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แบบเสนอโครงการแผนบูรณาการ 
ประกอบการของบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

ประจ าปี 2565 - 2569 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การสงเสริมการอนุรักษ์ท่ียั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรทองถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก        
  

      (ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities   
 
โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานยอย             หัวหนาโครงการ        งบประมาณ 

1. ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องตน
ของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ าจืดในเกาะพระทอง 

นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 332,000 

2. ความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยา
เบื้องตนของทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลของเกาะพระ
ทอง 

ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร 334,000 

3. การศึกษานิเวศวิทยาและสรางสื่อเรียนรูเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ปุาหายากใกลสูญพันธุ์ในเกาะพระทอง 

ดร.พิพัฒน์ สรอยสุข 333,000 

หมายเหตุ : ใหแนบขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนดวย 
 
ส่วน ก : ลักษณะแผนบูรณาการ 

  แผนบูรณาการใหม่ 

  แผนบูรณาการต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีท่ี..................(รายงานผลการด าเนินงานในข้อที่ 11)      
 ระยะเวลา ....... ปี………เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ……… - ปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  
1. หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110       
หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 
นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ

วิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 

074-2888067-8 rueangrit.p@psu.ac.th 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.
สงขลา 90110 

 
 
 
2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับที่ บริษัท/ชุมชน แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุนในรูปแบบ

ตัวเงิน (in-cash) 
การร่วมลงทุนใน

รูปแบบอ่ืน (in-kind) 
1. ชมชนตาง ๆ บน

เกาะพระทอง 
รวมด าเนินการเก็บ
ตัวอยางและขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุม
ตาง ๆ ภายในพ้ืนที่เกาะ
พระทอง และมีสวนรวม
ในการแสนอแผนแมบท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ และ
การวางแผนพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) ของเกาะ
พระทองอยางยั่งยืน 

- - 

2. องค์การบริหาร
สวนต าบลเกาะ
พระทอง 

รวมด าเนินการเก็บ
ตัวอยางและขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุม
ตาง ๆ ภายในพ้ืนที่เกาะ
พระทอง และมีสวนรวม
ในการแสนอแผนแมบท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ และ
การวางแผนพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) ของเกาะ
พระทองอยางยั่งยืน 

- - 

3. เขตหามลาสัตว์ปุา รวมด าเนินการเก็บ - - 
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เกาะระ-เกาะพระ
ทอง 

ตัวอยางและขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุม
ตาง ๆ ภายในพ้ืนที่เกาะ
พระทอง และมีสวนรวม
ในการแสนอแผนแมบท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ และ
การวางแผนพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) ของเกาะ
พระทองอยางยั่งยืน 

3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) การอนุรักษ์ท่ียั่งยืน ระบบนิเวศ เกาะพระทอง ทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมชุมชนเชิงรุก  

ค าส าคัญ (EN) sustainable conservation, ecosystem, Phra Thong Island, community 
bioresources, community approach activities 

 
4. เป้าหมาย 

องค์ความรูทางดานความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง 
ๆ ตัวอยางของทรัพยากรชีวภาพ และขอมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล ที่ไดมาจากการวิจัยโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทอง ซึ่งน าไปสูการรวมกันก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อยางยั่งยืน สื่อ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ ที่จัดท าขึ้นจะชวยเผยแพรองค์ความรูอันน ามาสูการ
อนุรักษท์รัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนตอไป  

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สนับสนุนการศึกษาความหลากหลายของของทรัพยากรทองถิ่นในระบบนิเวศที่หลากหลายในภาคใต ทั้งระบบ
นิเวศปุาตั้งแตยอดเขา ถึงนิเวศถ้ าหินปูน ไปจนถึงระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งที่ผานมาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลความ
หลากหลายและพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเป็นฐานขอมูลส าคัญของทรัพยากรสัตว์ในระบบนิเวศตาง ๆ ของภาคใตของไทย 
อยางไรก็ตาม พ้ืนที่หรือระบบนิเวศที่มีความส าคัญและคอนขางเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลง แตมีขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพคอนขางนอย คือระบบนิเวศบนเกาะ เนื่องจากความจ ากัดของทรัพยากรและขนาดพ้ืนที่ การ
พัฒนาหรือบริหารจัดการพ้ืนที่โดยมนุษย์โดยขาดซึ่งความรูในขอมูลพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาของตัวพ้ืนที่ อาจท าให
สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมในพื้นที่ไดรับผลกระทบในทางใดทางหนึ่งหรือถึงขั้นสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่ก็เป็นได  
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เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญในทะเลอันดามัน ตั้งอยูใกลชายฝั่งจังหวัดพังงา เคยไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งท าใหระบบนิเวศบนเกาะบางสวนเปลี่ยนแปลงไป แตก็
ยังคงมีความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่รองรับทรัพยากรสัตว์ปุาที่ส าคัญ ๆ หลายชนิด โดย มีลักษณะ
ถิ่นที่อยูอาศัย (habitats) บนบกและน้ าจืดตามธรรมชาติถึง 6 แบบ ไดแก ปุาพรุ ปุาเสม็ด ทุงหญา ปุาชายหาด ปุาดิบ
ชื้น และบึง มีทรัพยากรสัตว์ปุาขนาดใหญที่ส าคัญตอการอนุรักษ์ (charismatic species) เชน กวางปุา หมูปุา คาง
แวนถิ่นใต ลิงแสม อีเห็นธรรมดา นกตะกรุม นกเงือกกรามชาง นกเปลาแดง ตะกวด เหี้ย งูเหลือม เป็นตน และ
ถิ่นอาศัยในชายฝั่งทะเลอีกถึง 6 แบบ ไดแก หาดทราย หาดหิน หาดเลน ปุาชายเลน แนวหญาทะเล และแนว
ปะการัง มีทรัพยากรสัตว์ปุาขนาดใหญที่ส าคัญตอการอนุรักษ์เชน พะยูน เตาหญา และเตามะเฟือง  

แตเดิมขอมูลสถานภาพและความหนาแนนของประชากรสัตว์ปุาบนเกาะ รวมไปถึงความชุกชุมและการ
กระจายที่สัมพันธ์กับลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยบนเกาะ โดยเฉพาะการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการฟ้ืนฟูของ
ประชากรสัตว์ปุาในระยะยาวหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ยังเป็นสวนที่ขาดแคลนและยังไมมีการศึกษาอยางเป็น
ระบบ ซึ่งท าใหขาดขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเสมือนระบบเตือนภัยใหทราบความเป็นไปของระบบนิเวศบน
เกาะ แตตอมาคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และ คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ ไดมีการด าเนินการศึกษาวิจัยภายใตโครงการ สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.
พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ รวมกับหนวยงานและองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระทอง ในระหวางปี 2560-2562 เนนศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ทั้งกลุมสัตว์มีกระดูก
สันหลัง และ สัตว์ไมมีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศหลัก ๆ ของเกาะพระทอง ไดแก สัตว์เลี้ยงลูกดวยนม นก สัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ปู แมลงวันขายาว แมลงหางดีด และแพลงก์ตอนสัตว์  ซึ่งพบเป็นแมลงวันขา
ยาวชนิดใหมของโลก 1 ชนิด และรายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทยในปู 2 ชนิด ไดย้ าเตือนวาเรายังรูเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนเกาะนอยมาก ทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ และถิ่นอาศัยบนเกาะพระทองบางแบบยังคง
ขาดแคลนขอมูล หรือมีขอมูลบางสวน แตยังขาดการติดตามปรับปรุงขอมูลมาเป็นระยะเวลานาน ขณะที่ทรัพยากร
สัตว์ปุาหลายชนิดบนเกาะพระทองมีภาพรวมระดับโลกจัดเป็นสัตว์หายากและมีสถานะเสี่ยงตอการสูญพันธุ์ยังมีขอมูล
บางสวนที่จ าเป็นตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือการสงเสริมการอนุรักษ์ใหประสบความส าเร็จที่สุดเทาท่ีจะท าได 

ดวยเหตุผลขางตน จึงเป็นที่มาของการจัดท าแผนบูรณาการชุดนี้ เพื่อที่จะศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพในเกาะ
พระทองที่ยังขาดแคลนขอมูล และนิเวศวิทยาของทรัพยากรสัตว์ปุาหายากใกลสูญพันธุ์ในเกาะพระทอง แลวรวบรวม
ขอมูลองค์ความรูที่มีทั้งหมดไปสรางสื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทอง โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะชวยใหแผนบูรณาการชุดนี้ไดตอบโจทย์
ในการปฏิบัติของชุมชนไดจริง และเป็นแบบอยางใหกับชุมชนพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป  
 
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อด าเนินการรวมกับชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทองในการศึกษา 
ความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ ในเกาะพระทอง  
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3. เพ่ือรวบรวมตัวอยางทรัพยากรชีวภาพบางกลุมภายในพื้นที่เกาะพระทองส าหรับเป็นตัวอยางในการศึกษา 
4. เพ่ือจัดท าขอมูลทรัพยากรชีวภาพเป็นขอมูลระบบดิจิตอลใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทอง

ไดจัดเก็บ และน าเขาสูศูนย์ขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ตอไป 
5. เพ่ือรวมมือกับชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทอง ก าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อยางยั่งยืน 
6. เพื่อสรางสื่อเรียนรูเพื่อสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสัตว์ปุาหายากใกล

สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง 
 
7. ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาแผนบูรณาการ 5  ปี - เดือน          
  วันที่เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2569 

ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
โครงการแผนบูรณาการ การสงเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการงานวิจัย

ทรัพยากรทองถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก มีความสอดคลองกับแนวทางและแผนการดาเนินงานตามแผนแมบท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก โดยการศึกษาความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพ
กลุมตาง ๆ ในเกาะพระทอง สอดคลองกับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอมูลทรัพยากร และทั้งการศึกษาความหลากหลาย การกระจาย 
ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ และการศึกษานิเวศวิทยาและสรางสื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ปุาหายากใกลสูญพันธุ์ในเกาะพระทอง สอดคลองกับกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใชประโยชน์
ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดของโครงการแผนบูรณาการ 
 

 การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 
ติดตามประเมินผลความกาวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรแลวทุก 6 เดือน ใหเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไวของแผนบูรณาการ โดยจะแจงเตือนผูรับผิดชอบโครงการยอยใหสงผลการด าเนินงานโครงการตามก าหนดเวลา 
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

 ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
25
66 

ปี 
25
67 

ปี 
25
68 

ปี 
25
69 

รว
ม 

รายงาน
โครงการวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์

องค์ความรูทางดาน
ความหลากหลาย 
การกระจาย 
ประชากร และ
นิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรชีวภาพ
กลุมตาง ๆ ในเกาะ
พระทอง 

    2  โครงกา
ร 

มีองค์ความรู
ใหมท่ี
สามารถ
น าไปจัดท า
เป็น
บทความ
วิชาการ 
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 
และอยูใน
ฐานขอมูล 
ISI หรือ 
Scopus 

มีขอมูลทาง
วิชาการของ
ทรัพยากร
ชีวภาพบน
เกาะพระ
ทองที่
สามารถ
น าไปเป็น
ขอมูลอางอิง 
การบริหาร
จัดการ และ
การตอยอด
งานวิจัย 

รายงาน
โครงการวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์

องค์ความรูทาง
นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรมของสตัว์ปุา
หายากในเกาะพระ
ทอง 

    1  โครงกา
ร 

บทความ
วิจัยใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 

องค์ความรูที่
เผยแพรสูวง
วิชาการและ
สามารถประ
ยุต์ใชในการ
จัดการพื้นที่
ถิ่นอาศัยของ
สัตว์เพื่อการ
อนุรักษ ์

ตัวอยาง
ทรัพยากร
ชีวภาพบาง

ตัวอยางทรัพยากร
ชีวภาพที่ไดรับการจัด
จ าแนกทาง

      ตัวอยา
ง 

เกิดแหลง
ศึกษาเรียนรู
ดาน

นักเรียนและ
บุคคลทั่วไป
ไดรับความรู
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 ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
25
66 

ปี 
25
67 

ปี 
25
68 

ปี 
25
69 

รว
ม 

กลุม อนุกรมวิธานแลว 
เพื่อใชเป็นตัวอยางใน
การศึกษา จัดเก็บ
ภายในสถานท่ีเก็บ
ตัวอยางของ
หนวยงาน หรือ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระ
ทอง พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี และ
ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลาน
ครินทร ์

ธรรมชาติ
วิทยาที่
นักเรียน 
และบุคคล
ทั่วไป
สามารถเขา
ไปเยี่ยมชม
ได 

ทางดาน
อนุกรมวิธาน
และความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
รูปแบบ
ดิจิตอล 

ตารางขอมูลระบบ
ดิจิตอลของทรัพยากร
ชีวภาพกลุมตาง ๆ ใน
เกาะพระทองส าหรับ
ใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเกาะ
พระทองไดจัดเก็บ 
และน าเขาสูศูนย์
ขอมูลทรัพยากร 
อพ.สธ. ตอไป 

   1   ชุด องค์กร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ในเกาะพระ
ทองไดรับ
ขอมูลระบบ
ดิจิตอล
ทรัพยากร
ชีวภาพกลุม
ตาง ๆ บน
เกาะพระ
ทอง 
รวบรวมและ
น าเขาสูศูนย์
ขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 
ตอไป 

องค์กร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ในเกาะพระ
ทองมีผลงาน
กาวหนาใน
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
โครงการ 
อพ.สธ. และ
ศูนย์ขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. มี
ขอมูล
เพิ่มเตมิมาก
ยิ่งข้ึน 

แผนแมบท แผนแมบท และ     1 1 ชุด ชุมชน มีการน า
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 ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
25
66 

ปี 
25
67 

ปี 
25
68 

ปี 
25
69 

รว
ม 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism
) ของเกาะ
พระทอง
อยางยั่งยืน 

แผนพัฒนาท่ีชุมชน 
หนวยงาน และ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระ
ทอง มีสวนรวมใน
การจัดท า 

หนวยงาน 
และองค์กร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ในเกาะพระ
ทอง น าแผน
แมบทการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotouris
m) ของเกาะ
พระทอง
อยางยั่งยืน 
ไปปฏิบตัิให
เกิดผลเชิง
ประจักษ ์

แผนแมบท
และ
แผนพัฒนา
ของเกาะ
พระทองไป
ปรับใชใน
พื้นที่อ่ืน ๆ 
ตอไป 

คูมือความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากร
ชีวภาพบน
เกาะพระทอง 

หนังสือทรัพยากร
ชีวภาพบนเกาะพระ
ทอง เป็นการน า
ขอมูลจากการวจิัยใน
ครั้งนี้และทีไ่ดเคย
ด าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์มาแลว มา
จัดท าในรูปแบบของ
คูมือใหความรูทาง
วิชาการประกอบ
ภาพถาย 

    150 150 เลม เป็นสื่อการ
เรียนรู 
ใหกับ
กลุมเปูาหมา
ย ตลอดจน
ผูสนใจอื่น ๆ 
ทุกฝุาย 

กลุมเปูาหมา
ยและ
สาธารณะ
ชนมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
เกาะพระ
ทอง 
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9. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
- เป็นองค์ความรูส าหรับใชอางอิงและตอยอดงานวิจิยตอไป 
- น าองค์ความรูเขาสูหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน 
- ใชผลผลิตเป็นองค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว และใหความรูแกนักทองเที่ยวผูมาเยือนผานทางไกด์
ทองถิ่น 
- น าแผนแมบทและแผนพัฒนาที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนไปสูการปฏิบัติจริง 
- อปท.ที่สนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. สามารถน าขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไปใชสนับสนุนกิจกรรมในงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
- หนวยงานอนุรักษ์ของภาครัฐสามารถน าองค์ความรูประยุต์ใชในการจัดการพื้นที่ถิ่นอาศัยของสัตว์ปุาหายากเพ่ือการ
อนุรักษ์  
 
10. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เขตหามลาสัตว์ปุาเกาะระ-เกาะพระทอง โรงเรียนในพ้ืนที่ศึกษา และไกด์ทองถิ่น 
 

11. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
 - ไม่มี - 

12. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 

     
ค าอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์ ให้ใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์การ
วิจัยและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการ และกรณีเป็นการด าเนินการร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน  จะต้องมีค า
อนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ค าอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา 
 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ไมขัดของที่จะให คณะผู
ด าเนินงานใชเวลา สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือตาง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เทาที่จ าเป็น และขอ
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สนับสนุนโครงการนี้  
 
ความเห็นของคณบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีใหการสนับสนุนโครงการนี้ และไมขัดของที่จะใหคณะผูด าเนินงานใชเวลา สถานที่ 
อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือตาง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เทาท่ีจ าเป็น 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 1 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องตนของทรัพยากรชีวภาพบนบก
และในน้ าจืดในเกาะพระทอง 
  (ภาษาอังกฤษ) Diversity, distribution and basic ecology of some terrestrial and 
freshwater bioresources of Phra Thong Island  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การสงเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรทองถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก         

      (ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities   
 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ....... ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วน
การมีส่วน
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ร่วม 
นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า หัวหนา

โครงการ 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20% 

นาย เจริญศักดิ์  แซไว ผูรวมโครงการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

18% 

ดร. พลวัต  ภัทรกุลพิสุทธิ ผูรวมโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

18% 

ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ ผูรวมโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15.5% 

นาง ณัฐรดา มิตรปวงชน ผูรวมโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15.5% 

ดร. สืบพงศ์ สงวนศิลป ผูรวมโครงการ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

13% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      
 สาขาการวิจัยยอย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       
 ดานการวิจัย   ชีววิทยา และ สัตววิทยา      
 2.2 สาขา ISCED   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      
  
3. ค าส าคัญ (keywords) 

 ค าส าคัญ (TH) ความหลากหลายทางชีวภาพ การกระจาย นิเวศวิทยาเบื้องตน ทรัพยากรชีวภาพ บนบก น้ า
จืด เกาะพระทอง 
 ค าส าคัญ (EN) Diversity, distribution, population, basic ecology, terrestrial, freshwater, 
bioresources, Phra Thong Island 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 
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1. องค์ความรูทางดานความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพ บนบกและในน้ า
จืดในเกาะพระทอง ที่ไดมาจากการวิจัยโดยการมีสวนรวมของชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นใน
เกาะพระทอง 

2. ตัวอยางทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ าจืดบางกลุมในเกาะพระทอง 
3. แผนที่การกระจายตัวของสังคมพืชประเภทตาง ๆ ที่พบบนเกาะระ และเกาะพระทอง 
4. ขอมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล 
5. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 

อยางยั่งยืน ที่รวมกับชุมชนก าหนดขึ้นมา 
6. สื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ ในเกาะพระทอง  

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญในทะเลอันดามัน ตั้งอยูใกลชายฝั่งจังหวัดพังงา เคยไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2547 ซึ่งท าใหระบบนิเวศบนเกาะบางสวนเปลี่ยนแปลงไป แตก็ยังคงมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่รองรับสัตว์ปุาที่ส าคัญ ๆ หลายชนิด โดยมีลักษณะถิ่นที่อยูอาศัย 
(habitats) บนบกและน้ าจืดตามธรรมชาติถึง 6 แบบ ไดแก ปุาพรุ ปุาเสม็ด ทุงหญา ปุาชายหาด ปุาดิบชื้น และบึง มี
ทรัพยากรสัตว์ปุาขนาดใหญที่ส าคัญตอการอนุรักษ์ (charismatic species) เชน กวางปุา หมูปุา คางแวนถิ่นใต ลิง
แสม อีเห็นธรรมดา นกตะกรุม นกเงือกกรามชาง นกเปลาแดง ตะกวด เหี้ย งูเหลือม เป็นตน สัตว์ปุาเหลานี้ลวนด ารง
อยูไดดวยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปดวยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ ทั้งขนาดเล็กและใหญ ที่
ตางพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันตามระบบหวงโซอาหาร (food chain) และสายใยอาหาร (food web) การจะอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ปุาขนาดใหญใหสามารถด ารงเผาพันธุ์อยูได จึงจ าเป็นที่จะตองอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นระบบ
นิเวศนั้น ๆ ดวย การท าความรูจักวาในระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอยูบางใหไดมากกลุมที่สุดจะท าใหไดขอมูล
เบื้องตนของระบบนิเวศ ซึ่งจะสามารตอยอดไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ 
ซึ่งจะไปสูการน าองค์ความรูไปใชเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสัตว์ปุาขนาดใหญที่ส าคัญตอการอนุรักษ์ตอไป 

จากงานวิจัยในพ้ืนที่เกาะพระทองครั้งลาสุดโดยคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ วิทยา ๕๐ พรรษา 
สยามบรมราชกุมารี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมกับหนวยงานและองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระทอง ภายใตโครงการ "สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ"  ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต
โครงการอพ.สธ. ในระหวางปี 2560-2562 ด าเนินการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ทั้งกลุมสัตว์มีกระดูก
สันหลัง และ สัตว์ไมมีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศหลัก ๆ ของเกาะพระทอง ไดแก สัตว์เลี้ยงลูกดวยนม นก สัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ปู แมลงวันขายาว แมลงหางดีด และแพลงก์ตอนสัตว์ ไดคนพบแมลงวันขายาว
ชนิดใหมของโลก 1 ชนิด และพบปู 2 ชนิด ที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทย ไดเป็นสิ่งที่ย้ าเตือนวาเรา
ยังรูเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนเกาะนอยมาก ทรัพยากรสัตว์กลุมตาง ๆ และถิ่นอาศัยบนเกาะพระทองบาง
แบบยังคงขาดแคลนขอมูล หรือมีขอมูลบางสวน แตยังขาดการติดตามปรับปรุงขอมูลมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งองค์
ความรูเหลานี้จะน าไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพใหเกิดความมั่นคงทั้งดานอาหาร การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่
ยั่งยืน แตงานวิจัยในครั้งนั้นยังคงมีขอจ ากัดบางประการที่ท าใหไมสามารถศึกษาทรัพยากรชีวภาพไดครบทุกกลุมได  
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งานวิจัยภายใตโครงการยอยครั้งนี้จึงเป็นเสมือนโครงการตอเนื่องจากในครั้งกอน โดยจะด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในกลุมแมลงที่ยังไมไดท าการศึกษา และท าการศึกษาความหลากหลายของกลุมปลาน้ าจืดเพ่ิมเติม เพ่ือให
ไดองค์ความรูความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์จากเดิมที่เคยมีการศึกษา โดยชุมชนจะมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้ดวยในการ
ชวยเก็บตัวอยางและการใหขอมูลภูมิปัญหาทองถิ่นของทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ ท าใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักวิจัยและชาวบาน ชวยใหเกิดเป็นองค์ความรูที่เขาถึงสาธารณะชนไดหลากหลายแงมุม สงเสริมใหแผน
บูรณาการชุดนี้ไดตอบโจทย์ในการปฏิบัติของชุมชนไดจริง และเป็นแบบอยางใหกับชุมชนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตอไป  
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อด าเนินการรวมกับชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทองในการศึกษา 
ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ าจืดในเกาะพระทอง  

3. เพื่อรวบรวมตัวอยางทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ าจืดบางกลุมในเกาะพระทองส าหรับเป็นตัวอยางใน
การศึกษา 

4. เพ่ือรวบรวมขอมูลจัดท าแผนที่การกระจายตัวของสังคมพืชประเภทตาง ๆ ที่พบบนเกาะระ และเกาะพระ
ทอง 

5. เพื่อจัดท าขอมูลทรัพยากรชีวภาพรวบรวมเป็นขอมูลระบบดิจิตอลใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะ
พระทองไดจัดเก็บ และน าเขาสูศูนย์ขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ตอไป 

6. เพื่อรวมมือกับชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทอง ก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อยางยั่งยืน 

7. เพื่อสรางสื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ ในเกาะพระทอง  
 
7. ขอบเขตของการวจิัย 

ศึกษาความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องตนของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศตาง ๆ บน
บกและในแหลงน้ าจืดบนเกาะพระทอง ทรัพยากรพืชเป็นการศึกษาพรรณไมและสังคมพืช โดยท าการส ารวจ บรรยาย
ลักษณะ และวิเคราะห์โครงสรางสังคมพืชประเภทตาง ๆ ใหครอบคลุมพ้ืนที่ของเกาะที่สามารถเขาถึงได ทรัพยากร
สัตว์ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ไดแก กลุมแมลง และปลาน้ าจืด ส ารวจและเก็บตัวอยางโดยใชเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ครอบคลุมแหลงอาศัยยอยและลักษณะการออกหากินของสัตว์กลุมตาง ๆ  จัดท ารายงานและขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพในระบบดิจิตอล และสรางสื่อเรียนรูเพื่อสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเหลานี้ ผลที่ไดทายสุด
จะน าไปชวยในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (ecotourism) อยางยั่งยืนของเกาะพระทองตอไป  
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
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"... ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร 
เขาจะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะท าให้เกิดประโยชน์ได้  ..." ความตอนหนึ่งในพระ
ราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  พระราชทานใหคณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการบริหารผูรวมสนองพระราชด าริและผูทูลเกลาฯ ถวาย ที่เฝูาทูลละอองพระบาทในการ
ประชุมประจ าปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุ
สิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
 การที่จะอนุรักษ์ระบบบนิเวศใด ๆ นั้นจ าเป็นอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่
ประกอบขึ้นเป็นระบบนิเวศนั้น ๆ โดยสิ่งมีชีวิตไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ ตางก็มีบทบาทหนาที่ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน การขาดหายไปของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงสงผลกระทบเป็นลูกโซไปถึงระบบนิเวศได โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด
ที่เป็น Umbrella และ Keystone species ที่หากถูกน าออกจากระบบนิเวศอาจจะท าใหทั้งระบบนิเวศเสียสมดุล
และเสื่อมโทรมลงไปจากเดิมอยางรวดเร็ว การที่จะทราบขอมูลเหลานี้ได จ าเป็นตองมีการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งการส ารวจและเก็บตัวอยางในลักษณะการด าเนินการร่วมกับชุมชนจะ
ท าใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและชาวบ้าน ท าใหชาวบานไดรูจักสิ่งมีชีวิตเหลานั้นผานการพบเห็น
ดวยตนเอง ทั้งรูปพรรณ แหลงอาศัย และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เม่ือได้รู้จักก็จะน ามาสู่ความผูกพันและชื่นชมใน
ความส าคัญทางระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเหลานั้น และจะน ามาสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนดวยตัวชุมชนเอง
ตอไป ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ที่ไดนอมน าเป็นแนวทางไวในขางตน 
 เกาะพระทองเป็นเกาะขนาดใหญ แมพ้ืนที่สวนใหญจะเป็นที่ราบ แตก็มีความหลากหลายของที่อยูอาศัย 
(habitats) บนบกและน้ าจืดตามธรรมชาติถึง 6 แบบ ไดแก ปุาพรุ ปุาเสม็ด ทุงหญา ปุาชายหาด ปุาดิบชื้น และบึงน้ า
จืด การมีความหลากหลายของแหล่งอาศัยหรือระบบนิเวศย่อมจะท าให้มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตามไปด้วย  
(สมศักดิ,์ 2536) นอกจากนั้นตามทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ (The theory of island biogeography) เสนอโดย 
McArthur and Wilson (1967) กลาววาเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ย่อมรองรับความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าเกาะ
ที่มีขนาดเล็ก ก็เป็นสวนหนึ่งที่สนับสนุนวาเกาะพระทองนาจะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อยางไรก็ตามการที่
เกาะพระทองเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ ยอมท าใหสิ่งมีชีวิตที่พบมีชนิดและลักษณะที่ ไมแตกตางจากบน
แผนดินใหญมากนัก เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบางส่วนยังคงเคลื่อนย้ายเข้าและออกเกาะได้ในบางชวงของเวลา ตางจาก
เกาะที่อยูหางไกลในทะเลที่สิ่งมีชีวิตตัดขาดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับกลุมที่อยูแผนดินใหญเป็นชวงระยะเวลานาน 
อยางไรก็ตามความนาสนใจของชนิดพันธุ์บนเกาะพระทองคือ การเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อย ท าใหทรัพยากรธรรมชาติถูกรบกวนบางแตนาจะอยูในระดับที่สามารถฟ้ืนฟู
ทดแทนดวยตัวเองได ตางจากบนแผนดินใหญที่การใชประโยชน์ที่ดินจากระบบนิเวศดั้งเดิมมีการเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่เกาะระและเกาะพระทอง จังหวัดพังงา ตั้งอยูทางภาคใตฝั่งตะวันตกของประเทศไทย โดยเป็นเกาะที่อยู
ไมหางจากพ้ืนที่ชายฝั่งของคาบสมุทรไทย  เกาะระเป็นเกาะขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ประมาณ 19.5 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่
ภูเขากลางเกาะ พ้ืนที่สวนใหญปกคลุมดวยสังคมพืชปุาดิบชื้น (Evergreen Forest) (ประทีป, 2548)  ส าหรับเกาะ
พระทองเป็นเกาะที่มีเนื้อที่ประมาณ 92 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 57,500 ไร แมวาพ้ืนที่สวนใหญของเกาะพระ



18 

ทองเปน็พื้นที่ราบ แตก็มีความหลากหลายทางธรณีวิทยา พ้ืนดินและหินที่มีความหลากหลาย กอใหเกิดสังคมพืชหลาย
ประเภท Srichai and Suwanprasit (2012) ศึกษาและจัดท าแผนที่การกระจายของสังคมพืช (vegetation map) 
บนเกาะพระทองดวยการส ารวจระยะไกล (remote sensing) โดยพบวาบนเกาะพระทองมีสังคมพืชประเภทตาง ๆ 
กระจายตัวดังตอไปนี้ 
1) ปุาชายเลน (Mangrove Forest) ที่พบในบริเวณริมฝั่งทะเลดานตะวันออก และตามแนวคลองตาง ๆ ตัวอยาง
พรรณไมที่พบเชน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ พักกา และตะบูน 
2) สังคมทุงหญา (Grassland) ที่พบบริเวณตอนกลางของเกาะที่เป็นดินทราย โดยมีพืชลมลุกพวกหญาและกกขึ้น
ปะปนกับไมพุม เชน พุดทุงและโคลงเคลง 
3 ปุาพรุ (Swamp Forest) ซึ่งพบบริเวณแองน้ าจืดที่เกิดสลับกับสันทรายที่กระจายอยูทั่วไปบนเกาะพระทอง พรรณ
ไมที่พบไดแก หลาวชะโอน หวาย และหลุมพีเป็นตน 
4) ปุาชายหาด (Beach and coastal heath forest) ที่พบบนสันทรายที่กระจายอยูทั่วเกาะ บริเวณชายหาด พืชที่
พบไดแก เสม็ดแดง รักทะเล และผักบุงทะเล 

อยางไรก็ตามพ้ืนที่เหลานี้บนเกาะพระทองหลายแหงถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เชน สวนมะพราว และ
มะมวงหิมพานต์ รวมถึงเป็นที่อยูอาศัยของมนุษย์ นอกจากนี้ยังพบสังคมพืชน้ าที่อยูตามหนองบึงบนเกาะอีกดวย 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและปุาชายเลน, 2551) 
 จากการที่เกาะพระทองมีสังคมพืชที่หลากหลายท าใหมีความหลากหลายของชนิดพืชมากไปดวย โดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปุาชายเลน (2551) รายงานการพบพืช 351 ชนิด บน
เกาะพระทอง ในจ านวนนี้เป็นกลวยไมที่ระบุชื่อไดแลว 54 ชนิด และยังระบุชื่อไมไดอีกกวา 28 ชนิด  นอกจากนี้ยัง
พบกลวยไมที่คอนขางหายากและจัดอยูในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชี 1 ของ CITES เชน เอ้ืองปากนกแกว (Dendrobium 
cruentum Rchb.f) ดังนั้นจะเห็นไดวาบนเกาะพระทองมีความหลากหลายของชนิดพรรณพืชสูง และขอมูลพรรณพืช
ยังคงไมสมบูรณ์แมวาจะมีการส ารวจความหลากหลายของพืชกอนหนานี้หลายครั้ง แตก็มีโอกาสที่จะพบพืชที่ตก
ส ารวจเพิ่ม นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา เกาะระซึ่งเป็นเกาะที่อยูติดกับเกาะพระทองกลับไมมีรายงาน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมากนัก ซึ่งการขาดขอมูลพื้นฐานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะระ 
จะท าใหขาดขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษานิเวศวิทยา การวางแผนการอนุรักษ์ และการใชประโยชน์จากพ้ืนที่แบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

สวนการส ารวจแมลงและปลาน้ าจืดบนเกาะพระทอง เคยมีการด าเนินการและรายงานชนิดของแมลงและ
ปลาน้ าจืดมาบางแลว ในรายงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและปุาชายเลน (2551) 
และ จากงานวิจัย "สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ" ที่เพ่ิงด าเนินการไปลาสุด โดยในสวนของแมลง เดิมไดรายงานแมลงไวรวม 74 ชนิด ที่สวน
ใหญเป็นกลุมมดและปลวก โดยกลุมปลวกเป็นกลุมที่ถูกศึกษามากที่สุดจากจ านวนดังกลาวแยกเป็นกลุมปลวกทั้งสิ้น 
25 ชนิด ตอมาในการส ารวจวิจัยครั้งลาสุดที่ผานมาไดรายงานความหลากหลายของแมลงหางดีดไวอยางนอย 37 ชนิด 
จาก 19 สกุล 7 วงศ์ และ 3 อันดับ (โสภาค จันทฤทธิ์ และอารีรักษ์นิลสาย, การสื่อสารเป็นการสวนตัว) และรายงาน
แมลงวันขายาวทะเลบริเวณเกาะพระทองไวทั้งสิ้น 40 ชนิด จาก 19 สกุล 5 วงศ์ยอย (อับดุลเลาะ ซาเมาะ, การ
สื่อสารเป็นการสวนตัว) โดยขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการตรวจแกรายงานฉบับสมบูรณ์ สวนในกลุมปลาน้ าจืด 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและปุาชายเลน (2551) ไดรายงานไวทั้งสิ้น 40 ชนิด โดย
บางสวนเป็นปลาน้ ากรอยหรือปลาสองน้ าที่สามารถอาศัยในแหลงน้ าจืดได ส าหรับในครั้งนี้จะท าการศึกษาเพ่ิมเติมอีก
ครั้ง เพ่ือใหไดองค์ความรูความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับ
ชุมชนที่จะรวมด าเนินการเก็บตัวอยางและใหขอมูลของทรัพยากรทองถิ่นของตน 
 
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ................................................... ....................................................................... 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ............................................................................. ............................................. 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... ... 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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................................................................................... .........................................................................................  
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................  
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย 
พื้นที่ศึกษา 

ท าการศึกษาบนเกาะพระทอง จ.พังงา โดยส ารวจครอบคลุมทุกลักษณะถิ่นที่อยูอาศัย (habitats) บนบกและ
ในน้ าจืดที่มีบนเกาะ ซึ่งประกอบดวย ทุงหญา ปุาชายหาด ปุาดิบชื้น ปุาชายเลน ปุาพรุ ปุาเสม็ด บึงน้ าจืด หาดทราย 
หาดหิน หาดเลน 
 
การศึกษาความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพ 

เก็บตัวอยางและขอมูลทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ โดยการมีสวนรวมของชุมชน หนวยงาน และองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ ตัวอยางที่ผานการศึกษาขอมูลและจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธานแลวสวนหนึ่งจะเก็บรักษา
หนวยงานตนสังกัดของผูวิจัย และอีกสวนหนึ่งจะเก็บรักษาที่หองเก็บรักษาตัวอยางทรัพยากรทองถิ่น โครงการอพ.สธ. 
ของอบต.เกาะพระทอง โดยมีการศึกษาดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

การศึกษาพรรณไม้และสังคมพืช 
1. ส ารวจพื้นที่เกาะระและเกาะพระทองทั้งทางเรือและทางบก ใหครอบคลุมพ้ืนที่จุดตาง ๆ รอบเกาะ (รูปที่ 1) 
2. ส ารวจและบรรยายลักษณะสังคมพืชประเภทตาง ๆ ใหครอบคลุมพ้ืนที่ทุกทิศของเกาะที่สามารถเขาถึงได 

โดยเก็บขอมูลองค์ประกอบโครงสรางสังคมพืช ชนิดเดน ขอมูลพันธุ์ไม ลักษณะวิสัย ความสูง ขอมูลทางนิเวศวิทยาอ่ืน 
ๆ รวมถึงขอมูลทางกายภาพ ชนิดดิน และหินของพ้ืนที่บริเวณท่ีศึกษา  

3. วิธีการวิเคราะห์โครงสรางและองค์ประกอบของสังคมพืช จะมีการวางแปลงเพ่ือวิเคราะห์โครงสราง จัดท า
ภาพวาดแสดงลักษณะสังคมพืชประเภทตาง ๆ ขนาดของแปลงที่ใชขึ้นกับประเภทสังคมพืช ซึ่งเบื้องตนจ าเป็นตองใช 
Species minimal area curve ในการก าหนดขนาดแปลงศึกษา วิธีการศึกษาสังคมพืชแตละประเภทอาจจะใช
วิธีการแตกตางกัน เชน สังคมพืชทุงหญา ใชวิธี Braun-Blanquet ในการประเมินหาชนิดเดน และสังคมพืชไมยืนตน
ในปุาดิบอาจจะประเมินโดยใชพ้ืนที่หนาตัดของตนไมโดยการวัดเสนผ านศูนย์กลางในระดับหนาอกของตนไม 
(Diameter at breast height (DBH))  (Kent, 2012). 

4.  ในการเก็บขอมูลชนิดพืชเพ่ือใชเป็นตัวอยางอางอิงตามวิธีการของ Forman & Bridson (1998) บันทึกวันที่
เก็บ จับพิกัดสถานที่พบ บันทึกภาพถาย เก็บตัวอยางโดยตัดกิ่งพืชที่มีดอกหรือผล อยางนอย 3 ซ้ า ส าหรับตัวอยาง
แหงน ามาอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส ตัวอยางดองเก็บไวในแอลกอฮอล์ 70 % ผสมกับ
กลีเซอรีนเล็กนอย ตัวอยางชิ้นสวนของใบสวนหนึ่งเก็บรักษาไวในซิลิกาเจลส าหรับเก็บไวสกัดดีเอ็นเอ  เก็บรักษา
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ตัวอยางอางอิงไวในพิพิธธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) หอพรรณไมกรมอุทยานแหงชาติสัตว์ปุาและ
พันธุ์พืช (BKF) และพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ (BK) พรอมทั้งลงทะเบียนตัวอยางเก็บไวเป็นฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5. น ามาตรวจสอบเพ่ือระบุชนิดในหองปฏิบัติการ โดยใชหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยและวารสาร
ทางอนุกรมวิธานตาง ๆ ส าหรับการตรวจสอบ รวบรวมขอมูลสถานภาพ ขอมูลเขตกระจายพันธุ์ของพืชชนิดตาง ๆ ที่
พบ พืชชนิดที่ไมสามารถตรวจสอบระบุวงศ์หรือสกุลได (Unknown) อาจจะตรวจสอบดวยวิธีทางพันธุศาสตร์โมเลกุล 
โดยการเปรียบเทียบขอมูลดีเอ็นเอกับฐานขอมูลที่มีอยู (DNA barcoding) ดวยการสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction) 
และใชเทคนิคเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) กับยีน และสงวิ เคราะห์ตรวจหาล าดับนิวคลีโอไทด์ (DNA 
sequencing) (Fazekas et al. 2012; de Vere, 2015). 

6. จัดท ารายงานแสดงประเภทสังคมพืชแบบตาง ๆ พรอมทั้งชนิดพรรณพืชเดน และพรรณพืชที่มีความส าคัญ 
เชนพืชหายาก หรือพืชถิ่นเดียว 

 

รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา (ก) เกาะระ และ (ข) เกาะพระทอง เกาะที่ตั้งอยูชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงา 

การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ 
 กลุ่มแมลง 

1. การจับดวยมือ (Hand collecting) เป็นวิธีที่ใชจับแมลงที่อาศัยอยูพ้ืนหรือตามตนไม โดยใชปากคีบจับ
ตัวอยางใสขวดเก็บตัวอยางที่ภายในบรรจุ 70% แอลกอฮอล์ ดานในขวดบรรจุน้ ายาฆาแมลง (ethyl acetate) 

2. สวิงจับแมลง (Collecting Nets) ใชจับแมลงที่บินอยู เชนผีเสื้อ และแมลงวัน 
3. เครื่องรอนหรือตะแกรงรอน (Sifters) เป็นวิธีที่ใชจับแมลงที่อาศัยตามพ้ืน โดยเก็บซากดินที่รวนซุยใสตะแกรง

รอนขนาด 0.8 x 0.8 เซนติเมตร ที่มีถาดรองรับดานลาง ใชปากคีบจับตัวอยางใสขวดเก็บตัวอยางที่ภายในบรรจุ 70% 
แอลกอฮอล์ 

5 กม. 

ก 

ข 
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4. กับดักแสง (Light Traps) ใชจับแมลงที่หากินเวลาในเวลากลางคืน เชนผีเสื้อกลางคืน  
5. กับดักหลุม (Pitfall Traps) เป็นวิธีใชจับแมลงที่เดินหากินซากสัตว์ตามพ้ืน วิธีการคือขุดหลุมลึกประมาณ 12 

ซม. มี เสนผาศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. แลววางแกวพลาสติกขนาดความยาว 10 ซม. และปากแกวมี
เสนผาศูนย์กลาง 8 ซม. ลงในหลุม เทสวนผสมน้ ายาลางจานและน้ า (1:3) วางทิ้งไวประมาณ 1 คืน เก็บตัวอยางบรรจุ
ใน 70% แอลกอฮอล์ 

6. การเก็บตัวอยางโดยการวางกับดัก (bait trap) การเก็บตัวอยางวิธีนี้จะใชกับแมลงกลุมผีเสื้อ แมลงวัน และ
ดวงมูลสัตว์ เป็นหลัก ส าหรับผีเสื้อ จะใช butterfly trap โดยมี ผลไม เชน กลวย สัปปะรด เป็นตัวลอ ขณะที่ดวงมูล
สัตว์ จะใช มูลสุกรเป็นเหยื่อลอ วางทิ้งไวตามบริเวณตาง ๆ ทั่วเกาะประมาณ 2-4 วัน  เก็บตัวอยางบรรจุใน 70% 
แอลกอฮอล์ และน าไปแชในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส 
 การจ าแนกสัตว์กลุมแมลง ในระดับวงศ์ยอย สกุล และชนิดโดยใชเอกสารอางอิงดังนี้ 

- Borror และคณะ (1989) และ CSIRO (1970) ส าหรับตัวเต็มวัยของแมลง 
- Chu และ Cutkomp (1992) ส าหรับตัวออนแมลง 

  
ปลาน้ าจืด 

1. เก็บตัวอยางปลาจากระบบนิเวศแหลงน้ าจืดบนเกาะระ และเกาะพระทอง โดยใชเครื่องมือประมงชนิดตาง ๆ 
ไดแก อวนลอย, อวนทับตลิ่งตาถ่ี, แห, สวิงตาถ่ี และลอบพับ ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง  

2. คัดแยกตัวอยางปลาในเบื้องตนออกตามลักษณะภายนอก และคัดเลือกตัวที่สมบูรณ์ของแตละกลุมน าไป
ถายรูปในสภาพเต็มตัวโดยใชตูถายรูปตัวอยาง  

3. เก็บรักษาสภาพในสารละลายฟอร์มาลิน 10%  
4. จัดจ าแนกทางอนุกรมวิธานตามผลงานของ Smith (1945), Weber and De Beaufort (1913) และ 

Rainboth (1996) และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับปลาน้ าจืดในประเทศไทยและใกลเคียง 
 
เอกสารอ้างอิงของโครงการ 
ประทีป มีคติธรรม. 2548. การศึกษาวิจัยพ้ืนที่เกาะระ-เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. 

กรุงเทพฯ. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปุาชายเลน. 2551. เกาะพระทอง ระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง: ภูเก็ต. 

สมศักดิ์ สุขวงศ์. 2536. ปุาเขตรอน (ท่ีสุดแหงความหลากหลายทางชีวภาพ). สารคดี 9(5): 85–100. 
de Vere, N., Rich, T.C.G., Trinder, S.A. & Long, C. 2015. DNA barcoding for plants. In: Batley, J. (ed.) 

Plant Genotyping. Vol. 1245. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols). 
Humana Press, New York, pp. 101–118. 
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Fazekas, A.J., Kuzming, M L., Newmaster, S.G. & Hollingsworth, P.H. 2012. DNA barcoding methods 
for land plants. In: Kress, W.J. & Erickson, D.L. (eds.) DNA Barcodes. Vol. 858.  Methods in 
Molecular Biology (Methods and Protocols). Humana Press, New York, pp.  223–252. 

Forman, L. & Bridson, D. 1998. The Herbarium Handbook. 3rd ed. Whitstable Litho Printers Ltd., 
London. 

Kent, M. 2012. Vegetation Description and Data Analysis: A Practical Approach 2nd ed. Wiley-
Blackwell, West Sussex. 

Rainboth, W. J. 1996b. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO, Rome. 265 pp. 
Srichai, N. & Suwanprasit, C. 2012. Vegetation classification on Prathong Island, Phang Nga, Thailand. 

Proceedings of the Asia-Pacific Advanced Network (33): 48–55. 
Smith, H.M. 1945. The fresh-water fishes of Siam, or Thailand. Bulletin of the United States 

National Museum. 188: 1–622. 
Weber, M. & de Beaufort, L.F. 1913. The fishes of the Indo-Australian Archipelago. II. Malacopterygii, 

Myctophoidea, Ostariophysi: I. Siluroidea. E.J. Brill, Leiden. 404 p. 
 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ พังงา ชายฝั่งทะเลของเกาะพระ

ทอง และเกาะระ 
เกาะพระทอง และเกาะ
ระ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราช
กุมารี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ในประเทศ สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
14. ระยะเวลาการวิจัย 
  ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 0 เดือน 
  วันที่เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2569 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

รอยละ
ของ

กิจกรรม
ใน

ปีงบประม
าณ 

2565 
ส ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชปุาชายหาดในพื้นที่
เกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  50 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลาใน
ระบบนิเวศแหลงน้ าจืด 

 x x x x x x x x x x  50 

2566 
ส ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชปุาชายเลน ในพื้นที่
เกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  50 

 
ศึกษาความหลากหลายของกลุม
แมลง 

 x x x x x x x x x x  50 

2567 
ส ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชปุาพรุ ในพ้ืนท่ีเกาะ
ระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  50 

 
ศึกษาความหลากหลายของกลุม
แมลง 

 x x x x x x x x x x  50 

2568 
ส ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชปุาทุติยภมูิ ในพ้ืนท่ี
เกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  50 

 
ศึกษาความหลากหลายของกลุม
แมลง 

 x x x x x x x x x x  50 

2569 
ส ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชปุาดิบในพ้ืนท่ีเกาะ
ระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  40 

 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ชุมชนตาง ๆ หนวยงาน และองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระ
ทอง ในการจัดท าแผนแมบทการ
บริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพ 
และการวางแผนพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 
ของเกาะพระทองอยางยั่งยืน 

   x x x x x     20 

 จัดท าคูมือความหลากหลายของ  x x x x x x x x x x x 40 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

รอยละ
ของ

กิจกรรม
ใน

ปีงบประม
าณ 

ทรัพยากรชีวภาพบนเกาะพระทอง 

 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 332,000 
ปีที่ 2 2566 335,000 
ปีที่ 3 2567 338,000 
ปีที่ 4 2568 338,000 
ปีที่ 5 2569 403,000 
รวม  1,746,000 
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด าเนินการ : 
คาตอบแทน 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x3คน
x20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. คาท่ีพัก 
(850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยาง
และเตรียมตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาพิมพ์หนังสือ (100 
เลม) 
7. คาสืบคนขอมูล รายงาน 
ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 
10,000 

 
60,000 

 
3,000 

 
1,200 

งบด าเนินการ :  
คาใชสอย 

1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี 
3 คาวิเคราะห์ DNA 
barcode 
4. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ 
5. คาสาธารณูปโภค 

17,800 
25,000 

- 
 

10,000 
 

33,200 

22,800 
26,000 
30,000 

 
10,000 

 
33,500 

5,000 
18,000 
30,000 

 
5,000 

 
33,800 

5,000 
18,000 
30,000 

 
5,000 

 
33,800 

4500 
10,000 
30,000 

 
2,000 

 
40,300 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์       
รวม  332,000 335,000 338,000 338,000 403,000 

*ขอถัวเฉลี่ยระหวางหมวด 

 

15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 

งบด าเนินการ : คาตอบแทน 1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x3
คนx20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. คาท่ีพัก (850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยางและเตรียม
ตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อเผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาพิมพ์หนังสือ (100 เลม) 
7. คาสืบคนขอมูล รายงาน ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

12,000 
 

36,000 
34,000 
10,000 

 
- 
- 

3,000 
1,000 

งบด าเนินการ : คาใชสอย 1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี 
3 คาวิเคราะห์ DNA barcode 
4. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 
5. คาสาธารณูปโภค (ไมเกิน 10%) 

178,00 
25,000 

- 
10,000 
33,200 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   
รวม  332,000  

*ขอถัวเฉลี่ยระหวางหมวด 

 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1) บทความ
วิจัย 

องค์ความรูทางดาน
ความหลากหลาย 
การกระจาย และ
นิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรชีวภาพบาง
กลุม 

    1 1 

เรื่อง บบทความ
วิชาการ 
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิช
าการ
ระดับ
นานาชาติ 

มีขอมูลทาง
วิชาการของ
ทรัพยากรชีวภาพ
บนเกาะพระทองที่
สามารถน าไปเป็น
ขอมูลอางอิง การ
บริหารจัดการ และ
การตอยอด
งานวิจัย 

2) ขอมูล
ทรัพยากร

ตารางขอมูลระบบ
ดิจิตอลของทรัพยากร

    1 1 ชุด องค์กร
ปกครอง
สวนทองถิน่

องค์กรปกครอง
สวนทองถิน่ใน
เกาะพระทองมี
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ชีวภาพใน
รูปแบบ
ดิจิตอล 

ชีวภาพกลุมตาง ๆ ใน
เกาะพระทองส าหรับ
ใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเกาะ
พระทองไดจัดเก็บ 
และน าเขาสูศูนย์
ขอมูลทรัพยากร 
อพ.สธ. ตอไป 

ในเกาะพระ
ทองไดรับ
ขอมูลระบบ
ดิจิตอล
ทรัพยากร
ชีวภาพกลุม
ตาง ๆ บน
เกาะพระ
ทอง 
รวบรวมและ
น าเขาสูศูนย์
ขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 
ตอไป 

ผลงานกาวหนาใน
งานฐาน
ทรัพยากรทองถิน่ 
โครงการ อพ.สธ. 
และศูนย์ขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ. 
มีขอมูลเพิ่มเติม
มากย่ิงขึ้น 

3) แผนแมบท
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism
) ของเกาะ
พระทอง
อยางยั่งยืน 

แผนแมบท และ
แผนพัฒนาท่ีชุมชน 
หนวยงาน และ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระ
ทอง มีสวนรวมใน
การจัดท า 

    1 1 ชุด ชุมชน 
หนวยงาน 
และองคก์ร
ปกครอง
สวนทองถิน่
ในเกาะพระ
ทอง น าแผน
แมบทการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 
(ecotouris
m) ของ
เกาะพระ
ทองอยาง
ย่ังยืน ไป
ปฏิบัติให
เกิดผลเชิง
ประจักษ์ 

มีการน าแผน
แมบทและ
แผนพัฒนาของ
เกาะพระทองไป
ปรับใชในพื้นทีอ่ื่น 
ๆ ตอไป 

4) คูมือความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากร

หนังสือทรัพยากร
ชีวภาพบนเกาะพระ
ทอง เป็นการน า
ขอมูลจากการวจิัยใน

    150 150 เลม เป็นสื่อการ
เรียนรู 
ใหกับ
กลุมเปูาหมา
ย ตลอดจน

กลุมเปูาหมาย
และสาธารณะชน
มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรชีวภาพ
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ชีวภาพบน
เกาะพระทอง 
* รวมกับ
โครงการที่ 1 

ครั้งนี้และทีไ่ดเคย
ด าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์มาแลว มา
จัดท าในรูปแบบของ
คูมือใหความรูทาง
วิชาการประกอบ
ภาพถาย 

ผูสนใจอืน่ ๆ 
ทุกฝุาย 

ในเกาะพระทอง 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดพังงา อบต.เกาะพระทอง และเขตหามลาสัตว์ปุาเกาะระ-เกาะพระทอง 
ในประเทศ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ตางประเทศ ทั่วโลก 
(worldwide) 

ผลงานวิชาการตีพิมพ์และสามารถเขาถึงไดทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อยางนอย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เชน Facebook  
3. การจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ 
4. เผยแพรรายงาน เอกสารขอมูล คูมือ หนังสือ ใหกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ
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20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

เขตหามลาสตัว์ปุาเกาะระ-
เกาะพระทอง 

รวมเก็บตัวอยางและขอมลูทรัพยากร
ชีวภาพกลุมตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ีเกาะ
พระทอง และมสีวนรวมในการแสนอ

แผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของเกาะพระทอง 

ไมระบ ุ - 

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวม

ด าเนินการ 
การรวมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1. 2565-2569 องค์การบริหารสวน

ต าบลเกาะพระทอง 
เก็บตัวอยางและขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุม
ตาง ๆ ภายในพื้นที่เกาะ
พระทอง และมสีวนรวม
ในการแสนอแผนแมบท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของ
เกาะพระทอง 

- สนับสนุน
บุคลากรในพ้ืนท่ี 

 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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     (ลงชื่อ)…                                       ..หัวหนาโครงการวิจัย 
      (นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า) 
      วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผูรวมโครงการวิจัย 
      (นายเจริญศักดิ์  แซไว) 
      วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผูรวมโครงการวิจยั 
      (ดร.พลวัต  ภัทรกุลพิสุทธิ) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)……          …..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)…     ผูรวมโครงการวิจัย 
      (ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)……    ……..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (นางณัฐรดา มิตรปวงชน) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 

     (ลงชื่อ)… …หัวหนาแผนโครงการบูรณาการ 
          (นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr. RUEANGRIT PROMDAM 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3809800065064 
3. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7444-6682 
 e-mail     r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุมปู 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  
6.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุมปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของ

ภ า ค เ ห นื อ  แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น ต ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ งิ น ก อ ง ทุ น วิ จั ย ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผูรวมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
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3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 
1. Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First record of seven 

neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with taxonomic list of Thai 
teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 41–62. 

2. Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna on intertidal 
rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, Southern Thailand. Plankton & 
Benthos Research. 13(4): 154–162. 

3. Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged Terrapotamon 
Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of 
Zoology. 65: 404–415. 

4. Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus and species of 
freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si Thammarat, Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

5. Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 (Decapoda: 
Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

6. Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: Brachyura: 
Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

7. Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, Paracleistostoma 
eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket Marine Biological Center Research 
Bulletin. 70: 1–6. 

8. Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 (Decapoda: 
Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 
7–14 

9. Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab (Crustacea: 
Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

10.  Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., Phatthnarhatcharoen 
C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of seagrass coverage on swimming crabs 
(Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, 
southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT Uninet conference. 

11.  มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แกวไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร กระจายของปูท่ี
จับไดจากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แกนเกษตร 46(6): 1159-1166. 
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6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย
ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใตโครงการ การใช้ฐานทรัพยากร
ชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและ
ม่ันคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

 
ผู้ร่วมวิจัย 
1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ 
   (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Abdulloh Samoh 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1941000009742 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิจัย  
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
 ที่อยู ่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
 โทรศัพท์ 0-7428-8067 
 โทรสาร  0-7444-6682 
 E-mail  flywizme@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 ชื่อปริญญา          สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555 
 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 
      6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 อนุกรมวิธานแมลง นิเวศวิทยา และชีวภูมิศาสตร์ของแมลง  
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย  : ชื่อโครงการวิจัยพรรณและบัญชีรายชื่อแมลงวันขายาวทางทะเล ( Diptera: 
 Dolichopodidae) ในบริเวณอาวไทย ปี: 2562 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
 ชื่อเรื่อง NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to 
 identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 
 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF 
 ZOOLOGY, 67: 640–659 (หัวหนาโครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 ชื่อเรื่อง New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) from 
 the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand  
 (หัวหนา โครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined 
 to external morphology help to identify new species in the mangrove genus 
 Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in 
 Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: 
 Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record 
 from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20 
Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus  
 Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky 
 shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN 
 OF ZOOLOGY, 66: 258–267 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid 
 flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular 
 Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40. 
Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from 
 southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. 
 Zootaxa, 3946 (1): 125-132. 
งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลว
ประมาณรอยละเทาใด 
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 ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
 ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
 ปี 2560-2563   ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
 ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
 อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืน 
 ปี: 2563  ทุน: สวทช.    ลุล่วงไปแล้ว 30% 
 ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของคางคาวกับปรสิตภายนอกใน
 ประเทศไทย 
 ปี: 2562-2563  ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเจริญศักดิ์  แซไว   
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr. JAREARNSAK SAE WAI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3950200057991 
3. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 
90112 
เบอร์ติดตอ:  064-2499563 
E-mail: jarearnsak.s@psu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา 
วท.ม. พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ชีวภูมิศาสตร์ วิวัฒนาการของพืชดอกในประเทศไทยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  
6.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2 หัวหนาโครงการวิจัย : - 
6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนตางประเทศ 

ทุนรัฐบาลญี่ปุุน เป็นผูรวมวิจัยในโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต  มีผลงานที่ไดรับตีพิมพ์ 1 เรื่อง 
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1. Tagane, S., Dang, V.S., Ngoc, N.V., Binh, H.T., Komada, N., Sae Wai, J., Naiki, A., Nagamasu, H., 
Toyama, H., and Yahara, T. 2017. Macrosolen bidoupensis Tagane & V.S. Dang, sp. nov. 
(Loranthaceae) is newly described from Bidoup Nui Ba National Park in Lam Dong Province, 
southern Vietnam. PhytoKeys 80: 113-120. 

ผลงานวิจัยที่ใชทุนสวนตัวไมไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนมีผลงานที่ไดรับตีพิมพ์ 9 เรื่อง 
เป็นผูรวมวิจัย 5 เรื่อง และเป็นผูวิจัยหลัก 4 เรื่อง 
1. Chantanarrapint, S., Puangpairote, T., Sae Wai, J. & Chantanaorrapint, A. 2017. Note on 

Goodyera lanceolata (Orchidaceae), a mysterious orchid species. Polish Botanical Journal 62(2): 
229–232. 

2. Chantanaorrapint, S., Sae Wai, J., Poopath, M. & Tetsana, N. 2016. Thismia claviformis 
(Thismiaceae), a new species from the Thai-Malay Peninsula. Phytotaxa 280: 292−296. 

3. Khammongkol, K., Chamchumroon, V., Tetsana, N., Poopath, M., Sae Wai, J., & Sungkaew, S. 
2016. Rothmannia macrophylla, a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 44(1): 
32-34.  

4. Chamchumroon, V., Poopath, M., & Sae Wai, J.  2015. Maingaya malayana, a new genus and 
species record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 43: 1-3.  

5. Sae Wai, J. 2012. Orchipedum Breda (Orchidaceae, subfam. Orchidoideae), a new generic record 
for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 40: 105-107. 

6. Sae Wai, J., Lindsay, S., Thaithong, O. & Sridith, K. 2011. Syngramma minima Holttum 
(Pteridaceae, subfam. Pteridoideae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 39: 
28-30.  

7. Sae Wai, J., Thaithong, O., Sridith, K. & Middleton, D.J. 2011. Willughbeia tenuiflora 
(Apocynaceae: Rauvolfioideae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 39: 37-
39. 

8. Kidyoo, M. & Sae Wai, J. 2009. Short note: a new record of Hoya (Asclepiadaceae) from 
Southern Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn University 9(2): 235-238. 

9. Sae Wai, J., Sridith, K. & Thaithong, O. 2008. Hoya imperialis Lindl. (Apocynaceae: 
Asclepiadoideae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 81-85. 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท าและก าลังจะยื่นขอทุนสนับสนุน: การศึกษาการกระจายเมล็ดของพืชที่
อาศัยอิทธิพลของน้ าทะเลในพ้ืนที่คาบสมุทรไทย A study of Sea-Dispersed Drift  fruits and Seeds in 
Peninsular Thailand 

 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
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1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร.พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ   
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Dr. PONLAWAT PATTARAKULPISUTTI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1959800031901 
3. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
สถานที่ท างาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 272 ม. 8 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84110 
เบอร์ติดตอ: 086-9565951 
E-mail: ponlawat.pat@sru.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา 
Ph.D. Botany University of Dublin พ.ศ. 2562 
วท.ม. พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

 นิเวศวิทยาของพืชในที่ราบน้ าทวมถึง  การบรรยายและวิเคราะห์สังคมพืช 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  
6.1  ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหนาโครงการวิจัย : ความหลากหลายของพืชมีทอล าเลียงในสังคมพืชที่ราบน้ าทวมถึง เขต

หามลาสัตว์ปุาหนองทุงทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 2557 
6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว : 

1. พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ ไซนีย฿ะ สะมาลา และ พัฒนา วุฒิพงศ์ 2558 ความหลากหลายของพืชมีทอล าเลียงในสังคม
พืชที่ราบน้ าทวมถึง เขตหามลาสัตว์ปุาหนองทุงทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี วรสารพฤกษศาสตร์ไทย 7(2): 83-96. 
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

2. Pattarakulpisutti, P. and Sridith, K. 2011. The floodplain vegetation of the Trang River basin, 
Peninsular Thailand: the threatened remnants of the freshwater swamp vegetation. Thai Forest 
Bulletin (Botany) 39: 120 – 139. ทุนผูชวยวิจัย (Research assistant) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของดอกเทียนสิรินธรในเรือนเพาะช า อยู
ระหวางศึกษาเบื้องตน เพ่ือเตรียมขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 2 
ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) ความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาเบื้องตนของ
ทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลของเกาะพระทอง 

   (ภาษาอังกฤษ) Diversity, distribution, population and basic ecology of 
some coastal bioresources of Phra Thong Island  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การสงเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรทองถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก         

 (ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities   
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลา ....... ป ี………เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 

ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน

โครงการ 
หน่วยงาน สัดส่วนการ

มีส่วนร่วม 
ดร. กริ่งผกา วังกุลาง

กูร 
หัวหนาโครงการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
20% 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหม ผูรวมโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 18% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

ด า สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขาย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ดร. เอกนรินทร์ รอด
เจริญ  

ผูรวมโครงการ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

ดร. เอกลักษณ์ รัตน
โชต ิ

ผูรวมโครงการ สถานวิจัยความเปน็เลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

ดร. สุภัทรา พงศ์
ภราดร 

ผูรวมโครงการ สถานวิจัยความเปน็เลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

นาย ปิยะลาภ ตันติ
ประภาส 

ผูรวมโครงการ สถานวิจัยความเปน็เลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

ดร. สืบพงศ์ สงวน
ศิลป 

ผูรวมโครงการ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

12.4% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD       วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      
 สาขาการวิจัยยอย OECD             วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      
 ดานการวิจัย              ชีววิทยา และ สัตววทิยา 
 2.2 สาขา ISCED                       วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     

   
3. ค าส าคัญ (keywords) 

 ค าส าคัญ (TH) ความหลากหลายทางชีวภาพ การกระจาย นิเวศวิทยาเบื้องตน ทรัพยากรชีวภาพ บนบก น้ า
จืด เกาะพระทอง 

 ค าส าคัญ (EN) Diversity, distribution, population, basic ecology, coastal, bioresources, Phra 
Thong Island 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 
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1. องค์ความรูทางดานความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพใน
ชายฝั่งทะเลของเกาะพระทอง ที่ไดมาจากการวิจัยโดยการมีสวนรวมของชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระทอง 

2. ตัวอยางทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลบางกลุมของเกาะพระทอง 
3. ขอมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล 
4. ขอมูลสภาพสัณฐานของชายฝั่งหาดหินและหาดทราย 
5. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 

อยางยั่งยืน ที่รวมกับชุมชนก าหนดขึ้นมา 
6. สื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสัตว์ทะเลหายากใกลสูญ

พันธุ์ในเกาะพระทอง 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญในทะเลอันดามัน ตั้งอยูใกลชายฝั่งจังหวัดพังงา เคยไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2547 ซึ่งท าใหระบบนิเวศบนเกาะบางสวนเปลี่ยนแปลงไป แตก็ยังคงมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่รองรับสัตว์ปุาที่ส าคัญ ๆ หลายชนิด โดยมีลักษณะถิ่นที่อยูอาศัย 
(habitats) ในชายฝั่งทะเลถึง 6 แบบ ไดแก หาดทราย หาดหิน หาดเลน ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง ซึ่งลวนเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์เป็นอาหารของมนุษย์ โดยน าไปขายในลักษณะของ
สด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตาง ๆ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นโดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่อาศัยและวางไข่แพร่
พันธุ์ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่เป็นสัตว์น้ าที่ส าคัญตอการอนุรักษ์ (charismatic species) เชน พะยูน (Dugong; 
Dugong dugon) เต่าหญ้า (Olive ridley turtle; Lepidochelys olivacea) และเต่ามะเฟือง (Leatherback 
turtle; Dermochelys coriacea) ซึ่งถูกจัดใหอยูในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ทรัพยากรชีวภาพทั้งที่ใชประโยชน์
เป็นอาหารของมนุษย์ และที่เป็นสัตว์ทะเลหายากเหลานี้ลวนด ารงอยูไดดวยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปดวย
ความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ ทั้งขนาดเล็กและใหญ ที่ตางพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันตามระบบหวงโซอาหาร 
(food chain) และสายใยอาหาร (food web) การจะอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเหลานี้ใหสามารถด ารงเผาพันธุ์อยูได 
จึงจ าเป็นที่จะตองอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนิเวศนั้น ๆ ดวย การท าความรูจักวาในระบบนิเวศมี
ทรัพยากรชีวภาพใดอยูบางใหไดมากกลุมที่สุดจะท าใหไดขอมูลเบื้องตนของระบบนิเวศ ซึ่งจะสามารตอยอดไปถึง
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ซึ่งจะไปสูการน าองค์ความรูไปใชเพ่ือการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
และทรัพยากรชีวภาพภายในทองถิ่นตอไป 

จากงานวิจัยในพ้ืนที่เกาะพระทองครั้งลาสุดโดยคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 
สยามบรมราชกุมารี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมกับหนวยงานและองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระทอง ภายใตโครงการ "สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ"  ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต
โครงการอพ.สธ. ในระหวางปี 2560-2562 ด าเนินการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ทั้งกลุมสัตว์มีกระดูก
สันหลัง และ สัตว์ไมมีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศหลัก ๆ ของเกาะพระทอง ไดแก สัตว์เลี้ยงลูกดวยนม นก สัตว์
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สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ปู แมลงวันขายาว แมลงหางดีด แพลงก์ตอนสัตว์ และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
หาดหินในเบื้องตน ไดคนพบแมลงวันขายาวชนิดใหมของโลก 1 ชนิด และพบปู 2 ชนิด ที่เป็นรายงานการพบครั้งแรก
ของประเทศไทย ไดเป็นสิ่งที่ย้ าเตือนวาเรายังรูเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนเกาะนอยมาก ทรัพยากรสัตว์กลุม
ตาง ๆ และถิ่นอาศัยบนเกาะพระทองบางแบบยังคงขาดแคลนขอมูล หรือมีขอมูลบางสวน แตยังขาดการติดตาม
ปรับปรุงขอมูลมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งองค์ความรูเหลานี้จะน าไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพใหเกิดความ
มั่นคงทั้งดานอาหาร การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน แตงานวิจัยในครั้งนั้นยังคงมีขอจ ากัดบางประการที่ท าใหไม
สามารถศึกษาสิ่งมีชีวิตไดครบทุกกลุมได โดยเฉพาะกลุมท่ีอาศัยอยูในชายฝั่งทะเล 

งานวิจัยภายใตโครงการยอยครั้งนี้จึงเป็นเสมือนโครงการตอเนื่องจากในครั้งกอน โดยจะด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในกลุมท่ียังไมไดท าการศึกษา ไดแก กลุ่มกุ้งทะเล และกลุ่มครัสตาเซียขนาดเล็ก และท าการศึกษาความ
หลากหลายของกลุ่มปลาทะเลและปลาน้ ากร่อย นิเวศวิทยาของหาดหินและหาดทรายเพ่ิมเติม เพื่อใหไดองค์ความรู
ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความ
หลากหลายของทรัพยากรชีวภาพจากเดิมที่เคยมีการศึกษา โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ดวยในการชวย
เก็บตัวอยางและการให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ ท าใหเกิดการแลกเปลี่ยนรูระหวาง
นักวิจัยและชาวบาน ชวยใหเกิดเป็นองค์ความรูที่เขาถึงสาธารณะชนไดหลากหลายแงมุม สงเสริมใหแผนบูรณาการชุด
นี้ไดตอบโจทย์ในการปฏิบัติของชุมชนไดจริง และเป็นแบบอยางใหกับชุมชนพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป 

 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

  1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 2. เพื่อด าเนินการรวมกับชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทองในการศึกษา 
ความหลากหลาย และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลของเกาะพระทอง  

3. เพ่ือรวบรวมตัวอยางทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลบางกลุมของเกาะพระทองส าหรับเป็นตัวอยางใน
การศึกษา 

4. เพื่อจัดท าขอมูลทรัพยากรชีวภาพรวบรวมเป็นขอมูลระบบดิจิตอลใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะ
พระทองไดจัดเก็บ และน าเขาสูศูนย์ขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ตอไป 

5. เพื่อรวมมือกับชุมชน หนวยงาน และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระทอง ก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อยางยั่งยืน 

6. เพื่อสรางสื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสัตว์ทะเลหายาก
ใกลสูญพันธุ์ในเกาะพระทอง  
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศตาง ๆ ของชายฝั่งทะเลเกาะพระทอง 
ประกอบดวยทรัพยากรสัตว์กลุมครัสตาเซียขนาดเล็ก กุงทะเลเศรษฐกิจ และปลาทะเล ภายในระบบนิเวศปุาชายเลน 
หาดหิน หาดทราย  แนวปะการัง และ แหลงหญาทะเลและสาหรายทะเล โดยมีการศึกษาความหลากหลายของ



43 

ทรัพยากรสัตว์เชิงพ้ืนที่ในระบบนิเวศแหลงหญาทะเล 4 พ้ืนที่ของเกาะพระทอง ในกลุมของสัตว์พ้ืนทะเลขนาดใหญ  
ขณะที่ความหลากหลายของทรัพยากรพืช จะเป็นการศึกษาความหลากหลายของหญาทะเลและสาหรายทะเลจากใน 
4 พ้ืนที่ดังกลาว การศึกษานิเวศวิทยาเชิงระบบบนิเวศ ที่ประกอบดวยความหลากหลายและการกระจายของ
ทรัพยากรสัตว์จะด าเนินการในระบบนิเวศหาดหินและหาดทราย ทั้งบนเกาะพระทองและเกาะระ การศึกษาเชิง
ประชากรและนิเวศวิทยาเบื้องตน จะด าเนินการส ารวจในกลุมสัตว์ทะเลหายาก 1 ชนิด คือพะยูน โดยท าการส ารวจ
รองรอยการกินของพะยูนและการปรากฏตัวของพะยูนโดยการส ารวจทางอากาศดวยระบบหุนยนต์อากาศยานอากาศ
ยานไรคนขับ หรือ โดรน (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) บันทึกภาพ และภาพเคลื่อนไหว (VDO) จัดท า
รายงานและขอมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบดิจิตอล และสรางสื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
เหลานี้ ผลที่ไดทายสุดจะน าไปชวยในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อยางยั่งยืนของเกาะพระทองตอไป 

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

"... ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมีความสัมพันธ์ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร เขา
จะรูสึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเป็นของตนและจะท าใหเกิดประโยชน์ได ..." ความตอนหนึ่งในพระราโชวาท
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานใหคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการบริหารผูรวมสนองพระราชด าริและผูทูลเกลาฯ ถวาย ที่เฝูาทูลละอองพระบาทในการประชุมประจ าปี 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา กรุงเทพฯ 
 การที่จะอนุรักษ์ระบบบนิเวศใด ๆ นั้นจ าเป็นอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่
ประกอบขึ้นเป็นระบบนิเวศนั้น ๆ โดยสิ่งมีชีวิตไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ ตางก็มีบทบาทหนาที่ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน การขาดหายไปของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงสงผลกระทบเป็นลูกโซไปถึงระบบนิเวศได โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด
ที่เป็น Umbrella และ Keystone species ที่หากถูกน าออกจากระบบนิเวศอาจจะท าใหทั้งระบบนิเวศเสียสมดุล
และเสื่อมโทรมลงไปจากเดิมอยางรวดเร็ว การที่จะทราบขอมูลเหลานี้ได จ าเป็นตองมีการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งการส ารวจและเก็บตัวอยางในลักษณะการด าเนินการรวมกับชุมชนจะท าให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและชาวบาน ท าใหชาวบานไดรูจักสิ่งมีชีวิตเหลานั้นผานการพบเห็นดวย
ตนเอง ทั้งรูปพรรณ แหลงอาศัย และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เมื่อไดรูจักก็จะน ามาสูความผูกพันและชื่นชมใน
ความส าคัญทางระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเหลานั้น และจะน ามาสูการอนุรักษ์ระบบนิเวศอยางยั่งยืนดวยตัวชุมชนเอง
ตอไป ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ที่ไดนอมน าเป็นแนวทางไวในขางตน 

พ้ินที่ใดมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายพื้นที่นั้นยอมมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตามไปดวย (สมศักดิ์, 2536) ดวยเกาะ
พระทองมีระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่หลากหลายถึง 6 แบบ ประกอบดวย หาดทราย หาดหิน หาดเลน ปุาชายเลน 
แหลงหญาทะเล และแนวปะการัง ยอมเป็นแหลงที่รองรับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งนาจะ
สงผลใหผลการศึกษาวิจัยโดยรวมในครั้งนี้ออกมาเป็นที่นาสนใจ 
  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
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เกาะพระทองเป็นเกาะขนาดใหญอันดับที่ 7 ของประเทศไทย มีขนาดพ้ืนที่ 57,500 ไร สวนใหญเป็นที่ราบ
สันดอนทราย อันเกิดจากจากการทับถมของตะกอนน้ าพัดพา ท าใหลักษณะชายฝั่งของเกาะพระทองสวนใหญนาจะ
ประกอบไปดวยหาดทราย แตเนื่องดวยการมีลักษณะเป็นเกาะใกลฝั่งและไมไกลจากระบบชะวากทะเล (Estuary) อัน
ประกอบไปดวยปุาชายเลนตลอดแนวปากแมน้ าล าคลองหลายสาย ท าใหทั้งตะกอนดินและแรธาตุจากแผนดินรวมไป
ถึงอินทรียสารที่เกิดข้ึนในบริเวณชะวากทะเล ถูกกระแสน้ าพัดพาออกมาถึงชายฝั่งของเกาะพระทองไดโดยงาย ท าให
พ้ืนที่หาดทรายและริมล าคลองที่อยูทางดานฝั่งตะวันออกของเกาะซึ่งโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ที่ตัวเกาะคอยก าบังคลื่นลม 
ไดเกิดการพัฒนาของสังคมพืชปุาชายเลนขึ้น พ้ืนที่ที่เป็นหาดทรายจึงถูกจ ากัดเหลือความยาวเพียง 15.92 กิโลเมตร 
ผลผลิตจากปุาชายเลนบนเกาะและที่กระแสน้ าพัดพามาจากระบบชะวากทะเลจากแผนดินใหญก็ท าใหเกิดเป็นหาด
เลนขึ้นในพ้ืนที่สงัดคลื่นลมตาง ๆ ขณะที่พ้ืนที่สันดอนทรายปนโคลนบริเวณปากคลองฝั่งนี้กลายเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ในการแพรขยายพันธุ์ของหญาทะเลหลากหลายชนิด นอกจากนี้พ้ืนที่บางสวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะได
ปรากฏแนวหินโผลสูงขึ้นมากลายเป็นเกาะใกลฝั่ง ซึ่งสวนที่ใกลมากไดเกิดสันดอนทรายงอกเชื่อมตอเขาตัวเกาะ 
กลายเป็นภูเขาและเนินหินริมฝั่ง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและปุาชายเลน, 2551) 

เกาะพระทองมีระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่หลากหลายถึง 6 แบบ ประกอบดวย หาดทราย หาดหิน หาดเลน 
ปุาชายเลน แนวหญาทะเล และแนวปะการัง ยอมเป็นแหลงที่รองรับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล ซึ่งบางสวนเป็นทรัพยากรที่ชาวบานน ามาใชเป็นอาหาร บางสวนก็เป็นแหลงรายไดใหกับครอบครัว และ
บางสวนเป็นสัตว์ทะเลหายากใกลสูญพันธุ์ ขอมูลความหลากหลายทางชึวภาพที่จะท าการศึกษานี้จะสามารถใชเป็น
เครื่องยืนยันถึงความม่ันคงทางดานอาหาร และความสามารถในการเป็นพ้ืนที่แหลงอาศัยใหกับสัตว์ทะเลหายาก และ
หากในอนาคตมีการศึกษาเพ่ิมเติมแลวน ามาเปรียบเทียบก็อาจจะสามารถใชความแตกตางของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบ 
ในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดลอม อันจะสงผลตอระบบนิเวศที่เป็นแหลงท าประมงพ้ืนบานของ
ชาวบาน และแหลงอาศัย หากิน และสืบพันธุ์ของสัตว์ทะเลหายากได 

ระบบนิเวศหญ้าทะเล 
ระบบนิเวศหญาทะเลเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีลักษณะเดนโดยมีหญาทะเลเป็นองค์ประกอบหลักของ

ระบบ ทั้งนี้ระบบนิเวศหญาทะเลมีคุณคาและเอ้ือประโยชน์ทางดานนิเวศบริการ (ecosystem services) หลาย
ประการ เชน เป็นแหลงอาศัย อนุบาล แกสัตว์น้ าชายฝั่งนานาชนิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
ทะเลและปุาชายเลน, 2549ก) ชวยชะลอความเร็วของกระแสน้ า ชวยใหตะกอนที่แขวนลอยในมวลน้ าตกตะกอนลง
มาและท าใหน้ าใสอันสงผลดีตอระบบนิเวศท่ีอยูขางเคียงเชนระบบนิเวศแนวปะการัง นอกจากนี้การที่หญาทะเลมีราก
และเหงาที่แตกแขนงจ านวนมากยึดเกาะพ้ืนดินยังชวยในการลดการกัดเซาะชายฝั่งได เป็นอยางดี (Hemminga and 
Duarte, 2000) ทั้งนี้เนื่องจากแหลงหญาทะเลเป็นพ้ืนที่ที่มีสัตว์นานาชนิดมาอาศัยจึงท าใหแหลงหญาทะเลเป็นแหลง
การท าประมงพ้ืนบานของชุมชนชายฝั่งที่ส าคัญอีกดวย โดยพบวามีสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดที่อาศัยในแหลงหญาทะเล 
เชน หอยชักตีน หอยจอบ กุง ปลิงทะเล และปลานานาชนิด ดังนั้นแหลงหญาทะเลจึงนับไดวาเป็นแหลงหาอาหารของ
มนุษย์ดวยในอีกทางหนึ่งดวย 

หญาทะเลยังมีบทบาทส าคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นอาหารหลักของพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ปุาสงวนของประเทศ
ไทย ทั้งนี้มีรายงานพบชนิดหญาทะเลในกระเพาะอาหารของพะยูนทั้งสิ้น 10 ชนิด (Adulyanukosol et al., 2004; 
Adulyanukosol et al., 2010) จากหญาทะเลที่มีรายงานพบในประเทศไทย 13 ชนิด (สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและปุาชายเลน, 2549ข, Tuntiprapas et al., 2015) ดังนั้นการศึกษาแหลงหญา
ทะเลที่เป็นพ้ืนที่หากินของพะยูนจึงมีความส าคัญในอันที่จะชวยวางแผนก าหนดขอบเขตและออกมาตรการในการ
จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีตองใหความสนใจเป็นพิเศษ 

นอกจากหญาทะเลแลวนั้นสาหรายทะเลก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกกลุมหนึ่งที่สามารถพบเจริญไดในแหลงหญาทะเล
ดวยเชนกัน ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการศึกษาความหลากหลายของสาหรายทะเลในแหลงหญาทะเลอยูอยางจ ากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบนิเวศอ่ืน ๆ เชนระบบนิเวศปะการัง หรือระบบนิเวศปุาชายเลน จากการส ารวจในภาคสนามโดย
หนวยวิจัยสาหรายและหญาทะเลพบวาสาหรายทะเลที่สามารถพบไดในระบบนิเวศหญาทะเลนั้นมีหลายชนิดเชน 
สาหรายใบมะกรูด (Halimeda sp.) สาหรายหูชาง (Avrainvillea sp.) สาหรายเฟินเขากวาง (Dictyota sp.) 
สาหรายสีแดงหินปูนชนิด Amphiroa sp. เป็นตน โดยพบท้ังที่เจริญบนพื้นดินในแหลงหญาทะเล และที่เจริญเกาะบน
ตนหญาทะเล ซึ่งสาหรายทะเลนั้นก็มีบทบาทในการชวยเพ่ิมความสลับซับซอนใหกับระบบนิเวศหญาทะเลอันจะเอ้ือ
ประโยชน์ตอการเป็นแหลงอาศัยใหกับสัตว์น้ านานาชนิดดวยเชนกัน 

 เกาะพระทองมีพ้ืนที่หญาทะเลประมาณ 4,500 ไร (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล 
และปุาชายเลน, 2549) โดยพบทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเกาะ ซึ่งมีทั้งแหลงหญาทะเลในเขตน้ าขึ้นน้ าลง 
(intertidal zone) และแหลงหญาทะเลในเขตน้ าลึก (subtidal zone) ทั้งนี้มีรายงานพบหญาทะเลบริเวณเกาะพระ
ทองทั้งสิ้น 10 ชนิด โดยมีหญาทะเลสกุล Halophila เป็นหญาทะเลชนิดเดนในพ้ืนที่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปุาชายเลน , 2551) ทั้งนี้แหลงหญาทะเลเกาะพระทองถือวาเป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการใชเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนแหลงเรียนรูระบบนิเวศชายฝั่งไดเป็นอยางดี โดยเฉพาะแหลง
หญาทะเลในเขตน้ าตื้นที่เป็นพื้นที่ท่ีสามารถเขาไปเรียนรูและท ากิจกรรมตาง ๆ ไดงาย 

ระบบนิเวศหาดหินและหาดทราย 
หาดหิน คือ ระบบนิเวศหนึ่งบนชายฝั่งทะเลในเขตน้ าขึ้นน้ าลง มีพ้ืนทองน้ าประกอบดวยหนาผาหินสูง หรือ

แทนหินลาดชัน รวมไปถึงโขดหิน ในรอบวันหนึ่งๆ เมื่อน้ าลง หาดหินจะโผลเหนือน้ า และจมลงเมื่อน้ าขึ้น ความกวาง
ของพ้ืนที่หาดหินขึ้นอยูกับระดับน้ าขึ้นลงและความชันของชายฝั่งในบริเวณนั้น สิ่งมีชีวิตบนหาดหินมีบรรพบุรุษใน
ทะเล และไดวิวัฒนาการปรับตัวมาใหอยูอาศัยในพ้ืนที่ ๆ น้ าทวมถึงแคบางชวงเวลาได นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตบนหาดหิน
ตองมีการปรับตัวใหอยูรอดในสภาพแวดลอมที่รุนแรง เชน การทนทานตอแรงกระท าของคลื่น และสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การจมน้ าในชวงระยะเวลาหนึ่งและตากแหงในอากาศในระยะหนึ่งเมื่อน้ าลง รวมไปถึง
อุณหภูมิและความเค็มที่ผันแปรมาก อยางไรก็ตามหาดหินก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
สัตว์ที่อาศัยบนหาดหินอาจด ารงชีวิตแบบเกาะติดกับพ้ืนหิน เชน หอยแมลงภู หอยนางรม เพรียงหิน หรือคืบคลานไป
บนหิน เชน หอยฝาเดียว ผูผลิตที่พบในระบบนิเวศหาดหิน ไดแก สาหรายขนาดใหญ (macroalgae) ซึ่งเจริญเติบโต
แบบยึดติดกับหิน โดยเฉพาะบริเวณดานลางของเขตน้ าขึ้นน้ าลง และ สาหรายเซลล์เดียว (microalgae) ซึ่งด ารงชีวิต
แบบแพลงก์ตอนในมวลน้ า (Raffaelli  & Hawkins, 1999; Little et al., 2009). 
 หาดทราย คือ ระบบนิเวศหนึ่งบนชายฝั่งทะเล มีพ้ืนทองน้ าประกอบดวยอนุภาคเม็ดทราย ปนกรวด เปลือก
หอย ที่ทับถมสะสมกันบนชายฝั่ง หาดทรายมีการโผลเหนือน้ าและจมลงใตน้ าตามรอบน้ าขึ้นน้ าลงเชนเดียวกับหาดหิน 
ถือเป็นระบบนิเวศท่ีมีพลวัตสูง โดยความชันของหาดและขนาดอนุภาคขึ้นอยูกับสภาพคลื่นลม กระแสน้ า ที่ปะทะกับ
ชายฝั่ง สิ่งมีชีวิตหาดทรายมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่รอนแหง และจมน้ าเป็นบางเวลาได สวนมากจะเป็น
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การฝังตัวในพ้ืนทราย เชน หอยสองฝา ไสเดือนทะเล จักจั่นทะเล เป็นตน (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อาวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพร, 2551; Little & Little, 2000)  
 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลดานตะวันตกของเกาะพระทอง (รูปที่ 1 ก.)  ประกอบดวยหาดทรายเป็นสวนใหญ ยาว
ประมาณ 15.92 กิโลเมตร สวนหาดหินบนเกาะพระทองตั้งอยูบนปลายแหลมขนาดเล็ก 2 แหง มีความยาวเพียง 300 
เมตร และดานฝั่งตะวันออกมีปุาชายเลนเป็นระบบนิเวศเดน สวนเกาะระ (รูปที่ 1 ก.)  มีความยาวของหาดทราย 8 
กิโลเมตร หาดหิน 4.45 กิโลเมตร ฝั่งดานตะวันออกมีปุาชายเลนเป็นระบบริเวศเดนเชนเดียวกับเกาะพระทอง หาด
หินและหาดทรายตั้งอยูสลับกันโดยหาดทรายมักตั้งอยูในอาวที่คลื่นลมสงบกวา (รูปที่ 1 ข.) ระบบนิเวศชายฝั่งของ
เกาะพระทองและเกาะระ ดานรับคลื่นลมที่หันออกสูทะเลอันดามัน จึงประกอบดวยหาดทรายและหาดหินเป็นส าคัญ 
(รูปที่ 1 ก.) ซึ่งพ้ืนที่ระบบนิเวศทั้งสองแบบ มีศักยภาพในการใชประโยชน์จากชุมชน โดยการเก็บหาสัตว์ทะเลเป็น
อาหาร และเป็นแหลงเรียนรูระบบนิเวศทางทะเลที่เขาถึงงายของเยาวชนในทองถิ่น รวมถึ งนักทองเที่ยวที่สนใจอีก
ดวย แตจากการตรวจสอบเอกสารพบวา ยังไมปรากฏรายงานการศึกษานิเวศวิทยาเชิงระบบบนิเวศ ของระบบนิเวศ
หาดหินและหาดทราย บนเกาะพระทองและเกาะระมากอน (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล
และปุาชายเลน, 2551) 
 

 
รูปที่ 1 ก. เกาะพระทอง และเกาะระ นอกชายฝั่งจังหวัดพังงา ข. พ้ืนที่ของระบบนิเวศหาดหิน (ลูกศรสีด า) และ
ระบบนิเวศหาดทราย (ลูกศรสีขาว) บนชายฝั่งปลายเกาะระ ดานทิศเหนือ   

ส าหรับงานส ารวจความหลากหลายของกลุมครัสตาเซียขนาดเล็ก และกุงเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่เกาะพระทอง  
ยังไมพบวามีการศึกษาที่เนนพ้ืนที่ภายในชายฝั่งเกาะพระทองโดยตรง สวนขอมูลการส ารวจปลาทะเล เคยมีการ
ส ารวจและรายงานชนิดปลาทะเลมาบางแลว (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและปุาชายเลน , 
2551) ในครั้งนี้จะท าการศึกษาเพ่ิมเติมอีกครั้ง เพ่ือใหไดองค์ความรูความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนที่จะรวมด าเนินการเก็บตัวอยางและใหขอมูลของทรัพยากรทองถิ่นของ
ตน 
 

ก.  ข.  
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ................................................... ...................................................................... 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
..................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................................ .................... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ............................................... 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
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พื้นที่ศึกษา 
ท าการศึกษาบริเวณชายฝั่งของเกาะพระทอง จ.พังงา โดยส ารวจครอบคลุมทุกลักษณะถิ่นที่อยูอาศัย 

(habitats) ในชายฝั่งทะเล ซึ่งประกอบดวย หาดหิน หาดทราย หาดเลน ปุาชายเลน แนวหญาทะเล และแนวปะการัง 
การศึกษานิเวศวิทยาของหาดหินและหาดทรายของเกาะระ-พระทอง จ.พังงา 
1) ส ารวจพื้นที่ในเวลาน้ าลงโดยอาศัยการเขาถึงทางเรือและทางบก  
2) ส ารวจและบรรยายสัณฐานของหาดหิน โดยเขาส ารวจทุกพ้ืนที่บนเกาะทั้งสองเทาที่จะสามารถเขาถึงได จ านวน
ประมาณ 10 หาด  โดยบรรยาย ชนิดหิน ขนาดอนุภาค ความลาดชันของหาด ระดับการเปิดรับคลื่นลม  
สวนหาดทราย เขาส ารวจประมาณ 10 หาด เชนกัน โดยบรรยาย ขนาดอนุภาค ความลาดชันของหาด ระดับการ
เปิดรับคลื่นลม เก็บตัวอยางทรายเพ่ือไปวิเคราะห์ขนาดอนุภาคโดยวิธี sieve analysis สวนการวัดความลาดชันของ
หาด ใชวิธี Classic Leveling  
3) ในการเก็บตัวอยางบนหาดหิน เมื่อพบสิ่งมีชีวิต ถายภาพ เก็บตัวอยาง และจ าแนกชนิด โดยสามารถจ าแนกชนิดได
ทั้งในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ สวนการเก็บตัวอยางบนหาดทราย ใหการเก็บตัวอยางตะกอนทราย ปริมาตร 
กวาง 50 × ยาว 50 × ลึก 10 เซนติเมตร แลวรอนดวยตะแกรงขนาดตา 0.5 mm เก็บตัวอยางสัตว์ที่พบบนตะแกรง 
รักษาสภาพดวย 70% เอทานอล และน ามาจ าแนกชนิดในหองปฏิบัติการ การจ าแนก ใชคูมือของ Carpenter & 
Niem (1998)  William (2004) และ Chan et al. (2009)  
 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

   กลุ่มครัสตาเซียขนาดเล็ก 
1) ท าการเก็บตัวอยางสัตว์ครัสตาเซียขนาดเล็กรอบ ๆ เกาะพระทอง ใหครอบคลุมพ้ืนที่หลายแหลงที่อยูอาศัย เชน 
ชายหาด แนวสาหราย ปุาชายเลน และแนวปะการัง เป็นตน โดยตัวอยางกลุมครัสตาเซียสวนใหญจะเก็บดวยวิธีการ
กรองกับถุงตาขายหรือการน าวัสดุตาง ๆ มาแกวงในน้ า ยกเวนกลุมไอโซพอดที่การเก็บตัวอยางจะวางกับดัก (baited 
trap) (รูปที่ 1) ตามวิธีของ Keable (1995) ตัวอยางที่ไดจะเก็บรักษาไวในฟอร์มาลิน 10% เพ่ือศึกษาทางดาน
สัณฐานวิทยา และรักษาไวแฮลกอฮอล์ 95% ส าหรับการศึกษาทางดานชีวโมเลกุลในอนาคต 
2) การศึกษาทางดานสัณฐานวิทยาตัวอยางทุกชนิดจะจัดจ าแนกชนิดภายใตกลองจุ ลทรรศน์แบบเสตอร์ริโอและ
ถายรูป 
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รูปที่ 1 (ก) วิธีการเก็บตัวอยางไอโซพอดโดยการวางกับดัก (ข) ตัวอยางไอโซพอดทะเล ที่เขามาอยูในกับดัก 

 กุ้งทะเล  
1) เก็บตัวอยางกุงและขอมูลตาง ๆ จากการท าประมงของชาวประมงในพ้ืนที่รอบเกาะพระทอง โดยเนนกุงที่เป็นสัตว์
เศรษฐกิจรวมถึงกุงที่มีการใชประโยชน์ในระดับทองถิ่น 
2) เก็บรักษาดวยความเย็น แลวคัดแยกตัวอยางในเบื้องตนตามลักษณะภายนอกที่สังเกตไดงาย น ามาถายรูป 
3) เก็บรักษาตัวอยางในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ไวที่หองเก็บตัวอยางอางอิงของพิพิธภัณฑสถาน 
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปลาทะเลและปลาน้ ากร่อย 
1) เก็บตัวอยางจากระบบนิเวศปุาชายเลนทางดานทิศตะวันออกของเกาะระ และเกาะพระทอง ระบบนิเวศหาดหิน
และหาดทรายบริเวณทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใตของเกาะระและเกาะพระทอง  
2) เก็บตัวอยางโดยใชเครื่องมือประมงชนิดตาง ๆ ไดแก อวนลอย, อวนจม, อวนทับตลิ่งตาถี่, อวนทับตลิ่งตาหาง, แห, 
สวิง และลอบพับ โดยจะด าเนินการรวมกับชาวประมงในพ้ืนที่ทั้งการจับดวยเครื่องมือและการเก็บขอมูลตาง ๆ 
3) เก็บทึกขอมูลความหลากหลายของปลาทะเลในระบบนิเวศแนวปะการังขางเกาะปลิงเล็กและเกาะปลิงใหญ เกาะ
พระทองโดยการด าน้ าดวยถังอากาศแลวประเมินดวยสายตา (Visual census technique) พรอมทั้งบันทึกภาพใตน้ า 
4) น าตัวอยางที่ไดมาถายรูปโดยใชตูถายรูปตัวอยาง และเก็บรักษาสภาพในสารละลายฟอร์มาลิน 10% 
 

 หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ 
 ด าเนินการส ารวจหญาทะเล สาหรายทะเล และสัตว์พ้ืนทองทะเล ในบริเวณแหลงหญาทะเล 4 พ้ืนที่ของ

เกาะพระทอง (รูปที่ 1ก) โดยแบงเป็น 2 บริเวณยอยในแตละแหลงหญาทะเลคือ  1) แหลงหญาทะเลเขตน้ าขึ้นน้ าลง 
(intertidal zone) และ 2) แหลงหญาทะเลเขตน้ าลึก  ทั้งนี้แหลงหญาทะเลเขตน้ าขึ้นน้ าลงนั้นท าการส ารวจโดยการ
เดินส ารวจในชวงน้ าลงต่ าสุด สวนแหลงหญาทะเลเขตน้ าลึกนั้นใชการส ารวจโดยการด าน้ าดวยถังอากาศ (SCUBA) 
เมื่อพบสิ่งมีชีวิตท าการถายภาพ เก็บตัวอยาง และจ าแนกชนิด โดยสาหรายและหญาทะเลนั้นจ าแนกโดยใชคูมือของ 
Coppejans et al. (2017) สวนสัตว์พ้ืนทะเลขนาดใหญใชคูมือสัตว์ในแหลงหญาทะเลฝั่งอันดามัน (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปุาชายเลน, 2549ก) 

ก ข 
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การส ารวจร่องรอยการกินของพะยูนและพะยูนในแนวหญ้าทะเล 
ท าการศึกษาบริเวณแนวหญาทะเลของเกาะพระทองใน 4 พ้ืนที่ (ภาพที่ 1ก) โดยพ้ืนที่หลักในการส ารวจเพ่ือ

การศึกษานี้ คือ แนวหญาทะเลบริเวณทิศเหนือของเกาะพระทอง (รอยตอระหวางเกาะพระทอง และเกาะระ) ซึ่งเป็น
แหลงหญาทะเลผืนที่ใหญที่สุดของเกาะพระทอง (ภาพที่ 1ข) และเป็นบริเวณลาสุดของจังหวัดพังงา ที่มีรายงานการ
พบเห็นพะยูนจ านวน 1 ตัว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 2 
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแนวหญาทะเลทางดานทิศเหนือของเกาะพระทอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก (https://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/) 

 
การส ารวจรองรอยการกินของพะยูนจะท าการส ารวจในชวงระยะเวลาที่ผืนหญาทะเลโผลพนน้ า 

(ระดับน้ าทะเลลดลงต่ า) โดยการส ารวจทางอากาศดวยระบบหุนยนต์อากาศยานอากาศยานไรคนขับ หรือ โดรน 
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ที่ระดับความสูง 50 เมตรจากพ้ืนดิน จากนั้นท าการบันทึกภาพรองรอยการกิน
ของพะยูนในแนวหญาทะเลที่พบ เพ่ือน าภาพถายรอยกินของพะยูนที่ไดไปวิเคราะห์ชนิดและรอยละการปกคลุมของ
หญาทะเลบริเวณโดยรอบรอยกินของพะยูน และวิเคราะห์พ้ืนที่ของหญาทะเลที่ถูกกินโดยพะยูนดวยโปรแกรม QGIS 
(QGIS Development Team (2020) จากนั้นค านวณปริมาณมวลชีวภาพของหญาทะเลที่ถูกกินโดยพะยูนจากรอย
ละการปกคลุมของหญาทะเลบริเวณโดยรอบรอยกินของพะยูนและพ้ืนที่ของหญาทะเลที่ถูกกินโดยพะยูน 

การส ารวจพะยูนจะท าการส ารวจในระยะเวลากอนระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุด 2 ชั่วโมง ไปจนถึงระยะเวลากอน
ระดับน้ าลดลง 1 ชั่วโมง โดยจะมีการบินส ารวจพะยูนในบริเวณที่มีการปรากฏรองรอยการกินของพะยูน ดวยโดรนที่
ระดับความสูง 50 เมตรจากพ้ืนดิน หากมีการพบเห็นพะยูน ผูส ารวจจะท าการบันทึกภาพถายทางอากาศรายละเอียด
สูงเพื่อระบุพิกัดท่ีมีการพบเห็นพะยูน และบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) ของพะยูนที่พบเห็นเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของ
พะยูนในแนวหญาทะเลประมาณ 10 นาทีตอพะยูน 1 ตัว 
 
เอกสารอ้างอิงของโครงการ 
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13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ พังงา ชายฝั่งทะเลของเกาะพระ

ทอง และเกาะระ 
เกาะพระทอง และเกาะ
ระ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราช
กุมารี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ 
      
14. ระยะเวลาการวิจัย          

  ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 0 เดือน          
  วันที่เริ่มตน 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2569 

 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 

ส ารวจหญาทะเล สาหรายทะเล 
และสตัว์พื้นทะเลขนาดใหญใน
บริเวณแหลงหญาทะเล 4 พ้ืนท่ีของ
เกาะพระทอง รวมทั้งส ารวจพะยนู
และรองรอยการกินในแนวหญา

 x x x x x x x x x x  100 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

ทะเล 

2566 

จัดท าเอกสาร สื่อ เกี่ยวกับ ความ
หลากหลายของหญาทะเล และ
สิ่งมีชีวิตในแหลงหญาทะเลเกาะพระ
ทอง และจัดท าเนื้อหา "ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศหญาทะเลเกาะพระทอง"  
ส าหรับการจัดท าคูููมือความ
หลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ
บนเกาะพระทอง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของสัตว์
กลุมครสัตาเซียขนาดเล็ก 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลา
ทะเลและปลาน้ ากรอยในระบบ
นิเวศปุาชายเลน 

 x x x x x x x x x x  33.33 

2567 
ศึกษานิเวศวิทยาของหาดหินและ
หาดทรายของเกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของสัตว์
กลุมครสัตาเซียขนาดเล็ก 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลา
ทะเลในระบบนิเวศแนวปะการัง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

2568 
ศึกษานิเวศวิทยาของหาดหินและ
หาดทรายของเกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษากุงทะเลจากการท าประมงของ
ในพื้นที่รอบเกาะพระทอง  

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลา
ทะเลในหาดหิน หาดทราย และแนว
หญาทะเล 

 x x x x x x x x x x  33.33 

2569 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ชุมชนตาง ๆ หนวยงาน และองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเกาะพระ
ทอง ในการจัดท าแผนแมบทการ
บริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพ 
และการวางแผนพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 

   x x x x x     33.33 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

ของเกาะพระทองอยางยั่งยืน 

 
จัดท าคูมือความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพบนเกาะพระทอง 

 x x x x x x x x x x x 66.66 

 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 334,000 
ปีที่ 2 2566 331,000 
ปีที่ 3 2567 328,000 
ปีที่ 4 2568 328,000 
ปีที่ 5 2569 203,000 
รวม  1,524,000 

 

รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 135,000 

งบด าเนินการ : 
คาตอบแทน 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x3คน
x20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. คาท่ีพัก 
(850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยาง
และเตรียมตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร (1คนx1เดือน) 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

30,000 
 

- 
 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 
30,000 

 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

20,000 
 

- 
 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

20,000 
 

- 
 

5,400 
 
 

16,200 
 

15,300 
 
- 

 
- 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
6. คาพิมพ์หนังสือ (100 
เลม) 
7. คาสืบคนขอมูล รายงาน 
ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

- 
 
3,000 

 
1,200 

30,000 
 
3,000 

 
1,200 

- 
 
3,000 

 
1,200 

- 
 
3,000 

 
1,200 

- 
 
- 
 

1,200 
งบด าเนินการ :  
คาใชสอย 

1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี 
3. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ 
4. คาสาธารณูปโภค 

24,400 
5,000 
5,000 

 
33,400 

10,000 
10,000 
48,000 

 
33,100 

12,000 
17,000 
10,000 

 
32,800 

12,000 
17,000 
10,000 

 
32,800 

- 
4,600 
5,000 

 
20,300 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์       
รวม  334,000 331,000 328,000 328,000 203,000 

*ขอถัวเฉลี่ยระหวางหมวด 

 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 

งบด าเนินการ : คาตอบแทน 1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x3
คนx20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. คาท่ีพัก (850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยางและเตรียม
ตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อเผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาพิมพ์หนังสือ (100 เลม) 
7. คาสืบคนขอมูล รายงาน ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

12,000 
 

36,000 
34,000 
30,000 

 
- 
- 

3,000 
1,200 

งบด าเนินการ : คาใชสอย 1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี 
3 คาวิเคราะห์ DNA barcode 
4. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 
5. คาสาธารณูปโภค (ไมเกิน 10%) 

24,400 
5,000 

- 
5,000 
33,400 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบลงทุน : ครุภัณฑ์   

รวม  334,000  
*ขอถัวเฉลี่ยระหวางหมวด 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1) บทความ
วิจัย 

องค์ความรูทางดาน
ความหลากหลาย 
การกระจาย และ
นิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรชีวภาพบาง
กลุม 

    1 1 

เรื่อง บบทความ
วิชาการ ตีพิมพ์
ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

มีขอมูลทาง
วิชาการของ
ทรัพยากร
ชีวภาพบนเกาะ
พระทองที่
สามารถน าไป
เป็นขอมูล
อางอิง การ
บริหารจัดการ 
และการตอยอด
งานวิจัย 

 

 

 

 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

2) ขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
รูปแบบ
ดิจิตอล 

ตารางขอมูลระบบ
ดิจิตอลของทรัพยากร
ชีวภาพกลุมตาง ๆ ใน
เกาะพระทองส าหรับ
ใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเกาะ
พระทองไดจัดเก็บ 
และน าเขาสูศูนย์
ขอมูลทรัพยากร 
อพ.สธ. ตอไป 

    1 1 ชุด องค์กรปกครอง
สวนทองถิน่ใน
เกาะพระทองไดรับ
ขอมูลระบบ
ดิจิตอลทรัพยากร
ชีวภาพกลุมตาง ๆ 
บนเกาะพระทอง 
รวบรวมและน าเขา
สูศูนย์ขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ. 
ตอไป 

องค์กร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะ
พระทองมี
ผลงาน
กาวหนาในงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
โครงการ 
อพ.สธ. และ
ศูนย์ขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. มี
ขอมูลเพิ่มเติม
มากย่ิงขึ้น 
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3) แผนแมบท
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism
) ของเกาะ
พระทอง
อยางยั่งยืน 

แผนแมบท และ
แผนพัฒนาท่ีชุมชน 
หนวยงาน และ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะพระ
ทอง มีสวนรวมใน
การจัดท า 

    1 1 ชุด ชุมชน หนวยงาน 
และองคก์ร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเกาะ
พระทอง น าแผน
แมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ชีวภาพ และการ
วางแผนพฒันา
แหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism) 
ของเกาะพระทอง
อยางย่ังยืน ไป
ปฏิบัติใหเกิดผล
เชิงประจกัษ์ 

มีการน าแผน
แมบทและ
แผนพัฒนา
ของเกาะพระ
ทองไปปรับใช
ในพื้นทีอ่ื่น ๆ 
ตอไป 

4) คูมือความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากร
ชีวภาพบน
เกาะพระทอง 
* รวมกับ
โครงการที่ 2 

หนังสือทรัพยากร
ชีวภาพบนเกาะพระ
ทอง เป็นการน า
ขอมูลจากการวจิัยใน
ครั้งนี้และทีไ่ดเคย
ด าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์มาแลว มา
จัดท าในรูปแบบของ
คูมือใหความรูทาง
วิชาการประกอบ
ภาพถาย 

    150 150 เลม เป็นสื่อการเรียนรู 
ใหกับ
กลุมเปูาหมาย 
ตลอดจนผูสนใจอืน่ 
ๆ ทกุฝุาย 

กลุมเปูาหมาย
และสาธารณะ
ชนมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ชีวภาพในเกาะ
พระทอง 

 
 
 
 
 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดพังงา อบต.เกาะพระทอง และเขตหามลาสัตว์ปุาเกาะระ-เกาะพระทอง 
ในประเทศ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ตางประเทศ ทั่วโลก 
(worldwide) 

ผลงานวิชาการตีพิมพ์และสามารถเขาถึงไดทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 
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18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อยางนอย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เชน Facebook  
3. การจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ 
4. เผยแพรรายงาน เอกสารขอมูล คูมือ หนังสือ ใหกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     

 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)  

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

เขตหามลาสตัว์ปุาเกาะระ-
เกาะพระทอง 

รวมเก็บตัวอยางและขอมลูทรัพยากร
ชีวภาพกลุมตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ีเกาะ
พระทอง และมสีวนรวมในการแสนอ

แผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของเกาะพระทอง 

ไมระบ ุ - 

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
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22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวม

ด าเนินการ 
การรวมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1. 2565-2569 องค์การบริหารสวน

ต าบลเกาะพระทอง 
เก็บตัวอยางและขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุม
ตาง ๆ ภายในพื้นที่เกาะ
พระทอง และมสีวนรวม
ในการแสนอแผนแมบท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของ
เกาะพระทอง 

- สนับสนุน
บุคลากรในพ้ืนท่ี 
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23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ผศ. ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร  

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Assistant Professor Kringpaka Wangkulangkul, Ph.D.  
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1929900016254 
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

mail)   
ที่อยู   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110  
โทรศัพท์ 074-28-8484 หรือ 095-70118-16 
อีเมล์  kringpaka.w@psu.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา  สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

Ph.D. Marine Biology Bangor University สหราชอาณาจักร 2559 
วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552 
วท.บ. ชวีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2548 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 ชีววิทยาทางทะเล นิเวศวิทยาของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
 

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  

7.2  หัวหนาโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  
- หัวหนาโครงการวิจัย การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนลาง ประเทศไทย แหลงทุน ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม ปี 2559 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2559-2560 

- หัวหนาโครงการวิจัย การศึกษาการกระจายของสังคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินบนชายฝั่งอาวไทย
ตอนลาง ทุนพัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) ปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2559-2560 

- หัวหนาโครงการวิจัย ปัจจัยควบคุมการสืบพันธุ์และการกระจายของหอยกะพงเทศ Mytilopsis adamsi 
ในทะเลสาบสงขลา ภาคใตของประเทศไทย ทุนทั่วไป ปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2560-2562 

- หัวหนาโครงการวิจัย อิทธิพลของพลวัตทางสมุทรศาสตร์อันเนื่องมาจากฤดูมรสุมตอรูปแบบการลงเกาะของ
หอยนางรมปากจีบ Saccostrea cuccullata และเพรียงหิน Chthamalus malayensis ในเขตน้ าข้ึนน้ าลง ทุน
ทั่วไป ปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2562-2564  
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7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน  (อาจมากกวา 1 
เรื่อง) 

Sa-Nguansil, S., & Wangkulangkul, K. 2020. Salinity tolerance in different life history stages of an 
 invasive false mussel Mytilopsis sallei Recluz, 1849: implications for its restricted 
 distribution. Molluscan Research, DOI: 10.1080/13235818.2020.1753902 แหลงทุน: 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Chanket, W. & Wangkulangkul, K. 2019. Role of the sea urchin Stomopneustes variolaris 
 (Lamarck,  1816) pits as a habitat for epilithic macroinvertebrates on a tropical 
 intertidal rocky shore. Zoological Science, 36(4): 330-338. แหลงทุน: 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Wangkulangkul, K. & Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
 on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of 
 Thailand, Southern Thailand. Plankton and Benthos Research, 13(4), 154-162. 
 แหลงทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Amnuaypon, P. & Wangkulangkul, K. 2018. Influence of habitat modification by rock oysters 
 and barnacles on small-scale distribution of the tropical pulmonate limpet 
 Siphonaria guamensis. Zoology and Ecology, 1-8. แหลงทุน: 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Wangkulangkul, K. 2018. Comments on restricted distribution of Mytilopsis adamsi Morrison, 
 1946, a non-native false mussel in the Songkhla Lagoon System, southern 
 Thailand. Limnology, 19(1), 151-156. แหลงทุน: สวนตัว  
Wangkulangkul, K., Hawkins, S. J. & Jenkins, S. R. 2016. The influence of mussel-modified 
 habitat on Fucus serratus L. a rocky intertidal canopy-forming macroalga. Journal 
 of Experimental Marine Biology and Ecology, 481, 63-70. แหลงทุน: 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Bangor University UK 
Wangkulangkul, K. & Lheknim, V. 2008. The occurrence of an invasive alien mussel Mytilopsis 
 adamsi Morrison, 1946 (Bivalvia: Dreissenidae) in estuaries and lagoons of the lower 
 south of the Gulf of Thailand with comments on their establishment. Aquatic 
 Invasions, 3(3), 325-330. แหลงทุน: Biodiversity Research and Trining Program (BRT) ปี 
 2549 

 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการ
วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
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- โครงการวิจัย:  อิทธิพลของพลวัตทางสมุทรศาสตร์อันเนื่องมาจากฤดูมรสุมตอรูปแบบการลงเกาะของหอย
นางรมปากจีบ Saccostrea cuccullata และเพรียงหิน Chthamalus malayensis ในเขตน้ าข้ึนน้ าลง  
แหลงทุน:  ทุนทั่วไป ปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ท าการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละ 60 

- โครงการ: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 
แหลงทุน:  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

ท าการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละ 40 

ผู้ร่วมวิจัย 

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr. RUEANGRIT PROMDAM 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3809800065064 

3. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7444-6682 
 e-mail     r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุมปู 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  
6.4 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.5 หัวหนาโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุมปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของ

ภ า ค เ ห นื อ  แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น ต ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ งิ น ก อ ง ทุ น วิ จั ย ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

6.6 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
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ผูรวมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 
12. Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First record of seven 

neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with taxonomic list of Thai 
teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 41–62. 

13. Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna on intertidal 
rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, Southern Thailand. Plankton & 
Benthos Research. 13(4): 154–162. 

14. Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged Terrapotamon 
Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of 
Zoology. 65: 404–415. 

15. Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus and species of 
freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si Thammarat, Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

16. Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 (Decapoda: 
Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

17. Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: Brachyura: 
Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

18. Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, Paracleistostoma 
eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket Marine Biological Center Research 
Bulletin. 70: 1–6. 

19. Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 (Decapoda: 
Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 
7–14 

20. Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab (Crustacea: 
Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  
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21.  Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., Phatthnarhatcharoen 
C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of seagrass coverage on swimming crabs 
(Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, 
southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT Uninet conference. 

22.  มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แกวไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร กระจายของปูท่ี
จับไดจากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แกนเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย
ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใตโครงการ การใช้ฐานทรัพยากร
ชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและ
ม่ันคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 
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ผู้ร่วมวิจัย 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเอกนรินทร์ รอดเจริญ 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr. EKNARIN RODCHARROEN 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3-8004-0061284-1 
3. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่อยู สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112  
โทร. 081-5991339 e-mail: eknarin.r@psu.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา: 
2543 – 2546  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อ. สิเกา 
จ. ตรัง 92150 

2547 – 2551  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร์) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112 

2553 – 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

อนุกรมวิธานสัตว์ทะเลกลุมครัสตาเซีย 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  
หัวหน้าโครงการวิจัย: 
1) ปัจจุบัน - 2563: ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ตอสัตว์พ้ืนใตน้ าขนาดใหญ บริเวณเกาะยอ ทะเลสาบ

สงขลา ทุนวิจัยแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผนดิน แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)  

2) ปัจจุบัน - 2563 : อนุกรมวิธานและดีเอ็นเอบาร์โคดของไอโซพอดทะเลวงศ์ Cirolanidae Dana, 1852 
บริเวณทะเลอันดามันของประเทศไทย ทุนสนับสนุนภายใตส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ปี  2561 

 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย :  

1) ปัจจุบัน-2564:  การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน ทุนสนับสนุนภายใตส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ปี 2563 
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2) ปัจจุบัน-2564: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิต
ในถ้ าในอุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืน ทุนสนับสนุนภายใตส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 2563 

3)  2552-2555: การเชื่อมโยงระหวางการศึกษาพรรณสัตว์พ้ืนใตน้ าในทะเลสาบสงขลาและการ
ถายทอดความรูสูชุมชนทองถิ่น ทุนสนับสนุนภายใตส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

4)   2548-25 50: โครงการการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปัตตานี 
และ จ. นราธิวาส (กิจกรรมประเมินผลส าเร็จ) ทุนสนับสนุนภายใตส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 

ผู้ร่วมวิจัย 
1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. เอกลักษณ์  รัตนโชติ 

                    (ภาษาอังกฤษ)  Dr. EKKALAK  RATTANACHOT 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    3940200064467 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
หาดใหญ  สงขลา 90112 
E-mail: ekkalak.r@psu.ac.th 
โทรศัพท์ 074-288507 

4. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  วุฒิการศึกษา สาขา  สถาบัน 
2558  ปร.ด  ชีววิทยา  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2551  วท.ม นิเวศวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2547  วท.บ  วาริชศาสตร์ 

 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    Seagrass ecology  
    Seagrass - associated animals 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ   
     ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ 
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6.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
 
6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย :  

 
6.3 
ผู้
ร่ว
ม
โคร
งกา

รวิจัย : 
 
6.4 
งาน
วิจั
ยที่
ท า
เสร็
จ
แล้
ว : 
ชื่อ
ผลง
านวิ
จัย 

ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง) 
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 
1. Rattanachot, E., Stankovic, M., Tuntiprapas, P., Prempree, S., and Prathep, A. 2020.  Monitoring 

of seagrass along southern Andaman coast of Thailand. Ecological Research. (In press)  
2. Stankovic, M., Kaewsrikhaw, R., Rattanachot, E. and Prathep, A. 2019.  Modeling of suitable 

habitat for small scale seagrass restoration in tropical ecosystems. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 231, doi.org/10.1016/j.ecss.2019.106465.  

งานวิจัย แหล่งทุน สถานะงานวิจัย 
 

ระยะเวลา 

โครงการวิจัยท่ี 1.  
องค์ประกอบชนิด การแพรกระจาย และแหลงอาศัยของ
ปลิงทะเลบริเวณอันดามันตอนใต  
*หัวหน้าโครงการ 

สกว. ก าลังด าเนินงาน 
(ขอขยายเวลา) 

2 ปี 
(2 พ.ค. 2561  
- 1พ.ย. 2563) 

 

งานวิจัย แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ระยะเวลา 
โครงการวิจัยท่ี 1  
 The emergence of skin ulceration disease in 
edible sea cucumber in global change 
framework 

สวทช. ก าลังด าเนินงาน 
 
 

 

3 ปี 
(1 ต.ค. 2561 –  
30 ก.ย. 2564) 

โครงการวิจัยท่ี 2 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาทองถิ่นของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ในอุทยาน.  
ธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน.                                               
* ผู้ร่วมวิจัย 

สวทช. ก าลังด าเนินการ  1 ปี  
(ก.พ.2563-ก.พ. 

2564) 
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3. Rattanachot, E., Stankovic., M., Aongsara, S. and Prathep, A. 2018. Ten years conservation effort 
enhances seagrass cover and carbon storage at Koh Tha Rai, Nakhon Si Thammarat Province, 
Thailand. Botanica Marina, 61(5): 441-451. 

4. Stankovic, M., Tantipisanuh, N., Rattanachot, E. and Prathep, A. 2018. Model-based approach 
for estimating biomass and organic carbon in tropical seagrass ecosystems. Marine Ecology 
Progress Series, 596: 61–70. 

5. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2016. The effect of increasing seagrass root complexity and 
redox potential on the population of Pillucina vietnamica (Bivalvia: Lucinidae) in the 
southwestern Thailand. Molluscan Research. 36(2):142-151.  

6. Rattanachot, E., Short, F. T., Prathep, A. 2016. Enhalus acoroides responses to experimental 
shoot density reductions in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Marine 
Ecology, 37: 411-418.  

7. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2015. Species specific effects of seagrass on Belowground 
biomass, redox potential and Pillucina vietnamica (Lucinidae) abundance. Journal of the Marine 
Biological Association of the United Kingdom, 95(8): 1693-1704.  

8. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2015. Species specific effects of three morphologically different 
belowground seagrasses on sediment properties. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 167: 427-
435. 

9. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2011. Temporal variation in growth and reproduction of 
Enhalus acoroides (L.f.) Royle in a monospecific meadow in Haad Chao Mai National Park, Trang 
Province, Thailand. Botanica Marina, 54: 201-207.  

10.Prathep, A., Rattanachot, E. and Tuntiprapas, P. 2010.Seasonal variations in seagrass cover and 
biomass at Koh Tha Rai, Nakhon Si Thammarat Province, Gulf of Thailand. Songklanakarin 
Journal of  Science and Technology, 32(5): 467-504.  

11.Rattanachot, E., Tuntiprapas, P., Wichachucherd, B. and Prathep, A. 2008. Seasonal variation in 
coverage, canopy height, fruit density and biomass of subtidal seagrass Halophila decipiens 
Ostenfeld in Chumphon Coast, The Gulf of Thailand. In: Proceeding of The 6th Regional IMT-GT 
UNINET Conference 2008. The Gurney Resort Hotel & Residences, Penang, Malaysia, 28-30 
August 2008. 

12.Tuntiprapas, P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen, C., Panumpun, K., Greenberg, D. B. and Prathep, A. 2008. The effect of 
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6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลว
ประมาณรอยละเทาใด 
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งานวิจัย แหล่งทุน สถานะงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในหัวขอ 
ผลของความซับซอนของหญาทะเลตอสายใยอาหารในระบบ
นิเวศหญาทะเลเขตรอน 
Effect of seagrass complexity on tropical seagrass 
food web. 

