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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – ม.สงขลานครินทร์) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 
 

ล าดับ 
 

หน่วยงาน 
 

ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยา 
ลัยสงขลา
นครินทร ์

1.โครงการจดัตั้งเขต
พื้นที่ปกปักและ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพื้นที่ปุา
ชายหาดทุ่งไสไช 
อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี

  302,720  151,360 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและ
รักษาพันธุกรรมพืชปุาชายหาด 

ส ารวจพ้ืนท่ีปุาชายหาดในเขตทุ่ง
ไสไช อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์ธานี  โดย
แบ่งส ารวจเป็น 2 แปลง โดย
แปลงท่ี 1 มีเนื้อท่ี ประมาณ 39 
ไร่ และแปลงที่ 2 มีเนื้อท่ีประมาณ 
70 ไร่ โดยเข้าส ารวจเดือนมีนาคม  
และเดือนกันยายน บรเิวณแปลงที่ 
1  พบว่าลักษณะพื้นที่เป็นดิน
ทราย  มีการทับถมของ
อินทรียวัตถุเป็นจ านวนมาก มี
แหล่งน้ าในพ้ืนท่ี การกระจายตัว
ของพรรณไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เช่น 
เคียม มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงปุา 
เสมด็แดง ข้ีหนอน ปลาไหลเผือก 
และกล้วยไม้ ส่วนแปลงท่ี 2 มี
ลักษณะพื้นท่ีเป็นดินทราย มีความ
แห้งแล้ง  และมีความหลากหลาย

ดร.เยาวพรรณ    
สนธิกุล /คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และการกระจายตัวของพรรณไม้
น้อยกว่าแปลงที ่1 น าตัวอย่าง
พรรณไม้บางส่วนมาศึกษาเพื่อจดั
จ าแนกชนิด และศึกษาการ
น าไปใช้ประโยชน์ น าตัวอย่าง
พรรณไมม้าจัดท าเป็นตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง และได้รับความ
เห็นชอบให้เข้าใช้พื้นที่เพ่ือจัดท า
เป็นแปลงปกปักฯ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การส ารวจพื้นท่ีเพื่อก้ันขอบเขตที่
แน่นอน ในระยะต่อไปจะน าข้อมลู
พรรณไม้ การใช้ประโยชน์ และ
การจัดสรรการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ มาประเมินเพื่อหาพ้ืนท่ีที่
เหมาะสมในการจัดท าเป็นพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปุา
ชายหาดต่อไป 

  รวม 1 โครงการ   302,720  151,360      
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยา
ลัยสงขลา
นครินทร ์

1. ความหลากหลาย
ของโรติเฟอร์และคลา
โดเซอแรนในแหล่งน้ า
จืดภาคใต้ของประเทศ
ไทยและการจดัท าดี
เอ็นเอบาร์โคดเพื่อเก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ฯ 

  259,600 78,277.50 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาความหลากหลาย
และการแพร่กระจายเชิงชีว
ภูมิศาสตร์ของแพลงก์ตอน
สัตว์น้ าจดืกลุ่มโรติเฟอร์และ
คลาโดเซอแรนในพ้ืนท่ีภาคใต้
ของประเทศไทย 
3.เพื่อวิเคราะหห์าล าดับนิวคลี
โอไทด์ช่วงสั้นๆ (DNA 
barcode) ซึ่งใช้เป็นตัวแทนใน
การระบุชนิดของแพลงก์ตอน
สัตว์กลุม่โรติเฟอร์และคลาโด
เซอแรนแตล่ะชนิด 
4.เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรม (DNA barcode) 
ของแพลงก์ตอนสัตว์น้ าจืด
กลุ่มโรติเฟอร์และคลาโดเซอ

ศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่ง
น้ าภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย และฝั่งอัน
ดามันรวม 27 แหล่งน้ า จาก 11 
จังหวัด พบโรตเิฟอร์ 13 วงศ์ 
19 สกุล 76 ชนิด และคลาโด
เซอแรน 7 วงศ์ 28 สกุล 36 
ชนิด โดยพบโรติเฟอร์
แพร่กระจายในแหล่งน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก (60 ชนิด) 
มากกว่าภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (51 
ชนิด) ขณะทีพ่บคลาโดเซอแรน
แพร่กระจายในแหล่งน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก (33 ชนิด) 
มากกว่าภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (27 
ชนิด) โดยชนิดจะแตกต่างกันใน
แต่ละฤดูกาล 
ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ า
เบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ าในภาคใต้

ดร.พรรณี  
สอาดฤทธิ์ /
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แรนที่พบในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีความ
แตกต่างกัน ในแต่ละฝั่งและแต่
ละฤดูกาล 

  2. การเก็บรวบรวม
และจัดท าตัวอย่าง
พรรณไมส้ าหรับ
พิพิธภัณฑ์พืชแห่ง
มหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร์(PSU) 

  330,000 330,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. ส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพรรณไม้ในพ้ืนท่ีต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศ
ไทย เพื่อเพ่ิมจ านวน ตัวอย่าง
พรรณไม้ให้แก่พิพิธภณัฑ์พืช
แห่ง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3. ดูแลรักษาตัวอยา่งที่มีอยู่
เดิมให้อยู่ในสภาพดไีม่
เสียหาย พร้อมส าหรับการ
ศึกษาวิจัย 
4. จัดท าฐานข้อมูลตัวอย่าง
พรรณไม้พิพิธภณัฑ์พืชแห่ง

1. การส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างภาคสนาม 1) พื้นที่เขา
หงอนนาค เก็บตัวอย่างไบรโอ
ไฟต์ เฟินและกล้วยไมไ้ด้ 420 
หมายเลข เป็นพืชกลุ่มไบรโอ
ไฟต์ 340 หมายเลขจ าแนกเป็น
ไบรโอไฟต์ท้ังสิ้น 148 ชนิด ใน 
53 สกุล 19 วงศ์ และพืชมี
เนื้อเยื่อล าเลียง 60 หมายเลข 
จ าแนกเป็นกล้วยไม้ 15 ชนิด ใน 
10 สกุล และเฟิน 25 ชนิด ใน 
20 สกุล 13 วงศ ์บริเวณพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัด
พังงา เก็บตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 90 
หมายเลข เป็นพืชกลุ่มไบรโอ
ไฟต์ 70 หมายเลข จ าแนกเป็น
ไบรโอไฟต์ท้ังสิ้น 25 ชนิด 8 
สกุล 5 วงศ์ และพืชมีเนื้อเยื่อ

รศ.ดร.สหสั 
จันทนาอรพินท์/
คณะวิทยาศาสตร ์
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
5. จัดอบรมให้ความรู้การ
จัดท าตัวอย่างพรรณไม้ที่
ถูกต้องให้กับโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ล าเลียง 20 หมายเลข จ าแนก
เป็นกล้วยไม้ 1 ชนิด ใน 1 สกุล 
และเฟิน 4 ชนิด ใน 4 สกุล 4 
วงศ์ 
2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
และการจัดท าฐานข้อมลู
ตัวอย่างพรรณไม ้
ตัวอย่างที่เก็บรวมรวมได้น ามา
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบหาช่ือวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้องโดยใช้เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง
กับอนุกรมวิธานของพืชใน
พิพิธภัณฑ์พืชแห่ง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(PSU) 
ส าหรับตัวอย่างพรรณไม้ที่
สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์
ระดับชนิดได้แล้ว จะบันทึก
ข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
ลงทะเบียนตัวอยา่ง และจดัเก็บ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชแห่ง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 
ได้บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
ลงทะเบียนตัวอยา่งพืชมีเนื้อเยื่อ
ล าเลียงไปแล้วประมาณ 300 
หมายเลข และตัวอย่างไบรโอ
ไฟต์ประมาณ 400 หมายเลข 
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืชแห่งนี้มี
ตัวอย่างพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงท่ี
ลงทะเบียนแล้ว 17,500 ช้ิน 
และตัวอย่างไบรโอไฟต์ประมาณ 
5,150 ช้ิน 
 
3. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน
จากโครงการวจิัยแล้ว รวม 6 
เรื่อง 
 
4. อยู่ระหว่างเตียมการจดัอบรม
ให้ความรู้การจัดท าตัวอย่าง
พรรณไม้ที่ถูกต้องให้กับโรงเรียน
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  3.ความหลากหลาย
ของเห็ดรับประทานได้
และเหด็สมุนไพรใน
พื้นที่สวนสัตวส์งขลา  
จังหวัดสงขลา 

  422,400 422,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2.เพื่อทราบความหลากหลาย
ของเห็ดราในพื้นที่ศึกษาสวน
สัตว์สงขลา 
3. เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของ
เห็ดราชนิดต่าง ๆ และ
เผยแพร่การใช้ประโยชน์ของ
เห็ดราชนิดต่างๆ  ท่ีพบใน
พื้นที่สวนสัตวส์งขลา ให้กับ
ชาวบ้านในพื้นที่  
4.  เพื่อเก็บรวบรวมเชื้อเหด็
สมุนไพร และเห็ดรับประทาน
ได้ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ ไว้
เป็นเชื้อบริสุทธ์ิเพื่อใช้ส าหรับ

