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สาส์นจากคณบดี
สาส์นนวเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับประจําปี พ.ศ. 2558 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นสาส์นนวเกษตรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกในชํวงที่ ผํานมา คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มีกิ จกรรมตํางๆ เกิ ดขึ้น
มากมาย ทั้งกิจกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เกําของคณะฯ มีการสร๎างเครือขํายความ
รํว มมื อ กั บ สถาบั นการศึ ก ษาในด๎า นการจั ดการการศึก ษา และการประกัน คุณ ภาพ ทํ าให๎ เ กิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านวิชาการการทําวิจัย และความรํวมมือระหวํางนักศึกษา และบุคลากร นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมของสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เชํน กิจกรรมศึกษาดูงาน เป็นต๎น

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
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พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557
มหิศร ประภาสะโนบล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช๎ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 เป็นต๎นไป
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ปัจจุบันทั่วโลกให๎ความสําคัญกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) มากขึ้น ประเด็น
ดังกลําวอาจมีผลกระทบตํอการค๎าระหวํางประเทศ เนื่องจากประเทศคูํค๎าอาจยกขึ้นมาเป็นข๎อกีดกันทาง
การค๎าได๎ อีกทั้งประชาคมและสื่อตํางๆ ทั้งในและนอกประเทศ ให๎ความสนใจในเรื่องดังกลําวเป็นอยําง
มาก ซึ่งอาจมีผลตํอการดําเนินกิจการตํางๆ รวมทั้งการสํงออกสินค๎าของประเทศไทยไปตํางประเทศได๎
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได๎มอบหมายให๎สํานักควบคุม ปูองกัน และบําบัด
โรคสัตว์ เป็นหนํวยงานรับ ผิดชอบหลัก และกองสารวัตรและกั กกั น เป็นหนํวยงานสนับสนุนในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การปูองกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
และให๎สัตว์ได๎รับการคุ๎มครองตามธรรมชาติอยํางเหมาะสม

เหตุผลสําคัญในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู๎สึก
เชํนเดียวกับมนุษย์ จึงสมควรที่จะได๎รับการคุ๎มครองมิให๎ถูกกระทําการทารุณกรรม เจ๎าของสัตว์จะต๎อง
จัดสวัสดิภาพให๎เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหวํางการเลี้ยงดู การขนสํง และการนํา
สัตว์ไปใช๎งาน ดัง นั้นเพื่ อกําหนดหลักเกณฑ์ในการปูองกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์
เพื่อให๎สัตว์ได๎รับการคุ๎มครองตามธรรมชาติของสัตว์อยํางเหมาะสม จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
มีองค์ประกอบ 8 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 36 มาตรา โดยมีบทบัญญัติที่สําคัญ ดังนี้
1. กําหนดความหมายของการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
2. สัตว์ที่ได๎รับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ได๎แกํ สัตว์ซึ่งเลี้ยงไว๎เพื่อเป็นสัตว์บ๎าน สัตว์
เลี้ยงเพื่อใช๎งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช๎เป็นอาหาร หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช๎ในการแสดง เชํน สุนัข แมว โค กระบือ
ม๎า สุกร เป็ด ไกํ เป็นต๎น แตํไมํรวมถึงสัตว์ปุาตามกฎหมายวําด๎วยการสงวนและคุ๎มครองสัตว์ปุา สัตว์
น้ําตามกฎหมายวําด๎วยการประมง หรือสัตว์อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
4. กําหนดให๎มีคณะกรรมการปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
5. องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ กําหนดให๎คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือดําเนิน
กิจกรรมที่เกีย่ วข๎องกับการปูองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และไมํมีวัตถุประสงค์ในทาง
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การเมืองหรือการแสวงหากําไรหรือรายได๎มาแบํงปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ตํอนายทะเบียน

พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มีสาระสําคัญคือ เพื่อคุ๎มครอง
สัตว์มิให๎ถูกทารุณกรรม และเจ๎าของจะต๎องจัดสวัสดิภาพให๎สัตว์มีความเป็นอยูํที่เหมาะสมกับสภาวะของ
สัตว์แตํละชนิด พร๎อมกําหนดบทลงโทษไว๎
ทั้งนี้ ศาลมีอํานาจสั่งห๎ามมิให๎เจ๎าของหรือผู๎กระทําความผิดนั้นครอบครองสัตว์ หากเห็นวําสัตว์
นั้นอาจจะถูกทารุณกรรมหรือได๎รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไมํเหมาะสมอีก โดยจะมอบให๎หนํวยงานของ
รัฐหรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู๎ครอบครองหรือดูแลสัตว์นั้นตํอไป
อยํางไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติดังกลําวยังระบุถึงกรณีที่ไมํถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ตาม
มาตรา 21 ดังนี้
