
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การสำรวจทรัพยากร

ชีวภาพในระบบนิเวศ

ทางทะเล บริเวณสถานี

วิจัยเพ่ือการพัฒนา

ชายฝงอันดามัน  

จ.ระนอง ไดแก ระบบ

นิเวศปาชายเลน แนว

ปะการัง หาดโคลน หาด

ทรายและหาดหิน 

     670,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ขอมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพในระบบนิเวศ

ทางทะเลบริเวณสถานีวิจัยฯ 

และพ้ืนท่ีโดยรอบในรัศมี 

20 กิโลเมตร (สำรวจ

เพ่ิมเติมจากปท่ี 1 และ 2 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

วิทยาศาสตรทาง

ทะเล คณะประมง 

 

 

2 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การสำรวจภูมิปญญา

ทองถิ่นเกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพทางทะเล เชน 

เครื่องมือจับสัตวน้ำ 

และการแปรรูป

ทรัพยากรทองถิ่น 

     80,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญา

ทองถิ่นเกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพทางทะเล (เพ่ิมเติม

จากปท่ี 1 และ2) 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

วิทยาศาสตรทาง

ทะเล คณะประมง 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนท่ี

เกี่ยวของ 

3 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ความหลากหลายของ

เฟรนและพืชใกลเคียง

เฟรน และความ

หลากหลายของพืชเมล็ด

เปลือยและพืชดอกใน

สถานีวิจัยและฝกอบรม

วนเกษตรตราด จ.ตราด 

  300,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ชนิด จำนวน ตัวอยาง

เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน 

และตัวอยางพืชเมล็ดเปลือย

และพืชดอก 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

พฤกษศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร 

F1A2 

F3A8 

4 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ความหลากหลายของ

พรรณพืชมีทอลำเลียง

บริเวณเขาน้ำซับ 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  

วิทยาเขตศรีราชา  

จ.ชลบุรี 

  300,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ชนิดและจำนวน ตัวอยาง

พืชมีทอลำเลียง 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

พฤกษศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร 

 

5 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ความหลากหลายของ

พรรณพืชมีทอลำเลียงใน

อุทยานธรรมชาติวิทยา 

ปาเต็งรังเฉลิมพระ

เกียรติ 72 พรรษาบรม

ราชินีนาถ วิทยาเขต

  300,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ชนิดและจำนวน ตัวอยาง

พืชมีทอลำเลียง 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

พฤกษศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เฉลิมพระเกียรติ จ.

สกลนคร 

6 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

โครงการอนุรักษและใช

ประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ในเขตอุทยานปาเต็งรัง

เฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา บรมราชินีนาถ  

วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จ.สกลนคร 

  185,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ทราบจำนวนและชนิดของ

พรรณไมพืชลาง สัตวหนา

ดินและสัตวในดิน 

ไมไดดำเนินการ คณะทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

อุตสาหกรรม

เกษตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สกลนคร 

 

7 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ความหลากหลายของโร

ติเฟอร คลาโดเซอแรน

และโคพีพอด ในบึงน้ำ

จืดพฤกษศาสตร จ.

ระยอง 

  119,720 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ความสัมพันธกับลักษณะ

แหลงอาศัยและการกระจาย

เชิงเวลา เตรียมบทความวิจัย

เพ่ือตีพิมพ 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชาสัตว

วิทยา 

 คณะ

วิทยาศาสตร 

 

8 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมและสาย

สัมพันธทางสาย

วิวัฒนาการของกบหวย

ขาปุม Limnonectes 

kuhlii complex ใน

ประเทศไทยเพ่ือการ

  337,700 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ขอมูลดานสัตวภูมิศาสตร

โดยใชสัตวสะเทินน้ำสะเทิน

บกเปนโมเดล 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชาสัตว

วิทยา 

 คณะ

วิทยาศาสตร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประยุกตใชในการ

อนุรักษ 

  รวม  8 โครงการ   2,292,420 -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 5 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

อนุรักษพันธุไมผล

บางชนิดของ

ประเทศไทยท่ีมี

ศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ 

(มะพราว มะมวง 

สมโอ มะขามปอม) 

  1,954,160 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.สำรวจพันธุเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ียัง

ไมไดสำรวจ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีขอมูลวามี

พันธุไมผลเหลานี้และนำมาปลูก

เพ่ิมเติม ขณะเดียวกันศึกษาการ

เจริญเติบโตของแตละพันธุ และ

รวบรวมขอมูลทางสัณฐานวิทยา 

เพ่ือจัดทำฐานขอมูลเบื้องตน 

ไมไดดำเนินการ คณะเกษตร 

กำแพงแสน 

F1A3 

F1A2 

2 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

คัดเลือกและเก็บ

สายพันธุแพลงก

ตอนพืชทะเลท่ีมี

ศักยภาพในการใช

ประโยชนใน

อนาคต 

  300,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.สายพันธุแพลงกตอนพืชทะเล 

อยางนอย 15 สายพันธุ (เพ่ิมเติม) 

ไมไดดำเนินการ คณะประมง  

3 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การพัฒนาภาวะท่ี

เหมาะตอการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

พลูดวย

เทคโนโลยีไบโอรี

แอคเตอรชนิดจุม

ชั่วคราวและศึกษา

ปจจัยท่ีทำใหเกิด

  250,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ.2.

