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แผนปฏิบัติงานสนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 
F1A2 การส ารวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทาง

ทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดระนอง ได้แก่ ระบบนิเวศป่า
ชายเลน แนวปะการัง หาดโคลน หาดทราย 
และหาดหิน 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง 
อันดามัน จังหวัดระนอง 

670,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยฯ และพ้ืนที่
โดยรอบในรัศมี20กิโลเมตร (ส ารวจเพิ่มเติม
จาก ปีที่ 1 และ 2 

ด าเนินงานโดยคณะประมง 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F1A2 การส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น 
เครื่องมือจับสัตว์น้ า และการแปรรูปทรัพยากร
ท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง 
อันดามัน จังหวัดระนอง 

80,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเล 
(เพ่ิมเติมจากปีที่ 1) 

ด าเนินงานโดยคณะประมง 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F1A2 ความหลากหลายของพรรณพืชมีท่อล าเลียง 
ในอุทยานธรรมชาติวิทยา ป่าเต็งรังเฉลิม 
พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  
เนื้อท่ี 931 ไร่ 

300,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ชนิดและจ านวน ตัวอย่างพืชมีท่อล าเลียง ด าเนินงานโดยภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F1A2 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานป่าเต็งรัง
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  
 

245,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ทราบจ านวนและชนิดของพรรณไม้พืชล่าง 
สัตว์หน้าดินและสัตว์ในดิน 

ด าเนินงานโดยคณะทรัพยากร 
ธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร ร่วมกับ อปท./รร.ที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 

F1A2 ความหลากหลายของโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรน
และโคพีพอด ในบึงน้ าจึดพฤกษศาสตร์ จ.
ระยอง 

บึงน้ าจืดขนาดใหญ่ในสวน
พฤกษศาสตร์ จ.ระยอง 

250,020 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

รายชื่อชนิดพันธุ์และการกระจายในแหล่ง
อาศัยต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ 

ด าเนินงานโดยภาควิชาสัตววทิยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อปท./
รร.ที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

F1A2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสาย
สัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของกบห้วยขาปุ่ม 
Limnonectes kuhlii complex ในประเทศ
ไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ 

เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขา
เพชรบูรณ์ แนวเทือกเขาหลวง 
พระบาง แนวเทือกเขาถนนธงชัย 

334,400 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

องค์ความรู้พื้นฐานในการจัดจ าแนกทาง
อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของกบใน
การอนุรักษ์ 

ด าเนินงานโดยภาควิชาสัตววทิยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อปท./
รร.ที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 
F1A3 อนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลบางชนิดของประเทศไทยที่มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (มะพร้าว มะม่วง ส้ม
โอ มะขามป้อม) 

1) ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ก าแพงแสน  จ.นครปฐม  
2) สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
3) สถานีวิจัยกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

1,954,160 
(ไม่ได้รับการ

สนับสนุน) 

ส ารวจพันธุ์เพิ่มเติมในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ส ารวจ 
หรือพ้ืนที่ที่มีข้อมูลว่ามีพันธุ์ไม้ผลเหล่านี้และ
น ามาปลูกเพ่ิมเติม ขณะเดียวกันศึกษาการ
เจริญเติบโตของ 
แต่ละพันธุ์ 

ด าเนินงานโดยคณะเกษตร  
ก าแพงแสน  
(*ต้องระบุขนาดพ้ืนที่ได้ 
*ต้องมีการตั้งงบประมาณส าหรับ
การบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี) 

F1A3 โครงการส ารวจ อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ผัก
พ้ืนบ้านในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย 

1) ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
(ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ 

1,001,220 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

1. ได้ผักพ้ืนบ้านที่สามารถส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถปลูกจ านวน 2-3 ชนิด 
2. ระบบการผลิตผักพ้ืนบ้านในเชิงการค้า 

ด าเนินงานโดยคณะเกษตร  
ก าแพงแสน 
(*ต้องระบุขนาดพ้ืนที่ได้ 
*ต้องมีการตั้งงบประมาณส าหรับ
การบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี) 

F1A3 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์เฟินและ 
ไลโคไฟท์ถ่ินเดียวและหายากของ 
ประเทศไทย 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

350,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

1.ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ของเฟิน
และไลโคไฟท์ถิ่นเดียวและหายากของประเทศ
ไทยเพ่ือพัฒนาเป็นไม้ประดับ      
2.ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระ และทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่พบในเฟินและ 
ไลโคไฟท์บางชนิด เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พืชกลุ่มนี้
ในรูปแบบอื่นๆ            

ด าเนินงานโดยภาควิชา 
พืชสวน คณะเกษตร  
(*ต้องระบุขนาดพ้ืนที่ได้ 
*ต้องมีการตั้งงบประมาณส าหรับ
การบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี) 

