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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

1. คณะประมง 
 

การสํารวจทรัพยากร
ชีวภาพในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณสถานีวิจัย
เพื่อการพัฒนาชายฝงอัน
ดามัน จ.ระนอง ไดแก 
ระบบนิเวศปาชายเลน 
แนวปะการัง หาดโคลน 
หาดทรายและหาดหิน 

     670,000 - - ขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศทาง
ทะเล บริเวณสถานีวิจัยฯ 
และพื้นทีโ่ดยรอบใน
รัศมี20กิโลเมตร (สํารวจ
เพิ่มเติมจาก ปที่ 1 และ 2 

ไมไดดาํเนินการ ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 
คณะประมง 
 

 

2. คณะประมง 
 

การสํารวจภูมิปญญา
ทองถ่ินเก่ียวกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล เชน 
เคร่ืองมือจับสัตวน้ํา และ
การแปรรูปทรัพยากร
ทองถ่ิน รวมถึงเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เก่ียวของ 

     80,000 - - ขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ินเก่ียวกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล (เพิ่มเติม
จากปที่ 1) 

ไมไดดาํเนินการ ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 
คณะประมง 
 

 

3. คณะ
วิทยาศาสตร 

ความหลากหลายของ
พรรณพืชมีทอลําเลียงใน
อุทยานธรรมชาติวิทยา 
ปาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษาบรมราชนิีนาถ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร 

  300,000 - - ชนิดและจํานวน ตัวอยาง
พืชมีทอลําเลียง 

ไมไดดาํเนินการ ภาควิชา
พฤกษศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
1. คณะเกษตร 

กําแพงแสน 
อนุรักษพันธุไมผลบาง
ชนิดของประเทศไทยที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
(มะพราว มะมวง สมโอ 
มะขามปอม) 

  1,954,160 - - 
 

สํารวจพันธุเพ่ิมเติมในพ้ืนที่
ที่ยังไมไดสํารวจ หรือพ้ืนที่
ที่มีขอมูลวามีพันธุไมผล
เหลานี้และนํามาปลูก
เพ่ิมเติม และศึกษาการ
เจริญเติบโตของแตละพันธุ 

ไมไดดําเนินการ คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

 

2. คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

โครงการสํารวจ อนุรกัษ 
และใชประโยชนผัก
พ้ืนบานในเขตภาค
ตะวันตกของประเทศไทย 

  1,001,220 - - 
 

1.ไดผักพ้ืนบานที่สามารถ
สงเสริมใหเกษตรกรสามารถ
ปลูกจํานวน 2-3 ชนิด 
2.ระบบการผลิตผักพ้ืนบาน
ในเชิงการคา 

ไมไดดําเนินการ คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

 

3. ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 

การอนุรักษและการ
ขยายพันธุเฟนและไลโค
ไฟทถิ่นเดียวและหายาก
ของประเทศไทย 

  350,000 - - 
 

1.ศึกษาแนวทางการใชประโยชน
ของเฟนและไลโคไฟทถิ่นเดียว
และหายากของประเทศไทย
เพ่ือพัฒนาเปนไมประดับ      
2.ศึกษาสารตานอนุมูลอิสระ 
และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารที่พบในเฟนและไล
โคไฟทบางชนิด เพ่ือเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษา
รูปแบบการใชประโยชนพืช
กลุมนี้ในรูปแบบอื่นๆ            

ไมไดดําเนินการ ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 

 

4. คณะประมง คัดเลือกและเกบ็สายพันธุ
แพลงกตอนพืชทะเลที่มี
ศักยภาพในการใช
ประโยชนในอนาคต 

  350,000 - - 
 

สายพันธุแพลงกตอนพืช
ทะเล อยางนอย 15 สาย
พันธุ(เพ่ิมเติม)   

ไมไดดําเนินการ ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 
คณะประมง 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

1. คณะ
วิทยาศาสตร 

โครงการศึกษาความ
หลากหลายทางสัณฐาน
วิทยาและความสัมพันธ
ทางพนัธุกรรมของสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลานที่อาศัย
บนเกาะในประเทศไทย 