1. การฆําสัตว์เพื่อใช๎เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช๎เป็นอาหาร
2. การฆําสัตว์ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมการฆําสัตว์และจําหนํายเนื้อสัตว์
3. การฆําสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายวําด๎วยโรคระบาดสัตว์
4. การฆําสัตว์ในกรณีทสี่ ัตวแพทย์เห็นวําสัตว์ปุวย พิการ หรือบาดเจ็บและไมํสามารถเยียวยา
หรือรักษาให๎มีชีวิตอยูํรอดได๎โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน
5. การฆําสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
6. การฆําสัตว์ในกรณีทมี่ ีความจําเป็นเพือ่ ปูองกันอันตรายแกํชีวิตหรือรํางกายของมนุษย์ หรือ
สัตว์อื่น หรือปูองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดแกํทรัพย์สิน
7. การกระทําใดๆ ตํอรํางกายสัตว์ซึ่งเข๎าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยผู๎
ประกอบวิชาชี พ การสั ตวแพทย์ห รือ ผู๎ซึ่ง ได๎ รับ ยกเว๎นให๎ก ระทํ าได๎โ ดยไมํ ต๎องขึ้นทะเบียนและได๎รั บ
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายวาด๎วยวิชาชีพการสัตว
แพทย์หน๎า 10 เลํม 131 ตอนที่ 87 ก ราชกิจจานุเบกษา 26 ธันวาคม 2557
8. การตัด หู หาง ขน เขา หรืองา โดยมีเหตุอันสมควรและไมํเป็นอันตรายตํอสัตว์ หรือการ
ดํารงชีวิตของสัตว์
9. การจัดให๎มีการตํอสู๎ของสัตว์ตามประเพณีท๎องถิ่น
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10. การกระทําอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดให๎สามารถกระทําได๎เป็นการเฉพาะ
11. การกระทําอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หากมี ก ารกระทํ า การอั นเป็น การทารุ ณกรรมสั ตว์ ผู๎ ก ระทํ าความผิ ดจะต๎ องรับ โทษตาม
พระราชบัญญัติ ทําให๎สัตว์เลี้ยงตามที่กฎหมายกําหนดได๎รับการคุ๎มครองมิให๎ถูกการทารุณกรรม และ
ได๎รับการจัดสวัสดิภาพให๎ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการแก๎ไขปัญหาการลักลอบนําสุนัขและแมว
สํงไปจําหนํายตํางประเทศ และเป็นการปูองกันการกีดกันทางการค๎าจากประเทศคูํค๎า ซึ่งจะสํงผลดีตํอ
เศรษฐกิจของประเทศ และได๎รับการยอมรับจากนานาประเทศ

เอกสารอ้างอิง
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ชมจันทร์ (Moonflower)
ศิริวรรณ แดงฉ่า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ชม

จันทร์ หรือ ดอกพระจันทร์ (Moonflower) มี ชื่อทางวิท ยาศาสตร์

Ipomoea alba L. เป็นไม๎เลื้อยชนิดหนึ่ง มีถิ่นกําเนิดในเขตร๎อนของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต๎
และแพรํ ก ระจายอยํา งกว๎ า งขวาง ดอกมี สี ข าวสวยงามและมี ก ลิ่ น หอม บานในเวลากลางคื น ใน
ตํางประเทศ เชํน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา นิยมปลูกเป็นไม๎ดอกไม๎ประดับ แตํบางพื้นที่ประเทศไทย เชํน
ภาคใต๎ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีการนําดอกมารับประทานเป็นอาหาร โดยใช๎ดอกตูมผัดกับ
น้ํามันหอย หรือลวก จิ้มกับน้ํา พริก มีสรรพคุณทางยาระบายอํอนๆ เหมาะสําหรับผู๎ที่ต๎องการควบคุม
น้ําหนัก นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และวิตามินตํางๆ เชํน วิตามินบี เป็นต๎น ซึ่งมีประโยชน์ตํอ
รํางกาย (แสงเพชร ลําไธสง, 2555)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลาต้น ลําต๎นเป็นเถาเลื้อย เถามีสีเทาอมมํวง
ใบ เป็นใบเดี่ยว ผิวมัน เรียงสลับ รูปหัวใจ คล๎ายใบโพธิ์ ไมํมขี น ขอบใบเรียบ ปลายใบ
แหลม โคนใบเว๎าลึก ก๎านเรียว
ดอก เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญํ หรือเป็นชํอ 2-5 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เมื่อดอกบาน
เต็มที่กว๎าง 10-13 เซนติเมตร
ผล มีลักษณะคล๎ายรูปไขํปลายแหลมยาว ผลอํอนสีขาวนวล ผลแกํมสี ีน้ําตาลมํวง
เมล็ด เปลือกหุ๎มเมล็ดแข็ง ผิวเรียบ สีเหลืองนวล
คุณค่าทางโภชนาการของดอกชมจันทร์
ดอกชมจันทร์ เป็นผักที่มีไขมันต่ํามาก และมีสรรพคุณเป็นยาระบาย มีฤทธิ์เย็น ประกอบด๎วย
สารอาหารที่ชํวยบํารุงสุขภาพ เชํน แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี และวิตามินซี
ดอกชมจันทร์จึงเป็นอาหารที่กินได๎ทุกเพศทุกวัย วิตามินบีในดอกชมจันทร์ชํวยให๎สมองทํางานดี และเพิ่ม
ความจํา วิตามินซีในดอกชมจันทร์ชํวยต๎านอนุมูลอิสระ และกระตุ๎นภูมิคุ๎มกัน ดอกชมจันทร์มีสรรคุณ
แก๎ร๎อนใน บํารุงเลือด ปูองกันโรคหิตจาง ปูองกันโรคดีซําน ขับปัสสาวะ และบรรเทาริดสีดวงทวาร เกสร
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ดอกชมจันทร์มี สรรพคุณชํวยบํารุงประสาท ชํวยให๎ผํอนคลายทําให๎สดชื่น และมีฤทธิ์เ ป็นยานอนหลับ
อํอนๆ จึงชํวยให๎หลับสบาย ดอกชมจันทร์เป็นพืชแคลอรี่ต่ํา เหมาะกับผู๎ที่ควบคุมน้ําหนัก สําหรับคุณคํา
ทางโภชนาการในแงํพ ลังงาน และสารอาหารรองอื่นๆ ของดอกชมจันทร์ 100 กรัม มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการในแง่พลังงาน และสารอาหารรองอื่นๆ ของดอกชมจันทร์ 100 กรัม
รายการ
ผลการวิเคราะห์
พลังงาน ( กิโลแคลอรี)
34.96
