
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฉบับปรับปรุงแกไขวันท่ี 9 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 1 

 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 
(1) 

1. ความหลากชนิดของ
แตนเบียนวงศ Braconidae 
(Hymenoptera: 
Ichneumonoidea) ใน
พ้ืนที่โครงการ อพ.สธ. 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 

140,000 1. ดีเอน็เอบาร
โคด จำนวน 50 
ชนิด 
2. หนอนผีเส้ือที่
สัมพันธกับแมลง
เบียน จำนวน 50 
ชนิด 
3. บทความวจิัย
ระดับนานาชาติ 
1 เรื่อง 

140,000 1. ดีเอน็เอบารโคด 
จำนวน 50 ชนดิ 
2. หนอนผีเส้ือที่
สัมพันธกับแมลง
เบียน จำนวน 50 
ชนิด 
3. บทความวจิัย
ระดับนานาชาติ 1 
เรื่อง 

140,000 1. ดีเอน็เอบารโคด 
จำนวน 50 ชนดิ 
2. หนอนผีเส้ือที่
สัมพันธกับแมลง
เบียน จำนวน 50 
ชนิด 
3. บทความวจิัย
ระดับนานาชาติ 1 
เรื่อง 

140,000 1. ดีเอน็เอบารโคด 
จำนวน 50 ชนดิ 
2. หนอนผีเส้ือที่
สัมพันธกับแมลง
เบียน จำนวน 50 
ชนิด 
3. บทความวจิัย
ระดับนานาชาติ 1 
เรื่อง 
4. ฐานขอมลูแตน
เบียน Braconidae 
ที่พบในประเทศไทย 

140,000 1. ดีเอน็เอบารโคด 
จำนวน 50 ชนดิ 
2. หนอนผีเส้ือที่
สัมพันธกับแมลง
เบียนจำนวน 50 
ชนิด 
3. บทความวจิัย
ระดับนานาชาติ 1 
เรื่อง 
4. ฐานขอมลูแตน
เบียน Braconidae 
ที่พบในประเทศไทย 

รศ. ดร.บัณฑิกา อารยีกลุ บุท
เชอร 

F1A2 
(2) 

2. ความหลากหลายของ
แมลงกลุมผ้ึง ตอแตน แมง
มุม และความสัมพันธกับ
แหลงทีอ่ยูอาศัยและพืช
อาหารในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ.-เขือ่นศรี
นครินทร, เขาวังเขมร 
จังหวัดกาญจนบุรี และพ้ืนที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
นาน 

เขื่อนศรนีครนิทร 
และเขาวังเขมร 
จังหวัดกาญจนบุรี
และ พ้ืนที่ของ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จังหวัดสระบุรี   

140,000 1. ความหลาก
ชนิดของแมลง
กลุมผ้ึง ตอแตน 
และแมงมุม 
2. ระบุบทบาท
เชิงนิเวศและ
ความสัมพันธของ
สัตวที่ศึกษากับ
อาหารและแหลง
ที่อยูอาศัย 

140,000 1. ความหลากชนิด
ของแมลงกลุมผ้ึง ตอ
แตน และแมงมมุ 
2. ระบุบทบาทเชิง
นิเวศและ
ความสัมพันธของ
สัตวที่ศึกษากับ
อาหารและแหลงที่
อยูอาศัย 

- - - - - - ผศ. ดร.สุรีรัตน เดี่ยววาณิชย 

              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 2 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 
(2) 

3. การสำรวจไร (Acari) ใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-จฬ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-จฬ (อ. 
เวียงสา จ. นาน 
และ ศูนย
เครือขายการ
เรียนรู 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อ. 
แกงคอย จ. 
สระบุรี) 

130,000 1. ตัวอยางไรเพ่ือ
การอางอิงทาง
วิทยาศาสตรอยาง
นอย 1000 
ตัวอยาง 
2. บัญชีรายการ
ไรในพ้ืนที่ปกปกฯ 
พรอมพิกัดและ
รหัส 

130,000 1. ตัวอยางไรเพ่ือ
การอางอิงทาง
วิทยาศาสตรอยาง
นอย 1000 
ตัวอยาง 
2. บัญชีรายการไร
ในพ้ืนที่ปกปกฯ 
พรอมพิกัดและรหัส 

140,000 1. ตัวอยางไรเพ่ือ
การอางอิงทาง
วิทยาศาสตรอยาง
นอย 1000 
ตัวอยาง 
2. บัญชีรายการไร
ในพ้ืนที่ปกปกฯ 
พรอมพิกัดและรหัส 

140,000 1. ตัวอยางไรเพ่ือ
การอางอิงทาง
วิทยาศาสตรอยาง
นอย 1000 
ตัวอยาง 
2. บัญชีรายการไร
ในพ้ืนที่ปกปกฯ 
พรอมพิกัดและรหัส 

140,000 1. ตัวอยางไรเพ่ือ
การอางอิงทาง
วิทยาศาสตรอยาง
นอย 1000 
ตัวอยาง 
2. บัญชีรายการไร
ในพ้ืนที่ปกปกฯ 
พรอมพิกัดและรหัส 

อ. ดร.มารุต เฟองอาวรณ 

F1A2 
(3) 

4. ความหลากชนิดของนก
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. และพ้ืนที่ศูนย
เครือขายการเรยีนรูเพ่ือ
ภูมิภาค จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

1. เกาะแสมสาร 
และเกาะ
ใกลเคียง 
2. พ้ืนที่ศูนย
เครือขายการ
เรียนรูเพ่ือ
ภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

140,000 1. จำนวนชนิด
นกบนเสนทาง
ทองเทีย่วเกาะ
แสมสาร และ
เกาะใกลเคียง ปที ่
1 
2. จำนวนชนิด
นกบนเสนทาง
เดินภายในศูนย
เครือขายการ
เรียนรูเพ่ือภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปที่ 
1 

140,000 1. จำนวนชนิดนก
บนเสนทางทองเทีย่ว
เกาะแสมสาร และ
เกาะใกลเคียง ปที ่2 
2. จำนวนชนิดนก
บนเสนทางเดนิ
ภายในศูนยเครือขาย
การเรยีนรูเพ่ือ
ภูมิภาค จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปที่ 2 

140,000 1. จำนวนชนิดนก
บนเสนทาง
ทองเทีย่วเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ใกลเคียง ปที่ 3 
2. จำนวนชนิดนก
บนเสนทางเดนิ
ภายในศูนย
เครือขายการเรยีนรู
เพ่ือภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปที่ 3 

140,000 1. จำนวนชนิดนก
บนเสนทาง
ทองเทีย่วเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ใกลเคียง ปที่ 4 
2. จำนวนชนิดนก
บนเสนทางเดนิ
ภายในศูนย
เครือขายการเรยีนรู
เพ่ือภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปที่ 4 

140,000 1. จำนวนชนิดนก
บนเสนทาง
ทองเทีย่วเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ใกลเคียง ปที่ 5 
2. จำนวนชนิดนก
เสนทางเดนิภายใน
และรอบศูนย
เครือขายการเรยีนรู
เพ่ือภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปที่ 5 

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 3 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 
(4) 

5. ความหลากชนิดของสัตว
มีกระดูกสันหลังในพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากร จ.กาญจนบุรี 
(เขาวังเขมร-แปลง 905 - 
เขื่อนศรนีครนิทร) และ จ.
ประจวบคีรขีันธ (เกาะทะลุ) 

1. จังหวัด
กาญจนบุรี: เขา
วังเขมร, แปลง 
905, เขื่อนศรี
นครินทร 
2. จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 
(เกาะทะลุ) 