  250,000 - - 
 

ไดขอมูลความหลาก 
หลายทางพันธุกรรมของ
สัตวสะเทนิน้าํสะเทนิบก
และสัตวเลื้อยคลานจาก
พื้นที่บนเกาะในอาวไทย 

ไมไดดาํเนินการ ภาควิชาสัตว
วิทยา คณะ
วิทยาศาสตร 

 

2. คณะประมง การคัดเลือกและพัฒนา 
การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทางชีวภาพที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย 

  500,000 - - 
 

ทรัพยากรชีวภาพที่มี
ศักยภาพในการใช
ประโยชนเชิงพาณชิย อยาง
นอย 1 ชนิด (เพิ่มเติม) 

ไมไดดาํเนินการ ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 
คณะประมง 

 

3. คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง 

  400,000 - - 
 

ฐานขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอ 
(DNA barcoding) ของ
ทรัพยากรชีวภาพในระบบ
นิเวศทางทะเลไดแกระบบ
นิเวศแนวปะการงั หาด
ทรายและหาดหิน บริเวณ
สถานีวิจัยฯและพ้ืนที่
โดยรอบในรัศมี 20 กม. 

 ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะ
ประมง 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

1. คณะ
วิทยาศาสตร 

การจัดทําพิพิธภัณฑ
องคความรูทาง
พฤกษศาสตร 

  500,000 - - ตัวอยางพรรณไมแหงและ
ตัวอยางดองที่ไดจาก
โครงการวิจัย 

ไมไดดาํเนินการ ภาควิชา
พฤกษศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร 

 

2. คณะ
วิทยาศาสตร 

โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู
และจัดทาํฐาน ขอมูล
ทรัพยากรสัตวไมมี
กระดูกสันหลังและสัตวมี
กระดูกสันหลังของ
พิพิธภัณฑสัตววทิยา 
คณะวิทยาศาสตร 

  150,000 - - สามารถปรับปรุงพิพิธภัณฑ
เพื่อการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนนิสิต ศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

ไมไดดาํเนินการ ภาควิชา
พฤกษศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/
วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1. ศูนยนานาชาต ิ
สิรินธร รวมกับ
คณะเกษตร  

โครงการจัดนิทรรศการ 
นิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : ชาวบานไทยได
ประโยชน ซึ่งจะจัดข้ึนใน
ระหวางวันที่ 29 
พฤศจิกายน–5 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หนองระเวียง 
จังหวัดนครราชสีมา 

  150,000 150,000 งบประมาณ 
ประจําปของ
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค 
2. เพื่ออนุรักษและ
สงเสริมการเพาะ
ขยายพันธุและการปลูก
ตนไม เพื่อประโยชนใหมี
ใชสอยในประเทศไทย
อยางยั่งยืน 
3. เพื่อเพิ่มปริมาณและ
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชผักและ
ตนไมในพืน้ที่ตางๆ อันจะ
สงผลใหมีปริมาณและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ่มมากข้ึน รวมทัง้
สงเสริมสภาพภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหอุดม
สมบูรณ มีความชุมชืน้และ
เปนแหลงทรัพยากรตนน้าํ
ลําธารทีด่ีตอไป 

1. ประชาชนเกิดความรู
และความเขาใจในการ
ขยายพันธุ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของผักและตนไมตางๆ 
มากยิ่งข้ึน 
2. เพิ่มปริมาณและความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของพืชผักและตนไมใน
พื้นที่ตางๆ อันจะสงผลใหมี
ปริมาณและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่ม
มากข้ึน ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมที่อุดม
สมบูรณ มีความชุมชืน้และ
เปนแหลงทรัพยากรตนน้าํ
ลําธารทีด่ีตอไป 
3. เปนการอนุรักษพันธุไม
ที่สําคัญใหมีอยูในประเทศ
ไทยอยางยัง่ยืน 
 

