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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. โครงการยอยที ่1  

การสำรวจพรรณไมยืนตน
ในพื้นที่อนุรักษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกำแพงแสน 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจพรรณไมยืนตนใน
พื้นที่อนุรักษและการ
รวบรวมฐานขอมูล
ทรัพยากรพืชจากงานวิจยั
และงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกำแพงแสน) 

พื้นที่อนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรวิทยาเขต
กำแพงแสน 

115,800 พื้นที่อนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

115,800 พื้นที่อนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

115,800 พื้นที่อนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

115,800 พื้นที่อนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

115,800 พื้นที่อนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

อรพรรณ  
ศังขจันทรานนท  
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

 รวม  1  โครงการ  115,800  115,800  115,800  115,800  115,800   

F1A2 1. การสำรวจและจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากรเพื่อ
สรางแหลงเรียนรูและ
สนับสนุนการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืนในพื้นที่เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

680,750 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพและ
ชีวภาพ 

1,400,000 - ฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพและ
ชีวภาพ 

ขอมูลความ
หลากหลายของ
จุลินทรีย 

2,450,000 - แหลงเรียนรู
ทรัพยากร
กายภาพและ
ชีวภาพ 

องคความรูความ
หลากหลายของเห็ด 
รา และแบคทีเรีย 

    สมฤดี สักการเวช 
คณะวิทยาศาสตร 
F1A2/ F2A5 

F1A2 2. ความหลากชนิด ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และการนำ
เห็ดปามาใชประโยชน เพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาหาร 
และอนุรักษทรัพยากรทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน 

โรงเรียนที่อยู 6 จังหวัด 
ไดแก ประจวบคีรีขันธ 
ชุมพร สุราษฎรธานี 
ระนอง พังงา และกระบี ่

334,000 สำรวจ รวบรวม 
แยกเชื้อ ถายทอด
ความรู 

334,000 สำรวจ รวบรวม 
แยกเชื้อ 
ถายทอดความรู 
ผลิตหัวเชื้อ 
ทดสอบสารออก
ฤทธิ ์

885,000 ผลิตหัวเชื้อ ทดสอบ
สารออกฤทธิ์ 
ทดลองเพาะ 

885,000 พัฒนาผลิตภัณฑ 
สงเสริมชุมชน 

530,000 พัฒนาผลิตภัณฑ 
สงเสริมชุมชน 

ธารรัตน  แกวกระจาง, 
มิ่งขวัญ  นิพิฐวัธนะผล
,สุวิมล  อุทยัรัศมี, 
วสันต  จันทรแดง, 
เดชา  ดวงนามล, 
เจษฎา  วงคพรหม 
F1A2/ F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 3. ความหลากหลายของ
แมงมุมและแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่สำคัญในระบบ
นิเวศเกษตรและถิ่นที่อยู
อาศัยโดยรอบเพื่อวางแนว
ทางการจัดการระบบนิเวศ
เพื่อการอนุรักษศัตรู
ธรรมชาติเพื่อการควบคุม
ศัตรูพืชแบบอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

พื้นที่เกษตรกรรม ใน แต
ละวิทยาเขต และสถานี
วิจัยทางทางการเกษตร
ของ ม.เกษตรศาสตร 
ชุมชนบางกระเจา จ. 
สมุทรปราการ และ ชุมชน
อื่น ๆ ที่สนใจ  และ 
โรงเรียนในโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนที่
สนใจ 

800,000 จำแนกชนิดแมง
มุมและแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่สำคัญ
ที่สำรวจในป 
2564/ 
จัดทำฐานขอมูล
แมงมุมและแมลง
ศัตรูธรรมชาติที่
พบมากในแปลง
มะมวงและ
มะพราว/ 
ถายทอดความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ
ศัตรูธรรมชาติใน
การควบคุม
ศัตรูพืชใหกับ
เกษตรกร ชุมชน
บางกระเจา และ 
ชุมชนอื่น ๆ ที่
เปนสมาชิก 
อพ.สธ.ที่สนใจ 

/ นำองคความรูที่
ไดไปใชประโยชนใน
โรงเรียนในโครงการ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สนใจ 
ไดแก โรงเรียน
สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

400,000 สำรวจแมงมุมและ
แมลงศัตรู
ธรรมชาติที่สำคัญ
ในพื้นที่นา ไร และ 
ไรนาสวนผสมที่
สำคัญทาง
เศรษฐกิจ /สรุป
วิเคราะห
ความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิต
กับส่ิงแวดลอมที่
เอื้อตอการอนุรักษ
ศัตรูธรรมชาติใน
แปลงมะมวงและ
มะพราว/ 
บทความวจิัย /
ถายทอดความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ
ศัตรูธรรมชาติใน
การควบคุม
ศัตรูพืชใหกับ
เกษตรกร ชุมชน
อื่น ๆ ที่เปน
สมาชิก อพ.สธ.ที่
สนใจ อีกอยาง
นอย 1 ชุมชน/ นำ
องคความรูที่ไดไป
ใชประโยชนใน
โรงเรียนใน
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สนใจ
เพิ่มเติมจากเดิม 
อีกอยางนอย 1 
โรงเรียน 

300,000 จำแนกชนิดแมง
มุมและแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่สำคัญ
ที่สำรวจในป 
2566/ 
จัดทำฐานขอมูล
แมงมุมและแมลง
ศัตรูธรรมชาติที่
พบมากในนา ไร 
และไรนาสวน
ผสม/ 
ถายทอดความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ
ศัตรูธรรมชาติใน
การควบคุม
ศัตรูพืชใหกับ
เกษตรกร ชุมชน
อื่น ๆ ที่เปน
สมาชิก อพ.สธ.ที่
สนใจ อีกอยาง
นอย 1 ชุมชน 

/ นำองคความรูที่ได
ไปใชประโยชนใน
โรงเรียนในโครงการ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สนใจ
เพิ่มเติมจากเดิม อีก
อยางนอย 1 
โรงเรียน  