140,000 1. จำนวนชนิด
ของสัตวมีกระดกู
สันหลังในพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร
ที่เขาสำรวจ ปที ่
1 
2. ฐานขอมลูของ
สัตวมีกระดกูสัน
หลังในพ้ืนที่
สำรวจ ปที่ 1 
(รวมพิกัด) 

140,000 1. จำนวนชนิดของ
สัตวมีกระดกูสันหลัง
ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรทีเ่ขา
สำรวจ ปที่ 2 
2. ฐานขอมลูของ
สัตวมีกระดกูสันหลัง
ในพ้ืนที่สำรวจ ปที่ 
2 (รวมพิกดั) 

270,000 1. จำนวนชนิดของ
สัตวมีกระดกูสัน
หลังในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรทีเ่ขา
สำรวจ ปที่ 3 
2. ฐานขอมลูของ
สัตวมีกระดกูสัน
หลังในพ้ืนที่สำรวจ 
ปที่ 3 (รวมพิกัด) 

270,000 1. จำนวนชนิดของ
สัตวมีกระดกูสันหลัง
ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรทีเ่ขา
สำรวจ ปที่ 4 
2. ฐานขอมลูของ
สัตวมีกระดกูสันหลัง
ในพ้ืนที่สำรวจ ปที่ 
4 (รวมพิกดั) 

270,000 1. จำนวนชนิดของ
สัตวมีกระดกูสันหลัง
ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรทีเ่ขา
สำรวจ ปที่ 5 
2. ฐานขอมลูของ
สัตวมีกระดกูสันหลัง
ในพ้ืนที่สำรวจ ปที่ 
4 (รวมพิกดั) 

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

F1A2 
(5) 

6. การอนรุักษและฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของ
ประชากรปลาทูบริเวณ
นานน้ำเกาะทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 

นานน้ำเกาะทะลุ 
จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 

140,000 เครื่องหมาย
พันธุกรรมที่
สามารถใชจำแนก
ปลาทูและปลาลัง 

140,000 ผลผลิตของการ
ประมงปลาทแูละ
ปลาลังที่สัมพันธกับ
การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม 

140,000 รูปแบบของซ้ังที่
เหมาะสมตอการ
เปนแหลงที่อยูอาศัย
ปลาทู 

140,000 ประสิทธภิาพของซ้ัง
ที่มีรูปแบบ
เหมาะสมตอการ
เพ่ิมขึน้ของผลผลิต
ปลาทู 

140,000 ความสำเร็จของการ
เพ่ิมขึน้ของ
ทรัพยากรปลาทูใน
นานน้ำเกาะทะลุ 

ผศ. ดร.ศานิต ปยพัฒนากร 

F1A2 
(6) 

7. การใชประโยชน
ทรัพยากรปูมาอยางยั่งยนื 
เพ่ือการฟนฟูทรัพยากร
ชายฝงสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร และ
พ้ืนที่เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาใน
รัศมี 10 
กิโลเมตร ของ
ชายฝงสัตหีบ 

140,000 องคความรูดาน
ชีววิทยาการ
สืบพันธุของปูมา 

140,000 ขอมูลลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ประชากรปูมา 

140,000 รูปแบบที่เหมาะสม
ในการจัดตั้ง
โครงการธนาคารปู
มาในชุมชน 

140,000 ประสิทธภิาพของ
การทำธนาคารปูมา
ในชุมชนตอผลผลิต
ปูมาในธรรมชาต ิ

140,000 ความสำเร็จของการ
ทำธนาคารปูมาเพ่ือ
การอนรุักษ และมี
ลูกปูมาเพ่ิมขึ้นใน
ธรรมชาต ิ

ผศ. ดร.กรณรวี เอีย่มสมบูรณ 

              
              
.              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 4 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 
(7) 

8. การส่ือสารในสังคมและ
ความหลากหลายของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบกใน
อันดับ Anura และ
สัตวเล้ือยคลาน 

พ้ืนที่โครงการ 
อพ.สธ. และพ้ีนที่
ปกปกทรัพยากร 
ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮอง
ไคร จ. เชียงใหม 
พ้ืนทีแ่ปลง 905 
จ. กาญจนบุร ี

140,000 ขอมูลองคความรู
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ
ภายในชนิดเดียวกัน
และความ
หลากหลายของ
สัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก ในอันดับ 
Anura และ
สัตวเลื้อยคลานเพ่ือ
ใชเปนความรู
พ้ืนฐานทาง
ชีววิทยาและเพ่ิม
องคความรูใน
ทองถ่ิน 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับปฏิสัมพันธ
ภายในชนิดเดยีวกัน
และความ
หลากหลายของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก 
ในอันดับ Anura 
และสัตวเล้ือยคลาน 
เพ่ือตอยอดเปนการ
ทองเทีย่วเชิงนเิวศ 
และประโยชนทาง
การแพทย 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับปฏิสัมพันธ
ระหวางชนิดและ
ความหลากหลาย
ของสัตวสะเทินน้ำ
สะเทนิบก ในอนัดับ 
Anura และ
สัตวเล้ือยคลาน เพ่ือ
ใชเปนความรู
พ้ืนฐานทางชวีวทิยา
และเพ่ิมองคความรู
ในทองถิ่น 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับปฏิสัมพันธ
ระหวางชนิดและ
ความหลากหลาย
ของสัตวสะเทินน้ำ
สะเทนิบก ในอนัดับ 
Anura และ
สัตวเล้ือยคลาน เพ่ือ
ตอยอดเปนการ
ทองเทีย่วเชิงนเิวศ
และประโยชนทาง
การแพทย 

140,000 ขอมูลองคความรูเชงิ
บูรณาการในการ
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก 
ในอันดับ Anura 
และสัตวเล้ือยคลาน 
เพ่ือพัฒนาไปเปน
สัตวเศรษฐกจิ และ
โมเดลในงานวจิัย
ทางวทิยาศาสตร 

อ. ดร.ภาณุพงศ ธรรมโชต ิ

F1A2 
(8) 

9. การกระจาย นเิวศวทิยา
และอนุกรมวิธานของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบกในวงศ 
Salamandridae ในพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร อพ.สธ. 
และพ้ืนที่ของหนวยงาน
สนองพระราชดำร ิ

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร
โครงการ อพ.สธ. 
และพ้ืนที่อนุรกัษ
ในประเทศไทย 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับความ
หลากหลายของ
สัตวสะเทินน้ำ
สะเทนิบกวงศ 
Salamandridae 
ในประเทศไทย 
รวมทั้งการใช
ประโยชนใน
ทองถิ่นและการ
พัฒนาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การแพทย 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับความ
หลากหลายของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก
วงศ 
Salamandridae ใน
ประเทศไทย รวมทั้ง
การใชประโยชนใน
ทองถิ่นและการ
พัฒนาเพ่ือประโยชน
ทางการแพทย 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับความ
หลากหลายของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก
วงศ 
Salamandridae 
ในประเทศไทย 
รวมทั้งการใช
ประโยชนในทองถิ่น
และการพัฒนาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การแพทย 

140,000 พัฒนารูปแบบการ
ขยายพันธุในทีเ่ล้ียง
เพ่ือสงเสริมเปนสัตว
เศรษฐกิจและการใช
ประโยชนทาง
การแพทย 

140,000 ตอยอดการพัฒนา
รูปแบบการ
ขยายพันธุในทีเ่ล้ียง
เพ่ือสงเสริมเปนสัตว
เศรษฐกิจและการใช
ประโยชนทาง
การแพทย 

อ. ดร.ปรวรี พรหมโชต ิ

              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 5 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 
(9) 