จากการเข้าพื้นที่เพ่ือเก็บ
ตัวอย่างจ านวน  12 ครั้ง เก็บ
ตัวอย่างได้  211 ตัวอย่าง 
สามารถจ าแนกชนิดได้ 175 
ชนิด (Species) จัดอยู่ใน 3 
ไฟลัม (Phylum) 51 วงศ์ 
(Family) รายละเอียดการศึกษา
อยู่ในเอกสารแนบ 

ดร.ณัฐพัชร์ 

ศรีหะนลัต /คณะ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ศึกษาการใช้ประโยชน์ต่อไป 
  4.ความหลากหลาย

ของเชื้อราในดิน
บริเวณพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืชสวนสตัว์
สงขลา และคุณสมบตัิ
การเป็นเช้ือราปฏิปักษ์
โรคพืช 

  335,060 248,851 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2 หาชนดิและความ
หลากหลายของเชื้อราในดิน
บริเวณพื้นท่ีปุาสวนสตัว์
สงขลา 
3 ทดสอบการเป็นเช้ือรา
ปฏิปักษ์ต่อเช้ือราโรคพืช 

เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจาก
โรงการวิจัยในปีงบประมาณ 
2562 ได้ท าการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชสวนสตัว์สงขลา 
และน าตัวอยา่งดินมาแยกเชื้อ 
และจ าแนกชนิดรวมทั้งหมด 
335 ไอโซเลท และสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็นเชื้อ 16 สกุล 
(genera) ตามลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา (morphology) 
ประกอบไปด้วย Absidia sp., 
Acremonium sp., 
Aspergillus sp., Beauveria 
sp., Calonectria sp., 
Chaetomium sp., 
Cunninghamella sp., 
Fusarium sp., Gongronella 
sp., Mortierella sp., Mucor 
sp., Paecilomyces sp., 

รศ.ดร.อนุรักษ์  
สันปุาเปูา /คณะ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

Penicilium sp., Pythium sp., 
Talaromyces sp., และ 
Trichoderma sp. เมื่อน าเช้ือ
รา Trichoderma มาทดสอบ
การเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อ 
Colletotrichum sp. สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสในพริกพบว่า
มี 2 ไอโซเลตท่ีมีความโดดเด่น
คือ Tri 3 และ Tri 4 สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุ
โรคพืชไดด้้วยกลไกท่ี
หลากหลายคือ กลไกการ
แก่งแย่งแข่งขัน (competition) 
และกลไกการยับยั้งท าลาย 
(antibiosis)  

  5.การส ารวจและเก็บ
รวบรวมเชื้อราแมลง
และแมงมมุในพ้ืนท่ีปก
ปักพันธุกรรมพืชสวน
สัตว์สงขลา   

  381,150 381,150 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาความหลากหลาย

จากการเข้าส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างเชื้อราสาเหตโุรคแมลง
และแมงมมุในพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืชสวนสตัว์สงขลา 
จังหวัดสงขลา ตั้งแตเ่ดือน 
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 

ผศ.ดร.นริศ  

ท้าวจันทร์ / คณะ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ของเชื้อราแมลงและแมงมุมใน
พื้นที่ปุาบริเวณสวนสตัว์
สงขลา 
3. เพื่อเก็บรวบรวมและ
คัดเลือกเชื้อราแมลงและแมง
มุมบางชนิดมาใช้ประโยชน์ 
เช่น ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ทางการเกษตร 

2563 พบเชื้อราโรคแมลงและ
แมงมุมทั้งหมดจ านวน 44 
ตัวอย่าง จ าแนกได้ทั้งหมด 5 
วงศ์ 7 ชนิด 
 การส ารวจพบเช้ือราจ านวนมา
ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดู
ฝนของภาคใต้และมีปริมาณ
น้ าฝน 
สะสมสูงในพ้ืนท่ีมากกว่า 100  
มิลลเิมตร เชื้อราโรคแมลงที่พบ
จ านวนมาก คือ  
Ophiocordyceps sp. ส่วนเชื้อ
ราชนิดอื่น ๆ ที่ส ารวจพบ ได้แก่ 
Aspergillus scleotiorum, 
Beauveria bassiana, 
Cordyceps pruinosa, 
Clonostachys sp., Gibellula 
pulchra, Isaria sp. และ 
Pandora dipterigena เชื้อรา
โรคแมลงและแมงมุมทีส่ ารวจ
พบ บางชนิดมีศักยภาพในการ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

น าไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้ในอนาคต 

  รวม 5 โครงการ   1,728,210 1,460,678      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลยัส
งขลานครินทร ์

1.โครงการจดัท า
สวนพฤกษศาสตร์
สมุนไพรและไม้
หอมในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ตอนบน 

  134,760 132,760 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

(1) เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
(2) จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์
ภายใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี เพื่อ
เก็บรวบรวมพันธุไ์ม้หอมและ
พืชสมุนไพรในเขตภาคใต้
ตอนบน 
(3) เพื่อจัดท าข้อมูลและ
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวพันธุ์ไม้
หอมและสมุนไพรต่างๆ ทั้ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
สัณฐานวิทยา และการน าไปใช้
ประโยชน ์

(1) สามารถน าพันธุ์ไม้ดอกหอมลง
ปลูกในสวนได้แล้วทั้งหมด 42 ต้น 
และอยู่ในระหว่างปลูกซ่อมแซม 12 
ต้น   
(2) อยู่ ในระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลพันธุไม้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
และจัดท าปูายประจ าต้นไม้ให้ครบ
ทุกต้น 
(3)  ปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความ
สวยงาม เช่น ทางเดิน และบันใด
ระหว่างพื้นที่สวนที่ลาดชัน รวมทั้ง
ซ่อมแซมระบบน้ าภายในสวน 

ดร.นิตยา อัมรัตน/์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

  2.การศึกษาการ
เพาะขยายพันธ์ุ
เมลด็หม้อข้าว 
หม้อแกงลิงพันธุ์
แท้ในภาคใต้ของ
ไทย   

  470,000 470,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

1. เป็นเพื่อสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อเก็บรวบรวมเมลด็พันธ์ุ
ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจาก
ธรรมชาติ เพาะและขยายพันธ์ุ
ทั้งใน ห้องปฏิบัติการและ
โรงเรือนขยายพันธ์ุพืชเพื่อเก็บ
เป็นธนาคารต้นพันธ์ุ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงของ
ภาคใต ้

ในการออกเดินทางเก็บตัวอย่างใน
บางครั้ง ไม่ได้เมล็ดสุกกลับมา 
เนื่องจาก การประมาณการเวลาไม่
ตรงกับช่วงฤดูที่มีการออกฝักที่เคย
บันทึกไว้ หรือก าหนดการเก็บ
ตัวอย่างไม่ตรงกับช่วงเมล็ดสุก 
หลายครั้งของการเดินทางออกเกบ็
ตัวอย่างจากแหล่งในธรรมชาติ
โดยเฉพาะแหล่งบนภูเขาท่ีมีความ
สูงมากกว่า 300 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล เป็นช่วงที่ต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิงยังอยู่ในระยะ
ออกฝักอ่อน จึงไม่สามารถเก็บ
รวบรวมได้   เนื่องจากปี 2562 มี
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 
ฝนตก ไม่ตรงตามฤดูกาลเหมือนปทีี่
ผ่านๆ มา ท าให้ต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิงในบางแหล่ง
ออกดอกช้ากว่าปกติ  โดยทีมวิจัย
สามารถเก็บตัวอย่างเมลด็สุกได้จาก
บางแหล่งเท่านั้น จึงได้แก้ปญัหา

ดร.สรายุทธ 

อ่อนสนิท /คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โดยการตัดยอดต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิงจากธรรมชาต ิ
มาเป็นก่ิงช าเพื่อน ามาอนุบาลกิ่งช า
ในโรงเรือนเพาะกล้าไม้ เพื่อ
ขยายพันธุ์ในโรงเรือน เพื่อรอใหต้น้
กิ่งช าสามารถออกดอกและจับผสม
คู่แท้ในรอบปีถัดไป โดยมีกิ่งพันธุท์ี่
เก็บรวบรวม ดังนี ้

1.กิ่งพันธุ์ Nepenthes 
ampullaria จากแหล่ง อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา 

2.กิ่งพันธุ์ Nepenthes gracilis 
จากแหล่ง อ.ตากใบ แหล่งปุาฮาลา
บาลา จ.นราธิวาส  

3.กิ่งพันธุ์ Nepenthes 
kongkandana จากแหล่ง อ.เทพา 
จ.สงขลา   

4.กิ่งพันธุ์ Nepenthes 
andamanaจากแหล่ง เกาะคอเขา 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของงบ 

ประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และเกาะพระทอง จ.พังงา 

5.กิ่งพันธุ์ Nepenthes suratensis
จากแหล่ง เรือนจ าช่ัวคราวทุ่งเขน 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

6.กิ่งพันธุ์ Nepenthes krabiensis
จากแหล่งเขานอจู้จี้ อ.คลองท่อม จ.
กระบี ่

7.กิ่งพันธุ์ Nepenthes sp.  จาก
แหล่งเขาชวาปราบ อ.คลองท่อม จ.
กระบี ่

8.กิ่งพันธุ์ Nepenthes rosea จาก
แหล่งเขาหงอนนาค อ.เมือง จ.
กระบี ่

  รวม 2 โครงการ   604,760 602,760      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยา
ลัยสงขลา
นครินทร ์

