงศ์ : Melastomataceae 
 ลักษณะทั่วไป :  เปนไมพุ่มสูง 1-2 เมตร แตกกิ่งมาก ทรงพมุแนนทึบ ก่ิงมีสีคลายราสนิม 
และมีขนปกคลุม 
 ใบ : เปนใบเดี่ยว ออกตรงขาม แผนใบรูปขอบขนานแกมรูปไข หรือรูปในหอกแกมรูปไข
ขนาด 1.2-2.3 x 4-8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบกลม ขอบใบเรียบมเีสนใบออกจากโคนใบ  
4-5 เสน แผนใบดานบนสีเขียวเขม มีขนบาง ๆ ดานทองใบสีซีด มีขนหนาแนน กานใบยาว  
0.4-0.8 เซนติเมตร มีขนปกคลุม 
 ดอก : ออกเปนชอกระจุกสั้น ๆ 3-6 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่ง ชอดอกมีขนาดใหญเสนผาศูนย
กลาง 4-6 เซนติเมตร แตละชอมี 3-6 ดอก กานดอกยอยยาว 0.5 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยวยาว 0.7-1 
เซนติเมตร สีมวงแดง มีขนปุยปกคลุม กลีบดอกมีขนาดใหญ 5 กลีบ แตละกลีบไมติดกัน สีชมพูถึง 
สีมวงแดงเขม ขนาด 1.5-2.3 เซนติเมตร เกสรเพศผู 10 อัน ขนาดใหญ 5 อัน มีกานสีเหลืองและสีมวง 
สวนบนโคง สวน ขนาดเล็กอีก 5 อัน มีสีเหลืองและเหยียดตรง 
 ผล : เปนผลสด มเีมล็ดหลายเมลด็ฝงอยใูนเนื้อผลที่มีสมีวง ผลแกแตกออกไมเปนระเบยีบ 
ออกดอก และผลระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/Rhizophoraceae
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4. ตะขบฝร่ัง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Muntingia calabura L 
วงศ์ : Muntingiaceae 
 ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกสเีทา ก่ิงแผ่สาขาขนานกับพ้ืนดิน 
มีขนกระจุกสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบ ก้านใบ และกลีบเลี้ยง หูใบร่วมขนาดเล็ก ยาวไมเ่ท่ากัน 
 ใบ :  ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-10 เซนติเมตร 
ปลายแหลม โคนเบี้ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 2-5 มิลลิเมตร มีขนปกคลุมหนาแน่น ก้านใบมี
ขน 
 ดอก :  ดอกออกตามซอกใบเป็นกระจุก 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 1.5-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 
5 กลีบ รูปใบหอก พับงอกลับ กลีบดอกมี 5-7 กลีบ รูปรี ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีก้านกลีบสั้น ๆ 
เกสรเพศผู้จ านวนมาก เกลีย้ง จานฐานดอกรูปวงแหวน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียสั้น  
ยอดเกสรมี 5-7 พู 
 ผล : ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร เปลือกบาง สุกสีแดง ก้านยาว  
2-3 เซนติเมตร เมลด็ขนาดเล็ก จ านวนมาก เมื่อดิบเป็นสีเขยีวอมชมพู สุกมีสีแดง เมื่อสุกเต็มที่จะมสีี
ม่วงคล้ า ผิวบางเรียบ   

     
 
 
 
 
 
 
 

5. โทะ  
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.  
วงศ์ : Myrtaceae  
 ลักษณะทั่วไป :  ไม้พุ่มสูง 1-4 เมตร เปลือกลอกเป็นแผ่นบางๆ มีขนสั้นหนานุ่มสีเทาตามกิ่ง 
แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอกและผล  
 ใบ : ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-10 เซนติเมตรแผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 1 
เส้นออกจากโคน เรียงโค้งจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร 
 ดอก : ช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อนออกตามซอกใบ ส่วนมากมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 1-2 
เซนติเมตรก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตรฐานดอกรูปถ้วย ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 4-
5 กลีบ ยาว 5-6 มิลลิเมตร ปลายมน ติดทน ดอกสีชมพูอมขาว มี 4-5 กลีบ รูปไข่กว้าง ยาว 1.5-2 
เซนติเมตรเกสรเพศผู้จ านวนมาก ก้านชูอับเรณูสีแดง ยาว 0.7-1 เซนติเมตรปลายอับเรณูมีต่อมขนาด
เล็ก รังไข่ใต้วงกลีบ  
ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.5 เซนติเมตร 
 ผล : ผลสด มีหลายเมลด็ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตรขนสัน้หนานุ่มสีเทา สุกสดี าอม
ม่วง เมล็ดสีน้ าตาล รูปคล้ายไต ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตรมีปุ่มกระจาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 6. ฝาดแอ๊ก 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Eugenia longiflora  (Presl)  F. Vill. 
วงศ์ : Myrtaceae 
 ลักษณะทั่วไป :  ไม้ต้นสูง 10-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูง โคนต้นบางครั้งมีรากค้ ายัน 
สูง 0.5-1 เมตร เปลือกสีน้ าตาลแดง เรียบ หรือแตกสะเก็ดเล็ก ๆ เปลือกช้ันในสีน้ าตาลแดงถึงน้ าตาล
คล้ า ยอดอ่อนสีม่วงแกมแดง 
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  ใบ : ใบรูปรีถึงรูปรีแกมรูปหอก กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง 

ปลายใบเป็นติ่งเรียวแหลม โคนใบสอบ และเรียวแคบตามก้านใบ เส้นใบบางมีมากเรียงเกือบชิดกัน 
ปลายโค้งจรดกันห่างจากขอบใบประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร 
 ดอก : ดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้น ๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง 
 ผล : ผลรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร 
ผลแก่สุกสีขาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เพชรหึงตักกาด  
ช่ือวิทยาศาสตร์: pirolobium cambodianum Baill 
วงศ์: Apocynaceae 
 ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มสูงได้ถึง 2 เมตรมีขนละเอียดประปรายตามเส้นกลางใบ ก้านใบ และ
กลีบเลี้ยงด้านนอก  
 ใบ :  ใบเรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปแถบ ยาว 2.5-8 เซนติเมตรก้านใบยาวประมาณ  
5 มิลลิเมตร ช่อดอกสั้นมีดอกเดียวหรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบ
หอก โคนกว้าง ยาวได้ถึง 7 มิลลิเมตร ขอบมีขนครุย มีต่อมด้านใน  
 ดอก : ดอกรูปล าโพงสีขาว เรียงซ้อนทับด้านขวาในตาดอก  หลอดกลีบดอกยาว 1.5-3.5 
เซนติเมตร ป่องกลาง มี 5 กลีบ บานออก ยาว 0.8-1.5 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือมีขน เกสรเพศผู้ 5 อัน 
ติดใกล้โคนหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร จานฐานดอกมี 2 พู ติด
ระหว่างคาร์เพล ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย มีขนประปรายยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร  
 ผล :  ผลแตกแนวเดียวติดกันเป็นคู่ รูปแถบ ยาว 8.5-19 เซนติเมตร เมล็ดจ านวนมากแบน 
ยาว 0.5-1 เซนติเมตรกระจุกขนยาว 1-4 เซนติเมตร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. มะม่วงหิมพานต ์
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Anacardium occidentale Linn 
วงศ์ :  Anacardiaceae 
 ลักษณะทั่วไป :  ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 10 เมตร 
 ใบ :  ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม ออกสลับกัน รูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบมนป้าน กว้าง 
7.5-10 เซนติเมตร ยาว 7.5-20 เซนติเมตร 
 ดอก : ดอกออกเป็นช่อหลวมๆ สแีดงอมม่วงหรือสีครีม กลิ่นหอมเอยีน ช่อดอกยาว 15-20 
เซนติเมตร ดอกย่อยมีขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลบีดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 8-10 อัน  
มีหนึ่งอันท่ียาวกว่าอันอื่น  
 ผล : ผลมลีักษณะเด่นคือ เมื่อแก่ฐานรองดอกจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นลกัษณะคล้ายผลชมพู่  
ยาว 6-7เซนตเิมตรสเีหลืองอมชมพู เมื่อแก่จัดสีแดงและมีกลิ่นหอม เมลด็มี 1 เมลด็ตดิอยู่ที่ส่วนปลาย
รูปไตยาว 2.5-3 เซนตเิมตร สีน้ าตาลอมเทา มเีปลือกแข็งหุ้ม 
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9. ล าเท็ง  
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd 
วงศ์ : Pteridaceae 
 ลักษณะทั่วไป : เปนพืชพวกเฟรน ล าตนยาว แตกกิ่งแยกแขนง เลื้อยคลุมพื้นดินและพืช อ่ืน 
มีรากเกดิที่ล าตนส าหรับใชยึดเกาะตนไมอื่น  
 ใบ : เปนใบประกอบ เรียงสลับ แผนใบรูปขอบขนาน ขนาด 15-30 x 30-70 ซม. กานใบ 
ยาว 10-15 เซนติเมตร ใบยอย 20-30 ใบ เรียงสลับ รูปรีเรียวแคบดานสั้น ขนาดของใบยอย 
ไมแนนอน เฉลี่ย 3 x 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมฐานใบกลม ขอบใบหยักไมเปนระเบียบ  
ใบยอยสรางสปอร รูปเรียวแคบ ขนาดไมแนนอน เฉลี่ย 0.3 x 20 เซนติเมตร ขอบใบมวนข้ึนดานบน ด
านลางมีอับสปอรสี น้ าตาลคลุมเตม็พื้นท่ียกเวนบริเวณเสนกลางใบและขอบใบ 
 ดอก : - 
 ผล : - 

 

 

10. สนทะเล 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Casuarina  equisetifolia  J. R. & G. Forst.  
วงศ์ : Casuarinaceae 
ลักษณะทั่วไป :  ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 15-30 เมตร ล าตนเปลา ตรง ก่ิงมีเกลด็ 
เปนเสนปลายแหลมโคงขึ้น คลายหนาม เห็นเปนขอๆ ก่ิงยอยสีเขียวเรียวเล็กเปน เสนคลายใบตอกัน 
เปนปลอง ๆ แตละกิ่งยาว 13-20 เซนติเมตร ไมแยกแขนง เปนรองมีขน 
 ใบ : ขนาดเล็กเปนซี่ คลายหนามแหลม เรียงเปนวงกลมตรงปลายปลอง จ านวน 7 ใบ 
 ดอก : ดอกชอ แยกเพศอยูในตนเดียวกัน ชอดอกเพศผูรูปทรงกระบอง ออกที่ปลายกิ่ง  
ใบประดับและใบประดับยอย ขนาดเล็ก ปลายแหลมมีขนขาว เกสรเพศผู้ 1 อัน ยื่นออกมาจากใบ
ประดับ ชอดอกเพศเมียเปนกระจุกกลม ออกตามปลายกิ่งสั้นๆ มีใบประดับรูปไขกลับ ปลายเป็นติ่ง
แหลม รังไขแบบ superior กานเกสรเพศ เมียแยกเปน 2 แฉก ยื่นเลยออกมาจากใบประดับ 
 ผล : ผลขนาดเล็กเรียงชิดกันเปนกอนกลมแหงแลวแตก เมล็ดรูปกลมรีมีปีก 
ตรงปลาย เปลือกตนใหสีน้ าตาลแดง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. เสม็ดขาว 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Melaleuca cajuputi Powell 
วงศ์: Myratceae 
 ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้ขนาดเล็ก-ใหญ่ สูง 5-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง ล าต้นมัก
บิด เปลือกสีขาวถึงน้าตาลเทา เป็นแผ่นบางๆซ้อนกันเป็นปึก หนา นุ่ม เปลือกช้ันในบาง สีน้ าตาลยอด
อ่อน มีขนสีขาวเป็นมันคล้ายเส้นไหม 
 ใบ : เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปหอก หรือรูปรี ขนาด 1.5-5 × 5-10 
เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 5-7 เส้น ไปจรดกันท่ีปลายใบ แผ่นใบบาง
คล้ายแผ่นหนัง ผิวใบเกลี้ยง ยกเว้นใบอ่อนซึ่งมีขนยาวเป็นมัน ก้านใบยาว 0.3-1 เซนติเมตร มีขนนุ่ม
ปกคลุม 
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 ดอก : ออกดอกเป็นช่อ ยาว 3-9 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกเล็กสีขาวจ านวนมาก 
กลีบเลี้ยงยาว 0.3 เซนติเมตร โคนกลีบติดกัน กลีบดอกยาว 0.2-0.3 เซนติเมตร รูปช้อนแกมรูปไข่กลับ 
ก้านเกสรเพศผู้พ้นกลีบดอกเป็นผู้ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และสิงหาคม – พฤศจิกายน 
 ผล : เป็นผลแห้งแตก รูปถ้วย ปลายปิด ขนาดเล็ก แป้น กว้างยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร 

 

 

12. เสม็ดแดง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Syzygium gratum 
วงศ์ : Myrtaceae 
ลักษณะทั่วไป : เป็นต้นไม้ มีความสูง 7 เมตร เป็นไมไ้มผ่ลัดใบ ยอดเป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสีแดง  
เปลือกสีน้ าตาลแดง 
 ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปรีถึงรูปใบหอก หรือรูปไข่ กว้าง2.5-4 เซนติเมตร  
ยาว 6-8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือมน ขอบใบเรยีบ ใบแก่ผิวด้านบนเกลี้ยงมันวาว  
ใบอ่อนสีน้ าตาลปนชมพู ผิวใบด้านล่างเกลี้ยง มีจดุโปร่งแสงหนาแน่น 
 ดอก : ออกดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 1.5-3 เซนติเมตร ออกที่ซอกใบและปลายยอด ดอก
ย่อยสีขาว ไมม่ีก้านดอก ฐานดอกรูปถ้วย ทรงรูปกรวยแกมทรงกระบอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ  
รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 5 กลีบ แยกกัน สีขาว รูปเกือบกลม สีเหลอืงอ่อน เกสรเพศผู้จ านวนมาก 
เกสรเพศเมียมีรังไข่ขนละเอยีด อยู่ใต้วงกลีบ 
 ผล : ทรงกลม สีขาว ฐานผลนูนออกมาและบุม๋ 

 

 

13. แสมทะเล     
ช่ือวิทยาศาสตร : Avicennia marina (Forsk.) Vierh 
วงศ์ :  Avicenniaceae 
 ลักษณะทั่วไป : เปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 5 - 8 เมตร มีลักษณะเปนพุม สวนใหญมีสอง 
ล าตนหรือมากกวา ไมมีพูพอน เรือนยอดโปรง มีรากหายใจคลายดินสอ (pneumatophore)    
ยาว 10-20 เซนติเมตร เหนือผิวดิน เปลือกเรียบเปนมัน สีขาวอมเทา หรือขาวอมชมพู ตนที่อายุมาก
เปลือกจะ หลุดออกเปนเกล็ดบาง ๆ คลายแผนกระดาษ และผิวของเปลือกใหมจะมีสีเขียว 
 ใบ  : เปน ใบ เดี่ ย ว  เรี ย งตรงข าม  แผน ใบรูป รี  ห รือ รูป ใบหอกแกมรูป ไข ขนาด  
1.5-4 x 3-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงมนเล็กนอย ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ มวนเขาหากัน 
ทางดานทองใบ มี ลักษณะคลายหลอดกลม ใบดานบนสีเขียวเขม เปนมัน ดานทองใบขาวอมเทา  
หรือขาวมีนวล กานใบยาว 0.4-1.4 เซนติเมตร 
 ดอก : ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง หรืองามใบใกลปลายกิ่ง เปนชอเชิงลด กานชอดอกยาว  
1-5 เซนติเมตร แตละชอมี 8-14 ดอก ชอดอกยอยเปนชอกระจุก กานดอกยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร 
ดอกยอยไมมีกาน ดอกมีขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบติดคงทน กลีบ
ดอก 4 กลีบรูปไข กวางยาว 0.3 เซนติเมตร โคนกลีบติดกัน สีสมอมเหลืองถึงเหลือง เกสรเพศผู 4 อัน 
ออกดอกประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
 ผล : รูปไขกวาง เบี้ยวถึงเกือบกลม แบนดานขาง เปลือกออนนุม สีเขียวอมเหลือง มีขนนุม 
ปลายผลไมมีจงอย แตละผลมี 1 เมล็ด 
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14. หนามแท่ง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Triveng 
วงศ์ : Rubiaceae 
 ลักษณะทั่วไป :  ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ล าต้นและกิ่งก้านทรงกระบอก เปลือกสี
น้ าตาล กิ่งก้านมีหนามแข็ง แหลม ยาว 1-2 นิ้ว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ก่ิงแตกออกเกือบขนานกับพื้น 
เมื่อต้นสูงราว 2 เมตร จะมีลักษณะยอดบิดคดไปมา คล้ายไม้บอนไซ พุ่มยอดรูปปลายตัด 
 ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง หรือรูปไข่แกมวงรี กว้าง 3 -5 เซนติเมตร ยาว 5-7 
เซนติเมตร ใบมักเรียงชิดติดกันเป็นกระจุก ตามกิ่งใหญ่ ฐานใบสอบเรียว ปลายใบกลมหรือมน มีติ่ง
หนาม ขอบใบเรียบ มักม้วนลงเล็กน้อย แผ่นใบมีขนหนานุ่ม แผ่นใบกึ่งหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนมีสี
เข้มกว่าด้านล่าง ผิวใบด้านล่างมีขนสีเทานวล เส้นแขนงใบข้างละ 6 -12 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแห
ชัดเจนทางด้านบน หู ใบอยู่ ระหว่างก้านใบ เป็นรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3 -5 เซนติ เมตร ยาว  
5-8 เซนติเมตร ร่วงง่าย ก้านใบยาว 3-5 มิลลิเมตร มีขนสั้นหนานุ่ม  
 ดอก :  ดอกเดี่ยว หรือออกกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก มี 2-6 ดอก กลีบดอกสีขาว 
เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอม กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 8-10 แฉก รูปใบหอก
กลับแกมรูปไข่ กว้าง 4-6 มิลลิเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายแหลม บิดเป็นกังหันเล็กน้อย เกสร
เพศผู้ติดระหว่างแฉกกลีบดอก มีจ านวนเท่ากับแฉกกลีบดอก อับเรณูสีน้ าตาลอ่อน รูปขอบขนาน 
ปลายแหลม บิดเป็นกังหันเล็กน้อย เกสรเพศเมีย มีรังไข่ใต้วงกลีบ ออวุลจ านวนมาก ก้านเกสรเพศเมีย
หนา ยอดเกสรเพศเมียเป็น 2 แฉก ขนาดใหญ่ สีครีม กลีบเลี้ยงโคนเช่ือมติดกันเป็นหลอดยาว 5-6 
มิลลิเมตร มีขน ปลายแยก เป็น 8-10 แฉก รูปใบหอก ยาว 3-5 มิลลิเมตร 
 ผล : ผลสดรูปไข่ ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 เซนติเมตร มีเนื้อ มีขนเหมือนก ามะหยี่
สีน้ าตาลปกคลุม นุ่ม เมื่อแห้งแล้ว ไม่แตก เมล็ดมีขนาดเลก็ จ านวนมาก รูปรี หรือรูปไข่แกมรูปรี ปลาย
ผลมีกลีบเลี้ยงติดทนเห็นหลอดและแฉกเด่นชัด 

 
 

 

15. หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce 
วงศ์ Nepenthaceae  
 ลักษณะทั่วไป :  ไม้เถาล้มลุกยาวได้ถึง 6 เมตรล าต้นกลม  
 ใบ : ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอกกลับ ยาว 12-25 เซนติเมตรเส้นใบข้างละ 4-5 เส้น แผ่น
ใบด้านล่างมีขนประปรายก้านใบยาว 5-10 เซนติเมตรโคนมีครีบโอบล าต้น หม้อล่างรูปคนโท สูง 8-13 
เซนติเมตร ด้านนอกสีแดงคล้ าอมชมพูหรือสีเขียวอมเหลือง มีขนสีน้ าตาลแดงกระจายสันครีบกว้าง 
0.3-1 เซนติเมตร ปากหม้อรูปไข่กว้าง ขอบสีเขียวอ่อน สีชมพู หรือสีแดงเข้ม หนา 2.5-8 มิลลิเมตร ฝา
หม้อรูปรีกว้าง ยาว 1.8-3.6 เซนติเมตร ใต้ฝามีต่อมจ านวนมากสายหม้อยาว 10-30 เซนติเมตร หม้อ
บนรูปคนโทแคบสูง 8-20 เซนติเมตร ด้านนอกสีเขียวอมเหลืองหรือสีแดงเรื่อ ๆ มักมีขนประปราย  
 ดอก : ช่อดอกยาว 20-50 เซนติเมตร ก้านช่อยาว 15-50 เซนติเมตรมีขนหนาแน่น ใบ
ประดับรูปเส้นด้าย ยาว 1-6 มิลลิเมตรก้านดอกยาว 0.7-1.5 ซนติเมตรกลีบรวมรูปไข่ ยาว 3.2-6.5 
มิลลิเมตรสีเขียวอ่อนเปลี่ยนเป็นสีแดงอมน้ าตาล เส้าเกสรเพศผู้ยาว 2-3.5 มิลลิเมตร 
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16. หว้าพรุ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Eugenia operculata  Roxb. 
วงศ์ : Myrtaceae 
 ลักษณะทั่วไป :  ไม้ต้นสูง 20- 40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึงค่อนข้างกลม โคนต้น
บางครั้งมีพูพอนสูงถึง 2.5 เมตร เปลือกสีน้ าตาลเทาถึงน้ าตาลเทาแกมเหลือง  เรียบ หรือแตก
สะเก็ด เปลือกช้ันในสีน้ าตาลอ่อนหรืออมชมพู 
 ใบ : แผ่นใบ รูปไข่แกมรูปหอก รูปรีแกมรูปหอกถึงรูปขอบขนานแกมรูปหอกกว้าง   
5-10 เซนติเมตร ยาว 12-25 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเข้าหาก้าน
ใบ  เส้นแขนงใบ  12-13 คู่  ปลายเส้นโค้งจรดกันห่างจากขอบใบ  3-6 มิลลิ เมตร ก้านใบยาว  
1.5-2 เซนติเมตร 
 ดอก : ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้น ๆ ตามกิ่ง 
 ผล : ผลรูปไข ่กว้าง 7-8 มิลลิเมตร ยาว 8-9 มิลลิเมตร ผลแกสุ่กสมีว่งคล้ าถึงด า 

 

 

17. หวายลิง  
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Flagellaria indica L.  
วงศ์ : Flagellariaceae  
 ลักษณะทั่วไป :  ไม้เถาล้มลุก เหง้าเจริญด้านข้างล าต้นเกลี้ยงแข็ง ยาวได้ถึง 20 เมตร 
 ใบ : ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอกหรือรูปแถบยาวได้ถึง 50 เซนติเมตร ปลายม้วนเป็น
มือเกาะ ม้วนงอโคนกลมหรือเว้าตื้น มีก้านใบเทียม ยาว 3-8 มิลลิเมตรโคนเป็นกาบรูปหลอด ยาว 1-7 
เซนติเมตรมีริ้วตามยาว  
 ดอก : ช่อดอกแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตรใบประดับรูปรีกว้าง สั้น 
ดอกไร้ก้าน กลีบรวมสีขาว มี 6 กลีบเรียง 2 วง กลีบรูปไข่บางกลีบวงในใหญ่กว่าวงนอกเล็กน้อย ยาว 
2-3 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 6 อัน เรียง 2 วง ยาวกว่ากลีบดอก อับเรณูติดที่ฐานแตกตามยาวโคนรูป
เงี่ยงลูกศร รังไข่มี 3 ช่อง เรียวแคบแต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว พลาเซนตารอบแกนร่วมก้านเกสรเพศ
เมียสั้นยอดเกสรแยก 3 แฉก รูปกระบองแคบ ๆ  
 ผล : ผลผนังช้ันในแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มิลลิเมตร ผนังช้ันนอกบาง ผลแก่สีแดงอม
ชมพู ส่วนมากมีเมล็ด 

 
ส าหรับข้อมูลปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง ผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. อุณหภูมิผิวตินและอุณหภูมิเหนือดิน  

  จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิผิวดินจะมีค่าใกล้เคียงกัน โดยอุณหภูมิผิวดินเฉลี่ย 35.75 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิผิวดินมีค่าอยู่ระหว่าง 35.22 – 36.64 องศาเซลเซียส ส าหรับอุณหภูมิเหนือผิวดินเฉลี่ย 
35.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเหนือดินมีค่าอยุ่ระหว่าง 35.00 – 35.67 องศาเซลเซียส 

 
 



2. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
จากการศึกษาความเป็นกรด-ด่างของดินในบริเวณป่าชายหาดที่ท าการศึกษา พบว่า ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง ของดินมีค่าอยู่ระหว่าง 6.80 – 7.00 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.93 จะเห็นได้ว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ของดินที่ท าการศึกษามีสภาพดินเป็นกลาง จึงไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 

3. ความชื้นในดิน 
จากการศึกษาค่าปริมาณความชื้นของดิน พบว่า ค่าความชื้นในดินมีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 – 

1.23 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.14  และพบว่าปริมาณความชื้นในดินของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษามีปริมาณความชื้นที่
ต่ า เนื่องจากช่วงที่ท าการข้อมูลอากาศร้อนท าให้ความชื้นในดินต่ าซึ่งหากความชื้นในดินต่ าจะมีผลต่อความ
หลากหลายของพันธุ์พืชในป่าชายหาด 

4. ความชื้นในอากาศ  
จากการศึกษาความชื้นในอากาศ พบว่ามี่ค่าอยู่ระหว่าง 58.00 – 59.67 เปอร์เซ็นต์ โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 58.13 เปอร์เซ็นต์ 
5. ความเข้มแสง  
จากการศึกษาการตรวจวัดด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่า ค่าความเข้มแสงอยู่ระหว่าง 4310.33 – 

5240.33 ลักซ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4880.67 ลักซ์ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด (พ้ืนที่กรณีศึกษา) อพ.สธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดังภาพที ่6  
 

 
 

ภาพที่ 6 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายหาด  

 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 



14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) มีการน าตัวอย่างพันธุ์พืชแห้งที่ส ารวจพบ น าใส่กรอบ พร้อม
ระบุข้อมูลพื้นฐาน น าไปจัดไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
ในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์ 

 
5. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 ไม่มี 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 

                            
                    

                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 

 

 

 

 
 
 

                      
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลงชื่อ ............. ..............(หัวหน้ำโครงกำร) 
        (     นำงสำวเตือนใจ  ปิยัง    ) 
      วันที่   25 / กันยำยน  / 2561  



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ กำรพัฒนำสเปรย์ไล่ยุงจำกเสม็ดขำวและเสม็ดแดง 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา  ข้องสาย 
 ผู้ร่วมโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี  วิทยา 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่  A4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
 รหัสโครงการ   F2A4 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
4.2 เพื่อน าพืชในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์แทนสารเคมี 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตตรัง 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             



2. ปฏิบัติงานตามโครงการ 

- เก็บตัวอย่างใบของเสม็ด

ขาวและเสม็ดแดง 

- เตรียมตัวอย่าง และสกัด

โดยใช้กระบวนการทางเคมี 

- ตั้งสูตรสเปรย์ไล่ยุงและ

ทดสอบประสิทธิภาพ 

            

3. สรุปผลโครงการ             

 
7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1  ขั้นตอนการเตรียมสเปรย์ไล่ยุง 

7.1.1  เก็บตัวอย่างใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดง บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อย่างละ 10 
กิโลกรัม โดยวิธีการเด็ด และเก็บเฉพาะในเวลา 06.00 - 09.00 น. เท่านั้น (เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการเก็บพืชสมุนไพรเอามาเป็นยา) เลือกเด็ดเฉพาะส่วนใบที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไป (ใบเพสลาด) 

 

                 
   

        เสม็ดขาว                         เสม็ดแดง 
 
 
 
 
 



7.1.2  น าส่วนใบของเสม็ดขาวและเสม็ดแดง มาล้างท าความสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง และน ามาบดหยาบ 
ห่อผ้าขาวบาง (300 กรัม) 

 

                      
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

         ใบเสม็ดขาว                        ใบเสม็ดแดง 
 

7.1.3  น ามะกรูดมาล้างท าความสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง หั่นผิวมะกูดเป็นชิ้นเล็กๆ ห่อผ้าขาวบาง  (150 
กรัม) 

 

 
 

ผิวมะกรูด 
 

7.1.4  น าห่อใบเสม็ดขาว / ใบเสม็ดแดง และห่อมะกรูด วางในขวดโหลแก้วที่มีฝาปิด 
7.1.5  เติมเอทานอลลงไป 3 ลิตร 
7.1.6  เติมการบูรลงไป 150 กรัม 
7.1.7  ปิดฝาขวดโหลแก้วให้แน่น หมักท้ิงไว้ 7 วัน ระหว่างที่หมักต้องเขย่าโหลแก้วทุกวัน พอครบก าหนด

ก็น ามาบรรจุขวดสเปรย์  
 



 
 

สารสกัดเสม็ดขาว / เสม็ดแดง 
 
 

 
 

สเปรย์ไล่ยุงจากเสม็ดขาว / เสม็ดแดง 
 
7.2  การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
 ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อยุงกลางวัน (ยุงลายบ้าน) และยุงกลางคืน (ยุงร าคาญ และ
ยุงก้นปล่อง) ในห้องปฏิบัติการ โดยส่งตัวอย่างสเปรย์ไล่ยุงที่ผลิตจากเสม็ดขาวและเสม็ดแดงตรวจวิเคราะห์ที่



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ป้องกันยุงด้วยเทคนิค Repellent testing 
 
7.3  คู่มือการใช้ 
 7.3.1 ก่อนใช้ควรฉีดพ่นหรือทาบริเวณผิวหนังเล็กน้อยเสียก่อน เพ่ือทดสอบอาการแพ้หรือระคายเคือง 
 7.3.2 ไม่ควรฉีดพ่นใกล้กับอาหารหรือขณะรับประทานอาหาร 
 7.3.3 เมื่อยากนัยุงหมดฤทธิ์สามารถทาตามจุดบริเวณเดิมได้ 
 7.3.4 หลังใช้ควรล้างมือ และอาบน้ าท าความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณที่ทาด้วยสบู่หรือน้ ายาท า
ความสะอาดทุกครั้ง 
 ข้อควรระวัง 
 - ห้ามรับประทาน 
 - ห้ามใช้ส าหรับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 4 ปี และหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร 
 - ห้ามทาหรือฉีดพ่นบริเวณบาดแผลหรือผิวหนังที่มีผื่นหรือการอักเสบ 
 - ห้ามทาหรือฉีดพ่นบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เปลือกตา ขอบตา ริมฝีปาก รักแร้ 
 - ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก 
 

               
 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1  ไดส้เปรย์ไล่ยุงที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 2 ชนิด คือสเปรย์ไล่ยุงจากเสม็ดขาว และสเปรย์ไล่ยุง
จากเสม็ดแดง 



8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1  สร้างคุณค่าให้พืชป่าชายเลนในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

จากการเก็บตัวอย่างใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดง บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 แล้วน ามาเตรียมตัวอย่างเพ่ือสกัดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงโดยใช้อัตรา
ส่วนผสมใบเสม็ดขาว/ใบเสม็ดแดง 300 กรัม : ผิวมะกรูด 150 กรัม : การบูร 150 กรัม : เอทานอล 3 ลิตร ได้
ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง 60 ขวด 
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

- 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างใบเสม็ด
ขาวและเสม็ดแดง 

1 งาน 2,500 2,500 

2 ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างใบเสม็ด
ขาวและเสม็ดแดง 

1 งาน 3,000 3,000 

3 ค่าจ้างเหมาเตรียมสารสกัด  1 งาน 3,000 3,000 
4 ค่าทดสอบประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ต่อยุงกลางคืน (ยุง
ร าคาญ) ในห้องปฏิบัติการ 

2 งาน 5,000 10,000 

5 ค่าทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต่อยุงกลางคืน 
(ยุงก้นปล่อง) ในห้องปฏิบัติการ 

2 งาน 5,000 10,000 

6 ค่าทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต่อยุงกลางวัน (ยุงลาย)
ในห้องปฏิบัติการ 

2 งาน 1,800 3,600 

7 ค่าจ้างเหมาบรรจุภัณฑ์ 1 งาน 3,000 3,000 
8 เอทานอล 20 ขวด 60 1,200 
9 ขวดสเปรย์ 60 ขวด 20 1,200 



10 พิมเสน 0.5 กิโลกรัม 1,200 600 
11 การบูร 1 กิโลกรัม 600 600 
12 เมนทอล 0.5 กิโลกรัม 1,800 900 
13 มะกรูด 10 กิโลกรัม 80 800 
14 ผ้าขาวบาง 10 หลา 20 200 
15 โหลแก้วมีฝาปิด 2 ใบ 290 580 
16 เขียงไม้ 1 อัน 100 100 
17 มีดสับ 1 อัน 350 350 
18 ตะกร้าพลาสติก 2 อัน 200 400 
19 ถาด 2 ใบ 300 600 
20 สติ๊กเกอร์ 1 ชุด 600 600 
21 ไซริงค์  1 กล่อง 400 400 
22 ถุงซิป 3 แพ๊ค 150 450 
23 น้ ายาล้างจาน 1 แกลลอน 190 190 
24 กระดาษทิชชู 2 แพ๊ค 220 440 
25 ฟิล์มหด 3 แพ็ค 350 1,050 

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ องค์ประกอบทำงเคมีและฤทธิ์ทำงชีวภำพของเสม็ดขำว
และเสม็ดแดง) 

 

 



 13.2 ผลการด าเนินงาน  
  จากการเตรียมสเปรย์ไล่ยุงโดยเก็บตัวอย่างใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดง บริเวณอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แล้วน ามาเตรียมตัวอย่างเพ่ือสกัดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สเปรย์
ไล่ยุงโดยใช้อัตราส่วนผสมใบเสม็ดขาว/ใบเสม็ดแดง 300 กรัม : ผิวมะกรูด 150 กรัม : การบูร 150 กรัม : เอ
ทานอล 3 ลิตร แล้วน ามาทดสอบประสิทธิภาพของสเปรย์ไล่ยุงที่ผลิตจากใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดงต่อยุง
กลางวัน (ยุงลายบ้าน) และยุงกลางคืน (ยุงร าคาญ และยุงก้นปล่อง) ในห้องปฏิบัติการ โดยส่งตัวอย่างสเปรย์
ไล่ยุงที่ผลิตจากเสม็ดขาวและเสม็ดแดงตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงด้วยเทคนิค Repellent testing ผลการทดสอบ
พบว่าสเปรย์ไล่ยุงที่ผลิตจากใบเสม็ดขาวมีประสิทธิภาพป้องกันยุงลายบ้าน ยุงร าคาญ และยุงก้นปล่องได้ 0.5, 
1.5 และ 0.7 ชั่วโมง ตามล าดับ สเปรย์ไล่ยุงที่ผลิตจากใบเสม็ดแดงมีประสิทธิภาพป้องกันยุงลายบ้าน ยุง
ร าคาญ และยุงก้นปล่องได้ 0.5, 1.5 และ 0.8 ชั่วโมง ตามล าดับ ดังแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงด้วยเทคนิค Repellent testing 

 
ตัวอย่าง Protection Time (Hour) 

ยุงกลางวัน ยุงกลางคืน 

ยุงลายบ้าน ยุงร าคาญ ยุงก้นปล่อง 

สเปรย์ไล่ยุงจากใบเสม็ดขาว 0.5 1.5 0.7 

สเปรย์ไล่ยุงจากใบเสม็ดแดง 0.5 1.5 0.8 

หมายเหตุ : สารป้องกันยุงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะต้องป้องกันการกัดของยุงได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
 จากผลการทดสอบจะเห็นว่าสเปรย์ที่ผลิตจากใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดงสามารถป้องกันยุงได้แต่ยัง
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากภูมิอากาศในช่วง
ก่อนระยะเวลาเก็บตัวอย่างมีความแห้งแล้งมากเกินไปและตามด้วยฝนตกชุกมากเกินไปทันที ท า ให้กลไกการ
สร้างสารส าคัญในพืชเปลี่ยนแปลงไปไม่ออกฤทธิ์ได้ดีเท่าท่ีควร 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถา่ยทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 

 



  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 

- 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 

    
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้ำโครงกำร)  
    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุนันทำ  ข้องสำย) 
          วันที่  28  กันยำยน  2561   



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ กำรผลิตชำจำกพืชในป่ำหำด : เสม็ดแดง  ทู้ และโครงเครง 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชุตินุช สจุริต 

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชุตินุช สจุริต 
 ผู้ร่วมโครงการ นำงสำวนัฏฐำ คเชนทร์ภักดี 

    นำยนฤทธิ์ กล่อมพงษ์ 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (F2A4)  
 รหัสโครงการ  F2A4  (โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 ผลิตชำจำกพืชในป่ำชำยหำด ได้จ ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ใบเสม็ดแดง ใบหรือดอกทู้ และใบหรือดอก 
โครงเครง   
 4.2  ศึกษำองค์ประกอบทำงโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกพืชทั้งสำมชนิด 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประมง มทร.ศรีวิชัยวข.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 

รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 256๑ 

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. เตรียมวตัถุดิบในกำรผลติชำ             
๒.ศึกษำลักษณะกำรผลิตชำ โดยใช้ 
 ใบของเสม็ดแดง  ใบทู้ และ โครง
เคงครง  

            

3.ท ำกำรผลติชำสำมชนดิได้แก่ ใบ
เสมด็แดง  ใบของทู้ และ ใบของโครง
เครง  

            

4. ท ำกำรวิเครำะหค์ุณคำ่ของชำที่ผลิต
ได้จำกพืชทั้งสำมขนดิดังกล่ำว 

            

5. สรปุผลกำรทดลองในกำรผลิตชำ
จำกต้นใบสำมชนดิ ได้แก่ เสมด็  ใบทู้ 
และ ผลของโครงกำรฝโครงเครง 

            

6. ท ำรำยงำนฉบับสมบรูณ ์             

 
7. ขัน้ตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
 7.1 เตรียมการผลิตชา 
 7.2 การศึกษาการผลิตชา สามชนิด ได้แก่ ใบเสม็ดแดง  ชาใบทู่ และ ชาใบโครงเครง 
 7.3 ศึกษาสารแอนตี้ออกซิแดนท์ ของใบชาสามชนิด 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คู่มือการใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

                                 
 

    
 
