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กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 
หมายเหตุ 

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F1A2 การส ารวจทรัพยากร
ชีวภาพในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณสถานีวิจัย
เพื่อการพัฒนาชายฝั่งอัน
ดามัน จังหวดัระนอง ได้แก่ 
ระบบนิเวศป่าชายเลน 
แนวปะการัง หาดโคลน 
หาดทราย และหาดหิน 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

  670,000 ข้อมูลความหลาก 
หลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณ
สถานีวิจัยฯ และ
พื้นที่โดยรอบใน
รัศมี 20 กิโลเมตร 
ได้แก่ ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนและ
หาดโคลน  

670,000 ข้อมูลความหลาก 
หลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณสถานี
วิจัยฯ และพื้นที่
โดยรอบในรัศมี 20 
กิโลเมตร (ส ารวจ
เพิ่มเติมจาก ปีที่ 1 
และ 2 

670,000 ข้อมูลความหลาก 
หลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณ
สถานีวิจัยฯ และ
พื้นที่โดยรอบใน
รัศม2ี0กิโลเมตร 
(ส ารวจเพิ่มเติม
จาก ปีที่ 1, 2 และ 
3) 

  ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
(อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย
เสริมสร้างองค์ความรู้
และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ
ในระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอันดา
มัน จ.ระนอง และพื้นที่
ใกล้เคียง) 

F1A2 การส ารวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล เช่น 
เคร่ืองมือจับสัตว์น้ า  และ
การแปรรูปทรัพยากร
ท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

  80,000 ข้อมูลเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเก่ียว 
กับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล 
เช่น เคร่ืองมือจับ
สัตว์น้ า และการ
แปรรูปทรัพยากร
ท้องถิ่น รวมถึง
เศรษฐกิจชุมชนที่
เกี่ยวข้องระยะทาง
ไม่เกิน20กิโลเมตร
โดยรอบสถานีวิจัย 

80,000 ข้อมูลเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล (เพิ่มเติม
จากปีที่ 1) 

80,000 ข้อมูลเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล 
(เพิ่มเติมจากปีที่ 1 
และ 2) 

  ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
(อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย
เสริมสร้างองค์ความรู้
และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ
ในระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอันดา
มัน จ.ระนอง และพื้นที่
ใกล้เคียง) 
 



แผนแม่บท อพ.สธ.-มก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564) หน้า 2 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F1A2 ความหลากหลายของเฟิร์น
และพืชใกล้เคียงเฟิร์นใน
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน
เกษตรตราด จ.ตราด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน
เกษตรตราด ต.ท่ากุ่ม  
อ.เมือง จ.ตราด เน้ือที่ 611 
ไร่ 2 งาน 

    300,000 ชนิด จ านวน 
ตัวอย่างเฟิร์นและ
พืชใกล้เคียงเฟิร์น 

300,000 ชนิด จ านวน 
ตัวอย่างเฟิร์นและ
พืชใกล้เคียงเฟิร์น 

  ด าเนินงานโดย  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 

F1A2 ความหลากหลายของ
พรรณพืชมีท่อล าเลียง
บริเวณเขาน้ าซับ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา จ.ชลบุรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา  
ต.ทุ่งศาลา อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 

  300,000 ชนิดและจ านวน 
ตัวอย่างพืชมีท่อ
ล าเลียง 

300,000 ชนิดและจ านวน 
ตัวอย่างพืชมีท่อ
ล าเลียง 

    ด าเนินงานโดย  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 

F1A2 ความหลากหลายของพรรณ
พืชมีท่อล าเลียงในอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา ป่าเต็งรัง
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร ต.เชียงเครือ  
อ.เมือง จ.สกลนคร  
เน้ือที่ 931 ไร่ 

    300,000 ชนิดและจ านวน 
ตัวอย่างพืชมีท่อ
ล าเลียง 

300,000 ชนิดและจ านวน 
ตัวอย่างพืชมีท่อ
ล าเลียง 

300,000 ชนิดและจ านวน 
ตัวอย่างพืชมีท่อ
ล าเลียง 

ด าเนินงานโดย  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 

F1A2 โครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเขตอุทยาน
ป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร ต.เชียงเครือ  
อ.เมือง จ.สกลนคร  
 