F1A3 คัดเลือกและเก็บสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเล
ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในอนาคต 
 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดระนอง 

350,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

สายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเล อย่างน้อย 15 
สายพันธุ์(เพ่ิมเติม)   
 
 

ด าเนินงานโดยคณะประมง  
(*ต้องระบุขนาดพ้ืนที่ได้ 
*ต้องมีการตั้งงบประมาณส าหรับ
การบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี) 

F1A3 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิด
จุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่
เพาะเลี้ยงในภาพปลอดเชื้อ 

ห้องปฏิบัติเทคโนโลยี 
ชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

230,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ได้สภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงพลูปลอด
เชื้อในระบบ TIB และได้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ถึงข้ันออกปลูกต้นเนื้อเยื่อในธรรมชาติ 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 
F2A4 โครงการศึกษาความหลากหลายทางสัณฐาน

วิทยาและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่
อาศัยบนเกาะในประเทศไทย 

พ้ืนที่เกาะในอ่าวไทยและทะเล 
อันดามันในเขตประเทศไทย 

250,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ได้ข้อมูลความหลาก 
หลายทางพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บกและสัตว์เลื้อยคลานจากพ้ืนที่บนเกาะใน
อ่าวไทย 

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

F2A4 การศึกษาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
ประโยชน์เชิงสมุนไพรจากพืชพรรณธรรมชาติ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาเจ๊ะเห กรณี อ.ปะ
นาเระ จ.ปัตตานี 

-  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
-  ห้องปฏิบัติการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

800,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

 

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และต ารับสมุนไพร
ของพืชอย่างน้อย 100 ชนิด  

หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบ  
นางสาวจุฑามณี  แสงสว่าง   
นักวิจัย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร  คณะ
เกษตร ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วม
สนองพระราชด าริ 

F2A4 การศึกษาความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของ
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ป่าชายเลนและหญ้าทะเล 
บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง 
อันดามัน 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดระนอง 

500,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของ
ห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนวัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถสร้างแผนความสัมพันธ์ในรูป
ของโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงประชากรสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ตลอดจน
สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการก าหนด
แนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์พ้ืนที่
นิเวศท่ีส าคัญ 

ด าเนินงานโดยคณะประมง 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การคัดเลือกและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดระนอง 

500,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 ชนิด 
(เพ่ิมเติม) 

ด าเนินงานโดยคณะประมง 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การจัดท าฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA 
barcoding) ของทรัพยากรชีวภาพในระบบ
นิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง  
 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดระนอง 

400,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA 
barcoding) ของทรัพยากรชีวภาพในระบบ
นิเวศทางทะเลได้แก่ระบบนิเวศแนวปะการัง 
หาดทรายและหาดหิน บริเวณสถานีวิจัยฯ
และพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี 20 กิโลเมตร  

ด าเนินงานโดยคณะประมง 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 



4 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 
F2A4 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่า 

ไม้สัก 
- สวนป่าเกริงกระเวียขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ จ.
กาญจนบุรี 
- คณะวนศาสตร์ 

582,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ระบบหรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการ
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ นับเป็น
ผลส าเร็จกึ่งกลาง  

ด าเนินงานโดยดร.นพรัตน์   
คัคคุริวาระคณะวนศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักสวนป่าองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เพ่ือการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน 
 

- สวนป่าสักขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และ
ภาคกลาง 
- คณะวนศาสตร์ 

578,600 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

การจัดท าแปลงรวมพันธุกรรมไม้สัก ด าเนินงานโดยผศ.ดร.ด ารง  
พิพัฒนวัฒนากุล คณะวนศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F2A4 การจัดการศัตรูไม้สักท่ีส าคัญอย่างยั่งยืนในสวน
ป่าสัก 

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

1,126,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

การศึกษาเพ่ือลดปัญหาแมลงไม้สัก คือ หนอน
ผีเสื้อเจาะไม้สัก และหนอนผีเสื้อกินใบสัก ให้
ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ในรอบตัดฟัน 
30 ปี ไม่ให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  

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

F2A4 การใช้ประโยชน์จากไม้ประดับพื้นเมืองชนิด
ใหม่ในเชิงพาณิชย์ 

ไม้ประดับพื้นเมืองจากแผน
งานวิจัย “การพัฒนาไม้ประดับ
พ้ืนเมืองเพ่ืองานภูมิทัศน์” จ านวน 
21 ชนิด และจากการค้นพบใหม่ 
2 ชนิด ปลูกทดลองท่ีสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี และสถานีวิจัยล าตะ
คอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