             ภาพที่ 1   ใบเสม็ดแดง  ใบทู่ ใบโครงเครง ผลิตภัณฑ์ชา  และ ตัวอย่างชาส าเร็จรูป 
 



8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ผลิตภัณฑ์ของโครงการทั้งสามชนิด ผลิตชำจำกพืชในป่ำชำยหำด 3 ชนิด ได้แก่ ใบเสม็ดแดง  
ใบต้นทู้ และใบต้นโครงเครง 

 8.1.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
. 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1.ศึกษำองค์ประกอบทำงโภชนำกำรทำงของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกชำ 3 ชนิด 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 
 การด าเนินโครงกำรผลิตชำจำกพืชในป่ำหำด : เสม็ดแดง  ทู้ และโครงแรง  เป็นโครงกำรที่ท ำได้จริง 
ง่ำยต่อกำรผลิตเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยแท้จริง  พ้ืนทั้งสำมชนิดนี้เป็นพ้ืนที่ข้ึนในป่ำชำยหำด พบได้
ทั่วไป หำกไม่มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์อำจจะก่อให้เกิดกำรสูญพันธ์ได้ง่ำย เพรำะฉะนั้นกำรน ำมำท ำชำและ
สำมำรถดื่มได้จริง มีรสชำติอร่อย กลมกล่อม เป็นที่ชื้นชอบของผู้ได้ชิม  พืชทั้งสำมชนิดนี้มีสรรพคุณที่ดีในกำร
บ ำรุงร่ำงกำยอีกด้วย  ซึ่งถือได้ว่ำเป็นโครงกำรที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดี   
  

 

 

ชาใบเสม็ด 

ส่วนประกอบ : หญ้าดอกขาว   ชะเอมไทย  เตยหอม  หญ้ารีแพร์  ใบเสม็ด 

คุณสมบัติ : แก้พิษ  บ ารุงธาตุ  บ ารุงเลือดลม  ผิวพรรณลชุ่มชื้น 

 

 



 

 ชาใบทู่ 

ส่วนประกอบ : หญ้าดอกขาว   ชะเอมไทย  เตยหอม  หญ้ารีแพร์  ใบเสม็ด 

คุณสมบัติ : แก้พิษ  บ ารุงธาตุ  บ ารุงโลหิต   ผิวพรรณชุ่มชื้น 

 

 

 ชาใบโครงเครง 

ส่วนประกอบ : หญ้าดอกขาว   ชะเอมไทย  เตยหอม  หญ้ารีแพร์   และ ใบโครงเครง 

คุณสมบัติ : แก้พิษ  บ ารุงธาตุ  บ ารุงเลือดลม  ผิวพรรณชุ่มชื้น  

 

 
 
 
 



 
1. ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 

ตารางท่ี 1 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของชาทั้ง 3 ชนิด  

ชนิด ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด  
(mg GAE/g dry basis) 

เสม็ด 7.52 ± 0.74 a 
ทู ้ 4.58 ± 0.82 c 

โครงแครง 3.50 ± 0.24 b 
*a-c Means with the different letters in the same column were significant at p ≤ 0.05 

ผลการศึกษาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของชาทั้ง 3 ชนิด ที่ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ได้

แสดงดังตารางที่ 1  ซึ่งค่าปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดได้จากการค านวณจากสมการเส้นตรงจากกราฟมาตรฐาน 

gallic acid (y = 0.0178x + 0.1571; R2 = 0.9813) โดยปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสามารถใช้

บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ จากการศึกษาพบว่าชาเสม็ดให้ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดมากที

สุด มีค่า เท่ากับ 7.52a ± 0.74 mg GAE/g dry basis รองลงมาคือชาทู้และโครงแครง ซึ่งมี ปริมาณฟีนอลิก

ทั้งหมดเท่ากับ 4.58 ± 0.82 และ 3.50 ± 0.24 mg GAE/g dry basis ตามล าดับ ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  

2. ประสิทธิภาพในการขจัดอนุมูล DPPH ของชาทั้ง 3 ชนิด  

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพในการขจัดอนุมูลอิสระของชาทั้ง 3 ชนิด ทดสอบด้วยวิธี DPPH radical 

scavenging  

ชนิด %Inhibition  
By DPPH scavenging activity 

เสม็ด 78.33 ± 0.35 b 
ทู ้ 74.88 ± 1.90 c 

โครงแครง 75.37 ± 0.37 c 
BHA 96.51 ± 7.08a 

*a-c Means with the different letters in the same column were significant at p ≤ 0.05 



การทดสอบความสามารถในการก าจัดอนุมู ลอิสระของชาทั้ง 3 ชนิด ที่ระดับความเขมขน 1 
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวาชาเสม็ดมีความสามารถก าจัดอนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมาคือ ชาโครงแครงและชาทู้ 
โดยมีผลการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระเท่ากับ 78.33 ± 0.35, 75.37 ± 0.37 และ 74.88 ± 1.90 เปอรเซ็นต
ตามล าดับ เปรียบ เที ยบความสามารถในการก าจัดอนุ มู ล อิสระโดยใชสารมาตรฐาน  buthylate 
hydroxyanisole (BHA) ที่ระดับความเข้มขน 0.02 เปอรเซ็นตใหผลจากยับยั้งเปน 96.51 ± 7.08 เปอรเซ็นต
(ตารางท่ี 2)  
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ไม่มี 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนนั้นก็เพียงพอในการผลิตชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(ข้อจากสิ) 
 
 หมวดค่าใช้สอย 

       ค่ำจ้ำงเหมำเก็บตัวอย่ำงพืชทั้ง ๓ชนิด ชนิด ๆ ละ 1,000 บำท  3,000      บำท 
       ค่ำจ้ำงเหมำะผลิตชำจำกพืชในป่ำชำยหำด ทั้ง3ชนิด ตั้งแต่หั่น 
       กำรอบแห้ง และบรรจุใส่ขวด(10 วัน ๆ ละ 300 บำท x ๒ คน              ๖,๐๐๐      บำท     

 หมวดค่าวัสดุ 
  ค่ำบรรจุภัณฑ์        ๖,๐๐๐    บำท 

ค่ำสำรเคมีและอำหำรเลี้ยงเชื้อ      ๘,๐๐๐    บำท  
ค่ำสติ๊กเกอร์        ๓,๐๐๐    บำท 
ค่ำอุปกรณ์ในกำรหั่น         ๓,๐๐๐   บำท 
ค่ำภำชนะในกำรเก็บชำกกล่อง                                                 ๖,๐๐๐   บำท 
ค่ำอุปกรณ์สิ้นเปลือง ผ้ำ กระดำษเช็ดชู   ผ้ำกั้นเปื้อน ถุงมืออ่ืน ๆ        ๕,๐๐๐    บำท 
 รวมทั้งสิ้น        ๔๐,๐๐๐ บำท 
หมายเหตุ 
    ถั่วเฉลี่ยทุกรำยกำร  

12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 



  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................... ........................................... 
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
  
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานส ารวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จ านวนครั้งที่ส ารวจ จ านวนสิง่ที่
ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จ านวนพืชปลูก (จ านวนชนิด จ านวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ด าเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจ านวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งที่ได้ด าเนินการในปีนั้นๆ 
 

การผลิตชาจากพืชในป่าหาด : เสม็ดแดง  ทู้ และโครงแรง เป็นกิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ 
ประโยชน๋พันธุกรรมพืช (F2A4) ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชทางฝั่งอันดามัน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ 
อบต. หลายหน่วยงานในจังหวัดตรัง  สตูล  กระบี่ และ พังงา  
 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  



 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 

              

 

                

 

                 

       



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  ลงชื่อ .....................................................(หัวหน้ำโครงกำร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ชุตนิุช  สุจริต) 
          วันที่ 28  /กันยำยน /2561 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

............................................................................................................................  
 

1.โครงการ   การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงเห็ดเสม็ดบรรจุถุงรีทอร์ทเพาซ์ 

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าโครงการ ดร. นัฏฐา คเชนทร์ภักดี  
ผู้ร่วมโครงการ ผศ. ดร. นพรัตน์ มะเห  
 ดร. อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ  
 นางดลฤดี พิชัยรัตน์  

3.ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
กิจกรรมที ่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  
รหัสโครงการ (F2A4) 

4.วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
          4.2 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากเห็ดเสม็ดในรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
5.สถานที่ด าเนินโครงการ     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 

รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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. เตรียมข้อมลูเบื้องต้นและจดัซื้ 
อุปกรณ์และสารเคม ี

            

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดความ
ขมของเห็ดเสม็ด 

            

3. ศึกษาสูตรของแกงเห็ดเสมด็ที่
เหมาะสม 

            

4. ศึกษาการผลติแกงเห็ดเสม็ดบรรจุถุง
รีทอร์ทเพาซ ์

            

5. ศึกษาข้อมูลฉลากโภชนาการของ
ผลิตภณัฑ ์

            

6. ศีกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป
ต่อแกงเห็ดเสม็ดบรรจรุีทอร์ทเพาซ์ 

            

7. เผยแพรผ่ลงานการศึกษา             

 
 

7.ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน 
 7.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ลักษณะโครงการ เป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงเห็ดเสม็ดบรรจุถุงรทีอร์ทเพาซ์ โดยมีรายละเอียดใน
การศีกษาดังนี้ 

      7.1.1 ศึกษาการลดความขมของเห็ดเสม็ด 
          7.1.2 ศึกษาสูตรของแกงเห็ดเสม็ดที่เหมาะสม 

         ทดลองศึกษาสูตรของแกงเห็ดเสม็ดที่เหมาะสม โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 ชุดการ
ทดลอง ได้แก่    

สูตรที่ 1 แกงเห็ดเสม็ดไม่ใส่เนื้อสัตว์ 
สูตรที่ 2 แกงเห็ดเสม็ดใส่กุ้ง 
สูตรที่ 3 แกงเห็ดเสม็ดใส่ปลา 

      จากนั้นน าแกงเห็ดเสม็ดทัง้ 3 สูตรมาท าการประเมินคา่ทางประสาทสัมผัส ทดสอบการยอมรับโดยการให้

คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale จ านวน 9 คะแนน (1 = ไม่ชอบ มากท่ีสุด 9 = ชอบมากที่สุด) แก่



ตัวอย่างในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  สี ความเหนียวนุ่ม ความแข็ง รสชาติ และความชอบรวม โดยผู้ทดสอบท่ีไม่ได้

รับการฝึกฝน จ านวน 30 คน 

 วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้วิธี Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

ตัวอย่างด้วยวิธี Duncan’s new multiple’s range test (DMRT) 

      7.1.3 ศึกษาการผลิตแกงเห็ดเสม็ดบรรจุถุงรีทอร์ทเพาซ์  

                        7.1.3.1 การศึกษาสภาวะในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  โดยน าตัวอย่างอาหารมาบรรจุในถุง

รีทอร์ทเพาซ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทผู้ผลิตมาแล้ว  ศึกษาการส่งผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 

2 ระดับคือ 116 และ 121 องศาเซลเซียส (เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอดแล้วการใช้อุณหภูมิสูงเกินไป

อาจเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาล) ค านวณหาค่า F0 และระยะเวลาในการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม  โดยใช้เครื่องมือวัด heat 

penetration ของจุดที่ได้รับความร้อนช้าที่สุด (cold spot) ของอาหารกระป๋อง ซึ่งประกอบด้วย 

thermocouple และระบบอัตโนมัติที่เครื่องพิมพ์แสดงค่าออกมา (data logger) หาค่า F0 ของแตล่ะ

ช่วงเวลาการฆ่าเชื้อ โดยวิธี Patashnik’s method (Shri et al., 2000) ค านวณค่า Lethal rate ของแต่ละ

ช่วงเวลา และค านวณค่า Lethal rate สะสม (Running total) เพ่ือน ามาใช้ค านวณหาค่า F0 ท าการทดลอง

ฆ่าเชื้อท่ี 121 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 20, 30 และ 40 นาที เมื่อครบเวลาที่ก าหนดผลิตภัณฑ์จะถูกลด

อุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วด้วยการสเปรย์น้ าและควบคุมแรงดันภายในรีทอร์ท เพ่ือป้องกันบรรจุภัณฑ์เสียหาย 

โดยผลิตภัณฑ์จะถูกลดอุณหภูมิลงภายในรีทอร์ทจนถึง 40 องศาเซลเซียส จึงน าออกจากรีทอร์ทเพ่ือน าไปวัด

คุณลักษณะอื่นต่อไป 

      7.1.4 ศึกษำข้อมูลฉลำกโภชนำกำรและวิเครำะห์ทำงจุลินทรีย์ 

    วิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แกงเห็ดเสม็ดบรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์ตามรายการที่กฏหมาย

ก าหนดเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ โดยท าการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้   

- พลังงานทั้งหมด     
- ไขมันทั้งหมด  
- โคแลสเตอรอล  
- คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด  
- น้ าตาล  
- โซเดียม  

วิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ดังต่อไปนี้  
     -    Total plate count 
     -    Yeast and mold 



     -    Coliform bacteria 
     -    Stapphylococcus aureaus 
     -    Thermophilic flatsour  

     7.1.5 ศีกษำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
             ออกแบบฉลำกบรรจุภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์เช่น

น้ ำหนักบรรจุ สถำนที่ผลิต ส่วนผสม อำยุกำรเก็บ/ควรบริโภคก่อน ข้อมูลโภชนำกำร ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
 

7.2 ผลการด าเนินงาน 

     7.2.2 การประเมินค่าทางประสาทสัมผัส 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส 

คุณลักษณะ 
สูตรที่ 1 

ไม่ใส่เนื้อสัตว์ 

สูตรที่ 2 

กุ้ง 

สูตรที่ 3 

ปลา 

สี 7.69±0.71b 7.72±0.74b 8.19±0.92a 

กลิ่น 7.72±0.88b 7.83±0.77b 8.19±0.85a 

รสชาติ 7.38±0.76b 7.78±0.80b 8.42±0.99a 

ลักษณะปรากฏ 7.33±0.92c 7.86±0.68b 8.33±0.82a 

ความชอบรวม 7.50±0.81b 7.69±0.66b 8.50±0.97a 

* อักษรที่มีค่าต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าสสูตรที่ 3 คือแกงเห็ดเสม็ดที่มีการเติมเนื้อปลามีค่าการประเมิน

ทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบรวม มากกว่า สูตรที่ 1 และ 

สูตรที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นจึงน าแกงเห็ดเสม็ดสูตรที่ 3 ไปศึกษาในขั้นตอน

ต่อไป  

 

 

 



  7.2.3 สภาวะในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

 

 

 
ก ำหนดให้          หมำยถึง อุณหภูมิเครื่องฆ่ำเชื้อแนวนอนแบบใช้กำรพ่นไอน้้ำ  

หมำยถึง อุณหภูมิบริเวณจุดกึ่งกลำงของผลิตภัณฑ์  
หมำยถึง ค่ำ F0 ระหว่ำงกำรให้ควำมร้อนที่ระยะเวลำต่ำงๆ 
 

รูปที่ 1 กรำฟแสดงกำรศึกษำกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนที่ 116 องศำเซลเซียส 
 

กำรแทรกผ่ำนควำมร้อนของผลิตภัณฑ์ แกงเห็ดเสม็ดที่บรรจุในรีทอร์ทเพำช์  พร้อม
รับประทำนที่บรรจุในรีทอร์ทเพำช์ แสดงดังรูปที่ 2  จำกกำรศึกษำโดยกำรก ำหนดค่ำ F0 เท่ำกับ 10 
พบว่ำ มีระยะเวลำช่วง come up time เท่ำกับ 8  

 
 7.2.4 ข้อมูลฉลำกโภชนำกำรและผลทำงจุลินทรีย์ 
 ข้อมูลฉลำกโภชนำกำร 

หนึ่งหน่วยบริโภค :   1 ซอง (150 กรัม) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 1 ซอง 
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่หน่วยบริโภค 
พลังงานทั้งหมด    130 กิโลแคลอรี่ 
ร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวัน* 



ไขมันทั้งหมด 6 กรัม          5% 
โคแลสเตอรอล 15 มก.  5% 
โปรตีน      9 ก. 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 9 ก.      3% 
น้ าตาล 2 ก. 
โซเดียม 1130 มก.         47% 
ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน าต่อวันส าหรับคนไทยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดย
คิด 
จากความต้องการพลังงานวันละ2000 กิโลแคลอรี่ 
ไขมันทั้งหมด       น้อยกว่า  65 ก. 
ไขมันอ่ิมตัว     น้อยกว่า  20 ก. 
คอเลสเตอรอง      น้อยกว่า 300 มก. 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด            300 ก. 
ใยอาหาร   25 ก. 
โซเดียม       น้อยกว่า 2400 มก. 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน=9 :โปรตีน = 4 คาร์โบไฮเดรต = 4 
 

 ผลการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์  

ชนิดของจุลินทรีย์ จ านวน 

Total plate count <10 CFU/g 

Yeast and mold 3.3x10 CFU/g 

Coliform bacteria <10 CFU/g 

Stapphylococcus aureaus ต้องไม่เจอ <10 CFU/g 

Thermophilic flatsour  0 spore/10g 

 

 

 



7.2.5 ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์  

 

 

รูปที่ 3 ฉลากบรรจุภัณฑ์แกงเห็ดเสม็ดบรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์  

             



 8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

8..1.1 ได้ผลิตภัณฑ์แกงเห็ดเสม็ดบรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์พร้อมบริโภค 1 ผลิตภัณฑ์ 

8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

           8.2.1 สามารถใช้ประโยชน์จากเห็ดเสม็ดซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังยังเป็นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดเสม็ดเพ่ือให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาลได้  

9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

 จากผลการด าเนินโครงการในปีที่ 2 คือปี 2561 ซึ่งได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงเห็ดเสม็ด
บรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคและสามารถบริโภคนอกฤดูกาลได้เนื่องจากเห็ด
เสม็ดเป็นพืชที่มีเฉพาะฤดูกาลท าให้ไม่สามารถมีบริโภคได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจากการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทั้งการศึกษาสูตรที่เหมาะสม ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ศึกษาข้อมูลทางโภชนาการ ทางจุลชีววิทยา พร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์แกง
เห็ดเสม็ดใส่เนื้อปลาได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสมากที่สุด และมีผลการทดสอบทางจุลินทรีย์
อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามที่มารตรฐานก าหนด ท าให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายต่อไปในอนาคต 

10.   ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างด าเนินการ (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

        เนื่องจากเห็ดเสม็ดเป็นพืชที่มีเฉพาะฤดูซึ่งป็นอุปสรรคส าคัญในการศึกษา ท าให้สามารถ
ท าการศึกษาได้เฉพาะช่วงที่มีเห็ดเสม็ดเท่านั้น จึงท าให้การด าเนินโครงการในช่วงแรกเกิดความล่าช้าเล็กน้อย 

11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด)  

 งบประมาณสนับสนุน    50,000   บาท 

 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานจริง 49,500   บาท 

12. แหล่งที่มาของงบประมาณ 

  งบประมาณปกติประจ าของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 

  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

  งบประมาณองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น 



  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 

  งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (กปร.) 

 งบประมำณอ่ืนๆ   
(ระบุ)............................................................................................................. 

  ไม่มีกำรใช้งบประมำณใดๆ 

13. ผลการด าเนินงาน 

 13.1  โครงการใหม่ 

                  โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ
............................................................... ......................) 

 13.2 ผลการด าเนินการ (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์หรือไม่ ให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 งานการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 โครงการนี้เป็นการด าเนินงานในลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้วัตถุดิบเป็น
พืชในท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้น าเห็ดเสม็ดซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีอยู่เฉพาะในบริเวณนี้ 
และมีเป็นฤดูกาล ท าให้ไม่สามารถบริโคนอกฤดูกาลได้ ดังนั้นจึงได้น าเห็ดเสม็ดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่สามารถเก็บไว้ได้นานเพื่อให้สามารถมีบริโภคได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แกงเห็ดเสม็ดบรรจุใน
ถุงรีทอร์ทเพาซ์พร้อมบริโภค และได้มีการศึกษาสภาวะในการฆ่าเชื้อที่ เหมาะสมเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูด
ผู้บริโภค มีข้อมูลทางโชนาการครบถ้วนตรงตามที่กฏหมายก าหนด เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดเพ่ือการผลิตติ่ไปในอนาคตได้ 

  บรรลุเป้าหมาย 

14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 

  มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับชุมชน 

  เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(ระบุ)................................................................................................  



 

15. ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

............................................................................................................................. ................................... 

 

16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการได้มีการด าเนินงานตามขั้นตอนดังที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งแสดงตัวอย่างใน
ภาคผนวก  

    

    

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการแกงเห็ดเสม็ด 



 

    

 

   
  

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 

 

 

 



 

 
 

   
 
 

รูปที่ 3 กำรผลิตแกงเห็ดเสม็ดบรรจุถุงรทีอร์ทเพำซ์ 
 
 

   
 

 

  
 



  

  

  

  
  

รูปที่ 4 กำรศึกษำกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนของผลิตภัณฑ์ 
 

 
ลงชื่อ       หัวหน้ำโครงกำร 

(นำงสำวนัฏฐำ คเชนทร์ภักดี) 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

1. โครงการ อบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ปา่ชายหาด) 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าโครงการ นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ สาขาภาษาต่างประเทศ 

  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ผู้ร่วมโครงการ นักเรียนจากภายนอก จ านวน  45     คน  

 นักศึกษาและคณาจารย์ของมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั วิทยำเขตตรัง จ านวน 10 
คน 

 

3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  รหัสโครงการ F3A7 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  รหัสโครงการ F3A8 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
 4.2 เพื่อให้เยาวชนมีความสามารถในการน าเสนอข้อมลูด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตติามกรอบ การสร้าง
จิตส านึก  

4.3 เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตส านึกรกัในคุณค่าของพันธุกรรมพืชและทรัพยากรทางธรรมชาติและสามารถเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากรทางธรรมชาติให้แก่บุคคลทั่วไปได้ 

 4.4 เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการบูรณาการความรู้ในหลายศาสตร์วิชาเข้าด้วยกัน 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 

 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             

 

7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1 ส ารวจพ้ืนท่ีป่าชายหาดเพื่อวางแผนกิจกรรมในโครงการอบรม 
7.2 กิจกรรมอบรมให้ความรูฝ้ึกปฏิบัติติทักษะทางภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ป่าชายหาดให้กับเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
7.3 กิจกรรมให้เยาวชนเข้าชมศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์นิทรรศการ อพ.สธ. พิพิธภัณฑส์ัตว์น้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
7.4 กิจกรรมอบรมให้ความรูฝ้ึกปฏิบัติการภาคสนาม การส ารวจทรพัยากรธรรมชาติและป่าชายหาด 
7.5 กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย บริเวณพื้นท่ีป่าชายหาด มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง เพื่อ
ส่งเสริมเยาวชนให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้น าเที่ยวหรือยวุมัคคุเทศน์ สามารถเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 

 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1  จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรมเปน็ไปตามแผนร้อยละ 100  จ านวน 50 คน  (นักเรียนภายนอก จ านวน 40 คน 

นักศึกษาและคณาจารย์ภายใน จ านวน 10 คน) 

  8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 ร้อยละ 80 มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายหาด 

8.2.2  ร้อยละ 80 น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์และตระหนักถึงการอนรุักษ ์

ทรัพยากรทางธรรมชาติและป่าชายหาด  

           8.2.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 84.21  
 
 



9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

ผลจากการด าเนินการโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายหาด ตามแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก 
ท าให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เยาวชนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายหาด กลุ่มเป้าหมายใน
ปีถัดไปจะเป็นการอบรมเยาวชนที่เป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
จากการด าเนินการโครงการ ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2564) พบว่ายังมีปัญหาในส่วนของ

กลุ่มเป้าหมาย คือ จ านวนของผู้เข้ารับการอบรมเกินเป้าหมาย ท าให้วิทยากรมีความยากล าบากในการควบคุมผู้เข้าอบรม 
อุปสรรคอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศ เนื่องจากในช่วงบ่ายของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณป่า
ชายหาด ได้มีฝนตกลงมา ท าให้ผู้จัดโครงการต้องย้ายกิจกรรมกลางแจ้งมาจัดภายในห้องเรียนของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา อย่างไรก็ตามในการด าเนินงานในปีต่อไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2562 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
มากยิ่งข้ึน 
 

11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
งบประมาณสนับสนุน    40,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง   40,000 บาท 

 
 

12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 

 ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 

 
 
 



13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่หก) 
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
     

   การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม 
    จากการด าเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชายหาด) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและป่าชายหาด และการสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษาและนักศึกษา จ านวน 50 คน เนื้อหาของการอบรมแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การฝึกปฎิบัติ
ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและป่าชายหาด การฝึกปฏิบตัิการภาคสนาม
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายหาด และการประกวดภาพถ่าย บริเวณพื้นที่ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรงั เพื่อให้เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งสามามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเป็นผู้น าเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม 

  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  .................................................................................................. 
 

14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) .................................................................................. 
 

15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้ำโครงกำร)  
           ( นำงสำวโอษฐ์สุมำ ชุมพงศ์ ) 
          วันที่ ........./............./........... 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพยำกรกำยภำพ ชีวภำพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการนำยพงษ์พันธ์  โชติพันธ์ 
 

3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษท์รัพยำกร (F3A7) 
 รหัสโครงการ  F3A7  (โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพ่ือแสดงนิทรรศกำรผลงำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล     
ศรีวิชัย 
 4.2 เพ่ือแสดงนิทรรศกำรองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรกำยภำพ  ชีวภำพ ป่ำชำยหำดมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง 
 

6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             



7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1. เตรียมกำรจดันิทรรศกำร 
7.2. รวบรวมข้อมูลจดัท ำนิทรรศกำร 
7.3. ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำร 
7.4. จัดแสดงนิทรรศกำร 
7.5. สรปุผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ                                          

8.1.1 มีนิทรรศกำรหมุนเวียนเพื่อจัดแสดง 1 นิทรรศกำร 
8.1.2 มีผู้เข้ำชมนิทรรศกำรมำกกว่ำ 1,000 คน 
8.1.3 ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ 86 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1. ผู้เข้ำนิทรรศกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในงำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 8.2.2. ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรมีควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรกำยภำพ ชีวภำพ ป่ำชำยหำด            
 8.2.3. ผู้เข้ำชมกิจกรรมมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุ์พืชของประเทศไทย 

8.2.4 ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรสำมรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรต่อยอดกำรจัดท ำงำนวิจัยได้ 
 

9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียดอย่าง
ชัดเจน เช่น พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และยังเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และรู้ถึง
ประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรว่ามีความส าคัญอย่างไร และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและ
บอกกล่าวให้บุคคลอื่นได้รับทราบ 
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 การรวบรวมข้อมูลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จากที่อ่ืนท าได้ล่าช้าเนื่องจากต้องรอข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการท่านอ่ืนท าโครงการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะน าข้อมูลมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได ้
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบานถ้วน) โดยได้มีการใช้จ่ายเงินในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 97,591 บาท
(เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)   



12. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
 
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
  
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานส ารวจฯ → ระบุพ้ืนที่เป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จ านวนครั้งที่ส ารวจ จ านวนสิ่งที่
ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จ านวนพืชปลูก (จ านวนชนิด จ านวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ด าเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจ านวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

    13.2.7 งานสนับสนุนอื่นๆ → ระบุสิ่งที่ได้ด าเนินการในปีนั้นๆ 
 
           - สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท ำโครงกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพยำกร
กำยภำพ ชีวภำพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือแสดงนิทรรศกำรผลงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเป็นส่วนกลำงที่จะได้รวบรวมผลงำนของโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มำจัดแสดงให้บุคลอ่ืนได้ศึกษำเรียนรู้ต่อไป และยังเป็นที่จัดแสดงนิทรรศกำรองค์ควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรกำยภำพ  ชีวภำพ ป่ำชำยหำดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรังอีกด้วย 



  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  .................................................................................................. 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) .................................................................................. 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 

            

              



             

             

 
ลงชื่อ     หัวหน้ำโครงกำร 

(นำยพงษ์พันธ์  โชติพันธ์) 
      วันที่…………./…………./…………… 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ   บริหำรจัดกำรศนูย์ประสำนงำนโครงกำร อพ.สธ.ฝั่งอันดำมัน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ ดร.วิกิจ ผินรับ  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย   
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที่  F3A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
 กิจกรรมที ่ F3A7  กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 กิจกรรมที ่ F2A4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
 4.2 เพื่อประสานงาน ฝึกอบรม จัดแสดงผลงาน ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง      
พระราชด าริ ในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
5.1 กิจกรรมท่ี 2 การฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน      
   (การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 
 5.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
          5.1.2 จังหวัดตรัง 
5.2 กิจกรรมท่ี 3 การฝึกอบรมส าหรับค่ายกิจกรรมเพ่ืออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 5.2.1 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านน้ าราบ อ.กันตัง จ.ตรัง 
 5.2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) อ.สิเกา จ.ตรัง 
5.3 กิจกรรมท่ี 4 การจัดการประชุม ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย 
 5.3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 วิทยาเขต 
  
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 

ที่เปลี่ยนแปลง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงาน

โครงการ อพ.สธ.            ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

(อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย) 

            

2. ฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ ในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน  

(การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

            

3. ฝึกอบรมส าหรับค่ายกิจกรรมเพ่ืออบรม

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

            

4. จัดการประชุม ติดตามผลและรายงาน

ความก้าวหน้า ทั้ง 3 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 

            

5. จัดการประชุม ติดตามผลและรายงาน

ความก้าวหน้า โครงการ 

อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 1 

            

6. จัดการประชุม ติดตามผลและรายงาน

ความก้าวหน้า ทั้ง 3 วิทยาเขต ครั้งที่ 2 

            

7. จัดการประชุม ติดตามผลและรายงาน

ความก้าวหน้า โครงการ 

อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 2 

            



7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
 7. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฝัง่อันดามัน แบ่งการด าเนินงานโครงการ
ออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่  
7.1 กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย 
7.2 กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน  
(การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 
7.3 กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมส าหรับค่ายกิจกรรมเพ่ืออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
7.4 กิจกรรมที่ 4 การจัดการประชุม ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย 
โดยลักษณะในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย 
 เนื่องจาก ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความจ าเป็นต้องจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จ านวน 2 อัตรา ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นระยะเวลา 12 
เดือน (ตลอดปีงบประมาณ) เพ่ือด าเนินการงานเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย และเป็นหน่วย
ประสานงานการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายใต้การสนองพระราชด าริที่สนใจ
จะเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน  
(การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) ด้วยเหตุผลการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริ และเป็นศูนย์ประสานงานของคณะที่
ปรึกษา และประสานกับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริตามโครงการฯ ในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน 
ขณะเดียวกันเพ่ือเป็นเครือข่ายในการศึกษาวิจัยงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของ อพ.สธ. ในการนี้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ฝั่งอันดามัน จึงเล็งเห็นถึง
เป้าหมายอันสูงสุดและความส าคัญในบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ซึ่งสนองพระราชด าริ
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือให้ เป็นเครือข่ายของโครงการ อพ.สธ. ที่มีระบบการ
บริหารงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป จึงได้ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพบปะกับ
กลุ่มหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของภาคใต้ฝั่งอังดามัน อันประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล 
และเทศบาลในกลุ่มจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และระนอง โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 94 คน และ
เป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในทั้ง 3 พื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละ
พ้ืนที่น าเสนอผลงานและร่วมฝึกปฏิบัติงานจริง ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพระราชด าริ 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวต้อนรับผู้ที่มาอบรม และได้รับ



เกียรติจากผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง กล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการอบรมเก่ียวกับโครงการ อพ.สธ. จากพืชชนิดหลักในพ้ืนที่ (ตาลโหนด)และสาธิตการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโหนดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรโพยม วรเชฐวราวั ตร์ อาจารย์สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมสาธิตการแปรรูปการคัดเลือก ขยายพันธุ์  
โดย คณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตพืชในป่าชายหาด (ชาใบทู้ ชาใบโครงเครง)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์
สาขาวิชาภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง วันที่ 2 ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับ
หน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการ อพ.สธ. จากพืชชนิดหลักในพ้ืนที่ 
(ทุเรียนเทศ) และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทุเรียนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์                     
ชัยเพชร อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยให้สมาชิกที่มาอบรมร่วมท าแยมและซอสทุเรียนเทศ ในช่วงท้ายได้รับเกียรติ
จาก ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวปิดการอบรม และ
มอบประกาศนียบัตรพร้อมกับของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่เข้าอบรมในครั้งนี ้
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ด าเนินการจัดค่ายกิจกรรมขึ้นในระหว่าง
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) อ.สิเกา จ.ตรัง และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านน้ าราบ               
อ.กันตัง จ.ตรัง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้เข้าถึงการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และปลูก
จิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย จ านวน 120 คน และเป็นโอกาส
อันดีในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     กิจกรรมที่ 4 การจัดการประชุม ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรี
วิชัย กิจกรรมการจัดประชุมในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขต
นครศรีธรรมราชและพ้ืนที่สงขลา โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.ของแต่ละพ้ืนที่
ตามค าสั่งและได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละพ้ืนที่เข้าร่วมด้วย อีกทั้งยังมีการติดตาม รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในส่วนของมหาวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารของแต่ละคณะเข้าร่วม
เพ่ือรับฟังและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของแต่ละหน่วยงาน 

 
 



8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 8.1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ  
                     ในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน  จ านวน  90  คน 
       8.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 85 
       8.1.3 ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย ประจ าปี 2560 จ านวน 1 เล่ม 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 8.2.1 เป็นศูนย์ฝึกอบรม การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป       
 เกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 8.2.2 ได้ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
 8.2.3 ชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมโครงการและได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ        
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการน าพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
 8.2.4 ได้แนวทางการปฏิบัติส าหรับการพัฒนาระบบการบริหารงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของ
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป  (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 
ผลการประเมินโครงการ 
  ด้านความพึงพอใจ     คิดเป็นร้อยละ 90.24 
  ด้านความรู้ความเข้าใจ     คิดเป็นร้อยละ 88 
  ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์   คิดเป็นร้อยละ 95.44 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางการ

แก้ปัญหา 

แผน ผล 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วม 

 สนองพระราชด าริในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน จ านวน 90 คน 

90 94 - 

2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. – มทร.