1.การศึกษาสารออก
ฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือด
จากสารสกัดใบ
ทองพันช่ัง การเตรียม
สารสกัดการควบคุม
คุณภาพและการศึกษา
พิษวิทยา 

  400,000 400,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อภ.สธ.) 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลฤทธิล์ด
น้ าตาลในเลือดของสาร
สกัดจากใบทองพันช่ังและ
สารบริสุทธ์ิ rhinacanthin-
C, -D และ -N โดยการ
ทดสอบด้วยวิธีการในหลอด
ทดลอง (in vitro assay) 

rhinacanthins-rich extract ที่
เตรียมโดย green microwave 
extraction และ standardized 
ให้มีสาร rhinacanthin-C 62.2% 
w/w หรือมี total 
rhinacanthins 73.3% w/w เมื่อ
วิเคราะหด์้วย HPLC มีฤทธ์ิเพิ่ม
การน าน้ าตาลกลโูคสไปใช้ในเซลล์
กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันไดด้ี
เทียบเท่าหรือดีกว่าสาร 
rhinacanthins บริสุทธ์ิบางชนิด 
ดังนั้น สารสกัดจากใบทองพันช่ัง
ในรูปแบบ rhinacanthins-rich 
extract จึงมีศักยภาพในการน ามา
พัฒนาเป็นผลติภณัฑส์ าหรับลด
น้ าตาลในเลือดในผู้ปุวยเบาหวาน
ได ้

รศ.ดร.ภาคภูมิ 
พาณิชยูปการนันท์ 
/คณะเภสัชศาสตร ์

 

  2.การศึกษาฤทธ์ิต้าน
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิ

  557,500 557,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ

1. ส ารวจข้อมูลและซื้อตัวอย่าง
สูตรต ารับยาสมุนไพรรักษา

ผศ.ดร.สุกญัญา 
เดชอดิศัย / คณะ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เดส และลดน้ าตาลใน
เลือดของต ารบัยา
สมุนไพรรักษา
เบาหวานภายใต้
โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราช 
ด าริสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส 
ของสูตรต ารับยาสมุนไพร
รักษาเบาหวาน 
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส 
ของสมุนไพร ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของสตูรต ารับยา
สมุนไพรรักษาเบาหวานท่ีมี
ฤทธิ์ดี 
4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้าน
เอนไซม์แอลฟากลูโค 
ซิเดสทีด่ ี
5. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ใช้สูตรต ารับยาสมุนไพรในการ
รักษาเบาหวาน ของหมอ

เบาหวานทั้งหมด 50 ต ารับ 
2 สกัดสารจากสตูรต ารับยา
ทั้งหมดด้วยเอทานอล 
3. ทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด
สูตรต ารับยาสมุนไพรทีเ่ตรยีมได้
ทั้งหมด ผลการทดลองพบว่า 
ต ารับท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส ท่ีความเขม้ข้น 
2 mg/ml มากกว่า 70%, 80% 
และ 90% มีจ านวน 21, 14 และ 
10 ต ารับ ตามล าดับ 
ต ารับท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิ
เดสดีที่สุดคือ ต ารับท่ี 8 มีฤทธ์ิ
ยับยั้ง 98.82 ± 0.69% (IC50 
54.40 µg/ml) ในขณะที่สาร
มาตรฐาน, Acarbose มีฤทธ์ิ
ยับยั้งท่ี 87.55 ± 2.58% (IC50 
231.50 µg/ml) ดังนั้นจึงเลือก
ต ารับท่ี 8 ที่มีส่วนผสมเป็น
สมุนไพรเดีย่วคือ แก่นขี้เหล็ก มา

เภสัชศาสตร ์
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พื้นบ้าน 
6.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนายาจากสมุนไพรใน
อนาคต 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. ส ารวจต ารับยาสมุนไพร 
รักษาเบาหวานในประเทศไทย
จากต ารา หรือสัมภาษณ์จาก
หมอพื้นบ้าน 
2. เตรียมสารสกัดต ารับ 
ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน 
อย่างน้อย 20 ต ารับ โดยใช้ 
เอทานอลเป็นตัวท าละลาย 
3. น าสารสกดัที่เตรียมไดไ้ป
ทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส 
4. น าสารสกดัจากต ารับยา 
สมุนไพรที่มีฤทธ์ิต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสดี มา
ทดสอบในสัตว์ทดลอง 
5. ศึกษาองค์ประกอบทาง 

ศึกษาต่อในสัตว์ทดลอง เพื่อดูฤทธ์ิ
ในการควบคุมระดับน้ าตาลใน
กระแสเลือด ซึ่งพบว่าสารสกัดเอ
ทานอลของต ารับท่ี 8 มีฤทธ์ิดีใน
การควบคุมระดับน้ าตาลในกระแส
เลือด  
โดยเฉพาะขนาด 1000 mg/kg 
ให้ผลใกลเ้คียงกับยามาตรฐาน 
Acarbose ขนาด 50 mg/kg 
ดังนั้นจึงต้องศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลันในสตัว์ทดลองต่อไป 
ในปีถัดไปจะน าสารสกัดจากต ารับ
ที่ 8 มาศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลันในสตัว์ทดลอง และ
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสาร
สกัดของต ารับท่ี 8 เพือ่หาสาร
ออกฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์กลโูคซิเดส 
ต่อไป 
จากผลการด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ส าหรับปีที่ 3 ของ
โครงการนี ้
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เคมีของสมุนไพรหรือ ต ารับยา
สมุนไพรที่มีฤทธ์ิต้านเอนไซม์
แอลฟา กลูโคซเิดส และ/ หรือ 
ฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือดที่ด ี
6. ท าการแยกสารและศึกษา 
โครงสร้างของสารที่แยกได ้
7. น าสารบรสิุทธ์ิที่แยกได้ ไป
ทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสอีกครั้ง 

  3.การศึกษาพฤกษเคมี
และฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส 
ของพืชสกุล 
Solanum ภายใต ้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราช 
ด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

  278,750 278,750 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราช ด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ศึกษาฤทธ์ิต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสของพืชใน
สกุล Solanum 
3. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของพืชในสกุล Solanum ที่มี
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์แอลฟากลโูค

1. ส ารวจข้อมูล และซื้อตัวอย่าง
สมุนไพร ในสกุล Solanum 
2. น าตัวอย่างสมุนไพรทั้ง 10 
ชนิด มาแยกเป็นส่วนต่างๆ ได้ 32 
ตัวอย่าง น ามาเตรียมตัวอย่างสาร
สกัด โดยใช้ 
เอทานอลเป็นตัวท าละลาย  
3. น าสารสกดัเอทานอล ท้ัง 32 
ตัวอย่าง ไปทดสอบฤทธิ์ต้าน 
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 
ผลการทดลองพบว่า มี 12 
ตัวอย่างที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์

ผศ.ดร.สุกญัญา 
เดชอดิศัย / คณะ
เภสัชศาสตร ์
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ซิเดสทีด่ ี
4. ศึกษาฤทธ์ิต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสของสาร
บริสุทธ์ิที่แยกได ้
5.เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ใช้พืชสกุล Solanum ในการ
รักษาเบาหวานของหมอ
พื้นบ้าน 
6. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนายาจากสมุนไพรใน
อนาคต 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. เตรียมตัวอย่างสารสกดัของ
พืชในสกุล Solanum อย่าง
น้อย 10 ตัวอย่าง โดยใช้เอทา
นอลเป็น ตัวท าละลาย 
2. น าสารสกดัที่เตรียมไดไ้ป
ทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส 
3. เลือกตัวอย่างที่มีฤทธิ์ต้าน

แอลฟากลูโคซิเดสมากกว่า 70% 
ที่ความเข้มข้น 2 mg/ml ในขณะ
ที่สารมาตรฐาน, Acarbose มี
ฤทธิ์ยับยั้งที่ 71.68 ± 3.48% 
โดยตัวอย่างท่ีมีฤทธ์ิดีทีสุ่ดคือ 
มะอึก (Solanum 
stramonifolium) ซึ่งส่วนท่ีมีฤทธ์ิ
ดีที่สุดคือ ส่วนของผลและดอก 
โดยมีคา่การยับยั้งท่ี  
98.56 ± 1.04% และ 94.96 ± 
1.44% ตามล าดับ 
จากผลการทดสอบฤทธิ์เบื้องต้น
พบว่า ช่อดอกมะอึก มีฤทธ์ิต้าน
เอนไซม์กลูโคซเิดสดีที่สดุ และจาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่ายัง
ไม่มรีายงานฤทธิ์ทางชีวภาพ
และพฤกษเคมี ดังนั้นช่อดอก
มะอึกจึงเป็นตัวอย่างท่ีถูกคัดเลือก 
มาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี 
เพื่อหาองค์ประกอบทางเคม/ี สาร
ที่ออกฤทธิ์ในพืชดังกล่าวต่อไป 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ท่ีดี 
มาศึกษาองค์ประกอบทางเคม ี
4.น าสารบริสุทธ์ิที่แยกได้ ไป
ทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส และกลไก
การออกฤทธ์ิ 
5. ศึกษาการเสริมฤทธ์ิกัน 
(synergistic effect) ระหว่าง
สารในพืชหรือกับยา 
acarbose 
6. การศึกษา Molecular 
docking ของสารบริสุทธ์ิที่
แยกได้ และมีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ท่ีด ี
 