10. การกระจาย 
นิเวศวทิยาและ
อนกุรมวิธานของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบกใน
อันดับ Gymnophiona ใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่โครงการ 
อพ.สธ. และพ้ืนที่
อนรุักษใน
ประเทศไทย 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับความ
หลากหลายของ
สัตวสะเทินน้ำ
สะเทนิบกอันดับ 
Gymnophiona 
ในประเทศไทย 
รวมทั้งการใช
ประโยชนใน
ทองถิ่นและการ
พัฒนาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การแพทย 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับความ
หลากหลายของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก
อันดับ 
Gymnophiona ใน
ประเทศไทย รวมทั้ง
การใชประโยชนใน
ทองถิ่นและการ
พัฒนาเพ่ือประโยชน
ทางการแพทย 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับความ
หลากหลายของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก
อันดับ 
Gymnophiona ใน
ประเทศไทย รวมทั้ง
การใชประโยชนใน
ทองถิ่นและการ
พัฒนาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การแพทย 

140,000 พัฒนารูปแบบการ
ขยายพันธุในทีเ่ล้ียง
เพ่ือสงเสริมเปนสัตว
เล้ียงเพ่ือความ
สวยงามและการใช
ประโยชนทาง
การแพทยและ
ส่ิงแวดลอม 

140,000 พัฒนารูปแบบการ
ขยายพันธุในทีเ่ล้ียง
เพ่ือสงเสริมเปนสัตว
เล้ียงเพ่ือความ
สวยงามและการใช
ประโยชนทาง
การแพทยและ
ส่ิงแวดลอม 

ผศ. ดร.วเิชฏฐ คนซ่ือ 

F1A2 
(10) 

11. ความหลากหลายและ
การกระจายของทรพัยากร
ทากเปลือยในพ้ืนที ่
โครงการ อพ.สธ.-ทร. 
จังหวัดชลบุร ี

1. เกาะแสมสาร
และเกาะขางเคียง 
จังหวัดชลบุรี 
(สำรวจและเก็บ
ตัวอยาง)  
2. พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวทิยา
เกาะและทะเล
ไทย จังหวัดชลบุรี 
(เพาะเล้ียง
ตัวอยาง) 
3. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(วิเคราะห
ตัวอยาง/ขอมูล) 

150,000 1. สำรวจและ
เก็บตัวอยางทาก
เปลือยในระบบ
นิเวศชายฝง 
ภายใตพ้ืนที่ 
อพ.สธ.-ทร. รวม 
3 พ้ืนที ่
2. จำแนกชนิด 
3. คัดเลือกชนิด
เพ่ือทำการศึกษา
ความเปนไปไดใน
การเล้ียง/
เพาะเล้ียง 

150,000 1. สำรวจและเก็บ
ตัวอยางทากเปลือย
ในระบบนิเวศชายฝง 
ภายใตพ้ืนที่ อพ.สธ.-
ทร. รวม 3 พ้ืนที่ 
(ไมซ้ำกับปที่ 1) 
2. จำแนกชนิด 
3. คัดเลือกชนิดเพ่ือ
ทำการศึกษาความ
เปนไปไดในการ
เล้ียง/เพาะเล้ียง 

150,000 1. สำรวจและเก็บ
ตัวอยางทากเปลือย
ในระบบนิเวศ
ชายฝง ภายใตพ้ืนที่ 
อพ.สธ.-ทร. รวม 3 
พ้ืนที่ (ไมซ้ำกับปที ่
1 และ ปที ่2) 
2. จำแนกชนิด 
3. คัดเลือกชนิดเพ่ือ
ทำการศึกษาความ
เปนไปไดในการ
เล้ียง/เพาะเล้ียง 

150,000 1. สำรวจและเก็บ
ตัวอยางทากเปลือย
ในระบบนิเวศ
ชายฝง ภายใตพ้ืนที่ 
อพ.สธ.-ทร. รวม 3 
พ้ืนที่ (ไมซ้ำกับปที ่
1 ปที่ 2 และ ปที่ 
3) 
2. จำแนกชนิด 
3. คัดเลือกชนิดเพ่ือ
ทำการศึกษาความ
เปนไปไดในการ
เล้ียง/เพาะเล้ียง 

150,000 1. สำรวจและเก็บ
ตัวอยางทากเปลือย
ในระบบนิเวศ
ชายฝง ภายใตพ้ืนที่ 
อพ.สธ.-ทร. รวม 3 
พ้ืนที่ (ไมซ้ำกับปที ่
1 ปที่ 2 ปที่ 3 และ 
ปที่ 4) 
2. จำแนกชนิด 
3. คัดเลือกชนิดเพ่ือ
ทำการศึกษาความ
เปนไปไดในการ
เล้ียง/เพาะเล้ียง 

รศ. ดร. 
สุชนา ชวนิตย 

 รวม...10...โครงการ             
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 6 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 
(1) 

1. ฤทธิท์างชวีภาพของ
ผลิตภัณฑผ้ึงและพืชที่
เกีย่วของกับผลิตภัณฑผ้ึง 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 

130,000 เพ่ืออนุรกัษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
อพ.สธ. และการ
นำไปสูการพัฒนา
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานในดานตาง ๆ 

130,000 เพ่ืออนุรกัษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ในพ้ืนที ่อพ.สธ. 
และการนำไปสูการ
พัฒนาทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานในดานตาง ๆ 

130,000 เพ่ืออนุรกัษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ในพ้ืนที ่อพ.สธ. 
และการนำไปสูการ
พัฒนาทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานในดานตาง ๆ 

130,000 เพ่ืออนุรกัษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ในพ้ืนที ่อพ.สธ. 
และการนำไปสูการ
พัฒนาทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานในดานตาง ๆ 

130,000 เพ่ืออนุรกัษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ในพ้ืนที ่อพ.สธ. 
และการนำไปสูการ
พัฒนาทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานในดานตาง ๆ 

ศ. ดร.จนัทรเพ็ญ จนัทรเจา 

F2A4 
(2) 

2. การคัดเลือกจุลชีพเพ่ือ
ใชเพ่ิมการเจรญิเติบโตของ
พืช 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. คลองไผ 

140,000 ไดจุลชีพจาก
ธรรมชาตทิี่มี
แนวโนมในการ
เพ่ิมการ
เจรญิเติบโตของ
พืช 

140,000 เพ่ือทราบชนดิของ
จุลชีพทีม่ีแนวโนมใน
การเพ่ิมการ
เจรญิเติบโตของพืช 

140,000 เพ่ือทราบระดับ
ความสามารถของ
จุลชีพในการเพ่ิม
การเจรญิเติบโตของ
พืช 

140,000 ไดผลทดสอบเบ่ือง
ตนของจุลชีพใน
ระดับภาคสนาม 

140,000 ไดผลทดสอบที่
สมบูรณของจุลชีพ
ในระดับภาคสนาม 

อ. ดร.เกรยีง กาญจนวต ี

F2A4 
(3) 

3. การผลิตเซลลูโลสิกเอทา
นอลจากยีสตที่คัดแยกจาก
พ้ืนที่โครงการ อพ.สธ  

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. เขาวงั
เขมร 

150,000 คัดแยกจุลินทรีย
ที่มีความสามารถ
ในการหมัก 

150,000 คัดแยกจุลินทรียที่มี
ความสามารถในการ
หมัก 

150,000 คัดวัตถุดิบตั้งตนการ
หมักดวยยสีตที่คัด
แยกได 

150,000 หากระบวนการหมกั
สารตั้งตนดวยยีสตที่
คัดแยกได 

150,000 ผลิตเซลลูโลสิกเอทา
นอลจากยีสตที่คัดได 

รศ. ดร.วรวุฒิ จฬุาลักษณานุ
กูล 

F2A4 
(4) 