ผ่าน ผ่าน - 



ศรีวิชัย และพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

95.44 

- 

4. ได้แนวทางการปฏิบัติส าหรับการพัฒนาระบบการ

บริหารงานที่ เข้ มแข็ งและมีประสิทธิภ าพของศูนย์

ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ผ่าน ผ่าน - 

5. ชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมโครงการและได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ

การน าพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ผ่าน ผ่าน - 

 

10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 10.1 การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ
ค่อนข้างยาก เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ได้รับหนังสือล่าช้าและพ้ืนที่จัดโครงการไกลจากที่ตั้งหน่วยงาน
เกินไป จึงมีหน่วยงานเข้าร่วมค่อยข้างน้อย 

 10.2 เนื่องจากจ านวนงบประมาณที่มีค่อนข้างจ ากัดท าให้ศูนย์ประสานงานสามารถจัดกิจกรรมให้ได้
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งในปีถัดไปคาดว่าจะเปิดให้หน่วยงานสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมด้วย 

11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

รายการงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(บาท) 

1.   หมวดค่าใช้สอย 570,000 509,460 

 กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย 
1.1 ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ จ านวน 2 คน คนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 

(2 คน × 15,000 บาท × 12 เดือน) 
360,000 

 
360,000 

 กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในพื้นที่ชายฝ่ังอันดามัน  
(การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

50,400 46,800 

 กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมส าหรับค่ายกิจกรรมเพ่ืออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  102,080 86,580 

 กิจกรรมที่ 4 การจัดการประชุม ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. – มทร.             
ศรีวิชัย  

57,520 16,080 



2.    หมวดค่าวัสดุ 30,000 30,000 

2.1 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในส านักงาน 20,000 20,000 

2.2 ค่าวัสดุส าหรับประชาสัมพันธโ์ครงการ จดัแสดงผลงาน และนิทรรศการ 10,000 10,000 

รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น                                                             (หกแสนบาทถ้วน) 600,000 539,460 

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 

13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ประจ าปี
งบประมาณ 2560) 
 13.2 ผลการด าเนินงาน 
   13.1 มีกลุ่มผู้มาเรียนรู้ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และ
ใช้ พ้ืนที่ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมที่ เกี่ย วเนื่องกับการสนอง
พระราชด าริฯ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาลในกลุ่มจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และระนอง โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 94 คน และเป็น
โอกาสอันดีในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยในทั้ง 3 พื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละพ้ืนที่น าเสนอ
ผลงานและร่วมฝึกปฏิบัติงานจริง ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
 
 13.2 ก่อให้เกิดผลประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง  
 โครงการกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ด าเนินการจัดค่ายกิจกรรมข้ึนใน
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆเพ่ือด าเนินโครงการสนองพระราชด าริ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์  จ านวนทั้งสิ้น 90 คน 
 
 13.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ 
อพ.สธ.ฝั่งอันดามัน จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้
ด าเนินการจัดค่ายกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                



ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) อ.สิเกา จ.ตรัง                
และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านน้ าราบ อ.กันตัง จ.ตรัง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าถึงการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และปลูกจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปใน
อนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัย จ านวน 120 คน และเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  

14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ)  
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
  ไม่มี 

16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย 

 
    นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์ 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
    เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071 
    Email:narunart.far@gmail.com 
 
  
 
    นายอดิศักดิ์ เกลี้ยงตะพงศ์ 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
    เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071 
    Email:adisak474@hotmail.com 



กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในพื้นที่ชายฝ่ังอันดามัน  
(การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมส าหรับค่ายกิจกรรมเพ่ืออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 4 การจัดการประชุม ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้ำโครงกำร)  
(....................................................................)  
          วันที่ ........./............./........... 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ   กำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรในงำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร อพ.สธ. 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ ดร.วิกิจ ผินรับ  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย   
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที่  F3A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
 กิจกรรมที ่ F3A7  กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 กิจกรรมที ่ F2A4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 4.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนิทรรศการการสนองพระราชด าริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 4.3 เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ได้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร                    
ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 5.2 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
 
 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. วางแผนการด าเนินการ             

2. ด าเนินการจัดโครงการ             

3. ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน 

            

4. สรุปผลโครงการ             

 
7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
 7.1  จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ วางแผนการด าเนินการ 
 7.2  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. 
 7.3  หารือรูปแบบการน าเสนอผลงาน นิทรรศการ 
 7.4  จัดจ้างเหมาออกแบบนิทรรศการ อพ.สธ. ขนาด 4 x 12 เมตร 
 7.5  เดินทางราชการไปยังสถานที่จัดงานและเข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน 
 7.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งสรุปผลโครงการ 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 8.1.1 นิทรรศการส าหรับน าไปจัดแสดง จ านวน 1 ชุด 
 8.1.2 ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 85 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ได้นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จ านวน 1 ชุด  
เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่สาธารณชนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      



อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 9 ประจ าปี                 
พ.ศ. 2560 "ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี 
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้จัดเตรียมงานใน 3 รูปแบบ
จาก 3 พ้ืนที่วิทยาเขต โดยในนิทรรศการมีการจัดโชว์ผลงานที่ได้จากโครงการ อพ.สธ. ของแต่ละพ้ืนที่ตาม
รูปแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริซึ่งสามารถตอบโจทย์หัวข้อนิทรรศการของงานในชื่อ “ศักยภาพ
มากล้นมีให้เห็น” ได้แก่ 
 1) พื้นที่สงขลา theme : โหนด นา ไผ่ คน   
ผลงานจากการด าเนินงานสนองพระราชด าริในชื่อโครงการ “กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอจำกเส้นใยผล
ตำลโตนด” เจ้าของโครงการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรโพยม วรเชฐวรำวัตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
 2) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช theme :   อาหาร ยา ป่า เขา  
ผลงานจากการด าเนินงานสนองพระราชด าริในชื่อโครงการ “กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกพืชในสวนสมุนไพร” 
เจ้าของโครงการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรำณี     รตันำนุพงศ์ คณะเกษตรศำสตร์ 
 3) วิทยาเขตตรัง theme:   เสม็ด เลน เล  
ผลงานจากการด าเนินงานสนองพระราชด าริในชื่อโครงการ “กำรผลิตไวน์จำกพืชในป่ำชำยหำด” โดย                   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุตินุช สุจริต คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง และ โครงกำร “กำรประยุกต์ใช้
เห็ดเสม็ดในผลิตภัณฑ์อำหำร” โดย อำจำรย์อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                     
กำรประมง เจ้าของโครงการ  
 ตลอดระยะเวลาระหว่างการน าเสนอผลงานนิทรรศการดังกล่าวได้มีนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึง
ประชาชนทั่วไปสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการแจกสบู่สมุนไพร ชิมไวน์จากผลเสม็ดขาว โครงเครง 
และไวน์ลูกทู่ ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นจากป่าชายหาด อีกท้ังยังมีน้ าพริกเผาเห็ดเสม็ดซึ่งสามารถชิมได้ภายในนิทรรศการ 
และมีชาส าหรับผู้ที่รักสุขภาพ จะมีชารางจืด และชาใบหม่อนให้ชิมตลอดท้ังวัน 
 สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการดังกล่าวตามแบบประเมินที่แจกให้ผู้เข้าร่วมงาน พบว่า                       
ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 98 และอยากให้มีการน าผลงานมา
น าเสนอให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส าหรับการน าเสนอผลงานนิทรรศการในครั้งถัดไป ได้ระบุสถานที่คือ                   
ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ภายใต้หัวข้อ “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการจะน าข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงและ
จะพัฒนารูปแบบการน าเสนอผลงานนิทรรศการให้มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและการขนส่งชิ้นงานส าหรับประกอบการน าเสนอผลงานในนิทรรสการ 
เนื่องจากสถานที่จัดงาน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี ตั้งอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างยิ่ง ท าให้การขนส่งและการน าบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีความยากล าบากและจ านวนจ ากัด ท าให้ทางคณะ
ด าเนินงานจ าเป็นต้องเลือกผลงานที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถขนถ่ายได้สะดวกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ



ด าเนินงานโครงการในการเข้าร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว และเป็นเหตุให้ต้องจัดจ้างเหมาออกแบบรูปแบบ
นิทรรศการจากบริษัทที่อยู่บริเวณใกล้พ้ืนที่จัดงานมากกว่า 

11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
งบประมาณ 

รายการค่าใช้จ่ายของแผนงานวิจัย จ านวน (บาท) 

(ที่ได้รับสนับสนุน) 

จ านวน (บาท) 

(ที่ใช้จริง) 

1. หมวดค่าตอบแทน 
  - 

2. หมวดค่าใช้สอย 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 99,200  บาท 86,165 บาท 

2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 22,000  บาท 12,830 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท านิทรรศการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

พร้อมโครงติดตั้ง (ขนาด 4 x 12 เมตร) 

102,350  บาท 102,350 บาท 

2.4 ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 26,450  บาท 26,450 บาท 

3. หมวดค่าวัสดุ 

          - 

รวมงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น     (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 250,000  บาท  

รวมงบประมาณโครงการที่ได้ใช้จ่ายตามจริงทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 227,795 บาท 

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 

13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 



         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ) 
 13.2 ผลการด าเนินงาน 
   สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการดังกล่าวตามแบบประเมินที่แจกให้ผู้เข้าร่วมงาน 
พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 98 และอยากให้มีการน าผลงาน
มาน าเสนอให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส าหรับการน าเสนอผลงานนิทรรศการในครั้งถัดไป ได้ระบุสถานที่คือ                   
ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ภายใต้หัวข้อ “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการจะน าข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงและ
จะพัฒนารูปแบบการน าเสนอผลงานนิทรรศการให้มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

ได้เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและนิทรรศกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมทร. ศรีวิชัย ให้
สำธำรณชนเยำวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้และน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และเพ่ือให้เยำวชน ประชำชนชำวไทย ตลอดจน
กำรจัดประชุมวิชำกำรเพ่ือน ำเสนอผลงำนและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรไทย เพ่ือให้
เด็กและเยำวชน ประชำชน ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ได้เข้ำใจถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของทรัพยำกร ให้รู้จักหวงแหน รู้จักกำรน ำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  

14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
   มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ครั้งที่  9 ประจ าปีพ.ศ. 2560 "ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     
ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ผลงานการน าเสนอดูจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ทรัพยำกร
กำยภำพ ชีวภำพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
  ไม่มี 

 

 

 



16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้ำโครงกำร) 
                (นำยวิกิจ  ผินรบั) 
              วันที่ 1  ต.ค. 2561 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์   

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
1. โครงการ โครงการส ารวจ เกบ็ รวบรวมพันธุกรรมมะขามป้อม ในพื้นทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1 ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์  หัวหน้าโครงการ 
2.2 ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ ผู้ร่วมโครงการ 
2.3 ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก  ผู้ร่วมโครงการ 
2.4 ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันนทวงศ์ ผู้ร่วมโครงการ 
2.5 นางสาวนิภาพร วงศ์กูล  ผู้ร่วมโครงการ 

 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปกอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
4.2 เพื่อเก็บรวบรวมพันธ์ุมะขามป้อม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและรอยต่อฯ 
4.3 เพื่อเป็นศึกษา ลักษณะทางพฤษศาสตร์มะขามป้อม 
4.4 เพื่อรวบรวมภูมิปญัญา ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับมะขามป้อม ในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราชและ

จังหวัดใกล้เคียง 
4.5 เพื่อศึกษาการขยายพันธ์ุเพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาในขบวนการอื่นๆ ต่อไป 
 

5. สถานท่ีด าเนินโครงการ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และรอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช และน ามารวบรวมในแปลงปกปัก ของ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้งบประมาณ 

            

2. วางแผนการส ารวจ             
3. ส ารวจและรวบรวมพันธ์ุ
มะข้ามป้อม   

            

4. ขยายพันธ์ุเพื่อการ
อนุรักษ์ 

            

5. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

            

 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  8.1.1 ส ารวจพบต้นพันธ์ุมะขามป้อมในพื้นที่ส ารวจจ านวน  28 ต้น จากเดินทางเพื่อการ
ส ารวจ 6 ครั้ง 
  8.1.2 เก็บผลเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุ ได้ประมาณ 1 ตัวอย่าง จ านวน - เมล็ด   
 
 8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 8.2.1 พันธ์ุมะขามป้อม จากการส ารวจในแปลงปกปักฯ รอการเพาะเมล็ดจากข้อ 8.1.2  
 8.2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 
 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรเพือ่ด าเนินงานของโครงการล่าช้ามาก ท าให้การเริ่มต้นส ารวจ
ล่าช้า ช่วงเริ่มต้นด าเนินการส ารวจ จึงผ่านช่วงฤดูการออกดอกติดเมลด็ไปแล้ว การเริ่มต้นงานส ารวจจึงเปลี่ยน
แผนไปด าเนินการช่วงไตรมาสสุดท้าย ได้เดินทางออกส ารวจในพื้นที่เป้าหมาย ประมาณ 6 ครั้ง และพบต้น



พันธ์ุมะขามป้อมในพื้นที่ส ารวจจ านวน  28   ในจ านวนนี้สามารถเก็บผล จากต้น 4 ตัวอย่าง น ามาตากแห้ง
เพื่อเก็บเมล็ดได้ประมาณ - เมล็ด ซึ่งรอการเพาะเมล็ดต่อไป  
 
10. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

 การออกส ารวจมะขามป้อมท าได้ในวงจ ากัด เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบการเบกิจ่ายการว่าจ้างรถซึง่
ไม่สะดวกต่อการออกส ารวจจ  

 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2561(บาท) 

งบฯท่ีขอ งบฯท่ีใช้ 
1.  งบบุคลากร   
2.  งบด าเนินการ   
 -เดือนละ 13,000 บาท 2 เดือน 26,000    26,000 
- ค่าจ้างเหมารถรถเพือ่การส ารวจ วันละ 2,500 
บาท  12 ครั้ง  

30,000 - 

3 ค่าวัสดุ    
       - วัสดุส านักงาน  2,000 - 
       - วัสดุงานบ้าน-ครัว     1,000 - 
       - วัสดุเกษตร    1,000 - 

รวมเป็นเงิน 60,000 26,000 
 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกตปิระจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพื่อการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  งบประมาณจากแหลง่ทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม ่
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................) 
  



 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลมุหัวข้อดังต่อไปนี ้
    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพื้นที่ กิจกรรมที่ได้ด าเนนิการ ผลที่ได้รบั 
   ขนาดพื้นที่ – 
   กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
    13.2.1.1 ท าการส ารวจ เกบ็พันธ์ุ ตัวอย่าง จากการส ารวจในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ฝัง่ตะวันออกดังรายละเอียดในข้อ 13.2.2  
    13.2.1.2 จัดท าข้อมูล บันทึกต่างๆ จากการส ารวจในพื้นที่ อย่างเป็นระบบ 
    13.2.1.3 เก็บเมล็ดพันธ์ุเพื่อเพาะขยายพันธุเพาะกล้า     
   ผลที่ได้รับ 
    13.2.2 งานส ารวจฯ → ระบุพื้นที่เป้าหมาย ขนาดพื้นที่ จ านวนครั้งที่ส ารวจ จ านวนสิง่ที่
ตรวจพบ 
   เขตพื้นที่ ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลเขาโร อ าเภอบางขัน จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลท่าดี อ าเภอลานสกา จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
   เขตพื้นที่ ต าบลพิปูน อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
   เขตพื้นที่ ต าบลยางค้อม อ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   
    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → -  
    13.2.4 โครงการวิจัย → - 
    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → - 
    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → - 
    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → - 
 
  บรรลเุป้าหมาย  
  ไมบ่รรลเุป้าหมาย เพราะ ยังคงมีการด าเนินการส ารวจอีก 1 ปีงบประมาณ  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบ)ุ ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) .................................................................................. 
 
 



 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
-  
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ แสดงชือ่จุดส ารวจและจ านวนต้นท่ีพบ 
 16.1 เขตพ้ืนท่ี ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านทุ่งส้าน จ านวน 1 ต้น 

 
 
 16.2 เขตพ้ืนท่ี ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านท่ายาง จ านวน 1 ต้น 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



16.3 เขตพ้ืนท่ี ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านวังหิน จ านวน 1 ต้น  บ้านทุ่งประหลาด จ านวน 1 ต้น 

  
 
 16.4 เขตพ้ืนท่ี ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านไสหร้า จ านวน 1 ต้น  บ้านโคกเคียม จ านวน 1 ต้น 

   
 
 16.5 เขตพ้ืนท่ี ต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านไสฝ้าย จ านวน 1 ต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16.6 เขตพ้ืนท่ี ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านต้นยูง จ านวน 1 ต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 16.7 เขตพ้ืนท่ี ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านเหนอืฟ้า จ านวน 1 ต้น 

 
 
 16.8 เขตพ้ืนท่ี ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้านยางค้อม จ านวน 1 ต้น 

 



 16.9 เขตพ้ืนท่ี ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัดห้วยโก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 จ านวน 4 ต้น 

          
 
 16.10 เขตพ้ืนท่ี ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัดสมอและวัดคีรีวง บ้านคีรีวง จ านวน 9 ต้น   

          
 

       
 



       
 
 16.11 เขตพ้ืนท่ี ต าบลท่าดี อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัดปะธรรมาราม บ้านท่าดี จ านวน 1 ต้น 

 
 
 16.12 เขตพ้ืนท่ี ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัดคีรีกันทร์ บ้านเขาแก้ว จ านวน 1 ต้น บ้านร่อน จ านวน 2 ต้น 

       
 



 
 
 
 
 
       ลงช่ือ  
              (ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์) 
                       ผู้ด าเนินโครงการ 
                        



~ 1 ~ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร ์
 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
1. โครงการ  ส ำรวจเกบ็รวบรวมพันธุกรรมทรพัยำกรกำยภำพ ชีวภำพของทุเรียนเทศในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช   
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1 ผศ.ดร.ยืนยง วำณิชย์ปกรณ์  หัวหน้ำโครงกำร 
2.2 ผศ.ดร.พัชรำภรณ์ วำณิชย์ปกรณ์ ผู้ร่วมโครงกำร 
2.3 ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก  ผู้ร่วมโครงกำร 
2.4 ผศ.สมศักดิ์ กำญจนนันนทวงศ์  ผู้ร่วมโครงกำร 
2.5 นำงสำวพิทยำ สืบ  ผู้ร่วมโครงกำร 

 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปกอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมลูพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพเิศษสนับสนุนกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพื่อสนองพระรำชด ำรโิครงกำรอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (อพ.สธ.) 
 4.2 เพื่อเกบ็รวบรวมพันธ์ุทเุรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและรอยต่อฯ 
 4.3 เพื่อศึกษำลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของทเุรียนเทศ 
 4.4 เพื่อศึกษำกำรขยำยพันธ์ุทุเรียนเทศเพื่อกำรอนรุักษ์และกำรศึกษำในขบวนกำรอื่นๆต่อไป 
 
5. สถานท่ีด าเนินการ 

ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช และรอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมรำช และน ำมำรวบรวมในแปลงปกปัก ษ์ 
ของคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช 
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6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. 

7.1 จัดท ำแผนปฏิบัตงิำน
และแผนกำรใช้งบประมำณ 

            

7.2 วำงแผนกำรส ำรวจ             
7.3 ส ำรวจและรวบรวมพันธ์ุ
มะข้ำมป้อม   

            

7.4 ขยำยพันธ์ุเพื่อกำร
อนุรักษ์ 

            

5. จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

            

 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  8.1.1 ส ำรวจพบต้นพันธ์ุทุเรียนเทศในพื้นที่ส ำรวจจ ำนวน  50 ต้น จำกกำรเดินทำงเพื่อกำร
ส ำรวจ 6 ครั้ง   
 8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 8.2.1 พันธ์ุทุเรียนเทศจำกกำรส ำรวจในแปลงปกปักษ์ฯ รอกำรเพำะเมล็ดจำกข้อ 8.1.1  
 8.2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษำและประชำชนทั่วไปได้ 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

น ำเมล็ดทุเรียนเทศที่เกบ็รวบรวมได้ในแต่ละพื้นที่มำปลูกในแปลงปกปักษ์ เพื่อศึกษำกำรเจรญิเตบิโต 
กำรจ ำแนกชนิดโดยลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ และชีวโมเลกลุ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กำรใช้ประโยชนจ์ำก
ทุเรียนเทศในกำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำร ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช หรือ ศัตรูของสัตว์เลี้ยง 
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10. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
กำรออกส ำรวจทเุรียนเทศท ำได้ในวงจ ำกัด เนือ่งจำกติดขัดเรื่องระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรว่ำจ้ำงรถซึ่ง

ไม่สะดวกต่อกำรออกส ำรวจจ  
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2561(บาท) 

งบฯท่ีขอ งบฯท่ีใช้ 
1.  งบบุคลากร   
2.  งบด าเนินการ   
 -เดือนละ 13,000 บำท 2 เดือน 26,000    26,000 
- ค่ำจ้ำงเหมำรถรถเพือ่กำรส ำรวจ วันละ 2,500 
บำท  12 ครั้ง  

30,000 - 

3 ค่าวัสดุ    
       - วัสดุส ำนักงำน  2,000 - 
       - วัสดุงำนบ้ำน-ครัว     1,000 - 
       - วัสดุเกษตร    1,000 - 

รวมเป็นเงิน 60,000 26,000 
 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมำณปกติประจ ำปีของหน่วยงำน (งบประมำณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมำณเฉพำะจำกส ำนักงบประมำณเพื่อกำรร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 
  งบประมำณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  งบประมำณจำกแหลง่ทุนวิจัย เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) /  
      ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
                พระรำชด ำริ (กปร.) 
  งบประมำณอื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
  ไม่มีกำรใช้งบประมำณใดๆ 
 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงกำรใหม ่
          โครงกำรต่อเนือ่ง จำก (โครงกำร .......................................................................................) 
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 13.2 ผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำรนี้ท ำอะไร อย่ำงไร ได้อะไรบ้ำง และสอดคล้องกับเป้ำหมำย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลมุหัวข้อดังต่อไปนี ้
    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนำดพื้นที่ กิจกรรมที่ได้ด ำเนนิกำร ผลที่ได้รบั 
    13.2.2 งานส ารวจฯ → ระบุพื้นที่เป้ำหมำย ขนำดพื้นที่ จ ำนวนครั้งที่ส ำรวจ จ ำนวนสิง่ที่
ตรวจพบ 
    เขตพื้นที่ ต ำบลทุ่งสัง อ ำเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลบำงรูป อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลบ้ำนล ำนำว อ ำเภอบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลวังหิน อ ำเภอบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลเขำโร อ ำเภอบำงขัน จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลขุนทะเล อ ำเภอลำนสกำ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลท่ำดี อ ำเภอลำนสกำ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช  
   เขตพื้นที่ ต ำบลพิปูน อ ำเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลเขำพระ อ ำเภอพิปูน จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 
   เขตพื้นที่ ต ำบลยำงค้อม อ ำเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ขนำดพื้นที่ – ส ำรวจ 6 ครั้ง จ ำนวน 50 ต้น 
  13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → -  
    13.2.4 โครงการวิจัย → - 
    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → - 
    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → - 
    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → - 
    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จ ำนวนพืชปลูก (จ ำนวนชนิด จ ำนวนต้นพันธุกรรม) พื้นที่ใน
ควำมรับผิดชอบ รำยละเอียดกำรดูแลรักษำ กิจกรรมที่ด ำเนนิกำรต่ำงๆ เป็นต้น 
    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรปูแบบของบทคัดย่อ 
    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สำมำรถระบจุ ำนวนข้อมูลทีม่ีในฐำนข้อมลูนั้นๆ 
    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รำยละเอียดของกำรจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเท่ำไหร่ เนือ้หำของกิจกรรมโดยสรปุ ผลทีไ่ด้รับ 
    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งที่ได้ด ำเนินกำรในปีนัน้ๆ 
   
  บรรลเุป้ำหมำย  
  ไม่บรรลเุป้ำหมำย เพรำะ ไม่สะดวกเกี่ยวกบักำรว่ำจ้ำงรถเอกชน 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับชุมชน (ระบ)ุ ................................................................... 
  เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) .................................................................................. 
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15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
........................................................................................................................................................ ...................... 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 16.1 เขตพ้ืนท่ี ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนโบสถ์ จ ำนวน 2 ต้น     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บ้ำนทุ่งประหลำด จ ำนวน 2 ต้น 
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16.2 เขตพ้ืนท่ี ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนโคกเค่ียม จ ำนวน 2 ต้น 

    
 
บ้ำนไสหร้ำ จ ำนวน 3 ต้น 
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 16.3 เขตพ้ืนท่ี ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนล ำนำว จ ำนวน 2 ต้น 

       
 
บ้ำนห้วยหอย จ ำนวน 10 ต้น 
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 16.4 เขตพ้ืนท่ี ต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนบ่อน้ ำร้อน จ ำนวน 1 ต้น 

 
 
 16.5 เขตพ้ืนท่ี ต าบลเขาโร อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนเขำโร จ ำนวน 1 ต้น 
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16.6 เขตพ้ืนท่ี ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนโพธ์ิงอก จ ำนวน 1 ต้น 
 

    
 
 16.7 เขตพ้ืนท่ี ต าบลท่าดี อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนท่ำดี จ ำนวน 1 ต้น 
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16.8 เขตพ้ืนท่ี ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนเหนอืฟ้ำ จ ำนวน 14 ต้น 
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          บ้ำนหูนบ จ ำนวน 1 ต้น                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ้ำนตลำดเสำร์ จ ำนวน 3 ต้น 
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16.9 เขตพ้ืนท่ี ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนจุฬำภรณ์ จ ำนวน 2 ต้น 

    
 
 
16.10 เขตพ้ืนท่ี ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บ้ำนวังโก จ ำนวน 2 ต้น 
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บ้ำนยำงค้อม จ ำนวน 3 ต้น 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ....................................................... 
        (ผศ.ดร.ยืนยง วำณิชย์ปกรณ์) 
                                                                                         ผู้ด ำเนินโครงกำร 



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

1. โครงการ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อมที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวมในพ้ืนที่ใหม่  
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1 ผศ.ดร. ปราณี  รัตนานุพงศ์ 
2.2 ผศ.ดร. ถนัด  รัตนานุพงศ์ 
2.3 นายชลชาสน์    ช่วยเมือง  
2.4 นางพิทยา  สืบ 

3.ลักษณะโครงการ  ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (F1A3) 
รหัสโครงการ (F1A3) 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  
 4.2 เพ่ือปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่ได้จากการสำรวจและเก็บรวบรวมมาจากพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง 
 4.3 เพ่ือปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีการขยายพันธุ์ในเชิงการค้า ในสภาพแปลงปลูก
จริงไม่น้อยกว่า 40 ต้นพันธุ์ 
 4.4 เพ่ือดูแล รักษา บำรุง ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่ได้ปลูกจากข้อ 4.2 และ 4.3 ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 
ตลอดปีงบประมาณ 2561 
 
5.สถานที่ดำเนินการ 

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต. ทุ่งใหญ่   อ. ทุ่งใหญ่                   
จ. นครศรีธรรมราช  
6.แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 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.เสนอโครงการ             
2.ปฏิบัติงานตามโครงการ             



แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 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.สรุปผลโครงการ             
 
 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 

รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

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. 

1จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้งบประมาณ 

            

2 จัดหาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่
จะปลูก 

            

3 เตรียมพื้นท่ีปลูกและวางระบบ
การให้น้ำ 

            

4 ปลูกต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่
จัดหาจาก ข้อ 2. 

            

5บำรุงดูแลและรักษา ต้นพันธุกรรม
มะขามป้อมให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

            

6จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

            

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 8.1.1 มีต้นพันธุกรรมมะขามป้อมในสภาพแปลงปลูกจริงไม่น้อยกว่า 40 ต้นพันธุ์ 
 8.1.2 ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านพืชสมุนไพรมะขามป้อม 1 ครั้ง 

 8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมในสภาพแปลงปลูกจริงไม่น้อยกว่า 40 ต้นพันธุ์ มีการเจริญเติบโตที่ดี  

8.2.2 มีสวนพันธุกรรมมะขามป้อมในสภาพแปลงปลูกจริง เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 

 
9.สรุปผลการประเมินการดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 
 ในปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการ  



1.) ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่เก็บรวบรวบรวมเมล็ดพันธุ์พ้ืนเมืองจากจังหวัดลพบุรี  โดยนำเมล็ดพันธุ์
มาเพาะเป็นต้นกล้าเป็นเวลา 4 เดือน และย้ายลงถุงดำขนาดใหญ่ ดูแลรักษาเป็นอย่างดีต่ออีกประมาณ 3 เดือน และนำ
ต้นกล้าที่สมบูรณ์ แข็งแรงลงปลูกในสภาพแปลงปลูก ซึ่งมีพันธุกรรมมะขามป้อมลพบุรี สามารถลงปลูกได้ 20 ต้น  
 2.) ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมมะขามป้อมที่มีการขยายพันธุ์เชิงการค้า โดยได้จัดซื้อต้นกล้าพันธุกรรมมะขามป้อมที่
มีผลขนาดใหญ่และมีลูกดกสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการเสียบกิ่งของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 60 ต้น ประกอบด้วยสาย
พันธุ์แป้นพัชชา จำนวน 20 ต้น  แป้นสีทอง จำนวน 10 ต้น  พวงองุ่น จำนวน 10 ต้น  แม่ลูกดก จำนวน 10 ต้น และ
พันธุ์ท้อยักษ์ จำนวน 10 ต้น ซึ่งทำการปลูกในสภาพแปลงในเดือนกรกฎาคม 2561 
 
10.ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน  
 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 - ไม่มีเครื่องตัดหญ้าของโครงการเอง 
 - หมูดินขุดทำลายรากของต้นมะขามป้อมในเวลากลางคืน (หมูดินหาไส้เดือนกินเป็นอาหาร) ทำให้ต้นมะขาม
ป้อมตายไปจำนวน 16 ต้น 
 - ลมพายุและฝนที่ตกหนักในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 ทำให้ต้นมะขามป้อมหัก เสียหาย ตายไปจำนวน  6 ต้น 
 
11.รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 รายการ ปีงบประมาณ 2561 
1.  งบบุคลากร  
2.  งบดำเนินการ  
   - หมวดค่าตอบแทน, ค่าใช้สอยและวัสดุ - 
       (1) ค่าตอบแทน - 
       (2) ค่าใช้สอย (ค่าจ้าง) 
- หมวดค่าจ้างเหมาคนงานเกษตร  (จำนวน 1 คน x 10 เดือน x 7,900 บาท) 
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อโครงการถาวร 
- ค่าใช้จ่ายไปราชการเก่ียวกับโครงการ (ศึกษาดูงาน/จัดหาต้นพันธุ์ ข้อมูล ฯลฯ) 

 
79,000 
6,500 
10,000 

       (3) ค่าวัสด ุ  
- วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ 5,000 
- วัสดุซ่อมแซมระบบการให้น้ำ/ งานช่าง/ก่อสร้าง 12,000 
- สารเคมีกำจัดวัชพืช /โรค แมลง    10,000 
- ปุ๋ยคอก  6,000 
- ต้นกล้าพันธุกรรมมะขามป้อม (เพ่ิมเติม) 15,000 
- วัสดุงานเกษตร (จอบ พร้า กรรไกรตัดแต่งกิ่ง/ เลื่อย / เชือก ฯลฯ)  6,500 

รวมเป็นเงิน 150,000 



งบประมาณที่จ่ายจริง 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย เป็นเงิน 

1 ปูนซีเมนต์ 10 กระสอบ 153  1,530  บาท 

2 ทรายหยาบ 1 คันรถ 2,000  2,000  บาท 

3 หินเบอร์ 3/4 1 คันรถ 3,000  3,000  บาท 

4 กาวทาท่อพีวีซี (กระป๋องใหญ่) 2 กระป๋อง 400  800  บาท 

5 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 5 เส้น 265  1,325  บาท 

6 ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว 15 เส้น 100  1,500  บาท 

7 บอลวาล์วพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 6 ตัว 165  990  บาท 

8 บอลวาล์วพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว 10 ตัว 85  850  บาท 

9 หมึกเลเซอร์แท ้เบอร์ 12 A  1 หลอด 2,500  2,500  บาท 

10 หมึกพิมพ์ inkjet 1 ชุด 1,000  1,000  บาท 

11 กระดาษกาวย่นขนาด 2 นิ้ว 6 ม้วน 45  270  บาท 

12 เทปผ้าสีขนาด 2 นิ้ว 5 ม้วน 60  300  บาท 

13 คัตเตอร์สแตนเลส 4 อัน 90  360  บาท 

14 กรรไกรตัดกระดาษ 4 อัน 85  340  บาท 

15 กระดาษ A4 2 รีม 115  230  บาท 
16 ค่าจ้างทำป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 
1 ป้าย 6,500 6,500 บาท 

17 ต้นกล้าพันธุกรรมมะขามป้อม 60 ต้น 250 15,000  บาท 

18 ฟูราดาน 30 กิโลกรัม 80 2,400  บาท 

19 ราวอ๊ัพ 10 แกลลอน 760 7,600  บาท 

20 ซาแลนพรางแสง 60 % 2 ม้วน 2,500 5,000  บาท 

21 กรรไกรตัดแต่งกิ่งด้ามยาว 1 อัน 1,500 1,500  บาท 

22 มูลแพะ 150 กระสอบ 40 6,000  บาท 

18 ไปราชการ       9,944  บาท 

19 เงินเดือนคนงาน       79,000  บาท 

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) 149,939  บาท 

คงเหลือ 61 บาท 
 



12.แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
 ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
 งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตอ (วช.)/  
              สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
 งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
     พระราชดำริ (กปร.) 
 งบประมาณอ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................  
 ไม่มีการใช้งบประมาณใด ๆ 
 
13.ผลการดำเนินงาน 
 13.1  

 โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อมที่ได้จากการสำรวจ
เก็บรวบรวมในพ้ืนที่ใหม่) 
 13.2 ผลการดำเนินงาน 
   13.2.1 งานปกปักฯ 
   13.2.2 งานสำรวจ 
   13.2.3 งานปลูกรักษา 
   13.2.4 โครงการวิจัย 
   13.2.5 งานข้อมูล/ฐานข้อมูล 
   13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม 
   13.2.7งานสนับสนุนอื่น ๆ  
 
  ลักษณะของโครงการเป็นการจัดหา รวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อมที่สามารถหาได้ทั้งใน
รูปแบบของการสำรวจในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง และซื้อต้นกล้าสมุนไพรมะขามป้อมพันปลูก
เชิงการค้า (พันธุ์ผลใหญ่) มาปลูกในแปลงพ้ืนที่ของคณะเกษตรศาสตร์ มีสายพันธุ์การค้าจากจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 
60 ต้น สายพันธุ์พ้ืนเมืองจากจังหวัดลพบุรี จำนวน 20 ต้น  โดยใช้ระยะปลูกต่อต้นเท่ากับ 4x4 เมตร มีการใส่ปุ๋ยคอกทุก 
2 เดือน อัตรา 1 กระสอบต่อต้น (ประมาณ 10-12 กิโลกรัม) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ สูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม
ต่อต้นทุกเดือน (แล้วแต่สภาพของต้นกล้าด้วย) มีการกำจัดวัชพืชทุก 2 สัปดาห์ หรือเมื่อมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น (ใน
ฤดูปลูกแรกนี้ ต้นกล้ามีขนาดเล็ก วัชพืชหนาแน่นเร็วมาก) มีการติดตั้งระบบการให้น้ำแบบหัวสปริงเกอร์ ครอบคลุมทั่ว
พ้ืนที่ปลูก มีการปรับปรุงโรงเก็บปุ๋ยคอก โดยการเทพ้ืนคอนกรีตและมุงหลังคากันลมและฝน และเป็นพ้ืนที่ทำงานใน



สภาพแปลงปลูกมะขามป้อมด้วย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 
2561 
  บรรลุเป้าหมาย 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ..............................................................  
 
14. การถ่ายองค์ทอดความรู้สู่ชุมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ในลักษณะเส้นทางเกษตรเชิงท่องเทียวของคณะเกษตรศาสตร์ 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ).........................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
     - 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 
 

 
 

ป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  



  
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์ลพบุรี  

 

  
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์กาญจนบุรี 

 



   
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมแป้นพัชชา 

 

  
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์ท้อยักษ์ 

 
 



    
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์ลูกดก 

 

    
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์พื้นบ้านนครศรธีรรมราช 

 
 



  
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์พวงองุ่น 

 

  
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์แป้นสีทอง 

 
 



   
ต้นพันธุกรรมมะขามป้อมพันธุ์พื้นบ้านชุมพร 

 
 
 
 

ลงชื่อ............................................หวัหน้าโครงการ 
                                                                                          (ผศ.ดร.ปราณี  รัตนานุพงศ์) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ  การใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพ่ือการป้องกันก าจัดศัตรูพืช (ปลวกใต้ดิน) 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ 
 ผู้ร่วมโครงการ  1. ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์ 

  2. ผศ.ดร.พรศิลป์  สีเผือก 
  3. นางพิทยา สืบ 

 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที ่.....4......  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที ่...........  ..................................................................................................   
 รหัสโครงการ   F2A4  (โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
          4.2 เพ่ือศึกษารูปผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศต่อการควบคุมปลวกใต้ดิน           
 4.3 เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศในการควบคุมปลวกใต้ดิน 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  
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6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

 
7. ข้ันตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1 เก็บรวบรวมใบและผลทุเรียนเทศจากแปลงปลูกทุเรียนเทศของสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ
เก็บรวบรวมผลทุเรียนเทศบางส่วนจากเกษตรกรที่น ามาจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น เช่น ตลาดสด ตลาดกิมหยง 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
7.2 น าส่วนใบและเมล็ดทุเรียนเทศ ล้างท าความสะอาด หั่นใบให้เป็นชิ้นเล็กๆ น าชิ้นส่วนใบและเมล็ด
ทุเรียนเทศผึ่งลมจนแห้ง แล้วอบอุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วบดให้เป็นผงละเอียด 
7.3 ท าสารสกัดสารออกฤทธิ์จากผงใบและเมล็ดทุเรียนเทศ ด้วยวิธีแช่ยุ่ย เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้ตัวท าละลาย
ปิโตรเลียมอีเทอร์ อะซิโตน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล เป็นตัวสกัดสารออกฤทธิ์ เมื่อครบก าหนดน า
สารละลายที่กรองได้มาลดปริมาตรจนแห้งโดยใช้เครื่องระเหยแห้งแบบสุญญกาศ เก็บสารสกัดหยาบทั้ง 4 ชนิด
ในตู้เย็นรอการทดสอบฤทธิ์ชีวภาพกับปลวกต่อไป 
7.4 ทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศ ที่มีต่อปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. 
curvignathus ในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบพิษทางการกิน พิษทางการรม ฤทธิ์ไล่ปลวก และตรวจสอบ
สารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบของสารสกัดจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศ 
7.6 คัดเลือกสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพดีทีสุดในการควบคุมปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus ซึ่งได้แก่สาร
สกัดอะซิโตนจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศความเข้มข้น 5% (น้ าหนัก/ปริมาตร)  
7.7 ผลิตสารสกัดจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
7.8 จัดแสดงนิทรรศการเรื่องการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศควบคุมปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus ใน
งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7.9 จัดท าแผ่นพับเรื่องการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศควบคุมปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus โดย
เผยแพร่ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 รวมทั้งแจกให้ผู้สนใจที่มาขอรับเอกสารที่สาขาพืชศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ 
7.10 น าเสนอผลงานการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศควบคุมปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus ภาค
บรรยาย ในการประชุมวิชาการโครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
7.11 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการควบคุมปลวกในสวนยางโดยใช้สารธรรมชาติจากพืช ในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คู่มือการใช้ 
 

(ภาพประกอบ) 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 8.1.1 ได้ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพ่ือการควบคุมปลวกใต้ดินอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  
 8.1.2 จัดแสดงนิทรรศการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศเพ่ือการควบคุมปลวกใต้ดินอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 8.1.2 ได้เอกสารเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศเพ่ือการควบคุมปลวกใต้ดินอย่างน้อย 1 ชิ้น 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 80 
 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 
 การใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศเพ่ือการควบคุมปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus ซึ่งเป็นแมลง
ศัตรสู าคัญของสวนยาง โดยทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากส่วนใบและเมล็ดทุเรียนที่สกัดด้วยตัวท า
ละลาย 4 ชนิด ได้แก่ ปิโตรเลียมอีเทอร์ อะซิโตน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล ซึ่งพบว่าสารสกัดอะซิโตนจาก
ส่วนใบและเมล็ดความเข้มข้น 5% มีฤทธิ์ชีวภาพต่อแมลงสูงสุดในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป้าหมายการด าเนินงานใน
ปีต่อไป จะน าสารสกัดจากเมล็ดและใบทุเรียนเทศไปทดสอบประสิทธิภาพที่มีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus 
ในสวนยาง โดยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรในการควบคุมปลวกในอนาคต และ
เผยแพร่การใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศได้กว้างขึ้น รวมทั้งพัฒนาการวิธีการสกัดน้ ามันหอมระเหยจากใบ
ทุเรียนเทศ และทดสอบฤทธิ์ชีวภาพที่มีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จาก
ทุเรียนเทศสามารถท าได้ทั้งรูปแบบผงบด สารสกัด และน้ ามันหอมระเหย ซึ่งเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น และยังมี
เป้าหมายในการจัดอบรมเกษตรชาวสวยยางในหัวข้อการควบคุมปลวกในสวนยางโดยใช้สารธรรมชาติจากพืช
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ในงานเกษตรแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีทุเรียนเทศเป็นพืชหนึ่งที่จะน ามา
บรรยายเพื่อใช้ควบคุมปลวก 
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 เนื่องจากแปลงปลูกทุเรียนเทศของคณะเกษตรศาสตร์เป็นแปลงขนาดเล็ก มีจ านวนต้นทุเรียนเทศไม่
มาก จึงจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมส่วนผลจ านวนหนึ่งจากเกษตรกรที่น ามาจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น โดย
ทุเรียนเทศออกผลมากในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ซึ่งใช้เวลารวบรวมค่อนข้างนาน และผลทุเรียนเทศยังมี
ราคาแพง จึงส่งผลกระทบท าให้การด าเนินงานศึกษาประสิทธิภาพจากส่วนเมล็ดท าได้ล่าช้า 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนเนินงานปี 2560 รวมเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 1. หมวดค่าตอบแทน        -  บาท 
 2. หมวดค่าใช้สอย 
    2.1 ค่าจ้างเหมาในการเก็บรวบรวม-สกัดสารจากทุเรียนเทศ  39,000  บาท 
                  เลี้ยงปลวก ทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดต่อปลวก ท าผลิตภัณฑ์สารสกัด                
 3.หมวดค่าวัสดุ 
     3.1 วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ขวดโหล ถังพลาสติก เป็นต้น      3,000   บาท 
              3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมี เป็นต้น      8,000  บาท           
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจากในหมวดค่าวัสดุตามท่ีจ่ายจริง 
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งบประมาณท่ีด าเนินการจริงเป็นเงินจ านวน 49,820 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