  245,000 ทราบจ านวนและ
ชนิดของพรรณไม้
พืชล่าง สัตว์หน้า
ดินและสัตว์ในดิน 

185,000 ทราบจ านวนและ
ชนิดของพรรณไม้
พืชล่าง สัตว์หน้า
ดินและสัตว์ในดิน 

430,000 เอกสารเผยแพร่
ความหลากหลาย
ของป่าเต็งรัง 

  คณะทรัพยากรธรรม 
ชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร ร่วมกับ 
อปท./รร. ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F1A2 ความหลากหลายของโรติ
เฟอร์ คลาโดเซอแรน และ
โคพีพอด ในบึงน้ าจืด
พฤกษศาสตร์ จ.ระยอง 

บึงน้ าจืดขนาดใหญ่ในสวน
พฤกษศาสตร์ จ.ระยอง 

  250,020 รายช่ือชนิดพันธุ์
และการกระจาย
ในแหล่งอาศัยต่าง 
ๆ วิเคราะห์ข้อมูล

119,720 ความสัมพันธ์กับ
ลักษณะแหล่งอาศัย
และการกระจาย
เชิงเวลา เตรียม

    ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร. ที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

เชิงความสัมพันธ์ บทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ 

โดยมี ผศ.ดร.สุปิย
นิตย์ ไม้แพ เป็น
หัวหน้าโครงการ 

F1A2 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและสายสัมพันธ์
ทางสายวิวัฒนาการของกบ
ห้วยขาปุ่ม Limnonectes 
kuhlii complex ใน
ประเทศไทยเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ 

เทือกเขาดงพญาเย็น 
เทือกเขาเพชรบูรณ์ แนว
เทือกเขาหลวงพระบาง 
แนวเทือกเขาถนนธงชัย 

  334,400 องค์ความรู้พื้นฐาน
ในการจัดจ าแนก
ทางอนุกรมวิธาน
และการ
แพร่กระจายของ
กบในการอนุรักษ์ 

337,700 ข้อมูลด้านสัตว
ภูมิศาสตร์โดยใช้
สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกเป็น
โมเดล 

244,750 หนังสือคู่มือเพื่อ
เผยแพร่ 

  ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร.
อัญชลี  เอาผล 
ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร. ที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 

  รวม  8  โครงการ             

F1A3 การอนุรักษ์และการ
ขยายพันธุ์เฟินและไลโค
ไฟท์ถิ่นเดียวและหายาก
ของประเทศไทย 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

300,000 ส ารวจและรวบรวม
ตัวอย่างมีชีวิตของ
เฟินและไลโคไฟท์
ซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียว
และหายากของ
ประเทศไทยและท า
การ 
ศึกษาลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของพืช
แต่ละชนิด เช่น 
สภาพภูมิอากาศ 
ดิน และน าข้อมูลที่
ได้มาศึกษาหา
วิธีการปลูกเลี้ยง
และการขยาย 
พันธุ์ (วิธีธรรมดา
และการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือพืช) ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

350,000 ศึกษาเซลล์วิทยา 
รูปแบบการ
สืบพันธุ์ความแปร
ผันทางพันธุกรรม 
การเก็บรักษา
พันธุกรรมและ
จัดท าฐานข้อมูล 
DNA ของเฟิน
และไลโคไฟท์ซึ่ง
เป็นพืชถิ่นเดียว
และหายากของ
ประเทศไทย เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับ
การประเมินและ
อนุรักษ์  

350,000 1.ศึกษาแนวทาง
การใช้ประโยชน์
ของเฟินและไลโค
ไฟท์ถิ่นเดียวและ
หายากของประเทศ
ไทยเพื่อพัฒนาเป็น
ไม้ประดับ      
2.ศึกษาสารต้าน
อนุมูลอิสระ และ
ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารที่
พบในเฟินและไลโค
ไฟท์บางชนิด เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษา
รูปแบบการใช้
ประโยชน์พืชกลุ่มน้ี
ในรูปแบบอ่ืนๆ            