400,000 สำรวจแมงมุม
และแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่สำคัญ
ในพื้นที่แปลงผัก
ที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจ /สรุป
วิเคราะห
ความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิต
กับส่ิงแวดลอมที่
เอื้อตอการ
อนุรักษศัตรู
ธรรมชาติในนา 
ไร หรือ ไรนาสวน
ผสม/ บทความ
วิจัย /ถายทอด
ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกบัศัตรู
ธรรมชาติในการ
ควบคุมศัตรูพืช
ใหกับเกษตรกร 
ชุมชนอื่น ๆ ที่
เปนสมาชิก 
อพ.สธ.ที่สนใจ 
อีกอยางนอย 1 
ชุมชน/ นำองค
ความรูที่ไดไปใช
ประโยชนใน
โรงเรียนใน
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สนใจ
เพิ่มเติมจากเดิม 
อีกอยางนอย 1 
โรงเรียน 

300,000 จำแนกชนิดแมง
มุมและแมลง
ศัตรูธรรมชาติที่
สำคัญที่สำรวจ
ในป 2568/ 
จัดทำฐานขอมูล
แมงมุมและ
แมลงศัตรู
ธรรมชาติที่พบ
มากในแปลงผัก/ 
ถายทอดความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ
ศัตรูธรรมชาติใน
การควบคุม
ศัตรูพืชใหกับ
เกษตรกร ชุมชน
อื่น ๆ ที่เปน
สมาชิก อพ.สธ.ที่
สนใจ อีกอยาง
นอย 1 ชุมชน 
/ นำองคความรู
ที่ไดไปใช
ประโยชนใน
โรงเรียนใน
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สนใจ
เพิ่มเติมจากเดิม 
อีกอยางนอย 1 
โรงเรียน 

 

พัชนี วิชิตพันธุ  
คณะศวท มก กพส 

และ เบญจคุณ แสงทอง
พราว คณะเกษตร มก 
บางเขน 
F1A2/ F2A5 

F1A2 4. การสำรวจชนิดและการ
กระจายของหิ่งหอยใน

ทุกภาคของประเทศไทย 
(ไมนอยกวา 45 จังหวัด) 

1,059,000 1) คูมือ และแอป
พลิเคชัน จำนวน 1 

1,051,000 1) นักวิทยา 
ศาสตรภาค

1,122,000 1) นักวิทยาศาสตร
ภาคพลเมือง ในไม

1,118,000 1) นักวิทยาศาสตร
ภาคพลเมือง ในไม

1,084,000 1) นักวิทยาศาสตร
ภาคพลเมือง ในไม

อัครพงษ สวัสดิพงษ 
และคณะ(คณะ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประเทศไทย โดย
นักวิทยาศาสตรภาค
พลเมือง (Citizen 
scientist) 

ชิ้นงาน สำหรับชวย
การจำแนกชนิด
หิ่งหอย  
2) ผูชวยวิจัยที่ผาน
การฝกจำแนกชนิด
หิ่งหอย สำหรับรวม
ทำงานในโครงการ
ระยะยาว 

พลเมือง ในไมนอย
กวา 5 จังหวัด ใช
คูมือ และแอป
พลิเคชันฯ เพื่อ
รายงานการสำรวจ
หิ่งหอย 
2) ขอมูลหิ่งหอย
เพิ่มเติม อยางนอย 
5 จังหวัด 

นอยกวา 10 จังหวัด 
(จำนวนสะสม) ใช
คูมือ และแอปพลิเค
ชันฯ เพื่อรายงาน
การสำรวจหิ่งหอย 
2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการถูกจัดขึ้น 
2 คร้ังในพื้นที่ตางกัน  
3) ขอมูลหิ่งหอย
เพิ่มเติม อยางนอย 
5 จังหวัด  

นอยกวา 15 จังหวัด 
(จำนวนสะสม) ใช
คูมือ และแอปพลิเค
ชันฯ เพื่อรายงาน
การสำรวจหิ่งหอย 
2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการถูกจัดขึ้น 
2 คร้ังในพื้นที่
ตางกัน  
3) ขอมูลหิ่งหอย
เพิ่มเติม อยางนอย 
5 จังหวัด  

นอยกวา 20 
จังหวัด (จำนวน
สะสม) ใชคูมือ 
และแอปพลิเคชันฯ 
เพื่อรายงานการ
สำรวจหิ่งหอย 
2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการถูกจัด
ขึ้น 1 คร้ัง  
3) ขอมูลหิ่งหอย
เพิ่มเติม อยางนอย 
5 จังหวัด  
4) การบันทึกขอมูล
การสำรวจหิ่งหอย
ตลอดโครงการ 
ประกอบดวย
หิ่งหอยไมนอยกวา 
20 ชนิด และพื้นที่
ศึกษาไมนอยกวา 
45 จังหวัด (ไมนอย
กวา 180 ลานไร 
หรือไมนอยกวา
รอยละ 50 ของ
พื้นที่ทั้งประเทศ)  

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร เปนหนวยงานหลัก) 
F1A2/ F2A5/ F3A8  

F1A2 5. การสำรวจและจัดทำ
ฐานขอมูลไมยืนตนในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชน 

วิทยาเขต ศูนย สถานี 
ของม.เกษตรศาสตร 

ทุกภาคของประเทศไทย 

1,044,000 วิทยาเขต ศูนย 
สถานี ของม.
เกษตรศาสตร 
ทุกภาคของ
ประเทศไทย 

1,044,000 วิทยาเขต ศูนย 
สถานี ของม.
เกษตรศาสตร 
ทุกภาคของ
ประเทศไทย 

1,044,000 วิทยาเขต ศูนย 
สถานี ของม.
เกษตรศาสตร 
ทุกภาคของ
ประเทศไทย 

1,044,000 วิทยาเขต ศูนย 
สถานี ของม.
เกษตรศาสตร 
ทุกภาคของ
ประเทศไทย 

 1,044,000 วิทยาเขต ศูนย 
สถานี ของม.
เกษตรศาสตร 
ทุกภาคของ
ประเทศไทย  

นรินธร จำวงษ  
วนศาสตร  
F1A2/ F2A5 

F1A2 6. การสำรวจอนุรักษและ
จัดทำฐานขอมูลพันธุมะมวง
ในพื้นที่อนุรักษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และชุมชนในตำบล
กำแพงแสน อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อการนำไปใช

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน  

229,000 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน 

104,500 ชุมชนจำนวน 6 
หมูบานใน  
ต.กำแพงแสน 

187,500 ชุมชนจำนวน 6 
หมูบานใน 
ต.กำแพงแสน 

     นันทนัช อนันทาวุฒิ 
กองบริการกลาง 
สำนักงานวิทยาเขต
กำแพงแสน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนอยางยั่งยืน 
(โครงการหลัก) 