4. การพัฒนาตนแบบการ
จัดการแมลงศัตรูพืชโดยใช
การเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพในถิ่นอาศัย 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-จฬ อ. 
เวียงสา, จ. นาน 
ศูนยเครือขายการ
เรียนรูเพ่ือ
ภูมิภาค อ. แกง
คอย, จ. สระบุร ี

150,000 เพ่ือคัดกรอง
วิธีการเชิง
พันธุกรรมและเชิง
นิเวศและในการ
จัดการแมลง
ศัตรูพืช 

150,000 1. เพ่ือคัดกรอง
วิธีการเชิงพันธกุรรม
และเชิงนิเวศและใน
การจดัการแมลง
ศัตรูพืช 
2. เพ่ือพัฒนา
ตนแบบการจัดการ
แมลงศัตรูพืช 

150,000 เพ่ือทดสอบตนแบบ
การจดัการแมลง
ศัตรูพืชโดยใชการ
เสริมความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

150,000 เพ่ือทดสอบตนแบบ
การจดัการแมลง
ศัตรูพืชโดยใชการ
เสริมความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

150,000 เพ่ือประยกุตใชและ
เผยแพรตนแบบการ
จัดการแมลงศัตรูพืช
โดยใชการเสริม
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพไป
ประยกุตกับ
เกษตรกร  

ผศ. ดร.ชชัวาล ใจซ่ือกุล 

              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 7 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 
(5) 

5. ผลกระทบระดับเซลล
ของสารเคมีตอโพรติสต
ภายใตสภาวะ
หองปฏิบัติการ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร เกาะ
แสมสาร จังหวัด
ชลบุรีและพ้ืนที่
บริเวณ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

140,000 เพ่ือประเมนิความ
เปนพิษและ
ผลกระทบของ
สารเคมีตอโพ
รติสตภายใต
สภาวะ
หองปฏิบัติการ: 
กรณีศึกษาของ
สารฆารา 

140,000 เพ่ือประเมนิความ
เปนพิษและ
ผลกระทบของ
สารเคมีตอโพรติสต
ภายใตสภาวะ
หองปฏิบัติการ: 
กรณีศึกษาของสาร
ฆาวัชพืช 

140,000 เพ่ือประเมนิความ
เปนพิษและ
ผลกระทบของ
สารเคมีตอโพรติสต
ภายใตสภาวะ
หองปฏิบัติการ: 
กรณีศึกษาของปุย 

140,000 เพ่ือประเมนิความ
เปนพิษและ
ผลกระทบของ
สารเคมีตอโพรติสต
ภายใตสภาวะ
หองปฏิบัติการ: 
กรณีศึกษาของสาร
กันแดด 

140,000 เพ่ือประเมนิความ
เปนพิษและ
ผลกระทบของ
สารเคมีตอโพรติสต
ภายใตสภาวะ
หองปฏิบัติการ: 
กรณีศึกษาของ
น้ำมันเชื้อเพลิง 

ผศ. ดร.ชดิชัย จันทรตั้งสี 

F2A4 
(6) 

6. สถานภาพและการใช
ทรัพยากรของคางคาวคุณ
กิตต ิ

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. เขาวงั
เขมร และแปลง 
905 (ผืนปา
ตะวันตก) 

130,000 วิเคราะหสุขภาวะ
ในชวงฤดูสืบพันธุ
ของคางคาวคุณ
กิตติในพ้ืนที่
ศึกษา 

130,000 วิเคราะหแหลง
อาหารในชวงฤดู
สืบพันธุของคางคาว
คุณกิตติในพ้ืนที่
ศึกษา 

130,000 วิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงขนาด
และโครงสราง
ประชากรของ
คางคาวคุณกิตติใน
พ้ืนที่ศึกษา 

130,000 วิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงขนาด
และโครงสราง
ประชากรของ
คางคาวคุณกิตติใน
พ้ืนที่ศึกษา 

130,000 ติดตามสถานภาพ
ของคางคาวคุณกิตติ
ในพ้ืนที่ศึกษา 

ผศ. ดร.ธงชัย งามประเสรฐิ
วงศ 

F2A4 
(7) 

7. พฤติกรรมและ
นิเวศวทิยาของคางคาวและ
สัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาด
เล็ก 

1. พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร เขาวัง
เขมร และแปลง 
905 (ผืนปา
ตะวันตก)  
2. หมูเกาะ
แสมสารและเกาะ
ทะเลไทย 
3. ศูนยเครอืขาย
การเรยีนรู-จฬุาฯ 
จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดนาน 

130,000 วิเคราะหชนิด
อาหารของ
คางคาวและสัตว
เล้ียงลูกดวยนม
ขนาดเล็กในพ้ืนที่
เขาวังเขมรและ
แปลง 905 และ
พ้ืนที่จฬุาฯ 
จังหวัดนาน 

130,000 วิเคราะหสุขภาวะ
ของคางคาวและสัตว
เล้ียงลูกดวยนม
ขนาดเล็กในพ้ืนที่เขา
วังเขมรและแปลง 
905 และพ้ืนที่จุฬา
ฯ จังหวัดนาน 

130,000 วิเคราะหชนิด
อาหารของคางคาว
และสัตวเล้ียงลูก
ดวยนมขนาดเล็กใน
พ้ืนที่หมูเกาะ
แสมสารและเกาะ
ทะเลไทย และพ้ืนที่
จุฬาฯ จงัหวัด
สระบุร ี

130,000 วิเคราะหสุขภาวะ
ของคางคาวและ
สัตวเล้ียงลูกดวยนม
ขนาดเล็กในพ้ืนที่หมู
เกาะแสมสารและ
เกาะทะเลไทย และ
พ้ืนที่จฬุาฯ จังหวัด
สระบุร ี

130,000 ติดตามสถานภาพ
ของคางคาวและ
สัตวเล้ียงลูกดวยนม
ขนาดเล็กในพ้ืนที่
จุฬาฯ จงัหวัด
สระบุรแีละจังหวดั
นาน 

ผศ. ดร.ธงชัย งามประเสรฐิ
วงศ 

              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 8 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 
(8) 

8. สุขภาวะของระบบ
สืบพันธุของสัตวสะเทนิน้ำ
สะเทนิบกในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ. 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร
โครงการ อพ.สธ. 
พ้ืนที่โครงการ 
อพ.สธ. จุฬาฯ
และพ้ืนที่อืน่ ๆ 

140,000 องคความรูดาน
ประชากร และสุข
ภาวะของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทิน
บก ในพ้ืนที่
อนรุักษ 

140,000 องคความรูดาน
ประชากร และสุข
ภาวะของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก 
ในพ้ืนทีอ่นรุกัษ 

140,000 องคความรูเกี่ยวกับ
สุขภาวะของระบบ
สืบพันธุของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก
ในพ้ืนทีอ่นรุกัษ 

140,000 องคความรูเกี่ยวกับ
สุขภาวะของระบบ
สืบพันธุของสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก
ในพ้ืนทีอ่นรุกัษ 

140,000 องคความรูเกี่ยวกับ
สถานภาพเชิงสุข
ภาวะของการ
สืบพันธุ และ
แนวทางการอนรุักษ
ประชากรสัตว
สะเทนิน้ำสะเทินบก
ในพ้ืนทีอ่นรุกัษ 

ผศ. ดร.จิรารัช กิตนะ 

F2A4 
(9) 

9. นิเวศสรีรวิทยาของเตา
นาในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. และศูนย
เครือขายการ
เรียนรู -จฬุาฯ (จ.
สระบุรี) 