    ด าเนินงานโดย  
ภาควิชาพืชสวน  
คณะเกษตร  
(*ต้องระบุขนาดพื้นที่ได้ 
*ต้องมีการต้ัง
งบประมาณส าหรับการ
บ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F1A3 คัดเลือกและเก็บสายพันธุ์
แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มี
ศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ในอนาคต 
 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

200,000 สายพันธุ์แพลงก์
ตอนพืชทะเล อย่าง
น้อย 15 สายพันธุ์  
 
 

200,000 สายพันธุ์แพลงก์
ตอนพืชทะเล 
อย่างน้อย 15 สาย
พันธุ์ (เพิ่มเติม)  
 
 

200,000 สายพันธุ์แพลงก์
ตอนพืชทะเล อย่าง
น้อย 15 สายพันธุ์
(เพิ่มเติม)   
 
 

200,000 สายพันธุ์แพลงก์
ตอนพืชทะเล 
อย่างน้อย 15 สาย
พันธุ์(เพิ่มเติม)   
 
 

200,000 คัดเลือกและเก็บ
สายพันธุ์แพลงก์
ตอนพืชทะเลที่มี
ศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ด าเนินงานโดย  
คณะประมง  
(*ต้องระบุขนาดพื้นที่ได้ 
*ต้องมีการต้ัง
งบประมาณส าหรับการ
บ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี) 
(อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย
เสริมสร้างองค์ความรู้
และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ
ในระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอันดา
มัน จ.ระนอง และพื้นที่
ใกล้เคียง) 

F1A3 การพัฒนาภาวะที่เหมาะ
ต่อการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
พลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรี
แอคเตอร์ชนิดจุ่มช่ัวคราว
และศึกษาปัจจัยที่ท าให้
เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในพลูที่
เพาะเลี้ยงในสภาพปลอด
เช้ือ 

ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
อุตสาหกรรม  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

  216,000 รวบรวมพลูและ
การคัดสายพันธุ์
พลูที่มีสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพสูง 

230,000 ได้สภาวะที่เหมาะ
ต่อการเพาะเลี้ยง
พลูปลอดเช้ือใน
ระบบ TIB และได้
วิธีเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือถึงขั้นตอน
ออกปลูกต้นเน้ีอ
เย่ือในธรรมชาติ 

250,000 ได้สาร elicitor ที่
เหมาะต่อการชัก
น าให้พลูที่
เพาะเลี้ยงในระบบ 
TIB สร้างสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
โดยได้ต้นพลูโคลน
พันธุ์ดี 1,000 ต้น/
โคลน และตีพิมพ์
บทความ 

  สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

F1A3 การบูรณาการองค์ความรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ์ไม้น้ าอย่าง
ย่ังยืนในระบบนิเวศหนอง
หาร จ.สกลนคร 

หนองหาร จ.สกลนคร   560,000 รวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น เป็น
ฐานข้อมูล จัดการ
แก้ไขปัญหาใน
พื้นที่และถ่ายทอด

      คณะทรัพยากรธรรม 
ชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จ.สกลนคร 
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องค์ความรู้สู่ชุมชน 
  รวม  4  โครงการ             

F2A4 โครงการศึกษาความ
หลากหลายทางสัณฐาน
วิทยาและความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมของสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยบน
เกาะในประเทศไทย 
 

พื้นที่เกาะในอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามันในเขต
ประเทศไทย 

200,000 ได้ข้อมูลความ
หลาก 
หลายทางสัณฐาน
วิทยาของสัตว์
สะเทินน้ าสะเทิน
บกและ
สัตว์เลื้อยคลานจาก
พื้นที่บนเกาะในอ่าว
ไทย 

200,000 ได้ข้อมูลความ 
หลากหลายทาง
สัณฐานวิทยาของ
สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานจาก
พื้นที่บนเกาะใน
ทะเลอันดามัน 

