
 หน้า 1 

แผนปฏิบัติงานสนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F1A2 ความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียงในอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 
พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  

อุทยานธรรมชาติวิทยาป่า
เต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 
พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

200,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียงในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็ง
รังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสง
สรวย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

F1A3 อนุรักษ์พันธ์ุไม้ผลบางชนิดของประเทศไทยที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (มะพร้าว มะม่วง ส้มโอ 
มะขามป้อม) 

1) ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตรก าแพงแสน   
จ.นครปฐม  
2) สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดา
กร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
3) สถานีวิจัยกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

1,954,160 เตรียมแปลงรวบรวมพันธ์ุทั้ง 3 พ้ืนที่ และเร่ิมลงปลูก ด าเนินงานโดย  
คณะเกษตร  
ก าแพงแสน 
 

F1A3 โครงการส ารวจ อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ผัก
พ้ืนบ้านในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย 

1) ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย (ตาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 

1,001,220 1. ข้อมูลลักษณะทางการเกษตรรวม 
ถึงข้อมูลการขยาย 
พันธ์ุของผักพ้ืนบ้านแต่ละชนิด 
2. ระบบฐานข้อมูลผักพ้ืนบ้านที่สามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 

ด าเนินงานโดย  
คณะเกษตร  
ก าแพงแสน 
 

F1A3 การอนุรักษ์และการขยายพันธ์ุเฟินและไลโค
ไฟท์ถ่ินเดียวและหายากของประเทศไทย 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร  

350,000 ศึกษาเซลล์วิทยา รูปแบบการสืบพันธ์ุความแปรผันทางพันธุกรรม การเก็บรักษา
พันธุกรรมและจัดท าฐานข้อมูล DNA ของเฟินและไลโคไฟท์ซึ่งเป็นพืชถ่ินเดียวและ
หายากของประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินและอนุรักษ์ 

ด าเนินงานโดย  
ภาควิชาพืชสวน  
คณะเกษตร  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F1A3 คัดเลือกและเก็บสายพันธ์ุแพลงก์ตอนพืชทะเล
ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

200,000 สายพันธ์ุแพลงก์ตอนพืชทะเล อย่างน้อย 15 สายพันธ์ุ (เพ่ิมเติม) ด าเนินงานโดย  
คณะประมง  
 

F1A3 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิด
จุ่มช่ัวคราวและศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้าง
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงใน
ภาพปลอดเช้ือ 

ห้องปฏิบัติเทคโนโลยี 
ชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

216,000 รวบรวมพลูและการคัดสายพันธ์ุพลูที่มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสูง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

F1A3 การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ไม้น้ าอย่าง
ย่ังยืนในระบบนิเวศหนองหาร จ.สกลนคร 

หนองหาร จ.สกลนคร 560,000 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เป็นฐานข้อมูล จัดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชน 

ด าเนินงานโดย  
คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร 

F2A4 โครงการศึกษาความหลากหลายทางสัณฐาน
วิทยาและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัย
บนเกาะในประเทศไทย 

พ้ืนที่เกาะในอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามันในเขต
ประเทศไทย 

200,000 1. ได้ข้อมูลความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานจากพ้ืนที่บนเกาะในอ่าวไทย 
2. ได้ข้อมูลความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานจากพ้ืนที่บนเกาะในทะเลอันดามัน 
5. ได้ข้อมูลความสัมพันธ์ของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมเพ่ือน าไป
พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการน าใช้ประโยชน์ในอนาคต 

ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร. อัญชลี 
เอาผล  
สังกัดภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ 
อปท./รร. 
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

F2A4 การส ารวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดระนอง ได้แก่ ระบบนิเวศป่า
ชายเลน แนวปะการัง หาดโคลน หาดทราย 
และหาดหิน 

สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง 

500,000 1. ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัย 
และพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี20กิโลเมตร ได้แก่ ระบบนิเวศแนวปะการัง หาดทราย
และหาดหิน ระบบนิเวศป่าชายเลนและหาดโคลน  
2. ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัย 
และพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี20กิโลเมตร (ส ารวจเพ่ิมเติมจาก ปีที่ 1 และ 2 

ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

3. ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัย 
และพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี20กิโลเมตร (ส ารวจเพ่ิมเติมจาก ปีที่ 1, 2 และ 3) 

F2A4 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดา
มัน จังหวัดระนองและใกล้เคียง 

1. การส ารวจทรัพยากรชีวภาพในระบบ
นิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง (ผศ.
ธีระพงศ์  ด้วงดี) 
2. การส ารวจภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล (นายเมธี  แก้วเนิน) 
3. การจัดท าฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
(DNA barcoding) ของทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระนอง 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง (นายณรงค์ฤทธ์ิ  เมือง
ใหม่) 
4. การคัดเลือกและเก็บสายพันธ์ุแพลงก์
ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ในอนาคต (ดร.จันทนา  ไพร
บูรณ์) 
5. การศึกษาความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่
อาหารของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ป่าชายเลนและ
หญ้าทะเลบริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน (ผศ.สมหมาย  เจน

สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง และใกล้เคียง 

1,130,000 1. เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณ
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พร้อมทั้งจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ให้ความรู้ 
3. ได้ตัวอย่างส าหรับจัดเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
(บริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
4. ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ช้อมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคมทึ่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของชุมชน
ท้องถ่ิน 
5. เพ่ือเก็บรวบรวมและรักษาสายพันธ์ุแพลงก์ตอนพืชทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามัน 
และศึกษาแพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
6. ทราบถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนวัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่ศึกษาอย่างต่อเน่ือง และสามารถสร้างแผน
ความสัมพันธ์ในรูปของโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงประชากร โดยใช้ปลาเป็นสิ่งมีชีวิตเป้าหมาย 
7. เพ่ือคัดเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาพัฒนาเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาวิธีการขยายพันธ์ที่เหมาะสมส าหรับสิ่งมีชีวิต
เป้าหมาย 
8. จัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานี
วิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พร้อมทั้งรูปถ่าย และข้อมูลลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) รวมทั้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้
ประโยชน์ ในรูปแบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถเผยแพร่ในกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ด าเนินงานโดย  
คณะประมง ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 



 หน้า 4 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

กิจการ) 
6. การคัดเลือกและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ (นางชัชรี  แก้วสุรลิขิต) 

ข่าวสาร 
9. เพ่ือระดมความคิดเห็นจากท้องถ่ินในการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลท้องถ่ิน
ส าหรับการออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลท้องถ่ินซึ่งชุมชนสามารถบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ได้โดยชุมชน 
10. เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 
11. เพ่ิมความรู้และทักษะด้านการจัดระบบและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ี บุคลากร นักวิชาการ นิสิต และผู้สนใจ 
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือดูแลฐานข้อมูล ท้ังในแง่การเพ่ิมเติมข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
การจัดการฐานข้อมูลและการอบรมการใช้ฐานข้อมูล 

F2A4 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสและ
สารพฤกษเคมีที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ในเห็ด
ในพ้ืนที่ป่าดงใหญ่ จ.อ านาจเจริญ 

ป่าดงใหญ่ จ.อ านาจเจริญ 1,927,000 ศึกษาเอนไซม์ สารพฤกษเคมีที่สอดคล้องกับอนุกรมวิธาน ถ่ินอาศัย และการใช้
ประโยชน์ 

ด าเนินงานโดย  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าไม้
สัก 

- สวนป่าเกริงกระเวียของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ในเขตพ้ืนที่ จ.กาญจนบุรี 
- คณะวนศาสตร์ 

2,938,420 งานวิจัยระยะแรกมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี RFID ในรูปแบบต่างๆ ที่
สามารถประยุกต์ในอุตสาหกรรมไม้ได้ ถือเป็นผลส าเร็จเบื้องต้น 

ด าเนินงานโดย  
ดร.นพรัตน์  คัคคุริวาระ
คณะวนศาสตร์ ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักสวนป่าองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เพ่ือการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน 
 

- สวนป่าสักขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือตอนบน 
ภาคเหนือตอนล่าง และ
ภาคกลาง 

1,582,000 - ศึกษาความผันแปรกายวิภาคของเน้ือไม้สัก 
- การวิเคราะห์จีโนไทป์ด้วยวิธี SSRDNA Marker 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพ้ืนที่ของแม่ไม้สักพันธ์ุดี 

ด าเนินงานโดย  
ผศ.ดร.ด ารง  พิพัฒน
วัฒนากุล คณะวนศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วม
สนองพระราชด าริ 



 หน้า 5 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

- คณะวนศาสตร์ 

F2A4 การจัดการศัตรูไม้สักที่ส าคัญอย่างย่ังยืนในสวน
ป่าสัก 

- สวนป่าสักขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้
ครอบคลุม 4 จังหวัด จ.
ล าพูน จ.แพร่ จ.ล าปาง 
และ จ.ตาก 
- คณะวนศาสตร์ 

1,126,000 การศึกษาเพ่ือลดปัญหาแมลงไม้สัก คือ หนอนผีเสื้อเจาะไม้สัก และหนอนผีเสื้อกิน
ใบสัก ให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ในรอบตัดฟัน 30 ปี ไม่ให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ  

ด าเนินงานโดย  
รศ.ดร.เดชา  วิวัฒน์วิทยา 
คณะวนศาสตร์ ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การใช้ประโยชน์จากไม้ประดับพ้ืนเมืองชนิด
ใหม่ในเชิงพาณิชย์ 

ไม้ประดับพ้ืนเมืองจาก
แผนงานวิจัย “การพัฒนา
ไม้ประดับพ้ืนเมืองเพ่ืองาน
ภูมิทัศน์” จ านวน 21 ชนิด 
และจากการค้นพบใหม่ 2 
ชนิด ปลูกทดลองที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี และสถานีวิจัย
ล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