 
 

จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซน์ 

α-glucosidase ของส่วนสกัด
จากจากช่อดอกมะอึก (Solanum 
stamonifolium inflorescence) 
เมื่อน าสารสกดัช่อดอกมะอึกด้วย
ตัวท าละลายตา่งๆ มาทดสอบฤทธิ์

ยับยั้งเอนไซน์ α-glucosidase 
พบว่าสารสกัดช้ันเอทานอล 
(ethanol crude extract) 

สามารถยับยั้งเอนไซน์ α-
glucosidase ได้ดีที่สดุ โดยมีค่า 
The half maximal inhibitory 
concentration (IC50) เท่ากับ 
53.85 µg/ml ต่ ากว่ายามาตรฐาน
, Acarbose ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 
392.41 µg/ml 
การศึกษาองค์ประกอบทางเคม ี
สามารถแยกองค์ประกอบทางเคม ี
จากสารสกัดหยาบของ ช่อดอก
มะอึก (Solanum 
stramonifolium 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

inflorescence) ได้ 6 ชนิด และ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่แยกได้
แล้ว 4 ชนิด เหลืออีก 2 ชนิดที่อยู่
ระหว่างด าเนินการพิสจูน์
เอกลักษณ์ของสารที่แยกได ้
โดยในปีถัดไป จะพิสจูน์เอกลักษณ์
ของสารที่แยกได้จาก ช่อดอก
มะอึก ตลอดจนทดสอบฤทธิ์และ
กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซน์ 

α-glucosidase ของสารดังกล่าว
ต่อไป 
สารที่ออกฤทธิ์ในพืชดังกล่าวต่อไป 
จากผลการด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ส าหรับปีที่ 3 ของ
โครงการนี ้

  4.การศึกษาพฤกษเคมี
และฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ไทโรซเินสของพืชวงศ์ 
Moraceae ภายใต้ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

  278,750 

 

278,750 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

1. ส ารวจข้อมูล และซื้อตัวอย่าง
สมุนไพร ในวงศ์ Moraceae 
2. น าตัวอย่างสมุนไพรทั้ง 22 
ชนิด มาแยกเป็นส่วนต่างๆ ได้ 48 
ตัวอย่าง น ามาเตรียมตัวอย่างสาร
สกัด โดยใช้เอทานอลเป็นตัวท า

ผศ.ดร.สุกญัญา 
เดชอดิศัย / คณะ
เภสัชศาสตร ์
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ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
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(บาท) 
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ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์
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หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มาจากพระราช ด าริ
สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. ศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไท
โรซิเนสของพืชในวงศ์ 
Moraceae 
3. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของพืช ในวงศ์ Moraceae ที่
มีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไ์ทโรซิเน
สที่ด ี
4. ศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไท
โรซิเนสของสารบริสุทธ์ิที่แยก
ได ้
5. เพือ่เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ใช้พืชวงศ์ Moraceae การ
รักษาความผดิปกติของการ
สร้างเมด็ส ี
6. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนายาจากสมุนไพรใน
อนาคต 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. เตรียมตัวอย่างสารสกดัของ
พืชในวงศ์ Moraceae อย่าง
น้อย 10 ตัวอย่าง โดยใช้เอทา

ละลาย 
3. เมื่อน าสารสกัดสารสกัด 
เอทานอล ของแต่ละตัวอยา่งไป
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโร
ซิเนส และฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย 
ผลการทดสอบพบว่า มี 12 
ตัวอย่างที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไ์ทโร
ซิเนส มากกว่า 30% ท่ีความ
เข้มข้น 20 ug/ml โดยสมุนไพรที่
มีฤทธ์ิดี มีฤทธิ์ยับยั้งมากกว่า 
50% ได้แก่ Streblus ilicifolius  
(wood) และ Streblus 
taxoides (wood) โดยมีฤทธ์ิ
ยับยั้งเอนไซมไ์ทโรซิเนส 69.05 ± 
5.00 % และ 58.59 ± 1.90 % 
ตามล าดับ 
ในการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจลุชีพ 
ที่ความเข้มข้น 2 mg/disc พบว่า
มี ตย ที่มีผลยับยั้งเช้ือ S. aureus, 
S. epidermidis, P. acnes และ 
MRSA จ านวน 17, 10, 17 และ 
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นอลเป็นตัวท าละลาย 
2. น าสารสกดัที่เตรียมไดไ้ป
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไท
โรซิเนส 
3. เลือกตัวอย่างที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซมไ์ทโรซิเนสทีด่ี มา
ศึกษาองค์ประกอบทางเคม ี
4.  น าสารบรสิุทธ์ิที่แยกได้ ไป
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไท
โรซิเนส 

18 ตย ตามล าดับ 
 
จากผลการทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพตลอดจนการทบทวน
วรรณกรรม Streblus taxoides 
และ Artocarpus chama ถูก
เลือกมาท าการศึกษาต่อไป  
4. น าสมุนไพรทั้งสองชนิดมาสกัด 
ด้วยตัวท าละลายต่างๆ พบว่าตัว
ท าละลายที่สกดัสารได้มากที่สดุ 
ได้แก่ เมทานอล  
5.ผลการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดหยาบ ได้แก ่
5.1 ผลการศึกษาฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไ์ทโรซิเนสของสารสกัด
หยาบ A. chama และ S. 
taxoides พบว่าสารสกัดหยาบช้ัน
เอทิลอะซิเตท และเมทานอลของ
พืชทั้ง 2 ชนิด สามารถยับยั้ง
เอนไซมไ์ทโรซิเนสไดด้ ี
5.2 จากการศึกษาความเป็นพิษ
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต่อเซลล์ B16-F1 ของสารสกัด
หยาบ พบว่าสารสกัดหยาบทุกช้ัน
ให้ค่าความมีชีวิตรอดของเซลล์
มากกว่า 80% ท่ีความเข้มข้น 
100 µg/mL สารสกัดหยาบชั้น
เอทิลอะซิเตทของ A. chama 
และ S. taxoides พบว่าให้ค่า
ความมีชีวิตรอดของเซลล์มากกว่า 
80% ท่ีความเข้มข้น 5 และ 50 
µg/mL ตามล าดับ 
5.3 ผลการศึกษาฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไ์ทโรซิเนส และปริมาณเม
ลานินในเซลล์ที่ความเข้มข้น 100 
µg/mL ยกเว้นสารสกดัหยาบช้ัน
เอทิลอะซิเตทของ A. chama 
และ S. taxoides ที่ความเข้มข้น 
5 และ 50 µg/mL ตามล าดับ 
พบว่าสารสกัดหยาบทุกช้ัน
สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเินส
ในเซลล์ B16-F1 ได ้
นอกจากน้ีสารสกัดหยาบยัง
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สามารถลดปริมาณเมลานินใน
เซลล์ได ้
5.4 การศึกษาการยับยั้งการสรา้ง
เม็ดสีในปลามา้ลาย (Zebrafish) 
ผลพบว่าสารสกัดหยาบสามารถ
ยับยั้งการสร้างเมด็สี ยกเว้นสาร
สกัดหยาบช้ันปีโตรเลยีมอีเทอร์
ของ A. chama ที่กระตุ้นการ
สร้างเมด็สีในปลาม้าลาย 
ส่วนสารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซิ
เตทของ A. chama เป็นพิษต่อ
ปลาม้าลาย 
5.5 สารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซิ
เตทของ A. chama และ S. 
taxoides สามารถต้านเชื้อ
แบคทีเรีย S. aureus, S. 
epidermidis, C. acnes และ 
MRSA 
6. สามารถแยกองค์ประกอบทาง
เคมีจากสารสกัดหยาบของ A. 
chama และ S. taxoides 
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ทั้งหมด 8 และ 6 ชนิด ตามล าดับ 
สารที่แยกได้ทั้งหมด 14 ชนิด จาก
พืชทั้งสองต้น อยู่ระหว่างการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่แยกได ้
โดยจะรายงานโครงสร้างและฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารทั้งหมดในปี
ถัดไป 
จากผลการด าเนินงาน เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ส าหรับปีที่ 3 ของ
โครงการนี ้
 

  5.การตรึงเอนโดไฟติก
แบคทีเรียด้วยอัลจิเนต
และผลการส่งเสริม
ผลผลติข้าวหอมไชยา 

  250,000 250,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

1.  เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2.เพื่อคัดแยกแบคทีเรยีเอนโด
ไฟท์จากข้าวและทดสอบ
ความสามารถในการตรึง
ไนโตรเจน 
3.  เพื่อตรวจสอบผลของ

คัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟดจ์าก
ข้าวหอมปทุม ข้าวสังข์หยด และ
ข้าวหอมไชยา ท้ังหมด 43 ไอโซ
เลต น าแบคทีเรียทั้งหมดทดสอบ
การส่งเสริมการเติบโตของข้าว
หอมไชยาในกล่องเพาะ และ
ทดสอบการยบัยั้งราสาเหตุโรคใน
ข้าวด้วย dual culture จากการ
ทดสอบพบแบคทีเรยี 10 ไอโซเลต 
SoPT2 TPT01 SoNR6/1 SY12  

ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา  
กาญจนโสภา /
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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แบคทีเรียเอนโดไฟท์ต่อการ
ส่งเสริมการเติบโตของข้าว
หอมไชยาในระดับหลอด
ทดลอง 
4.  เพื่อตรึงแบคทีเรียเอนโด
ไฟติกจากข้าวหอมไชยา อ.ไช
ยา จังหวัดสรุาษฎร์ธานีและ
ทดสอบความสามารถมีชีวิต 
5.  เพื่อทดสอบผลของ
แบคทีเรียเอนโดไฟติกที่ถูกตรึง
ต่อการส่งเสรมิการเติบโตของ
ข้าวหอมไชยา 

SoPR3/1 SY10  CYFL6/1 
CYFL6/2 HKR และ HPT1 ให้ผล
การกระตุ้นการเติบโตและยับยั้งรา
สาเหตุก่อโรคข้าว ทดสอบการก่อ
โรคในคน พบว่า SY10 SY12 
CYFL6/1 และ CYFL6/2อาจอาจ
การก่อโรคในคน ส่วน SoPT2 
TPT01 SoNR6/1 SoPR3/1 HKR 
และ HPT1 ไม่พบการก่อโรค น า
แบคทีเรียดังกล่าวจัดจ าแนกด้วย 
16S DNA และลงปลูกในกระถาง
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

  6.วิธีการท าลายการ
พักตัวของเมล็ดหม้อ
ข้าว หม้อแกงลิงสาย
พันธุ์ไทเกอร์สรุาษฎร์ 
N. thorelii 
(suratensis) 

  250,000 214,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการท าลาย
การพักตัวของเมลด็
หม้อข้าวหม้อแกงลิง N. 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
(ตามเอกสารแนบ) 

ดร.สรุพล 

ฐิติธนากุล /คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

thorelii (suratensis) 
 

  รวม 6  โครงการ   2,015,000 1,979,400      
 



30 

 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยา 
ลัยสงขลา
นครินทร ์

1.โครงการ
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 50 
พรรษา สยามบรม
ราชกุมาร ี

  1,000,000 1,000,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ในพระราชด าริฯ ในแผนงาน

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

2. เพื่อบริการพื้นฐานความรู้ทาง

ธรรมชาติศึกษา และ

วิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ 

ก่อให้เกิดการผสมผสานความรู้

และโน้มน าไปสู่การฟื้นฟู และ

การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

3. เพื่อให้สาธารณชนได้รู้และ

เข้าใจกระบวนการศึกษาทาง

กิจกรรม 1 จัดท านิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยาแบบหมุนเวยีน และ
ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 
กิจกรรมนีมุ้่งเน้นการถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาผ่าน
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ โดย
จัดท านิทรรศการหมุนเวียน และ
ปรับปรุงนิทรรศการถาวร เพื่อสร้าง
ความสนใจแกผู่้เข้าชมที่อาจแวะ
เวียนมาหลายครั้ง ท าให้ผู้เข้าชม
ได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ โดยในปี 
2563 ได้มีการปรับเปลี่ยน
นิทรรศการหมุนเวียนและปรับปรงุ
นิทรรศการถาวรดังนี ้
1.นิทรรศการหมุนเวียน จดัแสดง
บริเวณช้ันลอย (ทางเชื่อมพิพิธภัณฑ์
ฯ ช้ัน 1 และชั้น 2) 

รศ.ดร.จุฑามาส 
ศตสุข                 
/พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วิทยาศาสตร์ มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อการศึกษาและค้นคว้าทาง

วิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิด

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ

สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อ

หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ในเชิง

สถานศึกษาแบบเบด็เสร็จ 

4. เพื่อเผยแพร่ความรู้นอก

ระบบการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้

ของเยาวชนและผูส้นใจด้วย

ตัวเองแบบไม่เคร่งเครียด อันจะ

น าไปสู่การปฏริูปการเรียนรู ้

5.เพื่อเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยง

ระหว่างนักวิชาการและ

สาธารณชนที่มีปัญหาหรือข้อ

1.1นิทรรศการหมุนเวียนเดิม ได้แก่ 
1)นิทรรศการ Becoming human 
เป็นนิทรรศการที่แสดงเรื่องราวการ
วิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคแรก
ที่มีการค้นพบ จนถึงปัจจุบัน มีการ
จ าลองหัวกะโหลกและโครงกระดกู
มนุษย์โบราณในยุคต่างๆ 
2) นิทรรศการ Plastic Ocean 
นิทรรศการนี้จัดท าขึ้นเพื่อสะท้อนถึง
ปัญหาขยะพลาสติกใต้ท้องทะเล โดย
จัดแสดงจ าลองขยะพลาสติกที่ถูกทิ้ง
ลงทะเล และมีบอร์ดความรู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะเวลาการย่อย
สลายขยะแต่ละชนิด ไมโครพลาสติก 
สถิติ 10 อันดับประเทศที่ปล่อยขยะ
พลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด และ 10 
อันดับขยะทะเลไทย เป็นต้น เพื่อ
สะท้อนให้เห็นผลกระทบของขยะ
พลาสติกต่อสัตว์น้ า และสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการได้
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สงสัยทางธรรมชาติวิทยา   

 

ตะหนักและตื่นตัวต่อปัญหาพลาสติก
ที่ส่งผลกระทบรวมต่อระบบนิเวศ
ทะเล และสุดท้ายย้อนกลับมาสู่
มนุษย์เอง โดยจัดแสดงนิทรรศการ
บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ และ
เตรียมพร้อมเปิดให้เข้าชมส าหรับ
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
และมีแผนปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 
2563 
3) นิทรรศการแสดงพันธกิจของ
พิพิธภัณฑ์ฯ จดัแสดงพันธกิจของ
พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Roll-up และ
เครือข่ายงานวิจัยของหน่วยวิจัย
ต่างๆ ที่ท างานร่วมกับพิพิธภัณฑ์ 
โดยจดัแสดงนิทรรศการบริเวณห้อง
โถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ ์
3) นิทรรศการแสดงพันธกิจของ
พิพิธภัณฑ์ฯ จดัแสดงพันธกิจของ
พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Roll-up และ
เครือข่ายงานวิจัยของหน่วยวิจัย
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต่างๆ ท่ีท างานร่วมกับพิพิธภัณฑ์ 
โดยจดัแสดงนิทรรศการบริเวณห้อง
โถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ ์
1.2 นิทรรศการหมุนเวียนใหม่ที่จดั
แสดงในปี 2563 
1) บริเวณ Kids Space จัดบริเวณ
ช้ันลอย เพื่อจัดให้ส าหรับเด็กในช่วง
อายุ 2 – 6 ขวบ และเพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรบังานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2563 เพื่อให้
เด็กๆมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ อีกทัง้ยังส่งเสรมิให้เด็ก
มีจินตนาการและความคดิ
สร้างสรรคต์ามช่วงวัยอาย ุ
2) นิทรรศการ Ocean warming  
จัดบริเวณห้องโถงช้ันลอย เป็น
นิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของปัญหาการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิน้ าทะเลทั้งในระดบัโลก
และในประเทศไทย โดยมี
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วัตถุประสงค์เพื่อสรา้งความ
ตระหนักเรื่องผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ระบบนิเวศชายฝั่งให้กับเด็ก 
เยาวชน และบุคคลทั่วไป 
นิทรรศการนีจ้ัดขึ้นด้วยความร่วมมือ
ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
ฯ และสถานีวิจัยสมุทรศาสตร์
ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
2.นิทรรศการถาวร ไดม้ีการ
ปรับเปลีย่นในนิทรรศการถาวร 
ได้แก ่
1) นิทรรศการระบบนเิวศ
ทะเลน้อย เป็นนิทรรศการที่แสดง
ระบบนิเวศทะเลน้อย หรือเขตหา้ม
ล่าสตัว์ปุาทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
ซึ่งเป็นระบบนิเวศเด่นท่ีมเีฉพาะ
ภาคใต้ และพรุควนขี้เสี้ยน ซึ่งตั้งอยู่
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลนอ้ย 
ซึ่งจัดเป็น “แรมซารไ์ซต์” แห่งแรก
ของประเทศไทย หรือพื้นที่ท่ีเป็น
ตัวแทนหายากหรือมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะ ซึ่งพบในเขตชีวภูมิศาสตรท์ี่
เหมาะสม มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศส าหรับการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่เกี่ยวข้อง
กับชนิดพันธ์ุ และชุมชนประชากร
ทางนิเวศของ นกน้ า จัดแสดง
บริเวณชั้น 3 ของอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 
2)    นิทรรศการต านานช้างแคระ
แห่งทะเลน้อย เป็นนิทรรศการ
เกี่ยวกับต านานของช้างแคระ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีภาคใต้ของไทยมี
หลักฐานปรากฏทั้งค าบอกเล่าและ
ซากฟันกรามช้างว่าประชากรช้าง
บริเวณทะเลน้อย จ.พัทลุงและ
สงขลา มีขนาดล าตัวที่เล็กกว่าช้าง
โดยทั่วไป หรือใหญ่กว่าควายขนาด