250,000 ได้ข้อมูลความ
หลาก 
หลายทาง
พันธุกรรมของสัตว์
สะเทินน้ าสะเทิน
บกและ
สัตว์เลื้อยคลานจาก
พื้นที่บนเกาะใน
อ่าวไทย 

250,000 ได้ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมวิทยา
ของสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลาน
จากพื้นที่บนเกาะ
ในทะเลอันดามัน 

200,000 ได้ข้อมูลความ 
สัมพันธ์ของ
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและ
พันธกุรรมเพื่อ
น าไปพัฒนาและ
จัดท าฐานข้อมูล
เพื่อการน าใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร. 
อัญชลี เอาผล  
สังกัดภาควิชาสัตว
วิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การศึกษาการศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้
ประโยชน์เชิงสมุนไพรจาก
พืชพรรณธรรมชาติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษา
เจ๊ะเห กรณี อ.ปะนาเระ 
จ.ปัตตานี 

-  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
-  ห้องปฏิบัติการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  800,000 
 

ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์และ
ต ารับสมุนไพรของ
พืชอย่างน้อย 100 
ชนิด  

800,000 
 

จากผลการวิจัยปีที่ 
1 คัดเลือกสายพันธุ์
ที่โดดเด่นด้วยเกณฑ์  
1) พืชประจ าถิ่น  
2) rare species 
3) ต ารับสมุนไพร
เฉพาะถิ่น น ามา
ศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและ
กายวิภาค 

800,000 จากผลการวิจัยปีที่ 
1 คัดเลือกสายพันธุ์
ที่โดดเด่น
เช่นเดียวกับปีที่ 2 
น ามาวิเคราะห์ 
สารพฤกษเคมีที่
ออกฤทธิ์ รวบรวม
ข้อมูล (ภูมิปัญญา 
ต ารับสมุนไพร  
สัณฐานวิทยากาย
วิภาคสารพฤกษ
เคมี)  จัดเก็บเป็น
บันทึกและ
ฐานข้อมูล และ
พัฒนาวิธีการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช
เหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม  
 

  หัวหน้าโครงการ/
ผู้รับผิดชอบ  นางสาว
จุฑามณี  แสงสว่าง   
นักวิจัย ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  คณะ
เกษตร ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
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F2A4 การศึกษาความสัมพันธ์
ทางห่วงโซ่อาหารของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณสถานีวิจัย 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

  500,000 ข้อมูล
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของ
ห่วงโซ่อาหาร 
ตลอดจนวัฏจักร
การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นอย่าง ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถ
สร้างแผน
ความสัมพันธ์ในรูป
ของโมเดลเชิง
คณิตศาสตร์ในการ
คาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
ประชากรสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสามารถ
ใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการ
ก าหนดแนวทาง
และมาตรการใน
การอนุรักษ์พื้นที่
นิเวศที่ส าคัญ 

500,000 ข้อมูลความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของห่วงโซ่อาหาร 
ตลอดจนวัฏจักร
การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 
2 ป ีซึ่งจะช่วยให้
สามารถสร้างแผน
ความสัมพันธ์ในรูป
ของโมเดลเชิง
คณิตศาสตร์ในการ
คาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
ประชากรสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสามารถใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการก าหนด
แนวทางและ
มาตรการในการ
อนุรักษ์พื้นที่นิเวศที่
ส าคัญ 

500,000 ข้อมูล
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของ
ห่วงโซ่อาหาร 
ตลอดจนวัฏจักร
การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นอย่าง
น้อย 3 ปี ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถ
สร้างแผนความ 
สัมพันธ์ในรูปของ
โมเดลเชิงคณิตศาสตร์
ในการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลง
ประชากรสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสามารถ
ใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการ
ก าหนดแนวทาง
และมาตรการใน
การอนุรักษ์พื้นที่
นิเวศที่ส าคัญ 

  ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
(อยู่ภายใต้แผน
งานวิจัยเสริมสร้าง
องค์ความรู้และการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอัน
ดามัน จ.ระนอง และ
พื้นที่ใกล้เคียง) 