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
22.78
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)
38.42
เหล็ก (มิลลิกรัม)
<0.05
วิตามินเอ (มิลลิกรัม)
136.11
วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม)
0.04
วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม)
0.05
วิตามินบี 3 (มิลลิกรัม)
1.25
วิตามินซี (มิลลิกรัม)
<0.90
โคเอนไซม์คิว (มิลลิกรัม)
<0.28
ที่มา : ประสาน สวัสดิ์ซิตัง, และสายันต์ ตันพานิช (2554 : 33)
การปลูกและการปฏิบัติดูแลชมจันทร์ (ปกปูอง ปูอมฤทธิ์, 2556 : 183)
การเตรียมแปลงปลูก กํอนทําการปลูกประมาณ 10 วัน ควรฟื้นฟูดิน กลับหน๎าดินให๎ทั่ว เพื่อ
กําจัดวัชพืช และทําให๎ดินรํวนซุย โปรํงเหมาะแกํการปลูกยิง่ ขึ้น
ระยะปลูก การกําหนดระยะปลูกชมจันทร์ ควรคํานึงถึงแสงแดด และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โดยทั่วไประยะหํางระหวํางต๎น ประมาณ 40-50 เซนติเมตร และระหวํางแถว 70-100 เซนติเมตร
การเตรียมค้าง ชมจันทร์เป็นไม๎เถา อาศัยเลื้อยไปตามต๎นไม๎อื่น จึงควรทําค๎างให๎ โดยใช๎ไม๎ไผํหรือ
เสาถาวร แข็งแรง ทนทานตํอสภาพแวดล๎อม เนื่องจากชมจันทร์เป็นพืชที่มีอายุยาวนาน มีเถามาก ค๎างชม
จันทร์ควรสูง 1-2 เมตร เพื่อให๎งํายตํอการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต
วิธีการปลูก หลังจากกําจัดวัชพืช ศัตรูพืชหมดแล๎ว ขุดหลุมลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร รอง
ก๎นหลุมด๎วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายแล๎ว 200-500 กรัม คลุกเคล๎าให๎เข๎ากันแล๎วจึงวํางกล๎าชมจันทร์ที่
เตรียมไว๎ลงปลูกตรงการหลุม และเกลี่ยดินไปให๎ทํวมโคนต๎นกล๎าอัดให๎แนํน
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การให้น้า ชมจันทร์เป็นพืชที่ต๎องการน้ํามาก จึงไมํควรปลํอยให๎ดินแห๎ง เพราะอาจทําให๎ต๎นกล๎า
ขาดน้ําตายได๎ การให๎น้ําใช๎วิธีปลํอยน้ําให๎ไหลผํานไปตามรํองระหวํางแถวปลูกอยํางช๎าๆ เพื่อให๎น้ําซึมผําน
ผิวดินลงไปถึงดินชั้นลําง และยังทําให๎บริเวณรอบๆ ต๎นชุํมชื้น
การให้ปุ๋ย การให๎ปุ๋ยมีผลตํอการเจริญเติบโตของชมจันทร์ โดยจะชํวยให๎เถาอวบ แข็งแรง ให๎
ผลผลิตเร็ว การให๎ปุ๋ยในระยะแรกหลังปลูก 1 สัปดาห์ ควรให๎ปุ๋ยสูตรเสมอ เชํน 15-15-15 หรือ ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยหมัก ทุกๆ 15-20 วัน
การกาจัดวัชพืช การกําจัดวัชพืชเป็นสิ่งที่จําเป็นตํอการปลูกชมจันทร์เป็นอยํางมาก โดยเฉพาะ
วัชพืชใบแคบจะแยํงชิงอาหาร ทําให๎ชมจันทร์ได๎รับธาตุอาหารไมํเต็มที่ เจริญเติบโตช๎า ไมํควรกําจัดวัชพืช
โดยการตัด จึงควรเลี่ยงมาใช๎วิธีการถอนด๎วยมือหรือถากจะดีกวํา
การเจริญเติบโต เมื่อชมจันทร์เริ่มตั้งตัวได๎แล๎วในระยะหลังปลูก 1 สัปดาห์ จะเจริญเติบโตอยําง
รวดเร็ว เถาจะเลื้อยขึ้นค๎างได๎ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในขณะเดียวกันถ๎าหากมีการขาดน้ําจะเกิดอาการ
แคระแกรน และตายได๎ จึงควรให๎น้ําอยํางสม่ําเสมอ
การเก็บเกี่ยว เมื่อชมจันทร์มีอายุได๎ประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน จะเริ่มทยอยออกดอก จะ
เก็บเกี่ยวดอกที่ยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร ถ๎าหากปลํอยทิ้งไว๎ดอกจะบาน
โรคและแมลงศัตรูของดอกชมจันทร์
ปัญหาสํวนใหญํที่พบคือการเข๎าทําลายของโรคในระยะต๎นกล๎า ดังนั้นหากปลูกในปริมาณมาก
ควรมีการคลุกเมล็ดด๎วยสารปูองกันกําจัดโรค เชํน สารในกลุํมเมทาแลกซิล ฯลฯ สํวนในการระบาดของ
แมลงจะพบเพลีย้ ไฟและเพลีย้ อํอนในชํวงฤดูร๎อน และฤดูหนาวแตํพบในปริมาณน๎อย จึงไมํกํอให๎เกิดความ
เสียหายมากหนัก (ปกปูอง ปูอมฤทธิ์, 2556 : 184)
นิภากร ธรนิล และกฤษณะ สิมณี (2557) ศึกษาการทดสอบความงอก การเจริญเติบโตและการ
เก็บรักษาดอกชมจันทร์ พบวําการแชํเมล็ดในน้ําธรรมดา 12 ชั่วโมง กํอนเพาะเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์การงอก
สูงสุด ขณะที่อัตราการงอกไมํมีความแตกตํางทางสถิติ การเจริญเติบโต การพัฒนาของต๎นและดอกชม
จันทร์ พบวําต๎นชมจันทร์มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยดอกชมจันทร์เริ่มบานและติดเมล็ดใน
สัปดาห์ที่ 7 หลังการย๎ายปลูก สําหรับการเก็บรักษาดอกชมจันทร์อายุ 3 วัน และ4 วันบรรจุในถาดโฟม ที่
อุณหภูมิห๎อง (26.0±1.2องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ํา (5.5±0.3 องศาเซลเซียส) โดยทําการหุ๎มฟิล์ม
และไมํหุ๎มฟิล์ม PVC พบวํา น้ําหนักของดอกชมจันทร์อายุ 3 วันและ 4 วัน มีน้ําหนักลงลดตามอายุการ
เก็บรักษาที่เพิ่ม ขึ้น ดอกชมจันทร์ที่เก็บ อุณหภูมิ ห๎อง สามารถเก็บรักษาได๎ 2 วัน ขณะที่ดอกชมจันทร์
บรรจุในถาดโฟมหุ๎มฟิล์ม และเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําสามารถเก็บรักษาได๎นานถึง 7 วัน
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การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อุบล สมทรง และสุวรรณา ด้วงงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได๎รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให๎เ ข๎ารํวมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรัก ษ์พันธุก รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2555 โดยเลขาธิการพระราชวัง นายขวัญ แก๎ว วัชโรทั ย ในฐานะผู๎อํานวยการโครงการ