 
 

ทุนบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ 

 
 

ด าเนินการไปแลว
ประมาณรอยละ 45  
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 3 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การศึกษานิเวศวิทยาและสรางสื่อเรียนรูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาหายากใกลสูญ
พันธุ์ในเกาะพระทอง 
  (ภาษาอังกฤษ)  Ecological research and production of public outreach to enhance 
the conservation of threatened wildlife in Phra Thong island 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การสงเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรทองถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก      

(ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..5.... ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมีส่วน

ร่วม 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมีส่วน

ร่วม 
ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข หัวหนาโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารีและศูนย์แมขาย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

60% 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารีและศูนย์แมขาย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30% 

นางสาว อวัศยา พิมสาย ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารีและศูนย์แมขาย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)  
 สาขาการวิจัยยอย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences)  
 ดานการวิจัย  ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.2 สาขา ISCED  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) นิเวศวิทยา สื่อเรียนรู การอนุรักษ์ สัตว์ปุาหายากใกลสูญพันธุ์ เกาะพระทอง ชุมชนทองถิ่น 
 ค าส าคัญ (EN) ecology, outreach, conservation, threatened species, Phra Thong Island, 
local community 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 
 1. ศึกษาและเผยแพรผลการศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึกเก่ียวกับอาหารของกวางปุา และนิเวศวิทยาการกิน
อาหารและการท ารังวางไขของนกตะกรุม  
 2. รวบรวมขอมูลพื้นฐานและนิเวศวิทยาของสัตว์หายากใกลสูญพันธุ์บนเกาะพระทอง ไดแก กวางปุา นก
ตะกรุม รวมไปถึงเตาทะเลและพะยูน เพ่ือจัดท าฐานขอมูล 
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 3. จัดท าสื่อการเรียนรูและเผยแพรสาธารณะ ไดแก หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให 
“รูจัก” และกระตุนจิตส านึก “รักและหวงแหน” สัตว์หายากเดน ๆ และอนุรักษ์ถ่ินที่อยูอาศัยของสัตว์เหลานี้ 
 4. ศึกษาขีดการจ ากัดการรองรับของพ้ืนที่ และจัดท าขอเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่และการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นใหเป็นมิตรกับสัตว์ปุาอยางยั่งยืน 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เคยไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2547 
ซึ่งท าใหระบบนิเวศบนเกาะบางสวนเปลี่ยนแปลงไป แตก็ยังคงมีความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่
รองรับสัตว์ปุาที่ส าคัญ ๆ หลายชนิด เนื่องจากยังมีถิ่นที่อยูอาศัย (habitats) บนบกตามธรรมชาติที่หลากหลาย ท าให
ยังพบสัตว์ปุาขนาดใหญที่ส าคัญตอการอนุรักษ์ เชน กวางปุา คางแวนถิ่นใต ลิงแสม นากใหญขนเรียบ นกตะกรุม นก
เปลาแดง ตะกวด เหี้ย งูเหลือม เตาหญา เตามะเฟือง เป็นตน และมีรายงานที่ไมยืนยันของการพบเสือดาว/เสือด าบน
เกาะดวย ที่ส าคัญคือเกาะพระทองเป็นแหล่งอาศัยและท ารังวางไข่ในธรรมชาติแหล่งสุดท้ายในประเทศไทยของ
นกตะกรุม (Lesser Adjutant; Leptoptilos javanicus) ซึ่งมีสถานภาพเสี่ยงตอการสูญพันธุ์ นอกจากนั้นก็มีสัตว์ปุา
ขนาดใหญที่ส าคัญตอการอนุรักษ์ (charismatic species) เชน กวางป่าหรือกวางม้า (Sambar deer; Rusa 
unicolor) นกเปล้าแดง (Cinnamon-headed Green-pigeon; Treron fulvicollis) ซึ่งอาจพบไดเฉพาะบนเกาะ
พระทองนี้เทานั้น นอกจากนั้นยังเป็นแหลงท ารังวางไขที่ส าคัญของเตาใกลสูญพันธุ์ คือ เต่าหญ้า (Olive ridley 
turtle; Lepidochelys olivacea) และเต่ามะเฟือง (Leatherback turtle; Dermochelys coriacea) สวนในแนว
หญาทะเลก็เป็นแหลงหากินที่ส าคัญของพะยูน (Dugong; Dugong dugon) อีกดวย  

หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ มีโครงการประเมินสถานสถานภาพสิ่งแวดลอมและเรงท าการฟื้นฟูโดยเฉพาะใน
ทะเล ในสวนของระบบนิเวศบนบก ไดมีการศึกษาโดยทีมวิจัยจาก ม.สงขลานครินทร์ ภายใตการสนับสนุนของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ท าการศึกษาสถานภาพประชากรของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลังบางกลุมบนเกาะพระทอง 
ในปี 2560-2562 และพบวาสัตว์เดนของเกาะพระทอง นั่นคือประชากรกวางป่าที่ประเมินได้มีประมาณ 100-120 
ตัว และพบหนาแนนบริเวณตะวันตกเฉียงใตของเกาะ ในขณะที่ประชากรนกตะกรุมสูงสุดนับได้ 24 ตัว นอกจากนั้น
ยังมีรายงานการพบเห็นและรองรอยที่ระบุวายังสามารถพบเสือด าไดบนเกาะ แตยังรอตองการการตรวจสอบหลักฐาน
เพ่ือยืนยันอีกครั้ง ซึ่งแมในภาพรวมสถานภาพของประชากรสัตว์ปุาและถิ่นอาศัยบนเกาะพระทองถือวาคอนขางดี แต
การขยายตัวของชุมชนบนเกาะที่ค่อย ๆ กลับมามากขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับการที่ยังขาดข้อมูลนิเวศวิทยาของ
สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ท าใหการวางแผนการจัดการพ้ืนที่อยางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมยังไมสามารถ
ท าได 

การศึกษานี้ตั้งเปูาจะร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นบนเกาะพระทอง ศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึกเกี่ยวกับ
อาหาร (diet) ของกวางปุา และนิเวศวิทยาการกินอาหาร (feeding ecology) และการท ารังวางไข่ (nesting 
ecology) ของนกตะกรุม และรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์บนเกาะพระทอง ไดแก กวางปุา นก
ตะกรุม รวมไปถึงเตาทะเลและพะยูน (หรือเสือดาวดวยหากพบวายังมีอยูจริง) เพ่ือน าไปสูการจัดท าสื่อการเรียนรู้และ
เผยแพร่สาธารณะเพ่ือใหกระตุนจิตส านึกรักและหวงแหนสัตว์และอนุรักษ์ถิ่นที่อยูอาศัยของสัตว์บนเกาะ โดยอาศัย
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สัตว์ปุาหายากเป็นโมเดล และจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพื้นที่และการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเป็นมิตรกับสัตว์ปุา
อยางยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2 เพ่ือศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึกเก่ียวกับอาหารของกวางปุา และนิเวศวิทยาการกินอาหารและการท ารังวางไข
ของนกตะกรุม 

3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของสัตว์หายากใกลสูญพันธุ์บนเกาะพระทอง ไดแก กวางปุา นกตะกรุม รวมไปถึงเตา
ทะเล พะยูน คางคาวแมไก นกเงือก (และ/หรือเสือด า หากพิสูจน์วายังสามารถพบไดจริง) 

4. จัดท าสื่อสาธารณะ ไดแก หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือกระตุนจิตส านึกรักและหวง
แหนและอนุรักษ์ถิ่นที่อยูอาศัยของสัตว์ปุาหายากเดน ๆ ในเกาะพระทอง 
 5. ศึกษาขีดการจ ากัดการรองรับของพ้ืนที่ และจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพื้นที่และการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นใหเป็นมิตรกับสัตว์ปุาอยางยั่งยืน 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษานิเวศวิทยาและพฤติกรรมการหาอาหาร (feeding ecology and behaviour) และการสรางรังวางไข 
(nesting ecology) ของสัตว์ป่าที่เป็นทรัพยากรเด่นของเกาะพระทอง ไดแก กวางป่า และนกตะกรุม และรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัตว์ปุาหายากที่ส าคัญที่พบบนเกาะ ทั้งกวางปุาและนกตะกรุม และสัตว์หายากอ่ืน ๆ 
ไมวาจะเป็นเตาทะเล พะยูน นกเงือก (นกเงือกด า นกแก฿ก) คางคาวแมไกปุาฝน (รวมถึงชนิดอ่ืนที่อาจพิสูจน์ไดวายัง
พบบนเกาะจริง เชนกลุมเสือ) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสาธารณะ พรอมทั้งวิเคราะห์ขีดความสามารถ
การรองรับ (carrying capacity) ของพ้ืนที่ตอประชากรสัตว์ปุาเชนกวางปุา รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของชุมชนและจ านวน
นักทองเที่ยวดวย  
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 ประชากรของสัตว์ปุาในพ้ืนที่จะสมดุลอยูไดขึ้นอยูกับปัจจัยทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ และปัจจัยคุกคามจาก
มนุษย์ กลาวคือสภาพแวดลอมตองมีความเหมาะสม ทั้งสภาพพ้ืนที่ อากาศ อาหาร ที่หลบภัย การรบกวน การลา 
ลวนแลวแตมีผลตอการอยูรอดของสัตว์ และยิ่งสัตว์ชนิดนั้นมีความตองการที่จ าเพาะมาก แตปัจจัยจ ากัดก็มีมาก
เนื่องจากเป็นระบบนิเวศเกาะ สถานภาพของการอยูรอดของมันยิ่งเปราะบางไปดวย การศึกษานิเวศวิทยาจะชวยให
เราทราบวาสัตว์แตละชนิดมีความตองการทางนิเวศอยางไร ซึ่งจะท าใหสามารถวางแผนหรืออกมาตรการที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์ สัตว์ปุาเดนบนเกาะพระทองก็เชนกัน กวางปุา และนกตะกรุม เปรียบเสมือน
เปูาหมายหลักของผูมาเยือนเกาะพระทองนอกเหนือจากมาเยี่ยมชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แตการอนุรักษ์สัตว์
ปุาหายากเหลานี้ใหยั่งยืน จ าเป็นตองอยูบนฐานของขอมูลทางวิชาการ ทั้งนิเวศวิทยาพ้ืนฐาน และขีดจ ากัดที่
ทรัพยากรบนเกาะพระทองจะรับได การวางแผนจัดการพื้นที่อยางเป็นมิตรกับสัตว์ปุาบนฐานความรูวิชาการ ควบคูไป
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กับการเผยแพรใหความรูเพ่ือสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองในทรัพยากรทองถิ่น เป็นหนทางไปสูการอนุรักษ์และใช
ประโยชน์อยางยั่งยืน 
 โครงการนี้จะน ากรอบแนวความคิดการอนุรักษ์บนฐานขอมูลพฤติกรรมของสัตว์มาเป็นปัจจัยหลักในการ
พิจารณาแนวทางการจัดการพื้นที่และสัตว์ปุาเปูาหมายเพื่อการอนุรักษ์อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยชุมชนทองถิ่น
มีสวนรวมและยังสามารถใชประโยชน์ทรัพยากรสัตว์ปุาดังกลาวไดอยูตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

- การกระจายและเคลื่อนยายถ่ิน 

- การหาอาหาร 

- การจับคูและสรางรังวางไข 
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ภาพที่ 1. กรอบแนวความคิดการบูรณาการองค์ความรูพฤติกรรมสัตว์ปุาเชิงอนุรักษ์ 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญในทะเลอันดามัน (9º08’16’’N, 98º16’34’’E) มีพ้ืนที่ 92 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูหางชายฝั่งจังหวัดพังงา 1.5 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต 0-235 เมตร เคยไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2547 แตความหลากหลายของลักษณะถิ่นที่อยูอาศัย 
(habitats) ตามธรรมชาติยังมีหลากหลายมาก ประกอบไปดวย ทุงหญา ปุาชายหาด ปุาดิบชื้น ปุาชายเลน ปุาพรุ ปุา
เสม็ด บึงน้ าจืด หาดทราย หาดหิน หาดเลน รวมไปถึงนอกชายฝั่งของเกาะก็มีแนวปะการังและหญาทะเล (National 
Park Office, 2005; IUCN, 2006) 

เกาะพระทองเป็นแหลงอาศัยและท ารังวางไขในธรรมชาติแหลงสุดทายในประเทศไทยของนกตะกรุม 
(Lesser Adjutant; Leptoptilos javanicus) ซึ่งมีสถานภาพเสี่ยงตอการสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) (BirdLife 
International, 2017) นอกจากนั้นก็มีสัตว์ปุาขนาดใหญที่ส าคัญตอการอนุรักษ์ (charismatic species) เชน 
กวางปุาหรือกวางมา (Sambar deer; Rusa unicolor) คางแวนถิ่นใต (Dusky leaf monkey; Trachypithecus 
obscurus) นกเงือกกรามชาง (Wreathed hornbill; Rhyticeros undulatus) นกเปลาแดง (Cinnamon-headed 
Green-pigeon; Treron fulvicollis) ซึ่งอาจพบไดเฉพาะบนเกาะพระทองนี้เทานั้น นอกจากนั้นยังเป็นแหลงท ารัง
วางไขที่ส าคัญของเตาใกลสูญพันธุ์ คือเตาหญา (Olive ridley turtle; Lepidochelys olivacea) และเตามะเฟือง 
(Leatherback turtle; Dermochelys coriacea) สวนในแนวหญาทะเลก็เป็นแหลงหากินที่ส าคัญของพะยูน 
(Dugong; Dugong dugon) อีกดวย (IUCN, 2006; Bunpapong and Nateewathana, 2012)  

หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี 2547 มีโครงการประเมินสถานสถานภาพสิ่งแวดลอมและเรงท าการฟ้ืนฟู 
แตเนนไปท่ีทรัพยากรในทะเล เชนแนวปะการัง และชุมชนที่ไดรับผลกระทบชัดเจนกวา (Bunpapong, 2006) และมี
การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและสัตว์บนเกาะพระทองออกมาเป็นรูปเลมหนังสือโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะล ทรัพยากรชายฝั่ง และปุาชายเลน (สุพจน์และคณะ, 2551) ซึ่งเผยแพรขอมูลระบบนิเวศ สัตว์และพืช บน
เกาะพระทองในชวง 3 ปีหลังจากสึนามิไวคอนขางสมบูรณ์  

และลาสุด หลังจากหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะล ทรัพยากรชายฝั่ง และปุา
ชายเลน (2551) ผานพนไป 10 ปี ไดมีการศึกษาประเมินสถานภาพสัตว์ปุาบนเกาะพระทองอีกครั้งโดยทีมวิจัยจาก
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งเนนศึกษาสัตว์บนเกาะ โดยเพ่ิมเติมกลุมของแมลงหางดีด แมลงวันขายาว 
และแพลงก์ตอนที่ยังไมมีการศึกษามากอน และเนนศึกษาความหลากหลาย การแพรกระจาย ความชุกชุม ขนาด
ประชากร ความหนาแนน และสถานภาพการถูกคุกคามของสัตว์ปุาบนเกาะพระทองโดยเฉพาะกวางปุา และนก
ตะกรุม โดยศึกษาในระหวางปี 2560-2562 พบสัตว์เลี้ยงลูกดวยนม 19 ชนิด นก 71 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
12 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 19 ชนิด กลุมสัตว์ไมมีกระดูกสันหลัง พบปู 22 ชนิด ซึ่งในจ านวนนี้มี 2 ชนิดที่เป็น รายงาน
การพบครั้งแรกของประเทศไทย (new record) คือ ปูลมยักษ์ Ocypode brevicornis และปูลมกามเหลือง O. 
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sinensis แมลงวันขายาว 40 ชนิด โดยเป็นชนิดใหมของโลก (new species) 1 ชนิด คือ Thinophilus inequalis 
แมลงหางดีด 37 ชนิด และแพลงก์ตอนสัตว์ 50 ชนิด (พิพัฒน์และคณะ, 2563) 

ในสวนของสัตว์เดนของเกาะพระทอง นั่นคือกวางปุา และนกตะกรุมนั้น ประชากรกวางปุาที่ประเมินไดมี
ประมาณ 100-120 ตัว และพบหนาแนนบริเวณตะวันตกเฉียงใตของเกาะ ในขณะที่ประชากรนกตะกรุมสูงสุดนับได 
24 ตัว (พิพัฒน์และคณะ, 2563) 

อยางไรก็ตาม การศึกษาของพิพัฒน์และคณะ (2563) ยังระบุอีกวา สถานภาพของประชากรสัตว์ปุาบนเกาะ
พระทองถือวาคอนขางดี ปัจจัยคุกคามตอสัตว์ปุาที่เห็นชัดที่สุด คือสุนัขจรจัด และการขยายตัวของชุมชนที่คอย ๆ 
กลับมามากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งขอมูลการกระจายของสัตว์ปุาจากรายงานฉบับนี้จะมีสวนชวยใหชุมชนพ้ืนที่สามารถน าไปใช
ในการวางแผนจัดการพ้ืนที่ใหเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมได อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายกลุมที่ยังไมไดรับ
การศึกษาในโครงการนี้ โดยเฉพาะพืช สัตว์ที่ส าคัญบางกลุม เชน ผีเสื้อ สัตว์เลี้ยงลูกดวยนมในทะเล รวมไปถึงบริบท
ของขีดความสามารถการรองรับของประชากรสัตว์ปุาและการทองเที่ยวบนเกาะ 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ............................................................................. ............................................. 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  
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  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ชุมชนทองถิ่นมีความตื่นตัวเรื่องทรัพยากรทองถิ่นและมีความตองการมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรบนเกาะ  

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ชุมชนทองถิ่นยกระดับขึ้นมาเป็นผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่น
บรเกาะอยางเต็มตัวโดยอาศัยขอมูลพ้ืนฐานจากโครงการนี้ในการชวยวางแผนจัดการพื้นที่ 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
  ชุมชนตองการขอมูลสัตว์ปุาหายากบนเกาะเพ่ือประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และตองการทราบ
ขีดจ ากัดที่รองรับรับไดของเกาะเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
........................................................ ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      

1. ช่วงเวลาการศึกษา แบงการศึกษาภาคสนามเพ่ือติดตามพฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์เปูาหมายเป็นปี
ละ 2 ครั้ง แบงเป็นฤดูฝนกับฤดูแลงอยางละครั้ง  

2. นิเวศวิทยาการกินอาหาร และท ารังวางไข่ของนกตะกรุม 
2.1. ศึกษาอาหารดวย 3 วิธี ไดแก  

1) การสังเกตโดยตรงดวยกลองสองทางไกล  
2) การตั้งกลองดักถายภาพในพ้ืนที่หากิน  
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3) การตรวจ DNA ของสัตว์ที่เป็นอาหารจากมูลสดของนกตะกรุม พรอมสรางหองสมุด DNA 
barcode (COI gene) ของสัตว์กลุม crustacean และปลาในพ้ืนที่เพ่ือเป็น reference โดยใช Qiagen 
Investigator kit ในการสกัดดีเอ็นเอ และใชฐานขอมูล Barcode of Life Database (BOLD) และ BLAST ใน 
Genbank ในการจ าแนกกลุมสิ่งชีวิตที่เป็นอาหาร 

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบสัดสวนอาหารที่นกชอบกิน และความแตกตางระหวางฤดู 
 2.2 ศึกษาพฤติกรรมและชวงเวลาการท ารังวางไข และลักษณะของรัง ดวยการตั้งกลองดักถายภาพ และเฝูา
สังเกตพฤติกรรมนกในบังไพรในพ้ืนที่ โดยเริ่มตนจากการอางอิงชวงเวลาที่นกมักท ารังวางไขจากค าบอกเลาของ
ชาวบานในพื้นที่ และคนหารังดวยอากาศยานไรคนขับ (drone) 

3. นิเวศวิทยาการกินอาหารของกวางป่า ศึกษาพืชอาหารกวางปุาดวย 2 วิธี ไดแก  
1) การสังเกตโดยตรงดวยกลองสองทางไกล หรือจากรองรอยการกัดกิน และเก็บตัวอยางอางอิงพืชเพ่ือการ

จ าแนกชนิดและเป็นตัวอยางอางอิง และสกัด DNA barcode เพ่ือการเทียบเคียง (reference) 
2) การตรวจ DNA ของพืชที่เป็นอาหารจากมูลสดของกวางปุาเทียบกับ reference 
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบสัดสวนพืชอาหารที่กวางชอบกิน และความแตกตางระหวางฤดู 

4. ฐานข้อมูลสัตว์ป่าหายาก 
1) รวบรวมขอมูลการปรากฏและขอมูลพ้ืนฐาน เชน ลักษณะทั่วไป ลักษณะเดน อาหาร พฤติกรรม 

สถานภาพของสัตว์ปุาหายากที่ส าคัญ ๆ บนเกาะ ไดแก นกเงือก นกเปลาแดง กวางปุา เสือ (ถามี) พะยูน เตาทะเล 
จากขอมูลเอกสารอางอิงตาง ๆ ผนวกกับการลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ิมเติม รวมทั้งของนกตะกรุมและกวางปุาที่ไดจาก
การศึกษานี้ดวย 

2) จัดเก็บบันทึกขอมูลลงในรูปแบบตารางเก็บไวที่อบต.เกาะพระทอง และน าเขาสูฐานขอมูลออนไลน์
เผยแพรสูสาธารณะ ผานเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.สงขลา
นครินทร์ 

5. ขีดความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เก็บรวบรวมปัจจัยผลกระทบที่ส าคัญดานชีวภาพและกายภาพในบริเวณจุดทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งจ าแนกตาม

ระบบนิเวศส าคัญของเกาะ ไดแก ปุาเสม็ดและทุงหญา ปุาชายเลน หาดทรายชายฝั่ง เพื่อประเมินขีดความสามารถใน
การรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- ก าหนดปัจจัยชี้วัดผลกระทบดานนิเวศและเกณฑ์คาวิกฤติของแตละปัจจัย 
- ก าหนดวิธีการรวบรวมและติดตามขอมูลผลกระทบจากการทองเที่ยวตอระบบนิเวศ 
- รวบรวมและวิเคราะห์ขอมูลผลกระทบตามปัจจัยชี้วัดที่ก าหนด สัมพันธ์กับกิจกรรม พฤติกรรมและปริมาณ

การ ใชประโยชน์ของนักทองเที่ยว 
- เปรียบเทียบขอมูลที่ส ารวจรวบรวมไดกับเกณฑ์คาวิกฤติของแตละปัจจัยเพ่ือบงชี้ถึงระดับ Carrying 

capacity 
 ทั้งนี้เบื้องตน ปัจจัยพื้นฐานที่ตองค านึงถึงในการชี้วัดผลกระทบ ประกอบดวย 

1. ปัจจัยทางกายภาพ (เชน การพังทลายของหนาดิน คุณภาพแหลงน้ า กลิ่นขยะ) 
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2. ปัจจัยทางชีวภาพ ประกอบดวย 1) พืชบก 2) สัตว์ปุาบกและชายหาด 3) สัตว์ทะเล (เชน จ านวนกลาไม 
ดัชนีความหลากหลาย ชนิดเปูาหมายของการอนุรักษ์ การท ารังวางไข) 

6. การอบรมเสริมสร้างจิตส านึก และเผยแพร่สื่อสาธารณะ 
1) อบรมเผยแพรขอมูล และเสริมสรางจิตส านึกอนุรักษ์สัตว์ปุาบนเกาะใหกับเยาวชน เจาหนาอบต. และ

เจาหนาที่เขตหามลาสัตว์ปุา  
2) ผลิตสื่อเผยแพรออนไลน์ รวมทั้งโปสเตอร์ นิทรรศการ และหนังสือภาพ เพ่ือแจกจายใหกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
 
 
 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ พังงา เกาะพระทอง เกาะพระทอง 
ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราช
กุมารี 

      
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ..........5...........ปี..........0...........เดือน          
  วันที่เริ่มตน....1 ตุลาคม 2564...................วันที่สิ้นสุด.....30 กันยายน 2569........................... 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
และท ารังวางไขของนกตะกรุม 

            40% 

 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
ของกวางปุา 

            30% 

 
สรางหองสมุด DNA barcode 
สัตว์ที่เป็นอาหารของนกตะกรุม 

            30% 

2566 
วิเคราะห์ตัวอยางมูลของนก
ตะกรุมและกวางปุา 

            40% 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
และท ารังวางไขของนกตะกรุม 

            30% 

 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
ของกวางปุา 

            30% 

2567 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
และท ารังวางไขของนกตะกรุม 

            30% 

 
เก็บขอมูลปัจจัยผลกระทบเพ่ือ
ประเมิน carrying capacity 

            70% 

2568 
อบรมชุมชุนและเจาหนาที่ท่ี
เกี่ยวของ 

            40% 

 
เก็บขอมูลปัจจัยผลกระทบเพ่ือ
ประเมิน carrying capacity 

            60% 

2569 
ผลิตและเผยแพรสื่อ โปสเตอร์ 
นิทรรศการผลวิจัย และหนังสือ 

            100% 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 333,000 
ปีที่ 2 2566 333,000 

ปีที่ 3 2567 333,000 

ปีที่ 4 2568 333,000 

ปีที่ 5 2569 333,000 

รวม  1,665,000 
  

รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด าเนินการ : 1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
คาตอบแทน ปฏิบัติงาน (200บ.x3คน

x20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. คาท่ีพัก 
(850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยาง
และเตรียมตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาพิมพ์หนังสือ (100 
เลม) 
7. คาสืบคนขอมูล รายงาน 
ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 
- 

 
10,000 

 
40,000 

 
3,000 

 
1,000 

งบด าเนินการ :  
คาใชสอย 

1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี 
3 คาวิเคราะห์ DNA 
barcode 
4. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ 
5. คาสาธารณูปโภค 

4,000 
20,000 
30,000 

 
- 
 

33,000 

4,000 
15,000 
25,000 

 
10,000 

 
33,000 

4,000 
15,000 
25,000 

 
10,000 

 
33,000 

4,000 
20,000 
30,000 

 
- 
 

33,000 

- 
10,000 

- 
 

4,000 
 

33,000 
งบลงทุน : ครุภัณฑ์       

รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

*ขอถัวเฉลี่ยระหวางหมวด 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     
     

 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (2565) 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 

งบด าเนินการ : คาตอบแทน 1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x3
คนx20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. คาท่ีพัก (850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยางและเตรียม
ตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อเผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาพิมพ์หนังสือ (100 เลม) 
7. คาสืบคนขอมูล รายงาน ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

12,000 
 

36,000 
34,000 
10,000 

 
- 
- 

3,000 
1,000 

งบด าเนินการ : คาใชสอย 1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี 
3 คาวิเคราะห์ DNA barcode 
4. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 
5. คาสาธารณูปโภค (ไมเกิน 10%) 

4,000 
20,000 
30,000 

- 
33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   
รวม  333,000  

15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช
งานและความ

จ าเป็น 

การใชประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกลเคียง
ที่ใช ณ ปัจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพการ
ใชงาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 
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1) บทความ
วิจัย #1 

นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรมการกิน
อาหารและการท ารัง
วางไขของนกตะกรุม 

    1 1 เรื่อง บทความ
วิจัยใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 

องค์ความรูที่
เผยแพรสูวง
วิชาการและ
สามารถประ
ยุต์ใชในการ
จัดการพื้นที่
ถิ่นอาศัยของ
สัตว์เพื่อการ
อนุรักษ ์

2) บทความ
วิจัย #2 

พฤติกรรมการท ารัง
วางไขของนกตะกรุม 

    1 1 เรื่อง บทความ
วิจัยใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 

องค์ความรูที่
เผยแพรสูวง
วิชาการและ
สามารถประ
ยุต์ใชในการ
จัดการพื้นที่
ถิ่นอาศัยของ
สัตว์เพื่อการ
อนุรักษ ์

3) รายงาน รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

    1 1 เลม รายงานฉบับ
สมบูรณ์

เผยแพรไป
ยังหนวยงาน
ที่เกี่ยของ 

ขอมูลและ
ขอเสนอแนะ
ในการบริหาร
จัดการพื้นที่

อยางมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นมิตร
กับสัตว์ปุา 

4) คูมือ เอกสารขอเสนอแนะ
การจัดการพื้นท่ีตาม
ขีดจ ากัดการรองรับ
ของพื้นที่ 

    1 1 เลม แนวทางการ
จัดการพื้นที่
บนพ้ืนฐาน
การศึกษา
ขีดจ ากัดที่
รองรับได
ทางการ
ทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 

ขอเสนอแนะ
ในการบริหาร
จัดการพื้นที่

อยางมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นมิตร
กับสัตว์ปุา 
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16. (ตอ) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

5) สื่อออนไลน ์ สื่อคอนเทนต์
ออนไลน์เรื่องสัตว์ปุา
บนเกาะพระทองทาง
เว็บไซต์และ 
Facebook 

1 1 1 1 1 5 เรื่อง สื่อเผยแพร
ออนไลน์
เขาถึง

เยาวชนและ
สาธารณะ

ทั่วไป 

สรางการ
ตระหนักรูถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ปุาและ
ถิ่นอาศัย 

6) โปสเตอร ์ โปสเตอร์ roll-up 
เผยแพรขอมลูและ
ความส าคญัของสัตว์
ปุาบนเกาะพระทอง 

  1  1 2 เรื่อง โปสเตอร์
แจกจายไป
ยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
และพื้นที่
สาธารณะ

ทั่วไป 

สรางการ
ตระหนักรูถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ปุาและ
ถิ่นอาศัย 

7) นิทรรศการ นิทรรศการหมุนเวียน
เรื่องระบบนเิวศและ
สัตว์ปุาบนเกาะพระ
ทอง ในพิพิธภัณฑ์ฯ 

    1 1 เรื่อง นิทรรศการ
หมุนเวียนใน
พิพิธภัณฑ์ฯ 
และเวียนไป

ยัง
สถานศึกษา

/อบต. 

สรางการ
ตระหนักรูถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ปุาและ
ถิ่นอาศัย 

8) หนังสือ หนังสือเรื่องระบบ
นิเวศและสัตว์ปุาบน
เกาะพระทอง 

    100 100 เลม หนังสือภาพ
ใหความรู
และความ
เพลิดเพลิน
เผยแพรยัง
ชุมชนและ
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

สรางการ
ตระหนักรูถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ปุาและ
ถิ่นอาศัย 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 
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ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดพังงา อบต.เกาะพระทอง และเขตหามลาสัตว์ปุาเกาะระ-เกาะพระทอง 
ในประเทศ จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ 

  ตางประเทศ ทั่วโลก 
(worldwide) 

ผลงานวิชาการตีพิมพ์และสามารถเขาถึงไดทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อยางนอย 2 เรื่อง 
2. การเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เชน Facebook  
3. การจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ 
4. เผยแพรรายงาน เอกสารขอมูล คูมือ หนังสือ ใหกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 
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ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

เขตหามลาสัตว์ปุาเกาะระ-
เกาะพระทอง 

สนับสนุนบุคลากรในพ้ืนที่และ
อ านวยความสะดวกในการเขาถึง

พ้ืนที่ส ารวจวิจัย 

ไมระบ ุ - 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไมระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวม

ด าเนินการ 
การรวมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1 2565-2569 อบต.เกาะพระทอง อ านวยความสะดวก

ในการเขาถึงพ้ืนที่
ส ารวจวิจัย 

- สนับสนุน
บุคลากรใน
พ้ืนที่ 

 
23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

7. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 
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8. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
9. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

mail) 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-288065 มือถือ 089-
8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

10. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 

11. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานคางคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ปุา 

12. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหนาโครงการ)  
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผูรวมวิจัย) 
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใตของไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของคางคาวแวมไพร์แปลง (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
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ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง กายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
1. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic revision of the 
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งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลวประมาณ
รอยละเทาใด 

1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 
ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุลวงไปแลว 70% 
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2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบจัดท าบัญชีรายการและฐานขอมูลดิจิตอลอนุกรมวิธานคางคาวในประเทศไทย
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อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 
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ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพรกระจายของปู ภายใตโครงการ  การใชฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอาวปัตตานี สูการใชประโยชน์โดยการมีสวนรวมของชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 
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4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าขอเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอวัศยา  พิมสาย 
                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  MISS AWATSAYA  PIMSAI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1930300015020 
3.หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         u.pimsai@gmail.com , uraiporn.pi@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา  ปีการศึกษา 
                          วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2550 
                          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2556 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธาน ของสัตว์ฟันแทะ 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  
6.4 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.5 หัวหนาโครงการวิจัย : - 
6.6      งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชือ่ผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผูรวมวิจัย) 
  ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)   ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข 
  ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของหนูในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผูรวมวิจัย) 
  ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)    
  ปี: 2555 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
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3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 
  ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
  ปี: 2561-2562 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 
Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and Renner, 

S. C. 2017. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-Himalayan 
forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172. 

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J.  2014. Murine rodents 
(Rodentia:Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore: taxonomy, 
distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys . Bonn 
zoological Bulletin 63 (1): 15–114. 

Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid 
Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research 
Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906 

 
6.4      งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการ

วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 

  ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุลวงไปแลว 70% 
2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

 หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
 ธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 

ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 
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แบบเสนอโครงการแผนบูรณาการ 
ประกอบการของบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

ประจ าปี 2565 - 2569 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ) การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือขายชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการอนุรักษ์
และตอยอดใชประโยชน์ปุาปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 
    (ภาษาอังกฤษ) Initiative for the integrative research networks of local communities 
in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm 
 
โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานยอย             หัวหนาโครงการ        งบประมาณ 

1. การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต 
(Distribution, status and genetic diversity of 
Sago palm in southern Thailand) 

ดร.พิพัฒน์ สรอยสุข 1,665,000 บ. 
(333,000/ปี) 

2. ชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสร
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใต
ของประเทศไทย 
(Floral biology and pollination ecology of Sago 
palm (Metroxylon sagus Rottb) in Southern 
Thailand) 

ผศ. ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ 1,665,000 บ. 
(333,000/ปี) 

3. บทบาทของปุาปาล์มสาคูในการสนับสนุนความ
หลากหลายทางชีวภาพทองถิ่น 
(The roles of Sago palm area for supporting 
local biodiversity) 

นางสาวอวัศยา พิมสาย 1,665,000 บ. 
(333,000/ปี) 

หมายเหตุ : ใหแนบขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนดวย 
 
ส่วน ก : ลักษณะแผนบูรณาการ 

  แผนบูรณาการใหม่ 

  แผนบูรณาการต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีท่ี.........0.........(รายงานผลการด าเนินงานในข้อที่ 11)      
 ระยะเวลา ....5... ปี…0……เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  
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1. หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขาย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 
นางสาว อวัศยา  พิมสาย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

074-288067 
064-9096556 

uraiporn.pi@psu.ac.th 
u.pimsai@gmail.com  

 
2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวมด าเนินการ การรวมลงทุนใน

รูปแบบ ตัวเงิน  

(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุนใน 

รูปแบบอื่น  

(in-kind) 

1. อบต.ควนขนุน รวมส ารวจ และผลักดันการ

ด าเนินงานรวมกับทีมวิจัย 

ประสานงานงานชาวบาน 

 อ านวยความสะดวกและ

ประสานงาน 

2 อบต.ควนโดน รวมส ารวจ และผลักดันการ

ด าเนินงานรวมกับทีมวิจัย 

ประสานงานงานชาวบาน 

 อ านวยความสะดวกและ

ประสานงาน 

3. อบต.โละจูด รวมส ารวจ และผลักดันการ

ด าเนินงานรวมกับทีมวิจัย 

ประสานงานงานชาวบาน 

 อ านวยความสะดวกและ

ประสานงาน 

 
3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) พ้ืนที่ชุมน้ า ตัวชวยถายละอองเกสร พฤติกรรม แมลง ปาล์มสาคู ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม การกระจาย สถานภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่น ภาคใต ชุมชนทองถิ่น 
       ค าส าคัญ (EN) wetland, pollinator, behavior, insect, Sago palm, genetic diversity, distribution, 
status, local biodiversity, peninsular Thailand, local community 
 
4. เป้าหมาย 
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เป้าหมายระยะสั้น (เฟส 2565-2569) 
1.รวบรวมขอมูลการกระจายและสถานภาพ และสรางแผนที่การกระจายของปุาปาล์มสาคูในภาคใต  และ

ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต  
2.ศึกษาขอมูลชีววิทยาของดอกและการถายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) และ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู กับสภาพภูมิอากาศ บริเวณภาคใตของประเทศไทย 
 3.ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู โดยดูบทบาทของปุาปาล์มสาคูใน
การสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่น 
เป้าหมายระยะยาว (เชิงคุณภาพ) 
          1. สนับสนุนการสรางศูนย์หรือแหลงรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ปาล์มสาคู 
 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรูทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นปาล์มสาคูภาคใต 
 3. สนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทนทานโรคและแมลง 
 4. วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงดวงสาคู 
 5. วิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ตาง ๆ และคุณสมบัติทางเวชส าอางท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมผลิตภัณฑ์ 
  
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ปาล์มสาคู (Metroxylon sagu Rottb.) เป็นพืชทองถิ่นของภาคใตที่มีการประโยชน์มาอยางยาวนานทั้งเพ่ือ

เป็นอาหารจากแปูงท่ีไดจากล าตน และการน าสวนอ่ืน ๆ ไปใชสอยประจ าวัน เชน ใชใบมุงหลังคา จักสาน ปาล์มชนิด

นี้มีขอบเขตการกระจายตามธรรมชาติเหนือสุดในภาคใตของไทย มักขึ้นอยูตามปุาพรุน้ าจืดหรือพ้ืนที่ชุมน้ าทั่วไป ปุา

ปาล์มสาคูนับวาเป็นระบบนิเวศที่จ าเพาะอีกแบบหนึ่ง ซึ่งชวยเป็นแหลงที่อยูอาศัยใหกับสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะ

สัตว์น้ า และชวยรักษาความชุมชื้นของดิน ชวยลดการกัดเซาะหรือพังทลายของดินในชวงฤดูน้ าหลาก ดังนั้นการรักษา

ปุาปาล์มสาคูไวจึงเป็นการชวยรักษาทรัพยากรทองถิ่นในชุมชนไดไปในตัว แตปัจจุบันปุาปาล์มสาคูลดนอยลงมาก

เหลือเพียงหยอมปุาเล็ก ๆ กระจัดกระจายในภาคใต เนื่องจากถูกแทนที่ดวยสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน หรือ

เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อยูอาศัยของมนุษย์ 

โครงการแผนบูรณาการนี้จะริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือขายชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการอนุรักษ์และ
ตอยอดใชประโยชน์ปุาปาล์มสาคูอยางยั่งยืน โดยจะพยายามตอบโจทย์องค์ความรูพ้ืนฐานตามกรอบการเรียนรู กรอบ
การใชประโยชน์ และกรอบการสรางจิตส านึกของอพ.สธ. ดังภาพที่ 1 ซึ่งแผนบูรณาการจะศึกษาวิจัยเพ่ือตอบโจทย์
บางสวนของแผนภาพนี้ในเฟสนี้ (2565-2569)  ดังนี้ 
        - กรอบการเรียนรูทรัพยากร โดยการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมปาล์มสาคู ไดแก การส ารวจแหลงการ
กระจาย สถานภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม และองค์ความรูภูมิปัญญาทองถิ่น 
         -กรอบการใชประโยชน์ เพ่ือการอนุรักษ์และใชประโยชน์จากปาล์มสาคู โดยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู
พ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์และใชประโยชน์ที่ยั่งยืน ไดแกการศึกษาลักษณะเฉพาะของปาล์มสาคู ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม การศึกษาการขยายพันธุ์และผลผลิต ชีววิทยาการสืบพันธุ์ 
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นิเวศวิทยาการผสมเกสร รวมทั้งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นเพ่ือดูวาปุาปาล์มสาคูมีบทบาทในการ
สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นอยางไร 
       -กรอบการสรางจิตส านึก ซึ่งเป็นกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ์ปาล์มสาคูใหแกชุมชนทองถิ่น ซึ่งขอมูลความรูที่ได
ศึกษาในกรอบการเรียนรูทรัพยากรและกรอบการใชประโยชน์จะสามารถน ามาบูรณาการเขากับกรอบนี้เป็นอยางมาก 
กลาวคือ เมื่อเรามีความรูความเขาใจในเรื่องของพันธุกรรม การกระจาย สถานภาพ องค์ความรูภูมิปัญญาทองถิ่น 
ลักษณะเฉพาะของปาล์มสาคู ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม การศึกษาการ
ขยายพันธุ์และผลผลิต ชีววิทยาการสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาการผสมเกสร รวมทั้งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ทองถิ่น จะท าใหเราสามารถวางแผนการอนุรักษ์ทรัยากรทองถิ่นอยางปาล์มสาคูไดเป็นอยางดีและยังสามารถใชองค์
ความรูตาง ๆ เหลานี้หาแนวทางในการใชประโยชน์จากปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 
 โครงการนี้เป็นชุดโครงการเฟสที่ 1 (2565-2569) ที่เนนรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน (ตนน้ า) เพ่ือที่จะเตรียมมุง
ไปสูการยกระดับตอยอดในเฟสตอไป (2570-2574) ที่จะเนนการใชประโยชน์และพัฒนาสายพันธุ์ การวิจัยสารออก
ฤทธิ์ตาง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสงเสริม “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นป่าปาล์มสาคู” 
ตอไป  
 

 
ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดของโครงการนี้ที่มุงเปูาท ากิจกรรมเพ่ือบูรณาการสงเสริมการอนุรักษ์ปาล์มสาคูภาพรวมในเฟส
นี้และบางสวนในเฟสตอไป 
  
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ 
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 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมของสายพันธุ์ปาล์มสาคูใน
ภาคใตของไทย และเพ่ือสรางฐานขอมูลการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปาล์มสาคูในภาคใตของไทย 
 3. เพ่ือศึกษาชีววิทยาของดอก สัณฐานวิทยาเรณู และการถายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) บริเวณภาคใตของประเทศไทย 
 4. เพื่อตรวจสอบความหลากชนิดของชีวพาหะของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใต
ของประเทศไทย 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพ
ภูมิอากาศ บริเวณภาคใตของประเทศไทย   

6. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู  
7. ผลิตสื่อเผยแพรและอบรมสงเสริมชุมชนทองถิ่นและคนทั่วไปเพ่ือกระตุนจิตส านึกอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู 

 
7. ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาแผนบูรณาการ..........5.........ปี............0...........เดอืน          
  วันที่เริ่มตน...1 ตุลาคม 2564...........วันที่สิ้นสุด.....30 กันยายน 2569................ 

 

ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

 โครงการประกอบดวย 3 โครงการยอย โดยแตละโครงการยอยมีเปูาหมายที่ตางกัน  คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม และสรางฐานขอมูลการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปาล์มสาคูใน
ภาคใตของไทย 2) เพ่ือศึกษาชีววิทยาของดอก สัณฐานวิทยาเรณู และการถายละอองเรณูของปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใตของประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่น
ในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู แตทั้งหมดมีเปูาหมายใหญรวมกันคือการศึกษาความรูพ้ืนฐานที่ส าคัญของปุาปาล์มสาคู
เพ่ือการใชประโยชน์และเป็นแหลงอนุรักษ์ทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืน  โดยทั้งหมดจะด าเนินงานควบคูพรอมกันไป 
เมื่อถึงปีท่ี 4 และ 5 ของโครงการก็จะมีขอมูลเพียงพอตอการเสนอมาตรการหรือแนวทางรวมกันเพ่ือการใชประโยชน์
และเป็นแหลงอนุรักษ์ทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืนแกชุมชนทองถิ่น 

 
 การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 
 ทั้ง 3 โครงการยอยในแผนบูรณาการจะด าเนินงานไปพรอมกันอยางใกลชิด โดยการลงพ้ืนที่เก็บขอมูล/
ตัวอยางภาคสนามในชวงเวลาและพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กันทั้งหมด ขอมูลการวิจัยที่ไดมาจากแตละโครงการจะชวยสนับสนุน
ความรูความเขาใจในโครงการยอยอ่ืนๆไดดวย นอกจากนั้นการผลิตสื่อและการอบรมใหความรูก็จะด าเนินการพรอม
กันเพ่ือใหการถายทอดองค์ความรูเป็นเนื้อเดียวกัน  
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  
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ผลงานที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่ว

ยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาด

ว่าจะได้รับ 
ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

ปี 

2568 

ปี 

2569 
รวม 

ผลงานวิจั

ยตีพิมพ์ 

ผลการวิจัยตีพมิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

    3 3 เรื่อง สงบทความเพื่อ

ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ

นานาชาติในปี 
2569 

องค์ความรู

เกี่ยวกับปาลม์สาคู

ภาคใตถูกเผยแพร

ในวงวิชาการ 

เอกสาร

คูมือ 

ขอเสนอแนะแนวทาง

ปฏิบัติในการจดัการปุา

ปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 

  1   1 เรื่อง เผยแพรขอมลู

ความรูแนวทาง

ปฏิบัติใหกับ

ชุมชนและ

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

การบริหารจัดการ

เพื่ออนุรักษ์และใช

ประโยชน์ปาล์ม

สาคูอยางยั่งยืน 

เอกสาร

คูมือ  

ขอเสนอแนะแนวทางใน

การเสนอทางออกในการ

เพิ่มผลผลิต การติดดอก

ออกผลของปาล์มสาคู การ

อนุรักษ์ชีวพาหะที่มี

บทบาทส าคัญ และการ

อนุรักษ์และบริหารจดัการ

ระบบนิเวศปาล์มสาคูอยาง

ยั่งยืน 

  1   1 เรื่อง เผยแพรขอมลู

ความรูแนวทาง

ปฏิบัติใหกับ

ชุมชนและ

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

การบริหารจัดการ

เพื่ออนุรักษ์และใช

ประโยชน์ปาล์ม

สาคูอยางยั่งยืน 

สื่อ

เผยแพร

ออนไลน ์

สื่อสาธารณะออนไลนเ์พื่อ

ความรูพื้นฐานท่ัวไป

เกี่ยวกับปาลม์สาค ู

 1 1  1 3 เรื่อง เนื้อหาออนไลน์

ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนท่ัวไปรับทราบ

ขอมูลและ

ตระหนักถึง

ประโยชน์ของ

ระบบนิเวศปุา

ปาล์มสาค ู

สื่อ

เผยแพร

ออนไลน ์

สื่อสาธารณะออนไลนเ์พื่อ

ความรูพื้นฐานท่ัวไป

เกี่ยวกับชีววิทยาของดอก

และนิเวศวิทยาการถาย

ละอองเกสรของปาล์มสาคู 

    1 1 

เรื่อง เนื้อหาออนไลน์

ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนท่ัวไปรับทราบ

ขอมูลและ

ตระหนักถึง

ประโยชน์ของ

ระบบนิเวศปุา
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ผลงานที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่ว

ยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาด

ว่าจะได้รับ 
ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

ปี 

2568 

ปี 

2569 
รวม 

(Metroxylon sagus Rottb) ปาล์มสาค ู

สื่อ

เผยแพร

ออนไลน ์

สื่อสาธารณะออนไลนเ์พื่อ

ความรูพื้นฐานท่ัวไป

เกี่ยวกับสัตวม์ีกระดูกสัน

หลังและสัตวไ์มมีกระดูก

สันหลังท่ีส ารวจพบในปุา

ปาล์มสาค ู

1 1    2 เรื่อง เนื้อหาออนไลน์

ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนท่ัวไปรับทราบ

เกี่ยวกับสัตว์ท้ังมี

กระดูกสันหลัง

และไมมีกระดูกสัน

หลังที่ส ารวจพบใน

ปุาสาค ู

สื่อ

เผยแพร

โปสเตอร ์

สื่อสาธารณะ ท้ังแบบ

ออนไลน์และโปสเตอร์

เกี่ยวกับสัตวม์ีกระดูกสัน

หลังและสัตวไ์มมีกระดูก

สันหลังท่ีส ารวจพบในปุา

ปาล์มสาค ู

 1  1  2 เรื่อง สื่อออนไลน์ ทั้ง

เว็บไซต์ 

Facebook และ

โปสเตอร์ใน

พื้นที่ศึกษาบาง

พื้นที ่

คนท่ัวไปและ

ชุมชนในทองถิ่น

รูจักสตัว์มีกระดูก

สันหลังและสตัว์ไม

มีกระดูกสันหลังที่

ส ารวจพบในปุา

ปาล์มสาค ู

สื่อเผยแพร 

นิทรรศการ

ภายใน

พิพิธภัณฑ ์

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพทองถิ่นของปุา

ปาล์มสาคูในพิพิธภัณฑ ์

    1 1 เรื่อง นิทรรศการ

ภายใน

พิพิธภัณฑ์เรื่อง

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของ

สิ่งมีชีวิตในปุา

ปาล์มสาค ู

นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน บุคคคล

ทั่วไปและผูเขาชม

นิทรรศการมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของ

สิ่งมีชีวิตในปุา

ปาล์มสาค ู

จัดอบรม  จัดอบรมหรือกิจกรรมคาย

เกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน

ปุาปาล์มสาค ู

   1 1 2 ครั้ง การเขารวม

อบรมหรือรวม

กิจกรรมคาย

ของชุมชุน

เปูาหมาย 2 

พื้นที่ ซึ่งเป็น

พื้นที่ศึกษาของ

ผูรวมการอบรม

หรือรวมกิจกรรม

คายมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสิ่ง

มีชีวิตในปุาปาล์ม
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ผลงานที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่ว

ยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาด

ว่าจะได้รับ 
ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

ปี 

2568 

ปี 

2569 
รวม 

โครงการ สาค ู

ประชุม

วิชาการ  

 

น าเสนอผลวิจัยในงาน

ประชุมวิชาการ เกี่ยวกับ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในปุา

ปาล์มสาค ู

  1   1 เรื่อง เขารวมประชุม

วิชาการและ

เผยแพรความรู

ใหแก

นักวิชาการและ

ผูที่สนใจ 

ผูเขารวมประชุม

วิชาการหรือผูที่

สนใจมีความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของ

สิ่งมีชีวิตในปุา

ปาล์มสาค ู

ฐานขอมูล ระบบฐานขอมลูออนไลน์

แสดงขอมูลการกระจาย

และสถานภาพ และขอมูล

ทั่วไปของการใชประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและคุณคา

ทางนิเวศของปุาปาล์มสาค ู

     1 ฐาน ฐานขอมูล

ออนไลน์ท่ีคน

ทั่วไปสามารถ

เขาถึงและใช

ประโยชนไ์ด 

สรางความ

ตระหนักรูถึง

ความส าคญัของ

การอนุรักษ์ปาลม์

สาค ู

ฐานขอมูล ระบบฐานขอมลูแสดง

ชีววิทยาของดอกและ

นิเวศวิทยาการถายละออง

เกสรของปาลม์สาคู 

(Metroxylon sagus Rottb) 

     1 ฐาน ฐานขอมูล

ออนไลน์ท่ีคน

ทั่วไปสามารถ

เขาถึงและใช

ประโยชนไ์ด 

สรางความ

ตระหนักรูถึง

ความส าคญัของ

การอนุรักษ์ปาลม์

สาค ู

 
9. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จะเป็นฐานทางวิทยาศาสตร์อางอิงในการเสนอมาตรการหรือแนวทาง
รวมกันเพื่อการใชประโยชน์และเป็นแหลงอนุรักษ์ทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืนแกชุมนทองถิ่น 

2. นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ สื่อที่เผยแพรทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เชน Facebook และเอกสาร

ขอมูล คูมือที่เผยแพรใหกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการอบรมหรือกิจกรรมคาย จะน าไปสูการ

เขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูซึ่งเป็นทรัพยากรทองถิ่นและรวมกันวางแนวทางเพ่ือการใชประโยชน์จาก

ทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืน  

 



116 

10. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัย การศึกษา/โรงเรียน  
 3. องค์การปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน หมูบาน  
 
11. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
............................................................................................................................. .......................................................  
 
12. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)                  หัวหนาแผนโครงการบูรณาการ 
           (……นางสาวอวัศยา  พิมสาย…….) 
       วันที่.....13........เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
ค าอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์ ให้ใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์การ
วิจัยและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการ และกรณีเป็นการด าเนินการร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน  จะต้องมีค า
อนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ค าอนุมัติของผูบังคับบัญชาหนวยงาน 
 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ไมขัดของที่จะให คณะผูด าเนินงานใชเวลา 
สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือตาง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เทาที่จ าเป็น และขอสนับสนุนโครงการนี้  
 
 
     (ลงชื่อ)  
             (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข) 
            ผูอ านวยการ 
                                             พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี   
                                       และศูนย์แมขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                      วันที่....13.........เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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ความเห็นของคณบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีใหการสนับสนุนโครงการนี้ และไมขัดของที่จะใหคณะผูด าเนินงานใชเวลา สถานที่ 
อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือตาง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เทาท่ีจ าเป็น 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 1 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต 
  (ภาษาอังกฤษ) Distribution, status and genetic diversity of Sago palm in southern 
Thailand 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือขายชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการอนุรักษ์และ
ตอยอดใชประโยชน์ปุาปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 
     (ภาษาอังกฤษ) Initiative for the integrative research networks of local communities 
in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ...5.... ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข หัวหนาโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 60% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางสาว อวัศยา พิมสาย ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20% 

ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)  
 สาขาการวิจัยยอย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences)  
 ดานการวิจัย  ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.2 สาขา ISCED  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ปาล์มสาคู ความหลากหลายทางพันธุกรรม การกระจาย สถานภาพ  
 ค าส าคัญ (EN) Sago palm, genetic diversity, distribution, status 
 
4. เป้าหมายการวิจัย 
เป้าหมายระยะที่ 1 (2565-2569 โครงการนี้) 
 1. ศึกษารวบรวมขอมูลการกระจายและสถานภาพ และสรางแผนที่การกระจายของปุาปาล์มสาคูในภาคใต 
 2. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต และเทียบกับประชากรในตางประเทศ 
 3. สรางฐานขอมูลพื้นฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และองค์ความรูภูมิปัญญาทองถิ่นในการใชประโยชน์ 
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 4. จัดท าสื่อการเรียนรูและเผยแพรสาธารณะ ไดแก หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือกระตุน
จิตส านึกและอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู 

5. จัดท าขอเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูเพ่ือการใชประโยชน์และเป็นแหลงอนุรักษ์ทรัพยากร
ทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 
เป้าหมายระยะยาว (เฟสต่อไป) 
 1. สนับสนุนการสรางศูนย์หรือแหลงรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ปาล์มสาคู 
 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรูทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นปาล์มสาคูภาคใต 
 3. สนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทนทานโรคและแมลง 
 4. วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงดวงสาคู 
 5. วิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ตาง ๆ และคุณสมบัติทางเวชส าอางท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมผลิตภัณฑ์ 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดรวมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาอยางตอเนื่อง ตั้งแต
ไดขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ และไดรับพระราชานุญาตใหแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ  โดยบุคลากรของพิ พิธภัณฑสถานธรรมชาติ วิทยา  ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ไดรวมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาตลอด ทั้งกิจกรรมดานการ
วิจัย ที่มุงเปูาใหความส าคัญกับระบบนิเวศทองถิ่นที่มีศักยภาพในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น 
รวมไปถึงการฝึกอบรมใหบริการความรูแกชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนในปี 2553-2554 รวมศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปุาจ าพวกนกและสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมในพ้ืนที่ปกปักฯเขื่อนรัชชประภา ในปี 
2555-2559 ไดท าการศึกษาและสรางฐานองค์ความรูความหลากหลายของสัตว์ในระบบนิเวศถ้ าหินปูนนอกพ้ืนที่
อนุรักษ์ของภาคใต และปี 2560-2563 ไดรวมกับชุมชนทองถิ่นในเกาะพระทองศึกษาติดตามสถานภาพสัตว์ปุาบน
เกาะพระทองซึ่งน าไปสูการวางแผนการจัดการพ้ืนที่โดยชุมชน 

ปาล์มสาคู (Metroxylon sagu Rottb.) เป็นพืชทองถิ่นของภาคใตที่มีการประโยชน์มาอยางยาวนานทั้งเพ่ือ
เป็นอาหารจากแปูงท่ีไดจากล าตน และการน าสวนอ่ืน ๆ ไปใชสอยประจ าวัน เชน ใชใบมุงหลังคา จักสาน ปาล์มชนิด
นี้มีขอบเขตการกระจายตามธรรมชาติเหนือสุดในภาคใตของไทย มักขึ้นอยูตามปุาพรุน้ าจืดหรือพ้ืนที่ชุมน้ าทั่วไป แต
ปัจจุบันป่าปาล์มสาคูลดน้อยลงมากเหลือเพียงหย่อมป่าเล็ก ๆ กระจัดกระจายในภาคใต้  เนื่องจากถูกแทนที่ดวย
สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน หรือเปลี่ยนเป็นพื้นที่อยูอาศัยของมนุษย์ 

ปุาปาล์มสาคูนับวาเป็นระบบนิเวศที่จ าเพาะอีกแบบหนึ่ง ซึ่งชวยเป็นแหลงที่อยูอาศัยใหกับสัตว์หลายชนิด 
โดยเฉพาะสัตว์น้ า และชวยรักษาความชุมชื้นของดิน ชวยลดการกัดเซาะหรือพังทลายของดินในชวงฤดูน้ าหลาก 
ดังนั้นการรักษาปุาปาล์มสาคูไวจึงเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนไดไปในตัว 

ที่ผานมามีการศึกษารวบรวมการใชประโยชน์ปาล์มสาคูในประเทศไทยไวจ านวนหนึ่ง แตองค์ความรูพ้ืนฐาน
ดานการผสมพันธุ์ การติดออกออกผล ซึ่งส าคัญตอการขยายพันธุ์ รวมไปถึงขอมูลดานความหลากหลายและลักษณะ
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ทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในประเทศไทยเป็นอยางไร เชน มีกี่สายพันธุ์ยอย แตกตางกันอยางไร มีการกระจายที่
ไหนอยางไร และแตละพันธุ์มีสถานภาพอยางไร ยังไมมีการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยดานนี้ในไทยมากอน ท าใหการ
ใชประโยชน์ในปัจจุบันมุงไปในเชิงเศรษฐกิจอยางเดียว แตยังขาดมิติในด้านข้อมูลพื้นฐานและด้านการอนุรักษ์สาย
พันธุ์ท้องถิ่น 

การศึกษานี้จึงมุงเปูาที่จะศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใตของไทย 
และสรางฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่น รวมไปถึงสงเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มสาคู และปุาปาล์มสาคูในฐานะที่
เป็นพื้นที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นเอาไวเพ่ือการใชประโยชน์อยางยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมของสายพันธุ์ปาล์มสาคูใน
ภาคใตของไทย 
 3. เพื่อสรางฐานขอมูลการกระจายทางภูมิศาสตร์ และองค์ความรูภูมิปัญญาทองถิ่นในการใชประโยชน์ปาล์ม
สาคู 

4. เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรูและเผยแพรสาธารณะเพ่ือกระตุนจิตส านึกอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู 
5. เพื่อจัดท าขอเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูเพ่ือการใชประโยชน์และเป็นแหลงอนุรักษ์ทรัพยากร

ทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาการกระจาย สถานภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูทั้งหมดในภาคใต้ของไทย
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสรางฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่นในการใชประโยชน์ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการตอยอด
อนุรักษ์พันธุกรรมและใชประโยชน์ปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 โครงการนี้เป็นสวนหนึ่งของแผนบูรณาการที่ริเริ่มจะอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มสาคูของไทย โดยจะพยายาม
ตอบโจทย์องค์ความรูพ้ืนฐานตามกรอบการเรียนรู กรอบการใชประโยชน์ และกรอบการสรางจิตส านึกของอพ.สธ. ดัง
ภาพที่ 1 
 โดยโครงการยอยนี้จะเนนในสวนของกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 2 การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (ส ารวจการกระจายและสถานภาพ จัดท าแผนที่) 
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร (ซึ่งชุมชนท าอยูแลว)  
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใชประโยชน์ (วิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม) 
กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ขอมูลทรัพยากร (ฐานขอมูลดิจิตัลรวบรวมองค์ความรู) 
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โดยในสวนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โครงการยอยนี้มีค าถามวิจัยหลัก คือ “ปาล์มสาคูในภาคใต้ของไทย
สามารถแยกได้เป็นกี่สายพันธุ์ อะไรบ้าง และแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไร มีความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการกับสายพันธุ์อ่ืน ๆ อย่างไร?” 
  

*** อยางไรก็ตาม โครงการนี้เป็นชุดโครงการเฟสที่ 1 (2565-2569) ที่เนนรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน (ตนน้ า) 
เพ่ือที่จะเตรียมมุงไปสูการยกระดับตอยอดในเฟสตอไป (2570-2574) ที่จะเนนการใชประโยชน์และพัฒนาสายพันธุ์ 
การวิจัยสารออกฤทธิ์ตาง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสงเสริม “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นป่า
ปาล์มสาคู” ตอไป  

 

 
 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดของโครงการนี้ที่มุงเปูาท ากิจกรรมเพ่ือบูรณาการสงเสริมการอนุรักษ์ปาล์มสาคูภาพรวมในเฟส
นี้และบางสวนในเฟสตอไป 
  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 ปาล์มสาคู (Metroxylon sagu Rottb) เป็นพืชตระกูลปาล์ม (วงศ์ Palmae) ที่ขึ้นในระบบนิเวศเขตรอน
หรือกึ่งเขตรอน กระจายอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามหมูเกาะตาง ๆ ของอินโดนีเซีย นิวกินีตะวันตก โมลุกกะ 
ปาปัวนิวกินี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หมูเกาะโซโลมอน และภาคใตของไทย หรืออยูในแนวระหวางเสนแวง 90-180 องศา
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ตะวันออก และเสนรุง 10 องศาเหนือและใตเทานั้น (Flach, 1997) และเป็นพ้ืนที่ที่อุณหภูมิไมต่ ากวา 15 องศา
เซลเซียสเทานั้น สามารถเจริญเติบโตไดในที่ลุมขึ้นไปจนถึงความสูง 700 เมตรเหรือระดับน้ าทะเล แตเติบโตไดดีที่สุด
ที่ระดับความสูงไมเกิน 400 เมตร (Rasyad and Wasito, 1986) สวนใหญพบตามพ้ืนที่ชุมน้ า (wetland) ที่เป็นพรุ
น้ าจืด (freshwater swamp) แตก็ขึ้นไดในที่มีน้ าจืดไหลผาน เชนล าหวย คลอง บึง (Hasajima et al., 1991)  
 ปุาปาล์มสาคูมักกระจายตามธรรมชาติและเคยมีอยูมาก เชน Flach (1983) เคยรายงานวาปุาปาล์มสาคู
ธรรมชาติในทุกประเทศที่พบมีทั้งหมด 2,255,000 เฮกตาร์ และมีปุาปาล์มสาคูกึ่งธรรมชาติ (semi-cultivated) อยู 
224,000 เฮกตาร์ โดยพบในไทยประมาณ 3,000 เฮกตาร์ แตในรายงานของ Oates (1999) แสดงใหเห็นวาพ้ืนที่ปุา
ปาล์มสาคูไดลดลงมาก พบปุาปาล์มสาคูธรรมชาติเพียง 1,075,587 เฮกตาร์ และกึ่งธรรมชาติ 85,648 เฮกตาร์ ใน
ไทยนั้นมีการประมาณเบื้องตนลาสุดในปี 2559 วามีเหลือเพียงประมาณ 1,226.99 ไร จากปุาปาล์มสาคู 4,978 แหง 
(เสถียร 2560) 
 รายงานของเสถียร (2560) ไดรวบรวมผลการศึกษาการกระจายตัวของปาล์มสาคูโดยทีมวิจัยตาง ๆ แบงเป็น
ภาคใตตอนบน ตอนกลาง และตอนลางเขาไวดวยกันคอนขางสมบูรณ์ แตมีพ้ืนที่ที่ขอมูลมาจากการตอบแบบสอบถาม
และอยูในสถานะไมยืนยัน และยังกลาวอีกวาปุาปาล์มสาคูในภาคใตก าลังลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยน
สภาพพ้ืนที่ไปใชประโยชน์อยางอ่ืน พ้ืนที่ที่พบปาล์มสาคูกลายเป็นขึ้นอยูเป็นหยอม ๆ หรือเป็นปุาขนาดเล็ก ซึ่งอาจ
สงผลตอการศึกษาวิจัยและถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่นตอไปยังรุนหลัง 
 ในดานการใชประโยชน์ ปาล์มสาคูถูกใชเป็นแหลงคาร์โบไฮเดรตหลักของอาหารในหลายพ้ืนที่ มีความ
ตองการน าเขาแปูงปาล์มสาคูในหลายประเทศ จนท าใหปาล์มสาคูกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจในหลายประเทศในชวง ที่
ผานมา (Flach, 1997) ในภาคใตของไทยนอกเหนือจากการใชเป็นอาหารแลว มีการน ามาใชในชีวิตประจ าวันหลาย
อยาง เชน ล าตนใชท าศาลเพียงตา ใบใชมุงหลังคาและสานท าเครื่องเรือนเครื่องใช เปลือก กานและกาบใบใชท าฟืน
และกอไฟไลแมลง ล าตนนอกจากใชท าแปูงเป็นอาหาร ยังใชเป็นอาหารสัตว์ และเลี้ยงดวงสาคู กากที่เหลือจากแปูงยัง
ท าปุยสาคูหมักไดดวย และแปูงยังมีศักยภาพในเชิงเวชส าอางอีกดวย โดยปริมาณแปูงจะมีมากที่สุดชวงกอนออกดอก 
ซึ่งปาล์มสาคูเมื่ออกดอกออกผลแลวก็จะตาย โดยทั่วไปแลวปาล์มสาคูมีอายุประมาณ 12 ปี (Flach, 1997; เสถียร 
2560) ซึ่งถือวาตองรอนานมากหากตองการเพียงแปูงสาคูเพราะกวาจะไดปาล์มสาคูที่ใหแปูงไดเต็มที่เจาของตนไม
สามารถสรางรายไดจากสวนอ่ืนของตนเลย การวิจัยเพ่ือหาทางใชประโยชน์หรือสรางมูลคาจากสวนอ่ืน ๆ ดวยจึง
ส าคัญอยางยิ่ง 
 ปุาปาล์มสาคูมักเป็นปุาพรุ ดินมีสภาพเป็นกรดที่ 4.4-6.5 pH ซึ่งพืชอ่ืนมักไมสามารถขึ้นได ปุาปาล์มสาคูจึง
ท าหนาที่รักษาสภาพระบบนิเวศเอาไว ชวยตรึงธาตุตาง ๆ ในดิน และชวยซับน้ าและความชื้นในทองถิ่น สามารถเป็น
แหลงน้ าประปาส ารองในชวงหนาแลง นอกจากนั้น การเป็นพรุยังท าใหมีปลาและสัตว์น้ าอ่ืน ๆ ที่สามารถเป็นแหลง
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหลงอาหารและรายไดเพ่ิมเติมของชาวบานอีกดวย (เสถียร 2560) 
 การศึกษาดานพันธุกรรมนั้นยังมีคอนขางนอย ในประเทศฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินี มีการศึกษาความผัน
แปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหวางตนมีหนามกับไมมีหนามและลักษณะทางพันธุกรรม พบวาพันธุกรรมของ
ตนปาล์มสาคูทั้งสองแบบไมแตกตางกันและจัดจ าแนกไดเป็นชนิดเดียวกัน (Kjær et al., 2004;  
Enguito and Novero, 2018) ในสวนของปาล์มสาคูในไทยซึ่งเป็นขอบเขตบนสุดของการกระจายตามธรรมชาติของ
ปาล์มชนิดนี้ยังไมมีการศึกษาเรื่องของพันธุกรรมหรือสายพันธุ์ยอยมากอน  
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ............................................................................. ............................................. 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ชุมชนทองถิ่นมีการรักษาสวนปาล์มสาคูไวตามหัวไรปลายนาอยูแลวเพ่ือใชประโยชน์ในการ

น าเอามาแปูงเพ่ือประกอบอาหาร จึงเป็นตนทุนอยางดีในการเริ่มตนตอยอดและสงเสริมการอนุรักษ์ แตตองมีการ

เสริมสรางเครือขายและยกระดับความส าคัญของปุาปาล์มสาคูในเชิงเศรษฐกิจ 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ชุมชนยกระดับการใชประโยชน์ปุาปาล์มสาคูจากเดิมแคเป็นอาหารใหกลายเป็นแหลงเรียนรู
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นชุมชน 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
 มีแนวโนมที่ดีในการพัฒนาปาล์มสาคูใหเป็นผลิตภัณฑ์ทองถิ่นที่มีมูลคาทางเศรษกิจสูงตอไป 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
 เขาถึงการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากข้ึนเพ่ือน าไปสูการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาตอยอดที่มั่นคง
ยิ่งขึ้นในระยะยาว 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
 น าไปสูการอนุรักษ์สายพันธุ์ทองถิ่นและเขาใจนิเวศวิทยามากขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมชุมชน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่อยูบนฐานงานวิจัยวิทยาศาสตร์ สามารถหารายไดจากระบบนิเวศปุาปาล์มสาคูไดระหวาง
รอผลผลิตระยะยาว 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
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 การสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ์ปุาปาล์สาคูจะสงผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพราะเป็นแหลง
ระบบนิเวศท่ีชวยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารใหคนทองถิ่น และ
สามารถตอยอดใหเกิดเป็นแหลงเรียนรูและทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมซึ่งจะน ารายไดเสริมมายังชุมชน 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      

12.1 พื้นที่ศึกษาและการส ารวจภาคสนาม 
 - ส ารวจทั่วภาคใต ตั้งแตจ.ชุมพรลงมาถึงจ.นราธวาส โดยอางอิงขอมูลเดิมจาก เสถียร (2560) 
 - นับจ านวนตนและวัดขนาดพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู และบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่ 
 - บันทึกขอมูลเจาของที่ และลักษณะการใชประโยชน์ปาล์มสาคู รวมทั้งลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยรอบรวมกับ

การใช Google Earth 
 - เลือกพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูที่มีขนาดใหญกระจายใหทั่วภาคใตเป็นกลุมตัวแทนเพ่ือเก็บตัวอยางในการวิเคราะห์

ความหลากหลายทางพันธุกรรม ไดแก  
1) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
2) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
3) อ.ควนโดน จ.สตูล 
4) อ.แวง จ.นราธิวาส 

12.2 การสร้างแผนที่และฐานข้อมูล 
 - น าพิกัดทางภูมิศาสตร์เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่การกระจายและความหนาแนนของปาล์มสาคูในโปรแกรม 

DivaGIS หรือ QGIS และสรางโมเดลการกระจายเพื่อตรวจดูความสัมพันธ์กับปัจจัยดานกายภาพอ่ืน ๆ ดวยโปรแกรม 
MaxEnt 

 - เก็บบันทึกขอมูลลงในตารางพ้ืนฐาน Excel ที่จัดฟอร์แมตใหสามารถ export ไปฐานขอมูลออนไลน์ 
12.3 การศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม 

1) การสกัดดีเอ็นเอ มี 2 วิธี  
1.1) การสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี Manual (Protocol for Dart ) มีวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ตัดตัวอยางใบออนมาประมาณ 600 mg มาใสในโกรงบด เติมไนโตรเจนเหลวแลวบดจนตัวอยาง
เป็นผงละเอียด ใสในหลอด 2 ml แลวเติม Fresh buffer ปริมาณ 2 ml ผสมใหเขากัน จากนั้นน าไปบม ที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ระหวางนั้นกลับหลอดไปมา ทุก 20 นาที) 

2. ท าใหตัวอยางเย็นลงที่อุณหภูมิหอง 5 นาที แลวเติม 1 ml (chloroform: isoamyl 24:1) ผสม
ใหเขากัน 

3. ผสมใหตัวอยางเขากันโดยการใชเครื่อง Gyloscope ที่อุณหภูมิหอง 30 นาที  
4. น าไปปั่นเหวี่ยง 10,000 X g ที่อุณหภูมิหอง เป็นเวลา 20 นาท ี
5. ดูดตัวอยางที่เป็น water phase ใสในหลอดใหม แลวเติม ice cold isopropanol ใหไดเทากับ   

ปริมาณ water phase กลับหลอดไปมา 10 ครั้ง (จะเห็นเสนดีเอ็นเอ) 
6.น าไปปั่นเหวี่ยง 10,000 X g ที่อุณหภูมิหอง เป็นเวลา 30 นาท ี
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7. เทสวนใสทิ้ง จะไดตะกอนดีเอ็นเอติดอยูที่หลอด แลวเติม 2 ml 70% เอทานอล เพ่ือลางตะกอน 
กลับหลอดไปมา 5 ครั้ง 

8. เทสวนเอทานอลทิ้ง แลวท าใหตะกอนแหง จากนั้นละลายตะกอนดีเอ็นเอดวย 250 µl TE buffer   
9. น าไป check DNA quality  

1.2) การสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี DNeasy Plant Mini kit (QIAGEN) 
1. บดตัวอยางใบออนใหไดประมาณ 20 mg ดวยไนโตรเจนเหลว น าไปใสในหลอด 2 ml  
2. เติม buffer AP1 ปริมาณ 400 µl และ เติม RNaesA ปริมาณ 4 µl ผสมใหเขากันแลวน าไปบมที่

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 10 นาที (ในระหวางนั้น กลับหลอดไปมา) 
3. เติม buffer P3 ปริมาณ 130 µl ผสมใหเขากัน แลวน าไปแชเย็นตูลบ 20 องศาเซลเซียส 
4. ปั่นเหวี่ยงตัวอยาง 20,000 X g ที่อุณหภูมิหอง เป็นเวลา 5 นาที   
5. ดูดตัวอยางที่ไดมาใสในหลอด QlAshredder spin column ขนาด 2 ml แลวปั่นเหวี่ยง ที่ 

20,000 X g เป็นเวลา 2 นาที 
6. ยายสารที่ไดใสในหลอด ขนาด 2 ml จากนั้นใส 1.5 volumes buffer AW1 ผสมสารละลายให

เขากันโดยใชปิเปตดูดขึ้นลง 
7. ยายสารละลายที่ได 650 µl ใสในหลอด DNeasy Mini spin column ขนาด 2 ml แลวน าไปปั่น

เหวี่ยง ที่ 6,000 X g เป็นเวลา 1 นาที ทิ้งสารละลายในหลอด collection tube ทิ้ง 
8. เติม buffer AW2 ปริมาณ 500 µl แลวน าไปปั่นเหวี่ยง ที่ 6,000 X g เป็นเวลา 1 นาที เท

สารละลายทิ้ง  
9. เติม buffer AW2 ปริมาณ 500 µl อีกครั้ง ไปปั่นเหวี่ยง ที่ 20,000 X g เป็นเวลา 2 นาที เท

สารละลายทิ้ง 
10. ยาย spin column ไปไวในหลอดใหม ขนาด 2 ml  
11. เติม buffer AE ปริมาณ 100 µl เพ่ือชะลาง แลวบมที่อุณหภูมิหอง (15-25) องศาเซลเซียส 

น าไปปั่นเหวี่ยง ที่ 6,000 X g เป็นเวลา 1 นาที   
12. ท าซ้ าขอ 11 อีก 1 ครั้ง   
13. น าไป check DNA quality 

2) การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของยีน internal transcribed spacer (ITS) ขนาดประมาณ 1,000 bp ดวย

ไพรเมอร์ ITS1 (forward): 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ และ ITS4 (reverse): 5’-TCCTCCGCTTATTGA-
TATGC-3’  (White และคณะ, 1990; Enguito และ Nevero, 2018)         และ ยีน MatK ขนาดประมาณ 1,500 
bp ใชไพรเมอร์ MatK-1RKIM-f 5'-ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTGG TTC-3 and MatK3FKIM-r 5'-
CGTACAGTACTTT TGTGTTTACGAG-3' (Abbas และคณะ, 2020) และ PCR profile แตละยีนดังตอไปนี้ 

ITS 
ขั้นที่ 1  Pre-denaturation  อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส    1  นาที 
ขั้นที่ 2  Denaturation   อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส    1  นาที   
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    Annealing             อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส     1 นาที         30 รอบ 
      Extension    อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    2 นาที 
  ขั้นที่ 3  final extension   อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    7  นาที 
  MatK 

ขั้นที่ 1  Pre-denaturation  อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส   10  วินาที 
ขั้นที่ 2  Denaturation   อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส    5  นาที   

    Annealing             อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส    30 วินาที         40 รอบ 
      Extension    อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    45 วินาที 
  ขั้นที่ 3  final extension   อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    7 นาที 

3) การหาล าดับนิวคลีโอไทด์ (sequencing)  
สงตัวอยางดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณไดจากปฏิกิริยา PCR ไปวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์ดวยวิธีการ

Sanger's method ด้วยเครื่อง ABI 3730XL sequencer (Macrogen, South Korea).  
4) การวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) 

น าขอมูล Sequence ทั้งหมดไปจัดเรียงล าดับนิวคลีโอไทด์ ค านวณองค์ประกอบทางพันธุกรรม 
(genetic composition) คาระยะหางทางพันธุกรรม (genetic distance) ดวยวิธีของ Nei และ Gojobori (1986) 
วิเคราะห์โครงสรางความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหวางประชากร (dendrogram) ดวยวิธี Maximum Likelihood, 
Neighbor-joining, Unweighted pair-group method with arithmetic averaging (UPGMA) โดยใชโปรแกรม 
Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) version 7.0 (Kumar et al., 2016) 
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White, T.J., Bruns, T., Lee, S. and Taylor, J. 1990. Amplification and direct sequencing of  
Fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics, in: PCR Protocols: A Guide to Methods  
And Applications. Academic Press, Cambridge Massachusetts. 315-322  

 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศไทย สงขลา ม.สงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  
ในประเทศไทย สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ คลองกะแดะ 
ในประเทศไทย พัทลุง อ.ควนขนุน บ.หัวพรุ ต.ควนขนุน 
ในประเทศไทย สตูล อ.ควนโดน ต.ควนโดน 
ในประเทศไทย นราธิวาส อ.แวง ต.โละจูด 
      
 



129 

14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ..........5...........ปี.........0............เดือน          
  วันที่เริ่มตน......1 ตุลาคม 2565............วันที่สิ้นสุด.....30 กันยายน 2569........................... 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
ส ารวจการกระจายและการใช
ประโยชน์ของปาล์มสาคูใน
ภาคสนาม 

 P P P P P P P P P P  50% 

 
เก็บตัวอยางและวิเคราะห์
พันธุกรรมปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  50% 

2566 
ท าแผนที่และวิเคราะห์รูปแบบ
การกระจายของปาล์มสาคู 

    P P P P P P   30% 

 
เก็บตัวอยางและวิเคราะห์
พันธุกรรมปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  70% 

2567 
สงเสริมชุมชนใหยกระดับเป็น
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมปาล์มสาคู 

    P P P P P P   40% 

 
เก็บตัวอยางและวิเคราะห์
พันธุกรรมปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  60% 

2568 
ผลิตสื่อเผยแพรสงเสริมการ
อนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  50% 

 
วิเคราะห์ผลพันธุกรรมปาล์ม
สาค ู

 P P P P P P P P P P  50% 

2569 
รวบรวมและสรางฐานขอมูล
พ้ืนฐานการกระจาย ความ
หลากหลาย และภูมิปัญญา 

 P P P P P P P P P P P 70% 

 สงบทความวิจัยตีพิมพ์       P P P P P P 30% 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที ่1 2565 333,000 บาท 
ปีที่ 2 2566 333,000 บาท 
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ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 3 2567 333,000 บาท 
ปีที่ 4 2568 333,000 บาท 
ปีที่ 5 2569 333,000 บาท 
รวม  1,665,000 บาท 

  

 

รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด าเนินการ : 
คาตอบแทน 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x4คน
x20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. คาที่พัก 
(850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยาง
และเตรียมตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาจางเหมาจัดท า
ฐานขอมูล 
7 คาสืบคนขอมูล รายงาน 
ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 
10,000 

 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 

30,000 
 
2,000 

 
1,000 

งบด าเนินการ :  
คาใชสอย 

1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี เชน
แอลกอฮอล์ 
3 คาวิเคราะห์ DNA 
sequence 

3,000 
10,000 

 
25,000 

 

3,000 
10,000 

 
25,000 

 

3,000 
10,000 

 
25,000 

 

1,000 
10,000 

 
25,000 

 

1,000 
10,000 

 
- 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
4. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ เชนชุดสกัดดีเอ็นเอ 
5. คาสาธารณูปโภค 

13,000 
 

33,000 

13,000 
 

33,000 

13,000 
 

33,000 

10,000 
 

33,000 

- 
 

33,000 
งบลงทุน : ครุภัณฑ์  - - - - - 

รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     
     
     

  

15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (2565) 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย (15,000/เดือนx10เดือน) 150,000 
งบด าเนินการ : คาตอบแทน 1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x4

คนx20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. คาที่พัก (850บ.x2หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยางและเตรียม
ตัวอยาง (1คน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อเผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาจางเหมาจัดท าฐานขอมูล 
7 คาสืบคนขอมูล รายงาน ถายเอกสาร 
8. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

16,000 
 

36,000 
34,000 
10,000 

 
- 
- 

2,000 
1,000 

งบด าเนินการ : คาใชสอย 1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมี เชนแอลกอฮอล์ 
3 คาวิเคราะห์ DNA sequence 
4. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ เชนชุดสกัด
ดีเอ็นเอ 
5. คาสาธารณูปโภค 

3,000 
10,000 
25,000 
13,000 

 
33,000 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบลงทุน : ครุภัณฑ์ - - 

รวม  333,000  
  

15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช
งานและความ

จ าเป็น 

การใชประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกลเคียง
ที่ใช ณ ปัจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพการ
ใชงาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  
ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
สื่อเผยแพร สื่อสาธารณะ

ออนไลน์เพื่อ
ความรูพื้นฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
ปาล์มสาค ู

 1  1 1 3 เรื่อง เนื้อหาออนไลน์
ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนท่ัวไป
รับทราบขอมลู
และตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ระบบนิเวศปุา
ปาล์มสาค ู
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ผลงานวิจัย
ตีพิมพ ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เชิง Population 
genetics ผล
การศึกษาวงศ์วาน
วิวัฒนาการ 

    1 1 เรื่อง สงบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติในปี 
2569 

องค์ความรู
ความหลาย
หลายทาง
พันธุกรรมของ
ปาล์มสาคู
ภาคใตถูก
เผยแพรในวง
วิชาการ 

เอกสารคูมือ  ขอเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติใน
การจัดการปุา
ปาล์มสาคูอยาง
ยั่งยืน 

  1   1 เรื่อง เผยแพรขอมลู
ความรูแนวทาง
ปฏิบัติใหกับ
ชุมชนและ
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
จัดการเพื่อ
อนุรักษ์และใช
ประโยชน์ปาล์ม
สาคูอยางยั่งยืน 

ฐานขอมูล ระบบฐานขอมลู
ออนไลน์แสดง
ขอมูลการกระจาย
และสถานภาพ 
และขอมลูทั่วไป
ของการใช
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและ
คุณคาทางนิเวศ
ของปุาปาล์มสาค ู

     1 ฐาน ฐานขอมูล
ออนไลน์ท่ีคน
ทั่วไปสามารถ
เขาถึงและใช
ประโยชนไ์ด 

สรางความ
ตระหนักรูถึง
ความส าคญัของ
การอนุรักษ์
ปาล์มสาค ู

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ 
ในประเทศ จังหวัดภาคใต ชุมชนทองถิ่น ชาวบาน อบต. สามารถเขาถึงและน าผลการศึกษา/

ขอเสนอแนะไปประยุกต์ใชในพ้ืนที่ของตน 
ในประเทศ ทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ 
ทุกคนสามารถเขาถึงผลการศึกษาและฐานขอมูลออนไลน์ 

  ตางประเทศ   
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
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1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อยางนอย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เชน Facebook  
3. การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (ไมใชทุนสนับสนุนจากโครงการนี้) 
4. เผยแพรรายงาน เอกสารขอมูล คูมือ หนังสือ ใหกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

1. ม.ทักษิน 
2. ม.ราชภัฏสงขลา 

1. รวมแปลขอมลูการกระจายและ
สรางโมเดลรูปแบบการกระจาย 
2. รวมแบงปันขอมูลการปรากฎและผู
ติดตอ/เสนอแนวทางการศึกษาตอ
ยอดใชประโยชน ์

ไมระบ ุ In kind 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไมระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
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22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวม

ด าเนินการ 
การรวมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1. 2565-2569 อบต.ควนขนุน รวมส ารวจ และ

ผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบาน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

2 2565-2569 อบต.ควนโดน รวมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบาน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

3. 2565-2569 อบต.โละจูด รวมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบาน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
 

     (ลงชื่อ)… …..หวัหนาโครงการวิจัย 
      (....ดร.พิพัฒน์..สรอยสุข......) 
      วันที่……13…กรกฎาคม 2563...……. 
 
 
     (ลงชื่อ)…                         ……..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (...นางสาวอวัศยา..พิมสาย......) 
      วันที่…13…กรกฎาคม 2563...……. 
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(ลงชื่อ)…                                             .ผูรวมโครงการวิจัย 
      (.....ดร.อับดุลเลาะ..ซาเมาะ........) 
      วันที่…13…กรกฎาคม 2563...……. 
 
 
     (ลงชื่อ)                                   ผูรวมโครงการวิจัย 
      (....นายเรืองฤทธิ์..พรหมด า......) 
      วันที่…13…กรกฎาคม 2563...……. 
 
 
     (ลงชื่อ)……   หัวหนาแผนโครงการบูรณาการ 
               (...นางสาวอวัศยา..พิมสาย......) 
      วันที่…13…กรกฎาคม 2563...……. 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการ 

13. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 

14. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
15. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

mail) 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 โทร. 074-288065 มือถือ 089-8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

16. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 

17. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานคางคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ปุา 

18. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหนาโครงการ)  
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
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2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน
รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใตของไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของคางคาวแวมไพร์แปลง (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง กายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
27. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic revision of the 

Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description of a new species. Acta 
Chiropterologica, 19: 19–39. 

28. So Naing, Naw Lah Pwai Paw, B. Lazinger, P. Soisook, M. J. Pearch, and P. J. J. Bates. 2016. The status of the 
Brahminy Starling Sturnia pagodarum (Gmelin, 1789) (Aves: Passeriformes: Sturnidae) in Southeast Asia. 
Journal of Threatened Taxa, 8: 9574–9578. 

29. Soisook, P., S. Karapan, M. Srikrachang, A. Dejtaradol, K. Nualcharoen, S. Bumrungsri, Sai Sein Lin Oo, Moe Moe 
Aung, P. J. J. Bates, M. Harytyunyan, M. M. Bus and W. Bogdanowicz. 2016. Hill forest dweller: a new cryptic 
species of Rhinolophus in the ‘pusillus group’ (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta 
Chiropterologica, 18: 117–139. 

30. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Thomas, P. J. J. Bates, D. A. Willette, F. A. A. Khan, M. Wonglapsuwan, P. Soisook, I. 
Maryanto, J. C. -C. Huang and N. M. Furey. 2016. Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: 
Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and 
Sumatra. Acta Chiropterologica, 18: 141–161. 

31. Douangboubpha, B., S.  Bumrungsri, C. Satasook, W. Wanna, P. Soisook and P. J.J. Bates. 2016. Morphology, 
genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae: Kerivoulinae) in Thailand. 
Mammalia, 80: 21–47. 
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32. Soisook, P., M. Struebig, S. Noerfahmy, H. Bernard, I. Maryanto, S.-F. Chen, S. J. Rossitor, H.-C. Kuo, K. 
Deshpande, P. J. J. Bates, D. Sykes, and R. P. Miguez. 2015. Description of a new species of the Rhinolophus 
trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta Chiropterologica, 17: 21–36. 

33. Soisook, P. A. Prajakjitr, S. Karapan, C. M. Francis and P. J. J. Bates. 2015. A new genus and species of false 
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34. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Furey, P. J. J. Bates, M. Wonglapsuwan, F. A. A. Khan, V. D. Thong, P. Soisook, C. 
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(Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. Zoological Studies, 54: 1–29. 

35. Foley, N., Thong, V. D., P. Soisook, S. Goodman, K. Armstrong, D. Jacobs, S. Puechmaille and E. Teeling. 2014. 
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Molecular Biology and Evolution, 33: 313-333. 
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หนังสือ (Book & book chapters) 

 สุเนตร การพันธ์, อมรรัตน์ วองไว, พิพัฒน์ สร้อยสุข. 2559. คางคาวในถ้ าของเมืองไทย. กลุมงานวิจัยสัตว์
ปุา กรมอุทยานแหงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ. 

 Kingston, T. and P. Soisook. 2019. Family Craseonycteridae (Hog-nosed Bats), in Wilson, D. 
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งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลวประมาณ
รอยละเทาใด 

6) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 
ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุลวงไปแลว 70% 

7) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

8) ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบจัดท าบัญชีรายการและฐานขอมูลดิจิตอลอนุกรมวิธานคางคาวในประเทศไทย
โดย การบูรณาการเครือขายความรวมมือและสหวิทยาการ 
ปี: 2562-2563  ทุน: สกว.  ลุลวงไปแลว 60% 

9) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

10) ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของคางคาวกับปรสิตภายนอกใน
ประเทศไทย 
ปี: 2562-2563 ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุลวงไปแลว 80% 

 
 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอวัศยา  พิมสาย 
                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  MISS AWATSAYA  PIMSAI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1930300015020 
3.หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 



142 

ที่อยู พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         u.pimsai@gmail.com , uraiporn.pi@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา  ปีการศึกษา 
                          วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2550 
                          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2556 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธาน ของสัตว์ฟันแทะ 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  
6.7 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.8 หัวหนาโครงการวิจัย : - 
6.9      งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชือ่ผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผูรวมวิจัย) 
  ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)   ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข 
  ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของหนูในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผูรวมวิจัย) 
  ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)    
  ปี: 2555 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 
  ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
  ปี: 2561-2562 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 
Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and Renner, 

S. C. 2017. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-Himalayan 
forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172. 

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J.  2014. Murine rodents 
(Rodentia:Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore : taxonomy, 
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distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys . Bonn 
zoological Bulletin 63 (1): 15–114. 

Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid 
Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research 
Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906 

 
6.4      งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการ

วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 

  ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุลวงไปแลว 70% 
2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

 หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
 ธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 

ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
 
1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ 
   (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Abdulloh Samoh 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1941000009742 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิจัย  
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
 ที่อยู ่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 โทรศัพท์ 0-7428-8067 
 โทรสาร  0-7428-8067 
 E-mail  flywizme@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 ชื่อปริญญา          สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555 
 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 
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      6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 อนุกรมวิธานแมลง นิเวศวิทยา และชีวภูมิศาสตร์ของแมลง  
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย  : ชื่อโครงการวิจัยพรรณและบัญชีรายชื่อแมลงวันขายาวทางทะเล ( Diptera: 
 Dolichopodidae) ในบริเวณอาวไทย ปี: 2562 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
 ชื่อเรื่อง NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to 
 identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 
 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF 
 ZOOLOGY, 67: 640–659 (หัวหนาโครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 ชื่อเรื่อง New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) from 
 the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand  
 (หัวหนา โครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined 
 to external morphology help to identify new species in the mangrove genus 
 Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in 
 Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: 
 Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record 
 from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20 
Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus  
 Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky 
 shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN 
 OF ZOOLOGY, 66: 258–267 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid 
 flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular 
 Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40. 
Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from 
 southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. 
 Zootaxa, 3946 (1): 125-132. 
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งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลว
ประมาณรอยละเทาใด 
 ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
 ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
 ปี 2560-2563   ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
 ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
 อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืน 
 ปี: 2563  ทุน: สวทช.    ลุล่วงไปแล้ว 30% 
 ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของคางคาวกับปรสิตภายนอกใน
 ประเทศไทย 
 ปี: 2562-2563  ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 
                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. RUEANGRIT PROMDAM 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3809800065064 
3.หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 
                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุมปู 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  
6.10 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.11 หัวหนาโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุมปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของ

ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 
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6.12 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผูรวมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 
34.Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First record 

of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with 
taxonomic list of Thai teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 41–
62. 

35.Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, 
Southern Thailand. Plankton & Benthos Research. 13(4): 154–162. 

36.Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged 
Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 65: 404–415. 

37.Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus 
and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si 
Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

38.Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 
(Decapoda: Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

39.Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: 
Brachyura: Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 
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40.Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, 
Paracleistostoma eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket 
Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 1–6. 

41.Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 
(Decapoda: Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological 
Center Research Bulletin. 70: 7–14 

42.Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab 
(Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

43. Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of seagrass 
coverage on swimming crabs (Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai Nalional 
Park, Nakorn Si Thammarat Province, southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT Uninet 
conference. 

44. มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แกวไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร 
กระจายของปูที่จับไดจากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แกนเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย
ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 

ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพรกระจายของปู ภายใตโครงการ  การใชฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอาวปัตตานี สูการใชประโยชน์โดยการมีสวนรวมของชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าขอเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 2 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)…ชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) ในภาคใตของประเทศไทย… 
  (ภาษาอังกฤษ)…Floral biology and pollination ecology of Sago palm (Metroxylon 
sagus Rottb) in Southern Thailand… 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) …การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือขายชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการอนุรักษ์
และตอยอดใชประโยชน์ปุาปาล์มสาคูอยางยั่งยืน... 
     (ภาษาอังกฤษ) …Initiative for the integrative research networks of local 
communities in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm…. 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
   ใหม่ 
   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ...5.... ปี …0……เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 
   โครงการวิจัย 
   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)    การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 
 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
1. ผศ. ดร.  โสภาค จันทฤทธิ์ หัวหนาโครงการ สถานวิจัยความเป็นเลิศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงคาบสมุทรไทย คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20% 

2. ผศ. ดร.  อิสมะแอ เจ฿ะหลง ผูรวมวิจัย หลักสูตรชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

20% 

3. ผศ. ดร. วงศ์กฏ ภูภูมิรัตน์ ผูรวมวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

4. ดร. สิงโต บุญโรจน์
พงศ์ 

ผูรวมวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

5. ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

10% 

6. ดร. อับดุลเลาะห์ ซา
เมาะ 

ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

10% 

7. นาย เรืองฤทธิ์ พรหม
ด า 

ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

10% 

8. นาง ณัฐรดา มิตรปวง ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 10% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
ชน วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม

บรมราชกุมารีและศูนย์แม
ขายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต  
นครินทร์ 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD …วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)… 
 สาขาการวิจัยยอย OECD …วิทยาศาสตร์ชีวภาพ… 
 ดานการวิจัย …ชีววิทยา/สัตววิทยา/กีฏวิทยา/พฤกษศาสตร์… 
 2.2 สาขา ISCED …วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science)… 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ……พ้ืนที่ชุมน้ า ตัวชวยถายละอองเกสร พฤติกรรม แมลง …… 
 ค าส าคัญ (EN) ……wetland, pollinator, behavior, insect …… 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลชีววิทยาของดอกและการถายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณ
ภาคใตของประเทศไทย  

2. ศึกษาความหลากหลายของของกลุมสัตว์ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และกลุมสัตว์ที่เป็นตัวชวยถาย
ละอองเรณู (pollinators) ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใตของประเทศไทย  
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 
บริเวณภาคใตของประเทศไทย 
 3. สรางฐานขอมูลพื้นฐาน ชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสรของปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus Rottb) ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
 4. จัดท าสื่อการเรียนรูและเผยแพรสาธารณะ ไดแก หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือกระตุน
จิตส านึกและอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู  

5. จัดท าขอเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่ระบบนิเวศปาล์มสาคู เพ่ือการใชประโยชน์และเป็นแหลงอนุรักษ์
ทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ตนสาคูจัดเปนพืชยืนตนจ าพวกปาลมชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชทองถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการ

กระจายตั้งแตประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิวกินี และตามหมูเกาะตางๆ โดยมีการส ารวจพบปาล์มสาคูจ านวน 

2 ชนิด คือชนิดไมมีหนาม คือ Metroxylon sagus Rottb. ซึ่งเปนพันธุที่มีการแพรกระจายมากที่สุด ทั้งในสภาพ
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ธรรมชาติและสภาพที่มีการเพาะปลูก และชนิดมีหนาม คือ Metroxylon nemphii Mart. ส าหรับประเทศไทย ปาล์ม

สาคูที่พบไดท่ัวไปในภาคใตของประเทศไทย สวนใหญเปนชนิดไมมีหนาม (จ าลอง และคณะ, 2534 และ FAO, 1983) 

โดยทั่วไปสาคูจะเจริญเติบโตในพ้ืนดินที่ลุมริมฝั่งคลอง หรือในที่มีมีน้ าขังตลอดทั้งปี หรือพ้ืนที่พรุ (swamp) เนื่องจาก

เป็นพืชที่ตองการน้ าสูง   

ปาล์มสาคูเปนพืชทองถิ่นทางภาคใตที่ใหประโยชน์และคุณคามหาศาลตั้งแตอดีตกาล เนื่องจากสวนประกอบ

ตาง ๆ ของปาล์มสาคูสามารถน ามาใชประโยชนไดเกือบทั้งหมด อีกทั้งระบบนิเวศปาล์มสาคูยังเป็นแหลงอาหาร 

อาชีพและแหลงสรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น รวมทั้งเป็นแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและความ

สมดุลใหกับสิ่งแวดลอม ปาล์มสาคูจึงพืชที่นาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งในอนาคต ซึ่งการศึกษาวิจัยปาล์มสาคูในตาง

ประเทศ เชน มาเลเซียและอินโดนีเซีย ไดมีการศึกษาวิจัยอยางเขมขนและมีการน าไปประยุกต์ใชกันอย างแพรหลาย 

ส าหรับประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับปาล์มสาคูยังมีอยูอยางจ ากัด ซึ่งสวนใหญเป็นการรายงานการน าปาล์มสาคูไป

ใชประโยชน์ในแงมุมตาง ๆ หรือเป็นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่พบในระบบนิเวศปาล์มสาคูเป็นกลุมๆไป 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปาล์มสาคูในประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาตินอยมาก สวนใหญเป็นพ้ืนที่ปลูกและมีพ้ืนที่

คอนขางจ ากัดและกระจัดกระจาย เนื่องจากชุมชนสวนใหญไมไดเห็นคุณคาหรือความส าคัญของระบบนิเวศปาล์มสาคู

มากนัก สงผลใหระบบนิเวศปุาสาคูถูกท าลายและเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่เดิมไปอยางรวดเร็วเพ่ือใชเป็นแหลงท า

เกษตรกรรม หรือปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทดแทน ซึ่งการสูญเสียระบบนิเวศปุาสาคู ท าใหแหลงน้ าขาดน้ าและสงผล

ตอความลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 

ปัจจุบันระบบนิเวศปุาปาล์มสาคูลดนอยลงมากเหลือเพียงหยอมปุาเล็ก ๆ กระจัดกระจายในภาคใตและมี

แนวโนมจะลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ปัญหาเกี่ยวกับการใหผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ยังมีการศึกษานอย

มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งชีววิทยาของดอกและกระบวนการถายละอองเรณูที่น าไปสูการติดของผลของปาล์มสาคู ซึ่ง

จากลักษณะโครงสรางของดอกและการบานของดอก แสดงใหเห็นไดชัดวาปาล์มสาคูเป็นพืชที่อาศัยการถายเรณูแบบ

ผสมขาม (แมมีบางการศึกษารายงานวาปาล์มสาคูสามารถถายละอองเรณูแบบผสมตัวเอง (Self-Pollination) ได) 

และพืชที่อาศัยการถายเรณูแบบผสมขามแตละชนิดจะมีองค์ประกอบ ลักษณะและกลไกทางชีววิทยาของดอกเฉพาะ 

ที่จะเอ้ือตอชีวพาหะในการถายเรณูไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขนาดของดอก สีของดอก ระยะเวลาในการบานดอก 

จ านวนและความมีชีวิตของเรณู ความพรอมรับเรณูของเกสรเพศเมีย น้ าหวานและปริมาณการขับน้ าหวานของดอก 

(Moor, 1995; Judd, 1999; Rohidas and Chakrawar, 1989; Norton, 1966; Huang et al., 2004; Yong and 

Gravitz, 2002, Yumoto, 2000, Freitas et al., 2001) โดยในปาล์มสาคู มีรายงานแมลงที่เขามา 5 ชนิด คือ Apis 

indica, Trigona iridipennis, Ryghium haemorrhoidale, Anomala breviceps, Drosophylla 

melanogaster ทางชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย (Utami, 1986) Jong (2002) รายงานถึงแมลงกลุมเดนที่เขา

มาเยือนปาล์มสาคู ไดแก ชันโรง (Trigona itama และ T. apicalis) รวมทั้งตอ (Vespa tropica) ผึ้ง (Apis 

dorsata) ในขณะที่ความรูเกี่ยวกับชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon 

sagus Rottb) ในภาคใตของประเทศไทยกลับไมเคยมีการศึกษามากอนและไมมีความชัดเจน ชีวพาหะจึงเป็นสิ่งที่
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นาสนใจ เพราะพืชและชีวพาหะมักมีวิวัฒนาการมารวมกัน การศึกษาในครั้งนี้จึงศึกษาครอบคลุมทั้งชวงเวลากลางวัน

และกลางคืน เพื่อตรวจสอบชีวพาหะท่ีเขามาเยือนดอก (flowering visitors) รวมทั้งชีวพาหะที่สวนสวนส าคัญในการ

ถายเรณู (pollinator) รวมทั้งศึกษาชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (climate change)  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง

อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น (global warming) ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาใหญที่ทั่วโลกก าลังศึกษาวิจัยอยางจริงจังและหาทาง

ปูองกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (climate change) สราง

ความกังวลตอนักวิทยาศาสตร์เป็นอยางมาก เนื่องจากสงผลกระทบโดยตรงชีววิทยาของดอกที่สัมพันธ์กับชีวพาหะ ซึ่ง

จะน าไปสูกระบวนการถานละอองเรณูและการติดผลในที่สุด  

การศึกษาครั้งนี้นอกจากสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเขาใจชีววิทยาของดอกและนิ เวศวิทยาการถาย

ละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใตของประเทศไทยแลว ยังมีเปูาหมายเพ่ือน าขอมูล

มาประยุกต์ใชในการแกปัญกาการใหผลผลิตแปรปรวนและยกระดับความส าคัญของปาล์มสาคู ตลอดจนการใหความรู

ความเขาใจทางวิชาการแกพ้ืนที่เปูาหมาย การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปาล์มสาคูอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือศึกษาชีววิทยาของดอกและการถายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณ
ภาคใตของประเทศไทย 
 3. เพื่อตรวจสอบความหลากชนิดของชีวพาหะของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใต
ของประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใตของประเทศไทย 

5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพ
ภูมิอากาศ บริเวณภาคใตของประเทศไทย   
  
7. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาชีววิทยาของดอก การถายละอองเรณู ชีวพาหะ สัณฐานวิทยาเรณู ความมีชีวิตของละอองเรณู รูปแบบ
การถายละอองเรณู ปริมาณการติดผลและคุณภาพผลผลิต และความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ บริเวณภาคใตของประเทศไทย  
   
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
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แสดงกรอบแนวคิดของโครงการชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสรของสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) ในภาคใตของประเทศไทย 
 

 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
     9.1 ลักษณะท่ัวไปของสาคู 
 สาคู (sago palm) เปนพืชตระกูลปาล์มพ้ืนเมืองที่กระจายอยูทั่วไป ในเขตทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
หมูเกาะตางๆ ในแถบมหาสมุทรแปซิฟก จึงสันนิษฐานกันวาเปนพืชกลุมแรก ชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานอาศัยแปงจากล าต
นใชเปนอาหาร ในประเทศไทย สาคูจัดเปนพืช ทองถิ่นชนิดหนึ่ง ที่มีอยูทั่วไปในเขตภาคใตตอนลางไดแกจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานียะลา และนราธิวาส เปนพืชที่นาสนใจ เพราะสามารถน าไปใชประโยชนได
หลากหลาย เชน การน ามาประกอบ อาหาร สรางบานเรือน เครื่องใชไมสอยในครัวเรือน เครื่องนุงหม เครื่องประดับ 
เป็นตน 
 

1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มสาคู  
สาคูหรือปาล์มสาคู (Sagu palm) เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม(Palmae) จัดเป็นไมยืนตนชนิดหนึ่ง เมื่อตนโตเต็มที่ 

จะมีลักษณะคลายตนมะพราว หรือตนปาล์ม สาคูเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอบขึ้นในที่ชุมชื้น แฉะมีน้ าขังตลอดปี เรียกวา 
ปุาพรุ (Peat swamp forest) ซึ่งมีการทับถม ของอินทรีย์วัตถุเป็นเวลานาน และพ้ืนที่ที่มีน้ าจืดไหลผาน เชน แมน้ า 
หวย หนอง คลองและบึง สาคูเป็นพืชที่ตองการปริมาณน้ าสูง มีฝนตกสม่ าเสมอ หรือคอนขางตกชุกประมาณ 1,000-
2,500 มิลลิเมตรตอปี ชอบอากาศ รอนชื้นที่อุณหภูมิประมาณ 29-30 องศาเซลเซียส สาคูสามารถทนตอ สภาพน้ า
ทวมขังหรือน้ าแหงเป็นระยะเวลานานไดเป็นอยางดี สาคู ขยายพันธุ์ดวยการแตกหนอหรือเมล็ด ทั้งวิธีตามธรรมชาติ
และการ เพาะพันธุ์ (Mc Clatchey, 2006) 



154 

ล าต้น สาคูมีลักษณะคลายกับตนตาลโตนด ตนลาน ปาล์มและ ตนมะพราว ล าตนตรงไมมีหนามตามล าตน 
เมื่อโตเต็มที่มีความสูง ประมาณ 10-12 เมตร เสนผาศูนย์กลางล าตนประมาณ 35-60 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับสภาพของ
พ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน สาคูเป็นพืชที่แตก หนอออกจากรากเหงาของตนเดิม รากเหงานี้จะคอยๆโตและ
ทอดยาวอยู เหนือผิวดิน ทางดานขางของตนเดิม แขนงรุนหลังๆ จึงคอยๆ อยูหางจาก แขนงรุนแรกๆในดานที่อยูคน
ละทางกับตนเดิมทั้ง 3 ดาน เรียกรากเหงานี้ ตามภาษาถิ่นชาวบานวา หัวหมก ส าหรับการเจริญเติบโตหรือแตกกอ
ของตนสาคูจะมีลักษณะ คลายๆกับตนหมากแดงหรือตนไผ มีกาบใบหอล าตนและทางใบตั้งเกือบ ตรง กาบทางและ
ใบสีเขียว คลายใบมะพราว แตยาวใหญ และหนากวา ตรงกานใบมีปมเป็นเสี้ยนเรียงเป็นระยะๆอยูตลอดกาน เมื่อตน
สาคูแก เต็มที่จะมีจั่นดอกและออกตรงสวนยอดหรือที่เรียกวา “แตกเขากวาง” 

ดอก สาคูจะออกดอกเป็นชอ (inflorescence) ปลายยอด เหนือล าตน ลักษณะคลายเขากวางสูงประมาณ 
3-4 เมตร และแผกวาง ประมาณ 4-5 เมตร จะมีแขนง และกานดอกยอยรวมอยูดอกออกเป็น เกลียวเรียงตัวกันเป็นมี
ลักษณะเป็นตุมหรือตา ดอกตัวผูและดอกสมบูรณ์ เพศ (ดอกกะเทย) อยูบนฐานดอกเดียวกัน ในชวงการเจริญเติบโต
ของดอก จะมีดอกตายจ านวนหนึ่ง จึงมักเหลือเพียงดอกที่สมบูรณ์ ใน 1 ฐานดอก ดอกตัวผูและดอกตัวเมียจะบานไม
พรอมกัน โดยดอกตัวผูจะบานกอนดอก ตัวเมีย 2-4 สัปดาห์ การผสมพันธุ์ของเกสรตัวผูและตัวเมียจึงคลาดเคลื่อน 
กันการผสมพันธุ์จึงติดผลนอยและ ในแตละคูจะมีดอกตัวผู และดอกเป็น หมันผสมสลับกันไปกับดอกตัวเมียที่สมบูรณ์ 
การผสมพันธุ์ของสาคูจะผสม ขามเชนเดียวกับปาล์มน้ ามัน จ านวนโครโมโซมของสาคูมีอยู 13 คู เมื่อ ตนโต
เจริญเติบโตเต็มที่แลว สวนกานใบจะมีความยาว 5-8 เมตร แตละ กานใบจะมีใบยอยประมาณ 100-190 ใบ แยกออก
จากกานใบเป็นคูๆ ประมาณ 50-80 คู และแตละใบยอยมีความยาวประมาณ 60-80 เซนติเมตร ความกวางของแผน
ใบประมาณ 5 เซนติเมตร จากการศึกษา ของ Flach (1997) พบวาในระยะกระจุกใบของการเจริญเติบโตของสาคู 
จะออกใบ 2 ใบ ตอเดือน ระยะเป็นตน 1 ใบตอเดือน ระยะออกดอก 2 ใบ ตอเดือน สวนระยะติดผลสาคูจะไมออกใบ
อีกแลว รวมระยะเวลาทั้งหมด ตั้งแตงอกจนถึงออกผลแลวตายประมาณ 10-12 ปี ในชวงเริ่มออกดอกนี้ สาคูจะสะสม
แปูงในล าตนไดมากท่ีสุดประมาณรอยละ 10-20 ทีเดียว 

ผล มีลักษณะกลม ดานบนแบน มีขนาดเสนผาศูนย์กลาง ประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร ผิวของผลมีลักษณะ
เป็นเกร็ดหุมประมาณ 18 แถวเปลือกดานในลักษณะออนคลายฟอกน้ าหนาหุมเมล็ดเอาไว บางตน อาจมีผลมากถึง 
7,500-8,000 ผล ผลหนึ่งผลน้ าหนักรวมประมาณ 42 กรัม สามารถทยอยเลือกเก็บผลไดตลอดปี ระยะเวลาตั้งแตเริ่ม
ออกดอก จนถึงผลสุกใชเวลาประมาณ 4-5 ปี เมื่อผลรวงหมดแลว ตนแมสาคูก็จะ ตายในที่สุด 

ราก รากตนสาคูเป็นฝอยเชนเดียวกับรากพืชตระกูลปาล์ม ทั่วไป สาคูเป็นพืชรากตื้นอยูบริเวณผิวดิน และ
หยั่งลึกลงไปในดินไมเกิน 1 เมตร ดวยจ านวนรากยอยจ านวนมาก สวนหนึ่งจะเป็นรากอากาศอยูเหนือ น้ าหรือผิวเดิน 
เพ่ือชวยในการหายใจ และที่ส าคัญระบบรากเป็นตัวชวย ในการกรองตะกอนอินทรีย์วัตถุตางๆเพ่ือใชในการ
เจริญเติบโตของตนสาคู ตอไป 

1.2 การขยายพันธุ์  
ปาล์มสาคูสามารถขยายพันธุ์ได 2 ลักษณะ คือ 
1. การแยกหนอหรือตน จากโคนตนเดิมที่แตกแผออกเป็น กอใหญไปเรื่อยๆ โดยเลือกหนอที่มีขนาดไมโต

มากนัก แลวใชอุปกรณ์ ประเภทเสียมขุด แซะหนอออกจากตนแม แลวน ามาแชน้ าใหสวนโคน จมน้ าภายใตพ้ืนที่ที่มี
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ความเขมของแสงประมาณรอยละ 50 ใชเวลา ประมาณ 2 เดือนรากจะงอกออกมาใหม แลวจึงยายไปปลูกในพ้ืนที่
จริง 

2. การเพาะดวยเมล็ด ใหเก็บเมล็ดสาคูที่สุกเต็มที่ เลือก เฉพาะที่สมบูรณ์ ทดสอบดวยการใชเข็มหรือเหล็ก
แหลมแทงเมล็ดไมทะลุ เมล็ดมีความแข็งแสดงวาเมล็ดสมบูรณ์ จากนั้นใหปอกเปลือกเอาเมล็ด ออกมา น าไปเพาะช า
ในทรายที่มีความชื้น รดน้ าเชาเย็น ใชเวลาประมาณ 20-60 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกตนออน จากนั้นท าการยายไปปลูกช า
ในถุงดิน ขนาด 5 x 8 นิ้ว หรือ 8 x 10 นิ้ว จากนั้นตนกลาสาคูจะเจริญเติบโต เมื่อ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 50 
เซนติเมตร สามารถน าไปปลูกไดโดยใหขุด หลุมตื้น การปลูกใหสวนดานบนของเหงาอยูเหนือผิวดิน แลวปักหลักผูก 
เชือกไมใหตนกลาสาคูลม ดูแลหมั่นตัดใบที่แหงทิ้งและก าจัดวัชพืชอยาง สมูาเสมอ ตนกลาสาคูก็จะเจริญเติบโตไดดี 

1.3 วงจรชีวิตของสาคู  
การเจริญเติบโตของตนสาคูมีรูปแบบเหมือนกับพืชตระกูลปาล์ม ทั่วไป กลาวคือ ใบสาคูจะก าเนิดตรงจุด

ก าเนิดใบที่ตรงสวนยอด จะเจริญ ในลักษณะหอเป็นล าตนขึ้นกอนแลว คอยคลี่บานภายหลังในภาวะปกติ จ านวนใบที่
เกิดจะคงที่ตลอดระยะการเจริญเติบโต และเริ่มออกดอกเมื่อมี ใบไปแลวจ านวน 78 ใบ และเมื่อผลสุกแลวตนนั้นจะ
ตายไปตามธรรมชาติ เชน เดียวกับพวกตนลาน ตนไผ หรือตนกลวย เป็นตนโดยไมเกี่ ยวของกับ ขนาดของตนวาเล็ก
ใหญขนาดไหน ส าหรับการก าเนิดใบในระยะไมมีล าตน ที่เรียกวาระยะกระจุกใบ ( rosette stage) สาคูจะออกใบ 2 
ใบทุกๆ 1 เดือน แตเมื่อตนสาคูโตขึ้นในระยะเป็นตนแลวจะออกไป 1 ใบตอเดือน เมื่อเขาสูระยะออกดอกจะออก 2 
ใบ ตอเดือนแตขนาดของใบจะสั้นลง และสาคูจะไมออกใบอีกตอไปเมื่อมันติดผลแลว กวาตนสาคูตนหนึ่งจะ ออกผล 
หากนับอายุตั้งแตการงอกดวยเมล็ด จนถึงแตกเขากวาง ติดผล และล าตนจะตายรวมอายุประมาณ 12 ปี แตตนสาคูที่
เกิดจากหนอจะโต และออกดอกติดผลเร็วกวาตนที่จะเกิดจากเมล็ด 
 สาคูเป็นพืชที่เจริญเติบโตไดดีในเขตรอนชื้นรอบๆเขตศูนย์สูตรของโลก แถบทวีปเอเชียและอเมริกาใต สาคูให
แปูงที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง สามารถน ามาใชประโยชน์ไดทั้งตนตั้งแตราก ล าตน และใบ สาคู ขยายพันธุ์ไดดวยหนอและ
เมล็ด อายุของตนสาคูตั้งแต 12 ปี ขึ้นไปหรือ เมื่อสาคูเริ่มออกดอกหรือแตกเขากวาง จะสะสมแปูงไวในล าตนเป็น 
ปริมาณมากท่ีสุด แตถาไมสามารถน าตนสาคูมาใชประโยชน์ไดในชวงเวลา ดังกลาว ตนสาคูนี้ก็จะตายไปในที่สุด 
     9.2 การถ่ายละอองเรณู (Pollination) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผสมพันธุ์ของพืชดอก โดยกระบวนการ
ที่ละอองเรณูไปตก ติดและงอกบนปลายยอดเกสรเพศเมียจนน าไปสูการปฏิสนธิในที่สุด อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เชน ละอองเรณูปลิวไปตามแรงลมแลวไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย หรืออาจเกิดการที่ตัวกลางในการผสมเกสร เชน 
แมลงผสมเกสรชนิดตางๆ สัตว์ปีก หรือเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ การถายละอองเรณูเกิดได 2 ลักษณะ คือ การ
ถายละอองเรณูในดอกเดียวกัน (Self-Pollination) และการถายละอองเรณูขามดอก (Cross-Pollination) (ไพศาล 
เหลาสุวรรณ) ดังนี้ 
         1. การถายละอองเรณูแบบผสมตัวเอง (Self-Pollination) เป็นกระบวนการถายละอองเรณูที่เกิดขึ้นในดอก
เดียวกัน ตางดอกในตนเดียวกัน จนเกิดการผสมพันธุ์และใหผลผลิตเป็นพืชตนใหม ที่มียีโนไทปเหมือนกันหมด พืช
ผสมตัวเองหลายชนิดมีกลไกการบานของดอกท่ีควบคุมใหเกิดการผสมตัวเองเทานั้น เชน ดอกไมบานเลยแมมีการผสม
พันธุ์เรียบรอยแลว (cleistagamy) ดอกบานเมื่อมีการผสมพันธุ์เรียบรอยแลว (chasmogamy) และลักษณะดอกที่มี
เกสรเพศเมียอยูลึกและถูกปิดลอมดวยเกสรเพศผูอยางมิดชิด ท าใหโอกาสผสมขามเกิดขึ้นไมไดหรือเกิดข้ึนไดยากมาก 
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           2. การถายละอองเรณูแบบผสมขาม (Cross-Pollination)  เป็นกระบวนการถายละอองเรณูที่เกิดขึ้น
ระหวางตนจนเกิดการผสมพันธุ์เป็นพืชตนใหม ลักษณะของดอกผสมขามโดยทั่วไป หากไดรับการถายละอองเรณูแบบ
ผสมตัวเอง จะใหคาการติดผลต่ า พืชผสมขามมีลักษณะทางชีววิทยาของดอกหลายอยางที่ควบคุมหรือสงเสริมใหเกิด
การถายละอองเรณูแบบผสมขามตน เชน การแยกต าแหนงของดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูคนละตน (dioecy) 
หรือคนละดอกในตนเดียวกัน (monoecy) แตความพรอมรับการผสมระหวางละอองเรณูและเกสรเพศเมียไมพรอม
กัน (dichogamy) การผสมตัวเองไมติดและการเป็นหมันของละออกเรณู 
            ชีวพาหะ โดยเฉพาะแมลง มีบทบาทส าคัญตอกระบวนการถายละอองเรณูจองพืช ที่จะน าไปสูการติดผล ท า
ใหเกิดปฏิสัมพันธ์และกระบวนการปรับตัวรวมกันระหวางพืชและสัตว์ ทั้งขึ้นกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ดวย เชน 
อุณหภูมิ ความชื้น ชวงเวลาของวัน ปริมาณแสง และความเร็วลม (Corbet, 1978) 
     9.3 สภาพภูมิอากาศกับการแสดงออกของพืช 
      ชีพลักษณ์ (phenology) คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวางภูมิอากาศและปรากฏการณ์
ทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับเวลา เชน การผลิตดอกและการออกผลของพืช ตลอดจนการรวงหลนในรอบปี โดยการ
บรรยายชีพลักษณ์นิยมแสดงกันในรูปของผังชีพลักษณ์ (phenological diagram) (คณะวนศาสตร์, 2558)ส าหรับ
การศึกษาชีพลักษณ์นั้น จะศึกษาการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในขอจ ากัดทางสิ่งแวดลอมในหนึ่งตลอดรอบฤดูกาล ซึ่ง
การตอบสนองของพืชที่มีความแตกตางกันระหวางฤดูตางๆ จะถูกบันทึกไว เชน ฤดูกาล ความชื้นและอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงไปรอบปี ซึ่งจะมีผลอยางมากตอการเจริญและการสืบพันธุ์ของพืช 
          การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของโลก ท าให
การเจริญเติบโตและชีพลักษณ์ของพืชผิดปกติไป เนื่องจากพืชสูญเสียน้ า เร็วขึ้น ท าใหการท างานของเอนไซด์ตาง ๆ
ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าใหเพิ่มความเสี่ยงตอการความลมเหลวของการเจริญเติบโต การแตกยอด หรือ
น าไปสูการชักน าใหเกิดการแตกยอดและดอกเกิดขึ้นรวมเร็วกวาปกติเพ่ือหลีกเลี่ยงชวงหนาแลง ดวยเหุผลดังกลาว 
สงผลใหชวงเวลาการมาเยือนของชีวพาหะไมเหมาะสมกับการบานของดอก ดังนั้นเมี่อชีวพาหะไมสามารถใชประโยชน์
จากพืชได สงผลกระทบตอทั้งพืชและสัตว์เองที่ท าใหโอกาสในการสืบพันธุ์และการหาอาหารของทั้งคูลดลง สงผลตอ
กระบวนการถายละอองเรณู การติดผล แลพผลผลิตลดนอยลง และอาจน าไปสูการสุมเสี่ยงตอการสูญพันธุ์ของทั้งคูได 
เนื่องจากพืชดอกและชีวพาหะหลายชนิดมีวิวัฒนาการรวมกันมายาวนาน 
           นอกจากนี้ ผลของภาวะโลกรอนที่ท าใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปนั้น มีสวนท าใหเกิดโรคระบาดและแมลง
ศัตรูพืชเพ่ิมจ านวนขึ้นอยางรวดเร็ว (Petzoldt and Seaman, 2001) มีรายงานในพืชกลุมสม ที่พบวา หากอุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้น 2 องศา จะท าใหปริมาณการแตกยอดและการออกดอกลดลง และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสารอาหาร
และคุณภาพของสม (Albrigo, 2007) 
          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตและคุณภาพของการติดผล จากผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมของอุณหภูมิ การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิมีผลตอการสังเคราะห์แสงของพืช ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าตาล กรดอินทรีย์ ฟลาโวนอยด์ ความหนาแนน และสารตานอนุมูลอิสระ การสะสมของก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ชั้นบรรยากาศ ยังมีผลกระทบโดยตรงตอการลดลงของน้ าตาล วิตามินซี การเจริญเติบโต และชีวมวลสะสมของพืช 
(Moretti et al, 2010) อุณหภูมิที่สูงข้ึนสามารถเพ่ิมความจุของอากาศที่จะดูดซับในรูปไอน้ าที่สูงขึ้น ปริมาณน้ าในดิน
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ลดลง จึงท าใหพืชเครียดน้ าในชวงฤดูแลง การขาดน้ าจึงเป็นปัญหาอยางมากในการผลิตผล สงผลตอการลิตของพืชที่
ลดลง และยังมีแนวโนมในการชวยเรงหใผลไมสุกเร็วขึ้น (Henson, 2008)  
           ฤดูออกดอกของพืชแตละชนิดจะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม โดยในภูมิอากาศแบบเขตรอน พบวา
ปริมาณน้ าฝน ความชื้น และความแหงแลง มีผลตอชวงการออกดอกของไมผลเป็นอยางมาก โดยสวนใหญจะออกดอก
หลังฤดูฝนจนถึงชวงแลง  
       
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ............................................................................. ............................................. 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ......ชุมชนทองถิ่นมีการรักษาสวนปาล์มสาคูไว เพ่ือใชประโยชน์ในการน าเอามาแปูงเพ่ือ

ประกอบอาหาร จึงเป็นตนทุนอยางดีในการเริ่มตนตอยอดและสงเสริมการอนุรักษ์ แตตองมีการเสริมสรางเครือขาย

และยกระดับความส าคัญของปุาปาล์มสาคูในเชิงเศรษฐกิจ... 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ....ชุมชนเขาใจกลไกการติดดอกออกผลของปาล์มสาคู ความส าคัญของชีวพาหะในการเพ่ิม
ผลผลิตของปาล์มสาคู ท าใหสามารถสรางแหลงเรียนรูสูการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนได… 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…มีแนวโนมที่ดีในการพัฒนาปาล์มสาคูใหเป็นผลิตภัณฑ์ทองถิ่นที่มีมูลคาทางเศรษกิจสูงตอไป… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
…ยังไมเคยมีรายงานการศึกษาชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) ในประเทศไทยมากอน จึงเป็นการวิจัยใหมที่ตอบโจทย์ความตองการของพ้ืนที่เปูาหมาย เขาถึงการ
วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เชิงลึก และการบูรณาการความรูและเครือขายวิจัย เพ่ือน าไปสูการการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนได… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ ( Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
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          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
....ตองการอนุรักษ์ระบบนิเวศปุาปาล์มสาคู เนื่องจากเป็นแหลงอาชีพ แหลงอาหาร และสามารถสรางรายได ใหกับ
ชุมชน แตยังขาดความรูความเขาใจเชิงวิชาการ โดยเฉพาะชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสรของ
ปาล์มสาคู... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
...การเขาใจชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถายละอองเกสรของปาล์มสาคู จะสงผลกระทบเชิงสังคมและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพราะเป็นการน าไปสูการอนุรักษ์ระบบนิเวศปาล์มสาคูที่แทจริง เข าใจการพ่ึงพาระหวางระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และสามารถสรางรายได 
ใหคนทองถิ่น และสามารถตอยอดใหเกิดเป็นแหลงเรียนรูและทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมซึ่งจะน ารายไดเสริมมายัง
ชุมชน.... 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
     12.1. พืชท่ีใช้ในการศึกษาและพื้นที่ศึกษา  
 พืชที่ใชในการศึกษา: การศึกษานี้ใชปาล์มสาคูชนิด (Metroxylon sagus Rottb) ซึ่งเป็นปาล์มสาคูชนิดเดียว
ที่เจอในประเทศไทย บริเวณตามแหลงที่ชุมน้ า โดยเฉพาะในภาคใตของประเทศไทย 
 พ้ืนที่ศึกษา: การศึกษาในครั้งนี้ ใชพื้นที่ระบบนิเวศปาล์มสาคู ที่ไดรับการอนุรักษ์เป็นอยางดี จากพ้ืนที่
เปูาหมาย จ านวน 2 พ้ืนที่ ไดแก 

1) ระบบนิเวศปาล์มสาคู ภายใตการดูแลขององค์การบริหารสวนต าบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2) ระบบนิเวศปาล์มสาคู ภายใตการดูแลขององค์การบริหารสวนต าบลควนโดย จังหวัดสตูล 

 

     12.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1) การวางแผนการทดลอง การศึกษาครั้งนี้ เป็นวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely 
randomized design : CRD) เนื่องจากทีมวิจัยไมสามารถคาดการณ์ไดวา ในชวงระยะเวลาที่ท าการวิจัยนั้น จะมี
จ านวนตนปาล์มสาคูที่เขาสูระยะการติดดอกแลวจ านวนกี่ตน ในพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากตนปาล์มสาคูตองมีอายุอยาง
นอย 8 ปี จึงจะเขาสูระยะผลิตดอกและติดผล โดยจะใชตนปาล์มสาคู อยางนอย 1 ตน ตอพ้ืนที่การศึกษา รวมอยาง
นอย 2 ตน ตอพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งปกติแลวตนสาคูโตเต็มที่จะมีความสูงถึง 10-12 เมตร และบริเวณที่ออกดอกจะเป็น
บริเวณยอดดานบน จึงตองมาการสรางหางเพื่อใชในการศึกษาและสังเกตชีววิทยาของดอกและการถายละอองเรณู 
 2) การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของดานชีววิทยาของพืชวงศ์ปาล์ม 
(Arecaceae) โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และกรมอุตุนิยมวิทยา และผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานตี พิมพ์ในวารสารตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการออกดอกและการติดผลของพืชวงศ์  Arecaceae และไมผล ไดแก แสงแดด 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ชีวพาหะและการถายละอองเรณู 
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 3) การศึกษาการแตกยอด โดยตรวจนับจ านวนยอดที่แตกขึ้นใหมภายในตนที่เป็นกลุมตัวอยาง รวมอยาง
นอย 2 ตน ใน ทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะการศึกษาอยางนอย 48 เดือน ตอเนื่องกัน และค านวณเปอร์เซ็นต์การแตก
ยอดใหม จากสูตร  
 
 
 
 

4) การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาดอก ส าหรับการศึกษาลักษณะทางชีววิทยาดอก แบงออกไดเป็น 4 ระยะ 
ไดแก 
  4.1 การออกดอก โดยบันทึกชวงเดือนของการออกดอกตามฤดูกาลและต าแหนงของการออกดอก 
ตลอดระยะการพัฒนาการของตาดอกและจนกระทั่งดอกบานตอเนื่องกัน  
  4.2 ลักษณะดอก สุมดอกในระยะดอกบานเต็มที่ตนละ 20 ชอดอกยอย/ดอก จากตนที่เป็นกลุม
ตัวอยาง น ามาแชในขวดรักษาสภาพที่มีน้ ายาคงสภาพ เอฟ เอ เอ สูตร 2 บรรจุอยู เป็นเวลา 7 วัน แลวจึงใชปากคีบ
น าดอกที่อยูในขวดดังกลาว มาศึกษา ขนาด สี และจ านวนของกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผูและเกสรเพศเมีย 
   4.3 การศึกษาการบานของดอกและจ านวนดอก บันทึกชวงเวลาการบานของดอกตั้งแตชอดอกยอย/
ดอก แรกจนถึงชอดอกยอย/ดอก สุดทายที่บานจากตนที่เป็นกลุมตัวอยาง ตลอดระยะการพัฒนาการของตาดอกและ
จนกระท่ังดอกบานตอเนื่องกัน 
  4.4 ความมีชีวิตของละอองเรณู เก็บดอกระยะกอนดอกบาน 1 ชั่วโมงจากตนที่เป็นกลุมตัวอยาง 
รวม 20 ชอดอกยอย/ดอก จากตนที่เป็นกลุมตัวอยาง เก็บไวในจานเพาะเชื้อซึ่งวางไวในอุณหภูมิหอง สุมอับละออง
เรณูมาขยี้ลงบนแผนสไลด์หลุมโดยท า 5 ซ้ าตอชวงเวลา จากนั้นหยดดวยสีอะซีโตคาร์มีน เขมขน  1 เปอร์ เซ็นต์ ปิด
ดวยกระจกปิดสไลด์ แลวทิ้งไวประมาณ 5-10 นาที ตามก าหนดเวลา 0, 3, 6, 9, 24 และ 48 ชั่วโมง น าละอองเรณูที่
ยอมสีอะซีโตคาร์มีนไปสองภายใตกลองจุลทรรศน์แบบใชแสง แลวสุมนับจ านวนละอองเรณูที่ติดสีและไมติดสีโดยนับ 
5 จุดตอ 1 สไลด์ บันทึกภาพละอองเรณูที่ติดสีและไมติดสี น าคาที่นับไดมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต จากสูตร 
 
  
 

4.5 กายวิภาค เนื้อเยื่อวิทยา และลักษณะปลายยอดเกสรเพศเมีย  สุมดอกที่บานเต็มจากตนที่เป็น
กลุมตัวอยาง รวม 20 ชอดอกยอย/ดอก จากตนท่ีเป็นกลุมตัวอยาง น าตัวอยางเกสรเพศเมียมาผานกระบวนการดึงน้ า 
โดยใชเอธิลแอลกอฮอล์ความเขมขน 75, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เทพาราฟินที่หลอมใหทวมปลายยอด
เกสรเพศเมีย แลวจึงน าตัวอยางเขาตูหลอมพาราฟินอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แลวจึงเปลี่ยน
พาราฟินใหมอีก 2 ครั้ง ทุกๆ 2 ชั่วโมง น าตัวอยางวางลงในเบาหลอม พรอมเทพาราฟินลงไป แลวจัดต าแหนงตัว 
อยางตามยาวจากนั้นเอาบล็อกพลาสติกไปยึดกับพาราฟินในเบาหลอม ปลอยใหเย็นแลวแกะชิ้นตัวอยางออกจากกัน 
น าตัวอยางไปตัดดวยเครื่องตัดเนื้อเยื่อชนิดลอหมุนใหมีขนาดความหนา 6 ไมครอน น าริบบอนของตัวอยางวางบน
แผนสไลด์จนเนื้อเยื่อติดกับแผนสไลด์ดีแลวน าแผนสไลด์ ที่มีตัวอยางมาผานกระบวนการละลายพาราฟินออก ยอมสี

 เปอร์เซ็นต์การแตกยอด =  จ านวนยอดแตกใหม × 100 

                              จ านวนยอดเดิมทั้งหมด 

 เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต    =  จ านวนละอองเรณูที่ติดสี  × 100 

                  จ านวนละอองเรณูท้ังหมด 
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ดวยสีฟาร์ทกรีน ศึกษาลักษณะเนื้อเยื่อเกสรเพศเมีย พรอมบันทึกภาพดวยกลองจุลทรรศน์แบบใชแสง และศึกษา
ลักษณะปลายยอดเกสรเพศเมียโดยน าเกสรเพศเมียจากดอกบานเต็มที่ มาแชในน้ ายาคงสภาพ เอฟ เอ เอ สูตร 2 น า
เกสรเพศเมียติดบนแปูนทองเหลือง แลวน าไปเก็บไวในโถดูดความชื้น น าแปูนทองเหลืองที่มีเกสรเพศเมียที่แหงไปฉาบ
ผิวดวยทองค า บันทึกภาพเกสรเพศเมียภายใตกลองจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบสองกราด  
 5) การศึกษาการถ่ายละอองเรณูและการติดผล สุมและติดปูายตนจากตนที่เป็นกลุมตัวอยางของตนสาคู 
ศึกษาการถายละอองเรณู จากตนที่เป็นกลุมตัวอยาง โดยก าหนดใหมี 3 ทรีตเมนต์ ไดแก  

1) การถายละอองเรณูแบบผสมขามดวยมือ  
2) การถายละอองเรณูแบบเปิดตามธรรมชาติ และ  
3) ไมมีการถายละอองเรณู  

วิธีการถายละอองเรณูแบบผสมขามดวยมือกระท าโดย คลี่กลีบดอกแลวดึงเกสรเพศผูออกใหหมดจึงคลุมดอก
ดวยถุงกระดาษ รอจนดอกบานเต็มที่ เมื่อดอกบานเต็มที่แลว ท าการถายละอองเรณูโดยใชพูกันที่มีละอองเรณูจาก
ดอกบานใหมๆ จากตางตนปูายบริเวณปลายยอดเกสรเพศเมียเบาๆ คลุมดอกดวยถุงกระดาษเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึง
เอาถุงกระดาษออก สวนการถายละอองเรณูแบบเปิดตามธรรมชาติ ปลอยใหมีการถายละอองเรณูตามธรรมชาติ และ
ไมมีการถายละอองเรณู คลี่กลีบดอกแลวดึงเกสรเพศผูออกใหหมดแลวคลุมดอกเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงเอาถุง
กระดาษออก บันทึกและจ านวนการติดผลทุกๆ เดือนตลอดการทดลอง 

6) การศึกษาสัณฐานวิทยาของเรณู สามารถแบงการศึกษาไดดังนี้ 
   6.1 เตรียมตัวอยางเรณู 

1) การเตรียมตัวอยางเรณูเพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศน์แบบใชแสง (Light Microscope, LM) 
เก็บรวบรวมตัวอยาง Metroxylon sagu จากแหลงที่ท าการศึกษา แยกเก็บดอกสวนหนึ่งไวเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน 
จากนั้นน าตัวอยางพืชที่เก็บมาตรวจสอบเอกลักษณ์พรรณไมเพ่ือหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกตอง พรอมอัดแหงตัวอยางพืช
ใชเป็นขอมูลอางอิง น าดอกของตัวอยางแตละชนิดเขี่ยอับเรณูใสในหลอดไมโครเซ็นตริ ฟิวก์ ผานขั้นตอน Acetolysis 
ดัดแปลงจาก (Erdtman, 1960) เติมกลีเซอรีน (Glycerine) ประมาณ 2 หยด ผสมกับตัวอยางเรณูที่ผานขั้นตอน 
acetolysis ที่ได น าตัวอยางเรณู มาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูภายใตกลองจุลทรรศน์แบบใชแสง  

2) การเตรียมตัวอยางเรณูเพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning 
Electron Microscope, SEM)  

2.2.1 กรณีเรณูไมผานวิธีการ Critical point drying (CPD) ใชเข็มเขี่ยถายตัวอยางเรณูที่
เตรียมจากขั้นตอน acetolysis จากแผนสไลด์ลงบนฐานยึดตัวอยาง (stub) โดยวิธีการ Single grain technique 
(Zetter, 1989) จากนั้นเก็บ stub ไวในกลองพลาสติกเพ่ือน าไปศึกษาในขั้นตอไป 

2.2.2 กรณีเรณูผานวิธีการ Critical point drying (CPD) (Halbritter, 1998) เขี่ยอับเรณู
แยกออกจากดอกหรือตัวอยางเรณูแหงใสไวในกระดาษกรองที่พับเป็นซองขนาดประมาณ 1×1 เซนติเมตร ปิดผนึก
กระดาษกรองโดยใชลวดเย็บกระดาษ ติดฉลาก (label) จากนั้นใชคีมหนีบ (forceps) จากนั้นแชลงใน acidified 2, 
2-dimethoxypropane (DMP) ใหทวม ประมาณ 20-30 นาที แตไมเกิน 24 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่ก าหนด
เปลี่ยนถายสาร จาก DMP เป็น 100% acetone แชตัวอยางไวในสารเวลาประมาณ 5 นาที จากนั้นน าตัวอยางไปท า
แหง ณ จุดเยือกแข็ง (freeze-drying) โดยใชเครื่อง CPD (Critical Point Drying apparatus) ท าใหไดละอองเรณูที่
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แหงสนิทไมเสียรูป น าตัวอยางเรณูที่ไดโปรยลงบน stub น าตัวอยางที่เตรียมจากขอ 2.2.1 และ 2.2.2 ไปฉาบผิวดวย
โลหะหนัก เชน ทองค า (Au) จากนั้นน าไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด  

3) การเตรียมตัวอยางเรณูเพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด ( transmission 
electron Microscope, TEM) เตรียมตัวอยางเรณูตามวิธีที่ระบุไวใน Halbritter et al. (2018) โดยยอมดวยวิธี 
uranyl acetate and lead citrate staining (U + Pb) Lipid test (TCH + SP) Thiery-test (PA + TCH + SP) 
หรือเลือกใชการยอมและวิธีเหมาะสมวิธีใดวิธีหนึ่ง 

   6.2 วิธีการศึกษาสัณฐานวิทยาเรณู 
1) การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน์แบบใชแสง (Light Microscope): บันทึกลักษณะตางๆของเรณู 

ไดแก หนวยการแพรกระจาย เสนรบรูป รูปราง ขนาด สภาพขั้ว ชนิดของชองเปิด ความหนาของผนังชั้นนอก โดย
บันทึกคาที่วัดไดในหนวยไมโครเมตร พรอมทั้งถายรูปลักษณะเรณูในมุมมองทางดานขั้วและมุมมองทางดานแนวศูนย์
สูตร  

2) การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, 
SEM): ถายรูปเรณูทั้งในระยะใกลและระยะไกล 

3) ศึกษาดวยกลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด (transmission electron Microscope, 
TEM): ศึกษา ultrathin section ดวยกลอง TEM รุน JEOL JEM 2010 

น าผลการศึกษาและขอมูลที่ไดมาบรรยายลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูตามหลักการบรรยายของ Erdtman 
(1960) Punt et al. (2007) และ Hesse et al. (2009) 

7) การศึกษาชนิดและพฤติกรรมของชีวพาหะ บันทึกชวงและระยะเวลา ชนิด และพฤติกรรมของชีวพาหะ
ที่ที่เขามาเยือนดอกปาล์มสาคูท่ีก าลังบานจากตนที่เป็นกลุมตัวอยาง โดยเก็บขอมูล 10 นาทีแรกของทุกๆ ชั่วโมงตั้งแต
เวลา 6:00-18:00 นาฬิกา โดยเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่เขามาชวยมีกิจกรรมกับดอก ทั้งผูมาเยือน (visitors) และผูถาย
ละอองเกสร (pollinators) ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ซึ่งการเก็บตัวอยางเนนกลุมสัตว์เดนที่คาดมี
มีบทบาทในการชวยถายละอองเกสรของสาคู ดังตอไปนี้ 
   6.1) กลุมแมลง เก็บตัวอยางโดยใชกลองสองทางไกล และการบันทึกวิดิโอ การใชสวิงจับ (เพ่ือใชในการ
จ าแนกและศึกษาทางอนุกรมวิธานในหองปฏิบัติการตอไป) ในบริเวณที่มีการเจริญของดอก โดยตรวจสอบทั้งแมลงกลางวัน
และแมลงที่เขามาเยือนในเวลากลางคืน นับจ านวนตัว และความถี่ในการมาเยือน และกิจกรรมในท าในการมาเยือนดอก 

6.2) กลุมคาวคาว ใชการส ารวจดวยการสังเกต การใช harp trap และและการบันทึกวิดิโอ  
โดยศึกษาพฤติกรรมการหาอาหาร (foraging behavior) ของชีวพาหะ ไดแก การเขามาเยือนดอกปาล์มสาคู 

การแสดงกิจกรรมตาง ๆ การเคลื่อนที่ของชีวพาหะ เพ่ือยืนยันการถายละอองเรณู โดยการศึกษาลักษณะกิจกรรม
ดังตอไปนี้ 

1. ความถี่ในการมาเยือน  
2. เวลาที่ใชในการมาเยือน ตั้งแตเริ่มตน จนสิ้นสุดกิจกรรม รวมทั้งชวงเวลาที่เขามาเยือนมากที่สุด 
3. บันทึกลักษณะของกิจกรรมที่เกิด เชน การเคลื่อนที่ของผูมาเยือน วิธีการเก็บเรณู และ

ระยะเวลาที่ใชในการเยือนดอกสาคู (buzzing and non-buzzing pollinators) 
4. การเคลื่อนที่ระหวางดอก หรือชอดอก หรือระหวางดอกสาคูของตนอ่ืน (ถามี) รวมทั้งระหวาง
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พืชชนิดอื่นๆ (ถามี) 
 8) ระยะเวลาในภาคสนาม ศึกษาวิจัยครอบคลุมทั้งชวงหนารอนและชวงหนาฝน ติดตอกันเป็นระยะเวลา 4 
ปี  
 

9) การเก็บปัจจัยทางกายภาพ ประกอบดวย 
  8.1 อุณหภูมิ โดยเก็บอุณหภูมิดิน อากาศ โดยใชเทอร์โมมิเตอร์ (datalogger) ก าหรดชวงระยะเวลา
ในการบันทึกตลอด 4 ปี ตอเนื่องกัน โดยวางแขวนไวในต าแหนงเดียวกับความสูงเดียวของดอก และบริเวณดานลาง
ตนสาคู (ต าแหนงความสูง 1.5 เมตร) 

8.2 ความชื้น โดยเก็บความชื้นในดินและความชื้นอากาศ โดยใชไฮโกรมิเตอร์ 
8.3 ปริมาณน้ าฝน เก็บและบันทึกขอมูลโดยใชขอมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ ของกรม

อุตุนิยมวิทยา ที่ใกลเคียงพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด ตลอดระยะเวลาการศึกษาตอเนื่องกัน 4 ปี 
8.4 การระเหยของน้ า เก็บและบันทึกขอมูลโดยใชขอมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ ของกรม

อุตุนิยมวิทยา ที่ใกลเคียงพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด ตลอดระยะเวลาการศึกษาตอเนื่องกัน 4 ปี 
8.5 ความเขมแสง โดยเก็บความเขมแสงดวยเครื่องวัดคามเขมแสง (lux meter) ก าหนดการบันทึก

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยวางแขวนไวในต าแหนงเดียวกับความสูงเดียวของดอก และบริเวณดานลางตน
สาคู (ต าแหนงความสูง 1.5 เมตร) 

8.6 ส ารวจและเก็บขอมูลภูมิศาสตร์โดยใชอากาศยานไรคนขับ (Drone) ในปุาสาคูของพ้ืนที่ศึกษา 
 10) การเก็บรักษาตัวอย่าง ตัวอยางของกลุมสัตว์ทั้งหมด จะถูกเก็บไวเป็นระบบในหองเก็บรักษาตัวอยาง 
และมีการลงทะเบียนถูกตองและอยูในฐานขอมูลของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ทั้งในรูปแบบตัวอยางเปียก (แชแอลกอฮอล์) 
และตัวอยางแหง (ท าสไลด์ สัตว์สต฿าฟ)  

11) การวิเคราะห์ข้อมูล 
   11.1 การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความหลากหลาย (Biodiversity indicator) โดยความหลากหลายของชนิด

และความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในแตละพ้ืนที่การศึกษา ค านวณโดยใชดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้  
1) วิเคราะห์คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่พบวามาเยือนดอกของสาคู โดยใช

สมการของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   
 สูตร  
 

 เมื่อ H′   =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน-ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)    
      s   =  จ านวนชนิดที่ปรากฏทั้งหมด    

      P¡ =  สัดสวนของจ านวนตัวของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ตอจ านวนตัวของสัตว์ทุกชนิดรวมกัน 
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 2) ดัชนีความสม่ าเสมอ (evenness index) เป็นคาที่บอกการกระจายของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ในแตะ
พ้ืนที่การศึกษา ถามีคาสูงแสดงวาพ้ืนที่ศึกษานั้น ประกอบดวยกลุมสัตว์ที่มีคาความชุกชุมสัมพัทธ์ ( relative 
abundance) ใกลเคียงกัน โดยใชสมการของ Pielou (Pielou’s index)  

 สูตร 
 
 เมื่อ  E    =  คาดัชนีความสม่ าเสมอ 
      H′    =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   

      H′max = จ านวนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่พบในพ้ืนที่ศึกษา = ln S 
 

              3) วิเคราะห์คาดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่พบวามาเยือนดอกของสาคู โดยใชสมการของซิมป
สัน (Simpson’s index)   

สูตร     
 

  













1
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D  

 
  เมื่อ    D  =  คาดัชนีความหลากหลายของชนิดของซิมปสัน  
        ni  =  จ านวนของสัตว์แตละชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา (เม่ือ i = 1,2,3,…n)    
       N   =  จ านวนของสัตว์ทั้งหมดท่ีพบในถ้ าท่ีศึกษา 

 โดยใชหลักการวา หากจ านวนชนิดพันธุ์มากและมีจ านวนแตละชนิดพันธุ์ใกลเคียงกัน (เทา ๆ  กัน) 
ยอมสงผลใหคาความหลากหลายทางชีวภาพมีคามากดวย โดยคาที่ไดอยูในชวง 0 – 1   

 ถามีคาเขาใกล 1 แสดงวามีโครงสรางทางสังคมที่ซับซอน (complex structure) คือมีความเดนของ
ชนิดมาก 

 ถามีคาเขาใกล 0 แสดงวาไมมีโครงสรางทางสังคมที่ซับซอน (simple structure) คือ มีความเดนของ
ชนิดนอย 

 
4) การวิเคราะห์คาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึง (Sørensen’s similarity coefficient) เพ่ือ

ตรวจสอบความคลายคลึงของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในแตะพ้ืนที่การศึกษา โดยคาที่ไดอยูในชวง 0 – 1   
 

                                             
ba

j
Cs




2  

 
เมื่อ       Cs  =  ดัชนีความคลายคลึงของ Sørensen    
      j   =  จ านวนของสัตว์ที่พบทั้งสองพ้ืนที่ (a + b) 
      a  =  จ านวนชนิดของสัตว์ทั้งหมดท่ีปรากฏในพื้นที่ a    
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      b   =  จ านวนชนิดของสัตว์ทั้งหมดท่ีปรากฏในพื้นที่ b 
 
11.2 การทดสอบทางสถิติดวยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของจ านวนตัวของสิ่งมีชีวิตที่พบวามาเยือนดอกของสาคู กับปัจจัยทางกายภาพ และฤดูกาล 
โดยใชโปรแกรม R (เวอร์ชั่น 3.2.4) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

11.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยกายภาพและฤดูกาลกับความชุกชนของสัตว์  ดวยการวิเคราะห์ 
Distance based linear models (DistLM) และศึกษาการท านายกราฟโมเดลดวยการวิเคราะห์ DistLM ดวย 
distance-based redundancy analysis (dbRDA) โดยรันการวิเคราะห์ 999 รอบ ดวยโปรแกรม Primer 7.0  

11.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพกับขอมูลชีพลักษณ์ โดยใชโปรแกรม R (เวอร์ชั่น 3.2.4) 
โดยการทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ดวยการถวงน้ าหนักคาความถี่ของตัวแปร (weighted cases) ใชการ
ทดสอบดวย Linear – by– Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)  

 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 

ในประเทศไทย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี  

ในประเทศไทย ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในประเทศไทย พัทลุง อ.ควนขนุน บ.หัวพรุ ต.ควนขนุน 
ในประเทศไทย สตูล อ.ควนโดน ต.ควนโดน 
      
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ....5.....ปี.....0.....เดือน          
  วันที่เริ่มตน....1 ตุลาคม 2565....วันที่สิ้นสุด....30 กันยายน 2569... 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 
2565 ส ารวจระบบนิเวศปาล์มสาคูใน             10% 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 
ภาคสนาม และการเลือกตนปาล์มสาคูที่
ใชเป็นตนแทนในการศึกษา 

 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถาย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            20% 

 

ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุมสัตว์
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ
กลุมสัตว์ที่เป็นตัวชวยถายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

            20% 

 ศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของปาล์มสาค ู             25% 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            20% 

 
วิเคราะห์ขอมูลและรายงาน
ความกาวหนาโครงการ 

            5% 

2566 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถาย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            20% 

 

ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุมสัตว์
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ
กลุมสัตว์ที่เป็นตัวชวยถายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

            20% 

 ศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของปาล์มสาค ู             30% 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            25% 

 
วิเคราะห์ขอมูลและรายงาน
ความกาวหนาโครงการ 

            5% 

2567 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถาย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            30% 

 

ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุมสัตว์
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ
กลุมสัตว์ที่เป็นตัวชวยถายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

            30% 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            35% 

 
วิเคราะห์ขอมูลและรายงาน
ความกาวหนาโครงการ 

            5% 

2568 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถาย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            30% 

 
ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุมสัตว์
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ

            30% 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 
กลุมสัตว์ที่เป็นตัวชวยถายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            35% 

 
วิเคราะห์ขอมูลและรายงาน
ความกาวหนาโครงการ 

            5% 

2569 
น าผลที่ไดจากการศึกษาเผยแพรให
ความรูกับพื้นที่เปาูหมาย 

            40% 

 สงบทความวิจยัตีพิมพ ์             30% 

 
รายงานความกาวหนาโครงการและ
เตรียมรายงานฉบับสมบูรณ ์

            30% 

 
 
 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 333,000 บาท 
ปีที่ 2 2566 333,000 บาท 
ปีที่ 3 2567 333,000 บาท 
ปีที่ 4 2568 333,000 บาท 
ปีที่ 5 2569 333,000 บาท 
รวม  1,665,000 บาท 

 
รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 

(13,000/เดือนx11เดือน) 
143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 

งบด าเนินการ : 
คาตอบแทน 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x8คน

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
x20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. คาที่พัก 
(800บ.x4หองx20วัน) 
4. คาจางเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร  

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 
36,000 

 
64,000 

 
20,000 

งบด าเนินการ :  
คาใชสอย 

1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมีตาง ๆ เชน
แอลกอฮอล์, DMP, PA, 
Firma Fluka เป็นตน 
3 คาวิเคราะห์ตัวอยาง เชน 
คาเตรียมตัวอยาง, SEM 
DNA sequence 
4. คาบริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
2,000 

 
 
- 
 
 

33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์  - - - - - 
รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

 
 
 
 15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     

 

 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (2565) 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย (13,000/เดือนx11เดือน) 143,000 
งบด าเนินการ : คาตอบแทน 1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x4

คนx20วัน) 
2. คาเชาพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 

32,000 
 

36,000 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
3. คาที่พัก (850บ.x2หองx20วัน) 64,000 

งบด าเนินการ : คาใชสอย 1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 คาสารเคมีตาง ๆ เชนแอลกอฮอล์, DMP, 
PA, Firma Fluka เป็นตน 
3 คาวิเคราะห์ตัวอยาง เชน คาเตรียมตัวอยาง
, SEM DNA sequence 
4. คาบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย 

5,000 
5,000 

 
15,000 

 
33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ - - 
รวม  333,000  

 

 15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช
งานและความ

จ าเป็น 

การใชประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกลเคียง
ที่ใช ณ ปัจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพการ
ใชงาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
256
6 

ปี 
256
7 

ปี 
256
8 

ปี 
256
9 

รวม 
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สื่อเผยแพร สื่อสาธารณะออนไลน์
เพื่อความรูพื้นฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับชีววิทยาของ
ดอกและนิเวศวิทยาการ
ถายละอองเกสรของ
ปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus 
Rottb) 

    1 1 

เรื่อง เนื้อหา
ออนไลน์
ทาง
เว็บไซต์
และ 
Facebook 

คนท่ัวไป
รับทราบขอมูล
และตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ระบบนิเวศปุา
ปาล์มสาคู 

ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ชีววิทยาของดอกและ
นิเวศวิทยาการถาย
ละอองเกสรของปาล์ม
สาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) 

     1 

เรื่อง สงบทความ
เพื่อตีพิมพ์
ใน
วารสารวิช
าการ
นานาชาติ
ในปี 2569 

องค์ความรู
ชีววิทยาของ
ดอกและ
นิเวศวิทยาการ
ถายละอองเกสร
ของปาล์มสาคู 
ถูกเผยแพรในวง
วิชาการ 

เอกสารคูมือ  ขอเสนอแนะแนวทางใน
การเสนอทางออกใน
การเพิ่มผลผลิต การติด
ดอกออกผลของปาล์ม
สาคู การอนุรักษ์ชี
วพาหะที่มีบทบาท
ส าคัญ และการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ระบบนิเวศปาล์มสาคู
อยางยั่งยืน 

  1   1 เรื่อง เผยแพร
ขอมูล
ความรู
แนวทาง
ปฏิบัติ
ใหกับ
ชุมชนและ
หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 

การบริหาร
จัดการเพื่อ
อนุรักษ์และใช
ประโยชน์ปาล์ม
สาคูอยางยั่งยืน 

ฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลแสดง
ชีววิทยาของดอกและ
นิเวศวิทยาการถาย
ละอองเกสรของปาล์ม
สาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) 

     1 ฐาน ฐานขอมูล
ออนไลน์ท่ี
คนท่ัวไป
สามารถ
เขาถึงและ
ใช
ประโยชน์
ได 

สรางความ
ตระหนักรูถึง
ความส าคัญของ
การอนุรักษ์
ปาล์มสาคู 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ 
ในประเทศ ยะลา ม.ราชภัฎยะลา 
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ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดภาคใต ชุมชนทองถิ่น ชาวบาน อบต. สามารถเขาถึงและน าผลการศึกษา/
ขอเสนอแนะไปประยุกต์ใชในพ้ืนที่ของตน 

ในประเทศ ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ 

ทุกคนสามารถเขาถึงผลการศึกษาและฐานขอมูลออนไลน์ 

  ตางประเทศ   
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อยางนอย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เชน Facebook, youtube 
3. การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (ไมใชทุนสนับสนุนจากโครงการนี้) 
4. เผยแพรรายงาน เอกสารขอมูล คูมือ หนังสือ ใหกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

   ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

   ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

   ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วม
ลงทุน 

จ านวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 
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ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วม
ลงทุน 

จ านวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีว 
ภาพแหงคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รวมด าเนินการวิจัย ไมระบุ ไมระบุ 

 หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

รวมด าเนินการวิจัย ไมระบุ ไมระบุ 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รวมด าเนินการวิจัย ไมระบุ ไมระบุ 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รวมด าเนินการวิจัย ไมระบุ ไมระบุ 

 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา  
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รวมด าเนินการวิจัย ไมระบุ ไมระบุ 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไมระบุ ไมระบุ 

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวมด าเนินการ การรวมลงทุน
ในรูปแบบ ตัว

เงิน  
(in-cash) 

(บาท) 

การรวมลงทุนใน 
รปูแบบอื่น  
(in-kind) 

1. 2565-2569 องค์การบริหารสวน
ต าบลควนขนุน และ
ชุมชนปาล์มสาคู 

รวมส ารวจ และผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีมวิจัย 
ประสานงานงานชาวบาน 

 อ านวยความสะดวก
และประสานงาน 

2 2565-2569 องค์การบริหารสวน
ต าบลควนโดน ขนุน 
และชุมชนปาล์มสาคู 

รวมส ารวจ และผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีมวิจัย 
ประสานงานงานชาวบาน 

 อ านวยความสะดวก
และประสานงาน 

 
23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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(ลงชื่อ)…….  …..หัวหนาโครงการวิจัย 
      (....ผศ.ดร. โสภาค จันทฤทธิ์..) 
           วันที่…13……กรกฎาคม 2563…. 
 

(ลงชื่อ)…  ……..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (.ผศ.ดร. อิสมะแอ เจ฿ะหลง..) 
           วันที่……13……กรกฎาคม 2563…. 
 
 

(ลงชื่อ)……  ……..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (..ผศ.ดร. วงศ์กฏ ภูภูมิรัตน์.) 
           วันที่……13……กรกฎาคม 2563…. 
 

      
      (....ดร. สิงโต บุญโรจน์พงศ์..) 
           วันที่…13…กรกฎาคม 2563…. 
 
 

     (ลงชื่อ)………  ………..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (.....ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข.....) 
           วันที่…13…กรกฎาคม 2563…. 
      
  
     (ลงชื่อ)                                        ………..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (..ดร. อับดุลเลาะห์ ซาเมาะ.) 
           วันที่ 13  กรกฎาคม 2563…. 
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     (ลงชื่อ)……  ..ผูรวมโครงการวิจัย 
      (.....นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า..) 
           วันที่…13…กรกฎาคม 2563…. 
 

     (ลงชื่อ)…… …….ผูรวมโครงการวิจัย 
               (…นางณัฐรดา มิตรปวงชน….) 
           วันที่……13……กรกฎาคม 2563…. 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)……        หวัหนาแผนโครงการบูรณาการ 
                (..นางสาวอวัศยา..พิมสาย...) 
     วันที่…13…กรกฎาคม 2563….....… 
ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายโสภาค  จันทฤทธิ์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sopark Jantarit  

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3800300009396 
3.   หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหง

คาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
90110  

 โทรศัพท์ 074-28-8065  โทรศัพท์มือถือ 083-062-7800 โทรสาร: 074-28-8067  
 E-mail: fugthong_dajj@yahoo.com; sopark.j@psu.ac.th  
4. ประวัติการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2551 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2557 
Post-Doctoral Fellow      Museum National d'Histoire Naturelle  2558-2559 
              (ประเทศฝรั่งเศส)      

5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน ชีว
ภูมิศาสตร์ และวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของแมลง 
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6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  (โดยระบุสถานภาพ
ใ น ก า ร ท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

 6.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย: - 
6.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
1) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในถ้ าหินปูนของคาบสมุทรไทย 
ปี: 2557–2558                          ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
2) แมลงหางดีดในถ้ าในภาคใตของประเทศไทย 
ปี: 2558–2560                         สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุนใหม   
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
3) ผลกระทบจากการทองเที่ยวและการสรางวัดตอความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของ
แมลงหางดีดในถ้ า (Hexapoda: Collembola) บริเวณภาคใตของประเทศไทย 
ปี:2557– 2559                            งบประมาณแผนดิน (ปกติ) ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
4) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในปุาฝนเขตรอนของคาบสมุทรไทย 
ปี: 2558–2559                  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2559 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
5) แมลงหางดีดถ้ าในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ปี: 17 ก.ค. 2560– 16 ก.ค. 2562 สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุนใหม
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยูระหวางเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ 

                      6) การใชสหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสรางทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าทองเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง 
ปี: 2561–2562 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561สถานภาพ: 
เสร็จสิ้น สงรายงานฉบับสมบูรณ์ใหทางโครงการพิจารณาแลว 
7) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย 
ปี:2562– 2565     สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 45 % 
8) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย 
ปี:2563–2565                   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2563 
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 15 % 
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6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของและท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน อาจ
มากกวา 1 เรื่อง (ยอนหลัง 5 ปี) 

Jantarit S., Sangsiri, T. 2020. Two new species of Alloscopus from caves in Thailand, with a key to 
world species of the genus (Hexapoda: Collembola). The Raffles Bulletin of Zoology, 35 : 
48–60. 

Yin Z.W., Jantarit S. 2019. Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae 
from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). 
Zootaxa, 4691(1): 083–087.  

Pfingstl T., Lienhard A., Shimano S., Yasin Z., Shau-Hwai A., Jantarit S., Petcharad B., 
2019. Systematics, genetics, and biogeography of intertidal mites (Acari, Oribatida) from 
the Andaman Sea and Strait of Malacca. Journal of Zoological Systematics and 
Evolutionary Research, 57(1): 91–112.  

Jantarit S., Satasook C., Deharveng L., 2019. Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly 
troglomorphic Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae). ZooKeys, 
2019(824): 21–44.  

Deharveng L., Jantarit S., Bedos A., 2018. Revisiting Lepidonella Yosii (Collembola: Paronellidae): 
character overview, checklist of world species and reassessment of Pseudoparonella 
doveri Carpenter. Annales de la Societe Entomologique de France, 54(5): 381–400.  

Srilopan S., Bumrungsri S., Jantarit S. 2018. The Wrinkle-Lipped Free-Tailed Bat (Chaerephon 
plicatus Buchannan, 1800) Feeds Mainly on Brown Planthoppers in Rice Fields of Central 
Thailand. Acta Chiropterologica, 20(1): 207–219.  

Zhang F., Jantarit S., Nilsai A., Stevens M., Ding Y., Satasook C., 2018. Species delimitation in the 
morphologically conserved Coecobrya (Collembola: Entomobryidae): A case study 
integrating morphology and molecular traits to advance current taxonomy. Zoologica 
Scripta, 47(3): 342–356.  

Nilsai, A.,  Jantarit, S, Chutamas, S and Zhang, F. 2017. Three new species of Coecobrya 
(Collembola: Entomobryidae) from caves in the Thai Peninsula. Zootaxa 4286(2): 187–
202. 

Jantarit, S., Bedos, A. and Deharveng, L. 2016. An annotated checklist of the Collambolan fauna of 
Thailand. Zootaxa, 4169 (2): 301–360.  

 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย

ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด  
1) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย  (หัวหนาโครงการ)  
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ปี: 2562– 2565                                           สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 45 % 
2) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2563–2565                  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 15 % 
3) การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน (ผูรวมวิจัย) 
ปี:2563–2563                           ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 40 % 

                 4) สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2559–2562              โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2560
ด าเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในสวนรับผิดชอบ 

                  5) นิเวศบริการของคางคาวปากยนตอนาขาวในประเทศไทย (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2558–2559                 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ   
ด าเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในสวนรับผิดชอบ 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  อิสมะแอ เจ฿ะหลง 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Isma-ae Chelong 
ต าแหนง ผูชวยศาสตราจารย์ 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3960200404781 
3.   หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 
 โทรศัพท์ 073-299628 หรือ 073-227151 ตอ 70000 โทรศัพท์มือถือ 081-9579130                                                 

โทรสาร: 073-299629 
 E-mail: isma-ae.c@yru.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2550 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศษสตร์)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2558  
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5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ การวิจัยดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเรณูวิทยา สารชีวภาพ และผึ้งชันโรง 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใ น ก า ร ท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

 6.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย: - 
6.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
1) การสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีตอการแตกยอด ชีววิทยาดอก ชีวพาหะ 

การถายละอองเรณูและการติดผลของสมโชกุน  
     ปี: 2553 - 2555              สกว. ดานการเปลี่ยนแปลภูมิอากาศ 2553  
     สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
2) เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในจังหวัดปัตตานีเพ่ือประเมินศักยภาพในการ

เลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์  
     ปี: 2558– 2559              สกอ. : HERP โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 2559  
      สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
3) สัณฐานวิทยาละอองเรณูของพรรณไมปุาชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, ประเทศไทย   

ปี: 2557– 2558                    งบประมาณแผนดิน 2558  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 

4) ความหลากหลายทางชีวภาพบนเขาสลินดงบายูและการใชประโยชน์ทางการศึกษาในจังหวัด
ปัตตานีภายใตความไมสงบสามจังหวัดชายแดนใต  
ปี: 2557– 2558                   สกอ. : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 2557  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 

5) เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในพรุแฆแฆ จังหวัดปัตตานีเพ่ือประเมิน
ศักยภาพในการเลี้ยงผึ้ง 

      ปี: 2560 – 2561                   เงินงบประมาณแผนดิน 2561  
       สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
6) เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ปัตตานี  

ปี: 2559– 2560                   เงินงบประมาณแผนดิน 2560  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 

7) การศึกษาเรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารชันโรงเพ่ือประเมินศักยภาพในการเลี้ยง
ชันโรงเชิงพาณิชย์ในอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
ปี: 2560– 2561                    เงินงบประมาณแผนดิน 2561  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 

8) โลกรอนกับปากใบของพืชบางชนิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
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ปี: 2552– 2553                     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2553  
สถานนภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 

9) ผลของชวงเดือนในรอบปีตอพืชอาหาร ปริมาณและคุณภาพน้ าผึ้งชันโรงเพ่ือการสงเสริมอาชีพ
และการผลิตน้ าผึ้งชันโรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ. 8003-
2556)  
ปี: 2561-2562                       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2552  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 

10) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของตนจันทน์กะพอ (Vatica diospyroides 
Symington) เพ่ือประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ ๑)
ปี: 2559-2560                       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2560  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 

 
 

6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของและท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน อาจ
มากกวา 1 เรื่อง (ยอนหลัง 5 ปี) ทุนงบประมาณแผนดินประจ าปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม) 

ล าดับที ่ ชื่อผู้นิพนธ ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/งานประชุม 

1 อิสมะแอ  เจ฿ะหลง, อลภา ทอง
ไชย และอาเดน ปาลนกวิน 

ความแปรปรวนของสภาพ
อากาศตอฟีโนโลยีของ
โกงกางใบเล็กในปุาชายเลน 
ยะหริ่ง 

ว.วิทย. มข. 
 

2 อิมรอน มีชัย,  
อิสมะแอ เจ๊ะหลง 

ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระของน้ าผึ้ ง
ชันโรง ในชวงเวลาการเก็บ
เกี่ยวที่แตกตางกัน 

SCIENCE  AND  
TECHNOLOGY  RMUTT  
JOURNAL 

3 อิสมะแอ   
เจ฿ะหลง 

Palynology in pollen 
pots of Stingless bee in 
Pattani, Thailand 

The 5th International 
Conference on Research, 
Implementation and 
Education of 
Mathematics and 
Science 

4 อิสมะแอ  เจ฿ะหลง เรณูวิทยาของน ้าผึ้งในอ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

5 Hasan Daupor, Pongsaton Extraction and The Pure and Applied 
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ล าดับที ่ ชื่อผู้นิพนธ ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/งานประชุม 

Amornpitoksuk, Isma-ae 
Chelong, Nawatee Chutea 

Precipitation of 
Ca9MgNa(PO4)7 Powder 
from Anchovy Fish Bone 
in Budu Residu 

Chemistry International 
Conference 2019 - 
PACCON 2019 

6 Hasan Daupor 
,Pateeroh Kuwae 
,Anugrah Ricky Wijaya ,Isma-
ae Chelong 
,Abd Naser Haji Samoh 

Effect of the sample 
preparation on the 
composition of 
hydroxyapatite derived 
from waste anchovy fish 
bone 

The Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2019 - 
PACCON 2018 

7 มาดีฮาห์ โต฿ะตาหยมนทกานต์ 
พิมเสน และอิสมะแอ เจ๊ะหลง 

การศึกษาเรณูวิทยาของพืช
และเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: 
กรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาถนน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
4071 (สายยะลา-ทุงยางแดง) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 

8 อัสมานี ลามัน มนทการต์ 
พิมเสนและอิสมะแอ เจ๊ะหลง 

การศึกษาเรณูในถวยเก็บเรณู
ของชันโรง 
Palynology in pollen 
pots of stingless bees 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 

9 อิมรอน มีชัย, อิสมะแอ เจ๊ะหลง ผลของชวงเวลในการเก็บ
เกี่ยวพรอพอลิสของชันโรงตอ
ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 
และฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระ 

วารสารวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

10 ศศิธร พังสุบรรณวิพัฒน์ ถาวโร
ฤทธิ์ฉันทนา รุงพิทักษ์ไชย อลภา 
ทองไชย อิสมะแอ เจ๊ะหลง, 
สายใจ แกวออน วารุณี หะยีมะ
สาแล และ ลักขณา รักขพันธ ์

ความหลากหลายของแมลง
และสตัว์ไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินในพื้นที่นาราง 
ซึ่งถูกฟ้ืนฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญา
เลี้ยงสตัว์ จังหวัดยะลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 

11 สูไวบะห์ มีนา ซูไฮดา หะยีอาแว 
ยาวารี วิชา อิมรอน มีชัย และ 
อิสมะแอ เจ๊ะหลง 

ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและ
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบจากใบและเปลือก
ผลมะมวง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 

12 อิสมะแอ เจ๊ะหลง, มิสบะห์ สา
มะ, รัตนา ยีรัน 

ชนิดของพืชอาหารจากถวย
เก็บเรณูของชันโรง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
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ล าดับที ่ ชื่อผู้นิพนธ ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/งานประชุม 

(Geniotrigona thoracica) 
ในศูนย์เรียนรูชันโรง อ าเภอ
สายบุรี จังหวดัปัตตาน ี

เทคโนโลยีเครือขายภาคใต 
ครั้งท่ี 4 

13 อิสมะแอ เจ๊ะหลง, นินุรฮายาตี 
จะปะกิยา, ซารีนา กาซอ 

การศึกษาเรณูวิทยาของพืช
และเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
:กรณีศึกษาในพื้นที่เกิดเหตุ
จริงบริเวณต าบลระแวง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต 
ครั้งท่ี 4 

14 Warissara KaenkanaWanwip, 
Noomaa, Isma-ae Chelong, 
Visut Baimai, Wachareeporn 
Trinachartvanit and Arunee 
Ahantarig 

Reptile-associated 
Borrelia spp. In 
Amblyomma ticks, 
Thailand 

Ticks and Tick-borne 
Diseases 

15 Wachareeporn 
Trinachartvanit, 
Wiratchanun Wutha, 
Warissara Kaenkan, Isma-ae 
Chelong, 
Muhammadtayudin 
Bahakheeree, Visut Baimai 
and Arunee Ahantarig 

CO-INFECTION WITH 
COXIELLA-LIKE BACTERIA 
AND BABESIA IN GOAT 
TICKS FROM SOUTHERN 
THAILAND 

Southeast Asian J Trop 
Med Public Health 

16 Chelong, I. and Sdoodee, S. Pollen viability, pollen 
germination and pollen 
tube growth of Shogun 
(Citrus reticulata Blanco) 
under climate variability 
in southern Thailand.  

Journal of Agricultural 
Technology  

17 Chelong, I. and Sdoodee, S. Climate variability and 
degree-day affecting 
development, yield and 
quality on Shogun 
(Citrus reticulata Blanco) 
in Southern Thailand.  

Kasetsart J. (Nat. Sci.)  
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6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย
ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด  

1) การพัฒนาองค์ความรูดานคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ าผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผู

เลี้ยงชันโรงบานตนเลียบ ต.ร าพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เพ่ือผลักดันใหเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ        

(ปทีี่ 2) (ผูรวมวิจัย) 

                     ปี:63 - 64                  แหลงทุน: สวก.        ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 30 % 
 
 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

19. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายวงศ์กฏ ภูภูมิรัตน์, ผูชวยศาสตราจารย์ 
20. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. WONGKOT PHUPHUMIRAT, Assistant Professor 
21. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1909800001182 
22. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

mail) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0936192525 Pwongkot@gmail.com 
23. ประวัติการศึกษา 

B.Sc. (First class honors) in Biology, Prince of Songkla University, Thailand, 2006. 
M.Sc. in Forensic Science, Prince of Songkla University, Thailand, 2008. 
PhD. in Biology, Department of Paleontology, University of Vienna, Austria, 2014 

24. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
เรณูวิทยา (Palynology) 

25. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  

7.1  ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
ไมมี 
7.2  หัวหนาโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  
1. The study of the Early Miocene palynoflora from the Mae Lai Basin, Northern 
Thailand 
2. The infection of pollen by zoosporic fungi in tropical mangrove and its 
implication for pollen taphonomy 
3. การศึกษาเรณูพืชเมล็ดเปลือยและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบริเวณเขาคอหงส์ 
4. การศึกษาเรณูพืชใบเลี้ยงคูบริเวณเขาคอหงส์ 
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5. การแพรกระจายและศักยภาพของพยานหลักฐานทางนิติเรณูวิทยาในชุมชนเมืองและการสอบ
เทียบวิธีการเก็บตัวอยางเปรียบเทียบจากสถานที่เกิดเหตุ  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน  (อาจมากกวา 1 
เรื่อง) 
Methods for collecting spore and pollen samples from city pavements and the 
palynomorph distribution in urban areas. Grana. (accepted) แหลงทุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
A linear polyad: a distinctive pollen dispersal unit in Xyris complanata (Xyridaceae). 
Grana. 59: 7-18. แหลงทุน อพสธ. 
Morphological and harmomegathic characters of pollen of Gnetum species 
(Gnetaceae) in Thailand: studies with light and scanning electron microscopy. 
Botanical Journal of the Linnean Society. 187: 653-671 แหลงทุน อพสธ. 
The colonization of palynomorphs by chytrids and thraustochytrids during pre-
depositional taphonomic processes in tropical mangrove ecosystems. Fungal 
Ecology. 23, 11-19. แหลงทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการ
วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
เรณูของขาวในประเทศไทย แหลงทุน สวนตัว 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายสิงโต บุญโรจน์พงศ์ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Singtoe Boonrotpong  
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3939900201384 
3. ต าแหนงปัจจุบัน อาจารย์ 
4. หน ว ย ง าน แ ล ะสถ า น ที่ อ ยู ที่ ติ ด ต อ ไ ด ส ะ ด ว ก  ภ า ควิ ช า ชี ว วิ ท ย า  คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  
 โทรศัพท์ 074-28-8500  โทรศัพท์มือถือ 081-690-9560 โทรสาร: -  
 E-mail: singtoe.b@psu.ac.th  
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2540 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2549 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2555 



183 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  ชีวภูมิศาสตร์ 
และวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของแมลง 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  (โดยระบุสถานภาพ
ใ น ก า ร ท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ 
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
1) ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใตของไทย  

ปี: 2555 – 2559          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)  
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยูระหวางเตรียมจัดสงรายงานการวิจัย 

2) ความหลากหลายทางพันธุกรรมขาวสายพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต  
ปี: 2555 –2559           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)  
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยูระหวางเตรียมจัดสงรายงานการวิจัย 

                     7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของและท าเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

 

Samoh, A., Boonrotpong, S., and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert from 
southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with the description of a new species. Zootaxa. 
3946(1): 125-132. 

Danjuma, S., Boonrotpoong, S., Thaochan, N., Permkam, S. and Satasook, C. 2014. Seasonality of 
the Asian papaya fruit fly Bactrocera papaya Drew and Hancock (Diptera: Tephritidae) on 
guava Psidium guajava in peninsular Thailand. Journal of Entomology and Zoology Studies 
2(5): 276-284. 

Solomon Danjuma, Singtoe Boonrotpong, Narit Thaochan, Surakrai Permkam and Chutamas 
Satasook. 2013. Biodiversity of the genus Bactrocera (Diptera: Tephritidae) in guava Psidium 
guajava L. orchards in different agro-forested locations of southern Thailand. International 
Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS). 1(3); 538-544. 

Boonrotponga, S., Sotthibandhub, S., and Satasook, C. 2012. Species turnover and diel flight 
activity of species of dung beetles, Onthophagus, in the tropical lowland forest of peninsular 
Thailand. Journal of Insect Science. 12(77): 1-14.  

 

7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : (ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหารโครงการ 
หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

 



184 

1) โครงสรางทางพันธุกรรมของหอยหวาน Babylonia areolata Link 1807 ในอาวไทย   โดย
ใชเครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite markers (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2559 – 2564               โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) 
สถานภาพคาดวาโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในตุลาคม 2564 (ท าไปแลวประมาณ 20%) 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) 
พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขาย อพ.สธ. ภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  

โทร. 074-288065 มือถือ 089-8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

4. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานคางคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ปุา 

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหนาโครงการ)  
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผูรวมวิจัย) 
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ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใตของไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของคางคาวแวมไพร์แปลง (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง กายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
53. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic revision 

of the Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description of a new 
species. Acta Chiropterologica, 19: 19–39. 

54. So Naing, Naw Lah Pwai Paw, B. Lazinger, P. Soisook, M. J. Pearch, and P. J. J. Bates. 2016. The 
status of the Brahminy Starling Sturnia pagodarum (Gmelin, 1789) (Aves: Passeriformes: 
Sturnidae) in Southeast Asia. Journal of Threatened Taxa, 8: 9574–9578. 

55. Soisook, P., S. Karapan, M. Srikrachang, A. Dejtaradol, K. Nualcharoen, S. Bumrungsri, Sai Sein Lin 
Oo, Moe Moe Aung, P. J. J. Bates, M. Harytyunyan, M. M. Bus and W. Bogdanowicz. 2016. Hill 
forest dweller: a new cryptic species of Rhinolophus in the ‘pusillus group’ (Chiroptera: 
Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica, 18: 117–139. 

56. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Thomas, P. J. J. Bates, D. A. Willette, F. A. A. Khan, M. Wonglapsuwan, 
P. Soisook, I. Maryanto, J. C. -C. Huang and N. M. Furey. 2016. Geographical Variation of 
Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, 
including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica, 18: 141–161. 

57. Douangboubpha, B., S.  Bumrungsri, C. Satasook, W. Wanna, P. Soisook and P. J.J. Bates. 2016. 
Morphology, genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula (Chiroptera: 
Vespertilionidae: Kerivoulinae) in Thailand. Mammalia, 80: 21–47. 
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58. Soisook, P., M. Struebig, S. Noerfahmy, H. Bernard, I. Maryanto, S.-F. Chen, S. J. Rossitor, H.-C. 
Kuo, K. Deshpande, P. J. J. Bates, D. Sykes, and R. P. Miguez. 2015. Description of a new species 
of the Rhinolophus trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta 
Chiropterologica, 17: 21–36. 

59. Soisook, P. A. Prajakjitr, S. Karapan, C. M. Francis and P. J. J. Bates. 2015. A new genus and 
species of false vampire (Chiroptera: Megadermatidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 3931: 
528–550. 

60. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Furey, P. J. J. Bates, M. Wonglapsuwan, F. A. A. Khan, V. D. Thong, P. 
Soisook, C. Satasook and N. M. Thomas. 2015. Taxonomic implications of geographical variation 
in Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. Zoological 
Studies, 54: 1–29. 

61. Foley, N., Thong, V. D., P. Soisook, S. Goodman, K. Armstrong, D. Jacobs, S. Puechmaille and E. 
Teeling. 2014. How and why overcome the impediments to resolution: lessons from rhinolophid 
and hipposiderid bats. Molecular Biology and Evolution, 33: 313-333. 

62. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, P. Soisook, S. Karapan and P. J. J. Bates. 2014. The discovery 
of Kerivoula krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand provides 
new information on the distribution and conservation status of this data deficient species. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36, 577–582. 

63. Lin, A.-Q., G. Csorba, L.-F. Li, T.-L. Jiang, G.-J. Lu, V. D. Thong, P. Soisook, K.-P. Sun, and J. Feng. 
2014. Phylogeography of Hipposideros armiger (Chiroptera: Hipposideridae) in the Oriental 
Region: the contribution of multiple Pleistocene glacial refugia and intrinsic factors to 
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กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 
45.Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First record 

of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with 
taxonomic list of Thai teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 41–
62. 

46.Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, 
Southern Thailand. Plankton & Benthos Research. 13(4): 154–162. 

47.Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged 
Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 65: 404–415. 

48.Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus 
and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si 
Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

49.Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 
(Decapoda: Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

50.Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: 
Brachyura: Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

51.Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, 
Paracleistostoma eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket 
Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 1–6. 

52.Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 
(Decapoda: Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological 
Center Research Bulletin. 70: 7–14 

53.Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab 
(Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

54. Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of seagrass 
coverage on swimming crabs (Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai Nalional 
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Park, Nakorn Si Thammarat Province, southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT Uninet 
conference. 

55. มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แกวไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร 
กระจายของปูที่จับไดจากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แกนเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย
ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 

ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพรกระจายของปู ภายใตโครงการ  การใชฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอาวปัตตานี สูการใชประโยชน์โดยการมีสวนรวมของชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าขอเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

 
ผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Natrada Mitpuangchon 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3930100638160 
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม

ราชกุมารีและศูนย์แมขาย อพ.สธ. ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.
สงขลา 90110  

 โทรศัพท์ 074-28-8068  โทรศัพท์มือถือ 099-369-3522 โทรสาร: 074-28-8067  
 E-mail: plapplueng@gmail.com; natrada.p@psu.ac.th  
4. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2546 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2554 
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5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน
ผีเสื้อกลางวันและนิเวศวิทยาแมลง 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใ น ก า ร ท า ก า ร ว ิจ ัย ว า เ ป ็น ผู อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย) 

6.1  ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหนาโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  

   1) ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่ที่ผานการท าเหมืองของ 
   เหมืองหินปูนทุงสง และการส ารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน (หัวหนาโครงการยอย) 
   ปี: 2558-2561                   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

 
6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน  (อาจมากกวา 1 
เรื่อง)  
1) ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใตของไทย (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2555-2559                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) การศึกษาทรานสคริปโตมของขนพิษและตอมพิษของหนอนผีเสื้อ Parasa lepida (Cramer) 
จากพ้ืนที่ปุาชุมชนและพ้ืนที่ใชประโยชน์ทางการเกษตรในภาคใตของประเทศไทย (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2559-2560                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 
3) การใชสหวิทยาการเพ่ือตรวจสอบและประเมินโครงสรางทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าทองเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2561-2562                ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
4) สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2559-2562                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 

               6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการ    
                       วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

 1)การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน   
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อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืน (ผูรวมวิจัย) 

         ปี: 2563                                    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2 
        ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 40 % 
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   แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 3 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) บทบาทของปุาปาล์มสาคูในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่น 
  (ภาษาอังกฤษ) The roles of Sago palm area for supporting local biodiversity  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือขายชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการอนุรักษ์และ
ตอยอดใชประโยชน์ปุาปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 
     (ภาษาอังกฤษ) Initiative for the integrative research networks of local communities 
in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..5.. ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
นางสาว อวัศยา พิมสาย หัวหนาโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แมขายประสานงาน 

40% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

ดร. พรรณี สอาดฤทธิ์ ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ ผูรวมวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศความ
หลากหลายทางชีวภาพแหง
คาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

10% 

ดร. อับดุลเลาะ ซา
เมาะ 

ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

นาง ณัฐรดา มิตรปวง
ชน 

ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า ผูรวมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แมขายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
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 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences) 
 สาขาการวิจัยยอย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences) 
 ดานการวิจัย  ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.2 สาขา ISCED  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ปาล์มสาคู ความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่น ภาคใต ชุมชนทองถิ่น 
 ค าส าคัญ (EN) Sago palm, local biodiversity, peninsular Thailand, local community 
 
4. เป้าหมายการวิจัย 

1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู โดยดูบทบาทของปุาปาล์มสาคูใน
การสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดแก สัตว์ในกลุมครัสเตเชียน กลุมปลา กลุม
สัตว์ขาขอ กลุมสัตว์มีกระดูกสันหลังอยางเชน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกดวย
นมขนาดเล็ก  

2. ใหความรูแกประชาชนในทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และการใชประโยชน์จากปุาสาคูอยางยั่งยืนผาน
ความสามารถในการรองรับความหลากหลายทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคู 

3. เผยแพรความรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคูแกสาธารณะชน เชน เว็บไซต์ สังคมสื่อ
ออนไลน์ เพื่อสรางจิตส านึกในการใชประโยชน์จากปุาปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ระหวางปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานคอมพิวเตอร์
พรอมเครื่องสแกนเนอร์ ใหพิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใหโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวม กับ
พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดถายภาพตัวอยางพรรณไมแหงที่รวบรวมไวมากกวา 
20,000 ตัวอยาง แลวจัดบันทึกลงบนแผน CD-ROM พรอมทั้งโปรดเกลาฯ พระราชทานแผนบันทึกชุดนี้แก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 ในคราวเสด็จเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดนิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาดวยจิตส านึกแหงนักวิจัยไทย" ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 21-27 มิถุนายน 2544 ณ 
ศาลา  พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังไดสงบุคลากรรวมปฏิบัติงาน
ส ารวจตามโครงการส ารวจหมูเกาะและทะเลไทยในอาวไทยและทะเลอันดามัน โดยปฏิบัติงานรวมกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ สวนจิตรลดาและกองทัพเรือตั้งแตปี พ.ศ. 2542 และเพ่ือเป็นการสานตอพระราช
ปณิธานแหงองค์พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไดท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และไดรับพระราชานุญาตใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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คณะวิทยาศาสตร์สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาอยางตอเนื่อง ในกิจกรรมส ารวจ
รวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะที่ผานมา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดท าการศึกษาความหลากหลาย
ของสัตว์ในระบบหลากหลายแบบ ทั้งระบบนิเวศถ้ าหินปูน ระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลความ
หลากหลายและพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต เป็นฐานขอมูลส าคัญของสัตว์ในระบบนิเวศตางๆของภาคใตของไทย อยางไรก็
ตาม ระบบนิเวศอีกแบบหนึ่งที่ชุมชนไดใหความสนใจและใชประโยชน์เพ่ิมมากในทุกวันนี้แตมีการศึกษาเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพใหเห็นออกมาไมมากนักคือ ระบบนิเวศของปุาปาล์มสาคู ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะเห็นจากการใช
ประโยชน์จากปุาปาล์มสาคูมากกวาการศึกษาความหลากหลายและความสามารถในการองรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศนี้ 

พืชตระกูลปาล์มสามารถพบไดทั่วไป มักจะพบไดมากในเขตรอนชื้นแนวเขตศูนย์สูตร โดยเฉพาะทวีปเอเชีย
และอเมริกาใต  มนุษย์ไดใชประโยชน์จากตนปาล์มในหลายรูปแบบตั้งแตอดีต เชน การน ามาประกอบ อาหาร สราง
บานเรือน เครื่องใชไมสอยในครัวเรือน เครื่องนุงหม เครื่องประดับ เป็นตน ในสวนของการน ามาประกอบอาหารนั้น 
พบวา ผลผลิตไดมาจากปาล์มหลากหลายชนิด อยางเชน ปาล์มที่ใหน้ ามัน (The oleaginous palms) ไดแก มะพราว 
(coconut plam, Cocos nucifera L. var.) และ ปาล์มน้ ามัน (oil palm, Elaeis guineensis Jacq.) ปาล์มที่ให
แปูง (The farinaceous palms) ไดแก ปาล์มสาคู(sago palm, Metroxylon sagu Rottb., Metroxylon rumphii 
Mart. or Metroxylon spp.) และปาล์มที่ใหน้ าตาล (The sacchariferous palms) ไดแก ตาลโตนด (palmyra, 
Borassus spp.) อินทผลัม (date palm- Phoenix dactilifera L.) และมะพราว (พนม อินทฤทธิ์, 2561) 

ปาล์มสาคูจัดเป็นพืชอาหารที่เกาแกและยังเป็นพืชอาหารหลักของเขตแถบศูนย์สูตร เชนการใชแปูงที่สะสม
อยูในล าตนของสาคูมาดัดแปลงเป็นอาหารประเภทตาง ๆ  และนอกจากจะน ามาประกอบเป็นอาหารโดยตรงแลว
ปาล์มสาคูยังใชประโยชน์ในดานอ่ืน ๆ ไดอีกหลายประการ เชน การน าสวนที่ มีความแข็งแรงอยางล าตนมาใช
ประโยชน์จากเนื้อไมเพ่ืองานกอสรางหรืออุปกรณ์เครื่องใชในครัวเรือนและยังสามารถใชเป็นเชื้อเพลิงได น าใบมาเย็บ
เป็นตับเพ่ือใชมุงหลังคาบานหรือกั้นฝาบาน หอขนม สานเป็นตะกรา กระจาดหรือเสื่อ เป็นตน  และการน าเอาสวน
ของกานใบยอยมาท าไมกวาด   

ปัจจุบันในประเทศไทย การใชประโยชน์จากปาล์มสาคูไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น แตพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู
ลดลงมาก เนื่องจากความตองการใชประโยชน์จากพ้ืนที่ไปท าอยางอ่ืน อยางไรก็ดีปาล์มสาคูมีคุณคามากกวาที่คิด 
ประโยชน์ของปาล์มสาคู เชน แปูงมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสรางรายได มีความยั่งยืนชวยอนุรักษ์สิ่งแวดลอม 
ทนทานตอศัตรูและภัยธรรมชาติ และชวยใหระบบวนเกษตรของชุมชนเขมแข็ง การจัดการความรูเกี่ยวกับปาล์มสาคู 
จึงมีความส าคัญมากในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือใหปาล์มสาคูไมเป็นพืชที่ถูกลืม ในการด ารงชีพและการใชประโยชน์ของมนุษย์ 
การจัดการความรูที่เป็นภูมิปัญญาทองถิ่นและความรูจากงานวิจัยที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหปาล์มสาคูยังคงอยูอยางยั่งยืน
และสามารถพัฒนาเป็นวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรมตอไป  

 ปุาปาล์มสาคูนับวาเป็นระบบนิเวศที่จ าเพาะอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูจะท าเราทราบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหงนี้  การอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูเป็นการ
ชวยรักษาทรัพยากรทองถิ่นในชุมชนไดไปในตัวและยังเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นเอาไวเพ่ือ
การใชประโยชน์อยางยั่งยืน 
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6. วตัถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู  

3. เพื่อเผยแพรองค์ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูใหแกประชาชน
ในทองถิ่น  

4.เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษ์และการใชประโยชน์จากปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู โดยดูบทบาทของปุาปาล์มสาคูในการ
สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดแก สัตว์ในกลุมครัสเตเชียน กลุมปลา กลุมสัตว์ขา
ขอ กลุมสัตว์มีกระดูกสันหลังอยางเชน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกดวยนม
ขนาดเล็ก ซึ่งขอมูลหรือองค์ความรูที่ไดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนี้จะน ามาสูการท าความเขาใจรวมกับ
ชุมชนทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และการใชประโยชน์จากปุาปาล์มสาคู รวมทั้งจะมีเผยแพรความรูเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคูแกสาธารณะชนเชน เว็บไซต์ สังคมสื่อออนไลน์ เพ่ือสรางจิตส านึกในอนุรักษ์และการใช
ประโยชน์จากปุาปาล์มสาคูอยางยั่งยืน 
  
 
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย   
         ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (species diversity) หมายถึงความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีอยูใน
พ้ืนที่หนึ่งๆ ความหลากหลายระหวางชนิดพันธุ์สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปถึงความแตกตางระหวางพืชและสัตว์แตละ
ชนิด เชน สุนัข แมว จิ้งจก และตุ฿กแก เป็นตน หรือสิ่งมีชีวิตที่อยูในปุา เชน เสือ ชาง กวาง กระจง เกง ลิง และชะนี  
ธรรมชาติเป็นแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกตางหลากหลาย นักชีววิทยาวัดความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต โดยดูจาก 2 ลักษณะ คือ 
                        1.1. ความหลากหลายชนิด (species richness) หมายถึง จ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตตอหนวยเนื้อ
ที่ เชน ประเทศเมืองหนาวในพ้ืนที่หนึ่งๆมี ตนไมอยูประมาณ 1 – 5 ชนิด ขณะที่ปุาในประเทศเขตรอนในพ้ืนที่เทากัน
มีตนไมนับรอยชนิด เป็นตน                            
                       1.2. ความสม่ าเสมอของชนิด (species eveness)  หมายถึง สัดสวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
หนึ่งๆ ดังนั้นความหลากหลายทางชนิดพันธุ์จึงสามารถวัดไดจากจ านวนของสิ่งมีชีวิตและจ านวนประชากรของ
สิ่งมีชีวิตแตละชนิด รวมถึงโครงสรางของอายุและเพศของประชากรดวย ความหลากหลายของชนิดพันธุ์จะแตกตาง
กันไปตามพ้ืนที่   พ้ืนที่ที่อยูในเขตรอน (tropics) และในทะเลลึกจะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงและความ
หลากหลายของชนิดจะลดลงในพื้นที่ท่ีมีความผันแปรของอากาศสูง เชนในทะเลทรายหรือขั้วโลก หรืออาจกลาวไดวา
ในบริเวณเขตรอนในแถบละติจูดต่ า (low lattitude) ใกลเสนศูนย์สูตรจะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงและจะ



201 

ลดลงเมื่ออยูในแถบละติจูดสูง (high lattitude) ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะประกอบดวยกลุมสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด 
แมในสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ท าใหเกิดสายพันธุ์ตางๆ อันเป็นรากฐาน ส าคัญที่
เอ้ืออ านวยใหสิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถด ารงเผาพันธุ์ไดสืบไป 
            สภาวะแวดลอมที่เป็นแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ รวมไปถึงสิ่งไมมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งจัดเป็นปัจจัย
ทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น ดิน น้ า เป็นตน มีผลตอความหลากหลายของระบบนิเวศตาง ๆ เชน ปุาดงดิบ 
ทุงหญา ปุาชายเลน ทะเลสาบ บึง หนอง ชายหาดแนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเวศที่มนุษย์สรางขึ้น เชน ทุงนาอาง
เก็บน้ า และชุมชน  ระบบนิเวศในแตละแบบจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกตงกัน และมีสภาพการอยูอาศัยแตกตางกัน 
ระบบนิเวศแตละระบบเป็นแหลงของถิ่นที่อยูอาศัย (habitat) ของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ซึ่งมีปัจจัยทางกายภาพและ
ชีวภาพที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแตละชนิดในระบบนิเวศนั้น สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีวิวัฒนาการมาในทิศทางที่สามารถ
ปรับตัวใหอยูไดในระบบนิเวศที่หลากหลาย แตบางชนิดก็อยูไดเพียงระบบนิเวศที่มีภาวะเฉพาะเจาะจงเทานั้น ความ
หลากหลายของระบบนิเวศข้ึนอยูกับชนิดและจ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ 
           ความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นมีความหมายครอบคลุมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดไม
วาจะเป็นจุลินทรีย์ พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแตละชนิดลวนแตมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่แตกตางแปรผัน
กันออกไปมากมายเพ่ือใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแหลงที่อยูอาศัยในแตละทองถิ่นอันเป็นระบบนิเวศที่
ซับซอนและหลากหลายในบริเวณตางๆของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมีความส าคัญตอมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางออม เพราะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนานา
ชนิดเป็นแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นส าหรับปัจจัยสี่ ชวยค้ าจุนใหมนุษย์ด ารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขแตใน
ขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีพฤติกรรมและกิจกรรมในลักษณะคลายกับ " ทุบหมอขาวตัวเอง "โดยรูเทาไมถึงการณ์และขาด
ความยั้งคิดเพราะมนุษย์ยุคปัจจุบันไดท าลายความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงตางๆ ทั่วโลก  ดังนั้นการศึกษาหา
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใหถองแท จะท าใหหาแนวทางจัดการกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นนี้ไดอยางเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอมวลมนุษยชาติทั้งทางตรงและ
ทางออม  

 ปาล์มสาคู (sago palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มสามารถพบไดทั่วไป มักจะพบไดมากในเขตรอนชื้นแนวเขต
ศูนย์สูตร โดยเฉพาะทวีปเอเชียและอเมริกาใต ปาล์มสาคูจัดเปนพืชทองถิ่นชนิดหนึ่ง ที่มีอยูทั่วไปในเขตภาคใตตอนล
างไดแกจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานียะลา และนราธิวาส เปนพืชที่นาสนใจ เพราะสามารถน าไปใช
ประโยชนไดตั้งแตอดีต เชน การน ามาประกอบ อาหาร สรางบานเรือน เครื่องใชไมสอยในครัวเรือน เครื่องนุงหม 
เครื่องประดับ เป็นตน  ปาล์มสาคูสามารถเจริญเติบโตไดดีในพ้ืนที่ลุมน้ า(จืด)ขัง หรือที่เรียกวา พ้ืนที่ชุมน้ า 
(wetlands) หรือ พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 400เมตร (Rasyad and Wasito, 1986) 
และสามารถเจริญเติบโตไดในพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต 400 เมตร จนถึง 700 เมตรในเขตรอนชื้น มี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวา 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากกวา 2,000 มิลลิเมตรตอปี (Flach, 1997) มี
ความชื้นสัมพัทธ์มากกวารอยละ 70 สภาพ ดินเป็นดินเหนียวที่มีสารอินทรีย์สูง หรือดินพรุที่อ่ิมตัวไปดวยน้ ามากกวา
รอยละ 50 (Santillan and Santillan, 2013) สามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งในดินเหนียวและดินพรุ จึงท าใหปาล์มสาคู
สามารถเจริญเติบโตไดดีในปุาพรุ (peat swamp forest) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีธาตุอาหารต่ า ดินมีความเป็นกรด-ดาง 
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ตั้งแต 4.4-6.5 (กัญจนัสม์และนิพนธ์, 2554; Kawahigashi et al. 2002) นอกจากนี้ยังพบการกระจายตัวของปาล์ม
สาคู ในบริเวณพ้ืนที่ทางน้ าาไหล บริเวณแนวชายฝั่ งแมน้ า ล าคลอง ริมหวย หนอง บึง พ้ืนที่น้ าทวมถึงในฤดูฝน 
รวมถึงในบอหรือ สระน้ าใกลแหลงที่อยูอาศัยของคนในชุมชนที่มีการปลูกเพ่ือใชประโยชน์ในดานตาง ๆ  พ้ืนที่ปุา
ปาล์มสาคูเป็นระบบนิเวศที่จ าเพาะอีกรูปแบบหนึ่ง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ปุา
ปาล์มสาคูจะท าเราทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแหงนี้  การอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูเป็นการชวย
รักษาทรัพยากรทองถิ่นในชุมชนและยังเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นเอาไวเพ่ือการใชประโยชน์
อยางยั่งยืน 

 

 
 
 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
            ปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb)  เป็นพืชจ าพวกปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งคนนิยมน าแปูงในล าตนและ
น ามาผลิตเป็นสาคู เป็นพืชที่พบตามที่ชื้นแฉะ ถิ่นก าเนิดอยูที่นิวกินีและหมูเกาะโมลุกกะประเทศอินโดนีเซีย และ
บริเวณใกลเคียง กระจายพันธุ์ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และตอนใตของไทย สวนใหญเรามักจะเห็นสาคูใน
รูปแบบของการแปรรูปเป็นอาหาร หรือท าเป็นเครื่องจักสานในครัวเรือน แตการศึกษาสาคูยังมีอีกหลายมิติ และหนึ่ง
ในนั้นที่นาสนใจ คือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณปุาปาล์มสาคู เพ่ือที่จะดูวาปุา
ปาล์มสาคูมีบทบาทในการสนับสุนความหลากหลายทางชีวภาพมากนอยเพียงไร ซึ่งกอนหนานี้ไดมีงานวิจัยบางสวน
เกี่ยวกับปาล์มสาคูในแงของความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นออกมาบางแตก็ยังไมครอบคลุมความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในทุกกลุม ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่ครอบคลุมขึ้นจะท าใหทราบถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคูมากข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอการอนุรักษณ์ทรัพยากรทองถิ่นและการใชประโยชน์อยาง
ยั่งยืน ซึ่งในบทนี้ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของปาล์มสาคูไวดังนี้ 
          สุริยะ จันทร์แกว และคณะ ปี 2557 ท าการศึกษาปุาสาคูและความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดท าการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาและแพลงก์ตอนพืชในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในระบบนิเวศปุาสาคูพบปลาน้ าจืด 9 อันดับ 24 วงศ์ และ74 ชนิด โครงสรางประชากรปลาพบมาก
ที่สุดในอันดับ Cypriniformes (กลุมปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสรอย) รวม 37 ชนิด รองลงมา คือ อันดับยอย 
Anabantoidei (กลุมปลากัด ปลาหมอ ปลากระดี่ ) รวม 16 ชนิด และอันดับ Siluriformes (กลุมปลาดุก ปลากด 
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ปลาแขยง) รวม 15 ชนิด  และพบวามีแพลงก์ตอนพืช  3 ดิวิชั่น จ านวนประมาณ 21-32 สกุล และ 22-28 สกุล ใน
ฤดูรอนและฤดูฝน ตามล าดับ โดยกลุมเดนทั้ง 2 ฤดู คือ วงศ์ Euglenaceae ส าหรับดัชนีความหลากหลายในฤดูรอน
และฤดูฝนมีคา 2.13-2.85 และ 2.1-2.68 ตามล าดับ           

สุริยะ จันทร์แกว และคณะ ปี 2558 ท าการศึกษาปุาสาคูในกลุมจังหวัดภาคใตตอนกลาง (นครศรีธรรมราช 
ตรัง พัทลุง) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ส ารวจพบปลาน้ าจืดรวมทั้งหมด 10 อันดับ 21 วงศ์ 50 ชนิด มีคาความ
หลากหลายของ Shanon ในชวงฤดูรอนสูงสุดอยูที่ 3.05 bits/individual และฤดูฝนมีคาสูงสุดอยูที่  3.08 และคา 
Simpson ในชวงฤดูรอนสูงสุดอยูที่ 0.97 และฤดูฝนมีคาสูงสุดอยูที่  0.88 ทั้งนี้พบวาความหลากหลายในชวงฤดูรอน
มากกวาฤดูฝน คาดัชนีความสม่ าเสมอ (Eveness)ในชวงฤดูรอนสูงสุดอยูที่ 0.85  และฤดูฝนมีคาสูงสุดอยูที่  0.86 
และพบวา ปลสซิวแปบหางดอก มีความถี่ในการพบมากที่สุดทั้ง 2 ฤดู คือ 88.89%  ส าหรับผลการศึกษาความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนพืชพบวา ชวงฤดูรอนพบแพงก์ตอนพืช อยูในชวง 21-32 สกุล โดยมีการแพรกระจายมาก
ที่สุดในดิวิชัน chlorophyta (กลุมสาหรายสีเขียว กลุมยูกลีนอยด์) จ านวน 16 สกุล รองลงมาคือ chromophyta 
(กลุมไดอะตอม ไดโนแฟลเจลเลต) จ านวน 15 สกุล และ cyanophyta (กลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ าเงิน) จ านวน 5 
สกุล สกุลที่พบมาเป็นกลุมยูกลีนอยด์ เชน Trachelomonas, Euglena และ Phacus สวนในชวงฤดูฝนพบแพงก์
ตอนพืช อยูในชวง 22-28 สกุล โดยสวนใหญอยูใน chlorophyta (กลุมสาหรายสีเขียว กลุมยูกลีนอยด์) จ านวน 13 
สกุล รองลงมาคือ chromophyta (กลุมไดอะตอม ไดโนแฟลเจลเลต) จ านวน 12 สกุล และ cyanophyta (กลุม
สาหรายสีเขียวแกมน้ าเงิน) จ านวน 3 สกุล โดยวงศ์ที่มีปริมาณมากที่สุดคือ euglenaceae (กลุมสาหรายสีเขียวแกม
น้ าเงิน) 

มัณฑกา วีระพงศ์ และคณะ ปี 2559 ท าการศึกษาความหลากหลายของสาหรายในพ้ืนที่ปุาสาคูจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหวางเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2556 โดยก าาหนดพ้ืนที่เก็บตัวอยาง จ านวน 5 สถานี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาสาค ู5 อ าเภอ คือ อ าเภอทุงสง อ าเภอรอนพิบูลย์ อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอทาศาลา และอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช พบสาหราย 100 สกุล 202 ชนิด ใน 5 ดิวิชัน ไดแก ดิวิชัน Chrysophyta (40%), ดิวิชัน 
Chlorophyta (26%), ดิวิชัน Cyanophyta (18%), ดิวิชัน Euglenophyta (5%) และดิวิชัน Pyrrhophyta (1%) มี
คาดัชนีความหลากชนิดระหวาง 3.67-1.57 สาหรายสกุลเดนที่พบไดทุกสถานีไดแก Surirella, Trachelomonas, 
Navicula, Pinnularia และ Nitzschia  และเมื่อศึกษาความหลากหลายของสาหรายในแตละเดือน พบวาในเดือน
กรกฎาคมพบความหลากหลายของสาหรายมากท่ีสุด คือ 43 สกุล รองลงมาเดือนมิถุนายน 40 สกุล เดือนมีนาคม 35 
สกุล และเมษายนพบนอยที่สุด 34 สกุล 

พนม อินทฤทธิ์ ปี 2561 รายงานปุาปาล์มสาคูเป็นแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ  ที่เอ้ือประโยชน์กับ 
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง ในปุาสาคูจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูหลากหลาย ชนิดทั้งพืชและสัตว์ กลายเป็นแหลงส าคัญ
ที่มนุษย์เขาไปใชประโยชน์ไดดีอยางมากเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตที่มีของกินของใชและยารักษาโรค รวมถึงกลุม
อาหารเสริมดวย แบงออกเป็น 2 กลุมใหญคือ กลุมประเภทพืช และกลุมประเภทสัตว์ 

 กลุมประเภทพืช  
-ผักพ้ืนบานไดแก ผักกูด ขี้เหล็ก ชะมวงหรือสมมวง ต าลึง ชะพลู บัวบก มะเขือพวง ผักหวานบาน ฯลฯ 
 -ผลไมพ้ืนบาน ไดแก ระก า หลุมพี เหมร ตะขบ เมา นมแมว ก าซ า หวายลิง หวา ฯลฯ  
 -พืชสมุนไพร ไดแก ชุมเห็ดเทศ เตยหอม กระพัง คลา เถาคัน มะแวง มะอึก ยอบาน ฯลฯ 
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 -พืชยืนตนเพ่ือใชสอย ไดแก ตะแบก อินทนิล ตนชด มะหาด ไขเตา ทอมข้ีหมู จันทร์นา ไทร ฯลฯ  
กลุมประเภทสัตว์  
 -สัตว์หนาดินไดแก หอยฝาเดียว กุงนูาจืด ปู ฯลฯ 
 -สัตว์บก ไดแก นาก ตะกวด งูเหลือม หนู นกกะปูดต แดง นกตบยุง นกเคาแมว ฯลฯ  
 -สัตว์นูา ไดแก ปลกดุกอุย ปลาชอน ปลาหมอไทย ปลา ฉลาด ปลากดเหลือง ปลาแกมซูา ปลาชะโอน ปลา

แขยง หางจุด ฯลฯ 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ประชาชนในทองถิ่นมีการอนุรักษ์ทรัพยากรทองถิ่นเพ่ือการใชประโยชน์ 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ประชาชนในทองถิ่นมีความตื่นตัวเรื่องทรัพยากรทองถิ่นและมีความตองการมีสวนรวมใน

อนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการใชประโยชน์ที่ยั่งยืน 

 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 

แนวโนมที่ดีในการพัฒนาปาล์มสาคูใหเป็นผลิตภัณฑ์ทองถิ่นที่มีมูลคาทางเศรษกิจสูงตอไป 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 

เขาถึงการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากข้ึนเพ่ือน าไปสูการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาตอยอดที่มั่นคง
ยิ่งขึ้นในระยะยาว 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
           น าไปสูการอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ใชปุาปาล์มสาคูเป็นที่
อยูอาศัย และ/หรือใชประโยชน์จากปุาปาล์มสาคู เมื่อมีความหลากหลายที่ชีวภาพสูงจะสงผลดีตอระบบนิเวศปุา
ปาล์มสาคู ซึ่งสงผลตอความสมดุลของปุาปาล์มสาคูระยะยาว 
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           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

การสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูจะสงผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพราะเป็น
แหลงระบบนิเวศท่ีชวยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารใหคนทองถิ่น และ
สามารถตอยอดใหเกิดเป็นแหลงเรียนรูและทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมซึ่งจะน ารายไดเสริมมายังชุมชน 

 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      

1) พื้นที่ศึกษา 
เลือกพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูท่ีมีขนาดใหญกระจายใหทั่วภาคใตเพ่ือส ารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก  

    1) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี
    2) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
    3) อ.ควนโดน จ.สตูล 

                         4) อ.แวง จ.นราธิวาส 
 

2) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
สัตว์เลื้อยคลาน และนก 

2.1) เดินส ารวจตามแนวเสนส ารวจ (line transect) และจุดส ารวจ (point transect) ที่
ก าหนด เพื่อส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ สัตว์เลื้อยคลาน และนก ในเวลากลางวันในชวง 6.00 น. – 10.00 
น.โดยก าหนดระยะหวังผลในแตละดานของเสนทาง 25 เมตร (ระยะที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน) บันทึกขอมูลของ
สัตว์ไดแก ชนิด จ านวนตัว ระยะหาง และแหลงที่พบ ทั้งจากการพบสัตว์โดยตรง การไดยินเสียง (ซึ่งสามารถใ ช
จ าแนกชนิดได) และรองรอยของสัตว์  

2.2) เดินส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกดวยการเดินสองไฟฉายตอนกลางคืน ระหวางเวลา 
19.00-22.00 น.  โดยเนนตามเสนทางที่มีแหลงน้ า ทั้งแหลงน้ าชั่วคราวและถาวร 

2.3) การดักจับดวยกรงดักแบบ live trap (กรงมีขนาด 30x12x12 ซม3) ใชส ารวจสัตว์ฟัน
แทะที่หากินในเวลากลางคืนและกลางวัน เหยื่อที่ใชในการลอสัตว์เขากับดัก อยางเชน มะพราวเผา ขาวโพด กลวย 
ขนมปัง ขาวโอ฿ตและเนยถั่ว เป็นตน แตละครั้งวางกับดัก จ านวน 40 กับดัก โดยแบงเป็น 4 จุดส ารวจ จุดส ารวจละ 
10 กับดัก โดยมีการวางกับดัก แบบ line transect โดย transect มีขนาด 200 เมตร ซึ่งแตละกับดักจะวางหางกัน 
20 เมตร โดยกับดักจะวางทั้งบนพ้ืนดิน และบนตนไม ในแตละครั้งเก็บขอมูลประมาณ 3-4 คืน โดยด าเนินการติดตั้ง
กรงดักและเหยื่อลอตั้งแตเวลาประมาณ 17.30 น. และตรวจเช็คเวลาประมาณ 19.00 น. , 21.00 น. และ 06.00 น. 
สวนชวงเวลากลางวันตรวจเช็คกรงทุก 1 -2 ชั่วโมง  ซึ่งสัตว์ที่ติดกับดักจะท าการจ าแนกชนิดโดยอางอิงตาม Pimsai 
et al.(2014); Francis (2008)  วัดขนาดของลักษณะภายนอก (ไดแก ความยาวของหัวและล าตัว ความยาวหาง 
ความยาวใบหู และความยาวของตีนหลัง) ชั่งน้ าหนัก บันทึกเพศ พรอมกับจดบันทึกลักษณะพ้ืนที่ที่พบหนูชนิดนั้น 
ถายรูป แลวเก็บตัวอยางเพ่ือเป็นตัวอยางอางอิงหรือปลอยคืนสูธรรมชาติ 
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   2.4) ท าการส ารวจความหลากชนิดและการกระจายของคางคาวโดยการดักจับดวยฮาร์ป
แทรป (Harp trap) และตาขาย (Mist net) ท าการจ าแนกชนิด บันทึกชื่อชนิดและพิกัดต าแหนงที่พบ สภาพถิ่นที่อยู
อาศัย ถายรูป และเก็บตัวอยางเพ่ือเป็นตัวอยางอางอิงทางวิทยาศาสตร์ และเพ่ือการตรวจสอบชื่อชนิดที่ถูกตองใน
หองปฏิบัติการ โดยจะท าการเก็บรักษาตัวอยางไวที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตัวอยางอางอิงเหลานี้จะมีการวัดขนาดตัวอยางเพ่ือตรวจสอบชนิดอยางละเอียดดวย
การใชเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบดิจิตอล ใหหมายเลขตัวอยางอางอิง หากมีคางคาวที่ไมสามารถจ าแนกชนิดไดก็จะมีการ
ตรวจสอบชนิดโดยเทียบเคียงกับตัวอยางในพิพิธภัณฑ์ หรือตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญในตางประเทศตอไป 
   วัดขนาดตัวอยางอางอิงที่เก็บมาในหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบชนิดอยางละเอียดดวยการ
ใชเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบดิจิตอล โดยอางอิงวิธีการวัดขนาดคางคาวตาม Bates and Harrison (1997) และ Francis 
(2008) และบันทึกเสียงความถี่สูงของคางคาวโดยการใชแบตดีเทคเตอร์ Pettersson D240X Ultrasound 
detector ทั้งบันทึกเสียงจากตัวคางคาวขณะถืออยูในมือ (hand held) และขณะท าการปลอย (hand release) และ
ท าการวิเคราะห์ความถี่และลักษณะของคลื่นเสียงคางคาวแตละชนิดดวยโปรแกรม BatSound Pro 3.31 

สัตว์บางชนิดจะมีการเก็บเป็นตัวอยางใน collection ของ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ  จ. สงขลา เพ่ือเก็บไวเป็นฐานขอมูลของ
ตัวอยางอางอิงและใหผูที่มีความสนใจไดศึกษาตอไป รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบชนิดที่ไมสามารถจ าแนกชนิดไดเองดวยการ
ปรึกษากับผูเชี่ยวชาญในตางประเทศ 
  3) การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มแมลง 

เนนกลุมผีเสื้อกลางวัน ดวงมูลสัตว์ แมลงวันขายาว และแมลงหางดีด เป็นหลัก รวมทั้งเก็บ
แมลงชนิดอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงดวย  

 3.1) การจับดวยมือ (Hand collecting) เป็นวิธีที่ใชจับแมลงที่อาศัยอยูพ้ืนหรือตามตนไม 
โดยใชปากคีบจับตัวอยางใสขวดเก็บตัวอยางที่ภายในบรรจุ 70% แอลกอฮอล์ ดานในขวดบรรจุน้ ายาฆาแมลง (ethyl 
acetate) 

 3.2) สวิงจับแมลง (Collecting Nets) ใชจับแมลงที่บินอยู เชนผีเสื้อ  
  3.3) เครื่องดูด (Aspirators) ใชจับ Arthropods ที่มีขนาดเล็ก ที่อาศัยอยูตามพ้ืน 
      3.4) เครื่องรอนหรือตะแกรงรอน (Sifters) เป็นวิธีที่ใชจับแมลงที่อาศัยตามพ้ืน โดยเก็บซาก

ดินที่รวนซุยใสตะแกรงรอนขนาด 0.8 x 0.8 เซนติเมตร ที่มีถาดรองรับดานลาง ใชปากคีบจับตัวอยางใสขวดเก็บ
ตัวอยางที่ภายในบรรจุ 70% แอลกอฮอล์ 

  3.5) กับดักแสง (Light Traps) ใชจับแมลงที่หากินเวลาในเวลากลางคืน เชนผีเสื้อกลางคืน  
    3.6) กับดักหลุม (Pitfall Traps) เป็นวิธีใชจับแมลงที่เดินหากินซากสัตว์ตามพ้ืน วิธีการคือ
ขุดหลุมลึกประมาณ 12 ซม. มีเสนผาศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. แลววางแกวพลาสติกขนาดความยาว 10 ซม. และ
ปากแกวมีเสนผาศูนย์กลาง 8 ซม. ลงในหลุม เทสวนผสมน้ ายาลางจานและน้ า (1:3) วางทิ้งไวประมาณ 1 คืน เก็บ
ตัวอยางบรรจุใน 70% แอลกอฮอล์ 
   3.7) Berlese funnel extraction: เป็นการเก็บแมลงขนาดเล็กที่อยูตามพ้ืนผิวตาง ๆ 
(surface-active springtails) โดยเก็บตัวอยางจากซากอินทรียวัตถุตาง ๆ บริเวณหนาผิวดิน เชน เศษซากใบไม กิ่งไม 
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รากไม มูลคางคาว เป็นตน  โดยเก็บซากอินทรียวัตถุดังกลาวใสในถุงซิปพลาสติก ขนาด 25 x 35 เซนติเมตร แลว
น ามาวางไวบน Berlese funnels โดยมีขวดพลาสติกบรรจุ 70% แอลกอฮอล์รองรับอยูขางลาง  วางทิ้ งไวประมาณ 
4-7 วัน ตัวอยางของแมลงขนาดเล็กก็จะตกลงมาในขวดรองรับ เก็บตัวอยางบรรจุใน 70% แอลกอฮอล์ และน าไปแช
ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียล   

3.8) การเก็บตัวอยางโดยการวางกับดัก (bait trap) การเก็บตัวอยางวิธีนี้จะใชกับแมลง
ชนิดผี้เสื้อ และดวงมูลสัตว์ เป็นหลัก ส าหรับผีเสื้อ จะใช butterfly trap โดยมี ผลไม เชน กลวย สัปปะรด เป็นตัวลอ 
ขณะที่ดวงมูลสัตว์ จะใช มูลสุกรเป็นเหยื่อลอ วางทิ้งไวตามบริเวณตาง ๆ ทั่วเกาะประมาณ 2 -4 วัน  เก็บตัวอยาง
บรรจุใน 70% แอลกอฮอล์ และน าไปแชในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียล 

การจ าแนกสัตว์กลุมแมลง ในระดับวงศ์ยอย สกุล และชนิดโดยใชเอกสารอางอิงดังนี้ 

- Borror และคณะ (1989) และ CSIRO (1970) ส าหรับตัวเต็มวัยของแมลง 

- Chu และ Cutkomp (1992) ส าหรับตัวออนแมลง 
 

  4) การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ (โรติเฟอร์และคลาโดเซอแรน) 

เก็บตัวอยางแพลงก์ตอนเชิงคุณภาพ โดยใชถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร ส าหรับ
แพลงก์ตอนสัตว์กลุมโรติเฟอร์ และใชถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 60 ไมโครเมตร ส าหรับแพลงก์ตอนสัตว์กลุมคลาโดเซอ
แรน โดยลากหรือเหวี่ยงถุงแพลงก์ตอนในแนวเฉียงในแหลงน้ าเพ่ือใหครอบคลุมตัวอยางทั้ งในแนวดิ่งและแนวราบ 
และใหครอบคลุมตัวอยางในทุกแหลงอาศัยยอย หลังจากนั้นกรองน้ าออกจากตัวอยางและรักษาสภาพตัวอยางดวย
แอลกอฮอล์ความเขมขน 95% 

ตรวจสอบชนิดของแพลงก์ตอน โดยน าตัวอยางมาคัดเลือกแพลงก์ตอนกลุมโรติเฟอร์และ
คลาโดเซอแรนในหองปฏิบัติการ ดวยกลองจุลทรรศน์แบบสองตา (stereo microscope) และน ามาเตรียมสไลด์เพ่ือ
น าไปจ าแนกชนิดดวยกลองจุลทรรศน์แบบตาประกอบ (compound microscope) ตอไป 

 
                      5) การเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเตเชีย 
                               5.1. การเก็บตัวอยางในภาคสนาม 

                      5.1.1 ท าการเก็บตัวอยางกลุมครัสเตเชียทุกชนิดโดยใชวิธีการเดินส ารวจทั้งในชวงกลางวัน

และกลางคืน เมื่อพบตัวอยางจะท าการบันทึกภาพ แลวจึงเก็บตัวอยางดวยมือ หรือใชอุปกรณ์ในการจับ ไดแก สวิง

และเสียม ในชวงกลางคืนจะใชไฟฉายชวยสองหา  

                      5.1.2 ท าตัวอยางใหตายอยางสงบโดยการใชความเย็น 

                      5.1.3 ตรึงสภาพตัวอยางกลุมครัสเตเชีย (fixation) ดวยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ น า

กลับไปยังหองปฏิบัติการ 

                              5.2. การศึกษาในหองปฏิบัติการ 

                     5.2.1 คัดแยกตัวอยางกลุมครัสเตเชียในเบื้องตนตามลักษณะภายนอกที่สังเกตไดงาย 
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                     5.2.2 คัดเลือกตัวอยางท่ีสมบูรณ์ของกลุมครัสเตเชียแตละลักษณะไปท าการบันทึกภาพ 

                     5.2.3 จัดจ าแนกทางอนุกรมวิธานโดยใชคูมือ The Freshwater Crabs of Peninsular 

Malaysia and Singapore (Ng, 1988), Freshwater Invertebrates of the Malaysian Region (Yule and 

Yong, 2004) และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสัตว์กลุมครัสเตเชีย และจัดล าดับทางอนุกรมวิธานและอางอิงชื่อ

วิทยาศาสตร์ตามที่ยอมรับในปัจจุบันตาม De Grave et al. (2009) และ Ng et al. (2008) รวมทั้งตรวจสอบเพ่ิมเติม

จากเว็บไซต์ www.marinespecies.org 

                     5.2.4 ลงทะเบียน ก าหนดหมายเลขใหกับแตละตัวอยาง พรอมวัดขนาดความกวางและ

ความยาวกระดองของตัวอยางแตละตัวดวยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ โดยใชหนวยที่วัดเป็นมิลลิเมตร บันทึกเก็บไวใน

ฐานขอมูล เก็บรักษาตัวอยางในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ไวที่หองเก็บตัวอยางอางอิงของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ

วิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                   6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
            การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความหลากหลาย (Biodiversity indicator) โดยความหลากหลายของชนิด

และความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในแตละพ้ืนที่การศึกษา ค านวณโดยใชดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้  
1) วิเคราะห์คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่พบวามาเยือนดอกของสาคู โดยใช

สมการของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   
 สูตร  
 

 เมื่อ H′   =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน-ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)    
      s   =  จ านวนชนิดที่ปรากฏทั้งหมด    

      P¡ =  สัดสวนของจ านวนตัวของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ตอจ านวนตัวของสัตว์ทุกชนิดรวมกัน 
 2) ดัชนีความสม่ าเสมอ (evenness index) เป็นคาที่บอกการกระจายของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ในแตะ

พ้ืนที่การศึกษา ถามีคาสูงแสดงวาพ้ืนที่ศึกษานั้น ประกอบดวยกลุมสัตว์ที่มีคาความชุกชุมสัมพัทธ์ ( relative 
abundance) ใกลเคียงกัน โดยใชสมการของ Pielou (Pielou’s index)  

 สูตร 
 
 เมื่อ  E    =  คาดัชนีความสม่ าเสมอ 
      H′    =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   

      H′max = จ านวนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่พบในพ้ืนที่ศึกษา = ln S 
 

13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ประเทศไทย/สงขลา ม.สงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
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๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  
ในประเทศ ประเทศไทย/สุราษฎร์

ธานี 
อ.กาญจนดิษฐ์ คลองกะแดะ 

ในประเทศ ประเทศไทย/พัทลุง อ.ควนขนุน บ.หัวพรุ ต.ควนขนุน 
ในประเทศ ประเทศไทย/สตูล อ.ควนโดน ต.ควนโดน 
ในประเทศ ประเทศไทย/นราธิวาส อ.แวง ต.โละจูด 
 

    14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ.........5......ปี..........0........เดือน          
  วันที่เริ่มตน.......1 ตุลาคม 2565.......วันที่สิ้นสุด...........30 กันยายน 2569............ 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปี 2565 – ปี 2569) 

 
 

 

 

ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือกิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

รอยละ
ของ
กิจกรรม
ใน
ปีงบประ
มาณ 

2565 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บขอมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 
 

X X X X X X X X   70% 

 

2. เผยแพรสื่อความรูทั่วไปเกี่ยวกบัสัตว์
มีกระดูกสันหลังในปุาปาล์มสาคูทางสื่อ
ออนไลน ์

    
X X X X X X X X 30% 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือกิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

รอยละ
ของ
กิจกรรม
ใน
ปีงบประ
มาณ 

2566 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บขอมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 
X X X X X X X X X 

  
40% 

 

2. เผยแพรสื่อความรูทั่วไปเกี่ยวกบัสัตว์
ไมมีกระดูกสันหลังในปุาปาล์มสาคูทาง
สื่อออนไลน ์

    
X X X X X X X 

 
30% 

 

3.เผยแพรสื่อสาธารณธะแบบโปสเตอร์ 
เกี่ยวกับสัตวม์ีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม
มีกระดูกสันหลังที่ส ารวจพบในปุาปาล์ม
สาค ู

X X X X X X X X X X X X 30% 

2567 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บขอมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 X X X X X X X X X   60% 

 
2. เขารวมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอ
ผลวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในปุาปาล์มสาคู 

X X X X X X X X X X X X 40% 

2568 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บขอมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 X X X X X X X X X X  60% 

 

2. จัดอบรมหรือกิจกรรมคายเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาคูในพื้นที่
เปูาหมายที่ 1 

X X X X X X X X X X X X 40% 

2569 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บขอมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

  X X X X X X     30% 

2569 

2. จัดอบรมหรือกิจกรรมคายเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาคู ในพ้ืนท่ี
เปูาหมายที่ 2 

 X X X X X X X X X X X 30% 

 
3.จัดท าผลงานวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ เรื่องเกี่ยวกับ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน

X X X X X X X X X X X X 40% 
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 333,000 บาท 
ปีที่ 2 2566 333,000 บาท 
ปีที่ 3 2567 333,000 บาท 
ปีที่ 4 2568 333,000 บาท 
ปีที่ 5 2569 333,000 บาท 
รวม  1,665,000 บาท 

  

งบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย 
(15,000/เดือนx10เดือน) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด าเนินการ : 
คาตอบแทน 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x7คน
x12วัน) 
2. คาเดินทางส าหรับเก็บ
ขอมูลวิจัยขงนักวิจัย (คา
น้ ามัน คาเชารถ คาเบี้ยเลี้ยง
คนขับ โดยวิธีเหมาเชารถตู 
1 คัน 2,500บ.x12วัน) 
3. คาที่พัก 
(850บ.x4หองx12วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยาง
และเตรียมตัวอยาง (1คน) 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

ปุาปาล์มสาค ู
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร (1คนx1เดือน) 
6. คาเชาหองและอุปกรณ์
จัดประชุมและฝึกอบรม 
(2ครั้งxครั้งละ 15,000) 
7 คาสืบคนขอมูล รายงาน 
ถายเอกสาร 
8. การเขารวมประชุมทาง
วิชาการภายในประเทศ (คา
เดินทาง คาสมัคร คาที่พัก) 
9. คาจางเหมาส าหรับการ
จัดนิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์ 
9. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

10,000 
 
- 
 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,400 

10,000 
 
- 
 
 

2,000 
 
- 
 

 
     - 
 
 
1,400 

- 
 
- 
 
 

2,000 
 

20,000 
 
 
- 
 
 

1,400 

10,000 
 

15,000 
 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,400 

- 
 

15,000 
 
 

2,000 
 
- 
 
 

34,000 
 
 

1,400 
งบด าเนินการ :  
คาใชสอย 

1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม 
เชน อุปกรณ์จับสัตว์  ขวด
ดองสัตว์ 
2 คาสารเคมี เชน
แอลกอฮอล์ 
3. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ  เครื่องมือผาตัด, ปาก
คีบ 
5. คาสาธารณูปโภค (10% 
ของงบด าเนินงาน) 

25,000 
 

 
8,000 

 
6,000 

 
 

33,000 

19,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

33,000 

9,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

33,000 

4,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

33,000 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 

33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์  0 0 0 0 0 
รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
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          15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (ปีท่ี 1: 2565) 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร คาจางผูชวยวิจัย (15,000/เดือนx10เดือน) 150,000 
งบด าเนินการ : 
คาตอบแทน 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x7คนx12วัน) 
2. คาเดินทางส าหรับเก็บขอมูลวิจัยขงนักวิจัย (คาน้ ามัน คา
เชารถ คาเบี้ยเลี้ยงคนขับ โดยวิธีเหมาเชารถตู 1 คัน 2,500บ.
x12วัน) 
3. คาที่พัก (850บ.x4หองx12วัน) 
4. คาจางเหมาเก็บตัวอยางและเตรียมตัวอยาง  
(1คนx1เดือน) 
5. คาจางเหมาผลิตสื่อเผยแพร (1คนx1เดือน) 
6 คาสืบคนขอมูล รายงาน ถายเอกสาร 
7. คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

16,800 
 

30,000 
 

40,800 
10,000 

 
10,000 
2,000 
1,400 

งบด าเนินการ :  
คาใชสอย 

1. คาอุปกรณ์ภาคสนาม เชน อุปกรณ์จับสัตว์  ขวดดองสัตว์ 
2 คาสารเคมี เชนแอลกอฮอล์ 
3. คาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ  เครื่องมือผาตัด, ปากคีบ 
5. คาสาธารณูปโภค (10% ของงบด าเนินงาน) 

25,000 
8,000 
6,000 
33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ไมมี) 0 
รวม  333,000 

 

 15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช
งานและความ

จ าเป็น 

การใชประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกลเคียง
ที่ใช ณ ปัจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพการ
ใชงาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

  
 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่ รายละเอียดของ จ านวนนับ หน่วย ผลลัพธ์ที่คาด ผลกระทบที่คาดว่าจะ
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คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผลผลิต ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 รวม 

นับ ว่าจะได้รับ ได้รับ 

สื่อเผยแพร 
#1 

สื่อสาธารณะ
ออนไลน์เพื่อ
ความรูพื้นฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสตัว์
มีกระดูกสันหลัง
และสตัว์ไมมี
กระดูกสันหลังท่ี
ส ารวจพบในปุา
ปาล์มสาค ู

1 1    2 เรื่อง เนื้อหาออนไลน์
ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนท่ัวไปรับทราบ
เกี่ยวกับสัตว์ท้ังมี
กระดูกสันหลังและไมมี
กระดูกสันหลังท่ีส ารวจ
พบในปุาสาค ู

สื่อเผยแพร 
#2 

สื่อสาธารณะ ท้ัง
แบบออนไลน์และ
โปสเตอร์เกี่ยวกับ
สัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตวไ์มมี
กระดูกสันหลังท่ี
ส ารวจพบในปุา
ปาล์มสาค ู

 1  1  2 เรื่อง สื่อออนไลน์ ทั้ง
เว็บไซต์ 
Facebook และ
โปสเตอร์ในพ้ืนท่ี
ศึกษาบางพื้นที ่

คนท่ัวไปและชุมชนใน
ทองถิ่นรูจักสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์
ไมมีกระดูกสันหลังที่
ส ารวจพบในปุาปาล์ม
สาค ู

  
ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รับ ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 รวม 

สื่อเผยแพร 
#3 

จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพทองถิ่น
ของปุาปาล์มสาคู
ในพิพิธภัณฑ ์

    1 1 เรื่อง นิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์
เรื่องความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคคคลทั่วไป
และผูเขาชม
นิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ปุาปาล์มสาค ู
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จัดอบรม 
#1 

จัดอบรมหรือ
กิจกรรมคาย
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

   1 1 2 ครั้ง การเขารวม
อบรมหรือรวม
กิจกรรมคายของ
ชุมชุนเปูาหมาย 
2 พื้นที่ ซึ่งเป็น
พื้นที่ศึกษาของ
โครงการ 

ผูรวมการอบรมหรือ
รวมกิจกรรมคายมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

ประชุม
วิชาการ #1 
 

น าเสนอผลวิจัยใน
งานประชุม
วิชาการ เกี่ยวกับ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

  1   1 เรื่อง เขารวมประชุม
วิชาการและ
เผยแพรความรู
ใหแกนักวิชาการ
และผูทีส่นใจ 

ผูเขารวมประชุม
วิชาการหรือผูทีส่นใจมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

ผลงานวิจัย
ตีพิมพ ์#1 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

    1 1 เรื่อง สงบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติในปี 
2569 

องค์ความรูเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ปุาปาล์มสาค ู

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/จังหวัด  ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ 
ในประเทศ จังหวัดภาคใต ชุมชนทองถิ่น ชาวบาน อบต. สามารถเขาถึงและน าผลการศึกษา/

ขอเสนอแนะไปประยุกต์ใชในพ้ืนที่ของตน 
ในประเทศ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทุกคนสามารถเขาถึงผลการศึกษาและฐานขอมูลออนไลน์ 

  ตางประเทศ   
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ อยางนอย 1 ครั้ง  
3. จัดนิทรรศการเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่นของปุาปาล์มสาคูในพิพิธภัณฑ์ 
4. การเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เชน Facebook  
5. เผยแพรรายงาน เอกสารขอมูล คูมือใหกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
6. จัดอบรมหรือกิจกรรมคายใหแกชุมชนทองถิ่นหรือผูที่สนใจในพ้ืนที่เปูาหมาย 2 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 ครั้ง 
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19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

1. ม.ทักษิน 
2. ม.ราชภัฏสงขลา 

1. รวมแปลขอมลูการกระจายและ
สรางโมเดลรูปแบบการกระจาย 
2. รวมแบงปันขอมูลการปรากฎและผู
ติดตอ/เสนอแนวทางการศึกษาตอ
ยอดใชประโยชน ์

ไมระบ ุ In kind 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไมระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวม

ด าเนินการ 
การรวมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
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1. 2565-2569 อบต.ควนขนุน รวมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบาน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

2 2565-2569 อบต.ควนโดน รวมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบาน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

3. 2565-2569 อบต.โละจูด รวมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานรวมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบาน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

 
23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอวัศยา  พิมสาย 

                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  MISS AWATSAYA  PIMSAI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1930300015020 

3.หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

     ที่อยู พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขาย อพ.สธ. 
ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  

โทรศัพท ์ 0-7428-8067                          โทรสาร   0-7428-8067 

 e-mail         u.pimsai@gmail.com , uraiporn.pi@psu.ac.th 

                 4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา  ปีการศึกษา 

                          วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2550 

                          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2556 

                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธาน ของสัตว์ฟันแทะ 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 
ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  

6.1  ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 

6.2  หัวหนาโครงการวิจัย : - 

6.3  งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
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1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)   ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข 

ปี: 2554    สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของหนูในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)    

ปี: 2555   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยว

ของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 

ปี: 2561-2562   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 

Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and Renner, 

S. C. 2017. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-Himalayan 

forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172. 

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J.  2014. Murine rodents 

(Rodentia:Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore : taxonomy, 

distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys . Bonn 

zoological Bulletin 63 (1): 15–114. 

Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid 

Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research 

Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906 

           6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวง

แลวประมาณรอยละเทาใด 

1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 
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  ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุลวงไปแลว 70% 

2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 

ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน

ธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 

ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

 

 

ผู้ร่วมวิจัย 
26. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. พิพัฒน์ สรอยสุข 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 
27. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
28. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

mail)   พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขาย อพ.สธ. ภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  
โทร. 074-288065 มือถือ 089-8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

29. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 

30. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานคางคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ปุา 

31. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
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หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
4) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของคางคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหนาโครงการ)  
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผูรวมวิจัย) 
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหนาโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใตของไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของคางคาวแวมไพร์แปลง (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง กายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
79. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic revision 

of the Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description of a new 
species. Acta Chiropterologica, 19: 19–39. 

80. So Naing, Naw Lah Pwai Paw, B. Lazinger, P. Soisook, M. J. Pearch, and P. J. J. Bates. 2016. The 
status of the Brahminy Starling Sturnia pagodarum (Gmelin, 1789) (Aves: Passeriformes: 
Sturnidae) in Southeast Asia. Journal of Threatened Taxa, 8: 9574–9578. 

81. Soisook, P., S. Karapan, M. Srikrachang, A. Dejtaradol, K. Nualcharoen, S. Bumrungsri, Sai Sein Lin 
Oo, Moe Moe Aung, P. J. J. Bates, M. Harytyunyan, M. M. Bus and W. Bogdanowicz. 2016. Hill 



224 

forest dweller: a new cryptic species of Rhinolophus in the ‘pusillus group’ (Chiroptera: 
Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica, 18: 117–139. 

82. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Thomas, P. J. J. Bates, D. A. Willette, F. A. A. Khan, M. Wonglapsuwan, 
P. Soisook, I. Maryanto, J. C. -C. Huang and N. M. Furey. 2016. Geographical Variation of 
Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, 
including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica, 18: 141–161. 

83. Douangboubpha, B., S.  Bumrungsri, C. Satasook, W. Wanna, P. Soisook and P. J.J. Bates. 2016. 
Morphology, genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula (Chiroptera: 
Vespertilionidae: Kerivoulinae) in Thailand. Mammalia, 80: 21–47. 

84. Soisook, P., M. Struebig, S. Noerfahmy, H. Bernard, I. Maryanto, S.-F. Chen, S. J. Rossitor, H.-C. 
Kuo, K. Deshpande, P. J. J. Bates, D. Sykes, and R. P. Miguez. 2015. Description of a new species 
of the Rhinolophus trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta 
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หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
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 6.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย: - 
6.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
 
1) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในถ้ าหินปูนของคาบสมุทรไทย 
ปี: 2557–2558                          ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
2) แมลงหางดีดในถ้ าในภาคใตของประเทศไทย 
ปี: 2558–2560                         สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุนใหม   
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
3) ผลกระทบจากการทองเที่ยวและการสรางวัดตอความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของ
แมลงหางดีดในถ้ า (Hexapoda: Collembola) บริเวณภาคใตของประเทศไทย 
ปี:2557– 2559                            งบประมาณแผนดิน (ปกติ) ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ์ 
4) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในปุาฝนเขตรอนของคาบสมุทรไทย 
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ปี: 2558–2559                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2559 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ ์
5) แมลงหางดีดถ้ าในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ปี: 17 ก.ค. 2560– 16 ก.ค. 2562 สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุนใหม
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยูระหวางเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ 

                      6) การใชสหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสรางทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าทองเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง 
ปี: 2561–2562 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561สถานภาพ: 
เสร็จสิ้น สงรายงานฉบับสมบูรณ์ใหทางโครงการพิจารณาแลว 
7) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย 
ปี:2562– 2565     สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 45 % 
8) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย 
ปี:2563–2565                   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2563 
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 15 % 
 
 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของและท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน อาจ

มากกวา 1 เรื่อง (ยอนหลัง 5 ปี) 
 
Jantarit S., Sangsiri, T. 2020. Two new species of Alloscopus from caves in Thailand, with a key to 

world species of the genus (Hexapoda: Collembola). The Raffles Bulletin of Zoology, 35 : 
48–60. 

Yin Z.W., Jantarit S. 2019. Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae 
from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). 
Zootaxa, 4691(1): 083–087.  

Pfingstl T., Lienhard A., Shimano S., Yasin Z., Shau-Hwai A., Jantarit S., Petcharad B., 
2019. Systematics, genetics, and biogeography of intertidal mites (Acari, Oribatida) from 
the Andaman Sea and Strait of Malacca. Journal of Zoological Systematics and 
Evolutionary Research, 57(1): 91–112.  
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Jantarit S., Satasook C., Deharveng L., 2019. Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly 
troglomorphic Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae). ZooKeys, 
2019(824): 21–44.  

Deharveng L., Jantarit S., Bedos A., 2018. Revisiting Lepidonella Yosii (Collembola: Paronellidae): 
character overview, checklist of world species and reassessment of Pseudoparonella 
doveri Carpenter. Annales de la Societe Entomologique de France, 54(5): 381–400.  

Srilopan S., Bumrungsri S., Jantarit S. 2018. The Wrinkle-Lipped Free-Tailed Bat (Chaerephon 
plicatus Buchannan, 1800) Feeds Mainly on Brown Planthoppers in Rice Fields of Central 
Thailand. Acta Chiropterologica, 20(1): 207–219.  

Zhang F., Jantarit S., Nilsai A., Stevens M., Ding Y., Satasook C., 2018. Species delimitation in the 
morphologically conserved Coecobrya (Collembola: Entomobryidae): A case study 
integrating morphology and molecular traits to advance current taxonomy. Zoologica 
Scripta, 47(3): 342–356.  

Nilsai, A.,  Jantarit, S, Chutamas, S and Zhang, F. 2017. Three new species of Coecobrya 
(Collembola: Entomobryidae) from caves in the Thai Peninsula. Zootaxa 4286(2): 187–
202. 

Jantarit, S., Bedos, A. and Deharveng, L. 2016. An annotated checklist of the Collambolan fauna of 
Thailand. Zootaxa, 4169 (2): 301–360.  

 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย

ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
  
1) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย  (หัวหนาโครงการ)  
ปี: 2562– 2565                                           สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 45 % 
2) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2563–2565                  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 15 % 
3) การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน (ผูรวมวิจัย) 
ปี:2563–2563                           ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 40 % 
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                 4) สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2559–2562              โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2560
ด าเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในสวนรับผิดชอบ 

                  5) นิเวศบริการของคางคาวปากยนตอนาขาวในประเทศไทย (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2558–2559                 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ   
ด าเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในสวนรับผิดชอบ 

 
ผู้ร่วมวิจัย 
 
1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ 
   (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Abdulloh Samoh 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1941000009742 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิจัย  
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 

 ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขาย อพ.สธ. 
ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  

 โทรศัพท์ 0-7428-8067 
 โทรสาร  0-7428-8067 
 E-mail  flywizme@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 ชื่อปริญญา          สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555 
 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 
      6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 อนุกรมวิธานแมลง นิเวศวิทยา และชีวภูมิศาสตร์ของแมลง  
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย  : ชื่อโครงการวิจัยพรรณและบัญชีรายชื่อแมลงวันขายาวทางทะเล ( Diptera: 
 Dolichopodidae) ในบริเวณอาวไทย ปี: 2562 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
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 ชื่อเรื่อง NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to 
 identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 
 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF 
 ZOOLOGY, 67: 640–659 (หัวหนาโครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 ชื่อเรื่อง New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) from 
 the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand  
 (หัวหนา โครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined 
 to external morphology help to identify new species in the mangrove genus 
 Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in 
 Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: 
 Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record 
 from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20 
Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus  
 Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky 
 shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN 
 OF ZOOLOGY, 66: 258–267 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid 
 flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular 
 Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40. 
Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from 
 southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. 
 Zootaxa, 3946 (1): 125-132. 
งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลว
ประมาณรอยละเทาใด 
 ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
 ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
 ปี 2560-2563   ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
 ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
 อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืน 
 ปี: 2563  ทุน: สวทช.    ลุล่วงไปแล้ว 30% 
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 ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของคางคาวกับปรสิตภายนอกใน
 ประเทศไทย 
 ปี: 2562-2563  ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
ผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Natrada Mitpuangchon 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3930100638160 
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม

ราชกุมารีและศูนย์แมขาย อพ.สธ. ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.
สงขลา 90110  

 โทรศัพท์ 074-28-8068  โทรศัพท์มือถือ 099-369-3522 โทรสาร: 074-28-8067  
 E-mail: plapplueng@gmail.com; natrada.p@psu.ac.th  
4. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2546 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2554 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน
ผีเสื้อกลางวันและนิเวศวิทยาแมลง 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใ น ก า ร ท า ก า ร ว ิจ ัย ว า เ ป ็น ผู อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย) 

6.1  ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหนาโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  

   1) ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่ที่ผานการท าเหมืองของ 
   เหมืองหินปูนทุงสง และการส ารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน (หัวหนาโครงการยอย) 
   ปี: 2558-2561                   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

 
6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 
เรื่อง)  
1) ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใตของไทย (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2555-2559                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
2) การศึกษาทรานสคริปโตมของขนพิษและตอมพิษของหนอนผีเสื้อ Parasa lepida (Cramer) 
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จากพ้ืนที่ปุาชุมชนและพ้ืนที่ใชประโยชน์ทางการเกษตรในภาคใตของประเทศไทย (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2559-2560                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 
3) การใชสหวิทยาการเพ่ือตรวจสอบและประเมินโครงสรางทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าทองเที่ยวของจังหวัดสตูล 
พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2561-2562                ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
4) สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผูรวมวิจัย) 
ปี: 2559-2562                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 

               6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการ    
                       วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

 1)การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน   
อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืน (ผูรวมวิจัย) 

         ปี: 2563                                    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ ปี 2 
        ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปไดแลว 40 % 

ผู้ร่วมวิจัย 
1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 

                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. RUEANGRIT PROMDAM 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3809800065064 
3.หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

     ที่อยู พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมขาย อพ.สธ. 
ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  

โทรศัพท์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 
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                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุมปู 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ ขอเสนอการวิจัย  
6.16 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.17 หัวหนาโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุมปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของ

ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

6.18 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผูรวมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหนาโครงการ) 
ผูรวมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 
 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผูรวมวิจัย) 

ผูรวมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแลว 

ผลงานตีพิมพ์ 
56.Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First record 

of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with 
taxonomic list of Thai teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 41–
62. 

57.Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, 
Southern Thailand. Plankton & Benthos Research. 13(4): 154–162. 
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58.Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged 
Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 65: 404–415. 

59.Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus 
and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si 
Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

60.Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 
(Decapoda: Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

61.Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: 
Brachyura: Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

62.Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, 
Paracleistostoma eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket 
Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 1–6. 

63.Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 
(Decapoda: Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological 
Center Research Bulletin. 70: 7–14 

64.Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab 
(Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

65. Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of seagrass 
coverage on swimming crabs (Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai Nalional 
Park, Nakorn Si Thammarat Province, southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT Uninet 
conference. 

66. มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แกวไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร 
กระจายของปูที่จับไดจากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แกนเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัย
ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 

ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดทาย  ลุลวงไปแลว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพรกระจายของปู ภายใตโครงการ  การใชฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอาวปัตตานี สูการใชประโยชน์โดยการมีสวนรวมของชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 80% 
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3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าขอเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุลวงไปแลว 30% 
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แบบเสนอโครงการแผนบูรณาการ 
ประกอบการของบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

ประจ าปี 2565 - 2569 
 
ชื่อแผนบูรณาการ  

(ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใชประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานและเสริมสรางจิตส านึกการ 
              อนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบานแกเยาวชนในทองถิ่น   
(ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and Enhance the 
              Awareness of Indigenous durian Conservation among Local Youths  
 

โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ (โครงการวิจัย 2 ปี) 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานยอย             หัวหนาโครงการ        งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โคดของพืชในสกุล Durio 

spp. ในประเทศไทย 
ผศ.ดร. กรกช นาคคนอง 400,000 

2. การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือใช
เป็นตนตอทนแลง 

ผศ.ดร. พลสิทธิ์ สถาผล
เดชา 

400,000 

3. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางจิตส านึกของ
เยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบานในอ าเภอนา
หมอม จังหวัดสงขลา 

ดร.นฤมล พฤกษา 200,000 

หมายเหตุ : ใหแนบขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนดวย 
 
ส่วน ก : ลักษณะแผนบูรณาการ 
 X แผนบูรณาการใหม่ 

  แผนบูรณาการต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 1(รายงานผลการด าเนินงานในข้อที่ 11)      
 ระยะเวลา ..2.. ปี………เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  

1. หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 

2. หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ  
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 

รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี สาขานวัตกรรม 074-28-6139 ncharass@yahoo.com 
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การเกษตรและการ
จัดการ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ

ที ่
บริษัท/ชุมชน แนวทางรวมด าเนินการ การรวมลงทุนใน

รูปแบบตัวเงิน (in-
cash) 

การรวมลงทุนในรูปแบบ
อ่ืน (in-kind) 

1. อบต. นาหมอม  
อ าเภอนาหมอม 
จังหวัดสงขลา 

รวมจัดกิจกรรมการปลูก
สรางจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบานและพืชพ้ืน
ถิ่นของชุมชน 

- รวมสนับสนุนการท า
กิจกรรม อ านวยความ
สะดวกในการจัดงาน 
รวมเป็นวิทยากร จัดหา
โรงเรียนที่เขารวม
กิจกรรม 

2 สวนธรรมพัฒนาจิต สนับสนุนกิจกรรมโดยการ
อนุญาติใหใชสถานที่ในการ
ฝึกอบรมเยาวชน 

- อนุเคราะห์สถานที่ใน
การฝึกอบรม 

 
3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) ทุเรียนพ้ืนบานภาคใต ทุเรียนปุา  ทนแลง DNA barcode เครื่องหมายดีเอ็นเอ การอนุรักษ์
พันธุ์พืช ปลูกจิตส านึกเยาวชน ความหลาหลายทางชีวภาพ 
          ค าส าคัญ (EN) Indigenous durian in southern Thailand, wild durian, drought tolerance, DNA 
marker, DNA barcode, plant conservation, youth consciousness, biodiversity 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เพ่ือการอนุรักษ์ และจ าแนกพันธ์ทุเรียนพ้ืนบาน ทุเรียนปุา หรือทุเรียนชนิดที่พบในภาคใตของประเทศ
ไทยโดยการใชเทคนิค Barcode   

4.2 เพ่ือการศึกษาพันธุกรรมและการคัดเลือกทุเรียนส าหรับท าตนตอการทนทานตอสภาวะแลง  
    4.3  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสรางจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน 
    4.4  เพ่ือปลูกจิตส านึกของเยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบาน 

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
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 ประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคใตพบความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบานจ านวนมาก เพราะอยู

ใกลกับแหลงก าเนิดของทุเรียนคือ เกาะบอร์เนียวในพ้ืนที่ประเทศอิโดนีเซีย และมาเลเซีย ตอมามีการน าไปปลูกยัง

พ้ืนที่ บริเวณแหลมมาลายู และกระจายพันธุ์ไปปลูกยังประเทศตางๆ แถบเอเชียในระยะตอมา ในอดีตทุเรียนพืนบาน

ไมไดมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเหมือนทุเรียนพันธุ์การคาที่มีรสชาติดีและมีการปลูกอยางแพรหลาย พันธุ์การคาที่

นิยมปลูกกันมากมีเพียงไมกี่พันธุ์ เชน หมอนทอง ชะนี กานยาว พวงมณี กระดุมทอง เป็นตน  ทั้งๆที่ประเทศไทยมี

สายพันธุ์ทุเรียนมากกวา 200 สายพันธุ์ที่มีชื่อระบุชัดเจน และอีกจ านวนมากที่มีการปลูกมาตั้งแตสมัยโบราณ  และอีก

และไมไดมีการใชประโยชน์อะไรมากนัก เมื่อยางพารามีราคาสูง ทุเรียนพ้ืนบานเหลานี้ก็ถูกโคนท าลาย เพ่ือเปลี่ยน

พ้ืนที่ไปปลูกยางพารา ตามแนวทางการสงเสริมของรัฐบาลในเวลานั้น แตทุเรียนพ้ืนบานบางตนที่มีรสชาติดีก็ยังคงอยู

จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรเสียดาย เพราะยังพอขายไดราคา หรือไมก็เก็บไวบริโภคในครัวเรือน ความ

หลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบานเกิดจากการที่ทุเรียนเป็นพืชผสมขาม การผสมขามในแตละสายพันธุ์ เกิดขึ้น

ในธรรมชาติโดยมีคางคาว เป็นตัวชวยในการผสมเกสร เมื่อผลสุก หลนตกลงมา อาจมีสัตว์มากินและทิ้งสวนเมล็ดไว 

จนงอกเป็นตนใหม หรือหากเป็นตนที่มีรสชาติดีในสวนของเกษตรกร เกิดการผสมกับตนที่อยูในบริเวณใกลเคียง 

เกษตรกรก็น ามาขยายพันธุ์ตอโดยใชเมล็ด จึงมีสายพันธุ์ใหมๆเกิดขึ้นมากมาย แตละตนคือแตละสายพันธุ์ และในพันธุ์

เหลานี้จะพบลักษณะใหมเกิดขึ้น บางพันธุ์สามารถน ามาสงเสริมเป็นพันธุ์การคาได ดังเชนทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และ

หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือพันธุ์สาลิกาของจังหวัดพังงา เป็นตน นอกเหนือจากการคัดเลือกพันธุ์ทุเรียน

พ้ืนบานที่มีลักษณะ และรสชาติดีแลว ทุเรียนพ้ืนบานยังสามารถใชประโยชน์เป็นตนตอของทุเรียนพันธุ์ดีในการ

ขยายพันธุ์แบบไมใชเพศ โดยวิธีที่นิยมกันในปัจจุบันคือการเสียบยอด และเสียบขาง คุณสมบัติที่ส าคัญของตนตอคือ

ตองมีระบบรากแข็งแรง หาอาหารเกง ทนทานตอโรคราก และสามารถขึ้นไดในดินที่อาจมีแรธาตุนอย ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบระหวางตนตอที่ไดจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบาน และตนตอที่เพาะจากเมล็ดทุเรียนพันธุ์ดี จะ

พบวาตนตอจากเมล็ดทุเรียนพ้ืนบานมีความแข็งแรง และเจริญเติบโตไดดีกวาตนตอจากพันธุ์ ดี โดยเฉพาะพันธุ์

หมอนทองที่ออนแอตอโรครากเนาโคนเนา และเมล็ดสวนใหญไมสมบูรณ์ ไมเหมาะในการท าตนตอ นอกจากนี้แลว

เมล็ดทุเรียนพันธุ์พ้ืนบานและสายพันธุ์ปุา ยังสามารถน ามาใชประโยชน์เป็นตนตอทนทานลักษณะอ่ืนๆไดอีก หากมี

การศึกษาอยางจริงจังจะน ามาซึ่งคุณคาของทรัพยากรพ้ืนถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรามราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พ้ืนบานไมใหสูญหาย รวมทั้งการน าทรัพยากรพืชที่มีอยูสูการน ามาใชประโยชน์ดานตางๆ  

เนื่องจากทีมวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดท าการเก็บรวบรวมขอมูล และพิกัดทุเรียนพ้ืนบานและทุเรียน
ปุามาในระยะเวลาหนึ่งแลว พบวาทุเรียนพ้ืนบานมีความหลากหลายทั้งลักษณะสัณฐาน และพันธุกรรม มีศักยภาพที่
จะสามารถยกระดับใหเป็นที่รูจักและพัฒนาตอยอดในอนาคตอันใกล ในขณะเดียวกันมีหลายพันธุ์ที่อาจจะไมไดมี
รสชาติดีที่จะพัฒนาเป็นพันธุ์การคาได แตมีศักยภาพที่จะสามารถใชประโยชน์ในการเป็นตนตอที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 
และมีความแข็งแรง ซึ่งเป็นลักษณะที่ตองการอยางยิ่งในการใชเป็นตนตอเพ่ือเสียบยอดดวยทุเรียนพันธุ์การคา  ดังนั้น
ตนตอจึงมีความส าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสวนยอดที่ใหผลผลิต เพราะจะเป็นการสรางความยั่งยืนใหกับการปลูกสราง
สวนทุเรียน โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงดานสภาพภูมิอากาศอยางมาก ดังนั้นการศึกษาศักยภาพ
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ของทุเรียนพื้นบานและทุเรียนปุาเพ่ือใชเป็นตนตอที่เหมาะสมจึงตองมีการศึกษาอยางเรงดวน กอนที่สายพันธุ์เหลานั้น
จะสูญหายไป และตองการปลูกจิตส านึกใหกับเยาวชนในชุมชนในการหวงแหนทรัพยากรพ้ืนถิ่น เพ่ือรักษาพันธุกรรม
พืชของตนเองใหยืนยาวสืบไป 
  
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมและสรางดีเอ็นเอบาร์โคดท่ีจ าเพาะตอพืชในสกุล Durio ที่พบใน
ประเทศไทย เพ่ือเป็นพื้นฐานในการจ าแนกและปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทนทานตอความแหงแลงของตนกลาทุเรียนพ้ืนบานและทุเรียนปุา และ
คัดเลือกพันธุ์ส าหรับใชเป็นตนตอทนทานสภาพแหงแลง 

    4. เพ่ือรวบรวมองค์ความรูเกี่ยวกับทุเรียนพ้ืนบานและคุณคาของทุเรียนพ้ืนบานส าหรับการเรียนรูของ
เยาวชน 

    5. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสรางจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน 
    6. เพ่ือปลุกจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบานใหกับเยาวชนในชุมชน ในการหวงแหน

ทรัพยากรพ้ืนถิ่น  
 
7. ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาแผนบูรณาการ 2 ปี - .เดือน          
  วันที่เริ่มตน 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุด. 30 กันยายน 2565  

7. ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

จากการศึกษาเบื้องตนลักษณะสัณฐาน และการเก็บตัวอยางทุเรียนพ้ืนบานภาคใต และทุเรียนปุาบางชนิดที่
นักวิจัยไดศึกษามากอนหนานี้ ยังไมสามารถจ าแนกพันธุ์และชนิดไดชัดเจน จึงจ าเป็นตองอาศัยเทคนิคดานชีวโมเลกุล
คือ DNA barcode ศึกษาชนิดและพันธุ์ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเพ่ือเป็นขอมูลพ้ืนฐานทางวิชาการ ในการ
พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีมีประสิทธิภาพในการจ าแนกพันธุ์ ในขณะเดียวกันทุเรียนพ้ืนบานและทุเรียนปุาบางชนิด
มีศักยภาพในการน ามาใชประโยชน์ส าหรับเป็นตนตอที่แข็งแรง และทนทานตอสภาพดินและสภาพอากาศที่ไม
เหมาะสม เชน การทนทานตอสภาพแหงแลง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการคัดเลือกพันธุ์ที่ เหมาะสมในการน ามาใช
ประโยชน์ดังกลาว ขณะเดียวกันยังสามารถศึกษาเชิงลึกถึงเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธุ์กับยีนทนทานสภาพ
แลงในทุเรียนควบคูกันไป เพ่ือพัฒนาตอยอดใชเป็นเครื่องหมายชีวโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ (marker assisted 
selection) ที่สามารถใชคัดเลือกสายพันธุ์ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้แลวในการอนุรักษ์สายพันธุ์พืช นอกจากการ
เก็บรวบรวมพันธุ์และลงปลูกในพ้ืนที่แปลงทดลอง (Ex situ) ไมเพียงพอ และอาจไมมีความยั่งยืนเทากับใหคนใน
ชุมชนนั้นๆ รวมอนุรักษ์ไวในทองถิ่นของตนเอง  จ าเป็นตองการการสนับสนุนรณรงค์ และปลูกจิตส านึกใหกับชุมชน 
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โดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหมรวมกันปกปักรักษาพืชพ้ืนถิ่นของตนเองไวใหลูกหลานรุนตอไป รวมกับการเรียนรูวิธีการ
เก็บขอมูลทุเรียนพื้นบานเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ ความเชื่อมโยงดังแสดงในภาพที่ 1 

 
8. การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 

 หัวหนาแผนประชุมรวมกับหัวหนาโครงการยอย และผูรวมโครงการ เพ่ือก าหนดบทบาทและวิธีการในการ
บริหารจัดการการด าเนินงานวิจัย และการใชจายงบประมาณหลังการเซ็นต์สัญญาอนุมัติทุน  ประชุมติดตามงานเดือน
ละครั้งกับหัวหนาโครงการ ประชุมรายงานความกาวหนากับหัวหนาโครงการยอยและทีมงานทั้งหมด โดยการน าเสนอ   
power point เพ่ือรับทราบความกาวหนา และปัญหาการด าเนินงาน รายงานความกาวหนาเป็นลายลักษณ์อักษรของ
แตละโครงการยอย 2 อาทิตย์กอนครบทุก 6 เดือน เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฎิบัติงานในระยะเวลา 6 เดือน 
น าเสนอตอมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                            กรอบแนวคิดของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โคดของพืชในสกุล 

Durio spp. ในประเทศไทย          
     ขอมูลพื้นฐาน 
  - ลักษณะสณัฐาน 
  - GPS  

การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบาน

ทนแลง 
 - คัดเลือกพันธุ์ทนแลงดวยตัวช้ีวดัตางๆ 

- พัฒนาเครื่องหมายดเีอ็นเอท่ีจ าเพาะกับ

ลักษณะการทนแลงในทุเรยีน 

ทุเรียนพ้ืนบาน ทุเรียนปุา ภาคใต 

(รวมทั้งทุเรียนลูกผสมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) 

ในพื้นที่ตางๆ 
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                 ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดของโครงการภายใต้แผนบูรณาการเกี่ยวกับทุเรียนพื้นบ้าน 
 

 

 

 

 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รว
ม    

1. ดีเอ็นเอ

บาร์โคดพืชใน

สรางดีเอ็นเอบาร์โคดที่
จ าเพาะตอพืชในสกุล 

 อยาง
นอย 

  เครื่องหมาย ใชเครื่องหมายดี
เอ็นเอในการ

สามารถวางแผนการ
อนุรักษ์ไดอยางมี

พัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับ เสริมสร า ง
จิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียน
พ้ืนบาน และปลุกจิตส านึกของเยาวชนใน
การอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน และพืชอ่ืนๆ 

   แปลงรวบรวมพันธุ ์คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

                 (ตัวแทนจ านวนหนึ่ง) 
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รว
ม    

สกุล Durio Durio ที่พบในประเทศ
ไทย 
 

1 ปกปูองสายพันธุ์
ทุเรียน 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และการแสดงสิทธกิาร
คุมครองพันธุ์พืช 

2. สายพันธุ์

ทุเรียนพื้นบาน

ทนแลง 

ไดตนแมพันธุ์ที่มีแนวโนม
ที่จะสามารถผลิตตนกลา
ทนแลงมากกวา 70% 

 
 

อยาง
นอย
2 

   สายพันธุ ์ ตนกลาทุเรียนทน
แลงที่ไดจะถูก
น ามาศึกษา
พันธุกรรมเพื่อระบุ
เครื่องหมายดีเอ็น
เอที่บงชี้ลักษณะที่
ทนตอสภาวะแลง
ได 

ลดความเสียหายจากการ
สูญเสียผลผลิตและ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นจาก
การแกปญัหาภัยแลงได 
และเจาของตนทุเรียนแม
พันธุ์จะสามารถเพิ่ม
มูลคาใหกับทุเรียน
พื้นบานซ่ึงปกติราคาไม
สูงมาก 

3. ชุด

เครื่องหมายดี

เอ็นเอ 

ชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอที่
สัมพันธ์กับลกัษณะทน
แลง 

 1   ชุด เครื่องหมายดีเอ็น
เอที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะทนแลงมี
ศักยภาพที่จะ
น าไปทดสอบ
ขยายผลเพื่อ
พัฒนาเป็น
เครื่องหมายดีเอ็น
เอส าหรับบงชี้
ลักษณะทนแลงใน
การคัดเลือกพันธุ์
ทุเรียนทนแลง
อยางแมนย า 

ลดคาใชจายและ
ระยะเวลาในการคัดเลือก
พันธุ์ทุเรียนทนแลง แต
ยังคงประสิทธิภาพและมี
ความแมนย า 

4.  ชุดความรู

เร่ืองทุเรียน

พื้นบานอ าเภอ

นาหมอม 

ความรูเกี่ยวกับลักษณะ
ทางชีวกายภาพของ
ทุเรียนพื้นบาน และ
คุณคาของทุเรียนพื้นบาน
ที่มีตอชุมชนในอ าเภอนา
หมอม ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม
ประเพณ ี

1    ชุด - ชุดความรูส าหรับ
บรรจุในหลักสูตร
ทองถิ่น 
ของโรงเรียนใน 
- ชุดความรู
สาธารณะเกีย่วกบั
ทุเรียนพื้นบาน
อ าเภอนาหมอม 

เกิดการเรียนรู/รูจัก
ทุเรียนพื้นบานอ าเภอนา
หมอมในวงกวาง 

. ชุดกิจกรรม

ส าหรับการ

เสริมสราง

จิตส านึกของ

เยาวชนในการ

อนุรักษ์ทุเรียน

พื้นบาน 

. ชุดกิจกรรมส าหรับการ
เสริมสรางจิตส านึกของ
เยาวชนในการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบาน 

1    ชุด ชุดกิจกรรมส าหรับ
การเสริมสราง
จิตส านึกของ
เยาวชนฯ ที่
สามารถน าไปใชกับ
เยาวชนกลุมอื่นๆ 
ได 

เกิดแนวทาง/แบบอยาง
ในการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
ชุมชนทองถิ่น 
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รว
ม    

เยาวชนมี

จิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทุเรียน

พื้นบาน รวมทั้ง 

-แนวทางในการ

น าชุดความรู

และชุดกิจกรรม

ไปขยายผลหรอื

ตอยอด 

. เยาวชนมจีิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบาน  และ 
 
 
-ขอเสนอแนะในการน า
ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
ไปขยายผลหรอืตอยอด 
ทั้งในพื้นที่อื่นๆ ของ
อ าเภอนาหมอม และใน
อ าเภอ/จังหวัดอื่นๆ 

 2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 ผลการ
ประเมินระดับ

คะแนน 
 
 

ชุด 

เยาวชนมีความ
ตื่นตัวในการ   
อนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบาน 
 

ชุดขอเสนอ 
แนะ 
 

เยาวชนและชุมชนมี
กิจกรรม/การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบาน 
 
-พื้นที่อื่นที่เป็นแหลง
พันธุกรรมทุเรียนพื้นบาน 
มีชุดกิจกรรมที่สามารถ
น าไปปรับใชเพื่อ
เสริมสรางจิตส านึกของ
เยาวชนได 

 
10. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าผลงานวิจัยที่ไดมาใชประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนชนิดตางๆ ที่ใกลจะสูญหาย
เชน ทุเรียนปุา ทุเรียนนก และทุเรียนชาเรียนที่พบในประเทศไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใชเป็นแหลงพันธุกรรม
เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนใหมีลักษณะ การทนทานตอโรค แมลง หรือทนทานตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน รวมถึงการน าไปตอยอดงานวิจัย นอกจากนี้การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางสูง เพ่ือใชเป็นตนตอทนแลงจะสามารถชวยลดผลกระทบจากความเสียหายที่
เกิดข้ึนในการปลูกสรางสวนทุเรียน และปริมาณผลผลิตที่ลดลงเมื่อทุเรียนเผชิญกับสภาวะแลง และเพ่ือความยั่งยืน 
และปกปูองพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบานและทุเรียนปุา จะตองมีการปลูกจิตส านึกใหกับชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนคน
รุนใหมรวมกันปกปักรักษาพืชพ้ืนถิ่นของตนเองไวใหลูกหลานรุนตอไป 
 
11. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ชุมชน และหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งนักวิชาการหรือ
ผูที่สนใจสามารถน าองค์ความรูที่ไดจากงานวิจัยไปตอยอดได ในสวนของการประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์
พ้ืนเมืองเพ่ือใชเป็นตนตอทนแลงสามารถปรับใชในการท าการเกษตรเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะแลงได 
 
12. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
 
13. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
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14. ค าอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์ ให้ใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์
การวิจัยและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการ และกรณีเป็นการด าเนินการร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน  จะต้อง
มีค าอนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ค าอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา 
 สาขา นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ไมขัดของที่จะให คณะผูด าเนินงาน
ใชเวลา สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือตาง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เทาที่จ าเป็น และขอสนับสนุน
โครงการนี้  

      
 

ความเห็นของคณบดี 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติยินดีใหการสนับสนุนโครงการนี้ และไมขัดของที่จะใหคณะผูด าเนินงานใชเวลา 
สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือตาง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เทาท่ีจ าเป็น 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 1 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โคดของพืชในสกุล Durio spp. ในประเทศไทย 
  (ภาษาอังกฤษ) Development of a DNA barcoding for Durio spp. in Thailand 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใชประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานและเสริมสราง
จิตส านึกการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบานแกเยาวชนในทองถิ่น   

        (ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and 
Enhance the Awareness of Indigenous durian Conservation among Local Youths  
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..2.. ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 
   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วนการมี
ส่วนร่วม 

นางสาว กรกช นาคคนอง หัวหนาโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 40 
นางสาว จรัสศรี นวลศรี ผูรวมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 30 
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นางสาว ณัฏฐากร  วรอัฐสิน ผูรวมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 
 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD เกษตรศาสตร์ 
 สาขาการวิจัยยอย OECD วิทยาศาสตร์การเกษตร 
 ดานการวิจัย เกษตรศาตร์ 
 2.2 สาขา ISCED Agriculture 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ดีเอ็นเอบาร์โคด, Durio spp.,  
 ค าส าคัญ (EN) DNA barcodes, พืชสกุล Durio, 
4. เป้าหมายการวิจัย 
 การสรางระบบดีเอ็นเอบาร์โคด (DNA barcode) จะชวยใหระบุชนิดทุเรียนไดจากทุกระยะของการ
เจริญเติบโต รวมถึงในสภาพที่เป็นชิ้นสวนขนาดเล็ก ทั้งที่เป็นตัวอยางสดและตัวอยางที่ถูกรักษาสภาพไว ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อยางมากตอนักอนุกรมวิธานและบุคคลทั่วไปที่ไมมีความช านาญทางดานอนุกรมวิธาน การท าดีเอ็นเอ
บาร์โคดยังสามารถใชในการอางอิงเพ่ือคุมครองทรัพย์สินทางปัญญาดานพันธุ์ทุเรียนของไทย ใชอางอิงเพ่ือการ
คัดเลือกสายพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนที่หายากหรือใกลจะสูญพันธุ์ ซึ่งอาจน ามาใชประโยชน์ในดานการปรับปรุง
พันธุ์หรือการใชเป็นตนตอที่ทนทานตอโรคและสภาพแวดลอม  
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 ทุเรียนเป็นผลไมเขตรอนที่เจริญเติบโตไดดีบริเวณใกลแถบเสนศูนย์สูตร จัดเป็นผลไมเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย สามารถสงออกขายภายนอกประเทศและท ารายไดสูง เนื่องจากทุเรียนเป็นที่นิยมของผูบริโภค ใน
ประเทศไทยพบวามีทุเรียนมากกวา 200 พันธุ์ ดังนั้นการจ าแนกโดยเพียงลักษณะสัณฐานภายนอกจึงท าไดยากและ
เกิดความผิดพลาดงาย การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและจ าแนกพันธุ์ทุเรียนดวยดีเอ็นเอบาร์โคด เพ่ือ
เปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์แลวสรางแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) และวิเคราะห์ผล 
จะเป็นประโยชน์ตอการจ าแนกพันธุ์ทุเรียนใหชัดเจนและแมนย ายิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถประยุกต์ใชในการปรับปรุงพันธุ์ การ
คัดแยกพันธุ์เชิงการคา รวมทั้งตรวจสอบเพ่ือระบุพันธุ์ไดโดยไมตองรอใหทุเรียนออกดอกและรอใหผลเจริญเติบโต
เต็มที ่นอกจากนี้การสรางดีเอ็นเอแบบบาร์โคดท่ีจ าเพาะตอสายพันธุ์ทุเรียน สามารถชวยปูองกัน หรือปกปูองคุมครอง
สายพันธุ์ในอนาคตไดอีกดวย เนื่องจากเป็นเครื่องมือเพ่ือยืนยันสายพันธุ์ในระดับดีเอ็นเอ ซึ่งถือวามีความถูกตองมาก
ที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ตอวงการทุเรียนของประเทศไทย และการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนของไทยอีกทางหนึ่งดวย  
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมและสรางดีเอ็นเอบาร์โคดท่ีจ าเพาะตอพืชในสกุล Durio ที่พบใน
ประเทศไทย 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
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 -  เก็บรวบรวม ระบุพิกัด GPS และประเมินลักษณะสัณฐานของทุเรียนชนิดตางๆ ในพ้ืนที่ภาคใต ไดแก 
ทุเรียนนก ทุเรียนปุา ทุเรียนชาเรียน และทุเรียนพ้ืนบาน 
 - วิเคราะห์และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โคดที่ชวยในการจ าแนกชนิดทุเรียนดวยยีนมาตรฐาน matK, 
rbcL, rpoC1 และ  trnH-psbA intergenic spacer และยีนที่ก าหนดการสรางไรโบโซมที่อยูบริเวณนิวเคลียส คือ 
ยีน ITS (Internal transcribed spacer) 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสารพันธุกรรมพ้ืนฐานที่เหมือนกันคือดีเอ็นเอ แตมีการจัดเรียงตัวที่ตางกันของล าดับนิวคลี
โอไทด์ในแตละสิ่งมีชีวิต ท าใหเกิดความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมจนกลายมาเป็นความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น หากตองการเปรียบเทียบพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในระบบเดียวกัน จึงจ าเป็นตองใชดี
เอ็นเอมาตรฐาน หรือยีนมาตรฐานมาตรวจสอบซึ่งเป็นที่มาของการท าดีเอ็นเอบาร์โคด จากความกาวหนาของเทคนิค
ทางอณูชีววิทยา คือปฏิกิริยาลูกโซหรือเทคนิคการเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ (Polymerase Chain Reaction: PCR) ท าให
การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณที่สนใจ เป็นไปไดงายขึ้น ในการทดลองนี้เลือกใชยีนมาตรฐานทั้งจากคลอโรพ
ลาสต์ ซึ่งพบวามีโอกาสเกิดความผันแปรไดสูงระหวางชนิดพันธุ์ (species) ดังนั้นจึงคาดวายีนมาตรฐาน matK, rbcL, 
rpoC1 และ  trnH-psbA intergenic spacer และยีนที่ก าหนดการสรางไรโบโซมที่อยูบริเวณนิวเคลียส คือ ยีน ITS 
จะสามารถระบุความแตกตางระหวางพืชในสกุล Durio ได  
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 ทุเรียนเป็นผลไมเขตรอนที่เจริญเติบโตไดดีบริเวณใกลแถบเสนศูนย์สูตร จัดเป็นผลไมเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย สามารถสงออกขายภายนอกประเทศและท ารายไดสูง เนื่องจากทุเรียนเป็นที่นิยมของผูบริโภค ใน
ประเทศไทยพบวามีทุเรียนมากกวา 200 พันธุ์ ดังนั้นการจ าแนกโดยเพียงลักษณะสัณฐานภายนอกจึงท าไดยากและ
เกิดความผิดพลาดงาย (ทัศนีย์ และคณะ, 2561) เดิมพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก แต่ระยะ
หลังเมื่อมีการค้นพบพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง และพันธุ์อ่ืนๆ ท่ีปลูกเพื่อการค้า เช่น ชะนี พวงมณี ก้านยาว จึงท าให้
ชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้น พันธุ์ดั้งเดิมที่เคยปลูกค่อยๆ หายไป และคาดว่าหลายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไป
แล้ว ภาคใต้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งท่ีพบความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้าน และทุเรียนอื่นๆ เช่นทุเรียน
นก ทุเรียนป่า ทุเรียนชาเรียนที่ไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากมีเนื้อหุ้มเมล็ดน้อย แต่ทุเรียนดังกล่าวมี
คุณสมบัติท่ีดีในด้านการทนทานต่อโรคซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์หรือใช้ประโยชน์ในการ
เป็นต้นตอได้ 
 
ความหลากหลายของพืชสกุล Durio 
 เกาะบอร์เนียวของประเทศอินโดนิเซีย จัดเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชสกุล Durio โดย 
Kostermans (1992) และ Zeven and Zhukovsky (1975) อางโดย ทรงพล (2551) ไดรายงานวา มีพืชสกุล 
Durio แพรกระจายอยูในบริเวณเกาะบอร์เนียว 19 ชนิด ในซาบาห์ 14 ชนิด ในซาราวัค 16 ชนิด, เกาะสุมาตรา 7 
ชนิด และมาเลเซีย 11 ชนิด โดยมี 5 ชนิดที่เป็นพืชทองถิ่น และมีพืชสกุล Durio อยางนอย 6 ชนิดที่รับประทานได
ไดแก ทุเรียนปุา (D. dulcis Becc.) ทุเรียนรากขา (D. kutigensis Becc.) ทุเรียนขั้วติด (D. graviolens Becc.), 
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ทุเรียนขนยาว (D. oxleyanus Griff) ทุเรียนเตา (D. kutigensis Becc.) และ ทุเรียนบาน (D. zibethinus Murr.) 
(ภาพท่ี 1) สวนพืชสกุลทุเรียนที่รับประทานไมไดนั้น เนื่องจากไมมีเนื้อ หรือมีเนื้อหุมเมล็ดเพียงเล็กนอย ตอมาทุเรียน
ไดมีการแพรกระจายไปสูประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแก บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย และ
ประเทศไทย นอกจากนี้ก็มีปลูกในประเทศแถบแอฟริกา อเมริกากลาง หมูเกาะอินดีสตะวันตก และหมูเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ส าหรับในประเทศไทย เต็ม (2523) รายงานวาพบทุเรียน 6 ชนิด ที่พบไดแก ทุเรียนนก (D. 
griffihii Bakh.) ทุเรียนนก (D. lowianus Scoff. Ex King.)  ทุเรียนดอน (D. naleccensis Planch.) ทุเรียนชาเรียน 
(D. mansoni Bakh.)  ทุเรียนปุา (D. pinagianus Ridl.) และทุเรียนบาน (D. zibethinus Murr.) 
 
ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcodes) 
 Hebert และคณะ (2003)  มีความคิดที่จะจ าแนกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลกที่มีจ านวนมากกว่า 
1,800,000 ชนิด โดยน าล าดับนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆ ของบางยีนที่มีความคงตัว และเป็นมาตรฐานมาสร้างเป็นดี
เอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อให้ง่ายต่อการจ าแนก ตรวจสอบ และติดตามชนิดของสิ่งมีชีวิต และพบว่าล าดับนิวคลีโอไทด์
บางส่วนบริเวณปลายด้าน 5’ ของยีน Cytochrome c oxidasesubunit 1 (Cox1 หรือ COI) ในสัตว์ที่อยู่
บริเวณไมโตคอนเดรีย ที่มีขนาดประมาณ 648 คู่เบส มีความแตกต่างมากพอที่จะแยกสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันออก
จากกันได้อย่างชัดเจน ในขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีความแตกต่างกันน้อยมากหรือไม่มีเลย ท า ให้มีความ
นิยมใช้ยีนนี้ในการจ าแนกชนิดในสัตว์ ดังนั้น Hebert จึงได้เสนอค าว่าดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcode) เพื่อใช้
ส าหรับเรียกดีเอ็นเอบริเวณหนึ่ง ๆ ในจีโนมที่มีล าดับดีเอ็นเอเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด แต่ในพืช
พบว่ายีน COI นี้ไม่สามารถใช้ในการจ าแนกชนิดได้ เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างชนิดต่ ามาก หรือมี
วิวัฒนาการต่ า จึงมีการใช้ยีนอ่ืนๆ ที่อยู่ในคลอโรพลาสต์ได้แก่ maturaseK (matK), trnH-psbA intergenic 
spacer, ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcL) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานยีนบริเวณคลอโรพลาสต์ที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพิ่มเติม 
ได้แก่ atpF-atpH spacer, rpoB,  rpoC1และ psbK-psbl spacer (CBOL., 2009) ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์
ทั่วโลกประมาณ 50 ประเทศ 150 หน่วยงาน ร่วมมือกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ Consortium 
for the Barcode of Life (CBOL) เพื่อศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสิ่งมีชี วิต อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิวัฒนาการและความผันแปรของสิ่งมีชีวิตต่อไป (วุฒิพงศ, 2554) 
 การพัฒนาระบบ DNA barcode เพ่ือใชระบุชนิดสิ่งมีชีวิตกลุมใดๆ ขึ้นมาจ าเปนตองมีเกณฑ ในการเลือก
และประเมินหาบริเวณของดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมที่จะน ามาใชเปนดีเอ็นเอมาตรฐาน เพ่ือให DNA barcode ที่พัฒนาขึ้น
มามีความนาเชื่อถือที่สุด โดยคณะนักวิจัยที่ท าการพัฒนาระบบ DNA barcode (Chase et al., 2007; Pennisi, 
2007; CBOL Plant Working Group, 2009; Ford et al., 2009; Hollingsworth et al., 2009; Valentini et al., 
2009) ไดใหขอเสนอแนะ ในเบื้องตน ดังนี้  
 1. บริเวณที่เลือกอาจเปน coding region หรอื non-coding region ก็ไดแตควรมีความยาวที่ไมมากนัก 
เพ่ือใหเหมาะสมกับการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR ซึ่งจะตองท าไดงาย รวดเร็ว เหมาะส าหรับตัวอยางที่
สภาพดีเอ็นเอแตกหักมาก  
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 2. มีจ านวนซ้ าในจีโนมนอยมาก หรือ ควรมี เพียงแค 1 ซ้ า เพื่อหลีกเลี่ยงการวิเคราะหล าดับนิวคลีโอไทดที่เป
น paralog กัน  
 3. มีความเปนสากล (universality) กลาว คือ บริเวณที่เลือกตองมีล าดับนิวคลีโอไทดใน บริเวณสวนปลาย
ของสายที่มีลักษณะอนุรักษสูง (conserved flaking region) ซึ่งหมายถึงมีความแปรผันของเบสนอยมากหรือแทบไม
มีเลย เพ่ือใหสามารถออกแบบไพรเมอรประเภท universal primers ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอได ครอบคลุมกับ
พืชไดหลายกลุมแมจะมีกลุม สายสัมพันธ์วิวัฒนาการหางไกลกัน เชน universal primers ที่สามารถน ามาใชเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอของพืช ตั้งแตกลมุไบรโอไฟตจนถึงพืชดอก เปนตน  
 4. ล าดับนิวคลีโอไทด์ภายในดีเอ็นเอมาตรฐานที่เลือกมาใชนั้นจะตองมีการแปรผัน ระหวางชนิดเพียงพอที่จะ
ใชแยกและระบุชนิด ที่ตางกันไดในขณะที่บริเวณดีเอ็นเอมาตรฐานที่เลือกนั้น จัตองมีการแปรผันภายในชนิดของ
ล าดับนิวคลีโอไทดต่ ามากหรือแทบจะไมมีเพ่ือที่จะท าใหเกิด barcoding gap ซึ่งเป็นขอบเขตที่สามารถใชแยกความ
แตกตางระหวางพืชชนิดเดียวกันกับพืชตางชนิดกันได หากดีเอ็นเอมาตรฐานที่น ามาใชเปน DNA barcode ไมมี
ขอบเขตของ barcoding gap เกิดขึ้นจะไมสามารถเอาดีเอ็นเอบริเวณนั้นมาใชเป็น DNA barcode ในการระบุชนิด
ได (Meyer and Paulay, 2005; Goldstein and DeSalle, 2010) ดังนั้นจะตองประเมินหา barcoding gap ของดี
เอ็นเอที่จะพัฒนาเป็นดีเอ็นเอมาตรฐาน หรือใชเป็น DNA barcode ดวยเสมอ เพ่ือปูองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดใน
การระบุชนิด โดยเฉพาะ การใชระบตุัวอยางสิ่งมีชีวีตที่มาจากคนละพ้ืนที่กัน  
 5. มีคุณภาพของล าดับนิวคลีโอไทดที่ดี ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ (1) bidirectional unambiguous 
sequences หมายถึง การวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทดทั้งสองเสนในชิ้นดีเอ็นเอมาตรฐานตองไดผลออกมาไม
คลุมเครือ มีความถูกตองชัดเจน โดยไมจ าเปนตองเสียเวลาแกไข (2) ชิ้นสวนดีเอ็นเอมาตรฐานที่ตองการน าไปวิ
เคราะหหาล าดับนิวคลีโอไทดจะตองงายตอการวิเคราะหล าดับนิวคลีโอไทด์ แบบ direct sequencing คือไม่
จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการโคลน (clone) เข้าสู่เวคเตอร์เพื่อใหระบบการท า DNA barcode เปนไปอยางรวด
เร็ว และ (3) ใหล าดับนิวคลีโอไทดที่งายตอการเรียงเทียบและวิเคราะหความผันแปรของนิวคลีโอไทด์ (วุฒิพงศ, 
2554) 
บริเวณดีเอ็นเอมาตรฐานส าหรับการสราง DNA barcode ของพืช  

คณะนักวิจัยที่เรียกวา CBOL Plant Working Group รวมถึงนักวิจัยอ่ืนๆ ที่สนใจการสรางระบบ DNA 
barcode ในพืชไดพยายามคนหาบริเวณดีเอ็นเอมาตรฐาน ที่จะน ามาใชกับพืชไดผลดีที่สุด โดยยึดหลักเกณฑ์ตางๆ 
ส าหรับการเลือกบริเวณดีเอ็นเอมาตรฐาน ดังที่กลาวแลวขางตน หรืออาจมีขอปลีกยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม แตความ
พยายามในการคนหาดีเอ็นเอมาตรฐานในพืชคอนขางลาชากวาที่ก าหนดไวเนื่องจาก พบวาไมมีดีเอ็นเอบริเวณใดใน
จีโนมของพืชที่มีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑที่ก าหนดไวครบทุกขอ (Fazekas et al., 2008) และการใชดีเอ็นเอ
มาตรฐานบริเวณเดียว (single-locus DNA barcode) ส าหรับการระบุชนิดพืชชนิดตางๆ ใหผลไมดีเทาที่ควร อยางไร
ก็ตาม กลุมนักวิจัยตางๆ พบวา การใชดีเอ็นเอมาตรฐานมากกวา 1 บริเวณ (multi-loci DNA barcode) มีความ
เหมาะสมตอการน าไปใชระบุพืชกลุมตางๆ ไดดีกวาการใชเพียงบริเวณเดียว จึงไดมีการเสนอใหใชรวมกันเปน 2-3 
บริเวณ (Kress and Erickson, 2007; Newmaster et al., 2008; CBOL Plant Working Group, 2009) หรือการ
ใช 3 บริเวณรวมกัน (Chase et al., 2007) และการเลือกใชผสมผสานกัน 3-4 บริเวณ (Fazekas et al., 2008) 
(ตาราง ที่ 1) 



254 

 
ตารางท่ี 1 บริเวณดีเอ็นเอท่ีถูกเสนอใหเป็นดีเอ็นเอมาตรฐานส าหรับการสราง DNA barcode ในพืช 
คณะวิจัย บริเวณดีเอ็นเอที่น ามาประเมิน บริเวณที่เสนอให้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐาน 
Kress et al. 
(2005) 

atpB-rbcL, ITS, psbM-trnD, 
trnC-ycf66, trnH-psbA, trnL-F, 
trnK-rps16, trnV-atpE, 
rpl36-rps8, ycf6-psbM 

trnH-psbA + ITS 

Kress and 
Erickson (2007) 

ITS, rbcL, trnH-psbA 
ITS1, accD, ndhJ, matK, 
trnH-psbA, rbcL, rpoB, rpoC1, 
ycf5 

rbcL + trnH-psbA 

Chase et al. 
(2007) 

- matK + rpoC1 + rpoB 
หรือ matK + rpoC1 + trnH-psbA 

Newmaster et al. 
(2008) 

accD, matK, trnH-psbA, rbcL, 
rpoB, rpoC1, UPA 

matK + trnH-psbA 

Lahaye et al. 
(2008) 

accD, ndhJ, matK, trnH-psbA, 
rbcL, rpoB, rpoC1, ycF5 

matK หรือ matK + trnH-psbA 

Fazekas et al. 
(2008) 

COI, 23S rDNA, rpoB, rpoC1, 
rbcL, matK, trnH-psbA, 
atpF-atpH, psbK-psbI 

แนะน าใหใช 3-4 บริเวณรวมกัน โดยเลือก 
ระหวาง rbcL, rpoB, matK, trnH-psbA 
และ atpF-atpH 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 บริเวณดีเอ็นเอที่ถูกเสนอให้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานส าหรับการสร้าง DNA barcode ในพืช (ต่อ) 
 
คณะวิจัย บริเวณดีเอ็นเอที่น ามาประเมิน บริเวณที่เสนอให้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐาน 
Hollingsworth et 
al. (2009) 

rpoC1, rpoB, rbcL, matK, 
trnH-psbA, atpF-atpH, 
psbK-psbI 

แนะน าใหใช 3 บริเวณรวมกัน โดยเลือก 
ระหวาง rpoC1, rbcL, matK 
และ trnH-psbA 
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CBOL Plant 
Working Group 
(2009) 

atpF-atpH, matK, rbcL, rpoB, 
rpoC1, psbK-psbI, trnH-psbA 

rbcL + matK 

Chen et al. 
(2010) 

trnH-psbA, matK, rbcL, rpoC1, 
ycf5, ITS2, ITS 

ITS2 

ที่มา: วุฒิพงศ (2554) 
 
 พรรษา และคณะ (2556) รายงานการศึกษาการสร้างดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดของสมุนไพรแปร
รูปสกุลขี้เหล็ก (Senna) จ านวน 14 ชนิด โดยการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอบริเวณคลอโรพ
ลาสต์ 3 บริเวณ ได้แก่ matK, rbcL และ trnH-psbA intergenic spacer พบว่าเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ประจ าชนิดพืชคือ trnH-psbA intergenic spacer และ  rbcL สามารถระบุชนิดพืชได้โดยมีค่าความผันแปร
ของนิวคลีโอไทด์อยู่ท่ี 0.029-0.647 และ 0.010-0.062 ตามล าดับ และพบว่าเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด trnH-
psbA intergenic สามารถใช้ระบุชนิดพืชได้ดีที่สุดโดยระบุชนิดได้ 71.43 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ matK ไม่
สามารถใช้ในการระบุชนิดของพืชได้ Lucus และคณะ (2012) ท าการพัฒนาระบบเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ในหญ้าทะเลจ านวน 14 ชนิดพันธุ์ที่พบบริเวณแถบชายฝั่งประเทศอินเดีย โดยการใช้ยีนจ าเพาะ rbcL และ 
matK ผลการทดลองพบว่า ยีน matK มีประสิทธิภาพในการระบุหรือจ าแนกสายพันธุ์ได้ดีกว่ายีน rbcL  
Parveen และคณะ (2012) รายงานการศึกษาการใช้ยีน rpoC1, matK และ ITS เป็น เครื่องหมายดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด เพื่อระบุชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีสายพันธุ์อินเดีย จ านวน 8 ชนิด จ านวน 35 ตัวอย่าง 
และกล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม จ านวน 3 ชนิด จ านวน 7 ตัวอย่าง พบว่า ยีน matK สามารถใช้แยกกล้วยไม้
รองเท้านารีสายพันธุ์แท้ออกจากสายพันธุ์ลูกผสมได้อย่างชัดเจน เม่ือพิจารณาจากการจัดกลุ่มความใกล้ชิดทาง
พันธุกรรม ในขณะที่พบบริเวณอนุรักษ์อีก 8 loci ที่มีความแตกต่างกันใน 8 ชนิดของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์
แท้ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถน ามาพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดหรือลายพิมพ์ดีเอ็นเอต่อไปได้ ปัทมา 
(2559) ได้พัฒนาดีเอ้นเอบาร์โค้ดในกล้วยไม้รองเท้านารีของไทย จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ รองเท้านารีเหลือง
ปราจีน (Paphiopedilum concolor) , รองเท้านารี เหลืองกาญจน์  (Paphiopedilum 
concolorvar.striatum) , รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์  (Paphiopedilum barbigerum 
var.vejvarutianum),  รองเท้านารีเกาะช้าง (Paphiopedilum simensis), รองเท้านารีคางกอบคอแดง 
(Paphiopedilum appletonianum) โดยศึกษายีนมาตราฐาน rbcL, matK, rpoB และ rpoC1 พบว่ายีน 
มาตราฐาน rbcL และ matK สามารถพัฒนาเป็น barcoding เพื่อจ าแนกชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้รองเท้านารีได้
เป็นอย่างด ี
 ทัศนีย ์และคณะ (2561ก) ไดใชล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหนงจ าเพาะประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และจ าแนกทุเรียน 40 พันธุ์ โดยเลือกศึกษาในยีน rbcL และ ยีน rpoC1 ทัศนีย์ และคณะ (2561ข) แลวสรางแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมดวยโปรแกรม MEGA7 ผลการวิจัยพบวาล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และ ยีน rpoC1 
ไมสามารถแยกความแตกตางของทุเรียน 40 พันธุ์ ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหนงจ าเพาะอ่ืน
หรือวิเคราะห์รวมกันหลายบริเวณ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความผันแปรของล าดับนิวคลีโอไทด์และประสิทธิภาพในการจ าแนก
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ใหสูงขึ้น นอกจากนีย้ยัง มีงานวิจัยที่ใชล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหนงจ าเพาะอ่ืนวิเคราะห์ในทุเรียน เชน ล าดับนิวคลี
โอไทด์ของยีน matK (อรอนงค์, 2549) 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  
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   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย คณะวิจัยมีแหลงเชื้อพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในพ้ืนที่

ภาคใต ซึ่งมีการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีไปแลวบางสวนมีความพรอมในเรื่องขององค์ความรูดาน

เครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีใชในการจ าแนกพันธุ์พืช  

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย สามารถใชเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โคดในการระบุชนิดทุเรียนไดอยางถูกตอง 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ............................................................................ .............................................. 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... ... 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
 ในประเทศไทยยังไมมีการพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โคดส าหรับพืชในสกุล Durio spp. มีเพียงการศึกษาในยีน rbcL 
ซึ่งยังไมสามารถแยกความแตกตางของทุเรียนพันธุ์ตางๆได 
 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
               - 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
     - 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
 1. เก็บรวบรวบพันธุ์และระบุชนิดทุเรียน  
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 ส ารวจและเก็บตัวอยางทุเรียนสกุลตางๆ ไดแก ทุเรียนนก (D. griffihii Bakh.) ทุเรียนนก (D. lowianus 
Scoff. Ex King.) ทุเรียนชาเรียน (D. mansoni Bakh.)  ทุเรียนปุา (D. pinagianus Ridl.) และทุเรียนบาน (D. 
zibethinus Murr.) ซึ่งสามารถหาไดในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย รวมทั้งกลุมที่คาดวาจะเป็นลูกผสมระหวาง
ทุเรียนปุา และทุเรียนพ้ืนบานซึ่งไมสามารถระบุชนิดได เมื่อไดตัวอยางพืชแลวน ามาระบุชนิด หรือสายพันธุ์ทุเรียน
เหลานั้นตามลักษณะทางสัณฐานที่ปรากฏ ถายภาพของสวนตางๆ เชน ใบ ดอก ผล รวมทั้งสอบถามขอมูล จากผูรู ผู
ปลูกทุเรียนชนิดนั้น ๆ เมื่อระบุสายพันธุ์ของทุเรียนไดแลว น าสวนของใบออนมาสกัดดีเอ็นเอ  
 2. การสกัดดีเอ็นเอ 
          สกัดดีเอ็นเอจากใบและเปลือกตนทุเรียนที่สุมเก็บ โดยใชสารละลาย CTAB (hexadecyl trimethyl 
ammonium bromind) โดยใชตัวอยาง 200 มิลลิกรัมน้ าหนักสดมาลางท าความสะอาด ซับใหแหง บดใน 

Extraction buffer (100 mM tris, 1.4 M NaC1, 20 mM EDTA, pH 8.0, 2%CTAB, 2% β- mercantoethanol 
) ปริมาตร 700 ไมโครลิตร รวมกับ PVP 50 มิลลิกรัมตอน้ าหนักพืช 0.5 กรัม ในโกรงใหละเอียด จากนั้นใสในหลอด
ไมโครเซ็นติฟิวจ์ เขยาใหเขากัน น าไปบมที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลับหลอดไปมาทุก 15 
นาที วางใหเย็นที่อุณหภูมิหอง เติมคลอโรฟอร์ม 800 ไมโครลิตร กลับหลอดไปมาเบาๆ  ปั่นเหวี่ยงใชความเร็ว 
13,000 รอบตอนาที เป็นเวลา 15 นาที จะไดสารละลายที่แยกชั้นใส ดูดสารละลายสวนใสใสหลอดไมโครเซ็นติฟิวจ์
หลอดใหม เติมคลอโรฟอร์ม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (24:1) 800 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน ปั่นเหวี่ยงใชความเร็ว 
13,000 รอบตอนาที เป็นเวลา 15 นาที ดูดสารละลายสวนใสใสหลอดใหม เติม 5 โมลาร์ โซเดียมคลอไรด์ ครึ่งหนึ่ง
ของปริมาตรสารละลายที่ได และเติม 95% เอทานอล ปริมาตร 750 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน แลวน าไปแชที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายทิ้ง และลางตะกอนดวย 70% เอทานอล ผึ่งตะกอนให
แหง หลังจากนั้นละลายตะกอนดวย TE buffer แลวน าไปเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขามคืนเพ่ือใหตะกอนดี
เอ็นเอละลายดี จากนั้นน าดีเอ็นเอที่ละลายดีแลวมาตกตะกอนดวย เอทานอลบริสุทธิ์ ที่แชเย็นจัดในปริมาตร2 เทา
ของสารละลายดีเอ็นเอ ผสมกับ 3 โมลาร์ โซเดียมอะซิเตรต ในปริมตร 1/10 ของสารละลาย กลับหลอดไปมาเพ่ือ
ตกตะกอนดีเอ็นเอ หากไมเห็นตะกอนดีเอ็นเอใหน าไปแชที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 1-2 ชั่วโมง หรือขามคืน 
น าไปปั่นเหวี่ยงอีกครั้งที่ความเร็ว 12,000 รอบตอนาที เป็นเวลา 5 นาที เทสวนใสทิ้ง ลางตะกอนดีเอ็นเอดวย
เอธานอล ความเขมขน 70% ที่แชเย็น 3 ครั้ง ทิ้งใหแหงที่อุณหภูมิหอง หลังจากนั้นละลายตะกอนดีเอ็นเอดวย TE 
buffer 70 ไมโครลิตร [Tris-HCl (pH 7.5) 10 มิลลิโมลาร์ และ Na2EDTA (pH 7.0) 1 มิลลิโมลาร์] ที่อุณหภูมิหอง 
เก็บรักษาดีเอ็นเอท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะน ามาใช 
          3. การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ 
          ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดไดดวยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (แลมดาดีเอ็นเอ) โดยการท าอิ
เล็กโตรโฟรีซิสอบนอะกาโรสเจล (LE Agarose, Promega, USA) เขมขน 0.75% แรงเคลื่อนไฟฟูา 100 โวลต์ ใน
สารละลาย TAE buffer (Tris Base, Glacial acetic acid, EDTA 0.5 โมลาร์ pH 8.0) เป็นเวลา 20 นาที ยอมแถบดี
เอ็นเอที่ไดดวย เอธิเดียมโบรไมด์ แลวน าไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดวยเครื่อง gel 
documentation 
         4. การสรางเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โคดที่บริเวณยีน ITS, matK, rbcL, rpoC1 และ trnH-psbA intergenic 
spacer    
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          ท าการออกแบบและทดสอบไพรเมอร์ส าหรับศึกษาการสรางดีเอ็นเอบาร์โคด โดยการวิเคราะห์ยีนมาตรฐาน 
ITS, matK, rbcL, rpoC1 และ trnH-psbA intergenic spacer ตามวิธีของ Parveen และคณะ (2012) โดยใชไพร์
เมอร์ที่จ าเพาะกับยีนดังกลาวจากฐานขอมูล Genebank น าดีเอ็นเอของทุเรียนที่สกัดไดปริมาณ 20-30 นาโนกรัม มา
เพ่ิมปริมาณเฉพาะสวนที่สนใจดวยเทคนิคพีซีอาร์ ใชไพร์เมอร์ที่จ าเพาะ ความเขมขน 2 ไมโครโมล 1x Taq buffer 
dNTP mix ความเขมขน 0.2 มิลลิโมล MgCl2 ความเขมขน 2 มิลลิโมล และเอนไซม์ Taq polymerase ความ
เขมขน 1 ยูนิต ตอปฏิกิริยา 25 ไมโครลิตร การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอท าดวยเครื่อง DNA thermal cycle ดวยระดับ
อุณหภูมิดังนี้  
         ขั้นตอนที่ 1 pre-denature    94       องศาเซลเซียล   นาน 5   นาที   
         ขั้นตอนที่ 2 denature          94       องศาเซลเซียล   นาน 30 วินาที   
         ขั้นตอนที่ 3 annealing         50-55   องศาเซลเซียล   นาน 40 วินาที   
         ขั้นตอนที่ 4 extension         72       องศาเซลเซียล   นาน 1   นาที (ซ้ า 35 รอบ)   
         ขั้นตอนที่ 5 final-extension  72       องศาเซลเซียล   นาน 7   นาที  
 ตรวจสอบความแตกตางของผลผลิตพีซีอาร์ที่ไดดวยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟริซีสความ เขมขน 1.0 
เปอร์เซ็นต์ เลือกแถบดีเอ็นเอที่ถูกตองสงไปวิเคราะห์หาล าดับเบส เพ่ือใชในการวิเคราะห์ หาบริเวณอนุรักษ์ ใน
ขั้นตอนถัดไป 
 
 5. การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์   
 แถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากข้ันตอนที่ 4 จะถูกสกัดออกมาจากเจล เพ่ือวิเคราะห์หาล าดับเบส เมื่อไดล าดับเบส
ของดีเอ็นเอสังเคราะห์นั้น ๆ แลว น าขอมูลที่ไดมาวิเคราะห์ดวยโปรแกรม BLASTN เพ่ือวิเคราะห์คาความเหมือนของ
ดีเอ็นเอที่สังเคราะห์ไดกับฐานขอมูล GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) โดยเลือกใช megaBlast ที่คา cut off  
ของการตรวจสอบที่ E-value = 10-3 และวิเคราะห์ความนาจะเป็นของ DNA barcodes ดวยฐานขอมูล DNA 
subway (www.dnasubway.org) 
           6. การวิเคราะห์ความนาจะเป็นของยีนมาตราฐานในการเป็น DNA barcode ของทุเรียน ดวยโปรแกรม 
DNA subway  
  ชิ้นดีเอ็นเอของยีนมาตราฐาน rbcL, rpoB, matK, ITS,  trnH-psbA และ rpoC1 ที่ถูกตองของทุเรียนจาก
ขั้นตอนที่ 4 จะถูกสกัดออกมาจากเจล เพ่ือวิเคราะห์หาลดับเบส เมื่อไดล าดับเบสของดีเอ็นเอสังเคราะห์นั้น ๆ แลว 
จะน ามาการศึกษาความนาจะเป็นของการเป็น DNA barcode ดวย โปรแกรม DNA subway 
(https://dnasubway.cyverse.org/) โดยเลือกการวิเคราะห์แบบ Determine Sequencing Relationship (blue 
line) เปรียบเทียบกับ reference data จาก common plant และ monocot และสรางแผนภูมิพันธุกรรมแสดง
ความนาจะเป็นของการเป็นดีเอ็นเอบาร์โคดของยีนมาตราฐานเหลานั้นดวย Phylib Maximum Likelihoods 
(PHYLIP ML) 
 7. วิเคราะห์แผนที่ยีนบริเวณอนุรักษ์ดวยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  
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 น าผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ไดจากขั้นที่ 6 วิเคราะห์จุดตัดของเอนไซม์ตัดจ าเพาะ ดวยโปรแกรม 
Web Cutter จากนั้นท าการตัดชิ้นแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากบริเวณเหลานั้น เพ่ือสรางแถบดีเอ็นเอที่จ าเพาะตอชนิดพันธุ์
ของทุเรียนตอไป 
 8. การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมทุเรียนชนิดตางๆ ในสกุล Durio  

เมื่อสามารถใชเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โคดในการระบุชนิดของทุเรียนตางๆ ไดแลว จึงท าการปลูกอนุรักษ์
ทุเรียนที่เก็บรวบรวมได ในสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเก็บไวเป็นเชื้อพันธุกรรมส าหรับการปรับปรุง
พันธุ์ทุเรียนในอนาคต 
  
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ไทย/จ.สงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในประเทศ ไทย/จ.ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ......2.......ปี.....................เดือน          
  วันที่เริ่มตน..................................วันที่สิ้นสุด................................ 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
เก็บรวบรวบพันธุ์และระบุชนิด
ทุเรียน 

X X X      X X X  30 

 
ออกแบบและทดสอบไพรเมอร์
ส าหรับใชเป็นเครื่องหมายดีเอ็น
เอบาร์โคดที่จ าเพาะตอทุเรียน 

 X X X X        20 

 
การสรางเครื่องหมายดีเอ็นเอ
บาร์โคด 

    X X X      30 

 วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์         X X X X X X 20 

2566 
วิเคราะห์ความนาจะเป็นของยีน
มาตราฐานในการเป็น DNA 
barcode ของทุเรียน 

X X X X         20 

2566 วิเคราะห์แผนที่ยีนบริเวณ    X X X       20 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

อนุรักษ์ดวยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 

 
การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
ทุเรียนชนิดตางๆ ในสกุล Durio 

    X X X X X X X X 60 

 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 400,000 
ปีที่ 2 2566 300,000 
รวม  700,000 

 15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     
     
     

 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร คาจางเหมาผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาตรี  เดือน

ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 
108,000 

งบด าเนินการ : คาใชสอย คาตอบแทนเกษตรในการใหขอมูลพันธุ์
ทุเรียนพื้นบาน และคาจางเหมาในการเก็บ
ตัวอยาง 

10,000 

คาเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยและพขร ในการเดินทาง
ออกพ้ืนที่ [(270บาทX1คน) + (240บาทX3
คน)]X 20 วัน 

19,800 

คาท่ีพักของนักวิจัยและพขร 10 วันๆละ 
1,000 บาท/หองจ านวน 3 หองตอครั้ง 

30,000 

คาเชารถ  500 บาท/วัน  20 วัน 10,000 
คาน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินการ : คาวัสดุ วัสดุสารเคมีในการสกัดดีเอ็นเอ 20,000 

วัสดุสารเคมีในการท า PCR 40,000 
วัสดุสารเคมีในการท าอิเลคโตรโฟริซิส 20,000 
วัสดุสารเคมีในการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ 

40,000 

วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช เชน ภาชนะ
เครื่องแกว หลอดพลาสติกขนาดตางๆ pipet 
tip ถุงมือและอ่ืนๆ 

36,836 

คาตัวอยางผลทุเรียนส าหรับเก็บขอมูลพันธุ์ 6 
ผลตอตน รวม 10 ตน เฉลี่ยผลละ 150 บาท 

9,000 

งบด าเนินการ : คาธรรมเนียม
สถาบัน (10%) 

 36,364 

รวม   400,000 
  

 15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช
งานและความ

จ าเป็น 

การใชประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกลเคียง
ที่ใช ณ ปัจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพการ
ใชงาน ณ 
ปัจจุบัน 
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

เครื่องหมายดี
เอ็นเอบาร์โคด
ส าหรับพืช
สกุล Durio 

สรางดเีอ็นเอบาร์โคด

ที่จ าเพาะตอพืชใน

สกุล Durio ที่พบใน

ประเทศไทย 

 

 1      อยาง
นอย 1 
เครื่องหม
าย 

จ าแนก
ชนิด
ทุเรียนได
อยาง
แมนย า ใช
เครื่องหมา
ยดีเอ็นเอ
ในการ
ปกปูอง
สายพันธ์ุ
ทุเรียน 

สามารถวาง
แผนการ
อนุรักษ์ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและ
การแสดงสิทธิ
การคุมครอง
พันธุ์พืชและใช
ประโยชน์ดาน
ปรับปรุงพันธุ์
ทุเรียนใน
อนาคต 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ ไทย/สงขลา สถานีวิจัยเทพา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จังหวัดสงขลา 

ในประเทศ ไทย/สงขลา อ าเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่0มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
 เผยแพรผลงานในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และจัดอบรมใหความรูแกเยาวชนในการปลูก
จิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์ทุเรียนชนิดตางๆ 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 



265 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี Esprel เลขทะเบียน: 2-0260-0157-0 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไมระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไมระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวม

ด าเนินการ 
การรวมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
      
      

 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาว  กรกช  นาคคนอง 
        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Korakot Nakkanong 

  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3841700230767 

3. ต าแหนงปัจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย์ 
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอได 

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ  

จ.สงขลา 90112. โทรศัพท์ 074-286138 โทรสาร  074-286139 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) korakot_nick@yahoo.com 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีจบ ระดับปริญญา อักษายอ   ช่ือสถาบัน ประเทศ 

การศึกษา (ตรี โท เอกและ ปริญญาและ สาขา วิชาเอก การศึกษา  

 ประกาศนียบตัร) ช่ือเต็ม     

       

2548 ตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร ์ พืชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ไทย 

2550 โท วท.ม. เกษตรศาสตร ์ พืชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ไทย 

2555 เอก Ph.D. Horticulture Olericulture Zhejiang 

University 

China 

 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ : เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ
ผลงานวิจัย  

7.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย: ไมมี 

7.2 หัวหนาโครงการวิจัย :  
 ชื่อโครงการวิจัย: - การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับการควบคุมความทนทานตอเชื้อราโรครากขาวใน

ยางพารา 
 - การใชเทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการ

เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว 
 - การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแลง โดย การตรวจสอบการแสดงออก   

ของยีนที่เก่ียวของกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลี นในสภาวะขาดน้ า  
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   - การศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมสมจุก  ( Citrus reticulata Blanco )  
     ในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย  

- การคัดเลือกตนตอยางพาราที่ทนทานตอโรครากขาวดวย การแสดงออกของยีนใน     

  กลุม  PRs  และยีน  PAL  

- การศึกษาตัวบงชี้ทางโมเลกุลและชีวเคมีของความเขากันไดของตนตอยางพาราและกิ่งพันธุ์ดี 

  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน  
 - การคัดเลือกตนตอยางพาราที่มีศักยภาพทนทานตอโรครากขาวและความสามารถในการเขากันไดกับกิ่ง
พันธุ์ RRIM600 และ RRIT251  แหลงทุน: สกว.   
 - การแสดงออกของยีนที่เก่ียวกับการควบคุมความทนทานตอเชื้อราโรครากขาวในยางพารา  
แหลงทุน: งบประมาณแผนดิน    
 - การใชเทคนคิ encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อ
พันธุกรรมยางพาราพันธุ์พ้ืนเมืองในไนโตรเจนเหลว แหลงทุน: งบรายไดมหาวิทยาลัย 
- การจัดการโรค Bugtok ของกลวยอยางยั่งยืน               แหลงทุน: สกว. 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลว
ประมาณรอยละเทาใด 
 - การประเมินการเขากันไดของตนตอทุเรียนพ้ืนบานภาคใตกับก่ิงทุเรียนพันธุ์การคา    
แหลงทุน: โครงการพระราชด าริฯ      การวิจัยลุลวงแลวประมาณ 80% 
 - การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแลง โดย การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของ
กับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลี นในสภาวะขาดน้ า  
  แหลงทุน: งบรายไดมหาวิทยาลัย     การวิจัยลุลวงแลวประมาณ 90% 
 - การศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมสมจุก  ( Citrus reticulata Blanco )  ในพ้ืนที่ภาคใตของ
ประเทศไทย  
  แหลงทุน: โครงการพระราชด าริฯ     การวิจัยลุลวงแลวประมาณ 80% 
 - การเก็บรวบรวมและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของขาวพันธุ์พ้ืนเมืองในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 
เพ่ือการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์  
  แหลงทุน: โครงการพระราชด าริฯ      การวิจัยลุลวงแลวประมาณ 70% 
การศึกษาตัวบงชี้ทางโมเลกุลและชีวเคมีของความเขากันไดของตนตอยางพาราและก่ิงพันธุ์ดี 
  แหลงทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา   การวิจัยลุลวงแลวประมาณ 90% 
 - การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp.,   พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบโรคเหี่ยว และประเมินความทนทานตอโรค
ในกลวยพันธุ์เศรษฐกิจ 
  แหลงทุน: สกว.        การวิจัยลุลวงแลวประมาณ 70%  

ผลงานวิจัย  
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7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า: ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวง 

แลวประมาณรอยละเทาใด 
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2555-2559: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบานในเขต ภาคใตของประเทศ
ไทย เป็นหัวหนาโครงการแหลงทุน: งบประมาณแผนดิน (ภายใตโครงการพระราชด าริ) ท าวิจัยเสร็จ
แลว (อยูระหวางเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์) 

2559     :    โครงการ การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบานเพ่ือการคัดเลือก อนุรักษ์  และขยายพันธุ์
กรณีศึกษาอ าเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา เป็นหัวหนาโครงการแหลงทุน:ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ ท าวิจัยเสร็จแลว อยูระหวางแกไขรายงาน 

2560      :  โครงการการรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนเมืองไทยเป็นผูรวมโครงการ แหลงทุน : BEDO ท าวิจัยไป
แลว 90% 

2559-2562: การประเมินการเขากันไดของตนตอทุเรียนพื้นบานภาคใตกับกิ่งทุเรียนพันธุ์การคา       เ ป็ น หั ว ห น า
โครงการแหลงทุน: งบประมาณแผนดิน (ภายใตโครงการพระราชด าริ) ท าวิจัยไปแลวประมาณ 40% 

ผู้ร่วมวิจัย 
 

 1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):  นางสาวณัฏฐากร  วรอัฐสิน 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Miss Natthakorn  Woraathasin 

 2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 18010000xxxxx 

 3. ต าแหนงปัจจุบัน อาจารย์ 

 4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

  แผนกเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000  

  โทรศัพท:์ 0-7331-3928-50 ตอ 1871  

  โทรสาร: 0-7333-5130  

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): natthakorn.w@psu.ac.th 

 5. ประวัติการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

อักษรยอ

ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

2550 ตรี วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 โท วท.ม. ชีววิทยาโมเลกุลและ

ชีวสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

2560 เอก ปร.ด. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 

  งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 

 ชื่อโครงการวิจัย: การสงเสริมการเจริญเติบโตของตนกลาปาล์มน้ ามันโดยใชแบคทีเรียสงเสริมการ

 เจริญเติบโตและแบคทีเรียสังเคราะห์ดวยแสง 

   การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp. พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบโรคเหี่ยวและประเมินความ

 ทนทานตอโรคในกลวยพันธุ์ 

   ผลของการใหแสงเทียมกอนการเก็บเก่ียวตอการสะสมไนเตรทและสารตานอนุมูลอิสระ ใ น

ผักกาดหอมกรีนโอ฿คท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 2 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือใชเป็นตนตอทนแลง 
        (ภาษาอังกฤษ) Assessment of indigenous durian for drought tolerant rootstock 
                                   production  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใชประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพื้นบานและเสริมสราง 
                                   จิตส านึกการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบานแกเยาวชนในทองถิ่น   

        (ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and 
                          Enhance the Awareness of Indigenous durian Conservation among 
                          Local Youths  

 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..2... ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 1  (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไมเกิน 5 ปี) 
 
ประเภทโครงการ 
   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยตอยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
1. ผู้รับผิดชอบ 
2.  
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 



278 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

พลสิทธิ์ สถาผลเดชา หัวหนาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25% 

อาจารย์ สุขุมาล หวานแกว ผูรวมวิจัย คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

25% 

ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

กรกช นาคคนอง ผูรวมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25% 

รอง
ศาสตราจารย์ 

จรัสศรี นวลศรี ผูรวมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD เกษตรศาสตร์ 
 สาขาการวิจัยยอย OECD เทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตร 
 ดานการวิจัย ………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 สาขา ISCED  เกษตรศาสตร์ 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ตนตอ ทุเรียนพ้ืนบาน ภัยแลง ทนแลง เครื่องหมายโมเลกุล 
 ค าส าคัญ (EN) rootstock, indigenous durian, drought tolerance, drought tolerance, 
molecular marker 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 

พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีศักยภาพบงชี้ตนพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบานที่ทนแลง และน าไปสูการคัดเลือกและ
ขยายตนพันธุ์ทุเรียนทนแลงเพ่ือใหเป็นตนตอในการเสียบยอดทุเรียนพันธุ์การคา 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  ทุเรียนเป็นไมผลเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรและประเทศไทยสูงสุดในกลุมไมผล  ความตองการ
ทุเรียนในตลาดการคาโลกเติบโตอยางรวดเร็วในชวงสิบปีที่ผานมาสงผลใหในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออก
ทุเรียนกวา 4 หมื่นลานบาท ประเทศไทยสงออกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลก ดวยความตองการผลผลิตทุเรียนที่สูง
ในขณะที่ราคายางพาราตกต่ า เกษตรกรจึงสนใจปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ดวยปัญหาภัยแลงที่
ทวีความรุนแรงและยาวนานขึ้นทุกปีสงผลใหเกษตรกรประสบปัญหาตนทุเรียนยืนตนตายโดยเฉพาะในทุเรียนที่อายุ
นอย ในหลายๆ พ้ืนที่ทุเรียนไมใหผลผลิตหรือผลผลิตตกต่ า เกษตรกรตองสูญเสียคาใชจายจ านวนมากไปกับการ
แกปัญหา เหลานี้สงผลใหเกษตรกรสูญเสียรายไดและมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น แนวทางการแกปัญหาที่ยั่งยืนภายใต
สภาพแวดลอมที่ควบคุมไมไดคือการใชตนตอทุเรียนทนแลง ดังนั้นการคนหาตนทุเรียนที่สามารถผลิตตนตอทนแลง



279 

ส าหรับใชเป็นแมพันธุ์จากทุเรียนพ้ืนบานที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงจะชวยลดความเสียหายจากภัยแลง 
สามารถท าใหตนทุเรียนอายุนอยรอดชีวิตจนถึงอายุที่ใหผลผลิตไดและอาจชวยใหทุเรียนระยะใหผลผลิตสามารถให
ผลผลิตใกลเคียงกับสภาพภูมิอากาศปกติ แมในชวงเวลาที่ฝนทิ้งชวงยาวนาน โดยในการคนหาและคัดเลือกลักษณะ
ทางพันธุกรรมของพืช เทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอนับวาเป็นเทคโนโลยีที่มีความแมนย าและมีประสิทธิภาพในการ
บงชี้ลักษณะเป็นอยางมาก ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอเพ่ือคัดเลือกลักษณะทนแลงสามารถชวย
ขยายผลการคนหาตนแมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตตนตอทนแลงเป็นไปไดงายและแมนย า หากสามารถระบุตนแม
พันธุ์ไดจ านวนมากนอกจากจะชวยใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียนมีตนตอทนแลงใชแลว ยังชวยใหเจาของตนทุเรียน
พ้ืนบานสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทุเรียนพ้ืนบานไดอีกดวย ซึ่งจะชวยสงเสริมใหมีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพ้ืนบาน
และจะเป็นประโยน์ตอการน ามาใชในอนาคต 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. คนหาตนแมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตตนตอทุเรียนทนแลง และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะทนแลง 

 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประเมินลักษณะทนแลงจากทุเรียนพื้นบานจากตนแมในพ้ืนที่ภาคใต 
2. วิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบานทนแลงดวยเทคโนโลยี high throughput sequencing 
3. วิเคราะห์และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทนแลง 

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 ทุเรียนพื้นบานในพ้ืนที่ภาคใตหลายจังหวัดนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ และทางพันธุกรรมสูง โดยความ
หลากหลายนี้ท าใหทุเรียนแตละพันธุ์อาจมีลักษณะที่มีประโยชน์ตอการเพาะปลูกที่แตกตางกันโดยเฉพาะลักษณะการ
ทนแลง ดังนั้นการรวบรวม และทดสอบทุเรียนพันธุ์พ้ืนบานที่ทนแลง ควบคูกับการใชเทคโนโลยี high throughput 
sequencing ในการวิเคราะห์พันธุกรรม จะท าใหไดชุดขอมูลทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบาน และไดเครื่องหมายดี
เอ็นเอที่มีศักยภาพในการคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนทนแลงได โดยในโครงการนี้มีกรอบวิจัยดังรูป 
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กิจกรรม: คนหาทุเรียนพ้ืนบานที่มีศักยภาพในการใชเป็นตนแมพันธุ์ผลิตตนตอทุเรียนทนแลง รวมถึงคนหา

เครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแลงของทุเรียน  

เป้าหมาย: ไดตนแมพันธุ์ทุเรียนพื้นบานที่มีศักยภาพผลิตตนตอทนแลง และไดเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับ

ลักษณะทนแลง 

  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 ทุเรียน (Durio zibethinus) เป็นไมผลเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูง เป็นที่นิยม เนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ในปี 2560 การซื้อขายทุเรียนในตลาดการคาโลกมีปริมาณ 6.09 แสนตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นกวา 3  เทา 

เทียบกับเมื่อ 10 ปีกอน และเพ่ิมขึ้นกวาปีที่ผานมา 18% ประเทศไทยเป็นผูน าในการสงออกทุเรียนมาอยางยาวนาน 

คิดเป็น 82% ของปริมาณการสงออกทั้งหมดในปี 2560 โดยมีปริมาณการสงออกเกือบหาแสนตัน (FAO, 2018) 

โดยทั่วไปทุเรียนพันธุ์การคาขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดหรือทาบกิ่งของตนตอ (rootstock) เขากับกิ่งพันธุ์ดี 

(scion) การพัฒนาสายพันธุ์สวนใหญเป็นการพัฒนาตนกิ่งพันธุ์ดีเพ่ือใหไดผลผลิตที่มีลักษณะตามตองการ อยางไรก็

ตาม ตนตอถือเป็นระบบรากของกิ่งพันธุ์ดี ซึ่งมีหนาที่ดูดซึมและล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่มี

ปฏิสัมพันธ์กับเชื้อกอโรคและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ดังนั้นตนตอจึงมีผลตอการเจริญเติบโตและความทนตอสภาวะ

เครียดตาง ๆ ไมวาจะเป็น ความทนตอโรคแมลง ทนเค็ม ทนแลง เป็นตน นอกจากนี้ตนตอยังมีผลตอลักษณะส าคัญ

อ่ืน ๆ ของก่ิงพันธุ์ดี เชน ระยะเวลาที่ใชในการออกดอก การติดผล และคุณภาพผลผลิตอีกดวย (Warschefsky et al., 

2016) ประเทศไทยมีทุเรียนพ้ืนบานมากกวา 600 สายพันธุ์ (จิรวรรณ,  2561) มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง

และสัมพันธ์กับแหลงปลูก มีศักยภาพในการน ามาพัฒนาเป็นตนตอที่มีคุณลักษณะที่ดี เชนเดียวกับพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

ในตางประเทศ เชน ในแอปเปิ้ลมีการพัฒนาสายพันธุ์ตนตอใหทนสภาวะเครียดและตานทานโรคและ เชน ทนแลง 

(Atkinson et al., 1999) ตานทานโรคไฟลามทุง (fire bright disease) (Jensenet al., 2003) หรือในพืชตะกูลสมที่

มีการพัฒนาสายพันธุ์ตนตอทนแลงและทนน้ าทวม (Bhusal et al., 2002) เป็นตน ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ (climate change) ซึ่งสงผลใหเกิดภัยแลวรุนแรงและยาวนานขึ้นเรื่อย เชื้อพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานใน

ประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายสูงนาจะน ามาใชประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ตนตอใหทนแลงได เนื่องจากทุเรียน

เป็นไมยืนตนที่มีอายุหลายปีและใหผลผลิตจ านวนมาก สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไดปีละหลายรอยตน หากสามารถระบุ

ตนที่สามารถใชเป็นแมพันธุ์ในการผลิตตนตอทนแลงไดจะสามารถผลิตตนตอทนแลงไดจ านวนมาก นอกจากนี้ หาก

สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถระบุความทนแลงไดอยางแมนย า จะชวยใหการระบุตนแมพันธุ์ทนแลงมีความ

แมนย ามากขึ้น  

 เทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอเป็นที่ยอมรับและมีการน ามาใชประโยชน์ในการคัดเลือกและบงชี้ลักษณะ

กันอยางแพรหลายในปัจจุบัน ดวยความกาวทางเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว การใชเทคโนโลยีการ

วิเคราะห์ล าดับเบส (Next generation sequencing) รวมกับชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ในการวิเคราะห์หา 

Loci ที่สัมพันธ์กับลักษณะที่สนใจโดยการวิเคราะห์ Genome Wide Association Study (GWAS) ซึ่งสามารถ



281 

วิเคราะห์หา loci ในประชากรธรรมชาติได (natural population)  ท าใหการคนหาและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ

ส าหรับท านายลักษณะตาง ๆ เป็นไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในหลาย ๆ พืช ซึ่งปัจจุบันขอมูล

พันธุกรรมของทุเรียนพันธุ์มูซันคิงไดถูกวิเคราะห์ไวแลว (The et al., 2017) ซึ่งจะมีประโยชน์ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

ทุเรียน และดวยความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทางชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศ การพัฒนาเครื่องหมายดี

เอ็นเอส าหรับบงชี้ลักษณะทนแลงในทุเรียนจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง และมีบทบาทส าคัญตอความส าเร็จใน

การคนหาแมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตตนตอทนแลง 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ ระดับ 2 

   คณะวิจัยมีแหลงเชื้อพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมใน 7 จังหวัดของ

พ้ืนที่ภาคใต ซึ่งมีการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีไปแลวบางสวน 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ ระดับ 3 
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   มีตนแมพันธุ์ทุเรียนที่มีศักยภาพในการผลิตตนตอทนแลง และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับ

ลักษณะทนแลงในทุเรียน 

  10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... ... 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
................................................................................................................................ ............................................ 
...................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ..................................................  
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
ต้นตอทนแล้ง 
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1. การเตรียมตัวอยางพืช 

เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบานจากตนแม 10-20 สายพันธุ์ ที่กระจายอยูในพ้ืนที่ภาคใต ตนละ 30 

เมล็ด เพาะเมล็ดและเตรียมตนกลาอายุประมาณ 4 เดือน ในถุงด าขนาด 20 ลิตร จากนั้นคัดเลือกหาตนแมที่ใหตน

กลาทนแลงจ านวนมาก โดยแบงตนกลา 20 ตนจากตนแมแตละตน มางดน้ าและเก็บขอมูลจ านวนตนที่รอดชีวิตเมื่อมี

การตายครึ่งหนึ่งของตนกลาทั้งหมด คัดเลือกตนแม 9 ตนที่ใหตนกลารอดชีวิตมากที่สุด น าตนกลาอีก 10 ตน จากแต

ละตนแมท่ีผานการคัดเลือกไวไปใชในการวิเคราะห์จีโนไทปและลักษณะทนแลง รวมทั้งสิ้น 90 ตน 

2. การประเมินความทนแลงในตัวอยางทุเรียน 

ประเมินความทนแลงในทุเรียนทั้ง 90 ตน โดยการงดน้ าและเก็บขอมูลสภาพอากาศประกอบไดแก อุณหภูมิ 

และความชื้นอากาศ ดวยเครื่อง Data logger รุน DT-172 และปริมาณความชื้นในดิน (soil moisture content) 

ดวยเครื่องมือวัดความชื้นดิน (HH2+WET Sensor, Delta-T Device) โดยปัก probe ลงดินที่ความลึก 10 

เซนติเมตร จ านวน 3 ตนตอทรีตเมนต์ ตนละ 3 ต าแหนง ท าการเก็บขอมูลทางสรีรวิทยา และเก็บตัวอยางใบที่ 0 , 5, 

10, 15 วัน ของการงดน้ า เพ่ือตรวจสอบปริมาณน้ าสัมพัทธ์ การวัดการรั่วไหลของสารอิเล็คโทรไลต์ และปริมาณโพ

รลีน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยา  

เก็บขอมูลทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับกลไกการตอบสนองของพืชเมื่อเกิดสภาวะแลง เพ่ือน ามาใชในการ

ประเมินความสามารถในการทนแลง ไดแก photosynthesis, stomata conductance และ transpiration rate 

ดวยเครื่องมือ portable photosynthesis system model Li-6400  

2.2 การหาคาปริมาณน้ าสัมพัทธ์ (relative water content; RWC)  
เปรียบเทียบความสัมพันธ์เพื่อวัดปริมาณน้ าในพืช โดยเก็บตัวอยางใบเพสลาดแตละสายพันธุ์ มาตัดเป็นชิ้นที่

มีขนาด 0.5 cm2  ชุดการทดลองละ 6 ชิ้น จากใบพืช 3 ใบ น ามาชั่งน้ าหนักสด น้ าหนักแหง น้ าหนักในชวงที่เซลล์เตง 
แลวน าคาที่ไดมาค านวณโดยสมการของ Barrs และ Weatherley (1962) 
 
 
 

            โดย FW (Fresh Weight)   คือ  น้ าหนักสดของพืช (g) 
        TW (Turgid Weight)  คือ  น้ าหนักที่เตงเต็มที่ (g) 
        DW (Dry Weight)    คือ  น้ าหนักแหงของพืช (g) 
 

2.3.  การวัดการรั่วไหลของสารอิเล็คโทรไลต์ (electrolyte leakage: EL) 
ตัดตัวอยางใบสด 100 มิลลิกรัม ใหมีขนาด 5 มิลลิเมตร ใสในหลอดทดลองที่น้ ากลั่นที่ปราศจากไอออน  10 

มิลลิลิตร แลวปิดหลอดดวยฝาพลาสติก น าไปวางในอางน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 32°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นวัดคา
การน าไฟฟูาเริ่มตนของตัวกลาง (EC1) แลวน าไปนึ่งในหมอนึ่งแรงดันที่ 121°C เป็นเวลา 20 นาที และวัดคาการน า
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ไฟฟูาสุดทาย (EC2) (Dionisio-Sese และ Tobita, 1998)  ซึ่งสามารถค านวณปริมาณการรั่วไหลของอิเล็คโทรไลต์ได
จากสูตร  

     

 

2.4 การวัดปริมาณโพรลีน 

  วัดปริมาณโพรลีนโดยดัดแปลงวิธีของ Bates et al. (1973)  โดยน าชิ้นสวน ราก และใบ ของทุเรียนปริมาณ 

0.5 กรัม บดใบยางพาราในไนโตรเจนเหลว แลวน าผงตัวอยางใบใสในหลอดเอฟเพนดอร์ฟ ขนาด  1.5 มิลลิลิตร เติม

กรด sulfosalicylic acid ความเขมขน 3% (w/v) 1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันและกรองดวยกระดาษกรอง 

Whatman เบอร์ 1 เติม glacial acetic acid 1 มิลลิลิตร และ ninhydrin reagent 1 มิลลิลิตร โดย ninhydrin จะ

ท าปฏิกิริยากับกรดอะมิโนทุกตัว โดยใหผลิตภัณฑ์ เป็นสารสีมวง เรียกวา "Rhuemann’s purple" ยกเวนโพรลีน 

เมื่อท าปฎิกิริยากับ ninhydrin จะไดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสีเหลือง แลวบมที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง ท าการหยุดปฏิกิริยาโดยการแชตัวอยางใน ice bath แลวเติม toluene 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน เมื่อ

อุณหภูมิของตัวอยางเพ่ิมข้ึนจนถึงอุณหภูมิหอง ท าการวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 520 นา

โนเมตร ดวย UV-visible spectrophotometer เปรียบเทียบความเขมขนของโพรลีนในตัวอยางกับโพรลีนที่ทราบ

ความเขมขน 

  ตนแมที่ใหตนกลาทนแลงมากที่สุด 3-5 ตนจะผานการคัดเลือก เพ่ือเก็บเมล็ดในปีตอไปอีก 50-100 เพ่ือ
น ามาทดสอบความทนแลงโดยการงดน้ าและนับจ านวนตนที่รอดเม่ือมีการตายครึ่งของตนกลาทั้งหมด 
  
 3. การวิเคราะห์หาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทนแลง 

น าตัวอยางใบออนจากตนทุเรียนมาสกัดดีเอ็นเอดวยวิธี CTAB และ ชุดท าความสะอาดดีเอ็นเอ ตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอดวยวิธี agarose gel electrophoresis และเครื่อง Nanodrop สงวิเคราะห์จีโนไทป
ของตัวอยางดวยเทคนิค DarTSeq จากนั้นวิเคราะห์หาต าแหนงบนดีเอ็นเอทีส่ัมพันธ์กับลักษณะทนแลงดวย 
Genome-wide association study (GWAS) โดยใช GAPIT ในโปรแกรม R (Tang et al., 2016)  
 
 4. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแลง 
          จากขอมูลต าแหนงบนดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแลง น ามาพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด single 
nucleotide polymorphism (SNP) และ insertion/deletion (indel) โดยออกแบบไพรเมอร์ที่จ าเพาะกับต าแหนง
ดังกลาว น ามาทดสอบในดีเอ็นเอของประชากรทุเรียนที่ใชในการทดลองขางตนโดยการท า PCR และตรวจสอบแถบดี
เอ็นเอ รวมถึงประเมินความถูกตองของการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอกับขอมูลจีโนไทปที่เคยเก็บขอมูลไว 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ประเทศไทย/สงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในประเทศ ประเทศไทย/สงขลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ.........2......ปี..........0.........เดือน          
  วันที่เริ่มตน.....1 ตุลาคม 2564.........วันที่สิ้นสุด.......30 กันยายน 2566......... 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รอยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
การเตรียมตัวอยางพืชและ
คัดเลือกแมพันธุ์ที่ใหตนกลาทน
แลง 

x x x x x x       50% 

 การประเมินความทนแลง       x x x x   30% 

 
เตรียมตัวอยางพืชและประเมิน
ความทนแลง 

          x x 30% 

2566 
การวิเคราะห์จีโนไทปและหา
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์
กับลักษณะทนแลง 

x x x x x x       50% 

 
การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแลง 

      x x x x x x 50% 

 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ตอเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 400,000 
ปีที่ 2 2566 500,000 
รวม  900,000 

 15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
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 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณปี 
2565 (บาท) 

งบบุคลากร คาจางเหมาผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาตรี  เดือนละ 
9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 

108,000 

งบด าเนินการ : คาใชสอย คาเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยและพขร ในการเดินทางออก
พ้ืนที่ [(270บาทX1คน) + (240บาทX3คน)]X 
20 วัน 

19,800 
 
 

คาท่ีพักของนักวิจัยและพขร 10 วันๆละ 1,000 
บาท/หองจ านวน 3 หองตอครั้ง 

30,000 

คาเชารถ  500 บาท/วัน  20 วัน 10,000 
คาน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 

งบด าเนินการ : คาวัสดุ วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร  50,000 
สารเคมีในการสกัดดีเอ็นเอดวยวิธี CTAB   35,000 
คาวัสดุสารเคมีส าหรับทดสอบการทนแลง 60,000 
คาสารเคมีงานชีวโมเลกุล เชน น้ ายา PCR ไพร
เมอร์ และอะกาโรส 

30,836 

คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน คาสาธารณูปโภค 10% 36,364 
รวม         400,000  

  

15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช
งานและความ

จ าเป็น 

การใชประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกลเคียง
ที่ใช ณ ปัจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพการ
ใชงาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ตนพันธุ์ทนแลง 
ไดตนแมพันธุ์ที่มี
แนวโนมที่จะสามารถ

2 0 0 0 0 2 สายพันธุ ์
ตนกลา
ทุเรียนทน

แมพันธุ์ทุเรียนที่
มีศักยภาพ



287 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ผลิตตนกลาทนแลง
มากกวา 70% 

แลงเพื่อใช
ศึกษา
พันธุกรรม
เพื่อระบุ
เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอที่
บงชี้ลักษณะ
ที่ทนตอ
สภาวะแลง
ได 

สามารถผลิตตน
กลาทุเรียนทน
แลงซ่ึงจะลด
ความเสียหาย
จากการสูญเสีย
ผลผลิตและ
คาใชจายที่
เพิ่มขึ้นจากการ
แกปัญหาภยัแลง
ได 

ตนพันธุ์ทนแลง 
ไดตนแมพันธุ์ศักยภาพ
ที่สามารถผลิตตนกลา
ทนแลงมากกวา 70% 

0 2 0 0 0 2 สายพันธุ ์

ตนกลา
ทุเรียนทน
แลงที่ไดจาก
ตนแมพันธุ์ที่
มีศักยภาพ
สามารถ
น ามาใชเป็น
ตนตอเพื่อ
เสียบยอด
ทุเรียนพันธุ์
ดีใหทนตอ
สภาวะแลง
ไดยาวนาน
ขึ้น ซ่ึงชวย
ลดความ
เสียหายจาก
ภัยที่ท าให
เกษตรกร
ไมไดผลผลิต
หรือสูญเสีย
เงินไปกับ
การ
แกปัญหา
จ านวนมาก 
โดยตนแม
พันธุ์ 1 ตน
สามารถ
ผลิตตนกลา
ไดหลายรอย
ตน 

แมพันธุ์ทุเรียนที่
มีศักยภาพ
สามารถผลิตตน
กลาทุเรียนทน
แลงซ่ึงจะลด
ความเสียหาย
จากการสูญเสีย
ผลผลิตและ
คาใชจายที่
เพิ่มขึ้นจากการ
แกปัญหาภยัแลง
ได และเจาของ
ตนทุเรียนแม
พันธุ์จะสามารถ
เพิ่มมูลคาใหกับ
ทุเรียนพื้นบานซ่ึง
ปกติราคาไมสูง
มาก 

ข้อมูลพันธุกรรม 
ขอมูลทางพันธกุรรม
ของทุเรียนพื้นบาน 

0 1 0 0 0 1 ชุด 
นักวิจยั
สามารถใช

ขอมูลพันธกุรรม
ทุเรียนจะถูก
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ขอมูลทาง
พันธุกรรม
ของทุเรียน
พื้นบาน
ส าหรับ
การศึกษา
ลักษณะ
ส าคัญอื่นๆ 
ตอได เชน 
ลักษณะการ
ทนตอโรค
เป็นตน 

เผยแพรในวง
วิชาการเป็นวง
กวางนักวิจยัทั้ง
ในประเทศและ
ตางประเทศ
สามารถเขาถึง
ขอมูลเพื่อใช
ประโยชน์ได 

ชุดเครื่องหมายดี
เอ็นเอ 

ชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ที่สัมพันธ์กับลกัษณะ
ทนแลง 

0 1 0 0 0 1 ชุด 

เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอที่
สัมพันธ์กับ
ลักษณะทน
แลงมี
ศักยภาพที่
จะน าไป
ทดสอบ
ขยายผล
เพื่อพัฒนา
เป็น
เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอ
ส าหรับบงชี้
ลักษณะทน
แลง 

สามารถคัดเลือก
ทุเรียนทนแลง
ดวยเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอไดอยาง
แมนย าและมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
ใชประโยชน์เป็น
ตนตอหรือการ
ปรับปรุงพันธุ์ใน
อนาคต 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ ไทย/สงขลา อ าเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
ในประเทศ ไทย/สงขลา แปลงรวบรวม พันธุ์ ส ถ านี วิ จั ย เทพา  คณะทรั พยากรธ รรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
- ขยายพันธุ์ทุเรียนทนแลงในแปลงรวบรวมพันธุ์ในจังหวัดสงขลา  
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- ประชาสัมพันธ์ตนพันธุ์ทุเรียนทนแลงที่น ามาใชเป็นตนตอกับกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต 
- แจกตนพันธุ์ทุเรียนทนแลงในแกเกษตรกร และประเมินผลการเพาะ และความพึงพอใจ  
 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใชสัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคม ีEsprel เลขทะเบียน: 2-0260-0284-3 
 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไมระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไมระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางรวม การรวมลงทุนใน การรวมลงทุน
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ด าเนินการ รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

ใน รูปแบบอื่น  
(in-kind) 

      
 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
 

      
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผูรวมโครงการวิจยั 
      (ดร. สุขุมาล หวานแกว) 
          วันที่……………………………………………. 

      

      
 
ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ สกุล นายพลสิทธิ์ สถาผลเดชา 

    Mr. Ponsit Sathapondecha 

2. เลขที่บัตรประชาชน 1100400074335 
3. หนวยงาน และสถานที่ติดตอ 

    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   โทร. 0947804422  
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   Email: ponsit.sat@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
2545-2549    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549-2552    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม. มหิดล 

2554-2558    ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม. มหิดล 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ชีววิทยาโมเลกุล และชีวสารสนเทศ 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

1. Molecular mechanism of glass bottom boat receptor involved in vitellogenesis in 
female banana shrimp (หัวหนาโครงการ)/ ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 
2560 (เสร็จสิ้นแลว) 

2. Functional study of leucine-tyrosine-arginine (LYR) motif containing protein 5 in 
cell proliferation, oocyte proliferation and ovarian development in female shrimp, 
Fenneropenaeus merguiensis (หัวหนาโครงการ)/ ทุนค คปก. ตอยอด ปี 2560/ 2560-2561 
(เสร็จสิ้นแลว) 

3. Identification and functional study of long non-coding RNAs involved in 
ovarian development in female marine shrimp  (หัวหนาโครงการ)/ ทุนเงินรายได
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561/ 2561-2563 (90%) 

4. Induction of ovarian maturation by glass bottom boat via oral delivery in female 
shrimp, Fenneropenaeus merguiensis (หัวหนาโครงการ)/ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย/ 2561-2563 (90%) 

5. Identification and functional study of receptors involved in ovarian 
development in female marine shrimp (หัวหนาโครงการ)/ ทุนเงินรายได
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562/ 2562-2564 (90%) 

  

ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ-สกุล นางสาวสุขุมาล หวานแกว 
    Ms. Sukhuman Wankaew 

2. เลขที่บัตรประชาชน 3841500213044 
3. หนวยงานและสถานที่ติดตอ   
   สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  

    โทร. 0897402858 

    Email: sukhuman.wha@gmail.com 
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4. ประวัติการศึกษา 
2541-2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง  ม. เกษตรศาสตร์ 

2545-2548  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)  ม. เกษตรศาสตร์ 

2549-2554  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม. มหิดล 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  พันธุศาสตร์โมเลกุลและพืชศาสตร์ 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 

1. Expression of genes and validation of molecular markers underlying cyanogen content in 

cassava root (หัวหนาโครงการ)/ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/ 2555-2557 

2. Identification of trait linked marker for yield, starch content and cyanogen content and 

selection of promising cassava line for high yield, high starch content and low cyanogen 

content (หัวหนาโครงการรวม)/ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ/ 2555-2558 

3. Molecular breeding and transcriptome analysis for improving disease-resistant cassava (ผู

รวมวิจัย)/ e-ASIA/ 2555-2558 

4. Analyses of peptide elicitor role in cassava bacterial blight (CBB) disease (ผูรวมวิจัย)/ 

มหาวิทยาลัยมหิดล/ 2555-2558 

5. Molecular identification of medicinal plants (ผูรวมวิจัย)/ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ/ 

2556-2557 

6. Improvement of cassava productivity using bioactive molecules (ผูรวมวิจัย)/ Kaneka 

Cooperation/ 2556-2557 

7. Breeding of cassava suitable for different soil types (ผูรวมวิจัย)/ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ/ 2556-2557 

8. Study of genetic variation and micropropagation of Ipsea thailandica Seidenf, 

Cheirostylist and Curcuma candida (Wall.) (ผูรวมวิจัย)/ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ/ 

2557–2558 

9. การพัฒนา multiplex PCR เพ่ือบงชี้ลักษณะเดนในการปรับปรุงพันธุ์ขาวพ้ืนเมือง (ผูรวมวิจัย)/ เงิน

งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ 2560 

 

ผู้ร่วมวิจัย 

2. นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาว  กรกช  นาคคนอง 
        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Korakot Nakkanong 

  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3841700230767 

8. ต าแหนงปัจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย์ 
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9. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอได 
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ  

จ.สงขลา 90112. โทรศัพท์ 074-286138 โทรสาร  074-286139 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) korakot_nick@yahoo.com 

10. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ ระดับปริญญา อักษายอ   ชื่อสถาบัน ประเทศ 

การศึกษ

า 

(ตรี โท เอกและ ปริญญาและ สาขา วิชาเอก การศึกษา  

 ประกาศนียบัต

ร) 

ชื่อเต็ม     

       

2548 ตรี วท.บ. เกษตรศาสต

ร ์

พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ไทย 

2550 โท วท.ม. เกษตรศาสต

ร ์

พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ไทย 

2555 เอก Ph.D. Horticultur

e 

Olericultur

e 

Zhejiang 

University 

China 

 

11. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ : เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 
12. ประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ
ผลงานวิจัย  

7.3 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย: ไมมี 

7.4 หัวหนาโครงการวิจัย :  
 ชื่อโครงการวิจัย: - การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแลง โดย การ

ตรวจสอบการแสดงออก   ของยีนที่เกี่ยวของกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพร
ลี นในสภาวะขาดน้ า  

   - การศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมสมจุก  ( Citrus reticulata Blanco )  
     ในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย  

- การคัดเลือกตนตอยางพาราที่ทนทานตอโรครากขาวดวย การแสดงออกของยีนใน     

  กลุม  PRs  และยีน  PAL  

- การศึกษาตัวบงชี้ทางโมเลกุลและชีวเคมีของความเขากันไดของตนตอยางพาราและกิ่งพันธุ์ ดี 
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 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน   
- การคัดเลือกตนตอยางพาราที่มีศักยภาพทนทานตอโรครากขาวและความสามารถในการเขากันไดกับกิ่ง
พันธุ์ RRIM600 และ RRIT251 

   แหลงทุน: สกว.   
 - การแสดงออกของยีนที่เก่ียวกับการควบคุมความทนทานตอเชื้อราโรค

รากขาวในยางพารา  
 แหลงทุน: งบประมาณแผนดิน  

  
 - การใชเทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บ

รักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว 
  แหลงทุน: งบรายไดมหาวิทยาลัย 

 - การจัดการโรค Bugtok ของกลวยอยางยั่งยืน 
                แหลงทุน: สกว. 

 7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการ
วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

    - การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp.,   พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบโรคเหี่ยว และ
ประเมินความทนทานตอโรคในกลวยพันธุ์เศรษฐกิจ 

  แหลงทุน: สกว.        การวิจัยลุลวงแลวประมาณ 90%  

 

ผลงานวิจัย  

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1. Nakkanong, K, Nualsri, C and Sdoodee, S. 2008. Analysis of genetic diversity in early introduced 

clones of rubber tree (Hevea brasiliensis) using RAPD and microsatellite markers. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 30: 553-560. 

2. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F., Ye, F. H. and Lin, Y. 2010. A novel inbred squash line 

developed from interspecific crosses between Cucurbita maxima and Cucurbita 

moschata. In Cucurbitaceae 2010 Proceedings. 14-18 November 2010. Charleston, South 

Carolina, USA. pp 129-131. 

3. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F. 2012. Starch accumulation and starch related genes 

expression in novel inter-specific inbred squash line and their parents during fruit 

development. Scientia Horticulturae. 136: 1-8. 
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4. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F. 2012. Carotenoid accumulation and carotenogenic gene 

expression during fruit development in novel inter-specific inbred squash lines and their 

parents. Journal of agricultural and food chemistry. 60 (23): 5936–5944. 

5. Ara, N., Nakkanong, K., Lv, W. H., Yang, J. H., Hu, Z. Y. and Zhang, M. F. 2013. Antioxidant 

enzymatic activities and gene expression associated with heat tolerance in the stems and 
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ผลงานวิจัยระดับประเทศ 

1. จรัสศรี นวลศร,ี กรกช นาคคนอง และ กษมา เชิงฉลาด. 2557. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

มะมวงหิมพานต์ในภาคใต ดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลเทียม และเครื่องหมายอาร์เอพีดี. แกน

เกษตร 42(3): 151-156. 

2. พลิษฐ์ จารุจารีต, เอกวัล ลือพรอมชัย, กรกช นาคคนอง และ อรมาศ สุทธินุน. การก าจัดสีและสารประกอบฟีนอลิ

คออกจากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มโดยการเติมแบคทีเรียบริเวณรากพืช. การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติครั้งท่ี 13 วันที่ 26-28 มีนาคม 2557. 

3. จรัสศรี นวลศร,ี กรกช นาคคนอง และ ฮูดา แกวศรีสม. 2014. การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบานใน

ภาคใตโดยใชเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์. แกนเกษตร 42(3): 271-276. 
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6. กรกช นาคคนอง, พัฒนาการ เพชรสุวรรณ, ฮูดา แกวศรีสม และ จรัสศรี นวลศรี. 2559. การเปรียบเทียบลักษณะ
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6.1  หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

                        โครงการภายในย้อนหลัง 3 ปี  
 
ปีงบประมาณ โครงการวิจัย แหลงทุน 
2559-2561 การประเมินการเขากันไดของตนตอทุเรียนพ้ืนบานภาคใตกับ

กิ่งทุเรียนพันธุ์การคา  
เป็นหัวหนาโครงการ        

งบประมาณแผนดิน (ภายใต
โครงการพระราชด าริ) 

2561-2562    การประเมินความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบาน บริเวณ
ลุมน้ าคลองแสงอ าเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
การคัดเลือก อนุรักษ์  และขยายพันธุ์ 
เป็นหัวหนาโครงการ 

การไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย เขื่อนรัชช 
ประภา 

2561-2562 การศึกษาปัจจัยบงชี้ทางภูมิศาสตร์ การขยายพันธุ์ การเก็บ
รวบรวมพันธุ์เพ่ือยกระดับทุเรียนพื้นบานของอ าเภอนาหมอม 
จังหวัดสงขลา เป็นหัวหนาโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

2562 การคัดเลือกทุเรียนพ้ืนเมืองเพ่ือใชเป็นตนตอที่เหมาะสม
ของทุเรียนพันธุ์การคาในประเทศไทย 
เป็นหัวหนาโครงการ 

งบประมาณแผนดิน 
(แผนบูรณาการทุเรียน
พ้ืนบานเพื่อชุมชนที่มั่นคง) 
 

2562 โครงการการจัดประชุมระดมสมอง พัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง
ทุเรียนและทุเรียนพ้ืนบาน เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกรใน
จังหวัดยะลาอยางยั่งยืน เป็นหัวหนาโครงการ 
 

สกว. 

2562-2563 การรวบรวมพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ และ
ศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตกัญชาคุณภาพดี 
เป็นหัวหนาโครงการ  

กองทุนคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

   
6.2 จ านวนทุนวิจัยจากภายนอก (ระบุรายละเอียด) 
โครงการวิจัย (ย้อนหลัง 3 ปี) 

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
2559 การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบานเพ่ือการ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
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คัดเลือก อนุรักษ์  และขยายพันธุ์ กรณีศึกษาอ าเภอนา
หมอม จังหวัดสงขลา  
เป็นหัวหนาโครงการ 

แหงชาติ 

2559 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองไทย 
เป็นหัวหนาโครงการยอย  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (BEDO) 

2559 โครงการการจ าแนกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองโดยใชเครื่องหมาย
โมเลกุล  
เป็นหัวหนาโครงการยอย 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (BEDO) 

2559 Effect of Liquid Condenced Molasses Fermented 
Soluble on Growth and Development of Vegetable 
Crops  

บริษัท Green River Group 
(Thailand) 

2559-2560 การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแลง โดย 
การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสะสม
กรดแอบซิสิคและโพรลี นในสภาวะขาดน้ า  
เป็นหัวหนาโครงการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
(PERDO) 

2559-2560 การเพ่ิมปริมาณตนยางพาราที่ทนทานตอโรครากขาวส าหรับ
ใชเป็นตนตอโดยวิธีไมโครคัดติ้ง 
เป็นหัวหนาโครงการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
(CAB) 

2560 การจัดการโรค Bugtok ของกลวยอยางยั่งยืน  
เป็นผูรวมโครงการ 

ส านักงานสนับสนุนการวิจัย 
(สกว) 

2561-2562    การประเมินความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบาน บริเวณ
ลุมน้ าคลองแสงอ าเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
การคัดเลือก อนุรักษ์  และขยายพันธุ์ 
เป็นหัวหนาโครงการ 

การไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย เขื่อนรัชช 
ประภา 

2561-2563 โครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ขาวหอมไชยาใหไมไวตอชวง
แสง มี ระยะเก็บเกี่ยวและล าตนสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และ
ใชระยะเก็บเก่ียวและล าตนสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และใช
เครื่องหมายโมเลกุลชวยคัด เลือก  
เป็นผูรวมโครงการ 
  

สวก. 

2561-2562 การศึกษาปัจจัยบงชี้ทางภูมิศาสตร์ การขยายพันธุ์ การเก็บ
รวบรวมพันธุ์เพ่ือยกระดับทุเรียนพื้นบานของอ าเภอนาหมอม 
จังหวัดสงขลา เป็นหัวหนาโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 
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2561-2562 การคัดเลือกทุเรียนพ้ืนเมืองเพ่ือใชเป็นตนตอที่เหมาะสม
ของทุเรียนพันธุ์การคาในประเทศไทย 
เป็นหัวหนาโครงการ 

งบประมาณแผนดิน 
(แผนบูรณาการทุเรียน
พ้ืนบานเพื่อชุมชนที่มั่นคง) 
 

2561-2563 วิจัย ส ารวจ คัดเลือก และศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานในสามจังหวัดชายแดนใตของ
ประเทศไทย 
เป็นผูรวมโครงการ 

สวก. 

2561-2562 การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp. พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบ
โรคเหี่ยว และประเมินความทนทานตอโรคในกลวยพันธุ์
เศรษฐกิจ 
เป็นผูรวมโครงการ 

สกว. เชิงพ้ืนที่ 

2562-2563 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนพ้ืนบาน จังหวัด
ยะลา เป็นหัวหนาโครงการ 

สกสว. 

 
6.3  งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ (ยอนหลัง 5ปี) 

ผลงานตีพิมพ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. พันธ์ทิพย์ เสนอินทร์ กรกช นาคคนอง และจรัสศรี นวลศรี. 2561. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมโดยใชเครื่องหมายเอสเอสอาร์  และประเมินความทนทานตอโรครากขาว. วารสาร
พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 5(3): 27-35. 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 3 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียน

พ้ืนบานในอ าเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
        (ภาษาอังกฤษ) Development of Activities to Promote Consciousness of Youth in the 

Conservation of Indigenous Durian in Namom District, Songkhla 
Province 

 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใชประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานและเสริมสราง
จิตส านึกการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบานแกเยาวชนในทองถิ่น   

        (ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and 
Enhance the Awareness of Indigenous durian Conservation among Local Youths  
 

ส่วน ก: ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
 ใหม 
 ตอเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ปี 

 

ประเภทโครงการ 
 โครงการวิจัย 
 ชุดโครงการวิจัย 

 

ประเภทงานวิจัย 
 พ้ืนฐาน (basic Research)  พัฒนาและประยุกต์ (Development)   
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)  วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)  
 วิจัยตอยอด (Translational research)  การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 

 
ส่วน ข: องค์ประกอบในการจัดท า 
1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน า 
หน้า 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ในโครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วนการ 
มีส่วนร่วม 
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นางสาว นฤมล พฤกษา หัวหนาโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

50 

นางสาว รักษิตา สรรพอรามเดชะ ผูรวมวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ-
วัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

50 
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2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD สังคมศาสตร์ 
สาขาการวิจัยยอย OECD เกษตรศาสตร์ 
ดานการวิจัย สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการปลูกพืชสวน 

2.2 สาขา ISCED สังคมศาสตร์ 
3. ค าส าคัญ (keywords) 

ค าส าคัญ (TH) ทุเรียนพื้นบาน จิตส านึกของเยาวชน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ค าส าคัญ (EN) Indigenous Durian, youth consciousness, biodiversity 

 

4. เป้าหมายการวิจัย 
4.1 ไดชุดความรูเกี่ยวกับลักษณะทางชีวกายภาพของทุเรียนพื้นบาน และคุณคาของทุเรียนพ้ืนบานที่มีตอชุมชน

ในอ าเภอนาหมอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งชุดความรูนี้จะใชส าหรับสรางชุดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรางจิตส านึกใหแกเยาวชนในงานวิจัยครั้งนี้ และสามารถน าไปบรรจุใน "กิจกรรมพัฒนาผูเรียน" หรือ "กิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์" ของโรงเรียน และสามารถสงตอใหครูหรือโรงเรียนน าไปใชบรรจุในวิชาเพ่ิมเติม 
หรือหลักสูตรทองถิ่นไดในอนาคต หรือน าไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการสรางการเรียนรูเรื่องทุเรียนพ้ืนบานอ าเภอ
นาหมอมแกสาธารณะ 

4.2 ไดชุดกิจกรรมส าหรับการเสริมสรางจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบาน 
4.3 เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบานเพ่ิมขึ้น หลังผานกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิ จกรรมที่

พัฒนาขึ้น 
4.4 แนวทางในการน าชุดความรูและชุดกิจกรรมไปขยายผลหรือตอยอด ทั้งในพ้ืนที่อ าเภอนาหมอมและพ้ืนที่

อ่ืนๆ ที่เป็นแหลงพันธุกรรมส าคัญของทุเรียนพื้นบาน 
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
ทุเรียนเป็นไมผลเขตรอนที่จัดเป็นไมผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากสามารถสงออกขาย

ตางประเทศและท ารายไดสูงเพราะเป็นผลไมที่เป็นที่นิยมของผูบริโภค  ในประเทศไทยพบทุเรียนมากกวา 200 พันธุ์  
ซึ่งในภาคใตพบวาทุเรียนพ้ืนบานมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง  โดยเฉพาะภาคใตตอนลางที่มีพ้ืนที่ติดตอกับ
ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดดั้งเดิมของทุเรียน  แตปัจจุบันความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบานลดลง เนื่องจาก
ชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์การคาที่ใหราคาดีกวา เชน พันธุ์หมอนทอง ชะนี กานยาว  หรือในบางพ้ืนที่ก็เปลี่ยนไปปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืน เชน ปาล์มน้ ามัน พันธุ์ทุเ รียนพ้ืนบานจึงหายไป  ในขณะที่ทุเรียนพ้ืนบานนั้นมีคุณคาและ
ความส าคัญมาก  โดยหลายพันธุ์มีลักษณะดีที่นาจะน ามาใชประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ เชน มีระบบรากแข็งแรง 
หาอาหารเกง ทนตอการเขาท าลายของโรค แมลง และสภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศ  หรือมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นพันธุ์การคาไดเพราะมีรสชาติดี สีเนื้อสวย และมีเนื้อหนา  ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
พบวามีทุเรียนพ้ืนบานไมนอยกวา 20 พันธุ์ (ฮูดา แกวศรีสม, 2557 ; จรัสศรี นวลศรี และคณะ, 2560)  หลายพันธุ์มี
คุณภาพเนื้อดี เชน พันธุ์นางงาม พันธุ์ขนุน  ท าใหอ าเภอนาหมอมเป็นพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงดานทุเรียนรสชาติดี  ในปี 
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2560 ที่ผานมา จังหวัดสงขลาไดสนับสนุนงบประมาณใหอ าเภอนาหมอมจัดท าโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียน
พ้ืนบานอ าเภอนาหมอม  โดยมีกิจกรรมจัดท าเรือนเพาะช าพรอมระบบน้ า การฝึกอบรมใหความรูแกช าวบานที่มีตน
ทุเรียนบานเพ่ือใหความรูในการเพาะช า การเสียบยอด การตอกิ่ง เทคนิคการปลูก การดูแลรักษา การปูองกันก าจัด
ศัตรูพืชการปฏิบัติกอนและหลังเก็บเกี่ยว ฯลฯ (Gimyong News, 2560)  อยางไรก็ตาม ภาพการรับรูเรื่องคุณคาและ
ความส าคัญของทุเรียนพื้นบานและการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบานนั้น ยังไมมีหลักฐานปรากฎชัดวามีการ
แพรหลายในวงกวางเพียงใด  และการด าเนินการยังจะคงตอเนื่องไปในระยะยาวหรือไม  อีกทั้งชุดความรูที่มีการ
รวบรวมและเรียบเรียงเพ่ือพรอมตอการน าไปใชสรางการเรียนรูเรื่องทุเรียนพ้ืนบาน ก็ยังไมปรากฎเป็นรูปธรรม  
ดังนั้น การรวบรวมองค์ความรูมาสกัดและประมวลเป็นชุดความรู เพ่ือพรอมที่จะน าไปใชในการสรางการเรียนรูแกผูที่
สนใจ หรือใชในการสรางการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางจิตส านึกจึงมีความส าคัญ  ขณะเดียวกัน ชุดกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสรางจิตส านึกก็มีความส าคัญ  งานวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะด าเนินการเพ่ือจัดท าชุด
ความรูและพัฒนาชุดกิจกรรมดังกลาว  โดยจะด าเนินการน ารองกับกลุมเยาวชน  ซึ่งจะมีผูปกครอง ครู และชุมชน 
เขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการวิจัย  ทั้งนี้เพ่ือสรางฐานทรัพยากรมนุษย์ที่เขมแข็งตั้งแตเยาว์วัย ในการที่จะดูแล
รักษาพันธุกรรมทุเรียนพื้นบานของอ าเภอนาหมอมไดอยางตอเนื่องตอไป 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
6.2 เพ่ือรวบรวมองค์ความรูเกี่ยวกับทุเรียนพื้นบานและคุณคาของทุเรียนพ้ืนบานส าหรับการเรียนรูของเยาวชน 
6.3 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสรางจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบาน 
6.4 เพ่ือปลุกจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน 

 

7. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยนี้จะด าเนินการในพื้นที่อ าเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา  โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
7.1 ด้านเนื้อหา 

(1) การรวบรวมองค์ความรูเกี่ยวกับลักษณะทางชีวกายภาพของทุเรียนพ้ืนบาน และคุณคาของทุเรียน
พ้ืนบานที่มีตอชุมชนในอ าเภอนาหมอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี  ทั้งนี้ เพ่ือประมวลเป็นชุด
ความรูส าหรับสรางชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางจิตส านึกใหแกเยาวชนในงานวิจัยครั้งนี้ และสามารถน าไปใชบรรจุใน 
"กิจกรรมพัฒนาผูเรียน" หรือ "กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์" ของโรงเรียน และสามารถสงตอใหครูหรือ
โรงเรียนน าไปใชบรรจุในวิชาเพ่ิมเติม หรือหลักสูตรทองถิ่นไดในอนาคต หรือน าไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการสราง
การเรียนรูเรื่องทุเรียนพ้ืนบานอ าเภอนาหมอมแกสาธารณะ 

(2) การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใชชุดความรูจากขอ (1) เพ่ือเป็นชุดกิจกรรมที่ใชส าหรับเสริมสรางจิตส านึก
ของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน  โดยเป็นการพัฒนาผานกระบวนการมีสวนรวมของเยาวชนและชุมชน ตาม
กรอบแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

(3) การประเมินระดับความรูและจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน  กอนและหลังการใช
ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในขอ (2) 
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(4) การใหขอเสนอแนะแนวทางในการน าชุดความรูและชุดกิจกรรมไปขยายผลหรือตอยอด ทั้งในพ้ืนที่
อ าเภอนาหมอมและพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เป็นแหลงพันธุกรรมส าคัญของทุเรียนพื้นบาน 

7.2 ด้านพื้นที่ 
งานวิจัยจะด าเนินการในพ้ืนที่ 3 ต าบลของอ าเภอนาหมอม ซึ่งไดมีการส ารวจพบวาเป็นแหลงพันธุกรรมที่

ส าคัญของทุเรียนพ้ืนบาน ไดแก ต าบลนาหมอม ต าบลทุงขมิ้น และต าบลคลองหรัง  โดยมีโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 7 โรง คือ  

(1) โรงเรียนวัดทุงฆอโฆสิตาราม ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 บานทุงฆอ  ต าบลนาหมอม 
(2) โรงเรียนบานควนจง ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 บานควนจง  ต าบลนาหมอม 
(3) โรงเรียนวัดนาหมอม ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 บานนาหมอม  ต าบลนาหมอม 
(4) โรงเรียนวัดโพธาราม ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 บานลานไทร  ต าบลทุงขมิ้น 
(5) โรงเรียนบานนาทองสุก ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 บานนาทองสุก  ต าบลทุงขมิ้น 
(6) โรงเรียนวัดแมเปียะ ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 บานแมเปียะ  ต าบลคลองหรัง 
(7) โรงเรียนบานตนปริง ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 บานตนปริง  ต าบลคลองหรัง 
มีองค์ปกครองสวนทองถิ่น 3 แหง คือ 
(1) องค์การบริหารสวนต าบลนาหมอม  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาหมอมทั้งต าบล 
(2) องค์การบริหารสวนต าบลทุงขมิ้น  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทุงขม้ินทั้งต าบล 
(3) องค์การบริหารสวนต าบลคลองหรัง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลคลองหรังทั้งต าบล 

7.3 ดา้นกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมด าเนินงานวิจัย 
(1) เยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 20-25 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา

จ านวน 7 โรงขางตน 
(2) ครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 7 โรง โรงละ 1 คน รวม 7 คน 
(3) นักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารสวนทองถิ่นทั้ง 3 

แหง แหงละ 1 คน รวม 3 คน 
(4) ปราชญ์ชุมชน เกษตรกรหรือคนในชุมชนที่มีความรูเรื่องการปลูกและการใชประโยชน์ทุเรียนพ้ืนบาน 

ในพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล (จ านวนขึ้นกับการส ารวจระหวางด าเนินโครงการ) 
(5) วิทยากรเฉพาะดาน ไดแก ดานองค์ความรูเกี่ยวกับทุเรียน การอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน ดานการจัดท าสื่อ 

ฯลฯ 
(6) วิทยากรกระบวนการ จ านวน 3 คน 
(7) นักวิจัยประจ าโครงการ จ านวน 2 คน 
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
9.1 ความหมาย ความส าคัญ และสถานการณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายความถึงการที่ธรรมชาติมีองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายในทุกระดับ ทั้งความหลากหลายระดับพันธุกรรมในชนิดหรือสปีชีส์เดียวกันของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายในระดับชนิดหรือสปีชีส์ ไปจนถึงความหลากหลายในระดับระบบนิเวศที่มีลักษณะถิ่นที่อยูที่แตกตางกัน
ออกไป  ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีคุณคามากมาย เชน สรางความสมบูรณ์ใหแกสังคมสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศและการท างานของระบบนิเวศ  การใหคุณคาทางเศรษฐกิจหรือคุณคาตอการใชประโยชน์ของมนุษย์ โดยมนุษย์
น าผลผลิตตางๆ จากธรรมชาติมาใชประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออม เชน เนื้อไม อาหาร เสนใย พันธุกรรม ความรู 
ฯลฯ  คุณคาแหงสุนทรียภาพ โดยเป็นแหลงทองเที่ยวชมธรรมชาติ ดูนก ฯลฯ (Alho, 2008)  ประเทศไทยอุดมดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยพบจุลินทรีย์ไมนอยกวา 200 ,000 ชนิด พืชทั้งที่มีทอล าเลียงและไมมีทอล าเลียงไม
นอยกวา 14,000 ชนิด และสัตว์ทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลัง ไมนอยกวา 84,000 ชนิด  ความ
หลากหลายทางชีวภาพไดมีสวนสนับสนุนค้ าจุนวิถีชีวิตคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าใหมีความหลากหลายดาน
อาหาร ยารักษาโรคภัยไขเจ็บหรือใชบ ารุงรักษาสุขภาพอนามัย เครื่องใชไมสอยท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และการ
เป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการใชประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบสานกันมาตามแบบวิถีชีวิตของชุมชนในแตละพ้ืนที่ ซึ่งอาจคลายคลึงหรือ
แตกตางกันในแตละทองถิ่น ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเชื่อ และลักษณะการประกอบอาชี พ 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2558)  ส าหรับทุเรียนนั้น พบวามีความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับพันธุกรรมที่สูง  มีรายงานวาพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยมีมากกวา 200 พันธุ์  โดยทุเรียนเป็น
ผลไมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งนอกจากการบริโภคภายในประเทศแลว ยังเป็นผลไมที่ท ารายได
ใหกับประเทศเป็นจ านวนมากในแตละปี  โดยประเทศไทยมีการสงออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก เฉลี่ยปีละ 
683,410 ตัน (จรัสศรี นวลศรี และคณะ, 2560) 

สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยนั้นอยูในภาวะถูกคุกคาม ต อเนื่องมาเป็นเวลา
ยาวนานจากการใชประโยชน์และพ่ึงพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่ขาดการค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพใน
การฟ้ืนตัว  โดยประเด็นปัญหาหนึ่งมาจากการขาดความตระหนักและความรูความเขาใจในเรื่องความส าคัญและ
ผลประโยชน์ที่ไดรับจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษ์และใชประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2558)  ซึ่งสถานการณ์ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยปัจจุบันพบวาพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบานลดลง 
เนื่องจากชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์การคาที่ใหราคาดีกวา หรือปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน (ฮูดา แกวศรีสม, 2557)  ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการขาดความตระหนักในคุณคาและความส าคัญดานอ่ืนๆ ของทุเรียนที่นอกเหนือไปจากคุณคาทาง
เศรษฐกิจ 

9.2 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ คือการรักษาสรรพชีวิตบนโลกใหสามารถอยูในรูปลักษณ์ของ

สิ่งมีชีวิตนั้น และท าใหระบบนิเวศธรรมชาติท าหนาที่ไดอยางสมบูรณ์  โดยการอนุรักษ์หมายถึงการรักษาใหคงอยู 
(preservation) การซอมบ ารุง (maintenance) การใชอยางยั่งยืน (sustainable use) การฟ้ืนฟู (recovery) และ
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การเพ่ิมพูน  (enhancement) องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งการอนุรักษ์ (conservation) คือ
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงการปกปูองรักษาและการน ามาใชประโยชน์  ในขณะที่การเก็บรักษา 
(preservation) คือการเก็บรักษาบางสิ่งบางอยางไวโดยไมมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอะไร (Rawat and Agarwal, 
2015) 
  



313 

9.3 จิตส านึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จิตส านึก (Consciousness) หมายถึง ความตระหนักในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง 

คือตระหนักวา สิ่งนั้น หรือปรากฏการณ์นั้น คืออะไร มีความหมายอยางไร และที่ส าคัญ ตนควรมีทาทีหรือพฤติกรรม
อยางไรตอสิ่งนั้น ในความหมายที่คนทั่วไปเขาใจ จิตส านึกคือความตระหนักในทางบวกไมใชทางลบ การที่บุคคลมี
จิตส านึกตอสิ่งใด หมายความวาเขามีความตระหนักในดานบวกตอสิ่งนั้น (ชาย และคณะ, 2543 อางถึงใน อรุณรุง 
ปภาพสิษฐ และคณะ, 2555)  ดังนั้น การมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน จึงเป็นการตระหนักในคุณคาและ
ความส าคัญของทุเรียนพื้นบาน และมีทาทีที่จะอนุรักษ์หรือเก็บรักษาทุเรียนพื้นบานเอาไว 

แนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (2558) ไดก าหนดไวในแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564  
ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร์การบูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวมในทุก
ระดับ  ซึ่งมีมาตรการที่ 1 วาดวยการสรางความตระหนักและความรูเกี่ยวกับความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการ 

(1) สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ถายทอดองค์ความรู และเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคสวน ใหตระหนักถึงความส าคัญและคุณคาของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และกระบวนการที่จะน าไปสูการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใชประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหทันสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(3) เสริมสรางความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของชุมชนทองถิ่นและภูมิปัญญาทองถิ่น 
โดยเฉพาะบทบาทสตรี ในการอนุรักษ์และใชประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

(4) พัฒนาและผลักดันการด าเนินงานตามแนวทางในเรื่องของการสื่อสาร การใหการศึกษา และการ
เสริมสรางความตระหนักแกสาธารณะ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนทศวรรษแหงความหลากหลายทางชีวภาพของ
องค์การสหประชาชาติ (พ.ศ. 2554-2563) 

ดังนั้น การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการด าเนินการเพ่ือใหสอดรับกับแผนแมบทดังกลาว  โดยการ
สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ถายทอดองค์ความรู ทั้งที่เป็นความรูทางวิชาการและความรูที่เป็นภูมิปัญญาทองถิ่น  
เพ่ือเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของทุเรียนพ้ืนบาน ผาน
กระบวนการน ารองกับเยาวชนกลุมเปูาหมาย และการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ 

 
9.4 สิ่งแวดล้อมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

Palmer (1998 อางถึงใน ชลนิศา ชุติมาสนทิศ, 2563) ไดเสนอแบบจ าลองทางสิ่งแวดลอมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ไววา การจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพนั้น มีเปูาหมายสูงสุดคือใหนักเรียนเกิดมโนคติ
ดานความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ ภายใตการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญทั้งหมดซึ่ง
เกี่ยวของสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม ไดแก 1) การศึกษา เกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม (education about the environment) 
หมายถึง องค์ประกอบดานความรูเชิงประจักษ์ (empirical element) มีจุดมุงหมายในการพัฒนาความรูความเขาใจ
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ในเรื่องของคานิยมและทัศนคติ  2) การศึกษา ใน หรือ จาก สิ่งแวดลอม (education in or from the 
environment) หมายถึง องค์ประกอบดานความสุนทรีย์ (aesthetic elements) คือการใชสิ่งแวดลอมเป็นแหลงการ
เรียนรูทั้งทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สรางขึ้น  จะท าใหเกิดพัฒนาการอยางยิ่งทางดานอารมณ์และจิตใจ เป็นแหลงการ
เรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณ์ตรง ชวยสงเสริมรูปแบบกิจกรรม เชื่อมโยงหลักสูตรให
สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังสรางความตื่นเตน สนุกสนาน ผจญภัย ทาทายความสามารถ  3) การศึกษา
เพ่ือสิ่งแวดลอม (education for the environment) หมายถึง องค์ประกอบดานจริยธรรม (ethical element) 
สงเสริมใหนักเรียนคนหาการตอบสนองของตนเองตอสิ่งแวดลอม ตอความสัมพันธ์ของสิ่งแวดลอม และประเด็นทาง
สิ่งแวดลอม เพ่ือเชื่อมโยงกับทัศนคติและคานิยม รวมทั้งหลักการของความเขาใจและพฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและการใชสิ่งแวดลอมอยางระมัดระวัง 

งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยเจาะจงเรื่องของทุเรียนพ้ืนบาน  ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสิ่งแวดลอมศึกษา  ดังนั้น จึงน าแนวคิดแบบจ าลองทางสิ่งแวดลอมศึกษาของ Palmer (1998) มาปรับใช
ในการออกแบบชุดกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
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TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 
อธิบาย ...................................................................................................................... .... 
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 
อธิบาย ...................................................................................................................... .... 
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10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  
SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไมระบุ 
ระดับความพรอมปัจจุบันคือ SRL2 อยูในขั้นของการก าหนดปัญหา ซึ่งก็คือการมีจิตส านึกการอนุรักษ์

ทุเรียนพื้นบานในระดับต่ า  และเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือแกปัญหา คือการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือสรางจิตส านึก 
และระบุผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของในโครงการ 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบุ 
ระดับความพรอมที่คาดหวังเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นคือ SRL3 ไดมีการศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการ

พัฒนาหรือแกปัญหาที่ก าหนดขึ้นรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ 
 

11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
11.1 ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น

ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
11.1.1 ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 

ไมมีศักยภาพโดยตรงทางการตลาด 
11.1.2 ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 

เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือน าไปใชในการเสริมสรางจิตส านึกแกเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียน
พ้ืนบาน  โดยมีหลักคิดวา การพัฒนาและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน จะมีพลัง
ในการปลุกจิตส านึกแกเยาวชน 

 
11.2 ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ

การแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 
11.2.1 ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 

ตองการใหมีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบานเอาไว 
11.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ

ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใชขยายผลกับเยาวชนกลุมอ่ืน  ทั้งในพ้ืนที่อ าเภอนาหมอมที่

เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย และในพื้นที่อ่ืนๆ ที่เป็นแหลงพันธุกรรมทุเรียนพื้นบาน 
 

12. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
12.1 ขั้นตอนการวางแผน (planning)  ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

12.1.1 การรวบรวมองค์ความรูเรื่องทุเรียนเพ่ือใชพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสรางจิตส านึก  เป็นองค์
ความรูเกี่ยวกับลักษณะทางชีวกายภาพของทุเรียนพ้ืนบาน และคุณคาของทุเรียนพ้ืนบานที่มีตอชุมชนในอ าเภอ   นา
หมอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี  ใชวิธีการรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ์
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ผูใหขอมูลหลัก ไดแก เกษตรกรผูปลูกทุเรียนพ้ืนบาน ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการที่เคยท างานวิจัยในพ้ืนที่ และ
ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ 

12.1.2 การจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเปูาประสงค์ของโครงการและรวมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ กับ
ผูแทนองค์การบริหารสวนต าบล 3 แหงในอ าเภอนาหมอม และผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 7 แหง 

12.1.3 การก าหนดกลุมเปูาหมายผูเขารวมโครงการ  ประกอบดวย (1) กลุมเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 20-25 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 7 โรง  โดยใหโรงเรียนเป็นผู
คัดเลือกภายใตหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ มีความเป็นผูน า มีความสนใจและสามารถเขารวมกิจกรรมได และมีทักษะในการ
สื่อสาร สามารถถายทอดประสบการณ์ใหคนอื่นๆ ไดดี (2) ครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 7 
โรง โรงละ 1 คน รวม 7 คน  (3) นักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร
สวนทองถิ่นทั้ง 3 แหง แหงละ 1 คน รวม 3 คน  และ (4) ปราชญ์ชุมชน เกษตรกรหรือคนในชุมชนที่มีความรูเรื่อง
การปลูกและการใชประโยชน์ทุเรียนพื้นบาน ในพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล 

12.1.4 การส ารวจขอมูลพ้ืนฐานเฉพาะบุคคล ความรู และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบานของ
เยาวชนกอนรวมโครงการ โดยใชแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรูเรื่องทุเรียนพ้ืนบาน และแบบวัดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน 

12.2 ขั้นปฏิบัติการ (action) 
12.2.1 การออกแบบชุดกิจกรรมเพ่ือใชในการเสริมสรางจิตส านึก  โดยการน าขอมูลที่เก็บรวบรวมจากขั้น

วางแผนมาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมรวมกับทีมวิทยากรกระบวนการ และการก าหนดกลุมเปูาหมายผูเขารวม
โครงการตามขอ 12.1.3 ล าดับที่ (2), (3) และ (4) 

12.2.2 การน าชุดกิจกรรมที่ออกแบบขึ้น ทดลองใชกับกลุมเยาวชนผูเขารวมโครงการ  โดยตลอด
ระยะเวลาของการด าเนินการ  ก าหนดใหกลุมเปูาหมายผูเขารวมโครงการตามขอ 12.1.3 ล าดับที่ (2), (3) และ (4) ได
รวมสังเกตการณ์ดวย  ทั้งนี้ ในการน าชุดกิจกรรมมาใช  จะมีการสรางความรูความเขาใจแกเยาวชน ถึงความส าคัญ
ของทุเรียนพื้นบานตั้งแตตนน้ าจนถึงปลายน้ า  ส าหรับวิธีการจะมีหลากหลายวิธีรวมกัน เชน การจัดท าแผนที่เดินดิน 
การจัดท าปฏิทินทุเรียน การท างานศิลปะ การแสดงละคร ฯลฯ  ซึ่งเนนกิจกรรมที่สนุกสนาน เยาวชนไดลงมือปฏิบัติ
และแสดงความคิดสรางสรรค์ 

12.2.3 การวัดผลหลังการใชชุดกิจกรรม  โดยใชแบบทดสอบความรูเรื่องทุเรียนพ้ืนบาน และแบบวัด
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบาน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใชกอนการรวมกิจกรรม  มาท าการวัดเพ่ือประเมินผลอีก
ครั้ง นอกจากนี้ จะใชขอมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์หลังการเขารวมกิจกรรมมาใชประกอบการวัดผลดวย 

12.3 ขั้นสะท้อนผล (reflection) 
เป็นการจัดเวทีน าเสนอผลตอผูเกี่ยวของจากสถานศึกษาและองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งคณะวิจัยจะรวบรวมและน าไปปรับปรุงเพ่ือใหไดชุดกิจกรรมส าหรับการเสริมสราง
จิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบานที่มีความสมบูรณ์ แลวสงตอใหสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาน าไปบรรจุ
ใน "กิจกรรมพัฒนาผูเรียน" หรือ "กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์" รวมทั้งการน าไปใชบรรจุในวิชาเพ่ิมเติม
หรือในหลักสูตรทองถิ่นไดในอนาคต และสงตอใหองค์การบริหารสวนต าบลหรือองค์กรชุมชนดวย เพ่ือน าไปใชในการ
ก าหนดแผนงานเพื่อขยายผลสูวงกวาง  
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อนึ่ง ภายใตกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว คณะผูวิจัยขอ
เสนอใหมีการท าวิจัยตอเนื่องในปีที่ 2 โดยจะมุงเนนกิจกรรมการน าองค์ความรูที่รวบรวมไดมาจัดท าชุดกิจกรรมและ
พัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่ในมิติตางๆ ใหมีความลึกซึ้ง และจะท างานรวมกับครูผูสอน เพ่ือขับเคลื่อนใหมีการน าองค์
ความรู/ชุดกิจกรรมไปใชจริงในสถานศึกษาอยางเป็นรูปธรรม 
 

13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ประเทศไทย/ 

จังหวัดสงขลา 
อ าเภอนาหมอม 
จังหวัดสงขลา 

อ าเภอนาหมอม 
จังหวัดสงขลา 

ที่ตั้งของอ าเภอนาหมอม  ตั้งอยูทางตอนกลางของจังหวัดสงขลา  โดยทิศตะวันออกติดตอกับอ าเภอจะนะ  ทิศ
เหนือติดตอกับอ าเภอหาดใหญและอ าเภอเมืองสงขลา  ทิศใตและทิศตะวันตกติดตอกับอ าเภอหาดใหญ  แบงการ
ปกครองออกเป็น 4 ต าบลคือ ต าบลนาหมอม ต าบลพิจิตร ต าบลทุงขมิ้น และต าบลคลองหรัง  ส าหรับต าบลที่จะ
เลือกเป็นพ้ืนที่ด าเนินการวิจัย ประกอบดวย 3 ต าบลที่ไดมีการส ารวจพบวาเป็นแหลงพันธุกรรมที่ส าคัญของทุเรียน
พ้ืนบาน ซึ่งไดแก ต าบลนาหมอม ต าบลทุงขมิ้น และต าบลคลองหรัง 
 

14. ระยะเวลาการวิจัย 
ระยะเวลาโครงการ 2 ปี (12 เดือน) 
วันที่เริ่มตน..................................วันที่สิ้นสุด................................ 

แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 รอยละ

ของ
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การรวบรวมองค์ความรูเรื่องทุเรียนเพื่อใชพัฒนาชุด
กิจกรรมส าหรับเสริมสรางจิตส านึก 

            10 

การจัดประชุมเพื่อชีแ้จงเปูาประสงค์ของโครงการและ
รวมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 

            2 

การก าหนดกลุมเปูาหมายผูเขารวมโครงการ                 3 
การออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อใชในการเสริมสรางจิตส านึก               30 
การส ารวจขอมูลพื้นฐานเฉพาะบุคคล ความรู และ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบานของเยาวชนกอน
รวมโครงการ 

               5 

การน าชุดกจิกรรมที่ออกแบบขึ้น ทดลองใชกับกลุม
เยาวชน 

            25 

การวัดผลหลังการใชชุดกจิกรรม                 5 
การวิเคราะหแ์ละจัดท ารายงานเพื่อเสนอในขั้นสะทอนผล             5 
ขั้นสะทอนผล             5 
ปรับปรุงชุดกิจกรรมฯ ใหมีความสมบูรณ์ และสงมอบให
หนวยงานที่เกีย่วของ 

            5 

วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานเสนอแหลงทุน             5 
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 รอยละ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ของ

กิจกรรม 

การจัดประชุมเพื่อชีแ้จงเปูาประสงค์ของโครงการและ
รวมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ ปีที่ 2 

            5 

พัฒนาชุดกิจกรรมฯ ตอเนื่องจากปีที ่1             10 
การน าชุดกจิกรรมที่ออกแบบขึ้น ทดลองใชกับกลุม
เยาวชน 

            30 

การวัดผลหลังการใชชุดกจิกรรม             10 
การวิเคราะหแ์ละจัดท ารายงานเพื่อเสนอในขั้นสะทอนผล             10 
ขั้นสะทอนผล             5 
ปรับปรุงชุดกิจกรรมฯ ใหมีความสมบูรณ์             5 
น าชุดกิจกรรมทดลองใชกับเยาวชนในพืน้ที่อื่นที่เป็น
แหลงพันธุกรรมทุเรียนพื้นบาน 

            10 

ปรับปรุงชุดกิจกรรมและสงมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ             5 
วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานเสนอแหลงทุน             10 

*** อนึ่ง ภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ คณะผู้วิจัยขอเสนอให้มีการ
ท าวิจัยต่อเนื่องในปีที่ 2 โดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมการน าองค์ความรู้ที่รวบรวมได้มาจัดท าชุดกิจกรรมและพัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่ใน
มิติต่างๆ ให้มีความลึกซ้ึง และจะท างานร่วมกับครูผู้สอน เพ่ือขับเคลื่อนให้มีการน าองค์ความรู้/ชุดกิจกรรมไปใช้จ ริงใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวา 1 ปี ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีที่ 1 2565 200,000 
ปีที่ 2 2566 200,000 
รวม  400,000 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 
ไมมี / เป็นโครงการใหม 

15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 

งบบุคลากร ไมม ี 0 

งบด าเนินการ   

   ค่าตอบแทน 1. คาตอบแทนวิทยากรกระบวนการ จ านวน 3 คน จัดกิจกรรม จ านวน 1 
ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 1 คืน จ านวน 16 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 

         28,800  

 2. คาตอบแทนวิทยากรเฉพาะประเดน็ จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 คน คนละ 
3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 

           3,600  
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 

 3. คาตอบแทนนักศึกษาชวยจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 3 คน คนละ 2 วัน 
วันละ 1,000 บาท 

         6,000  

   ค่าใช้สอย   

   1. การรวบรวมองค์ความรูเรื่องทุเรียนเพื่อใชพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสรางจิตส านึก 

 1.1 คาจางเหมาผูชวยวิจัย (วุฒิปริญญาตรี) รวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู
เรื่องทุเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 
1 เดือน 

         15,000  

 1.2 คาเชารถลงพื้นที่ 5 วัน วันละ 1,800 บาท            9,000  

 1.3 คาน้ ามันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ 5 วัน วันละ 500 บาท            2,500  
 1.4 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในการเดินทางลงพื้นที่ 5 วัน วันละ 270 บาท            1,350  

 1.5 คาเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยในการเดินทางลงพื้นที่ จ านวน 2 คน 5 วัน วันละ 240 
บาท 

           2,400  

   2. การคัดเลือกเยาวชน/กลุมเปาูหมายเขารวมโครงการ  

 2.1 คาเชารถลงพื้นที่ 2 วัน วันละ 1,800 บาท            3,600  

 2.2 คาน้ ามันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ 2 วัน วันละ 500 บาท            1,000  

 2.3 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในการเดินทางลงพื้นที่ 2 วัน วันละ 270 บาท               540  

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 คาเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยในการเดินทางลงพื้นที่ จ านวน 2 คน 2 วัน วันละ 240 
บาท 

              960  

 2.5 คาเดินทางของครูและเจาหนาที่ในการรวมประชุม/หารือ จ านวน 10 คน 
คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท 

           6,000  

   3. การจัดกิจกรรมเสริมสรางจิตส านึกใหเยาวชน  

 3.1 คาเดินทาง (เหมาจาย) ส าหรับทีมวิทยากรกระบวนการ จ านวน 1 ครั้ง 
ครั้งละ 4,000 บาท  

         4,000  

 3.2 คาเชารถลงพื้นที่ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วันละ 1,800 บาท          3,600  

 3.3 คาน้ ามันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วันละ 500 บาท            1,000  

 3.4 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในการเดินทางลงพื้นที่ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วัน
ละ 270 บาท 

           540  

 3.5 คาเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยในการเดินทางลงพื้นที่ จ านวน 2 คน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 
วัน วันละ 240 บาท 

960  

 3.6 คาเบี้ยเลี้ยงครูและนักวิชาการในการรวมกิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 
วันละ 240 บาท จ านวน 10 คน 

         4,800  
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 

 3.7 คาอาหารเชา-เที่ยง-เย็น ในการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 4 มื้อ มื้อละ 
100 บาท จ านวน 40 คน 

         16,000  

 3.8 คาอาหารวางในการจดักิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
จ านวน 40 คน 

         8,000  

 3.9 คาบ ารุงสถานที/่คาสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 8,000 บาท 

         8,000  

 3.10 คาจางเหมาจดัท าสื่อ/อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการสรางเสริมจติส านึก 
จ านวน 1 ชุด ชุดละ 30,000 บาท 

         30,000  

 3.11 คาวัสด/ุอุปกรณ์ในการจดักจิกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท          3,000  

 3.12 คาใชจายในการจัดกิจกรรมขั้นสะทอนผล          15,000 

   4. การบริหารจัดการโครงการ  

 4.1 คาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆ            4,000  

 4.2 คาจัดท าแบบสอบถามและรายงาน            2,168 

งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ ไมม ี  

รวม        181,818  

ค่าธรรมเนียมสถาบัน (10%)          18,182  

รวมท้ังสิ้น        200,000  
 

 
15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ไมมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
 

ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่าจะได้รบั 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะได้รบั ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1. ชุดความรู
เร่ืองทุเรียน
พื้นบาน
อ าเภอนา
หมอม 

ความรูเกี่ยวกับลักษณะ
ทางชีวกายภาพของ
ทุเรียนพื้นบาน และ
คุณคาของทุเรียนพื้นบาน
ที่มีตอชุมชนในอ าเภอนา
หมอม ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม
ประเพณ ี

 1    1 ชุด - ชุดความรู
ส าหรับบรรจุใน
หลักสูตรทองถิ่น 
ของโรงเรียนใน 
- ชุดความรู
สาธารณะ
เกี่ยวกบัทุเรียน
พื้นบานอ าเภอ
นาหมอม 

เกิดการเรียนรู/
รูจักทุเรียน
พื้นบานอ าเภอ
นาหมอมในวง
กวาง 
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2. ชุด
กิจกรรม
ส าหรับการ
เสริมสราง
จิตส านึกของ
เยาวชนใน
การอนุรักษ์
ทุเรียน
พื้นบาน 

ประกอบดวยกจิกรรม
ยอยหลายๆ กจิกรรมที่มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน และมีประสิทธิภาพ
ในการเสริมสราง
จิตส านึกของเยาวชน 

 1    1 ชุด ชุดกิจกรรม
ส าหรับการ
เสริมสราง
จิตส านึกของ
เยาวชนฯ ที่
สามารถน าไปใช
กับเยาวชนกลุม
อื่นๆ ได 

เกิดแนวทาง/
แบบอยางในการ
จัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอม
ศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ส าหรับ
ชุมชนทองถิ่น 

3. เยาวชนมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทุเรียน
พื้นบาน 

เยาวชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบาน
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกอนและ
หลังการเขารวมกจิกรรม 

 2     ผลการ
ประเมิน
ระดับ

คะแนน 

เยาวชนมีความ
ตื่นตัวในการ   
อนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบาน 

เยาวชนและ
ชุมชนมีกิจกรรม/
การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นการ
อนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบาน 

แนวทางใน
การน าชุด
ความรูและชุด
กิจกรรมไป
ขยายผลหรือ
ตอยอด 

ขอเสนอแนะในการน าชุด
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไป
ขยายผลหรือตอยอด ทั้ง
ในพื้นที่อื่นๆ ของอ าเภอ
นาหมอม และในอ าเภอ/
จังหวัดอื่นๆ 

 1     ชุด
ขอเสนอ 

แนะ 

พื้นที่อื่นที่เป็น
แหลงพันธุกรรม
ทุเรียนพื้นบาน มี
ชุดกิจกรรมที่
สามารถน าไป
ปรับใชเพื่อ
เสริมสราง
จิตส านึกของ
เยาวชนได 

เกิดการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบาน
อยางกวางขวาง 

 

17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ ประ เทศ ไทย  / 
จังหวัดสงขลา 

อ าเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

ตางประเทศ - - 
 

18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
จะด าเนินการในขั้นสะทอนผล (reflection) ซึ่งเป็นการจัดเวทีน าเสนอผลตอผูเกี่ยวของ  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะตางๆ และสงตอใหมีการน าชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นแลวนี้ไปใช เชน โรงเรียนใชบรรจุในหลักสูตรทองถิ่น 
องค์การบริหารสวนต าบลหรือองค์กรชุมชนใชในการก าหนดแผนงานเพื่อขยายผลสูวงกวาง 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 ไมมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 

 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว ไมมีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  
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 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแลว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลข

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ประเภททรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

- - - - - 
 

20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

 มีการใชสัตว์ทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย์ 

 มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

 มีการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 
 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ช่ือหนวยงาน/บริษัท แนวทางรวมด าเนินการ การรวมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 
ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ระบ ุ ไม่ม ี

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ระบ ุ ไม่ม ี

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดท าหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการ ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

ล าดับ ปีงบประมาณ ช่ือชุมชน /วิสาหกิจฯ 
แนวทางรวม
ด าเนินการ 

การรวมลงทุนในรูปแบบ
ตัวเงิน (in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุนใน 
รูปแบบอื่น (in-kind) 

ยังไมก าหนด  แตมีแผนจะประสานหนวยงาน/ภาคสวนในพื้นที่อ าเภอนาหมอม เพื่อรวมด าเนินงานโครงการ 
โดยหนวยงานที่อยูในแผน คือองค์การบริหารสวนต าบล โรงเรียนระดับประถมศกึษา ในพื้นที ่3 ต าบล คือ 

ต าบลนาหมอม ต าบลทุงขมิ้น และต าบลคลองหรัง  และองค์กรชุมชน 
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23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

32.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนฤมล  พฤกษา 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms Narumon Preuksa 

33.เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3801600408653 
34.หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์: 0-7428-6234 โทรสาร: 0-7428-6038 อีเมล: narumon.pr@psu.ac.th 

35.ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
สถาบันที่จบการศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน) 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม) 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (พืชศาสตร์) 2536 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

36.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ: การสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกร การสงเสริมพลังงานชุมชน 
37.ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  
6.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย: ไม่ม ี
6.2 หัวหนาโครงการวิจัย: 

(1) โครงการการศึกษาสถานภาพและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟูาในชุมชนรอบ
โรงไฟฟูาจะนะ  แหลงทุน: โครงการรวมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. 

(2) โครงการวิจัยการปรับตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ภายใตสภาวะวิกฤตราคายางตกต่ า  แหลงทุน: 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง) 
(1) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพัฒนาเมืองสปาและน้ าพุรอนตนแบบ จังหวัดระนอง

แหลงทุน: ส านักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลว

ประมาณรอยละเทาใด 
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(1) โครงการการสรางนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ใน
พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ (กระบี่โมเดล)  แหลงทุน: หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
(บพท.)  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) (อยู
ระหวางด าเนินการ, เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563) 

(2) โครงการตนแบบการพัฒนาเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ ามันรายยอยรวมกับการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัด
กระบี่สูการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์โดยใชกระบวนการมีสวนรวม  แหลงทุน: หนวยบริหารและจัดการทุน
ดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) (อยูระหวางด าเนินการ, เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563) 

(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท านาอินทรีย์แบบมีสวนรวม กรณีบานคูหาในและเครือขายในพ้ืนที่ 
อ า เ ภอรั ตภู มิ  จั งหวั ดส งขล า   แหล งทุ น :  ฝุ า ย พันธ กิ จ สั ม พั นธ์ มหาวิ ทย าลั ย กั บสั ง คม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยูระหวางด าเนินการ, ด าเนินการแลวเสร็จประมาณรอยละ 90) 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวรักษิตา สรรพอรามเดชะ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms Raksita Sappa-aramdecha 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 5909899020161 
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์: 0-7428-9684 โทรสาร: 0-7428-9692 อีเมล: raksita.s@psu.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
สถาบันที่จบการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม) 2544 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ: วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาเยาวชน  
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยวาเป็นผูอ านวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  
6.1 ผูอ านวยการแผนงานวิจัย: ไม่ม ี
6.2 หัวหนาโครงการวิจัย: ไม่มี 
6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง) 

(1) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน 
จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทองถิ่นจังหวัดสงขลาและแผนการสอนเชิง
บูรณาการตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทองถิ่นจังหวัดสงขลา ในศูนย์น ารอง (ปี พ.ศ. 2559) 
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 แหลงทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2) รักษิตา สรรพอรามเดชะ และสุภาพร วุกถอง.  2560.  โนราโรงครูกับความเชื่อแหงวิถีพุทธและ

พราหมณ์.  ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ.. 9: 203-207. 
(3) สุภาพร วุกถอง และรักษิตา สรรพอรามเดชะ.  2559.  โนราโรงครู: สื่อแหงความกตัญญูและความดี

งาม.  ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ..  8: 186-190. 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวาไดท าการวิจัยลุลวงแลว

ประมาณรอยละเทาใด 
(1) โครงการศึกษาภูมิปัญญาหัตถศิลปสงขลา: ศิลป ศาสตร์ บนสาดจูด 
 แหลงทุน: สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยูระหวางด าเนินการ 

เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563) 
 
 



1 

แบบเสนอโครงการแผนบูรณาการ 
ประกอบการของบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

ประจ าปี 2565 - 2569 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การส่งเสริมการอนุรักษ์ท่ียั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก        
  

      (ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities   
 
โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย             หัวหน้าโครงการ        งบประมาณ 

1. ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องต้น
ของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ าจืดในเกาะพระทอง 

นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 332,000 

2. ความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยา
เบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลของเกาะพระ
ทอง 

ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร 334,000 

3. การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างสื่อเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง 

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข 333,000 

หมายเหตุ : ให้แนบข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนด้วย 
 
ส่วน ก : ลักษณะแผนบูรณาการ 

  แผนบูรณาการใหม่ 

  แผนบูรณาการต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีท่ี..................(รายงานผลการด าเนินงานในข้อที่ 11)      
 ระยะเวลา ....... ปี………เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ……… - ปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  
1. หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110       
หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 
นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ

วิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 

074-2888067-8 rueangrit.p@psu.ac.th 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

 
 
 
2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับที่ บริษัท/ชุมชน แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุนในรูปแบบ

ตัวเงิน (in-cash) 
การร่วมลงทุนใน

รูปแบบอ่ืน (in-kind) 
1. ชมชนต่าง ๆ บน

เกาะพระทอง 
ร่วมด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างและข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุ่ม
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่เกาะ
พระทอง และมีส่วนร่วม
ในการแสนอแผนแม่บท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ และ
การวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) ของเกาะ
พระทองอย่างยั่งยืน 

- - 

2. องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ
พระทอง 

ร่วมด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างและข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุ่ม
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่เกาะ
พระทอง และมีส่วนร่วม
ในการแสนอแผนแม่บท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ และ
การวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) ของเกาะ
พระทองอย่างยั่งยืน 

- - 

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ร่วมด าเนินการเก็บ - - 
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เกาะระ-เกาะพระ
ทอง 

ตัวอย่างและข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุ่ม
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่เกาะ
พระทอง และมีส่วนร่วม
ในการแสนอแผนแม่บท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ และ
การวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) ของเกาะ
พระทองอย่างยั่งยืน 

3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) การอนุรักษ์ท่ียั่งยืน ระบบนิเวศ เกาะพระทอง ทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมชุมชนเชิงรุก  

ค าส าคัญ (EN) sustainable conservation, ecosystem, Phra Thong Island, community 
bioresources, community approach activities 

 
4. เป้าหมาย 

องค์ความรู้ทางด้านความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง 
ๆ ตัวอย่างของทรัพยากรชีวภาพ และข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล ที่ได้มาจากการวิจัยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทอง ซึ่งน าไปสู่การร่วมกันก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อย่างยั่งยืน สื่อ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นจะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้อันน ามาสู่การ
อนุรักษท์รัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป  

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สนับสนุนการศึกษาความหลากหลายของของทรัพยากรท้องถิ่นในระบบนิเวศที่หลากหลายในภาคใต้ ทั้งระบบ
นิเวศป่าตั้งแต่ยอดเขา ถึงนิเวศถ้ าหินปูน ไปจนถึงระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายและพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเป็นฐานข้อมูลส าคัญของทรัพยากรสัตว์ในระบบนิเวศต่าง ๆ ของภาคใต้ของไทย 
อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่หรือระบบนิเวศที่มีความส าคัญและค่อนข้างเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง แต่มีข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างน้อย คือระบบนิเวศบนเกาะ เนื่องจากความจ ากัดของทรัพยากรและขนาดพ้ืนที่ การ
พัฒนาหรือบริหารจัดการพ้ืนที่โดยมนุษย์โดยขาดซึ่งความรู้ในข้อมูลพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาของตัวพ้ืนที่ อาจท าให้
สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมในพื้นที่ได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่งหรือถึงขั้นสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่ก็เป็นได้  
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เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งจังหวัดพังงา เคย ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งท าให้ระบบนิเวศบนเกาะบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็
ยังคงมีความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่รองรับทรัพยากรสัตว์ป่าที่ส าคัญ ๆ หลายชนิด โดย มีลักษณะ
ถิ่นที่อยู่อาศัย (habitats) บนบกและน้ าจืดตามธรรมชาติถึง 6 แบบ ได้แก่ ป่าพรุ ป่าเสม็ด ทุ่งหญ้า ป่าชายหาด ป่าดิบ
ชื้น และบึง มีทรัพยากรสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์ (charismatic species) เช่น กวางป่า หมูป่า ค่าง
แว่นถิ่นใต้ ลิงแสม อีเห็นธรรมดา นกตะกรุม นกเงือกกรามช้าง นกเปล้าแดง ตะกวด เหี้ย งูเหลือม เป็นต้น และ
ถิ่นอาศัยในชายฝั่งทะเลอีกถึง 6 แบบ ได้แก่ หาดทราย หาดหิน หาดเลน ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง มีทรัพยากรสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์เช่น พะยูน เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง  

แต่เดิมข้อมูลสถานภาพและความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่าบนเกาะ รวมไปถึงความชุกชุมและการ
กระจายที่สัมพันธ์กับลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยบนเกาะ โดยเฉพาะการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการฟ้ืนฟูของ
ประชากรสัตว์ป่าในระยะยาวหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ยังเป็นส่วนที่ขาดแคลนและยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งท าให้ขาดข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเสมือนระบบเตือนภัยให้ทราบความเป็นไปของระบบนิเวศบน
เกาะ แต่ต่อมาคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และ คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ ได้มีการด าเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.
พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเกาะพระทอง ในระหว่างปี 2560-2562 เน้นศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ทั้งกลุ่มสัตว์มีกระดูก
สันหลัง และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศหลัก ๆ ของเกาะพระทอง ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ปู แมลงวันขายาว แมลงหางดีด และแพลงก์ตอนสัตว์  ซึ่งพบเป็นแมลงวันขา
ยาวชนิดใหม่ของโลก 1 ชนิด และรายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทยในปู 2 ชนิด ได้ย้ าเตือนว่าเรายั งรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนเกาะน้อยมาก ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ และถิ่นอาศัยบนเกาะพระทองบางแบบยังคง
ขาดแคลนข้อมูล หรือมีข้อมูลบางส่วน แต่ยังขาดการติดตามปรับปรุงข้อมูลมาเป็นระยะเวลานาน ขณะที่ทรัพยากร
สัตว์ป่าหลายชนิดบนเกาะพระทองมีภาพรวมระดับโลกจัดเป็นสัตว์หายากและมีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยังมีข้อมูล
บางส่วนที่จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ให้ประสบความส าเร็จที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงเป็นที่มาของการจัดท าแผนบูรณาการชุดนี้ เพื่อที่จะศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพในเกาะ
พระทองที่ยังขาดแคลนข้อมูล และนิเวศวิทยาของทรัพยากรสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง แล้วรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดไปสร้างสื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทอง โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้แผนบูรณาการชุดนี้ได้ตอบโจทย์
ในการปฏิบัติของชุมชนได้จริง และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป  
 
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อด าเนินการร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทองในการศึกษา 
ความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ในเกาะพระทอง  
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3. เพ่ือรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพบางกลุ่มภายในพื้นที่เกาะพระทองส าหรับเป็นตัวอย่างในการศึกษา 
4. เพ่ือจัดท าข้อมูลทรัพยากรชีวภาพเป็นข้อมูลระบบดิจิตอลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทอง

ได้จัดเก็บ และน าเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ต่อไป 
5. เพ่ือร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทอง ก าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อย่างยั่งยืน 
6. เพื่อสร้างสื่อเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ป่าหายากใกล้

สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง 
 
7. ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาแผนบูรณาการ 5  ปี - เดือน          
  วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2569 

ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
โครงการแผนบูรณาการ การส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการงานวิจัย

ทรัพยากรท้องถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก มีความสอดคล้องกับแนวทางและแผนการดาเนินงานตามแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก โดยการศึกษาความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพ
กลุ่มต่าง ๆ ในเกาะพระทอง สอดคล้องกับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และทั้งการศึกษาความหลากหลาย การกระจาย 
ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ และการศึกษานิเวศวิทยาและสร้างสื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง สอดคล้องกับกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดของโครงการแผนบูรณาการ 
 

 การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรแล้วทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ของแผนบูรณาการ โดยจะแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบโครงการย่อยให้ส่งผลการด าเนินงานโครงการตามก าหนดเวลา 
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

 ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
25
66 

ปี 
25
67 

ปี 
25
68 

ปี 
25
69 

รว
ม 

รายงาน
โครงการวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์

องค์ความรู้ทางด้าน
ความหลากหลาย 
การกระจาย 
ประชากร และ
นิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรชีวภาพ
กลุ่มต่าง ๆ ในเกาะ
พระทอง 

    2  โครงกา
ร 

มีองค์ความรู้
ใหม่ท่ี
สามารถ
น าไปจัดท า
เป็น
บทความ
วิชาการ 
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 
และอยู่ใน
ฐานข้อมูล 
ISI หรือ 
Scopus 

มีข้อมูลทาง
วิชาการของ
ทรัพยากร
ชีวภาพบน
เกาะพระ
ทองที่
สามารถ
น าไปเป็น
ข้อมูลอ้างอิง 
การบริหาร
จัดการ และ
การต่อยอด
งานวิจัย 

รายงาน
โครงการวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์

องค์ความรู้ทาง
นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรมของสตัว์ป่า
หายากในเกาะพระ
ทอง 

    1  โครงกา
ร 

บทความ
วิจัยใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่
เผยแพรสู่่วง
วิชาการและ
สามารถประ
ยุต์ใช้ในการ
จัดการพื้นที่
ถิ่นอาศัยของ
สัตว์เพื่อการ
อนุรักษ ์

ตัวอย่าง
ทรัพยากร
ชีวภาพบาง

ตัวอย่างทรัพยากร
ชีวภาพที่ได้รับการจัด
จ าแนกทาง

      ตัวอย่า
ง 

เกิดแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้
ด้าน

นักเรียนและ
บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้
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 ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
25
66 

ปี 
25
67 

ปี 
25
68 

ปี 
25
69 

รว
ม 

กลุ่ม อนุกรมวิธานแล้ว 
เพื่อใช้เป็นตัวอย่างใน
การศึกษา จัดเก็บ
ภายในสถานท่ีเก็บ
ตัวอย่างของ
หน่วยงาน หรือ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเกาะพระ
ทอง พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี และ
ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลาน
ครินทร ์

ธรรมชาติ
วิทยาที่
นักเรียน 
และบุคคล
ทั่วไป
สามารถเข้า
ไปเยี่ยมชม
ได ้

ทางด้าน
อนุกรมวิธาน
และความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของ
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ข้อมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
รูปแบบ
ดิจิตอล 

ตารางข้อมูลระบบ
ดิจิตอลของทรัพยากร
ชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ใน
เกาะพระทองส าหรับ
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเกาะ
พระทองได้จัดเก็บ 
และน าเข้าสู่ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร 
อพ.สธ. ต่อไป 

   1   ชุด องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในเกาะพระ
ทองได้รับ
ข้อมูลระบบ
ดิจิตอล
ทรัพยากร
ชีวภาพกลุ่ม
ต่าง ๆ บน
เกาะพระ
ทอง 
รวบรวมและ
น าเข้าสู่ศูนย์
ข้อมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 
ต่อไป 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในเกาะพระ
ทองมีผลงาน
ก้าวหน้าใน
งานฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
โครงการ 
อพ.สธ. และ
ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. มี
ข้อมูล
เพิ่มเตมิมาก
ยิ่งข้ึน 

แผนแม่บท แผนแม่บท และ     1 1 ชุด ชุมชน มีการน า
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 ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
25
66 

ปี 
25
67 

ปี 
25
68 

ปี 
25
69 

รว
ม 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism
) ของเกาะ
พระทอง
อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาท่ีชุมชน 
หน่วยงาน และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเกาะพระ
ทอง มีส่วนร่วมใน
การจัดท า 

หน่วยงาน 
และองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในเกาะพระ
ทอง น าแผน
แม่บทการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotouris
m) ของเกาะ
พระทอง
อย่างยั่งยืน 
ไปปฏิบตัิให้
เกิดผลเชิง
ประจักษ ์

แผนแม่บท
และ
แผนพัฒนา
ของเกาะ
พระทองไป
ปรับใช้ใน
พื้นที่อ่ืน ๆ 
ต่อไป 

คู่มือความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากร
ชีวภาพบน
เกาะพระทอง 

หนังสือทรัพยากร
ชีวภาพบนเกาะพระ
ทอง เป็นการน า
ข้อมูลจากการวจิัยใน
ครั้งนี้และทีไ่ด้เคย
ด าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์มาแล้ว มา
จัดท าในรูปแบบของ
คู่มือให้ความรู้ทาง
วิชาการประกอบ
ภาพถ่าย 

    150 150 เล่ม เป็นสื่อการ
เรียนรู้ 
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมา
ย ตลอดจน
ผู้สนใจอื่น ๆ 
ทุกฝ่าย 

กลุ่มเป้าหมา
ยและ
สาธารณะ
ชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
เกาะพระ
ทอง 
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9. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
- เป็นองค์ความรู้ส าหรับใช้อ้างอิงและต่อยอดงานวิจิยต่อไป 
- น าองค์ความรู้เข้าสู่หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน 
- ใช้ผลผลิตเป็นองค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนผ่านทางไกด์
ท้องถิ่น 
- น าแผนแม่บทและแผนพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง 
- อปท.ที่สนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. สามารถน าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานอนุรักษ์ของภาครัฐสามารถน าองค์ความรู้ประยุต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหายากเพ่ือการ
อนุรักษ์  
 
10. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ-เกาะพระทอง โรงเรียนในพ้ืนที่ศึกษา และไกด์ท้องถิ่น 
 

11. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
 - ไม่มี - 

12. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
           (……นายเรืองฤทธิ์...พรหมด า..….) 
       วันที่….13..…กรกฎาคม……2563……… 
 
ค าอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์ ให้ใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์การ
วิจัยและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการ และกรณีเป็นการด าเนินการร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน  จะต้องมีค า
อนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา 
 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ไม่ขัดข้องที่จะให้ คณะผู้
ด าเนินงานใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เท่าที่จ าเป็น และขอ
สนับสนุนโครงการนี้  
 
     (ลงชื่อ) .................................................................   
      (....รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข...) 
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            ผู้อ านวยการ 
       พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

           วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................. 
 
ความเห็นของคณบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีให้การสนับสนุนโครงการนี้ และไม่ขัดข้องที่จะให้คณะผู้ด าเนินงานใช้เวลา สถานที่ 
อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เท่าท่ีจ าเป็น 
 
 
     (ลงชื่อ) .................................................................... 
             (....รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ....)   
                                   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
                 วันที่..........เดือน......................พ.ศ................. 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 1 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพบนบก
และในน้้าจืดในเกาะพระทอง 
  (ภาษาอังกฤษ) Diversity, distribution and basic ecology of some terrestrial and 
freshwater bioresources of Phra Thong Island  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก         

      (ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities   
 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ....... ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด้าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยต่อยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วน
การมีส่วน

ร่วม 
นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด้า หัวหน้า

โครงการ 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20% 

นาย เจริญศักดิ์  แซ่ไว่ ผู้ร่วมโครงการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

18% 

ดร. พลวัต  ภัทรกุลพิสุทธิ ผู้ร่วมโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

18% 

ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ ผู้ร่วมโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15.5% 

นาง ณัฐรดา มิตรปวงชน ผู้ร่วมโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15.5% 

ดร. สืบพงศ์ สงวนศิลป์ ผู้ร่วมโครงการ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

13% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      
 สาขาการวิจัยย่อย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       
 ด้านการวิจัย   ชีววิทยา และ สัตววิทยา      
 2.2 สาขา ISCED   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      
  
3. ค าส าคัญ (keywords) 

 ค้าส้าคัญ (TH) ความหลากหลายทางชีวภาพ การกระจาย นิเวศวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรชีวภาพ บนบก 
น้้าจืด เกาะพระทอง 
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 ค้าส้าคัญ (EN) Diversity, distribution, population, basic ecology, terrestrial, freshwater, 
bioresources, Phra Thong Island 
 
 
 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 

1. องค์ความรู้ทางด้านความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพ บนบกและใน
น้้าจืดในเกาะพระทอง ที่ได้มาจากการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเกาะพระทอง 

2. ตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้้าจืดบางกลุ่มในเกาะพระทอง 
3. แผนที่การกระจายตัวของสังคมพืชประเภทต่าง ๆ ที่พบบนเกาะระ และเกาะพระทอง 
4. ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล 
5. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 

อย่างยั่งยืน ที่ร่วมกับชุมชนก้าหนดขึ้นมา 
6. สื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ในเกาะพระทอง  

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งจังหวัดพังงา เคยได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2547 ซึ่งท้าให้ระบบนิเวศบนเกาะบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคงมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่รองรับสัตว์ป่าที่ส้าคัญ ๆ หลายชนิด โดยมีลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย 
(habitats) บนบกและน้้าจืดตามธรรมชาติถึง 6 แบบ ได้แก่ ป่าพรุ ป่าเสม็ด ทุ่งหญ้า ป่าชายหาด ป่าดิบชื้น และบึง 
มีทรัพยากรสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ส้าคัญต่อการอนุรักษ์ (charismatic species) เช่น กวางป่า หมูป่า ค่างแว่นถิ่นใต้ 
ลิงแสม อีเห็นธรรมดา นกตะกรุม นกเงือกกรามช้าง นกเปล้าแดง ตะกวด เหี้ย งูเหลือม เป็นต้น สัตว์ป่าเหล่านี้ล้วน
ด้ารงอยู่ได้ด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ ทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ ่ที่ต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันตามระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain) และสายใยอาหาร (food web) การจะ
อนุรักษท์รัพยากรสัตว์ป่าขนาดใหญ่ให้สามารถด้ารงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ จึงจ้าเป็นที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้น
เป็นระบบนิเวศนั้น ๆ ด้วย การท้าความรู้จักว่าในระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอยู่บ้างให้ได้มากกลุ่มที่สุดจะท้าให้ได้
ข้อมูลเบื้องต้นของระบบนิเวศ ซึ่งจะสามารต่อยอดไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพ
ต่าง ๆ ซึ่งจะไปสู่การน้าองค์ความรู้ไปใช้เพ่ือการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ส้าคัญต่อการอนุรักษ์
ต่อไป 

จากงานวิจัยในพ้ืนที่เกาะพระทองครั้งล่าสุดโดยคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 
สยามบรมราชกุมารี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทอง ภายใต้โครงการ "สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟู
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ความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ"  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภายใต้โครงการอพ.สธ. ในระหว่างปี 2560-2562 ด้าเนินการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ทั้งกลุ่มสัตว์
มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศหลัก ๆ ของเกาะพระทอง ได้แก่ สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม 
นก สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ปู แมลงวันขายาว แมลงหางดีด และแพลงก์ตอนสัตว์ ได้ค้นพบ
แมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก 1 ชนิด และพบปู 2 ชนิด ที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทย ได้เป็นสิ่ง
ที่ย้้าเตือนว่าเรายังรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนเกาะน้อยมาก ทรัพยากรสัตว์กลุ่มต่าง ๆ และถิ่นอาศัยบน
เกาะพระทองบางแบบยังคงขาดแคลนข้อมูล หรือมีข้อมูลบางส่วน แต่ยังขาดการติดตามปรับปรุงข้อมูลมาเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะน้าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านอาหาร การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน แต่งานวิจัยในครั้งนั้นยังคงมีข้อจ้ากัดบางประการที่ท้าให้ไม่สามารถศึกษาทรัพยากร
ชีวภาพได้ครบทุกกลุ่มได้  

งานวิจัยภายใต้โครงการย่อยครั้งนี้จึงเป็นเสมือนโครงการต่อเนื่องจากในครั้งก่อน โดยจะด้าเนินการ
ศึกษาวิจัยในกลุ่มแมลงที่ยังไม่ได้ท้าการศึกษา และท้าการศึกษาความหลากหลายของกลุ่มปลาน้้าจืดเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ได้องค์ความรู้ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ของความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์จากเดิมที่เคยมีการศึกษา โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วยใน
การช่วยเก็บตัวอย่างและการให้ข้อมูลภูมิปัญหาท้องถิ่นของทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัยและชาวบ้าน ช่วยให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เข้าถึงสาธารณะชนได้หลากหลายแง่มุม ส่ง เสริมให้แผน
บูรณาการชุดนี้ได้ตอบโจทย์ในการปฏิบัติของชุมชนได้จริง และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป  
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อด้าเนินการร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทองในการศึกษา 
ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้้าจืดในเกาะพระทอง  

3. เพื่อรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้้าจืดบางกลุ่มในเกาะพระทองส้าหรับเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

4. เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท้าแผนที่การกระจายตัวของสังคมพืชประเภทต่าง ๆ ที่พบบนเกาะระ และเกาะ
พระทอง 

5. เพื่อจัดท้าข้อมูลทรัพยากรชีวภาพรวบรวมเป็นข้อมูลระบบดิจิตอลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะ
พระทองได้จัดเก็บ และน้าเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ต่อไป 

6. เพื่อร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทอง ก้าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อย่างยั่งยืน 

7. เพื่อสร้างสื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ในเกาะพระทอง  
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
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ศึกษาความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศต่าง ๆ 
บนบกและในแหล่งน้้าจืดบนเกาะพระทอง ทรัพยากรพืชเป็นการศึกษาพรรณไม้และสังคมพืช โดยท้าการส้ารวจ 
บรรยายลักษณะ และวิเคราะห์โครงสร้างสังคมพืชประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของเกาะที่สามารถเข้าถึงได้ 
ทรัพยากรสัตว์ที่ท้าการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มแมลง และปลาน้้าจืด ส้ารวจและเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมแหล่งอาศัยย่อยและลักษณะการออกหากินของสัตว์กลุ่มต่าง ๆ  จัดท้ารายงานและ
ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบดิจิตอล และสร้างสื่อเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ ผลที่ได้
ท้ายสุดจะน้าไปช่วยในการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อย่างยั่งยืนของเกาะพระทองต่อไป  
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

"... ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร 
เขาจะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ ..." ความตอนหนึ่งในพระ
ราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  พระราชทานให้คณะกรรมการ
อ้านวยการ คณะกรรมการบริหารผู้ร่วมสนองพระราชด้าริและผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการ
ประชุมประจ้าปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
 การที่จะอนุรักษ์ระบบบนิเวศใด ๆ นั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่
ประกอบขึ้นเป็นระบบนิเวศนั้น ๆ โดยสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ มีการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน การขาดหายไปของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงระบบนิเวศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชนิดที่เป็น Umbrella และ Keystone species ที่หากถูกน้าออกจากระบบนิเวศอาจจะท้าให้ทั้งระบบนิเวศเสีย
สมดุลและเสื่อมโทรมลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว การที่จะทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ จ้าเป็นต้องมีการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งการส้ารวจและเก็บตัวอย่างในลักษณะการด าเนินการ
ร่วมกับชุมชนจะท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและชาวบ้าน ท้าให้ชาวบ้านได้รู้จักสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นผ่านการพบเห็นด้วยตนเอง ทั้งรูปพรรณ แหล่งอาศัย และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เม่ือได้รู้จักก็จะน ามาสู่
ความผูกพันและชื่นชมในความส้าคัญทางระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น และจะน ามาสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
อย่างย่ังยืนด้วยตัวชุมชนเองต่อไป ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ที่ได้น้อมน้าเป็นแนวทางไว้ใน
ข้างต้น 
 เกาะพระทองเป็นเกาะขนาดใหญ่ แม้พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ แต่ก็มีความหลากหลายของที่อยู่อาศัย 
(habitats) บนบกและน้้าจืดตามธรรมชาติถึง 6 แบบ ได้แก่ ป่าพรุ ป่าเสม็ด ทุ่งหญ้า ป่าชายหาด ป่าดิบชื้น และบึง
น้้าจืด การมีความหลากหลายของแหล่งอาศัยหรือระบบนิเวศย่อมจะท าให้มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตามไปด้วย  
(สมศักดิ์, 2536) นอกจากนั้นตามทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ (The theory of island biogeography) เสนอ
โดย McArthur and Wilson (1967) กล่าวว่าเกาะที่มีขนาดใหญ่ย่อมรองรับความหลากหลายทางชีวภาพ
มากกว่าเกาะที่มีขนาดเล็ก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนว่าเกาะพระทองน่าจะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
อย่างไรก็ตามการที่เกาะพระทองเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ ย่อมท้าให้สิ่งมีชีวิตที่พบมีชนิดและลักษณะที่ไม่
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แตกต่างจากบนแผ่นดินใหญ่มากนัก เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบางส่วนยังคงเคลื่อนย้ายเข้าและออกเกาะได้ในบางช่วง
ของเวลา ต่างจากเกาะที่อยู่ห่างไกลในทะเลที่สิ่งมีชีวิตตัดขาดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับกลุ่มที่อยู่แผ่นดินใหญ่เป็น
ช่วงระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของชนิดพันธุ์บนเกาะพระทองคือ การเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อย ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกรบกวนบ้างแต่น่าจะอยู่ใน
ระดับที่สามารถฟ้ืนฟูทดแทนด้วยตัวเองได้ ต่างจากบนแผ่นดินใหญ่ที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากระบบนิเวศดั้งเดิมมี
การเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่เกาะระและเกาะพระทอง จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย โดยเป็นเกาะที่
อยู่ไม่ห่างจากพ้ืนที่ชายฝั่งของคาบสมุทรไทย  เกาะระเป็นเกาะขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ประมาณ 19.5 ตารางกิโลเมตร มี
พ้ืนที่ภูเขากลางเกาะ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยสังคมพืชป่าดิบชื้น (Evergreen Forest) (ประทีป, 2548)  ส้าหรับ
เกาะพระทองเป็นเกาะที่มีเนื้อที่ประมาณ 92 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 57,500 ไร่ แม้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
เกาะพระทองเป็นพ้ืนที่ราบ แต่ก็มีความหลากหลายทางธรณีวิทยา พ้ืนดินและหินที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิด
สังคมพืชหลายประเภท Srichai and Suwanprasit (2012) ศึกษาและจัดท้าแผนที่การกระจายของสังคมพืช 
(vegetation map) บนเกาะพระทองด้วยการส้ารวจระยะไกล (remote sensing) โดยพบว่าบนเกาะพระทองมี
สังคมพืชประเภทต่าง ๆ กระจายตัวดังต่อไปนี้ 
1) ป่าชายเลน (Mangrove Forest) ที่พบในบริเวณริมฝั่งทะเลด้านตะวันออก และตามแนวคลองต่าง ๆ ตัวอย่าง
พรรณไม้ที่พบเช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ พักกา และตะบูน 
2) สังคมทุ่งหญ้า (Grassland) ที่พบบริเวณตอนกลางของเกาะที่เป็นดินทราย โดยมีพืชล้มลุกพวกหญ้าและกกขึ้น
ปะปนกับไม้พุ่ม เช่น พุดทุ่งและโคลงเคลง 
3 ป่าพรุ (Swamp Forest) ซึ่งพบบริเวณแอ่งน้้าจืดที่เกิดสลับกับสันทรายที่กระจายอยู่ทั่วไปบนเกาะพระทอง 
พรรณไม้ที่พบได้แก่ หลาวชะโอน หวาย และหลุมพีเป็นต้น 
4) ป่าชายหาด (Beach and coastal heath forest) ที่พบบนสันทรายที่กระจายอยู่ทั่วเกาะ บริเวณชายหาด พืชที่
พบได้แก่ เสม็ดแดง รักทะเล และผักบุ้งทะเล 

อย่างไรก็ตามพ้ืนที่เหล่านี้บนเกาะพระทองหลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น สวนมะพร้าว 
และมะม่วงหิมพานต์ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ นอกจากนี้ยังพบสังคมพืชน้้าที่อยู่ตามหนองบึงบนเกาะอีก
ด้วย (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2551) 
 จากการที่เกาะพระทองมีสังคมพืชที่หลากหลายท้าให้มีความหลากหลายของชนิดพืชมากไปด้วย โดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (2551) รายงานการพบพืช 351 ชนิด บน
เกาะพระทอง ในจ้านวนนี้เป็นกล้วยไม้ที่ระบุชื่อได้แล้ว 54 ชนิด และยังระบุชื่อไม่ได้อีกกว่า 28 ชนิด  นอกจากนี้ยัง
พบกล้วยไม้ที่ค่อนข้างหายากและจัดอยู่ ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชี 1 ของ CITES เช่น เ อ้ืองปากนกแก้ว 
(Dendrobium cruentum Rchb.f) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบนเกาะพระทองมีความหลากหลายของชนิดพรรณพืชสูง 
และข้อมูลพรรณพืชยังคงไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะมีการส้ารวจความหลากหลายของพืชก่อนหน้านี้หลายครั้ง แต่ก็มีโอกาส
ที่จะพบพืชที่ตกส้ารวจเพ่ิม นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เกาะระซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ติดกับเกาะพระ
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ทองกลับไม่มีรายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมากนัก ซึ่งการขาดข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเกาะระ จะท้าให้ขาดข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษานิเวศวิทยา การวางแผนการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส่วนการส้ารวจแมลงและปลาน้้าจืดบนเกาะพระทอง เคยมีการด้าเนินการและรายงานชนิดของแมลงและ
ปลาน้้าจืดมาบ้างแล้ว ในรายงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน (2551) 
และ จากงานวิจัย "สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ" ที่เพ่ิงด้าเนินการไปล่าสุด โดยในส่วนของแมลง เดิมได้รายงานแมลงไว้รวม 74 ชนิด ที่
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมดและปลวก โดยกลุ่มปลวกเป็นกลุ่มที่ถูกศึกษามากที่สุดจากจ้านวนดังกล่าวแยกเป็นกลุ่มปลวก
ทั้งสิ้น 25 ชนิด ต่อมาในการส้ารวจวิจัยครั้งล่าสุดที่ผ่านมาได้รายงานความหลากหลายของแมลงหางดีดไว้อย่างน้อย 
37 ชนิด จาก 19 สกุล 7 วงศ์ และ 3 อันดับ (โสภาค จันทฤทธิ์ และอารีรักษ์นิลสาย, การสื่อสารเป็นการส่วนตัว) 
และรายงานแมลงวันขายาวทะเลบริเวณเกาะพระทองไว้ทั้งสิ้น 40 ชนิด จาก 19 สกุล 5 วงศ์ย่อย (อับดุลเลาะ ซา
เมาะ, การสื่อสารเป็นการส่วนตัว) โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจแก้รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่วนในกลุ่ ม
ปลาน้้าจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน (2551) ได้รายงานไว้ทั้งสิ้น 40 
ชนิด โดยบางส่วนเป็นปลาน้้ากร่อยหรือปลาสองน้้าที่สามารถอาศัยในแหล่งน้้าจืดได้ ส้าหรับในครั้งนี้จะท้าการศึกษา
เพ่ิมเติมอีกครั้ง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่จะร่วมด้าเนินการเก็บตัวอย่างและให้ข้อมูลของทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ............................................................................................... .......................... 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ..................................................  
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย 
พื้นที่ศึกษา 

ท้าการศึกษาบนเกาะพระทอง จ.พังงา โดยส้ารวจครอบคลุมทุกลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย (habitats) บนบก
และในน้้าจืดที่มีบนเกาะ ซึ่งประกอบด้วย ทุ่งหญ้า ป่าชายหาด ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าเสม็ด บึงน้้าจืด หาด
ทราย หาดหิน หาดเลน 
 
การศึกษาความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพ 

เก็บตัวอย่างและข้อมูลทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ตัวอย่างที่ผ่านการศึกษาข้อมูลและจัดจ้าแนกทางอนุกรมวิธานแล้วส่วนหนึ่งจะเก็บ
รักษาหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย และอีกส่วนหนึ่งจะเก็บรักษาที่ห้องเก็บรักษาตัวอย่างทรัพยากรท้องถิ่น โครงกา
รอพ.สธ. ของอบต.เกาะพระทอง โดยมีการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

การศึกษาพรรณไม้และสังคมพืช 
1. ส้ารวจพ้ืนที่เกาะระและเกาะพระทองทั้งทางเรือและทางบก ให้ครอบคลุมพ้ืนที่จุดต่าง ๆ รอบเกาะ (รูปที่  

1) 
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2. ส้ารวจและบรรยายลักษณะสังคมพืชประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกทิศของเกาะที่สามารถเข้าถึงได้  
โดยเก็บข้อมูลองค์ประกอบโครงสร้างสังคมพืช ชนิดเด่น ข้อมูลพันธุ์ไม้ ลักษณะวิสัย ความสูง ข้อมูลทางนิเวศวิทยา
อ่ืน ๆ รวมถึงข้อมูลทางกายภาพ ชนิดดิน และหินของพ้ืนที่บริเวณท่ีศึกษา  

3. วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมพืช จะมีการวางแปลงเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง จัดท้า
ภาพวาดแสดงลักษณะสังคมพืชประเภทต่าง ๆ ขนาดของแปลงที่ใช้ขึ้นกับประเภทสังคมพืช ซึ่งเบื้องต้นจ้าเป็นต้อง
ใช้ Species minimal area curve ในการก้าหนดขนาดแปลงศึกษา วิธีการศึกษาสังคมพืชแต่ละประเภทอาจจะใช้
วิธีการแตกต่างกัน เช่น สังคมพืชทุ่งหญ้า ใช้วิธี Braun-Blanquet ในการประเมินหาชนิดเด่น และสังคมพืชไม้ยืน
ต้นในป่าดิบอาจจะประเมินโดยใช้พ้ืนที่หน้าตัดของต้นไม้โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับหน้าอกของต้นไม้ 
(Diameter at breast height (DBH))  (Kent, 2012). 

4.  ในการเก็บข้อมูลชนิดพืชเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงตามวิธีการของ Forman & Bridson (1998) บันทึก
วันที่เก็บ จับพิกัดสถานที่พบ บันทึกภาพถ่าย เก็บตัวอย่างโดยตัดกิ่งพืชที่มีดอกหรือผล อย่างน้อย 3 ซ้้า ส้าหรับ
ตัวอย่างแห้งน้ามาอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส ตัวอย่างดองเก็บไว้ในแอลกอฮอล์ 70 
% ผสมกับกลีเซอรีนเล็กน้อย ตัวอย่างชิ้นส่วนของใบส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในซิลิกาเจลส้าหรับเก็บไว้สกัดดีเอ็นเอ  
เก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงไว้ในพิพิธธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) หอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (BKF) และพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ (BK) พร้อมทั้งลงทะเบียนตัวอย่างเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

5. น้ามาตรวจสอบเพื่อระบุชนิดในห้องปฏิบัติการ โดยใช้หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยและวารสาร
ทางอนุกรมวิธานต่าง ๆ ส้าหรับการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสถานภาพ ข้อมูลเขตกระจายพันธุ์ของพืชชนิดต่าง ๆ 
ที่พบ พืชชนิดที่ไม่สามารถตรวจสอบระบุวงศ์หรือสกุลได้ (Unknown) อาจจะตรวจสอบด้วยวิธีทางพันธุศาสตร์
โมเลกุล โดยการเปรียบเทียบข้อมูลดีเอ็นเอกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ (DNA barcoding) ด้วยการสกัดดีเอ็นเอ (DNA 
extraction) และใช้เทคนิคเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) กับยีน และส่งวิเคราะห์ตรวจหาล้าดับนิวคลีโอไทด์ 
(DNA sequencing) (Fazekas et al. 2012; de Vere, 2015). 

6. จัดท้ารายงานแสดงประเภทสังคมพืชแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งชนิดพรรณพืชเด่น และพรรณพืชที่มีความส้าคัญ 
เช่นพืชหายาก หรือพืชถิ่นเดียว 
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รูปที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา (ก) เกาะระ และ (ข) เกาะพระทอง เกาะที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงา 

การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ 
 กลุ่มแมลง 

1. การจับด้วยมือ (Hand collecting) เป็นวิธีที่ใช้จับแมลงที่อาศัยอยู่พ้ืนหรือตามต้นไม้ โดยใช้ปากคีบจับ
ตัวอย่างใส่ขวดเก็บตัวอย่างที่ภายในบรรจุ 70% แอลกอฮอล์ ด้านในขวดบรรจุน้้ายาฆ่าแมลง (ethyl acetate) 

2. สวิงจับแมลง (Collecting Nets) ใช้จับแมลงที่บินอยู่ เช่นผีเสื้อ และแมลงวัน 
3. เครื่องร่อนหรือตะแกรงร่อน (Sifters) เป็นวิธีที่ใช้จับแมลงที่อาศัยตามพ้ืน โดยเก็บซากดินที่ร่วนซุยใส่

ตะแกรงร่อนขนาด 0.8 x 0.8 เซนติเมตร ที่มีถาดรองรับด้านล่าง ใช้ปากคีบจับตัวอย่างใส่ขวดเก็บตัวอย่างที่ภายใน
บรรจุ 70% แอลกอฮอล์ 

4. กับดักแสง (Light Traps) ใช้จับแมลงที่หากินเวลาในเวลากลางคืน เช่นผีเสื้อกลางคืน  
5. กับดักหลุม (Pitfall Traps) เป็นวิธีใช้จับแมลงที่เดินหากินซากสัตว์ตามพ้ืน วิธีการคือขุดหลุมลึกประมาณ 

12 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. แล้ววางแก้วพลาสติกขนาดความยาว 10 ซม. และปากแก้วมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. ลงในหลุม เทส่วนผสมน้้ายาล้างจานและน้้า (1:3) วางทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน เก็บตัวอย่าง
บรรจุใน 70% แอลกอฮอล์ 

6. การเก็บตัวอย่างโดยการวางกับดัก (bait trap) การเก็บตัวอย่างวิธีนี้จะใช้กับแมลงกลุ่มผีเสื้อ แมลงวัน และ
ด้วงมูลสัตว์ เป็นหลัก ส้าหรับผีเสื้อ จะใช้ butterfly trap โดยมี ผลไม้ เช่น กล้วย สัปปะรด เป็นตัวล่อ ขณะที่ด้วง
มูลสัตว์ จะใช้ มูลสุกรเป็นเหยื่อล่อ วางทิ้งไว้ตามบริเวณต่าง ๆ ทั่วเกาะประมาณ 2-4 วัน  เก็บตัวอย่างบรรจุใน 
70% แอลกอฮอล์ และน้าไปแช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส 
 การจ้าแนกสัตว์กลุ่มแมลง ในระดับวงศ์ย่อย สกุล และชนิดโดยใช้เอกสารอ้างอิงดังนี้ 

5 กม. 

ก 

ข 
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- Borror และคณะ (1989) และ CSIRO (1970) ส้าหรับตัวเต็มวัยของแมลง 
- Chu และ Cutkomp (1992) ส้าหรับตัวอ่อนแมลง 

  
 
 

ปลาน้ าจืด 
1. เก็บตัวอย่างปลาจากระบบนิเวศแหล่งน้้าจืดบนเกาะระ และเกาะพระทอง โดยใช้เครื่องมือประมงชนิดต่าง 

ๆ ได้แก่ อวนลอย, อวนทับตลิ่งตาถ่ี, แห, สวิงตาถี ่และลอบพับ ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง  
2. คัดแยกตัวอย่างปลาในเบื้องต้นออกตามลักษณะภายนอก และคัดเลือกตัวที่สมบูรณ์ของแต่ละกลุ่มน้าไป

ถ่ายรูปในสภาพเต็มตัวโดยใช้ตู้ถ่ายรูปตัวอย่าง  
3. เก็บรักษาสภาพในสารละลายฟอร์มาลิน 10%  
4. จัดจ้าแนกทางอนุกรมวิธานตามผลงานของ Smith (1945), Weber and De Beaufort (1913) และ 

Rainboth (1996) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลาน้้าจืดในประเทศไทยและใกล้เคียง 
 
เอกสารอ้างอิงของโครงการ 
ประทีป มีคติธรรม. 2548. การศึกษาวิจัยพ้ืนที่เกาะระ-เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. 

กรุงเทพฯ. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน. 2551. เกาะพระทอง ระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง: ภูเก็ต. 

สมศักดิ์ สุขวงศ์. 2536. ป่าเขตร้อน (ท่ีสุดแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ). สารคดี 9(5): 85–100. 
de Vere, N., Rich, T.C.G., Trinder, S.A. & Long, C. 2015. DNA barcoding for plants. In: Batley, J. (ed.) 

Plant Genotyping. Vol. 1245. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols). 
Humana Press, New York, pp. 101–118. 

Fazekas, A.J., Kuzming, M L., Newmaster, S.G. & Hollingsworth, P.H. 2012. DNA barcoding methods 
for land plants. In: Kress, W.J. & Erickson, D.L. (eds.) DNA Barcodes. Vol. 858.  Methods in 
Molecular Biology (Methods and Protocols). Humana Press, New York, pp.  223–252. 

Forman, L. & Bridson, D. 1998. The Herbarium Handbook. 3rd ed. Whitstable Litho Printers Ltd., 
London. 

Kent, M. 2012. Vegetation Description and Data Analysis: A Practical Approach 2nd ed. Wiley-
Blackwell, West Sussex. 

Rainboth, W. J. 1996b. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO, Rome. 265 pp. 
Srichai, N. & Suwanprasit, C. 2012. Vegetation classification on Prathong Island, Phang Nga, 

Thailand. Proceedings of the Asia-Pacific Advanced Network (33): 48–55. 
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Smith, H.M. 1945. The fresh-water fishes of Siam, or Thailand. Bulletin of the United States 
National Museum. 188: 1–622. 

Weber, M. & de Beaufort, L.F. 1913. The fishes of the Indo-Australian Archipelago. II. 
Malacopterygii, Myctophoidea, Ostariophysi: I. Siluroidea. E.J. Brill, Leiden. 404 p. 

 
 
 
 
 
 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ พังงา ชายฝั่งทะเลของเกาะพระ

ทอง และเกาะระ 
เกาะพระทอง และเกาะ
ระ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราช
กุมารี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ในประเทศ สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
14. ระยะเวลาการวิจัย 
  ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 0 เดือน 
  วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2569 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ร้อยละ
ของ

กิจกรรม
ใน

ปีงบประม
าณ 

2565 ส้ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ  x x x x x x x x x x  50 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ร้อยละ
ของ

กิจกรรม
ใน

ปีงบประม
าณ 

ศึกษาสังคมพืชป่าชายหาดในพื้นที่
เกาะระ-พระทอง 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลาใน
ระบบนิเวศแหล่งน้้าจืด 

 x x x x x x x x x x  50 

2566 
ส้ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชป่าชายเลน ในพื้นที่
เกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  50 

 
ศึกษาความหลากหลายของกลุ่ม
แมลง 

 x x x x x x x x x x  50 

2567 
ส้ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชป่าพรุ ในพ้ืนท่ีเกาะ
ระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  50 

 
ศึกษาความหลากหลายของกลุ่ม
แมลง 

 x x x x x x x x x x  50 

2568 
ส้ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชป่าทุติยภมูิ ในพ้ืนท่ี
เกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  50 

 
ศึกษาความหลากหลายของกลุ่ม
แมลง 

 x x x x x x x x x x  50 

2569 
ส้ารวจรวบรวมรายชื่อชนิดพืชและ
ศึกษาสังคมพืชป่าดิบในพ้ืนท่ีเกาะ
ระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  40 

 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ชุมชนต่าง ๆ หน่วยงาน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระ
ทอง ในการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพ 
และการวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 
ของเกาะพระทองอย่างยั่งยืน 

   x x x x x     20 

 
จัดท้าคู่มือความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพบนเกาะพระทอง 

 x x x x x x x x x x x 40 
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด้าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด้าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 332,000 
ปีที่ 2 2566 335,000 
ปีที่ 3 2567 338,000 
ปีที่ 4 2568 338,000 
ปีที่ 5 2569 403,000 
รวม  1,746,000 
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด้าเนินการ : 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x3คน
x20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าท่ีพัก 
(850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง
และเตรียมตัวอย่าง (1คน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าพิมพ์หนังสือ (100 
เล่ม) 
7. ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน 
ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 
10,000 

 
60,000 

 
3,000 

 
1,200 

งบด้าเนินการ :  
ค่าใช้สอย 

1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมี 
3 ค่าวิเคราะห์ DNA 
barcode 
4. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ 
5. ค่าสาธารณูปโภค 

17,800 
25,000 

- 
 

10,000 
 

33,200 

22,800 
26,000 
30,000 

 
10,000 

 
33,500 

5,000 
18,000 
30,000 

 
5,000 

 
33,800 

5,000 
18,000 
30,000 

 
5,000 

 
33,800 

4500 
10,000 
30,000 

 
2,000 

 
40,300 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์       
รวม  332,000 335,000 338,000 338,000 403,000 

*ขอถัวเฉลี่ยระหว่างหมวด 

 

15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 

งบด้าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x3
คนx20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าท่ีพัก (850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่าง (1คน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าพิมพ์หนังสือ (100 เล่ม) 
7. ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

12,000 
 

36,000 
34,000 
10,000 

 
- 
- 

3,000 
1,000 

งบด้าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมี 
3 ค่าวิเคราะห์ DNA barcode 
4. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 
5. ค่าสาธารณูปโภค (ไม่เกิน 10%) 

178,00 
25,000 

- 
10,000 
33,200 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   
รวม  332,000  

*ขอถัวเฉลี่ยระหว่างหมวด 

 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1) บทความ
วิจัย 

องค์ความรู้ทางด้าน
ความหลากหลาย 
การกระจาย และ
นิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรชีวภาพบาง
กลุ่ม 

    1 1 

เรื่อง บบทความ
วิชาการ 
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิช
าการ
ระดับ
นานาชาติ 

มีข้อมูลทาง
วิชาการของ
ทรัพยากรชีวภาพ
บนเกาะพระทองที่
สามารถน้าไปเป็น
ข้อมูลอ้างอิง การ
บริหารจัดการ และ
การตอ่ยอด
งานวิจัย 

2) ข้อมูล
ทรัพยากร

ตารางข้อมูลระบบ
ดิจิตอลของทรัพยากร

    1 1 ชุด องค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
เกาะพระทองมี
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ชีวภาพใน
รูปแบบ
ดิจิตอล 

ชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ใน
เกาะพระทองส้าหรับ
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเกาะ
พระทองได้จัดเก็บ 
และน้าเข้าสู่ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร 
อพ.สธ. ต่อไป 

ในเกาะพระ
ทองได้รับ
ข้อมูลระบบ
ดิจิตอล
ทรัพยากร
ชีวภาพกลุม่
ต่าง ๆ บน
เกาะพระ
ทอง 
รวบรวมและ
น้าเข้าสู่ศูนย์
ข้อมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 
ต่อไป 

ผลงานก้าวหน้าใน
งานฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิน่ 
โครงการ อพ.สธ. 
และศูนย์ขอ้มูล
ทรพัยากร อพ.สธ. 
มีข้อมูลเพิ่มเติม
มากย่ิงขึ้น 

3) แผนแม่บท
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism
) ของเกาะ
พระทอง
อย่างยั่งยืน 

แผนแม่บท และ
แผนพัฒนาท่ีชุมชน 
หน่วยงาน และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเกาะพระ
ทอง มีส่วนร่วมใน
การจัดท้า 

    1 1 ชุด ชุมชน 
หน่วยงาน 
และองคก์ร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่
ในเกาะพระ
ทอง น้าแผน
แม่บทการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 
(ecotouris
m) ของ
เกาะพระ
ทองอย่าง
ย่ังยืน ไป
ปฏิบัติให้
เกิดผลเชิง
ประจักษ์ 

มีการน้าแผน
แม่บทและ
แผนพัฒนาของ
เกาะพระทองไป
ปรับใช้ในพื้นทีอ่ื่น 
ๆ ต่อไป 

4) คู่มือความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากร

หนังสือทรัพยากร
ชีวภาพบนเกาะพระ
ทอง เป็นการน้า
ข้อมูลจากการวจิัยใน

    150 150 เล่ม เป็นสื่อการ
เรียนรู ้
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมา
ย ตลอดจน

กลุ่มเป้าหมาย
และสาธารณะชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรชีวภาพ
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ชีวภาพบน
เกาะพระทอง 
* ร่วมกับ
โครงการที่ 1 

ครั้งนี้และทีไ่ด้เคย
ด้าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์มาแล้ว มา
จัดท้าในรูปแบบของ
คู่มือให้ความรู้ทาง
วิชาการประกอบ
ภาพถ่าย 

ผู้สนใจอืน่ ๆ 
ทุกฝ่าย 

ในเกาะพระทอง 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดพังงา อบต.เกาะพระทอง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ-เกาะพระทอง 
ในประเทศ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ต่างประเทศ ทั่วโลก 
(worldwide) 

ผลงานวิชาการตีพิมพ์และสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
3. การจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ 
4. เผยแพร่รายงาน เอกสารข้อมูล คู่มือ หนังสือ ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ
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20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเกาะระ-
เกาะพระทอง 

ร่วมเก็บตัวอยา่งและข้อมลูทรัพยากร
ชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีเกาะ
พระทอง และมสี่วนร่วมในการแสนอ

แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของเกาะพระทอง 

ไม่ระบ ุ - 

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท้าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล้าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วม

ด้าเนินการ 
การร่วมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1. 2565-2569 องค์การบริหารส่วน

ต้าบลเกาะพระทอง 
เก็บตัวอย่างและข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุม่
ต่าง ๆ ภายในพื้นที่เกาะ
พระทอง และมสี่วนร่วม
ในการแสนอแผนแม่บท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของ
เกาะพระทอง 

- สนับสนุน
บุคลากรในพ้ืนท่ี 

 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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     (ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
      (นายเรืองฤทธิ์ พรหมด้า) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (นายเจริญศักดิ์  แซ่ไว่) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (ดร.พลวัต  ภัทรกุลพิสุทธิ) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (นางณัฐรดา มิตรปวงชน) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
          (นายเรืองฤทธิ์ พรหมด้า) 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2563 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด้า 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr. RUEANGRIT PROMDAM 
2. เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน  3809800065064 
3. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7444-6682 
 e-mail     r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 

5. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มปู 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท้าการวิจัยว่าเป็นผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
6.1 ผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้้าหินปูน

ขอ งภ าค เหนื อ  แล ะภ าค ตะวั น ตกขอ งประ เทศ ไท ย  เ งิ น กอ ง ทุ น วิ จั ย คณะ วิ ท ย าศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

6.3 งานวิจัยที่ท้าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
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3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
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Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 
70: 7–14 

9. Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab (Crustacea: 
Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

10.  Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., Phatthnarhatcharoen 
C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of seagrass coverage on swimming crabs 
(Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, 
southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT Uninet conference. 

11.  มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ้ารง, ณัฐชนา แก้วไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของปู
ที่จับได้จากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แก่นเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 



32 

6.4 งานวิจัยที่ก้าลังท้า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท้าวิจัยว่าได้ท้าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด้าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใต้โครงการ การใช้ฐานทรัพยากร
ชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และม่ันคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

 
ผู้ร่วมวิจัย 
1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ 
   (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Abdulloh Samoh 
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 E-mail  flywizme@gmail.com 
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      6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 อนุกรมวิธานแมลง นิเวศวิทยา และชีวภูมิศาสตร์ของแมลง  
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัยพรรณและบัญชีรายชื่อแมลงวันขายาวทางทะเล ( Diptera: 
 Dolichopodidae) ในบริเวณอ่าวไทย ปี: 2562 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
 ชื่อเรื่อง NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to 
 identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 
 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF 
 ZOOLOGY, 67: 640–659 (หัวหน้าโครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 ชื่อเรื่อง New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) 
from  the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand  
 (หัวหน้า โครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined 
 to external morphology help to identify new species in the mangrove genus 
 Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in 
 Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: 
 Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record 
 from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20 
Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus  
 Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky 
 shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN 
 OF ZOOLOGY, 66: 258–267 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid 
 flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular 
 Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40. 
Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from 
 southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. 
 Zootaxa, 3946 (1): 125-132. 
งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท้าวิจัยว่าได้ท้าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
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 ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
 ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
 ปี 2560-2563   ทุน: อพ.สธ. ด้าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
 ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้้าใน
 อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน 
 ปี: 2563  ทุน: สวทช.    ลุล่วงไปแล้ว 30% 
 ชื่อเรื่อง: ความจ้าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของค้างคาวกับปรสิตภายนอกใน
 ประเทศไทย 
 ปี: 2562-2563  ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
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3. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์
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สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
90112 
เบอร์ติดต่อ:  064-2499563 
E-mail: jarearnsak.s@psu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา 
วท.ม. พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547 
5. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ชีวภูมิศาสตร์ วิวัฒนาการของพืชดอกในประเทศไทยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท้าการวิจัยว่าเป็นผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
6.1 ผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : - 
6.3 งานวิจัยที่ท้าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

ผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ 
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ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพ้ืนที่เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้  มีผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ 1 เรื่อง 

1. Tagane, S., Dang, V.S., Ngoc, N.V., Binh, H.T., Komada, N., Sae Wai, J., Naiki, A., Nagamasu, H., 
Toyama, H., and Yahara, T. 2017. Macrosolen bidoupensis Tagane & V.S. Dang, sp. nov. 
(Loranthaceae) is newly described from Bidoup Nui Ba National Park in Lam Dong Province, 
southern Vietnam. PhytoKeys 80: 113-120. 

ผลงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัวไม่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนมีผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ 9 เรื่อง 
เป็นผู้ร่วมวิจัย 5 เรื่อง และเป็นผู้วิจัยหลัก 4 เรื่อง 
1. Chantanarrapint, S., Puangpairote, T., Sae Wai, J. & Chantanaorrapint, A. 2017. Note on 

Goodyera lanceolata (Orchidaceae), a mysterious orchid species. Polish Botanical Journal 
62(2): 229–232. 

2. Chantanaorrapint, S., Sae Wai, J., Poopath, M. & Tetsana, N. 2016. Thismia claviformis 
(Thismiaceae), a new species from the Thai-Malay Peninsula. Phytotaxa 280: 292−296. 

3. Khammongkol, K., Chamchumroon, V., Tetsana, N., Poopath, M., Sae Wai, J., & Sungkaew, S. 
2016. Rothmannia macrophylla, a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 44(1): 
32-34.  

4. Chamchumroon, V., Poopath, M., & Sae Wai, J.  2015. Maingaya malayana, a new genus and 
species record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 43: 1-3.  

5. Sae Wai, J. 2012. Orchipedum Breda (Orchidaceae, subfam. Orchidoideae), a new generic 
record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 40: 105-107. 

6. Sae Wai, J., Lindsay, S., Thaithong, O. & Sridith, K. 2011. Syngramma minima Holttum 
(Pteridaceae, subfam. Pteridoideae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 
39: 28-30.  

7. Sae Wai, J., Thaithong, O., Sridith, K. & Middleton, D.J. 2011. Willughbeia tenuiflora 
(Apocynaceae: Rauvolfioideae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 39: 37-
39. 

8. Kidyoo, M. & Sae Wai, J. 2009. Short note: a new record of Hoya (Asclepiadaceae) from 
Southern Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn University 9(2): 235-238. 

9. Sae Wai, J., Sridith, K. & Thaithong, O. 2008. Hoya imperialis Lindl. (Apocynaceae: 
Asclepiadoideae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 81-85. 

6.4 งานวิจัยที่ก้าลังท้าและก้าลังจะยื่นขอทุนสนับสนุน: การศึกษาการกระจายเมล็ดของพืชที่
อาศัยอิทธิพลของน้้าทะเลในพ้ืนที่คาบสมุทรไทย A study of Sea-Dispersed Drift  fruits and Seeds 
in Peninsular Thailand 
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E-mail: ponlawat.pat@sru.ac.th 
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5. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ  

 นิเวศวิทยาของพืชในที่ราบน้้าท่วมถึง  การบรรยายและวิเคราะห์สังคมพืช 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท้าการวิจัยว่าเป็นผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
6.1  ผู้อ้านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ความหลากหลายของพืชมีท่อล้าเลียงในสังคมพืชที่ราบน้้าท่วมถึง เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 
2557 

6.3 งานวิจัยที่ท้าเสร็จแล้ว : 
1. พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ ไซนีย๊ะ สะมาลา และ พัฒนา วุฒิพงศ์ 2558 ความหลากหลายของพืชมีท่อล้าเลียงใน

สังคมพืชที่ราบน้้าท่วมถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี วรสารพฤกษศาสตร์ไทย 7(2): 
83-96. ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

2. Pattarakulpisutti, P. and Sridith, K. 2011. The floodplain vegetation of the Trang River basin, 
Peninsular Thailand: the threatened remnants of the freshwater swamp vegetation. Thai 
Forest Bulletin (Botany) 39: 120 – 139.  ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research assistant) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6.4 งานวิจัยที่ก้าลังท้า : สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของดอกเทียนสิรินธรในเรือนเพาะช้า อยู่
ระหว่างศึกษาเบื้องต้น เพ่ือเตรียมขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 



37 

 
 



34 

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 2 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากร
ชีวภาพในชายฝั่งทะเลของเกาะพระทอง 

(ภาษาอังกฤษ) Diversity, distribution, population and basic ecology of some coastal 
bioresources of Phra Thong Island  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก  

 (ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

 ใหม่ 

 ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา ....... ป ี………เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

ประเภทโครงการ 

 โครงการวิจัย 

 ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

 พ้ืนฐาน (basic Research)         พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

 วิจัยต่อยอด (Translational research)      การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน

โครงการ 
หน่วยงาน สัดส่วนการ

มีส่วนร่วม 
ดร. กริ่งผกา วังกุลาง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ 20% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

กูร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหม
ด า 

ผู้ร่วมโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 
สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แมข่่าย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

18% 

ดร. เอกนรินทร์ รอด
เจริญ 

ผู้ร่วมโครงการ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

ดร. เอกลักษณ์ รัตน
โชต ิ

ผู้ร่วมโครงการ สถานวิจัยความเปน็เลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

ดร. สุภัทรา พงศ์
ภราดร 

ผู้ร่วมโครงการ สถานวิจัยความเปน็เลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

นาย ปิยะลาภ ตันติ
ประภาส 

ผู้ร่วมโครงการ สถานวิจัยความเปน็เลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.4% 

ดร. สืบพงศ์ สงวน
ศิลป์ 

ผู้ร่วมโครงการ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

12.4% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
สาขาการวิจัยย่อย OECD           วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ด้านการวิจัย                           ชีววิทยา และ สัตววิทยา 
2.2 สาขา ISCED                     วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

 
3. ค าส าคัญ (keywords) 

ค าส าคัญ (TH) ความหลากหลายทางชีวภาพ การกระจาย นิเวศวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรชีวภาพ บนบก 
น้ าจืด เกาะพระทอง 

ค าส าคัญ (EN) Diversity, distribution, population, basic ecology, coastal, bioresources, Phra 
Thong Island 
 
4. เป้าหมายการวิจัย 
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1. องค์ความรู้ทางด้านความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพใน
ชายฝั่งทะเลของเกาะพระทอง ที่ได้มาจากการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเกาะพระทอง 

2. ตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลบางกลุ่มของเกาะพระทอง 
3. ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิตอล 
4. ข้อมูลสภาพสัณฐานของชายฝั่งหาดหินและหาดทราย 
5. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 

อย่างยั่งยืน ที่ร่วมกับชุมชนก าหนดขึ้นมา 
6. สื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญ

พันธุ์ในเกาะพระทอง 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งจังหวัดพังงา เคยได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2547 ซึ่งท าให้ระบบนิเวศบนเกาะบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคงมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่รองรับสัตว์ป่าที่ส าคัญ ๆ หลายชนิด โดยมีลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย 
(habitats) ในชายฝั่งทะเลถึง 6 แบบ ได้แก่ หาดทราย หาดหิน หาดเลน ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง ซึ่งล้วนเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์เป็นอาหารของมนุษย์ โดยน าไปขายในลักษณะ
ของสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นโดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่อาศัยและ
วางไข่แพร่พันธุ์ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่เป็นสัตว์น้ าที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์ (charismatic species) เช่น พะยูน 
(Dugong; Dugong dugon) เต่าหญ้า (Olive ridley turtle; Lepidochelys olivacea) และเต่ามะเฟือง 
(Leatherback turtle; Dermochelys coriacea) ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ทรัพยากรชีวภาพ
ทั้งที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารของมนุษย์ และที่เป็นสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ล้วนด ารงอยู่ได้ด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่ต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ตามระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain) และสายใยอาหาร (food web) การจะอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ให้
สามารถด ารงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนิเวศนั้น ๆ ด้วย การท าความ
รู้จักว่าในระบบนิเวศมทีรัพยากรชีวภาพใดอยู่บ้างให้ได้มากกลุ่มที่สุดจะท าให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของระบบนิเวศ ซึ่งจะ
สามารต่อยอดไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งจะไปสู่การน าองค์ความรู้ไปใช้เพ่ือ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ และทรัพยากรชีวภาพภายในท้องถิ่นต่อไป 

จากงานวิจัยในพ้ืนที่เกาะพระทองครั้งล่าสุดโดยคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 
สยามบรมราชกุมารี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่ วมกับหน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทอง ภายใต้โครงการ "สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ"  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภายใต้โครงการอพ.สธ. ในระหว่างปี 2560-2562 ด าเนินการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ทั้งกลุ่มสัตว์
มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศหลัก ๆ ของเกาะพระทอง ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
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นก สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ปู แมลงวันขายาว แมลงหางดีด แพลงก์ตอนสัตว์  และสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศหาดหินในเบื้องต้น ได้ค้นพบแมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก 1 ชนิด และพบปู 2 ชนิด ที่เป็นรายงาน
การพบครั้งแรกของประเทศไทย ได้เป็นสิ่งที่ย้ าเตือนว่าเรายังรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนเกาะน้อยมาก 
ทรัพยากรสัตว์กลุ่มต่าง ๆ และถ่ินอาศัยบนเกาะพระทองบางแบบยังคงขาดแคลนข้อมูล หรือมีข้อมูลบางส่วน แต่ยัง
ขาดการติดตามปรับปรุงข้อมูลมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากร
ชีวภาพให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน แต่งานวิจัยในครั้งนั้นยังคงมีข้อจ ากัดบาง
ประการที่ท าให้ไม่สามารถศึกษาสิ่งมีชีวิตได้ครบทุกกลุ่มได้ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในชายฝั่งทะเล 

งานวิจัยภายใต้โครงการย่อยครั้งนี้จึงเป็นเสมือนโครงการต่อเนื่องจากในครั้งก่อน โดยจะด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในกลุ่มท่ียังไม่ได้ท าการศึกษา ได้แก่ กลุ่มกุ้งทะเล และกลุ่มครัสตาเซียขนาดเล็ก และท าการศึกษาความ
หลากหลายของกลุ่มปลาทะเลและปลาน้ ากร่อย นิเวศวิทยาของหาดหินและหาดทรายเพ่ิมเติม เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ความหลากหลายของทรพัยากรชีวภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพจากเดิมที่เคยมีการศึกษา โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วยใน
การช่วยเก็บตัวอย่างและการให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้
ระหว่างนักวิจัยและชาวบ้าน ช่วยให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เข้าถึงสาธารณะชนได้หลากหลายแง่มุม ส่งเสริมให้แผน
บูรณาการชุดนี้ได้ตอบโจทย์ในการปฏิบัติของชุมชนได้จริง และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อด าเนินการร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทองในการศึกษา 
ความหลากหลาย และนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลของเกาะพระทอง 

3. เพ่ือรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลบางกลุ่มของเกาะพระทองส าหรับเป็นตัวอย่างใน
การศึกษา 

4. เพื่อจัดท าข้อมูลทรัพยากรชีวภาพรวบรวมเป็นข้อมูลระบบดิจิตอลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะ
พระทองได้จัดเก็บ และน าเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ต่อไป 

5. เพื่อร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระทอง ก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อย่างยั่งยืน 

6. เพื่อสร้างสื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก
ใกล้สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศต่าง ๆ ของชายฝั่งทะเลเกาะพระทอง 
ประกอบด้วยทรัพยากรสัตว์กลุ่มครัสตาเซียขนาดเล็ก กุ้งทะเลเศรษฐกิจ และปลาทะเล ภายในระบบนิเวศป่าชาย
เลน หาดหิน หาดทราย  แนวปะการัง และ แหล่งหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล โดยมีการศึกษาความหลากหลาย
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ของทรัพยากรสัตว์เชิงพ้ืนที่ในระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล 4 พ้ืนที่ของเกาะพระทอง ในกลุ่มของสัตว์พ้ืนทะเลขนาด
ใหญ่ ขณะที่ความหลากหลายของทรัพยากรพืช จะเป็นการศึกษาความหลากหลายของหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล
จากใน 4 พื้นที่ดังกล่าว การศึกษานิเวศวิทยาเชิงระบบบนิเวศ ที่ประกอบด้วยความหลากหลายและการกระจายของ
ทรัพยากรสัตว์จะด าเนินการในระบบนิเวศหาดหินและหาดทราย ทั้งบนเกาะพระทองและเกาะระ การศึกษาเชิ ง
ประชากรและนิเวศวิทยาเบื้องต้น จะด าเนินการส ารวจในกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก 1 ชนิด คือพะยูน โดยท าการส ารวจ
ร่องรอยการกินของพะยูนและการปรากฏตัวของพะยูนโดยการส ารวจทางอากาศด้วยระบบหุ่นยนต์อากาศยาน
อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) บันทึกภาพ และภาพเคลื่อนไหว (VDO) 
จัดท ารายงานและข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบดิจิตอล และสร้างสื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพเหล่านี้ ผลที่ได้ท้ายสุดจะน าไปช่วยในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการ
วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อย่างยั่งยืนของเกาะพระทองต่อไป 

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

"... ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร เขา
จะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ ..." ความตอนหนึ่งในพระ
ราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานให้คณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการบริหารผู้ร่วมสนองพระราชด าริและผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้ าทูลละอองพระบาทในการ
ประชุมประจ าปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
 การที่จะอนุรักษ์ระบบบนิเวศใด ๆ นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่
ประกอบขึ้นเป็นระบบนิเวศนั้น ๆ โดยสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ มีการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน การขาดหายไปของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงระบบนิเวศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชนิดที่เป็น Umbrella และ Keystone species ที่หากถูกน าออกจากระบบนิเวศอาจจะท าให้ทั้งระบบนิเวศเสีย
สมดุลและเสื่อมโทรมลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว การที่จะทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ จ าเป็นต้องมีการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งการส ารวจและเก็บตัวอย่างในลักษณะการด าเนินการ
ร่วมกับชุมชนจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านได้รู้จักสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
ผ่านการพบเห็นด้วยตนเอง ทั้งรูปพรรณ แหล่งอาศัย และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เมื่อได้รู้จักก็จะน ามาสู่ความผูกพัน
และชื่นชมในความส าคัญทางระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น และจะน ามาสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วย
ตัวชุมชนเองต่อไป ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ที่ได้น้อมน าเป็นแนวทางไว้ในข้างต้น 

พ้ินที่ใดมีระบบนิเวศที่หลากหลายพ้ืนที่นั้นย่อมมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตามไปด้วย (สมศักดิ์ , 2536) ด้วย
เกาะพระทองมีระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่หลากหลายถึง 6 แบบ ประกอบด้วย หาดทราย หาดหิน หาดเลน ป่าชาย
เลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง ย่อมเป็นแหล่งที่รองรับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่ง
น่าจะส่งผลให้ผลการศึกษาวิจัยโดยรวมในครั้งนี้ออกมาเป็นที่น่าสนใจ 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
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เกาะพระทองเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับที่ 7 ของประเทศไทย มีขนาดพ้ืนที่ 57,500 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
สันดอนทราย อันเกิดจากจากการทับถมของตะกอนน้ าพัดพา ท าให้ลักษณะชายฝั่งของเกาะพระทองส่วนใหญ่น่าจะ
ประกอบไปด้วยหาดทราย แต่เนื่องด้วยการมีลักษณะเป็นเกาะใกล้ฝั่งและไม่ไกลจากระบบชะวากทะเล (Estuary) 
อันประกอบไปด้วยป่าชายเลนตลอดแนวปากแม่น้ าล าคลองหลายสาย ท าให้ทั้งตะกอนดินและแร่ธาตุจากแผ่นดิน
รวมไปถึงอินทรียสารที่เกิดขึ้นในบริเวณชะวากทะเล ถูกกระแสน้ าพัดพาออกมาถึงชายฝั่งของเกาะพระทองได้
โดยง่าย ท าให้พื้นที่หาดทรายและริมล าคลองที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของเกาะซึ่งโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ที่ตัวเกาะคอย
ก าบังคลื่นลม ได้เกิดการพัฒนาของสังคมพืชป่าชายเลนขึ้น พ้ืนที่ที่เป็นหาดทรายจึงถูกจ ากัดเหลือความยาวเพียง 
15.92 กิโลเมตร ผลผลิตจากป่าชายเลนบนเกาะและที่กระแสน้ าพัดพามาจากระบบชะวากทะเลจากแผ่นดินใหญ่ก็
ท าให้เกิดเป็นหาดเลนขึ้นในพ้ืนที่สงัดคลื่นลมต่าง ๆ ขณะที่พ้ืนที่สันดอนทรายปนโคลนบริเวณปากคลองฝั่งนี้
กลายเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการแพร่ขยายพันธุ์ของหญ้าทะเลหลากหลายชนิด นอกจากนี้พ้ืนที่บางส่วนทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะได้ปรากฏแนวหินโผล่สูงขึ้นมากลายเป็นเกาะใกล้ฝั่ง ซึ่งส่วนที่ใ กล้มากได้เกิดสันดอน
ทรายงอกเชื่อมต่อเข้าตัวเกาะ กลายเป็นภูเขาและเนินหินริมฝั่ง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
ทะเลและป่าชายเลน, 2551) 

เกาะพระทองมีระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่หลากหลายถึง 6 แบบ ประกอบด้วย หาดทราย หาดหิน หาดเลน 
ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และแนวปะการัง ย่อมเป็นแหล่งที่รองรับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล ซึ่งบางส่วนเป็นทรัพยากรที่ชาวบ้านน ามาใช้เป็นอาหาร บางส่วนก็เป็นแหล่งรายได้ให้กับครอบครัว และ
บางส่วนเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ ข้อมูลความหลากหลายทางชึวภาพที่จะท าการศึกษานี้จะสามารถใช้เป็น
เครื่องยืนยันถึงความมั่นคงทางด้านอาหาร และความสามารถในการเป็นพ้ืนที่แหล่งอาศัยให้กับสัตว์ทะเลหายาก 
และหากในอนาคตมีการศึกษาเพ่ิมเติมแล้วน ามาเปรียบเทียบก็อาจจะสามารถใช้ความแตกต่างของชนิดของสิ่งมีชีวิต
ที่พบ ในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อระบบนิเวศที่เป็นแหล่งท าประมงพ้ืนบ้าน
ของชาวบ้าน และแหล่งอาศัย หากิน และสืบพันธุ์ของสัตว์ทะเลหายากได้ 

 
 
ระบบนิเวศหญ้าทะเล 
ระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีลักษณะเด่นโดยมีหญ้าทะเลเป็นองค์ประกอบหลักของ

ระบบ ทั้งนี้ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีคุณค่าและเอ้ือประโยชน์ทางด้านนิเวศบริการ (ecosystem services) หลาย
ประการ เช่น เป็นแหล่งอาศัย อนุบาล แก่สัตว์น้ าชายฝั่งนานาชนิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2549ก) ช่วยชะลอความเร็วของกระแสน้ า ช่วยให้ตะกอนที่แขวนลอยในมวลน้ า
ตกตะกอนลงมาและท าให้น้ าใสอันส่งผลดีต่อระบบนิเวศที่อยู่ข้างเคียงเช่นระบบนิเวศแนวปะการัง นอกจากนี้การที่
หญ้าทะเลมีรากและเหง้าที่แตกแขนงจ านวนมากยึดเกาะพ้ืนดินยังช่วยในการลดการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี 
(Hemminga and Duarte, 2000) ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งหญ้าทะเลเป็นพื้นที่ท่ีมีสัตว์นานาชนิดมาอาศัยจึงท าให้แหล่ง
หญ้าทะเลเป็นแหล่งการท าประมงพ้ืนบ้านของชุมชนชายฝั่งที่ส าคัญอีกด้วย โดยพบว่ามีสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดที่
อาศัยในแหล่งหญ้าทะเล เช่น หอยชักตีน หอยจอบ กุ้ง ปลิงทะเล และปลานานาชนิด ดังนั้นแหล่งหญ้าทะเลจึงนับ
ได้ว่าเป็นแหล่งหาอาหารของมนุษย์ด้วยในอีกทางหนึ่งด้วย 



40 

หญ้าทะเลยังมีบทบาทส าคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นอาหารหลักของพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศ
ไทย ทั้งนี้มีรายงานพบชนิดหญ้าทะเลในกระเพาะอาหารของพะยูนทั้งสิ้น 10 ชนิด (Adulyanukosol et al., 2004; 
Adulyanukosol et al., 2010) จากหญ้าทะเลที่มีรายงานพบในประเทศไทย 13 ชนิด (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2549ข, Tuntiprapas et al., 2015) ดังนั้นการศึกษาแหล่งหญ้า
ทะเลที่เป็นพ้ืนที่หากินของพะยูนจึงมีความส าคัญในอันที่จะช่วยวางแผนก าหนดขอบเขตและออกมาตรการในการ
จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

นอกจากหญ้าทะเลแล้วนั้นสาหร่ายทะเลก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถพบเจริญได้ในแหล่งหญ้า
ทะเลด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลในแหล่งหญ้าทะเลอยู่อย่างจ ากัด
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบนิเวศอ่ืน ๆ เช่นระบบนิเวศปะการัง หรือระบบนิเวศป่าชายเลน จากการส ารวจใน
ภาคสนามโดยหน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเลพบว่าสาหร่ายทะเลที่สามารถพบได้ในระบบนิเวศหญ้าทะเลนั้นมี
หลายชนิดเช่น สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda sp.) สาหร่ายหูช้าง (Avrainvillea sp.) สาหร่ายเฟินเขากวาง 
(Dictyota sp.) สาหร่ายสีแดงหินปูนชนิด Amphiroa sp. เป็นต้น โดยพบทั้งที่เจริญบนพ้ืนดินในแหล่งหญ้าทะเล 
และท่ีเจริญเกาะบนต้นหญ้าทะเล ซึ่งสาหร่ายทะเลนั้นก็มีบทบาทในการช่วยเพ่ิมความสลับซับซ้อนให้กับระบบนิเวศ
หญ้าทะเลอันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ านานาชนิดด้วยเช่นกัน 

 เกาะพระทองมีพ้ืนที่หญ้าทะเลประมาณ 4,500 ไร่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลน, 2549) โดยพบทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเกาะ ซึ่งมีทั้งแหล่งหญ้าทะเลในเขตน้ าขึ้น
น้ าลง (intertidal zone) และแหล่งหญ้าทะเลในเขตน้ าลึก (subtidal zone) ทั้งนี้มีรายงานพบหญ้าทะเลบริเวณ
เกาะพระทองทั้งสิ้น 10 ชนิด โดยมีหญ้าทะเลสกุล Halophila เป็นหญ้าทะเลชนิดเด่นในพ้ืนที่ (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2551) ทั้งนี้แหล่งหญ้าทะเลเกาะพระทองถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่
มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
แหล่งหญ้าทะเลในเขตน้ าตื้นที่เป็นพื้นที่ท่ีสามารถเข้าไปเรียนรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่าย 

 
ระบบนิเวศหาดหินและหาดทราย 
หาดหิน คือ ระบบนิเวศหนึ่งบนชายฝั่งทะเลในเขตน้ าขึ้นน้ าลง มีพ้ืนท้องน้ าประกอบด้วยหน้าผาหินสูง หรือ

แท่นหินลาดชัน รวมไปถึงโขดหิน ในรอบวันหนึ่งๆ เมื่อน้ าลง หาดหินจะโผล่เหนือน้ า และจมลงเมื่อน้ าขึ้น ความ
กว้างของพ้ืนที่หาดหินขึ้นอยู่กับระดับน้ าขึ้นลงและความชันของชายฝั่งในบริเวณนั้น สิ่งมีชีวิตบนหาดหินมีบรรพบุรุษ
ในทะเล และได้วิวัฒนาการปรับตัวมาให้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ๆ น้ าท่วมถึงแค่บางช่วงเวลาได้ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตบนหาด
หินต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การทนทานต่อแรงกระท าของคลื่น และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การจมน้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่งและตากแห้งในอากาศในระยะหนึ่ง
เมื่อน้ าลง รวมไปถึงอุณหภูมิและความเค็มที่ผันแปรมาก อย่างไรก็ตามหาดหินก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง สัตว์ที่อาศัยบนหาดหินอาจด ารงชีวิตแบบเกาะติดกับพ้ืนหิน เช่น หอยแมลงภู่ หอย
นางรม เพรียงหิน หรือคืบคลานไปบนหิน เช่น หอยฝาเดียว ผู้ผลิตที่พบในระบบนิเวศหาดหิน ได้แก่ สาหร่ายขนาด
ใหญ่ (macroalgae) ซึ่งเจริญเติบโตแบบยึดติดกับหิน โดยเฉพาะบริเวณด้านล่างของเขตน้ าขึ้นน้ าลง และ สาหร่าย
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เซลล์เดียว (microalgae) ซึ่งด ารงชีวิตแบบแพลงก์ตอนในมวลน้ า (Raffaelli  & Hawkins, 1999; Little et al., 
2009). 
หาดทราย คือ ระบบนิเวศหนึ่งบนชายฝั่งทะเล มีพ้ืนท้องน้ าประกอบด้วยอนุภาคเม็ดทราย ปนกรวด เปลือกหอย ที่
ทับถมสะสมกันบนชายฝั่ง หาดทรายมีการโผล่เหนือน้ าและจมลงใต้น้ าตามรอบน้ าขึ้นน้ าลงเช่นเดียวกับหาดหิน ถือ
เป็นระบบนิเวศที่มีพลวัตสูง โดยความชันของหาดและขนาดอนุภาคขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นลม กระแสน้ า ที่ปะทะกับ
ชายฝั่ง สิ่งมีชีวิตหาดทรายมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ร้อนแห้ง และจมน้ าเป็นบางเวลาได้ ส่วนมากจะ
เป็นการฝังตัวในพ้ืนทราย เช่น หอยสองฝา ไส้เดือนทะเล จักจั่นทะเล เป็นต้น (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพร, 2551; Little & Little, 2000)  
 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะพระทอง (รูปที่ 1 ก.)  ประกอบด้วยหาดทรายเป็นส่วนใหญ่ ยาว
ประมาณ 15.92 กิโลเมตร ส่วนหาดหินบนเกาะพระทองตั้งอยู่บนปลายแหลมขนาดเล็ก 2 แห่ง มีความยาวเพียง 
300 เมตร และด้านฝั่งตะวันออกมีป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศเด่น ส่วนเกาะระ (รูปที่ 1 ก.)  มีความยาวของหาด
ทราย 8 กิโลเมตร หาดหิน 4.45 กิโลเมตร ฝั่งด้านตะวันออกมีป่าชายเลนเป็นระบบริเวศเด่นเช่นเดียวกับเกาะพระ
ทอง หาดหินและหาดทรายตั้งอยู่สลับกันโดยหาดทรายมักตั้งอยู่ในอ่าวที่คลื่นลมสงบกว่า (รูปที่ 1 ข.) ระบบนิเวศ
ชายฝั่งของเกาะพระทองและเกาะระ ด้านรับคลื่นลมที่หันออกสู่ทะเลอันดามัน จึงประกอบด้วยหาดทรายและหาด
หินเป็นส าคัญ (รูปที่ 1 ก.) ซึ่งพ้ืนที่ระบบนิเวศทั้งสองแบบ มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากชุมชน โดยการเก็บหา
สัตว์ทะเลเป็นอาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลที่เข้าถึงง่ายของเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึ ง
นักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย แต่จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ยังไม่ปรากฏรายงานการศึกษานิเวศวิทยาเชิง
ระบบบนิเวศ ของระบบนิเวศหาดหินและหาดทราย บนเกาะพระทองและเกาะระมาก่อน (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2551) 
 

 
รูปที่ 1 ก. เกาะพระทอง และเกาะระ นอกชายฝั่งจังหวัดพังงา ข. พ้ืนที่ของระบบนิเวศหาดหิน (ลูกศรสีด า) และ
ระบบนิเวศหาดทราย (ลูกศรสีขาว) บนชายฝั่งปลายเกาะระ ด้านทิศเหนือ   

ก.  ข.  
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ส าหรับงานส ารวจความหลากหลายของกลุ่มครัสตาเซียขนาดเล็ก และกุ้งเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่เกาะพระ
ทอง  ยังไม่พบว่ามีการศึกษาที่เน้นพ้ืนที่ภายในชายฝั่งเกาะพระทองโดยตรง ส่วนข้อมูลการส ารวจปลาทะเล เคยมี
การส ารวจและรายงานชนิดปลาทะเลมาบ้างแล้ว (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่า
ชายเลน, 2551) ในครั้งนี้จะท าการศึกษาเพ่ิมเติมอีกครั้ง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ความหลากหลายของทรัพยากร
ชีวภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่จะร่วมด าเนินการเก็บตัวอย่างและให้ข้อมูลของ
ทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

 10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

 TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

 อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

 อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

 10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

 อธิบาย ......................................................................................................................... . 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

 อธิบาย ......................................................................... ................................................ 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
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..................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ............................................... 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
พื้นที่ศึกษา 

ท าการศึกษาบริเวณชายฝั่งของเกาะพระทอง จ.พังงา โดยส ารวจครอบคลุมทุกลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย 
(habitats) ในชายฝั่งทะเล ซึ่งประกอบด้วย หาดหิน หาดทราย หาดเลน ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง 
การศึกษานิเวศวิทยาของหาดหินและหาดทรายของเกาะระ-พระทอง จ.พังงา 
1) ส ารวจพื้นที่ในเวลาน้ าลงโดยอาศัยการเข้าถึงทางเรือและทางบก  
2) ส ารวจและบรรยายสัณฐานของหาดหิน โดยเข้าส ารวจทุกพ้ืนที่บนเกาะทั้งสองเท่าที่จะสามารถเข้าถึงได้ จ านวน
ประมาณ 10 หาด  โดยบรรยาย ชนิดหิน ขนาดอนุภาค ความลาดชันของหาด ระดับการเปิดรับคลื่นลม  
ส่วนหาดทราย เข้าส ารวจประมาณ 10 หาด เช่นกัน โดยบรรยาย ขนาดอนุภาค ความลาดชันของหาด ระดับการ
เปิดรับคลื่นลม เก็บตัวอย่างทรายเพื่อไปวิเคราะห์ขนาดอนุภาคโดยวิธี sieve analysis ส่วนการวัดความลาดชันของ
หาด ใช้วิธี Classic Leveling  
3) ในการเก็บตัวอย่างบนหาดหิน เมื่อพบสิ่งมีชีวิต ถ่ายภาพ เก็บตัวอย่าง และจ าแนกชนิด โดยสามารถจ าแนกชนิด
ได้ทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ ส่วนการเก็บตัวอย่างบนหาดทราย ให้การเก็บตัวอย่างตะกอนทราย 
ปริมาตร กว้าง 50 × ยาว 50 × ลึก 10 เซนติเมตร แล้วร่อนด้วยตะแกรงขนาดตา 0.5 mm เก็บตัวอย่างสัตว์ที่พบ
บนตะแกรง รักษาสภาพด้วย 70% เอทานอล และน ามาจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ การจ าแนก ใช้คู่มือของ 
Carpenter & Niem (1998)  William (2004) และ Chan et al. (2009)  
 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลุ่มครัสตาเซียขนาดเล็ก 
1) ท าการเก็บตัวอย่างสัตว์ครัสตาเซียขนาดเล็กรอบ ๆ เกาะพระทอง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่หลายแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น 
ชายหาด แนวสาหร่าย ป่าชายเลน และแนวปะการัง เป็นต้น โดยตัวอย่างกลุ่มครัสตาเซียส่วนใหญ่จะเก็บด้วยวิธีการ
กรองกับถุงตาข่ายหรือการน าวัสดุต่าง ๆ มาแกว่งในน้ า ยกเว้นกลุ่มไอโซพอดที่การเก็บตัวอย่างจะวางกับดัก 
(baited trap) (รูปที่ 1) ตามวิธีของ Keable (1995) ตัวอย่างที่ได้จะเก็บรักษาไว้ในฟอร์มาลิน 10% เพ่ือศึกษา
ทางด้านสัณฐานวิทยา และรักษาไว้แฮลกอฮอล์ 95% ส าหรับการศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลในอนาคต 
2) การศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาตัวอย่างทุกชนิดจะจัดจ าแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเสตอร์ริโอและ
ถ่ายรูป 
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รูปที่ 1 (ก) วิธีการเก็บตัวอย่างไอโซพอดโดยการวางกับดัก (ข) ตัวอย่างไอโซพอดทะเล ที่เข้ามาอยู่ในกับดัก 

กุ้งทะเล  
1) เก็บตัวอย่างกุ้งและข้อมูลต่าง ๆ จากการท าประมงของชาวประมงในพ้ืนที่รอบเกาะพระทอง โดยเน้นกุ้งที่เป็น
สัตว์เศรษฐกิจรวมถึงกุ้งที่มีการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น 
2) เก็บรักษาด้วยความเย็น แล้วคัดแยกตัวอย่างในเบื้องต้นตามลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่าย น ามาถ่ายรูป 
3) เก็บรักษาตัวอย่างในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ไว้ที่ห้องเก็บตัวอย่างอ้างอิงของพิพิธภัณฑสถาน 
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ปลาทะเลและปลาน้ ากร่อย 
1) เก็บตัวอย่างจากระบบนิเวศป่าชายเลนทางด้านทิศตะวันออกของเกาะระ และเกาะพระทอง ระบบนิเวศหาดหิน
และหาดทรายบริเวณทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ของเกาะระและเกาะพระทอง  
2) เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ อวนลอย, อวนจม, อวนทับตลิ่งตาถี่, อวนทับตลิ่งตาห่าง, 
แห, สวิง และลอบพับ โดยจะด าเนินการร่วมกับชาวประมงในพ้ืนที่ทั้งการจับด้วยเครื่องมือและการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
3) เก็บทึกข้อมูลความหลากหลายของปลาทะเลในระบบนิเวศแนวปะการังข้างเกาะปลิงเล็กและเกาะปลิงใหญ่ เกาะ
พระทองโดยการด าน้ าด้วยถังอากาศแล้วประเมินด้วยสายตา (Visual census technique) พร้อมทั้งบันทึกภาพใต้
น้ า 
4) น าตัวอย่างที่ได้มาถ่ายรูปโดยใช้ตู้ถ่ายรูปตัวอย่าง และเก็บรักษาสภาพในสารละลายฟอร์มาลิน 10% 
 

หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ 
ด าเนินการส ารวจหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์พ้ืนท้องทะเล ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล 4 พ้ืนที่ของ

เกาะพระทอง (รูปที่ 1ก) โดยแบ่งเป็น 2 บริเวณย่อยในแต่ละแหล่งหญ้าทะเลคือ  1) แหล่งหญ้าทะเลเขตน้ าขึ้นน้ า
ลง (intertidal zone) และ 2) แหล่งหญ้าทะเลเขตน้ าลึก  ทั้งนี้แหล่งหญ้าทะเลเขตน้ าข้ึนน้ าลงนั้นท าการส ารวจโดย
การเดินส ารวจในช่วงน้ าลงต่ าสุด ส่วนแหล่งหญ้าทะเลเขตน้ าลึกนั้นใช้การส ารวจโดยการด าน้ าด้วยถังอากาศ 
(SCUBA) เมื่อพบสิ่งมีชีวิตท าการถ่ายภาพ เก็บตัวอย่าง และจ าแนกชนิด โดยสาหร่ายและหญ้าทะเลนั้นจ าแนกโดย

ก ข 
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ใช้คู่มือของ Coppejans et al. (2017) ส่วนสัตว์พ้ืนทะเลขนาดใหญ่ใช้คู่มือสัตว์ในแหล่งหญ้าทะเลฝั่งอันดามัน 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2549ก) 
 

การส ารวจร่องรอยการกินของพะยูนและพะยูนในแนวหญ้าทะเล 
ท าการศึกษาบริเวณแนวหญ้าทะเลของเกาะพระทองใน 4 พ้ืนที่ (ภาพที่ 1ก) โดยพ้ืนที่หลักในการส ารวจ

เพ่ือการศึกษานี้ คือ แนวหญ้าทะเลบริเวณทิศเหนือของเกาะพระทอง (รอยต่อระหว่างเกาะพระทอง และเกาะระ) 
ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนที่ใหญ่ที่สุดของเกาะพระทอง (ภาพที่ 1ข) และเป็นบริเวณล่าสุดของจังหวัดพังงา ที่มี
รายงานการพบเห็นพะยูนจ านวน 1 ตัว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต 

 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแนวหญ้าทะเลทางด้านทิศเหนือของเกาะพระทอง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก (https://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/) 

 
การส ารวจร่องรอยการกินของพะยูนจะท าการส ารวจในช่วงระยะเวลาที่ผืนหญ้าทะเลโผล่พ้นน้ า 

(ระดับน้ าทะเลลดลงต่ า) โดยการส ารวจทางอากาศด้วยระบบหุ่นยนต์อากาศยานอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน 
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ที่ระดับความสูง 50 เมตรจากพ้ืนดิน จากนั้นท าการบันทึกภาพร่องรอยการ
กินของพะยูนในแนวหญ้าทะเลที่พบ เพ่ือน าภาพถ่ายรอยกินของพะยูนที่ได้ไปวิเคราะห์ชนิดและร้อยละการปกคลุม
ของหญ้าทะเลบริเวณโดยรอบรอยกินของพะยูน และวิเคราะห์พ้ืนที่ของหญ้าทะเลที่ถูกกินโดยพะยูนด้วยโปรแกรม 
QGIS (QGIS Development Team (2020) จากนั้นค านวณปริมาณมวลชีวภาพของหญ้าทะเลที่ถูกกินโดยพะยูน
จากร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลบริเวณโดยรอบรอยกินของพะยูนและพ้ืนที่ของหญ้าทะเลที่ถูกกินโดยพะยูน 

การส ารวจพะยูนจะท าการส ารวจในระยะเวลาก่อนระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุด 2 ชั่วโมง ไปจนถึงระยะเวลา
ก่อนระดับน้ าลดลง 1 ชั่วโมง โดยจะมีการบินส ารวจพะยูนในบริเวณท่ีมีการปรากฏร่องรอยการกินของพะยูน ด้วยโด
รนที่ระดับความสูง 50 เมตรจากพ้ืนดิน หากมีการพบเห็นพะยูน ผู้ส ารวจจะท าการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ
รายละเอียดสูงเพ่ือระบุพิกัดท่ีมีการพบเห็นพะยูน และบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) ของพะยูนที่พบเห็นเพ่ือสังเกต
พฤติกรรมของพะยูนในแนวหญ้าทะเลประมาณ 10 นาทีต่อพะยูน 1 ตัว 
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13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ พังงา ชายฝั่งทะเลของเกาะพระ

ทอง และเกาะระ 
เกาะพระทอง และเกาะ
ระ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราช
กุมารี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ในประเทศ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ 
     
14. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 0 เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2569 

 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
ส ารวจหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล 
และสตัว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ใน

 x x x x x x x x x x  100 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

บริเวณแหล่งหญา้ทะเล 4 พ้ืนท่ีของ
เกาะพระทอง รวมทั้งส ารวจพะยนู
และร่องรอยการกินในแนวหญ้า
ทะเล 

2566 

จัดท าเอกสาร สื่อ เกี่ยวกับ ความ
หลากหลายของหญ้าทะเล และ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งหญ้าทะเลเกาะพระ
ทอง และจัดท าเนื้อหา "ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศหญ้าทะเลเกาะพระทอง"  
ส าหรับการจัดท าคูููมือความ
หลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ
บนเกาะพระทอง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของสัตว์
กลุ่มครสัตาเซียขนาดเล็ก 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลา
ทะเลและปลาน้ ากร่อยในระบบ
นิเวศป่าชายเลน 

 x x x x x x x x x x  33.33 

2567 
ศึกษานิเวศวิทยาของหาดหินและ
หาดทรายของเกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของสัตว์
กลุ่มครสัตาเซียขนาดเล็ก 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลา
ทะเลในระบบนิเวศแนวปะการัง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

2568 
ศึกษานิเวศวิทยาของหาดหินและ
หาดทรายของเกาะระ-พระทอง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษากุ้งทะเลจากการท าประมงของ
ในพื้นที่รอบเกาะพระทอง 

 x x x x x x x x x x  33.33 

 
ศึกษาความหลากหลายของปลา
ทะเลในหาดหิน หาดทราย และแนว
หญ้าทะเล 

 x x x x x x x x x x  33.33 

2569 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ชุมชนต่าง ๆ หน่วยงาน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะพระ
ทอง ในการจัดท าแผนแม่บทการ

   x x x x x     33.33 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

บริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพ 
และการวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 
ของเกาะพระทองอย่างยั่งยืน 

 
จัดท าคู่มือความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพบนเกาะพระทอง 

 x x x x x x x x x x x 66.66 

 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 334,000 
ปีที่ 2 2566 331,000 
ปีที่ 3 2567 328,000 
ปีที่ 4 2568 328,000 
ปีที่ 5 2569 203,000 
รวม  1,524,000 

 

รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 135,000 

งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x3คน
x20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าท่ีพัก 
(850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง
และเตรียมตัวอย่าง (1คน) 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

30,000 
 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

20,000 
 

12,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

20,000 
 

5,400 
 
 

16,200 
 

15,300 
 
- 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าพิมพ์หนังสือ (100 
เล่ม) 
7. ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน 
ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

30,000 
 

30,000 
 
3,000 

 
1,200 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,200 

- 
 

- 
 
- 
 

1,200 
งบด าเนินการ :  
ค่าใช้สอย 

1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมี 
3. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ 
4. ค่าสาธารณูปโภค 

24,400 
5,000 
5,000 

 
33,400 

10,000 
10,000 
48,000 

 
33,100 

12,000 
17,000 
10,000 

 
32,800 

12,000 
17,000 
10,000 

 
32,800 

- 
4,600 
5,000 

 
20,300 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์       
รวม  334,000 331,000 328,000 328,000 203,000 

*ขอถัวเฉลี่ยระหว่างหมวด 

15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 

งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x3
คนx20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าท่ีพัก (850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่าง (1คน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าพิมพ์หนังสือ (100 เล่ม) 
7. ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

12,000 
 

36,000 
34,000 
30,000 

 
- 
- 

3,000 
1,200 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมี 
3 ค่าวิเคราะห์ DNA barcode 

24,400 
5,000 

- 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
4. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 
5. ค่าสาธารณูปโภค (ไม่เกิน 10%) 

5,000 
33,400 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   
รวม  334,000  

*ขอถัวเฉลี่ยระหว่างหมวด 

 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1) บทความ
วิจัย 

องค์ความรู้ทางด้าน
ความหลากหลาย 
การกระจาย และ
นิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรชีวภาพบาง
กลุ่ม 

    1 1 

เรื่อง บบทความ
วิชาการ 
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิช
าการ
ระดับ
นานาชาติ 

มีข้อมูลทาง
วิชาการของ
ทรัพยากรชีวภาพ
บนเกาะพระทองที่
สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลอ้างอิง การ
บริหารจัดการ และ
การตอ่ยอด
งานวิจัย 

2) ข้อมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
รูปแบบ
ดิจิตอล 

ตารางข้อมูลระบบ
ดิจิตอลของทรัพยากร
ชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ใน
เกาะพระทองส าหรับ
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเกาะ
พระทองได้จัดเก็บ 
และน าเข้าสู่ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร 
อพ.สธ. ต่อไป 

    1 1 ชุด องค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่
ในเกาะพระ
ทองได้รับ
ข้อมูลระบบ
ดิจิตอล
ทรัพยากร
ชีวภาพกลุม่
ต่าง ๆ บน
เกาะพระ
ทอง 
รวบรวมและ
น าเข้าสู่ศูนย์
ข้อมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. 
ต่อไป 

องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
เกาะพระทองมี
ผลงานก้าวหน้าใน
งานฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิน่ 
โครงการ อพ.สธ. 
และศูนย์ขอ้มูล
ทรพัยากร อพ.สธ. 
มีข้อมูลเพิ่มเติม
มากย่ิงขึ้น 
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

3) แผนแม่บท
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
การวางแผน
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism
) ของเกาะ
พระทอง
อย่างยั่งยืน 

แผนแม่บท และ
แผนพัฒนาท่ีชุมชน 
หน่วยงาน และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเกาะพระ
ทอง มีส่วนร่วมใน
การจัดท า 

    1 1 ชุด ชุมชน หน่วยงาน 
และองคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเกาะ
พระทอง น าแผน
แม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ชีวภาพ และการ
วางแผนพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศ 
(ecotourism) 
ของเกาะพระทอง
อย่างย่ังยืน ไป
ปฏิบัติให้เกิดผล
เชิงประจกัษ์ 

มีการน าแผน
แม่บทและ
แผนพัฒนา
ของเกาะพระ
ทองไปปรับใช้
ในพื้นทีอ่ื่น ๆ 
ต่อไป 

4) คู่มือความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากร
ชีวภาพบน
เกาะพระทอง 
* ร่วมกับ
โครงการที่ 2 

หนังสือทรัพยากร
ชีวภาพบนเกาะพระ
ทอง เป็นการน า
ข้อมูลจากการวจิัยใน
ครั้งนี้และทีไ่ด้เคย
ด าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์มาแล้ว มา
จัดท าในรูปแบบของ
คู่มือให้ความรู้ทาง
วิชาการประกอบ
ภาพถ่าย 

    150 150 เล่ม เป็นสื่อการเรียนรู้ 
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนผู้สนใจอืน่ 
ๆ ทกุฝ่าย 

กลุ่มเป้าหมาย
และสาธารณะ
ชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ชีวภาพในเกาะ
พระทอง 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดพังงา อบต.เกาะพระทอง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ-เกาะพระทอง 
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ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ต่างประเทศ ทั่วโลก 

(worldwide) 
ผลงานวิชาการตีพิมพ์และสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 

 
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
3. การจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ 
4. เผยแพร่รายงาน เอกสารข้อมูล คู่มือ หนังสือ ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 ⃝ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     

 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)  

 มีการใช้สัตว์ทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย์ 

 มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

 มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 
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ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเกาะระ-
เกาะพระทอง 

ร่วมเก็บตัวอยา่งและข้อมลูทรัพยากร
ชีวภาพกลุ่มต่าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีเกาะ
พระทอง และมสี่วนร่วมในการแสนอ

แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของเกาะพระทอง 

ไม่ระบ ุ - 

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วม

ด าเนินการ 
การร่วมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1. 2565-2569 องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะพระทอง 
เก็บตัวอย่างและข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพกลุม่
ต่าง ๆ ภายในพื้นที่เกาะ
พระทอง และมสี่วนร่วม
ในการแสนอแผนแม่บท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพของ
เกาะพระทอง 

- สนับสนุน
บุคลากรในพ้ืนท่ี 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
 

(ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
(ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร) 

วันที่         13 กรกฎาคม 2563 
 
(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 

(นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า) 
วันที่         13 กรกฎาคม 2563 
 
(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 

(ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์) 
วันที่         13 กรกฎาคม 2563 
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(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
(ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ) 

วันที่         13 กรกฎาคม 2563 
 
(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 

(ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ) 
วันที่         13 กรกฎาคม 2563 
 
(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 

(ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร) 
วันที่         13 กรกฎาคม 2563 
 
(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 

(นายปิยะลาภ ตันติประภาส) 
วันที่         13 กรกฎาคม 2563 
 
(ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 

    (นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า) 
วันที่         13 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
ส่วน  ค :ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ผศ. ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Assistant Professor Kringpaka Wangkulangkul, Ph.D.  

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1929900016254 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail)   
ที่อยู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110  
โทรศัพท์074-28-8484 หรือ 095-70118-16 
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อีเมล์kringpaka.w@psu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

Ph.D. Marine Biology Bangor University สหราชอาณาจักร 2559 
วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552 
วท.บ. ชวีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2548 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

ชีววิทยาทางทะเล นิเวศวิทยาของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
 

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  
- หัวหน้าโครงการวิจัย การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย แหล่งทุน ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม่ ปี 2559 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2559-2560 

- หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาการกระจายของสังคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินบนชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนล่าง ทุนพัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) ปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2559-2560 

- หัวหน้าโครงการวิจัย ปัจจัยควบคุมการสืบพันธุ์และการกระจายของหอยกะพงเทศ Mytilopsis adamsi 
ในทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย ทุนทั่วไป ปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2560-2562 

- หัวหน้าโครงการวิจัย อิทธิพลของพลวัตทางสมุทรศาสตร์อันเนื่องมาจากฤดูมรสุมต่อรูปแบบการลงเกาะ
ของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cuccullata และเพรียงหิน Chthamalus malayensis ในเขตน้ าข้ึนน้ าลง 
ทุนทั่วไป ปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2562-2564  

 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  (อาจมากกว่า 
1 เรื่อง) 

Sa-Nguansil, S., & Wangkulangkul, K. 2020. Salinity tolerance in different life history stages of an 
invasive false mussel Mytilopsis sallei Recluz, 1849: implications for its restricted distribution. 
Molluscan Research, DOI: 10.1080/13235818.2020.1753902 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Chanket, W. & Wangkulangkul, K. 2019. Role of the sea urchin Stomopneustes variolaris 
 (Lamarck, 1816) pits as a habitat for epilithic macroinvertebrates on a tropical 
 intertidal rocky shore. Zoological Science, 36(4): 330-338. แหล่งทุน: 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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Wangkulangkul, K. & Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
 on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of 
 Thailand, Southern Thailand. Plankton and Benthos Research, 13(4), 154-162. 
 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Amnuaypon, P. & Wangkulangkul, K. 2018. Influence of habitat modification by rock oysters 
 and barnacles on small-scale distribution of the tropical pulmonate limpet 
 Siphonaria guamensis. Zoology and Ecology, 1-8. แหล่งทุน: 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Wangkulangkul, K. 2018. Comments on restricted distribution of Mytilopsis adamsi Morrison, 
 1946, a non-native false mussel in the Songkhla Lagoon System, southern 
 Thailand. Limnology, 19(1), 151-156. แหล่งทุน: ส่วนตัว  
Wangkulangkul, K., Hawkins, S. J. & Jenkins, S. R. 2016. The influence of mussel-modified 
 habitat on Fucus serratus L. a rocky intertidal canopy-forming macroalga. Journal 
 of Experimental Marine Biology and Ecology, 481, 63-70. แหล่งทุน: 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Bangor University UK 
Wangkulangkul, K. & Lheknim, V. 2008. The occurrence of an invasive alien mussel Mytilopsis 
 adamsi Morrison, 1946 (Bivalvia: Dreissenidae) in estuaries and lagoons of the lower 
 south of the Gulf of Thailand with comments on their establishment. Aquatic 
 Invasions, 3(3), 325-330. แหล่งทุน: Biodiversity Research and Trining Program (BRT) ปี 
 2549 

 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

- โครงการวิจัย:  อิทธิพลของพลวัตทางสมุทรศาสตร์อันเนื่องมาจากฤดูมรสุมต่อรูปแบบการลงเกาะของหอย
นางรมปากจีบ Saccostrea cuccullata และเพรียงหิน Chthamalus malayensis ในเขตน้ าข้ึนน้ าลง  
แหล่งทุน:  ทุนทั่วไป ปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 60 

- โครงการ: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
แหล่งทุน:  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 40 

ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 
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ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. RUEANGRIT PROMDAM 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3809800065064 

3. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท ์0-7428-8067 
โทรสาร0-7444-6682 
 e-mail     r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา         สถานศึกษา         ปีการศึกษา 
                          วท.ม. สัตววิทยา         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มปู 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูน

ขอ งภ าค เหนื อ  แล ะภ าค ตะวั น ตกขอ งประ เทศ ไท ย  เ งิ น กอ ง ทุ น วิ จั ย คณะ วิ ท ย าศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2559-2560สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 
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ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานตีพิมพ์ 
1. Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First record of seven 

neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with taxonomic list of Thai 
teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 41–62. 

2. Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna on intertidal 
rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, Southern Thailand. Plankton & 
Benthos Research. 13(4): 154–162. 

3. Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged Terrapotamon 
Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of 
Zoology. 65: 404–415. 

4. Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus and species 
of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si Thammarat, Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

5. Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 (Decapoda: 
Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

6. Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: Brachyura: 
Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

7. Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, Paracleistostoma 
eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket Marine Biological Center Research 
Bulletin. 70: 1–6. 

8. Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 (Decapoda: 
Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 
70: 7–14 

9. Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab (Crustacea: 
Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

10.  Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., Phatthnarhatcharoen 
C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of seagrass coverage on swimming crabs 
(Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, 
southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT Uninet conference. 

11.  มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แก้วไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของปู
ที่จับได้จากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แก่นเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
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ปี 2560-2563 ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย ลุล่วงไปแล้ว 99% 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใต้โครงการ การใช้ฐานทรัพยากร

ชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และม่ันคง 
ปี: 2561-2563 ทุน: สวทช.ลุล่วงไปแล้ว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563ทุน: สวทช.ลุล่วงไปแล้ว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563ทุน: สวทช.ลุล่วงไปแล้ว 30% 
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6.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
 
6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย :  

 
6.3 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 

 
6.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 
1. Rattanachot, E., Stankovic, M., Tuntiprapas, P., Prempree, S., and Prathep, A. 2020.  Monitoring 

of seagrass along southern Andaman coast of Thailand. Ecological Research. (In press)  
2. Stankovic, M., Kaewsrikhaw, R., Rattanachot, E. and Prathep, A. 2019.  Modeling of suitable 

habitat for small scale seagrass restoration in tropical ecosystems. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 231, doi.org/10.1016/j.ecss.2019.106465.  

งานวิจัย แหล่งทุน สถานะงานวิจัย 
 

ระยะเวลา 

โครงการวิจัยท่ี 1.  
องค์ประกอบชนิด การแพร่กระจาย และแหล่งอาศัยของ
ปลิงทะเลบริเวณอันดามันตอนใต้  
*หัวหน้าโครงการ 

สกว. ก าลังด าเนินงาน 
(ขอขยายเวลา) 

2 ปี 
(2 พ.ค. 2561  
- 1พ.ย. 2563) 

 

งานวิจัย แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ระยะเวลา 
โครงการวิจัยท่ี 1  
 The emergence of skin ulceration disease in 
edible sea cucumber in global change 
framework 

สวทช. ก าลังด าเนินงาน 
 
 

 

3 ปี 
(1 ต.ค. 2561 –  
30 ก.ย. 2564) 

โครงการวิจัยท่ี 2 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ในอุทยาน.  
ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน.                                               
* ผู้ร่วมวิจัย 

สวทช. ก าลังด าเนินการ  1 ปี  
(ก.พ.2563-ก.พ. 

2564) 
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4. Stankovic, M., Tantipisanuh, N., Rattanachot, E. and Prathep, A. 2018. Model-based approach 
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หนังสือ: 
Tuntiprapas, P. and Rattanachot, E. 2017. Seagrasses. In: Coppejans, E., Prathep, A., 
Lewmanomont, K., Hayashizaki, K., De Clerck, O., Leliaert, F. and Terada, R. (eds.). Seaweeds and 
Seagrasses of the Southern Andaman Sea coast of Thailand. Kagoshima University Museum, 
Kagoshima. pp.186-209. 
 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวา่ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
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ปลิงทะเลบริเวณอันดามันตอนใต้  

สวทช. ก าลังด าเนินงาน (80%) 

โครงการวิจัยท่ี 2 (ผู้ร่วมวิจัย) 
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โทรศัพท์ 089-1657411   

4. ประวัติการศึกษา 
        

Education: Years  Degrees  Subjects  University  
2010 – 2015  Ph.D.  Biology  Prince of Songkla University, 

Songkhla, Thailand  
2005 - 2009  MSc.  Ecology 

(International)  
Prince of Songkla University, 
Songkhla, Thailand  

2001 - 2005  BSc.  Biology  Prince of Songkla University, 
Songkhla, Thailand  

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
-อนุกรมวิธานสาหร่ายทะเล  
-นิเวศวิทยาสาหร่าย  
-ชีวโมเลกุลสาหร่ายและหญ้าทะเล 
    
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ   
     ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ 
6.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย :  

งานวิจัย แหล่ง
ทุน 

สถานะ
งานวิจัย 

ระยะเวลา 
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6.3 ผู้ร่วมโครงการวิจัย :  

 
6.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 

 

โครงการวิจัยท่ี 1.  (สัญญาเลขที่. TRG6180010) 
  Systematic of Halimeda (Chlorophyta) in the Indo-Pacific 
Ocean; Species Composition, Genetic Population Structure, 
Distribution Patterns and Morpho-anatomical Variability.  
*หัวหน้าโครงการ 

สกว.  ปิด
โครงการ 

 

2 ปี 
(2 ก.ค. 2561  

- 1 ก.ค. 2563) 
 

โครงการวิจัยท่ี 2. 
  หนังสือ “สาหร่ายใบมะกรูดในประเทศไทย” 
*หัวหน้าโครงการ 

สวทช. ก าลังด า
เนิูนงาน 

 
 

1 ปี 
 

งานวิจัย แหล่งทุน สถานะ
งานวิจัย 

ระยะเวลา 

โครงการวิจัยท่ี 1. (สัญญาเลขที่. DBG6080009) 
  การศึกษาโครงสร้างประชากรของสาหร่าย 
  ทุ่นสีน้ าตาลชนิด Sargassum plagiophyllum ทางตอนใต้ของ 
ประเทศไทย, ศักยภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพ         * ผู้ร่วมวิจัย 

สกว. ปิด
โครงการ 

 

1.6 ปี 
(25 ส.ค.2560 –  
24ก.พ. 2562) 

โครงการวิจัยท่ี 2. (สัญญาเลขที่. P-17-50472) 
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการย้ายปลกู และแนวทางการใช้ประโยชน์ จาก
สาหร่าย ใบมะกรดู Halimeda macroloba             * ผู้ร่วมวิจัย 

สวทช. ปิด
โครงการ  

 

1.6 ปี 
(ก.ย.2560-ก.พ. 

2562) 

โครงการวิจัยท่ี 3. (สัญญาเลขที่. สพภ.-วช.23/2561) 
ความหลากหลายประชากรการแพร่   กระจายและศักยภาพใน
การใช้ประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum ใน
ประเทศไทย. * ผู้ร่วมวิจัย 

BEDO   ปิด
โครงการ  
  

1 ปี 
(19 ต.ค.2561-  
18 ธ.ค. 2562) 

โครงการวิจัยท่ี 4. 
ธนาคารชนิดพันธ์ุสาหร่ายทะเลและหญ้าทะเล 
Seaweed and seagrass Bank (แผนบูรณาการวิจยัและนวตักรรม 
ปี 2564-2566)                                                  *ผู้ร่วมวิจัย 

บพค. รอผล
พิจารณา

ทุน 
 

3 ปี  
(2554-2556) 

โครงการวิจัยท่ี 5. 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ในอุทยาน.  ธรณีโลกสตูล เพื่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน.                                               * ผู้ร่วมวิจัย 

สวทช. ก าลัง
ด าเนินกา

ร  

1 ปี  
(ก.พ.2563-ก.พ. 

2564) 
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1. Pongparadon, S., Nooek, S. and Prathep, A. 2019. Phenotypic Plasticity and Morphological 
Adaptation on Light Intensity of Halimeda  opuntia (Bryopsidales, Chlorophyta). 
Phycological Research  Doi: 10.1111/pre.12404 

2. Pongparadon, S., Zuccarello, C. G., and Prathep, A*. 2016. High Morpho-Anatomical 
Variability in Halimeda macroloba (Bryopsidales, Chlorophyta) in Thai Waters. 
Phycological Research. doi: 10.1111/pre.12172  

3. Pongparadon, S.*, Zuccarello, C. G., Phang, S., Kawai, H., Hanyuda, T. and Prathep, A. 
2015. Diversity of Halimeda (Chlorophyta) from the Thai–Malay Peninsula. Phycologia. 54: 
349-366. 

4. Tuntiprapas, P., Shimada, S., Pongparadon, S. and Prathep, A. 2015. Is Halophila major 
(Zoll.) Miquel a big H. ovalis (R. Brown) J.D. Hooker? An evaluation based on age, 
morphology, and ITS sequence. Science Asia 41:79-86.  

5. Pongparadon, S. and Prathep, A. 2013. Diversity and distribution of the genus Halimeda 
J.V. Lamour. (Chlorophyta) in Peninsular Thailand. In Phang, S. M. and Lim, P. E. (Eds) 
Taxonomy of Southeast Asian Seaweeds II, Institute of Ocean and Earth Sciences. 
University of Malaya Monograph Series 15. Malaysia, 39-64.  

6. Phang, S.M., Lewmanomont, K., Prathep, A., Largo, D., Abdullah S.A., Han, N.A., Lim, W.L., 
Sam, H.S., Andriana, R., Pongparadon, S., Lim, P.E., Yeong, H.Y. 2008. Some Chlorophyta 
of Southeast Asia, with one new record of Caulerpa for Malaysia and Indonesia. 
Taxonomy of Southeast Asian Seaweeds, Phang, Lewmanomont, Lim (eds): 27-32.  

7. Prathep, A.*, Pongparadon, S., Darakrai, A., Wichachucherd, B. and Sinutok, S. 2011. 
Diversity and distribution of seaweed at Khanom-Mu Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si 
Thammarat Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 33 (6): 633-640.  

8. Tuntiprapas, P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen, C., Panumpun, K., Greenberg, D. B. and Prathep, A. 2008. The effect 
of seagrass coverage on species diversity and abundance of swimming crabs (Portunidae) 
at Had Khanom - Moo Koh Ta layTai National Park, Thailand. In: Proceeding of the 6th 
Regional IMT-GT UNINET Conference 2008. The Gurney Resort Hotel & Residences, Penang, 
Malaysia, 28-30 August 2008.  

9. Pongparadon, S., Thongroy, P. and Prathep, A. 2008. Diversity and Distribution of Ulva in 
Thailand. Taxonomy of Southeast Asian Seaweeds, Phang, Lewmanomont, Lim (eds): 15-
26  
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10. Sinutok, S., Pongparadon, S. and Prathep, A. 2008. Seasonal variation in density, growth 
rate and calcium carbonate accumulation of Halimeda macroloba Decaisne at Tangkhen 
Bay, Phuket Province, Thailand. Maylasian Journal of Science 27(2): 1-8. 

 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวา่ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว

ประ
มาณ
ร้อย
ละ
เท่าใ
ด 
 
บทค
วาม
ทาง

วิชาการที่อยู่ระหว่างการเตรียมตีพิมพ์  
1. The Sunda Shelf Barrier and oceanic currents shape the population structure of the green 

calcified seaweed Halimeda minima in the Western and Central Indo-Pacific. 
Authors: Supattra Pongparadon, Hiroshi Kawaii, Hunyuda Takashi and Anchana Prathep* 
Submitted to Journal: Phycologia (ISI, Q2 Impact factor: 1.628) 
Status: Under revision (Major revision) 

2. Biodiversity and Phylogeography of Genus Halimeda (Chlorophyta) in Southeast Asia Regions, 
defined by the Marine Ecoregions of the World (MEOW) 

 Authors: Supattra Pongparadon and Anchana Prathep 
 Expected Submit to Journal: Phycological Research (ISI, Q3) 
 Status: In preparation  

3. Population dynamic of Sargassum plagiophylum (Fucales, Pheophyta) from Ko Lanta, Southern 
Andaman Coast, Thailand 
Authors: Supattra Pongparadon, Janmanee Panyawai, Watcharapong Tongwong and and 
Anchana Prathep* 
Expected Submit to Journal: Journal of Applied Phycology (ISI, Q1). 

     Status: In preparation  
4. The phenology of Sargassum plagiophylum (Fucales, Pheophyta) from Ko Lanta, Southern 

Andaman Coast, Thailand.  

งานวิจัย แหล่ง
ทุน 

สถานะงานวิจัย 
 

ระยะเวลา 

โครงการวิจัยท่ี 1. 
  หนังสือ “สาหร่ายใบมะกรูดในประเทศไทย” 
                                             *หัวหน้าโครงการ 

สวทช. ก าลังด าเนิูนงาน 
 

( 60%) 

1 ปี 
 

โครงการวิจัยท่ี 2. 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ในอุทยาน.  ธรณี
โลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
                                               * ผู้ร่วมวิจัย 

สวทช. ก าลังด าเนินการ  
 
 

(30 %)  

1 ปี  
(ก.พ.2563-ก.พ. 

2564) 
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Authors: Supattra Pongparadon, Sasiprapa Pengnoo and Anchana Prathep 
Expected Submit to Journal: Aquatic Botany or Phycologia (ISI, Q2) 
Status: In preparation 

5) Roles of Sargassum (Fucales, Pheophyta) to its environment and associated fauna 
Authors: Anchana Prathep, Supattra Pongparadon and Kringpaka Wangkulangkul  
Expected Submit to Journal: Marine Biological Association of the United Kingdom (ISI, Q3) 
Status: In preparation 

6. Carbon Storage Potential in Sargassum bed along the coast of Thailand. In preparation. 
Authors: Prathep, A. Pongparadon, S and Stankovic, M. 
Expected Submit to Journal: Limnology and Oceanography (Impact Factor 4.325) 
Status: In preparation, MS will be submitted by April 2020 

7. Habitat suitability model for Sargassum Cultivation in tropical ecosystems. In preparation 
Authors: Prathep, A. Pongparadon, S and Stankovic, M. 
Expected Submit to Journal: Marine Ecology Progress series (Impact Factor 2.359) 
Status: In preparation, MS will be submitted by April 2020 

8. Reproductive development for Sargassum polycystum (Fucales, Pheophyta) cultivation  
Authors: Supattra Pongparadon and Anchana Prathep 
Expected Submit to Journal: Phycological Research (ISI, Q3) 
Status: In preparation 

9. Phylogeny study, Life cycle and morphological development of Acetabularia major.  
 Authors: Supattra Pongparadon and Anchana Prathep 
 Expected Submit to Journal: Phycological Research (ISI, Q3) 

   Status: In preparation 
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ผู้ร่วมวิจัย 
1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายปิยะลาภ ตันติประภาส 

                     (ภาษาอังกฤษ)  Mr PIYALAP TUNTIPRAPAS 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3909900567028 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
หาดใหญ่  สงขลา 90112 
E-mail: piyalap.t@psu.ac.th 
โทรศัพท์ 074-288507 

4. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  วุฒิการศึกษา สาขา  สถาบัน 
2010 M.Sc. Ecology Prince of Songkla University, 

Thailand 
2004 B. Sc. Biology Prince of Songkla University, 

Thailand 
 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    seaweed and seagrass ecology, marine ecology 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ   
     ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ 

6.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : - 
6.3 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 

 แหล่งทุน สถานะ
งานวิจัย 

ระยะเวลา 
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6.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 
1. Prathep,A., Lewmanomont, K., Chottithammo, A. and Tantiprapaj, P. 2005. Population 

Dynamics of Caulerpa raecemosa (Forsskl) J. Agardh., a siphonous green alga, in Shallow Sub 
tidal Reefs, Koh Kham, Songkhla Province, Thailand. Proceedings of 10th International Coral 
Reefs Symposium: 1870-1876. 

2. Prathep, A. and Tantiprapaj, P. 2006 Diversity and community structure of macroalgae before 
and after the 2004 Tsunami at Talibong Island, Trang Province, Thailand. Coastal Marine 
Science. 30(1):189-195. 

3. Prathep, A., Mayakun, A., Tantiprapas, P and Darakrai, A.2008. Can macroalgae recover, 13 
months after the 2004 Tsunami?: a case study at Talibong Island, Trang Province, Thailand. 
Journal of Applied Phycology. 20: 907-914. 

4. Prathep A., Darakai A., Tantiprapas P., Mayakun J., Thongroy P., Wichachucherd B., Sinutok 
S.2008  Diversity and community of macroalgae at Koh Taen, Haad Kanom-Mu Koh Tale Tai, 
marine National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Jounral of Marine Research 
Indonesia Vol. 32, No.2: 153-162. 

5. Rattanachot, E., Tuntiprapas, P., Wichachucherd, B., Nokkate, N. and  Prathep, A. 2008. 
Seasonal variation in coverage, canopy height, fruit density and biomass of subtidal seagrass 
Halophila  decipiens Ostenfeld in Chumphon Coast, The Gulf of Thailand. In: Proceeding of 
The 6th Regional IMT-GT UNINET Conference 2008. The Gurney Resort Hotel & Residences, 
Penang, Malaysia, 28-30 August 2008. 

โครงการวิจัยท่ี 1  
 The emergence of skin ulceration disease in 
edible sea cucumber in global change 
framework 
 
โครงการวิจัยท่ี 2  
หญ้าทะเลและคาร์บอนสีน้ าเงินในหญ้าทะเล ในภาวะการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก Seagrass and 
its blue carbon under the climate change 
world 

 
 

 
สวทช. 

 
 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 
ก าลัง

ด าเนินงาน 
 
 
 

ก าลัง
ด าเนินงาน 
 

 
3 ปี 

(1 ต.ค. 2561 –  
30 ก.ย. 2564) 

 
1 ปี 

( 1 พ.ค. 2563 – 
30 เม.ย. 2564) 
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6. Tuntiprapas, P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen, C., Panumpun, K., Greenberg, D. B. and Prathep, A. 2008. The effect of 
seagrass coverage on species diversity and abundance of swimming crabs (Portunidae) at Had 
Khanom - Moo Koh Talay Tai National Park, Thailand. In: Proceeding of The 6th Regional IMT-
GT UNINET Conference 2008. The Gurney Resort Hotel & Residences, Penang, Malaysia, 28-30 
August 2008. 

7. Prathep, A., Rattanachot, E. and Tuntiprapas, P. 2010. Seasonal variations in seagrass 
percentage cover and biomass at Koh Tha Rai, Nakhon Si Thammarat Province, Gulf of 
Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. Vol 32, No.5: 497-504 

8. Nguyen, X.V., Detcharoen, M., Tuntiprapas, P., Soe-Htun, U., Sidik, J.B., Harah, M.Z., Prathep, 
A. and Papenbrock, J. 2014. Genetic species identification and population structure of 
Halophila (Hydrocharitaceae) from the Western Pacific to the Eastern Indian Ocean. BMC 
Evolutionary Biology 14: 92. 