F2A4 การคัดเลือกและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางชีวภาพ
ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

  500,000 ทรัพยากรชีวภาพที่
มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 
1 ชนิด 

500,000 ทรัพยากรชีวภาพที่
มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 
1 ชนิด (เพิ่มเติม) 

500,000 ทรัพยากรชีวภาพ
ที่มีศักยภาพใน
การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ อย่าง
น้อย 1 ชนิด 
(เพิ่มเติม) 

  ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
(อยู่ภายใต้แผน
งานวิจัยเสริมสร้าง
องค์ความรู้และการใช้
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ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอัน
ดามัน จ.ระนอง และ
พื้นที่ใกล้เคียง) 

F2A4 การจัดท าฐานข้อมูลลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA 
barcoding) ของทรัพยากร
ชีวภาพในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณสถานีวิจัย  
 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

  175,000 ฐานข้อมูลลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ 
(DNA barcoding) 
ของทรัพยากร
ชีวภาพในระบบ
นิเวศทางทะเลได้แก่
ระบบนิเวศแนว
ปะการัง หาด
ทรายและหาดหิน 
บริเวณสถานีวิจัยฯ
และพื้นที่โดยรอบ
ในรัศมี20กิโลเมตร  

340,000 ฐานข้อมูลลายพิมพ์
ดีเอ็นเอ (DNA 
barcoding) ของ
ทรัพยากรชีวภาพ
ในระบบนิเวศทาง
ทะเลได้แก่ ระบบ
นิเวศป่าชายเลน 
และหาดโคลน 
บริเวณสถานีวิจัยฯ 
และพื้นที่โดยรอบ
ในรัศมี20กิโลเมตร  

340,000 ฐานข้อมูลลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ 
(DNA barcoding) 
ของทรัพยากร
ชีวภาพในระบบ
นิเวศทางทะเล 
(เพิ่มเติมจากปีที่ 1 
และ 2) 

  ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
(อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย
เสริมสร้างองค์ความรู้
และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ
ในระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอันดา
มัน จ.ระนอง และพื้นที่
ใกล้เคียง) 

F2A4 การศึกษาเอนไซมย่์อย
สลายลิกโนเซลลูโลสและ
สารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ในเห็ด ใน
พื้นที่ป่าดงใหญ่ จ.
อ านาจเจริญ 

ป่าดงใหญ่ จ.อ านาจเจริญ   1,927,000 ศึกษาเอนไซม์
สารพฤกษเคมีที่
สอดคล้องกับ
อนุกรมวิธาน 
ถิ่นอาศัย และการ
ใช้ประโยชน์ 

      สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

  รวม  6  โครงการ             
F2A5 การจัดท าระบบฐานข้อมูล

ความหลากหลายชีวภาพ
ของทรัพยากรทางทะเล 
และอ่ืนๆ  

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

      200,000 จ านวน 2 
ฐานข้อมูล 

200,000 จ านวน 3 
ฐานข้อมูล 

ด าเนินงานโดย  
คณะประมง 
(*ไม่เผยแพร่
ฐานข้อมูล ถ้ายังไม่ได้
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

- ฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล พร้อมทั้ง
รูปถ่าย และข้อมูลลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) 
- ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการใช้
ประโยชน์  
- -ฐานข้อมูลเครือข่าย
เพื่อการอนุรักษ์ 

รับอนุญาต) 
(อยู่ภายใต้แผน
งานวิจัยเสริมสร้าง
องค์ความรู้และการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอัน
ดามัน จ.ระนอง และ
พื้นที่ใกล้เคียง) 

  รวม  1   โครงการ             
F3A7 การจัดท าพิพิธภัณฑ์องค์

ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ยังไม่ระบุ ปรับปรุงอาคาร
พิพิธภัณฑ์องค์
ความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ 

500,000 ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและตัวอย่าง
ดองที่ได้จาก
โครงการวิจัย 

500,000 ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและตัวอย่าง
ดองที่ได้จาก
โครงการวิจัย 