1 หมวดค่าวัสดุ   10,820 
   1.1 วัสดุวิทยาศาสตร์   7880 
- ethanol 2.5 ลิตร 6 ขวด 650 3,900 
- ถุงมือแพทย์ size L 2 แพ็ค 340 680 
- acetone 6 ขวด 550 3,300 

   1.2 วัสดุงานบ้านงานครัว   2,940 
  -    ขวดโหลแก้วปริมาตร 6 ปอนด์ 6 ขวด 490 2,940 
2. หมวดค่าใช้สอย   39,000 
- ค่าจ้างเหมาในการเก็บรวบรวม-สกัดสารจากทุเรียนเทศ 

เลี้ยงปลวก ทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดต่อปลวก ท า
ผลิตภัณฑ์สารสกัด 

  39,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 49,820 บาท 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
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 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานส ารวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จ านวนครั้งที่ส ารวจ จ านวนสิง่ที่
ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จ านวนพืชปลูก (จ านวนชนิด จ านวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ด าเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจ านวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งที่ได้ด าเนินการในปีนั้นๆ 
 
   ปลวกใต้ดินสายพันธุ์ Coptotermes curvignathus เป็นศัตรูส าคัญของต้นยางทุกระยะการ

เจริญเติบโต โดยกัดกินส่วนรากและบริเวณโคนต้นที่อยู่ใต้ผิวดิน และกัดกินต่อไปภายในล าต้นจนเป็นโพรง ท า

ให้ต้นยางยืนต้นตาย เพ่ือลดอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีเกษตรในการควบคุมปลวก การใช้สารสกัดจาก

พืชเป็นอีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมปลวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงท าการทดสอบฤทธิ์

ชีวภาพของสารสกัด 4 ชนิดจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศ  ได้แก่  สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์   เอทิลอะซิเตต  

อะซิโตน และเอทานอล ความเข้มข้น 5 % (น้ าหนัก/ปริมาตร) ที่มีต่อปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus 

ในสภาพห้องปฏิบัติการ โดยพบว่า สารสกัดอะซิโตนทั้งจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศมีพิษทางการกินสูงสุด ซึ่ง

พบการตายสะสมของปลวก 98.75 และ 98.00% ตามล าดับ ที่เวลา 7 วันหลังการทดสอบ รวมทั้งมีพิษ

ทางการรมสูงสุดอีกด้วย ซึ่งพบการตายของปลวก 92.50 และ 90.00% ตามล าดับ ที่เวลา 7 วันหลังการ

ทดสอบ ส่วนสารสกัดที่เหลือมีพิษทางการกินสูงเช่นกัน (88.75-97.50%) และมีพิษทางการรมในระดับปาน

กลางถึงสูง (63.33-81.25%) ผลการทดสอบฤทธิ์ไล่ปลวกของสารสกัดทั้ง 4 ชนิด พบว่า มีฤทธิ์ไล่ปลวกใน

ระดับปานกลาง (56.61-73.95%) โดยสารสกัดอะซิโตนจากใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ไล่ปลวกสูงสุด รองลงมาได้แก่ 

สารสกัดเอทานอลจากเมล็ด ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบของสารสกัดทั้ง 4 ชนิดจากใบ

ทุเรียนเทศ     พบสารประกอบ ฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ และเทอร์พีนอยด์ เป็นองค์ประกอบในสารสกัด

ปิโตรเลียมอีเทอร์ ในขณะที่สารสกัดเอทิลอะซิเตต    อะซิโตน และเอทานอล พบสารประกอบฟลาโวนอยด์  

แอลคาลอยด์ ซาโปนิน และแอนทราควิโนน เป็นองค์ประกอบ ส่วนสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดทุเรียนเทศ พบ

สารประกอบในกลุ่ม แอลคาลอยด์ และเทอร์พีนอยด์ ในขณะที่สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต 
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และอะซิโน พบสารประกอบในกลุ่มฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ จากผลการทดสอบอาจสรุปได้ว่าทุเรียนเทศ

เป็นพืชที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ควบคุมปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus และตัวท าละลายอินทรีย์ที่

ใช้ในการสกัดสารจากพืชมีผลต่อฤทธิ์ชีวภาพของพืช 

 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ................................................................... ............................... 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ)  โดยเป็นวิทยากรให้การอบรมเรื่องการควบคุมปลวก
ในสวนยางโดยใช้สารธรรมชาติจากพืช ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้น า
ชุมชน 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลการน าเสนอผลงานระดับดีเด่น ภาคบรรยาย กลุ่มพืชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการโครงการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-
23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 

 

 

   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                ปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus ศัตรูกัดกินรากและล าต้นยาง 
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                     การวางกับดักเพ่ือจับปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus  

 

 

 

           

 

 

 

                การเพาะเลี้ยงปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus ในห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

            การทดสอบฤทธิ์ไล่ปลวกสายพันธุ์ C. curvignathus ของสารสกัดทุเรียนเทศ 
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การทดสอบพิษทางการรมของสารสกัดทุเรียนเทศท่ีมีต่อปลวกสายพันธุ์ C. curvignathus 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              ผลิตภัณฑ์สารสกัดทุเรียนเทศเพ่ือควบคุมปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus 
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แผ่นพับการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศควบคุมปลวกใต้ดิน C. curvignathus 

         

 

 

 

 

 

 

การจัดแสดงนิทรรศการเรื่องการควบคุมปลวกใต้ดินด้วยสารสกัดทุเรียนเทศในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 
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การแพร่ผลการใช้ประโยชน์จากทุเรียนเทศควบคุมปลวกในงานการประชุมวิชาการโครงการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 
มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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อบรมเกษตรกรเรื่องการควบคุมปลวกในสวนยางโดยใช้สารธรรมชาติจากพืช ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ      การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ  (ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส

ผสมสมุนไพรจากทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง)  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ   ผศ.ดร.เสาวณีย์  ชัยเพชร 
 ผู้ร่วมโครงการ    ผศ.ละอองวรรณ  ศรีจันทร์ 
      ดร.อภิญญา  วณิชพันธุ์ 
      นายธีระวัฒน์  สุขใส 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่. 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (F2A4) 
 กิจกรรมที ่.. 7  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (F3A7) 
 รหัสโครงการ ...F2A4  และ  F3A7  (โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 

  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          4.1 เพ่ือดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 4.2  เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศให้แก่เยาวชน 
          4.3  เพื่อศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 
          4.4  เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งระหว่างการเก็บรักษา 
 4.5  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศจากทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
          ห้องปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
 



 

6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
รายเอียดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 

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. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และ

แผนการใช้งบประมาณ 

   ✓         

กิจกรรม F3A7 

5.  กิจกรรมสำหรับให้นักศึกษา

พัฒนาสูตรอาหารจากเนื้อ

ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 

(กิจกรรมเพิม่เตมิ) 

   ✓         

กิจกรรม F2A4 

2.  การศึกษากระบวนการที่

เหมาะสมในการผลิต

ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 

   ✓         

3. ศึกษาคุณภาพทางเคมี

และกายภาพของ

ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง

ระหว่างการเก็บรักษา 

    ✓        

4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส

ทุเรียนเทศจากทุเรียนเทศ

แช่เยือกแข็ง 

     ✓       

 
7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
      การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 กิจกรรมแรก    F3A7  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 กิจกรรมที่สอง  F2A4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งและซอสทุเรียนเทศบรรจุขวด 
 
 
 



 

กิจกรรมแรก F3A7   การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร  (งบประมาณ
แผ่นดินปี 2561) 
กิจกรรมย่อยที่ 1  การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิค
การนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารในการประกวดแข่งขัน (26 มกราคม 2561)  มีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการเพ่ือเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือการประกวดแข่งขันและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพ่ือการประกวดแข่งขัน   
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (27 มกราคม 2561)  ด้วยกระแสนิยมการ
รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณภาพ ปรุงประกอบตามหลักการสงวนคุณค่าในยุคปัจจุบัน จึง
ให้นักศึกษาคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  โดยใช้วัตถุดิบพ้ืนบ้านคือ ทุเรียนเทศและเห็ด
นางฟ้ามาเป็นวัตถุดิบในการทำกิจกรรมในครั้งนี้   โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบที่กำหนดให้ก่อนการประกวดแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดนิทรรศการและการประกวดแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  (28 
มกราคม 2561)   โดยเป็นการนำองค์ความรู้ในทุกกิจกรรมย่อยที่ 1  2 และ 3 ที่นักศึกษาได้ผ่านการทำ
กิจกรรมเหล่านั้นมาแล้วมาประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพที่นักศึกษาในแต่
ละกลุ่มได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิด กลั่นกรอง และสังเคราะห์ คำนึงถึงความสมดุลทางคุณค่า
ด้านโภชนาการ ความสะอาดและปลอดภัย รสชาติดีมีคุณลักษณะชวนรับประทาน ใช้วัตถุดิบอาหารพ้ืนบ้าน
ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และทำการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และมอบรางวัลต่างๆให้แก่ผู้เข้าประกวดแข่งขันเป็นลำดับสุดท้ายของกิจกรรม   ซึ่งโจทย์ผลิตภัณฑ์คือการทำ
มอกเทลโดยใช้เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งเป็นส่วนประกอบหลัก 
กิจกรรมที่สอง F2A4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งและซอสทุเรียนเทศบรรจุขวด 
7.1  ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 
         นำเนื้อทุเรียนเทศมาศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนที่ 65 , 75 และ 85 องศา
เซลเซียส  ที่เวลา 3, 5 และ 8 นาทีเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน   โดยมีขั้นตอน
การผลิตเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งดังภาพที่ 7.1  

 
 
 
 
 

     ล้างทุเรียนเทศ 
 

 



 

 
 
 

       ผ่าทุเรียนเทศ 
 
 
 
 
 
 

        แยกเปลือกและแกนไส้ทุเรียนเทศ 
 
 
 
 
 
 

 แยกเมล็ดทุเรียนเทศ 
 

                             
       
 
 
 
        ส่วนที่ 1   ตวัอย่างควบคุมคือ เนื้อทุเรียนเทศไม่ผ่านความร้อน 
        ส่วนที่ 2   ตวัอย่างทดลองคือ  เนื้อทุเรียนเทศนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65, 75 และ 85  
                        องศาองศาเซลเซียส    นาน 3, 5 และ 8 นาที 
 
 
 
 

                                                   บรรจุถุงและแช่ในน้ำเย็นจัด 
 



 

 
 
 
 

ปิดผนึกและแช่ในตู้แช่เยือกแข็ง 
 

 
 

 
                

ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 
ภาพที่  7.1  ขั้นตอนการผลิตเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 

 
         ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างหลังการผลิตดังนี้ 
                7.1.1   การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ การวัดต่าสี (L*, a* และ b*) 

7.1.2   การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีได้แก่ปริมาณกรดทั้งหมด  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 
 
7.2   ศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งระหว่างการเก็บรักษา 
       นำตัวอย่างทุกการทดลองจากข้อ 7.1 มาเก็บรักษาในตู้แช่เยือกแข็ง -20 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 1 
เดือน   ทำการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างในวันที่  7, 14, 21 และ  28 วัน  ดังนี้ 
                7.2.1   การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ การวัดต่าสี (L*, a* และ b*) 

 7.2.2   การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีได้แก่ ปริมาณกรดทั้งหมด  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 
 
7.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศจากทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 
        7.3.1 วัสด ุ
                  7.3.1.1.  ทุเรียนเทศ                 จากอ. เบตง  จังหวัดยะลา 
                7.3.1.2   ไข่ไก่                       จากตลาดนัดเทศบาลท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
                7.3.1.3.  น้ำตาลทราย              ยี่ห้อมิตรผล   ผลิตโดยบริษัทน้ำตาลมิตรผล  จำกัด     
                  7.3.1.4.  ดิจองมัสตาร์ด            ยี่ห้อเดอะเฟร้นช์ฟู้ด   ผลิดโดยบริษัทเดอะเฟร้นช์ฟู้ด  จำกัด 
                7.3.1.5.  น้ำมันคาโนล่า            ยี่ห้อ เนเชอเรล   ผลิดโดยบริษัทล่ำสูง  จำกัดมหาชน 
                7.3.1.6.  เกลือป่น                   ยี่ห้อปรุงทิพ    ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮแท็ก 
                7.3.1.7.   มะนาว                    จากตลาดนัดเทศบาลท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.2  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซอสทุเรียนเทศ    
 

      7.3.2  อุปกรณ์และเครื่องมือ 
     7.3.2.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำซอสทุเรียนเทศ 
                7 3.2.1.1    เครื่องชั่งดิจิตอล 
             7.3.2.1.2    อุปกรณ์ในการทำครัว 

  7.3.2.1.3    ขวดแก้ว 
     7.3.2.2  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมซอสทุเรียนเทศ 
             7.3.2. 2.1    มีดและเขียง 
  7.3.2.2.2    กระชอน   
   7.3.2.2.3    กะละมังและถาด  
   7.3.2.2.4     เครื่องปัน่    
         7.3.2.2.5     เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
   7.3.2.2.6     ตะกร้อมือ  
   7.3.2.2.7     ไม้พาย  
  

น ้ำมนัคำโนล่ำ ดิจองมสัตำร์ด 

เกลือ 

ไข่แดงของไข่ไก่ 

พริกไทยป่น มะนำว 

น ้ำตำลทรำย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH66agzo7XAhXCOY8KHQ3qAI0QjRwIBw&url=http://www.girlsfriendclub.com/how-to-seperate-egg-yolk/&psig=AOvVaw15iOYrLlCUfcKt0dX79fG-&ust=1509118368920299


 

               7.3.2.3  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 
  7.3.2. 3.1    มีดและเขียง 
  7.3.2.3.2     หม้อตุ๋น 
   7.3.2.3.3    กะละมัง  
   7.3.2.3.4    ถาด   
  7.3.2.3.5    ปรอทวัดอุณหภูมิ   
                     7.3.2.3.6     ตู้แช่เยือกแข็ง     

ภาพที่ 7.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตซอสทุเรียนเทศ 

 

กะละมงั 

    ตะกรอ้มือ 

มีด 

กระชอน 

เครื่องป่ัน เครื่องตีไฟฟ้า 

ตาชั่งดิจิตอล 

 เขียง 

  ถาด 

พายยาง 



 

ภาพที่ 7.4  อุปกรณ์ในการเตรียมทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 
 

             7.3.2.4  อุปกรณ์ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส  
   7.3.2.4.1    ตัวอย่างอาหารที่ใช้ทดสอบ 
   7.3.2.4.2    ถาดใส่อาหาร 
    7.3.2.4.3    แก้วน้ำ 
    73.2.4.4     แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
    7.3.2.5  อุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ   
   7.3.2.5.1    เครื่องวัดสี  ยี่ห้อ Hunter lab รุ่น Ultra Scan VIS ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   7.3.2.5.2     เครื่องวัดความหนืด ยี่ห้อ Brookfield รุ่น DV- III ULTRA 
             7.3.2.6  อุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี  ได้แก่  เครื่องแก้วต่างๆ  
 
       7.3.3  วิธีการทดลอง 
   7.3.3.1  คัดเลือกสูตรพื้นฐานในการทำซอสทุเรียนเทศ 
  ทำการคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานการทำผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศแบบต่างๆ 4 สูตรซึ่งมีชนิด
วัตถุดิบและปริมาณต่างกันดัดแปลงสูตรจากน่าน (2556)  คือสูตรที่  1  ซอสทาทาร์    สูตรที่  2  ซอสมะนาว   
สูตรที ่ 3  ซอสมัสตาร์ดและสูตรที่ 4   ซอสคาโนล่า   โดยมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้ 
 

 

 หมอ้ตุ๋น 

กะละมงั 

ถาด 

  เคร่ืองปิดผนึก 

 
เขียง 

ปรอทวดัอุณหภูมิ   

มีด 



 

                           7.3.3.1.1  การทำซอสทาทาร์ 
                                    ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตซอสทาทาร์แสดงดังตารางที่ 7.1 และภาพที่ 7.5 
 
ตารางท่ี 7.1  ส่วนผสมของซอสทาทาร์ 

วัตถุดิบ ปริมาณ หน่วยปริมาณ 

มายองเนส 3/4 ถ้วย 
หอมใหญ่สับ 1        ช้อนโต๊ะ    

ที่มา: ดัดแปลงจากน่าน (2556) 
 
 
                        
                                

เตรียมส่วนผสม 
 
 
 
 
 

ใส่มายองเนสและหอมใหญ่สับ 
 

 
 
 
 

คนส่วนผสมให้เข้ากัน 
 
 
 
 
 

   ซอสทาทาร์ 
 

ภาพที่ 7.5  ขั้นตอนการผลิตซอสทาทาร์ 



 

                          7. 3.3.1.2  ส่วนผสมและวิธีการทำซอสมะนาว 
                                  ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตซอสมะนาวแสดงตารางที่ 7.2  และภาพที่ 7.6 
ตารางท่ี 7.2  ส่วนผสมของซอสมะนาว 

วัตถุดิบ ปริมาณ หน่วยปริมาณ 

ไข่แดงของไข่ไก่ 2 ฟอง 
ดิจองมัสตาร์ด 1/4 ช้อนชา 

น้ำมันคาโนลา 1 1/2 ช้อนโต๊ะ 
เกลือป่น 1/4 ช้อนชา 

น้ำมะนาว 1/2 ช้อนชา 

  ที่มา: ดัดแปลงจากน่าน (2556) 
 
 
 
 

  ชั่งส่วนผสมทั้งหมด 
 
            
    
 
                      ใส่ไข่แดง                     ดิจองมัสตาร์ด              น้ำมันคาโนล่า               
  
 
 
 
                     น้ำตาลทราย                              เกลือ                      น้ำมะนาว 
 
 
 
 

        ซอสมะนาว 
 

ภาพที่ 7.6  ขั้นตอนการผลิตซอสมะนาว 



 

                           7.3.3.1.3  ส่วนผสมและวิธีการทำซอสมัสตาร์ด 
                                  ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตซอสมัสตาร์ดแสดงตารางที่ 7.3 และภาพที่ 7.7 
 
ตารางท่ี 7.3  ส่วนผสมของซอสมัสตาร์ด 

วัตถุดิบ ปริมาณ หน่วยปริมาณ 

น้ำส้มสายชู                    1/2 ช้อนโต๊ะ 
น้ำมะนาว 1/2 ช้อนชา 

น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ 
เกลือ 1/2 ช้อนชา 

ไข่แดง 2 ฟอง 

ดิจองมัสตาร์ด 1/4 ช้อนชา 

น้ำมันคาโนล่า 1   ช้อนโต๊ะ 

ที่มา: ดัดแปลงจากน่าน (2556) 
 
 
 
 
 

ชั่งส่วนผสมทั้งหมด 
 

 
   ใส่น้ำส้มสายชู                       น้ำมะนาว                    น้ำตาลทราย                        เกลือป่น 
 
 
 
 
 

  ผสมให้เข้ากัน 
 



 

 
 

 
            ใส่ไข่แดง                       ดิจองมัสตาร์ด           ส่วนผสมที่ละลายไว้               น้ำมันคาโนล่า 
 
 

             ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 
 

 
 
 
 

         ซอสมัสตาร์ด 
 

ภาพที่  7.7  ขั้นตอนการผลิตซอสมัสตาร์ด 
 

                           7.3.3.1.4  ส่วนผสมและวิธีการทำซอสคาโนล่า 
                                    ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตซอสคาโนล่าแสดงดังตารางที่ 7.4 และภาพที ่7.8 
 
ตารางท่ี 7.4  ส่วนผสมของซอสคาโนล่า 

วัตถุดิบ ปริมาณ หน่วยปริมาณ 

มายองเนส 1 ถ้วย 

น้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ขาว 1/2     ช้อนชา 

น้ำตาลทราย 1      ช้อนชา 

เกลือ 1/4     ช้อนชา 

ที่มา: ดัดแปลงจากน่าน (2556) 
 
 



 

 
 
 
 
                                                          ชั่งส่วนผสมทั้งหมด 
 
 

 
 
 

                          ใส่น้ำตาลทราย               น้ำส้มสายชู                              เกลือ 
 

       ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 

 
 
 
 

   ซอสคาโนล่า 
 

ภาพที่  7.8  ขั้นตอนการผลิตซอสคาโนล่า 
 

                     นำผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 สูตรมาตรวจสอบดังนี้ 
1. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส   ในด้านสี  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและ

ความชอบรวมแบบ 9 –Point Hedonic Scale  โดยการให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ทดสอบชิม
จำนวน 15 คน วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized  Completely  Block  Design  
:  RCBD)  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

2. การตรวจสอบทางกายภาพ  ได้แก่ความหนืด และค่าสี (L*, a* และ b*) 
3. การตรวจสอบทางเคมี  ได้แก่ปริมาณความเป็นกรดทั้งหมด (ร้อยละ) และปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ำได ้(องศาบริกซ์) 
 
 
 



 

           7.3.3.2  การพัฒนาสูตรซอสเพื่อสุขภาพเปรียบเทียบการเติมและไม่เติมน้ำมัน 
                   นำสูตรการผลิตซอสจากท้องตลาดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากท่ีสุดจากข้อ 7.3.3.1  เป็นสูตร
ควบคุมเปรียบเทียบกับสูตรไม่มีน้ำมัน    จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 สูตรมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
แบบ 9 –Point Hedonic Scale   ให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ทดสอบชิมจำนวน 15 คน นำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป      
 

           7.3.3.3  ศึกษาปริมาณการใช้เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งในการผลิตซอสทุเรียนเทศ 
             นำสูตรการผลิตซอสที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดจากข้อ 7.3.3.2  มาผลิตซอสทุเรียนเทศ    
โดยศึกษาปริมาณเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 4 ระดับคือร้อยละ 10 , 15, 20 และ 25   กรัมต่อสูตรมาผลิต
ซอสทุเรียนเทศโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับข้อ 7.3.3.2    จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 สูตรมาประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในด้านสี  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมแบบ 9 –Point Hedonic Scale   ให้
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ทดสอบชิมจำนวน 15 คน วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ์  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  
 

           7.3.3.4    ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศบรรจุขวดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ 
                       นำซอสทุเรียนเทศสูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากท่ีสุดจากข้อ 7.3.3.3  มาผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อและบรรจุใส่ขวดมาตรวจสอบดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางกายภาพ  ได้แก่ความหนืด และค่าสี (L*, a* และ b*) 
2. การตรวจสอบทางเคมี  ได้แก่ปริมาณความเป็นกรดทั้งหมดและปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ำได้  
3.  

กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คู่มือการใช้  
(ภาพประกอบ) 
 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1   ได้วิธีการเตรียมเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 1 วิธี 
8.1.2   ได้วิธีการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนเทศในบรรจุภัณฑ์พลาสติกในตู้แช่เยือกแข็ง 1 วิธี 
8.1.3   ได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดคือเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง  ซอสทุเรียนเทศสูตรดั้งเดิมและซอส
ทุเรียนเทศสูตรผสมสมุนไพรชนิดต่างๆ (ดอกคำฝอย  ฟักข้าว  บีทรูท  กระเจ๊ยบและอัญชัน 
8.1.4   ได้ผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศสูตรดั้งเดิมบรรจุขวด 1 ผลิตภัณฑ์ 



 

 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1   ได้ทราบคุณภาพของเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งในระหว่างการเก็บรักษาในตู้แช่เยือกแข็ง -20 
องศาเซลเซียสนาน 1 เดือน 
8.2.2   ได้ทราบคุณภาพของซอสทุเรียนเทศสูตรดั้งเดิมและซอสทุเรียนเทศบรรจุขวด 

 

9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 
          กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อทุเรียนเทศสามารถขยายความร่วมมือและพัฒนาร่วมกันกับกลุ่ม
เกษตรผู้เพาะปลูกทุเรียนเทศ   ในเบื้องต้นจากการทำวิจัยได้ร่วมทำงานกับผู้ผลิต 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มแรก   คุณทวี  ศรีเกตุ  เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเทศ  อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  อยู่ในกลุ่ม Yong 
smart farmer ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตเป็นหลักคือชาใบทุเรียนเทศ  
ทุเรียนเทศบรรจุขวด (แบบสเตอริไลส์)   ดังนั้นทางกลุ่มยังคงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากการใช้
ประโยชน์ของเนื้อทุเรียนเทศ 
กลุ่มสอง    คุณวิเชียร   เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเทศ  อ.เบตง  จ.ยะลา  เป็นผู้ส่งออกผลทุเรียนเทศไปยัง
ประเทศมาเลเซียและใกล้เคียง   ขณะนี้มีความต้องการผลิตน้ำทุเรียนเทศบรรจุขวดเพ่ือจำหน่ายในประเทศ
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
            ปัญหาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือดำเนินการทดลอง   ซึ่งต้องดำเนินการ 3 ขั้นตอนคือขอ
อนุญาตดำเนินโครงการ  ขออนุญาตซื้อวัสดุและขออนุญาตยืมเงินเพ่ือเบิกเงินมาดำเนินโครงการโดยทั้ง 3 
ขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน  ทำให้การทำงานในระยะที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน 1 
ไตรมาสเป็นไปด้วยความไม่สะดวก  จึงขอเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว
ให้กระชับและเกิดความคล่องตัวในการทำงานภายใน 1 ไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

                           รายการ          จำนวนเงิน (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน                      - 
2. หมวดค่าใช้สอย                                                                  5,000 
     - ค่าจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงาน  
     - ค่าจ้างวิเคราะห์                          5,000 
3. หมวดค่าวัสดุ                              35,000  

                 3.1 วัสดุงานครัว                         
       -  ทุเรียนเทศ                                   20,000   



 

       -  วัตถุดิบทางการเกษตรชนิดอื่นๆ                                                 6,000  
          3.2 วัสดุอื่นๆ เช่นสารเคมี                                              - 

4. ค่าสาธารณูปโภค                  - 

รวมเป็นเงิน สี่หม่ืนบาทถ้วน              40,000   

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
 ✓ ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................... ....................... 
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1   ✓ โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานสำรวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิง่ที่
ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จำนวนพืชปลูก (จำนวนชนิด จำนวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ดำเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจำนวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินการในปีนั้นๆ 



 

กิจกรรมส่วนที่สอง F3A7  การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ทุเรียนเทศ) สำหรับนักศึกษา 
โดยร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่ 1  การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิค
การนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารในการประกวดแข่งขัน (26 มกราคม 2561)  มีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการเพ่ือเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือการประกวดแข่งขันและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพ่ือการประกวดแข่งขัน   

    
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.1  การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและเทคนิคการ 
                 นำเสนอผลิตภณัฑ์อาหารในการประกวดแข่งขัน 



 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (27 มกราคม 2561)  ด้วยกระแสนิยมการ
รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณภาพ ปรุงประกอบตามหลักการสงวนคุณค่าในยุคปัจจุบัน จึง
ให้นักศึกษาคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  โดยใช้วัตถุดิบพ้ืนบ้านคือ ทุเรียนเทศเป็นวัตถุดิบใน
การทำกิจกรรมในครั้งนี้   โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่กำหนดให้ก่อน
การประกวดแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

     
   
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13.2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
 



 

กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดนิทรรศการและการประกวดแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  (28 
มกราคม 2561)   โดยเป็นการนำองค์ความรู้ในทุกกิจกรรมย่อยที่ 1  2 และ 3 ที่นักศึกษาได้ผ่านการทำ
กิจกรรมเหล่านั้นมาแล้วมาประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพที่นักศึกษาในแต่
ละกลุ่มได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิด กลั่นกรอง และสังเคราะห์ คำนึงถึงความสมดุลทางคุณค่า
ด้านโภชนาการ ความสะอาดและปลอดภัย รสชาติดีมีคุณลักษณะชวนรับประทาน ใช้วัตถุดิบอาหารพ้ืนบ้าน
ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และทำการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และมอบรางวัลต่างๆให้แก่ผู้เข้าประกวดแข่งขันเป็นลำดับสุดท้ายของกิจกรรม    ซึ่งโจทย์ผลิตภัณฑ์คือการทำ
มอกเทลโดยใช้เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งเป็นส่วนประกอบหลัก 

 

  
ภาพที่ 13.3  การจัดนิทรรศการและการประกวดแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

 



 

 



 

        ภาพที่ 13.3 
  การจัดนิทรรศการและการประกวดแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (ต่อ) 
 
ผลการดำเนินงานกิจกรรม F3A7  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งและซอสทุเรียนเทศ
บรรจุขวด 
ผลการดำเนินงานข้อที่ 7.3.1  กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง และ  
ผลการดำเนินงานข้อที่ 7.3.2  คุณภาพทางเคมีและกายภาพของทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งระหว่างการเก็บ
รักษา 
         จากการนำเนื้อทุเรียนเทศมาศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนที่ 65 , 75 และ 85 
องศาเซลเซียส  ที่เวลา 3, 5 และ 8 นาทีเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน   จากนั้น
นำไปเก็บรักษาในตู้แช่เยือกแข็ง -20 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 1 เดือนเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่
ผ่านการให้ความร้อน   โดยทำการการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพได้แก่ การวัดต่าสี  (L*, a* และ b*)   
การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีได้แก่ ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้    ทำการ
ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 0, 2, 4, 6 และ 8   ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 13.1-13.6 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 13.1  ลักษณะเนื้อทุเรียนเทศบรรจุถุงพลาสติกแช่เยือกแข็งที่ -20 องศาเซลเซียสนาน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์
ที ่

อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อน  
65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส 

   0        3       5       8   นาท ี    0     3       5       8   นาท ี   0     3      5      8  นาท ี
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2 
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6 
 
 
    

 
ตารางท่ี 13.2  ค่าสี L* ของเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งที่ -20 องศาเซลเซียสนาน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์

ที ่
ค่าสี L* 

0 65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 85องศาเซลเซียส  
0 3 5 8 3 5 8 3 5 8 

0 74.91 68.99 67.92 68.54 70.8 64.94 72.09 68.36 67.34 65.44 
2 70.41 67.68 67.75 67.71 68.48 68.28 67.88 68.97 68.45 66.12 
4 61.25 65.96 68.05 66.34 68.03 63.79 66.79 67.87 68.03 65.15 
6 67.68 71.08 70.08 70.65 70.82 69.78 70.97 72.07 72.27 68.67 
8 64.79 67.62 67.99 68.12 67.93 67.07 67.98 69.04 66.03 67.38 

 



 

ตารางท่ี 13.3  ค่าสี a* ของเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งท่ี -20 องศาเซลเซียสนาน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์

ที ่
ค่าสี a* 

0 65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส 
0 3 5 8 3 5 8 3 5 8 

0 -0.67 -0.85 -1.14 -1.31 -1.07 -1.09 -1.12 -1.43 -1.34 -1.09 
2 -0.5 -0.8 -1.14 -1.06 -1.33 -1.13 -1.35 -1.27 -1.53 -1.14 
4 -1.59 -1.16 -1.06 -1.44 -1.44 -1.17 -1.30 -1.21 -1.48 -1.12 
6 -0.78 -0.87 -1.29 -1.26 -1.4 -1.25 -1.11 -1.01 -0.83 -1.20 
8 -0.4 -0.76 -1.09 -0.99 -1.31 -1.28 -1.14 -1.24 -1.23 -1.68 

 
ตารางท่ี 13.4  ค่าสี b* ของเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งท่ี -20 องศาเซลเซียสนาน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์

ที ่
ค่าสี b* 

0 65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส 
0 3 5 8 3 5 8 3 5 8 

0 12.48 11.87 11.32 11.69 11.68 10.41 11.19 10.54 9.98 11.95 
2 12.72 11.35 11.55 11.67 10.73 10.55 10.69 11.24 10.49 12.12 
4 13.19 10.25 11.96 11.48 10.87 10.63 10.8 11.62 10.63 12.02 
6 12.80 10.92 10.54 10.61 10.37 9.55 10.18 11.13 11.32 11.08 
8 13.11 11.76 11.94 12.17 11.84 11.01 11.04 12.68 12.3 11.12 

 
ตารางท่ี 13.5 ค่าปริมาณกรดทั้งหมดของเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งท่ี -20 องศาเซลเซียสนาน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์

ที ่
ปริมาณกรดทั้งหมด (ร้อยละ) 

0 65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส 
0 3 5 8 3 5 8 3 5 8 

0 0.98 0.87 0.90 1.99 0.99 0.87 0.90 0.72 0.77 1.19 
2 1.18 0.7 0.8 0.98 0.99 0.95 0.93 1.12 1.32 0.80 
4 0.60 0.78 0.82 0.92 0.98 0.84 0.99 0.96 0.82 1.19 
6 0.93 0.87 0.86 0.90 0.96 0.91 0.90 0.94 0.95 0.99 
8 0.97 0.89 0.95 1.03 1.02 0.88 0.92 0.85 0.89 0.95 

 
 
 



 

ตารางท่ี 13.6  ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งที่ -20 องศาเซลเซียส
นาน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์

ที ่
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (องศาบริกซ์) 

0 65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส 
0 3 5 8 3 5 8 3 5 8 

0 15.5 17.4 18.0 16.6 15.4 17.7 15.7 13.6 15.2 18.9 
2 15.3 16.6 16.5 17.0 16.3 18.0 16.4 15.1 15.2 21.5 
4 15.3 16.2 16.5 16.0 15.6 17.3 15.0 14.8 15.7 19.1 
6 15.5 16.83 17.27 17.33 16.8 17.2 16.5 15.9 16.3 21.7 
8 15.5 17.3 17.8 17.1 17.86 17.8 16.4 16.8 16.6 21.8 

 
ผลการดำเนินงานข้อที่  7.3.3  ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศบรรจุขวดที่ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับ 
          7.3.3.1    ผลการคัดเลือกซอสสูตรพื้นฐานจากท้องตลาด 
                 จากการคัดเลือกซอสสูตรพ้ืนฐานในท้องตลาดจำนวน  4  สูตร เพ่ือให้ผู้ทดสอบชิมคัดเลือกซอส
สูตรพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดปรับนำไปพัฒนาสูตรซอสทุเรียนเทศที่มีส่วนผสมสำคัญของเนื้อ
ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง    โดยซอสสูตรพ้ืนฐาน  1-4  การทดลองมีดังนี้สูตรที่ 1 ซอสทาทาร์  สูตรที่ 2 ซอส
มะนาว   สูตรที่ 3 ซอสมัสตาร์ด และสูตรที่ 4 ซอสคาโนล่า     เมื่อนำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตจนได้ซอสทั้ง 4 
สูตรดังภาพที่ 13.4    จึงนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้ง 4  การทดลองมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดังภาพที่ 
13.5  ในความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม   โดยให้คะแนนความชอบแบบ 9 - 
Point Hedonic Scale  มีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ทดสอบชิมจำนวน 15 คน  วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้ วยวิธี  Duncan’s new multiple range test ที่ ระดับความเชื่ อมั่ น  95 
เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลองจำนวน  2  ซ้ำ   



 

 

ภาพที่ 13.4   ซอสสูตรพื้นฐาน 4 สูตร 

             

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.5  การจัดวางตัวอย่างซอสสูตรพื้นฐานสำหรับการทดสอบความชอบของผู้บริโภค 

                  ผลการทดสอบด้านประสาทสัมผัสต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคแสดงดังตารางที่ 13.7 
พบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตรพ้ืนฐานสูตรที่ 4 มากที่สุดในทุกด้านคือสี  กลิ่น  รสชาติ  เนื้อสัมผัสและ
ความชอบรวมที่คะแนน 7.53, 7.67, 8.40, 8.53 และ 8.80  ตามลำดับ     ซอสพ้ืนฐานสูตรที่ 2 และ 3  
ได้รับการยอมรับด้านต่างๆ รองลงมาจากสูตรที่ 4  ในทุกด้าน   ส่วนซอสสูตรที่ 1 ผู้ทดสอบให้การยอมรับน้อย
ที่สุดเนื่องจากซอสมีเนื้อสัมผัสที่เหลวและมีกลิ่นอ่อนเกินไป     ดังนั้นจึงทำการเลือกซอสสูตรพ้ืนฐานสูตรที่ 4 
ไปศึกษาในขั้นตอนต่อไปเนื่องจากซอสที่ได้มีสีเหลืองนวล  กลิ่นหอม  รสชาติกลมกล่อมและความหนืดเหมาะ
กับการรับประทานกับอาหารประเภททอด   

 

 



 

ตารางท่ี 13.7  ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสซอสสูตรพื้นฐานจากท้องตลาดจำนวน 4 สูตร  
คุณลักษณะ สูตรที่ 

1 2 3 4 
สี 6.60 ±  1.80b 7.53 ± 0.74a 7.67 ±  0.72a 7.53 ± 0.74a 
กลิ่น 6.47 ± 1.64b 7.20 ± 1.08ab 7.00 ± 1.30ab 7.67 ± 1.45a 
รสชาติ   5.87  ±  1.19c 7.47 ± 0.83b 7.87 ±  0.99ab 8.40 ± 0.83a 
เนื้อสัมผัส 6.60 ± 0.99c 7.33 ± 0.72b 7.67 ± 0.72b 8.53 ± 0.64a 
ความชอบรวม 6.13 ± 1.88c 7.27 ±  0.96b 7.80 ±  0.68b 8.80 ± 0.41a 
หมายเหตุ : a และ b ตัวเลขที่มีอักษรกำกับต่างกันตาม แนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
             (p≤0.05)  
 