9. Tuntiprapas, P., Shimada, S., Pongparadon, S. and Prathep, A. 2015. Is Halophila major (Zoll.) 
Miquel a big H. ovalis (R. Brown) J.D. Hooker? An evaluation based on age, morphology, and 
ITS sequence. ScienceAsia 41: 79-86. 

10. Khogkhao, C., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., Prathep, A. 2017. Changes in seagrass 
communities along the runoff gradient of the Trang river, Thailand. ScienceAsia 43: 339-346. 

11. Panyawai, J., Tuntiprapas, P., Prathep, A. 2019. High macrophyte canopy complexity 
enhances sediment retention and carbon storage in coastal vegetative meadows at Tangkhen 
Bay, Phuket, Southern Thailand. ScienceAsia 34: 201–212. 

12. Tuntiprapas, P., Hayashizaki, K-I., Ogawa, H., et al. The contributions of allochthonous and 
autochthonous materials to organic carbon in coastal sediment: A case study from Tangkhen 
Bay, Phuket, Thailand. Ecological Research. 2019; 1–12. 

   
หนังสือ: 
Tuntiprapas, P. and Rattanachot, E. 2017. Seagrasses. In: Coppejans, E., Prathep, A., 
Lewmanomont, K., Hayashizaki, K., De Clerck, O., Leliaert, F. and Terada, R. (eds.). Seaweeds and 
Seagrasses of the Southern Andaman Sea coast of Thailand. Kagoshima University Museum, 
Kagoshima. pp.186-209. 
 
 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยวา่ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
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งานวิจัย แหล่งทุน สถานะงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในหัวข้อ 
ผลของความซับซ้อนของหญ้าทะเลต่อสายใยอาหารในระบบ
นิเวศหญ้าทะเลเขตร้อน 
Effect of seagrass complexity on tropical seagrass 
food web. 

 
 

ทุนบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ 

 
 

ด าเนินการไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 45  
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 3 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างสื่อเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากใกล้
สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง 
  (ภาษาอังกฤษ)  Ecological research and production of public outreach to enhance 
the conservation of threatened wildlife in Phra Thong island 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการ
งานวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก      

(ภาษาอังกฤษ) Enhancing sustainable conservation of Phra Thong Island’s 
ecosystems by integrating research of community bioresources and approach activities 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..5.... ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยต่อยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมีส่วน

ร่วม 

 

 

 

 



72 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมีส่วน

ร่วม 
ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข หัวหน้าโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารีและศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

60% 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารีและศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30% 

นางสาว อวัศยา พิมสาย ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารีและศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)  
 สาขาการวิจัยย่อย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences)  
 ด้านการวิจัย  ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.2 สาขา ISCED  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) นิเวศวิทยา สื่อเรียนรู้ การอนุรักษ์ สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ เกาะพระทอง ชุมชน
ท้องถิ่น 
 ค าส าคัญ (EN) ecology, outreach, conservation, threatened species, Phra Thong Island, 
local community 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 
 1. ศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึกเก่ียวกับอาหารของกวางป่า และนิเวศวิทยาการกิน
อาหารและการท ารังวางไข่ของนกตะกรุม  
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 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและนิเวศวิทยาของสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์บนเกาะพระทอง ได้แก่ กวางป่า นก
ตะกรุม รวมไปถึงเต่าทะเลและพะยูน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล 
 3. จัดท าสื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สาธารณะ ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ 
“รู้จัก” และกระตุ้นจิตส านึก “รักและหวงแหน” สัตว์หายากเด่น ๆ และอนุรักษ์ถ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ 
 4. ศึกษาขีดการจ ากัดการรองรับของพ้ืนที่ และจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่และการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เป็นมิตรกับสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 
 
 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2547 
ซึ่งท าให้ระบบนิเวศบนเกาะบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคงมีความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่
รองรับสัตว์ป่าที่ส าคัญ ๆ หลายชนิด เนื่องจากยังมีถิ่นที่อยู่อาศัย (habitats) บนบกตามธรรมชาติที่หลากหลาย ท า
ให้ยังพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์ เช่น กวางป่า ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิงแสม นากใหญ่ขนเรียบ นกตะกรุม 
นกเปล้าแดง ตะกวด เหี้ย งูเหลือม เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง เป็นต้น และมีรายงานที่ไม่ยืนยันของการพบเสือดาว/เสือ
ด าบนเกาะด้วย ที่ส าคัญคือเกาะพระทองเป็นแหล่งอาศัยและท ารังวางไข่ในธรรมชาติแหล่งสุดท้ายในประเทศ
ไทยของนกตะกรุม (Lesser Adjutant; Leptoptilos javanicus) ซึ่งมีสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนั้น
ก็มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์ (charismatic species) เช่น กวางป่าหรือกวางม้า (Sambar deer; 
Rusa unicolor) นกเปล้าแดง (Cinnamon-headed Green-pigeon; Treron fulvicollis) ซึ่งอาจพบได้เฉพาะ
บนเกาะพระทองนี้เท่านั้น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งท ารังวางไข่ที่ส าคัญของเต่าใกล้สูญพันธุ์ คือ เต่าหญ้า (Olive 
ridley turtle; Lepidochelys olivacea) และเต่ามะเฟือง (Leatherback turtle; Dermochelys coriacea) 
ส่วนในแนวหญ้าทะเลก็เป็นแหล่งหากินที่ส าคัญของพะยูน (Dugong; Dugong dugon) อีกด้วย  

หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ มีโครงการประเมินสถานสถานภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งท าการฟ้ืนฟูโดยเฉพาะ
ในทะเล ในส่วนของระบบนิเวศบนบก ได้มีการศึกษาโดยทีมวิจัยจาก ม.สงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ท าการศึกษาสถานภาพประชากรของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มบนเกาะพระ
ทอง ในปี 2560-2562 และพบว่าสัตว์เด่นของเกาะพระทอง นั่นคือประชากรกวางป่าที่ประเมินได้มีประมาณ 
100-120 ตัว และพบหนาแน่นบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ ในขณะที่ประชากรนกตะกรุมสูงสุดนับได้ 24 ตัว 
นอกจากนั้นยังมีรายงานการพบเห็นและร่องรอยที่ระบุว่ายังสามารถพบ เสือด าได้บนเกาะ แต่ยังรอต้องการการ
ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันอีกครั้ง ซึ่งแม้ในภาพรวมสถานภาพของประชากรสัตว์ป่าและถิ่นอาศัยบนเกาะพระ
ทองถือว่าค่อนข้างดี แตก่ารขยายตัวของชุมชนบนเกาะที่ค่อย ๆ กลับมามากขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับการที่ยังขาด
ข้อมูลนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ท าให้การวางแผนการจัดการพ้ืนที่อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถท าได้ 
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การศึกษานี้ตั้งเป้าจะร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นบนเกาะพระทอง ศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึก
เกี่ยวกับอาหาร (diet) ของกวางป่า และนิเวศวิทยาการกินอาหาร (feeding ecology) และการท ารังวางไข่ 
(nesting ecology) ของนกตะกรุม และรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์บนเกาะพระทอง ได้แก่ 
กวางป่า นกตะกรุม รวมไปถึงเต่าทะเลและพะยูน (หรือเสือดาวด้วยหากพบว่ายังมีอยู่จริง) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าสื่อ
การเรียนรู้และเผยแพร่สาธารณะเพ่ือให้กระตุ้นจิตส านึกรักและหวงแหนสัตว์และอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์บน
เกาะ โดยอาศัยสัตว์ป่าหายากเป็นโมเดล และจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพื้นที่และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
เป็นมิตรกับสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2 เพ่ือศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึกเก่ียวกับอาหารของกวางป่า และนิเวศวิทยาการกินอาหารและการท ารัง
วางไข่ของนกตะกรุม 

3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์บนเกาะพระทอง ได้แก่ กวางป่า นกตะกรุม รวมไปถึง
เต่าทะเล พะยูน ค้างคาวแม่ไก่ นกเงือก (และ/หรือเสือด า หากพิสูจน์ว่ายังสามารถพบได้จริง) 

4. จัดท าสื่อสาธารณะ ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกรักและหวง
แหนและอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากเด่น ๆ ในเกาะพระทอง 
 5. ศึกษาขีดการจ ากัดการรองรับของพ้ืนที่ และจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพื้นที่และการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เป็นมิตรกับสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษานิเวศวิทยาและพฤติกรรมการหาอาหาร (feeding ecology and behaviour) และการสร้างรัง
วางไข ่(nesting ecology) ของสัตว์ป่าที่เป็นทรัพยากรเด่นของเกาะพระทอง ได้แก่ กวางป่า และนกตะกรุม และ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากที่ส าคัญที่พบบนเกาะ ทั้งกวางป่าและนกตะกรุม และสัตว์หา
ยากอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล พะยูน นกเงือก (นกเงือกด า นกแก๊ก) ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (รวมถึงชนิดอ่ืนที่อาจ
พิสูจน์ได้ว่ายังพบบนเกาะจริง เช่นกลุ่มเสือ) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสาธารณะ พร้อมทั้งวิเคราะห์ขีด
ความสามารถการรองรับ (carrying capacity) ของพ้ืนที่ต่อประชากรสัตว์ป่าเช่นกวางป่า รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
ชุมชนและจ านวนนักท่องเที่ยวด้วย  
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 ประชากรของสัตว์ป่าในพ้ืนที่จะสมดุลอยู่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และปัจจัยคุกคามจาก
มนุษย์ กล่าวคือสภาพแวดล้อมต้องมีความเหมาะสม ทั้งสภาพพ้ืนที่ อากาศ อาหาร ที่หลบภัย การรบกวน การล่า 
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการอยู่รอดของสัตว์ และยิ่งสัตว์ชนิดนั้นมีความต้องการที่จ าเพาะมาก แต่ปัจจัยจ ากัดก็มีมาก
เนื่องจากเป็นระบบนิเวศเกาะ สถานภาพของการอยู่รอดของมันยิ่งเปราะบางไปด้วย การศึกษานิเวศวิทยาจะช่วยให้
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เราทราบว่าสัตว์แต่ละชนิดมีความต้องการทางนิเวศอย่างไร ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนหรืออกมาตรการที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์ สัตว์ป่าเด่นบนเกาะพระทองก็เช่นกัน กวางป่า และนกตะกรุม เปรียบเสมือน
เป้าหมายหลักของผู้มาเยือนเกาะพระทองนอกเหนือจากมาเยี่ยมชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่การอนุรักษ์สัตว์
ป่าหายากเหล่านี้ให้ยั่งยืน จ าเป็นต้องอยู่บนฐานของข้อมูลทางวิชาการ ทั้งนิเวศวิ ทยาพ้ืนฐาน และขีดจ ากัดที่
ทรัพยากรบนเกาะพระทองจะรับได้ การวางแผนจัดการพ้ืนที่อย่างเป็นมิตรกับสัตว์ป่าบนฐานความรู้วิชาการ ควบคู่
ไปกับการเผยแพร่ให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องในทรัพยากรท้องถิ่น เป็นหนทางไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 โครงการนี้จะน ากรอบแนวความคิดการอนุรักษ์บนฐานข้อมูลพฤติกรรมของสัตว์มาเป็นปัจจัยหลักในการ
พิจารณาแนวทางการจัดการพ้ืนที่และสัตว์ป่าเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมและยังสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์ป่าดังกล่าวได้อยู่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

- การกระจายและเคลื่อนย้ายถ่ิน 

- การหาอาหาร 

- การจับคู่และสร้างรังวางไข่ 

ผลกระทบของมนษุย์ตอ่
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ภาพที่ 1. กรอบแนวความคิดการบูรณาการองค์ความรู้พฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์ 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน (9º08’16’’N, 98º16’34’’E) มีพ้ืนที่ 92 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างชายฝั่งจังหวัดพังงา 1.5 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 0-235 เมตร เคยได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2547 แต่ความหลากหลายของลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย 
(habitats) ตามธรรมชาติยังมีหลากหลายมาก ประกอบไปด้วย ทุ่งหญ้า ป่าชายหาด ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าพรุ 
ป่าเสม็ด บึงน้ าจืด หาดทราย หาดหิน หาดเลน รวมไปถึงนอกชายฝั่งของเกาะก็มีแนวปะการังและหญ้าทะเล 
(National Park Office, 2005; IUCN, 2006) 

เกาะพระทองเป็นแหล่งอาศัยและท ารังวางไข่ในธรรมชาติแหล่งสุดท้ายในประเทศไทยของนกตะกรุม 
(Lesser Adjutant; Leptoptilos javanicus) ซึ่งมีสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) (BirdLife 
International, 2017) นอกจากนั้นก็มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์ (charismatic species) เช่น 
กวางป่าหรือกวางม้า (Sambar deer; Rusa unicolor) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Dusky leaf monkey; Trachypithecus 
obscurus) นกเงือกกรามช้าง (Wreathed hornbill; Rhyticeros undulatus) นกเปล้าแดง (Cinnamon-
headed Green-pigeon; Treron fulvicollis) ซึ่งอาจพบได้เฉพาะบนเกาะพระทองนี้เท่านั้น นอกจากนั้นยังเป็น
แหล่งท ารังวางไข่ที่ส าคัญของเต่าใกล้สูญพันธุ์ คือเต่าหญ้า (Olive ridley turtle; Lepidochelys olivacea) และ
เต่ามะเฟือง (Leatherback turtle; Dermochelys coriacea) ส่วนในแนวหญ้าทะเลก็เป็นแหล่งหากินที่ส าคัญ
ของพะยูน (Dugong; Dugong dugon) อีกด้วย (IUCN, 2006; Bunpapong and Nateewathana, 2012)  

หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี 2547 มีโครงการประเมินสถานสถานภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งท าการ
ฟ้ืนฟู แต่เน้นไปท่ีทรัพยากรในทะเล เช่นแนวปะการัง และชุมชนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนกว่า (Bunpapong, 2006) 
และมีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและสัตว์บนเกาะพระทองออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะล ทรัพยากรชายฝั่ง และป่าชายเลน (สุพจน์และคณะ, 2551) ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลระบบนิเวศ สัตว์
และพืช บนเกาะพระทองในช่วง 3 ปีหลังจากสึนามิไว้ค่อนข้างสมบูรณ์  

และล่าสุด หลังจากหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะล ทรัพยากรชายฝั่ง และป่า
ชายเลน (2551) ผ่านพ้นไป 10 ปี ได้มีการศึกษาประเมินสถานภาพสัตว์ป่าบนเกาะพระทองอีกครั้งโดยทีมวิจัยจาก
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งเน้นศึกษาสัตว์บนเกาะ โดยเพ่ิมเติมกลุ่มของแมลงหางดีด แมลงวันขายาว 
และแพลงก์ตอนที่ยังไม่มีการศึกษามาก่อน และเน้นศึกษาความหลากหลาย การแพร่กระจาย ความชุกชุม ขนาด
ประชากร ความหนาแน่น และสถานภาพการถูกคุกคามของสัตว์ป่าบนเกาะพระทองโดยเฉพาะกวางป่า และนก
ตะกรุม โดยศึกษาในระหว่างปี 2560-2562 พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 19 ชนิด นก 71 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
12 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 19 ชนิด กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบปู 22 ชนิด ซึ่งในจ านวนนี้มี 2 ชนิดที่เป็น 
รายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทย (new record) คือ ปูลมยักษ์ Ocypode brevicornis และปูลมก้าม
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เหลือง O. sinensis แมลงวันขายาว 40 ชนิด โดยเป็นชนิดใหม่ของโลก (new species) 1 ชนิด คือ Thinophilus 
inequalis แมลงหางดีด 37 ชนิด และแพลงก์ตอนสัตว์ 50 ชนิด (พิพัฒน์และคณะ, 2563) 

ในส่วนของสัตว์เด่นของเกาะพระทอง นั่นคือกวางป่า และนกตะกรุมนั้น ประชากรกวางป่าที่ประเมินได้มี
ประมาณ 100-120 ตัว และพบหนาแน่นบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ ในขณะที่ประชากรนกตะกรุมสูงสุดนับได้ 
24 ตัว (พิพัฒน์และคณะ, 2563) 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาของพิพัฒน์และคณะ (2563) ยังระบุอีกว่า สถานภาพของประชากรสัตว์ป่าบน
เกาะพระทองถือว่าค่อนข้างดี ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่าที่เห็นชัดที่สุด คือสุนัขจรจัด และการขยายตัวของชุมชนที่ค่อย 
ๆ กลับมามากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลการกระจายของสัตว์ป่าจากรายงานฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้ชุมชนพ้ืนที่สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดการพ้ืนที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้
รับการศึกษาในโครงการนี้ โดยเฉพาะพืช สัตว์ที่ส าคัญบางกลุ่ม เช่น ผีเสื้อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล รวมไปถึง
บริบทของขีดความสามารถการรองรับของประชากรสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวบนเกาะ 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ............................................................................. ............................................. 

  10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

 

 

 



79 

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ชุมชนท้องถิ่นมีความตื่นตัวเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นและมีความต้องการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรบนเกาะ  

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ชุมชนท้องถิ่นยกระดับขึ้นมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
บรเกาะอย่างเต็มตัวโดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานจากโครงการนี้ในการช่วยวางแผนจัดการพื้นที่ 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
  ชุมชนต้องการข้อมูลสัตว์ป่าหายากบนเกาะเพ่ือประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และต้องการทราบ
ขีดจ ากัดที่รองรับรับได้ของเกาะเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
........................................................ ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      

1. ช่วงเวลาการศึกษา แบ่งการศึกษาภาคสนามเพื่อติดตามพฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์เป้าหมายเป็นปี
ละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นฤดูฝนกับฤดูแล้งอย่างละครั้ง  

2. นิเวศวิทยาการกินอาหาร และท ารังวางไข่ของนกตะกรุม 
2.1. ศึกษาอาหารด้วย 3 วิธี ได้แก่  

1) การสังเกตโดยตรงด้วยกล้องส่องทางไกล  
2) การตั้งกล้องดักถ่ายภาพในพ้ืนที่หากิน  
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3) การตรวจ DNA ของสัตว์ที่เป็นอาหารจากมูลสดของนกตะกรุม พร้อมสร้างห้องสมุด DNA 
barcode (COI gene) ของสัตว์กลุ่ม crustacean และปลาในพ้ืนที่เพ่ือเป็น reference โดยใช้ Qiagen 
Investigator kit ในการสกัดดีเอ็นเอ และใช้ฐานข้อมูล Barcode of Life Database (BOLD) และ BLAST ใน 
Genbank ในการจ าแนกกลุ่มสิ่งชีวิตที่เป็นอาหาร 

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนอาหารที่นกชอบกิน และความแตกต่างระหว่างฤดู 
 2.2 ศึกษาพฤติกรรมและช่วงเวลาการท ารังวางไข่ และลักษณะของรัง ด้วยการตั้งกล้องดักถ่ายภาพ และ
เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนกในบังไพรในพ้ืนที่ โดยเริ่มต้นจากการอ้างอิงช่วงเวลาที่นกมักท ารังวางไข่จากค าบอกเล่าของ
ชาวบ้านในพื้นที ่และค้นหารังด้วยอากาศยานไร้คนขับ (drone) 

3. นิเวศวิทยาการกินอาหารของกวางป่า ศึกษาพืชอาหารกวางป่าด้วย 2 วิธี ได้แก่  
1) การสังเกตโดยตรงด้วยกล้องส่องทางไกล หรือจากร่องรอยการกัดกิน และเก็บตัวอย่างอ้างอิงพืชเพ่ือการ

จ าแนกชนิดและเป็นตัวอย่างอ้างอิง และสกัด DNA barcode เพ่ือการเทียบเคียง (reference) 
2) การตรวจ DNA ของพืชที่เป็นอาหารจากมูลสดของกวางป่าเทียบกับ reference 
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนพืชอาหารที่กวางชอบกิน และความแตกต่างระหว่างฤดู 

4. ฐานข้อมูลสัตว์ป่าหายาก 
1) รวบรวมข้อมูลการปรากฏและข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ลักษณะทั่วไป ลักษณะเด่น อาหาร พฤติกรรม 

สถานภาพของสัตว์ป่าหายากที่ส าคัญ ๆ บนเกาะ ได้แก่ นกเงือก นกเปล้าแดง กวางป่า เสือ (ถ้ามี) พะยูน เต่าทะเล 
จากข้อมูลเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ผนวกกับการลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ิมเติม รวมทั้งของนกตะกรุมและกวางป่าที่ได้จาก
การศึกษานี้ด้วย 

2) จัดเก็บบันทึกข้อมูลลงในรูปแบบตารางเก็บไว้ที่อบต.เกาะพระทอง และน าเข้าสู่ฐานข้อมูลออนไลน์
เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.สงขลา
นครินทร์ 

5. ขีดความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เก็บรวบรวมปัจจัยผลกระทบที่ส าคัญดา้นชีวภาพและกายภาพในบริเวณจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งจ าแนกตาม

ระบบนิเวศส าคัญของเกาะ ได้แก่ ป่าเสม็ดและทุ่งหญ้า ป่าชายเลน หาดทรายชายฝั่ง เพื่อประเมินขีดความสามารถ
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- ก าหนดปัจจัยชี้วัดผลกระทบด้านนิเวศและเกณฑ์ค่าวิกฤติของแต่ละปัจจัย 
- ก าหนดวิธีการรวบรวมและติดตามข้อมูลผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ 
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบตามปัจจัยชี้วัดที่ก าหนด สัมพันธ์กับกิจกรรม พฤติกรรมและ

ปริมาณการ ใช้ประโยชน์ของนักท่องเทีย่ว 
- เปรียบเทียบขอ้มูลที่ส ารวจรวบรวมได้กับเกณฑ์ค่าวิกฤติของแต่ละปัจจัยเพ่ือบ่งชี้ถึงระดับ Carrying 

capacity 
 ทั้งนี้เบื้องต้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องค านึงถึงในการชี้วัดผลกระทบ ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยทางกายภาพ (เช่น การพังทลายของหน้าดิน คุณภาพแหล่งน้ า กลิ่นขยะ) 
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2. ปัจจัยทางชีวภาพ ประกอบด้วย 1) พืชบก 2) สัตว์ป่าบกและชายหาด 3) สัตว์ทะเล (เช่น จ านวนกล้า
ไม้ ดัชนีความหลากหลาย ชนิดเป้าหมายของการอนุรักษ์ การท ารังวางไข่) 

6. การอบรมเสริมสร้างจิตส านึก และเผยแพร่สื่อสาธารณะ 
1) อบรมเผยแพร่ข้อมูล และเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สัตว์ป่าบนเกาะให้กับเยาวชน เจ้าหน้าอบต. และ

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
2) ผลิตสื่อเผยแพร่ออนไลน์ รวมทั้งโปสเตอร์ นิทรรศการ และหนังสือภาพ เพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ พังงา เกาะพระทอง เกาะพระทอง 
ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราช
กุมารี 

      
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ..........5...........ปี..........0...........เดือน          
  วันที่เริ่มต้น....1 ตุลาคม 2564...................วันที่สิ้นสุด.....30 กันยายน 2569........................... 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
และท ารังวางไข่ของนกตะกรุม 

            40% 

 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
ของกวางป่า 

            30% 

 
สร้างห้องสมุด DNA barcode 
สัตว์ที่เป็นอาหารของนกตะกรุม 

            30% 

2566 
วิเคราะห์ตัวอย่างมูลของนก
ตะกรุมและกวางป่า 

            40% 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
และท ารังวางไข่ของนกตะกรุม 

            30% 

 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
ของกวางป่า 

            30% 

2567 
ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
และท ารังวางไข่ของนกตะกรุม 

            30% 

 
เก็บข้อมูลปัจจัยผลกระทบเพ่ือ
ประเมิน carrying capacity 

            70% 

2568 
อบรมชุมชุนและเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

            40% 

 
เก็บข้อมูลปัจจัยผลกระทบเพ่ือ
ประเมิน carrying capacity 

            60% 

2569 
ผลิตและเผยแพร่สื่อ โปสเตอร์ 
นิทรรศการผลวิจัย และหนังสือ 

            100% 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 333,000 
ปีที่ 2 2566 333,000 

ปีที่ 3 2567 333,000 

ปีที่ 4 2568 333,000 

ปีที่ 5 2569 333,000 

รวม  1,665,000 
  

รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด าเนินการ : 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 



83 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน (200บ.x3คน

x20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าท่ีพัก 
(850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง
และเตรียมตัวอย่าง (1คน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าพิมพ์หนังสือ (100 
เล่ม) 
7. ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน 
ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
3,000 

 
1,000 

 
 

36,000 
 

34,000 
 
- 

 
10,000 

 
40,000 

 
3,000 

 
1,000 

งบด าเนินการ :  
ค่าใช้สอย 

1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมี 
3 ค่าวิเคราะห์ DNA 
barcode 
4. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ 
5. ค่าสาธารณูปโภค 

4,000 
20,000 
30,000 

 
- 
 

33,000 

4,000 
15,000 
25,000 

 
10,000 

 
33,000 

4,000 
15,000 
25,000 

 
10,000 

 
33,000 

4,000 
20,000 
30,000 

 
- 
 

33,000 

- 
10,000 

- 
 

4,000 
 

33,000 
งบลงทุน : ครุภัณฑ์       

รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

*ขอถัวเฉลี่ยระหว่างหมวด 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     
     
 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (2565) 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 

งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x3
คนx20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าท่ีพัก (850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่าง (1คน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าพิมพ์หนังสือ (100 เล่ม) 
7. ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

12,000 
 

36,000 
34,000 
10,000 

 
- 
- 

3,000 
1,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมี 
3 ค่าวิเคราะห์ DNA barcode 
4. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 
5. ค่าสาธารณูปโภค (ไม่เกิน 10%) 

4,000 
20,000 
30,000 

- 
33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   
รวม  333,000  

15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ

จ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 
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1) บทความ
วิจัย #1 

นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรมการกิน
อาหารและการท ารัง
วางไข่ของนกตะกรุม 

    1 1 เรื่อง บทความ
วิจัยใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่
เผยแพรสู่่วง
วิชาการและ
สามารถประ
ยุต์ใช้ในการ
จัดการพื้นที่
ถิ่นอาศัยของ
สัตว์เพื่อการ
อนุรักษ ์

2) บทความ
วิจัย #2 

พฤติกรรมการท ารัง
วางไข่ของนกตะกรุม 

    1 1 เรื่อง บทความ
วิจัยใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่
เผยแพรสู่่วง
วิชาการและ
สามารถประ
ยุต์ใช้ในการ
จัดการพื้นที่
ถิ่นอาศัยของ
สัตว์เพื่อการ
อนุรักษ ์

3) รายงาน รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

    1 1 เล่ม รายงานฉบับ
สมบูรณ์

เผยแพรไ่ป
ยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยข้อง 

ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ
ในการบริหาร
จัดการพื้นที่

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นมิตร
กับสัตว์ป่า 

4) คู่มือ เอกสารข้อเสนอแนะ
การจัดการพื้นท่ีตาม
ขีดจ ากัดการรองรับ
ของพื้นที่ 

    1 1 เล่ม แนวทางการ
จัดการพื้นที่
บนพ้ืนฐาน
การศึกษา
ขีดจ ากัดที่
รองรับได้
ทางการ
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

ข้อเสนอแนะ
ในการบริหาร
จัดการพื้นที่

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นมิตร
กับสัตว์ป่า 
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16. (ต่อ) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

5) สื่อออนไลน ์ สื่อคอนเทนต์
ออนไลน์เรื่องสัตว์ป่า
บนเกาะพระทองทาง
เว็บไซต์และ 
Facebook 

1 1 1 1 1 5 เรื่อง สื่อเผยแพร่
ออนไลน์
เข้าถึง

เยาวชนและ
สาธารณะ

ทั่วไป 

สร้างการ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ป่าและ
ถิ่นอาศัย 

6) โปสเตอร ์ โปสเตอร์ roll-up 
เผยแพร่ข้อมลูและ
ความส าคญัของสัตว์
ป่าบนเกาะพระทอง 

  1  1 2 เรื่อง โปสเตอร์
แจกจ่ายไป
ยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
และพื้นที่
สาธารณะ

ทั่วไป 

สร้างการ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ป่าและ
ถิ่นอาศัย 

7) นิทรรศการ นิทรรศการหมุนเวียน
เรื่องระบบนเิวศและ
สัตว์ป่าบนเกาะพระ
ทอง ในพิพิธภัณฑ์ฯ 

    1 1 เรื่อง นิทรรศการ
หมุนเวียนใน
พิพิธภัณฑ์ฯ 
และเวียนไป

ยัง
สถานศึกษา

/อบต. 

สร้างการ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ป่าและ
ถิ่นอาศัย 

8) หนังสือ หนังสือเรื่องระบบ
นิเวศและสัตว์ป่าบน
เกาะพระทอง 

    100 100 เล่ม หนังสือภาพ
ให้ความรู้
และความ
เพลิดเพลิน
เผยแพรย่ัง
ชุมชนและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

สร้างการ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคญั

ของการ
อนุรักษ์สัตว์

ป่าและ
ถิ่นอาศัย 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 
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ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดพังงา อบต.เกาะพระทอง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ-เกาะพระทอง 
ในประเทศ จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ 

  ต่างประเทศ ทั่วโลก 
(worldwide) 

ผลงานวิชาการตีพิมพ์และสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อย่างน้อย 2 เรื่อง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
3. การจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ 
4. เผยแพร่รายงาน เอกสารข้อมูล คู่มือ หนังสือ ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 
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ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ-
เกาะพระทอง 

สนับสนุนบุคลากรในพ้ืนที่และ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง

พ้ืนที่ส ารวจวิจัย 

ไม่ระบ ุ - 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วม

ด าเนินการ 
การร่วมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1 2565-2569 อบต.เกาะพระทอง อ านวยความสะดวก

ในการเข้าถึงพ้ืนที่
ส ารวจวิจัย 

- สนับสนุน
บุคลากรใน
พ้ืนที่ 

 
23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
 
 
     (ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
      (....ดร.พิพัฒน์..สร้อยสุข......) 
     วันที่……………………..........………………………. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (....นายเรืองฤทธิ์..พรหมด า......) 
     วันที่…………………….........………………………. 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (...นางสาวอวัศยา..พิมสาย......) 
     วันที่………………………………………..........……. 
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     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
           (……นายเรืองฤทธิ์..พรหมด า.….) 
     วันที่……………………………………......………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-288065 มือถือ 089-
8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

4. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 
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5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานค้างคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ป่า 

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหน้าโครงการ)  
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใต้ของไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของค้างคาวแวมไพร์แปลง (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
1. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic revision of the 

Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description of a new species. Acta 
Chiropterologica, 19: 19–39. 
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งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
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2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
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6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 

10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใต้โครงการ  การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอวัศยา  พิมสาย 
                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  MISS AWATSAYA  PIMSAI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1930300015020 
3.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         u.pimsai@gmail.com , uraiporn.pi@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา  ปีการศึกษา 
                          วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2550 
                          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2556 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธาน ของสัตว์ฟันแทะ 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
d. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
e. หัวหน้าโครงการวิจัย : - 
f.      งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชือ่ผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผู้รว่มวิจยั) 
  ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)   ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข 
  ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของหนูในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผู้ร่วมวิจัย) 
  ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)    
  ปี: 2555 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ า
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 
  ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
  ปี: 2561-2562 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานตีพิมพ์ 
Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and 

Renner, S. C. 2017. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-
Himalayan forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172. 

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J.  2014. Murine rodents 
(Rodentia:Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore : taxonomy, 
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distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys . Bonn 
zoological Bulletin 63 (1): 15–114. 

Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid 
Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research 
Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906 

 
6.4      งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ

วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 

  ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุล่วงไปแล้ว 70% 
2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

 หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
 ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 

ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 
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แบบเสนอโครงการแผนบูรณาการ 
ประกอบการของบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

ประจ าปี 2565 - 2569 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ) การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์
และต่อยอดใช้ประโยชน์ป่าปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 
    (ภาษาอังกฤษ) Initiative for the integrative research networks of local communities 
in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm 
 
โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย             หัวหน้าโครงการ        งบประมาณ 

1. การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้ 
(Distribution, status and genetic diversity of 
Sago palm in southern Thailand) 

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข 1,665,000 บ. 
(333,000/ปี) 

2. ชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสร
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใต้
ของประเทศไทย 
(Floral biology and pollination ecology of Sago 
palm (Metroxylon sagus Rottb) in Southern 
Thailand) 

ผศ. ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ 1,665,000 บ. 
(333,000/ปี) 

3. บทบาทของป่าปาล์มสาคูในการสนับสนุนความ
หลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น 
(The roles of Sago palm area for supporting 
local biodiversity) 

นางสาวอวัศยา พิมสาย 1,665,000 บ. 
(333,000/ปี) 

หมายเหตุ : ให้แนบข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนด้วย 
 
ส่วน ก : ลักษณะแผนบูรณาการ 

  แผนบูรณาการใหม่ 

  แผนบูรณาการต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีท่ี.........0.........(รายงานผลการด าเนินงานในข้อที่ 11)      
 ระยะเวลา ....5... ปี…0……เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  
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1. หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 
นางสาว อวัศยา  พิมสาย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

074-288067 
064-9096556 

uraiporn.pi@psu.ac.th 
u.pimsai@gmail.com  

 
2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุนใน

รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุนใน 
รูปแบบอื่น  
(in-kind) 

1. อบต.ควนขนุน ร่วมส ารวจ และผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีมวิจัย 
ประสานงานงานชาวบ้าน 

 อ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน 

2 อบต.ควนโดน ร่วมส ารวจ และผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีมวิจัย 
ประสานงานงานชาวบ้าน 

 อ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน 

3. อบต.โละจูด ร่วมส ารวจ และผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีมวิจัย 
ประสานงานงานชาวบ้าน 

 อ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน 

 
3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตัวช่วยถ่ายละอองเกสร พฤติกรรม แมลง ปาล์มสาคู ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม การกระจาย สถานภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ภาคใต้ ชุมชนท้องถิ่น 
       ค าส าคัญ (EN) wetland, pollinator, behavior, insect, Sago palm, genetic diversity, distribution, 
status, local biodiversity, peninsular Thailand, local community 
 
4. เป้าหมาย 
เป้าหมายระยะสั้น (เฟส 2565-2569) 

1.รวบรวมข้อมูลการกระจายและสถานภาพ และสร้างแผนที่การกระจายของป่าปาล์มสาคูในภาคใต้  และ
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้  
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2.ศึกษาข้อมูลชีววิทยาของดอกและการถ่ายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู กับสภาพภูมิอากาศ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
 3.ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ป่าปาล์มสาคู โดยดูบทบาทของป่าปาล์มสาคูใน
การสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น 
เป้าหมายระยะยาว (เชิงคุณภาพ) 
          1. สนับสนุนการสร้างศูนย์หรือแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ปาล์มสาคู 
 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นปาล์มสาคูภาคใต้ 
 3. สนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทนทานโรคและแมลง 
 4. วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงด้วงสาคู 
 5. วิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ และคุณสมบัติทางเวชส าอางท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
  
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ปาล์มสาคู (Metroxylon sagu Rottb.) เป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการประโยชน์มาอย่างยาวนานทั้งเพ่ือ
เป็นอาหารจากแป้งท่ีได้จากล าต้น และการน าส่วนอ่ืน ๆ ไปใช้สอยประจ าวัน เช่น ใช้ใบมุงหลังคา จักสาน ปาล์มชนิด
นี้มีขอบเขตการกระจายตามธรรมชาติเหนือสุดในภาคใต้ของไทย มักขึ้นอยู่ตามป่าพรุน้ าจืดหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วไป ป่า
ปาล์มสาคูนับว่าเป็นระบบนิเวศที่จ าเพาะอีกแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะ
สัตว์น้ า และช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดิน ช่วยลดการกัดเซาะหรือพังทลายของดินในช่วงฤดูน้ าหลาก ดังนั้นการรักษา
ป่าปาล์มสาคูไว้จึงเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนได้ไปในตัว แต่ปัจจุบันป่าปาล์มสาคูลดน้อยลงมาก
เหลือเพียงหย่อมป่าเล็ก ๆ กระจัดกระจายในภาคใต้ เนื่องจากถูกแทนที่ด้วยสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน หรือ
เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 

โครงการแผนบูรณาการนี้จะริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ต่อยอดใช้ประโยชน์ป่าปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน โดยจะพยายามตอบโจทย์องค์ความรู้พ้ืนฐานตามกรอบการเรียนรู้ กรอบ
การใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึกของอพ.สธ. ดังภาพที่ 1 ซึ่งแผนบูรณาการจะศึกษาวิจัยเพ่ือตอบโจทย์
บางส่วนของแผนภาพนี้ในเฟสนี้ (2565-2569)  ดังนี้ 
        - กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โดยการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมปาล์มสาคู ได้แก่ การส ารวจแหล่งการ
กระจาย สถานภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         -กรอบการใช้ประโยชน์ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปาล์มสาคู โดยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้
พ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ได้แก่การศึกษาลักษณะเฉพาะของปาล์มสาคู ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม การศึกษาการขยายพันธุ์และผลผลิต ชีววิทยาการสืบพันธุ์ 
นิเวศวิทยาการผสมเกสร รวมทั้งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นเพ่ือดูว่าป่าปาล์มสาคูมีบทบาทในการ
สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นอย่างไร 
       -กรอบการสร้างจิตส านึก ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ปาล์มสาคูให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลความรู้ที่ได้
ศึกษาในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรและกรอบการใช้ประโยชน์จะสามารถน ามาบูรณาการเข้ากับกรอบนี้เป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพันธุกรรม การกระจาย สถานภาพ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ลักษณะเฉพาะของปาล์มสาคู ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม การศึกษาการ
ขยายพันธุ์และผลผลิต ชีววิทยาการสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาการผสมเกสร รวมทั้งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ท้องถิ่น จะท าให้เราสามารถวางแผนการอนุรักษ์ทรัยากรท้องถิ่นอย่างปาล์มสาคูได้เป็นอย่างดีและยังสามารถใช้องค์
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้หาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 
 โครงการนี้เป็นชุดโครงการเฟสที่ 1 (2565-2569) ที่เน้นรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (ต้นน้ า) เพ่ือที่จะเตรียมมุ่ง
ไปสู่การยกระดับต่อยอดในเฟสต่อไป (2570-2574) ที่จะเน้นการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายพันธุ์ การวิจัยสารออก
ฤทธิ์ต่าง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงส่งเสริม “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นป่าปาล์มสาคู” 
ต่อไป  
 

 
ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดของโครงการนี้ที่มุ่งเป้าท ากิจกรรมเพ่ือบูรณาการส่งเสริมการอนุรักษ์ปาล์มสาคูภาพรวมในเฟส
นี้และบางส่วนในเฟสต่อไป 
  
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมของสายพันธุ์ปาล์มสาคูใน
ภาคใต้ของไทย และเพ่ือสร้างฐานข้อมูลการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปาล์มสาคูในภาคใต้ของไทย 
 3. เพ่ือศึกษาชีววิทยาของดอก สัณฐานวิทยาเรณู และการถ่ายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
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 4. เพื่อตรวจสอบความหลากชนิดของชีวพาหะของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใต้
ของประเทศไทย 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพ
ภูมิอากาศ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย   

6. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ป่าปาล์มสาคู  
7. ผลิตสื่อเผยแพร่และอบรมส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและคนทั่วไปเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกอนุรักษ์ป่าปาล์มสาคู 

 
7. ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาแผนบูรณาการ..........5.........ปี............0...........เดอืน          
  วันที่เริ่มต้น...1 ตุลาคม 2564...........วันที่สิ้นสุด.....30 กันยายน 2569................ 

 

ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
 โครงการประกอบด้วย 3 โครงการย่อย โดยแต่ละโครงการย่อยมีเป้าหมายที่ต่างกัน  คือ 1) เพ่ือ

ศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม และสร้างฐานข้อมูลการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปาล์มสาคูใน
ภาคใต้ของไทย 2) เพ่ือศึกษาชีววิทยาของดอก สัณฐานวิทยาเรณู และการถ่ายละอองเรณูของปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น
ในบริเวณพ้ืนที่ป่าปาล์มสาคู แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายใหญ่ร่วมกันคือการศึกษาความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญของป่าปาล์มสาคู
เพ่ือการใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยทั้งหมดจะด าเนินงานควบคู่พร้อมกันไป 
เมื่อถึงปีท่ี 4 และ 5 ของโครงการก็จะมีข้อมูลเพียงพอต่อการเสนอมาตรการหรือแนวทางร่วมกันเพ่ือการใช้ประโยชน์
และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น 

 
 การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 
 ทั้ง 3 โครงการย่อยในแผนบูรณาการจะด าเนินงานไปพร้อมกันอย่างใกล้ชิด โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล/
ตัวอย่างภาคสนามในช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กันทั้งหมด ข้อมูลการวิจัยที่ได้มาจากแต่ละโครงการจะช่วยสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจในโครงการย่อยอ่ืนๆได้ด้วย นอกจากนั้นการผลิตสื่อและการอบรมให้ความรู้ก็จะด าเนินการพร้อม
กันเพ่ือให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นเนื้อเดียวกัน  
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
รายละเอียดของผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดวา่
จะได้รับ ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 

ผลการวิจยัตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

    3 3 เร่ือง ส่งบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติในปี 
2569 

องค์ความรู้เกี่ยวกบั
ปาล์มสาคูภาคใต้ถูก
เผยแพร่ในวงวิชาการ 

เอกสารคู่มือ ข้อเสนอแนะแนวทางปฏบิัติใน   1   1 เร่ือง เผยแพร่ข้อมูล การบริหารจัดการ
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ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
รายละเอียดของผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดวา่
จะได้รับ ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

การจัดการป่าปาล์มสาคูอยา่ง
ยั่งยืน 

ความรู้แนวทาง
ปฏิบัติให้กับชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

เพื่ออนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ปาล์มสาคู
อย่างยั่งยืน 

เอกสารคู่มือ  ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
เสนอทางออกในการเพิ่ม
ผลผลิต การติดดอกออกผลของ
ปาล์มสาคู การอนุรักษ์ชวีพาหะ
ที่มีบทบาทส าคัญ และการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ระบบนิเวศปาล์มสาคูอย่าง
ยั่งยืน 

  1   1 เร่ือง เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้แนวทาง
ปฏิบัติให้กับชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

การบริหารจัดการ
เพื่ออนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ปาล์มสาคู
อย่างยั่งยืน 

สื่อเผยแพร่
ออนไลน์ 

สื่อสาธารณะออนไลน์เพื่อ
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกีย่วกับ
ปาล์มสาค ู

 1 1  1 3 เร่ือง เนื้อหาออนไลน์
ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนทั่วไปรับทราบ
ข้อมูลและตระหนกั
ถึงประโยชน์ของ
ระบบนิเวศป่าปาล์ม
สาคู 

สื่อเผยแพร่
ออนไลน์ 

สื่อสาธารณะออนไลน์เพื่อ
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกีย่วกับ
ชีววิทยาของดอกและ
นิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสร
ของปาล์มสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) 

    1 1 

เร่ือง เนื้อหาออนไลน์
ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนทั่วไปรับทราบ
ข้อมูลและตระหนกั
ถึงประโยชน์ของ
ระบบนิเวศป่าปาล์ม
สาคู 

สื่อเผยแพร่
ออนไลน์ 

สื่อสาธารณะออนไลน์เพื่อ
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกีย่วกับ
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังที่ส ารวจพบใน
ป่าปาล์มสาค ู

1 1    2 เร่ือง เนื้อหาออนไลน์
ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนทั่วไปรับทราบ
เกี่ยวกบัสัตว์ทั้งมี
กระดูกสันหลังและไม่
มีกระดูกสันหลังที่
ส ารวจพบในปา่สาค ู

สื่อเผยแพร่
โปสเตอร์ 

สื่อสาธารณะ ทั้งแบบออนไลน์
และโปสเตอร์เกี่ยวกับสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังที่ส ารวจพบใน
ป่าปาล์มสาค ู

 1  1  2 เร่ือง สื่อออนไลน์ ทั้ง
เว็บไซต์ 
Facebook และ
โปสเตอร์ในพื้นที่
ศึกษาบางพื้นที ่

คนทั่วไปและชุมชนใน
ท้องถิ่นรู้จักสัตว์มี
กระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังที่ส ารวจพบในปา่
ปาล์มสาคู 

สื่อเผยแพร่ 
นิทรรศการ
ภายใน
พิพิธภัณฑ์ 

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชวีภาพท้องถิ่น
ของป่าปาล์มสาคูในพพิิธภัณฑ์ 

    1 1 เร่ือง นิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์เร่ือง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในป่า
ปาล์มสาคู 

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคคคล
ทั่วไปและผู้เข้าชม
นิทรรศการมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
ในป่าปาล์มสาค ู

จัดอบรม  จัดอบรมหรือกจิกรรมค่าย    1 1 2 ครั้ง การเข้าร่วมอบรม ผู้ร่วมการอบรมหรือ
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ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
รายละเอียดของผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดวา่
จะได้รับ ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

เกี่ยวกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในป่าปาล์ม
สาคู 

หรือร่วมกิจกรรม
ค่ายของชุมชุน
เป้าหมาย 2 พื้นที่ 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ศึกษา
ของโครงการ 

ร่วมกิจกรรมค่ายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
ในป่าปาล์มสาค ู

ประชุม
วิชาการ  
 

น าเสนอผลวิจัยในงานประชุม
วิชาการ เกี่ยวกบัความ
หลากหลายทางชวีภาพของ
สิ่งมีชีวิตในป่าปาล์มสาค ู

  1   1 เร่ือง เข้าร่วมประชุม
วิชาการและ
เผยแพร่ความรู้
ให้แก่นักวิชาการ
และผู้ที่สนใจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือผู้ที่สนใจ
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
ในป่าปาล์มสาค ู

ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลออนไลน์แสดง
ข้อมูลการกระจายและ
สถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของ
การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางนิเวศของป่า
ปาล์มสาค ู

     1 ฐาน ฐานข้อมูลออนไลน์
ที่คนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได ้

สร้างความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์ปาล์มสาค ู

ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแสดงชีววิทยา
ของดอกและนิเวศวิทยาการ
ถ่ายละอองเกสรของปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus Rottb) 

     1 ฐาน ฐานข้อมูลออนไลน์
ที่คนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได ้

สร้างความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์ปาล์มสาค ู

 
9. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จะเป็นฐานทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงในการเสนอมาตรการหรือแนวทาง
ร่วมกันเพื่อการใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแก่ชุมนท้องถิ่น 

2. นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ สื่อที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และเอกสาร
ข้อมูล คู่มือที่เผยแพร่ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอบรมหรือกิจกรรมค่าย จะน าไปสู่การ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าปาล์มสาคูซึ่งเป็นทรัพยากรท้องถิ่นและร่วมกันวางแนวทางเพ่ือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
10. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย การศึกษา/โรงเรียน  
 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน  
 
11. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
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........................................................ ............................................................................................................................   
 
12. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
           (……นางสาวอวัศยา  พิมสาย…….) 
       วันที่.............เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
ค าอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์ ให้ใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์การ
วิจัยและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการ และกรณีเป็นการด าเนินการร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน  จะต้องมีค า
อนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ไม่ขัดข้องที่จะให้ คณะผู้ด าเนินงานใช้เวลา 
สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เท่าที่จ าเป็น และขอสนับสนุนโครงการนี้  
 
 
     (ลงชื่อ) ................................................................. 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข) 
            ผู้อ านวยการ 
                                             พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี   
                                       และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                      วันที่.............เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
ความเห็นของคณบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีให้การสนับสนุนโครงการนี้ และไม่ขัดข้องที่จะให้คณะผู้ด าเนินงานใช้เวลา สถานที่ 
อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เท่าท่ีจ าเป็น 
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     (ลงชื่อ) .................................................................... 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ) 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
        วันที่..........เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 1 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้ 
  (ภาษาอังกฤษ) Distribution, status and genetic diversity of Sago palm in southern 
Thailand 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์
และต่อยอดใช้ประโยชน์ปุาปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 
     (ภาษาอังกฤษ) Initiative for the integrative research networks of local 
communities in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ...5.... ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยต่อยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข หัวหน้าโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 60% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน 
สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางสาว อวัศยา พิมสาย ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20% 

ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)  
 สาขาการวิจัยย่อย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences)  
 ด้านการวิจัย  ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.2 สาขา ISCED  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ปาล์มสาคู ความหลากหลายทางพันธุกรรม การกระจาย สถานภาพ  
 ค าส าคัญ (EN) Sago palm, genetic diversity, distribution, status 
 
4. เป้าหมายการวิจัย 
เป้าหมายระยะที่ 1 (2565-2569 โครงการนี้) 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการกระจายและสถานภาพ และสร้างแผนที่การกระจายของปุาปาล์มสาคูในภาคใต้ 
 2. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้ และเทียบกับประชากรในต่างประเทศ 
 3. สร้างฐานข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ 
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 4. จัดท าสื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สาธารณะ ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
กระตุ้นจิตส านึกและอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู 

5. จัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูเพ่ือการใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายระยะยาว (เฟสต่อไป) 
 1. สนับสนุนการสร้างศูนย์หรือแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ปาล์มสาคู 
 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นปาล์มสาคูภาคใต้ 
 3. สนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและทนทานโรคและแมลง 
 4. วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงด้วงสาคู 
 5. วิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ และคุณสมบัติทางเวชส าอางท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรั กษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยบุคลากรของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาตลอด ทั้งกิจกรรมด้านการ
วิจัย ที่มุ่งเปูาให้ความส าคัญกับระบบนิเวศท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 
รวมไปถึงการฝึกอบรมให้บริการความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นในปี 2553-2554 ร่วมศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปุาจ าพวกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ปกปักฯเขื่อนรัชชประภา ในปี 
2555-2559 ได้ท าการศึกษาและสร้างฐานองค์ความรู้ความหลากหลายของสัตว์ในระบบนิเวศถ้ าหินปูนนอกพ้ืนที่
อนุรักษ์ของภาคใต้ และปี 2560-2563 ได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในเกาะพระทองศึกษาติดตามสถานภาพสัตว์ปุาบน
เกาะพระทองซึ่งน าไปสู่การวางแผนการจัดการพ้ืนที่โดยชุมชน 

ปาล์มสาคู (Metroxylon sagu Rottb.) เป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการประโยชน์มาอย่างยาวนานทั้ง
เพ่ือเป็นอาหารจากแปูงท่ีได้จากล าต้น และการน าส่วนอื่น ๆ ไปใช้สอยประจ าวัน เช่น ใช้ใบมุงหลังคา จักสาน ปาล์ม
ชนิดนี้มีขอบเขตการกระจายตามธรรมชาติเหนือสุดในภาคใต้ของไทย มักขึ้นอยู่ตามปุาพรุน้ าจืดหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ทั่วไป แต่ปัจจุบันป่าปาล์มสาคูลดน้อยลงมากเหลือเพียงหย่อมป่าเล็ก ๆ กระจัดกระจายในภาคใต้  เนื่องจากถูก
แทนที่ด้วยสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน หรือเปลี่ยนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 

ปุาปาล์มสาคนูับว่าเป็นระบบนิเวศที่จ าเพาะอีกแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์หลายชนิด 
โดยเฉพาะสัตว์น้ า และช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดิน ช่วยลดการกัดเซาะหรือพังทลายของดินในช่วงฤดูน้ าหลาก 
ดังนั้นการรักษาปุาปาล์มสาคูไว้จึงเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนได้ไปในตัว 

ที่ผ่านมามีการศึกษารวบรวมการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคูในประเทศไทยไว้จ านวนหนึ่ง แต่องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการผสมพันธุ์ การติดออกออกผล ซึ่งส าคัญต่อการขยายพันธุ์ รวมไปถึงข้อมูลด้านความหลากหลายและลักษณะ
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ทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในประเทศไทยเป็นอย่างไร เช่น มีกี่สายพันธุ์ย่อย แตกต่างกันอย่างไร มีการกระจายที่
ไหนอย่างไร และแต่ละพันธุ์มีสถานภาพอย่างไร ยังไม่มีการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยด้านนี้ในไทยมาก่อน ท าให้
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันมุ่งไปในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยังขาดมิติในด้านข้อมูลพื้นฐานและด้านการอนุรักษ์
สายพันธุ์ท้องถิ่น 

การศึกษานี้จึงมุ่งเปูาที่จะศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้ของ
ไทย และสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มสาคู และปุาปาล์มสาคูใน
ฐานะที่เป็นพ้ืนที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นเอาไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมของสายพันธุ์ปาล์มสาคูใน
ภาคใต้ของไทย 
 3. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลการกระจายทางภูมิศาสตร์ และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
ปาล์มสาค ู

4. เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สาธารณะเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู 
5. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูเพ่ือการใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอนุรักษ์

ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาการกระจาย สถานภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูทั้งหมดในภาคใต้ของไทย
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด
อนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์ปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการที่ริเริ่มจะอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มสาคูของไทย โดยจะพยายาม
ตอบโจทย์องค์ความรู้พ้ืนฐานตามกรอบการเรียนรู้ กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึกของอพ.สธ. 
ดังภาพที่ 1 
 โดยโครงการย่อยนี้จะเน้นในส่วนของกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 2 การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (ส ารวจการกระจายและสถานภาพ จัดท าแผนที่) 
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร (ซึ่งชุมชนท าอยู่แล้ว)  
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ (วิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม) 
กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (ฐานข้อมูลดิจิตัลรวบรวมองค์ความรู้) 
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โดยในส่วนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยนี้มีค าถามวิจัยหลัก คือ “ปาล์มสาคูในภาคใต้ของไทย
สามารถแยกได้เป็นกี่สายพันธุ์ อะไรบ้าง และแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไร มีความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการกับสายพันธุ์อ่ืน ๆ อย่างไร?” 
  

*** อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นชุดโครงการเฟสที่ 1 (2565-2569) ที่เน้นรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (ต้นน้ า) 
เพ่ือที่จะเตรียมมุ่งไปสู่การยกระดับต่อยอดในเฟสต่อไป (2570-2574) ที่จะเน้นการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายพันธุ์ 
การวิจัยสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงส่งเสริม “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น
ป่าปาล์มสาคู” ต่อไป  

 

 
 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดของโครงการนี้ที่มุ่งเปูาท ากิจกรรมเพ่ือบูรณาการส่งเสริมการอนุรักษ์ปาล์มสาคูภาพรวมใน
เฟสนี้และบางส่วนในเฟสต่อไป 
  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 ปาล์มสาคู (Metroxylon sagu Rottb) เป็นพืชตระกูลปาล์ม (วงศ์ Palmae) ที่ขึ้นในระบบนิเวศเขตร้อน
หรือก่ึงเขตร้อน กระจายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย นิวกินีตะวันตก โมลุกกะ 
ปาปัวนิวกินี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะโซโลมอน และภาคใต้ของไทย หรืออยู่ในแนวระหว่างเส้นแวง 90-180 
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องศาตะวันออก และเส้นรุ้ง 10 องศาเหนือและใต้เท่านั้น (Flach, 1997) และเป็นพ้ืนที่ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 15 
องศาเซลเซียสเท่านั้น สามารถเจริญเติบโตได้ในที่ลุ่มขึ้นไปจนถึงความสูง 700 เมตรเหรือระดับน้ าทะเล แต่เติบโตได้
ดีที่สุดที่ระดับความสูงไม่เกิน 400 เมตร (Rasyad and Wasito, 1986) ส่วนใหญ่พบตามพ้ืนที่ชุ่มน้ า (wetland) ที่
เป็นพรุน้ าจืด (freshwater swamp) แต่ก็ขึ้นได้ในที่มีน้ าจืดไหลผ่าน เช่นล าห้วย คลอง บึง (Hasajima et al., 
1991)  
 ปุาปาล์มสาคูมักกระจายตามธรรมชาติและเคยมีอยู่มาก เช่น Flach (1983) เคยรายงานว่าปุาปาล์มสาคู
ธรรมชาติในทุกประเทศท่ีพบมีทั้งหมด 2,255,000 เฮกตาร์ และมีปุาปาล์มสาคูกึ่งธรรมชาติ (semi-cultivated) อยู่ 
224,000 เฮกตาร์ โดยพบในไทยประมาณ 3,000 เฮกตาร์ แต่ในรายงานของ Oates (1999) แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ปุา
ปาล์มสาคูได้ลดลงมาก พบปุาปาล์มสาคูธรรมชาติเพียง 1,075,587 เฮกตาร์ และกึ่งธรรมชาติ 85,648 เฮกตาร์ ใน
ไทยนั้นมีการประมาณเบื้องต้นล่าสุดในปี 2559 ว่ามีเหลือเพียงประมาณ 1,226.99 ไร่ จากปุาปาล์มสาคู 4,978 
แห่ง (เสถียร 2560) 
 รายงานของเสถียร (2560) ได้รวบรวมผลการศึกษาการกระจายตัวของปาล์มสาคูโดยทีมวิจัยต่าง ๆ 
แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างเข้าไว้ด้วยกันค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มีพ้ืนที่ที่ข้อมูลมาจากการตอบ
แบบสอบถามและอยู่ในสถานะไม่ยืนยัน และยังกล่าวอีกว่าปุาปาล์มสาคูในภาคใต้ก าลังลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
การเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน พ้ืนที่ที่พบปาล์มสาคูกลายเป็นขึ้นอยู่เป็นหย่อม ๆ หรือเป็นปุาขนาด
เล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปยังรุ่นหลัง 
 ในด้านการใช้ประโยชน์ ปาล์มสาคูถูกใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักของอาหารในหลายพ้ืนที่ มีความ
ต้องการน าเข้าแปูงปาล์มสาคูในหลายประเทศ จนท าให้ปาล์มสาคูกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจในหลายประเทศในช่วง 
ที่ผ่านมา (Flach, 1997) ในภาคใต้ของไทยนอกเหนือจากการใช้เป็นอาหารแล้ว มีการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
หลายอย่าง เช่น ล าต้นใช้ท าศาลเพียงตา ใบใช้มุงหลังคาและสานท าเครื่องเรือนเครื่องใช้ เปลือก ก้านและกาบใบใช้
ท าฟืนและก่อไฟไล่แมลง ล าต้นนอกจากใช้ท าแปูงเป็นอาหาร ยังใช้เป็นอาหารสัตว์ และเลี้ยงด้วงสาคู  กากที่เหลือ
จากแปูงยังท าปุ๋ยสาคูหมักได้ด้วย และแปูงยังมีศักยภาพในเชิงเวชส าอางอีกด้วย โดยปริมาณแปูงจะมีมากที่สุดช่วง
ก่อนออกดอก ซึ่งปาล์มสาคูเมื่ออกดอกออกผลแล้วก็จะตาย โดยทั่วไปแล้วปาล์มสาคูมีอายุประมาณ 12 ปี (Flach, 
1997; เสถียร 2560) ซึ่งถือว่าต้องรอนานมากหากต้องการเพียงแปูงสาคูเพราะกว่าจะได้ปาล์มสาคูที่ให้แปูงได้เต็มที่
เจ้าของต้นไม่สามารถสร้างรายได้จากส่วนอื่นของต้นเลย การวิจัยเพื่อหาทางใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าจากส่วนอ่ืน 
ๆ ด้วยจึงส าคัญอย่างยิ่ง 
 ปุาปาล์มสาคูมักเป็นปุาพรุ ดินมีสภาพเป็นกรดที่ 4.4-6.5 pH ซึ่งพืชอ่ืนมักไม่สามารถขึ้นได้ ปุาปาล์มสาคูจึง
ท าหน้าที่รักษาสภาพระบบนิเวศเอาไว้ ช่วยตรึงธาตุต่าง ๆ ในดิน และช่วยซับน้ าและความชื้นในท้องถิ่น สามารถ
เป็นแหล่งน้ าประปาส ารองในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนั้น การเป็นพรุยังท าให้มีปลาและสัตว์น้ าอ่ืน ๆ ที่สามารถเป็น
แหล่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งอาหารและรายได้เพ่ิมเติมของชาวบ้านอีกด้วย (เสถียร 
2560) 
 การศึกษาด้านพันธุกรรมนั้นยังมีค่อนข้างน้อย ในประเทศฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินี มีการศึกษาความผัน
แปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่างต้นมีหนามกับไม่มีหนามและลักษณะทางพันธุกรรม พบว่าพันธุกรรมของ
ต้นปาล์มสาคูทั้งสองแบบไม่แตกต่างกันและจัดจ าแนกได้เป็นชนิดเดียวกัน (Kjær et al., 2004;  
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Enguito and Novero, 2018) ในส่วนของปาล์มสาคูในไทยซึ่งเป็นขอบเขตบนสุดของการกระจายตามธรรมชาติ
ของปาล์มชนิดนี้ยังไม่มีการศึกษาเรื่องของพันธุกรรมหรือสายพันธุ์ย่อยมาก่อน  
  
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ชุมชนท้องถิ่นมีการรักษาสวนปาล์มสาคูไว้ตามหัวไร่ปลายนาอยู่แล้วเพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การน าเอามาแปูงเพ่ือประกอบอาหาร จึงเป็นต้นทุนอย่างดีในการเริ่มต้นต่อยอดและส่งเสริมการอนุรักษ์ แต่ต้องมี

การเสริมสร้างเครือข่ายและยกระดับความส าคัญของปุาปาล์มสาคูในเชิงเศรษฐกิจ 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ชุมชนยกระดับการใช้ประโยชน์ปุาปาล์มสาคูจากเดิมแค่เป็นอาหารให้กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
 มีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาปาล์มสาคูให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษกิจสูงต่อไป 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
 เข้าถึงการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากข้ึนเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาต่อยอดที่มั่นคง
ยิ่งขึ้นในระยะยาว 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
 น าไปสู่การอนุรักษ์สายพันธุ์ท้องถิ่นและเข้าใจนิเวศวิทยามากขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่อยู่บนฐานงานวิจัยวิทยาศาสตร์ สามารถหารายได้จากระบบนิเวศปุาปาล์มสาคูได้
ระหว่างรอผลผลิตระยะยาว 
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           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 การส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ปุาปาล์สาคูจะส่งผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพราะเป็น
แหล่งระบบนิเวศท่ีช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้คนท้องถิ่น 
และสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมซึ่งจะน ารายได้เสริมมายังชุมชน 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      

12.1 พื้นที่ศึกษาและการส ารวจภาคสนาม 
 - ส ารวจทั่วภาคใต้ ตั้งแต่จ.ชุมพรลงมาถึงจ.นราธวาส โดยอ้างอิงข้อมูลเดิมจาก เสถียร (2560) 
 - นับจ านวนต้นและวัดขนาดพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู และบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่ 
 - บันทึกข้อมูลเจ้าของที่ และลักษณะการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู รวมทั้งลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยรอบร่วมกับ

การใช้ Google Earth 
 - เลือกพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูที่มีขนาดใหญ่กระจายให้ทั่วภาคใต้เป็นกลุ่มตัวแทนเพ่ือเก็บตัวอย่างในการ

วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม ได้แก่  
1) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
2) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
3) อ.ควนโดน จ.สตูล 
4) อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

12.2 การสร้างแผนที่และฐานข้อมูล 
 - น าพิกัดทางภูมิศาสตร์เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่การกระจายและความหนาแน่นของปาล์มสาคูในโปรแกรม 

DivaGIS หรือ QGIS และสร้างโมเดลการกระจายเพื่อตรวจดูความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกายภาพอ่ืน ๆ ด้วย
โปรแกรม MaxEnt 

 - เก็บบันทึกข้อมูลลงในตารางพ้ืนฐาน Excel ที่จัดฟอร์แมตให้สามารถ export ไปฐานข้อมูลออนไลน์ 
12.3 การศึกษาความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรม 

1) การสกัดดีเอ็นเอ มี 2 วิธี  
1.1) การสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี Manual (Protocol for Dart ) มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ตัดตัวอย่างใบอ่อนมาประมาณ 600 mg มาใส่ในโกร่งบด เติมไนโตรเจนเหลวแล้วบดจน
ตัวอย่างเป็นผงละเอียด ใส่ในหลอด 2 ml แล้วเติม Fresh buffer ปริมาณ 2 ml ผสมให้เข้ากัน จากนั้นน าไปบ่ม ที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ระหว่างนั้นกลับหลอดไปมา ทุก 20 นาที) 

2. ท าให้ตัวอย่างเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที แล้วเติม 1 ml (chloroform: isoamyl 24:1) ผสม
ให้เข้ากัน 

3. ผสมให้ตัวอย่างเข้ากันโดยการใช้เครื่อง Gyloscope ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที  
4. น าไปปั่นเหวี่ยง 10,000 X g ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาท ี
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5. ดูดตัวอย่างที่เป็น water phase ใส่ในหลอดใหม่ แล้วเติม ice cold isopropanol ให้ได้เท่ากับ   
ปริมาณ water phase กลับหลอดไปมา 10 ครั้ง (จะเห็นเส้นดีเอ็นเอ) 

6.น าไปปั่นเหวี่ยง 10,000 X g ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาท ี
7. เทส่วนใสทิ้ง จะได้ตะกอนดีเอ็นเอติดอยู่ที่หลอด แล้วเติม 2 ml 70% เอทานอล เพ่ือล้าง

ตะกอน กลับหลอดไปมา 5 ครั้ง 
8. เทส่วนเอทานอลทิ้ง แล้วท าให้ตะกอนแห้ง จากนั้นละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย  250 µl TE 

buffer   
9. น าไป check DNA quality  

1.2) การสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี DNeasy Plant Mini kit (QIAGEN) 
1. บดตัวอย่างใบอ่อนให้ได้ประมาณ 20 mg ด้วยไนโตรเจนเหลว น าไปใส่ในหลอด 2 ml  
2. เติม buffer AP1 ปริมาณ 400 µl และ เติม RNaesA ปริมาณ 4 µl ผสมให้เข้ากันแล้วน าไปบ่ม

ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 10 นาที (ในระหว่างนั้น กลับหลอดไปมา) 
3. เติม buffer P3 ปริมาณ 130 µl ผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปแช่เย็นตู้ลบ 20 องศาเซลเซียส 
4. ปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง 20,000 X g ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 นาที   
5. ดูดตัวอย่างที่ได้มาใส่ในหลอด QlAshredder spin column ขนาด 2 ml แล้วปั่นเหวี่ยง ที่ 

20,000 X g เป็นเวลา 2 นาที 
6. ย้ายสารที่ได้ใส่ในหลอด ขนาด 2 ml จากนั้นใส่ 1.5 volumes buffer AW1 ผสมสารละลาย

ให้เข้ากันโดยใช้ปิเปตดูดขึ้นลง 
7. ย้ายสารละลายที่ได้ 650 µl ใส่ในหลอด DNeasy Mini spin column ขนาด 2 ml แล้วน าไป

ปั่นเหวี่ยง ที่ 6,000 X g เป็นเวลา 1 นาที ทิ้งสารละลายในหลอด collection tube ทิ้ง 
8. เติม buffer AW2 ปริมาณ 500 µl แล้วน าไปปั่นเหวี่ยง ที่ 6,000 X g เป็นเวลา 1 นาที เท

สารละลายทิ้ง  
9. เติม buffer AW2 ปริมาณ 500 µl อีกครั้ง ไปปั่นเหวี่ยง ที่ 20,000 X g เป็นเวลา 2 นาที เท

สารละลายทิ้ง 
10. ย้าย spin column ไปไว้ในหลอดใหม่ ขนาด 2 ml  
11. เติม buffer AE ปริมาณ 100 µl เพ่ือชะล้าง แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้อง (15-25) องศาเซลเซียส 

น าไปปั่นเหวี่ยง ที่ 6,000 X g เป็นเวลา 1 นาที   
12. ท าซ้ าข้อ 11 อีก 1 ครั้ง   
13. น าไป check DNA quality 

2) การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของยีน internal transcribed spacer (ITS) ขนาดประมาณ 1,000 bp ด้วย

ไพรเมอร์ ITS1 (forward): 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ และ ITS4 (reverse): 5’-TCCTCCGCTTATTGA-
TATGC-3’  (White และคณะ, 1990; Enguito และ Nevero, 2018)         และ ยีน MatK ขนาดประมาณ 
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1,500 bp ใช้ไพรเมอร์ MatK-1RKIM-f 5'-ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTGG TTC-3 and MatK3FKIM-r 5'-
CGTACAGTACTTT TGTGTTTACGAG-3' (Abbas และคณะ, 2020) และ PCR profile แต่ละยีนดังต่อไปนี้ 

ITS 
ขั้นที่ 1  Pre-denaturation  อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส    1  นาที 
ขั้นที่ 2  Denaturation   อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส    1  นาที   

    Annealing             อุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส     1 นาที         30 รอบ 
      Extension    อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    2 นาที 
  ขั้นที่ 3  final extension   อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    7  นาที 
  MatK 

ขั้นที่ 1  Pre-denaturation  อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส   10  วินาที 
ขั้นที่ 2  Denaturation   อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส    5  นาที   

    Annealing             อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส    30 วินาที         40 รอบ 
      Extension    อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    45 วินาที 
  ขั้นที่ 3  final extension   อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส    7 นาที 

3) การหาล าดับนิวคลีโอไทด์ (sequencing)  
ส่งตัวอย่างดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณได้จากปฏิกิริยา PCR ไปวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์ด้วยวิธีการ

Sanger's method ด้วยเครื่อง ABI 3730XL sequencer (Macrogen, South Korea).  
4) การวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) 

น าข้อมูล Sequence ทั้งหมดไปจัดเรียงล าดับนิวคลีโอไทด์ ค านวณองค์ประกอบทางพันธุกรรม 
(genetic composition) ค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (genetic distance) ด้วยวิธีของ Nei และ Gojobori (1986) 
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากร (dendrogram) ด้วยวิธี Maximum Likelihood, 
Neighbor-joining, Unweighted pair-group method with arithmetic averaging (UPGMA) โดยใช้โปรแกรม 
Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) version 7.0 (Kumar et al., 2016) 
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13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศไทย สงขลา ม.สงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  
ในประเทศไทย สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ คลองกะแดะ 
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ในประเทศไทย พัทลุง อ.ควนขนุน บ.หัวพรุ ต.ควนขนุน 
ในประเทศไทย สตูล อ.ควนโดน ต.ควนโดน 
ในประเทศไทย นราธิวาส อ.แว้ง ต.โละจูด 
      
 
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ..........5...........ปี.........0............เดือน          
  วันที่เริ่มต้น......1 ตุลาคม 2565............วันที่สิ้นสุด.....30 กันยายน 2569........................... 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
ส ารวจการกระจายและการใช้
ประโยชน์ของปาล์มสาคูใน
ภาคสนาม 

 P P P P P P P P P P  50% 

 
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
พันธุกรรมปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  50% 

2566 
ท าแผนที่และวิเคราะห์รูปแบบ
การกระจายของปาล์มสาคู 

    P P P P P P   30% 

 
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
พันธุกรรมปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  70% 

2567 
ส่งเสริมชุมชนให้ยกระดับเป็น
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมปาล์มสาคู 

    P P P P P P   40% 

 
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
พันธุกรรมปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  60% 

2568 
ผลิตสื่อเผยแพร่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู 

 P P P P P P P P P P  50% 

 
วิเคราะห์ผลพันธุกรรมปาล์ม
สาค ู

 P P P P P P P P P P  50% 

2569 
รวบรวมและสร้างฐานข้อมูล
พ้ืนฐานการกระจาย ความ
หลากหลาย และภูมิปัญญา 

 P P P P P P P P P P P 70% 

 ส่งบทความวิจัยตีพิมพ์       P P P P P P 30% 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
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 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 333,000 บาท 
ปีที่ 2 2566 333,000 บาท 
ปีที่ 3 2567 333,000 บาท 
ปีที่ 4 2568 333,000 บาท 
ปีที่ 5 2569 333,000 บาท 
รวม  1,665,000 บาท 

  

 

รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(15,000/เดือนx10เดือน) 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x4คน
x20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าที่พัก 
(850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง
และเตรียมตัวอย่าง (1คน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าจ้างเหมาจัดท า
ฐานข้อมูล 
7 ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน 
ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 
10,000 

 
- 

 
2,000 

 
1,000 

16,000 
 
 

36,000 
 

34,000 
 

10,000 
 

- 
 

30,000 
 
2,000 

 
1,000 

งบด าเนินการ :  1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
ค่าใช้สอย 2 ค่าสารเคม ีเช่น

แอลกอฮอล์ 
3 ค่าวิเคราะห์ DNA 
sequence 
4. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ เช่นชุดสกัดดีเอ็นเอ 
5. ค่าสาธารณูปโภค 

10,000 
 

25,000 
 

13,000 
 

33,000 

10,000 
 

25,000 
 

13,000 
 

33,000 

10,000 
 

25,000 
 

13,000 
 

33,000 

10,000 
 

25,000 
 

10,000 
 

33,000 

10,000 
 
- 
 
- 
 

33,000 
งบลงทุน : ครุภัณฑ์  - - - - - 

รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     
     
     
  

15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (2565) 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (15,000/เดือนx10เดือน) 150,000 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x4

คนx20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าที่พัก (850บ.x2ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่าง (1คน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าจ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูล 
7 ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน ถ่ายเอกสาร 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

16,000 
 

36,000 
34,000 
10,000 

 
- 
- 

2,000 
1,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมี เช่นแอลกอฮอล์ 

3,000 
10,000 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
3 ค่าวิเคราะห์ DNA sequence 
4. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ เช่นชุดสกัด
ดีเอ็นเอ 
5. ค่าสาธารณูปโภค 

25,000 
13,000 

 
33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ - - 
รวม  333,000  

  

15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ

จ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  
ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
สื่อเผยแพร ่ สื่อสาธารณะ

ออนไลน์เพื่อ
ความรู้พื้นฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
ปาล์มสาค ู

 1  1 1 3 เรื่อง เนื้อหาออนไลน์
ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนท่ัวไป
รับทราบข้อมลู
และตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ระบบนิเวศปุา
ปาล์มสาค ู
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ผลงานวิจัย
ตีพิมพ ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เชิง Population 
genetics ผล
การศึกษาวงศ์วาน
วิวัฒนาการ 

    1 1 เรื่อง ส่งบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติในปี 
2569 

องค์ความรู้
ความหลาย
หลายทาง
พันธุกรรมของ
ปาล์มสาคู
ภาคใต้ถูก
เผยแพร่ในวง
วิชาการ 

เอกสารคูม่ือ  ข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติใน
การจัดการปุา
ปาล์มสาคูอย่าง
ยั่งยืน 

  1   1 เรื่อง เผยแพร่ข้อมลู
ความรู้แนวทาง
ปฏิบัติให้กับ
ชุมชนและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

การบริหาร
จัดการเพื่อ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ปาล์ม
สาคูอย่างยั่งยืน 

ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมลู
ออนไลน์แสดง
ข้อมูลการกระจาย
และสถานภาพ 
และข้อมลูทั่วไป
ของการใช้
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและ
คุณค่าทางนิเวศ
ของปุาปาล์มสาค ู

     1 ฐาน ฐานข้อมูล
ออนไลน์ท่ีคน
ทั่วไปสามารถ
เข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ด ้

สร้างความ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคญัของ
การอนุรักษ์
ปาล์มสาค ู

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ 
ในประเทศ จังหวัดภาคใต้ ชุมชนท้องถิ่น ชาวบ้าน อบต. สามารถเข้าถึงและน าผลการศึกษา/

ข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตน 
ในประเทศ ทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ 
ทุกคนสามารถเข้าถึงผลการศึกษาและฐานข้อมูลออนไลน์ 

  ต่างประเทศ   
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
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1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
3. การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (ไม่ใช้ทุนสนับสนุนจากโครงการนี้) 
4. เผยแพร่รายงาน เอกสารข้อมูล คู่มือ หนังสือ ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

1. ม.ทักษิน 
2. ม.ราชภัฏสงขลา 

1. ร่วมแปลข้อมลูการกระจายและ
สร้างโมเดลรูปแบบการกระจาย 
2. ร่วมแบ่งปันข้อมูลการปรากฎและ
ผู้ติดต่อ/เสนอแนวทางการศึกษาตอ่
ยอดใช้ประโยชน ์

ไม่ระบ ุ In kind 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
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22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วม

ด าเนินการ 
การร่วมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
1. 2565-2569 อบต.ควนขนุน ร่วมส ารวจ และ

ผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบ้าน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

2 2565-2569 อบต.ควนโดน ร่วมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบ้าน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

3. 2565-2569 อบต.โละจูด ร่วมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบ้าน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
 
 
     (ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
      (....ดร.พิพัฒน์..สร้อยสุข......) 
     วันที่………………กรกฎาคม 2563...……. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (...นางสาวอวัศยา..พิมสาย......) 
     วันที่………………กรกฎาคม 2563...……. 
 
 

(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
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      (.....ดร.อับดุลเลาะ..ซาเมาะ........) 
     วันที่………………กรกฎาคม 2563...……. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (....นายเรืองฤทธิ์..พรหมด า......) 
     วันที่………………กรกฎาคม 2563...……. 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
               (...นางสาวอวัศยา..พิมสาย......) 
     วันที่………………กรกฎาคม 2563...……. 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 โทร. 074-288065 มือถือ 089-8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

4. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานค้างคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ปุา 

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหน้าโครงการ)  
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผู้ร่วมวิจัย) 
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ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใต้ของไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของค้างคาวแวมไพร์แปลง (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
1. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic revision of the 

Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description of a new species. Acta 
Chiropterologica, 19: 19–39. 

2. So Naing, Naw Lah Pwai Paw, B. Lazinger, P. Soisook, M. J. Pearch, and P. J. J. Bates. 2016. The status of the 
Brahminy Starling Sturnia pagodarum (Gmelin, 1789) (Aves: Passeriformes: Sturnidae) in Southeast Asia. 
Journal of Threatened Taxa, 8: 9574–9578. 

3. Soisook, P., S. Karapan, M. Srikrachang, A. Dejtaradol, K. Nualcharoen, S. Bumrungsri, Sai Sein Lin Oo, Moe 
Moe Aung, P. J. J. Bates, M. Harytyunyan, M. M. Bus and W. Bogdanowicz. 2016. Hill forest dweller: a new 
cryptic species of Rhinolophus in the ‘pusillus group’ (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao 
PDR. Acta Chiropterologica, 18: 117–139. 

4. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Thomas, P. J. J. Bates, D. A. Willette, F. A. A. Khan, M. Wonglapsuwan, P. Soisook, 
I. Maryanto, J. C. -C. Huang and N. M. Furey. 2016. Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: 
Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and 
Sumatra. Acta Chiropterologica, 18: 141–161. 

5. Douangboubpha, B., S.  Bumrungsri, C. Satasook, W. Wanna, P. Soisook and P. J.J. Bates. 2016. Morphology, 
genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae: Kerivoulinae) in 
Thailand. Mammalia, 80: 21–47. 
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6. Soisook, P., M. Struebig, S. Noerfahmy, H. Bernard, I. Maryanto, S.-F. Chen, S. J. Rossitor, H.-C. Kuo, K. 
Deshpande, P. J. J. Bates, D. Sykes, and R. P. Miguez. 2015. Description of a new species of the Rhinolophus 
trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta Chiropterologica, 17: 21–36. 

7. Soisook, P. A. Prajakjitr, S. Karapan, C. M. Francis and P. J. J. Bates. 2015. A new genus and species of false 
vampire (Chiroptera: Megadermatidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 3931: 528–550. 

8. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Furey, P. J. J. Bates, M. Wonglapsuwan, F. A. A. Khan, V. D. Thong, P. Soisook, C. 
Satasook and N. M. Thomas. 2015. Taxonomic implications of geographical variation in Rhinolophus affinis 
(Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. Zoological Studies, 54: 1–29. 

9. Foley, N., Thong, V. D., P. Soisook, S. Goodman, K. Armstrong, D. Jacobs, S. Puechmaille and E. Teeling. 2014. 
How and why overcome the impediments to resolution: lessons from rhinolophid and hipposiderid bats. 
Molecular Biology and Evolution, 33: 313-333. 

10. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, P. Soisook, S. Karapan and P. J. J. Bates. 2014. The discovery of Kerivoula 
krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand provides new information on the 
distribution and conservation status of this data deficient species. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology, 36, 577–582. 

11. Lin, A.-Q., G. Csorba, L.-F. Li, T.-L. Jiang, G.-J. Lu, V. D. Thong, P. Soisook, K.-P. Sun, and J. Feng. 2014. 
Phylogeography of Hipposideros armiger (Chiroptera: Hipposideridae) in the Oriental Region: the contribution 
of multiple Pleistocene glacial refugia and intrinsic factors to contemporary population genetic structure. 
Journal of Biogeography, 41: 317–327. 

12. Soisook, P., S. Karapan, C. Satasook, V. D. Thong, F. A. A. Khan, I. Maryanto, G. Csorba, N. Furey, B. Aul and  P. 
J. J. Bates. 2013. A review of the Murina cyclotis complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with descriptions of 
a new species and subspecies. Acta Chiropterologica, 15: 271-292. 

13. Soisook, P., S. Karapan, C. Satasook and P. J. J. Bates. 2013. A new species of Murina (Mammalia: Chiroptera: 
Vespertilionidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 3746: 567–579. 

14. Thong, V. D., S. J. Puechmaille, A. Denzinger, P. J. J. Bates, C. Dietz, G. Csorba, P. Soisook, E. C. Teeling, S. 
Matsumura, N. M. Furey and H-U. Schnitzler. 2012. Systematics of the Hipposideros turpis complex and a 
description of a new subspecies from Vietnam. Mammal Review, 42: 166–192.  

15. Soisook, P. 2011. A checklist of bats of Thailand. Journal of Wildlife in Thailand, 18: 121-151.  
16. Hughes, A. C., C. Satasook, P. J. J. Bates, P. Soisook, T. Sritongchuay, G. Jones and S. Bumrungsri. 2011. Using 

echolocation calls to identify Thai bat species: Vespertilionidae, Emballonuridae, Nycteridae and 
Megadermatidae. Acta Chiropterologica, 13: 447-455.  

17. Kingsada, P., B. Douangboubpha, I. Saveng, N. Furey, P. Soisook, S. Bumrungsri, C. Satasook, V. D. Thong, G. 
Csorba, D. Harrison, M. Pearch, P. Bates, N. Thomas. 2011. A checklist of bats from Cambodia, including the 
first record of the intermediate horseshoe bat Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae), with 
additional information from Thailand and Vietnam. Cambodian Journal of Natural History, 2011: 49-59.  

18. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, C. Satasook, P. Soisook, Si Si Hla Bu, B. Aul, D. L. Harrison, M. Pearch, N. 
M. Thomas, and P. J. J. Bates. 2011. A new species of small Hipposideros (Chiroptera: Hipposideridae) from 
Myanmar and a revaluation of the taxon H. nicobarulae Miller, 1902 from the Nicobar Islands. Acta 
Chiropterologica, 13: 61-78.  
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หนังสือ (Book & book chapters) 

 สุเนตร การพันธ์, อมรรัตน์ ว่องไว, พิพัฒน์ สร้อยสุข. 2559. ค้างคาวในถ้ าของเมืองไทย. กลุ่มงานวิจัยสัตว์
ปุา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ. 

 Kingston, T. and P. Soisook. 2019. Family Craseonycteridae (Hog-nosed Bats), in Wilson, D. 
E., and Mittermeier, R. A. eds. Handbook of the mammals of the world. Volume 9: Bats. 
Lynx Edicions, Barcelona. 
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 Monadjem, A., P. Soisook, V. D. Thong, and T. Kingston. 2019. Family Hipposideridae (Old 
World Leaf-nosed Bats), in Wilson, D. E., and Mittermeier, R. A. eds. Handbook of the 
mammals of the world. Volume 9: Bats. Lynx Edicions, Barcelona. 

 Taylor, P., B. Lim, M. Pennay, P. Soisook, T. Kingston, L. Loureiro, and L. Moras. 2019. 
Family Molossidae (Free-tailed Bats), in Wilson, D. E., and Mittermeier, R. A. eds. Handbook 
of the mammals of the world. Volume 9: Bats. Lynx Edicions, Barcelona. 

 

งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 

1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 
ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุล่วงไปแล้ว 70% 

2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบจัดท าบัญชีรายการและฐานข้อมูลดิจิตอลอนุกรมวิธานค้างคาวในประเทศไทย
โดย การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือและสหวิทยาการ 
ปี: 2562-2563  ทุน: สกว.  ลุล่วงไปแล้ว 60% 

4) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

5) ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของค้างคาวกับปรสิตภายนอกใน
ประเทศไทย 
ปี: 2562-2563 ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 

 
 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอวัศยา  พิมสาย 
                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  MISS AWATSAYA  PIMSAI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1930300015020 
3.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 



127 

ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         u.pimsai@gmail.com , uraiporn.pi@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา  ปีการศึกษา 
                          วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2550 
                          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2556 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธาน ของสัตว์ฟันแทะ 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
b. หัวหน้าโครงการวิจัย : - 
c.      งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชือ่ผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผู้รว่มวิจยั) 
  ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)   ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข 
  ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของหนูในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผู้ร่วมวิจัย) 
  ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)    
  ปี: 2555 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ า
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 
  ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
  ปี: 2561-2562 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานตีพิมพ์ 
Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and 

Renner, S. C. 2017. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-
Himalayan forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172. 

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J.  2014. Murine rodents 
(Rodentia:Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore : taxonomy, 
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distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys. Bonn 
zoological Bulletin 63 (1): 15–114. 

Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid 
Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research 
Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906 

 
6.4      งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ

วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 

  ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุล่วงไปแล้ว 70% 
2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

 หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
 ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 

ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
 
1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ 
   (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Abdulloh Samoh 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1941000009742 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิจัย  
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
 ที่อยู ่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 โทรศัพท์ 0-7428-8067 
 โทรสาร  0-7428-8067 
 E-mail  flywizme@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 ชื่อปริญญา          สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555 
 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 
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      6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 อนุกรมวิธานแมลง นิเวศวิทยา และชีวภูมิศาสตร์ของแมลง  
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัยพรรณและบัญชีรายชื่อแมลงวันขายาวทางทะเล ( Diptera: 
 Dolichopodidae) ในบริเวณอ่าวไทย ปี: 2562 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
 ชื่อเรื่อง NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to 
 identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 
 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF 
 ZOOLOGY, 67: 640–659 (หัวหน้าโครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 ชื่อเรื่อง New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) 
from  the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand  
 (หัวหน้า โครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined 
 to external morphology help to identify new species in the mangrove genus 
 Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in 
 Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: 
 Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record 
 from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20 
Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus  
 Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky 
 shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN 
 OF ZOOLOGY, 66: 258–267 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid 
 flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular 
 Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40. 
Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from 
 southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. 
 Zootaxa, 3946 (1): 125-132. 
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งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
 ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
 ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
 ปี 2560-2563   ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
 ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
 อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน 
 ปี: 2563  ทุน: สวทช.    ลุล่วงไปแล้ว 30% 
 ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของค้างคาวกับปรสิตภายนอกใน
 ประเทศไทย 
 ปี: 2562-2563  ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 
                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. RUEANGRIT PROMDAM 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3809800065064 
3.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท ์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 
                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มปู 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
d. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
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e. หัวหน้าโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูน
ของภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

f. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานตีพิมพ์ 
1. Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First 

record of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters 
with taxonomic list of Thai teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 
41–62. 

2. Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, 
Southern Thailand. Plankton & Benthos Research. 13(4): 154–162. 

3. Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged 
Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 65: 404–415. 

4. Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus 
and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si 
Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      
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5. Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 
(Decapoda: Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

6. Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: 
Brachyura: Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

7. Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, 
Paracleistostoma eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket 
Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 1–6. 

8. Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 
(Decapoda: Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological 
Center Research Bulletin. 70: 7–14 

9. Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab 
(Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

10. Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of 
seagrass coverage on swimming crabs (Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai 
Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT 
Uninet conference. 

11. มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แก้วไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร่ 
กระจายของปูที่จับได้จากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แก่นเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 

10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใต้โครงการ  การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 2 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)…ชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) ในภาคใต้ของประเทศไทย… 
  (ภาษาอังกฤษ)…Floral biology and pollination ecology of Sago palm (Metroxylon 
sagus Rottb) in Southern Thailand… 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) …การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์
และต่อยอดใช้ประโยชน์ป่าปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน... 
     (ภาษาอังกฤษ) …Initiative for the integrative research networks of local 
communities in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm…. 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
   ใหม่ 
   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ...5.... ปี …0……เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 
   โครงการวิจัย 
   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยต่อยอด (Translational research)    การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 
 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
1. ผศ. ดร.  โสภาค จันทฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ สถานวิจัยความเป็นเลิศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งคาบสมุทรไทย คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20% 

2. ผศ. ดร.  อิสมะแอ เจ๊ะหลง ผู้ร่วมวิจัย หลักสูตรชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

20% 

3. ผศ. ดร. วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

4. ดร. สิงโต บุญโรจน์
พงศ์ 

ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

5. ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

10% 

6. ดร. อับดุลเลาะห์ ซา
เมาะ 

ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

10% 

7. นาย เรืองฤทธิ์ พรหม
ด า 

ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม
บรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

10% 

8. นาง ณัฐรดา มิตรปวง ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 10% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
ชน วิทยา ๕๐ พรรษา สยาม

บรมราชกุมารีและศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคใต้  
นครินทร์ 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD …วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)… 
 สาขาการวิจัยย่อย OECD …วิทยาศาสตร์ชีวภาพ… 
 ด้านการวิจัย …ชีววิทยา/สัตววิทยา/กีฏวิทยา/พฤกษศาสตร์… 
 2.2 สาขา ISCED …วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science)… 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ……พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตัวช่วยถ่ายละอองเกสร พฤติกรรม แมลง …… 
 ค าส าคัญ (EN) ……wetland, pollinator, behavior, insect …… 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลชีววิทยาของดอกและการถ่ายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) 
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  

2. ศึกษาความหลากหลายของของกลุ่มสัตว์ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และกลุ่มสัตว์ที่เป็นตัวช่วย
ถ่ายละอองเรณู (pollinators) ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
 3. สร้างฐานข้อมูลพื้นฐาน ชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus Rottb) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 4. จัดท าสื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สาธารณะ ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
กระตุ้นจิตส านึกและอนุรักษ์ป่าปาล์มสาคู  

5. จัดท าข้อเสนอแนะการจัดการพ้ืนที่ระบบนิเวศปาล์มสาคู เพ่ือการใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ตนสาคจูัดเปนพืชยืนตนจ าพวกปาลมชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการ

กระจายตั้งแต่ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิวกินี และตามหมู่เกาะต่างๆ โดยมีการส ารวจพบปาล์มสาคู

จ านวน 2 ชนิด คือชนิดไมมีหนาม คือ Metroxylon sagus Rottb. ซึ่งเปนพันธุที่มีการแพรกระจายมากที่สุด ทั้งใน
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สภาพธรรมชาติและสภาพที่มีการเพาะปลูก และชนิดมีหนาม คือ Metroxylon nemphii Mart. ส าหรับประเทศ

ไทย ปาล์มสาคูที่พบได้ทั่วไปในภาคใตของประเทศไทย สวนใหญเปนชนิดไมมีหนาม (จ าลอง และคณะ, 2534 และ 

FAO, 1983) โดยทั่วไปสาคูจะเจริญเติบโตในพ้ืนดินที่ลุ่มริมฝั่งคลอง หรือในที่มีมีน้ าขังตลอดทั้งปี หรือพ้ืนที่พรุ 

(swamp) เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้ าสูง   

ปาล์มสาคูเปนพืชทองถิ่นทางภาคใต ที่ให้ประโยชน์และคุณค่ามหาศาลตั้งแต่อดีตกาล เนื่องจาก

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของปาล์มสาคูสามารถน ามาใชประโยชนไดเกือบทั้งหมด อีกทั้งระบบนิเวศปาล์มสาคูยังเป็น

แหล่งอาหาร อาชีพและแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ

และความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม ปาล์มสาคูจึงพืชที่นาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งในอนาคต ซึ่งการศึกษาวิจัยปาล์ม

สาคูในตางประเทศ เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย ไดม้ีการศึกษาวิจัยอย่างเข้มข้นและมีการน าไปประยุกต์ใช้กันอยาง

แพร่หลาย ส าหรับประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับปาล์มสาคูยังมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรายงานการน า

ปาล์มสาคูไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ หรือเป็นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่พบในระบบนิเวศปาล์ม

สาคูเป็นกลุ่มๆไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปาล์มสาคูในประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ปลูกและมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัดและกระจัดกระจาย เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นคุณค่าหรือความส าคัญของ

ระบบนิเวศปาล์มสาคูมากนัก ส่งผลให้ระบบนิเวศป่าสาคูถูกท าลายและเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่เดิมไปอย่างรวดเร็ว

เพ่ือใช้เป็นแหล่งท าเกษตรกรรม หรือปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทดแทน ซึ่งการสูญเสียระบบนิเวศป่าสาคู ท าให้แหล่ง

น้ าขาดน้ าและส่งผลต่อความลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 

ปัจจุบันระบบนิเวศป่าปาล์มสาคูลดน้อยลงมากเหลือเพียงหย่อมป่าเล็ก ๆ กระจัดกระจายในภาคใต้และมี

แนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ยังมีการศึกษาน้อย

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีววิทยาของดอกและกระบวนการถ่ายละอองเรณูที่น าไปสู่การติดของผลของปาล์มสาคู ซึ่ง

จากลักษณะโครงสร้างของดอกและการบานของดอก แสดงให้เห็นได้ชัดว่าปาล์มสาคูเป็นพืชที่อาศัยการถ่ายเรณู

แบบผสมข้าม (แม้มีบางการศึกษารายงานว่าปาล์มสาคูสามารถถ่ายละอองเรณูแบบผสมตัวเอง (Self-Pollination) 

ได้) และพืชที่อาศัยการถ่ายเรณูแบบผสมข้ามแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบ ลักษณะและกลไกทางชีววิทยาของดอก

เฉพาะ ที่จะเอ้ือต่อชีวพาหะในการถ่ายเรณูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขนาดของดอก สีของดอก ระยะเวลาในการ

บานดอก จ านวนและความมีชีวิตของเรณู ความพร้อมรับเรณูของเกสรเพศเมีย น้ าหวานและปริมาณการขับ

น้ าหวานของดอก (Moor, 1995; Judd, 1999; Rohidas and Chakrawar, 1989; Norton, 1966; Huang et al., 

2004; Yong and Gravitz, 2002, Yumoto, 2000, Freitas et al., 2001) โดยในปาล์มสาคู มีรายงานแมลงที่เข้า

มา 5 ชนิด คือ Apis indica, Trigona iridipennis, Ryghium haemorrhoidale, Anomala breviceps, 

Drosophylla melanogaster ทางชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย (Utami, 1986) Jong (2002) รายงานถึง

แมลงกลุ่มเด่นที่เข้ามาเยือนปาล์มสาคู ได้แก่ ชันโรง (Trigona itama และ T. apicalis) รวมทั้งต่อ (Vespa 

tropica) ผึ้ง (Apis dorsata) ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของ

ปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใต้ของประเทศไทยกลับไม่เคยมีการศึกษามาก่อนและไม่มีความ
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ชัดเจน ชีวพาหะจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะพืชและชีวพาหะมักมีวิวัฒนาการมาร่วมกัน การศึกษาในครั้งนี้จึงศึกษา

ครอบคลุมทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อตรวจสอบชีวพาหะที่เข้ามาเยือนดอก (flowering visitors) รวมทั้ง

ชีวพาหะท่ีส่วนส่วนส าคัญในการถ่ายเรณู (pollinator) รวมทั้งศึกษาชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 

Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (climate 

change)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น (global warming) ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลก

ก าลังศึกษาวิจัยอย่างจริงจังและหาทางป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ (climate change) สร้างความกังวลต่อนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบ

โดยตรงชีววิทยาของดอกท่ีสัมพันธ์กับชีวพาหะ ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการถ่านละอองเรณูและการติดผลในที่สุด  

การศึกษาครั้งนี้นอกจากสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเข้าใจชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่าย

ละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว ยังมีเป้าหมายเพ่ือน าข้อมูล

มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญกาการให้ผลผลิตแปรปรวนและยกระดับความส าคัญของปาล์มสาคู ตลอดจนการ ให้

ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการแก่พ้ืนที่เป้าหมาย การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปาล์มสาคูอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อศึกษาชีววิทยาของดอกและการถ่ายละอองเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) บริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย 
 3. เพื่อตรวจสอบความหลากชนิดของชีวพาหะของปาล์มสาค ู(Metroxylon sagus Rottb) บริเวณภาคใต้
ของประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใต้ของประเทศไทย 

5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพ
ภูมิอากาศ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย   
  
7. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาชีววิทยาของดอก การถ่ายละอองเรณู ชีวพาหะ สัณฐานวิทยาเรณู ความมีชีวิตของละอองเรณู 
รูปแบบการถ่ายละอองเรณู ปริมาณการติดผลและคุณภาพผลผลิต และความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของปาล์ม
สาคู (Metroxylon sagus Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  
   
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
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แสดงกรอบแนวคิดของโครงการชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของสาคู 
(Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใต้ของประเทศไทย 
 

 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
     9.1 ลักษณะท่ัวไปของสาคู 
 สาคู (sago palm) เปนพืชตระกูลปาล์มพ้ืนเมืองที่กระจายอยูทั่วไป ในเขตทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และหมเูกาะตางๆ ในแถบมหาสมุทรแปซิฟก จึงสันนิษฐานกันวาเปนพืชกลุมแรก ชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานอาศัยแปงจาก
ล าตนใชเปนอาหาร ในประเทศไทย สาคูจัดเปนพืช ทองถิ่นชนิดหนึ่ง ที่มีอยูทั่วไปในเขตภาคใตตอนลางไดแกจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานียะลา และนราธิวาส เปนพืชที่นาสนใจ เพราะสามารถน าไปใชประโยชนได้
หลากหลาย เช่น การน ามาประกอบ อาหาร สร้างบ้านเรือน เครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ 
เป็นต้น 
 

1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มสาคู  
สาคูหรือปาล์มสาคู (Sagu palm) เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม(Palmae) จัดเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง เมื่อต้นโตเต็มที่ 

จะมีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าว หรือต้นปาล์ม สาคูเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้น แฉะมีน้ าขังตลอดปี 
เรียกว่า ป่าพรุ (Peat swamp forest) ซึ่งมีการทับถม ของอินทรีย์วัตถุเป็นเวลานาน และพ้ืนที่ที่มีน้ าจืดไหลผ่าน 
เช่น แม่น้ า ห้วย หนอง คลองและบึง สาคูเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ าสูง มีฝนตกสม่ าเสมอ หรือค่อนข้างตกชุก
ประมาณ 1,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ชอบอากาศ ร้อนชื้นที่อุณหภูมิประมาณ 29-30 องศาเซลเซียส สาคูสามารถ
ทนต่อ สภาพน้ าท่วมขังหรือน้ าแห้งเป็นระยะเวลานานได้เป็นอย่างดี สาคู ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อหรือเมล็ด ทั้ง
วิธีตามธรรมชาติและการ เพาะพันธุ์ (Mc Clatchey, 2006) 
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ล าต้น สาคูมีลักษณะคล้ายกับต้นตาลโตนด ต้นลาน ปาล์มและ ต้นมะพร้าว ล าต้นตรงไม่มีหนามตามล าต้น 
เมื่อโตเต็มที่มีความสูง ประมาณ 10-12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นประมาณ 35-60 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพ
ของพ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน สาคูเป็นพืชที่แตก หน่อออกจากรากเหง้าของต้นเดิม รากเหง้านี้จะค่อยๆโต
และทอดยาวอยู่ เหนือผิวดิน ทางด้านข้างของต้นเดิม แขนงรุ่นหลังๆ จึงค่อยๆ อยู่ห่างจาก แขนงรุ่นแรกๆในด้านที่
อยู่คนละทางกับต้นเดิมทั้ง 3 ด้าน เรียกรากเหง้านี้ ตามภาษาถิ่นชาวบ้านว่า หัวหมก ส าหรับการเจริญเติบโตหรือ
แตกกอของต้นสาคูจะมีลักษณะ คล้ายๆกับต้นหมากแดงหรือต้นไผ่ มีกาบใบห่อล าต้นและทางใบตั้งเกือบ ตรง กาบ
ทางและใบสีเขียว คล้ายใบมะพร้าว แต่ยาวใหญ่ และหนากว่า ตรงก้านใบมีปมเป็นเสี้ยนเรียงเป็นระยะๆอยู่ตลอด
ก้าน เมื่อต้นสาคูแก่ เต็มที่จะมีจั่นดอกและออกตรงส่วนยอดหรือที่เรียกว่า “แตกเขากวาง” 

ดอก สาคูจะออกดอกเป็นช่อ (inflorescence) ปลายยอด เหนือล าต้น ลักษณะคล้ายเขากวางสูงประมาณ 
3-4 เมตร และแผ่กว้าง ประมาณ 4-5 เมตร จะมีแขนง และก้านดอกย่อยรวมอยู่ดอกออกเป็น เกลียวเรียงตัวกันเป็น
มีลักษณะเป็นตุ่มหรือตา ดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์ เพศ (ดอกกะเทย) อยู่บนฐานดอกเดียวกัน ในช่วงการ
เจริญเติบโตของดอก จะมีดอกตายจ านวนหนึ่ง จึงมักเหลือเพียงดอกที่สมบูรณ์ ใน 1 ฐานดอก ดอกตัวผู้และดอกตัว
เมียจะบานไม่พร้อมกัน โดยดอกตัวผู้จะบานก่อนดอก ตัวเมีย 2-4 สัปดาห์ การผสมพันธุ์ของเกสรตัวผู้และตัวเมียจึง
คลาดเคลื่อน กันการผสมพันธุ์จึงติดผลน้อยและ ในแต่ละคู่จะมีดอกตัวผู้ และดอกเป็น หมันผสมสลับกันไปกับดอก
ตัวเมียที่สมบูรณ์ การผสมพันธุ์ของสาคูจะผสม ข้ามเช่นเดียวกับปาล์มน้ ามัน จ านวนโครโมโซมของสาคูมีอยู่ 13 คู่ 
เมื่อ ต้นโตเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ส่วนก้านใบจะมีความยาว 5-8 เมตร แต่ละ ก้านใบจะมีใบย่อยประมาณ 100-190 
ใบ แยกออกจากก้านใบเป็นคู่ๆ ประมาณ 50-80 คู่ และแต่ละใบย่อยมีความยาวประมาณ 60-80 เซนติเมตร ความ
กว้างของแผ่นใบประมาณ 5 เซนติเมตร จากการศึกษา ของ Flach (1997) พบว่าในระยะกระจุกใบของการ
เจริญเติบโตของสาคู จะออกใบ 2 ใบ ต่อเดือน ระยะเป็นต้น 1 ใบต่อเดือน ระยะออกดอก 2 ใบ ต่อเดือน ส่วนระยะ
ติดผลสาคูจะไม่ออกใบอีกแล้ว รวมระยะเวลาทั้งหมด ตั้งแต่งอกจนถึงออกผลแล้วตายประมาณ 10-12 ปี ในช่วงเริ่ม
ออกดอกนี้ สาคูจะสะสมแปูงในล าต้นได้มากที่สุดประมาณร้อยละ 10-20 ทีเดียว 

ผล มีลักษณะกลม ด้านบนแบน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร ผิวของผลมีลักษณะ
เป็นเกร็ดหุ้มประมาณ 18 แถวเปลือกด้านในลักษณะอ่อนคล้ายฟอกน้ าหนาหุ้มเมล็ดเอาไว้ บางต้น อาจมีผลมากถึง 
7,500-8,000 ผล ผลหนึ่งผลน้ าหนักรวมประมาณ 42 กรัม สามารถทยอยเลือกเก็บผลได้ตลอดปี ระยะเวลาตั้งแต่
เริ่มออกดอก จนถึงผลสุกใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี เมื่อผลร่วงหมดแล้ว ต้นแม่สาคูก็จะ ตายในที่สุด 

ราก รากต้นสาคูเป็นฝอยเช่นเดียวกับรากพืชตระกูลปาล์ม ทั่วไป สาคูเป็นพืชรากตื้นอยู่บริเวณผิวดิน และ
หยั่งลึกลงไปในดินไม่เกิน 1 เมตร ด้วยจ านวนรากย่อยจ านวนมาก ส่วนหนึ่งจะเป็นรากอากาศอยู่เหนือ น้ าหรือผิว
เดิน เพ่ือช่วยในการหายใจ และที่ส าคัญระบบรากเป็นตัวช่วย ในการกรองตะกอนอินทรีย์วัตถุต่างๆเพ่ือใช้ในการ
เจริญเติบโตของต้นสาคู ต่อไป 

1.2 การขยายพันธุ์  
ปาล์มสาคูสามารถขยายพันธุ์ได้ 2 ลักษณะ คือ 
1. การแยกหน่อหรือต้น จากโคนต้นเดิมที่แตกแผ่ออกเป็น ก่อใหญ่ไปเรื่อยๆ โดยเลือกหน่อที่มีขนาดไม่โต

มากนัก แล้วใช้อุปกรณ์ ประเภทเสียมขุด แซะหน่อออกจากต้นแม่ แล้วน ามาแช่น้ าให้ส่วนโคน จมน้ าภายใต้พ้ืนที่ที่มี
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ความเข้มของแสงประมาณร้อยละ 50 ใช้เวลา ประมาณ 2 เดือนรากจะงอกออกมาใหม่ แล้วจึงย้ายไปปลูกในพ้ืนที่
จริง 

2. การเพาะด้วยเมล็ด ให้เก็บเมล็ดสาคูที่สุกเต็มที่ เลือก เฉพาะที่สมบูรณ์ ทดสอบด้วยการใช้เข็มหรือเหล็ก
แหลมแทงเมล็ดไม่ทะลุ เมล็ดมีความแข็งแสดงว่าเมล็ดสมบูรณ์ จากนั้นให้ปอกเปลือกเอาเมล็ด ออกมา น าไปเพาะ
ช าในทรายที่มีความชื้น รดน้ าเช้าเย็น ใช้เวลาประมาณ 20-60 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกต้นอ่อน จากนั้นท าการย้ายไป
ปลูกช าในถุงดิน ขนาด 5 x 8 นิ้ว หรือ 8 x 10 นิ้ว จากนั้นต้นกล้าสาคูจะเจริญเติบโต เมื่อ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 
50 เซนติเมตร สามารถน าไปปลูกได้โดยให้ขุด หลุมตื้น การปลูกให้ส่วนด้านบนของเหง้าอยู่เหนือผิวดิน แล้วปักหลัก
ผูก เชือกไม่ให้ต้นกล้าสาคูล้ม ดูแลหมั่นตัดใบที่แห้งทิ้งและก าจัดวัชพืชอย่าง สม่ําเสมอ ต้นกล้าสาคูก็จะเจริญเติบโต
ได้ด ี

1.3 วงจรชีวิตของสาคู  
การเจริญเติบโตของต้นสาคูมีรูปแบบเหมือนกับพืชตระกูลปาล์ม ทั่วไป กล่าวคือ ใบสาคูจะก าเนิดตรงจุด

ก าเนิดใบที่ตรงส่วนยอด จะเจริญ ในลักษณะห่อเป็นล าต้นขึ้นก่อนแล้ว ค่อยคลี่บานภายหลังในภาวะปกติ จ านวนใบ
ที่เกิดจะคงที่ตลอดระยะการเจริญเติบโต และเริ่มออกดอกเมื่อมี ใบไปแล้วจ านวน 78 ใบ และเมื่อผลสุกแล้วต้นนั้น
จะตายไปตามธรรมชาติ เช่น เดียวกับพวกต้นลาน ต้นไผ่ หรือต้นกล้วย เป็นต้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับ ขนาดของต้นว่า
เล็กใหญ่ขนาดไหน ส าหรับการก าเนิดใบในระยะไม่มีล าต้น ที่เรียกว่าระยะกระจุกใบ (rosette stage) สาคูจะออก
ใบ 2 ใบทุกๆ 1 เดือน แต่เมื่อต้นสาคูโตขึ้นในระยะเป็นต้นแล้วจะออกไป 1 ใบต่อเดือน เมื่อเข้าสู่ระยะออกดอกจะ
ออก 2 ใบ ต่อเดือนแต่ขนาดของใบจะสั้นลง และสาคูจะไม่ออกใบอีกต่อไปเมื่อมันติดผลแล้ว กว่าต้นสาคูต้นหนึ่งจะ 
ออกผล หากนับอายุตั้งแต่การงอกด้วยเมล็ด จนถึงแตกเขากวาง ติดผล และล าต้นจะตายรวมอายุประมาณ 12 ปี 
แต่ต้นสาคูที่เกิดจากหน่อจะโต และออกดอกติดผลเร็วกว่าต้นที่จะเกิดจากเมล็ด 
 สาคูเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นรอบๆเขตศูนย์สูตรของโลก แถบทวีปเอเชียและอเมริกาใต้ สาคู
ให้แปูงที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นตั้งแต่ราก ล าต้น และใบ สาคู ขยายพันธุ์ได้ด้วยหน่อ
และเมล็ด อายุของต้นสาคูตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปหรือ เมื่อสาคูเริ่มออกดอกหรือแตกเขากวาง จะสะสมแปูงไว้ในล าต้น
เป็น ปริมาณมากที่สุด แต่ถ้าไม่สามารถน าต้นสาคูมาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลา ดังกล่าว ต้นสาคูนี้ก็จะตายไปใน
ที่สุด 
     9.2 การถ่ายละอองเรณู (Pollination) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผสมพันธุ์ของพืชดอก โดย
กระบวนการที่ละอองเรณูไปตก ติดและงอกบนปลายยอดเกสรเพศเมียจนน าไปสู่การปฏิสนธิในที่สุด อาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เช่น ละอองเรณูปลิวไปตามแรงลมแล้วไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย หรืออาจเกิดการที่ตัวกลางในการ
ผสมเกสร เช่น แมลงผสมเกสรชนิดต่างๆ สัตว์ปีก หรือเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ การถ่ายละอองเรณูเกิดได้ 2 
ลักษณะ คือ การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน (Self-Pollination) และการถ่ายละอองเรณูข้ามดอก (Cross-
Pollination) (ไพศาล เหล่าสุวรรณ) ดังนี้ 
         1. การถ่ายละอองเรณูแบบผสมตัวเอง (Self-Pollination) เป็นกระบวนการถ่ายละอองเรณูที่เกิดขึ้นในดอก
เดียวกัน ต่างดอกในต้นเดียวกัน จนเกิดการผสมพันธุ์และให้ผลผลิตเป็นพืชต้นใหม่ ที่มียีโนไทป์เหมือนกันหมด พืช
ผสมตัวเองหลายชนิดมีกลไกการบานของดอกที่ควบคุมให้เกิดการผสมตัวเองเท่านั้น เช่น ดอกไม่บาน เลยแม้มีการ
ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้ว (cleistagamy) ดอกบานเมื่อมีการผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้ว (chasmogamy) และลักษณะ
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ดอกที่มีเกสรเพศเมียอยู่ลึกและถูกปิดล้อมด้วยเกสรเพศผู้อย่างมิดชิด ท าให้โอกาสผสมข้ามเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้น
ได้ยากมาก 
           2. การถ่ายละอองเรณูแบบผสมข้าม (Cross-Pollination)  เป็นกระบวนการถ่ายละอองเรณูที่เกิดขึ้น
ระหว่างต้นจนเกิดการผสมพันธุ์เป็นพืชต้นใหม่ ลักษณะของดอกผสมข้ามโดยทั่วไป หากได้รับการถ่ายละอองเรณู
แบบผสมตัวเอง จะให้ค่าการติดผลต่ า พืชผสมข้ามมีลักษณะทางชีววิทยาของดอกหลายอย่างที่ควบคุมหรือส่งเสริม
ให้เกิดการถ่ายละอองเรณูแบบผสมข้ามต้น เช่น การแยกต าแหน่งของดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนล่ะต้น 
(dioecy) หรือคนละดอกในต้นเดียวกัน (monoecy) แต่ความพร้อมรับการผสมระหว่างละอองเรณูและเกสรเพศ
เมียไม่พร้อมกัน (dichogamy) การผสมตัวเองไม่ติดและการเป็นหมันของละออกเรณู 
            ชีวพาหะ โดยเฉพาะแมลง มีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการถ่ายละอองเรณูจองพืช ที่จะน าไปสู่การติดผล 
ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์และกระบวนการปรับตัวร่วมกันระหว่างพืชและสัตว์ ทั้งขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น ช่วงเวลาของวัน ปริมาณแสง และความเร็วลม (Corbet, 1978) 
     9.3 สภาพภูมิอากาศกับการแสดงออกของพืช 
      ชีพลักษณ์ (phenology) คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศและ
ปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น การผลิตดอกและการออกผลของพืช ตลอดจนการร่วงหล่นใน
รอบปี โดยการบรรยายชีพลักษณ์นิยมแสดงกันในรูปของผังชีพลักษณ์ (phenological diagram) (คณะวนศาสตร์, 
2558)ส าหรับการศึกษาชีพลักษณ์นั้น จะศึกษาการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในข้อจ ากัดทางสิ่งแวดล้อมในหนึ่งตลอด
รอบฤดูกาล ซึ่งการตอบสนองของพืชที่มีความแตกต่างกันระหว่างฤดูต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ เช่น ฤดูกาล ความชื้น
และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปรอบปี ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการเจริญและการสืบพันธุ์ของพืช 
          การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของโลก ท าให้
การเจริญเติบโตและชีพลักษณ์ของพืชผิดปกติไป เนื่องจากพืชสูญเสียน้ าเร็วขึ้น ท าให้การท างานของเอนไซด์ต่าง ๆ
ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อการความล้มเหลวของการเจริญเติบโต การแตกยอด 
หรือน าไปสู่การชักน าให้เกิดการแตกยอดและดอกเกิดขึ้นรวมเร็วกว่ าปกติเพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงหน้าแล้ง ด้วยเหุผล
ดังกล่าว ส่งผลให้ช่วงเวลาการมาเยือนของชีวพาหะไม่เหมาะสมกับการบานของดอก ดังนั้นเมี่อชีวพาหะไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากพืชได้ ส่งผลกระทบต่อทั้งพืชและสัตว์เองที่ท าให้โอกาสในการสืบพันธุ์และการหาอาหารของทั้งคู่
ลดลง ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายละอองเรณู การติดผล แลพผลผลิตลดน้อยลง และอาจน าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ของทั้งคู่ได้ เนื่องจากพืชดอกและชีวพาหะหลายชนิดมีวิวัฒนาการร่วมกันมายาวนาน 
           นอกจากนี้ ผลของภาวะโลกร้อนที่ท าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปนั้น มีส่วนท าให้เกิดโรคระบาดและแมลง
ศัตรูพืชเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว (Petzoldt and Seaman, 2001) มีรายงานในพืชกลุ่มส้ม ที่พบว่า หาก
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 2 องศา จะท าให้ปริมาณการแตกยอดและการออกดอกลดลง และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
สารอาหารและคุณภาพของส้ม (Albrigo, 2007) 
          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตและคุณภาพของการติดผล จากผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมของอุณหภูมิ การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าตาล กรดอินทรีย์ ฟลาโวนอยด์ ความหนาแน่น และสารต้านอนุมูลอิสระ การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในชั้นบรรยากาศ ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของน้ าตาล วิตามินซี การเจริญเติบโต และชีวมวลสะสมของ
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พืช (Moretti et al, 2010) อุณหภูมิที่สูงข้ึนสามารถเพ่ิมความจุของอากาศที่จะดูดซับในรูปไอน้ าที่สูงขึ้น ปริมาณน้ า
ในดินลดลง จึงท าให้พืชเครียดน้ าในช่วงฤดูแล้ง การขาดน้ าจึงเป็นปัญหาอย่างมากในการผลิตผล ส่งผลต่อการลิต
ของพืชที่ลดลง และยังมีแนวโน้มในการช่วยเร่งหใผลไม้สุกเร็วขึ้น (Henson, 2008)  
           ฤดูออกดอกของพืชแต่ล่ะชนิดจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม โดยในภูมิอากาศแบบเขตร้อน พบว่า
ปริมาณน้ าฝน ความชื้น และความแห้งแล้ง มีผลต่อช่วงการออกดอกของไม้ผลเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะออก
ดอกหลังฤดูฝนจนถึงช่วงแล้ง  
       
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ............................................................................. ............................................. 