อนุรัก ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ได๎ลงนามประกาศที่ อพ.สธ. 189/2555 แตํง ตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ตั้งแตํวันที่ 7 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได๎
จัดทํ า แผนแมํ บ ทระยะ 5 ปี ที่ ห๎า (1 ตุล าคม 2554 -30 กั นยายน 2559) 3 กรอบการดํ าเนิ นงาน
ประกอบด๎วย 7 กิจกรรม ดังนี้
1. กรอบการเรียนรูท๎ รัพยากร แบํงเป็น 3 กิจกรรม ได๎แกํ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
2. กรอบการใช๎ประโยชน์ แบํงเป็น 3 กิจกรรม ได๎แกํ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์ และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข๎อมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช
3. กรอบการสร๎างจิตสํานึก แบํงเป็น 2 กิจกรรมได๎แกํ
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร๎างจิตสํานึก
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อให๎การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ คณะทํางานจึงได๎มีการประชุมหารือกรอบการทํางาน
และกําหนดให๎มีการศึกษาดูงานในโครงสร๎างของหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริฯ โครงการอนุรักษ์
พันธุก รรมพืชอั นเนื่อ งมาจากพระราชดําริฯ ตํางๆ ได๎แกํ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏอุ ตรดิตถ์ และวนอุ ท ยานต๎นสัก ใหญํ จัง หวัดอุ ตรดิตถ์ เพื่ อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานและสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการตํอไป
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วัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน
1. เพื่ อ ศึก ษาดูง านโครงสร๎างและการดําเนิ นงานสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. เพื่อศึกษาด๎านการอนุรักษ์และงานวิจัยเกี่ยวกับสัก
3. เพื่อศึกษางานด๎านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัตศิ าสตร์ทรี่ วบรวมไว๎ ของจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อุบล สมทรง
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
4. อาจารย์ ดร.บุญสนอง ชํวยแก๎ว
5. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ํา
6. อาจารย์ ดร.ชมดาว ขําจริง
7. อาจารย์ ดร.ญานพัฒน์ พรมประสิทธิ์
8. อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
9. อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
10. อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
11. นางสาวสุวรรณา ด๎วงงาม
ผลการศึกษาดูงาน
1. สถาบันความหลากหลายทางชี วภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และอาเซีย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเป็นมาของหนํวยงานสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล๎อม เพือ่ พัฒนา
ท๎องถิ่น และอาเซียน
ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี มีคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวนอุทยาน
พฤกษศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นหนํวยงานหนึ่งภายในสถาบัน
ราชภัฏเชียงราย ทางสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏเชียงรายได๎ขอพระราชทานเข๎ารํวมสนอง พระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และได๎พระราชทานพระราชานุญาต ตั้งแตํวันที่ 3 มีนาคม 2543 ทางคณะกรรมการได๎ดําเนินการ
จัดทํ าแผนแมํ บทสนองพระราชดําริฯ เพื่ อ เป็นแนวทางในการดําเนินงานที่ ถูก ต๎อง ดําเนินงา นสนอง
พระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
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กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีสํวนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสร๎างจิตสํานึกให๎แกํ เยาวชนและประชาชนทั่วไปได๎ตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีผลตํอความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากนั้นมีการศึกษาความ
หลากหลายของพรรณพื ช และมี ฐานข๎อ มู ล พรรณพืช และในปี 2545 โครงการจั ด ตั้ง วนอุ ท ยาน
พฤกษศาสตร์ได๎เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่ งแวดล๎อม
เพื่อให๎สอดคล๎องและครอบคลุมกับกิจกรรมที่ทางหนํวยงานได๎ดําเนินการอยูํ และในปี 2546 จึงได๎เปลี่ยน
ชื่อเป็นศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสํวนงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในปี
2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรับพระราชานุญาตให๎เข๎ารํวมสนองพระราชดํา ริโครงการอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานตามแผนแมํบทในระยะ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม 2549 –