                  ผลจากการตรวจสอบทางกายภาพและทางเคมีของซอสสูตรพื้นฐานจากท้องตลาดทั้ง 4 สูตรดัง
ตารางที่ 13.8  จากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพจะเห็นได้ว่าจากค่าเฉลี่ยของ ความหนืด ค่า
สี ปริมาณความเป็นกรดทั้งหมดและ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ซึ่งการวัดค่าความหนืดของซอสสูตร
พ้ืนฐานทั้ง 4 สูตร หัววัดที่ใช้ในการวัดความหนืด สูตรที่ 1 ได้ใช้หัววัดเบอร์ 62 สูตรที่   2-4 หัววัดเบอร์ 63 
พบว่าซอสที่มีค่าความหนืดมากที่สุดคือซอสมะนาว รองลงมาคือ ซอสคาโนล่า  ซอสมัสตาร์ดและซอสทาทาร์
โดย ที่มีค่าความหนืดดังนี้ 1320   1915  873 และ 626 cPs.   ส่วนค่าสีของซอส 4 ชนิด จะเห็นได้ว่าซอสทา
ทาร์และซอสมะนาวมีสีขาวสว่างมากที่สุดโดยมีค่า L* อยู่ที่  73.70 และ 70.11   ซอสคาโนล่ามีสีขาวหม่น
เล็กน้อยมีค่า L* เป็น 68.63   ซอสมัสตาร์ดมีสีม่วงน้ำตาลอ่อนๆ ค่าความสว่างของสีน้อยกว่าคือ 68.11 และ
เห็นได้ชัดที่ค่าสีแดง  a* ของซอสมัสตาร์ด เป็น 16.60 เช่นเดียวกับค่า b* มากที่สุดเป็น 50.98   ส่วนร้อยละ
ปริมาณความเป็นกรดทั้งหมดพบมากที่สุดคือซอสมะนาว    รองลงมาคือซอสมัสตาร์ด ซอสทาทาร์ และซอส
ค่าโนล่าที่ร้อยละ 1.123, 1.074, 1.066 และ 1.036 ตามลำดับ   ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้พบมากที่สุด
ในซอสคาโนล่า   รองลงมาคือซอสมัสตาร์ด ซอสทาทาร์ และซอสมะนาว ที่  60.70  59.13  56.10 และ  
49.56  องศาบริกซ ์ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 13.8  ผลการตรวจสอบทางกายภาพและทางเคมีของซอสสูตรพื้นฐานจากท้องตลาดจำนวน 4 สูตร 
สูตรที่ ความหนืด 

(cPs.) 
ค่าสี ปริมาณความเป็นกรด

ทั้งหมด (ร้อยละ) 
ปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ำได้ 
(องศาบริกซ)์ 

L* a* b* 

1 626.00 73.70 10.75 39.41 1.066 56.10 

2 1915.33 70.11 15.82 45.83 1.123 49.56 

3 873.00 68.11 16.60 50.98 1.074 59.13 

4 1320.66 68.63 16.29 49.29 1.036 60.70 



 

         ผลการดำเนินงานข้อ 7.3.3.2   การพัฒนาสูตรซอสเพื่อสุขภาพ 
                   นำสูตรการผลิตซอสจากท้องตลาดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากท่ีสุดจากข้อ 7.3.3.1  เป็นสูตร
ควบคุมเปรียบเทียบกับสูตรปรับปรุงไม่เติมน้ำมัน    จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 สูตรมาประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสแบบ Duo Test   ให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ทดสอบชิมจำนวน 15 คน นำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตรที่ไม่มีน้ำมัน
มากกว่าสูตรควบคุม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      สูตรควบคุมเติมน้ำมันพืช     สูตรไม่เติมน้ำมันพืช 
  

ภาพที่ 13.6   ลักษณะซอสทุเรียนเทศเติมและไม่เติมน้ำมันพืช 

ตารางท่ี 13.9  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสซอสทุเรียนเทศเติมและไม่เติมน้ำมัน 
คุณลักษณะ ตัวอย่างซอส 

สูตรควบคุมเติมน้ำมันพืช สูตรไม่เติมน้ำมันพืช 
ลักษณะปรากฏ 9.00 ± 0.00ns 9.00  ± 0.00ns 
สี 9.00 ± 0.00ns 9.00 ± 0.00ns 
กลิ่น 8.86 ± 0.51ns 9.00 ± 0.00ns 

รสชาติ   6.80 ± 0.56b 8.66 ± 0.61a 
เนื้อสัมผัส 6.66 ± 0.61b 8.60 ± 0.50a 
ความชอบรวม 6.40 ± 0.50b 8.86 ± 0.35a 
หมายเหตุ : a และ b ตัวเลขที่มีอักษรกำกับต่างกันตามแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p≤0.05)  
         
 
 



 

          ผลการดำเนินงานข้อ 7.3.3.3   ผลของปริมาณการใช้เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งในการผลิตซอส
ทุเรียนเทศต่อการยอมรับของผู้บริโภค 
        จากการคัดเลือกสูตรการผลิตซอสจากท้องตลาดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดคือสูตรที่ 
ไม่เติมน้ำมันพืชจากผลการดำเนินงานข้อ 7.3.3.2 (ควบคุมปริมาณเนื้อทุเรียนเทศ 10 กรัม) มาผลิตซอส
ทุเรียนเทศ   โดยศึกษาปริมาณเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง (ที่ไม่ผ่านความร้อน) 4 ระดับคือร้อยละ 5   10 15 
และ 20   เมื่อนำผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศทั้ง 4 สูตรเปรียบเทียบกับสูตรควบคุมที่ไม่ใส่เนื้อทุเรียนเทศดังภาพ
ที่ 13.7 มาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและ
ความชอบรวมแบบ 9 –Point Hedonic Scale  โดยการให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ทดสอบชิม
จำนวน 15 คน วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป    ซึ่งผลการทดสอบด้านประสาทสัมผัสต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคแสดงดัง
ตารางที่ 13.10 พบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตรที่ 2 ใช้เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 10 กรัมต่อสูตรมากท่ีสุด
ในทุกด้านคือ ลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น  รสชาติ  เนื้อสัมผัสและความชอบรวมที่ คะแนน 8.73,  8.60,  8.66, 
8.53, 8.60 และ8.80  ตามลำดับ   ซอสทุเรียนเทศสูตรที่ 2 และ 3 ที่ ได้รับการยอมรับรองลงมาจากสูตรที่ 1 
ในทุกด้าน   ส่วนซอสสูตรที่ 4 ผู้ทดสอบให้การยอมรับน้อยที่สุดเนื่องจากซอสมีเนื้อสัมผัสที่มีความเข้มข้นมาก
เกินไป   ดังนั้นจึงทำการเลือกซอสทุเรียนเทศท่ีเติมเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข้ง 10 กรัมต่อสูตรเพ่ือไปศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากซอสที่ได้มีสีเหลืองนวล  กลิ่นหอม  รสชาติกลมกล่อมและความหนืดเหมาะกับการ
รับประทานกับอาหารประเภททอด   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13.7   ซอสทุเรียนเทศเม่ือใช้ปริมาณเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งต่างกัน 

5 กรัม 10 กรัม 15 กรัม 20 กรัม 



 

ตารางท่ี 13.10   ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสเมื่อใช้ปริมาณเนื้อทุเรียนเทศต่างกัน 
คุณลักษณะ ปริมาณเนื้อทุเรียนเทศ (กรัมต่อสูตร) 

5 10 15 20 
ลักษณะปรากฏ 7.73 ± 0.73b 8.73 ± 0.59a 7.33 ± 1.17b 7.60 ± 0.83b 
สี 7.33 ± 0.90b 8.60 ± 0.63a 7.33 ± 0.82b 7.13 ± 1.06b 
กลิ่น 7.00 ± 1.07b 8.66 ± 0.62a 7.27 ± 0.88b 7.47 ± 0.83b 
รสชาติ   6.80 ± 0.77b 8.53 ± 0.64a 7.27 ± 0.70b 7.26 ± 0.96b 
เนื้อสัมผัส 6.40 ± 0.91c 8.60 ± 0.63a 7.53 ± 0.83b 7.33 ± 0.49b 
ความชอบรวม 6.73 ± 0.70c 8.80 ± 0.56a 7.66 ± 0.72b 7.06 ± 0.70c 
หมายเหตุ : a และ b ตัวเลขที่มีอักษรกำกับต่างกันตามแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p≤0.05)  
 
                ผลจากการตรวจสอบทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อทุเรียนเทศทั้งสองส่วนแสดงดังตารางที่ 
13.11  จะเห็นได้ว่าค่าความหนืด  ค่าสี  ปริมาณความเป็นกรดทั้งหมดและ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้  
โดยการวัดความหนืดของซอสทุเรียนเทศ  4 สูตร หัววัดที่ใช้ในการวัดความหนืด สูตรที่ 1-4 ได้ใช้หัววัดเบอร์ 
63 พบว่าซอสทุเรียนเทศทีมีปริมาณเนื้อทุเรียนเทศ 20 กรัมมีความหนืดมากที่สุด รองลงมา คือ 15 ,  10 และ 
5 กรัม มีค่าความหนืดตามระดับ   22800, 7025, 2472 และ 1380  cPs. ตามลำดับ    ส่วนค่าสีทั้งซอส 4 
ชนิดจะเห็นได้ว่าซอสทุเรียนเทศที่ใช้ปริมาณเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง  10 กรัมต่อสูตรและซอสทุเรียนเทศที่
มีปริมาณเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 20 กรัมต่อสูตรมีสีขาวสว่างมากที่สุด ค่า L* อยู่ที่  70.81  และ 69.93
ซอสทุเรียนเทศท่ีมีปริมาณทุเรียนเทศ 10 กรัม ที่มีสีขาวหม่นเล็กน้อย ค่า L* เป็น 66.71 ส่วนซอสทุเรียนเทศ
ที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 15 กรัม มีสีม่วงน้ำตาลอ่อนๆ   ค่าความสว่างของสีน้อยกว่าอยู่ที่ 64.86    และเห็นได้
ชัดที่ค่าสีแดง  a* ของทุเรียนเทศท่ีมีปริมาณทุเรียนเทศ 10 กรัม อยู่ที่ 66.71  เช่นเดียวกับค่า b* มากท่ีสุดอยู่
ที่ 47.41   ส่วนร้อยละปริมาณความเป็นกรดทั้งหมดพบมากที่สุดคือซอสทุเรียนเทศที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 5 
กรัม   รองลงมาซอสทุเรียนเทศที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 10 กรัม   ซอสทุเรียนเทศที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 15  
กรัม และซอสทุเรียนเทศท่ีมีปริมาณทุเรียนเทศ 20  กรัม  ที่ร้อยละ 1.18 , 1.17 ,1.15  และ 1.14  ตามลำดับ    
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้พบมากที่สุดในซอสทุเรียนเทศที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 5   กรัม    รองลงมาคือ
ซอสทุเรียนเทศที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 10 กรัม   ซอสทุเรียนเทศที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 15   กรัม และซอส
ทุเรียนเทศที่มีปริมาณทุเรียนเทศ 20  กรัม ที่ร้อยละ 42.96, 37.96, 35.13 และ 34.46  ตามลำดับ 
 
 
 



 

ตารางท่ี 13.11  ผลการตรวจสอบทางกายภาพและทางเคมีของปริมาณเนื้อทุเรียนเทศต่างกันต่อคุณภาพของ
ซอสเนื้อทุเรียนเทศจำนวน 4 สูตร 
ปริมาณเนื้อ
ทุเรียนเทศ 

(กรัม) 

ความหนืด 
(cPs.) 

ค่าสี ปริมาณความเป็นกรด
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน้ำได้  
(องศาบริกซ์) 

L* a* b* 

5 1380 70.81 11.76 43.38 1.18 42.96 

10 2472 66.71 15.87 47.41 1.17 37.96 

15 7025 64.86 16.54 37.13 1.15 35.13 

20 22800 69.93 11.65 37.11 1.14 34.46 

 
       ผลการดำเนินงานข้อ 7.3.3.3  ผลิตภัณฑ์เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งและซอสทุเรียนเทศบรรจุขวด
แก้วสูตรดั้งเดิม 
          7.3.3.3.1  ผลิตภัณฑ์เนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง 

        การเตรียมเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งเตรียมได้โดยการคัดเลือกทุเรียนเทศที่สุกในระดับที่
เหมาะสมซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยการกดลงไปเบาๆ ที่ผิวของทุเรียนเทศ   หากสามารถกดลงไปเบาๆ แล้วผิว
มีความนุ่มจึงนำมาผลิตทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง    ภาพที่ 13.8 จะเห็นลักษณะสีของเนื้อทุเรียนเทศที่สภาวะ
การไม่ผ่านและผ่านการให้ความร้อนที่ 0 , 65, 75 และ 85 องศาเซลเซียส ที่เวลา 3 , 5 และ 8 นาที โดย
เปรียบเทียบสีของเนื้อทุเรียนเทศหลังการทดลอง 0 สัปดาห์และเมื่อเก็บไว้นาน 6 สัปดาห์พบว่าการใช้อุณหภูมิ
ที่ 85 องศาเซลเซียสที่ 8 นาที สีของเนื้อทุเรียนเทศจะมีสีขาวหม่นเห็นได้ชัดเมื่อมองด้วยสายตาซึ่งสอดคล้อง
กับการวัดค่าคุณภาพด้านสีตารางที่ 13.2-13.4  ส่วนที่สภาวะการทดลองอ่ืนๆ มีสีใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้เนื่องจาก
ในเนื้อทุเรียนเทศมีน้ำตาลสูงดังนี้นเมื่อเนื้อทุเรียนเทศได้รับความร้อนจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาช่วงต้นๆ ของคารา
เมลไรเซชัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 13.8   ลักษณะปรากฏของเนื้อทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งที่สภาวะการทดลอง 

6 สปัดาห ์

0 สปัดาห ์

65  
0          3           5       8    

75  
0          3           5       8    

85  
0          3           5       8    นาที 

oซ 



 

7.3.3.3.2  ซอสทุเรียนเทศผสมสมุนไพร 
         นำซอสทุเรียนเทศสูตรที่ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุดคือการเติมปริมาณเนื้อ

ทุเรียนเทศ 10 กรัมต่อสูตรมาผสมกับน้ำสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรที่รับประทานได้ได้แก่ ดอกคำฝอย  ฟักข้าว 
บีท  ดอกกระเจี๊ยบ และอัญชันในซอสทุเรียนเทศ   การผสมสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ช่วยเพ่ิมสีสัน  ความ
หลากหลายและประโยชน์ต่อสุขภาพ  ซอสผสมสมุนไพรที่ได้แสดงดังภาพที่ 13.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ดอกคำฝอย          ฟักข้าว               บีทรูท            กระเจี๊ยบ             อัญชัน  
 

ภาพที่ 13.9  ลักษณะซอสเนื้อทุเรียนเทศผสมสมุนไพร 
 
7.3.3.3.3  ผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศบรรจุขวดแก้ว 

                    เลือกสูตรซอสทุเรียนเทศที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้อ 7.3.3  นำมาบรรจุในขวดแก้ว 2 
รูปแบบคือขวดแก้วทรงสูงและขวดแก้วทรงสี่เหลี่ยม    โดยมีขั้นตอนการผลิตซอสทุเรียนเทศบรรจุขวดแก้วดัง
แสดงตามภาพที่ 13.10 
 
การตรวจสอบขวดแก้วและฝาขวดก่อนการผลิต  การเลือกขวดแก้วที่เหมาะสมเพ่ือการบรรจุอาหาร  ควร

เลือกใช้แก้วที่ทนต่อความร้อน  ไม่มีรอยแตกร้าวและเกลียวบริเวณปากขวดสามารถปิดฝาเกลียวได้สนิท   
ทั้งนี้สามารถใช้ฝาปิดชนิดเป็นเกลียวที่มีแผ่นรองฝาเรียบแบบช่วยป้องกันการรั่วได้เป็นอย่างดี 

 

 
 
 
 



 

 
การล้างขวดแก้วและฝาขวดด้วยน้ำให้สะอาดจนทั่วปราศจากสิ่งสกปรกและปนเปื้อน 

 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมขวดแก้วและฝาขวด   วางขวดแก้วและฝาในลักษณะที่ตั้งตรงลงในหม้อก้นลึก  
เทน้ำลงในหม้อจนน้ำท่วมขวดแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

การฆ่าเชื้อขวดแก้วและฝาขวด ให้ความร้อนขวดแก้วและฝาขวดในน้ำเดือดจัดนาน 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 

แยกขวดแก้วและฝาขวดโดยใช้คีมคีบขวดแก้วและฝาขวดขึ้นจากหม้อต้ม   
วางบนกระดาษเช็ดมือเพ่ือป้องกันขวดและฝาขวดสัมผัสกับสิ่งสกปรก 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

การบรรจุขณะร้อน  นำซอสทุเรียนเทศบรรจุใส่ในขวดขณะร้อน 
ให้เหลือช่องว่างจากฝาและตัวขวดประมาณ 0.5 เซนติเมตร เช็ดรอบขวดแก้วและฝาให้สะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              นำฝามาปิดขวดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเกือบสนิท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การต้มฆ่าเชื้อ  ใช้ที่หนีบขวดหรือสวมถุงมือทนความร้อนนำขวดแก้วบรรจุซอสทุเรียนเทศท่ีปิดฝาเกือบสนิทใส่
ในตะกร้าสแตนเลสและวางในหม้อต้มก้นลึกเพ่ือป้องกันไม่ให้ขวดแก้วสัมผัสก้นหม้อและช่วยให้อาหารใน 

ขวดแก้วได้รับความร้อนทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทน้ำให้ท่วมขวดและต้มเดือดนาน 15 นาที  จากนั้นจึงใช้ที่หนีบหนีบขวดซอสออกจากหม้อต้มและวางขวด
ซอสในลักษณะคว่ำลงบนกระดาษเช็ดมือ วางทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนนำไปเก็บรักษาท้ังนี้ควรให้ขวด

แก้วเย็นตัวลงจึงจะนำไปเก็บรักษา 
 
 

            ผลิตภัณฑ์ซอสทุเรียนเทศบรรจุขวดที่ผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13.10  ขั้นตอนการผลิตซอสทุเรียนเทศในขวดแก้ว 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13.11  ลักษณะปรากฏของซอสทุเรียนเทศสูตรดั้งเดิมก่อนและหลังบรรจุขวดแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13.12  ตัวอย่างอาหารรูปแบบต่างๆ เสิร์ฟพร้อมซอสทุเรียนเทศ 

ก่อนบรรจุขวด หลังบรรจุขวด 



 

           ✓ บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ)  มีแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนหลังเสร็จสิ้น
โครงการเนื่องจากการดำเนินโครงการมีระยะเวลาจำกัด 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 

ภาคผนวก ก 
การวิเคราะห์ทางเคมี 

ก-1  การวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด 

 1.สารเคมี 
 1.1  การละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล   ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ ประมาณ 4 
กรัมละลายในน้ำกลั่น   แล้วปรับปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่น 
 1.2 สารละลายฟีนอฟธาลีน    ชั่งฟีนอฟธาลีนจำนวน 1 กรัม ละลายในแอลกอฮอล์ ปริมาตร 70
มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร   แล้วปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่น 
             วีธีการ 
 1 . นำโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลตใส่ในกระจกนาฬิกา   นำไปอบในตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส นาน 1-2 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้น 
 2.  ชั่งน้ำหนักให้ได้แน่นอน 0.8 กรัม  (สำหรับหาความเข้นข้น 0.1 นอร์มอล ) ใส่ลงในขวดรูปชมพู่  
ขนาด 250  มิลลิลิตร 
    3. เติมน้ำกลั่นที่ปราศจากคาร์บอเนตปริมาตร 25 มิลลิลิตร  
 4. นำไปไตเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ข้างต้น  โดยใช้ฟีนอฟธาลีนเป็น อินดิเคเตอร์ 
 5. คำนวณหาความเข้มข้นมาตรฐานของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
                 ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( นอร์มอล ) 
                   

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi2msfb7rnZAhXCH5QKHbnYA3QQBQgjKAA


 

                            เมื่อ     w     =    น้ำหนักของโพเทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลต (กรัม) 

                                      V     =    ปริมาณของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการไตเตรต 
(มิลลิลิตร)  
                                     สมมูลของโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลต = 204.216 
   การหาปริมาณกรดทั้งหมด 
 1 . ปิเปตตัวอย่าง 10   กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250  มิลลิลิตร 
 2 . หยดฟีนนอฟทาลีนร้อยละ 1 ลงไป 3 หยด 
 3 . ไตเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 นอร์มอล   จนกระทั่งกลายเป็นสีชมพูอ่อน

ถาวร (ณ จุดยุติ) 
 4 . คำนวณปริมาณปริมาตรกรดทั้งหมดในรปูของกรดแลคติก 

          ปริมาณกรดทั้งหมด (ร้อยละ) 

 
เมื่อ            N                       =       ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
                  V  (NaOH)          =       ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการไตเตรต 
                  V  (sample)        =        ปริมาตรของตัวอย่างที่ใช้ (มิลลิลิตร) 
                 น้ำหนักกรัมสมมูลของกรดแลคติก  = 90 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

การวิเคราะห์ทางกายภาพ 
ข-1   การวิเคราะห์ค่าส 

 

                                     ภาพผนวก ข 16.1 เครื่องวัดค่าสี ยี่ห้อ Hunter lab 

  1.อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 เครื่องวัดค่าสี ยี่ห้อ Hunter lab รุ่น Ultra Scan VIS ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.วิธีการทดลอง 
  2.1 เปิดเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์ และกดปุ่มเปิดเครื่องวัดค่าสี 
  2.2 เข้าโปรแกรมวัดค่าสี ทำการสอบเทียบเครื่องโดยใช้แผ่นสีขาวและแผ่นสีดำ 
  2.3 นำชิ้นตัวอย่างไปวางแนบชิดกับตัวเครื่องตรงช่องวัดค่าสี 
                     2.4      กดปุ่ม Read Sample เครื่องจะวิเคราะห์อ่านค่าสีโดยอัตโนมัติ 
  2.5 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
  2.6 กดปุ่มปิดเครื่องวัดค่าสี ON/OFF 
หมายเหตุ 
L = ค่าตั้งแต่ 50-100 คือสีขาวหรือค่าความสว่างหรือความใส ยิ่งค่าสูงยิ่งมีความใสมาก 
ค่าตั้งแต่ 50-0 คือสีดำหรือค่าความทึบหรือความเข้ม ยิ่งค่าต่ำใกล้เลข0 มากยิ่งมีความเข้มหรือทึบแสงมาก 
a = ถ้าค่าเป็นจำนวนเต็มบวก เช่น 1,2,3,4 คือสีแดง ตัวเลขยิ่งมาก ค่าสีแดงก็จะมากขึ้น 
ถ้าค่าติดลบ เช่น -1,-2,-3 คือ สีเขียว ตัวเลขยิ่งติดลบมาก ค่าสีเขียวก็จะมากขึ้น 
b = ถ้าค่าเป็นจำนวนเต็มบวก เช่น 1,2,3,4 คือสีเหลือง ตัวเลขยิ่งมาก ค่าสีเหลืองก็จะมากข้ึน 
ถ้าค่าติดลบ เช่น -1,-2,-3 คือ สีน้ำเงิน ตัวเลขยิ่งติดลบมาก ค่าสีน้ำเงินก็จะมากข้ึน 
 

 



 

ข-2   การวิเคราะห์ความหนืด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก ข 16.2  เครื่องวัดความหนืด ยี่ห้อ Brookfield รุ่น DV- III ULTRA 
 
 1.อุปกรณ์และเครื่องมือ 

  1.1 เครื่องวัดความหนืด ยี่ห้อ Brookfield รุ่น DV- III ULTRA 
                   2.วิธีการทดลอง 

 2.1   ตรียมสารละลายที่ต้องการวัด ปริมาณ 2 มิลลิลิตร  เทสารละลายลงในกระเปาะของ
อุปกรณ์ตำแหน่ง A 

  2.2  นำจุกยางครอบไว้ที่ตำแหน่ง   B   ดูสารละลายให้เคลื่อนที่ข้ึนไปอยู่เหนือระดับตำแหน่ง 
C 

   2.3  จับเวลาการไหลของสารละลายเริ่มจับเวลา t  = 0 และ t = t ใดๆ เมื่อสารละลาย
เคลื่อนจาก Cถึง D 

       2.4   นำเวลาที่บันทึกได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือนำไปแทนค่าในสมการความหนืดของ สาร 
  
  

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 
ชื่อผู้ทดสอบ…………………………………………………………………………………………………… วันที…่………………………. 
ชื่อตัวอย่าง : ซอสทุเรียนเทศ 
 
คำแนะนำ: กรุณาชิมตัวอย่างจากซ้ายไปขวา พิจารณาคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ และ
ให้คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอย่างตามระดับคะแนนที่ท่านคิดว่าเหมาะสม แล้วทำการบันทึกผล 
ในระหว่างการชิมให้ดื่มน้ำตามเพ่ือทำการชิมตัวอย่างต่อไป 

1  =ไม่ชอบมากท่ีสุด  2  =ไม่ชอบมาก   3 =ไม่ชอบปานกลาง   4  =ไม่ชอบเล็กน้อย 
   5  =เฉยๆ   6  =ชอบเล็กน้อย  7  =ชอบปานกลาง  8 = ชอบมาก   9 = ชอบมากที่สุด 

  

คุณลักษณะ 
รหัสตัวอย่าง 

    
ลักษณะปรากฏ     

สี     

กลิ่น     

รสชาติ     

เนื้อสัมผัส     

ความชอบรวม     

คำแนะนำ 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................  

 (หัวหน้าโครงการ) 

                       (นางเสาวณีย์  ชัยเพชร)

เพชร).................................................) 
          วันที่ ........./............./........... 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ โครงการการพฒันาผลติภัณฑ์จากทุเรียนเทศ (ด้านสัตวแพทย์ศาสตร์) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  น.สพ.สิริศกัด์ิ ชีชา้ง 
3. ลกัษณะโครงการ ตรงตามกจิกรรมของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมท่ี  F2  กรอบการใชป้ระโยชน์ A4  กิจกรรมอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 
 รหสัโครงการ F2A4  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 4.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภณัฑท์ุเรียนเทศส าหรับใชใ้นการป้องกนัหนอนในแผลสัตว์ 
 4.3 เพื่อพฒันาผลิตภณัฑท์ุเรียนเทศส าหรับใชใ้นการป้องกนัและก าจดัหนอนในแผลสัตว์ 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 
6. แผนงาน/กจิกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             
             

 
 
 



7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1 การเตรียมสมุนไพรบดหยาบ 
7.2 การน าสมุนไพรไปทดลองกบัหนอนแมลงวนั 
7.3 การสรุปผลการทดลอง 
7.4 การพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพร 
กรณีท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คู่มือการใช ้

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ไดผ้ลิตภณัฑผ์งใบทุเรียนเทศส าหรับป้องกนัหรือก าจดัหนอนในแผลสัตว์ 
 8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

รู้ประสิทธิภาพของใบทุเรียนเทศบดหยาบในการป้องกนัหนอนในแผลสัตว์ 

9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพฒันาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอยีดอย่าง

ชัดเจน เช่น พื้นท่ี/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

 การจากการทบทวนเอกสารวิชาการเก่ียวกบัการใช่สารสกดัจากใบทุเรียนเทศพบวา่สามารถควบคุม
หนอนแมลงได ้แต่เม่ือโครงการน้ีไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นรูปแบบผงหยาบและมีการทดลองน าไปใชก้บั
หนอนท่ีเจริญเติบโตไดใ้นแผลสัตว ์ผลการศึกษาพบวา่ผงสมุนไพรใบทุเรียนเทศบดไม่สามารถยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของหนอนได ้สรุปผลการศึกษาวา่ไม่สามารถใชใ้บทุเรียนบดเป็นผงเพียงอยา่งเดียวเพื่อใช้
ควบคุมหนอนในแผลสัตวไ์ด ้การพฒันาในปีถดัไปจะใชเ้ป็นสารสกดัหรือการพฒันาเป็นต ารับยาร่วมกบั
สมุนไพรชนิดอ่ืน 

10. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 - 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอยีด) 
 11.1 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 
 11.2 ค่าพืชสมุนไพรและผลิตภณัฑส์มุนไพร 
 11.3 ส่ือเผยแพร่ 
  รวม 40,000 บาท 



12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผน่ดิน) 
 ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านกังบประมาณเพื่อการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจยั เช่น ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) /  
      ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) เป็นตน้ 
  งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
  ไม่มีการใชง้บประมาณใดๆ 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1 โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเน่ือง จาก (โครงการ .......................................................................................) 
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการน้ีท าอะไร อยา่งไร ไดอ้ะไรบา้ง และสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย/
วตัถุประสงคห์รือไม่ โดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  13.2.1 งานปกปักฯ→ ระบุขนาดพื้นท่ี กิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ ผลท่ีไดรั้บ 
  13.2.2 งานส ารวจฯ→ ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพื้นท่ี จ านวนคร้ังท่ีส ารวจ จ านวนส่ิงท่ี
ตรวจพบ 
  13.2.3 งานปลูกรักษาฯ→ จ านวนพืชปลูก (จ านวนชนิด จ านวนตน้พนัธุกรรม) พื้นท่ีใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมท่ีด าเนินการต่างๆ เป็นตน้ 
  13.2.4 โครงการวิจัย→ ควรสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบของบทคดัย่อ 
 การศึกษาประสิทธิผลของผงใบทุเรียนเทศในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวนัท่ีจะ
เจริญเติบโตไดใ้นแผลสัตว ์เปรียบเทียบ แบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่มทดลอง คือกลุ่มผงใบทุเรียนเทศ กลุ่ม
สารเคมี และกลุ่มเปรียบเทียบท่ีไม่ใช่สารเคมี แต่ละกลุ่มทดลองใชช้ิ้นเน้ือจ านวน 10 ช้ินซ่ึงใส่ไวใ้นถว้ยๆ 
ละช้ินและมีไข่หนอนแมลงวนั  โรยผงใบทุเรียนเทศในวนัท่ี 1 และ 2 เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของหนอน
แมลงวนัทุกวนัเป็นระยะเวลา 5 วนั ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มท่ีใชส้ารเคมีหนอนแมลงวนัไม่มีการเจริญเติบโต 
ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมและกลุม่ท่ีโรยผงใบทุเรียนเทศหนอนแมลงวนัยงัสามารถเจริญเติบโตไดป้กติ การใช้
สมุนไพรใบทุเรียนเทศในลกัษณะเป็นผงยงัไม่สามารถยบัย ั้งหนอนแมลงวนัในแผลสัตวไ์ดใ้นวนัท่ี 1 - 4 
หลงัการทดลอง  ควรศึกษาพฒันาเป็นต ารับยาผสมหรือศึกษาการใชใ้นลกัษณะสารสกดัต่อไป 
  13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล→ สามารถระบุจ านวนขอ้มูลท่ีมีในฐานขอ้มูลนั้นๆ 
  13.2.6 การจัดกจิกรรม/ฝึกอบรม→ รายละเอียดของการจดักิจกรรมท่ีไหน เม่ือไหร่ มี
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เน้ือหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลท่ีไดรั้บ 



  13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ→ ระบุส่ิงท่ีไดด้ าเนินการในปีนั้นๆ 
 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ ผลการศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีวาง
ไว ้
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ใหชุ้มชน (ระบุ) .................................................................................. 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกยีรติคุณ 
 - 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 

 
 

 
 











รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ โครงการการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรมะขามป้อม 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นายพรประเสริฐ  ทิพย์เสวต 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่....1.......  .....กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร.............................................. 
 รหัสโครงการ .........F2A5............................   
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  
 4.2 เพื่อศึกษาความรู้ด้านพืชสมุนไพรมะขามป้อมในชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.3 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านสมุนไพรมะขามป้อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ่)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 



7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ 
7.2 ศึกษาจัดเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลและสำรวจแหล่งพ้ืนที่เพาะปลูกของมะขามป้อมในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
7.3 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศของพืชสมุนไพรมะขามป้อม 
7.4 พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสมุนไพรมะขามป้อมในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  7.5 นำระบบไปใช้จริงพร้อมกับทำการสาธิตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ได้รับข้อมูลการสำรวจจำนวนและพ้ืนที่การปลูกมะขามป้อมเพ่ือมาบันทึกลงในฐานข้อมูล 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 เป็นอกีช่องทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจและบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นหาข้อมูลของมะขามป้อม 
 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 

9.1  ส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรและการดูแลรักษาสุขภาพ มีการศึกษาและเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต  เป็นการยกย่องเชิดชูและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

9.2  เป็นแนวทางในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที ่สำหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช

สมุนไพรเพือ่อนุรักษ์มะขามป้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

จำนวนของการเพาะปลูกมะขามป้อมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อศึกษาข้อมูลตำแหน่งการปลูกแล้ว
มีอยู่บางพ้ืนที่เท่านั้น  และชาวบ้านในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีการบำรุงรักษา  หรือการขยายพันธุ์เพิ่มเติมทั้งนี้
อาจจะทำให้จำนวนของมะขามป้อมอาจจะมีจำนวนลดลง   
 
 
 
 
 
 
 



11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
  
 
 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

-  ค่าตอบแทนป้อนข้อมูลพืชสมุนไพรลงในฐานข้อมูล   

  

2. ค่าใช้สอย 

-  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร        

-  ค่าเหมาจ่ายทำคู่มือและรายงานฉบับสมบูรณ์    

  

3.  ค่าวัสดุ               

-  กระดาษ A4 (5 ห่อ X 100 บาท) 

 

2,000 

 

 

2,000 

1,800 

 

 

1,000 

รวมงบประมาณ 6,800 



 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานสำรวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิง่ที่
ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จำนวนพืชปลูก (จำนวนชนิด จำนวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ดำเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจำนวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินการในปีนั้นๆ 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรและการดูแลรักษาสุขภาพ มีการศึกษาและเรียนรู้ด้วย

ตนเองตลอดชีวิต  เป็นการยกย่องเชิดชูและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

2. เป็นแนวทางในการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่สำหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร

เพ่ืออนุรักษ์มะขามป้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) สามารถเผยแพร่ข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้คุณค่าจาก
มะขามป้อมให้แก่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล  นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา  
ค้นคว้า  วิจัยและเผยแพร่  เพื่อให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้เกิดจิตสำนึก  รักและหวงแหน  ตระหนัก
และให้ความสำคัญในการดูแลจัดการพืชสมุนไพร  ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสุขภาพของชุมชนและ
สังคมส่วนรวมได้อย่างดี  ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  กรอบการใช้
ประโยชน์  และกรอบการสร้างจิตสำนึกของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และ
สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล และให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ. 
และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ อ่ืนต่อไปได้ในอนาคต 
 



15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 

 
 

 





 
 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ) 
    (.....นายพรประเสริฐ  ทิพย์เสวต.....) 
             วันที่  24/10/2561 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ: โครงการสำรวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับมะขามป้อมในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล 
 ผู้ร่วมโครงการ นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง 
   นางสาวเมธาพร มีเดช 
   นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค์ 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่9 โครงการสำรวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับมะขามป้อมในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง  
 รหัสโครงการ ............... F1A2..................  (โปรดระบุ รหสัโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือสำรวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้มะขามป้อม 
4.3 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
อำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

 
7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1จัดหาแหล่งพื้นที่ที่มีต้นมะขามป้อม 
7.2ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับมะขามป้อม 
7.3 ประชุมเพ่ือสรุปข้อมูลจากการสำรวจ 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คู่มือการใช้ 
 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 แจกแบบสอบถาม 300 ชุดใน3พ้ืนที่ 
8.1.2  สำรวจข้อมูลร้อยละ 80 ของแบบสอบถาม 
8.1.3 เป้าหมายร้อยละ20  พบภูมิปัญญา 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 พบว่ายังไม่มีภูมิปัญญาที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึนจากมะขามป้อมโดยตรง มีเพียงแค่ส่วนประกอบใน
ยาสมุนไพรเท่านั้น 
8.2.2 แม้แต่การปลูกต้นมะขามป้อมยังมีน้อยมาก ใน3พ้ืนที่ที่ทำการสำรวจ 

 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 

9.1มะขามป้อม จากการสำรวจในเขตพ้ืนที่ขนอม สิชลและท่าศาลานั้น พบว่ายังไม่มีการนำมะขามป้อมมา
ใช้เป็นภูมิปัญญา อีกท้ังจากการลงพื้นที่สำรวจก็ยังไม่พบจำนวนต้นมะขามป้อม  



10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
   จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นั้นค่อนข้างมีน้อย ทำให้การสำรวจไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัตินั้น 40,000 บาท  ใช้จริง 28,049 บาท 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 √ งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1 √ โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
  
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานสำรวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิง่ที่
ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จำนวนพืชปลูก (จำนวนชนิด จำนวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ดำเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจำนวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 



    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินการในปีนั้นๆ 
 

13.2.2 งานสำรวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิง่ที่ตรวจพบ 
 
- เริ่มต้นจากประชุมทีมงานเพ่ือที่จะวางแผนลงพ้ืนที่ โดยแยกทีมงานสำรวจเป็น 3 โซน คือ อ.ขนอม อ.สิ

ชลและ อ.ท่าศาลา หลังจากนั้นทำอนุมัติดำเนินโครงการตามลำดับ ในการลงพ้ืนที่แต่ละครั้ง แจก
แบบสอบถาม 300  ชุด โดยในการลงพื้นที่แต่ละอำเภอจะมีทีมงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงประกบใน
การสัมภาษณ์และสำรวจทุกครั้ง โดยใช้เวลา ร่วม 15 วัน ในการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ในการลงพื้นที่แต่
ละครั้งที่สำรวจต้นมะขามป้อมก็จะไม่ค่อยพบต้นมะขามป้อมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับมะขามป้อม 

-  √ บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  .................................................................. ............................... 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
 √ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
ช่วงที่ทำการสำรวจนั้น ได้มีการชี้แนะแนวทางถึงคุณประโยชน์ของต้นทุเรียนเทศว่ามีประโยชน์แค่ไหน รวมทั้ง
สนับสนุนในบางครัวเรือนที่ทานเป็นประจำ ให้มีการเผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 - 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ)  

          (นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล) 
          วันที่ ........./............./........... 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ: โครงการสำรวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทุเรียนเทศในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล 
 ผู้ร่วมโครงการ นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง 
   นางสาวเมธาพร มีเดช 
   นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค์ 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่9 โครงการสำรวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทุเรียนเทศในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง  
 รหัสโครงการ ............... F1A2..................  (โปรดระบุ รหสัโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือสำรวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ทุเรียนเทศ 
4.3 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
อำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

 
7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1จัดหาแหล่งพื้นที่ที่มีต้นทุเรียนเทศ 
7.2ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทุเรียนเทศ 
7.3 ประชุมเพ่ือสรุปข้อมูลจากการสำรวจ 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คู่มือการใช้ 
 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 แจกแบบสอบถาม 300 ชุดใน3พ้ืนที่ 
8.1.2  สำรวจข้อมูลร้อยละ 80 ของแบบสอบถาม 
8.1.3 เป้าหมายร้อยละ20  พบภูมิปัญญา 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 ..................................................................................................  
8.2.2 ..................................................................................................  
8.2.3 .................................................................................................. 

