
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

1 ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบือ้งต้นของ

ทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้้าจดืในเกาะพระทอง

นายเรืองฤทธิ์ พรหมด้า พิพิธภัณฑสถานธรรม

 ชาติวิทยา ๕๐ 

พรรษาสยามบรมราช

กมุารี

     332,000      335,000       338,000    338,000     403,000

2 การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของปาล์มสาคูในภาคใต้

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข พิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติ วิทยา ๕๐

 พรรษา สยามบรม

ราชกมุารี

     499,000      500,000       500,000  -  - 

3 ความหลากหลายของสาหร่าย หญ้าทะเล ป่าชายเลนและ

จลิุนทรีย ์บริเวณเกาะลิบง จงัหวัดตรั

ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะ

กลู

คณะวิทยาศาสตร์                - 800,000  -  -  - 

4 การส้ารวจและจดัท้าบัญชีความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืช แมลง สัตว์สะเทินน้้า สะเทินบก สัตว์เล้ือยคลาน นก 

และสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้้านม บ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา

 จ.สงขลา

รศ.ดร.สิทธิศักด์ิ 

จนัทรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโลยี

      500,000

1  การเกบ็รักษาตัวอยา่งสายพันธุ์ของสาหร่ายทะเล หญ้าทะเล

และจลิุนทรีย์

ผศ.ดร.มลวดี วงศ์ลาภ

สุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์  -  - 800,000 -  - 

สรุปงบประมาณโครงการวจิัย/ด าเนินงาน

แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

สนองพระราชด าริโดย   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

หมายเหตุสังกัด/คณะหัวหน้าโครงการชือ่โครงการ
ล าดับ

ที่

กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร

ระยะการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ)
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หมายเหตุสังกัด/คณะหัวหน้าโครงการชือ่โครงการ

ล าดับ

ที่

ระยะการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ)

2 การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงพันธุ์ขา้วช่อขงิโดยเทคนิคการ

เพาะเล้ียงเนือ้เยื่อการจดัการปุย๋ไนโตรเจน และการศึกษา

ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพในพื้นที่ปลูก

ผศ.ดร.เสาวภา ด้วงปาน คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

250,000 250,000     250,000

1 บทบาทของป่าปาล์มสาคูในการสนับสนุนความหลากหลาย

ทางชีวภาพท้องถิ่น

นางสาวอวัศยา พิมสาย พิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติ วิทยา ๕๐

 พรรษา สยามบรม

ราชกมุารี

     499,500      500,000       500,000  -  - 

2 การพัฒนาดีเอน็เอบาร์โค้ดของพืชในสกลุ Durio spp. ใน

ประเทศไทย

ผศ.ดร. กรกช นาคคนอง คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

     400,000      300,000

3 การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นต้น

ตอทนแล้ง

ผศ.ดร. พลสิทธิ์ สถาผล

เดชา

คณะวิทยาศาสตร์      400,000      500,000

4 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝ่ังทะเลของเกาะ

พระทอง เพื่อการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื

ดร.กร่ิงผกา วังกลุางกรู คณะวิทยาศาสตร์      334,000      331,000       328,000    328,000     203,000

5 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพเพื่อน้าไปสู่การแปรรูปที่ส่งเสริมการปลูกขา้วช่อขงิใน

อ้าเภอเทพา

ดร.สมภพ แซ่เฮง คณะวิทยาศาสตร์       250,000    250,000     250,000

1 การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างส่ือเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข พิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 

พรรษา สยามบรม

ราชกมุารี

     333,000      333,000       333,000    333,000     333,000

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์้อมูลทรัพยากร
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หมายเหตุสังกัด/คณะหัวหน้าโครงการชือ่โครงการ

ล าดับ

ที่

ระยะการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ)

2 ฐานขอ้มูลและแอปพลิเคชันส้าหรับการถา่ยทอดองค์ความรู้

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตของเกาะลิบงเพื่อการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์

 นายคมวิทย ์สุรชาติ คณะวิทยาศาสตร์  - - -    800,000  - 

3 การพัฒนาฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในอ้าเภอนาหม่อม 

จงัหวัดสงขลา

ดร.นฤมล พฤกษา คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

     199,430  - - - -

1 พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) รศ.ดร.สหัส จนัทนา

อรพินท์

คณะวิทยาศาสตร์      500,000      500,000       500,000    500,000     500,000

2 โครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยาม

บรมราชกมุารี

รศ.ดร.จฑุามาส  ศตสุข คณะวิทยาศาสตร์    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000   1,000,000

3 พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมสมุนไพร สวนสมุนไพร และ การ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

ดร.พิมพ์พิมล ตันสกลุ คณะเภสัชศาสตร์      450,000      450,000       450,000    450,000     450,000

4 โครงการการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจดัการ บ้านควนหมาก ต.วัง

ใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

นางสุภาพร แสงแกว้ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

               -    450,000       50,000

1 ศูนยแ์ม่ขา่ยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ศูนยแ์ม่

ขา่ยประสานงาน อพ.สธ.-ภาคใต้)

รศ.ดร.จฑุามาส  ศตสุข คณะวิทยาศาสตร์    2,200,000    2,170,000    2,170,000    2,170,000   2,170,000

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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หมายเหตุสังกัด/คณะหัวหน้าโครงการชือ่โครงการ

ล าดับ

ที่

ระยะการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ)

2 การจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของ

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด้าริ ในส่วนที่เผยแพร่งานของ 

อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.

ส้านักงานประสานงาน

โครงการอนั

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ส้านักงานประสาน 

งานโครงการอนัเนือ่ง

 มาจากพระราชด้าริ 

ส้านักวิจยัและพัฒนา

มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์

350,000 350,000 370,000 70,000 370,000

3 โครงการกจิกรรมเครือขา่ยอดุมศึกษาเพื่อสนองพระราช ด้าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารีเครือขา่ย

เพื่อการพัฒนาอดุมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C –อพ.สธ.)

ส้านักงานประสานงาน

โครงการอนั

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ส้านักงานประสาน 

งานโครงการอนัเนือ่ง 

 มาจากพระราชด้าริ 

ส้านักวิจยัและพัฒนา

มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์

100,000 100,000 100,000 100,000     100,000 งบประมาณ

 สป.อว.

4 โครงการบริหารโครงการอพ.สธ. ส้านักงานประสานงาน

โครงการอนั

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ส้านักงานประสาน 

งานโครงการอนัเนือ่ง

 มาจากพระราชด้าริ 

ส้านักวิจยัและพัฒนา

มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์

355,000 365,000 375,000 385,000 395,000

7,951,930  8,534,000  8,764,000   7,424,000  6,474,000 รวมงบประมาณ