150,000 เพ่ือประเมนิการ
อยูรอดและการ
กระจายตัวของ
ประชากรเตานาที่
ไดจากการเก็บ
รวบรวมและเก็บ
รักษาพันธุกรรม
ในพ้ืนทีอ่นรุกัษ 

150,000 องคความรูดานนิเวศ
สรีรวทิยาของ
ประชากรเตานาที่ได
จากการเก็บรวบรวม
และเก็บรกัษา
พันธุกรรมในพ้ืนที่
อนรุักษ 

150,000 องคความรูดาน
นิเวศสรีรวทิยาของ
ประชากรเตานาที่ได
จากการเก็บ
รวบรวมและเก็บ
รักษาพันธุกรรมใน
พ้ืนทีอ่นรุักษ 

150,000 แนวทางการอนรุักษ
และใชประโยชน
ประชากรเตานาที่ได
จากการเก็บรวบรวม
และเก็บรกัษา
พันธุกรรมในพ้ืนที่
อนรุักษ 

150,000 แนวทางการอนรุักษ
และใชประโยชน
ประชากรเตานาที่ได
จากการเก็บรวบรวม
และเก็บรกัษา
พันธุกรรมในพ้ืนที่
อนรุักษ 

ผศ. ดร.นพดล กิตนะ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 9 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 
(10) 

10. สถานะ นิเวศวิทยา
และพันธุศาสตรประชากร
ของแย Leiolepis sp. 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 

140,000 สถานะประชากร
และการ
แพรกระจายของ
แย L. belliana 

140,000 สถานะประชากร
และการ
แพรกระจายของแย 
L. Belliana 

140,000 สถานะประชากร 
และการ
แพรกระจายของแย 
Leiolepis 
belliana 
(Hardwicke & 
Gray, 1827) และ
สัตวเล้ือยคลานบาง
ชนิด บรเิวณเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ขางเคียง จังหวัด
ชลบุรี 

140,000 สถานะประชากร 
และการ
แพรกระจายของแย 
Leiolepis 
belliana 
(Hardwicke & 
Gray, 1827) และ
สัตวเล้ือยคลานบาง
ชนิด บรเิวณเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ขางเคียง จังหวัด
ชลบุรี 

140,000 สถานะประชากร 
และการ
แพรกระจายของแย 
Leiolepis 
belliana 
(Hardwicke & 
Gray, 1827) และ
สัตวเล้ือยคลานบาง
ชนิด บรเิวณเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ขางเคียง จังหวัด
ชลบุรี 

อ. ดร.นนทวิชิญ ตณัฑวณิช 

F2A4 
(11) 

11. ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และการผสม
ขามสายพันธุระหวางนก
กาบบัวและนกกระสาปาก
เหลือง 

1. สวนสัตวเปด
เขาเขียว จ.ชลบุร ี
2. สวนสัตว
นครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 
3. องคการสวน
สัตวอืน่ ๆ ที่รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

150,000 เครื่องหมาย
พันธุกรรมในไมโท
คอนเดรยีลดีเอ็น
เอ ที่สามารถ
นำมาใช
ตรวจสอบลูกผสม
ระหวางนก
กาบบัวและนก
กระสาปากเหลือง 

150,000 ขอมูลความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมในไมโท
คอนเดรยีลดีเอ็นเอ
ของนกกาบบัว และ
นกกระสาปาก
เหลือง 

150,000 เครื่องหมาย
พันธุกรรมใน
นิวเคลียรดเีอน็เอที่
สามารถนำมาใช
ตรวจสอบลูกผสม
ระหวางนกกาบบัว 
และนกกระสาปาก
เหลือง 

150,000 ไดเครื่องหมาย
พันธุกรรมในไมโท
คอนเดรยีลดีเอ็นเอ
ที่สามารถนำมาใช
ตรวจสอบลูกผสม
ระหวางนกกาบบัว
และนกกระสาปาก
เหลือง 

150,000 ขอมูลความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมนก
กาบบัว และนก
กระสาปากดวยวธิี
ไมโครแซทเทลไลท 

ผศ. ดร.อัมพร วิเวกแวว 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 10 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 
(12) 

12. แบบจำลองเชิงบูรณา
การเพ่ือการแลกเปล่ียน
เรียนรูเรือ่งการใชทรัพยากร
ทองถิ่นอยางยั่งยืน บรเิวณ
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อำเภอเวยีงสา จังหวัดนาน 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อ.เวยีง
สา จ.นาน 

130,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับการใช
ประโยชนใน
ทองถิ่น เชน พืช 
ปาไม และปญหา
ในชุมชนที่ศึกษา
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อ.เวยีง
สา จ.นาน 

130,000 สรางแบบจำลองทาง
ความคิด
(conceptual 
model) แสดง
ปฏิสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรและผูใช
ทรัพยากร และ
แบบจำลองตนแบบ 

130,000 สรางแบบจำลองเชิง
บูรณาการ ใน
รูปแบบเกมและ
สถานการณจำลอง 
(simulation 
gaming) นำไปใช
กับผูมีสวนเกี่ยวของ
ในชุมชนที่ศึกษา 

130,000 ขยายผลการใช
แบบจำลองไปยัง
ตำบลใกลเคียง 
อยางนอย 2 ตำบล 

130,000 ขยายผลการใช
แบบจำลองไปยัง
ตำบลใกลเคียง 
(เพ่ิมเติมจากป 
2568) อยางนอย 
2 ตำบล 

ผศ. ดร.พงษชยั ดำรงโรจน
วัฒนา 

F2A4 
(13) 

13. แบบจำลองเชิงบูรณา
การเพ่ือการแลกเปล่ียน
เรียนรูเรือ่งการใชทรัพยากร
ทองถิ่นอยางยั่งยืน บรเิวณ
พ้ืนที่ศูนยเครอืขายการ
เรียนรูเพ่ือภูมิภาค จังหวัด
สระบุร ี

พ้ืนที่ศูนย
เครือขายการ
เรียนรูเพ่ือ
ภูมิภาค จ.สระบุร ี

130,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับการใช
ประโยชนใน
ทองถิ่น เชน พืช 
ปาไม และปญหา
ในชุมชนใน
บริเวณพ้ืนที่ศูนย
เครือขายการ
เรียนรูเพ่ือภูมิภาค 
จ.สระบุร ี

130,000 สรางแบบจำลองทาง
ความคิด
(conceptual 
model) แสดง
ปฏิสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรและผูใช
ทรัพยากร และ
แบบจำลองตนแบบ 

130,000 สรางแบบจำลองเชิง
บูรณาการ ใน
รูปแบบเกมและ
สถานการณจำลอง 
(simulation 
gaming) นำไปใช
กับผูมีสวนเกี่ยวของ
ในชุมชนที่ศึกษา 

130,000 ขยายผลการใช
แบบจำลองไปยัง
ตำบลใกลเคียง 
อยางนอย 2 ตำบล 

130,000 ขยายผลการใช
แบบจำลองไปยัง
ตำบลใกลเคียง 
(เพ่ิมเติมจากป 
2568) อยางนอย 
2 ตำบล 

ผศ. ดร.พงษชยั ดำรงโรจน
วัฒนา 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 11 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2A4 
(14) 

14. การอนรุักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ปะการังเพ่ือพัฒนาลูกพันธุ
ปะการังที่มีความทนทานตอ
ภาวะแวดลอม 

1. เกาะแสมสาร
และเกาะขางเคียง 
จังหวัดชลบุรี 
(เก็บเซลลสืบพันธุ
และอนุบาลใน
ทะเล) 
2. พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวทิยา
เกาะและทะเล
ไทย จังหวัดชลบุรี 
(อนุบาล/ทดลอง) 
3. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(วิเคราะห
ตัวอยาง/ขอมูล) 