F1A2 7. โครงการสำรวจตัวอยาง
และเก็บรวบรวมพันธกุรรม
ของบัวหลวง ทั้งทาง
กายภาพ ชีวภาพ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นในพื้นที่
เปาหมาย จังหวัดนครปฐม 
(โครงการหลัก) 

จังหวัดนครปฐม 279,000 อ.เมืองนครปฐม 
อ.กำแพงแสน        
อ.บางเลน              
อ.ดอนตูม 

 

140,000 อ.นครชัยศรี 
อ.พุทธมณฑล 
อ.สามพราน 

 

       นันทนัช อนันทาวุฒิ 
กองบริการกลาง 
สำนักงานวิทยาเขต
กำแพงแสน 

F1A2 8. การรวบรวมและอนุรักษ
พันธุกระชายเพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
(โครงการหลัก) 

เขตจังหวัดภาคกลาง ภาค
ตะวันตก ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

500,000 เขตพื้นที่กลาง และ
ภาคภาคตะวนัตก 

500,000 พื้นที่ภาคเหนือ 
และภาค
ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

        ศูนยปฏิบัติการวิจยัและ
เรือนปลูกพืชทดลอง  
คณะเกษตร 
กำแพงแสน  

F1A2 9. การสำรวจความ
หลากหลายและประโยชน
ของแบคทีเรียบริเวณรอบ
รากพืชยืนตน เพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในฟารมของสถานศึกษา 

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน นครปฐม 

147,000 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร ผาน
กระบวนการเรียนรู 
แยกเชื้อแบคทีเรียที่
ผลิตโพลีแซคคาไรด 

        พัชราภา กลาหาญ 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 
กำแพงแสน 

F1A2/F3A8 

  รวม  9  โครงการ  5,072,750  4,973,500  5,988,500  3,447,000  1,914,000   
F1A3 1. ธนาคารเมล็ดพันธุ

พืชผักสมุนไพรพื้นบาน
ชาวมงเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร 

สถานีวิจยัเพชรบูรณ  
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

200,000 สถานีวิจยัเพชรบูรณ 
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

200,000 สถานีวิจยั
เพชรบูรณ  
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร  
คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

200,000 สถานีวิจยัเพชรบูรณ 
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

    ธานี  ศรีวงศชัย  
สถานีวิจยัเพชรบูรณ 
คณะเกษตร  

F1A3 2. การเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตผักหวานปาดวยวธิี
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

Central Lab มก., สถานี
วิจัยลพบุรี อำเภอโคก
เจริญ จังหวัดลพบุรี 

400,900 - ตนกลา
ผักหวานปาจาก
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อจำนวน 
2,000 ตน 
- ลักษณะประจำ

450,900 - แปลงปลูก
ทดสอบ การ
ปลูกผักหวานปา
รวมกับไมพี่เล้ียง 
(ไมปา กลวย) 
จำนวน 2 แปลง 

430,900 - ขอมูลการ
เจริญเติบโตของ
พืชทดสอบ 

- ขอมูลสภาพนิเวศ
เกษตรของแตละ
พื้นที่ปลูก 

420,900 - ขอมูลการ
เจริญเติบโตของ
พืชทดสอบ 
- ขอมูลผลผลิต
ของผักหวานปา 

- ขอมูลสภาพนิเวศ

   วีระศรี เมฆตรง 
คณะเกษตร  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุของ
ผักหวานปา 

- ขอมูลสภาพนิเวศ
เกษตรของแตละ
พืน้ที่ปลูก 

- ขอมูลสภาพ
นิเวศเกษตรของ
แตละพื้นที่ปลูก 

เกษตรของแตละ
พื้นที่ปลูก 

F1A3 3. โครงการยอยที ่3 
การศึกษาเทคนิคการ
ขยายพันธุ และศึกษา
รูปแบบทางชีววิทยาของ
ตนพะวา 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจและการอนุรักษ
พะวาในประเทศไทย)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร 

 

640,000 ขอมูล และ
เทคนิคการ
ขยายพันธุดวย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ  

 

640,000 1. ขอมูล และ
เทคนิคการ
ขยายพันธุดวยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ          
2. ขอมูลดาน
ชีววิทยา สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา 

605,000 กิจกรรมที่ 1 การ
ขยายพันธุดวยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
ระบบอาหารกึ่งแข็ง          
2. ขอมูลดาน
ชีววิทยา สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา       

575,000 1. ขอมูล และ
เทคนิคการ
ขยายพันธุดวยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ              
2. ขอมูลดาน
ชีววิทยา สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา       

  F1A3/ F2A4 

F1A3 4. โครงการยอยที ่4 การ
เก็บรวบรวมและรักษา
สายพันธุกรรมของตน
พะวา 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจและการอนุรักษ
พะวาในประเทศไทย) 

1. ศูนยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร        
2. ศูนยโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)                    
3. พื้นที่ชุมชนที่มีการ
กระจายตัวของ
ประชากรพืชพะวา 

520,000 1. ขอมูลการเก็บ
รักษาโดยการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อในระยะ
ส้ัน ระยะ 
กลาง ระยะยาว  

 

450,000 1. ขอมูลการ
เก็บรักษาโดย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อในระยะ
ส้ัน ระยะ 
กลาง ระยะยาว  

 

485,000 1. ขอมูลการเก็บ
รักษาโดยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
ในระยะส้ัน ระยะ 
กลาง ระยะยาว                   
2. ขอมูลการปลูก
ตนพะวา 

 

485,000 1. ขอมูลการเก็บ
รักษาโดยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
ในระยะส้ัน ระยะ 
กลาง ระยะยาว                          
2. ขอมูลการปลูก
ตนพะวา 

 

   

F1A3 5. โครงการยอย 
ขยายพันธุพืชเพื่อรักษา
พันธุกรรมสายพันธุมะมวง
ปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ 
(ภายใตโครงการการสำรวจ
อนุรักษและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุมะมวงใน
พื้นที่อนุรักษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และชุมชนในตำบล
กำแพงแสน อำเภอ

 155,000 ไมนอยกวา 10 สาย
พันธุ 

198,500 ไมนอยกวา 10สาย
พันธุ 

113,500 ไมนอยกวา 10 สาย
พันธุ 

92,000 ไมนอยกวา 10  สาย
พันธุ 

71,000 ไมนอยกวา 10  
สายพันธุ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อการนำไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