กันยายน 2554) โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคําสั่งที่
อพ.สธ. 09/2552 เรื่อ งแตํ ง ตั้ง คณะกรรมการการดําเนิ นงาน มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้ง แตํ
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ผู๎อํานวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
กรรมการและเลขานุการ
ปัจ จุบั นศู นย์ ความหลากหลายทางชี วภาพ เป็ นหนํว ยงานที่ ดํ าเนิน การสนองพระราชดํ า ริ
โครงการอนุรัก ษ์พั นธุก รรมพืชอั นเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริฯ และศึกษาวิจัยด๎านความหลากหลาย
ทางชีวภาพสิ่งแวดล๎อ ม และการใช๎ป ระโยชน์ตามภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นโดยการมีสํวนรํวมของคนในพื้นที่
องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎อ งถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน สถาบันการศึกษา หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน จัดรวบรวมเป็นฐานข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ ทั้งในระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให๎งําย
ตํอ การศึก ษาค๎ นคว๎ าของผู๎ ส นใจ และยั ง ทํ า ให๎เ กิ ด เครื อ ขํา ยการอนุ รัก ษ์ท รั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล๎อม และมีแนวทางการจัดการพื้นที่นั้นๆ อยํางตํอเนื่อง
การดําเนินงานซึ่ง เป็นเอกลัก ษณ์ของ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่ง แวดล๎อม
เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีจุดเดํน ด๎านการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใช๎ประโยชน์ตามภูมิ ปัญญาท๎องถิ่น ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนที่
เกี่ ย วข๎ อ ง รวบรวมองค์ ค วามรู๎ ใ นรู ป ของฐานข๎ อ มู ล ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั น ได๎ ร ะดั บประเทศ เกิ ด
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน จัดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ทั้งในสถาบันการศึกษาและในพื้นที่ของชุมชน ตลอดจน
การจัดการและใช๎ป ระโยชน์จ ากความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานทรัพยากรชีวภาพของชุม ชน ที่
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร๎างความมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชน
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ปรัชญา
สร๎างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล๎อม
และภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น โดยประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ เพื่อการพัฒนาในระดับท๎องถิ่นและ
ภูมิภาคอาเซียนที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วิสัยทัศน์
องค์ความรู๎ด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล๎อมและภูมิ ปัญ ญาท๎ องถิ่นถูก รวบรวม
เพื่อสื่อสารสูํสังคม นําไปสูํความตระหนักในการอนุรักษ์ การใช๎ประโยชน์ และเป็นแหลํงเรียนรู๎เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนในภูมิภาคอาเซียน ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ดํ า เนิ น การสนองพระราชดํ า ริ ตามโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ศึกษาวิจัยด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล๎อมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ
3. สร๎างระบบฐานข๎อมูลด๎านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เชื่อมโยงทุก
ระดับทั้งในและตํางประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรม ด๎านความหลากหลายทางชีวภาพสิ่ง แวดล๎อม และ ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
5. พั ฒ นาพื้ นที่ ภายในมหาวิท ยาลัยและพื้นที่ ศึก ษาในชุม ชนให๎เ ป็นแหลํง เรียนรู๎ด๎านความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล๎อม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
6. บริการวิชาการ ด๎านการฝึกอบรม เสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านการปฏิบัติ และถํายทอดองค์
ความรู๎สูํสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย
7. รํวมมือกับหนํวยงานอื่นในการจัดการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการทั้งระดับปริญญาตรี โท
และเอก
บุคลากรตามโครงสร้าง
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล๎อมเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นและอาเซียน แบํงสํวน
งานออกเป็น 3 สํวน ดังนี้
1. สํานักงานสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหมํอนไหมและเส๎นใยธรรมชาติ
3. ศูนย์พัฒนาทักษะการปฏิบัตสิ ูํการสร๎างงานอิสระ
1. สํานักงานสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
ดร.เสถียร ฉันทะ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ลาเกิด
นางเพ็ญศรี มลิทอง

ผู๎อํานวยการ
รองผู๎อํานวยการ
