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โครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 
 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อุทยานพฤกษศาสตร์ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ที่ปรึกษาโครงการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย  เมฆานวกุล  
    อาจารย์ สุธีระ ทองขาว    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอักษราพรรธน์  ชูภิรมย์ 
    บุคลากรอุทยานพฤกษศาสตร์ 
     

4. หลักการและเหตุผล 
         ประเทศไทยมีความหลากหลายทางทรัพยากรพืชเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันมีการเติบโต 
จ านวนประชากรโลกได้ทวีขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีการพัฒนาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เพ่ือ
รองรับจ านวนประชากรโลกที่มากขึ้น เป็นสาเหตุท าให้ เกิดการคุกคามต่อการอยู่รอดของพืชพรรณ
ธรรมชาติ ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลและจัดการอย่างยั่งยืน พืชพรรณอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด              
        การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านพืชในท้องถิ่น            
มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถจัดการองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์  ด้านพืช การใช้
ประโยชน์จากพืช การจัดการอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช  ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ใน
การจดจ าลักษณะเด่นของพรรณไม้ วิธีการเก็บข้อมูลให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้และศึกษาวิชาการ
พืชขั้นสูงต่อไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้าง
เครือข่ายงานด้านพฤกษศาสตร์สู่ชุมชน และพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังยังเป็นการสร้างนักพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านและนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่ต่อไป  

  
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการส ารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล  

              พรรณไม้ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ 
4. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
5. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักพฤกษศาสตร์ บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่
รู้จักแก่สังคมภายนอกและในมหาวิทยาลัย 
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6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- บุคลากรในหน่วยงานท างานด้านพืชพรรณไม้  ทั่วภาคใต้ / ผู้สนใจทั่วไป 
- คุณครูในโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  
- บุคลากรปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ  
จ านวน 80 ท่าน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 (พฤหัสบดี – เสาร์) 
8. สถานที่ในการด าเนินโครงการ 
 อาคารอุทยานพฤกษศาสตร์ 
 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ชุมชนไร่จาก  ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     9. ค่าลงทะเบียน 
ผู้สนใจสามารถสมัครและช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาท

ถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขท่ี

บัญชี 828-1-14776-8  
 ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 05328119462-0 
 หมายเหตุ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืด 1 ตัว เอกสารอบรมพร้อมกระเป๋าผ้า 1 ชุด ที่พัก      
อาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ท างานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ไดใ้ห้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 
3. เป็นการสร้างเครือข่ายนักพฤกษศาสตร์ บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้
เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอกและในมหาวิทยาลัย 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรม “นักพฤกษศำสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2” 

ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน  2561 

ณ ห้องประชุม 4 อำคำรปฏิบัติกำรเทคโนโลยีและพัฒนำนวัตกรรม 

 สวนรวบรวมพรรณไม้ อุทยำนพฤกษศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (WBG) 

และศึกษำดูงำน ณ ชุมชนไร่จำก ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

วันที/่เวลำ กิจกรรม/วิทยำกร สถำนที/่ห้อง 
31 พฤษภำคม 61    

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารการอบรม ห้องประชุม 4 
อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.30 – 09.00 น. -  พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
-  แนะน าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

09.00 – 09.30 น. - กิจกรรมนันทนาการ  : สร้างสัมพันธ์ เพิ่มมิตร  
โดย คุณสุรินทร์  จิตร์ถาวร : นักวิทยาศาสตร์อุทยานพฤกษศาสตร์      

09.30 – 9.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
  
09.45 – 11.00 น.

   

-  การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสนองพระราชด าริฯ อพ.สธ.และการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญำพงษ์ เจริญทรัพย์    
รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ฝ่ายวิชาการ 

11.00 – 12.00 น. - การบรรยาย : ก าเนิดของพืชและอาณาจักรพืช 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยำณปพน 

12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. 
  

การบรรยาย : ความส าคัญของสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ
และอุทยานแห่งชาติและป่าไม้เมืองไทย 
โดย ดร.วีระชัย  ณ นคร : ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
                                  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

                            : อดีตผู้อ านวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ 
                                  เจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

14.15 – 14.30 น. -  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.30 น.
  

-การบรรยาย ความรู้เบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์ : สัณฐานวิทยาของโครงสร้าง
พืช โดย ผศ.ดร.มำรวย  เมฆำนวกุล 

15.30 – 17.00 -  การบรรยาย เรื่อง พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ประจ าวงศ์และ              
การจ าแนกพืช 
 โดยนำยวิชัย อัยกูล นักวิชำกำรพฤกษศำสตร์ 

17.00 – 18.00 น.  -  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 19.00 น. -  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.00 น. 
 

-  กิจกรรมนันทนาการ  : สานสัมพันธ์รับขวัญสู่ค่าย 
โดย คุณสุรินทร์  จิตร์ถำวรและคุณอักษรำพรรธน์  ชูภิรมย์ 
 
 
 



วัน/เวลา กิจกรรม/วิทยำกร สถำนที/่ห้อง 
วันที่ 1 มิถุนำยน 
2561 

  

06.00 – 06.30 น. - ท าภารกิจส่วนตัว ชุมชนไร่จำก     
ต ำบลขนำบนำก 
อ ำเภอปำกพนัง

จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

06.30 – 07.30 น.        - รับประทานอาหารเช้า 
07.30 – 08.30 น. 