150,000 1. เตรยีมลูกพันธุ
ปะการังจากการ
เก็บเซลลสืบพันธุ
จากปะการัง
ธรรมชาติมาทำ
การผสมและ
ปฏิสนธิในใน
ระบบเพาะฟก (ป
ที่ 1) 
2. ไดองคความรู
เกีย่วกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จาก
อัตราการปฏิสนธิ 
อัตรารอด และ/
หรือ อัตราการ
เติบโตของตัวออน
ปะการังแตละ
ระยะ ตั้งแตกอน/
หลังการปฏิสนธิ 
จนถึงระยะหลัง
การลงเกาะ เมือ่
ไดรับอิทธิพลจาก
ระดับอุณหภูมิ
และความเค็มของ
น้ำทะเลที่
แตกตางกนั 
3. ทราบอัตรา
รอดและการ
เติบโตของตัวออน
ปะการังในระบบ
อนุบาล 

150,000 1. เตรยีมลูกพันธุ
ปะการังปที่ 2 โดย
ใชวิธีเดยีวกับปที่ 1 
2. องคความรู
เกีย่วกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จากการ
เปล่ียนแปลงของ
ปริมาณและ
องคประกอบของ
ชนิดไขมนั ในตวั
ออนปะการังแตละ
ระยะ ตั้งแตกอน/
หลังการปฏิสนธิ 
จนถึงระยะหลังการ
ลงเกาะ  
3. ทราบอัตรารอด
และการเตบิโตของ
ตัวออนปะการังใน
ระบบอนุบาล (ลูก
พันธุปะการังปที ่1 
และ ปที ่2) 

150,000 1. เตรยีมลูกพันธุ
ปะการังปที่ 3 โดย
ใชวิธีเดยีวกับปที่ 1 
และปที่ 2 
2. องคความรู
เกีย่วกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จากการ
เปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการ
สังเคราะหดวยแสง
ของตัวออนปะการัง
แตละระยะ ตั้งแต
กอน/หลังการ
ปฏิสนธิ จนถึงระยะ
หลังการลงเกาะ  
3. นำลูกพันธุ
ปะการังปที่ 1 ทีม่ี
อายุ 2 ป ลงสูทะเล
ธรรมชาติเพ่ือการ
อนรุักษและฟนฟู
ทรัพยากรปะการัง 
4. ทราบอัตรารอด
และการเติบโตของ
ปะการังในระบบ
อนุบาล (ลูกพันธุ
ปะการังปที่ 1 ปที่ 
2 และปที่ 3 ) และ
ในทะเลธรรมชาติ 
(ลูกพันธุปะการังที่ 
1) 

150,000 1. เตรียมลูกพันธุ
ปะการังปที่ 4 โดยใช
วิธีเดียวกับปที่ 1 ปที่ 
2 และปที่ 3 
2. องคความรูเกี่ยวกับ
ความทนทานของ
ภาวะแวดลอม จาก
การ เปลี่ยนแปลง
ความหนาแนนของ
สาหรายซูแซนเทลลีที่
อยูรวมอาศัยในตัว
ออนปะการังแตละ
ระยะ ต้ังแตกอน/หลัง
การปฏิสนธิ จนถึง
ระยะหลังการลงเกาะ  
3. นำลูกพันธุปะการัง
ปที่ 2 ที่มีอายุ 2 ป 
ลงสูทะเลธรรมชาติ
เพ่ือการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร
ปะการัง 
4. ทราบอัตรารอด
และการเติบโตของ
ปะการังในระบบ
อนุบาล (ลูกพันธุ
ปะการังปที่ 1 ปที่ 2 
ปที่ 3 และปที่ 4 ) 
และในทะเลธรรมชาติ 
(ลูกพันธุปะการังที่ 1 
และ ปที่ 2) 

150,000 1. เตรียมลูกพันธุ
ปะการังปที่ 5 โดย
ใชวิธีเดียวกับปที่ 1 
ปที่ 2 ปที่ 3 และป
ที่ 4 
2. องคความรู
เกี่ยวกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จากการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสรางหินปูน 
ของตัวออนปะการัง
แตละระยะ ต้ังแต
กอน/หลังการ
ปฏิสนธิ จนถึงระยะ
หลังการลงเกาะ 
3. นำลูกพันธุ
ปะการังปที่ 3 ที่มี
อายุ 2 ป ลงสูทะเล
ธรรมชาติเพ่ือการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปะการัง 
4. ทราบอัตรารอด
และการเติบโตของ
ปะการังในระบบ
อนุบาล (ลูกพันธุ
ปะการังปที่ 1 ปที่ 
2 ปที่ 3 ปที่ 4 และ
ปที่ 5 ) และในทะเล
ธรรมชาติ (ลูกพันธุ
ปะการังที่ 1 ปที่ 2 
และ ปที่ 3) 

รศ. ดร.วรณพ วยิกาญจน 

              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 12 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 
(15) 

15. การอนรุักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ปะการังเพ่ือพัฒนาสายพันธุ
พันธุปะการังที่มีความ
ทนทานตอภาวะแวดลอม 

1. เกาะทะลุ 
จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 
(เก็บตัวอยาง)  
2. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(วิเคราะห
ตัวอยาง/ขอมูล) 

180,000 1. สำรวจความ
หลากหลายและ
ความสมบูรณของ
แนวปะการัง
บริเวณชายฝง
เกาะทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 
(ปที่ 1) 
2. ตัวอยาง
ปะการังกลุมเดน
ในพ้ืนที ่ไมต่ำกวา 
3 ชนิด เพ่ือนำมา
จำแนกชนิด และ
ประเมนิอายุ/
ขนาด และ
นำมาใชในการ
กำหนดชนิด/
ขนาดปะการังใน
การศึกษาปตอไป 

180,000 1. สำรวจความ
หลากหลายและ
ความสมบูรณของ
แนวปะการังบริเวณ
ชายฝงเกาะทะลุ 
จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ (ปที่ 
2) 
2. ตัวอยางปะการัง
ไมต่ำกวา 2 ชนิด ที่
มีอายุ 3-5 ป และ 
มากกวา 10 ป ใน
ธรรมชาติ(ปที่ 2) 
3. องคความรู
เกีย่วกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จากการ
เปล่ียนแปลงของ
ปริมาณและ
องคประกอบของ
ชนิดไขมนัใน
ปะการังแตละชนิด 
ที่มีอายุ/ขนาด
แตกตางกนั 

180,000 1. สำรวจความ
หลากหลายและ
ความสมบูรณของ
แนวปะการังบริเวณ
ชายฝงเกาะทะลุ 
จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ (ป
ที่ 3) 
2. ตัวอยางปะการัง
ไมต่ำกวา 2 ชนิด ที่
มีอายุ 3-5 ป และ 
มากกวา 10 ป ใน
ธรรมชาติ(ปที่ 3) 
3. องคความรู
เกีย่วกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จากการ
เปล่ียนแปลง
ปริมาณการ
สังเคราะหแสง ใน
ปะการังแตละชนิด 
ที่มีอายุ/ขนาด
แตกตางกนั 

180,000 1. สำรวจความ
หลากหลายและ
ความสมบูรณของ
แนวปะการังบริเวณ
ชายฝงเกาะทะลุ 
จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ (ป
ที่ 4) 
2. ตัวอยางปะการัง
ไมต่ำกวา 2 ชนิด ที่
มีอายุ 3-5 ป และ 
มากกวา 10 ป ใน
ธรรมชาติ(ปที่ 4) 
3. องคความรู
เกีย่วกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จากการ
เปล่ียนแปลงความ
หนาแนนของ
สาหรายซูแซนเทลลี
ที่อยูรวมอาศัย ใน
ปะการังแตละชนิด 
ที่มีอายุ/ขนาด
แตกตางกนั 