500,000 ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและตัวอย่าง
ดองที่ได้จาก
โครงการวิจัย 

500,000 ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและตัวอย่าง
ดองที่ได้จาก
โครงการวิจัย 

ด าเนินงานโดย 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  

F3A7 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเรียนรู้และจัดท า
ฐาน ข้อมูลทรัพยากรสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังและสัตว์มี
กระดูกสันหลังของ
พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

300,000 ได้ข้อมูลด้าน
อนุกรมวิธานของ
สัตว์ที่เก็บรักษาไว้ 
ในพิพิธภัณฑ ์

300,000 สามารถปรับปรุง
สถานที่เก็บรักษา
ตัวพันธ์ุสัตว์เพื่อ
การเรียนรู้และวิจัย 

300,000 สามารถปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์เพื่อการ
เรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนนิสิต ศึกษา
และบุคคลทั่วไป 

300,000 ได้พิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเรียนรู้โดยมี
สื่อการสอนที่
เหมาะสม 

300,000 จัดท าฐานข้อมูลที่
เพื่อการสืบค้น
และน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์ความรู้
ทางชีวภาพ 

ผู้รับผิดชอบ:  
ภาควิชาสัตววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมี ผศ.ดร.สุปิยนิตย์ 
ไม้แพ เป็นหัวหน้า
โครงการ 

 รวม  2  โครงการ             

F3A8 1. การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด   งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย: 
ศักยภาพมากล้นมี
ให้เห็น" ณ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ

      งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย: 
ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์"  

      งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย: 
ประโยชน์แท้แก่
มหาชน" 

เพื่อการจัด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุกๆ 2 ปี ในฐานะ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ศูนย์สระบุรี จ.
สระบุรี 

F3A8 2. การจัดท าเว็บไซต์ 
อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

    เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ. ของ
ทางมหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ. ของ
ทางมหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ. ของ
ทางมหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
สนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ. ของ
ทางมหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
สนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ. ของ
ทางมหาวิทยาลัย 

ก าหนดให้เป็นการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง ทุกปี 

F3A8 การสร้างเครือข่ายโดยการ
จัดฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้
ทรัพยากรประมง และการ
จัดต้ังฐานข้อมูลระดับ
ท้องถิ่น (อบต. ที่เก่ียวข้อง)  
 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

      200,000 เครือข่ายเพื่อการ
อนุรักษ์ โดยการ
อบรมให้ความรู้
จากข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจ รวมไป
ถึงการระดมความ 
คิดในการจัดสร้าง
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
(อบต. ที่เก่ียวข้อง) 
โดยมีสถานีวิจัยให้
การสนับสนุน
ความรู้พื้นฐาน 

200,000 เครือข่ายเพื่อการ
อนุรักษ์ โดยการ
อบรมให้ความรู้
จากข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจ 
รวมไปถึงการ
ระดมความ 
คิดในการจัดสร้าง
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
(อบต ที่เก่ียวข้อง) 
โดยมีสถานีวิจัยให้
การสนับสนุน
ความรู้พื้นฐาน 

ใช้ข้อมูลจากกิจกรรมที่ 
1-5 ในการจัดฝึกอบรม
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ
ในงานส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
 
(อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย
เสริมสร้างองค์ความรู้
และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ
ในระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอันดา
มัน จ.ระนอง และพื้นที่
ใกล้เคียง) 

F3A8 การสร้างเครือข่ายเยาวชน โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัด       200,000 เครือข่ายเยาวชนฯ 200,000 เครือข่ายเยาวชน ด าเนินงานโดย คณะ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

เพื่อตระหนักและส านึก
รักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 

ระนอง จากโรงเรียนใน
จังหวัดระนอง 

ฯ จากโรงเรียนใน
จังหวัดระนอง 

ประมง ร่วมกับ อปท./
รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
(อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย
เสริมสร้างองค์ความรู้
และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ
ในระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอันดา
มัน จ.ระนอง และพื้นที่
ใกล้เคียง) 