36 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
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ใหญ่เล็กน้อย โดยชาวบ้านเรียกว่า
ช้างแคระ อย่างไรก็ตามหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ในการระบุไม่แนชั่ด
ว่าช้างบริเวณทะเลน้อยนั้นแคระจริง
หรือไม่ แคระด้วยเหตุใดและสญู
พันธ์ไปจากพื้นท่ีทะเลน้อยได้
อย่างไร ยังคงเป็นปริศนาที่เต็มไป
ด้วยทฤษฎีและสมมติฐานมากมาย 
และยังคงรอการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์อยู ่
3) นิทรรศการเขาคอหงส์ เป็น
นิทรรศการที่จดัแสดงระบบนเิวศเขา
คอหงส์และสิ่งมีชีวิตที่พบในเขาคอ
หงส์ ซึ่งเป็นเป็นระบบนิเวศปุาแหล่ง
ผลิตออกซเิจนและแหล่งน้ าท่ีส าคญั
ของตัวเมืองหาดใหญ่ ได้มีการ
ปรับเปลีย่นแก้ไขโมเดลสัตว์จ าลอง
ในบางส่วน เพื่อให้นิทรรศการ
น่าสนใจมากขึ้น 
กิจกรรม 2 จัดกิจกรรมห้องเรียน
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พิเศษและกิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (สอนวิธีคิด, เพิ่มเตมิ
ความรู้) ให้แก่ผู้ที่สนใจ มีลักษณะ
เป็นฐานการเรียนรูย้่อยๆ นักเรียน
จะไดม้ีการหมุนเวียนไปเรียนรู้ใน
ฐานต่างๆ ซึ่งฐานกิจกรรมแตล่ะฐาน
ก็จะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงอายุ
ของนักเรียนท่ีต่างกัน ท าให้นักเรียน
มีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และ
พิพิธภัณฑ์ยังมีกิจกรรมตอบค าถาม 
Walk Rally (หาค าตอบจากเนื้อหา
ภายในพิพิธภัณฑ์ : เกดิความสงสยั
จากค าถาม และสนุกกับการค้นหา
ค าตอบ) นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่
จัดขึ้นบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชเขาคอหงส์ ภายใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซึ่ง
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กิจกรรมเหล่านีจ้ะด าเนินการโดย
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ความรู้เฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมโอกาสพิเศษ คือกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ พิพิธภัณฑฯ์จัด
กิจกรรม และเปดิให้เด็กๆและ
ผู้ปกครองได้เข้าชมพิพิธภณัฑ์ฯโดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เด็กๆได้เรียนรูเ้รื่องราวเกีย่วกับ
ธรรมชาติวิทยา ปลูกฝังเจตคติทีด่ี
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างแรงบันดาล
ใจ และให้ความสนุกสนาน ในแตล่ะ
ปีพิพิธภัณฑ์ฯจะจัดกจิกรรมที่
แตกต่างกันไป เช่น กิจกรรมเกม 
กิจกรรมศลิปะ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์  
รายละเอียดกจิกรรมที่จัดในปี 2563 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 
2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,384 
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คน สรุปกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
และกิจกรรมการเรยีนรู้มดีังนี้
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 
- กิจกรรมเดินปุาศึกษาธรรมชาตเิขา
คอหงส์ 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน
ช้ันม.1, 2 และ 4 โรงเรียนพัฒนา
วิทยา จ านวน 124 คน 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 นักเรียน
ช้ันป.2-3 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
จ านวน 199 คน 
- กิจกรรมฐานการเรยีนรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์
วันท่ี 9 มกราคม 2563 
นักเรียนช้ัน ป. 1 ร.ร.สุวรรณวงศ์ 
จ านวน 240 คน 
วันท่ี 10 มกราคม 2563 นักเรียน
ช้ัน ป. 1 ร.ร.สุวรรณวงศ์ จ านวน 
199 คน 
วันท่ี 24 มกราคม 2563 นักเรียน 
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ช้ันอนุบาล 2 - ป.6 ร.ร.โรงเรียนวดั
ทุ่งฆ้อโฆสิตาราม จ านวน 105 คน 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน
ช้ัน ป.3 ร.ร.เสนพงศ์ จ านวน 130 
คน 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน
ช้ัน ป.4 ร.ร.เสนพงศ์ จ านวน 140 
คน 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน
ช้ัน ป.5 ร.ร.เสนพงศ์ จ านวน 115 
คน 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน
ช้ัน ป.6 ร.ร.เสนพงศ์ จ านวน 105 
คน 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน
ช้ันอนุบาล 2,3 และ ป.1 โรงเรียน
พัฒนาวิทยา 
จ านวน 188 คน 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน
ช้ันป.2-3โรงเรยีนพัฒนาวิทยา 



41 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จ านวน 199 คน 
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครรุ่นที่ 17 
วันท่ี 16 – 17 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาจากคณะต่างๆ จ านวน 90 
คน 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 11 
มกราคม 2563 เด็ก นักเรียน และ
บุคคลทั่วไป จ านวน 1,839 คน 
กิจกรรม 3 จัดระบบการเกบ็รักษา
ตัวอย่างอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบ
สากล 
กิจกรรมนีมุ้่งเน้นเก็บรวบรวม
ตัวอย่างส าหรับอ้างอิงเพื่อการวิจัย
พิพิธภัณฑ์ฯมีเปูาหมายที่จะเป็น
ศูนย์กลางในการศึกษาอนุกรมวิธาน
ของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นกลุ่มสตัว์ โดย
ใช้ตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ฯเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้การ
จัดการตัวอยา่งอ้างอิงต้องเป็นไป
ตามหลักสากลและเข้าถึงได้ง่ายเพือ่
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ร่วมสนองพันธกิจของประเทศไทย
ต่ออนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเก็บ
รวบรวมตัวอยา่งในกลุ่มแพลงก์ตอน 
แมลง ค้างคาว หนู สัตว์เลี้ยงลูกดว้ย
นมขนาดเล็ก และปู เป็นต้น ในปี 
2563 
มีจ านวนตัวอย่างอ้างอิงเพิ่มขึ้นใน
คลังตัวอย่างของพิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารี ดังนี ้
แพลงก์ตอน จ านวน 20 ตัวอย่าง
จ านวน 10 ชนิด 
มอลลสั จ านวน ~1,000 ตัวอย่าง
จ านวนชนิดอยู่ระหว่างจดัจ าแนก 
ปลาหมึก จ านวน 1,184 ตัวอย่าง 
จ านวน 41 ชนิด 
ปู จ านวน ~500 ตัวอย่าง จ านวน 
~100 ชนิด 
สัตว์ขาข้อ จ านวน 496 ตัวอย่าง
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จ านวน 106 ชนิด 
ผีเสื้อ จ านวน 70 ตัวอย่าง จ านวน 
60 ชนิด 
แมลงหางดีด จ านวน 20 ตัวอย่าง 
จ านวน 7 ชนิด 
แมลงวันขายาว จ านวน 265 
ตัวอย่าง จ านวน 23 ชนิด 
แมลงวันเหาค้างคาว จ านวน 134 
ตัวอย่าง จ านวน 13 ชนิด 
เห็บ ไร แมงมมุ จ านวน 7 ตัวอย่าง 
จ านวน 3 ชนิด 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 68 
ตัวอย่าง จ านวน 26 ชนิด 
ค้างคาว จ านวน 60 ตัวอย่าง 
จ านวน 23 ชนิด 
สัตว์ฟันแทะ จ านวน 6 ตัวอย่าง 
จ านวน 2 ชนิด 
อื่นๆ จ านวน 2 ตัวอย่าง จ านวน 1 
ชนิด 
  รวม จ านวน ~2,000 ตัวอย่าง 
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จ านวน ~300 ชนิด 
 

  รวม 1  โครงการ   1,000,000 1,000,000      
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 
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1 มหาวิทยา
ลัยสงขลา
นครินทร ์

1.หน่วยด าเนินงาน
ภายใต้โครงการ 
อพ.สธ.-มอ. วิทยาเขต
สุราษฎร์ธาน ี

  469,000 469,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เป็นหน่วยบริการวิชาการ
และจัดอบรมให้ความรู้เชิง
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
ภายใต้โครงการที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 

1. ร่วมประชุมความร่วมมือกับศูนย์
พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางความ
ร่วมมือในการจดัท าธนาคารความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biobank) 
ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 เวลา 
9.30-12.00 น 
2. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
ระดับชาติ องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ

อ.ดวงแขฑิตา 
กาญจนโสภา / 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยของโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 

บรมราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 
41 ระหว่างวันท่ี 17-21 กุมภาพันธ ์
2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสรุาษฎร์ธานี อ. พนม จ. 
สุราษฎร์ธานี  
3. จัดท าค่ายอบรมเพื่อสรา้ง
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรแก่
เยาวชน โดยเน้นโรงเรียนท่ีอยู่
ภายใต้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัด
อบรมทั้งหมด 2 ครั้ง “โครงการ
ฝึกอบรมการงอกของละอองเกสร
หม้อข้าวหม้อแกงลิง การขยายพันธุ์
และการใช้ประโยชน์จากพืชปุา การ
วาดภาพและการถ่ายภาพทาง
วิทยาศาสตร์”  มโีรงเรียนเข้าร่วม
มากกว่า 2 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด จ านวน 80 คน  
4. ดูแลห้องปฏิบัติการลายพิมพ์ดี
เอ็นเอพืช อพ.สธ. ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เขตสรุาษฎร์ธานี ให้อยู่ในความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพเพือ่
สนับสนุนกิจกรรมอนรุักษ์พันธุกรรม
พืช และงานวิจัยที่อยู่ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
โครงการวิจัย 5 โครงการ และ 
วิทยานิพนธ์และโครงงานนักศึกษา 
6 เรื่อง 