180,000 1. สำรวจความ
หลากหลายและ
ความสมบูรณของ
แนวปะการัง  
บริเวณชายฝง
เกาะทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 
(ปที่ 5) 
2. ตัวอยาง
ปะการังไมต่ำกวา 
2 ชนิด ที่มีอายุ 
3-5 ป และ 
มากกวา 10 ป ใน
ธรรมชาติ(ปที่ 5) 
3. องคความรู
เกีย่วกับความ
ทนทานของภาวะ
แวดลอม จากการ
เปล่ียนแปลง
โครงสรางหินปูน
ในปะการงัแตละ
ชนิด ที่มีอายุ/
ขนาดแตกตางกนั 

รศ. ดร.วรณพ วยิกาญจน 

              
              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 13 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 
(16) 

16. การประเมนิสุขภาวะ
ของสัตวกลุมมอลลัสกาใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.เพ่ือการตดิตามการ
ปนเปอนในส่ิงแวดลอม 

พ้ืนที่โครงการ 
อพ.สธ. เกาะ
แสมสาร และ
เกาะสีชัง 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับระบบ
ไหลเวียนเลือด
สัตวกลุมมอลลัส
กา เพ่ือใชเปน
แนวศึกษาพ้ืนฐาน
ทางชีววทิยา 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับระบบ
ไหลเวียนเลือดสัตว
กลุมมอลลัสกา เพ่ือ
ใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาเปน
ตัวชี้วัดเกีย่วกับสุข
ภาวะ 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับระบบ
ไหลเวียนเลือดสัตว
กลุมมอลลัสกา เพ่ือ
ใชเปนแนวทางใน
การตอยอดพัฒนา
เพ่ิมองคความรูให
ทองถิ่น 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับระบบ
ไหลเวียนเลือดสัตว
กลุมมอลลัสกา เพ่ือ
ใชเปนแนวทางใน
การประเมนิถึง
ระบบภูมิคุมกัน 

140,000 ขอมูลองคความรู
เกีย่วกับระบบ
ไหลเวียนเลือด
สัตวกลุมมอลลัส
กา เพ่ือใชเปน
แนวทางในการ
สรางเปนโมเดล
ศึกษาของระบบ
ภูมิคุมกนัในกลุม
มอลลัสกา 

ดร.ธงชยั ฐิติภูร ี

F2A4 
(17) 

17. การวจิัยและพัฒนา
แคลเซียมจากสัตวทะเลที่มี
โครงสรางหินปูน (marine 
calcifying organisms) 
เพ่ือใชประโยชนเปน
ผลิตภัณฑเสรมิสุขภาพ 

เกาะแสมสารและ
บริเวณใกลเคียง 
และพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

200,000 1. เตรียมสตัวทะเล
ที่มีโครงสรางหินปูน
ใหมีความเหมาะสม
ในการใชเปน
วัตถุดิบทาง
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
เชน molluscs, 
clams, conch 
2. ควบคุมคุณภาพ
องคประกอบทาง
เคมี เชน ปริมาณ
แคลเซียมและชนิด
ของเกลือ ตลอดจน
ขอกำหนด
,specification 

250,000 1. เลือกชนดิของ
สัตวทะเลทีม่ี
โครงสรางหินปูนเพ่ือ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เสริมแคลเซียม 
2. องคความรูในการ
ตั้งตำรับและพัฒนา
ผลิตภัณฑเสรมิ
แคลเซียมจากสัตว
ทะเลที่โครงสราง
หินปูน (ปที่ 1) 

250,000 1. เลือกชนดิของ
สัตวทะเลทีม่ี
โครงสรางหินปูน
เพ่ือพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเสรมิ
แคลเซียม 
2. องคความรูใน
การตั้งตำรับและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมแคลเซียมจาก
สัตวทะเลที่
โครงสรางหินปูน (ป
ที่ 2) 

250,000 1. เลือกชนดิของ
สัตวทะเลทีม่ี
โครงสรางหินปูน
เพ่ือพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเสรมิ
แคลเซียม 
2. องคความรูใน
การตั้งตำรับและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมแคลเซียมจาก
สัตวทะเลที่
โครงสรางหินปูน (ป
ที่ 3) 

250,000 1. เลือกชนดิของ
สัตวทะเลทีม่ี
โครงสรางหินปูน
เพ่ือพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเสรมิ
แคลเซียม 
2. องคความรูใน
การตั้งตำรับและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมแคลเซียม
จากสัตวทะเลที่
โครงสรางหินปูน 
(ปที่ 4) 

ร.ศ. ร.ต.อ.หญิง เภสัชกรหญิง 
ดร.สุชาดา สุขหรอง 

 
รวม ..17.. โครงการ                

              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 14 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 
(1) 

1. จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรโครงการ อพ.สธ.-
จฬ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ 
และพ้ืนที่อืน่ ๆ ที่
เกีย่วของ 

240,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา  

240,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิปญญา 

240,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญา 

240,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญา 

240,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา 

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

 
รวม ..1.. โครงการ             

F3A8 
(1) 

1. จัดทำหนังสือคูมือ
ทรัพยากร โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ 
และพ้ืนที่อืน่ ๆ ที่
เกีย่วของ 

480,000 จัดทำหนงัสือคูมอื
ทรัพยากรจำนวน 
2-3 เรื่อง 

440,000 จัดทำหนงัสือคูมอื
ทรัพยากรจำนวน 2-
3 เรื่อง 

440,000 จัดทำหนงัสือคูมอื
ทรัพยากรจำนวน 
2-3 เรื่อง  

440,000 จัดทำหนงัสือคูมอื
ทรัพยากรจำนวน 
2-3 เรื่อง  

440,000 จัดทำหนงัสือคูมอื
ทรัพยากรจำนวน 
2-3 เรื่อง 

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

F3A8 
(2) 

2. คายเรียนรูความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามวิถี
ชีวิตใหม สำหรับเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-เขาเขยีว 
และพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทร. 

300,000 1. เรยีนรูเรื่อง
การอนรุักษ
ทรัพยากรและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึ
ในการอนรุกัษ 
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน  
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับ
นักเรยีนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  

300,000 1. เรยีนรูเรื่องการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึใน
การอนรุักษ การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน  
3. จัดการอบรมปละ 
3 ครั้ง ๆ ละ 30 
คน รวม 90 คน 
สำหรับนักเรยีน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

300,000 1.เรียนรูเรือ่งการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึใน
การอนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื  
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับนกัเรียน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

300,000 1. เรยีนรูเรื่องการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึใน
การอนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื  
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับนกัเรียน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

300,000 1. เรยีนรูเรื่องการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึ
ในการอนรุกัษ 
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับ
นักเรยีนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 15 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 
(3) 

3. คายเรียนรูความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
และการอนุรกัษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ตามวิถึชวีิตใหม 
สำหรับเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-เขาเขยีว 
และพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทร. 