 
 
 
 



9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 

9.1ทุเรียนเทศ จากการสำรวจในเขตพ้ืนที่ขนอม สิชลและท่าศาลานั้น พบว่าได้มีการนำผลผลิตจาก
ทุเรียนเทศมารับประทานทั้งทานผลแบบสุกและนำใบไปตากแห้งแปลรูปเป็นชาหรือแคปซูล แต่ยังขาดการจก
ลิขสิทธิ์เพราะเป็นการสืบทอดทางบรรพบุรุษหรือเล่าขานกันมา 

 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
   จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นั้นค่อนข้างมีน้อย ทำให้การสำรวจไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัตินั้น 40,000 บาท  ใช้จริง 28,710 บาท 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 √ งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1 √ โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
  
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

    13.2.2 งานสำรวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิง่ที่
ตรวจพบ 



    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จำนวนพืชปลูก (จำนวนชนิด จำนวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ดำเนินการต่างๆ เป็นต้น 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล → สามารถระบุจำนวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

    13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินการในปีนั้นๆ 
 

13.2.2 งานสำรวจฯ → ระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิง่ที่ตรวจพบ 
 
- เริ่มต้นจากประชุมทีมงานเพ่ือที่จะวางแผนลงพ้ืนที่ โดยแยกทีมงานสำรวจเป็น 3 โซน คือ อ.ขนอม อ.สิ

ชลและ อ.ท่าศาลา หลังจากนั้นทำอนุมัติดำเนินโครงการตามลำดับ ในการลงพ้ืนที่แต่ละครั้ง แจก
แบบสอบถาม 300  ชุด โดยในการลงพื้นที่แต่ละอำเภอจะมีทีมงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงประกบใน
การสัมภาษณ์และสำรวจทุกครั้ง โดยใช้เวลา ร่วม 15 วัน ในการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ในการลงพื้นที่แต่
ละครั้งที่สำรวจต้นทุเรียนเทศนั้น สิ่งที่พบส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นทุเรียนเทศ โดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนการ
แปรรูป เน้นกินสดหรือตากแห้งตามภูมิปัญญาหรือการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

 √ บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
 √ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
ช่วงที่ทำการสำรวจนั้น ได้มีการชี้แนะแนวทางถึงคุณประโยชน์ของต้นทุเรียนเทศว่ามีประโยชน์แค่ไหน รวมทั้ง
สนับสนุนในบางครัวเรือนที่ทานเป็นประจำ ให้มีการเผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 - 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ) 

          (นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล) 
          วันที่ ........./............./........... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

พื้นที่สงขลา 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยรัตภมูิ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ  สำรวจและกำหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง   
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นายปรีชา  ชัยกูล  เบอร์โทรติดต่อ 0815989504 
 ผู้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี นวลสร้อย 
            นายสมชาย ตุละ 
   นางสาวสุภาวดี  มากอ้น 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่1. กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 รหัสโครงการ F1A 1 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือสำรวจ ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัสพิกัดและค่าพิกัดของทรัพยากรเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูล

ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง วิทยาลัยรัตภูมิ 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองและพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร วิทยาลัยรัตภูมิ 
 
 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

            

3. สรุปผลโครงการ             
             

7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 ฐานข้อมูลพันธุ์กล้วยพื้นเมือง 
ผลการดำเนินงาน 

            จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์กล้วยพื้นเมืองจัดเก็บในสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ 
7.2 ป้ายสื่อความหมายพันธุ์กล้วย 
ผลการดำเนินงาน 

ออกแบบป้ายสื่อความหมายกล้วยพันธุ์พื้นเมือง 10 สายพันธุ์ และจัดจ้างทำป้าย 
7.3 รหัสประจำต้นไม้ 
ผลการดำเนินงาน 

ออกแบบแอปพลิเคชั่นในการระบุพิกัดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
   8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ป้ายชื่อความหมายกล้วยพันธุ์พื้นเมือง 10 ป้าย 
8.1.2 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 คน 

    8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์กล้วยพื้นเมืองจัดเก็บในสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ 
8.2.2 ออกแบบป้ายสื่อความหมายกล้วยพันธุ์พื้นเมือง 10 สายพันธุ์ และจัดจ้างทำป้าย 
8.2.3 ออกแบบแอปพลิเคชั่นในการระบุพิกัดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 

 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 



วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่พยายาม
ตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยาลัยเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ที่สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ที่ดี นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่สามารถนำไป
เผยแพร่ในระบบสารสนเทศอ่ืนๆได้อย่างทั่วถึง 

9.1  ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
วิทยาลัยรัตภูมิได้ 20 ชนิด 

9.2  ทำฐานข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง วิทยาลัยรัตภูมิ จำนวน 1 ฐานข้อมูล 
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
      ไม่พบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
 
งบประมาณสนับสนุน         35,000.- 
     - ค่าจ้างเหมาทำป้ายสื่อความหมาย                              35,000.- 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
   งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 

  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
            พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 

          โครงการต่อเนื่อง จากโครงการสำรวจและกำหนดพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 

งบประมาณ 2560 



13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/

วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

วิทยาลัยรัตภูมิเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ที่สามารถเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด 

ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง

ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอ่ืนๆได้อย่างทั่วถึง 

13.2.1  ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วย
พ้ืนเมืองวิทยาลัยรัตภูมิได้ 20 ชนิด 

13.2.2  ทำฐานข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง วิทยาลัยรัตภูมิ จำนวน 1 
ฐานข้อมูล 

13.2.3  ป้ายสื่อความหมายกล้วยพันธุ์พื้นเมือง 10 สายพันธุ์ 
 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 คน ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริกรมป่าไม้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดพ้ืนที่ปกปัก

พืชร่วมในบริเวณโครงการปลูกและรวบรวมกล้วยพันธุ์พ้ืนเมืองได้ฐานข้อมูลพื้นและพิกัดต้นไม้ 20 ชนิด 

   บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 

   เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ)  ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนว
พระราชดำริกรมป่าไม้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 
 

    

 

 

 



             

 

                     

             

                      

 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภมูิ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ  เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในเขตปกปักพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมือง 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง เบอร์โทรติดต่อ 082-202-6821 
 ผู้ร่วมโครงการ นางธมลชนก คงขวัญ 
   นางอำมรรัตน์ คงกะโชติ 
   นางสาวสุวรรณี พยับไชยกุล 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 รหัสโครงการ F1A2 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
    4.2 เพ่ือสร้างเส้นทางและทำแผนที่ทางเดินการศึกษาธรรมชาติในเขตปกปักพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมือง 
    4.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
   พ้ืนที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองพ้ืนที่และปกปักทรัพยากร วิทยาลัยรัตภูมิ 
 
 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

            

3. สรุปผลโครงการ             
             

7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 เส้นทางและทำแผนที่ทางเดินการศึกษาธรรมชาติในเขตปกปักพ้ืนกล้วยพื้นเมืองเป็นระยะทาง 100 

เมตร 
ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
7.2 เพ่ือสร้างฝายกั้นน้ำ 1 ฝาย 

         ผลการดำเนนิงาน 
เตรียมพื้นท่ี และอุปกรณ์ในการสร้างฝายกันน้ำ 1 ฝายในเขตปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
7.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 

          ผลการดำเนนิงาน 
          แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองโดยมี 
          -  เส้นทางการทำแผนที่ทางเดินการศึกษาธรรมชาติในเขตปกปักพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมืองเป็น
ระยะทาง 100 เมตร 
          -  สร้างฝายกั้นน้ำ 1 ฝ่าย 
          -  เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
   8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
         8.1.1 ฝายน้ำล้นมีชีวติ 1 ฝาย บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรพืชร่วม 
         8.1.2 ผู้เข้าร่วมทำฝายน้ำล้นและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชาวบ้าน 
รวม 100 คน 
 



   8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         8.2.1 เส้นทางและทำแผนที่ทางเดินการศึกษาธรรมชาติในเขตปกปักพ้ืนกล้วยพื้นเมืองเป็นระยะทาง 
100 เมตร 
         8.2.2 สร้างฝายกั้นน้ำ 1 ฝ่าย 
 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 
 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่
พยายามตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืนในการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเป็น
พื้นที่ที่เหมาะแก่การปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี นำ
ผลประโยชน์มาถึงระชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วยพ้นเมือง ที่สามารถนำไปเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆได้อย่างทั่วถึง โดยได้ทำแหล่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในเขต
ปกปักพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมือง 
 9.1  เพ่ือเส้นทางและทำแผนที่ทางเดินการศึกษาธรรมชาติในเขตปกปักพ้ืนกล้วยพื้นเมืองเป็น
ระยะทาง 100 เมตร 
 9.2  เพ่ือสร้างฝายกั้นน้ำ 1 ฝาย 
 9.3  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 
  
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
     ไม่พบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

งบประมาณสนับสนุน 80,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 11.1 ค่าวัสดุทำฝ่าย    50,000.- 
         11.2 ค่าวัสดุทำสันทางเดิน   20,000.- 
 11.3 ค่าอบรมเชิงปฏิบัติ   10,000.- 
      รวมงบประมาณ                          80,000.- 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

 งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
 ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การวิจัย (สกว.) เป็นต้น 

  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1    โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่
พยายามตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืนในการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเป็น
พื้นที่ที่เหมาะแก่การปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี นำ
ผลประโยชน์มาถึงระชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วยพ้นเมือง ที่สามารถนำไปเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆได้อย่างทั่วถึง โดยได้ทำแหล่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในเขต
ปกปักพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมือง 
 13.2.1  สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)   

13.2.2  เส้นทางและทำแผนที่ทางเดินการศึกษาธรรมชาติในเขตปกปักพ้ืนกล้วยพื้นเมืองเป็น
ระยะทาง 100 เมตร 
 13.2.3  สร้างฝายกั้นน้ำ 1 ฝาย 
 13.2.4  เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 
 ร่วมกับศูนย์กสิกรรมภูริตาในการทำฝายน้ำล้นมีชีวิต นอกจากนี้มีการ ร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัย 
และชาวบ้านในพื้นที่ในการทำฝายน้ำล้น ระชาพิจารณ์ และการให้ความรู้เรื่องระบบน้ำและการเกษตรเป็น
การบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้  
 
   บรรลุเป้าหมาย  

 ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 

  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 



   เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ร่วมกับศูนย์กสิกรรมภูริตาในการทำฝายน้ำล้นมีชีวิต 
นอกจากนี้มีการ              รว่มมือกันระหว่างวิทยาลัย และชาวบ้านในพื้นที่ในการทำฝายน้ำล้น ระ
ชาพิจารณ์ และการให้ความรู้เรื่องระบบน้ำและการเกษตรเป็นการบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้างฐานการ
เรียนรู้ 

 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 

ไม่มี 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 

       
 

       
 

 



 

      

    
 

   

                                                



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ  สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ

บริเวณพ้ืนที่ปก      ปักพันธุกรรมพืช 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี เบอร์โทรติดต่อ 089-466-6145 
 ผู้ร่วมโครงการ      นายอารีย์ เต๊ะหละ 
                                    นายทักษ์สุริยา หมาดสะ 

 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 กิจกรรมที ่2. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
 รหัสโครงการ F1A2 / F2A4 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและทรัพยากร   ธรรมชาติ

บริเวณพ้ืนที่ปก  ปักพันธุกรรมพืช    
4.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณ

พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองและพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร วิทยาลัยรัตภูมิ 
 
 
 
 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
1.1 แต่งตั้งคณะกรรม 
การดำเนินโครงการ 

            

1.2 ประชุมคณะ
กรรม 
การดำเนินโครงการ 

            

2. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

            

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. 

2.1 สำรวจพื้นที่
กล้วยพื้นเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
บริเวณพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 

            

2.2 เก็บข้อมูลทาง
วัฒนธรรมในมิติต่างๆ 
-การใช้ประโยชน์ใน
การบริโภค 
-การใช้ประโยชน์ใน
พิธีกรรมและใน
ชีวิตประจำวัน 
-ความเชื่อในเรื่อง
กล้วย 
-การแปรรูปกล้วย 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพ่ือการ
วิเคราะห์และทำ
รูปเล่มพร้อมสื่อใน
กระบวนการทุกอย่าง 

            

2.4 นำเสนอใน
รูปแบบสื่อวีดีทัศน์
และเอกสารแผ่นพับ 

            

3. สรุปผลโครงการ             
 
7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 

7.1 สำรวจพื้นที่กล้วยพื้นเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
      ผลการดำเนินงาน 

 ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกกล้วยและพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชในวิทยาลัยรัตภูมิ 
7.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ 

- การใช้ประโยชน์ในการบริโภค 
- การใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมและในชีวิตประจำวัน 
- ความเชื่อในเรื่องกล้วย 
- การแปรรูปกล้วย 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือทำสื่อในการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 

7.3 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการวิเคราะห์และทำรูปเล่มพร้อมสื่อในกระบวนการทุกอย่าง 
      ผลการดำเนินงาน 
      ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือทำสื่อในการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 
7.4 นำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์และเอกสารแผ่นพับ 

          ผลการดำเนนิงาน 
          นำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์และเอกสารแผ่นพับ 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
    8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
          8.1.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ รวม 100 คน 
          8.1.2 ปราชญ์ชาวบ้าน,เกษตรกร 
    8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         8.2.1 ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกกล้วยและพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชในวิทยาลัยรัตภูมิ 



         8.2.2  ข้อมูลทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ 
-  การใช้ประโยชน์ในการบริโภค 
-  การใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมและในชีวิตประจำวัน 
-  ความเชื่อในเรื่องกล้วย 
-  การแปรรูปกล้วย 

8.2.3 ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือทำสื่อในการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 
8.2.4 นำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์และเอกสารแผ่นพับ 

 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่
พยายามตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืนในการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง ที่สามารถเป็นศูนย์
การเรียนรู้ คนไทยมีความผูกพันและคุ้นเคยกับกล้วยมาตั้งแต่เกิดเพราะกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุก
ส่วน ตั้งแต่ราก ลำต้นใบ ดอกตลอดจนผลกล้วย นอกจากนี้ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของไทยยังมีความ
เกี่ยวพันกับกล้วยอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย ความเชื่อเกี่ยวกับต้นกล้วย 
ตลอดจนถึงวิถีชีวิตอันเนื่องมาจากการปลูกกล้วย การทำสวนกล้วยจนกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิด
หนึ่งนำมาสู่การทำโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนั กถึงความสำคัญของ
พันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน 
ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอ่ืนๆได้อย่างทั่วถึง 

9.1  เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)    
9.2  เพ ื ่อเก ็บรวบรวมข้อม ูลด ้านว ัฒนธรรมและภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นกล ้วยพื ้นเม ืองและ

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
9.3  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพ้ืนเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ

บริเวณ พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 
9.4  นิทรรศการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
      ไม่พบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด)  
     งบประมาณสนับสนุน 40,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 



       1. ค่าตอบแทน 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร                                     5,000.- 

2. ค่าใช้สอย 
2.1 ค่าจัดประชุม                                             12,000.- 
 2.2 ค่าจ้างเหมาผลิตสารคดี                                 20,000.- 

3. ค่าวัสดุ 
3.1 ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์                         3,000.- 

        รวมงบประมาณ                                      40,000.- 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
   งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  

      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 

         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกล้วย    พ้ืนเมืองและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
งบประมาณ 2560) 

 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่  โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่
พยายามตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืนในการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง ที่สามารถเป็นศูนย์
การเรียนรู้ คนไทยมีความผูกพันและคุ้นเคยกับกล้วยมาตั้งแต่เกิดเพราะกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุก
ส่วน ตั้งแต่ราก ลำต้นใบ ดอกตลอดจนผลกล้วย นอกจากนี้ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของไทยยังมีความ
เกี่ยวพันกับกล้วยอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย ความเชื่อเกี่ยวกับต้นกล้วย 



ตลอดจนถึงวิถีชีวิตอันเนื่องมาจากการปลูกกล้วย การทำสวนกล้วยจนกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิด
หนึ่งนำมาสู่การทำโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ
พันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน 
ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอ่ืนๆได้อย่างทั่วถึง 

13.2.1  เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)    
13.2.2  เพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลด ้านวัฒนธรรมและภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นกล้วยพื ้นเมืองและ

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
13.2.3  เพ ื ่อเผยแพร ่ข ้อม ูลด ้านว ัฒนธรรมและภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ ่นกล ้วยพ ื ้นเม ืองและ

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
13.2.4  นิทรรศการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้วยพื้นเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ 

-   ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ธาตุ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
-   ร่วมกับศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านหนองไม้แก่น ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมืองที่ได้จากการสำรวจ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชัย ในการถ่ายทอดวิธ ีปลูกกล้วยในลักษณะต่างๆ โดยวิธ ีการทางการเกษตร 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์กล้วยพื้นเมืองชนิดต่างๆ โดยมีการเสวนาให้ความรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน 
เป็นการสร้างองค์ความรู้และการบูรณาการกับการเริ่มการสอน 

-   ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริกรมป่าไม้ ตำบลฉลุง  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   

   
   บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
   เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) 

-   ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ธาตุ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
-   ร่วมกับศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านหนองไม้แก่น ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมืองที่ได้จากการสำรวจ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชัย ในการถ่ายทอดวิธ ีปลูกกล้วยในลักษณะต่างๆ โดยวิธ ีการทางการเกษตร 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์กล้วยพื้นเมืองชนิดต่างๆ โดยมีการเสวนาให้ความรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน 
เป็นการสร้างองค์ความรู้และการบูรณาการกับการเริ่มการสอน 



-   ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริกรมป่าไม้ ตำบลฉลุง  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
                
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 

ไม่มี 
 

16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 

       

       

 



 

                

 

                           

 

 

 

 



         

 

 

          

 

    

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ  ปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการสำรวจ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว เบอร์โทรติดต่อ 0899161467 
 ผู้ร่วมโครงการ    นายสถาพร   ขุนเพชร 
                                  นางสาวน้ำเพ็ญ   พรหมประสิทธิ์ 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช   

รหัสโครงการ F1A 2 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1  เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
4.2  เพ่ือการปลูกและรักษาพันธุ์กล้วยพื้นเมือง 
4.3  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง 

 
5. สถานที่ดำเนินการ 
    พ้ืนที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองพ้ืนที่และปกป้องทรัพยากร วิทยาลัยรัตภูมิ 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ               
2. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

              

3. สรุปผลโครงการ               
 



7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 ดำเนินการลงพื้นที่ประสานและติดตามผลการสำรวจจากปีที่ผ่านมา และประสานกับเครือข่าย เพ่ือ

หาหน่อกล้วยพันธุ์พื้นเมือง รวบรวมหน่อพันธุ์เพ่ือนำมาปลูกรักษา ในพ้ืนที่การดำเนินโครงการ 
       ผลการดำเนินงาน 
       สำรวจกล้วยพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย 10 สายพันธุ์ เพ่ือปลูกในพ้ืนที่โครงการ 
 

7.2 เตรียมพื้นที่ และอุปกรณ์ในการปลูกหน่อกล้วยพันธุ์พื้นเมือง 10 สายพันธุ์ ตามเป้าหมาย จำนวน 
150 หน่อ เพื่อให้คงปริมาณการรอดของหน่อกล้วย 

     ผลการดำเนินงาน 
          ปลูกกล้วยพันธุ์พื้นเมืองจากการสำรวจและรวบรวม 10 สายพันธุ์ รวม 150 หน่อ 

7.3  ดูแลรักษา และบำรุงหน่อยกล้วยพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกให้มีอัตราการรอดสูง 
      ผลการดำเนินงาน 

           บำรุงรักษา และดูแลกล้วยพื้นเมืองจากการปลูก รวบรวม 10 สายพันธุ์ เจริญเติบโต 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
    8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ปลูกพันธุ์กล้วยพื้นเมือง 10 สายพันธุ์ 
8.1.2 จำนวนกล้วยพื้นเมือง 150 หน่อ 
8.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 60 คน  

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 สำรวจกล้วยพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย 10 สายพันธุ์ 
8.2.2 ปลูกกล้วยพันธุ์พื้นเมืองจากการสำรวจและรวบรวม 10 สายพันธุ์ 

            8.2.3 บำรุงรักษา และดูแลกล้วยพื้นเมืองจากการสำรวจ รวบรวม 10 สายพันธุ ์

9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 

การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลตามเหมาย ได้ปลูกกล้วยพื้นเมืองเพิ่มจำนวน 10 สายพันธุ์ ใน
พ้ืนที่ปกปักรักษาพันธุ์กล้วยพื้นเมืองเดิมในพ้ืนที่ปกปัก รวมทั้งขยายพ้ืนที่การปลูกเพ่ิมเติม 

ดังนั้นฐานข้อมูลในพื้นที่อำเภอรัตภูมิทางสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ได้จากการ
สำรวจที่สามารถนำไปต่อยอดในด้านการวางแผนเพื่อการปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการ
สำรวจเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ระโยชน์เพื่อให้ชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้เห็นถึง
ความสำคัญของพันธุ์กล้วยพื้นเมืองเป็นการสร้างทรัพยากรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและนำสู่วิ ถีเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

การปลูกรักษากล้วยพันธุ ์พื ้นเมืองให้คงสภาพเฉาะแต่ละพันธุ์พื ้นที่เดียวกัน เป็นเรื ่องที่ทำได้ยาก
เนื่องจากมีการผสมพนัธุ์ข้ามสายพันธุ์ ทำให้ลักษณะพฤษศาสตร์ของกล้วยแต่ละพันธุ์เปลี่ยนแปลงไป 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
 

งบที่ได้รับการสนับสนุน 30,000 บาท และใช้ในการดำเนินโครงการ 30,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
11.1 ค่าหน่อพันธุ์กล้วยพ้ืนเมือง 18,000 บาท  
12.2 ค่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์เป็นเงิน 12,000 บาท 

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
            ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
            งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
            งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
            งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
            ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
   โครงการต่อเนื่องจาก (โครงการ ปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการสำรวจ 

ปีงบประมาณ 2560) 
            13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/

วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลตามเหมาย ได้ปลูกกล้วยพื้นเมืองเพิ่มจำนวน 10 สายพันธุ์ ใน

พ้ืนที่ปกปักรักษาพันธุ์กล้วยพื้นเมืองเดิมในพ้ืนที่ปกปัก รวมทั้งขยายพ้ืนที่การปลูกเพ่ิมเติม 
ดังนั้นฐานข้อมูลในพื้นที่อำเภอรัตภูมิทางสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ได้จากการ

สำรวจที่สามารถนำไปต่อยอดในด้านการวางแผนเพื่อการปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการ
สำรวจเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ระโยชน์เพื่อให้ชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้เห็นถึง



ความสำคัญของพันธุ์กล้วยพื้นเมืองเป็นการสร้างทรัพยากรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและนำสู่วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือ 

13.2.1  ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ธาตุ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
13.2.2  ร่วมกับศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านหนองไม้แก่น ตำบลท่าชะมวง อำเภอรั ตภูมิ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมืองที่ได้จากการสำรวจ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชัย ในการถ่ายทอดวิธ ีปลูกกล้วยในลักษณะต่างๆ โดยวิธ ีการทางการเกษตร 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์กล้วยพื้นเมืองชนิดต่างๆ โดยมีการเสวนาให้ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
เ ป ็ น ก า ร ส ร ้ า ง อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ก า ร บ ู ร ณ า ก า ร ก ั บ ก า ร เ ร ิ ่ ม ก า ร ส อ น  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 60 คน 

  บรรลุเป้าหมาย  
            ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
                มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ............................................................... .... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ)                                                                                           
- ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ธาตุ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
- ร่วมกับศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านหนองไม้แก่น ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
โดยใช้พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองที่ได้จากการสำรวจ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในการถ่ายทอดวิธีปลูกกล้วยในลักษณะต่างๆ โดยวิธีการทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการ
แลกเปลี่ยนพันธุ์กล้วยพื้นเมืองชนิดต่างๆ โดยมีการเสวนาให้ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เป็นการสร้างองค์
ความรู้และการบูรณาการกับการเริ่มการสอน 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ  
 

                  
 

      

 

       

 



            

 

                                 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ)  
(....................................................................)  
          วันที่ ........./............./........... 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ  กล้วยครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา นวนสร้อย เบอร์โทรติดต่อ 0891710764 
 ผู้ร่วมโครงการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล  นวลนภดล 
                                 นายศุภชัย  มะเดื่อ 
                                 นายสุดีห์  นิเซ็ง 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 
 รหัสโครงการ F2A4 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง วิทยาลัยรัตภูมิ 

 
5. สถานที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองพ้ืนที่และปกปักทรัพยากร วิทยาลัยรัตภูมิ 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

            

3. สรุปผลโครงการ             



7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 สำรวจพื้นที่ปกปักเพ่ือวางท่อน้ำสปริงเกอร์ 

       ผลการดำเนินงาน 
       ดำเนินการสำรวจวัดระยะพื้นปกปักทั้งหมดเพ่ือวางท่อประปาและสปริงเกอร์ 

7.2 วางท่อประปาและสปริงเกอร์พร้อมทั้งตัวควบคุมอัตโนมัติ 
       ผลการดำเนินงาน 
       วางท่อประปาและสปริงเกอร์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้งหมด พร้อมติดตั้งส่วนควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ 

7.3 บำรุงรักษา และดูแลระบบ 
       ผลการดำเนินงาน 
       ดูแลและบำรุงรักษาระบบให้ทำงานได้ตามปกติ 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
8.1.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 คน 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 ดำเนินการสำรวจวัดระยะพ้ืนปกปักทั้งหมดเพ่ือวางท่อประปาและสปริงเกอร์  
8.2.2 วางท่อประปาและสปริงเกอร์ในครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้งหมดพร้อมติดตั้งส่วนควบคุมการรดน้ำ
อัตโนมัติโดยการ 
8.2.3 ดูแลและบำรุงรักษาระบบให้ทำงานได้ตามปกติ 

 
9.  สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด

อย่างชัดเจน เช่น   พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่

พยายามตอบสนองด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช เพื่อให้ความความยั่งยืนในการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมือง ที่สามารถเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง ก่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วย
พ้ืนเมืองที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ได้อย่างทั่วถึง จึงได้นำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุก
สิ่ง (Internet of Things: IOT) เข้ามาประยุกต์ใช้งาน โดยการทำสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ซึ่งระบบใน
เฟสแรกจะเป็นการเดินท่อน้ำและติดสปริงเกอร์ให้ทั่วทั้งแปลง จากนั้นใช้เซนเซอร์วัด (Sensors) ความชื้น เพ่ือ
วัดระดับความชื้นในดินส่งผ่านมายังโหนด MCU เพ่ือประมวลผล หากมีความชื้นตามกำหนดจะทำการสั่งให้โซ
ลินอยวาว์วเปิดน้ำเข้าไปรดแปลงกล้วย ทำให้ลดการใช้แรงงาน การลืมรดน้ำ และสามารถใช้เป็นแปลงสาธิต
การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาดูงานต่อไป 



 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
      ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงาน 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
     งบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้      

1. หมวดค่าวัสดุ 
 1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                 15,000 - 

                     -  เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ 
                     -  โหนด MCU 
                     -  วัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

1.2 ค่าท่อประปา และสปริงเกอร์                                                 25,000 - 
1.3 ค่าวัสดุอ่ืนๆ                                                                 10,000 - 

       รวมงบประมาณ                                                        50,000 –  
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
   งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 

  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
            พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1    โครงการใหม่ 
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................)  
  

 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่  โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 



วิทยาลัยรัตภูมเิป็นพ้ืนที่ที่เหมาะกับการปกปักรักษาพันธุกรรมพืชกล้วยพ้ืนเมือง ที่สามารถเป็นศูนย์
การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง ก่อให้เกิดการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ดี นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมีข้อมูลพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง
ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง จึงได้นำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
(Internet of Things: IOT) เข้ามาประยุกต์ใช้งาน โดยการทำสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ซึ่งระบบในเฟส
แรกจะเป็นการเดินท่อน้ำและติดสปริงเกอร์ให้ทั่วทั้งแปลง จากนั้นใช้เซนเซอร์วัด (Sensors) ความชื้น เพื่อวัด
ระดับความชื้นในดินส่งผ่านมายังโหนด MCU เพื่อประมวลผล หากมีความชื้นตามกำหนดจะทำการสั่งให้โซลิ
นอยวาว์วเปิดน้ำเข้าไปรดแปลงกล้วย ทำให้ลดการใช้แรงงาน การลืมรดน้ำ และสามารถใช้เป็นแปลงสาธิตการ
ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาดูงานต่อไป 

 
13.2.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
13.2.2 เพ่ือประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพ้ืนเมือง วิทยาลัย

รัตภูม ิ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในการดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง วิทยาลัยรัต

ภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านหนองไม้แก่น ตำบลท่า

ชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

   บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
   เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ)  ร่วมกับศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านหนองไม้แก่น 
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 

       
 

       
 

                         

  

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

1. โครงการ การพัฒนาตำรับมาตรฐานสูตรอาหารที่ใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยจากกล้วยพ้ืนเมืองในภาคใต้ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ  ดร.วิชชลุฎา ถาวโรจน ์
 ผู้ร่วมโครงการ  อ.จิราภรณ์  ตันติพงศ์อาภา 
    อ.เดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์ 

3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่  4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 รหัสโครงการ   F2A4 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4.2 เพ่ือศึกษาการทดแทนแป้งกล้วยจากกล้วยพ้ืนเมืองในภาคใต้ในสูตรขนมพ้ืนบ้านที่เป็นที่นิยม 
4.3 เพ่ือศึกษาการทดแทนแป้งกล้วยจากกล้วยพ้ืนเมืองในภาคใต้ในสูตรผลิตภัณฑ์ขนมอบที่เป็นที่นิยม 

5. สถานที่ดำเนินการ 
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 

 

 

 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค 
60 

พ.
ย.
60 

ธ.ค
.60 

ม.
ค.
61 

ก.
พ.
61 

มี.
ค.
61 

เม.
ย.
61 

พ.
ค.
61 

มิ.
ย.
61 

ก.
ค.
61 

ส.
ค.
61 

ก.ย
.61 

1. เก็บข้อมูลชนิดของขนมพื้นบ้าน 
และผลิตภัณฑ์ขนมอบที่เป็นที่นิยม ที่
มีการใช้แป้งเป็นส่วนผสมหลัก และ
คัดเลือกชนิดที่ได้รับความนิยมเพ่ือ
ทดแทนด้วยแป้งกล้วย 

            

2. ศึกษาการทดแทนแป้งกล้วยจาก
กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ในปริมาณท่ี
เหมาะสมในสูตรขนมพ้ืนบ้านที่
คัดเลือกได้จากข้อที่ 1 

            

3. พัฒนาเป็นตำรับมาตรฐานสูตร
ขนมพ้ืนบ้านจากแป้งกล้วย 

            

4. ศึกษาการทดแทนแป้งกล้วยจาก
กล้วยพื ้นเมืองภาคใต้ ในปริมาณที่
เหมาะสมในสูตรผลิตภัณฑ์ขนมอบที่
คัดเลือกได้จากข้อที่ 1 

            

5. พัฒนาเป็นตำรับมาตรฐานสูตร
ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย 

            

6. สร ุปผลและเข ียนรายงานและ
เอกสารเผยแพร่ 

            

 
7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 การคัดเลือกชนิดขนมที่ได้รับความนิยมเพ่ือนำแป้งกล้วยจากกล้วยพ้ืนเมืองไปทดแทนในสูตรขนม 
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจร้านค้าที่ขายขนมพ้ืนบ้าน และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายในพ้ืนที่อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา เพ่ือหาข้อมูลชนิดของขนมและความเป็นไปได้ในการทดแทนสูตรขนมด้วยแป้งกล้วยพ้ืนเมือง 
โดยพบว่า ขนมพ้ืนบ้านที่มีความเหมาะสมในเบื้องต้น ได้แก่ ขนมเปียกปูน ขนมถ้วยฟู ขนมกลีบลำดวน ขนม
ดอกจอก และขนมทองพับ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีความเหมาะสม ได้แก่ บราวนี่  เค้กไข่  เค้กชิฟฟ่อน  ขนม
ปังหวาน และคัพเค้ก  



 ขนมพ้ืนบ้านและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้ง่าย และสามารถทำได้ใน
ครัวเรือน เนื่องจากใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก สามารถประยุกต์อุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ 
7.2 การศึกษาการทดแทนแป้งกล้วยจากกล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้ ในปริมาณที่เหมาะสมในสูตรขนมพ้ืนบ้านที่
คัดเลือก 
 จากการศึกษาการทดแทนแป้งกล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้ ในสูตรขนมพ้ืนบ้านชนิดต่างๆ พบว่า ขนมแต่ละ
ชนิดสามารถทดแทนแป้งกล้วยในสูตรพื้นฐานได้ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน  
 
 
 
ขนมเปียกปูน : แป้งกล้วยหิน 

 
        10%    20%   30% 

 
         40%   50% 
 
ขนมเปียกปูน : แป้งกล้วยนางพญา 

 
        10%    20%   30% 

 
         40%   50% 



 
ขนมเปียกปูน : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
        10%    20%   30% 

 
         40%   50% 
 
ขนมถ้วยฟู : แป้งกล้วยหิน 

 
 
 
 
 

 

      10%    20%   30% 
 
 
 
                                            
 
         40%     50% 

ขนมถ้วยฟู : แป้งกล้วยนางพญา 

 
        10%    20%   30% 



 
         40%   50% 

 
 
ขนมถ้วยฟู : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
        10%   20%         30% 
 
 
 
 
 
         40%   50% 
 
ขนมกลีบลำดวน : แป้งกล้วยหิน 
 
 
 
 
 
 

        10%    20%   30% 
 
 
 
 
 
 

         40%   50% 

 



ขนมกลีบลำดวน : แป้งกล้วยนางพญา 
 
 
 
 
 
 

              10%   20%         30% 
 
 
 
 
 
 
 

         40%   50% 

ขนมกลีบลำดวน : แป้งกล้วยน้ำว้า 
 
 
 
 
 
 

        10%    20%          30% 
 
 
 
 
 
 

         40%   50% 
 
 

 

 

 

 



ขนมดอกจอก : แป้งกล้วยหนิ 

 
 
 
 
 
 
 10%      20%           30%                40%   50% 
 

ขนมดอกจอก : แป้งกล้วยนางพญา 

 
 
 
 
 
 
 10%       20%    30%                  40%    50% 
 
ขนมดอกจอก : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
 
 
 
 
 
 10%       20%    30%                  40%     50% 
 
ขนมทองพับ : แป้งกล้วยหิน 

 

 

 

 

 10%       20%    30%                  40%     50% 
 
 



ขนมทองพับ : แป้งกล้วยนางพญา 

 
 
 
 
 
 10%       20%    30%                  40%     50% 
 
 
ขนมทองพับ : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
 10%        20%     30%                    40%        50% 
 
7.3 การศึกษาการทดแทนแป้งกลว้ยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ในปริมาณที่เหมาะสมในสูตรผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่คดัเลือก 
 จากการศึกษาการทดแทนแป้งกลว้ยพ้ืนเมืองภาคใต้ ในสตูรผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ พบว่าเบเกอรีแ่ต่ละชนิด
สามารถทดแทนแป้งกล้วยในสตูรพื้นฐานได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน 
 
บราวนี่ : แป้งกล้วยหิน 

 
 
 10%      20%         30%              40%          50% 
 
บราวนี่ : แป้งกล้วยนางพญา 
 

 
   
  10%      20%           30%              40%           50% 
 



บราวนี่ : แป้งกล้วยน้ำว้า 
 

 
 
 10%      20%           30%              40%           50% 
 
 
เค้กไข่ : แป้งกล้วยหิน 

 
 10%         20%      30%                  40%      50% 
 
เค้กไข่ : แป้งกล้วยนางพญา 

 
 
 

 
 10%      20%         30%            40%        50% 
 
เค้กไข่ : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
 10%       20%            30%               40%            50% 
 
 

 

 

 



เค้กชิฟฟ่อน : แป้งกล้วยหิน 

 
 

 

 
 10%       20%            30%               40%            50% 
เค้กชิฟฟ่อน : แป้งกล้วยนางพญา 

 
 
 

 

 

 10%       20%            30%               40%            50% 
เค้กชิฟฟ่อน : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
 
ขนมปังหวาน : แป้งกล้วยหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10%               20%                30% 

10% 20% 30% 40% 50% 



 
ขนมปังหวาน : แป้งกล้วยนางพญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10%                  20%                  30% 
ขนมปังหวาน : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 10%                 20%                  30% 
 
 
คัพเค้ก : แป้งกล้วยหิน 
 
 
 
 
 
 

10% 20% 30% 40% 50%



 
คัพเค้ก : แป้งกล้วยนางพญา 

 
 
 
คัพเค้ก : แป้งกล้วยน้ำว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 พัฒนาเป็นตำรับมาตรฐานสูตรผลิตภณัฑ์ขนมไทย และเบเกอรีจ่ากแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต ้
 จากการศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้ ได้แก่ แป้งกล้วยหิน แป้งกล้วยนางพญา 
และแป้งกล้วยน้ำวา้ พบว่า สามารถนำไปใช้ทดแทนในสูตรขนมไทย และเบเกอรี่ ได้หลากหลายชนิด ซึง่จากการศึกษาภายใต้
โครงการในครั้งน้ีสามารถพัฒนาเป็นสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเบเกอรี่ได้ดังต่อไปนี้  