F1A3 6. โครงการยอย  
งานขยายพันธุพืชและ
ปลูกรวบรวมพันธุกรรม 
(ภายใตโครงการสำรวจ
ตัวอยางและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมของบวัหลวง 
ทั้งทางกายภาพ ชวีภาพ 
และภูมิปญญาทองถิ่นใน
พื้นที่เปาหมาย จังหวัด
นครปฐม)  

สำนักงานวิทยาเขต
กำแพงแสน 

  880,000 ไมนอยกวา 150 
บอ 

176,500 ไมนอยกวา 50 บอ      

F1A3 7. โครงการยอย  
การปลูกรักษาพันธุ
กระชายที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 
(ภายใตโครงการการ
รวบรวมและอนุรักษพันธุ
กระชายเพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

พื้นที่แปลงปลูกของศูนย
ปฏิบัติการวิจยัและเรือน
ปลูกพืชทดลอง  โรงเรียน
ตนแบบ และชุมชน
เปาหมาย 

500,000 จำนวนเปาหมายไม
นอยกวา 20 
ตัวอยาง 

500,000 จำนวนเปาหมาย
ไมนอยกวา 20 
ตัวอยาง 

       

F1A3 8. โครงการยอย  
การอนุรักษและการใช
ประโยชนจากกระชาย 
(ภายใตโครงการการ
รวบรวมและอนุรักษพันธุ
กระชายเพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

ศูนยปฏิบัติการวิจยัและ
เรือนปลูกพืชทดลอง   

400,000 ขอมูล และ
เทคนิคการ
ขยายพันธุดวย 

การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อกระชาย 

400,000 ขอมูล และ
เทคนิคการ
ขยายพันธุดวย 

การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อกระชาย 

       

  รวม  8  โครงการ  2,615,900  3,519,400  1,810,900  1,572,900  71,000   
F2A4 1. โครงการยอยที ่3  

การใชประโยชนจากไมยืน
ตนในพื้นที่อนุรักษของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกำแพงแสน 
(ภายใตโครงการการสำรวจ
พรรณไมยืนตนในพื้นที่

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยาเขต
กำแพงแสน และพื้นที่
จังหวัดใกลเคียง 

111,050 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยา
เขตกำแพงแสน 
และพื้นที่จังหวัด
ใกลเคียง 

111,050 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยา
เขตกำแพงแสน 
และพื้นที่จังหวัด
ใกลเคียง 

111,050 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยา
เขตกำแพงแสน และ
พื้นที่จังหวัด
ใกลเคียง 

111,050 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยา
เขตกำแพงแสน 
และพื้นที่จังหวัด
ใกลเคียง 

111,050 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยา
เขตกำแพงแสน 
และพื้นที่จังหวัด
ใกลเคียง 

สุกัญญา รัตนทับทิม
ทองคณะเกษตร 
กำแพงแสน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อนุรักษและการรวบรวม
ฐานขอมูลทรัพยากรพืชจาก
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกำแพงแสน) 

F2A4 2. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสกุลเปราะ 
(Kaempferia spp.) เพื่อ
การใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

- บานนาเรียง ตำบล
สามัคคี อำเภอรองคำ 
จังหวัดกาฬสินธุ 
- บานหนองหอย 
ตำบลเชียงเครือ 
จังหวัดสกลนคร 
- อำเภอโพนนาแกว 
จังหวัดสกลนคร 
- อำเภอภพูาน จังหวัด
สกลนคร 

 

900,000 ขอมูลทางดาน
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของพืชสกุล
เปราะ 

800,000 ขอมูลการ
เจริญเติบโตและ 
วิธกีารขยายพันธุ
ของพืชสกุลเปราะ 

700,000 ขอมูลคุณสมบัติ 
และผลิตภัณฑ
ตนแบบจากวัตถุดิบ
พืชสกุลเปราะ 

    หทัยรัตน โชคทวี
พาณิชย คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรม
เกษตร มก.ฉกส. 
F1A3/ F2A4 

 

F2A4 3. เทคโนโลยีการผลิตตน
พันธุ การปลูก และการ
สกัดสารสำคัญตนสารดิน
พืชสมุนไพรทองถิ่นในปา
เต็งรัง อำเภอกุสุมาลย 
จังหวัดสกลนคร เพื่อการ
รักษา อนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช 

ชุมชนบานโคกสวาง 
ตำบลบานแปน อำเภอ
กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร, 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม 
อำเภอกุสุมาลย จังหวัด
สกลนคร 

273,000 ไดตนพันธุตนสาร
ดินจากการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
เพื่อสงเสริมการใช
ประโยชน 

        ธัญญวนิช ธัญสิริ
วรรธน  
คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรม
เกษตร มก.ฉกส. 
F1A3/ F2A4 

F2A4 4. การสำรวจและ
คัดเลือกสายพันธุ
จุลินทรียจากอาหารหมัก
ภูมิปญญาทองถิ่นของ
ไทยที่มีคุณสมบัติเชิง
สุขภาพเพือ่ประยกุตใช
เปนกลาเชื้ออาหารหมัก 

ภาคตะวันออกเฉยีง 
เหนือ 
ภาคใต 

785,200 1.ไดขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
จุลินทรียในอาหาร
หมักภูมิปญญา
ทองถิ่นของไทย 
2.ไดจุลินทรีย
จำนวน 2 กลุม
ไดแก จุลินทรีย
สรางกรดแลคติก
และจุลินทรียชอบ
เกลือ 

600,000 1.ไดสายพันธุ
จุลินทรียที่คัก
แยกไดจาก
อาหารหมกัภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ของไทย อยาง
นอย 200 ไอโซ
เลต 
2. ทราบ
คุณสมบัติทาง
ชีวภาพไดแก 
ความเปนโปร

700,000 1.ไดสายพันธุ
จุลินทรียที่มี
คุณสมบัติทาง
ชีวภาพอยางนอย 
100 ไอโซเลตและ
เก็บรักษาไวที่ศูนย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

700,000 1.ไดสายพันธุ
จุลินทรียที่มี
คุณสมบัติเชิง
สุขภาพอยางนอย 
30 สายพันธุ 
2.ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพใน
การยับยั้ง
เซลลมะเร็งลำไส
ใหญของจุลินทรียที่
คัดแยกได 