ไดสาร elicitor ท่ีเหมาะตอการชัก

นำใหพลูท่ีเพาะเลี้ยงในระบบ TIB 

สรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดย

ไดตนพลูโคลนพันธุดี 1,000 ตน/

โคลน และตีพิมพบทความ 

ไมไดดำเนินการ สถาบันคนควา

และพัฒนาผลิตผล

ทางการเกษตร

และอุตสาหกรรม 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การสรางสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพใน

พลูท่ีเพาะเลี้ยงใน

ภาพปลอดเชื้อ 

4 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การอนุรักษ

พันธุกรรมไมสัก

สวนปาองคการ

อุตสาหกรรมปาไม

เพ่ือการปลูกปาเชิง

เศรษฐกิจอยาง

ย่ังยืน 

  590,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.การจัดทำแปลงรวมพันธุกรรมไม

สัก 

ไมไดดำเนินการ คณะวนศาสตร  

  รวม 4 โครงการ   3,094,160 -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 7 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

โครงการศึกษาความ

หลากหลายทาง

สัณฐานวิทยาและ

ความสัมพันธทาง 

พันธุกรรมของสัตว

สะเทินน้ำสะเทินบก

และสัตวเลื้อยคลานท่ี

อาศัยบนเกาะใน

ประเทศไทย 

  250,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.ไดขอมูลความหลากหลายทาง

พันธุกรรมวิทยาของสัตวสะเทิน

น้ำสะเทินบกและ

สัตวเลื้อยคลานจากพ้ืนท่ีบน

เกาะในทะเล 

อันดามัน 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชาสัตววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร 

 

2 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การศึกษาการศึกษา

ภูมิปญญาทองถิ่นใน

การใชประโยชนเชิง

สมุนไพรจากพืช

พรรณธรรมชาติของ

กลุมชาติพันธุท่ีพูด

ภาษาเจะเห กรณี อ.

ปะนาเระ จ.ปตตาน ี

  800,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.จากผลการวิจยัปท่ี 1 คัดเลือก

สายพันธุท่ีโดดเดนดวยเกณฑ  

1) พืชประจำถิ่น 2) rare species 

3) ตำรับสมุนไพรเฉพาะถิ่น 

นำมาศึกษาลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาและกายวิภาค 

ไมไดดำเนินการ ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

ทางการเกษตร  

คณะเกษตร 

 

3 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การคัดเลือกและ

พัฒนาการใช 

ประโยชนจาก

ทรัพยากรทาง

  500,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.ทรัพยากรชีวภาพท่ีมีศักยภาพใน

การใชประโยชนเชิงพาณิชย 

อยางนอย 1 ชนิด (เพ่ิมเติม) 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

วิทยาศาสตรทาง

ทะเล คณะประมง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชีวภาพท่ีมีศักยภาพ

ในเชิงพาณิชย 

4 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การจัดทำฐานขอมูล

ลายพิมพดีเอ็นเอ 

(DNA barcoding) 

ของทรัพยากรชีวภาพ

ในระบบนิเวศทาง

ทะเล บริเวณสถานี

วิจัยเพ่ือการพัฒนา

ชายฝงอันดามัน จ.

ระนอง  

  455,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.ฐานขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอ 

(DNA barcoding) ของทรัพยากร

ชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล 

(เพ่ิมเติมจากปท่ี 1 และ 2) 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

วิทยาศาสตรทาง

ทะเล คณะประมง 

F2A4 

F2A5 

5 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การศึกษา

ความสัมพันธทาง

หวงโซอาหารของ

สิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ีปา

ชายเลนและหญา

ทะเล บริเวณสถานี

วิจัยเพ่ือการพัฒนา

ชายฝงอันดามัน 

  500,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.ขอมูลความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในรูปของหวงโซอาหาร 

ตลอดจนวัฏจักรการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นอยาง

นอย 3 ป ซ่ึงจะชวยใหสามารถ

สรางแผนความ สัมพันธในรูป

ของโมเดลเชิงคณิตศาสตรใน

การคาดการณการเปลี่ยนแปลง

ประชากรสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะ

อยางย่ิงสัตวน้ำเศรษฐกิจ 

ตลอดจนสามารถใชเปนขอมูล

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

วิทยาศาสตรทาง

ทะเล คณะประมง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พ้ืนฐานเพ่ือการกำหนดแนวทาง