496,000 1. ได้ฐานข้อมูลของวิธีการขยายพันธ์ุ การเจริญเติบโต การบ ารุงรักษาในระยะยาว
ที่ถูกต้องของไม้ประดับพ้ืนเมอืง 23 ชนิด ส าหรับการผลิตทางการค้า 
2. ได้ข้อมูลต้นทุน ราคาท่ีคาดว่าจะจ าหน่ายและรูปแบบการผลิตที่เหมาะสม
ส าหรับงานภูมิทัศน์ของไม้ประดับพ้ืนเมือง 
3. มีไม้ประดับพ้ืน 
เมืองชนิดใหม่เข้าสู่ตลาดพรรณไม้และมีการตลาดเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร 

ด าเนินงานโดย  
รศ.ดร.ณัฏฐ  พิชกรรม 
คณะเกษตร ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การปรับปรุงสายพันธ์ุแบคทีเรียกรดน้ าส้มทน
ร้อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนาโน
เซลลูโลสจากแบคทีเรียส าหรับฟิล์มชีวภาพ
สมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ 

ห้องปฏิบัติการ 
1. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ 
คณะวนศาสตร์ 

1,800,000 คัดเลือกแบคทีเรียกรดน้ าส้มทนร้อนที่สามารถผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรีย จาก
แหล่งธรรมชาติในประเทศไทย น ามาปรับปรุงสายพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่อุณหภูมิสูง ศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
เพ่ือน ามาแปรรูปเป็นฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูง เพ่ือใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินงานโดย  
รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะ 
วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ ส านักวิชา
อุตสาหกรรม เกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

F2A4 การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอด
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิง
พาณิชย์ 

1.ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
โรงเรือนอนุบาลกล้าไม้ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. บริษัทกล้วยไม้ไทย
จ ากัด 

1,500,000 1. ทราบแนวทางการสร้างสารส าคัญในกล้วยไม้สกุลหวายเอื้องค า เอ้ืองดอกมะลิ 
เอ้ืองมะเขือที่เลี้ยงในระบบเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
2. ข้อมูลสารส าคัญที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย เอื้องดอกมะลิ เอื้อง
ดอกมะเขือ และเอ้ืองค า ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในระบบเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช
ปริมาณ สารส าคัญและฤทธ์ิทางชีวภาพของกล้วยไม้เอ้ือดอกมะลิที่มีการเก็บเกี่ยว
แตกต่างกัน 

ด าเนินงานโดย  
ดร.วรรณสิริ  วรรณรัตน์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ร่วมกับ 
อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F3A7 การจัดท าพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
 

500,000 1. ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
2. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างดองที่ได้จากโครงการวิจัย 

ด าเนินงานโดย 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์  

F3A7 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้และ
จัดท าฐาน ข้อมูลทรัพยากรสัตว์ไม่มีกระดูกสัน

ภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 

150,000 1. ได้ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานของสัตว์ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
2. สามารถปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาตัวพันธ์ุสัตว์เพ่ือการเรียนรู้และวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ:  
ภาควิชาสัตววิทยา  
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

หลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังของพิพิธภัณฑ์
สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

 3. สามารถปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนนิสิต ศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 
4. ได้พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้โดยมีสื่อการสอนที่เหมาะสม 
5. จัดท าฐานข้อมูลที่เพ่ือการสืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้
ทางชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมี อ.ดร. อัญชลี เอาผล 
เป็นผู้ประสานงาน 

F3A7 โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

300,000 1. ได้ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานของสัตว์ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
2. สามารถปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาตัวพันธ์ุสัตว์เพ่ือการเรียนรู้และวิจัย 
3. สามารถปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนนิสิต ศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 
4. ได้พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้โดยมีสื่อการสอนที่เหมาะสม 
5. จัดท าฐานข้อมูลที่เพ่ือการสืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้
ทางชีวภาพ 

ผู้รับผิดชอบ:  
ภาควิชาสัตววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมี ผศ.ดร. 
สุปิยนิตย์  ไม้แพ เป็น
หัวหน้า 

F3A8 การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

    เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราช ด าริ อพ.สธ. ของทาง
มหาวิทยาลัย  

ก าหนดให้เป็นการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ทุกปี 

F3A8 การประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้าน
กายภาพและนิเวศวิทยาของแนวปะการังต่อ
กิจกรรมด าน้ าต้ืนบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี 

พ้ืนที่เกาะแสมสาร อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี 

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
งานฐานทรัพยากรบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์และผลกระทบด้านนันทนาการในแนวปะการังของ
นักท่องเท่ียว บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
3. เพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของแนวปะการัง
บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจัดการให้เหมาะสมตามขีดความสามารถในการ
รองรับกิจกรรมนันทนาการเพ่ือทรัพยากรแนวปะการังที่ย่ังยืน 

วิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะประมง 
(นางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐ
พงศ์) 
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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 