800,000 1.ไดฐานขอมูล
จุลินทรียจาก
อาหารหมกัที่
เปนภูมิปญญา
ทองถิ่นของไทย
จำนวน 1 
ฐานขอมูล 
2.ไดกลาเชื้อ
สำหรับอาหาร
หมักหมักภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ของไทยอยาง

พัทธินันท วาริชนันท 
ฝายจุลชีววิทยา
ประยุกต 
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 
F1A2/ F2A4/ F2A5 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

3.ไดกระบวนการ
ในการผลิตของ
อาหารหมกัภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
ไทยจำนวน 3 
ประเภท 

ไบโอติก 
ความสามารถใน
การผลิตกรด 
ความชอบเกลือ 
การยับยั้ง
จุลินทรียกอโรค 

นอย 5 ชนิด 
3.สามารถ
ถายทอดสูชุมชน
เปาหมาย อยาง
นอย 2 ชุมชน  

F2A4 5. โครงการยอยที ่1  
สัณฐานวิทยา การ
กระจายพันธุ และ
นิเวศวิทยาของพะวา 
(Garcinia celebica L.) 
ในประเทศไทย 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจและการอนุรักษ
พะวาในประเทศไทย) 

ทุกภาคของประเทศไทย 656,000 พื้นที่ภาคเหนือ 656,000 พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ และภาค
ตะวันออก 

656,000 พื้นที่ภาคกลาง 
และภาค
ตะวันออกเฉียงใต 

 

656,000 พื้นที่ภาคตะวันตก
เฉียงใต และ
ภาคใต 

  ลิลล่ี กาวีตะ  
วิทยาลัยบูรณาการ
ศาสตร 

F2A4 6. โครงการยอยที ่5 
การศึกษาสารสำคัญทาง
สมุนไพรและการใช
ประโยชนจากพืชพะวา 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจและการอนุรักษ
พะวาในประเทศไทย)  

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 

 

405,000 1. ขอมูลพฤกษ
เคมีเบื้องตน และ
ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ของ
พะวา 

 

485,000 1. ขอมูลพฤกษ
เคมีเบื้องตน 
และทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ ของ
พะวา       
2. ขอมูล
สารสำคัญที่เปน
ประโยชนและ
สามารถนำมาใช
ประโยชนทาง
สมุนไพร 

485,000 1. ขอมูลพฤกษ
เคมีเบื้องตน และ
ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ของพะวา                            
2. ขอมูล
สารสำคัญที่เปน
ประโยชนและ
สามารถนำมาใช
ประโยชนทาง
สมุนไพร 

 

485,000 1. ผลิตภัณฑ
สมุนไพร หรือ 
ผลิตภัณฑอาหาร
จากพะวา 

 

   

F2A4 7. การใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของแหนเปดและ
จุลินทรียรวมอาศัย
ภายใตฐานเศรษฐกิจ 
BCG 
 โครงการวิจัยยอยที่ 1 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแหนเปดและ
จุลินทรียรวมอาศัยเพื่อการ

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร และ ชุมชนและ
โรงเรียนภายใตโครงการ 
อพ.สธ. 

575,000 คลังสายพันธุและ
ขอมูลองคประกอบ
ทางเคมีของแหนเปด
จากแหลงธรรมชาติ
ของไทย จำนวน 20 
สายพันธุ 

1,100,000 คลังสายพันธุ
จุลินทรียรวมอาศัย
ที่สงเสริมการผลิต
ชีวมวลของแหน
เปดในน้ำเสียจาก
การทำปศุสัตว 
จำนวน 50 สาย
พันธุ 

1,300,000 องคความรูเร่ือง
เทคโนโลยีการใช
จุลินทรียเพื่อเพิ่ม
การผลิตชีวมวลและ
สงเสริม
ความสามารถในการ
บำบัดน้ำเสียของ
แหนเปด จำนวน 1 
องคความรู 

        กรรณิการ ดวงมาลย 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

บำบัดน้ำเสียและการผลิต
ชีวมวล 

F2A4 8. การใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของแหนเปดและ
จุลินทรียรวมอาศัย
ภายใตฐานเศรษฐกิจ 
BCG 
โครงการวิจัยยอยที ่2 
การใชเทคโนโลยีโอมกิส
เพื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธ
ระหวางแหนเปดและไม
โครไบโอมเพื่อการบำบัด
น้ำเสีย 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร และ ชุมชนและ
โรงเรียนภายใตโครงการ 
อพ.สธ. 

1,598,850 ขอมูลไมโครโบโอม
ของแหนเปดในน้ำ
สะอาดและในน้ำ
เสีย 2 ชุด 

2,152,150 ขอมูลทรานสคริป
โตมของแหนเปดที่
มีและไมมี
แบคทีเรียในน้ำ
สะอาดและในน้ำ
เสีย 4 ชุด 

1,651,100 ขอมูลทรานโปรติ
โอมของแหนเปดที่มี
และไมมีแบคทีเรียใน
น้ำสะอาดและในน้ำ
เสีย  4 ชุด 

        อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต 
ภาควิชาพันธุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร 

F2A4 9. การใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของแหนเปดและ
จุลินทรียรวมอาศัย
ภายใตฐานเศรษฐกิจ 
BCG 

โครงการวิจัยยอยที ่3 
การใชแหนเปดเปนแหลง
โปรตีนพืชทางเลือก
สำหรับอาหารสัตว 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร และ ชุมชนและ
โรงเรียนภายใตโครงการ 
อพ.สธ. 

748,000 คาการยอยไดของ
กรดอะมิโนและคา
พลังงานใชประโยชน
ไดปรากฏของแหน
เปด  

671,000 สรางองคความรู
อยางนอย 1 เร่ือง 

253,000 ผลงานตีพิมพ         ชาญวิทย แกวตาป 
ภาควิชาสัตวบาล  
คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 

F2A4 10. การใชประโยชน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแหนเปดและ
จุลินทรียรวมอาศัย
ภายใตฐานเศรษฐกิจ 
BCG 

โครงการวิจัยยอยที ่4 
พลาสติกชีวภาพจากแหน
เปด: การผลิต สมบัติ และ
การใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร และ ชุมชนและ
โรงเรียนภายใตโครงการ 
อพ.สธ. 