ศูนยนานาชาต ิ
สิรินธร รวมกับ
คณะเกษตร 
(ภาควิชาพืชไร
นาและสถานี
วิจัยดอยปุย) 

จัดซื้อพัสดุ 
เตรียมการ 
และจัด
ประชุมเพื่อ
เตรียมความ
พรอม 
(งานจัดวันที่ 
29 พ.ย.–5 
ธ.ค.62) 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
2. คณะวนศาสตร โครงการการเจริญเติบโต

และพฤติกรรมของหนอน
ผีเสื้อเจาะตนสักในสวน
ปาสักเพ่ือการวาง
แผนการปองกันและ
กําจัดตลอดระยะรอบตัด
ฟนสัก 30 ป 

  592,500 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 
 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช-
ดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพ่ือตองลดประชากร
แมลงศัตรูตนสักท่ีสําคญัให
อยูในระดับท่ีไมสรางความ
เสียหายทางเศรษฐกิจตลอด
ระยะรอบตัดฟน 30 ป 
3. เพ่ือตองการใหตนสักมี
การเจรญิเตบิโตไดดีตลอด
ระยะรอบตัดฟน 30 ป 
4. เพ่ือตองการใหตนสักถูก
ทําลายเน้ือไมนอยลงตลอด
ระยะรอบตัดฟน 30 ป 
5. เพ่ือตองการไดแนวทาง 
การออกแบบการปองกันและ
กําจัดแมลงศัตรไูมสักอยาง
ยั่งยืน 

อยูระหวางดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ไดแก 
- สวนปาสักขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม
ครอบคลมุ 4 จังหวัด จ.
ลําพูน จ.แพร จ.ลําปาง 
และ จ.ตาก 
- คณะวนศาสตร 

รศ.ดร.เดชา  
วิวัฒนวิทยา คณะ
วนศาสตร รวมกับ 
อปท./รร.ท่ีรวม
สนองพระราชดําร ิ
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
3. คณะวนศาสตร การจัดการศัตรูไมสักท่ี

สําคัญอยางยั่งยืนในสวน
ปาสัก 

  595,100 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 
 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. ศึกษาความหลากชนิด
และความมากมายของแมลง
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรู
กินใบสัก 
3. ศึกษาประสิทธิภาพของ
แมลงศัตรูธรรมชาติท่ี
ทดลองปลอยตอแมลงศัตรู
กินใบสัก 
4. เพ่ือนําผลท่ีไดมาวิเคราะห 
ประเมินผลในการหาแนวทาง
ขยายผลในการจัดการแมลง
ศัตรูกินใบสักในสวนปาอยาง
ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

อยูระหวางดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ไดแก 
- สวนปาสักขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม
ครอบคลมุ 4 จังหวัด จ.
ลําพูน จ.แพร จ.ลําปาง 
และ จ.ตาก 
- คณะวนศาสตร 

ผศ.ดร.วัฒนชัย  
ตาเสน คณะ 
วนศาสตร รวมกับ 
อปท./รร.ท่ีรวม
สนองพระราชดําร ิ
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
4. คณะวนศาสตร โครงการการพัฒนาระบบ 

RFID ในการจัดการสวนปา
ไมสัก 

  1,830,000 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 
 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการสวนปาท่ีมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ในเชิงพาณิชย 
3.  เพ่ือพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบรับรองใน
กระบวนการทําไมจากสวน
ปาท่ีมีมาตรฐาน 
4.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการสวนปาสักใหมี
มาตรฐานดวยการประยุกต 
ใชเทคโนโลยี RFID  และ 
IoT 

อยูระหวางดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ไดแก 
- สวนปาเกริงกระเวียของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
ในเขตพ้ืนท่ี จ.กาญจนบุร ี
- คณะวนศาสตร 

ดร.นพรตัน   
คัคคุริวาระ คณะ
วนศาสตร รวมกับ 
อปท./รร.ท่ีรวม
สนองพระราชดําร ิ

 

  

 