ขนมไทย 

สูตรมาตรฐานขนมดอกจอก 

ส่วนผสม   น้ำหนัก (กรัม) 
แป้งข้าวเจ้า 350 

แป้งมัน 50 
แป้งกล้วยน้ำว้า 20 

น้ำตาลทราย 180 
น้ำปูนใส 250 
หัวกะทิ 250 
ไข่ไก ่ 50 

10% 20% 30% 40% 50% 

10% 20% 30% 40% 50% 



น้ำมันพืชสำหรับทอด 1000 
 

สูตรมาตรฐานขนมถ้วยฟู 

ส่วนผสม   น้ำหนัก (กรัม) 
แป้งข้าวเจ้า 200 

แป้งกล้วยน้ำว้า 30 
น้ำตาลทราย 100 
น้ำสะอาด 230 

กะท ิ 100 
ผงฟ ู 5 

สูตรขนมเปียกปนู 

 

สูตรมาตรฐานขนมกลบีลำดวน 

ส่วนผสม   น้ำหนัก (กรัม) 
แป้งสาล ี 200 

แป้งกล้วยน้ำว้า 20 
น้ำตาลทราย 100 

น้ำมันพืช 50 
เนยขาว 50 

 
สูตรมาตรฐานขนมทองพับ 

ส่วนผสม   น้ำหนัก (กรัม) 
แป้งข้าวเจ้า 80 

แป้งท้าวยายม่อม 20 
แป้งมัน 20 

แป้งกล้วยหิน 20 
น้ำตาลมะพร้าว 100 
น้ำตาลทราย 100 

น้ำปูนใส 600 
เกลือ 1 

น้ำใบเตย 200 
กะท ิ 200 

ส่วนผสม   น้ำหนัก (กรัม) 
แป้งข้าวเจ้า 500 
แป้งสาล ี 500 



 

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่

สูตรมาตรฐานขนมปังหวาน 

ส่วนผสม น้ำหนัก (g) 
แป้งขนมปัง 193.5 
แป้งบัวแดง 10 

แป้งกล้วยนางพญา 20% 21.5 
เนยสด 50 
ยีสต ์ 6 

นมข้นจืด 45 
น้ำเปล่า 72 
น้ำตาล 50 
ไข่ไก ่ 27 

 
สูตรมาตรฐานคัพเค้ก 

ส่วนผสม น้ำหนัก (g) 
แป้งเค้ก 105 

แป้งกล้วยน้ำว้า 30% 45 
ผงฟ ู 5 

นมสด 50 
นมผง 20 

น้ำตาลททราย 125 
เนยสด 100 
ไข่ไก ่ 200 

สูตรมาตรฐานเค้กไข่ญี่ปุ่น 

ส่วนผสม น้ำหนัก (g) 
แป้งเค้ก  64 

แป้งกล้วยนางพญา 20% 16 
น้ำมันพืช 50 

เกลือ 1 

แป้งกล้วยน้ำว้า 30 
น้ำตาลมะพร้าว 1000 

ไข่ไก ่ 80 
น้ำปูนใส 600 

กะท ิ 1500 



นมสด 80 
วานิลลา 4 

ไข่แดงเบอร์0 180 
ไข่ขาว 200 

ครีมออฟทาร์ทา 3 
น้ำตาลทรายป่น 115 

 
สูตรมาตรฐานชิฟฟ่อนวานิลลา 

ส่วนผสม น้ำหนัก (g) 
แป้งเค้ก  48 

แป้งกล้วยหิน 40% 32 
น้ำมันพืช 35 

ผงฟ ู 3 
วานิลลา 1.5 
น้ำสะอาด 60 

ไข่แดง 75 
ไข่ขาว 90 

ครีมออฟทาร์ทา 2 
น้ำตาลทรายป่น 50 

 

สูตรมาตรฐานบราวนี่หน้ากรอบ 

ส่วนผสม น้ำหนัก (g) 
แป้งสาลีอเนกประสงค์  48 
แป้งกล้วยน้ำว้า 40% 32 

ผงโกโก ้ 45 
ผงฟ ู 3 

เนยเค็ม 45 
วานิลลา 4 

ไข่ไก่ เบอร์2 (แยกไข่แดง ไข่ขาว) 110 
น้ำตาลทรายป่น 150 

 
 
 
 
 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 



8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
8.1.1 ได้สูตรมาตรฐานขนมไทยพ้ืนบ้าน 5 ชนิด ที่สามารถใช้แป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ทดแทนในส่วนผสม
ได้ และเป็นท่ียอมรับของผู้บรโิภค ได้แก่ ขนมเปียกปูน ขนมถ้วยฟู ขนมดอกจอก ขนมกลีบลำดวน และขนมทองพับ 
8.1.2 ได้สูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 5 ชนิด ท่ีสามารถใช้แป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ทดแทนใน
ส่วนผสมได้ และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ได้แก่ บราวนี่  เค้กไข่ญีปุ่่น  เค้าชิฟฟ่อน  ขนมปังหวาน และคัพเค้ก 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 สามารถเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากกล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้ ได้แก่ กล้วยหิน กล้วยนางพญา และกล้วย
น้ำว้าได้  
8.2.2 สามารถพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ทีส่ร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ และสามารถต่อยอดพัฒนาผลติภัณฑ์ให้
เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายในอนาคต 

9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป(โปรดระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 

ในการดำเนินโครงการได้ใช้กล้วยพื้นเมืองจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นำมาผลิต
เป็นแป้งกล้วยตามกรรมวิธีท่ีเหมาะสมทีไ่ด้จากการศึกษาในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในปีงบประมาณ 2560  

10. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 ลักษณะของโครงการเป็นการดำเนินงานในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ
ในการดำเนินการ แต่ตามระเบียบงานคลังของมหาวิทยาลัยฯ ไมส่ามารถดำเนินการตามระเบียบวจิัยได้ ต้องดำเนินการตาม
ระเบียบการทำโครงการซึ่งต้องขออนุมัติโครงการจากอธิการบดี จากนั้นจึงขออนุญาตดำเนินโครงการจากอธิการบดี และ
ดำเนินการด้านเอกสารตา่ง ๆ โดยใช้ระเบียบการทำโครงการเช่นเดยีวกับโครงการประจำปีงบประมาณโครงการอื่น ๆ คือต้อง
ดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จและเคลียร์เงินภายใน 1 เดือน นับจากท่ีเริ่มทำโครงการ ดังนั้นจึงทำให้ต้องสำรองเงินจ่าย
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างตั้งแต่เริม่ทำโครงการต้นปีงบประมาณ และเมื่อศกึษาวิจัยผ่านไปประมาณร้อยละ 80 จึงขออนุมัติโครงการ 
และขออนุญาตดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการจัดโครงการ และเคลียร์โครงการภายในระยะเวลาที่
กำหนดตามระเบียบได้ ทำใหไ้ม่สามารถขออนุญาตดำเนินโครงการตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ แต่สามารถรายงานความก้าวหน้าใน
ระยะกลางปีงบประมาณให้กับหนว่ยงานท่ีกำกับดูแลโครงการ อพสธ (ท้ังๆ ที่ยังไม่ได้ขออนุญาดดำเนนิโครงการในระบบฯ)  

11. รายงานงบประมาณสนับสนนุและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
 รายการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ 

1. ค่าจ้างเก็บข้อมูลการกำหนดชนิดของขนมพื้นบ้านและผลิตภณัฑ์ขนมอบ   2,000 บาท 
ที่เป็นท่ีนิยม เพื่อนำมาศึกษาการทดแทนด้วยแป้งกล้วย 

2. ค่าจ้างทดสอบการทดแทนแป้งกลว้ยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้   15,000 บาท 
      ในปริมาณที่เหมาะสมในสูตรผลิตภณัฑ์ขนมพ้ืนบ้านและผลิตภณัฑ์ 
      ขนมอบท่ีเป็นที่นิยม 

3. ค่าจ้างพัฒนาตำรับมาตรฐานสตูรขนมพื้นบ้านและผลติภณัฑ์  15,000 บาท 
ขนมอบจากแป้งกล้วย 

4.   ค่าวัตถุดิบเกษตร (กล้วยชนิดต่าง ๆ ระยะต่าง ๆ)   15,000 บาท 
5.   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        3,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน    50,000 บาท 



12. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
 ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพื่อการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) /  
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 

13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1 โครงการใหม ่
  โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................) 
  
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์หรือไม่ 
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี ้
 จากการศึกษาการทดแทนแป้งกล้วยจากกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ได้แก่ กล้วยนางพญา กล้วยหิน และกล้วยน้ำว้า 

นำมาทดแทนในสูตรขนมไทย และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่าง ๆ โดยศึกษาการทดแทนในสูตรขนมไทยและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ต่าง ๆ ด้วยแป้งกล้วยพื้นเมืองทั้งสามชนิด ที่ระดับร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 และทดสอบการยอมรับทางประสาท

สัมผัสจากผู้บริโภคจำนวน 40 คน เพื่อคัดเลือกชนิดของแป้งกล้วยพื้นเมืองและระดับการทดแทนในสูตรขนมที่ได้รับการ

ยอมรับมากที่สุด โดยใช้วิธี 9 point Hedonic scales ซึ่งจากการศึกษา พบว่า แป้งกล้วยทั้งสามชนิดดังกล่าวสามารถใช้ทดแทนใน

ขนมไทยต่าง ๆ ได้หลากหลายดังนี้ คือ แป้งกล้วยน้ำว้า พบว่า สามารถใช้ทดแทนในสูตรมาตรฐานของขนมกลีบลำดวน ขนม

ทองพับ ขนมถ้วยฟู และขนมดอกจอก โดยมีระดับการทดแทนที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 20, 30, 30 และ 20 ตามลำดับ และ 

แป้งกล้วยหิน สามารถใช้ทดแทนในสูตรมาตรฐานของขนมเปียกปูน ในระดับร้อยละ 20 และจากการศึกษาการทดแทนแป้ง

กล้วยพื้นเมืองทั้งสามชนิดในสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พบว่า แป้งกล้วยน้ำว้า สามารถใช้ทดแทนในสูตรมาตรฐาน

ของคัพเค้ก และบราวนี่หน้ากรอบ โดยมีระดับการทดแทนที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 30 และ 40 ตามลำดับ และพบว่า แป้ง

กล้วยนางพญา สามารถใช้ทดแทนในสูตรมาตรฐานของขนมปังหวาน และ เค้าไข่ญี่ปุ่น โดยมีระดับการทดแทนท่ีเหมาะสม คือ 

ร้อยละ 20 ทั้งสองผลิตภัณฑ์ และยังพบว่า แป้งกล้วยหิน สามารถใช้ทดแทนในสูตรมาตรฐานของชิฟฟ่อนวานิลลา ในระดับ

ร้อยละ 40 และสูตรขนมไทย และเบเกอรี่ทั้งหมดได้พัฒนาเป็นสูตรมาตรฐานสำหรับการผลิต 

  บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ .................................................................................................. 
 
 
 



14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) .................................................................................. 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
  - 
16. ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก การสำรวจชนิดของขนมไทย และผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี 
 จากการสำรวจสอบถามและรวบรวมข้อมมูลความคิดเห็นของผู้บรโิภคเรื่องขนมที่ได้รับความนิยมของร้าน แบ่งเป็น
ร้านขนมไทย จ.สงขลา จำนวน 5 ร้าน  และรา้นขนมเบอเกอรี่ จ.สงขลา จำนวน 5 ร้าน  ทั้งหมดจำนวน 10 ร้าน  แต่ละร้าน
จำนวน 30 คน สรุปไดด้ังนี ้

ชนิดขนม ช่ือร้าน ช่ือขนม 
จำนวนที่ยอมรับ 

(คน) 

ขนมไทย 

ร้านขนมไทยกลุประคอง 

ดอกจอก 13 

ขนมทองม้วน 5 

ขนมทองเอก 5 

ขนมฝอยทองกรอบ 6 

ขนมทุเรียนกวน 1 

ร้านขนมไทยแม่ฉว ี

ขนมทองพับ 10 

ขนมชั้น 7 

ขนมน้ำดอกไม ้ 5 

ขนมเทียน 6 

ขนมปำ 2 

ร้านน้องเอินขนมไทย 

ขนมเปียกปูน 10 

ขนมถ้วยฟู 8 

ขนมนางเล็ด 6 

ขนมบุหลันดั้นเมฆ 4 

ขนมหยกมณ ี 2 

ร้านเทียนสด 

ขนมครกม้วน 5 

ขนมทองม้วนสด 7 

ขนมกลีบลำดวน 11 

ขนมตาล 5 

ขนมลืมกลืน 2 



ร้านขนมไทยถนนนางงาม 

ขนมอาลัว 2 

ขนมเทียน 6 

ขนมข้าวฟ่าง 4 

ขนมตะโก ้ 5 

ขนมถ้วยฟู 13 

เบเกอรี ่

ร้านเนยนุ่ม 

ขนมปังไส้กรอก 3 

พายสับปะรด 6 

บราวนี ่ 5 

คัพเค้ก 12 

เค้กกล้วยหอม 4 

ร้านของโปรด 

กะหรี่ปั๊บ 10 

บราวนี ่ 5 

ขนมปังเนยสด 6 

ขนมปังไส้กรอก 4 

เอแคลร ์ 5 

ร้านปังเจ๋งเป้ง 

ขนมปังไส้หมูหย่อง 4 

ขนมปังหวาน 12 

ขนมปังไส้ทูน่า 4 

ขนมปังไสลู้กเดก 7 

ชิพฟ่อยฝอยทอง 3 

ร้านอาหาร เบเกอรี่ เฟรช เบอเกอร์ 

ชิพฟ่อน 11 

คัพเค้ก 5 

เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม 4 

พายสับปะรด 3 

ขนมปังไส้หมูหย่อง 7 

ร้านขนมเค้ก บราโว่ เบเกอรี ่

เค้กไข ่ 13 

เค้กใบเตยมะพร้าวอ่อน 2 

เค้กส้มหนา้นิ่ม 5 

เค้กฝอยทองลาวา 4 

คุกกี้ชอคโกแลต 6 

 



ขนมไทยท่ีนำมาพัฒนาสูตร คือ ขนมดอกจอก ขนมถ้วยฟู ขนมเปียกปูน ขนมทองพับ และขนมกลีบลำดวน 
ขนมเบเกอรี่ที่นำมาพัฒนาสูตร คอื คัพเค้ก บราวนี่ ขนมปังหวาน ชิพฟ่อน และเค้กไข ่
 

ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนการทำแป้งกล้วย 

กล้วยน้ำว้า 

   

 

 

 

   

 

    

 

   

 

 

 

 

กล้วยน้ำว้า แยกเป็นลูกและล้างน้ำให้สะอาด ต้มในน้ำเดือด 1 นาที 

น็อคน้ำเย็นทันที ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ำ ปอกเปลือกแช่น้ำผสมน้ำส้มสายชู 

สไลด์บางๆ แช่น้ำผสมน้ำส้มสายชู 10 นาที ตักข้ึนสะเด็ดน้ำ 



 

 

 

     /  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

กล้วยหิน 

เรียงบนตะแกรงอย่าให้ซ้อนกัน อบ 3 ชั่วโมง นำกล้วยที่อบเสร็จออกจากตู้อบ 

แป้งกล้วยน้ำว้าสำเร็จ ร่อนกระชอนละเอียด นำกล้วยที่อบเสร็จไปปั่น

ละเอียดนาน 1 นาที 

 



    

 

 

 

   

 

 

     

 

   

 

 

     

กล้วยหิน แยกเป็นลูกและล้าง

น้ำให้สะอาด 

ต้มในน้ำเดือด 1 นาที 

น็อคน้ำเย็นทันที 

ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ำ 

ปอกเปลือกแช่น้ำผสม

น้ำส้มสายชู 

สไลด์บางๆ แช่น้ำผสม

น้ำส้มสายชู 10 นาที 

ตักข้ึนสะเด็ดน้ำ 

เรียงบนตะแกรงอย่าให้ซ้อนกัน 

นำกล้วยที่อบเสร็จ

ออกจากตู้อบ 

อบ 3 ชั่วโมง นำกล้วยที่อบเสร็จไปปั่น

ละเอียดนาน 1 นาที 



     

 

 

 

    

         

 

 

กล้วยนางพญา 

   

 

 

   

ร่อนกระชอนละเอียด แป้งกล้วยหินสำเร็จ 

กล้วยนางพญา แยกเป็นลูกและล้าง

น้ำให้สะอาด 
ต้มในน้ำเดือด 1 นาที 

น้อคน้ำเย็นทันที ตักข้ึนสะเด็ดน้ำ ปอกเปลือกแช่น้ำ

ผสมน้ำส้มสายชู 



 

     

   

 

     

 

     

     

 

 

สไลด์บางๆ แช่น้ำผสมน้ำส้มสายชู 10 นาที ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ำ 

เรียงบนตะแกรงอย่าให้ซ้อนกัน อบ 3 ชั่วโมง นำกล้วยที่อบเสร็จ

ออกจากตู้อบ 

นำกล้วยที่อบเสร็จไป

ปั่นละเอียดนาน 1 นาที 

ร่อนกระชอนละเอียด แป้งสำเร็จกล้วยนางพญา 



 
ภาคผนวก ค  การพัฒนาสูตรมาตรฐานขนมไทย และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

1.1ขนมเปียกปูน 
1.1.1ส่วนผสม  

  

1.1.2 วิธีการทำ   

   

   

 

 

       

 

 

 

 

1.นำส่วนผสมของ

แห้งใส่ลงในอ่างผสม 

2.นำน้ำปูนใสและแป้ง  

คนให้เข้ากัน 

 

3.นำน้ำตาลปี๊บ  น้ำตาล

ทราย  และกะทิใส่ลงไป 

4.คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้า

กัน  คนจนกว่าน้ำตาลปี๊ปละ

ลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

5.กรองส่วนผสมทั้งหมด

ลงในกระทะทอง 

6.กวนส่วนผสมทั้งหมด

จนได้ลักษณะที่ดี 

7.เทขนมลงพิมพ์และรอเซ็ตตัว หลังจากนั้นนำมา

ตัดเป็นสี่เหลียมจัตตุรัส 



 
 
1.2 ขนมถ้วยฟู 
1.2.1 ส่วนผสม  

 

1.2.2วิธีการทำ   

     

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

1.เทแป้งข้าวเจ้าใส่

ลงอ่างผสม 

2.ใส่น้ำสะอาดในแป้ง

นวดให้แป้งละลาย 

3.เติมน้ำตาลและผงฟูลง

ไป นวดให้น้ำตาลลาย 

4.นวดให้น้ำตาลละลาย 

 

5.นำแป้งใส่ถ้วยตะไลนึ่งในลังถึงนึ่งประมาณ 25  นาที  

ด้วยไฟแรง  น้ำเดือดก่อนใส่แป้งไปลงนึ่ง              

ให้นึ่งถ้วยตะไลก่อนประมาณ  10  นาที 



 

1.3 ขนมกลีบลำดวน 
1.3.1 ส่วนผสม 
 

 

 

 

 

1.3.2 วิธีทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เทส่วนผสมของแหง้

ลงในอ่างผสม 

2.ใส่น้ำมันลงไป 3.ใส่เนยขาว 

5.ปั้นเป็นก้อนกลมๆ 4.นวดให้เข้ากัน 6.ผ่าเป็นสี่ 4 ส่วน 

7.นำแป้ง 3 ชิ้นมาต่อติดกัน 8.นำแป้งอีกชิ้น ปั้นเป็นเกสร 
 

9.จัดเรียงใส่ถาด อบ 150 

องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 10 นาที  

 
 



 

1.4 ขนมดอกจอก 

1.4.1ส่วนผสม  
 

 

 

 

        

1.4.2 วิธีการทำ   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำส่วนผสมของแห้งใส่

ลงในอ่างผสม 

นำน้ำปูนใส  กะทิ 

และ ไข่ คนให้เข้ากัน 

กรองส่วนผสม 1 ครั้ง 

ใส่งาด าคนผสมใหเ้ขา้กนั ตัง้น ามนั เมื่อเดือดเอาพมิพ์

แช่ลงใหร้อ้น 
เมื่อพิมพร์อ้น  เอามาจุ่มลง

ในแป้งครึง่พิมพค์อ่ย ๆ เขย่า  

แป้งจะหลดุเอง 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 



 

1.5 ขนมทองพับ 
1.5.1 ส่วนผสม 

 

1.5.2 วิธีทำ 

    

 

                       

       

 

                    

 

  

 

 

 

  

 

 

1.น าน า้ตาลป๊ีบมาละลายกบั

กะทิ  

2.ใส่แป้งลงไปคนใหเ้ขา้กนั 3.ใส่ไข่ไก่ลงไปตีใหเ้ขา้กนั  

4.กรองแปง้ดว้ยตะแกรงตาถ่ี  5.ใส่งาด าลงไป คนใหเ้ขา้กนัอกีครัง้ 

6.ตกัแปง้ลงไปในพิมพป์ระมาณ 1 

ชอ้นโต๊ะ ปิดพิมพท์ิง้ไวป้ระมาณ 1 

นาที ท่ีอณุหภมูิ 150 oC   
 

7.เมื่อครบเวลาเปิดพมิพ ์และพบัขนมเป็นรูปสามเหล่ียม  



 
1.1 บราวนี่ 
1.1.1 ส่วนผสม 

                      

 สูตรที่ 1    สูตรที่ 2    สูตรที่3 
1.1.2 วิธีการทำ 

           

 

        

   

         

 

 

ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟู ค่อยใส่น้ำตาลทราย ตีจนขาวขาวฟูมีลักษณะข้นและเงา 

จากนั้นทยอยใส่ไข่แดงลงไป ใส่กลิ่นวนิลา ใส่เนยละลาย 

ร่อนยแป้ง ผงฟู และผงโกโก้ ใส่ลงไปครึ่งนึง แล้วตะล่อม

หรือตีจนเข้ากัน 

เข้ากันแล้วใส่ส่วนที่เหหลือลงไป 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

1.2 เค้กไข่ 
1.2.1ส่วนผสม 

         
สูตรที่ 1   สูตรที่ 2    สูตรที่ 3 

1.2.2ข้ันตอนการทำ 

     

 

 

เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ อบอุณหภูมิ 

165-170 องศา 20-25 นาที 

นำน้ำมันตั้งไฟให้ร้อน เทใส่กะละมัง ร่อนแป้งใส่ลงไป 



            

 

         

 

         

 

   

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนให้เข้ากัน ใส่นมสด คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

ใส่ไข่แดงลงไป จากนั้นใส่กลิ่นวนิลาและพักไว้ ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบๆ 

จากนั้นใส่ครีมออฟทาร์ทาร์ จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายป่น ตีให้ตั้งยอดแข็ง 

น ำเมอแรงคไ์ปตะล่อมแบ่งใส่ 3 คร้ัง คนใหเ้ขำ้กนั ใส่พิมพท่ี์เตรียมไว ้อบแบบใส่น ้ำร้อน 
ท่ีอุณหภูมิ 150 องศำ 70 นำที 



 

1.3 เค้กชิพฟ่อน 
1.3.1ส่วนผสม 

          
  สูตรที่ 1    สูตรที่ 2        สูตรที่ 3 

1.3.2วิธีการทำ 

          

 

       

    

 

      

 

 

 

 

ตีไข่แดงกับน้ำตาลให้เข้ากัน จากนั้นใส่น้ำมันพืช ใส่น้ำเปล่า และกลิ่นวนิลา 

ตีให้เข้ากัน ใส่แป้งที่ร่อนกับผงฟูลงไป คนให้เข้ากัน 

ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบๆ จากนั้นใส่ครีมออฟทาร์ทาร์ จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายป่น 



       

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตีให้ตั้งยอดแข็ง นำเมอแรงค์ไปตะล่อมแบ่งใส่ 3 ครั้ง คนให้เข้ากัน 

ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ อบแบบใส่น้ำ

ร้อน ที่อุณหภูมิ 180 องศา 15 นาที 



1.4 ขนมปังหวาน 
1.4.1 ส่วนผสม 

            
สูตรที่ 1       สูตรที่ 2    สูตรที่ 3 

1.4.2 ขั้นตอนการทำ 

   

 

 

 

     

    

 

 

     

 

 

 

 

ละลายยีสต์ น้ำตาล และน้ำอุ่นตั้งใว้ ร่อนแป้ง ทั้งสองชนิดเข้า

ดว้ยกนั 

เทแป้งท่ีร่อนใส่โถตี 

ละลายนมข้นจืด ไข่ น้ำตาลทราย และน้ำเปล่า เทรวมกับแป้งที่ร่อนไว้ ตีส่วนผสมพอเข้ากัน 

เทยีสที่ละลายไว้ตอนแรกลงไป ตีให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่เนย 

ตีด้วยสปีดสูงสุด  

ตี 35 นาทีหรือจนแป้งเนื้อฟีล์ม 



 

 

 

   

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดแบ่งเป็นก้อน ก้อนละ 30 กรัม คลึงเป็นก้อนกลมๆ วางในถาด 

พักแป้ง 1 ชั่วโมงคลุ่มด้วยผ้าขาวบาง อบไฟบน 170 องศา ไฟล่าง 120 องศา 15 นาที 



1.5 คัพเค้ก 
1.5.1 ส่วนผสม 

 
 
 
 
  

สูตรที่ 1           สูตรที่ 2          สูตรที่ 3 
 
1.5.2 วิธีทำ 

   

   

   

   

 

ลงชื่อ ...................................... (หัวหน้าโครงการ) 

         (ดร.วิชชุลฎา   ถาวโรจน์) 

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะวิศวกรมศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกล้วยพื้นเมืองทั้ง 3 ฐาน ที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวม 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน 
 ผู้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตร ี หอมเขียว 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 รหัสโครงการ F2A4 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
4.2 เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
4.3 เพ่ือพัฒนาใยกล้วยจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร 
4.4 เพ่ือศึกษาสมบัติของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้จากใยกล้วย 
4.5 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่าวบ้าน และชุมชน 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
5.1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5.2 เกษตรธาตุสี่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 



รายเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

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. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่                    
เกี่ยวข้อง 

            

2. ออกแบบเครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร และการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรจุอาหารจากใยกล้วย 

            

3. สร้างเครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากใย
กล้วย 

            

4. ทดลองและเก็บข้อมูล             

5. วิเคราะห์แลปรับปรุงแก้ไข             

6. ส่งมอบเครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากใย
กล้วย 

            

7. เขียนบทความเพ่ือนำเสนอต่อ
บุคคลทั่วไป 

            

 
7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 หลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจาน
จากวัสดุธรรมชาติและกระบวนการการอัดขึ้นรูป จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกลไก
การทำงานของเครื่อง โดยหลักการทำงานจะใช้แม่พิมพ์ในการอัดให้มีลักษณะเป็นรูปจาน โดยใช้ฮีตเตอร์แผ่น
ให้ความร้อนโดยตรงกับแม่พิมพ์และสามารถปรับระดับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี และใช้แรงกดจาก
กระบอกไฮดรอลิก เมื่อฮิตเตอร์ให้ความร้อนกับแม่พิมพ์จนถึงอุณหภูมิที่ได้ ทำการกดแม่พิมพ์เพ่ือทำการขึ้นรูป
จานให้มีลักษณะตามต้องการ จากหลักการดังกล่าวจึงนำไปสู่กระบวนการการออกแบบและคำนวณชิ้นส่วน
ต่างๆโดยได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการตัดสินใจ
สร้างชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรให้ได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่วางไว้โดยมีราบละเอียดการคำนวณ 
ดังนี้ 



7.2 ส่วนประกอบของเครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถแยกชุดโครงสร้างออกเป็น 5 ชุด 
ดังนี้ คือ ชุดโครงเครื่อง ชุดส่งกำลังในการอัดขึ้นรูป ชุดให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ ชุดแม่พิมพ์ และชุดควบคุมการ
ทำงานของเครื่อง  
 1) ชุดโครงเครื่อง ได้ออกแบบให้มีขนาด 800×350×1,300 มิลลิเมตร โดยโครงเครื่องได้ออกแบบมา
ให้สามารถรองรับแรงอัดของแม่พิมพ์ ที่นำมาเป็นส่วนประกอบเป็นชุดส่งกำลังในการอัดขึ้นรูป ดังแสดงดังรูปที่  
1 

 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของโครงสร้างเครื่อง 
 

 2) ชุดส่งกำลังในการอัดขึ้นรูปได้ออกแบบโดยนำกระบอกไฮดรอลิกมาใช้ยกหรือกดแม่พิมพ์ ควบคุม
โดยไฮดรอลิกปั้มและวาล์วควบคุมความดันเป็นตัวสั่งการ การทำงานกระบอกไฮดรอลิก เพ่ือทำการยกหรืออัด
แม่พิมพ์ แสดงดังรูปที่ 2 
 



  
 

รูปที่ 2 ลักษณะชุดส่งกำลังในการอัดขึ้นรูป 
 
 3) ชุดให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ ใช้ฮีตเตอร์ขนาด 2,500 w จำนวน 2 แผ่น เพ่ือให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ 
แสดงดังรูปที่ 3 

  

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะการถ่ายเทความร้อนแก่แม่พิมพ์   
 

 4) ชุดแม่พิมพ์ มากัดและตกแต่งเป็นแม่พิมพ์ มีลักษณะเป็นรูปจานและช้อมส้อม ดังแสดงดังรูปที่ 4 
 



 
(ก) จานหลุมสำหรับเด็ก 

 
(ข) ช้อนและส้อมสำหรับเด็ก 
รูปที่ 4 ลักษณะชุดแม่พิมพ์   

 
 5) ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง ได้ทำการออกแบบ และสร้างตู้ Electrical Control เพื่อทำการ
ความคุมการทำงานของชุดส่งกำลังในการอัดขึ้นรูป และชุดให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์  ดังแสดงดังรูปที่ 5 
 

  
 



รูปที่ 5 ลักษณะตู้ Electrical Control ควบคุมการทำงาน 
 

7.3 ส่วนประกอบต่างๆ ของชุดส่งกำลังในการอัดขึ้นรูป สามารถแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1) กระบอกไฮดรอลิก 80×50 มิลลิเมตร ใช้แรงดันได้สูงสุด 3500 Psi เป็นต้นกำลังเพื่ออัดขึ้นรูปของ
แม่พิมพ์ ดังแสดงรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6 ลักษณะกระบอกไฮดรอลิก 
 

 2) เกจวัดแรงดัน ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดัน แสดงดังรูป 7 
 



 
 

รูปที่ 7 ลักษณะของเกจวัดแรงดัน 
 
 3) เพลาประคอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มีความยาว 400 มิลลิเมตร เพื่อประคอง
แผ่นเพจ แสดงดังรูป 8 

 

 
 

รูปที ่8 ลักษณะเพลา 



 4) แผ่นยึดฮีตเตอร์เข้ากับกระบอกไฮดรอลิก และเพลาประคอง มีขนาด 240×350 มิลลิเมตร แสดง
ดังรูป 9 
 

 
 

รูปที่ 9 ลักษณะเพจยึดแม่พิมพ์ 
 

 5) ไฮดรอลิกปั้ม ทำหน้าที่ดูดและส่งน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปในระบบ แสดงดังรูป 10 
 

 
 

รูปที่ 10 ลักษณะของไฮดรอลิกปั้ม 
 



 
 
 6) วาล์วควบคุมความเร็ว ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ หรือ ไฮดรอลิก แสดงดังรูป 11 

 

 
 

รูปที่ 11 ลักษณะของวาล์วควบคุมความเร็ว 
 

 7) วาล์วควบคุมความดัน ทำหน้าที่ควบคุมและจำกัดแรงดันในระบบให้เป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้ แสดงดัง
รูป 12 
 



 
 

รูปที่ 12 ลักษณะของวาล์วควบคุมความดัน 
 8) วาล์วกันตก ทำหน้าที่บล็อคแรงดันของน้ำมันไว้ที่กระบอกสูบ เพื่อไม่ให้กระบอกสูบยุบตัว กรณีที่
ต้องการยกแรงดันค้างตำแหน่งไว้ แสดงดังรูป 13 
 

 
 

รูปที่ 13 ลักษณะของวาล์วกันตก 
 



 9) ถังพักน้ำมัน พักน้ำมันในระบบ แสดงดังรูป 14 
 

 
 

รูปที่ 14 ลักษณะของถังพักน้ำมัน 
 10) ท่อไฮดรอลิค เพ่ือส่งผ่านน้ำมันไฮดรอลิคไปยังอุปกรณ์ต่างๆ แสดงดังรูป 15 
 

 
 

รูปที่ 15 ลักษณะของท่อไฮดรอลิก 



 
 11) มอเตอร์ไฟฟ้า ดูดและส่งน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปในระบบ แสดงดังรูป 16 
 

 
 

รูปที่ 16 ลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 
 
 
7.4 วิธีการใช้เครื่องขึ้นรูปจานจากใบและกาบกล้วยนางพญา 
เครื่องขึ้นรูปจานจากใบและกาบกล้วยนางพญาสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูปจาน จากกาบกล้วย
รวมถึงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่ตามลักษณะของแม่พิมพ์ที่ใช้ เพ่ือเป็นภาชนะ
ใส่อาหารแก่ผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ส่วนประกอบหลักของเครื่องขึ้นรูปจานจากใบและกาบกล้วยนางพญา 
  (1) ชุดโครงเครื่อง  
  (2) ชุดส่งกำลังในการอัดขึ้นรูป  
  (3) ชุดให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์  
  (4) ชุดแม่พิมพ์ 
  (5) ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง 
 2) ข้อกำหนดของเครื่องขึ้นรูปจานจากใบและกาบกล้วยนางพญา 
  (1) ชุดโครงเครื่องใช้เหล็กฉากขนาดความกว้าง 2 นิ้ว เชื่อมไฟฟ้าในการประกอบโครงสร้าง เพื่อ
ความคงทนแข็งแรงในการรับน้ำหนักของส่วนอื่นๆ 



  (2) ชุดส่งกำลังประกอบด้วย กระบอกไฮดรอลิกมีขนาด 80 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 
50 มิลลิเมตร สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำมันเพ่ือปรับใช้ในการส่งกำลังในการอัดขึ้นรูปได้ สามารถใช้
แรงดันสูงสุดที่ 3500 Psi 
  (3) ชุดตู้ไฟฟ้าควบคุม ใช้โซลิดสเตตรีเลย์หรือหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุม
กระแสไฟฟ้าของฮีตเตอร์แผ่น 2500 วัตต์ จำนวน 2 แผ่นในการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์สามารถใช้อุณหภูมิ
สูงสุดที่ 300 องศาเซลเซียส ใช้ชุดควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการขึ้นรูปได้  
  (4) ชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป สามารถถอดเปลี่ยนตามลักษณะการขึ้นรูปที่ต้องการ  
 3) วิธีการใช้และการทำงาน 
  (1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานดังนี้ 
   - ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก น้ำมันที่ใช้ในระบบ ให้มีความเพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งาน 
   - ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า สายไฟ ว่าพร้อมทำงานหรือไม่ เช่น มีสายไฟชำรุดอยู่หรือไม่ 
  (2) ทำการเปิดสวิตช์เครื่องโดยการเปิดสะพานไฟเบรคเกอร์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ตู้ไฟ ไฟ
แสดงสถานะ RUN จะติด จากนั้นทำการปรับตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ 

  

  
 

รูปที่ 17 ชุดควบคุมอุณหภูมิในการขึ้นรูป 
 



 
 

รูปที่ 18 วาล์วปรับความดัน 
 
  (3) การปรับตั้งค่าอุณหภูมิในการขึ้นรูป เริ่มจากเปิดสวิตซ์ ON เพื่อเปิดการทำงานในส่วนการ
ควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นไฟแสดงสถานะของชุดควบคุมอุณหภูมิ TEMP POWER จะติดชุดควบคุมอุณหภูมิทั้ง 
2 คือ TEMP.1 และ TEMP.2 จะติดและแสดงค่าสถานะเป็นตัวเลขแสดงค่า ค่าอุณหภูมิสีแดงด้านบน คือ
อุณหภูมิของแม่พิมพ์ปัจจุบัน ค่าอุณหภูมิสีเขียวด้านล่างคืออุณหภูมิที่ต้องใช้ในการขึ้นรูป สามารถปรับตั้งค่า
อุณหภูมิโดย 
   - กดปุ่ม SET จากนั้นไฟแสดงค่าสีเขียวจะกระพริบ  
   - ทำการกดปรับอุณหภูมิในการขึ้นรูปด้วยปุ่มลูกศร 
   - เมื่อปรับค่าได้ตามที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม SET อีกครั้งไฟแสดงสถานะสีเขียนจะหยุด
กระพริบ เพ่ือเป็นการยืนยันในการตั้งค่า 

 



  
 

รูปที่ 19 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
 
   - นำกาบกล้วยที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบ มาทำการข้ึนรูป โดยใส่กาบกล้วยเข้าไประหว่าง
แม่พิมพ์ชุดบนและแม่พิมพ์ชุดล่าง  
   - กดปุ่ม START กดวาล์วควบคุมแรงดันให้ชุดแม่พิมพ์เลื่อยลงมา เพื่อทำการขึ้นรูปวัตถุดิบ  
เมื่อได้แรงดันตามต้องให้กดปุ่ม STOP หยุดการทำงานของชุดส่งกำลังชั่วขณะ 
   - เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดให้กดปุ่ม START แล้วโยกวาล์วแรงดันขึ้นเพ่ือให้แม่พิมพ์ชุดบน
เคลื่อนที่ขึ้น นำชิ้นงานออกมา หลังจากนั้นกดปุ่ม STOP หยุดการทำงานของชุดส่งกำลัง 
   - เมื่อใช้งานเสร็จให้กดปุ่ม STOP และกดสวิตซ์มาที่ OFF เพ่ือหยุดการทำงานของ ฮีตเตอร์
และชุดส่งกำลัง จากนั้นปิดสะพานไฟเบรคเกอร์ ทำความสะอาดเครื่องและบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย   
 4) ข้อควรระวัง 
  (1) ในการปฏิบัติงานควรแต่งกายให้รัดกุม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือหนัง ผ้าปิด
จมูกเพราะพ้ืนผิวของแม่พิมพ์และส่วนโครงเครื่องมีความร้อนสูง 
  (2) ควรกดปุ่ม STOP ทุกครั้งก่อนการใส่วัตถุดิบและนำผลิตภัณฑ์ออกป้องกันการโดนแม่พิมพ์
หนีบมือ 
  (3) หากตู้ไฟฟ้าควบคุมมีความร้อนสูงควรหยุดพักเครื่องและเป่าลมให้อุณหภูมิลดลงป้องกันการ
เผาไหม้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 5) การบำรุงรักษา 
  (1) ตรวจเช็คความสะอาดของแม่พิมพ์ ความสะอาดของเครื่อง 
  (2) ตรวจสอบสายไฟและความสะอาดในตู้ไฟฟ้า เช็คระบบไฟฟ้าว่ามีการชำรุดหรือไม่ เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงาน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ 