รองผู๎อํานวยการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
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นายสุทธิ มลิทอง
นายบุญทับ กันทะเตียน
นายเศรษฐศักดิ์ สมุดความ
นางสาวมลฑิรา ไชยล๎อม
นายสวิง ขันทะสา

นักวิจัย
เจ๎าหน๎าที่เกษตร
นักวิชาการชํางศิลป์
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย

2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหมํอนไหมและเส๎นใยธรรมชาติ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประยูร หํวงนิกร
หัวหน๎างาน
นายกวินต์ จิตอารีย์
นักวิทยาศาสตร์
3. ศูนย์พัฒนาทักษะการปฏิบัติสูํการสร๎างงานอิสระ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วาสนา แก๎วโพธิ์
นางสาวนารีรัตน์ กระจํางศรี
นางสาวจันทราวรรณ พํอนาแสนธง

หัวหน๎างาน
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานโภชนาการ

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
1. มีงานวิจัยที่ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และจากแหลํงทุนภายนอก
เชํน สํานัก บริหารโครงการสํง เสริม การวิจัยในระดับ อุดมศึกษาและพัฒ นามหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และให๎นักศึกษาได๎
มีสํวนรํวมในการทําวิจัย และมีการจัดจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรํผลงานวิจัยสูํสาธารณชน
2. การดําเนินงานด๎านการบริการวิชาการของสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มี
ความรํวมมือของหนํวยงานตํางๆ ภายในสถาบัน จํานวน 11 หนํวยงาน
3. มีการเผยแพรํผลงานด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นผํานทางเว็ปไซต์
4. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มี การเปิดสอนรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ประเภทวิชาชีพครูเลือก รหัสวิชา ED3205 ให๎กับนักศึกษาของสถาบัน

15
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
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ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานที่สถาบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ผู๎อํานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
มอบของที่ระลึกแกํคณะศึกษาดูงานโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อุบล สมทรง รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบของทีร่ ะลึกแกํ
อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ผู๎อํานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
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2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สํานัก งานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได๎กํ อตั้ง ขึ้นตามคําสั่ง
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1720/2542 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับแก๎ไข) ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องปฏิบัติงานตั้งแตํวันที่ 31 ตุลาคม 2542 เป็นต๎นไป ลงนามโดย
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล๎า ดํารงตําแหนํงอธิการบดีในขณะนั้น โดยมี อาจารย์ฟองจันทร์
บุญญานุภาพ เป็นผู๎ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เมื่อวันที่
31 ตุล าคม 2542 -7 กรกฎาคม 2547 หลั ง จากอาจารย์ฟ องจัน ทร์ บุ ญ ญานุภ าพ ได๎ เ กษี ยณอายุ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เลอพงศ์ ชูเทพ จึงดํารงตําแหนํงเป็นผู๎ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ จนเกษียณอายุราชการเชํนกัน
ปัจจุบันอาจารย์ ดร.พิ ชัย ใจกล๎า ดํารงตําแหนํงเป็นผู๎อํานวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนโดยดําเนินงานตามแผนแมํบทระยะ 5 ปีที่ห๎า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559) ดําเนินงานใน
ฐานทรัพยากร 3 ฐาน ได๎แกํ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ให๎ชุมชนเรียนรู๎ฐานทรัพยากรท๎องถิ่นในการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรอยํางยั่งยืน ให๎รู๎เทําและ
รู๎ทัน โดยมหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางที่ประสานงานไปยังชุมชน เยาวชน อบจ. เทศบาล และอบต. เพื่อ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังแผนภาพ
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ปรัชญา
ศึกษา ทรัพยากรไทย ภูมิปญ
ั ญาไทย อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยํางยืน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นหนํวยงานทีร่ ํวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยํางตํอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. ศึกษาสํารวจพืชพรรณและทรัพยากรชีวภาพในท๎องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพรํ นําน
2. สํารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลพันธุกรรมพืช
3. ปลูกพรรณไม๎เพิ่มเติมและบํารุงรักษาพันธุกรรมพืช
4. ดําเนินการสอนวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตและวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5. งานศึกษาค๎นคว๎าและวิจัย
โครงสร้างการบริหารภายในสานักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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บุคลากรดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1. อาจารย์ ดร.พิชัย ใจกล๎า
ผู๎อํานวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์
2. นายศุภวัฒ ใสแจํม
นักวิชาการศึกษา
3.นางธนิกานต์ หลิมเจริญ
นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวดาริน สีกาวี
นักวิชาการศึกษา
5. นางสุวรรณา นามวงศ์
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัตกิ าร
สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์ ได๎ดํา เนินงานตามกรอบการ
ดําเนินงานของ อพ.สธ. ใน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กรอบการเรียนรูท๎ รัพยากร
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
2. กรอบการใช๎ประโยชน์
กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมศูนย์ข๎อมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
3. กรอบการสร๎างจิตสํานึก
กิจกรรมสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และได๎ดําเนินงานใน 3 กิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
สร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีการ
ดําเนินงานในกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืช
-โครงการแปลงรวบรวมสายพันธุ์กล๎วยเพื่อการอนุรักษ์
-โครงการแปลงรวบรวมพืชสมุนไพร
กิจกรรมสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
-สนับสนุนการเรียนการสอน
- รายวิชาพืชพรรณเพือ่ ชีวิตและวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
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- งานวิจัย
มีงานวิจัยและการนําเสนอผลงานวิชาการ
- ปี 2551 วิจัยเรื่อง “ข๎าวแคบและข๎าวพันผัก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์”
- ปี 2552 วิจัยเรื่อง “ลางสาด”
- ปี 2553 วิจัยเรื่อง “บวบขม”
- ปี 2554 วิจัยเรื่อง “พันงูเขียว” และ “ผักปลัง”
- ปี 2555 วิจัยเรื่อง “ลักษณะปากใบพืชสมุนไพร”
- ปี 2556 วิจัยเรื่อง “การศึกษาโครโมโซมมะเกี๋ยง”
- ปี 2557 วิจัยเรื่อง “การศึกษาความหลากหลายชีวภาพ อ.ฟากทํา
จ.อุตรดิตถ์”
- งานบริการวิชาการ
- โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรและพืชท๎องถิ่นสําหรับโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 และโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบุญ ธรรม-บุญ พริ้ง อํ า เภอบ๎านโคก จัง หวั ดอุต รดิต ถ์ รํ วมกั บ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรและพืชท๎องถิ่นสําหรับโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ อําเภอบํอเกลือ
จังหวัดนําน
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดจัดสวนถาด รํวมกับคณะ
เกษตรศาสตร์
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการและการประกวดวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ รํวมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- โครงการปรับปรุงแผนผังพรรณไม๎และทําหนังสือคูํมือการศึกษาแผนพรรณ
ไม๎ รํวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- เผยแพรํความรู๎และประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
1. ได๎ทราบถึงระบบโครงสร๎างการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ นํามาเป็นแบบอยํางกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นหนํวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา
พืชพรรณเพื่อชีวิต วิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทําให๎นักศึกษาและ
คณาจารย์สามารถเข๎ามาเรียนรู๎ และใช๎ประโยชน์จากองค์ความรู๎ที่มีได๎
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี รองอธิการบดีฝุายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กลําวต๎อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อุบล สมทรง รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบของที่ระลึกแกํ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.พิชัย ใจกล๎า ผู๎อํานวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
บรรยายผลการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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คณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชม
นิทรรศการและผลงานของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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3. วนอุทยานต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์
ความเป็นมาของอุทยาน
อุท ยานแหํง ชาติต๎นสัก ใหญํ (ชื่อเดิม : อุท ยานแหํง ชาติคลองตรอน) ตั้ง อยูํในเขตพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปุาอุดมสมบูรณ์ มีคลองขนาดใหญํเป็นแหลํงหลํอเลี้ยงชีวิตสัตว์ และในพื้นที่อุทยานยังมี
สถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหํง เชํน ต๎นสักใหญํ ซึ่งประกอบเป็นคําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ์
น้ําตกห๎วยเนียม น้ําตกกกมอนแก๎ว และถ้ํา ได๎แกํ ถ้ําจัน ถ้ําเจดีย์ ถ้ําเสือดาว ถ้ําผาตั้ง ยอดดอยที่คนทั่วไป
รู๎จักกันดีใน ชื่อยอดดอยภูเมี่ยง ยอดดอยที่สูงเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย โดยอุทยานแหํงชาติต๎นสัก
ใหญํ มีพื้นโดยรวมทั้งหมด 324,240.80 ไรํ หรือ 518.80 ตารางกิโลเมตร ได๎รับการประกาศเป็นอุทยาน
แหํงชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 นับเป็นอุทยานแหํงชาติลําดับที่ 103 ของประเทศไทย
ต๎นสักใหญํ เป็นต๎นไม๎สักที่โตที่สุดในโลกปัจจุบันที่ยังยืนต๎นออยูํ ซึ่งวัดความสูงจากพื้นดิน 1.30
เมตร ลําต๎นโต 9.85 เมตร (วัดเมื่อ 13 ตุลาคม 2525) สูงประมาณ 47 เมตร มีอายุซึ่งประมาณวําไมํน๎อย
กวํา 1,500 ปี บริเวณรอบ ๆ ต๎นสักใหญํประกอบด๎วยต๎นสักขนาดยํอม ลูกไม๎สัก เป็นปุาเบญจพรรณซึ่งมี
ไม๎สักเป็นองค์ประกอบโดยรอบปุาธรรมชาติ บริเวณวนอุทยานต๎นสักใหญํสภาพปุาธรรมชาติโดยทั่วไป
สภาพดี ประกอบด๎ ว ยปุ า เต็ ง รั ง ไม๎ รั ง ไม๎ เ พี ย ง ไม๎ พ ลอง เป็ น องค์ ป ระกอบและปุ า เบญจพรรณ
ประกอบด๎วย ไม๎ป ระดูํแดง แดง มะคําโมง พะยอม ปุาธรรมชาติดัง กลําวปรากฏตามเนินเขาสูง ต่ํา ๆ
สลับกันไปเป็นทิวทัศน์สวยงามมาก
ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให๎อนุรักษ์พืช
พรรณและทํา DNA Fingerprint อพ.สธ. ได๎ดําเนินการตามที่ทรงมีรับสั่งทํา DNA Fingerprint พืชพรรณ
ตํางๆ และจากต๎นสักใหญํที่สุดในโลก ซึ่งมีอายุไมํน๎อยกวํา 1,500 ปี
อพ.สธ. จึง มี แผนงานที่ จ ะทํ าการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อกระจายพันธุ์ต๎นกล๎าสัก ให๎เ ป็นที่
แพรํห ลายในระบบนิเวศน์ โดย อพ.สธ. ได๎นําขึ้นกราบทู ลเพื่อขอพระราชทานนามสัก ใหญํ ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ไ ด๎ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ พระราชทานนามวํ า
“มเหสักข์” เพื่อความเป็นสิริมงคลตํอพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
วันที่ 1 เมษายน 2554 โครงการอนุรัก ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รํวมกั บ
ผู๎วําราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และวนอุทยานต๎นสักใหญํ ได๎จัดพิธีเฉลิมฉลองต๎นมเหสักข์โดยพิธีบวงสรวง
บายศรี และรํวมผูกผ๎าพระราชทานล๎อมต๎นมเหสักข์ พร๎อมปลูกต๎นกล๎ามเหสักข์ที่ได๎จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จํานวน 9 ต๎น ในบริเวณใกล๎เคียงต๎นมเหสักข์
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
องค์ความรู๎เ รื่อ งการปลูกและการดูแลต๎นสัก ซึ่ง สามารถนํามาพัฒนางานวิจัยในชุดโครง การ
พัฒนาพื้นที่ต๎นแบบวนเกษตรในการปลูกสักอยํางยั่งยืนชุม ชนบ๎านถ้ําเสือ อําเภอแกํงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
ภาพกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานวนอุทยานต้นสักใหญ่
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ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อุบล สมทรง รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบของทีร่ ะลึกแกํเจ๎าหน๎าที่วนอุทยานต๎นสักใหญํผู๎บรรยาย

นอกจากนี้คณะทํางานฯ ได๎ศึกษาดูงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในจังหวัดเชียงรายและ
อุ ต รดิ ต ถ์ โดยอยูํ ใ นขอบขํ า ยงานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ
ซึ่งประกอบด๎วย 3 ฐานทรัพยากร ได๎แกํ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
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อนุสาวรีย์พระยาพิชยั ดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลับแล
ข้อเสนอแนะจากคณะศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558
1. ควรสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์ดําเนินงานและประสานงานรํวมสนองพระราชดําริฯ และเป็น
เครือขํายการศึกษาวิจัยความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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2. ควรจั ด ให๎ มี ก ารเรี ย นการสอนในรายวิ ช าสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ในหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิ ต ทุ กสาขาวิชา และเพิ่ม รายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับให๎
นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ได๎ศึกษา
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ปรัชญา
“คุณธรรมนารู้ สู้ปัญหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
WITH MORALS AND KNOWLEDGE APPLICATION,
FACING PROBLEMS THROUGH WISDOM,
FOCUSING ON COMMUNITY DEVELOPMENT.
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