F3A8 การจัดฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อดูแลและ
จัดการฐานข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพใน
อนาคต 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

    150,000 บุคลากรจาก
หน่วยงานใน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน 
ให้มีความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลฯ 
ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ 

150,000 บุคลากรจาก
หน่วยงานใน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาค
ประชาชน ให้มี
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลฯ 
ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ 

150,000 บุคลากรจาก
หน่วยงานใน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาค
ประชาชน ให้มี
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลฯ 
ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ 

ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
(อยู่ภายใต้แผน
งานวิจัยเสริมสร้าง
องค์ความรู้และการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอัน
ดามัน จ.ระนอง และ
พื้นที่ใกล้เคียง) 

F3A8 การจัดท าหนังสือหรือ
เอกสารเผยแพร่เก่ียวกับ
ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล บริเวณชายฝั่ง
จังหวัดระนอง 

         200,000 เอกสารเผยแพร่
ให้ความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล บริเวณ
ชายฝั่งจังหวัด

ด าเนินงานโดย  
คณะประมง  
(*ต้องมีการขอ
อนุญาตใช้ตรา
สัญลักษณ์จาก 



แผนแม่บท อพ.สธ.-มก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564) หน้า 11 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ระนอง ให้แก่ 
หน่วยงานท้องถิ่น 
โรงเรียน ชุมชน 
และผู้ที่สนใจ 

อพ.สธ. ก่อน
ด าเนินการ) 
(อยู่ภายใต้แผน
งานวิจัยเสริมสร้าง
องค์ความรู้และการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอัน
ดามัน จ.ระนอง และ
พื้นที่ใกล้เคียง) 

F3A8 สนับสนุนการด าเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. 
และเครือข่ายของ อพ.สธ. 
เช่น อพ.สธ.-ทร. และ 
อพ.สธ.-ทช. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด           ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F3A8 การประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับ
ด้านกายภาพและ
นิเวศวิทยาของแนว
ปะการังต่อกิจกรรมด าน้ า
ต้ืนบริเวณเกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี 

พื้นที่เกาะแสมสาร จ.
ชลบุรี 

 ประเมินขีด
ความสามารถใน
การรองรับด้าน
กายภาพและ
นิเวศวิทยาของแนว
ปะการังต่อกิจกรรม
ด าน้ าต้ืนบริเวณ
เกาะแสมสาร 

        คณะประมง 
(นิสิตผู้ท าการวิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ) 

F3A8 การจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับนิสิตคณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          ด าเนินงานโดย คณะวน
ศาสตร์ ร่วมกับ อปท./
รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

 01307312 Field Social 
Forestry (ภาควิชาการ

นิสิตวนศาสตร์ช้ันปีที่ 3 
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม มี

          ใช้งบประมาณ
ประจ าปีของ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

จัดการป่าไม้) 
 

การเก็บรวบรวม/ส ารวจ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
โครงการห้วยองคต อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จ.กาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 01302131 Dendrology  
01302132 Field 
Dendrology 
(ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้) 
 

นิสิตวนศาสตร์ช้ันปีที่ 1 
เรียนรู้เก่ียวกับ
อนุกรมวิธานไม้ป่าและฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนามด้าน
อนุกรม 
วิธานพืชป่าในป่าเต็งรัง
และป่าดิบแล้ง 

          ใช้งบประมาณ
ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 01302499 Forest 
Biological Science 
Project 
01307499 Social 
Forestry Project 
01307412 
Community-based 
Forest Resource 
 Management 
(ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
และภาควิชาการจัดการป่า
ไม้) 

นิสิตท าการศึกษา/ส ารวจ
ทรัพยากรพืช สัตว์ป่า 
จุลินทรีย์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้ทรัพยากรป่าไม้ 

          ใช้งบประมาณ
ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 01302432 Bamboo & 
Palm 
01302433 Edible Wild 
Plants 
(ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้) 

คณะวนศาสตร์  การเรียนรู้เก่ียวกับ
พืชที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและ
พืชอาหาร 

        ใช้งบประมาณ
ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 รวม  9  โครงการ             
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  
                                            A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 