300,000 1. เรยีนรูเรื่อง
การอนรุักษ
ทรัพยากรและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึ
ในการอนรุกัษ 
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน  
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับนิสิต
นักศึกษาทีเ่ปน
สมาชิกในชมรม
นักชวีวิทยา 

300,000 1. เรยีนรูเรื่องการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึใน
การอนรุักษ การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน  
3. จัดการอบรมปละ 
3 ครั้ง ๆ ละ 30 
คน รวม 90 คน 
สำหรับนิสิต
นักศึกษาทีเ่ปน
สมาชิกในชมรม 
นักชวีวิทยา 

300,000 1. เรยีนรูเรื่องการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึใน
การอนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื 
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับนิสิต
นักศึกษาทีเ่ปน
สมาชิกในชมรม 
นักชวีวิทยา 

300,000 1. เรยีนรูเรื่องการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึใน
การอนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื 
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับนิสิต
นักศึกษาทีเ่ปน
สมาชิกในชมรม 
นักชวีวิทยา 

300,000 1. เรยีนรูเรื่องการ
อนรุักษทรัพยากร
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. สรางจิตสำนกึ
ในการอนรุกัษ 
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
3. จัดการอบรมป
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 
30 คน รวม 90 
คน สำหรับนิสิต
นักศึกษาทีเ่ปน
สมาชิกในชมรม
นักชวีวิทยา 

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 16 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 
(4) 

4. คายเยาวชนสำหรับงาน 
ร.ร. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

จังหวัดสระบุรี
และ จังหวัด
ใกลเคียง 

150,000 1. เพ่ือปลูกฝง
เยาวชนใหเห็นถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
2. เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนกึในการ
อนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื และสราง
ความภาคภูมิใจ
ในทรัพยากร
ทองถิ่นแก
เยาวชน 

150,000 1. เพ่ือปลูกฝง
เยาวชนใหเห็นถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนกึในการ
อนรุักษ การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
และสรางความ
ภาคภูมิใจใน
ทรัพยากรทองถิน่แก
เยาวชน 

150,000 1. เพ่ือปลูกฝง
เยาวชนใหเห็นถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนกึในการ
อนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื และสราง
ความภาคภูมิใจใน
ทรัพยากรทองถิน่
แกเยาวชน 

150,000 1. เพ่ือปลูกฝง
เยาวชนใหเห็นถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนกึในการ
อนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื และสราง
ความภาคภูมิใจใน
ทรัพยากรทองถิน่แก
เยาวชน 

150,000 1. เพ่ือปลูกฝง
เยาวชนใหเห็นถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
2. เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนกึในการ
อนรุักษ การใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยนื และสราง
ความภาคภูมิใจใน
ทรัพยากรทองถิน่
แกเยาวชน 

ผศ.ดร.ชัชวาล ใจซ่ือกุล 

F3A8 
(5) 

5. กิจกรรมเสริมสราง
จิตสำนกึการอนุรกัษ และ
การสรางขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิน่ 

1. พ้ืนที่ปกปก
ทรัพทยากร 
อพ.สธ. 
2. พ้ืนที่ศูนย
เครือขายการ
เรียนรูเพ่ือ
ภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จังหวัดนาน 
3. พ้ืนที่ อบต. 
และเทศบาลทีเ่ขา
รวมโครงการ 

300,000 1. จัดกจิกรรม
อยางนอย 3 ครั้ง 
2. มีผูรวม
กิจกรรมอยาง
นอย 30 คน/ครั้ง 

300,000 1. จัดกจิกรรมอยาง
นอย 3 ครั้ง 
2. มีผูรวมกจิกรรม
อยางนอย 30 คน/
ครั้ง 

300,000 1. จัดกจิกรรมอยาง
นอย 3 ครั้ง 
2. มีผูรวมกจิกรรม
อยางนอย 30 คน/
ครั้ง 

300,000 1. จัดกจิกรรมอยาง
นอย 3 ครั้ง 
2. มีผูรวมกจิกรรม
อยางนอย 30 คน/
ครั้ง 

300,000 1. จัดกจิกรรม
อยางนอย 3 ครั้ง 
2. มีผูรวม
กิจกรรมอยางนอย 
30 คน/ครั้ง 

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

F3A8 
(6) 

6. จัดทำรายงานประจำป 
โครงการ อพ.สธ.-จฬ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรอพ.สธ. 
และจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

200,000 จัดทำรายงาน
ความกาวหนา
รายงานประจำป 

200,000 จัดทำรายงาน
ความกาวหนา
รายงานประจำป 

200,000 จัดทำรายงาน
ความกาวหนา
รายงานประจำป 

200,000 จัดทำรายงาน
ความกาวหนา
รายงานประจำป 

200,000 จัดทำรายงาน
ความกาวหนา
รายงานประจำป 

ผศ. ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

              



แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 17 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 
(7) 

7. ประชุมวชิาการและ
จัดทำนิทรรศการ โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรอพ.สธ. 

360,000 จัดทำนิทรรศการ
สัญจร ประจำป 
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทร., 
อพ.สธ.-สสข, 
อพ.สธ.มูลนิธิ
ทรัพยากรทะเล
สยาม 

360,000 ประชุมวิชาการและ
จัดทำนิทรรศการ 
ทุก 2 ป 

360,000 จัดทำนิทรรศการ
สัญจร ประจำป 
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ.-
ทร., อพ.สธ.-สสข, 
อพ.สธ.มูลนิธิ
ทรัพยากรทะเล
สยาม 

360,000 ประชุมวิชาการและ
จัดทำนิทรรศการ 
ทุก 2 ป  

360,000 จัดทำนิทรรศการ
สัญจร ประจำป 
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทร., 
อพ.สธ.-สสข, 
อพ.สธ.มูลนิธิ
ทรัพยากรทะเล
สยาม 
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F3A8 
(8) 

8. เว็บไซตและวีดทิัศน
โครงการ อพ.สธ.-จฬ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.
และอพ.สธ.-จฬ 

170,000 1. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
2. จัดทำ วีดทีัศน 
เว็บไซต เพ่ิมเติม 
3. ปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง ตาม
ความเหมาะสม 

160,000 1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
2. จัดทำ วีดทีัศน 
เว็บไซต เพ่ิมเติม 
3. ปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง ตาม
ความเหมาะสม 

160,000 1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
2. จัดทำ วีดทีัศน 
เว็บไซต เพ่ิมเติม 
3. ปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง ตาม
ความเหมาะสม 

160,000 1. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
2. จัดทำ วีดทีัศน 
เว็บไซต เพ่ิมเติม 
3. ปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง ตาม
ความเหมาะสม 

160,000 1. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
2. จัดทำ วีดทีัศน 
เว็บไซต เพ่ิมเติม 
3. ปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง ตาม
ความเหมาะสม 
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แผนแมบท อพ.สธ.-จฬ ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) หนา 18 

 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจด็ (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 
(9) 

9. งานบริหารโครงการ 
โครงการ อพ.สธ.-จฬ 

อพ.สธ.-จฬ 480,000 1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล และ
ความกาวหนา 
รายงานการเงิน
ใหเปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานทีก่ำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

480,000 1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล และ
ความกาวหนา 
รายงานการเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานทีก่ำหนด 
2. ผลิตส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ และ
งานประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

480,000 1.จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล และ
ความกาวหนา 
รายงานการเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานทีก่ำหนด 
2. ผลิตส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ และ
งานประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

480,000 1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล และ
ความกาวหนา 
รายงานการเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานทีก่ำหนด 
2. ผลิตส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ และ
งานประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

480,000 1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล และ
ความกาวหนา 
รายงานการเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานทีก่ำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 
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รวม ...9... โครงการ                

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร   F2 กรอบการใชประโยชน  F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร   A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
    A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
    A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร  A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
หมายเหต ุ    แผนแมบท ฉบับปรับปรุงแกไขวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 

 