456,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

1. ได้ฐานข้อมูลของวิธีการขยายพันธุ์ การ
เจริญเติบโต การบ ารุงรักษาในระยะยาวที่
ถูกต้องของไม้ประดับพ้ืนเมอืง 23 ชนิด ส าหรับ
การผลิตทางการค้า 
2. ได้ข้อมูลต้นทุน ราคาที่คาดว่าจะจ าหน่าย
และรูปแบบการผลิตที่เหมาะสมส าหรับงาน
ภูมิทัศน์ของไม้ประดับพื้นเมือง 
3. มีไม้ประดับพ้ืนเมืองชนิดใหม่เข้าสู่ตลาด
พรรณไม้และมีการตลาดเชิงพาณิชย์อย่างครบ
วงจร 

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

F2A4 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ าส้มทน
ร้อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนาโน
เซลลูโลสจากแบคทีเรียส าหรับฟิล์มชีวภาพ
สมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ 

ห้องปฏิบัติการ 
1. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2,845,550 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

คัดเลือกแบคทีเรียกรดน้ าส้มทนร้อนที่สามารถ
ผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรีย จากแหล่ง
ธรรมชาติในประเทศไทย น ามาปรับปรุงสาย
พันธุ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนาโน

ด าเนินงานโดยรศ.ดร.กัญจนา  
ธีระกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 
2. ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวน
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะ 
วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
ส านักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

เซลลูโลสจากแบคทีเรียที่อุณหภูมิสูง ศึกษา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ เพ่ือน ามาแปรรูป
เป็นฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูง เพ่ือใช้ใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

F3A7 การจัดท าพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

500,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างดองที่ได้
จากโครงการวิจัย 

ด าเนินงานโดยภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

F3A7 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้และ
จัดท าฐาน ข้อมูลทรัพยากรสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังของพิพิธภัณฑ์สัตว
วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

150,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

สามารถปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนนิสิต ศึกษาและบุคคลทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ: ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อ.ดร. 
อัญชลี เอาผล เป็นผู้ประสานงาน 

F3A7 โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

300,000 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

สามารถปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนนิสิต ศึกษาและบุคคลทั่วไป 

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

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

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด   ด าเนินงานโดยคณะประมง 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

F3A8 1. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด 300,000 
(มก.ให้การ
สนับสนุน) 

1. งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน หนองระเวียง 

เพ่ือการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุกๆ 2 ปี ในฐานะหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 
พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2562 
2. งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน" 

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

  (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วม
สนองพระราช ด าริ อพ.สธ. ของทาง
มหาวิทยาลัย 

ก าหนดให้เป็นการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

F3A8 การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้กับนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(มก.ให้การ
สนับสนุน) 

 ด าเนินงานโดยคณะวนศาสตร์ 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

 01307312 Field Social Forestry (ภาค
วิชาการจัดการป่าไม้) 
 

นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนาม มีการเก็บ
รวบรวม/ส ารวจข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่โครงการห้วยองคต  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จ.กาญจนบุรี 

(มก.ให้การ
สนับสนุน) 

 ด าเนินการโดยคณะวนศาสตร์ 
ใช้งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 01302131 Dendrology  
01302132 Field Dendrology 
(ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้) 

นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้
เกี่ยวกับอนุกรมวิธานไม้ป่าและฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนามด้าน
อนุกรมวิธานพืชป่าในป่าเต็งรัง
และป่าดิบแล้ง 

(มก.ให้การ
สนับสนุน) 

 ด าเนินการโดยคณะวนศาสตร์ 
ใช้งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 01302499 Forest Biological Science 
Project 
01307499 Social Forestry Project 
01307412 Community-based Forest 
Resource Management 
(ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้และภาควิชาการจัดการ
ป่าไม้) 

นิสิตท าการศึกษา/ส ารวจ
ทรัพยากรพืช สัตว์ป่า จุลินทรีย์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ 

(มก.ให้การ
สนับสนุน) 

 ด าเนินการโดยคณะวนศาสตร์ 
ใช้งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 
 01302432 Bamboo & Palm 

01302433 Edible Wild Plants 
(ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้) 

คณะวนศาสตร์ (มก.ให้การ
สนับสนุน) 

 ด าเนินการโดยคณะวนศาสตร์ 
ใช้งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

F3A8 โครงการวิจัย: การจัดท าบ้านปลาและศึกษา
ทรัพยากรชีวภาพบริเวณบ้านปลา เกาะ
แสมสาร จ.ชลบุรี 

เกาะแสมสาร จ.ชลบุร ี 1,237,300 
(ไม่ได้รับการ
สนับสนุน) 

องค์ประกอบและความชุกชุมของแพลงก์ตอน
พืช/สัตว์ ปลา ปลาวัยอ่อนและศึกษา
กระบวนการทาง 
สมุทรศาสตร์บริเวณบ้านปลา เกาะแสมสารและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

ด าเนินงานโดยคณะประมง 
ร่วมกับ อปท./รร.ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ (ผศ.ธีระพงศ์  ด้วง
ดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
คณะประมง) 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
                                           A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  
                                           A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 