1,400,000 พลาสติกชีวภาพ
จากแหนเปดและ
ขอมูลสมบัติพื้นฐาน
ของพลาสติก 1 
สูตร 

1,600,000 สูตรที่พัฒนาได
จากปที ่1 และ
พรอมขยายผลใน
ระดับ pilot scale 

1,500,000 เทคโนโลยี/
กระบวนการผลิต
พลาสติกชีวภาพจาก
แหนเปด ที่ขยายผล
ในระดับ pilot 
scale 

        รังรอง ยกสาน ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ  
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

F2A4 11. โครงการยอย 
วิเคราะหทางกายภาพ 

   104,500 วิเคราะหทาง
กายภาพ คุณสมบัติ

144,900 ศึกษาการขยายพันธุ
พืชดวยการ

392,000 การศึกษาการใช
ประโยชนดาน

150,000 การศึกษาการใช
ประโยชนดาน

F1A3/ F2A4 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

คุณสมบัติของดินและน้ำ  
ศึกษาการขยายพันธุพืช
ดวยการขยายพันธุ
ตามปกติ และการ
ขยายพันธุโดยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
การศึกษาการใชประโยชน
ดานอาหาร พัฒนา
ผลิตภัณฑจากมะมวง 
(ภายใตโครงการการสำรวจ
อนุรักษและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุมะมวงใน
พื้นที่อนุรักษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และชุมชนในตำบล
กำแพงแสน อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อการนำไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน)  

ของดินและน้ำ ขยายพันธุตามปกติ 
และการขยายพันธุ
โดยการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช 

อาหาร พัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
มะมวง 

อาหาร พัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
มะมวง 

F2A4 12. โครงการยอย  
กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนจากบวัหลวง 
(ภายใตโครงการสำรวจ
ตัวอยางและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมของบวัหลวง ทั้ง
ทางกายภาพ ชีวภาพ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่
เปาหมาย จังหวัดนครปฐม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร วิทยาเขตกำแพงแสน 

    167,500 ศึกษาสัณฐาน
วิทยา ชีววิทยา 
สรีรวิทยา และ
นิเวศวิทยา กลุม
บัวหลวง 

 

735,000 การศึกษาการใช
ประโยชนดาน
อาหาร พัฒนา
ผลิตภัณฑจากบวั
หลวง 

 การศึกษาการใช
ประโยชนดาน
อาหาร พัฒนา
ผลิตภัณฑจากบวั
หลวง 

 

F2A4 13. โครงการยอย 
การอนุรักษและการใช
ประโยชนจากกระชาย 
(ภายใตโครงการการ
รวบรวมและอนุรักษพันธุ
กระชายเพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

ศูนยปฏิบัติการวิจยัและ
เรือนปลูกพืชทดลอง   

400,000 ขอมูลทางดาน
สรีรวิทยา 
โภชนาการ และ
องคประกอบของ
สารสำคัญ 

300,000 ขอมูลทางดาน
สรีรวิทยา 
โภชนาการ และ
องคประกอบของ
สารสำคัญ 

300,000 ขอมูลทางดาน
สรีรวิทยา โภชนาการ 
และองคประกอบของ
สารสำคัญ 

700,000 การแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
จากกระชาย 

   

F2A4 14. การวิจยัและพัฒนา
ทรัพยากรความ

วิทยาเขตบางเขน 
กำแพงแสน ศรีราชา 

10,000,000 ขอมูลทรัพยากรและ
ความหลากหลาย

10,000,000 ขอมูลทรัพยากร
และความ

10,000,000 ขอมูลวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา และ

10,000,00
0 

แหลงเรียนรูเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากร 

10,000,000 ผลิตภํณฑ 
หลักสูตร และองค

ศูนยนานาชาติสิรินธร 
เพื่อการวจิัย พัฒนาและ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หลากหลายทางชวีภาพ 
ดวยศาสตรแหงแผนดินสู
ความยั่งยืน โดยใชวิทยา
เขต และสถานวีิจัย ของหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนฐาน 

สกลนคร และ 23 สถานี
วิจัย 

ทางชีวภาพ รวมถึง
ภูมิกายภาพของ
พื้นที่ 4 วิทยาเขต 

หลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงภูมิ
กายภาพของพื้นที่
สถานีวิจยั 

เครือขาย 
 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

ความรู ถายทอดเทคโนโลย ี

  รวม  14  โครงการ  17,852,100  18,579,700    17,968,550  13,779,050  11,061,050   
F2A5 1. การพัฒนาคลังขอมูล

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการอนุรักษ
และใชประโยชน 

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพือ่
การวิจยั พัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี มก. 

477,400 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาและการใช
ประโยชน, 
ฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญ และ
เชื่อมตอผลงาน มก. 

609,400 พัฒนาระบบ
วิเคราะหและ
แสดงผล 

ขยายผลสูงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

961,400 พัฒนาระบบSearch 
engine เพื่อการ
สืบคนและแสดงผล
แบบอัจฉริยะ,
ปรับปรุงเคร่ืองแม
ขายและบำรุงรักษา
ระบบ 

268,400 จัดการฝกอบรม  
ขยายผลสูชุมชน 

268,400 ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบใน
ระยะตอไปและ
บำรุงรักษาระบบ 

ศูนยนานาชาติสิรินธร 
เพื่อการวจิัย พัฒนา
และถายทอด
เทคโนโลย ี

 

F2A5 2. โครงการยอยที ่2  
การรวบรวมฐานขอมูล
ทรัพยากรพืชจากงานวิจยั
และงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกำแพงแสน 
(ภายใตโครงการการสำรวจ
พรรณไมยืนตนในพื้นที่
อนุรักษและการรวบรวม
ฐานขอมูลทรัพยากรพืชจาก
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกำแพงแสน) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยาเขต
กำแพงแสน 

63,850 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

63,850 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

63,850 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

63,850 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

63,850 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กำแพงแสน 

บงกช วิชาชูเชิด คณะ
ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

F2A5 3. โครงการยอยที ่2 
การจัดทำฐานขอมูลลาย
พิมพดีเอ็นเอ (DNA 
fingerprint) ของพืช
พะวาในประเทศไทย 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจและการอนุรักษ
พะวาในประเทศไทย)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร 
 