และมาตรการในการอนุรักษ

พ้ืนท่ีนิเวศท่ีสำคัญ 

6 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การพัฒนาระบบ 

RFID ในการจัดการ

สวนปาไมสัก 

  390,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

2.รูปแบบของเทคโนโลยี RFID 

ท่ีสะดวกตอการใชงาน ทนทาน 

และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม

ไม ถือเปนผลสำเร็จตาม

เปาประสงค 

ไมไดดำเนินการ คณะวนศาสตร  

  รวม 6 โครงการ   2,895,000 -      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การจัดทำระบบ

ฐานขอมูลความ

หลากหลายชีวภาพของ

ทรัพยากรทางทะเล 

และอ่ืนๆ  

- ฐานขอมูลทรัพยากร

ชีวภาพทางทะเล พรอม

ท้ังรูปถาย และขอมูล

ลายพิมพ ดีเอ็นเอ 

(DNA barcoding) 

- ฐานขอมูลภูมิปญญา

ทองถิ่นและการใช

ประโยชน  

ฐานขอมูลเครือขาย

เพ่ือการอนุรักษ 

  200,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.จำนวน 2 ฐานขอมูล 

ไมไดดำเนินการ คณะประมง  

  รวม 1 โครงการ   200,000 -      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การจัดทำ

พิพิธภัณฑองค

ความรูทาง

พฤกษศาสตร 

  500,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ตัวอยางพรรณไมแหง

และตัวอยางดองท่ีไดจาก

โครงการวิจัย 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

พฤกษศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

 

2 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

โครงการพัฒนา

พิพิธภัณฑเพ่ือ

การเรียนรูและ

จัดทำฐาน ขอมูล

ทรัพยากรสัตวไม

มีกระดูกสันหลัง

และสัตวมีกระดูก

สันหลังของ

พิพิธภัณฑสัตว

วิทยา คณะ

วิทยาศาสตร 

  150,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ไดพิพิธภัณฑเพ่ือการ

เรียนรูโดยมีสื่อการสอน

ท่ีเหมาะสม 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

พฤกษศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

 

3 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

โครงการ

พิพิธภัณฑวิทยา 

  300,000 - - 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ไดพิพิธภัณฑเพ่ือการ

เรียนรูโดยมีสื่อการสอน

ท่ีเหมาะสม 

ไมไดดำเนินการ ภาควิชา

พฤกษศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

 

  รวม 3 โครงการ   950,000 -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การสรางเครือขาย

โดยการจัด

ฝกอบรมเพ่ือการ

เรียนรูทรัพยากร

ประมง และการ

จัดต้ังฐานขอมูล

ระดับทองถิ่น 

(อบต. ท่ีเกี่ยวของ) 

  200,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เครือขายเพ่ือการอนุรักษ 

โดยการอบรมใหความรูจาก

ขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ 

รวมไปถึงการระดมความคิด

ในการจัดสรางฐานขอมูล

ทองถิ่น (อบต. ท่ีเกี่ยวของ) 

โดยมีสถานีวิจัยใหการ

สนับสนุนความรูพ้ืนฐาน 

ไมไดดำเนินการ คณะประมง  

2 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การสรางเครือขาย

เยาวชน เพ่ือ

ตระหนักและ

สำนึกรักษ

ทรัพยากรใน

ทองถิ่น 

  200,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เครือขายเยาวชนฯ จาก

โรงเรียนในจังหวัดระนอง 

ไมไดดำเนินการ คณะประมง  

3 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การจัดฝกอบรม

พัฒนาบุคลากร

เพ่ือดูแลและ

จัดการฐานขอมูล

ทรัพยากรชีวภาพ

ในอนาคต 

  150,000 - - 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.บุคลากรจากหนวยงานใน

ทองถิ่นท้ังภาครัฐและภาค

ประชาชน ใหมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ

ไมไดดำเนินการ คณะประมง  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ฐานขอมูลฯ ภายหลังสิ้นสุด

โครงการ 

4 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การจัดการศัตรูไมสัก

ท่ีสำคัญอยางย่ังยืน

ในสวนปาสัก 

ประกอบดวย 

โครงการยอยท่ี 1  

การเจริญเติบโตและ

พฤติกรรมของหนอน

ผีเสื้อเจาะตนสักใน

สวนปาสกัเพื่อการวาง

แผนการปองกันและ

กำจดัตลอดระยะรอบ

ตัดฟนสกั 30 ป

โครงการยอยท่ี 2

ประสิทธิภาพของ

แมลงศัตรูธรรมชาติ

ตอการลดประชากร

ของแมลงศัตรกูินใบ

สักในสวนปา 

  1,045,000 - สำนักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ศึกษาความหลากชนิดและ