  (3) ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฮดรอ กระบอกไฮดรอลิก น้ำมันไฮดรอ
ลิก ข้อต่อ เป็นต้นหากมีการชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ทันที 

 

  
 

รูปที ่20 ลักษณะสายไฟในตู้ควบคุม 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ไดเ้ครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 1 เครื่อง 
8.1.2 ได้แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 2 ชุด 
8.1.3 ได้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 2 แบบ 
8.1.4 ได้อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 1 รายการ 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 สร้างอาชีพแก่ชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและชุมชน 
8.2.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่โดยนำมาพัฒนาและสร้างบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า 
8.2.3 สร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนโดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า 
8.2.4 สามารถต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อการวิจัยที่สูงขึ้นได้ 

 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 



จากการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากเส้นใยต้นกล้วยเพ่ือผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นการศึกษา
ทดลองเกี่ยวกับการอัดขึ้นรูปร้อนในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
สามารถสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้
ดังต่อไปนี้ 
9.1 สรุปผล 
จากการทดลองอัดขึ้นรูปชิ้นงานเป็นแผ่นโดยใช้เส้นใยกล้วยในอัตราส่วน 200 : 12.5 กรัม เพ่ือหากระบวนการ
ที่เหมาะสมในการอัดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้อุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 150 165 และ180 องศาเซลเซียส 
แรงดัน 100 120 และ 140 บาร์ เวลา 10 15 และ 20 นาที โดยการทดสอบตามมาตรฐานของ  American 
Society for Tasting and Materials (ASTM) การทดสอบความต้านทานแรงดึง การทดสอบความต้านทาน
แรงดัดงอ และการดูดซับน้ำ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1) การทดสอบความต้านทานแรงดึง 
 จากการทดสอบพบว่ามีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 3.99 เมกะปาสคาล ในกระบวนการอัด
ขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส แรงดัน 100 บาร์ เวลา 10 นาที เนื่องจากแผ่นเส้นใยกล้วยมีความ
เรียบที่เกิดจากการยึดเกาะกันระหว่างเส้นใยกล้วยและแป้งมันที่ผ่านการอัดขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิ  แรงดัน และ
เวลาดังกล่าวจึงทำให้แผ่นเส้นใยกล้วยมีความแข็งแรงมาก ส่วนค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 0.02 เม
กะปาสคาล ในกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส แรงดัน 140 บาร์ เวลา 20 นาที 
เนื่องจากแผ่นเส้นใยกล้วยผ่านการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ แรงดัน และเวลาสูงทำให้แผ่นเส้นใยกล้วยมีความ
แห้งมากเกิน ทำให้มีความเปราะค่าความแข็งแรงต่ำ 
 2) การทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง 
 จากการทดสอบพบว่ามีค ่าความต้านทานแรงดัดโค้งส ูงส ุดเท่ากับ 17.25 เมกะปาสคาล ใน
กระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส แรงดัน 100 บาร์ เวลา 10 นาที เนื่องจากแผ่นเส้น
ใยกล้วยมีความมีความเรียบที่เกิดจากการยึดเกาะกันระหว่างเส้นใยกล้วยและแป้งมันที่ผ่านการอัดขึ้นรูปดว้ย
อุณหภูมิ แรงดัน และเวลาดังกล่าวจึงทำให้แผ่นเส้นใยกล้วยมีความแข็งแรงมาก จึงสามารถทนแรงดัดโค้งไดด้ี  
ส่วนค่าความต้านทานแรงดัดโค้งต่ำสุดเท่ากับ 0.43 เมกะปาสคาล ในกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 
180 องศาเซลเซียส แรงดัน 140 บาร์ เวลา 20 นาที เนื่องจากแผ่นเส้นใยกล้วยผ่านการอัดขึ้นรูปร้อนที่
อุณหภูมิ แรงดัน และเวลาสูงทำให้แผ่นเส้นใยกล้วยมีความแห้งมากเกิน ทำให้มีความเปราะค่าความแข็งแรงต่ำ 
 3) การทดลองการซึมน้ำ 
 จากการทดสอบพบว่ามีค่าทดสอบการซึมน้ำสูงสุดเท่ากับร้อยละ 249.05  ในกระบวนการอัดขึ้นรูป
ร้อนที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส แรงดัน 100 บาร์ เวลา 10 นาที เนื่องจากแผ่นเส้นใยกล้วยผ่านการอัดขึ้น
รูปร้อนที่อุณหภูมิ แรงดัน และเวลาสูงทำให้ค่าเซลลูโลสในแผ่นเส้นใยกล้วยถูกทำลายจนชิ้นงานมีความแห้ง
มาก ทำให้ผิวของชิ้นงานมีความเรียบแต่เปราะค่าความแข็งแรงต่ำ จึงสามารถทนต่อการซึมได้ดี ส่วนค่า
ทดสอบการซึมน้ำต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 5.02 ในกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 



แรงดัน 140 บาร์ เวลา 20 นาที เนื่องจากแผ่นเส้นใยกล้วยยังมีค่าของเซลลูโลสเหลืออยู่จึงทำให้ชิ้นงานไม่
สามารถทนต่อการซึมน้ำได ้
 
 
 4) กระบวนการที่เหมาะสำหรับการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย 
 จากการทดสอบการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับ แรงดันต่างกัน 3 ระดับ เวลาต่างกัน 3 
ระดับ พบว่าการอัดขึ้นรูปร้อนด้วยอุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส แรงดัน 100 บาร์ เวลา 10 นาที มีค่าความ
ต้านทานแรงดึงและค่าความต้านทานแรงดัดโค้งที่เหมาะสมที่สามารถนำมาอัดขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ 
 5) การทดสอบด้านประสาทสัมผัส 
 จากการทดสอบการคงรูป ผิวสัมผัส และ กลิ่น ของแผ่นเส้นใยกล้วย พบว่ามีความแข็งแรง มีความ
เรียบลื่น มีความคงรูป ไม่ขรุขระ และไม่เกิดเชื้อรา  มีกลิ่นคล้ายการเผาไหม้ของเส้นใย 
9.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) เนื่องจากบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยที่ได้จากการทลองยังมีขีดจำกัดทางด้านการใช้งานจึงควร
ศึกษาเก่ียวกับการเคลือบภาชนะท่ีมีสมบัติในการทนต่อน้ำเพ่ิม 
 2) ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวประสานเพื่อนำมาผลิตเป็นตัวประสานที่ดีสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 3) ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งานของภาชนะและอัตราการย่อยสลายของภาชนะหลังจาก
การใช้งานแล้ว 
 4) ควรศึกษาทดลองเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัดขึ้นรูปซึ่งยังมีเวลาในการอัดขึ้นรูปค่อนข้างสูง คือ 
10 นาที ซึ่งถ้าต้องการผลิตภาชนะเพื่อจำหน่ายควรจะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอัดขึ้นรูปและการผลิต
แม่พิมพ์ เพ่ือช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิตให้น้อยลง 
 5) ผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ที่หาง่ายในชุมชน 
 6) ควรศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกลิ่นของบรรจุภัณฑ์ 
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
ไม่มี 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1. ค่าตอบแทน  

- ไม่มี 0 
2. ค่าใช้สอย  

- ค่าจ้างสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปด้วยความร้อน 75,000 
- ค่าจ้างสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 90,000 



3. ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุต้นกล้วยในการทดลอง 5,000 

รวมงบประมาณ 170,000 
**ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง และไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร**  

 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 
         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกล้วยพ้ืนเมืองทั้ง 3 
ฐาน ที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวม ปีงบประมาณ 2560) 
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
ผลงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหารจากเส้นใยกล้วย เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารจากเส้นใยกล้วย โดยเป็นปริญญานิพนธ์ที่เลือกใช้ต้นกล้วยที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่ นเป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตเส้นใย และใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน กำหนดให้ความยาวของเส้นใยที ่ใช้ใน
การศึกษามีขนาดเท่ากับ 3 cm ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 150 165 และ 180 °C แรงดัน 100 
120 และ 140 bar และเวลาในการอัด 10 15 และ20 min จากนั้นทำการทดสอบสมบัติทางกลและสมบัติ
ทางกายภาพซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบความต้านทานแรงดึง การทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง การ
ทดสอบการซึมน้ำ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลการทดสอบพบว่ามีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด
เท่ากับ 3.99 MPa ด้วยการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 165 °C แรงดัน 100 bar เวลา 10 min  ค่าความต้านทาน
แรงดัดโค้งสูงสุดเท่ากับ 17.25 MPa ด้วยการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 165 °C แรงดัน 100 bar เวลา 10 min 



และมีค่าการทดสอบการซึมน้ำสูงสุดเท่ากับ 149.43 s ด้วยการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 180 °C แรงดัน 100 
bar เวลา 10 min จากการทดสอบการอัดขึ้นรูปร้อนดังกล่าว พบว่าการอัดขึ้นรูปร้อนด้วยอุณหภูมิ 165 °C 
แรงดัน 100 bar เวลา 10 min เหมาะที่จะนำมาอัดขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ ส่วนการทดสอบด้านประสาทสัมผัส 
พบว่าบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยที่อัดขึ้นรูปร้อนด้วยกระบวนการดังกล่าวมีความคงรูปมากกว่า 7 วันและไม่
เกิดเชื้อรา สามารถนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารได้ 
 
  บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) เกษตรธาตุสี่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 

ไม่มี 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 

  
 

  



 

  
 
 
 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน) 

          วันที่ 17 / 09 / 2561 



รายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 

หนวยงาน คณะสถาปตยกรรมสาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2561 

 

1. โครงการ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม (กลวย) 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาโครงการ ผูชวยศาสตราจารยสาทินี วัฒนกิจ 

 ผูรวมโครงการ .................................................................................................. 

    

3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

1)  กิจกรรมท่ี  1 ศึกษาและสํารวจบริบทโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงเรียนรู 

 กิจกรรมท่ี  2 จัดทําผังแมบทของโครง 

 กิจกรรมท่ี  3 ปรังปรุงพ้ืนท่ีและการออกแบบจัดทําสื่อประกอบนิทรรศการ 

 รหัสโครงการ .......F3A7................. (โปรดระบุ รหัสโครงการ เชน F1A2/F2A4 เปนตน) 

 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 

4.1เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  

 4.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชผานวิถีวัฒนธรรมชุมชน  

4.3 เพ่ือนําเทคนิคการสื่อความหมายในการจัดแสดงนิทรรศการมาใชใหผูรับสื่อ เขาใจในคุณคาวิถีการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

4.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ดานวิถีวัฒนธรรมของคนในชุมชน อยางยั่งยืน 

 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

 วิทยาลัยรัตภูมิ ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 



6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. เสนอโครงการ             

2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             

             

 

7. ข้ันตอนการดําเนินงานหรือผลดําเนินงาน 

7.1 ทําการศึกษาและสํารวจบริบทโครงการเพื่อพัฒนาพื้นทีใ่หเปนแหลงเรียนรู รวมหารือแนวทางการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ กับคณะทํางานและผูนําชุมชน พรอมถายภาพ เก็บขอมูลเบื้องตน 

7.2 จัดทําผังแมบทโครงการ และปรับปรุงพ้ืนท่ีการออกแบบจัดทําสื่อประกอบนิทรรศการ 

7.3 จัดทําเทคนิคการสื่อความหมายในการจัดแสดงนิทรรศการมาใชใหผูรับสื่อ เขาใจในคุณคาวิถีการอนรุกัษ

พันธุกรรมพืช 

 

กรณีท่ีเปนส่ิงประดิษฐ 

7.1 ข้ันตอนการประดิษฐ 

7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 

7.3 คูมือการใช 

 

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 การมีสวนรวมระหวางชุมชน สถาบันการศึกษาในอําเภอรัตภูมิ  

8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 การไดรับความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

9. สรุปผลการประเมินดําเนินงานในโครงการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในปถัดไป (โปรดระบุรายละเอียด

อยางชัดเจน เชน พ้ืนท่ี/กลุมเปาหมาย และ/หรือ เปาหมายในการดําเนินงาน) 

9.1 กลุมผูเขามาเรียนรูท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชผานวิถี

วัฒนธรรมชุมชน ภายในนิทรรศการในวิทยาเขตรัตภูมิ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 



9.2 ไดนิทรรศการและระบบสื่อความหมายมาใชใหผูรับสื่อ เขาใจในคุณคาการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ใหกับชุมชนและผูเขามาศึกษา ภายในวิทยาเขตรัตภูมิ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 9.3 ไดพัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมใหกับสถาบนัการศึกษาและชุมชน และนําสูความยั่งยืน 

 

10. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหวางการดําเนินงาน (โปรดระบุอยางละเอียด) 

10.1 จํานวนครั้งในการลงพ้ืนท่ีมากกวาจํานวนครั้งในการของบประมาณ 

10.2 การจัดทํานิทรรศการและปายสื่อความหมายยังไมสมบูรณ เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรรไมเพียงพอ 

11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานจริง (ระบุอยางละเอียด) 

 

12. แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

  งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน (งบประมาณแผนดิน) 

  ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสํานักงบประมาณเพ่ือการรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 

รายการ 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ

ท่ีใชจริง 

 กิจกรรมที1่ ศึกษาและสํารวจบริบทโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงเรียนรู 

1. คาใชสอย 

1.1 เงินชดเชยการใชยานพาหนะสวนตวัในการเก็บขอมลู  

จากจังหวัดสงขลา – อําเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา  

(ระยะทาง 65 กม. X 4 บาท x  8 เท่ียว) 

 1.2 คาอาหารกลางวันคณะผูทํางาน (5 คน x 150บาท x 4 มื้อ) 

กิจกรรมที ่2 จดัทําผังแมบทของโครง 

2. คาใชสอย 

 2.1 คาจางเหมาการออกแบบนิทรรศการและเขียนแบบผงัแมบท 

กิจกรรมที ่3 ปรังปรุงพ้ืนท่ีและการออกแบบจัดทําสื่อประกอบนิทรรศการ 

3. คาใชสอย 

3.1 คาจางเหมาการปรับพ้ืนท่ีภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

3.3 คาจางเหมาการจัดทําขอมูล และปายสื่อความหมายการจัดแสดงนิทรรศการ 

3.5 เงินชดเชยการใชยานพาหนะสวนตวัในการเก็บขอมลู  

จากจังหวัดสงขลา – อําเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา  

(ระยะทาง 65 กม. X 4 บาท x  4 เท่ียว) 

3.6 คาอาหารกลางวันคณะผูทํางาน (5 คน x 150บาท x 4 มื้อ) 

 

 

 

 

2,080.- 

 

3,000.- 

 

 

12,380.- 

 

 

40,000.- 

40,000.- 

1,040.- 

 

 

1,500.- 

 

 

 

 

2,080.- 

 

3,000.- 

 

 

12,380.- 

 

 

40,000.- 

40,000.- 

1,040.- 

 

 

1,500.- 

 

รวมงบประมาณ 100,000.- 



  งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  งบประมาณจากแหลงทุนวิจัย เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) /  

      สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนตน 

  งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

                พระราชดําริ (กปร.) 

  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบ)ุ ................................................................................................. 

  ไมมีการใชงบประมาณใดๆ 

 

13. ผลการดําเนินงาน 

 13.1   โครงการใหม 

          โครงการตอเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................) 

  

 13.2 ผลการดําเนินงาน (โครงการนี้ทําอะไร อยางไร ไดอะไรบาง และสอดคลองกับเปาหมาย/

วัตถุประสงคหรือไม โดยใหครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้ 

    13.2.1 งานปกปกฯ → ระบุขนาดพ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ผลท่ีไดรับ 

    13.2.2 งานสํารวจฯ → ระบุพ้ืนท่ีเปาหมาย ขนาดพ้ืนท่ี จํานวนครั้งท่ีสํารวจ จํานวนสิง่ท่ี

ตรวจพบ 

    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จํานวนพืชปลูก (จํานวนชนิด จํานวนตนพันธุกรรม) พ้ืนท่ีใน

ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมท่ีดําเนินการตางๆ เปนตน 

    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบของบทคัดยอ 

    13.2.5 งานศูนยขอมูล/ฐานขอมูล → สามารถระบุจํานวนขอมูลท่ีมีในฐานขอมูลนั้นๆ 

    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมท่ีไหน เม่ือไหร มี

ผูเขารวมกิจกรรมเทาไหร เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลท่ีไดรับ 

13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ → ระบุสิ่งท่ีไดดําเนินการในปนั้นๆ 

กิจกรรมที่๑ ไดทําการศึกษาและสํารวจบริบทโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงเรียนรู 

และลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล เพ่ือจัดทําสวนนิทรรศการ เทคนิคสื่อความหมายในวิทยาเขตรัตภูมิ  ต.เขาพระ 

 อ. รัตภูมิ  จ. สงขลา 

 กิจกรรมท่ี 2 ไดจัดทําผังแมบทโครงการ และปรับปรุงพ้ืนท่ีการออกแบบจัดทําสื่อประกอบนิทรรศการ 

ในสวนทางเขา และภายในสวนนิทรรศการ  

 กิจกรรมท่ี 3 ไดจัดทําเทคนิคการสื่อความหมายในการจัดแสดงนิทรรศการมาใชใหผูรับสื่อ เขาใจใน

คุณคาวถิีการอนุรักษพันธุกรรมพืช ของคณะตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

 



  บรรลุเปาหมาย  

  ไมบรรลุเปาหมาย เพราะ  .................................................................................................. 

 

14. การถายทอดองคความรูสูชมชน 

  มีการถายทอดองคความรูใหกับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 

  เปนศูนยการเรียนรูใหชุมชน (ระบุ) เปนหองนิทรรศการในการทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ ของคณะตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ในวิทยาเขตรัตภูมิ ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 

15. ไดรับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 

.................-........................................................................................................................................................... 

 

16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดําเนินโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหนาโครงการ) 

(....................................................................) 

          วันท่ี ........./............./........... 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ ตู้อบกล้วยควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแก๊ส 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์
 ผู้ร่วมโครงการ นายกระวี อนนตร ี
   นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
    
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 รหัสโครงการ F2A4  
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.) 
4.2 เพื่อออกแบบและสร้างตู้อบกล้วยควบคุมอัตโนมตัิด้วยพลังงานแก๊ส 
4.3 เพื่อให้ชาวบ้านต าบลควนรู อ าเภอรตัภูมิแปรรูปผลติผลจากกลว้ยด้วยการอบลมร้อน 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 
 
 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลด าเนินงาน 
7.1 ออกแบบหลักการท างานของเครื่องอบกล้วยด้วยลมร้อนควบคุมอุณหภูมิอตัโนมตัิ(ระบบแก๊ส) 
7.2 ทดลองใช้ เก็บข้อมูลผลการทดลองเครื่อง แก้ไขและปรับปรุง 
7.3 จัดท าคู่มือวิธีการใช้งานและวธิีการบ ารุงรักษาเครื่อง 
7.4 ส่งมอบเครื่อง พร้อมอบรมวิธีการใช้งานและบ ารุงรักษา 
7.5 จัดท ารายงาน และประเมินผลการด าเนินงาน 



กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ ์
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ ์
     ออกแบบหลักการท างานของเครื่องอบกล้วยด้วยลมร้อนควบคุมอุณหภูมิอตัโนมตัิ(ระบบแก๊ส) 

     

                                  Code          

      Code                              
                     

                

      

             3            

               

        

                              

       

    

 
 

 



              

  

                  

 

 
 
 

 
 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพการท างาน 

การทดสอบประสิทธิภาพ 
 น ากล้วยที่ต้องการอบมาทับใหม้ีลกัษณะแบนหลังจากนั้นน ามาเรียงใส่ถาดเข้าตู้อบ ทดสอบตั้งค่าอุณหภูมิต่างๆ
เพื่อให้ได้คณุภาพตามที่ชุมชนต้องการ 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
7.3 คู่มือการใช้ 

คู่มือการใช้งาน ตู้อบกล้วยแบบแก็สควบคุมอัตโนมัติ 

 

 

ขั้นตอนการอบแบบอัตโนมัติ  (Auto) 

1.กดสวิตซ์ เปดิเครื่อง 
2.จอLCD จะขึ้นหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง 

 



3.กด # เพื่อเข้าสู่โปรแกรมในการอบกล้วย 
4.จอLCD จะขึ้นเมนูให้ดังภาพด้านล่าง 

 

5.เมื่อลูกศรชี้ท่ี Gas Time ให้กด# เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการอบกล้วยแบบ Auto 
6. จอLCD จะขึ้นเมนูให้ดังภาพด้านล่าง 

 

7.เหมือนเห็นแถบสีด าอยูต่ าแหน่งที่1สามารถใสห่มายเลขท่ีต้องการอบได้เลย และต้องการจะใส่เวลาในต าแหน่งที่2 ให้กด B 
แล้วสามารถกดหมายเลยทีต่้องการ 
8.เมื่อตั้งเวลาในการอบกล้วยเสร็จแล้ว ให้กด# เพื่อเริ่มท างานหรือStar และหากต้องการหยุดในขณะท างานให้กด # อีกครั้ง 
9.หากต้องการออกจากโปรแกรมการอบกล้วยให้กด* 
9.เมื่อเริ่มท างานแร้วให้เปิดวาล์วท่ีหัวจุดเอาไฟแช็คไปต่อท่ีหัวจุดไฟจะติดที่หัวจดุ  แล้วน าไปต่อที่หัวแกส็ด้านในตูเ้มื่อไฟใน
ตู้อบติด ให้ปิดวาล์วหัวจุด แล้วรอจนเวลาในการอบหมด 

(หมายเหตุ  หากต้องการอบกล้วยแบบต่อเนื่อง ท่ีไม่ต้องเริม่จุดไฟท่ีหัวจุดใหม่ควรตั้งเวลา  ในการอบกล้วย ไมเ่กิน 5 วินาที  
แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณของแก็สในแต่ละครั้ง) 

ขั้นตอนการอบแบบใช้คนควบคมุ(Manually) 

1.กดสวิตซ์ เปดิเครื่อง 
2.จอLCD จะขึ้นหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

3.กด # เพื่อเข้าสู่โปรแกรมในการอบกล้วย 
4.จอLCD จะขึ้นเมนูให้ดังภาพด้านล่าง 



 

5.ให้กดหมายเลข3 เพื่อให้ลูกศรเลื่อนไปยังเมนู  Manually หรือการอบกล้วยแบบใช้คนควบคุมในการอบกล้วย 

 

 

6.กด# เพื่อยืนยันการอบกล้วยโดยเมนู  Manually หรือการอบกลว้ยแบบใช้คนควบคุม 
7.จอLCD จะขึ้นหน้าต่างตามภาพด้านล่าง 

 

 

8.ต้องการเริ่มการอบกล้วย ให้กด #และหากต้องการหยุดขณะท างานให้กด #อีกครั้ง 
9.ต้องการออกจากโปรแกรมการอบกล้วยแบบ Manually ให้กด*  

ขั้นตอนการต้ังค่า เวลา  วัน/เดือน/ปี (Date  Time) 
1.กดสวิตซ์ เปดิเครื่อง 
2.จอLCD จะขึ้นหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง 

  

 

 



3.กด # เพื่อเข้าสู่โปรแกรมในการอบกล้วย 
4.จอLCD จะขึ้นเมนูให้ดังภาพด้านล่าง 

 

 

5.กดหมายเลข2 เพื่อเข้าสูเ่มนูการตั้งค่าเวลา วัน/เดือน/ปี ให้เป็นล่าสุดกรณีค่าเวลา วัน/เดือน/ปี เพี้ยนนั้นเอง 

 

 

6.กด# เพื่อยืนยันการตั้งค่า 
7.จอLCD จะขึ้นหน้าต่างตามภาพด้านล่าง 

 

 

 

8.กดA เพื่อเลือกการตั้งค่าส่วนของวัน/เดือน/ปี และหากต้องการเลือ่นต าแหน่งตั้งค่าแตล่ะตัวให้กดB 
9.กดB เพื่อการตั้งค่าส่วนของ ช่ัวโมง/นาที/วินาที และหากต้องการเลื่อนต าแหน่งตั้งค่าแต่ละตัวให้กดA 
10.เมื่อท าการตั้งค่าแล้วต้องการจะกดเพื่อบันทึกให้กด# 1ครั้ง เพ่ือให้บันทึกค่าท่ีตั้งไว้ล่าสุด 

 
 
 



8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ได้เครื่องอบกล้วยพลังงานแก๊สที่ชุมชนสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง 
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

8.2.1 กล้วยที่ผ่านการอบมีคณุภาพเป็นท่ีต้องการของชุมชน 
8.2.2 สามารถสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่ชุมชนโดยใช้เครื่องอบกล้วยพลงังานแก๊ส 

 
9. สรุปผลการประเมินด าเนินงานในโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป (โปรดระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการด าเนินงาน) 

เครื่องอบกล้วยพลังงานแก๊สสามารถตอบโจทย์ให้กับกลุ่มที่ต้องการแปรรูปผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของการอบลมร้อนไม่
ว่าจะเป็นผลผลติทางด้านการเกษตรเช่น กล้วย ขนุน หรือผลผลติตา่งๆที่ต้องการอบเพื่อไล่ความช้ืน ส่วนในการพัฒนาต่อนั้น
ควรจะเป็นเครื่องชนิดอื่นๆที่ชุมชนต้องการเพื่อให้ชุมชนสามารถมีรายได้อยา่งพอเพียงและยั่งยืน 
 
10. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการด าเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

เนื่องจากตัวเครื่องค่อนข้างใหญ่มนี้ าหนักเยอะท าให้การเคลื่อนย้ายท าได้ค่อนข้างยากล าบากและเมื่อใช้งานแล้วการ
ท าความสะอาดเครื่องก็ค่อนข้างยาก 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนนุและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 
เงินสนับสนนุงบประมาณจ านวน 40,000 บาท โดยจ าแนกออกเป็นสองส่วนคือในส่วนของด้านโครงสร้างและด้านไฟฟ้า 

11.1อุปกรณ์ด้านโครงสร้างจ านวน 10,000 บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 โซลินอยวาล์วตัดต่อแก๊ส 

220 VAC 
2 ตัว 1,200 2,400  

2 แผงรีเลย์ควบคุมอุปกรณ์
ส าหรับตัดต่อวงจร 12 VDC 
30A 

1 ตัว 1,500 1,500  

3 จอ LCD แสดงผล 1 ตัว 600 600  
4 บอร์ดควบคุม Aduino Uno 

R3 
1 ตัว 900 900  

5 สายต่อวงจร 1 ชุด 2,500 2,500  
6 สวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ซับพลาย

ปรับค่าได้ 0-30 VDC 10A 
1 ตัว 1,100 1,100  

7 ตัวตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์
โมคัปเปิล้ 

1 ตัว 1,000 1,000  

รวม 10,000  
 

 
 
 
 
 
 



11.2 อุปกรณ์ไฟฟ้า 30,000 บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 ล้ออิสระไนลอนขนาด 6 นิ้ว 4 ล้อ 350 1,400  
2 ตะแกรงสแตนเลสทนความร้อนขนาด 1x3 

เมตร 
2 ช้ิน 4,000 8,000  

3 เหล็กฉากขนาด L75x75x6 4 เส้น 1,400 5,600  
4 แผ่นสแตนเลสทนความร้อนขนาด 4x8 ฟุต 

หนา 2 มิลลิเมตร 
3 แผ่น 5,000 15,000  

รวม 30,000  
 
 
12. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
  √   ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) /        
ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชด าริ (กปร.) 
  งบประมาณอื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการด าเนินงาน 
 13.1   √   โครงการใหม ่
          โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ .......................................................................................) 
  
 13.2 ผลการด าเนินงาน (โครงการนี้ท าอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์หรือไม่ 
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี ้
    13.2.1 งานปกปักฯ → ระบุขนาดพื้นท่ี กิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการ ผลที่ได้รับ 
    13.2.2 งานส ารวจฯ → ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมาย ขนาดพื้นท่ี จ านวนครัง้ที่ส ารวจ จ านวนสิ่งที่ตรวจพบ 
    13.2.3 งานปลูกรักษาฯ → จ านวนพืชปลูก (จ านวนชนิด จ านวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ 
รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมท่ีด าเนินการต่างๆ เป็นต้น 
    13.2.4 โครงการวิจัย → ควรสรปุผลการด าเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 
    13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมลู → สามารถระบุจ านวนข้อมลูที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 
    13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม → รายละเอียดของการจัดกิจกรรมทีไ่หน เมื่อไหร่ มผีู้เข้าร่วม
กิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ไดร้ับ 
    13.2.7 งานสนับสนนุอื่นๆ → ระบุสิ่งที่ไดด้ าเนินการในปีนั้นๆ 
 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



  บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ  .................................................................................................. 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ................................................................... 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) .................................................................................. 
 
 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 

 
ตู้อบกล้วยควบคมุอัตโนมตัิด้วยพลังงานแก๊ส 

 
 

 
                                            

หน้าจอแสดงผล ปุ่มกด และสวิตซ์ปิดเปิดการท างาน 
 
 



 
 

ขั้นตอนการประกอบชิน้งาน 
 

 
การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน 

 

 
ออกแบบวงจร 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ)  
(....................................................................)  
          วันที่ ........./............./........... 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน..บริหารธุรกิจ.. 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ .โครงการ “การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย”สู่เชิงพาณิชย์ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ   ผศ.ดร ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์   
 ผู้ร่วมโครงการ  ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ. 
    ผศ.สุริยา นิตย์มี. 

3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่.. F2  กรอบการใช้ประโยชน์ . A4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร.  

 รหัสโครงการ ..... F2A4.....................(โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
 3. เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 ชุมชนควนรู  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             

 



7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
 7.1 ลงชุมชนเพ่ือพูดคุยกับคนในชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 7.2 สำรวจความต้องการเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์  (ปรับเปลี่ยนตาความต้องการของตลาด) 
 7.3 อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย 
 7.4 ติดตามประเมินผล 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
 7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 

 
1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วย             3.ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ตามแม่แบบแบบที่กำหนด  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2.คัดแยกเชือกกล้วยตามขนาดเพ่ือเตรียมการขึ้น      4.บรรจุภัณฑ์จากเชือกกล้วยที่พร้อมสำหรับ       
รูปบรรจุภัณฑ์ตามแม่แบบ        ออกสู่ตลาด   
 
 
 
 
  
 
 
 

(ภาพประกอบ) 
 
 



8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
8.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8.2.1 สมาชิกจาก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
อาชีพเสริม และมีความรู้เกี่ยวกับอำนาจการต่อรอง 
8.2.2 เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพเสริม จากสมาชิก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป(โปรดระบุรายละเอียดอย่าง
ชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 
 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ และต้องการให้ทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าไปให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสนอให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาแหล่ง
จำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์กล้วย โดยสมาชิกตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายได้บรรจุภัณฑ์
จากต้นกล้วย 1 บรรจุภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน  
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 
 เนื่องจากผู้นำชุมชนและคณะของผู้ให้บริการทางวิชาการ มีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงต้องเลื่อนเวลาใน
การจัดโครงการถึง 1 ครั้ง 
 
11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน   

    1.1  ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ( 2คน  * 12 ชม * 300)  

2 

2. ค่าใช้สอย   

    2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯและคณะกรรมการ    

ดำเนินงาน (28 คน* 4มื้อ* 50บาท) 

 

7,200 

 

 

5,600 

 



 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
 ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1 โครงการใหม่ 
  โครงการต่อเนื่อง จาก (การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์) 
  
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  13.2.1 งานปกปักฯ→ ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

  13.2.2 งานสำรวจฯ→ ระบุพ้ืนที่เป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิ่งที่
ตรวจพบ 

  13.2.3 งานปลูกรักษาฯ→ จำนวนพืชปลูก (จำนวนชนิด จำนวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ดำเนินการต่างๆ เป็นต้น 

  13.2.4 โครงการวิจัย→ ควรสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

  13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล→ สามารถระบุจำนวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

    2.3 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯและคณะกรรมการดำเนินงาน           

(28 คน*  2มื้อ* 120บาท 

6,720 

 

 

รวมงบประมาณ 19,520 



  13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม→ รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ โครงการ การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์
กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ณ  ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ดำเนินการ
อบรมการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย โดยใช้วิทยากรสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ลงมือปฏิบัติ ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน  ผู้เข้าร่วมโครงการได้บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย
1 ผลิตภัณฑ์   
 บรรลุเป้าหมาย 

  13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ→ ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินการในปีนั้นๆ 
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ..ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ................................................................................. 
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
16. ภาคผนวก ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน...คณะบริหารธุรกิจ........ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
1. โครงการ โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆสู่เชิงพาณิชย์ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ   อาจารย์กมลพร   วรรณชาติ 
 ผู้ร่วมโครงการ   อาจารย์ปรัศนีย์   กายพันธ์ 
 
 
3. ลักษณะโครงการ ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 กิจกรรมที ่  A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 รหัสโครงการ ...... F2A4.....................................(โปรดระบุ รหัสโครงการ เช่น F1A2/F2A4 เป็นต้น) 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือสร้างคู่มือการเรียนรู้ทางด้านการบัญชีอย่าง่าย     

 4.2 เพ่ือพัฒนาการลงบัญชี อย่างเป็นระบบ จากบรรจุภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ 

5. สถานที่ดำเนินการ 
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   
 
6. แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. เสนอโครงการ             
2. ปฏิบัติงานตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             
             



 
 
 
 
 
7. ข้ันตอนการดำเนินงานหรือผลดำเนินงาน 
7.1 ลงชุมชนเพ่ือพูดคุยกับคนในชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
7.2 สำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี 
7.3 สร้างคู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนบรรจุภัณฑ์จากกล้วย 
7.4 อบรมการดำเนินงานทางการบัญชีจากบรรจุภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ (ปรับเปลี่ยนตามบรรจุภัณฑ์) 
7.5 ติดตามประเมินผล 
 
กรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
7.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
7.2 การทดสอบประสิทธิภาพ 
7.3 คู่มือการใช้ 
 

(ภาพประกอบ) 
7.3 คู่มือการใช้ 

 
1.วิทยากรดำเนินการอบรมความรู้ทางบัญชีเบื้องต้น    3.เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบัญชี เพื่อให้  
          ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ลงมือปฏิบัติการลงบัญชี โดยมีนักศึกษา      4.สรุปผล และขอรับคำปรึกษาเพ่ิมเติมจากผู้เข้า                 
และวิทยากรเป็นผู้ช่วย          รับการอบรม เพื่อคณะฯได้ดำเนินการต่อไป 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

8.1.1 ออกแบบระบบบัญชีต้นทุนบรรจุภัณฑ์จากกล้วย อย่างน้อย 1 ระบบ 
8.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80  
 

8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 8.2.1 สมาชิกจาก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญในการทำระบบบัญชี
ต้นทุนบรรจุภัณฑ์จากกล้วย 
 
9. สรุปผลการประเมินดำเนินงานในโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป(โปรดระบุรายละเอียดอย่าง
ชัดเจน เช่น พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ เป้าหมายในการดำเนินงาน) 
 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางด้านระบบบัญชีต้นทุนบรรจุภัณฑ์ตัวบรรจุภัณฑ์ และต้องการให้ทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าไปให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
กลุ่มเป้าหมายไดร้ะบบบัญชีต้นทุนบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย 1 ระบบบัญชี และผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน  
 
10. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน (โปรดระบุอย่างละเอียด) 

- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินโครงการมีจำกัด ทำให้
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามวันที่กำหนดได้  

- แนวทางแก้ไข คือกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการให้ตรงกับเวลาว่างของกลุ่มเป้าหมาย 

 



11. รายงานงบประมาณสนับสนุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริง (ระบุอย่างละเอียด) 

 
 
 
12. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 งบประมาณปกติประจำปีของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 
 ขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /  
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                พระราชดำริ (กปร.) 
  งบประมาณอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................  
  ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆ 
 
13. ผลการดำเนินงาน 
 13.1  โครงการใหม่ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน   

    1.1  ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ( 2 คน * 6 ชม * 300)  

2  2. ค่าใช้สอย 

    2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯและคณะกรรมการ

ดำเนินงาน  (51คน* 2มื้อ * 50บาท) 

    2.2 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯและคณะกรรมการดำเนินงาน   

(51 คน*  1มื้อ *  120บาท 

 

3,600 

 

5,100 

 

6,120 

 

รวมงบประมาณ 14,820 



         โครงการต่อเนื่อง จาก (โครงการ”ระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ”สู่เชิงพาณิชย์) 
 13.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการนี้ทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  13.2.1 งานปกปักฯ→ ระบุขนาดพ้ืนที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

  13.2.2 งานสำรวจฯ→ ระบุพ้ืนที่เป้าหมาย ขนาดพ้ืนที่ จำนวนครั้งที่สำรวจ จำนวนสิ่งที่
ตรวจพบ 

  13.2.3 งานปลูกรักษาฯ→ จำนวนพืชปลูก (จำนวนชนิด จำนวนต้นพันธุกรรม) พ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ รายละเอียดการดูแลรักษา กิจกรรมที่ดำเนินการต่างๆ เป็นต้น 

  13.2.4 โครงการวิจัย→ ควรสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบของบทคัดย่อ 

  13.2.5 งานศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล→ สามารถระบุจำนวนข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลนั้นๆ 

  13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม→ รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 

  13.2.7 งานสนับสนุนอ่ืนๆ→ ระบุสิ่งที่ได้ดำเนินการในปีนั้นๆ 
 

13.2.6 การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม→ รายละเอียดของการจัดกิจกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เท่าไหร่ เนื้อหาของกิจกรรมโดยสรุป ผลที่ได้รับ 
 ระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์ ณ  ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 
24 มีนาคม 2561 ดำเนินการอบรมการทำระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ โดยใช้วิทยากรสอนการ
ออกแบบระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติ ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 51 คน  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการลงมือทำบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์ 1 ระบบบัญชี   
 
 บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ ..................................................................................................  
 
14. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน 
 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ระบุ) ..ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน (ระบุ) ..................................................................................  
 
15. ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 
................................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
14. ภาคผนวก ภาพประกอบระหว่างการดำเนินโครงการ 



 

  

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ..................................................... (หัวหน้าโครงการ) 
         (อาจารย์กมลพร   วรรณชาติ) 
            วันที่ ........./............./........... 