495,000 ขอมูลลายพิมพดี
เอ็นเอของพืช
พะวาในพื้นที่
ภาคเหนือ 

495,000 ขอมูลลายพิมพ
ดีเอ็นเอของพืช
พะวาในพื้นที่
ภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ และภาค
ตะวันออก 
 

495,000 ขอมูลลายพิมพดี
เอ็นเอของพืช
พะวาในพื้นที่ภาค
กลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงใต 
 

495,000 ขอมูลลายพิมพดี
เอ็นเอของพืช
พะวาในพื้นที่ภาค
ตะวันตกเฉียงใต 
และภาคใต 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 4. โครงการยอยที ่6 
การจัดทำระบบ
ฐานขอมูลความ
หลากหลายชวีภาพของ
พืชพะวาในประเทศไทย 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจและการอนุรักษ
พะวาในประเทศไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 
 

265,000 จำนวนขอมูลการ
สำรวจ ขอมูล
ลายพิมพดีเอ็นเอ 
ขอมูลการ
ขยายพันธุ และ
ขอมูลการเก็บ
รวบรวม 
 

265,000 จำนวนขอมูล
การสำรวจ 
ขอมูลลายพิมพ
ดีเอ็นเอ ขอมูล
การขยายพันธุ 
และขอมูลการ
เก็บรวบรวม 
 

551,800 จำนวนขอมูลการ
สำรวจ ขอมูลลาย
พิมพดีเอ็นเอ 
ขอมูลการ
ขยายพันธุ และ
ขอมูลการเก็บ
รวบรวม 
 

601,800 จำนวนขอมูลการ
สำรวจ ขอมูลลาย
พิมพดีเอ็นเอ 
ขอมูลการ
ขยายพันธุ และ
ขอมูลการเก็บ
รวบรวม 
 

   

F2A5 5. การพัฒนาฐานขอมูล
ทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชวีภาพ
เพื่อการใชประโยชน
อยางยั่งยืน ในพื้นที่
คุมครองส่ิงแวดลอมบาง
กะเจา จังหวัด
สมุทรปราการ 

พื้นที่ 6 ตำบล ไดแก 
ตำบลทรงคนอง บาง
กระสอบ บางยอ บาง
น้ำผ้ึง ตำบลบางกอบัว 
บางกะเจา ในบริเวณคุง
บางกะเจา 
สมุทรปราการ  

3,000,000 โครงสรางระบบ
ฐานขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
ใชประโยชน 

3,000,000 ขอมูลทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึง
ภูมิกายภาพของ
พื้นที่  

3,000,000 ขอมูลวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา และ
เครือขาย 
 

3,000,000 แหลงเรียนรูเพื่อ
การอนุรักษ
ทรัพยากร ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และการ
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

3,000,000 ผลิตภํณฑและ
ชุดความรู 

มณฑาทิพย โสมมีชยั 
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
คณะวนศาสตร 
F1A2/ F2A5 

F2A5 6. ชุดโครงการ 
"คลังขอมูลและ
ทรัพยากรจุลินทรียเพื่อ
การใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร" 
โครงการยอยท ี1   
การเก็บรวบรวมและการ
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรยีสตที่มี
ศักยภาพดานการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

พื้นที่ที่มีตัวอยางจาก
ธรรมชาติ / ตัวอยาง
อาหารหมกั / ตัวอยาง
จากโรงฆาสัตว, ม.
เกษตรศาสตร และ 
สถาบันอุดมศึกษาที่
รวมโครงการ 

10,722,000 เก็บตัวอยางให
ไดมากที่สุดเพื่อ
ความหลากหลาย
ของจุลินทรียแต
ละชนิดที่จำเพาะ
กับตัวอยางที่เปน
แหลงของยีสต 
ขอมูลความ
หลากหลายและ
ศักยภาพของ
ยีสตดาน
การเกษตร
อุตสาหกรรม 

10,276,000 รวบรวมขอมูล
และคลังสาย
พันธุของ
ทรัพยากรยีสตที่
มีศักยภาพดาน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
แลวนำเขาเกบ็
ในฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพของ
ประเทศ 

            นันทนา สีสุข 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 
F1A2/ F2A5 

F2A5 7. ชุดโครงการ 
"คลังขอมูลและ
ทรัพยากรจุลินทรียเพื่อ
การใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร" 
โครงการยอยท ี2  
การเก็บรวบรวมและการ

พื้นที่ที่มีตัวอยางจาก
ธรรมชาติ พืชตระกูล
หัว พืชตระกูลถั่ว แหน
เปด ดิน 

4,338,327 เก็บตัวอยางให
ไดมากที่สุดเพื่อ
ความหลากหลาย
ของจุลินทรียแต
ละชนิดที่จำเพาะ
กับตัวอยางที่เปน
แหลงแบคทีเรีย
และแอคติโน

5,212,727 รวบรวมขอมูล
และคลังสาย
พันธุของ
ทรัพยากร
แบคทีเรียและ
แอคติโน
แบคทีเรียที่มี
ศักยภาพดาน

            กรรณิการ ดวงมาลย 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 
F1A2/ F2A5  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรแบคทีเรียและ
แอคติโนแบคทีเรียที่มี
ศักยภาพดานการเกษตร 

แบคทีเรียขอมูล
ความหลากหลาย
และศักยภาพของ
ยีสตดาน
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
แลวนำเขาเกบ็
ในฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพของ
ประเทศ 

F2A5 8. โครงการยอย  
จัดทำฐานขอมูลสายพันธุ
มะมวง 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจอนุรักษและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุมะมวงใน
พื้นที่อนุรักษของ
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตรและชุมชนใน
ตำบลกำแพงแสน อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อการ
นำไปใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน)  

         57,400 ขอมูลเก็บเขาสู
งานฐานขอมูลใน
กิจกรรมศูนย
ขอมูลทรัพยากร 

 

F2A5 9. โครงการยอย  
จัดทำฐานขอมูลสายพันธุ
บัวหลวง  
(ภายใตโครงการสำรวจ
ตัวอยางและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมของบวัหลวง 
ทั้งทางกายภาพ ชวีภาพ 
และภูมิปญญาทองถิ่นใน
พื้นที่เปาหมาย จังหวัด
นครปฐม) 

สำนักหอสมุด
กำแพงแสน 

        45,000 ขอมูลเก็บเขาสู
งานฐานขอมูลใน
กิจกรรมศูนย
ขอมูลทรัพยากร 

 

F2A5 10. โครงการยอย 
การจัดทำฐานขอมูลพันธุ
กระชายของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
(ภายใตโครงการการ
รวบรวมและอนุรักษพันธุ

สำนักหอสมุด 
กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัย 

      20,000 จำนวนขอมูลการ
สํารวจ ขอมูลลาย 
พิมพดีเอ็นเอ 
ขอมูลการ
ขยายพันธุ 
และขอมูลการ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กระชายเพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

เก็บรวบรวม 

F2A5 11. โครงการจัดต้ังศูนย
ขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. 
– มก. 