  2.โครงการฝึกอบรม
และการประชุมเชิง
ปฏิบัติ การเพื่อ
เสรมิสร้างเครือข่าย
และความเป็นเลิศด้าน
อนุกรม วิธานและการ
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

  210,000 127,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ (training) 
เทคนิคการศึกษา หลักการ
ทางอนุกรมวิธาน การส ารวจ
ภาคสนาม การจ าแนกชนิด 
รวมไปถึงการจัดเก็บและ
เตรียมตัวอย่าง การจดัการ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-
119) ที่รัฐบาลมีมาตรการให้เว้น
ระยะห่างทางสังคม ทางผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงได้ปรบัเปลีย่นแนว
ทางการด าเนินงานจากการจัด
ฝึกอบรม เป็นการด าเนินกิจกรรม
ดังนี้  
1. “การรวบรวมและจดัท า
ฐานข้อมูลออนไลน์ (website) 
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ใน
พืน้ท่ีปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขาคอ

ดร.พิพัฒน์ 

สร้อยสุข / 
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตัวอย่างอ้างอิงของสัตว์ในกลุ่ม
ต่าง ๆ ให้กับ ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา เจ้าหนา้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผูส้นใจจากหน่วยงานต่าง 
ๆ  
3. เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) หรือการประชุม
วิชาการ (conference) ด้าน
อนุกรมวิธานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
นักวิจัยระหว่างสถาบัน และ
หน่วยงานต่าง ๆ 

หงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”์ 
2. “การประชุมหารือและวางแผน
ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง” 
3. “จัดท าสื่อเผยแพร่การฝึกอบรม
การส ารวจ การเตรียมและเก็บรักษา
ตัวอย่างทรัพยากรท้องถิ่น” 

  3.โครงการฝึกอบรม
ตามกิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  80,000  80,000  งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้
มีการอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ผู้สนใจ ให้มีความรู้

- ได้ด าเนินการจัดอบรมภายในพื้นที่
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขาคอหงส์ 
จ านวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมคือ 
นักเรียนช้ันม.1 และอาจารย์ จาก
โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง อ.หัว

นายเรืองฤทธิ์  
พรหมด า /
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมาร ี
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พื้นฐานทางด้านพฤกษศาสตร์
และการอนรุักษ ์
3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทีไ่ด้จาก
การศึกษาพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืชเขาคอหงส ์
4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการ
เป็นศูนย์กลาง และเป็น
ต้นแบบในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์

ไทร จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 70 
คน และเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2563 ผู้เข้าร่วมคือ นักเรียนช้ันป. 1-
4 และ ม.1, 2 และ 4 โรงเรยีน
พัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา 
- ได้จัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้
จากพ้ืนท่ีปกปักฯ เผยแพร่ใน
รูปแบบของแผ่นปูายสื่อความหมาย
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ สือ่ 
infographic และคลิปวดีีโอ ผ่าน 
website และ facebook page 
ของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แกเ่รื่อง คนพึ่ง
ปุา ปุาพึ่งคน, สัตว์สะเทินน้ าสะเทนิ
บก ในเขาคอหงส์ และ เขาคอหงส์ 
สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ ่
- ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีเบื้องตน้
ส าหรับการจัดกจิกรรม เบื้องต้นคาด
ว่าจะจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น บริเวณเขาคอหงส์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ
พื้นที่ต่อเนื่อง ภายในช่วงต้นเดือน
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ธันวาคม 2563 
  4.โครงการฝึกอบรม

เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตใน
ภาคใต ้

  150,000 150,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2 เพื่อฝึกอบรมนักเรียน ครู 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกของ
โครงการ อพ.สธ. และผู้สนใจ
อื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต 
รวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์  
3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนผู้สนใจที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบการศึกษาได้มีโอกาส
ศึ กษา หาคว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ  
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขา
ต่างๆตามความถนัดและสนใจ 

1.การจัดท าสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยา
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่มีการแพร่ระบาดหนักในช่วง
เดือนมีนาคม – กรกฎาคม จึงท าให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายตามที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งจะจัดในประมาณเดอืน 
มีนาคม – เมษายน ของทุกปี ทาง
ผู้จัดท าโครงการจึงได้มีการจัดท าสือ่
ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดา้น
ธรรมชาติวิทยา ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ Facebook 
page 
(https://www.facebook.com/p
sunhm/) และ website 
(https://www.nhm.psu.ac.th/) 
ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
ฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษา บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ

นางสาวอวัศยา 
พิมสาย /     
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมาร ี

-กิจกรรม
โครงการ
ฝึกอบรม
เพื่อการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตใน
ภาคใต้ 
(งบประมาณ
ปี 2563) 
เดิมได้
ก าหนดไว้
คร่าวๆ ว่า
จะจัดขึ้น
ในช่วงเดือน 
มีนาคม - 
เมษายน แต่
เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคระบาด
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4 เพื่อขยายการด าเนินงาน
และเสริมสร้ างการ เรี ยนรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า กร ธ ร ร มช าติ ไ ป สู่
สาธารณชน 
5 เพื่อร่วมส่งเสริมนโยบาย
ปฏิรูปการเรียนรู้  การขยาย
โอกาสการเรียนรู้ และการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
6 เพื่ อสร้ า ง เครื อข่ ายการ
อนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตใน
ภาคใต้ 
7 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่
เป็นที่พ่ึงของชุมชนในภาคใต้ 

เรื่องราวธรรมชาติวิทยา ซึ่งความรู้
ทางด้านธรรมชาตเิหล่านี้ยังจะ
สามารถน าไปปรับใช้ในการท า  
“ค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัด
ตรัง” ได้อีกด้วย  
2 . มี ก า ร เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ
ด าเนินงานจัดอบรม ในวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2563 ณ เขตห้ามล่า
สัตว์ปุาหมู่ เกาะลิบง จังหวัดตรัง  
โดยมีกลุ่มเปูาหมายของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรม ได้แก่  นักศึกษา 
อาสาสมัครประจ าพิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารี  และศูนย์แม่ข่าย
ปร ะ ส า น ง า น  อพ . ส ธ . ภ า ค ใ ต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งการ
ด าเนินงานจะมีการอบรมเทคนิค
วิธีการส ารวจภาคสนาม การศึกษา 
การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่างๆ ที่
พบเจอในแต่ละระบบนิเวศชายฝั่ง 

โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
ที่มีการแพร่
ระบาดหนัก
ในช่วงเดือน
มีนาคม - 
กรกฎาคม 
จึงส่งผลให้
การจัด
กิจกรรม
อบรมล่าช้า
กว่าที่ได้
ก าหนดไว้ 
จาก
สถานการณ์
ดังกล่าวนี้
ทางผู้ท า
โครงการได้
มีการ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ได้แก่ระบบนิเวศหญ้าทะเล หาด
ทราย หาดเลน หาดหิน และปุาชาย
เลน โดยให้การอบรมทั้งในภาค
บรรยายและภาคสนามโดยบุคลากร
ที่ เ ช่ียวชาญ เน้นให้ผู้ เข้ารับการ
อบรม ได้ ทร าบถึ งบทบาทและ
ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตที่เกื้อกูลกัน
ในระบบนิเวศ ทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุ รั กษ์ ค ว ามหลากหลายทา ง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
 

แก้ปัญหา 
โดยการ
จัดท าสื่อ
ออนไลน์เพื่อ
เผยแพร่
ความรู้
ทางด้าน
ธรรมชาติ
วิทยา ผ่าน
ทางช่องทาง
ออนไลน์คือ 
Facebook 
page 
(https://w
ww.facebo
ok.com/ps
unhm/) 
และ 
website 
(https://w
ww.nhm.p
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

su.ac.th/) 
ของ
พิพิธภัณฑส
ถาน
ธรรมชาติ
วิทยาฯ เพื่อ
เป็นการให้
ความรู้แก่
นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคคลทั่วไป
ที่สนใจ
เรื่องราว
ธรรมชาติ
วิทยา  

  5.ฝึกอบรมเทคนิคการ
ทดสอบความมีชีวิต
และความงอกของ
ละอองเกสรตันหม้อ
ข้าว หม้อแกงลิง 

  95,400 95,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 

จัดงานนิทรรศการ 
ร่วมแสดงงานนิทรรศการผลงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกรรมพชื
ในพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ของ ม.อ.  
สุราษฎร์ธานี ในงาน "ประชุม
วิชาการระดับชาติ องค์การ

ดร.สรุพล ฐิติธนา
กุล /คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

(training) เกี่ยวกับการการ
ทดสอบความมีชีวิตและความ
งอกของละอองเกสรต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ให้แก่  
ประชาชนท่ัวไป ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ
จากหน่วยงานต่างๆ  
 

เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งท่ี 41” ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสรุาษฎร์ธานีที่    อ.พนม 
16-19 ก.พ. 2563 ในนิทรรศการนี้
ได้จัดรวมผลงานวิจัยเรื่อง
หม้อข้าวหม้อแกงลิงของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี รวมถึงเรื่อง 
เทคนิคการทดสอบความมีชีวิตและ
ความงอกของละอองเกสร
หม้อข้าวหม้อแกงลิงเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ให้บคุคลทั่วไปได้เข้ามา
เรียนรู้และตะหนักถึงความส าคญั
ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง 