  
- กิจกรรมนันทนาการ  : freshy รับวันใหม่กับความรู้ใหม่ 
 โดย คุณอักษราพรรธน์  ชูภิรมย์  

08.30 – 09.00 น. - การบรรยาย “เรื่อง พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์
พรรณไม”้ โดย คุณอภิชำติ ส่องแสงจันทร์  โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 

 09.00 – 12.00 - ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนไร่จำก   ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง   จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
   (แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น โดย วิทยำกร 
   1.นำยทิวธวัฒ นำพิรุณ นักวิจัยหลังปริญญำเอก หอพรรณไม้ กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช (BKF) 
   2. คุณอภิชำติ ส่องแสงจันทร์  ม.แม่ฟ้ำหลวง 
   3. นำยวิชัย อัยกูล นักวิชำกำรพฤกษศำสตร์ 
   4. นำงสำวรัชฎำ คชแสงสันต์ นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ 

12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.

  
-  การบรรยาย เรื่อง พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ประจ าวงศ์และการจ าแนก
พืช พร้อมส ารวจรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ต่อ) 
 โดยนำยวิชัย อัยกูล นักวิชำกำรพฤกษศำสตร์  

15.00 – 17.00 น. เดินทางกลับ สรุปบทเรียน 
16.30 – 17.00 น. -  พักผ่อนตามอัธยาศัย/กิจวัตรส่วนตัว 
17.00 – 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น  
18.00 – 20.00 น. - การน าเสนอผลการศึกษาดูงาน   

วัน/เวลำ กิจกรรม/วิทยำกร สถำนที/่ห้อง 
วันที่ 2 มิถุนำยน 

2561 
  

06.00 – 06.30 น. - ท าภารกิจส่วนตัว  
06.30 – 07.30 น.        - รับประทานอาหารเช้า  
07.30 – 08.30 น.  - กิจกรรมนันทนาการ  : ทักษะการท างานเป็นทีม  ห้องประชุม 4 อำคำร

ปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
และพัฒนำนวัตกรรม  

 

08.30 – 10.30 น. - สมุนไพรเพ่ือชีวิตโดยอำจำรย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุลและคณะ 
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
โดยนำงรำตรี นิตยเดชพัฒน์ ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น.  

 
- น าเสนอผลงาน 
- สรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับ และอภิปรายผลการอบรม 

12.00 – 13.00 น.   -  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น.    -  การตอบแบบสอบถาม/ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ประกาศผลทีมชนะเลิศการปฏิบัติงานกลุ่ม 
- พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม 
-  เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 



 

 
 

ใบสมัครโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2” 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2561 
ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

** โปรดเขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวบรรจงท่ีชัดเจน เพ่ือสิทธิประโยชน์ของท่านในเร่ืองความถกูต้องของวฒิุบัตรและ
ใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ-สกุล……………………………………………………….………..ต ำแหน่ง………...……………………………………….. 
สถำนที่ติดต่อ   ............................................................................................................................. ......... 
หมำยเลขโทรศัพท์…………......………………..……..E – mail ………………………….........................………….. 
 มีควำมประสงค์ขอส่งครู/บุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม “นักพฤกษศำสตร์
ท้องถิ่น รุ่นที่ 2” ดังรำยชื่อต่อไปนี้ (หำกมีผู้สนใจเพ่ิมเติมสำมำรถแนบรำยชื่อเพ่ิมเติมได้) 

1. ชื่อ-สกุล..................................................................ต ำแหน่ง............................................... 
2. ชื่อ-สกุล..................................................................ต ำแหน่ง.............................................. 
3. ชื่อ-สกุล..................................................................ต ำแหน่ง............................................... 

โดยประสงค์ให้คณะกรรมกำรจัดกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. การจัดการที่พักส าหรับครู/อาจารย์ 
 พักอำคำรพักรับรองอุทยำนพฤกษศำสตร์โดยไมเ่สยีค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
 จองที่พัก ณ โรงแรมเรือนวลัย (Walailak Hospitality Center) 
 โทรศัพท์ 0-7538-4145-9 ต่อ 6101 รำคำ 600บำท/ห้อง/คืน (ผู้เข้าพักรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 
2. การช าระค่าลงทะเบียน 
  ได้โอนเงินค่ำลงทะเบียนเข้ำบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ธนำคำร
..............................สำขำ................................ เป็นเงิน........................................บำท                                 
พร้อมท้ังส่งรำยชื่อผูส้มัครและส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน ไปยังโทรสำร 0-7567-3000 ต่อ 4111 หรือ E-mail 
aksaraphat.c@gmail.com    ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (สมัครก่อนมสีิทธิ์ก่อน รับจ านวนจ ากัด) 
3. ขอให้ออกใบเสร็จในนำม (กรุณำน ำหลักฐำนกำรโอนเงินฉบับจริงมำแสดงเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน) 
 ช่ือ.................................................................................................................................... 
 ที่อยู่................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................
( .................................................................. ) 

              วนัท่ี 
........../…....../2560 

ขั้นตอนการสมัคร 
 1. กรุณำติดต่อแจ้งส ำรองชื่อก่อนช ำระเงิน โทรศัพท์ 0-7567-3000 ต่อ 4112 - 4 มือถือ 0802653578 

 2. โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำท่ำศำลำ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เลขท่ี
บัญชี 828-1-14776-8 หรือ ธนำคำรออมสิน สำขำย่อยมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ เลขท่ีบัญชี 05328119462-0 
 3. ส่งส ำเนำกำรโอนเงิน ไปยังโทรสำร 0-7567-3000 ต่อ 4111 หรืออีเมล์ aksaraphat.c@gmail.com  
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