 

ศูนยนานาชาติสิรินธร
เพื่อการวจิัย พัฒนา
และถายทอดเทคโนโลย ี
มก. 

635,000 ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. – มก. 

285,000 ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
และบำรุงรักษา 

285,000 ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
บำรุงรักษา 

    ศูนยนานาชาติสิรินธร 
เพื่อการวจิัย พัฒนา
และถายทอด
เทคโนโลย ี

  รวม  11  โครงการ   19,996,577   20,206,977  5,357,050  4,449,050  3,434,650   
F2A6 1.  โครงการยอย 

การวางแผนพัฒนาพันธุ
กระชาย  
(ภายใตโครงการการ
รวบรวมและอนุรักษพันธุ
กระชายเพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

       100,000 พันธุกระชายที่มี
ศักยภาพเพื่อ
วางแผนสงเสริมการ
ปลูกและใช
ประโยชนระยะยาว 

100,000 พันธุกระชายที่มี
ศักยภาพเพื่อ
วางแผนสงเสริม
การปลูกและใช
ประโยชนระยะยาว 

F2A4/ F2A6 

 รวม  1  โครงการ        100,000  100,000   
F3A8 1. โครงการยอยที ่7 

การจัดอบรมและ
ถายทอดองคความรูของ
พืชพะวา 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจและการอนุรักษ
พะวาในประเทศไทย)   
 

1. ศูนยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร        
2. ศูนยโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)                    
3. พื้นที่ชุมชนที่มีการ
กระจายตัวของ
ประชากรพืชพะวา 

 

    1,025,600 1. จำนวนผูนำ
ชุมชน จำนวนคน
ในพื้นที่ที่ผานการ
อบรมการอนุรักษ
และการใช
ประโยชนของพืช
พะวา เพื่อสงเสริม
การใชประโยชน
ในพื้นที่ 

 

1,075,600 1. จำนวนผูนำ
ชุมชน จำนวนคน
ในพื้นที่ที่ผานการ
อบรมการอนุรักษ
และการใช
ประโยชนของพืช
พะวา เพื่อ
สงเสริมการใช
ประโยชนในพื้นที ่

 

   

F3A8 2. การพัฒนาศักยภาพ
นิสิตเพื่อสรางความ
ตระหนักรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
กำแพงแสน ศรีราชา 
สกลนคร  หรือ พื้นที่
ภูมิลำเนาของนิสิต 

100,000 ปญหาพิเศษ/
โครงการศึกษา 20 
เร่ือง 

100,000 ปญหาพิเศษ/
โครงการศึกษา 20 
เร่ือง 

150,000 ปญหาพิเศษ/
โครงการศึกษา 30 
เร่ือง 

    ศูนยนานาชาติสิรินธร
ฯ และอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตที่ทำ
ปญหาพิเศษ/
โครงการศึกษา 

F3A8 3. โครงการยอย  
จัดทำส่ือประชาสัมพันธ

         81,600 ผูเขารวมอบรมการ
เผยแพรความรูไม
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เผยแพรองคความรู หรือ
จัดอบรมงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นใหกับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(ภายใตโครงการการ
สำรวจอนุรักษและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุมะมวงใน
พื้นที่อนุรักษของ
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตรและชุมชนในตำบล
กำแพงแสน อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อการนำไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

ต่ำกวา 80 คน 

F3A8 4. โครงการยอย  
จัดทำส่ือประชาสัมพันธ
เผยแพรองคความรู หรือ
จัดอบรมงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นใหกับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(ภายใตโครงการสำรวจ
ตัวอยางและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมของบวัหลวง 
ทั้งทางกายภาพ ชวีภาพ 
และภูมิปญญาทองถิ่นใน
พื้นที่เปาหมาย จังหวัด
นครปฐม) 

สำนักสงเสริมและ
ฝกอบรมกำแพงแสน 

        116,600 ผูเขารวมอบรมการ
เผยแพรความรูไม
ต่ำกวา 80 คน 

 

F3A8 5. โครงการยอย  
การสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกระชาย 
(ภายใตโครงการการ
รวบรวมและอนุรักษพันธุ
กระชายเพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

โรงเรียนตนแบบและ
ชุมชนเปาหมาย 

        500,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษและใช
ประโยชนจาก
กระชาย 

 

F3A8 6. โครงการยอย  ชุมชนเปาหมาย         400,000 1. จำนวนผูเขา  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การฝกอบรมการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑจาก
กระชาย 
(ภายใตโครงการการ
รวบรวมและอนุรักษพันธุ
กระชายเพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน) 

อบรมไมนอยกวา 
50 คน 

2.ชุมชนมี
ผลิตภัณฑจาก
กระชายเพือ่เพิ่ม
มูลคาของกระชาย 

F3A8 7. โครงการจัดต้ังศูนย
ประสานงาน อพ.สธ. – 
มก. 

 

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพือ่
การวิจยั พัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี มก. 

445,000 ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. – มก. 

 

512,500 ศูนย ปสง. 
ดำเนินงานตาม
เปาหมาย และจัด
อบรมตามแผน 
200 คน 

512,500 ศูนย ปสง. 
ดำเนินงานตาม
เปาหมาย และจัด
อบรมตามแผน 200 
คน 

    ศูนยนานาชาติสิรินธร 
เพื่อการวจิัย พัฒนา
และถายทอดเทคโนโลย ี

F3A8 8. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

           งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 9. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ. - มก.) 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

 รวม  9  โครงการ  545,000  612,500  1,688,100  1,075,600  1,098,200   
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         

53 โครงการ 
 46,198,127  48,007,877  32,928,900  24,539,400  17,794,700   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
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