ความมากมายของแมลงศัตรู

ธรรมชาติของแมลงศัตรูกินใบสัก 

3.ศึกษาประสิทธิภาพของแมลง

ศัตรูธรรมชาติท่ีทดลองปลอย

ตอแมลงศัตรูกินใบสัก 

4.เพ่ือนำผลท่ีไดมาวิเคราะห 

หาแนวทางขยายผลในการ

จัดการแมลงศัตรูกินใบสักใน

สวนปาอยางย่ังยืนตอไปใน

อนาคต 

อยูระหวางดำเนินการในพ้ืนท่ี 

ไดแก 

- สวนปาสักขององคการ

อุตสาหกรรมปาไมครอบคลุม 

4 จังหวัด จ.ลำพูน จ.แพร จ.

ลำปาง และ จ.ตาก 

- คณะวนศาสตร 

รศ.ดร.เดชา  

วิวัฒนวิทยา คณะ

วนศาสตร รวมกับ 

อปท./รร.ท่ีรวม

สนองพระราชดำริ 

 

5 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

หนังสือ ผัก-

สมุนไพร พ้ืน

บานมง 

  - - คณะเกษตร เพ่ือรวบรวมขอมูล ผัก 

สมุนไพรพ้ืนบานชาวมง 

สำหรับตอยอดศึกษาการใช

ประโยชน 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

จัดพิมพเปนหนังสือเผยแพร 

ธานี ศรีวงศชัย,  

วริยา ตอนศรี, 

ชฎาพร หาญ

สุวรรณชัย  

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 14 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สถานีวิจัย

เพชรบูรณ 

6 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การอนุรักษ พืช 

สัตว สถานีวิจัย

เพชรบูรณ และ

การฟนคืนพันธุไก

ดำทับเบิก 

  - - คณะเกษตร เพ่ือสรางจิตสำนึกการ

อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น 

ดำเนินการแลวเสร็จ  ธานี ศรีวงศชัย  

สถานีวิจัย

เพชรบูรณ 

 

7 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

โครงการจัด

นิทรรศการ 

นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย: 

ชาวบานไทยได

ประโยชน ซ่ึงจะ

จัดขึ้นในระหวาง

วันท่ี 29 

พฤศจิกายน–5 

ธันวาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน หนอง

ระเวียง  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 

  150,000 150,000 งบประมาณ

ประจำปของ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี และพระบรม

วงศานุวงศทุกพระองค 

3.เพ่ืออนุรักษและสงเสริมการ

เพาะขยายพันธุและการปลูก

ตนไม เพ่ือประโยชนใหมีใช

สอยในประเทศไทยอยางย่ังยืน 

4.เพ่ือเพ่ิมปริมาณและความ

หลากหลายทางพันธุกรรม

ของพืชผักและตนไมในพ้ืนท่ี

ตางๆ อันจะสงผลใหมี

ปริมาณและความ

1.ประชาชนเกิดความรูและ

ความเขาใจในการ

ขยายพันธุ ความ

หลากหลายทางพันธุกรรม

ของผักและตนไมตางๆ มาก

ย่ิงขึ้น 

2.เพ่ิมปริมาณและความ

หลากหลายทางพันธุกรรม

ของพืชผักและตนไมในพ้ืนท่ี

ตางๆ อันจะสงผลใหมี

ปริมาณและความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ิม

มากขึ้น ภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมท่ีอุดม

สมบูรณ มีความชุมชื้นและ

ศูนยนานาชาติ 

สิรินธรฯ รวมกับ

คณะเกษตร 

(ภาควิชาพืชไรนา

และสถานีวิจัยดอย

ปุย) 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 15 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ิม

มากขึ้น รวมท้ังสงเสริมสภาพ

ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม

ใหอุดมสมบูรณ 

มีความชุมชื้นและเปนแหลง

ทรัพยากรตนน้ำลำธารท่ีดี

ตอไป 

เปนแหลงทรัพยากรตนน้ำ

ลำธารท่ีดีตอไป 

3.เปนการอนุรักษพันธุไมท่ี

สำคัญใหมีอยูในประเทศ

ไทยอยางย่ังยืน 

8 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การจัดทำเว็บไซต 

อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร 

  50,000 50,000 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือประชาสัมพันธ 

เผยแพรกิจกรรมท่ีรวมสนอง

พระราช ดำริ อพ.สธ. ของ

ทางมหาวิทยาลัย 

ดำเนินการแลว  ศูนยนานาชาติ 

สิรินธรฯ 

 

  รวม 8 โครงการ   1,795,000 200,000      

 