  6.ฝึกอบรมเทคนิคการ
เพาะและขยายพันธ์ุ
ต้นหม้อข้าวหม้อแกง 
ลิง 

  107,300 107,300 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเทคนิคการทดสอบ
ความมีชีวิตและความงอกของ
ละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ดร.สรายุทธ 

อ่อนสนิท / คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 
(training) เกี่ยวกับการเพาะ
และขยายพันธุต์้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิงให้แก่      
นักเรียนในกลุม่สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน    

ด าเนินการจัด 3 ครั้ง  

การฝึกอบรมครั้งที่หน่ึงเป็นการจัด
ฝึกอบรมครูผูส้อนในระดับ
มัธยมศึกษา 2 ท่าน และมีนักศึกษา
สนใจเข้าร่วม 53 คน วันท่ี  8-9 
สิงหาคม 2563 จากโรงเรียนสุ
ราษฎร์พิทยา 

การฝึกอบรมครั้งที่สอง วันท่ี  20-
21 สิงหาคมคม 2563 เป็นการ
ฝึกอบรมนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา มีครูและนักเรยีนเข้า
ร่วมทั้งหมด 28 คน โดยเดินทางไป
จัดการฝึกอบรมที่โรงเรยีนบ้านนา
วิทยาคม  

การฝึกอบรมครั้งที่สามเป็นการจัด
ฝึกอบรมอาจารย์ และนักศึกษาเขา้
ร่วม 46 คน วันท่ี  29-30 สิงหาคม 
2563 จากมหาวิทยาลัยราชภฏัสุ
ราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์

อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ธาน ี

การฝึกอบรมประกอบด้วย 
การศึกษาลักษณะทั่วไปและ
ความส าคญัของหม้อข้าวหม้อแกง 
ลิง การเก็บละอองเกสรตาม
ธรรมชาติและการเก็บรักษาละออง
เกสร และการฝึกเทคนิคการ
ทดสอบความมีชีวิตและความงอก
ของละอองเกสร
หม้อข้าวหม้อแกงลิง และละออง
เกสรพืชอื่นๆ 

  7.การขยายพันธ์ุและ
การใช้ประโยชน์จาก
พืชปุา 

  140,500 104,600 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 
(training) เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืชปุาท่ี
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

ในการฝึกอบรมครั้งท่ีหนึ่งมีคณุคร ู2 
คน  และนักเรยีนทั้งหมด 58 คน 
เข้าร่วมฝึกอบรม   จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ พบว่า ผูเ้ข้าร่วมมีความพึง
พอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมใน
ระดับดีมากคือ 4.66±0.22 
ครั้งท่ีสอง จัดฝึกอบรมนอกสถานที่ 
ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

อ.มานพ ธรสินธุ์ /
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ให้แก่  ประชาชนท่ัวไป ครู 
อาจารย์ นักเรยีน นักศึกษา 
หรือผูส้นใจจากหน่วยงานต่าง 
ๆ 

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จ านวน 
27 คน และคุณครูจ านวน 4 คน ผล
ที่ได้พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้ง
ที่หน่ึง มีความพึงพอในกิจกรรมใน
ภาพรวมในระดับดมีาก คือ 
4.65±0.25 

  8.ฝึกอบรมการวาด
ภาพทางวิทยาศาสตร ์

  116,900 95,240 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 
(training) เกี่ยวกับการวาด
ภาพทางวิทยาศาสตร์ให้แก่  
ประชาชนท่ัวไป ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ
จากหน่วยงานต่างๆ 

การฝึกอบรมครั้งที่หน่ึงมีนักเรียน
จ านวน 58 คน และคุณครูจ านวน 2 
คน จากโรงเรยีนสรุาษฎร์พิทยาเขา้
ร่วมฝึกอบรม ผลที่ได้พบว่า 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งท่ีหนึ่ง มี
ความพึงพอใจกิจกรรมในภาพรวม
ในระดับดมีาก คือ 4.65±0.50 
ครั้งท่ีสอง จัดฝึกอบรมนอกสถานที่ 
ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จ านวน 
27 คน และคุณครูจ านวน 4 คน มี
การให้รางวัลแก่นักเรียนท่ีเพื่อนๆลง
ความเห็นว่าวาดไดด้ีที่สดุ 3 รางวัล 
ผลที่ได้พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน
ครั้งท่ีหนึ่ง มีความพึงพอใจกิจกรรม

ผศ.ดร.วิกันดา 
รัตนพันธ์ /คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในภาพรวมในระดับดมีาก คือ 
4.72±0.25 

  9.โครงการอบรมการ
อนุรักษ์และเพาะเลี้ยง
เพื่อขยายพันธ์ุไก่ปุา 

  106,900 106,900 งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 
(training) เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุ์ไก่ปุา และการ
เพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ไก่ปุา
ให้แก ่ ประชาชนท่ัวไป ครู 
อาจารย์ นักเรยีน นักศึกษา 
หรือผูส้นใจจากหน่วยงาน
ต่างๆ  

โครงการอบรมการอนุรักษ์และ
เพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ไก่ปุา 
ประจ าปี 2563 มีการด าเนินการจดั
อบรม 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ท าการจัด
อบรมวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 และ
ครั้งท่ี 2 ท าการจัดอบรมวันท่ี 23 
สิงหาคม 2563  ที่
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี (ดังตารางการ
อบรมข้างต้น) 
การฝึกอบรมครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการ
อบรม ท้ังสิ้น 23 คน ผู้เข้าอบรม
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปท่ีสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และเพาะเลีย้งเพื่อขยายพันธุ์ไก่ปุา 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ให้ผู้เข้าร่วม
ประเมินกจิกรรมด้วยการท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยคะแนน
ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ และ

ดร.อุมาพร แพทย์
ศาสตร์ /คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม 

 



58 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ
ระดับ 5 และน้อยที่สุดคือระดบั 1 
จากผู้ประเมินจ านวนทั้งหมด 23 
คน พบว่า ผู้ประเมิน มีความพึง
พอใจกิจกรรมในภาพรวมทางด้าน
เนื้อหา เท่ากับ 4.32±0.53 และการ
น าเสนอเท่ากับ 4.30±0.55 และ
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน 
และ หลัง การอบรม เท่ากับ 
3.22±1.00 และ 4.39±0.50  
ตามล าดับ 

  10.ฝึกอบรมเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หม้อข้าวหม้อแกงลิง 

  118,300 

 

59,150 งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2.เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 
(training) เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงให้แก่ 
ประชาชนท่ัวไป ครู อาจารย์ 

         การฝึกอบรมเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงด าเนินการจัด
จ านวน 2 รุ่น เป็นการจัดฝึกอบรม
อาจารย์ นักศึกษา และผูส้นใจ ใน
วันท่ี 29 และ 30 สิงหาคม 2563 
รุ่นที่ 1 มีอาจารย์เข้าร่วม 1 ท่าน 
และนักศึกษา 27 ท่าน รุ่นที่ 2  มี
อาจารย์เข้าร่วม 1 ท่าน และ
นักศึกษา 23 ท่าน จากมหาวิทยาลัย

ดร. เยาวพรรณ 
สนธิกุล  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 



59 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ
จากหน่วยงานต่างๆ 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี  
          การฝึกอบรมประกอบด้วย
เรียนรู้ ที่มา ความส าคัญ และการ
ขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วย
เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ี
เหมาะสมในการเจรญิเติบโต การ
เลือกช้ินส่วนพืช และการใช้สารเคมี
ในการฟอกฆ่าเช้ือช้ินสวนพืชก่อน
น ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเทคนิค
การย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หม้อข้าวหม้อแกงลิง โดยเมื่อเสร็จ
สิ้นกิจกรรม ได้ให้ผู้เข้าร่วมประเมนิ
กิจกรรมด้วยการท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยคะแนนระดับ
ความพึงพอใจมี 5 ระดับ และระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือระดับ 5 
น้อยที่สุดคือระดับ 1  ผลทีไ่ด้พบวา่
การฝึกอบรมรุ่นท่ี 1  ผู้ประเมิน มี



60 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ความพึงพอใจกิจกรรมในภาพรวม
ทางด้านเนื้อหาและการน าเสนอ ใน
ระดับ 4.62 ± 0.49 และ 4.37 ± 
0.53 ทางด้านความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ ก่อน และหลังการอบรม ใน
ระดับ 4.44±0.51 และ 4.83±0.38  
ในการฝึกอบรมรุ่นที่สอง ซึ่งผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจกิจกรรมใน
ภาพรวมทางด้านเนื้อหาและการ
น าเสนอในระดับ 4.63 ± 0.48 และ 
4.58 ± 0.50  ตามล าดับ และความ
พึงพอใจกิจกรรมทางด้านความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน และ หลัง
การอบรม ในระดับ 3.81±0.91 
4.62±0.50 โดยผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กิจกรรมมี
ความหลากหลาย น่าสนใจ และ
ได้รับความรู้ใหม่ๆ จึงอยากให้มีการ
จัดฝึกอบรมอีกในครั้งต่อไป 

  รวม  10  โครงการ   1,594,300 1,394,590      
 