  10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ......ชุมชนท้องถิ่นมีการรักษาสวนปาล์มสาคูไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการน าเอามาแป้งเพ่ือ

ประกอบอาหาร จึงเป็นต้นทุนอย่างดีในการเริ่มต้นต่อยอดและส่งเสริมการอนุรักษ์ แต่ต้องมีการเสริมสร้างเครือข่าย

และยกระดับความส าคัญของป่าปาล์มสาคูในเชิงเศรษฐกิจ... 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ....ชุมชนเข้าใจกลไกการติดดอกออกผลของปาล์มสาคู ความส าคัญของชีวพาหะในการเพ่ิม
ผลผลิตของปาล์มสาคู ท าให้สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนได้… 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…มีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาปาล์มสาคูให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษกิจสูงต่อไป… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
…ยังไม่เคยมีรายงานการศึกษาชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) ในประเทศไทยมาก่อน จึงเป็นการวิจัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย เข้าถึงการ
วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เชิงลึก และการบูรณาการความรู้และเครือข่ายวิจัย เพ่ือน าไปสู่การการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนได้… 
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     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ ( Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
....ต้องการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าปาล์มสาคู เนื่องจากเป็นแหล่งอาชีพ แหล่งอาหาร และสามารถสร้างรายได้ ให้กับ
ชุมชน แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการ โดยเฉพาะชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของ
ปาล์มสาค.ู.. 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
...การเข้าใจชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของปาล์มสาคู จะส่งผลกระทบเชิงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพราะเป็นการน าไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศปาล์มสาคูที่แท้จริง เข้าใจการพ่ึงพาระหว่างระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นหลักประกันความม่ันคงทางอาหาร อาชีพ และสามารถสร้างรายได้ 
ให้คนท้องถิ่น และสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมซึ่งจะน ารายได้เสริมมายัง
ชุมชน.... 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
     12.1. พืชท่ีใช้ในการศึกษาและพื้นที่ศึกษา  
 พืชที่ใช้ในการศึกษา: การศึกษานี้ใช้ปาล์มสาคูชนิด (Metroxylon sagus Rottb) ซึ่งเป็นปาล์มสาคูชนิด
เดียวที่เจอในประเทศไทย บริเวณตามแหล่งที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย 
 พ้ืนที่ศึกษา: การศึกษาในครั้งนี้ ใช้พื้นที่ระบบนิเวศปาล์มสาคู ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี จากพ้ืนที่
เป้าหมาย จ านวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ 

1) ระบบนิเวศปาล์มสาคู ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2) ระบบนิเวศปาล์มสาคู ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลควนโดย จังหวัดสตูล 

 

     12.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1) การวางแผนการทดลอง การศึกษาครั้งนี้ เป็นวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
randomized design : CRD) เนื่องจากทีมวิจัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ในช่วงระยะเวลาที่ท าการวิจัยนั้น จะมี
จ านวนต้นปาล์มสาคูที่เข้าสู่ระยะการติดดอกแล้วจ านวนกี่ต้น ในพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากต้นปาล์มสาคูต้องมีอายุอย่าง
น้อย 8 ปี จึงจะเข้าสู่ระยะผลิตดอกและติดผล โดยจะใช้ต้นปาล์มสาคู อย่างน้อย 1 ต้น ต่อพ้ืนที่การศึกษา รวมอย่าง
น้อย 2 ต้น ต่อพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งปกติแล้วต้นสาคูโตเต็มที่จะมีความสูงถึง 10-12 เมตร และบริเวณที่ออกดอกจะ
เป็นบริเวณยอดด้านบน จึงต้องมาการสร้างห้างเพ่ือใช้ในการศึกษาและสังเกตชีววิทยาของดอกและการถ่ายละออง
เรณ ู
 2) การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านชีววิทยาของพืชวงศ์ปาล์ม 
(Arecaceae) โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และกรมอุตุนิยมวิทยา และผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งใน
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และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกและการติดผลของพืชวงศ์ Arecaceae และไม้ผล ได้แก่ แสงแดด 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ชีวพาหะและการถ่ายละอองเรณู 
 3) การศึกษาการแตกยอด โดยตรวจนับจ านวนยอดที่แตกขึ้นใหม่ภายในต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมอย่าง
น้อย 2 ต้น ใน ทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะการศึกษาอย่างน้อย 48 เดือน ต่อเนื่องกัน และค านวณเปอร์เซ็นต์การแตก
ยอดใหม่ จากสูตร  
 
 
 
 

4) การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาดอก ส าหรับการศึกษาลักษณะทางชีววิทยาดอก แบ่งออกได้เป็น 4 
ระยะ ได้แก่ 
  4.1 การออกดอก โดยบันทึกช่วงเดือนของการออกดอกตามฤดูกาลและต าแหน่งของการออกดอก 
ตลอดระยะการพัฒนาการของตาดอกและจนกระทั่งดอกบานต่อเนื่องกัน  
  4.2 ลักษณะดอก สุ่มดอกในระยะดอกบานเต็มที่ต้นละ 20 ช่อดอกย่อย/ดอก จากต้นที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง น ามาแช่ในขวดรักษาสภาพที่มีน้ ายาคงสภาพ เอฟ เอ เอ สูตร 2 บรรจุอยู่ เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงใช้ปากคีบ
น าดอกที่อยู่ในขวดดังกล่าว มาศึกษา ขนาด สี และจ านวนของกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 
   4.3 การศึกษาการบานของดอกและจ านวนดอก บันทึกช่วงเวลาการบานของดอกตั้งแต่ช่อดอก
ย่อย/ดอก แรกจนถึงช่อดอกย่อย/ดอก สุดท้ายที่บานจากต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตลอดระยะการพัฒนาการของตา
ดอกและจนกระทั่งดอกบานต่อเนื่องกัน 
  4.4 ความมีชีวิตของละอองเรณู เก็บดอกระยะก่อนดอกบาน 1 ชั่วโมงจากต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
รวม 20 ช่อดอกย่อย/ดอก จากต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เก็บไว้ในจานเพาะเชื้อซึ่งวางไว้ในอุณหภูมิห้อง สุ่มอับละออง
เรณูมาขยี้ลงบนแผ่นสไลด์หลุมโดยท า 5 ซ้ าต่อช่วงเวลา จากนั้นหยดด้วยสีอะซีโตคาร์มีน เข้มข้น  1 เปอร์เซ็นต์ ปิด
ด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที ตามก าหนดเวลา 0, 3, 6, 9, 24 และ 48 ชั่วโมง น าละอองเรณู
ที่ย้อมสีอะซีโตคาร์มีนไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง แล้วสุ่มนับจ านวนละอองเรณูที่ติดสีและไม่ติดสีโดย
นับ 5 จุดต่อ 1 สไลด์ บันทึกภาพละอองเรณูที่ติดสีและไม่ติดสี น าค่าที่นับได้มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต จาก
สูตร 
 
  
 

4.5 กายวิภาค เนื้อเยื่อวิทยา และลักษณะปลายยอดเกสรเพศเมีย สุ่มดอกที่บานเต็มจากต้นที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง รวม 20 ช่อดอกย่อย/ดอก จากต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง น าตัวอย่างเกสรเพศเมียมาผ่านกระบวนการดึง
น้ า โดยใช้เอธิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เทพาราฟินที่หลอมให้ท่วมปลาย
ยอดเกสรเพศเมีย แล้วจึงน าตัวอย่างเข้าตู้หลอมพาราฟินอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วจึง
เปลี่ยนพาราฟินใหม่อีก 2 ครั้ง ทุกๆ 2 ชั่วโมง น าตัวอย่างวางลงในเบ้าหลอม พร้อมเทพาราฟินลงไป แล้วจัด

 เปอร์เซ็นต์การแตกยอด =  จ านวนยอดแตกใหม่ × 100 

                              จ านวนยอดเดิมทั้งหมด 

 เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต    =  จ านวนละอองเรณูที่ติดสี  × 100 

                  จ านวนละอองเรณูท้ังหมด 
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ต าแหน่งตัว อย่างตามยาวจากนั้นเอาบล็อกพลาสติกไปยึดกับพาราฟินในเบ้าหลอม ปล่อยให้เย็ นแล้วแกะชิ้น
ตัวอย่างออกจากกัน น าตัวอย่างไปตัดด้วยเครื่องตัดเนื้อเยื่อชนิดล้อหมุนให้มีขนาดความหนา 6 ไมครอน น าริบบอน
ของตัวอย่างวางบนแผ่นสไลด์จนเนื้อเยื่อติดกับแผ่นสไลด์ดีแล้วน าแผ่นสไลด์ ที่มีตัวอย่างมาผ่านกระบวนการละลาย
พาราฟินออก ย้อมสีด้วยสีฟาร์ทกรีน ศึกษาลักษณะเนื้อเยื่อเกสรเพศเมีย พร้อมบันทึกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง และศึกษาลักษณะปลายยอดเกสรเพศเมียโดยน าเกสรเพศเมียจากดอกบานเต็มที่ มาแช่ในน้ ายาคงสภาพ 
เอฟ เอ เอ สูตร 2 น าเกสรเพศเมียติดบนแป้นทองเหลือง แล้วน าไปเก็บไว้ในโถดูดความชื้น น าแป้นทองเหลืองที่มี
เกสรเพศเมียที่แห้งไปฉาบผิวด้วยทองค า บันทึกภาพเกสรเพศเมียภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด  
 5) การศึกษาการถ่ายละอองเรณูและการติดผล สุ่มและติดป้ายต้นจากต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของต้นสาคู 
ศึกษาการถ่ายละอองเรณู จากต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดให้มี 3 ทรีตเมนต์ ได้แก่  

1) การถ่ายละอองเรณูแบบผสมข้ามด้วยมือ  
2) การถ่ายละอองเรณูแบบเปิดตามธรรมชาติ และ  
3) ไม่มีการถ่ายละอองเรณู  

วิธีการถ่ายละอองเรณูแบบผสมข้ามด้วยมือกระท าโดย คลี่กลีบดอกแล้วดึงเกสรเพศผู้ออกให้หมดจึงคลุม
ดอกด้วยถุงกระดาษ รอจนดอกบานเต็มที่ เมื่อดอกบานเต็มที่แล้ว ท าการถ่ายละอองเรณูโดยใช้พู่กันที่มีละอองเรณู
จากดอกบานใหม่ๆ จากต่างต้นป้ายบริเวณปลายยอดเกสรเพศเมียเบาๆ คลุมดอกด้วยถุงกระดาษเป็นเวลา 48 
ชั่วโมง จึงเอาถุงกระดาษออก ส่วนการถ่ายละอองเรณูแบบเปิดตามธรรมชาติ ปล่อยให้มีการถ่ายละอองเรณูตาม
ธรรมชาติ และไม่มีการถ่ายละอองเรณู คลี่กลีบดอกแล้วดึงเกสรเพศผู้ออกให้หมดแล้วคลุมดอกเป็นเวลา 48 ชั่วโมง 
จึงเอาถุงกระดาษออก บันทึกและจ านวนการติดผลทุกๆ เดือนตลอดการทดลอง 

6) การศึกษาสัณฐานวิทยาของเรณู สามารถแบ่งการศึกษาได้ดังนี้ 
   6.1 เตรียมตัวอย่างเรณู 

1) การเตรียมตัวอย่างเรณูเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light Microscope, LM) 
เก็บรวบรวมตัวอย่าง Metroxylon sagu จากแหล่งที่ท าการศึกษา แยกเก็บดอกส่วนหนึ่งไว้เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อน จากนั้นน าตัวอย่างพืชที่เก็บมาตรวจสอบเอกลักษณ์พรรณไม้เพ่ือหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง พร้อมอัดแห้ง
ตัวอย่างพืชใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง น าดอกของตัวอย่างแต่ละชนิดเขี่ยอับเรณูใส่ในหลอดไมโครเซ็นตริฟิวก์ ผ่านขั้นตอน 
Acetolysis ดัดแปลงจาก (Erdtman, 1960) เติมกลีเซอรีน (Glycerine) ประมาณ 2 หยด ผสมกับตัวอย่างเรณูที่
ผ่านขั้นตอน acetolysis ทีไ่ด้ น าตัวอย่างเรณู มาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  

2) การเตรียมตัวอย่างเรณูเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
Electron Microscope, SEM)  

2.2.1 กรณีเรณูไม่ผ่านวิธีการ Critical point drying (CPD) ใช้เข็มเขี่ยถ่ายตัวอย่างเรณูที่
เตรียมจากขั้นตอน acetolysis จากแผ่นสไลด์ลงบนฐานยึดตัวอย่าง (stub) โดยวิธีการ Single grain technique 
(Zetter, 1989) จากนั้นเก็บ stub ไว้ในกล่องพลาสติกเพ่ือน าไปศึกษาในขั้นต่อไป 

2.2.2 กรณีเรณูผ่านวิธีการ Critical point drying (CPD) (Halbritter, 1998) เขี่ยอับ
เรณูแยกออกจากดอกหรือตัวอย่างเรณูแห้งใส่ไว้ในกระดาษกรองที่พับเป็นซองขนาดประมาณ 1×1 เซนติเมตร ปิด
ผนึกกระดาษกรองโดยใช้ลวดเย็บกระดาษ ติดฉลาก ( label) จากนั้นใช้คีมหนีบ (forceps) จากนั้นแช่ลงใน 
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acidified 2, 2-dimethoxypropane (DMP) ให้ท่วม ประมาณ 20-30 นาที แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เมื่อครบตาม
เวลาที่ก าหนดเปลี่ยนถ่ายสาร จาก DMP เป็น 100% acetone แช่ตัวอย่างไว้ในสารเวลาประมาณ 5 นาที จากนั้น
น าตัวอย่างไปท าแห้ง ณ จุดเยือกแข็ง (freeze-drying) โดยใช้เครื่อง CPD (Critical Point Drying apparatus) ท า
ให้ได้ละอองเรณูที่แห้งสนิทไม่เสียรูป น าตัวอย่างเรณูที่ได้โปรยลงบน stub น าตัวอย่างที่เตรียมจากข้อ 2.2.1 และ 
2.2.2 ไปฉาบผิวด้วยโลหะหนัก เช่น ทองค า (Au) จากนั้นน าไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด  

3) การเตรียมตัวอย่างเรณูเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (transmission 
electron Microscope, TEM) เตรียมตัวอย่างเรณูตามวิธีที่ระบุไว้ใน Halbritter et al. (2018) โดยย้อมด้วยวิธี 
uranyl acetate and lead citrate staining (U + Pb) Lipid test (TCH + SP) Thiery-test (PA + TCH + SP) 
หรือเลือกใช้การย้อมและวิธีเหมาะสมวิธีใดวิธีหนึ่ง 

   6.2 วิธีการศึกษาสัณฐานวิทยาเรณู 
1) การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light Microscope): บันทึกลักษณะต่างๆของเรณู 

ได้แก่ หน่วยการแพร่กระจาย เส้นรบรูป รูปร่าง ขนาด สภาพขั้ว ชนิดของช่องเปิด ความหนาของผนังชั้นนอก โดย
บันทึกค่าที่วัดได้ในหน่วยไมโครเมตร พร้อมทั้งถ่ายรูปลักษณะเรณูในมุมมองทางด้านขั้วและมุมมองทางด้านแนว
ศูนย์สูตร  

2) การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, 
SEM): ถ่ายรูปเรณูทัง้ในระยะใกล้และระยะไกล 

3) ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (transmission electron Microscope, 
TEM): ศึกษา ultrathin section ด้วยกล้อง TEM รุ่น JEOL JEM 2010 

น าผลการศึกษาและข้อมูลที่ได้มาบรรยายลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูตามหลักการบรรยายของ Erdtman 
(1960) Punt et al. (2007) และ Hesse et al. (2009) 

7) การศึกษาชนิดและพฤติกรรมของชีวพาหะ บันทึกช่วงและระยะเวลา ชนิด และพฤติกรรมของชี
วพาหะที่ที่เข้ามาเยือนดอกปาล์มสาคูที่ก าลังบานจากต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูล 10 นาทีแรกของทุกๆ 
ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 6:00-18:00 นาฬิกา โดยเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาช่วยมีกิจกรรมกับดอก ทั้งผู้มาเยือน 
(visitors) และผู้ถ่ายละอองเกสร (pollinators) ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ซึ่งการเก็บตัวอย่าง
เน้นกลุ่มสัตว์เด่นที่คาดมีมีบทบาทในการช่วยถ่ายละอองเกสรของสาคู ดังต่อไปนี้ 
   6.1) กลุ่มแมลง เก็บตัวอย่างโดยใช้กล้องส่องทางไกล และการบันทึกวิดิโอ การใช้สวิงจับ (เพ่ือใช้ในการ
จ าแนกและศึกษาทางอนุกรมวิธานในห้องปฏิบัติการต่อไป) ในบริเวณท่ีมีการเจริญของดอก โดยตรวจสอบทั้งแมลง
กลางวันและแมลงที่เข้ามาเยือนในเวลากลางคืน นับจ านวนตัว และความถี่ในการมาเยือน และกิจกรรมในท าในการมา
เยือนดอก 

6.2) กลุ่มค้าวคาว ใช้การส ารวจด้วยการสังเกต การใช้ harp trap และและการบันทึกวิดิโอ  
โดยศึกษาพฤติกรรมการหาอาหาร (foraging behavior) ของชีวพาหะ ได้แก่ การเข้ามาเยือนดอกปาล์ม

สาคู การแสดงกิจกรรมต่าง ๆ การเคลื่อนที่ของชีวพาหะ เพ่ือยืนยันการถ่ายละอองเรณู โดยการศึกษาลักษณะ
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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1. ความถี่ในการมาเยือน  
2. เวลาที่ใช้ในการมาเยือน ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกิจกรรม รวมทั้งช่วงเวลาที่เข้ามาเยือนมาก

ที่สุด 
3. บันทึกลักษณะของกิจกรรมที่เกิด เช่น การเคลื่อนที่ของผู้มาเยือน วิธีการเก็บเรณู และ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเยือนดอกสาคู (buzzing and non-buzzing pollinators) 
4. การเคลื่อนที่ระหว่างดอก หรือช่อดอก หรือระหว่างดอกสาคูของต้นอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งระหว่าง

พืชชนิดอื่นๆ (ถ้ามี) 
 8) ระยะเวลาในภาคสนาม ศึกษาวิจัยครอบคลุมทั้งช่วงหน้าร้อนและช่วงหน้าฝน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 
4 ปี  
 

9) การเก็บปัจจัยทางกายภาพ ประกอบด้วย 
  8.1 อุณหภูมิ โดยเก็บอุณหภูมิดิน อากาศ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์  (datalogger) ก าหรดช่วง
ระยะเวลาในการบันทึกตลอด 4 ปี ต่อเนื่องกัน โดยวางแขวนไว้ในต าแหน่งเดียวกับความสูงเดียวของดอก และ
บริเวณด้านล่างต้นสาคู (ต าแหน่งความสูง 1.5 เมตร) 

8.2 ความชื้น โดยเก็บความชื้นในดินและความชื้นอากาศ โดยใช้ไฮโกรมิเตอร์ 
8.3 ปริมาณน้ าฝน เก็บและบันทึกข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ ของกรม

อุตุนิยมวิทยา ที่ใกล้เคียงพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด ตลอดระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องกัน 4 ปี 
8.4 การระเหยของน้ า เก็บและบันทึกข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ ของกรม

อุตุนิยมวิทยา ที่ใกล้เคียงพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด ตลอดระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องกัน 4 ปี 
8.5 ความเข้มแสง โดยเก็บความเข้มแสงด้วยเครื่องวัดคามเข้มแสง ( lux meter) ก าหนดการ

บันทึกตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยวางแขวนไว้ในต าแหน่งเดียวกับความสูงเดียวของดอก และบริเวณ
ด้านล่างต้นสาคู (ต าแหน่งความสูง 1.5 เมตร) 

8.6 ส ารวจและเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในป่าสาคูของพ้ืนที่ศึกษา 
 10) การเก็บรักษาตัวอย่าง ตัวอย่างของกลุ่มสัตว์ทั้งหมด จะถูกเก็บไว้เป็นระบบในห้องเก็บรักษาตัวอย่าง 
และมีการลงทะเบียนถูกต้องและอยู่ในฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งในรูปแบบตัวอย่างเปียก (แช่
แอลกอฮอล์) และตัวอย่างแห้ง (ท าสไลด์ สัตว์สต๊าฟ)  

11) การวิเคราะห์ข้อมูล 
   11.1 การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความหลากหลาย (Biodiversity indicator) โดยความหลากหลายของชนิด

และความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพ้ืนที่การศึกษา ค านวณโดยใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้  
1) วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่พบว่ามาเยือนดอกของสาคู โดยใช้

สมการของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   
 สูตร  
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 เมื่อ H′   =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน-ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)    
      s   =  จ านวนชนิดที่ปรากฏทั้งหมด    

      P¡ =  สัดส่วนของจ านวนตัวของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ต่อจ านวนตัวของสัตว์ทุกชนิดรวมกัน 
 
 2) ดัชนีความสม่ าเสมอ (evenness index) เป็นค่าที่บอกการกระจายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ใน

แต่ะพ้ืนที่การศึกษา ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าพ้ืนที่ศึกษานั้น ประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ที่มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ ( relative 
abundance) ใกล้เคียงกัน โดยใช้สมการของ Pielou (Pielou’s index)  

 สูตร 
 
 เมื่อ  E    =  ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ 
      H′    =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   

      H′max = จ านวนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่พบในพ้ืนที่ศึกษา = ln S 
 

              3) วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่พบว่ามาเยือนดอกของสาคู โดยใช้สมการของ
ซิมป์สัน (Simpson’s index)   

สูตร     
 

  













1

1
1

NN

nn
D  

 
  เมื่อ    D  =  ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดของซิมป์สัน  
        ni  =  จ านวนของสัตว์แต่ละชนิดที่พบในพ้ืนที่ศึกษา (เม่ือ i = 1,2,3,…n)    
       N   =  จ านวนของสัตว์ทั้งหมดท่ีพบในถ้ าท่ีศึกษา 

 โดยใช้หลักการว่า หากจ านวนชนิดพันธุ์มากและมีจ านวนแต่ละชนิดพันธุ์ใกล้เคียงกัน (เท่า ๆ  กัน) 
ย่อมส่งผลให้ค่าความหลากหลายทางชีวภาพมีค่ามากด้วย โดยค่าที่ได้อยู่ในช่วง 0 – 1   

 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน (complex structure) คือมีความเด่นของ
ชนิดมาก 

 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าไม่มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน (simple structure) คือ มีความเด่น
ของชนิดน้อย 

 
4) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง (Sørensen’s similarity coefficient) เพ่ือ

ตรวจสอบความคล้ายคลึงของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ะพ้ืนที่การศึกษา โดยค่าที่ได้อยู่ในช่วง 0 – 1   
 

                                             
ba

j
Cs




2
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เมื่อ       Cs  =  ดัชนีความคล้ายคลึงของ Sørensen    
      j   =  จ านวนของสัตว์ที่พบทั้งสองพ้ืนที่ (a + b) 
      a  =  จ านวนชนิดของสัตว์ทั้งหมดท่ีปรากฏในพื้นที่ a    
      b   =  จ านวนชนิดของสัตว์ทั้งหมดท่ีปรากฏในพื้นที่ b 

 
11.2 การทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของจ านวนตัวของสิ่งมีชีวิตที่พบว่ามาเยือนดอกของสาคู กับปัจจัยทางกายภาพ และ
ฤดูกาล โดยใช้โปรแกรม R (เวอร์ชั่น 3.2.4) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

11.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกายภาพและฤดูกาลกับความชุกชนของสัตว์ ด้วยการวิเคราะห์  
Distance based linear models (DistLM) และศึกษาการท านายกราฟโมเดลด้วยการวิเคราะห์ DistLM ด้วย 
distance-based redundancy analysis (dbRDA) โดยรันการวิเคราะห์ 999 รอบ ด้วยโปรแกรม Primer 7.0  

11.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพกับข้อมูลชีพลักษณ์ โดยใช้โปรแกรม R (เวอร์ชั่น 3.2.4) 
โดยการทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร (weighted cases) ใช้
การทดสอบด้วย Linear – by– Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)  

 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 

ในประเทศไทย สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี  

ในประเทศไทย ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในประเทศไทย พัทลุง อ.ควนขนุน บ.หัวพรุ ต.ควนขนุน 
ในประเทศไทย สตูล อ.ควนโดน ต.ควนโดน 
      
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ....5.....ปี.....0.....เดือน          
  วันที่เริ่มต้น....1 ตุลาคม 2565....วันที่สิ้นสุด....30 กันยายน 2569... 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2565 
ส ารวจระบบนิเวศปาล์มสาคูใน
ภาคสนาม และการเลือกต้นปาล์มสาคูที่
ใช้เป็นต้นแทนในการศึกษา 

            10% 

 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถ่าย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            20% 

 

ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุ่มสัตว์
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ
กลุ่มสัตว์ที่เป็นตัวช่วยถ่ายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

            20% 

 ศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของปาล์มสาค ู             25% 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            20% 

 
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
ความก้าวหนา้โครงการ 

            5% 

2566 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถ่าย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            20% 

 

ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุ่มสัตว์
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ
กลุ่มสัตว์ที่เป็นตัวช่วยถ่ายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

            20% 

 ศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของปาล์มสาค ู             30% 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            25% 

 
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
ความก้าวหนา้โครงการ 

            5% 

2567 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถ่าย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            30% 

 

ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุ่มสัตว์
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ
กลุ่มสัตว์ที่เป็นตัวช่วยถ่ายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

            30% 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            35% 

 
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
ความก้าวหนา้โครงการ 

            5% 

2568 
ศึกษาชีววิทยาของดอกและการถ่าย
ละอองเรณูของปาล์มสาคู 

            30% 

 ตรวจสอบความหลากชนิดของกลุ่มสัตว์             30% 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 
ที่มาเยือนดอก (flower visitors) และ
กลุ่มสัตว์ที่เป็นตัวช่วยถ่ายละอองเรณู 
(pollinators) ของปาล์มสาค ู

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์
ของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus 
Rottb) กับสภาพภูมิอากาศ 

            35% 

 
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
ความก้าวหนา้โครงการ 

            5% 

2569 
น าผลที่ได้จากการศึกษาเผยแพร่ให้
ความรู้กับพื้นที่เปา้หมาย 

            40% 

 ส่งบทความวิจยัตีพิมพ ์             30% 

 
รายงานความก้าวหน้าโครงการและ
เตรียมรายงานฉบับสมบูรณ ์

            30% 

 
 
 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 333,000 บาท 
ปีที่ 2 2566 333,000 บาท 
ปีที่ 3 2567 333,000 บาท 
ปีที่ 4 2568 333,000 บาท 
ปีที่ 5 2569 333,000 บาท 
รวม  1,665,000 บาท 

 
รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

(13,000/เดือนx11เดือน) 
143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 

งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x8คน

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
x20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ 
(1,800บ.x20วัน) 
3. ค่าที่พัก 
(800บ.x4ห้องx20วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร่  

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 
36,000 

 
64,000 

 
- 

 
36,000 

 
64,000 

 
20,000 

งบด าเนินการ :  
ค่าใช้สอย 

1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมตี่าง ๆ เช่น
แอลกอฮอล์, DMP, PA, 
Firma Fluka เป็นต้น 
3 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น 
ค่าเตรียมตัวอย่าง, SEM 
DNA sequence 
4. ค่าบริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
5,000 

 
 

15,000 
 
 

33,000 

5,000 
2,000 

 
 
- 
 
 

33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์  - - - - - 
รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

 
 
 
 15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     
 

 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (2565) 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (13,000/เดือนx11เดือน) 143,000 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x4

คนx20วัน) 
2. ค่าเช่าพาหนะ (1,800บ.x20วัน) 

32,000 
 

36,000 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
3. ค่าที่พัก (850บ.x2ห้องx20วัน) 64,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม  
2 ค่าสารเคมีต่าง ๆ เช่นแอลกอฮอล์, DMP, 
PA, Firma Fluka เป็นต้น 
3 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น ค่าเตรียมตัวอย่าง
, SEM DNA sequence 
4. ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย 

5,000 
5,000 

 
15,000 

 
33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ - - 
รวม  333,000  

 

 15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ

จ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

256
5 

ปี 
256
6 

ปี 
256
7 

ปี 
256
8 

ปี 
256
9 

รวม 
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สื่อเผยแพร่ สื่อสาธารณะออนไลน์
เพื่อความรู้พื้นฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับชีววิทยาของ
ดอกและนิเวศวิทยาการ
ถ่ายละอองเกสรของ
ปาล์มสาคู 
(Metroxylon sagus 
Rottb) 

    1 1 

เรื่อง เนื้อหา
ออนไลน์
ทาง
เว็บไซต์
และ 
Facebook 

คนท่ัวไป
รับทราบข้อมูล
และตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ระบบนิเวศป่า
ปาล์มสาคู 

ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ชีววิทยาของดอกและ
นิเวศวิทยาการถ่าย
ละอองเกสรของปาล์ม
สาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) 

     1 

เรื่อง ส่งบทความ
เพื่อตีพิมพ์
ใน
วารสารวิช
าการ
นานาชาติ
ในปี 2569 

องค์ความรู้
ชีววิทยาของ
ดอกและ
นิเวศวิทยาการ
ถ่ายละอองเกสร
ของปาล์มสาคู 
ถูกเผยแพร่ในวง
วิชาการ 

เอกสารคู่มือ  ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การเสนอทางออกใน
การเพิ่มผลผลิต การติด
ดอกออกผลของปาล์ม
สาคู การอนุรักษ์ชี
วพาหะที่มบีทบาท
ส าคัญ และการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ระบบนิเวศปาล์มสาคู
อย่างยั่งยืน 

  1   1 เรื่อง เผยแพร่
ข้อมูล
ความรู้
แนวทาง
ปฏิบัติ
ให้กับ
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

การบริหาร
จัดการเพื่อ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ปาล์ม
สาคูอย่างยั่งยืน 

ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแสดง
ชีววิทยาของดอกและ
นิเวศวิทยาการถ่าย
ละอองเกสรของปาล์ม
สาคู (Metroxylon 
sagus Rottb) 

     1 ฐาน ฐานข้อมูล
ออนไลน์ท่ี
คนท่ัวไป
สามารถ
เข้าถึงและ
ใช้
ประโยชน์
ได้ 

สร้างความ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของ
การอนุรักษ์
ปาล์มสาคู 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ 
ในประเทศ ยะลา ม.ราชภัฎยะลา 
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ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ จังหวัดภาคใต้ ชุมชนท้องถิ่น ชาวบ้าน อบต. สามารถเข้าถึงและน าผลการศึกษา/
ข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตน 

ในประเทศ ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ 

ทุกคนสามารถเข้าถึงผลการศึกษาและฐานข้อมูลออนไลน์ 

  ต่างประเทศ   
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, youtube 
3. การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (ไม่ใช้ทุนสนับสนุนจากโครงการนี้) 
4. เผยแพร่รายงาน เอกสารข้อมูล คู่มือ หนังสือ ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

   ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง   

   ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

   ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วม
ลงทุน 

จ านวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 
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ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วม
ลงทุน 

จ านวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีว 
ภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ร่วมด าเนินการวิจัย ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

 หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

ร่วมด าเนินการวิจัย ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ร่วมด าเนินการวิจัย ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ร่วมด าเนินการวิจัย ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา  
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ร่วมด าเนินการวิจัย ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน
ในรูปแบบ ตัว

เงิน  
(in-cash) 

(บาท) 

การร่วมลงทุนใน 
รูปแบบอื่น  
(in-kind) 

1. 2565-2569 องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนขนุน และ
ชุมชนปาล์มสาคู 

ร่วมส ารวจ และผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีมวิจัย 
ประสานงานงานชาวบ้าน 

 อ านวยความสะดวก
และประสานงาน 

2 2565-2569 องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนโดน ขนุน 
และชุมชนปาล์มสาคู 

ร่วมส ารวจ และผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีมวิจัย 
ประสานงานงานชาวบ้าน 

 อ านวยความสะดวก
และประสานงาน 

 
23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
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(ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
      (....ผศ.ดร. โสภาค จันทฤทธิ์..) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
 
 

(ลงชื่อ)…….………………………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (.ผศ.ดร. อิสมะแอ เจ๊ะหลง..) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
 
 

(ลงชื่อ)…….………………………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (..ผศ.ดร. วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์.) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (....ดร. สิงโต บุญโรจน์พงศ์..) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (.....ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข.....) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
      
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (..ดร. อับดุลเลาะห์ ซาเมาะ.) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
   
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (.....นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า..) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
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     (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้รว่มโครงการวิจัย 
               (…นางณัฐรดา มิตรปวงชน….) 
           วันที่…………กรกฎาคม 2563…. 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหนา้แผนโครงการบูรณาการ 
                (..นางสาวอวัศยา..พิมสาย...) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
 
 
 
 
      
 
 
ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายโสภาค  จันทฤทธิ์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sopark Jantarit  

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3800300009396 
3.   หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง

คาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110  

 โทรศัพท์ 074-28-8065  โทรศัพท์มือถือ 083-062-7800 โทรสาร: 074-28-8067  
 E-mail: fugthong_dajj@yahoo.com; sopark.j@psu.ac.th  
4. ประวัติการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2551 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2557 
Post-Doctoral Fellow      Museum National d'Histoire Naturelle  2558-2559 
              (ประเทศฝรั่งเศส)      

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน 
ชีวภูมิศาสตร์ และวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของแมลง 
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6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใน ก า รท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

 6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: - 
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
1) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในถ้ าหินปูนของคาบสมุทรไทย 
ปี: 2557–2558                          ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม่ ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
2) แมลงหางดีดในถ้ าในภาคใต้ของประเทศไทย 
ปี: 2558–2560                         สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่   
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
3) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการสร้างวัดต่อความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของ
แมลงหางดีดในถ้ า (Hexapoda: Collembola) บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
ปี:2557– 2559                            งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
4) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในป่าฝนเขตร้อนของคาบสมุทรไทย 
ปี: 2558–2559                  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 

2559 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
5) แมลงหางดีดถ้ าในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ปี: 17 ก.ค. 2560– 16 ก.ค. 2562 สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ 

                      6) การใช้สหวิทยาการเพ่ือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล พัทลุง และตรัง 
ปี: 2561–2562 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561สถานภาพ: 
เสร็จสิ้น ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทางโครงการพิจารณาแล้ว 
7) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย 
ปี:2562– 2565     สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 45 % 
8) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย 
ปี:2563–2565                   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 15 % 
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6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Jantarit S., Sangsiri, T. 2020. Two new species of Alloscopus from caves in Thailand, with a key to 

world species of the genus (Hexapoda: Collembola). The Raffles Bulletin of Zoology, 
35 : 48–60. 

Yin Z.W., Jantarit S. 2019. Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae 
from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). 
Zootaxa, 4691(1): 083–087.  

Pfingstl T., Lienhard A., Shimano S., Yasin Z., Shau-Hwai A., Jantarit S., Petcharad B., 
2019. Systematics, genetics, and biogeography of intertidal mites (Acari, Oribatida) from 
the Andaman Sea and Strait of Malacca. Journal of Zoological Systematics and 
Evolutionary Research, 57(1): 91–112.  

Jantarit S., Satasook C., Deharveng L., 2019. Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly 
troglomorphic Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae). ZooKeys, 
2019(824): 21–44.  

Deharveng L., Jantarit S., Bedos A., 2018. Revisiting Lepidonella Yosii (Collembola: Paronellidae): 
character overview, checklist of world species and reassessment of Pseudoparonella 
doveri Carpenter. Annales de la Societe Entomologique de France, 54(5): 381–400.  

Srilopan S., Bumrungsri S., Jantarit S. 2018. The Wrinkle-Lipped Free-Tailed Bat (Chaerephon 
plicatus Buchannan, 1800) Feeds Mainly on Brown Planthoppers in Rice Fields of 
Central Thailand. Acta Chiropterologica, 20(1): 207–219.  

Zhang F., Jantarit S., Nilsai A., Stevens M., Ding Y., Satasook C., 2018. Species delimitation in the 
morphologically conserved Coecobrya (Collembola: Entomobryidae): A case study 
integrating morphology and molecular traits to advance current taxonomy. Zoologica 
Scripta, 47(3): 342–356.  

Nilsai, A.,  Jantarit, S, Chutamas, S and Zhang, F. 2017. Three new species of Coecobrya 
(Collembola: Entomobryidae) from caves in the Thai Peninsula. Zootaxa 4286(2): 187–
202. 

Jantarit, S., Bedos, A. and Deharveng, L. 2016. An annotated checklist of the Collambolan fauna 
of Thailand. Zootaxa, 4169 (2): 301–360.  

 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัย

ลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด  
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1) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย  (หัวหน้าโครงการ)  
ปี: 2562– 2565                                           สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 45 % 
2) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2563–2565                  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 15 % 
3) การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี:2563–2563                           ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 40 % 

                 4) สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2559–2562              โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2560
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนรับผิดชอบ 

                  5) นิเวศบริการของค้างคาวปากย่นต่อนาข้าวในประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2558–2559                 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนรับผิดชอบ 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  อิสมะแอ เจ๊ะหลง 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Isma-ae Chelong 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3960200404781 
3.   หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 
 โทรศัพท์ 073-299628 หรือ 073-227151 ต่อ 70000 โทรศัพท์มือถือ 081-9579130                                                 

โทรสาร: 073-299629 
 E-mail: isma-ae.c@yru.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2550 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศษสตร์)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2558  
   

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ การวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเรณูวิทยา สารชีวภาพ และผึ้ง
ชันโรง 

6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใน ก า รท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

 6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: - 
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
1) การสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีต่อการแตกยอด ชีววิทยาดอก ชีวพาหะ 

การถ่ายละอองเรณูและการติดผลของส้มโชกุน  
     ปี: 2553 - 2555              สกว. ด้านการเปลี่ยนแปลภูมิอากาศ 2553  
     สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
2) เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในจังหวัดปัตตานีเพ่ือประเมินศักยภาพในการ

เลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์  
     ปี: 2558– 2559              สกอ. : HERP โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 2559  
      สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
3) สัณฐานวิทยาละอองเรณูของพรรณไม้ป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, ประเทศไทย   

ปี: 2557– 2558                    งบประมาณแผ่นดิน 2558  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

4) ความหลากหลายทางชีวภาพบนเขาสลินดงบายูและการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในจังหวัด
ปัตตานีภายใต้ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้  
ปี: 2557– 2558                   สกอ. : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 2557  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

5) เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในพรุแฆแฆ จังหวัดปัตตานีเพ่ือประเมิน
ศักยภาพในการเลี้ยงผึ้ง 

      ปี: 2560 – 2561                   เงินงบประมาณแผ่นดิน 2561  
       สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
6) เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ปัตตานี  

ปี: 2559– 2560                   เงินงบประมาณแผ่นดิน 2560  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

7) การศึกษาเรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารชันโรงเพ่ือประเมินศักยภาพในการ
เลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์ในอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
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ปี: 2560– 2561                    เงินงบประมาณแผ่นดิน 2561  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

8) โลกร้อนกับปากใบของพืชบางชนิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ปี: 2552– 2553                     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2553  
สถานนภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

9) ผลของช่วงเดือนในรอบปีต่อพืชอาหาร ปริมาณและคุณภาพน้ าผึ้งชันโรงเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
และการผลิตน้ าผึ้งชันโรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 
8003-2556)  
ปี: 2561-2562                       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2552  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

10) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides 
Symington) เพ่ือประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ ๑)
ปี: 2559-2560                       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2560  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

 
 

6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง (ย้อนหลัง 5 ปี) ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2561 (งบบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม) 

ล าดับที ่ ชื่อผู้นิพนธ ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/งานประชุม 

1 อิสมะแอ  เจ๊ะหลง, อลภา ทอง
ไชย และอาเด่น ปาลนกวิน 

ความแปรปรวนของสภาพ
อากาศต่อฟีโนโลยีของ
โกงกางใบเล็กในป่าชายเลน 
ยะหริ่ง 

ว.วิทย. มข. 
 

2 อิมรอน มีชัย,  
อิสมะแอ เจ๊ะหลง 

ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของน้ าผึ้ ง
ชันโรง ในช่วงเวลาการเก็บ
เกี่ยวที่แตกต่างกัน 

SCIENCE  AND  
TECHNOLOGY  RMUTT  
JOURNAL 

3 อิสมะแอ   
เจ๊ะหลง 

Palynology in pollen 
pots of Stingless bee in 
Pattani, Thailand 

The 5th International 
Conference on Research, 
Implementation and 
Education of 
Mathematics and 
Science 
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ล าดับที ่ ชื่อผู้นิพนธ ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/งานประชุม 

4 อิสมะแอ  เจ๊ะหลง เรณูวิทยาของน ้าผึ้งในอ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

5 Hasan Daupor, Pongsaton 
Amornpitoksuk, Isma-ae 
Chelong, Nawatee Chutea 

Extraction and 
Precipitation of 
Ca9MgNa(PO4)7 Powder 
from Anchovy Fish Bone 
in Budu Residu 

The Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2019 - 
PACCON 2019 

6 Hasan Daupor 
,Pateeroh Kuwae 
,Anugrah Ricky Wijaya ,Isma-
ae Chelong 
,Abd Naser Haji Samoh 

Effect of the sample 
preparation on the 
composition of 
hydroxyapatite derived 
from waste anchovy fish 
bone 

The Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2019 - 
PACCON 2018 

7 มาดีฮาห์ โตะ๊ตาหยมนทกานต์ 
พิมเสน และอิสมะแอ เจ๊ะหลง 

การศึกษาเรณูวิทยาของพืช
และเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: 
กรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4071 (สายยะลา-ทุ่งยางแดง) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 

8 อัสมานี ล่ามัน มนทการต์ 
พิมเสนและอิสมะแอ เจ๊ะหลง 

การศึกษาเรณูในถ้วยเก็บเรณู
ของชันโรง 
Palynology in pollen 
pots of stingless bees 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 

9 อิมรอน มีชัย, อิสมะแอ เจ๊ะหลง ผลของช่วงเวลในการเก็บ
เกี่ยวพรอพอลิสของชันโรงต่อ
ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 
และฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ 

วารสารวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

10 ศศิธร พังสุบรรณวิพัฒน์ ถาวโร
ฤทธิ์ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย อลภา 
ทองไชย อิสมะแอ เจ๊ะหลง, 
สายใจ แก้วอ่อน วารุณี หะยีมะ
สาแล และ ลักขณา รักขพันธ ์

ความหลากหลายของแมลง
และสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินในพื้นทีน่าร้าง 
ซึ่งถูกฟ้ืนฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้า
เลี้ยงสตัว์ จังหวัดยะลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 

11 สูไวบะห์ มีนา ซูไฮดา หะยีอาแว 
ยาวารี วิชา อิมรอน มีชัย และ 
อิสมะแอ เจ๊ะหลง 

ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบจากใบและเปลือก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
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ผลมะม่วง ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 
12 อิสมะแอ เจ๊ะหลง, มิสบะห์ สา

มะ, รัตนา ยีรัน 
ชนิดของพืชอาหารจากถ้วย
เก็บเรณูของชันโรง 
(Geniotrigona thoracica) 
ในศูนย์เรียนรู้ชันโรง อ าเภอ
สายบุรี จังหวดัปัตตาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งท่ี 4 

13 อิสมะแอ เจ๊ะหลง, นินุรฮายาตี 
จะปะกิยา, ซารีนา กาซอ 

การศึกษาเรณูวิทยาของพืช
และเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
:กรณีศึกษาในพื้นที่เกิดเหตุ
จริงบริเวณต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งท่ี 4 

14 Warissara KaenkanaWanwip, 
Noomaa, Isma-ae Chelong, 
Visut Baimai, Wachareeporn 
Trinachartvanit and Arunee 
Ahantarig 

Reptile-associated 
Borrelia spp. In 
Amblyomma ticks, 
Thailand 

Ticks and Tick-borne 
Diseases 

15 Wachareeporn 
Trinachartvanit, 
Wiratchanun Wutha, 
Warissara Kaenkan, Isma-ae 
Chelong, 
Muhammadtayudin 
Bahakheeree, Visut Baimai 
and Arunee Ahantarig 

CO-INFECTION WITH 
COXIELLA-LIKE BACTERIA 
AND BABESIA IN GOAT 
TICKS FROM SOUTHERN 
THAILAND 

Southeast Asian J Trop 
Med Public Health 

16 Chelong, I. and Sdoodee, S. Pollen viability, pollen 
germination and pollen 
tube growth of Shogun 
(Citrus reticulata Blanco) 
under climate variability 
in southern Thailand.  

Journal of Agricultural 
Technology  

17 Chelong, I. and Sdoodee, S. Climate variability and 
degree-day affecting 
development, yield and 
quality on Shogun 

Kasetsart J. (Nat. Sci.)  
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(Citrus reticulata Blanco) 
in Southern Thailand.  

 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัย

ลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด  
1) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ าผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้

เลี้ยงชันโรงบ้านต้นเลียบ ต.ร าพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือผลักดันให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ        

(ปีที่ 2) (ผู้ร่วมวิจัย) 

                     ปี:63 - 64                  แหล่งทุน: สวก.        ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 30 
% 
 
 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายวงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. WONGKOT PHUPHUMIRAT, Assistant Professor 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1909800001182 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0936192525 Pwongkot@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

B.Sc. (First class honors) in Biology, Prince of Songkla University, Thailand, 2006. 
M.Sc. in Forensic Science, Prince of Songkla University, Thailand, 2008. 
PhD. in Biology, Department of Paleontology, University of Vienna, Austria, 2014 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
เรณูวิทยา (Palynology) 

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
ไมมี่ 
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7.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  
1. The study of the Early Miocene palynoflora from the Mae Lai Basin, Northern 
Thailand 
2. The infection of pollen by zoosporic fungi in tropical mangrove and its 
implication for pollen taphonomy 
3. การศึกษาเรณูพืชเมล็ดเปลือยและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบริเวณเขาคอหงส์ 
4. การศึกษาเรณูพืชใบเลี้ยงคู่บริเวณเขาคอหงส์ 
5. การแพร่กระจายและศักยภาพของพยานหลักฐานทางนิติเรณูวิทยาในชุมชนเมืองและการสอบ
เทียบวิธีการเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบจากสถานที่เกิดเหตุ  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 
1 เรื่อง) 
Methods for collecting spore and pollen samples from city pavements and the 
palynomorph distribution in urban areas. Grana. (accepted) แหล่งทุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
A linear polyad: a distinctive pollen dispersal unit in Xyris complanata 
(Xyridaceae). Grana. 59: 7-18. แหล่งทุน อพสธ. 
Morphological and harmomegathic characters of pollen of Gnetum species 
(Gnetaceae) in Thailand: studies with light and scanning electron microscopy. 
Botanical Journal of the Linnean Society. 187: 653-671 แหล่งทุน อพสธ. 
The colonization of palynomorphs by chytrids and thraustochytrids during pre-
depositional taphonomic processes in tropical mangrove ecosystems. Fungal 
Ecology. 23, 11-19. แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
เรณูของข้าวในประเทศไทย แหล่งทุน ส่วนตัว 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายสิงโต บุญโรจน์พงศ์ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Singtoe Boonrotpong  
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3939900201384 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
4. หน่ ว ย ง านและสถานที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ส ะด ว ก  ภ าควิ ช า ชี ว วิ ทย า  คณะวิ ท ย าศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
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 โทรศัพท์ 074-28-8500  โทรศัพท์มือถือ 081-690-9560 โทรสาร: -  
 E-mail: singtoe.b@psu.ac.th  
5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2540 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2549 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2555 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  ชีวภูมิศาสตร์ 
และวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของแมลง 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใน ก า รท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
1) ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใต้ของไทย  

ปี: 2555 – 2559          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)  
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างเตรียมจัดส่งรายงานการวิจัย 

2) ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวสายพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้  
ปี: 2555 –2559           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)  
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างเตรียมจัดส่งรายงานการวิจัย 

                     7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

 

Samoh, A., Boonrotpong, S., and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert from 
southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with the description of a new species. 
Zootaxa. 3946(1): 125-132. 

Danjuma, S., Boonrotpoong, S., Thaochan, N., Permkam, S. and Satasook, C. 2014. Seasonality of 
the Asian papaya fruit fly Bactrocera papaya Drew and Hancock (Diptera: Tephritidae) on 
guava Psidium guajava in peninsular Thailand. Journal of Entomology and Zoology Studies 
2(5): 276-284. 

Solomon Danjuma, Singtoe Boonrotpong, Narit Thaochan, Surakrai Permkam and Chutamas 
Satasook. 2013. Biodiversity of the genus Bactrocera (Diptera: Tephritidae) in guava Psidium 
guajava L. orchards in different agro-forested locations of southern Thailand. International 
Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS). 1(3); 538-544. 
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Boonrotponga, S., Sotthibandhub, S., and Satasook, C. 2012. Species turnover and diel flight 
activity of species of dung beetles, Onthophagus, in the tropical lowland forest of 
peninsular Thailand. Journal of Insect Science. 12(77): 1-14.  

 

7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : (ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

 
1) โครงสร้างทางพันธุกรรมของหอยหวาน Babylonia areolata Link 1807 ในอ่าวไทย   โดย

ใช้เครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite markers (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2559 – 2564               โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) 
สถานภาพคาดว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในตุลาคม 2564 (ท าไปแล้วประมาณ 20%) 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) 
พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร. 074-288065 มือถือ 089-8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

4. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานค้างคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ป่า 

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
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งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหน้าโครงการ)  
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใต้ของไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของค้างคาวแวมไพร์แปลง (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
1. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic 

revision of the Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description 
of a new species. Acta Chiropterologica, 19: 19–39. 

2. So Naing, Naw Lah Pwai Paw, B. Lazinger, P. Soisook, M. J. Pearch, and P. J. J. Bates. 2016. The 
status of the Brahminy Starling Sturnia pagodarum (Gmelin, 1789) (Aves: Passeriformes: 
Sturnidae) in Southeast Asia. Journal of Threatened Taxa, 8: 9574–9578. 

3. Soisook, P., S. Karapan, M. Srikrachang, A. Dejtaradol, K. Nualcharoen, S. Bumrungsri, Sai Sein 
Lin Oo, Moe Moe Aung, P. J. J. Bates, M. Harytyunyan, M. M. Bus and W. Bogdanowicz. 2016. 
Hill forest dweller: a new cryptic species of Rhinolophus in the ‘pusillus group’ (Chiroptera: 
Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica, 18: 117–139. 
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4. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Thomas, P. J. J. Bates, D. A. Willette, F. A. A. Khan, M. 
Wonglapsuwan, P. Soisook, I. Maryanto, J. C. -C. Huang and N. M. Furey. 2016. Geographical 
Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of 
Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica, 18: 
141–161. 

5. Douangboubpha, B., S.  Bumrungsri, C. Satasook, W. Wanna, P. Soisook and P. J.J. Bates. 2016. 
Morphology, genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula (Chiroptera: 
Vespertilionidae: Kerivoulinae) in Thailand. Mammalia, 80: 21–47. 

6. Soisook, P., M. Struebig, S. Noerfahmy, H. Bernard, I. Maryanto, S.-F. Chen, S. J. Rossitor, H.-C. 
Kuo, K. Deshpande, P. J. J. Bates, D. Sykes, and R. P. Miguez. 2015. Description of a new species 
of the Rhinolophus trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta 
Chiropterologica, 17: 21–36. 

7. Soisook, P. A. Prajakjitr, S. Karapan, C. M. Francis and P. J. J. Bates. 2015. A new genus and 
species of false vampire (Chiroptera: Megadermatidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 
3931: 528–550. 

8. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Furey, P. J. J. Bates, M. Wonglapsuwan, F. A. A. Khan, V. D. Thong, P. 
Soisook, C. Satasook and N. M. Thomas. 2015. Taxonomic implications of geographical 
variation in Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. 
Zoological Studies, 54: 1–29. 

9. Foley, N., Thong, V. D., P. Soisook, S. Goodman, K. Armstrong, D. Jacobs, S. Puechmaille and E. 
Teeling. 2014. How and why overcome the impediments to resolution: lessons from 
rhinolophid and hipposiderid bats. Molecular Biology and Evolution, 33: 313-333. 

10. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, P. Soisook, S. Karapan and P. J. J. Bates. 2014. The 
discovery of Kerivoula krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand 
provides new information on the distribution and conservation status of this data deficient 
species. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36, 577–582. 

11. Lin, A.-Q., G. Csorba, L.-F. Li, T.-L. Jiang, G.-J. Lu, V. D. Thong, P. Soisook, K.-P. Sun, and J. Feng. 
2014. Phylogeography of Hipposideros armiger (Chiroptera: Hipposideridae) in the Oriental 
Region: the contribution of multiple Pleistocene glacial refugia and intrinsic factors to 
contemporary population genetic structure. Journal of Biogeography, 41: 317–327. 

12. Soisook, P., S. Karapan, C. Satasook, V. D. Thong, F. A. A. Khan, I. Maryanto, G. Csorba, N. Furey, 
B. Aul and  P. J. J. Bates. 2013. A review of the Murina cyclotis complex (Chiroptera: 
Vespertilionidae) with descriptions of a new species and subspecies. Acta Chiropterologica, 15: 
271-292. 



169 

13. Soisook, P., S. Karapan, C. Satasook and P. J. J. Bates. 2013. A new species of Murina 
(Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 3746: 567–579. 

14. Thong, V. D., S. J. Puechmaille, A. Denzinger, P. J. J. Bates, C. Dietz, G. Csorba, P. Soisook, E. C. 
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turpis complex and a description of a new subspecies from Vietnam. Mammal Review, 42: 
166–192.  

15. Soisook, P. 2011. A checklist of bats of Thailand. Journal of Wildlife in Thailand, 18: 121-151.  
16. Hughes, A. C., C. Satasook, P. J. J. Bates, P. Soisook, T. Sritongchuay, G. Jones and S. 

Bumrungsri. 2011. Using echolocation calls to identify Thai bat species: Vespertilionidae, 
Emballonuridae, Nycteridae and Megadermatidae. Acta Chiropterologica, 13: 447-455.  

17. Kingsada, P., B. Douangboubpha, I. Saveng, N. Furey, P. Soisook, S. Bumrungsri, C. Satasook, V. 
D. Thong, G. Csorba, D. Harrison, M. Pearch, P. Bates, N. Thomas. 2011. A checklist of bats from 
Cambodia, including the first record of the intermediate horseshoe bat Rhinolophus affinis 
(Chiroptera: Rhinolophidae), with additional information from Thailand and Vietnam. 
Cambodian Journal of Natural History, 2011: 49-59.  

18. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, C. Satasook, P. Soisook, Si Si Hla Bu, B. Aul, D. L. Harrison, 
M. Pearch, N. M. Thomas, and P. J. J. Bates. 2011. A new species of small Hipposideros 
(Chiroptera: Hipposideridae) from Myanmar and a revaluation of the taxon H. nicobarulae 
Miller, 1902 from the Nicobar Islands. Acta Chiropterologica, 13: 61-78.  

19. Ith, S., P. Soisook, S. Bumrungsri, T. Kingston, S. J. Puechmaille, M. J. Struebig, Si Si Hla Bu, V. D. 
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22. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, P. Soisook, S. W. Murray, S. J. Puechmaille, C. Satasook, Si 
Si Hla Bu, D. L. Harrison and P. J. J. Bates. 2010. A taxonomic review of Hipposideros 
halophyllus, with additional information on H. ater and H. cineraceus (Chiroptera: 
Hipposideridae) from Thailand and Myanmar. Acta Chiropterologica, 12: 29-50. 



170 
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หนังสือ (Book & book chapters) 

 สุเนตร การพันธ์, อมรรัตน์ ว่องไว, พิพัฒน์ สร้อยสุข. 2559. ค้างคาวในถ้ าของเมืองไทย. กลุ่มงานวิจัยสัตว์
ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ. 

 Kingston, T. and P. Soisook. 2019. Family Craseonycteridae (Hog-nosed Bats), in Wilson, D. 
E., and Mittermeier, R. A. eds. Handbook of the mammals of the world. Volume 9: Bats. 
Lynx Edicions, Barcelona. 

 Monadjem, A., P. Soisook, V. D. Thong, and T. Kingston. 2019. Family Hipposideridae (Old 
World Leaf-nosed Bats), in Wilson, D. E., and Mittermeier, R. A. eds. Handbook of the 
mammals of the world. Volume 9: Bats. Lynx Edicions, Barcelona. 

 Taylor, P., B. Lim, M. Pennay, P. Soisook, T. Kingston, L. Loureiro, and L. Moras. 2019. 
Family Molossidae (Free-tailed Bats), in Wilson, D. E., and Mittermeier, R. A. eds. Handbook 
of the mammals of the world. Volume 9: Bats. Lynx Edicions, Barcelona. 

 

งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 

1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 
ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุล่วงไปแล้ว 70% 
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2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบจัดท าบัญชีรายการและฐานข้อมูลดิจิตอลอนุกรมวิธานค้างคาวในประเทศไทย
โดย การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือและสหวิทยาการ 
ปี: 2562-2563  ทุน: สกว.  ลุล่วงไปแล้ว 60% 

4) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

5) ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของค้างคาวกับปรสิตภายนอกใน
ประเทศไทย 
ปี: 2562-2563 ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
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172 

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัยพรรณและบัญชีรายชื่อแมลงวันขายาวทางทะเล ( Diptera: 
 Dolichopodidae) ในบริเวณอ่าวไทย ปี: 2562 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
 ชื่อเรื่อง NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to 
 identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 
 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF 
 ZOOLOGY, 67: 640–659 (หัวหน้าโครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 ชื่อเรื่อง New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) 
from  the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand  
 (หัวหน้า โครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined 
 to external morphology help to identify new species in the mangrove genus 
 Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in 
 Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: 
 Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record 
 from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20 
Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus  
 Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky 
 shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN 
 OF ZOOLOGY, 66: 258–267 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid 
 flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular 
 Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40. 
Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from 
 southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. 
 Zootaxa, 3946 (1): 125-132. 
งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
 ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
 ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
 ปี 2560-2563   ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
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 ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
 อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน 
 ปี: 2563  ทุน: สวทช.    ลุล่วงไปแล้ว 30% 
 ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของค้างคาวกับปรสิตภายนอกใน
 ประเทศไทย 
 ปี: 2562-2563  ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 
                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. RUEANGRIT PROMDAM 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3809800065064 
3.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
     ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. 

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 
                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มปู 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
b. หัวหน้าโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูน

ของภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหน้าโครงการ) 
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ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานตีพิมพ์ 
1. Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First 

record of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters 
with taxonomic list of Thai teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 
41–62. 

2. Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, 
Southern Thailand. Plankton & Benthos Research. 13(4): 154–162. 

3. Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged 
Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 65: 404–415. 

4. Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus 
and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si 
Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

5. Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 
(Decapoda: Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

6. Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: 
Brachyura: Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

7. Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, 
Paracleistostoma eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket 
Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 1–6. 
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8. Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 
(Decapoda: Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological 
Center Research Bulletin. 70: 7–14 

9. Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab 
(Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

10. Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of 
seagrass coverage on swimming crabs (Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai 
Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT 
Uninet conference. 

11. มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แก้วไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร่ 
กระจายของปูที่จับได้จากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แก่นเกษตร 46(6): 1159-1166. 
 

6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 

10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใต้โครงการ  การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

 
ผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Natrada Mitpuangchon 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3930100638160 
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3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม
ราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  

 โทรศัพท์ 074-28-8068  โทรศัพท์มือถือ 099-369-3522 โทรสาร: 074-28-8067  
 E-mail: plapplueng@gmail.com; natrada.p@psu.ac.th  
4. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2546 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2554 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน
ผีเสื้อกลางวันและนิเวศวิทยาแมลง 

6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใน ก า รท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

6.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  

   1) ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองของ 
   เหมืองหินปูนทุ่งสง และการส ารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน (หัวหน้าโครงการย่อย) 
   ปี: 2558-2561                   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

 
6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 
1 เรื่อง)  
1) ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใต้ของไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2555-2559                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) การศึกษาทรานสคริปโตมของขนพิษและต่อมพิษของหนอนผีเสื้อ Parasa lepida (Cramer) 
จากพ้ืนที่ป่าชุมชนและพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2559-2560                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
3) การใช้สหวิทยาการเพ่ือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 
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ปี: 2561-2562                ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
4) สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2559-2562                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

               6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ    
                       วิจัยลุลว่งแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

 1)การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน   
อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน (ผู้ร่วมวิจัย) 

         ปี: 2563                                    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2 
        ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 40 % 
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   แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 3 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) บทบาทของปุาปาล์มสาคูในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น 
  (ภาษาอังกฤษ) The roles of Sago palm area for supporting local biodiversity  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์
และต่อยอดใช้ประโยชน์ปุาปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 
     (ภาษาอังกฤษ) Initiative for the integrative research networks of local 
communities in the promotion of conservation and sustainable use of Sago palm 
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..5.. ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 

   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยต่อยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
นางสาว อวัศยา พิมสาย หัวหน้าโครงการ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 

40% 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

ดร. พรรณี สอาดฤทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

ดร. โสภาค จันทฤทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่ง
คาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

10% 

ดร. อับดุลเลาะ ซา
เมาะ 

ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

นาง ณัฐรดา มิตรปวง
ชน 

ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

นาย เรืองฤทธิ์ พรหมด า ผู้ร่วมวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
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 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences) 
 สาขาการวิจัยย่อย OECD  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences) 
 ด้านการวิจัย  ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.2 สาขา ISCED  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ปาล์มสาคู ความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ภาคใต้ ชุมชนท้องถิ่น 
 ค าส าคัญ (EN) Sago palm, local biodiversity, peninsular Thailand, local community 
 
4. เป้าหมายการวิจัย 

1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู โดยดูบทบาทของปุาปาล์มสาคู
ในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้แก่ สัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน กลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์ขาข้อ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างเช่น สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดเล็ก  

2. ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากปุาสาคูอย่างยั่งยืนผ่าน
ความสามารถในการรองรับความหลากหลายทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคู 

3. เผยแพร่ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคูแก่สาธารณะชน เช่น เว็บไซต์ สังคม
สื่อออนไลน์ เพื่อสร้างจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากปุาปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสแกนเนอร์ ให้พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดถ่ายภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่รวบรวมไว้
มากกว่า 20,000 ตัวอย่าง แล้วจัดบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ พระราชทานแผ่นบันทึกชุดนี้
แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 ในคราวเสด็จเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดนิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2544 ณ 
ศาลา  พระเก้ียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้ส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงาน
ส ารวจตามโครงการส ารวจหมู่เกาะและทะเลไทยในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ สวนจิตรลดาและกองทัพเรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และเพ่ือเป็นการสานต่อพระ
ราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอสนอง
พระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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คณะวิทยาศาสตร์สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาอย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรมส ารวจ
รวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะที่ผ่านมา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าการศึกษาความหลากหลาย
ของสัตว์ในระบบหลากหลายแบบ ทั้งระบบนิเวศถ้ าหินปูน ระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายและพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต เป็นฐานข้อมูลส าคัญของสัตว์ในระบบนิเวศต่างๆของภาคใต้ของไทย อย่างไรก็
ตาม ระบบนิเวศอีกแบบหนึ่งที่ชุมชนได้ให้ความสนใจและใช้ประโยชน์ เพ่ิมมากในทุกวันนี้แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เห็นออกมาไม่มากนักคือ ระบบนิเวศของปุาปาล์มสาคู ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะเห็น
จากการใช้ประโยชน์จากปุาปาล์มสาคูมากกว่าการศึกษาความหลากหลายและความสามารถในการองรับความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนี้ 

พืชตระกูลปาล์มสามารถพบได้ท่ัวไป มักจะพบได้มากในเขตร้อนชื้นแนวเขตศูนย์สูตร โดยเฉพาะทวีปเอเชีย
และอเมริกาใต้  มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มในหลายรูปแบบตั้งแต่อดีต เช่น การน ามาประกอบ อาหาร สร้าง
บ้านเรือน เครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ เป็นต้น ในส่วนของการน ามาประกอบอาหารนั้น 
พบว่า ผลผลิตได้มาจากปาล์มหลากหลายชนิด อย่างเช่น ปาล์มที่ให้น้ ามัน (The oleaginous palms) ได้แก่ 
มะพร้าว (coconut plam, Cocos nucifera L. var.) และ ปาล์มน้ ามัน (oil palm, Elaeis guineensis Jacq.) 
ปาล์มที่ให้แปูง (The farinaceous palms) ได้แก่ ปาล์มสาคู(sago palm, Metroxylon sagu Rottb., 
Metroxylon rumphii Mart. or Metroxylon spp.) และปาล์มที่ให้น้ าตาล (The sacchariferous palms) ได้แก่ 
ตาลโตนด (palmyra, Borassus spp.) อินทผลัม (date palm- Phoenix dactilifera L.) และมะพร้าว (พนม 
อินทฤทธิ์, 2561) 

ปาล์มสาคูจัดเป็นพืชอาหารที่เก่าแก่และยังเป็นพืชอาหารหลักของเขตแถบศูนย์สูตร เช่นการใช้แปูงที่สะสม
อยู่ในล าต้นของสาคูมาดัดแปลงเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ  และนอกจากจะน ามาประกอบเป็นอาหารโดยตรงแล้ว
ปาล์มสาคูยังใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ได้อีกหลายประการ เช่น การน าส่วนที่มีความแข็งแรงอย่างล าต้นมาใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เพ่ืองานก่อสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ น าใบมา
เย็บเป็นตับเพ่ือใช้มุงหลังคาบ้านหรือกั้นฝาบ้าน ห่อขนม สานเป็นตะกร้า กระจาดหรือเสื่อ เป็นต้น  และการน าเอา
ส่วนของก้านใบย่อยมาท าไม้กวาด   

ปัจจุบันในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากปาล์มสาคูได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น แต่พ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู
ลดลงมาก เนื่องจากความต้องการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ไปท าอย่างอ่ืน อย่างไรก็ดีปาล์มสาคูมีคุณค่ามากกว่าที่คิด 
ประโยชน์ของปาล์มสาคู เช่น แปูงมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสร้างรายได้ มีความยั่งยืนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทนทานต่อศัตรูและภัยธรรมชาติ และช่วยให้ระบบวนเกษตรของชุมชนเข้มแข็ง การจัดการความรู้เกี่ยวกับปาล์มสาคู 
จึงมีความส าคัญมากในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้ปาล์มสาคูไม่เป็นพืชที่ถูกลืม ในการด ารงชีพและการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้จากงานวิจัยที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ปาล์มสาคูยังคงอยู่
อย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนาเป็นวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรมต่อไป  

 ปุาปาล์มสาคูนับว่าเป็นระบบนิเวศท่ีจ าเพาะอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูจะท าเราทราบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแห่งนี้  การอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูเป็นการ
ช่วยรักษาทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนได้ไปในตัวและยังเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นเอาไว้เพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู  

3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น  

4.เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคู โดยดูบทบาทของปุาปาล์มสาคูใน
การสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้แก่ สัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน กลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์ขาข้อ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างเช่น สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดเล็ก ซึ่งข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนี้จะน ามาสู่การท าความเข้าใจ
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากปุาปาล์มสาคู รวมทั้งจะมีเผยแพร่ความรู้เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคูแก่สาธารณะชนเช่น เว็บไซต์ สังคมสื่ อออนไลน์ เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากปุาปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน 
  
 
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย   
         ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (species diversity) หมายถึงความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่
ในพ้ืนที่หนึ่งๆ ความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปถึงความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์
แต่ละชนิด เช่น สุนัข แมว จิ้งจก และตุ๊กแก เป็นต้น หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปุา เช่น เสือ ช้าง กวาง กระจง เก้ง ลิง 
และชะนี  ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย นักชีววิทยาวัดความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยดูจาก 2 ลักษณะ คือ 
                        1.1. ความหลากหลายชนิด (species richness) หมายถึง จ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตต่อหน่วย
เนื้อท่ี เช่น ประเทศเมืองหนาวในพ้ืนที่หนึ่งๆมี ต้นไม้อยู่ประมาณ 1 – 5 ชนิด ขณะที่ปุาในประเทศเขตร้อนในพ้ืนที่
เท่ากันมีต้นไม้นับร้อยชนิด เป็นต้น                            
                       1.2. ความสม่ าเสมอของชนิด (species eveness)  หมายถึง สัดส่วนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
หนึ่งๆ ดังนั้นความหลากหลายทางชนิดพันธุ์จึงสามารถวัดได้จากจ านวนของสิ่งมีชีวิตและจ านวนประชากรของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมถึงโครงสร้างของอายุและเพศของประชากรด้วย ความหลากหลายของชนิดพันธุ์จะแตกต่าง
กันไปตามพ้ืนที่   พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตร้อน (tropics) และในทะเลลึกจะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงและความ
หลากหลายของชนิดจะลดลงในพ้ืนที่ที่มีความผันแปรของอากาศสูง เช่นในทะเลทรายหรือขั้วโลก หรืออาจกล่าวได้
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ว่าในบริเวณเขตร้อนในแถบละติจูดต่ า (low lattitude) ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงและ
จะลดลงเมื่ออยู่ในแถบละติจูดสูง (high lattitude) ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลากหลาย
ชนิด แม้ในสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ท าให้เกิดสายพันธุ์ต่างๆ อันเป็นรากฐาน ส าคัญ
ที่เอ้ืออ านวยให้สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถด ารงเผ่าพันธุ์ได้สืบไป 
            สภาวะแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมไปถึงสิ่งไม่มีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งจัดเป็นปัจจัย
ทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ดิน น้ า เป็นต้น มีผลต่อความหลากหลายของระบบนิเวศต่าง ๆ เช่น ปุาดง
ดิบ ทุ่งหญ้า ปุาชายเลน ทะเลสาบ บึง หนอง ชายหาดแนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทุ่ง
นาอ่างเก็บน้ า และชุมชน  ระบบนิเวศในแต่ละแบบจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่งกัน และมีสภาพการอยู่อาศัย
แตกต่างกัน ระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นแหล่งของถิ่นที่อยู่อาศัย (habitat) ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ซึ่งมีปัจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในระบบนิเวศนั้น สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีวิวัฒนาการมาในทิศทาง
ที่สามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในระบบนิเวศที่หลากหลาย แต่บางชนิดก็อยู่ได้เพียงระบบนิเวศที่มีภาวะเฉพาะเจาะจง
เท่านั้น ความหลากหลายของระบบนิเวศข้ึนอยู่กับชนิดและจ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ 
           ความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นมีความหมายครอบคลุมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดไม่
ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดล้วนแต่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่แตกต่างแปร
ผันกันออกไปมากมายเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยในแต่ละท้องถิ่นอันเป็นระบบ
นิเวศที่ซับซ้อนและหลากหลายในบริเวณต่างๆของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพราะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนานา
ชนิดเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นส าหรับปัจจัยสี่ ช่วยค้ าจุนให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขแต่ใน
ขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีพฤติกรรมและกิจกรรมในลักษณะคล้ายกับ " ทุบหม้อข้าวตัวเอง "โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และ
ขาดความยั้งคิดเพราะมนุษย์ยุคปัจจุบันได้ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งต่างๆ  ทั่วโลก  ดังนั้น
การศึกษาหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้ถ่องแท้  จะท าให้หาแนวทางจัดการกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นนี้ ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

 ปาล์มสาคู (sago palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มสามารถพบได้ทั่วไป มักจะพบได้มากในเขตร้อนชื้นแนวเขต
ศูนย์สูตร โดยเฉพาะทวีปเอเชียและอเมริกาใต้ ปาล์มสาคูจัดเปนพืชทองถิ่นชนิดหนึ่ง ที่มีอยูทั่วไปในเขตภาคใต
ตอนลางไดแกจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานียะลา และนราธิวาส เปนพืชที่นาสนใจ เพราะสามารถ
น าไปใชประโยชนได้ตั้งแต่อดีต เช่น การน ามาประกอบ อาหาร สร้างบ้านเรือน เครื่องใช้ไม้สอยในครั วเรือน 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ เป็นต้น  ปาล์มสาคูสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ลุ่มน้ า(จืด)ขัง หรือที่เรียกว่า พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า (wetlands) หรือ พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 400เมตร (Rasyad and Wasito, 
1986) และสามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 400 เมตร จนถึง 700 เมตรในเขต
ร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ( Flach, 
1997) มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าร้อยละ 70 สภาพ ดินเป็นดินเหนียวที่มีสารอินทรีย์สูง หรือดินพรุที่อ่ิมตัวไปด้วย
น้ ามากกว่าร้อยละ 50 (Santillan and Santillan, 2013) สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินเหนียวและดินพรุ จึงท า
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ให้ปาล์มสาคูสามารถเจริญเติบโตได้ดีในปุาพรุ (peat swamp forest) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีธาตุอาหารต่ า ดินมีความเป็น
กรด-ด่าง ตั้งแต่ 4.4-6.5 (กัญจนัสม์และนิพนธ์, 2554; Kawahigashi et al. 2002) นอกจากนี้ยังพบการกระจายตัว
ของปาล์มสาคู ในบริเวณพ้ืนที่ทางน้ าาไหล บริเวณแนวชายฝั่งแม่น้ า ล าคลอง ริมห้วย หนอง บึง พ้ืนที่น้ าท่วมถึงใน
ฤดูฝน รวมถึงในบ่อหรือ สระน้ าใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนที่มีการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
พ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูเป็นระบบนิเวศที่จ าเพาะอีกรูปแบบหนึ่ง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน
พ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูจะท าเราทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแห่งนี้  การอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคู
เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนและยังเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นเอาไว้เพ่ือการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 
 
 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
            ปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb)  เป็นพืชจ าพวกปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งคนนิยมน าแปูงในล าต้นและ
น ามาผลิตเป็นสาคู เป็นพืชที่พบตามที่ชื้นแฉะ ถิ่นก าเนิดอยู่ที่นิวกินีและหมู่เกาะโมลุกกะประเทศอินโดนีเซีย และ
บริเวณใกล้เคียง กระจายพันธุ์ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และตอนใต้ของไทย ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นสาคู
ในรูปแบบของการแปรรูปเป็นอาหาร หรือท าเป็นเครื่องจักสานในครัวเรือน แต่การศึกษาสาคูยังมีอีกหลายมิติ และ
หนึ่งในนั้นที่น่าสนใจ คือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณปุาปาล์มสาคูเพ่ือที่จะดู
ว่าปุาปาล์มสาคูมีบทบาทในการสนับสุนความหลากหลายทางชีวภาพมากน้อยเพียงไร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีงานวิจัย
บางส่วนเกี่ยวกับปาล์มสาคูในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นออกมาบ้างแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทุกกลุ่ม ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่ครอบคลุมขึ้นจะท าให้ทราบถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพของปุาปาล์มสาคูมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษณ์ทรัพยากรท้องถิ่นและ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งในบทนี้ได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของปาล์มสาคูไว้ดังนี้ 
          สุริยะ จันทร์แก้ว และคณะ ปี 2557 ท าการศึกษาปุาสาคูและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ท าการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาและแพลงก์ตอนพืชในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในระบบนิเวศปุาสาคูพบปลาน้ าจืด 9 อันดับ 24 วงศ์ และ74 ชนิด โครงสร้างประชากรปลาพบ
มากที่สุดในอันดับ Cypriniformes (กลุ่มปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย) รวม 37 ชนิด รองลงมา คือ อันดับย่อย 
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Anabantoidei (กลุ่มปลากัด ปลาหมอ ปลากระดี่ ) รวม 16 ชนิด และอันดับ Siluriformes (กลุ่มปลาดุก ปลากด 
ปลาแขยง) รวม 15 ชนิด  และพบว่ามีแพลงก์ตอนพืช  3 ดิวิชั่น จ านวนประมาณ 21-32 สกุล และ 22-28 สกุล ใน
ฤดูร้อนและฤดูฝน ตามล าดับ โดยกลุ่มเด่นทั้ง 2 ฤดู คือ วงศ์ Euglenaceae ส าหรับดัชนีความหลากหลายในฤดู
ร้อนและฤดูฝนมีค่า 2.13-2.85 และ 2.1-2.68 ตามล าดับ           

สุริยะ จันทร์แก้ว และคณะ ปี 2558 ท าการศึกษาปุาสาคูในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (นครศรีธรรมราช 
ตรัง พัทลุง) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ส ารวจพบปลาน้ าจืดรวมทั้งหมด 10 อันดับ 21 วงศ์ 50 ชนิด มีค่าความ
หลากหลายของ Shanon ในช่วงฤดูร้อนสูงสุดอยู่ที่ 3.05 bits/individual และฤดูฝนมีค่าสูงสุดอยู่ที่  3.08 และค่า 
Simpson ในช่วงฤดูร้อนสูงสุดอยู่ที่ 0.97 และฤดูฝนมีค่าสูงสุดอยู่ที่  0.88 ทั้งนี้พบว่าความหลากหลายในช่วงฤดู
ร้อนมากกว่าฤดูฝน ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Eveness)ในช่วงฤดูร้อนสูงสุดอยู่ที่ 0.85  และฤดูฝนมีค่าสูงสุดอยู่ที่  
0.86 และพบว่า ปลสซิวแปบหางดอก มีความถี่ในการพบมากที่สุดทั้ง 2 ฤดู คือ 88.89%  ส าหรับผลการศึกษา
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชพบว่า ช่วงฤดูร้อนพบแพงก์ตอนพืช อยู่ในช่วง 21-32 สกุล โดยมีการ
แพร่กระจายมากที่สุดในดิวิชัน chlorophyta (กลุ่มสาหร่ายสีเขียว กลุ่มยูกลีนอยด์) จ านวน 16 สกุล รองลงมาคือ 
chromophyta (กลุ่มไดอะตอม ไดโนแฟลเจลเลต) จ านวน 15 สกุล และ cyanophyta (กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกม
น้ าเงิน) จ านวน 5 สกุล สกุลที่พบมาเป็นกลุ่มยูกลีนอยด์ เช่น Trachelomonas, Euglena และ Phacus ส่วน
ในช่วงฤดูฝนพบแพงก์ตอนพืช อยู่ในช่วง 22-28 สกุล โดยส่วนใหญ่อยู่ใน chlorophyta (กลุ่มสาหร่ายสีเขียว กลุ่มยู
กลีนอยด์) จ านวน 13 สกุล รองลงมาคือ chromophyta (กลุ่มไดอะตอม ไดโนแฟลเจลเลต) จ านวน 12 สกุล และ 
cyanophyta (กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน) จ านวน 3 สกุล โดยวงศ์ที่มีปริมาณมากที่สุดคือ euglenaceae 
(กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน) 

มัณฑกา วีระพงศ์ และคณะ ปี 2559 ท าการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายในพ้ืนที่ปุาสาคูจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2556 โดยก าาหนดพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง จ านวน 5 สถานี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาสาคู 5 อ าเภอ คือ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอท่าศาลา และอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช พบสาหร่าย 100 สกุล 202 ชนิด ใน 5 ดิวิชัน ได้แก่ ดิวิชัน Chrysophyta (40%), ดิวิชัน 
Chlorophyta (26%), ดิวิชัน Cyanophyta (18%), ดิวิชัน Euglenophyta (5%) และดิวิชัน Pyrrhophyta (1%) 
มีค่าดัชนีความหลากชนิดระหว่าง 3.67-1.57 สาหร่ายสกุลเด่นที่พบได้ทุกสถานีได้แก่ Surirella, Trachelomonas, 
Navicula, Pinnularia และ Nitzschia  และเม่ือศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายในแต่ละเดือน พบว่าในเดือน
กรกฎาคมพบความหลากหลายของสาหร่ายมากที่สุด คือ 43 สกุล รองลงมาเดือนมิถุนายน 40 สกุล เดือนมีนาคม 
35 สกุล และเมษายนพบน้อยที่สุด 34 สกุล 

พนม อินทฤทธิ์ ปี 2561 รายงานปุาปาล์มสาคูเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ที่เอ้ือประโยชน์กับ 
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง ในปุาสาคูจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หลากหลาย ชนิดทั้งพืชและสัตว์ กลายเป็นแหล่ง
ส าคัญที่มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างมากเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตที่มีของกินของใช้และยารักษาโรค 
รวมถึงกลุ่มอาหารเสริมด้วย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มประเภทพืช และกลุ่มประเภทสัตว์ 

 กลุ่มประเภทพืช  
-ผักพ้ืนบ้านได้แก่ ผักกูด ขี้เหล็ก ชะม่วงหรือส้มมวง ต าลึง ชะพลู บัวบก มะเขือพวง ผักหวานบ้าน ฯลฯ 
 -ผลไม้พ้ืนบ้าน ได้แก่ ระก า หลุมพี เหมร ตะขบ เม่า นมแมว ก าซ า หวายลิง หว้า ฯลฯ  
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 -พืชสมุนไพร ได้แก่ ชุมเห็ดเทศ เตยหอม กระพัง คล้า เถาคัน มะแว้ง มะอึก ยอบ้าน ฯลฯ 
 -พืชยืนต้นเพ่ือใช้สอย ได้แก่ ตะแบก อินทนิล ต้นชด มะหาด ไข่เต่า ท่อมข้ีหมู จันทร์นา ไทร ฯลฯ  
กลุ่มประเภทสัตว์  
 -สัตว์หน้าดินได้แก่ หอยฝาเดียว กุ้งน้ําจืด ปู ฯลฯ 
 -สัตว์บก ได้แก่ นาก ตะกวด งูเหลือม หนู นกกะปูดต แดง นกตบยุง นกเค้าแมว ฯลฯ  
 -สัตว์น้ํา ได้แก่ ปลกดุกอุย ปลาช่อน ปลาหมอไทย ปลา ฉลาด ปลากดเหลือง ปลาแก้มซ้ํา  ปลาชะโอน 

ปลาแขยง หางจุด ฯลฯ 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ............................................................................. ............................................. 

  10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ประชาชนในท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ประชาชนในท้องถิ่นมีความตื่นตัวเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นและมีความต้องการมีส่วนร่วมใน

อนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 

แนวโน้มที่ดีในการพัฒนาปาล์มสาคูให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษกิจสูงต่อไป 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 

เข้าถึงการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากข้ึนเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาต่อยอดที่มั่นคง
ยิ่งขึ้นในระยะยาว 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
           น าไปสู่การอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ปุาปาล์มสาคูเป็น
ที่อยู่อาศัย และ/หรือใช้ประโยชน์จากปุาปาล์มสาคู เมื่อมีความหลากหลายที่ชีวภาพสูงจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศปุา
ปาล์มสาคู ซึ่งส่งผลต่อความสมดุลของปุาปาล์มสาคูระยะยาว 

 

 

 

 



182 

           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

การส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ปุาปาล์มสาคูจะส่งผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพราะเป็น
แหล่งระบบนิเวศท่ีช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้คนท้องถิ่น 
และสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมซึ่งจะน ารายได้เสริมมายังชุมชน 

 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      

1) พื้นที่ศึกษา 
เลือกพ้ืนที่ปุาปาล์มสาคูท่ีมีขนาดใหญ่กระจายให้ทั่วภาคใต้เพ่ือส ารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่  

    1) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
    2) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
    3) อ.ควนโดน จ.สตูล 

                         4) อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
 

2) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม สัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก สัตว์เลื้อยคลาน และนก 

2.1) เดินส ารวจตามแนวเส้นส ารวจ (line transect) และจุดส ารวจ (point transect) ที่
ก าหนด เพ่ือส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ สัตว์เลื้อยคลาน และนก ในเวลากลางวันในช่วง 6.00 น. – 10.00 
น.โดยก าหนดระยะหวังผลในแต่ละด้านของเส้นทาง 25 เมตร (ระยะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน) บันทึกข้อมูลของ
สัตว์ได้แก่ ชนิด จ านวนตัว ระยะห่าง และแหล่งที่พบ ทั้งจากการพบสัตว์โดยตรง การได้ยินเสียง (ซึ่งสามารถใช้
จ าแนกชนิดได้) และร่องรอยของสัตว์  

2.2) เดินส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกด้วยการเดินส่องไฟฉายตอนกลางคืน ระหว่าง
เวลา 19.00-22.00 น.  โดยเน้นตามเส้นทางที่มีแหล่งน้ า ทั้งแหล่งน้ าชั่วคราวและถาวร 

2.3) การดักจับด้วยกรงดักแบบ live trap (กรงมีขนาด 30x12x12 ซม3) ใช้ส ารวจสัตว์
ฟันแทะที่หากินในเวลากลางคืนและกลางวัน เหยื่อที่ใช้ในการล่อสัตว์เข้ากับดัก อย่างเช่น มะพร้าวเผา ข้าวโพด 
กล้วย ขนมปัง ข้าวโอ๊ตและเนยถั่ว เป็นต้น แต่ละครั้งวางกับดัก จ านวน 40 กับดัก โดยแบ่งเป็น 4 จุดส ารวจ จุด
ส ารวจละ 10 กับดัก โดยมีการวางกับดัก แบบ line transect โดย transect มีขนาด 200 เมตร ซึ่งแต่ละกับดักจะ
วางห่างกัน 20 เมตร โดยกับดักจะวางทั้งบนพ้ืนดิน และบนต้นไม้ ในแต่ละครั้งเก็บข้อมูลประมาณ 3-4 คืน โดย
ด าเนินการติดตั้งกรงดักและเหยื่อล่อตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 น. และตรวจเช็คเวลาประมาณ 19.00 น. , 21.00 
น. และ 06.00 น. ส่วนช่วงเวลากลางวันตรวจเช็คกรงทุก 1 -2 ชั่วโมง  ซึ่งสัตว์ที่ติดกับดักจะท าการจ าแนกชนิดโดย
อ้างอิงตาม Pimsai et al.(2014); Francis (2008)  วัดขนาดของลักษณะภายนอก (ได้แก่ ความยาวของหัวและ
ล าตัว ความยาวหาง ความยาวใบหู และความยาวของตีนหลัง) ชั่งน้ าหนัก บันทึกเพศ พร้อมกับจดบันทึกลักษณะ
พ้ืนที่ที่พบหนูชนิดนั้น ถ่ายรูป แล้วเก็บตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวอย่างอ้างอิงหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
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   2.4) ท าการส ารวจความหลากชนิดและการกระจายของค้างคาวโดยการดักจับด้วยฮาร์ป
แทรป (Harp trap) และตาข่าย (Mist net) ท าการจ าแนกชนิด บันทึกชื่อชนิดและพิกัดต าแหน่งที่พบ สภาพถิ่นที่
อยู่อาศัย ถ่ายรูป และเก็บตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ และเพ่ือการตรวจสอบชื่อชนิดที่ถูกต้อง
ในห้องปฏิบัติการ โดยจะท าการเก็บรักษาตัวอย่างไว้ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตัวอย่างอ้างอิงเหล่านี้จะมีการวัดขนาดตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบชนิดอย่าง
ละเอียดด้วยการใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์แบบดิจิตอล ให้หมายเลขตัวอย่างอ้างอิง หากมีค้างคาวที่ไม่สามารถจ าแนก
ชนิดได้ก็จะมีการตรวจสอบชนิดโดยเทียบเคียงกับตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ หรือตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ
ต่อไป 
   วัดขนาดตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บมาในห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบชนิดอย่างละเอียดด้วย
การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์แบบดิจิตอล โดยอ้างอิงวิธีการวัดขนาดค้างคาวตาม Bates and Harrison (1997) และ 
Francis (2008) และบันทึกเสียงความถ่ีสูงของค้างคาวโดยการใช้แบตดีเทคเตอร์ Pettersson D240X Ultrasound 
detector ทั้งบันทึกเสียงจากตัวค้างคาวขณะถืออยู่ในมือ (hand held) และขณะท าการปล่อย (hand release) 
และท าการวิเคราะห์ความถ่ีและลักษณะของคลื่นเสียงค้างคาวแต่ละชนิดด้วยโปรแกรม BatSound Pro 3.31 

สัตว์บางชนิดจะมีการเก็บเป็นตัวอย่างใน collection ของ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ. สงขลา เพ่ือเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลของตัวอย่างอ้างอิงและให้ผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษาต่อไป รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบชนิดที่ไม่สามารถจ าแนก
ชนิดได้เองด้วยการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ 
  3) การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มแมลง 

เน้นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน ด้วงมูลสัตว์ แมลงวันขายาว และแมลงหางดีด เป็นหลัก รวมทั้ง
เก็บแมลงชนิดอื่นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงด้วย  

 3.1) การจับด้วยมือ (Hand collecting) เป็นวิธีที่ใช้จับแมลงที่อาศัยอยู่พ้ืนหรือตามต้นไม้ 
โดยใช้ปากคีบจับตัวอย่างใส่ขวดเก็บตัวอย่างที่ภายในบรรจุ 70% แอลกอฮอล์ ด้านในขวดบรรจุน้ ายาฆ่าแมลง 
(ethyl acetate) 

 3.2) สวิงจับแมลง (Collecting Nets) ใช้จับแมลงที่บินอยู่ เช่นผีเสื้อ  
  3.3) เครื่องดูด (Aspirators) ใช้จับ Arthropods ที่มีขนาดเล็ก ที่อาศัยอยู่ตามพ้ืน 
      3.4) เครื่องร่อนหรือตะแกรงร่อน (Sifters) เป็นวิธีที่ใช้จับแมลงที่อาศัยตามพ้ืน โดยเก็บ

ซากดินที่ร่วนซุยใส่ตะแกรงร่อนขนาด 0.8 x 0.8 เซนติเมตร ที่มีถาดรองรับด้านล่าง ใช้ปากคีบจับตัวอย่างใส่ขวด
เก็บตัวอย่างท่ีภายในบรรจุ 70% แอลกอฮอล์ 

  3.5) กับดักแสง (Light Traps) ใช้จับแมลงที่หากินเวลาในเวลากลางคืน เช่นผีเสื้อ
กลางคืน  
    3.6) กับดักหลุม (Pitfall Traps) เป็นวิธีใช้จับแมลงที่เดินหากินซากสัตว์ตามพ้ืน วิธีการ
คือขุดหลุมลึกประมาณ 12 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. แล้ววางแก้วพลาสติกขนาดความยาว 10 ซม. 
และปากแก้วมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. ลงในหลุม เทส่วนผสมน้ ายาล้างจานและน้ า (1:3) วางทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน 
เก็บตัวอย่างบรรจุใน 70% แอลกอฮอล์ 
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   3.7) Berlese funnel extraction: เป็นการเก็บแมลงขนาดเล็กที่อยู่ตามพ้ืนผิวต่าง ๆ 
(surface-active springtails) โดยเก็บตัวอย่างจากซากอินทรียวัตถุต่าง ๆ บริเวณหน้าผิวดิน เช่น เศษซากใบไม้ กิ่ง
ไม้ รากไม้ มูลค้างคาว เป็นต้น  โดยเก็บซากอินทรียวัตถุดังกล่าวใส่ในถุงซิปพลาสติก ขนาด 25 x 35 เซนติเมตร 
แล้วน ามาวางไว้บน Berlese funnels โดยมีขวดพลาสติกบรรจุ 70% แอลกอฮอล์รองรับอยู่ข้างล่าง  วางทิ้ งไว้
ประมาณ 4-7 วัน ตัวอย่างของแมลงขนาดเล็กก็จะตกลงมาในขวดรองรับ เก็บตัวอย่างบรรจุใน 70% แอลกอฮอล์ 
และน าไปแช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียล   

3.8) การเก็บตัวอย่างโดยการวางกับดัก (bait trap) การเก็บตัวอย่างวิธีนี้จะใช้กับแมลง
ชนิดผี้เสื้อ และด้วงมูลสัตว์ เป็นหลัก ส าหรับผีเสื้อ จะใช้ butterfly trap โดยมี ผลไม้ เช่น กล้วย สัปปะรด เป็นตัว
ล่อ ขณะที่ด้วงมูลสัตว์ จะใช้ มูลสุกรเป็นเหยื่อล่อ วางทิ้งไว้ตามบริเวณต่าง ๆ ทั่วเกาะประมาณ 2 -4 วัน  เก็บ
ตัวอย่างบรรจุใน 70% แอลกอฮอล์ และน าไปแช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียล 

การจ าแนกสัตว์กลุ่มแมลง ในระดับวงศ์ย่อย สกุล และชนิดโดยใช้เอกสารอ้างอิงดังนี้ 

- Borror และคณะ (1989) และ CSIRO (1970) ส าหรับตัวเต็มวัยของแมลง 

- Chu และ Cutkomp (1992) ส าหรับตัวอ่อนแมลง 
 

  4) การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ (โรติเฟอร์และคลาโดเซอแรน) 

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนเชิงคุณภาพ โดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร 
ส าหรับแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโรติเฟอร์ และใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 60 ไมโครเมตร ส าหรับแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม
คลาโดเซอแรน โดยลากหรือเหวี่ยงถุงแพลงก์ตอนในแนวเฉียงในแหล่งน้ าเพ่ือให้ครอบคลุมตัวอย่างทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ และให้ครอบคลุมตัวอย่างในทุกแหล่งอาศัยย่อย หลังจากนั้นกรองน้ าออกจากตัวอย่างและรักษาสภาพ
ตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% 

ตรวจสอบชนิดของแพลงก์ตอน โดยน าตัวอย่างมาคัดเลือกแพลงก์ตอนกลุ่มโรติเฟอร์และ
คลาโดเซอแรนในห้องปฏิบัติการ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (stereo microscope) และน ามาเตรียมสไลด์
เพ่ือน าไปจ าแนกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบตาประกอบ (compound microscope) ต่อไป 

 
                      5) การเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเตเชีย 
                               5.1. การเก็บตัวอย่างในภาคสนาม 

                      5.1.1 ท าการเก็บตัวอย่างกลุ่มครัสเตเชียทุกชนิดโดยใช้วิธีการเดินส ารวจทั้งในช่วง

กลางวันและกลางคืน เมื่อพบตัวอย่างจะท าการบันทึกภาพ แล้วจึงเก็บตัวอย่างด้วยมือ หรือใช้อุปกรณ์ในการจับ 

ได้แก่ สวิงและเสียม ในช่วงกลางคืนจะใช้ไฟฉายช่วยส่องหา  

                      5.1.2 ท าตัวอย่างให้ตายอย่างสงบโดยการใช้ความเย็น 

                      5.1.3 ตรึงสภาพตัวอย่างกลุ่มครัสเตเชีย (fixation) ด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ น า

กลับไปยังห้องปฏิบัติการ 
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                              5.2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

                     5.2.1 คัดแยกตัวอย่างกลุ่มครัสเตเชียในเบื้องต้นตามลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่าย 

                     5.2.2 คัดเลือกตัวอย่างท่ีสมบูรณ์ของกลุ่มครัสเตเชียแต่ละลักษณะไปท าการบันทึกภาพ 

                     5.2.3 จัดจ าแนกทางอนุกรมวิธานโดยใช้คู่มือ The Freshwater Crabs of Peninsular 

Malaysia and Singapore (Ng, 1988), Freshwater Invertebrates of the Malaysian Region (Yule and 

Yong, 2004) และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์กลุ่มครัสเตเชีย และจัดล าดับทางอนุกรมวิธานและอ้างอิงชื่อ

วิทยาศาสตร์ตามที่ยอมรับในปัจจุบันตาม De Grave et al. (2009) และ Ng et al. (2008) รวมทั้งตรวจสอบ

เพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ www.marinespecies.org 

                     5.2.4 ลงทะเบียน ก าหนดหมายเลขให้กับแต่ละตัวอย่าง พร้อมวัดขนาดความกว้างและ

ความยาวกระดองของตัวอย่างแต่ละตัวด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ โดยใช้หน่วยที่วัดเป็นมิลลิเมตร บันทึกเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูล เก็บรักษาตัวอย่างในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ไว้ที่ห้องเก็บตัวอย่างอ้างอิงของพิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                   6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
            การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความหลากหลาย (Biodiversity indicator) โดยความหลากหลายของ

ชนิดและความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพ้ืนที่การศึกษา ค านวณโดยใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้  
1) วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่พบว่ามาเยือนดอกของสาคู โดยใช้

สมการของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   
 สูตร  
 

 เมื่อ H′   =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน-ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)    
      s   =  จ านวนชนิดที่ปรากฏทั้งหมด    

      P¡ =  สัดส่วนของจ านวนตัวของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ต่อจ านวนตัวของสัตว์ทุกชนิดรวมกัน 
 2) ดัชนีความสม่ าเสมอ (evenness index) เป็นค่าที่บอกการกระจายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ใน

แต่ะพ้ืนที่การศึกษา ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าพ้ืนที่ศึกษานั้น ประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ที่มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (relative 
abundance) ใกล้เคียงกัน โดยใช้สมการของ Pielou (Pielou’s index)  

 สูตร 
 
 เมื่อ  E    =  ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ 
      H′    =  ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน–ไวเนอร์ (Shannon – Wiener index)   

      H′max = จ านวนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่พบในพ้ืนที่ศึกษา = ln S 
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13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ประเทศไทย/สงขลา ม.สงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 

๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  
ในประเทศ ประเทศไทย/สุราษฎร์

ธานี 
อ.กาญจนดิษฐ์ คลองกะแดะ 

ในประเทศ ประเทศไทย/พัทลุง อ.ควนขนุน บ.หัวพรุ ต.ควนขนุน 
ในประเทศ ประเทศไทย/สตูล อ.ควนโดน ต.ควนโดน 
ในประเทศ ประเทศไทย/นราธิวาส อ.แว้ง ต.โละจูด 
 

    14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ.........5......ปี..........0........เดือน          
  วันที่เริ่มต้น.......1 ตุลาคม 2565.......วันที่สิ้นสุด...........30 กันยายน 2569............ 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปี 2565 – ปี 2569) 

 
 

 

 

ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือกิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ร้อยละ
ของ
กิจกรรม
ใน
ปีงบประ
มาณ 

2565 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข้อมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 
 

X X X X X X X X   70% 

 

2. เผยแพรส่ื่อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัสัตว์
มีกระดูกสันหลังในปุาปาล์มสาคูทางสื่อ
ออนไลน ์

    
X X X X X X X X 30% 
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ปี
(งบประ
มาณ) 

ช่ือกิจกรรม 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ร้อยละ
ของ
กิจกรรม
ใน
ปีงบประ
มาณ 

2566 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข้อมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 
X X X X X X X X X 

  
40% 

 

2. เผยแพรส่ื่อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังในปุาปาล์มสาคูทาง
สื่อออนไลน ์

    
X X X X X X X 

 
30% 

 

3.เผยแพรส่ื่อสาธารณธะแบบโปสเตอร์ 
เกี่ยวกับสัตวม์ีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังที่ส ารวจพบในปุาปาล์ม
สาค ู

X X X X X X X X X X X X 30% 

2567 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข้อมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 X X X X X X X X X   60% 

 
2. เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอ
ผลวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในปุาปาล์มสาคู 

X X X X X X X X X X X X 40% 

2568 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข้อมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

 X X X X X X X X X X  60% 

 

2. จัดอบรมหรือกิจกรรมค่ายเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาคูในพื้นที่
เปูาหมายที่ 1 

X X X X X X X X X X X X 40% 

2569 
1. การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข้อมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาค ู

  X X X X X X     30% 

2569 

2. จัดอบรมหรือกิจกรรมค่ายเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุาปาลม์สาคู ในพ้ืนท่ี
เปูาหมายที่ 2 

 X X X X X X X X X X X 30% 

 
3.จัดท าผลงานวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ เรื่องเกี่ยวกับ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน

X X X X X X X X X X X X 40% 
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 333,000 บาท 
ปีที่ 2 2566 333,000 บาท 
ปีที่ 3 2567 333,000 บาท 
ปีที่ 4 2568 333,000 บาท 
ปีที่ 5 2569 333,000 บาท 
รวม  1,665,000 บาท 

  

งบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 
(15,000/เดือนx10เดือน) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ปฏิบัติงาน (200บ.x7คน
x12วัน) 
2. ค่าเดินทางส าหรับเก็บ
ข้อมูลวิจัยขงนักวิจัย (ค่า
น้ ามัน ค่าเช่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับ โดยวิธีเหมาเช่ารถตู้ 
1 คัน 2,500บ.x12วัน) 
3. ค่าที่พัก 
(850บ.x4ห้องx12วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง
และเตรียมตัวอย่าง (1คน) 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

16,800 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,800 
 

10,000 
 

ปุาปาล์มสาค ู
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ
เผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6. ค่าเช่าห้องและอุปกรณ์
จัดประชุมและฝึกอบรม 
(2ครั้งxครั้งละ 15,000) 
7 ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน 
ถ่ายเอกสาร 
8. การเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการภายในประเทศ (ค่า
เดินทาง ค่าสมัคร ค่าท่ีพัก) 
9. ค่าจ้างเหมาส าหรับการ
จัดนิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

10,000 
 
- 
 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,400 

10,000 
 
- 
 
 

2,000 
 
- 
 

 
     - 
 
 
1,400 

- 
 
- 
 
 

2,000 
 

20,000 
 
 
- 
 
 

1,400 

10,000 
 

15,000 
 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,400 

- 
 

15,000 
 
 

2,000 
 
- 
 
 

34,000 
 
 

1,400 
งบด าเนินการ :  
ค่าใช้สอย 

1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม 
เช่น อุปกรณ์จับสัตว์  ขวด
ดองสัตว์ 
2 ค่าสารเคม ีเช่น
แอลกอฮอล์ 
3. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ  เครื่องมือผ่าตัด, ปาก
คีบ 
5. ค่าสาธารณูปโภค (10% 
ของงบด าเนินงาน) 

25,000 
 

 
8,000 

 
6,000 

 
 

33,000 

19,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

33,000 

9,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

33,000 

4,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

33,000 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 

33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์  0 0 0 0 0 
รวม  333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 

 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
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          15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ (ปีท่ี 1: 2565) 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (15,000/เดือนx10เดือน) 150,000 
งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน (200บ.x7คนx12วัน) 
2. ค่าเดินทางส าหรับเก็บข้อมูลวิจัยขงนักวิจัย (ค่าน้ ามัน ค่า
เช่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ โดยวิธีเหมาเช่ารถตู้ 1 คัน 2,500บ.
x12วัน) 
3. ค่าที่พัก (850บ.x4ห้องx12วัน) 
4. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง  
(1คนx1เดือน) 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ (1คนx1เดือน) 
6 ค่าสืบค้นข้อมูล รายงาน ถ่ายเอกสาร 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

16,800 
 

30,000 
 

40,800 
10,000 

 
10,000 
2,000 
1,400 

งบด าเนินการ :  
ค่าใช้สอย 

1. ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น อุปกรณ์จับสัตว์  ขวดดองสัตว์ 
2 ค่าสารเคมี เช่นแอลกอฮอล์ 
3. ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ  เครื่องมือผ่าตัด, ปากคีบ 
5. ค่าสาธารณูปโภค (10% ของงบด าเนินงาน) 

25,000 
8,000 
6,000 
33,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ไม่มี) 0 
รวม  333,000 

 

 15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ

จ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

  
 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่ รายละเอียดของ จ านวนนับ หน่วย ผลลัพธ์ที่คาด ผลกระทบที่คาดว่าจะ
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คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผลผลิต ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 รวม 

นับ ว่าจะได้รับ ได้รับ 

สื่อเผยแพร ่
#1 

สื่อสาธารณะ
ออนไลน์เพื่อ
ความรู้พื้นฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสตัว์
มีกระดูกสันหลัง
และสตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังท่ี
ส ารวจพบในปุา
ปาล์มสาค ู

1 1    2 เรื่อง เนื้อหาออนไลน์
ทางเว็บไซต์และ 
Facebook 

คนท่ัวไปรับทราบ
เกี่ยวกับสัตว์ท้ังมี
กระดูกสันหลังและไม่มี
กระดูกสันหลังท่ีส ารวจ
พบในปุาสาค ู

สื่อเผยแพร ่
#2 

สื่อสาธารณะ ท้ัง
แบบออนไลน์และ
โปสเตอร์เกี่ยวกับ
สัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตวไ์ม่มี
กระดูกสันหลังท่ี
ส ารวจพบในปุา
ปาล์มสาค ู

 1  1  2 เรื่อง สื่อออนไลน์ ทั้ง
เว็บไซต์ 
Facebook และ
โปสเตอร์ในพ้ืนท่ี
ศึกษาบางพื้นที ่

คนท่ัวไปและชุมชนใน
ท้องถิ่นรู้จักสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังที่
ส ารวจพบในปุาปาล์ม
สาค ู

  
ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รับ ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 รวม 

สื่อเผยแพร ่
#3 

จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท้องถิ่น
ของปุาปาล์มสาคู
ในพิพิธภัณฑ ์

    1 1 เรื่อง นิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์
เรื่องความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคคคลทั่วไป
และผูเ้ข้าชม
นิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ปุาปาล์มสาค ู
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จัดอบรม 
#1 

จัดอบรมหรือ
กิจกรรมคา่ย
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

   1 1 2 ครั้ง การเข้าร่วม
อบรมหรือร่วม
กิจกรรมคา่ยของ
ชุมชุนเปูาหมาย 
2 พื้นที่ ซึ่งเป็น
พื้นที่ศึกษาของ
โครงการ 

ผู้ร่วมการอบรมหรือ
ร่วมกิจกรรมค่ายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

ประชุม
วิชาการ #1 
 

น าเสนอผลวิจัยใน
งานประชุม
วิชาการ เกี่ยวกับ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

  1   1 เรื่อง เข้าร่วมประชุม
วิชาการและ
เผยแพรค่วามรู้
ให้แก่นักวิชาการ
และผู้ทีส่นใจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือผู้ทีส่นใจมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ #1 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตในปุา
ปาล์มสาค ู

    1 1 เรื่อง ส่งบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติในปี 
2569 

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ปุาปาล์มสาค ู

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/จังหวัด  ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ สงขลา ม.สงขลานครินทร์ 
ในประเทศ จังหวัดภาคใต้ ชุมชนท้องถิ่น ชาวบ้าน อบต. สามารถเข้าถึงและน าผลการศึกษา/

ข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตน 
ในประเทศ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทุกคนสามารถเข้าถึงผลการศึกษาและฐานข้อมูลออนไลน์ 

  ต่างประเทศ   
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3. จัดนิทรรศการเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นของปุาปาล์มสาคูในพิพิธภัณฑ์ 
4. การเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
5. เผยแพร่รายงาน เอกสารข้อมูล คู่มือให้กับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. จัดอบรมหรือกิจกรรมค่ายให้แก่ชุมชนท้องถิ่นหรือผู้ที่สนใจในพ้ืนที่เปูาหมาย 2 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 ครั้ง 
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19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

1. ม.ทักษิน 
2. ม.ราชภัฏสงขลา 

1. ร่วมแปลข้อมลูการกระจายและ
สร้างโมเดลรูปแบบการกระจาย 
2. ร่วมแบ่งปันข้อมูลการปรากฎและ
ผู้ติดต่อ/เสนอแนวทางการศึกษาตอ่
ยอดใช้ประโยชน ์

ไม่ระบ ุ In kind 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วม

ด าเนินการ 
การร่วมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
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1. 2565-2569 อบต.ควนขนุน ร่วมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบ้าน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

2 2565-2569 อบต.ควนโดน ร่วมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบ้าน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

3. 2565-2569 อบต.โละจูด ร่วมส ารวจ และ
ผลักดันการ
ด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย ประสานงานงาน
ชาวบ้าน 

 อ านวยความ
สะดวกและ
ประสานงาน 

 
23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
 
 
      
     (ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
      (..นางสาวอวัศยา..พิมสาย...) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (....ดร.พิพัฒน์..สร้อยสุข.......) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
 
      
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (....ดร. พรรณี สอาดฤทธิ์.....) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
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     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (....ดร. โสภาค  จันทฤทธิ์.....) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (...ดร.อับดุลเลาะ..ซาเมาะ...) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
 
     
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (..นางณัฐรดา  มิตรปวงชน..) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (..นายเรืองฤทธิ์  พรหมด า...) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
                (..นางสาวอวัศยา..พิมสาย...) 
     วันที่……......……กรกฎาคม 2563….....… 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอวัศยา  พิมสาย 

                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  MISS AWATSAYA  PIMSAI 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1930300015020 

3.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

     ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทรศัพท ์ 0-7428-8067                          โทรสาร   0-7428-8067 

 e-mail         u.pimsai@gmail.com , uraiporn.pi@psu.ac.th 

                 4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา  ปีการศึกษา 

                          วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2550 

                          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2556 

                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธาน ของสัตว์ฟันแทะ 
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6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  

6.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 

6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : - 

6.3  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผู้รว่มวิจยั) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)   ดร. พิพัฒน์ สร้อยสุข 

ปี: 2554    สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของหนูในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)    

ปี: 2555   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ า

ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 

ปี: 2561-2562   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานตีพิมพ์ 

Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and 

Renner, S. C. 2017. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-

Himalayan forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172. 

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J.  2014. Murine rodents 

(Rodentia:Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore : taxonomy, 

distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys . Bonn 

zoological Bulletin 63 (1): 15–114. 
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Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid 

Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research 

Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906 

           6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วง

แล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 

  ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุล่วงไปแล้ว 70% 

2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 

ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน

ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 

ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 
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ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Pipat Soisook 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3341600362704 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail)   พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร. 074-288065 มือถือ 089-8761196 
Email: pipat66@gmail.com, pipat.s@psu.ac.th  

4. ประวัติการศึกษา 
            ชื่อปริญญา             สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      พ.ศ. 2557 
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5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
อนุกรมวิธานค้างคาว, นิเวศวิทยาสัตว์ปุา 

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปี: 2553  
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์

ธานี (หัวหน้าโครงการ)  
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี    นายปิยวัฒน์ สุขบางนพ 

ปี: 2553 สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สาระ บ ารุงศรี (หัวหน้าโครงการ)   น.ส.อุไรพร พิมสาย 
ปี: 2554  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

3) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใต้ของไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ปี: 2555-259 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

4) ชื่อเรื่อง: ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของค้างคาวแวมไพร์แปลง (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2558  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

5) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 
กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562 
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
1. Kuo, H.-C., P. Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic 

revision of the Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description 
of a new species. Acta Chiropterologica, 19: 19–39. 
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2. So Naing, Naw Lah Pwai Paw, B. Lazinger, P. Soisook, M. J. Pearch, and P. J. J. Bates. 2016. The 
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Sturnidae) in Southeast Asia. Journal of Threatened Taxa, 8: 9574–9578. 

3. Soisook, P., S. Karapan, M. Srikrachang, A. Dejtaradol, K. Nualcharoen, S. Bumrungsri, Sai Sein 
Lin Oo, Moe Moe Aung, P. J. J. Bates, M. Harytyunyan, M. M. Bus and W. Bogdanowicz. 2016. 
Hill forest dweller: a new cryptic species of Rhinolophus in the ‘pusillus group’ (Chiroptera: 
Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica, 18: 117–139. 

4. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Thomas, P. J. J. Bates, D. A. Willette, F. A. A. Khan, M. 
Wonglapsuwan, P. Soisook, I. Maryanto, J. C. -C. Huang and N. M. Furey. 2016. Geographical 
Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of 
Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica, 18: 
141–161. 

5. Douangboubpha, B., S.  Bumrungsri, C. Satasook, W. Wanna, P. Soisook and P. J.J. Bates. 2016. 
Morphology, genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula (Chiroptera: 
Vespertilionidae: Kerivoulinae) in Thailand. Mammalia, 80: 21–47. 

6. Soisook, P., M. Struebig, S. Noerfahmy, H. Bernard, I. Maryanto, S.-F. Chen, S. J. Rossitor, H.-C. 
Kuo, K. Deshpande, P. J. J. Bates, D. Sykes, and R. P. Miguez. 2015. Description of a new species 
of the Rhinolophus trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta 
Chiropterologica, 17: 21–36. 

7. Soisook, P. A. Prajakjitr, S. Karapan, C. M. Francis and P. J. J. Bates. 2015. A new genus and 
species of false vampire (Chiroptera: Megadermatidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 
3931: 528–550. 

8. Ith, S., S. Bumrungsri, N. M. Furey, P. J. J. Bates, M. Wonglapsuwan, F. A. A. Khan, V. D. Thong, P. 
Soisook, C. Satasook and N. M. Thomas. 2015. Taxonomic implications of geographical 
variation in Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. 
Zoological Studies, 54: 1–29. 

9. Foley, N., Thong, V. D., P. Soisook, S. Goodman, K. Armstrong, D. Jacobs, S. Puechmaille and E. 
Teeling. 2014. How and why overcome the impediments to resolution: lessons from 
rhinolophid and hipposiderid bats. Molecular Biology and Evolution, 33: 313-333. 

10. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, P. Soisook, S. Karapan and P. J. J. Bates. 2014. The 
discovery of Kerivoula krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand 
provides new information on the distribution and conservation status of this data deficient 
species. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36, 577–582. 
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11. Lin, A.-Q., G. Csorba, L.-F. Li, T.-L. Jiang, G.-J. Lu, V. D. Thong, P. Soisook, K.-P. Sun, and J. Feng. 
2014. Phylogeography of Hipposideros armiger (Chiroptera: Hipposideridae) in the Oriental 
Region: the contribution of multiple Pleistocene glacial refugia and intrinsic factors to 
contemporary population genetic structure. Journal of Biogeography, 41: 317–327. 

12. Soisook, P., S. Karapan, C. Satasook, V. D. Thong, F. A. A. Khan, I. Maryanto, G. Csorba, N. Furey, 
B. Aul and  P. J. J. Bates. 2013. A review of the Murina cyclotis complex (Chiroptera: 
Vespertilionidae) with descriptions of a new species and subspecies. Acta Chiropterologica, 15: 
271-292. 

13. Soisook, P., S. Karapan, C. Satasook and P. J. J. Bates. 2013. A new species of Murina 
(Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 3746: 567–579. 

14. Thong, V. D., S. J. Puechmaille, A. Denzinger, P. J. J. Bates, C. Dietz, G. Csorba, P. Soisook, E. C. 
Teeling, S. Matsumura, N. M. Furey and H-U. Schnitzler. 2012. Systematics of the Hipposideros 
turpis complex and a description of a new subspecies from Vietnam. Mammal Review, 42: 
166–192.  

15. Soisook, P. 2011. A checklist of bats of Thailand. Journal of Wildlife in Thailand, 18: 121-151.  
16. Hughes, A. C., C. Satasook, P. J. J. Bates, P. Soisook, T. Sritongchuay, G. Jones and S. 

Bumrungsri. 2011. Using echolocation calls to identify Thai bat species: Vespertilionidae, 
Emballonuridae, Nycteridae and Megadermatidae. Acta Chiropterologica, 13: 447-455.  

17. Kingsada, P., B. Douangboubpha, I. Saveng, N. Furey, P. Soisook, S. Bumrungsri, C. Satasook, V. 
D. Thong, G. Csorba, D. Harrison, M. Pearch, P. Bates, N. Thomas. 2011. A checklist of bats from 
Cambodia, including the first record of the intermediate horseshoe bat Rhinolophus affinis 
(Chiroptera: Rhinolophidae), with additional information from Thailand and Vietnam. 
Cambodian Journal of Natural History, 2011: 49-59.  

18. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, C. Satasook, P. Soisook, Si Si Hla Bu, B. Aul, D. L. Harrison, 
M. Pearch, N. M. Thomas, and P. J. J. Bates. 2011. A new species of small Hipposideros 
(Chiroptera: Hipposideridae) from Myanmar and a revaluation of the taxon H. nicobarulae 
Miller, 1902 from the Nicobar Islands. Acta Chiropterologica, 13: 61-78.  

19. Ith, S., P. Soisook, S. Bumrungsri, T. Kingston, S. J. Puechmaille, M. J. Struebig, Si Si Hla Bu, V. D. 
Thong, N. M. Furey, N. M. Thomas, and P. J. J. Bates. 2011. A taxonomic review of Rhinolophus 
coelophyllus Peters 1867 and R. shameli Tate 1943 (Chiroptera: Rhinolophidae) in continental 
Southeast Asia. Acta Chiropterologica, 13: 41-59.  

20. Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, P. Soisook, C. Satasook, N. M. Thomas, and P. J. J. Bates. 
2010. A taxonomic review of Hipposideros bicolor species complex and H. pomona 
(Chiroptera: Hipposideridae) in Thailand. Acta Chiropterologica, 12: 415-438.  
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other related taxa. Tropical Natural History, 10: 67-79.  

24. Puechmaille, S. J., P. Soisook, M. Yokubol, P. Piyapan, M. A. Gouilh, K. M. Mie, K. K. Kyaw, I. 
Mackie, S. Bumrungsri, A. Dejtaradol, T. New, S. S. H. Bu, C. Satasook, P. J. J. Bates and E. 
Teeling. 2009. Population size, distribution, threats and conservation status of two endangered 
bat species: Craseonycteris thonglongyai and Hipposideros turpis. Endangered Species 
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2008. A taxonomic review of Rhinolophus stheno and R. malayanus (Chiroptera: 
Rhinolophidae) from continental Southeast Asia: an evaluation of echolocation call frequency 
in discriminating between cryptic species. Acta Chiropterologica, 10:221-242. 

26.  Soisook, P., S. Bumrungsri, A. Dejtaradol, C. M. Francis, G. Csorba, A. Guillen-Servent and P. J. J. 
Bates. 2007. First records of Kerivoula kachinensis (Chiroptera: Vespertilionidae) from 
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Family Molossidae (Free-tailed Bats), in Wilson, D. E., and Mittermeier, R. A. eds. Handbook 
of the mammals of the world. Volume 9: Bats. Lynx Edicions, Barcelona. 

 

งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 

1) ชื่อเรื่อง: สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในปุาดิบชื้นที่ราบต่ าในคาบสมุทรไทย 
ปี: 2560-2564  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นที่ 3  ลุล่วงไปแล้ว 70% 

2) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

3) ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบจัดท าบัญชีรายการและฐานข้อมูลดิจิตอลอนุกรมวิธานค้างคาวในประเทศไทย
โดย การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือและสหวิทยาการ 
ปี: 2562-2563  ทุน: สกว.  ลุล่วงไปแล้ว 60% 

4) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

5) ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของค้างคาวกับปรสิตภายนอกใน
ประเทศไทย 
ปี: 2562-2563 ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
 

ผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพรรณี สอาดฤทธิ์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Phannee Sa-ardrit 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3809900038697 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิจัย 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม

ราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  

 โทรศัพท์ 074-288070  โทรศัพท์มือถือ 090-2219191 โทรสาร: 074-288067 
 E-mail: saardrit@gmail.com, phannee.s@psu.ac.th  
5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  
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       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2541 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2545 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2559 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน 
นิเวศวิทยา และชีววิทยาโมเลกุลของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโรติเฟอร์และคลาโดเซอแรน 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใน ก า รท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
1) Cladocera diversity, assemblage and habitat in a Thailand stream 
ปฺ: 2545–2547                           โครงการ BRT 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
2) Biodiversity, community structure and bioassessment of water quality in Thong 
Pha Phum, Thailand  
ปี: 2547–2548                                โครงการ BRT 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
3) Bioassessment of water quality in Thailand.  
ปี: 2548–2551                                IFS (International Foundation for Science) 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
1) Plankton community in the relation to environmental factors along Kanom canal, 
Had Kanom, Mo Ko Thale-Tai National Park (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2549–2551      โครงการ BRT 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
2) Freshwater and marine plankton community in Tarutao Islands (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2552–2554     งบประมาณแผ่นดิน  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 

        3) Diversity of plankton along the coastal area in southern Thailand (ผู้ร่วมวิจัย) 
        ปี: 2554–2559    งบประมาณแผ่นดิน  
        สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
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4)Population status of animals on Phra Thong Island, Phang Nga Province; A 10 years 
post-tsunami biodiversity recovery (ผู้ร่วมวิจัย)  
ปี: 2559–2562     งบประมาณแผ่นดิน 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
5) An interdisciplinary approach to evaluate geological structures, physical factors 
and biodiversity of cave ecosystem: a case study in tourist caves of Satun, 
Phatthalung and Trang province (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปฺ: 2561–2562                                 BEDO  
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
 

ผลงานตีพิมพ ์
 

Sa-ardrit, P., Pholpunthin, P., Hendrik Segers, H. & Diego Fontaneto, D. 2017. The influence of 
environmental variables on freshwater rotifers of the family Brachionidae and Lecanidae in 
Thailand. Tropical Zoology, 30(1): 28-48. 

Sa-ardrit, P., Pholpunthin, P. and Segers, H. 2013. A checklist of the freshwater rotifer fauna of 
Thailand (Rotifera, Monogononta, Bdelloidea). Journal of Limnology, 72(s2): 361-375.  

Van Damme, K., Maiphae, S. and Sa-ardrit, P. 2013. Inland swamps in South East Asia harbour 
hidden cladoceran diversities: species richness and the description of new paludal 
Chydoridae (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera) from Southern Thailand. Journal of 
Limnology 72(s2): 174-208.  

Maiphae, S., and Sa-ardrit, P. 2011. Marine copepods at Mo Ko Thale Tai, Gulf of Thailand. 
Songklanakarin Journal of Science Technology,  33(6): 641-651. 

 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : (ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร

โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
 
1)Genetic diversity of species complexes of freshwater rotifers in genus Lecane in 
Andaman region (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561 – 2563                           NSTDA                        
สถานภาพ: ด าเนินการอยู่  
2)Diversity of freshwater rotifer and cladoceran in southern Thailand and DNA 
barcodes for reference collections in the PSU museum (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2560-2564                             งบประมาณแผ่นดิน   
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สถานภาพ: ด าเนินการอยู่  
3)A workshop and training programmes to enhance networking and capacity 
taxonomy and biodiversity conservation (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2560-2564                             งบประมาณแผ่นดิน   
สถานภาพ: ด าเนินการอยู่  
 

ผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายโสภาค  จันทฤทธิ์ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sopark Jantarit  
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3800300009396 
3.   หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง

คาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110  

 โทรศัพท์ 074-28-8065  โทรศัพท์มือถือ 083-062-7800 โทรสาร: 074-28-8067  
 E-mail: fugthong_dajj@yahoo.com; sopark.j@psu.ac.th  
4. ประวัติการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2551 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2557 
Post-Doctoral Fellow      Museum National d'Histoire Naturelle  2558-2559 
              (ประเทศฝรั่งเศส)      

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน 
ชีวภูมิศาสตร์ และวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของแมลง 

6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใน ก า รท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

 6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: - 
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
 
1) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในถ้ าหินปูนของคาบสมุทรไทย 
ปี: 2557–2558                          ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม่ ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
2) แมลงหางดีดในถ้ าในภาคใต้ของประเทศไทย 
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ปี: 2558–2560                         สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่   
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
3) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการสร้างวัดต่อความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของ
แมลงหางดีดในถ้ า (Hexapoda: Collembola) บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
ปี:2557– 2559                            งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2558 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
4) ความหลากหลายของแมลงหางดีดในปุาฝนเขตร้อนของคาบสมุทรไทย 
ปี: 2558–2559                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2559 
สถานภาพ: เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
5) แมลงหางดีดถ้ าในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ปี: 17 ก.ค. 2560– 16 ก.ค. 2562 สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
สถานภาพ: เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ 

                      6) การใช้สหวิทยาการเพ่ือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล พัทลุง และตรัง 
ปี: 2561–2562 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561สถานภาพ: 
เสร็จสิ้น ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทางโครงการพิจารณาแล้ว 
7) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย 
ปี:2562– 2565     สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 45 % 
8) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย 
ปี:2563–2565                   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 
สถานภาพ: ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 15 % 
 
 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 
Jantarit S., Sangsiri, T. 2020. Two new species of Alloscopus from caves in Thailand, with a key to 

world species of the genus (Hexapoda: Collembola). The Raffles Bulletin of Zoology, 
35 : 48–60. 
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Yin Z.W., Jantarit S. 2019. Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae 
from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). 
Zootaxa, 4691(1): 083–087.  

Pfingstl T., Lienhard A., Shimano S., Yasin Z., Shau-Hwai A., Jantarit S., Petcharad B., 
2019. Systematics, genetics, and biogeography of intertidal mites (Acari, Oribatida) from 
the Andaman Sea and Strait of Malacca. Journal of Zoological Systematics and 
Evolutionary Research, 57(1): 91–112.  

Jantarit S., Satasook C., Deharveng L., 2019. Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly 
troglomorphic Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae). ZooKeys, 
2019(824): 21–44.  

Deharveng L., Jantarit S., Bedos A., 2018. Revisiting Lepidonella Yosii (Collembola: Paronellidae): 
character overview, checklist of world species and reassessment of Pseudoparonella 
doveri Carpenter. Annales de la Societe Entomologique de France, 54(5): 381–400.  

Srilopan S., Bumrungsri S., Jantarit S. 2018. The Wrinkle-Lipped Free-Tailed Bat (Chaerephon 
plicatus Buchannan, 1800) Feeds Mainly on Brown Planthoppers in Rice Fields of 
Central Thailand. Acta Chiropterologica, 20(1): 207–219.  

Zhang F., Jantarit S., Nilsai A., Stevens M., Ding Y., Satasook C., 2018. Species delimitation in the 
morphologically conserved Coecobrya (Collembola: Entomobryidae): A case study 
integrating morphology and molecular traits to advance current taxonomy. Zoologica 
Scripta, 47(3): 342–356.  

Nilsai, A.,  Jantarit, S, Chutamas, S and Zhang, F. 2017. Three new species of Coecobrya 
(Collembola: Entomobryidae) from caves in the Thai Peninsula. Zootaxa 4286(2): 187–
202. 

Jantarit, S., Bedos, A. and Deharveng, L. 2016. An annotated checklist of the Collambolan fauna 
of Thailand. Zootaxa, 4169 (2): 301–360.  

 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัย

ลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
  
1) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีดถ้ าของประเทศไทย  (หัวหน้าโครงการ)  
ปี: 2562– 2565                                           สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ปี 2562    
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 45 % 
2) อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงหางดีดถ้ าสกุล Troglopedetes (Hexapoda : 
Collembola Troglopedetinae) ของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) 
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ปี: 2563–2565                  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 15 % 
3) การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี:2563–2563                           ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 
ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 40 % 

                 4) สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
หลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2559–2562              โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2560
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนรับผิดชอบ 

                  5) นิเวศบริการของค้างคาวปากย่นต่อนาข้าวในประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2558–2559                 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนรับผิดชอบ 

 
ผู้ร่วมวิจัย 
 
1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ 
   (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Abdulloh Samoh 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1941000009742 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิจัย  
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 

 ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

 โทรศัพท์ 0-7428-8067 
 โทรสาร  0-7428-8067 
 E-mail  flywizme@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 ชื่อปริญญา          สถานศึกษา   ปีการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555 
 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 
      6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 อนุกรมวิธานแมลง นิเวศวิทยา และชีวภูมิศาสตร์ของแมลง  
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัยพรรณและบัญชีรายชื่อแมลงวันขายาวทางทะเล ( Diptera: 
 Dolichopodidae) ในบริเวณอ่าวไทย ปี: 2562 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
 ชื่อเรื่อง NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to 
 identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 
 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF 
 ZOOLOGY, 67: 640–659 (หัวหน้าโครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
 ชื่อเรื่อง New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) 
from  the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand  
 (หัวหน้า โครงการ) ปี: 2562 (2019) สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้น 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (เรียงตามปี) 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined 
 to external morphology help to identify new species in the mangrove genus 
 Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in 
 Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: 
 Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record 
 from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20 
Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus  
 Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky 
 shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN 
 OF ZOOLOGY, 66: 258–267 
Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid 
 flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular 
 Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40. 
Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from 
 southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. 
 Zootaxa, 3946 (1): 125-132. 
งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
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 ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
 ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
 ปี 2560-2563   ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 
 ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน
 อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน 
 ปี: 2563  ทุน: สวทช.    ลุล่วงไปแล้ว 30% 
 ชื่อเรื่อง: ความจ าเพาะของโฮสต์ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของค้างคาวกับปรสิตภายนอกใน
 ประเทศไทย 
 ปี: 2562-2563  ทุน: กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ลุล่วงไปแล้ว 80% 
ผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางณัฐรดา มิตรปวงชน 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Natrada Mitpuangchon 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3930100638160 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม

ราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  

 โทรศัพท์ 074-28-8068  โทรศัพท์มือถือ 099-369-3522 โทรสาร: 074-28-8067  
 E-mail: plapplueng@gmail.com; natrada.p@psu.ac.th  
4. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

       ชื่อปริญญา              สถานศึกษา       ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2546 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2554 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  อนุกรมวิธาน
ผีเสื้อกลางวันและนิเวศวิทยาแมลง 

6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพ
ใน ก า รท า ก า ร ว ิจ ัย ว ่า เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ก า ร แ ผ น ง า น ว ิจ ัย  ห ัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ัย  ห ร ือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

6.1  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
6.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  

   1) ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองของ 
   เหมืองหินปูนทุ่งสง และการส ารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน (หัวหน้าโครงการย่อย) 
   ปี: 2558-2561                   สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
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6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  (อาจมากกว่า 
1 เรื่อง)  
1) ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ าหินปูนในภาคใต้ของไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2555-2559                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
2) การศึกษาทรานสคริปโตมของขนพิษและต่อมพิษของหนอนผีเสื้อ Parasa lepida (Cramer) 
จากพ้ืนที่ปุาชุมชนและพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2559-2560                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
3) การใช้สหวิทยาการเพ่ือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2561-2562                ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี 2561
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
4) สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี: 2559-2562                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)   
สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

               6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ    
                       วิจัยลุลว่งแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

 1)การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าใน   
อุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน (ผู้ร่วมวิจัย) 

         ปี: 2563                                    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2 
        ก าลังด าเนินการวิจัย ท าไปได้แล้ว 40 % 

ผู้ร่วมวิจัย 
1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเรืองฤทธิ์ พรหมด า 

                   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. RUEANGRIT PROMDAM 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3809800065064 
3.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
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     ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมฃาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทรศัพท์ 0-7428-8067 
โทรสาร 0-7428-8067 
 e-mail         r.promdam@gmail.com, rueangrit.p@psu.ac.th 
4.ประวัติการศึกษา 

              ชื่อปริญญา            สถานศึกษา           ปีการศึกษา 
                          วท.บ. เทคโนโลยีการประมง            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2546 
                          วท.ม. สัตววิทยา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        2557 
                  5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

    อนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มปู 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ ข้อเสนอการวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : - 
b. หัวหน้าโครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูน

ของภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561-2562 

c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1) ชื่อเรื่อง: การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝั่งอันดามัน

ตอนล่าง ประเทศไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ผู้ร่วมวิจัย: ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2559-2560  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
2) ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มปูในระบบนิเวศถ้ าหินปูนของภาคเหนือ 

และภาคตะวันตกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย: - 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
3) ชื่อเรื่อง: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทาง 

กายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ าหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ าท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี: 2561-2562  สถานภาพ: โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลงานตีพิมพ์ 
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1. Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First 
record of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters 
with taxonomic list of Thai teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 76: 
41–62. 

2. Wangkulangkul, K. and Promdam, R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna 
on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, 
Southern Thailand. Plankton & Benthos Research. 13(4): 154–162. 

3. Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, P.K.L. 2017. A second new species of terrestrial long-legged 
Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 65: 404–415. 

4. Promdam, R., J. Nabhitabhata, J. and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus 
and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si 
Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology. 62: 496–500.      

5. Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 
(Decapoda: Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa. 3786(2): 135–140.  

6. Promdam, R. and Nabhitabhata, J. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: 
Brachyura: Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa. 3513: 79–85. 

7. Ng, P.K.L., Tan, C.G. and Promdam, R. 2011. On the identity of the mangrove crab, 
Paracleistostoma eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket 
Marine Biological Center Research Bulletin. 70: 1–6. 

8. Promdam, R. 2011. New records of spider Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 
(Decapoda: Majoidea: Inachidea) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biological 
Center Research Bulletin. 70: 7–14 

9. Promdam, R. and Ng, P.K.L. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab 
(Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa. 2291: 24–34.  

10. Tuntiprapas P., Rattanachot, E., Pongparadon, S., Promdam, R., Raungprataungsuk, K., 
Phatthnarhatcharoen C., Panumpun, K., Greenberg, D.B., Prathep, A. 2008. The effect of 
seagrass coverage on swimming crabs (Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom - Mu Koh Talay Tai 
Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT-GT 
Uninet conference. 

11. มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง, ณัฐชนา แก้วไฝ และ เรืองฤทธิ์ พรหมด า. 2561. ความหลากชนิดและการแพร่ 
กระจายของปูที่จับได้จากโพงพางในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. แก่นเกษตร 46(6): 1159-1166. 
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6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
1) ชื่อเรื่อง: สถานภาพประชากรของสัตว์ปุาบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 

10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ 
ปี 2560-2563  ทุน: อพ.สธ. ด าเนินการเป็นปีสุดท้าย  ลุล่วงไปแล้ว 99% 

2) ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปู ภายใต้โครงการ  การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง 
ปี: 2561-2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 80% 

3) ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ปี: 2563  ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 

4) ชื่อเรื่อง: การจัดท าข้อเสนอแนะการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้ าตื้นใน
อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
ปี: 2563 ทุน: สวทช. ลุล่วงไปแล้ว 30% 
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แบบเสนอโครงการแผนบูรณาการ 
ประกอบการของบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

ประจ าปี 2565 - 2569 
 
ชื่อแผนบูรณาการ  

(ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านและเสริมสร้างจิตส านึกการ 
              อนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้านแก่เยาวชนในท้องถิ่น   
(ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and Enhance the 
              Awareness of Indigenous durian Conservation among Local Youths  
 

โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ (โครงการวิจัย 2 ปี) 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย             หัวหน้าโครงการ        งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชในสกุล Durio 

spp. ในประเทศไทย 
ผศ.ดร. กรกช นาคคนอง 400,000 

2. การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือใช้
เป็นต้นตอทนแล้ง 

ผศ.ดร. พลสิทธิ์ สถาผล
เดชา 

400,000 

3. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของ
เยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้านในอ าเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา 

ดร.นฤมล พฤกษา 200,000 

หมายเหตุ : ให้แนบข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนด้วย 
 
ส่วน ก : ลักษณะแผนบูรณาการ 
 X แผนบูรณาการใหม่ 

  แผนบูรณาการต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีท่ี 1(รายงานผลการด าเนินงานในข้อที่ 11)      
 ระยะเวลา ..2.. ปี………เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  

1. หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

2. หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ  
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 

รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี สาขานวัตกรรม 074-28-6139 ncharass@yahoo.com 
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การเกษตรและการ
จัดการ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ

ที ่
บริษัท/ชุมชน แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุนใน

รูปแบบตัวเงิน (in-
cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบ
อ่ืน (in-kind) 

1. อบต. นาหม่อม  
อ าเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา 

ร่วมจัดกิจกรรมการปลูก
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบ้านและพืชพ้ืน
ถิ่นของชุมชน 

- ร่วมสนับสนุนการท า
กิจกรรม อ านวยความ
สะดวกในการจัดงาน 
ร่วมเป็นวิทยากร จัดหา
โรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

2 สวนธรรมพัฒนาจิต สนับสนุนกิจกรรมโดยการ
อนุญาติให้ใช้สถานที่ในการ
ฝึกอบรมเยาวชน 

- อนุเคราะห์สถานที่ใน
การฝึกอบรม 

 
3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) ทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ ทุเรียนป่า  ทนแล้ง DNA barcode เครื่องหมายดีเอ็นเอ การอนุรักษ์
พันธุ์พืช ปลูกจิตส านึกเยาวชน ความหลาหลายทางชีวภาพ 
          ค าส าคัญ (EN) Indigenous durian in southern Thailand, wild durian, drought tolerance, DNA 
marker, DNA barcode, plant conservation, youth consciousness, biodiversity 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เพ่ือการอนุรักษ์ และจ าแนกพันธ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน ทุเรียนป่า หรือทุเรียนชนิดที่พบในภาคใต้ของประเทศ
ไทยโดยการใช้เทคนิค Barcode   

4.2 เพ่ือการศึกษาพันธุกรรมและการคัดเลือกทุเรียนส าหรับท าต้นตอการทนทานต่อสภาวะแล้ง  
    4.3  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสร้างจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน 
    4.4  เพ่ือปลูกจิตส านึกของเยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน 

 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
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 ประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้พบความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบ้านจ านวนมาก เพราะอยู่

ใกล้กับแหล่งก าเนิดของทุเรียนคือ เกาะบอร์เนียวในพ้ืนที่ประเทศอิโดนีเซีย และมาเลเซีย ต่อมามีการน าไปปลูกยัง

พ้ืนที่ บริเวณแหลมมาลายู และกระจายพันธุ์ไปปลูกยังประเทศต่างๆ แถบเอเชียในระยะต่อมา ในอดีตทุเรียนพืนบ้าน

ไม่ได้มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเหมือนทุเรียนพันธุ์การค้าที่มีรสชาติดีและมีการปลูกอย่างแพร่หลาย พันธุ์การค้าที่

นิยมปลูกกันมากมีเพียงไม่กี่พันธุ์ เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี กระดุมทอง เป็นต้น  ทั้งๆที่ประเทศไทยมี

สายพันธุ์ทุเรียนมากกว่า 200 สายพันธุ์ที่มีชื่อระบุชัดเจน และอีกจ านวนมากที่มีการปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณ  และอีก

และไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อะไรมากนัก เมื่อยางพารามีราคาสูง ทุเรียนพ้ืนบ้านเหล่านี้ก็ถูกโค่นท าลาย เพ่ือเปลี่ยน

พ้ืนที่ไปปลูกยางพารา ตามแนวทางการส่งเสริมของรัฐบาลในเวลานั้น แต่ทุเรียนพ้ืนบ้านบางต้นที่มีรสชาติดีก็ยังคงอยู่

จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรเสียดาย เพราะยังพอขายได้ราคา หรือไม่ก็เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ความ

หลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านเกิดจากการที่ทุเรียนเป็นพืชผสมข้าม การผสมข้ามในแต่ละสายพันธุ์ เกิดขึ้น

ในธรรมชาติโดยมีค้างคาว เป็นตัวช่วยในการผสมเกสร เมื่อผลสุก หล่นตกลงมา อาจมีสัตว์มากินและทิ้งส่วนเมล็ดไว้ 

จนงอกเป็นต้นใหม่ หรือหากเป็นต้นที่มีรสชาติดีในสวนของเกษตรกร เกิดการผสมกับต้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

เกษตรกรก็น ามาขยายพันธุ์ต่อโดยใช้เมล็ด จึงมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ละต้นคือแต่ละสายพันธุ์ และในพันธุ์

เหล่านี้จะพบลักษณะใหม่เกิดขึ้น บางพันธุ์สามารถน ามาส่งเสริมเป็นพันธุ์การค้าได้ ดังเช่นทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และ

หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือพันธุ์สาลิกาของจังหวัดพังงา เป็นต้น นอกเหนือจากการคัดเลือกพันธุ์ทุเรียน

พ้ืนบ้านที่มีลักษณะ และรสชาติดีแล้ว ทุเรียนพ้ืนบ้านยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นต้นตอของทุเรียนพันธุ์ดีในการ

ขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ โดยวิธีที่นิยมกันในปัจจุบันคือการเสียบยอด และเสียบข้าง คุณสมบัติที่ส าคัญของต้นตอคือ

ต้องมีระบบรากแข็งแรง หาอาหารเก่ง ทนทานต่อโรคราก และสามารถขึ้นได้ในดินที่อาจมีแร่ธาตุน้อย ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างต้นตอที่ได้จากการเพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน และต้นตอที่เพาะจากเมล็ดทุเรียนพันธุ์ดี จะ

พบว่าต้นตอจากเมล็ดทุเรียนพ้ืนบ้านมีความแข็งแรง และเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นตอจากพันธุ์ ดี โดยเฉพาะพันธุ์

หมอนทองที่อ่อนแอต่อโรครากเน่าโคนเน่า และเมล็ดส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะในการท าต้นตอ นอกจากนี้แล้ว

เมล็ดทุเรียนพันธุ์พ้ืนบ้านและสายพันธุ์ป่า ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นต้นตอทนทานลักษณะอ่ืนๆได้อีก หากมี

การศึกษาอย่างจริงจังจะน ามาซึ่งคุณค่าของทรัพยากรพ้ืนถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรามราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พ้ืนบ้านไม่ให้สูญหาย รวมทั้งการน าทรัพยากรพืชที่มีอยู่สู่การน ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  

เนื่องจากทีมวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และพิกัดทุเรียนพ้ืนบ้านและทุเรียน
ป่ามาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่าทุเรียนพ้ืนบ้านมีความหลากหลายทั้งลักษณะสัณฐาน และพันธุกรรม มีศักยภาพที่
จะสามารถยกระดับให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาต่อยอดในอนาคตอันใกล้ ในขณะเดียวกันมีหลายพันธุ์ที่อาจจะไม่ได้มี
รสชาติดีที่จะพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าได้ แต่มีศักยภาพที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นต้นตอที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 
และมีความแข็งแรง ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการอย่างยิ่งในการใช้เป็นต้นตอเพ่ือเสียบยอดด้วยทุเรียนพันธุ์การค้า  ดังนั้น
ต้นตอจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนยอดที่ให้ผลผลิต เพราะจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับการปลูกสร้าง
สวนทุเรียน โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาศักยภาพ
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ของทุเรียนพื้นบ้านและทุเรียนป่าเพ่ือใช้เป็นต้นตอที่เหมาะสมจึงต้องมีการศึกษาอย่างเร่งด่วน ก่อนที่สายพันธุ์เหล่านั้น
จะสูญหายไป และต้องการปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนในชุมชนในการหวงแหนทรัพยากรพ้ืนถิ่น เพ่ือรักษาพันธุกรรม
พืชของตนเองให้ยืนยาวสืบไป 
  
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมและสร้างดีเอ็นเอบาร์โคดท่ีจ าเพาะต่อพืชในสกุล Durio ที่พบใน
ประเทศไทย เพ่ือเป็นพื้นฐานในการจ าแนกและปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทนทานต่อความแห้งแล้งของต้นกล้าทุเรียนพ้ืนบ้านและทุเรียนป่า และ
คัดเลือกพันธุ์ส าหรับใช้เป็นต้นตอทนทานสภาพแห้งแล้ง 

    4. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนพ้ืนบ้านและคุณค่าของทุเรียนพ้ืนบ้านส าหรับการเรียนรู้ของ
เยาวชน 

    5. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสร้างจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน 
    6. เพ่ือปลุกจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้านให้กับเยาวชนในชุมชน ในการหวงแหน

ทรัพยากรพ้ืนถิ่น  
 
7. ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาแผนบูรณาการ 2 ปี - .เดือน          
  วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563 วันที่สิ้นสุด. 30 กันยายน 2565  

7. ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

จากการศึกษาเบื้องต้นลักษณะสัณฐาน และการเก็บตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ และทุเรียนป่าบางชนิดที่
นักวิจัยได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ ยังไม่สามารถจ าแนกพันธุ์และชนิดได้ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล
คือ DNA barcode ศึกษาชนิดและพันธุ์ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางวิชาการ ในการ
พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีมีประสิทธิภาพในการจ าแนกพันธุ์ ในขณะเดียวกันทุเรียนพ้ืนบ้านและทุเรียนป่าบางชนิด
มีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นต้นตอที่แข็งแรง และทนทานต่อสภาพดินและสภาพอากาศที่ไม่
เหมาะสม เช่น การทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมในการน ามาใช้
ประโยชน์ดังกล่าว ขณะเดียวกันยังสามารถศึกษาเชิงลึกถึงเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธุ์กับยีนทนทานสภาพ
แล้งในทุเรียนควบคู่กันไป เพ่ือพัฒนาต่อยอดใช้เป็นเครื่องหมายชีวโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ (marker assisted 
selection) ที่สามารถใช้คัดเลือกสายพันธุ์ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้แล้วในการอนุรักษ์สายพันธุ์พืช นอกจากการ
เก็บรวบรวมพันธุ์และลงปลูกในพ้ืนที่แปลงทดลอง (Ex situ) ไม่เพียงพอ และอาจไม่มีความยั่งยืนเท่ากับให้คนใน
ชุมชนนั้นๆ ร่วมอนุรักษ์ไว้ในท้องถิ่นของตนเอง  จ าเป็นต้องการการสนับสนุนรณรงค์ และปลูกจิตส านึกให้กับชุมชน 
โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันปกปักรักษาพืชพ้ืนถิ่นของตนเองไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป ร่วมกับการเรียนรู้วิธีการ
เก็บข้อมูลทุเรียนพ้ืนบ้านเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ ความเชื่อมโยงดังแสดงในภาพที ่1 



214 

 
8. การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 

 หัวหน้าแผนประชุมร่วมกับหัวหน้าโครงการย่อย และผู้ร่วมโครงการ เพ่ือก าหนดบทบาทและวิธีการในการ
บริหารจัดการการด าเนินงานวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณหลังการเซ็นต์สัญญาอนุมัติทุน  ประชุมติดตามงานเดือน
ละครั้งกับหัวหน้าโครงการ ประชุมรายงานความก้าวหน้ากับหัวหน้าโครงการย่อยและทีมงานทั้งหมด โดยการน าเสนอ   
power point เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า และปัญหาการด าเนินงาน รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรของ
แต่ละโครงการย่อย 2 อาทิตย์ก่อนครบทุก 6 เดือน เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฎิบัติงานในระยะเวลา 6 เดือน 
น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                            กรอบแนวคิดของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชในสกุล 
Durio spp. ในประเทศไทย          
     ข้อมูลพื้นฐาน 
  - ลักษณะสณัฐาน 
  - GPS  
  - ข้อมูลคณุภาพเบื้องต้น 
  - ตัวอย่างดีเอ็นเอ 
   - พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดทีส่ามารถ

การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน

ทนแล้ง 
 - คัดเลือกพันธุ์ทนแล้งด้วยตัวช้ีวดัต่างๆ 

- พัฒนาเครื่องหมายดเีอ็นเอท่ีจ าเพาะกับ

ลักษณะการทนแล้งในทุเรยีน 

 

ทุเรียนพ้ืนบ้าน ทุเรียนป่า ภาคใต ้

(รวมทั้งทุเรียนลูกผสมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) 

ในพื้นที่ต่างๆ 
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                 ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดของโครงการภายใต้แผนบูรณาการเกี่ยวกับทุเรียนพื้นบ้าน 
 

 

 

 

 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รว
ม    

1. ดีเอ็นเอ

บาร์โคด้พืชใน

สกุล Durio 

สร้างดีเอ็นเอบาร์โคดที่
จ าเพาะตอ่พืชในสกุล 
Durio ที่พบในประเทศ
ไทย 
 

 อย่าง
น้อย 
1 

  เครื่องหมาย ใช้เครื่องหมายดี
เอ็นเอในการ
ปกป้องสายพันธุ์
ทุเรียน 

สามารถวางแผนการ
อนุรักษ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และการแสดงสิทธกิาร
คุ้มครองพันธุ์พืช 

พัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับ เสริมสร้ า ง
จิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียน
พ้ืนบ้าน และปลุกจิตส านึกของเยาวชนใน
การอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน และพืชอ่ืนๆ 

   แปลงรวบรวมพันธุ ์คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

                 (ตัวแทนจ านวนหนึ่ง) 
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รว
ม    

2. สายพันธุ์

ทุเรียนพื้นบ้าน

ทนแล้ง 

ได้ต้นแม่พันธุ์ที่มีแนวโน้ม
ที่จะสามารถผลิตต้นกลา้
ทนแล้งมากกวา่ 70% 

 
 

อย่าง
น้อย
2 

   สายพันธุ ์ ต้นกล้าทุเรียนทน
แล้งที่ได้จะถูก
น ามาศึกษา
พันธุกรรมเพื่อระบุ
เครื่องหมายดีเอ็น
เอที่บ่งชี้ลักษณะที่
ทนต่อสภาวะแล้ง
ได้ 

ลดความเสียหายจากการ
สูญเสียผลผลิตและ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
การแก้ปญัหาภัยแล้งได้ 
และเจ้าของต้นทุเรียนแม่
พันธุ์จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าให้กับทุเรียน
พื้นบ้านซ่ึงปกติราคาไม่
สูงมาก 

3. ชุด

เครื่องหมายดี

เอ็นเอ 

ชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอที่
สัมพันธ์กับลกัษณะทน
แล้ง 

 1   ชุด เครื่องหมายดีเอ็น
เอที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะทนแล้งมี
ศักยภาพที่จะ
น าไปทดสอบ
ขยายผลเพื่อ
พัฒนาเป็น
เครื่องหมายดีเอ็น
เอส าหรับบ่งชี้
ลักษณะทนแล้งใน
การคัดเลือกพันธุ์
ทุเรียนทนแล้ง
อย่างแม่นย า 

ลดค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการคัดเลือก
พันธุ์ทุเรียนทนแล้ง แต่
ยังคงประสิทธิภาพและมี
ความแม่นย า 

4.  ชุดความรู้

เร่ืองทุเรียน

พื้นบ้านอ าเภอ

นาหม่อม 

ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ทางชีวกายภาพของ
ทุเรียนพื้นบ้าน และ
คุณค่าของทุเรียนพื้นบ้าน
ที่มีต่อชุมชนในอ าเภอนา
หม่อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม
ประเพณ ี

1    ชุด - ชุดความรู้ส าหรับ
บรรจุในหลักสูตร
ท้องถิ่น 
ของโรงเรียนใน 
- ชุดความรู้
สาธารณะเกีย่วกบั
ทุเรียนพื้นบ้าน
อ าเภอนาหม่อม 

เกิดการเรียนรู้/รู้จัก
ทุเรียนพื้นบ้านอ าเภอนา
หม่อมในวงกวา้ง 

. ชุดกิจกรรม

ส าหรับการ

เสริมสร้าง

จิตส านึกของ

เยาวชนในการ

อนุรักษ์ทุเรียน

พื้นบ้าน 

. ชุดกิจกรรมส าหรับการ
เสริมสร้างจิตส านึกของ
เยาวชนในการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบ้าน 

1    ชุด ชุดกิจกรรมส าหรับ
การเสริมสร้าง
จิตส านึกของ
เยาวชนฯ ที่
สามารถน าไปใช้กับ
เยาวชนกลุ่มอื่นๆ 
ได้ 

เกิดแนวทาง/แบบอยา่ง
ในการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
ชุมชนท้องถิ่น 

เยาวชนมี

จิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทุเรียน

. เยาวชนมจีิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบ้าน  และ 
 

 2 
 
 
 

 
 
 
 

 ผลการ
ประเมินระดับ

คะแนน 
 

เยาวชนมีความ
ตื่นตัวในการ   
อนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบ้าน 

เยาวชนและชุมชนมี
กิจกรรม/การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบ้าน 
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รว
ม    

พื้นบ้าน รวมทั้ง 

-แนวทางในการ

น าชุดความรู้

และชุดกิจกรรม

ไปขยายผลหรอื

ต่อยอด 

 
-ข้อเสนอแนะในการน า
ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
ไปขยายผลหรอืต่อยอด 
ทั้งในพื้นที่อื่นๆ ของ
อ าเภอนาหม่อม และใน
อ าเภอ/จังหวัดอื่นๆ 

 
1 

 
ชุด 

 
ชุดข้อเสนอ 

แนะ 
 

 
-พื้นที่อื่นที่เป็นแหล่ง
พันธุกรรมทุเรียนพื้นบา้น 
มีชุดกิจกรรมที่สามารถ
น าไปปรับใช้เพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกของ
เยาวชนได ้

 
10. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนชนิดต่างๆ ที่ใกล้จะสูญหาย
เช่น ทุเรียนป่า ทุเรียนนก และทุเรียนชาเรียนที่พบในประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรม
เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนให้มีลักษณะ การทนทานต่อโรค แมลง หรือทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน รวมถึงการน าไปต่อยอดงานวิจัย นอกจากนี้การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง เพ่ือใช้เป็นต้นตอทนแล้งจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายที่
เกิดข้ึนในการปลูกสร้างสวนทุเรียน และปริมาณผลผลิตที่ลดลงเมื่อทุเรียนเผชิญกับสภาวะแล้ง และเพ่ือความยั่งยืน 
และปกป้องพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านและทุเรียนป่า จะต้องมีการปลูกจิตส านึกให้กับชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนคน
รุ่นใหม่ร่วมกันปกปักรักษาพืชพ้ืนถิ่นของตนเองไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป 
 
11. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ชุมชน และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งนักวิชาการหรือ
ผู้ที่สนใจสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปต่อยอดได้ ในส่วนของการประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์
พ้ืนเมืองเพ่ือใช้เป็นต้นตอทนแล้งสามารถปรับใช้ในการท าการเกษตรเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะแล้งได ้
 
12. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
......................................................................... ...........................................................................................................   
 
13. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
                (รศ.ดร.จรสัศรี  นวลศรี) 
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     วันที่……………………………………………. 
 
 
 
 
14. ค าอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/ส านัก/ศูนย์ ให้ใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์
การวิจัยและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการ และกรณีเป็นการด าเนินการร่วมกันหลายคณะ/หน่วยงาน  จะต้อง
มีค าอนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา 
 สาขา นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่ขัดข้องที่จะให้ คณะผู้ด าเนินงาน
ใช้เวลา สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เท่าที่จ าเป็น และขอสนับสนุน
โครงการนี้  
 
     (ลงชื่อ) ................................................................. 
           (ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา..) 
          หัวหน้าสาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 
     วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................. 
 

ความเห็นของคณบดี 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติยินดีให้การสนับสนุนโครงการนี้ และไม่ขัดข้องที่จะให้คณะผู้ด าเนินงานใช้เวลา 
สถานที่ อุปกรณ์การวิจัยและเครื่องมือต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เท่าท่ีจ าเป็น 
 
 
     (ลงชื่อ) .................................................................... 
      (.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต..) 
              คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
      วันที่..........เดือน......................พ.ศ................. 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 1 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชในสกุล Durio spp. ในประเทศไทย 
  (ภาษาอังกฤษ) Development of a DNA barcoding for Durio spp. in Thailand 
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านและเสริมสร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านแกเ่ยาวชนในท้องถิ่น   

        (ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and 
Enhance the Awareness of Indigenous durian Conservation among Local Youths  
 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..2.. ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
ประเภทโครงการ 
   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยต่อยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วนการมี
ส่วนร่วม 

นางสาว กรกช นาคคนอง หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 40 
นางสาว จรัสศรี นวลศรี ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 30 
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นางสาว ณัฏฐากร  วรอัฐสิน ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 
 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD เกษตรศาสตร์ 
 สาขาการวิจัยย่อย OECD วิทยาศาสตร์การเกษตร 
 ด้านการวิจัย เกษตรศาตร์ 
 2.2 สาขา ISCED Agriculture 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ดีเอ็นเอบาร์โค้ด, Durio spp.,  
 ค าส าคัญ (EN) DNA barcodes, พืชสกุล Durio, 
4. เป้าหมายการวิจัย 
 การสร้างระบบดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcode) จะช่วยให้ระบุชนิดทุเรียนได้จากทุกระยะของการ
เจริญเติบโต รวมถึงในสภาพที่เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก ทั้งที่เป็นตัวอย่างสดและตัวอย่างที่ถูกรักษาสภาพไว้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อนักอนุกรมวิธานและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความช านาญทางด้านอนุกรมวิธาน การท าดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดยังสามารถใช้ในการอ้างอิงเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านพันธุ์ทุเรียนของไทย ใช้อ้างอิงเพ่ือการ
คัดเลือกสายพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งอาจน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการปรับปรุง
พันธุ์หรือการใช้เป็นต้นตอที่ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อม  
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 ทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนที่เจริญเติบโตได้ดีบริเวณใกล้แถบเส้นศูนย์สูตร จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย สามารถส่งออกขายภายนอกประเทศและท ารายได้สูง เนื่องจากทุเรียนเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ใน
ประเทศไทยพบว่ามีทุเรียนมากกว่า 200 พันธุ์ ดังนั้นการจ าแนกโดยเพียงลักษณะสัณฐานภายนอกจึงท าได้ยากและ
เกิดความผิดพลาดง่าย การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและจ าแนกพันธุ์ทุเรียนด้วยดีเอ็นเอบาร์โคด เพ่ือ
เปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์แล้วสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) และวิเคราะห์
ผล จะเป็นประโยชน์ต่อการจ าแนกพันธุ์ทุเรียนให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์ การคัดแยกพันธุ์เชิงการค้า รวมทั้งตรวจสอบเพ่ือระบุพันธุ์ได้โดยไม่ต้องรอให้ทุเรียนออกดอกและรอให้ผล
เจริญเติบโตเต็มที่ นอกจากนี้การสร้างดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดที่จ าเพาะต่อสายพันธุ์ทุเรียน สามารถช่วยป้องกัน หรือ
ปกป้องคุ้มครองสายพันธุ์ในอนาคตได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นเครื่องมือเพ่ือยืนยันสายพันธุ์ในระดับดีเอ็นเอ ซึ่งถือว่ามี
ความถูกต้องมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการทุเรียนของประเทศไทย และการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนของ
ไทยอีกทางหนึ่งด้วย  
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมและสร้างดีเอ็นเอบาร์โคดท่ีจ าเพาะต่อพืชในสกุล Durio ที่พบใน
ประเทศไทย 
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7. ขอบเขตของการวิจัย 
 -  เก็บรวบรวม ระบุพิกัด GPS และประเมินลักษณะสัณฐานของทุเรียนชนิดต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้แก่ 
ทุเรียนนก ทุเรียนป่า ทุเรียนชาเรียน และทุเรียนพ้ืนบ้าน 
 - วิเคราะห์และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่ช่วยในการจ าแนกชนิดทุเรียนด้วยยีนมาตรฐาน matK, 
rbcL, rpoC1 และ  trnH-psbA intergenic spacer และยีนที่ก าหนดการสร้างไรโบโซมที่อยู่บริเวณนิวเคลียส คือ 
ยีน ITS (Internal transcribed spacer) 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสารพันธุกรรมพ้ืนฐานที่เหมือนกันคือดีเอ็นเอ แต่มีการจัดเรียงตัวที่ต่างกันของล าดับนิ
วคลีโอไทด์ในแต่ละสิ่งมีชีวิต ท าให้เกิดความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมจนกลายมาเป็นความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น หากต้องการเปรียบเทียบพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในระบบเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องใช้ดี
เอ็นเอมาตรฐาน หรือยีนมาตรฐานมาตรวจสอบซึ่งเป็นที่มาของการท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด จากความก้าวหน้าของ
เทคนิคทางอณูชีววิทยา คือปฏิกิริยาลูกโซ่หรือเทคนิคการเพ่ิมปริมาณ ดีเอ็นเอ (Polymerase Chain Reaction: 
PCR) ท าให้การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณท่ีสนใจ เป็นไปได้ง่ายขึ้น ในการทดลองนี้เลือกใช้ยีนมาตรฐานทั้ง
จากคลอโรพลาสต์ ซึ่งพบว่ามีโอกาสเกิดความผันแปรได้สูงระหว่างชนิดพันธุ์ (species) ดังนั้นจึงคาดว่ายีนมาตรฐาน 
matK, rbcL, rpoC1 และ  trnH-psbA intergenic spacer และยีนที่ก าหนดการสร้างไรโบโซมที่อยู่บริเวณ
นิวเคลียส คือ ยีน ITS จะสามารถระบุความแตกต่างระหว่างพืชในสกุล Durio ได ้  
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 ทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนที่เจริญเติบโตได้ดีบริเวณใกล้แถบเส้นศูนย์สูตร จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย สามารถส่งออกขายภายนอกประเทศและท ารายได้สูง เนื่องจากทุเรียนเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ใน
ประเทศไทยพบว่ามีทุเรียนมากกว่า 200 พันธุ์ ดังนั้นการจ าแนกโดยเพียงลักษณะสัณฐานภายนอกจึงท าได้ยากและ
เกิดความผิดพลาดง่าย (ทัศนีย์ และคณะ, 2561) เดิมพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก แต่ระยะ
หลังเมื่อมีการค้นพบพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง และพันธุ์อ่ืนๆ ที่ปลูกเพ่ือการค้า เช่น ชะนี พวงมณี ก้านยาว จึงท าให้
ชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้น พันธุ์ดั้งเดิมที่เคยปลูกค่อยๆ หายไป และคาดว่าหลายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 
ภาคใต้เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่พบความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน และทุเรียนอ่ืนๆ เช่นทุเรียนนก 
ทุเรียนป่า ทุเรียนชาเรียนที่ไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากมีเนื้อหุ้มเมล็ดน้อย แต่ทุเรียนดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ดี
ในด้านการทนทานต่อโรคซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์หรือใช้ประโยชน์ในการเป็นต้นตอได้ 
 
ความหลากหลายของพืชสกุล Durio 
 เกาะบอร์เนียวของประเทศอินโดนิเซีย จัดเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชสกุล Durio โดย 
Kostermans (1992) และ Zeven and Zhukovsky (1975) อ้างโดย ทรงพล (2551) ได้รายงานว่า มีพืชสกุล 
Durio แพร่กระจายอยู่ในบริเวณเกาะบอร์เนียว 19 ชนิด ในซาบาห์ 14 ชนิด ในซาราวัค 16 ชนิด, เกาะสุมาตรา 7 
ชนิด และมาเลเซีย 11 ชนิด โดยมี 5 ชนิดที่เป็นพืชท้องถิ่น และมีพืชสกุล Durio อย่างน้อย 6 ชนิดที่รับประทานได้
ได้แก่ ทุเรียนป่า (D. dulcis Becc.) ทุเรียนรากขา (D. kutigensis Becc.) ทุเรียนขั้วติด (D. graviolens Becc.), 



221 

ทุเรียนขนยาว (D. oxleyanus Griff) ทุเรียนเต่า (D. kutigensis Becc.) และ ทุเรียนบ้าน (D. zibethinus Murr.) 
(ภาพที่ 1) ส่วนพืชสกุลทุเรียนที่รับประทานไม่ได้นั้น เนื่องจากไม่มีเนื้อ หรือมีเนื้อหุ้มเมล็ดเพียงเล็กน้อย ต่อมา
ทุเรียนได้มีการแพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์  
มาเลเซีย และประเทศไทย นอกจากนี้ก็มีปลูกในประเทศแถบแอฟริกา อเมริกากลาง หมู่เกาะอินดีสตะวันตก และ
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ส าหรับในประเทศไทย เต็ม (2523) รายงานว่าพบทุเรียน 6 ชนิด ที่พบได้แก่ ทุเรียน
นก (D. griffihii Bakh.) ทุเรียนนก (D. lowianus Scoff. Ex King.)  ทุเรียนดอน (D. naleccensis Planch.) 
ทุเรียนชาเรียน (D. mansoni Bakh.)  ทุเรียนป่า (D. pinagianus Ridl.) และทุเรียนบ้าน (D. zibethinus Murr.) 
 
ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcodes) 
 Hebert และคณะ (2003)  มีความคิดที่จะจ าแนกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลกที่มีจ านวนมากกว่า 1,800,000 
ชนิด โดยน าล าดับนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆ ของบางยีนที่มีความคงตัว และเป็นมาตรฐานมาสร้างเป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ด
เพ่ือให้ง่ายต่อการจ าแนก ตรวจสอบ และติดตามชนิดของสิ่งมีชีวิต และพบว่าล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนบริเวณ
ปลายด้าน 5’ ของยีน Cytochrome c oxidasesubunit 1 (Cox1 หรือ COI) ในสัตว์ที่อยู่บริเวณไมโตคอนเดรีย ที่
มีขนาดประมาณ 648 คู่เบส มีความแตกต่างมากพอที่จะแยกสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
ในขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีความแตกต่างกันน้อยมากหรือไม่มีเลย ท าให้มีความนิยมใช้ยีนนี้ในการจ าแนก
ชนิดในสัตว์ ดังนั้น Hebert จึงได้เสนอค าว่าดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcode) เพ่ือใช้ส าหรับเรียกดีเอ็นเอบริเวณ
หนึ่ง ๆ ในจีโนมที่มีล าดับดีเอ็นเอเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด แต่ในพืชพบว่ายีน COI นี้ไม่สามารถใช้ใน
การจ าแนกชนิดได้ เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างชนิดต่ ามาก หรือมีวิวัฒนาการต่ า จึงมีการใช้ยีนอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
คลอโรพลาสต์ได้แก่ maturaseK (matK), trnH-psbA intergenic spacer, ribulose-1,5-bisphosphate 
carboxylase/oxygenase large subunit (rbcL) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรายงานยีนบริเวณคลอโรพลาสต์ที่มี
ความเหมาะสมในการใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ิมเติม ได้แก่ atpF-atpH spacer, rpoB,  rpoC1และ psbK-psbl 
spacer (CBOL., 2009) ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประมาณ 50 ประเทศ 150 หน่วยงาน ร่วมมือกันก่อตั้ง
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ Consortium for the Barcode of Life (CBOL) เพ่ือศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสิ่งมีชีวิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิวัฒนาการและความผันแปรของ
สิ่งมีชีวิตต่อไป (วุฒิพงศ, 2554) 
 การพัฒนาระบบ DNA barcode เพ่ือใชระบุชนิดสิ่งมีชีวิตกลุมใดๆ ขึ้นมาจ าเปนตองมีเกณฑ ในการเลือก
และประเมินหาบริเวณของดีเอ็นเอที่เหมาะสมที่จะน ามาใช เปนดีเอ็นเอมาตรฐาน เพ่ือให DNA barcode ที่
พัฒนาขึ้นมามีความนาเชื่อถือที่สุด โดยคณะนักวิจัยที่ท าการพัฒนาระบบ DNA barcode (Chase et al., 2007; 
Pennisi, 2007; CBOL Plant Working Group, 2009; Ford et al., 2009; Hollingsworth et al., 2009; 
Valentini et al., 2009) ไดใหขอเสนอแนะ ในเบื้องตน ดังนี้  
 1. บริเวณที่เลือกอาจเปน coding region หรอื non-coding region ก็ได้แตควรมีความยาวที่ไมมากนัก 
เพ่ือใหเหมาะสมกับการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR ซึ่งจะตองท าไดงาย รวดเร็ว เหมาะส าหรับตัวอยางที่
สภาพดีเอ็นเอแตกหักมาก  
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 2. มีจ านวนซ้ าในจีโนมนอยมาก หรือ ควรมี เพียงแค 1 ซ้ า เพ่ือหลีกเลี่ยงการวิเคราะหล าดับนิวคลีโอไทดที่
เปน paralog กัน  
 3. มีความเปนสากล (universality) กลาว คือ บริเวณท่ีเลือกตองมีล าดับนิวคลีโอไทดใน บริเวณสวนปลาย
ของสายที่มีลักษณะอนุรักษสูง (conserved flaking region) ซึ่งหมายถึงมีความแปรผันของเบสนอยมากหรือแทบ
ไมมีเลย เพ่ือใหสามารถออกแบบไพรเมอรประเภท universal primers ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอได
ครอบคลุมกับพืชได้หลายกลุ่มแม้จะมีกลุ่ม สายสัมพันธ์วิวัฒนาการหางไกลกัน เชน universal primers ที่สามารถ
น ามาใชเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของพืช ตั้งแตกลมุไบรโอไฟตจนถึงพืชดอก เปนตน  
 4. ล าดับนิวคลีโอไทด์ภายในดีเอ็นเอมาตรฐานที่เลือกมาใชนั้นจะตองมีการแปรผัน ระหวางชนิดเพียง
พอที่จะใชแยกและระบุชนิด ที่ตางกันไดในขณะที่บริเวณดีเอ็นเอมาตรฐานที่เลือกนั้น จัต้องมีการแปรผันภายในชนิด
ของล าดับนิวคลีโอไทดต่ ามากหรือแทบจะไมมีเพ่ือที่จะท าใหเกิด barcoding gap ซึ่งเป็นขอบเขตที่สามารถใชแยก
ความแตกตางระหวางพืชชนิดเดียวกันกับพืชต่างชนิดกันได้ หากดีเอ็นเอมาตรฐานที่น ามาใชเปน DNA barcode ไม
มีขอบเขตของ barcoding gap เกิดขึ้นจะไม่สามารถเอาดีเอ็นเอบริเวณนั้นมาใชเป็น DNA barcode ในการระบุ
ชนิดได (Meyer and Paulay, 2005; Goldstein and DeSalle, 2010) ดังนั้นจะต้องประเมินหา barcoding gap 
ของดีเอ็นเอที่จะพัฒนาเป็นดีเอ็นเอมาตรฐาน หรือใช้เป็น DNA barcode ด้วยเสมอ เพ่ือป้องกันไมใหเกิดขอผิด
พลาดในการระบุชนิด โดยเฉพาะ การใช้ระบตุัวอย่างสิ่งมีชีวีตที่มาจากคนละพ้ืนที่กัน  
 5. มีคุณภาพของล าดับนิวคลีโอไทดที่ดี ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ (1) bidirectional unambiguous 
sequences หมายถึง การวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทดทั้งสองเสนในชิ้นดีเอ็นเอมาตรฐานตองไดผลออกมาไม
คลุมเครือ มีความถูกตองชัดเจน โดยไมจ าเปนตองเสียเวลาแกไข (2) ชิ้นสวนดีเอ็นเอมาตรฐานที่ตองการน าไปวิ
เคราะหหาล าดับนิวคลีโอไทดจะตองงายตอการวิเคราะหล าดับนิวคลีโอไทด์ แบบ direct sequencing คือไม่
จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการโคลน (clone) เข้าสู่เวคเตอร์เพ่ือใหระบบการท า DNA barcode เปนไปอยางรวดเร็ว 
และ (3) ใหล าดับนิวคลีโอไทดที่งายตอการเรียงเทียบและวิเคราะหความผันแปรของนิวคลีโอไทด์ (วุฒิพงศ, 2554) 
บริเวณดีเอ็นเอมาตรฐานส าหรับการสราง DNA barcode ของพืช  

คณะนักวิจัยที่เรียกวา CBOL Plant Working Group รวมถึงนักวิจัยอ่ืนๆ ที่สนใจการสร้างระบบ DNA 
barcode ในพืชไดพยายามคนหาบริเวณดีเอ็นเอมาตรฐาน ที่จะน ามาใช้กับพืชได้ผลดีที่สุด โดยยึดหลักเกณฑ์ตางๆ 
ส าหรับการเลือกบริเวณดีเอ็นเอมาตรฐาน ดังที่กลาวแล้วข้างต้น หรืออาจมีขอปลีกย่อยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม แตความ
พยายามในการคนหาดีเอ็นเอมาตรฐานในพืชคอนขางลาชากวาที่ก าหนดไวเนื่องจาก พบวาไมมีดีเอ็นเอบริเวณใดใน
จีโนมของพืชที่มีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑที่ก าหนดไวครบทุกขอ (Fazekas et al., 2008) และการใชดีเอ็นเอ
มาตรฐานบริเวณเดียว (single-locus DNA barcode) ส าหรับการระบุชนิดพืชชนิดต่างๆ ให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักวิจัยต่างๆ พบว่า การใช้ดีเอ็นเอมาตรฐานมากกว่า 1 บริเวณ (multi-loci DNA barcode) มี
ความเหมาะสมต่อการน าไปใชระบุพืชกลุมตางๆ ไดดีกวาการใชเพียงบริเวณเดียว จึงไดมีการเสนอใหใชรวมกันเปน 
2-3 บริเวณ (Kress and Erickson, 2007; Newmaster et al., 2008; CBOL Plant Working Group, 2009) 
หรือการใช 3 บริเวณรวมกัน (Chase et al., 2007) และการเลือกใชผสมผสานกัน 3-4 บริเวณ (Fazekas et al., 
2008) (ตาราง ที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 บริเวณดีเอ็นเอท่ีถูกเสนอให้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานส าหรับการสร้าง DNA barcode ในพืช 
คณะวิจัย บริเวณดีเอ็นเอที่น ามาประเมิน บริเวณที่เสนอให้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐาน 
Kress et al. (2005) atpB-rbcL, ITS, psbM-trnD, 

trnC-ycf66, trnH-psbA, trnL-F, 
trnK-rps16, trnV-atpE, 
rpl36-rps8, ycf6-psbM 

trnH-psbA + ITS 

Kress and Erickson 
(2007) 

ITS, rbcL, trnH-psbA 
ITS1, accD, ndhJ, matK, 
trnH-psbA, rbcL, rpoB, rpoC1, 
ycf5 

rbcL + trnH-psbA 

Chase et al. (2007) - matK + rpoC1 + rpoB 
หรือ matK + rpoC1 + trnH-psbA 

Newmaster et al. 
(2008) 

accD, matK, trnH-psbA, rbcL, 
rpoB, rpoC1, UPA 

matK + trnH-psbA 

Lahaye et al. 
(2008) 

accD, ndhJ, matK, trnH-psbA, 
rbcL, rpoB, rpoC1, ycF5 

matK หรือ matK + trnH-psbA 

Fazekas et al. 
(2008) 

COI, 23S rDNA, rpoB, rpoC1, 
rbcL, matK, trnH-psbA, 
atpF-atpH, psbK-psbI 

แนะน าใหใช 3-4 บริเวณรวมกัน โดยเลือก 
ระหวาง rbcL, rpoB, matK, trnH-psbA 
และ atpF-atpH 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 บริเวณดีเอ็นเอท่ีถูกเสนอให้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานส าหรับการสร้าง DNA barcode ในพืช (ต่อ) 
 
คณะวิจัย บริเวณดีเอ็นเอท่ีน ามาประเมิน บริเวณท่ีเสนอให้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐาน 
Hollingsworth et 
al. (2009) 

rpoC1, rpoB, rbcL, matK, 
trnH-psbA, atpF-atpH, 
psbK-psbI 

แนะน าใหใช 3 บริเวณรวมกัน โดยเลือก 
ระหวาง rpoC1, rbcL, matK 
และ trnH-psbA 

CBOL Plant 
Working Group 
(2009) 

atpF-atpH, matK, rbcL, rpoB, 
rpoC1, psbK-psbI, trnH-psbA 

rbcL + matK 
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Chen et al. (2010) trnH-psbA, matK, rbcL, rpoC1, 
ycf5, ITS2, ITS 

ITS2 

ที่มา: วุฒิพงศ (2554) 
 
 พรรษา และคณะ (2556) รายงานการศึกษาการสร้างดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ือการระบุชนิดของสมุนไพรแปรรูป
สกุลขี้เหล็ก (Senna) จ านวน 14 ชนิด โดยการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอบริเวณคลอโรพลาสต์ 3 
บริเวณ ได้แก่ matK, rbcL และ trnH-psbA intergenic spacer พบว่าเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดประจ าชนิดพืช
คือ trnH-psbA intergenic spacer และ  rbcL สามารถระบุชนิดพืชได้โดยมีค่าความผันแปรของนิวคลีโอไทด์อยู่ที่ 
0.029-0.647 และ 0.010-0.062 ตามล าดับ และพบว่าเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด trnH-psbA intergenic 
สามารถใช้ระบุชนิดพืชได้ดีที่สุดโดยระบุชนิดได้ 71.43 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ matK ไม่สามารถใช้ในการระบุชนิด
ของพืชได้ Lucus และคณะ (2012) ท าการพัฒนาระบบเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดในหญ้าทะเลจ านวน 14 ชนิด
พันธุ์ที่พบบริเวณแถบชายฝั่งประเทศอินเดีย โดยการใช้ยีนจ าเพาะ rbcL และ matK ผลการทดลองพบว่า ยีน 
matK มีประสิทธิภาพในการระบุหรือจ าแนกสายพันธุ์ได้ดีกว่ายีน rbcL  Parveen และคณะ (2012) รายงาน
การศึกษาการใช้ยีน rpoC1, matK และ ITS เป็น เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด เพ่ือระบุชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้สกุล
รองเท้านารีสายพันธุ์อินเดีย จ านวน 8 ชนิด จ านวน 35 ตัวอย่าง และกล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม จ านวน 3 ชนิด 
จ านวน 7 ตัวอย่าง พบว่า ยีน matK สามารถใช้แยกกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์แท้ออกจากสายพันธุ์ลูกผสมได้
อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาจากการจัดกลุ่มความใกล้ชิดทางพันธุกรรม ในขณะที่พบบริเวณอนุรักษ์อีก 8 loci ที่มี
ความแตกต่างกันใน 8 ชนิดของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์แท้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถน ามาพัฒนาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดหรือลายพิมพ์ดีเอ็นเอต่อไปได้  ปัทมา (2559) ได้พัฒนาดีเอ้นเอบาร์โค้ดในกล้วยไม้
รองเท้านารีของไทย จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum concolor), รองเท้านารี
เหลืองกาญจน์ (Paphiopedilum concolorvar.striatum), รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์ (Paphiopedilum 
barbigerum var.vejvarutianum),  รองเท้านารีเกาะช้าง (Paphiopedilum simensis), รองเท้านารีคางกอบ
คอแดง (Paphiopedilum appletonianum) โดยศึกษายีนมาตราฐาน rbcL, matK, rpoB และ rpoC1 พบว่ายีน 
มาตราฐาน rbcL และ matK สามารถพัฒนาเป็น barcoding เพ่ือจ าแนกชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้รองเท้านารีได้เป็น
อย่างดี 
 ทัศนีย์ และคณะ (2561ก) ได้ใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหน่งจ าเพาะประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและจ าแนกทุเรียน 40 พันธุ์ โดยเลือกศึกษาในยีน rbcL และ ยีน rpoC1 ทัศนีย์ และคณะ (2561ข) แล้ว
สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยโปรแกรม MEGA7 ผลการวิจัยพบว่าล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL 
และ ยีน rpoC1 ไม่สามารถแยกความแตกต่างของทุเรียน 40 พันธุ์ ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ต าแหน่งจ าเพาะอ่ืนหรือวิเคราะห์ร่วมกันหลายบริเวณ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความผันแปรของล าดับนิวคลีโอไทด์และ
ประสิทธิภาพในการจ าแนกให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยยัง มีงานวิจัยที่ใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหน่งจ าเพาะอ่ืน
วิเคราะห์ในทุเรียน เช่น ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK (อรอนงค์, 2549) 
 
เอกสารอ้างอิง 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 



227 

   อธิบาย คณะวิจัยมีแหล่งเชื้อพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในพ้ืนที่

ภาคใต้ ซึ่งมีการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีไปแล้วบางส่วนมีความพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้ด้าน

เครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีใช้ในการจ าแนกพันธุ์พืช  

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย สามารถใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการระบุชนิดทุเรียนได้อย่างถูกต้อง 

  10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ............................................................................ .............................................. 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... ... 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
 ในประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดส าหรับพืชในสกุล Durio spp. มีเพียงการศึกษาในยีน 
rbcL ซึ่งยังไม่สามารถแยกความแตกต่างของทุเรียนพันธุ์ต่างๆได้ 
 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
               - 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
     - 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
 1. เก็บรวบรวบพันธุ์และระบุชนิดทุเรียน  



228 

 ส ารวจและเก็บตัวอย่างทุเรียนสกุลต่างๆ ได้แก่ ทุเรียนนก (D. griffihii Bakh.) ทุเรียนนก (D. lowianus 
Scoff. Ex King.) ทุเรียนชาเรียน (D. mansoni Bakh.)  ทุเรียนป่า (D. pinagianus Ridl.) และทุเรียนบ้าน (D. 
zibethinus Murr.) ซึ่งสามารถหาได้ในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกผสมระหว่าง
ทุเรียนป่า และทุเรียนพ้ืนบ้านซึ่งไม่สามารถระบุชนิดได้ เมื่อได้ตัวอย่างพืชแล้วน ามาระบุชนิด หรือสายพันธุ์ทุเรียน
เหล่านั้นตามลักษณะทางสัณฐานที่ปรากฏ ถ่ายภาพของส่วนต่างๆ เช่น ใบ ดอก ผล รวมทั้งสอบถามข้อมูล จากผู้รู้ 
ผู้ปลูกทุเรียนชนิดนั้น ๆ เมื่อระบุสายพันธุ์ของทุเรียนได้แล้ว น าส่วนของใบอ่อนมาสกัดดีเอ็นเอ  
 2. การสกัดดีเอ็นเอ 
          สกัดดีเอ็นเอจากใบและเปลือกต้นทุเรียนที่สุ่มเก็บ โดยใช้สารละลาย CTAB (hexadecyl trimethyl 
ammonium bromind) โดยใช้ตัวอย่าง 200 มิลลิกรัมน้ าหนักสดมาล้างท าความสะอาด ซับให้แห้ง บดใน 

Extraction buffer (100 mM tris, 1.4 M NaC1, 20 mM EDTA, pH 8.0, 2%CTAB, 2% β- 
mercantoethanol ) ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ร่วมกับ PVP 50 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักพืช 0.5 กรัม ในโกร่งให้
ละเอียด จากนั้นใส่ในหลอดไมโครเซ็นติฟิวจ์ เขย่าให้เข้ากัน น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 
นาที กลับหลอดไปมาทุก 15 นาที วางให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เติมคลอโรฟอร์ม 800 ไมโครลิตร กลับหลอดไปมา
เบาๆ  ปั่นเหวี่ยงใช้ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที จะได้สารละลายที่แยกชั้นใส ดูดสารละลาย
ส่วนใสใส่หลอดไมโครเซ็นติฟิวจ์หลอดใหม่ เติมคลอโรฟอร์ม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (24:1) 800 ไมโครลิตร ผสม
ให้เข้ากัน ปั่นเหวี่ยงใช้ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดใหม่ เติม 5 
โมลาร์ โซเดียมคลอไรด์ ครึ่งหนึ่งของปริมาตรสารละลายที่ได้ และเติม 95% เอทานอล ปริมาตร 750 ไมโครลิตร 
ผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปแช่ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายทิ้ง และล้างตะกอนด้วย 
70% เอทานอล ผึ่งตะกอนให้แห้ง หลังจากนั้นละลายตะกอนด้วย TE buffer แล้วน าไปเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ข้ามคืนเพ่ือให้ตะกอนดีเอ็นเอละลายดี จากนั้นน าดีเอ็นเอที่ละลายดีแล้วมาตกตะกอนด้วย เอทานอลบริ
สุทธิ์ ที่แช่เย็นจัดในปริมาตร2 เท่าของสารละลายดีเอ็นเอ ผสมกับ 3 โมลาร์ โซเดียมอะซิเตรต ในปริมตร 1/10 ของ
สารละลาย กลับหลอดไปมาเพ่ือตกตะกอนดีเอ็นเอ หากไม่เห็นตะกอนดีเอ็นเอให้น าไปแช่ที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส 1-2 ชั่วโมง หรือข้ามคืน น าไปปั่นเหวี่ยงอีกครั้งที่ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทส่วน
ใสทิ้ง ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วยเอธานอล ความเข้มข้น 70% ที่แช่เย็น 3 ครั้ง ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้น
ละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer 70 ไมโครลิตร [Tris-HCl (pH 7.5) 10 มิลลิโมลาร์ และ Na2EDTA (pH 7.0) 
1 มิลลิโมลาร์] ที่อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาดีเอ็นเอท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะน ามาใช้ 
          3. การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ 
          ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ด้วยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (แลมดาดีเอ็นเอ) โดยการท าอิ
เล็กโตรโฟรีซิสอบนอะกาโรสเจล (LE Agarose, Promega, USA) เข้มข้น 0.75% แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 โวลต์ ใน
สารละลาย TAE buffer (Tris Base, Glacial acetic acid, EDTA 0.5 โมลาร์ pH 8.0) เป็นเวลา 20 นาที ย้อม
แถบดีเอ็นเอที่ได้ด้วย เอธิเดียมโบรไมด์ แล้วน าไปตรวจสอบภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง 
gel documentation 
         4. การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่บริเวณยีน ITS, matK, rbcL, rpoC1 และ trnH-psbA 
intergenic spacer    
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          ท าการออกแบบและทดสอบไพรเมอร์ส าหรับศึกษาการสร้างดีเอ็นเอบาร์โค้ด โดยการวิเคราะห์ยีนมาตรฐาน 
ITS, matK, rbcL, rpoC1 และ trnH-psbA intergenic spacer ตามวิธีของ Parveen และคณะ (2012) โดยใช้
ไพร์เมอร์ที่จ าเพาะกับยีนดังกล่าวจากฐานข้อมูล Genebank น าดีเอ็นเอของทุเรียนที่สกัดได้ปริมาณ 20-30 นาโน
กรัม มาเพ่ิมปริมาณเฉพาะส่วนที่สนใจด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ใช้ไพร์เมอร์ที่จ าเพาะ ความเข้มข้น 2 ไมโครโมล 1x Taq 
buffer dNTP mix ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมล MgCl2 ความเข้มข้น 2 มิลลิโมล และเอนไซม์ Taq polymerase 
ความเข้มข้น 1 ยูนิต ต่อปฏิกิริยา 25 ไมโครลิตร การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอท าด้วยเครื่อง DNA thermal cycle ด้วย
ระดับอุณหภูมิดังนี้  
         ขั้นตอนที่ 1 pre-denature    94       องศาเซลเซียล   นาน 5   นาที   
         ขั้นตอนที่ 2 denature          94       องศาเซลเซียล   นาน 30 วินาที   
         ขั้นตอนที่ 3 annealing         50-55   องศาเซลเซียล   นาน 40 วินาที   
         ขั้นตอนที่ 4 extension         72       องศาเซลเซียล   นาน 1   นาที (ซ้ า 35 รอบ)   
         ขั้นตอนที่ 5 final-extension  72       องศาเซลเซียล   นาน 7   นาที  
 ตรวจสอบความแตกต่างของผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้ด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟริซีสความ เข้มข้น 1.0 
เปอร์เซ็นต์ เลือกแถบดีเอ็นเอที่ถูกต้องส่งไปวิเคราะห์หาล าดับเบส เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ หาบริเวณอนุรักษ์ ใน
ขั้นตอนถัดไป 
 
 5. การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์   
 แถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนที่ 4 จะถูกสกัดออกมาจากเจล เพ่ือวิเคราะห์หาล าดับเบส เมื่อได้ล าดับ
เบสของดีเอ็นเอสังเคราะห์นั้น ๆ แล้ว น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม BLASTN เพ่ือวิเคราะห์ค่าความ
เหมือนของดีเอ็นเอที่สังเคราะห์ได้กับฐานข้อมูล GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) โดยเลือกใช้ megaBlast ที่
ค่า cut off  ของการตรวจสอบที่ E-value = 10-3 และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของ DNA barcodes ด้วย
ฐานข้อมูล DNA subway (www.dnasubway.org) 
           6. การวิเคราะห์ความนา่จะเป็นของยีนมาตราฐานในการเป็น DNA barcode ของทุเรียน ด้วยโปรแกรม 
DNA subway  
  ชิ้นดีเอ็นเอของยีนมาตราฐาน rbcL, rpoB, matK, ITS,  trnH-psbA และ rpoC1 ที่ถูกต้องของทุเรียนจาก
ขั้นตอนที่ 4 จะถูกสกัดออกมาจากเจล เพ่ือวิเคราะห์หาลดับเบส เมื่อได้ล าดับเบสของดีเอ็นเอสังเคราะห์นั้น ๆ แล้ว 
จะน ามาการศึกษาความน่าจะเป็นของการเป็น DNA barcode ด้วย โปรแกรม DNA subway 
(https://dnasubway.cyverse.org/) โดยเลือกการวิเคราะห์แบบ Determine Sequencing Relationship 
(blue line) เปรียบเทียบกับ reference data จาก common plant และ monocot และสร้างแผนภูมิพันธุกรรม
แสดงความน่าจะเป็นของการเป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีนมาตราฐานเหล่านั้นด้วย Phylib Maximum Likelihoods 
(PHYLIP ML) 
 7. วิเคราะห์แผนที่ยีนบริเวณอนุรักษ์ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  
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 น าผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จากข้ันที่ 6 วิเคราะห์จุดตัดของเอนไซม์ตัดจ าเพาะ ด้วยโปรแกรม 
Web Cutter จากนั้นท าการตัดชิ้นแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากบริเวณเหล่านั้น เพ่ือสร้างแถบดีเอ็นเอที่จ า เพาะต่อชนิด
พันธุ์ของทุเรียนต่อไป 
 8. การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมทุเรียนชนิดต่างๆ ในสกุล Durio  

เมื่อสามารถใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โคดในการระบุชนิดของทุเรียนต่างๆ ได้แล้ว จึงท าการปลูกอนุรักษ์
ทุเรียนที่เก็บรวบรวมได้ ในสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเก็บไว้เป็นเชื้อพันธุกรรมส าหรับการปรับปรุง
พันธุ์ทุเรียนในอนาคต 
  
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ไทย/จ.สงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในประเทศ ไทย/จ.ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ......2.......ปี.....................เดือน          
  วันที่เริ่มต้น..................................วันที่สิ้นสุด................................ 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
เก็บรวบรวบพันธุ์และระบุชนิด
ทุเรียน 

X X X      X X X  30 

 
ออกแบบและทดสอบไพรเมอร์
ส าหรับใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็น
เอบาร์โค้ดที่จ าเพาะต่อทุเรียน 

 X X X X        20 

 
การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด 

    X X X      30 

 วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์         X X X X X X 20 

2566 
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของยีน
มาตราฐานในการเป็น DNA 
barcode ของทุเรียน 

X X X X         20 

2566 วิเคราะห์แผนที่ยีนบริเวณ    X X X       20 
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ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

อนุรักษ์ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 

 
การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
ทุเรียนชนิดต่างๆ ในสกุล Durio 

    X X X X X X X X 60 

 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 400,000 
ปีที่ 2 2566 300,000 
รวม  700,000 

 15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
     
     
     
 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรี  เดือน

ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 
108,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนเกษตรในการให้ข้อมูลพันธุ์
ทุเรียนพื้นบ้าน และค่าจ้างเหมาในการเก็บ
ตัวอย่าง 

10,000 

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยและพขร ในการเดินทาง
ออกพ้ืนที่ [(270บาทX1คน) + (240บาทX3
คน)]X 20 วัน 

19,800 

ค่าท่ีพักของนักวิจัยและพขร 10 วันๆละ 
1,000 บาท/ห้องจ านวน 3 ห้องต่อครั้ง 

30,000 

ค่าเช่ารถ  500 บาท/วัน  20 วัน 10,000 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ วัสดุสารเคมีในการสกัดดีเอ็นเอ 20,000 

วัสดุสารเคมีในการท า PCR 40,000 
วัสดุสารเคมีในการท าอิเลคโตรโฟริซิส 20,000 
วัสดุสารเคมีในการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ 

40,000 

วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ เช่น ภาชนะ
เครื่องแก้ว หลอดพลาสติกขนาดต่างๆ pipet 
tip ถุงมือและอ่ืนๆ 

36,836 

ค่าตัวอย่างผลทุเรียนส าหรับเก็บข้อมูลพันธุ์ 6 
ผลต่อต้น รวม 10 ต้น เฉลี่ยผลละ 150 บาท 

9,000 

งบด าเนินการ : ค่าธรรมเนียม
สถาบัน (10%) 

 36,364 

รวม   400,000 
 15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ

จ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 
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เครื่องหมายดี
เอ็นเอบาร์โคด้
ส าหรับพืช
สกุล Durio 

สร้างดเีอ็นเอบาร์โคด

ที่จ าเพาะต่อพืชใน

สกุล Durio ที่พบใน

ประเทศไทย 

 

 1      อย่าง
น้อย 1 
เครื่องหม
าย 

จ าแนก
ชนิด
ทุเรียนได้
อย่าง
แม่นย า ใช้
เครื่องหมา
ยดีเอ็นเอ
ในการ
ปกป้อง
สายพันธ์ุ
ทุเรียน 

สามารถวาง
แผนการ
อนุรักษ์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและ
การแสดงสิทธิ
การคุ้มครอง
พันธุ์พืชและใช้
ประโยชน์ดา้น
ปรับปรุงพันธุ์
ทุเรียนใน
อนาคต 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ ไทย/สงขลา สถานีวิจัยเทพา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จังหวัดสงขลา 

ในประเทศ ไทย/สงขลา อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่0มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
 เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการ
ปลูกจิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์ทุเรียนชนิดต่างๆ 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ
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20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี Esprel เลขทะเบียน: 2-0260-0157-0 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วม

ด าเนินการ 
การร่วมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
      
      

 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
 
 
     (ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
        (ผศ.ดร.กรกช  นาคนนอง) 
     วันที่……………………………………………. 
      
      
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
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      (รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี) 
     วันที่……………………………………………. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (ดร.ณัฏฐากร  วรอัฐสิน) 
     วันที่……………………………………………. 
 
      
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
               (รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี) 
     วันที่……………………………………………. 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาว  กรกช  นาคคนอง 
        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Korakot Nakkanong 

  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3841700230767 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

จ.สงขลา 90112. โทรศัพท์ 074-286138 โทรสาร  074-286139 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) korakot_nick@yahoo.com 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีจบ ระดับปริญญา อักษาย่อ   ช่ือสถาบัน ประเทศ 

การศึกษา (ตรี โท เอกและ ปริญญาและ สาขา วิชาเอก การศึกษา  

 ประกาศนียบตัร) ช่ือเต็ม     

       

2548 ตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร ์ พืชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ไทย 

2550 โท วท.ม. เกษตรศาสตร ์ พืชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ไทย 

2555 เอก Ph.D. Horticulture Olericulture Zhejiang 

University 

China 

 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ : เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย: ไม่มี 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
 ชื่อโครงการวิจัย: - การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับการควบคุมความทนทานต่อเชื้อราโรครากขาวในยางพารา 
 - การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการ

เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว 
 - การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแล้ง โดย การตรวจสอบการแสดงออก   

ของยีนที่เก่ียวข้องกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลี นในสภาวะขาดน้ า  

  - การศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจุก  ( Citrus reticulata Blanco )   
    ในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย  
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- การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่ทนทานต่อโรครากขาวด้วย การแสดงออกของยีนใน     

  กลุ่ม  PRs  และยีน  PAL  

- การศึกษาตัวบ่งชี้ทางโมเลกุลและชีวเคมีของความเข้ากันได้ของต้นตอยางพาราและกิ่งพันธุ์

ดี 

  
 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  

- การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีศักยภาพทนทานต่อโรครากขาวและความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่ง
พันธุ์ RRIM600 และ RRIT251 

   แหล่งทุน: สกว.   
 - การแสดงออกของยีนที่เก่ียวกับการควบคุมความทนทานต่อเชื้อราโรครากขาวในยางพารา  
 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน    
 - การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อ

พันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว 
  แหล่งทุน: งบรายได้มหาวิทยาลัย 
 - การจัดการโรค Bugtok ของกล้วยอย่างยั่งยืน 
                แหล่งทุน: สกว. 
 7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 

- การประเมินการเข้ากันได้ของต้นตอทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้กับก่ิงทุเรียนพันธุ์การค้า    
แหล่งทุน: โครงการพระราชด าริฯ      การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 80% 

 - การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแล้ง โดย การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่

เกี่ยวข้องกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลี นในสภาวะขาดน้ า  

   แหล่งทุน: งบรายได้มหาวิทยาลัย     การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 90% 
  - การศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจุก  ( Citrus reticulata Blanco )  ในพ้ืนที่ภาคใต้
ของประเทศไทย  
   แหล่งทุน: โครงการพระราชด าริฯ     การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 80% 
  - การเก็บรวบรวมและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา เพ่ือการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์  
   แหล่งทุน: โครงการพระราชด าริฯ      การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 70% 

- การศึกษาตัวบ่งชี้ทางโมเลกุลและชีวเคมีของความเข้ากันได้ของต้นตอยางพาราและกิ่งพันธุ์ดี 

  แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา    การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 90% 

 - การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp.,   พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบโรคเหี่ยว และประเมินความทนทานต่อ

โรคในกล้วยพันธุ์เศรษฐกิจ 
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  แหล่งทุน: สกว.        การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 70%  

ผลงานวิจัย  

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1. Nakkanong, K, Nualsri, C and Sdoodee, S. 2008. Analysis of genetic diversity in early introduced 

clones of rubber tree (Hevea brasiliensis) using RAPD and microsatellite markers. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 30: 553-560. 

2. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F., Ye, F. H. and Lin, Y. 2010. A novel inbred squash line 

developed from interspecific crosses between Cucurbita maxima and Cucurbita 

moschata. In Cucurbitaceae 2010 Proceedings. 14-18 November 2010. Charleston, South 

Carolina, USA. pp 129-131. 

3. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F. 2012. Starch accumulation and starch related genes 

expression in novel inter-specific inbred squash line and their parents during fruit 

development. Scientia Horticulturae. 136: 1-8. 

4. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F. 2012. Carotenoid accumulation and carotenogenic 

gene expression during fruit development in novel inter-specific inbred squash lines and 

their parents. Journal of agricultural and food chemistry. 60 (23): 5936–5944. 

5. Ara, N., Nakkanong, K., Lv, W. H., Yang, J. H., Hu, Z. Y. and Zhang, M. F. 2013. Antioxidant 

enzymatic activities and gene expression associated with heat tolerance in the stems 

and roots of two cucurbit species (“Cucurbita maxima” and Cucurbita moschata”) and 

their interspecific inbred line “Maxchata”. International Journal of Molecular 

Sciences. 14: 24008-24028. 

6. Ara, N., Nakkanong, K., Yang, J. H., Hu, Z. Y. and Zhang, M. F. 2015. Dissecting the heat stress-

induced alterations in the leaf ultrastructure and some antioxidant network components 

in interspecific (Cucurbita maxima X Cucurbita moschata) inbred line of squash 

‘Maxchata’ as to its parents possessing variable heat tolerance. Plant Growth 

Regulator. DOI 10.1007/s10725-015-0024-3. 

7. Pethin, D., Nakkanong, K. and Nualsri, C. 2015. Performance and Genetic Assessment of Rubber 

Tree Clones in Southern Thailand. Scientia Agricola. 72: 306-313. 

8. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. Selection of high latex 

yield rubber clones by rubber elongation factor (REF) and small rubber particle protein 
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(SRPP) gene expression. The 9th Regional IMT-GT Uninet Conference 2014. 3-5 November, 

2014. Gurney Hotel, Penaung. P.101. 

9. Azim, N., Nakkanong, K. and Nualsri, C. Screening methods for the white root disease 

tolerance in rubber tree: A case study with Pathogenesis related protein 3 gene 

expression. The 9th Regional IMT-GT Uninet Conference 2014. 3-5 November, 2014. Gurney 

Hotel, Penaung. P.105. 

10. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2016. Expression of 

rubber elongation factor (REF) and small rubber particle protein (SRPP) relates to dry 

rubber yield of clonal varieties. Pakistan Journal of Biotechnology. 13: 19-29. 

11. Sangsil, P., Nualsri, C., Azim, N., Nakkanong, K. 2016. Characterization of the phenylalanine 

ammonia lyase gene from the rubber tree (Hevea brasiliensis) and differential response 

during Rigidoporus microporus infection. Journal of Plant Protection Research. 56: 380-

388. 

12. Woraathasin, N., Nakkanong, K, and Nualsri, C. 2017. Expression responses of pathogenesis-

related proteins in tolerant and susceptible Hevea brasiliensis clones to the white root 

disease. Pakistan Journal of Biotechnology. 14: 141-148. 

13. Woraathasin, N., Nakkanong, K, and Nualsri, C. 2017. Cloning and Expression Analysis of HbPR-

1b and HbPR-3 in Hevea brasiliensis During Inoculation with Rigidoporus microporus. 

Pakistan Journal of Biological Sciences. 20: 233-243. 

14. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2017. Rubber 

elongation factor (REF) and small rubber particle protein (SRPP) gene expression 

responses to variation of seasonal change in four selected rubber clones. Pakistan 

Journal of Biotechnology. 14: 115-120. 

15. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2017. Expression of 

the sucrose transporter 3 (HbSUT3) in rubber tree and its relation to latex yield. 

Molecular Breeding. 37:122.  

16. Prabpree, A., Sangsil, P., Nualsri, C., Nakkanong, K. 2018. Expression profile of phenylalanine 

ammonia-lyase (PAL) and phenolic content during early stages of graft development in 

bud grafted Hevea brasiliensis. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 14:88-95. 
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17. Nakkanong, K. and Nualsri, C. 2018. Cryopreservation of Hevea brasiliensis zygotic embryos 

by vitrification and encapsulation-dehydration. Journal of Plant Biotechnology 45: 333-

339. 

18. Soonthornkalump, S., Nakkanong, K. and Meesawat, U. 2019. In vitro cloning via direct somatic 

embryogenesis and genetic stability assessment of Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) 

Stein: the endangered Venus’s slipper orchid. In Vitro Cellular & Developmental Biology 

- Plant 55(3): 265-276. 

ผลงานวิจัยระดับประเทศ 

1. จรัสศรี นวลศร,ี กรกช นาคคนอง และ กษมา เชิงฉลาด. 2557. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

มะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้ ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลเทียม และเครื่องหมายอาร์เอพีดี. แก่น

เกษตร 42(3): 151-156. 

2. พลิษฐ์ จารุจารีต, เอกวัล ลือพร้อมชัย, กรกช นาคคนอง และ อรมาศ สุทธินุ่น. การก าจัดสีและสารประกอบฟี

นอลิคออกจากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มโดยการเติมแบคทีเรียบริเวณรากพืช. การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งท่ี 13 วันที่ 26-28 มีนาคม 2557. 

3. จรัสศรี นวลศร,ี กรกช นาคคนอง และ ฮูดา แก้วศรีสม. 2014. การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านใน

ภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์. แก่นเกษตร 42(3): 271-276. 

4. ฮูดา แก้วศรีสม อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ กรกช นาคคนอง และจรัสศรี นวลศรี. 2556. การวิเคราะห์พันธุกรรม

ของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี . การประชุม วิชาการคณะ ปฏิบัติงาน อพ.สธ 

ครั้งที่ 6. ทรัพยากรไทย: น าสิ่งดีสู่ตาโลก.  20- 26 ธันวาคม 2556.  ณ  เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบุรี. หน้า 183-185. 

5. สุนันทา แซ่ลิ่ม กรกช นาคคนอง และจรัสศรี นวลศรี. 2557. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ

ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 โดยใช้เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. การประชุมวิชาการพืช

ศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

6. กรกช นาคคนอง, พัฒนาการ เพชรสุวรรณ, ฮูดา แก้วศรีสม และ จรัสศรี นวลศรี. 2559. การเปรียบเทียบ

ลักษณะผลและวิเคราะห์พันธุกรรมของมังคุดพ้ืนเมืองและมังคุดกรอบแก้ว. การประชุมวิชาการชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน” ณ มหาวิยาลัยขอนแก่น 24-

26 มีนาคม 2559. หน้า 336-349. 

 

เอกสารค าสอน 

กรกช นาคคนอง. 2563. พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก. เอกสารประกอบค าสอนวิชา 510-602. ภาควิชาพืช

ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 184 หน้า. 
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5. ประวัติการศึกษา: 
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6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ: การปรับปรุงพันธุ์พืชและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 
7.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย : 

7.1  หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้รว่มวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
                        โครงการในประเทศย้อนหลัง 5 ปี  
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สนับสนุนงานวิจัย 
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ประเทศไทย เป็นหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน 

 
7.2  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5ปี) 
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จรัสศรี นวลศรี อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ สุภาณี ชนะวีรวรรณ และจิตรา จันโสด. 2556. ความ สัมพันธุ์ทาง
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จรัสศรี นวลศรี กรกช นาคคนอง และกษมา เชิงฉลาด. 2557. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
มะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้ ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลเทียมและ เครื่องหมายอาร์เอพีดี. แก่น
เกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3: 151-156. 

จรัสศรี นวลศรี กรกช นาคคนอง และฮูดา แก้วศรีสม. 2557. ความหลากหลายของพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ของประเทศไทย. ลองแล..งานวิจัยใน ม.อ. ส านักวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 67-72.   

แพรวพรรณ เกษมุล และจรัสศรี นวลศรี. 2556. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros
ในภาคใต้โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 29: 207-219. 
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โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์.แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3: 271-276. 
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7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า: ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วง 
แล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
2555-2559: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขต ภาคใต้ของประเทศ

ไทย เป็นหัวหน้าโครงการแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้โครงการพระราชด าริ) ท าวิจัยเสร็จ
แล้ว (อยู่ระหว่างเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์) 

2559     :    โครงการ การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์  และ
ขยายพันธุ์กรณีศึกษาอ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าโครงการแหล่งทุน :ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท าวิจัยเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขรายงาน 

2560      :  โครงการการรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนเมืองไทยเป็นผู้ร่วมโครงการ แหล่งทุน : BEDO ท าวิจัยไป
แล้ว 90% 

2559-2562: การประเมินการเข้ากันได้ของต้นตอทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้กับกิ่งทุเรียนพันธุ์การค้า       เป็นหัวหน้ า
โครงการแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้โครงการพระราชด าริ) ท าวิจัยไปแล้วประมาณ 40% 

 

ผู้ร่วมวิจัย 
 

 1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):  นางสาวณัฏฐากร  วรอัฐสิน 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Miss Natthakorn  Woraathasin 

 2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 18010000xxxxx 

 3. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 

 4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

  แผนกเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000  

  โทรศัพท:์ 0-7331-3928-50 ต่อ 1871  

  โทรสาร: 0-7333-5130  

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): natthakorn.w@psu.ac.th 

 5. ประวัติการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

อักษรย่อ

ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

2550 ตรี วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 โท วท.ม. ชีววิทยาโมเลกุลและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
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ชีวสารสนเทศ 

2560 เอก ปร.ด. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 

  งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 

 ชื่อโครงการวิจัย : การส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันโดยใช้แบคทีเรียส่งเสริมการ

 เจริญเติบโตและแบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสง 

   การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp. พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบโรคเหี่ยวและประเมินความ

 ทนทานต่อโรคในกล้วยพันธุ์ 

   ผลของการให้แสงเทียมก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการสะสมไนเตรทและสารต้านอนุมูลอิสระ

 ในผักกาดหอมกรีนโอ๊คท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 2 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือใช้เป็นต้นตอทนแล้ง 
        (ภาษาอังกฤษ) Assessment of indigenous durian for drought tolerant rootstock 
                                   production  
 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านและเสริมสร้าง 
                                   จิตส านึกการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านแกเ่ยาวชนในท้องถิ่น   

        (ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and 
                          Enhance the Awareness of Indigenous durian Conservation among 
                          Local Youths  

 
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
   ใหม่ 

   ต่อเนื่อง  
       ระยะเวลา ..2... ปี …0…เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 1  (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
 
ประเภทโครงการ 
   โครงการวิจัย 

   ชุดโครงการวิจัย 
ประเภทงานวิจัย  

  พ้ืนฐาน (basic Research)            พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

  วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)    วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  

  วิจัยต่อยอด (Translational research)       การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า  
1. ผู้รับผิดชอบ 
2.  
ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
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ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในโครงการ หน่วยงาน สัดส่วนการมีส่วนร่วม 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พลสิทธิ์ สถาผลเดชา หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25% 

อาจารย์ สุขุมาล หวานแก้ว ผู้ร่วมวิจัย คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

25% 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กรกช นาคคนอง ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25% 

รอง
ศาสตราจารย์ 

จรัสศรี นวลศรี ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25% 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD เกษตรศาสตร์ 
 สาขาการวิจัยย่อย OECD เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 
 ด้านการวิจัย ………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 สาขา ISCED  เกษตรศาสตร์ 
3. ค าส าคัญ (keywords) 
 ค าส าคัญ (TH) ต้นตอ ทุเรียนพ้ืนบ้าน ภัยแล้ง ทนแล้ง เครื่องหมายโมเลกุล 
 ค าส าคัญ (EN) rootstock, indigenous durian, drought tolerance, drought tolerance, 
molecular marker 
  
4. เป้าหมายการวิจัย 

พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีศักยภาพบ่งชี้ต้นพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านทีท่นแล้ง และน าไปสู่การคัดเลือกและ
ขยายต้นพันธุ์ทุเรียนทนแล้งเพ่ือให้เป็นต้นตอในการเสียบยอดทุเรียนพันธุ์การค้า 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศไทยสูงสุดในกลุ่มไม้ผล  ความต้องการ
ทุเรียนในตลาดการค้าโลกเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมาส่งผลให้ในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการ
ส่งออกทุเรียนกว่า 4 หมื่นล้านบาท ประเทศไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยความต้องการผลผลิต
ทุเรียนที่สูงในขณะที่ราคายางพาราตกต่ า เกษตรกรจึงสนใจปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วย
ปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงและยาวนานขึ้นทุกปีส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุเรียนยืนต้นตายโดยเฉพาะ
ในทุเรียนที่อายุน้อย ในหลายๆ พ้ืนที่ทุเรียนไม่ให้ผลผลิตหรือผลผลิตตกต่ า เกษตรกรต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจ านวน
มากไปกับการแก้ปัญหา เหล่านี้ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้และมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แนวทางการแก้ปัญหา
ที่ยัง่ยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้คือการใช้ต้นตอทุเรียนทนแล้ง ดังนั้นการค้นหาต้นทุเรียนที่สามารถผลิต
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ต้นตอทนแล้งส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์จากทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงจะช่วยลดความ
เสียหายจากภัยแล้ง สามารถท าให้ต้นทุเรียนอายุน้อยรอดชีวิตจนถึงอายุที่ให้ผลผลิตได้และอาจช่วยให้ทุเรียนระยะ
ให้ผลผลิตสามารถให้ผลผลิตใกล้เคียงกับสภาพภูมิอากาศปกติ แม้ในช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยในการค้นหา
และคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมของพืช เทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นย าและ
มีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ลักษณะเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอเพ่ือคัดเลือก
ลักษณะทนแล้งสามารถช่วยขยายผลการค้นหาต้นแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตต้นตอทนแล้งเป็นไปได้ง่ายและ
แม่นย า หากสามารถระบุต้นแม่พันธุ์ได้จ านวนมากนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีต้นตอทนแล้งใช้แล้ว 
ยังช่วยให้เจ้าของต้นทุเรียนพื้นบ้านสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุเรียนพื้นบ้านได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านและจะเป็นประโยน์ต่อการน ามาใช้ในอนาคต 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ค้นหาต้นแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตต้นตอทุเรียนทนแล้ง และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะทนแล้ง 

 
7. ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประเมินลักษณะทนแล้งจากทุเรียนพื้นบ้านจากต้นแม่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
2. วิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านทนแล้งด้วยเทคโนโลยี high throughput sequencing 
3. วิเคราะห์และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทนแล้ง 

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 ทุเรียนพื้นบ้านในพ้ืนที่ภาคใต้หลายจังหวัดนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ และทางพันธุกรรมสูง โดย
ความหลากหลายนี้ท าให้ทุเรียนแต่ละพันธุ์อาจมีลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะ
ลักษณะการทนแล้ง ดังนั้นการรวบรวม และทดสอบทุเรียนพันธุ์พ้ืนบ้านที่ทนแล้ง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี high 
throughput sequencing ในการวิเคราะห์พันธุกรรม จะท าให้ได้ชุดข้อมูลทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้าน และ
ได้เครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีศักยภาพในการคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนทนแล้งได้ โดยในโครงการนี้มีกรอบวิจัยดังรูป 
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กิจกรรม: ค้นหาทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพในการใช้เป็นต้นแม่พันธุ์ผลิตต้นตอทุเรียนทนแล้ง รวมถึงค้นหา

เครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแล้งของทุเรียน  

เป้าหมาย: ได้ต้นแม่พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านที่มีศักยภาพผลิตต้นตอทนแล้ง และได้เครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับ

ลักษณะทนแล้ง 

  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 ทุเรียน (Durio zibethinus) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เป็นที่นิยม เนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ในปี 2560 การซื้อขายทุเรียนในตลาดการค้าโลกมีปริมาณ 6.09 แสนตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่า 3  

เท่า เทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน และเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 18% ประเทศไทยเป็นผู้น าในการส่งออกทุเรียนมาอย่าง

ยาวนาน คิดเป็น 82% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดในปี 2560 โดยมีปริมาณการส่งออกเกือบห้าแสนตัน (FAO, 

2018) โดยทั่วไปทุเรียนพันธุ์การค้าขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดหรือทาบกิ่งของต้นตอ (rootstock) เข้ากับกิ่ง

พันธุ์ดี (scion) การพัฒนาสายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาต้นกิ่งพันธุ์ดีเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีลักษณะตามต้องการ 

อย่างไรก็ตาม ต้นตอถือเป็นระบบรากของกิ่งพันธุ์ดี ซึ่งมีหน้าที่ดูดซึมและล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร อีกทั้งยังเป็น

บริเวณท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ดังนั้นต้นตอจึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและความทน

ต่อสภาวะเครียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความทนต่อโรคแมลง ทนเค็ม ทนแล้ง เป็นต้น นอกจากนี้ต้นตอยังมีผลต่อ

ลักษณะส าคัญอ่ืน ๆ ของกิ่งพันธุ์ดี เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการออกดอก การติดผล และคุณภาพผลผลิตอีกด้วย 

(Warschefsky et al., 2016) ประเทศไทยมีทุเรียนพ้ืนบ้านมากกว่า 600 สายพันธุ์ (จิรวรรณ,  2561) มีความ

หลากหลายทางพันธุกรรมสูงและสัมพันธ์กับแหล่งปลูก มีศักยภาพในการน ามาพัฒนาเป็นต้นตอที่มีคุณลักษณะที่ดี 

เช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ เช่น ในแอปเปิ้ลมีการพัฒนาสายพันธุ์ต้นตอให้ทนสภาวะเครียดและ

ต้านทานโรคและ เช่น ทนแล้ง (Atkinson et al., 1999) ต้านทานโรคไฟลามทุ่ง (fire bright disease) (Jensenet 

al., 2003) หรือในพืชตะกูลส้มที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ต้นตอทนแล้งและทนน้ าท่วม (Bhusal et al., 2002) เป็นต้น 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change) ซ่ึงส่งผลให้เกิดภัยแล้วรุนแรงและยาวนานขึ้นเรื่อย เชื้อ

พันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านในประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายสูงน่าจะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ต้นตอให้

ทนแล้งได้ เนื่องจากทุเรียนเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุหลายปีและให้ผลผลิตจ านวนมาก สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ปีละ

หลายร้อยต้น หากสามารถระบุต้นที่สามารถใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นตอทนแล้งได้จะสามารถผลิตต้นตอทนแล้ง

ได้จ านวนมาก นอกจากนี้ หากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถระบุความทนแล้งได้อย่างแม่นย า จะช่วยให้การ

ระบุต้นแม่พันธุ์ทนแล้งมีความแม่นย ามากข้ึน  

 เทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอเป็นที่ยอมรับและมีการน ามาใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกและบ่งชี้ลักษณะ

กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ด้วยความก้าวทางเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีการ

วิเคราะห์ล าดับเบส (Next generation sequencing) ร่วมกับชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ในการวิเคราะห์หา 

Loci ที่สัมพันธ์กับลักษณะที่สนใจโดยการวิเคราะห์ Genome Wide Association Study (GWAS) ซึ่งสามารถ
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วิเคราะห์หา loci ในประชากรธรรมชาติได้ (natural population)  ท าให้การค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ

ส าหรับท านายลักษณะต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในหลาย ๆ พืช ซึ่งปัจจุบันข้อมูล

พันธุกรรมของทุเรียนพันธุ์มูซันคิงได้ถูกวิเคราะห์ไว้แล้ว (The et al., 2017) ซึ่งจะมีประโยชน์ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

ทุเรียน และด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศ การพัฒนาเครื่องหมาย

ดีเอ็นเอส าหรับบ่งชี้ลักษณะทนแล้งในทุเรียนจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง และมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จ

ในการค้นหาแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตต้นตอทนแล้ง 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

  10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ ระดับ 2 

   คณะวิจัยมีแหล่งเชื้อพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมใน 7 จังหวัดของ

พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งมีการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีไปแล้วบางส่วน 

  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ ระดับ 3 
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   มีต้นแม่พันธุ์ทุเรียนที่มีศักยภาพในการผลิตต้นตอทนแล้ง และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับ

ลักษณะทนแล้งในทุเรียน 

  10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... .... 

  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 

   อธิบาย ...................................................................................................................... ... 
 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
    11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
...................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ...............................................  
 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย      
ต้นตอทนแล้ง 
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1. การเตรียมตัวอย่างพืช 

เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านจากต้นแม่ 10-20 สายพันธุ์ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ ต้นละ 30 

เมล็ด เพาะเมล็ดและเตรียมต้นกล้าอายุประมาณ 4 เดือน ในถุงด าขนาด 20 ลิตร จากนั้นคัดเลือกหาต้นแม่ที่ให้ต้น

กล้าทนแล้งจ านวนมาก โดยแบ่งต้นกล้า 20 ต้นจากต้นแม่แต่ละต้น มางดน้ าและเก็บข้อมูลจ านวนต้นที่รอดชีวิตเมื่อ

มีการตายครึ่งหนึ่งของต้นกล้าทั้งหมด คัดเลือกต้นแม่ 9 ต้นที่ให้ต้นกล้ารอดชีวิตมากที่สุด น าต้นกล้าอีก 10 ต้น จาก

แต่ละต้นแม่ที่ผ่านการคัดเลือกไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์จีโนไทป์และลักษณะทนแล้ง รวมทั้งสิ้น 90 ต้น 

2. การประเมินความทนแล้งในตัวอย่างทุเรียน 

ประเมินความทนแล้งในทุเรียนทั้ง 90 ต้น โดยการงดน้ าและเก็บข้อมูลสภาพอากาศประกอบได้แก่ 

อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ ด้วยเครื่อง Data logger รุ่น DT-172 และปริมาณความชื้นในดิน (soil moisture 

content) ด้วยเครื่องมือวัดความชื้นดิน (HH2+WET Sensor, Delta-T Device) โดยปัก probe ลงดินที่ความลึก 

10 เซนติเมตร จ านวน 3 ต้นต่อทรีตเมนต์ ต้นละ 3 ต าแหน่ง ท าการเก็บข้อมูลทางสรีรวิทยา และเก็บตัวอย่างใบที่ 

0, 5, 10, 15 วัน ของการงดน้ า เพ่ือตรวจสอบปริมาณน้ าสัมพัทธ์ การวัดการรั่วไหลของสารอิเล็คโทรไลต์ และ

ปริมาณโพรลีน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยา  

เก็บข้อมูลทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกลไกการตอบสนองของพืชเมื่อเกิดสภาวะแล้ง เพ่ือน ามาใช้ในการ

ประเมินความสามารถในการทนแล้ง ได้แก่ photosynthesis, stomata conductance และ transpiration rate 

ด้วยเครื่องมือ portable photosynthesis system model Li-6400  

2.2 การหาค่าปริมาณน้ าสัมพัทธ์ (relative water content; RWC)  
เปรียบเทียบความสัมพันธ์เพื่อวัดปริมาณน้ าในพืช โดยเก็บตัวอย่างใบเพสลาดแต่ละสายพันธุ์ มาตัดเป็นชิ้น

ที่มีขนาด 0.5 cm2  ชุดการทดลองละ 6 ชิ้น จากใบพืช 3 ใบ น ามาชั่งน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง น้ าหนักในช่วงที่เซลล์
เต่ง แล้วน าค่าที่ได้มาค านวณโดยสมการของ Barrs และ Weatherley (1962) 
 
 
 

            โดย FW (Fresh Weight)   คือ  น้ าหนักสดของพืช (g) 
        TW (Turgid Weight)  คือ  น้ าหนักที่เต่งเต็มที่ (g) 
        DW (Dry Weight)    คือ  น้ าหนักแห้งของพืช (g) 
 

2.3.  การวัดการรั่วไหลของสารอิเล็คโทรไลต์ (electrolyte leakage: EL) 
ตัดตัวอย่างใบสด 100 มิลลิกรัม ให้มีขนาด 5 มิลลิเมตร ใส่ในหลอดทดลองที่น้ ากลั่นที่ปราศจากไอออน 10 

มิลลิลิตร แล้วปิดหลอดด้วยฝาพลาสติก น าไปวางในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 32°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นวัด
ค่าการน าไฟฟ้าเริ่มต้นของตัวกลาง (EC1) แล้วน าไปนึ่งในหม้อนึ่งแรงดันที่ 121°C เป็นเวลา 20 นาที และวัดค่าการ
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น าไฟฟ้าสุดท้าย (EC2) (Dionisio-Sese และ Tobita, 1998)  ซึ่งสามารถค านวณปริมาณการรั่วไหลของอิเล็คโทร
ไลต์ได้จากสูตร  

     

 

2.4 การวัดปริมาณโพรลีน 

  วัดปริมาณโพรลีนโดยดัดแปลงวิธีของ Bates et al. (1973)  โดยน าชิ้นส่วน ราก และใบ ของทุเรียน

ปริมาณ 0.5 กรัม บดใบยางพาราในไนโตรเจนเหลว แล้วน าผงตัวอย่างใบใส่ในหลอดเอฟเพนดอร์ฟ ขนาด 1.5 

มิลลิลิตร เติมกรด sulfosalicylic acid ความเข้มข้น 3% (w/v) 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและกรองด้วยกระดาษ

กรอง Whatman เบอร์ 1 เติม glacial acetic acid 1 มิลลิลิตร และ ninhydrin reagent 1 มิลลิลิตร โดย 

ninhydrin จะท าปฏิกิริยากับกรดอะมิโนทุกตัว โดยให้ผลิตภัณฑ์ เป็นสารสีม่วง เรียกว่า "Rhuemann’s purple" 

ยกเว้นโพรลีน เมื่อท าปฎิกิริยากับ ninhydrin จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสีเหลือง แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 95 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ท าการหยุดปฏิกิริยาโดยการแช่ตัวอย่างใน ice bath แล้วเติม toluene 2 มิลลิลิตร 

ผสมให้เข้ากัน เมื่ออุณหภูมิของตัวอย่างเพ่ิมขึ้นจนถึงอุณหภูมิห้อง ท าการวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่

ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ด้วย UV-visible spectrophotometer เปรียบเทียบความเข้มข้นของโพรลีนใน

ตัวอย่างกับโพรลีนที่ทราบความเข้มข้น 

  ต้นแม่ที่ให้ต้นกล้าทนแล้งมากที่สุด 3-5 ต้นจะผ่านการคัดเลือก เพ่ือเก็บเมล็ดในปีต่อไปอีก 50-100 เพ่ือ
น ามาทดสอบความทนแล้งโดยการงดน้ าและนับจ านวนต้นที่รอดเม่ือมีการตายครึ่งของต้นกล้าทั้งหมด 
  
 3. การวิเคราะห์หาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทนแล้ง 

น าตัวอย่างใบอ่อนจากต้นทุเรียนมาสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี CTAB และ ชุดท าความสะอาดดีเอ็นเอ ตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอด้วยวิธี agarose gel electrophoresis และเครื่อง Nanodrop ส่งวิเคราะห์จีโน
ไทป์ของตัวอย่างด้วยเทคนิค DarTSeq จากนั้นวิเคราะห์หาต าแหน่งบนดีเอ็นเอทีส่ัมพันธ์กับลักษณะทนแล้งด้วย 
Genome-wide association study (GWAS) โดยใช้ GAPIT ในโปรแกรม R (Tang et al., 2016)  
 
 4. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแล้ง 
          จากข้อมูลต าแหน่งบนดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแล้ง น ามาพัฒนาเป็น เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด 
single nucleotide polymorphism (SNP) และ insertion/deletion (indel) โดยออกแบบไพรเมอร์ที่จ าเพาะ
กับต าแหน่งดังกล่าว น ามาทดสอบในดีเอ็นเอของประชากรทุเรียนที่ใช้ในการทดลองข้างต้นโดยการท า PCR และ
ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ รวมถึงประเมินความถูกต้องของการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอกับข้อมูลจีโนไทป์ที่เคยเก็บข้อมูล
ไว้ 
13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ประเทศไทย/สงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ในประเทศ ประเทศไทย/สงขลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    
   
14. ระยะเวลาการวิจัย          
  ระยะเวลาโครงการ.........2......ปี..........0.........เดือน          
  วันที่เริ่มต้น.....1 ตุลาคม 2565.........วันที่สิ้นสุด.......30 กันยายน 2566......... 
 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
การเตรียมตัวอย่างพืชและ
คัดเลือกแม่พันธุ์ที่ให้ต้นกล้าทน
แล้ง 

x x x x x x       50% 

 การประเมินความทนแล้ง       x x x x   30% 

 
เตรียมตัวอย่างพืชและประเมิน
ความทนแล้ง 

          x x 30% 

2566 
การวิเคราะห์จีโนไทป์และหา
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์
กับลักษณะทนแล้ง 

x x x x x x       50% 

 
การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ที่สัมพันธ์กับลักษณะทนแล้ง 

      x x x x x x 50% 

 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 400,000 
ปีที่ 2 2566 500,000 
รวม  900,000 

 15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(%) 
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 15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณปี 
2565 (บาท) 

งบบุคลากร ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรี  เดือนละ 
9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 

108,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยและพขร ในการเดินทางออก
พ้ืนที่ [(270บาทX1คน) + (240บาทX3คน)]X 
20 วัน 

19,800 
 
 

ค่าท่ีพักของนักวิจัยและพขร 10 วันๆละ 1,000 
บาท/ห้องจ านวน 3 ห้องต่อครั้ง 

30,000 

ค่าเช่ารถ  500 บาท/วัน  20 วัน 10,000 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 

งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร  50,000 
สารเคมีในการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี CTAB   35,000 
ค่าวัสดุสารเคมีส าหรับทดสอบการทนแล้ง 60,000 
ค่าสารเคมีงานชีวโมเลกุล เช่น น้ ายา PCR ไพร
เมอร์ และอะกาโรส 

30,836 

ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ค่าสาธารณูปโภค 10% 36,364 
รวม         400,000  

  

15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ

จ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
แผนงานสิ้นสุด 

 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
 

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  
ผลงานที่คาด รายละเอียดของ จ านวนนับ หน่วย ผลลัพธ์ที่ ผลกระทบที่
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ว่าจะได้รับ ผลผลิต ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รวม 
นับ คาดว่า

จะได้รับ 
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ต้นพันธุ์ทนแล้ง 

ได้ต้นแม่พันธุ์ที่มี
แนวโน้มที่จะสามารถ
ผลิตต้นกล้าทนแล้ง
มากกว่า 70% 

2 0 0 0 0 2 สายพันธุ ์

ต้นกล้า
ทุเรียนทน
แล้งเพื่อใช้
ศึกษา
พันธุกรรม
เพื่อระบุ
เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอที่
บ่งชี้ลักษณะ
ที่ทนต่อ
สภาวะแล้ง
ได้ 

แม่พันธุ์ทุเรียนที่
มีศักยภาพ
สามารถผลิตต้น
กล้าทุเรียนทน
แล้งซ่ึงจะลด
ความเสียหาย
จากการสูญเสีย
ผลผลิตและ
ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นจากการ
แก้ปัญหาภยัแล้ง
ได้ 

ต้นพันธุ์ทนแล้ง 
ได้ต้นแม่พันธุ์ศักยภาพ
ที่สามารถผลิตต้นกล้า
ทนแล้งมากกวา่ 70% 

0 2 0 0 0 2 สายพันธุ ์

ต้นกล้า
ทุเรียนทน
แล้งที่ได้จาก
ต้นแม่พันธุ์ที่
มีศักยภาพ
สามารถ
น ามาใช้เป็น
ต้นตอเพื่อ
เสียบยอด
ทุเรียนพันธุ์
ดีให้ทนต่อ
สภาวะแล้ง
ได้ยาวนาน
ขึ้น ซ่ึงช่วย
ลดความ
เสียหายจาก
ภัยที่ท าให้
เกษตรกร
ไม่ได้ผลผลิต
หรือสูญเสีย
เงินไปกับ
การ
แก้ปัญหา
จ านวนมาก 
โดยต้นแม่
พันธุ์ 1 ต้น
สามารถ
ผลิตต้นกล้า
ได้หลายร้อย
ต้น 

แม่พันธุ์ทุเรียนที่
มีศักยภาพ
สามารถผลิตต้น
กล้าทุเรียนทน
แล้งซ่ึงจะลด
ความเสียหาย
จากการสูญเสีย
ผลผลิตและ
ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นจากการ
แก้ปัญหาภยัแล้ง
ได ้และเจ้าของ
ต้นทุเรียนแม่
พันธุ์จะสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้กับ
ทุเรียนพื้นบ้านซ่ึง
ปกติราคาไม่สูง
มาก 

ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลทางพันธกุรรม 0 1 0 0 0 1 ชุด นักวิจยั ข้อมูลพันธกุรรม
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ของทุเรียนพื้นบ้าน สามารถใช้
ข้อมูลทาง
พันธุกรรม
ของทุเรียน
พื้นบ้าน
ส าหรับ
การศึกษา
ลักษณะ
ส าคัญอื่นๆ 
ต่อได้ เช่น 
ลักษณะการ
ทนต่อโรค
เป็นต้น 

ทุเรียนจะถูก
เผยแพร่ในวง
วิชาการเป็นวง
กว้างนักวิจยัทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ได ้

ชุดเครื่องหมายดี
เอ็นเอ 

ชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ที่สัมพันธ์กับลกัษณะ
ทนแล้ง 

0 1 0 0 0 1 ชุด 

เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอที่
สัมพันธ์กับ
ลักษณะทน
แล้งมี
ศักยภาพที่
จะน าไป
ทดสอบ
ขยายผล
เพื่อพัฒนา
เป็น
เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอ
ส าหรับบ่งชี้
ลักษณะทน
แล้ง 

สามารถคัดเลือก
ทุเรียนทนแล้ง
ด้วยเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอได้อย่าง
แม่นย าและมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
ใช้ประโยชน์เป็น
ต้นตอหรือการ
ปรับปรุงพันธุ์ใน
อนาคต 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ ไทย/สงขลา อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
ในประเทศ ไทย/สงขลา แปลงรวบรวม พันธุ์ ส ถ านี วิ จั ย เทพา  คณะทรั พยากรธ รรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
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- ขยายพันธุ์ทุเรียนทนแล้งในแปลงรวบรวมพันธุ์ในจังหวัดสงขลา  
- ประชาสัมพันธ์ต้นพันธุ์ทุเรียนทนแล้งที่น ามาใช้เป็นต้นตอกับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ 
- แจกต้นพันธุ์ทุเรียนทนแล้งในแก่เกษตรกร และประเมินผลการเพาะ และความพึงพอใจ  
 
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

     
     
 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย์ 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคม ีEsprel เลขทะเบียน: 2-0260-0284-3 
 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
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ล าดับ ปีงบประมาณ ชื่อชุมชน /วิสาหกิจฯ แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบ ตัวเงิน  
(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ใน รูปแบบอื่น  

(in-kind) 
      

 

23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน  
 
 
     (ลงชื่อ)…….………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
        (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. พลสิทธิ์ สถาลเดชา) 
           วันที่……………………………………………. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
      (ดร. สุขุมาล หวานแก้ว) 
          วันที่……………………………………………. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
       (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กรกช นาคคนอง) 
          วันที่……………………………………………. 
 
 

(ลงชื่อ)…………………….………………………..ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
            (รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี นวลศรี) 
          วันที่……………………………………………. 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
           (รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี นวลศรี) 
           วันที่……………………………………………. 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ สกุล นายพลสิทธิ์ สถาผลเดชา 

    Mr. Ponsit Sathapondecha 

2. เลขที่บัตรประชาชน 1100400074335 
3. หน่วยงาน และสถานที่ติดต่อ 

    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   โทร. 0947804422  

   Email: ponsit.sat@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
2545-2549    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549-2552    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม. มหิดล 

2554-2558    ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม. มหิดล 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ชีววิทยาโมเลกุล และชีวสารสนเทศ 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

1. Molecular mechanism of glass bottom boat receptor involved in vitellogenesis in 
female banana shrimp (หัวหน้าโครงการ)/ ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 
2560 (เสร็จสิ้นแล้ว) 

2. Functional study of leucine-tyrosine-arginine (LYR) motif containing protein 5 in 
cell proliferation, oocyte proliferation and ovarian development in female 
shrimp, Fenneropenaeus merguiensis (หัวหน้าโครงการ)/ ทุนค คปก. ต่อยอด ปี 2560/ 
2560-2561 (เสร็จสิ้นแล้ว) 

3. Identification and functional study of long non-coding RNAs involved in 
ovarian development in female marine shrimp (หัวหน้าโครงการ)/ ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561/ 2561-2563 (90%) 

4. Induction of ovarian maturation by glass bottom boat via oral delivery in female 
shrimp, Fenneropenaeus merguiensis (หัวหน้าโครงการ)/ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย/ 2561-2563 (90%) 

5. Identification and functional study of receptors involved in ovarian 
development in female marine shrimp (หัวหน้าโครงการ)/ ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562/ 2562-2564 (90%) 
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ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ-สกุล นางสาวสุขุมาล หวานแก้ว 
    Ms. Sukhuman Wankaew 

2. เลขที่บัตรประชาชน 3841500213044 
3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ   
   สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  

    โทร. 0897402858 

    Email: sukhuman.wha@gmail.com 

  
4. ประวัติการศึกษา 

2541-2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง  ม. เกษตรศาสตร์ 

2545-2548  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)  ม. เกษตรศาสตร์ 

2549-2554  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม. มหิดล 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  พันธุศาสตร์โมเลกุลและพืชศาสตร์ 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

1. Expression of genes and validation of molecular markers underlying cyanogen content 

in cassava root (หัวหน้าโครงการ)/ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/ 2555-2557 

2. Identification of trait linked marker for yield, starch content and cyanogen content and 

selection of promising cassava line for high yield, high starch content and low 

cyanogen content (หัวหนา้โครงการร่วม)/ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ 2555-2558 

3. Molecular breeding and transcriptome analysis for improving disease-resistant cassava 

(ผู้ร่วมวิจัย)/ e-ASIA/ 2555-2558 

4. Analyses of peptide elicitor role in cassava bacterial blight (CBB) disease (ผู้ร่วมวิจัย)/ 

มหาวิทยาลัยมหิดล/ 2555-2558 

5. Molecular identification of medicinal plants (ผู้ร่วมวิจัย)/ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ/ 2556-2557 

6. Improvement of cassava productivity using bioactive molecules (ผู้ร่วมวิจัย)/ Kaneka 

Cooperation/ 2556-2557 

7. Breeding of cassava suitable for different soil types (ผู้ร่วมวิจัย)/ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ/ 2556-2557 
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8. Study of genetic variation and micropropagation of Ipsea thailandica Seidenf, 

Cheirostylist and Curcuma candida (Wall.) (ผู้ร่วมวิจัย)/ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ 

2557–2558 

9. การพัฒนา multiplex PCR เพ่ือบ่งชี้ลักษณะเด่นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง (ผู้ร่วมวิจัย)/ เงิน

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ 2560 

 

ผู้ร่วมวิจัย 

1. นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาว  กรกช  นาคคนอง 
        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Korakot Nakkanong 

  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3841700230767 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

จ.สงขลา 90112. โทรศัพท์ 074-286138 โทรสาร  074-286139 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) korakot_nick@yahoo.com 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ ระดับปริญญา อักษาย่อ   ชื่อสถาบัน ประเทศ 

การศึกษ

า 

(ตรี โท เอกและ ปริญญาและ สาขา วิชาเอก การศึกษา  

 ประกาศนียบัต

ร) 

ชื่อเต็ม     

       

2548 ตรี วท.บ. เกษตรศาสต

ร ์

พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ไทย 

2550 โท วท.ม. เกษตรศาสต

ร ์

พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ไทย 

2555 เอก Ph.D. Horticultur

e 

Olericultur

e 

Zhejiang 

University 

China 

 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ : เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 
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7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย: ไม่มี 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
 ชื่อโครงการวิจัย: - การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแล้ง โดย การตรวจสอบการแสดงออก   

ของยีนที่เก่ียวข้องกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลี นในสภาวะขาดน้ า  
  - การศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจุก  ( Citrus reticulata Blanco )   
    ในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย  

- การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่ทนทานต่อโรครากขาวด้วย การแสดงออกของยีนใน     

  กลุ่ม  PRs  และยีน  PAL  

- การศึกษาตัวบ่งชี้ทางโมเลกุลและชีวเคมีของความเข้ากันได้ของต้นตอยางพาราและกิ่งพันธุ์ 

ดี 

 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่ พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
- การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีศักยภาพทนทานต่อโรครากขาวและความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่ง
พันธุ์ RRIM600 และ RRIT251 

   แหล่งทุน: สกว.   
 - การแสดงออกของยีนที่เก่ียวกับการควบคุมความทนทานต่อเชื้อราโรครากขาวในยางพารา  
 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน    
 - การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อ

พันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว 
  แหล่งทุน: งบรายได้มหาวิทยาลัย 
 - การจัดการโรค Bugtok ของกล้วยอย่างยั่งยืน 
                แหล่งทุน: สกว. 
 7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
    - การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp.,   พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบโรคเหี่ยว และประเมินความ
ทนทานต่อโรคในกล้วยพันธุ์เศรษฐกิจ 
  แหล่งทุน: สกว.        การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 90%  

 

ผลงานวิจัย  

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
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1. Nakkanong, K, Nualsri, C and Sdoodee, S. 2008. Analysis of genetic diversity in early introduced 

clones of rubber tree (Hevea brasiliensis) using RAPD and microsatellite markers. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 30: 553-560. 

2. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F., Ye, F. H. and Lin, Y. 2010. A novel inbred squash line 

developed from interspecific crosses between Cucurbita maxima and Cucurbita 

moschata. In Cucurbitaceae 2010 Proceedings. 14-18 November 2010. Charleston, South 

Carolina, USA. pp 129-131. 

3. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F. 2012. Starch accumulation and starch related genes 

expression in novel inter-specific inbred squash line and their parents during fruit 

development. Scientia Horticulturae. 136: 1-8. 

4. Nakkanong, K, Yang, J. H., Zhang, M. F. 2012. Carotenoid accumulation and carotenogenic 

gene expression during fruit development in novel inter-specific inbred squash lines and 

their parents. Journal of agricultural and food chemistry. 60 (23): 5936–5944. 

5. Ara, N., Nakkanong, K., Lv, W. H., Yang, J. H., Hu, Z. Y. and Zhang, M. F. 2013. Antioxidant 

enzymatic activities and gene expression associated with heat tolerance in the stems 

and roots of two cucurbit species (“Cucurbita maxima” and Cucurbita moschata”) and 

their interspecific inbred line “Maxchata”. International Journal of Molecular 

Sciences. 14: 24008-24028. 

6. Ara, N., Nakkanong, K., Yang, J. H., Hu, Z. Y. and Zhang, M. F. 2015. Dissecting the heat stress-

induced alterations in the leaf ultrastructure and some antioxidant network components 

in interspecific (Cucurbita maxima X Cucurbita moschata) inbred line of squash 

‘Maxchata’ as to its parents possessing variable heat tolerance. Plant Growth 

Regulator. DOI 10.1007/s10725-015-0024-3. 

7. Pethin, D., Nakkanong, K. and Nualsri, C. 2015. Performance and Genetic Assessment of Rubber 

Tree Clones in Southern Thailand. Scientia Agricola. 72: 306-313. 

8. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. Selection of high latex 

yield rubber clones by rubber elongation factor (REF) and small rubber particle protein 

(SRPP) gene expression. The 9th Regional IMT-GT Uninet Conference 2014. 3-5 November, 

2014. Gurney Hotel, Penaung. P.101. 

9. Azim, N., Nakkanong, K. and Nualsri, C. Screening methods for the white root disease 

tolerance in rubber tree: A case study with Pathogenesis related protein 3 gene 
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expression. The 9th Regional IMT-GT Uninet Conference 2014. 3-5 November, 2014. Gurney 

Hotel, Penaung. P.105. 

10. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2016. Expression of 

rubber elongation factor (REF) and small rubber particle protein (SRPP) relates to dry 

rubber yield of clonal varieties. Pakistan Journal of Biotechnology. 13: 19-29. 

11. Sangsil, P., Nualsri, C., Azim, N., Nakkanong, K. 2016. Characterization of the phenylalanine 

ammonia lyase gene from the rubber tree (Hevea brasiliensis) and differential response 

during Rigidoporus microporus infection. Journal of Plant Protection Research. 56: 380-

388. 

12. Woraathasin, N., Nakkanong, K, and Nualsri, C. 2017. Expression responses of pathogenesis-

related proteins in tolerant and susceptible Hevea brasiliensis clones to the white root 

disease. Pakistan Journal of Biotechnology. 14: 141-148. 

13. Woraathasin, N., Nakkanong, K, and Nualsri, C. 2017. Cloning and Expression Analysis of HbPR-

1b and HbPR-3 in Hevea brasiliensis During Inoculation with Rigidoporus microporus. 

Pakistan Journal of Biological Sciences. 20: 233-243. 

14. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2017. Rubber 

elongation factor (REF) and small rubber particle protein (SRPP) gene expression 

responses to variation of seasonal change in four selected rubber clones. Pakistan 

Journal of Biotechnology. 14: 115-120. 

15. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2017. Expression of 

the sucrose transporter 3 (HbSUT3) in rubber tree and its relation to latex yield. 

Molecular Breeding. 37:122.  

16. Prabpree, A., Sangsil, P., Nualsri, C., Nakkanong, K. 2018. Expression profile of phenylalanine 

ammonia-lyase (PAL) and phenolic content during early stages of graft development in 

bud grafted Hevea brasiliensis. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 14:88-95. 

17. Nakkanong, K. and Nualsri, C. 2018. Cryopreservation of Hevea brasiliensis zygotic embryos 

by vitrification and encapsulation-dehydration. Journal of Plant Biotechnology 45: 333-

339. 

18. Soonthornkalump, S., Nakkanong, K. and Meesawat, U. 2019. In vitro cloning via direct 

somatic embryogenesis and genetic stability assessment of Paphiopedilum niveum 
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(Rchb.f.) Stein: the endangered Venus’s slipper orchid. In Vitro Cellular & 

Developmental Biology - Plant 55(3): 265-276. 

ผลงานวิจัยระดับประเทศ 

1. จรัสศรี นวลศร,ี กรกช นาคคนอง และ กษมา เชิงฉลาด. 2557. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

มะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้ ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลเทียม และเครื่องหมายอาร์เอพีดี. แก่น

เกษตร 42(3): 151-156. 

2. พลิษฐ์ จารุจารีต, เอกวัล ลือพร้อมชัย, กรกช นาคคนอง และ อรมาศ สุทธินุ่น. การก าจัดสีและสารประกอบฟี

นอลิคออกจากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มโดยการเติมแบคทีเรียบริเวณรากพืช. การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งท่ี 13 วันที่ 26-28 มีนาคม 2557. 

3. จรัสศรี นวลศร,ี กรกช นาคคนอง และ ฮูดา แก้วศรีสม. 2014. การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านใน

ภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์. แก่นเกษตร 42(3): 271-276. 

4. ฮูดา แก้วศรีสม อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ กรกช นาคคนอง และจรัสศรี นวลศรี. 2556. การวิเคราะห์พันธุกรรม

ของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี. การประชุม วิชาการคณะ ปฏิบัติงาน อพ.สธ 

ครั้งที่ 6. ทรัพยากรไทย: น าสิ่งดีสู่ตาโลก.  20- 26 ธันวาคม 2556.  ณ  เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบุรี. หน้า 183-185. 

5. สุนันทา แซ่ลิ่ม กรกช นาคคนอง และจรัสศรี นวลศรี. 2557. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ

ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 โดยใช้เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. การประชุมวิชาการพืช

ศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

6. กรกช นาคคนอง, พัฒนาการ เพชรสุวรรณ, ฮูดา แก้วศรีสม และ จรัสศรี นวลศรี. 2559. การเปรียบเทียบ

ลักษณะผลและวิเคราะห์พันธุกรรมของมังคุดพ้ืนเมืองและมังคุดกรอบแก้ว. การประชุมวิชาการชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน” ณ มหาวิยาลัยขอนแก่น 24-

26 มีนาคม 2559. หน้า 336-349. 

 

เอกสารค าสอน 

กรกช นาคคนอง. 2563. พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก. เอกสารประกอบค าสอนวิชา 510-602. ภาควิชาพืช

ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 184 หน้า. 

 

ผู้ร่วมวิจัย 

    รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  นวลศรี (Ms. Charassri Nualsri)    
1. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  :390110013xxxx 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน   :  รองศาสตราจารย์  
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3.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

     สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  90110  โทรศัพท์  074-286155  
                 E-mail : ncharass@yahoo.com 

 4.  ประวัติการศึกษา: 

ปีการศึกษา  
2524 ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ไทย 
2527 โท วท.ม. เกษตรศาสตร์ พืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ ไทย 
2539 เอก Ph.D. Agronomy Plant Breeding University of 

Missouri-Columbia 
U.S.A 

 
5. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ: การปรับปรุงพันธุ์พืชและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุง

พันธุ์พืช 
    6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย : 

6.1  หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
                        โครงการภายในย้อนหลัง 3 ปี  
 
ปีงบประมาณ โครงการวิจัย แหล่งทุน 
2559-2561 การประเมินการเข้ากันได้ของต้นตอทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้กับ

กิ่งทุเรียนพันธุ์การค้า  
เป็นหัวหน้าโครงการ        

งบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้
โครงการพระราชด าริ) 

2561-2562    การประเมินความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน บริเวณ
ลุ่มน้ าคลองแสงอ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
การคัดเลือก อนุรักษ์  และขยายพันธุ์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เขื่อนรัชช 
ประภา 

2561-2562 การศึกษาปัจจัยบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การขยายพันธุ์ การเก็บ
รวบรวมพันธุ์เพ่ือยกระดับทุเรียนพื้นบ้านของอ าเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2562 การคัดเลือกทุเรียนพ้ืนเมืองเพ่ือใช้เป็นต้นตอที่เหมาะสม
ของทุเรียนพันธุ์การค้าในประเทศไทย 
เป็นหัวหน้าโครงการ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(แผนบูรณาการทุเรียน
พ้ืนบ้านเพื่อชุมชนที่มั่นคง) 
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2562 โครงการการจัดประชุมระดมสมอง พัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง
ทุเรียนและทุเรียนพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
จังหวัดยะลาอย่างยั่งยืน เป็นหัวหน้าโครงการ 
 

สกว. 

2562-2563 การรวบรวมพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ และ
ศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตกัญชาคุณภาพดี 
เป็นหัวหน้าโครงการ  

กองทุนคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

   
6.2 จ านวนทุนวิจัยจากภายนอก (ระบุรายละเอียด) 
โครงการวิจัย (ย้อนหลัง 3 ปี) 

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
2559 การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบ้านเพ่ือการ

คัดเลือก อนุรักษ์  และขยายพันธุ์ กรณีศึกษาอ าเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา  
เป็นหัวหน้าโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2559 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองไทย 
เป็นหัวหน้าโครงการย่อย  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (BEDO) 

2559 โครงการการจ าแนกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองโดยใช้เครื่องหมาย
โมเลกุล  
เป็นหัวหน้าโครงการย่อย 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (BEDO) 

2559 Effect of Liquid Condenced Molasses Fermented 
Soluble on Growth and Development of Vegetable 
Crops  

บริษัท Green River Group 
(Thailand) 

2559-2560 การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีศักยภาพในการทนแล้ง โดย 
การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสม
กรดแอบซิสิคและโพรลี นในสภาวะขาดน้ า  
เป็นหัวหน้าโครงการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
(PERDO) 

2559-2560 การเพ่ิมปริมาณต้นยางพาราที่ทนทานต่อโรครากขาวส าหรับ
ใช้เป็นต้นตอโดยวิธีไมโครคัดติ้ง 
เป็นหัวหน้าโครงการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
(CAB) 

2560 การจัดการโรค Bugtok ของกล้วยอย่างยั่งยืน  
เป็นผู้ร่วมโครงการ 

ส านักงานสนับสนุนการวิจัย 
(สกว) 
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2561-2562    การประเมินความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน บริเวณ
ลุ่มน้ าคลองแสงอ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
การคัดเลือก อนุรักษ์  และขยายพันธุ์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เขื่อนรัชช 
ประภา 

2561-2563 โครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไม่ไวต่อช่วง
แสง มี ระยะเก็บเกี่ยวและล าต้นสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และ
ใช้ระยะเก็บเก่ียวและล าต้นสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และใช้
เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัด เลือก  
เป็นผู้ร่วมโครงการ 
  

สวก. 

2561-2562 การศึกษาปัจจัยบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การขยายพันธุ์ การเก็บ
รวบรวมพันธุ์เพ่ือยกระดับทุเรียนพื้นบ้านของอ าเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2561-2562 การคัดเลือกทุเรียนพ้ืนเมืองเพ่ือใช้เป็นต้นตอที่เหมาะสม
ของทุเรียนพันธุ์การค้าในประเทศไทย 
เป็นหัวหน้าโครงการ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(แผนบูรณาการทุเรียน
พ้ืนบ้านเพื่อชุมชนที่มั่นคง) 
 

2561-2563 วิจัย ส ารวจ คัดเลือก และศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านในสามจังหวัดชายแดนใต้ของ
ประเทศไทย 
เป็นผู้ร่วมโครงการ 

สวก. 

2561-2562 การจ าแนกเชื้อ Ralstonia spp. พัฒนาวิธีผลิตชุดตรวจสอบ
โรคเหี่ยว และประเมินความทนทานต่อโรคในกล้วยพันธุ์
เศรษฐกิจ 
เป็นผู้ร่วมโครงการ 

สกว. เชิงพ้ืนที่ 

2562-2563 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัด
ยะลา เป็นหัวหน้าโครงการ 

สกสว. 

 
6.3  งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5ปี) 

ผลงานตีพิมพ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. พันธ์ทิพย์ เสนอินทร์ กรกช นาคคนอง และจรัสศรี นวลศรี. 2561. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมโดยใช้เครื่องหมายเอสเอสอาร์ และประเมินความทนทานต่อโรครากขาว. วารสาร
พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 5(3): 27-35. 
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2. ยุรฉัตร ยอดโยธี จรัสศรี นวลศรี และ อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์. 2561.  กายวิภาคเปรียบเทียบของเซลล์ท่อน้ ายางใน

ระบบ in vivo และ in vitro ของยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) 2 สายพันธุ์ (RRIM600 

และ RRIT402). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 5(1): 19-27. 

3. สุวรรณษา ชูเชิด จรัสศรี นวลศรี ณัฐพล จันทร์สว่าง และวัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ. 2561.การเปรียบเทียบพันธืข้าว

ไร่ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 5(1): 1-6  

4. อรวรรณ แก้วรักษา เสาวภา ด้วงปาน กรกช นาคคนอง และจรัสศรี นวลศรี. 2562. ศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์

และการแสดงออกของยีน P5CS ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมโพรลีนในสภาวะขาดน้ าของต้นกล้ายางพารา. 

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 6 (2): 22-31 

5. อรณี อินจันทร์ศรี กรกช นาคคนอง เสาวภา ด้วงปาน และ จรัสศรี นวลศรี. 2562. ความหลากหลายและการ

คัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านอ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 6 (2): 32-

41 

6. Awais, A., Nualsri, C. and Soonsuwan,W. 2019. Induced mutagenesis for creating variability in 

Thaland’s upland rice. Sarhad Journal of Agriculture 35(1): 293-301.  

7 .Chuchert, S., Nualsri, C., Junsawang, N. and Soonsuwan, C. 2018. Genetic diversity, genetic 
variability, and path analysis for yield and its components in indigenous upland rice 
(Oryza sativa L. var. glutinosa). Songklanakarind Journal Science and Technology 40(3): 
609-616. 

8. Hussain, T., Anothai, J., Nualsri, C. and Soonsuwon, W. 2018. Evaluating Performance of 

Sixteen Upland  

            Rice Genotypes under Field Conditions for Further Breeding Process. J. of Agri. Sci. 

10(3): 144-150. 

9. Hussain, T., Anothai, J., Nualsri, C. and Soonsuwon, W. 2018. Application of CSM-CERESRice  in 
scheduling  
             irrigation and simulating effect of drought stress on upland  
            rice yield. Indian J. Agri. Res. 52(2): 140-145. 
10. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2016. Expression of 

rubber elongation factor (REF) and small rubber particle protein (SRPP) relates to dry 
rubber yield of clonal varieties. Pakistan Journal of Biotechnology 13: 19-29. 

11. Klaewklad, A., Nakkanong, K., Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2017. Rubber 
elongation factor (REF) and small rubber particle protein (SRPP) gene expression 
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responses to variation of seasonal change in four selected rubber clones. Pakistan Journal 
of Biotechnology 14: 115-120. 

12. Klaewklad, A., Nakkanong, K.,Daengkanit Nathaworn, C. and Nualsri, C. 2017. Expression of 
           the sucrose transporter 3 (HbSUT3) in rubber tree and its relation to latex  
           yield. Molecular Breeding. 37:122 
13. Kumala Sari, W. Nualsri, C. Junsawang, N. and Soonsuwan, W. 2019   Heterosis studies for 

yield and agronomic traits in Thai upland rice.  Indian Journal nof Agricultural research 
53(3): 255-262 

14. Kumala Sari, W. Nualsri, C. Junsawang, N. and Soonsuwan, W. 2019. Path analysis for yield 
and its components in F1 upland rice hybrids and their parental lines. Songklanakarin 
Journal of Science & Technology 41 (6): 1421-1427. 

15. Nakkanong, K and Nualsri, C. 2018. Cryopreservation of Hevea brasiliensis zygotic embryos by 
vitrification and encapsulation-dehydration. J. of Plant Biotechnology 45(4): 333-339. 

16. Pethin, D., Nakkanong, K. and Nualsri, C. 2015. Performance and Genetic Assessment of 
Rubber Tree Clones in Southern Thailand. Scientia Agricola. 72: 306-313. 

17. Prabpree, A., Sangsil, P., Nualsri, C., Nakkanong, K. 2018. Expression profile of phenylalanine 
ammonia-lyase (PAL) and phenolic content during early stages of graft development in 
bud grafted Hevea brasiliensis. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 14: 88-95. 

18. Sangsil, P., Nualsri, C., Azim, N., Nakkanong, K. 2016. Characterization of the phenylalanine 
ammonia lyase gene from the rubber tree (Hevea brasiliensis) and differential response 
during Rigidoporus microporus infection. .Journal of Plant Protection Research 56: 380-388. 

19. Sutjit, C.,  Nualsri, C., Duangpan, S. and Nakkanong, K. 2019. Characterization of 9-cis-
epoxycarotenoid dioxygenase3 gene from  Hevea brasiliensis and its expression responses 
by tissue type duringdrought stress. Pak. J. Biotechnol. 16 (3) 175-182 

20. Wattanapan, N., Nualsri, C. , and Meesawat , U. 2018. In vitro propagation through transverse 
thin cell layer 
             (tTCL) culture system of lady’s slipper orchid: Paphiopedilum callosum var. sublaeve. 
Songklanakarin 
             J. Sci. Technol. 40 (2), 306-313. 
21. Wattanasilakorn, S., Sdoodee, S., Nualsri, C. and Bunratchoo, S. 2015. Screening of Rubber 
Rootstock  by  
             the Assessment of Root Growth and Genetic Background.  Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49 : 821 
– 831 
22. Wattanasilakorn, S., Sdoodee, S., Nualsri, C., Chuencit, S., Meesawat, U. and Sopharat, J.  
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            2017. Assessment of rubber clonal rootstocks for the tolerance of white root  
            disease (Rigidoporus microporus) in southern Thailand. Walailuk J. Sci.&Tech. 14(7):  
            549-561.  
23. Woraathasin, N., Nakkanong, K, and Nualsri, C. 2017. Expression responses of pathogenesis-

related proteins in tolerant and susceptible Hevea brasiliensis clones to the white root 
disease. Pakistan Journal of Biotechnology.14: 141-148. 

24. Woraathasin, N., Nakkanong, K, and Nualsri, C. 2017. Cloning and Expression Analysis of HbPR-
1b and HbPR-3 in Hevea brasiliensis During Inoculation with Rigidoporus microporus. 
Pakistan Journal of Biological Sciences.20: 233-243. 

 25. Yodyotee, Y., Roongsattham, P.,  Nualsri, C. and Meesawat, A. 2016.  In Vitro Laticifer  
Identification in 
            Young Shoot-Derived Callus of Hevea brasiliensis Muell. Arg.   
                  Walailak J Sci & Tech 2017; 14(7): 563-570. 
 
 6.4 ผลงานวิจัยท่ีเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ/นานาชาติ 
1.กรกช นาคคนอง, พัฒนาการ เพชรสุวรรณ, ฮูดา แก้วศรีสม และ จรัสศรี นวลศรี. 2559. การเปรียบเทียบ

ลักษณะผลและวิเคราะห์พันธุกรรมของมังคุดพ้ืนเมืองและมังคุดกรอบแก้ว. การประชุมวิชาการชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน” ณ มหาวิยาลัยขอนแก่น 

24-26 มีนาคม 2559. หน้า 336-349. 

2. Nualsri, C. Nakkanong, K. and Plodpai, P. 2016. Selection Rubber Rootstock for the White Root 

Disease Tolerance.In the 6th International Joint PSU-UNS BioScience Conference-IBSC 2016. 

19-21 September 2016, University of Novi Sad, Serbia  

3. Sukhontamat, P., Nualsri, C. and Techato, S. 2018. Effects of plant growth regulators, positions 
of explant and glutamine on callus introductiom of rubber clone tolerated to white root 
disease. The 11th IMT-GT UNINET Conference 2018-Bioscience for  Sustainable 
Future.December 11-12, 2018, Penang, Malaysia  
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ส าหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

------------------------------------ 
โครงการย่อยท่ี 3 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียน

พ้ืนบ้านในอ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
        (ภาษาอังกฤษ) Development of Activities to Promote Consciousness of Youth in the 

Conservation of Indigenous Durian in Namom District, Songkhla 
Province 

 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) ศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านและเสริมสร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านแกเ่ยาวชนในท้องถิ่น   

        (ภาษาอังกฤษ) Potential study of Indigenous Durians Germplasm Utilization and 
Enhance the Awareness of Indigenous durian Conservation among Local Youths  
 

ส่วน ก: ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
 ใหม่ 
 ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ปี 

 

ประเภทโครงการ 
 โครงการวิจัย 
 ชุดโครงการวิจัย 

 

ประเภทงานวิจัย 
 พ้ืนฐาน (basic Research)  พัฒนาและประยุกต์ (Development)   
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)  วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)  
 วิจัยต่อยอด (Translational research)  การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 

 
ส่วน ข: องค์ประกอบในการจัดท า 
1. ผู้รับผิดชอบ 

ค าน า 
หน้า 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ในโครงการ 

หน่วยงาน สัดส่วนการ 
มีส่วนร่วม 
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นางสาว นฤมล พฤกษา หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

50 

นางสาว รักษิตา สรรพอร่ามเดชะ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ-
วัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

50 

 



268 

2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD สังคมศาสตร์ 
สาขาการวิจัยย่อย OECD เกษตรศาสตร์ 
ด้านการวิจัย สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสวน 

2.2 สาขา ISCED สังคมศาสตร์ 
3. ค าส าคัญ (keywords) 

ค าส าคัญ (TH) ทุเรียนพื้นบ้าน จิตส านึกของเยาวชน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ค าส าคัญ (EN) Indigenous Durian, youth consciousness, biodiversity 

 

4. เป้าหมายการวิจัย 
4.1 ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางชีวกายภาพของทุเรียนพ้ืนบ้าน และคุณค่าของทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีต่อ

ชุมชนในอ าเภอนาหม่อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งชุดความรู้นี้จะใช้ส าหรับสร้างชุด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชนในงานวิจัยครั้งนี้ และสามารถน าไปบรรจุใน "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" 
หรือ "กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์" ของโรงเรียน และสามารถส่งต่อให้ครูหรือโรงเรียนน าไปใช้บรรจุใน
วิชาเพ่ิมเติม หรือหลักสูตรท้องถิ่นได้ในอนาคต หรือน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการสร้างการเรียนรู้เรื่องทุเรียน
พ้ืนบ้านอ าเภอนาหม่อมแก่สาธารณะ 

4.2 ไดชุ้ดกิจกรรมส าหรับการเสริมสร้างจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน 
4.3 เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้น หลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมที่

พัฒนาขึ้น 
4.4 แนวทางในการน าชุดความรู้และชุดกิจกรรมไปขยายผลหรือต่อยอด ทั้งในพ้ืนที่อ าเภอนาหม่อมและพ้ืนที่

อ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งพันธุกรรมส าคัญของทุเรียนพื้นบ้าน 
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
ทุเรียนเป็นไม้ผลเขตร้อนที่จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากสามารถส่งออกขาย

ต่างประเทศและท ารายได้สูงเพราะเป็นผลไม้ท่ีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค  ในประเทศไทยพบทุเรียนมากกว่า 200 พันธุ์  
ซึ่งในภาคใตพ้บว่าทุเรียนพ้ืนบ้านมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง  โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดดั้งเดิมของทุเรียน  แต่ปัจจุบันความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบ้านลดลง 
เนื่องจากชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์การค้าที่ให้ราคาดีกว่า เช่น พันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว  หรือในบางพ้ืนที่ก็
เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน เช่น ปาล์มน้ ามัน พันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านจึงหายไป  ในขณะที่ทุเรียนพ้ืนบ้านนั้นมี
คุณค่าและความส าคัญมาก  โดยหลายพันธุ์มีลักษณะดีที่น่าจะน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น มีระบบ
รากแข็งแรง หาอาหารเก่ง ทนต่อการเข้าท าลายของโรค แมลง และสภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศ  หรือมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าได้เพราะมีรสชาติดี สีเนื้อสวย และมีเนื้อหนา  ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา พบว่ามีทุเรียนพ้ืนบ้านไม่น้อยกว่า 20 พันธุ์ ( ฮูดา แก้วศรีสม, 2557; จรัสศรี นวลศรี และคณะ, 
2560)  หลายพันธุ์มีคุณภาพเนื้อดี เช่น พันธุ์นางงาม พันธุ์ขนุน  ท าให้อ าเภอนาหม่อมเป็นพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงด้าน
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ทุเรียนรสชาติดี  ในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณให้อ าเภอนาหม่อมจัดท าโครงการ
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านอ าเภอนาหม่อม  โดยมีกิจกรรมจัดท าเรือนเพาะช าพร้อมระบบน้ า การ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่มีต้นทุเรียนบ้านเพ่ือให้ความรู้ในการเพาะช า การเสียบยอด การต่อกิ่ง เทคนิคการ
ปลูก การดูแลรักษา การปูองกันก าจัดศัตรูพืชการปฏิบัติก่อนและหลังเก็บเกี่ยว ฯลฯ (Gimyong News, 2560)  
อย่างไรก็ตาม ภาพการรับรู้เรื่องคุณค่าและความส าคัญของทุเรียนพ้ืนบ้านและการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียน
พ้ืนบ้านนั้น ยังไม่มีหลักฐานปรากฎชัดว่ามีการแพร่หลายในวงกว้างเพียงใด  และการด าเนินการยังจะคงต่อเนื่องไป
ในระยะยาวหรือไม่  อีกทั้งชุดความรู้ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงเพ่ือพร้อมต่อการน าไปใช้สร้างการเรียนรู้เรื่อง
ทุเรียนพ้ืนบ้าน ก็ยังไม่ปรากฎเป็นรูปธรรม  ดังนั้น การรวบรวมองค์ความรู้มาสกัดและประมวลเป็นชุดความรู้ เพ่ือ
พร้อมที่จะน าไปใช้ในการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ หรือใช้ในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกจึงมี
ความส าคัญ  ขณะเดียวกัน ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจิตส านึกก็มีความส าคัญ  งานวิจัยครั้งนี้จึง
มีจุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการเพ่ือจัดท าชุดความรู้และพัฒนาชุดกิจกรรมดังกล่าว  โดยจะด าเนินการน าร่องกับกลุ่ม
เยาวชน  ซึ่งจะมีผู้ปกครอง ครู และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการวิจัย  ทั้งนี้ เพ่ือสร้างฐานทรัพยากร
มนุษย์ที่เข้มแข็งตั้งแต่เยาว์วัย ในการที่จะดูแลรักษาพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านของอ าเภอนาหม่อมได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
6.2 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนพ้ืนบ้านและคุณค่าของทุเรียนพ้ืนบ้านส าหรับการเรียนรู้ของ

เยาวชน 
6.3 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสร้างจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน 
6.4 เพ่ือปลุกจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน 

 

7. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยนี้จะด าเนินการในพื้นที่อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
7.1 ด้านเนื้อหา 

(1) การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางชีวกายภาพของทุเรียนพ้ืนบ้าน และคุณค่าของทุเรียน
พ้ืนบ้านที่มีต่อชุมชนในอ าเภอนาหม่อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี  ทั้งนี้ เพ่ือประมวลเป็นชุด
ความรู้ส าหรับสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชนในงานวิจัยครั้งนี้ และสามารถน าไปใช้บรรจุใน 
"กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" หรือ "กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์" ของโรงเรียน และสามารถส่งต่อให้ครูหรือ
โรงเรียนน าไปใช้บรรจุในวิชาเพ่ิมเติม หรือหลักสูตรท้องถ่ินได้ในอนาคต หรือน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการสร้าง
การเรียนรู้เรื่องทุเรียนพ้ืนบ้านอ าเภอนาหม่อมแก่สาธารณะ 

(2) การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้ชุดความรู้จากข้อ (1) เพ่ือเป็นชุดกิจกรรมที่ใช้ส าหรับเสริมสร้าง
จิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน  โดยเป็นการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและ
ชุมชน ตามกรอบแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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(3) การประเมินระดับความรู้และจิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน  ก่อนและหลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในข้อ (2) 

(4) การให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการน าชุดความรู้และชุดกิจกรรมไปขยายผลหรือต่อยอด ทั้งในพ้ืนที่
อ าเภอนาหม่อมและพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งพันธุกรรมส าคัญของทุเรียนพื้นบ้าน 

7.2 ด้านพื้นที่ 
งานวิจัยจะด าเนินการในพ้ืนที่ 3 ต าบลของอ าเภอนาหม่อม ซึ่งได้มีการส ารวจพบว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมที่

ส าคัญของทุเรียนพ้ืนบ้าน ได้แก่ ต าบลนาหม่อม ต าบลทุ่งขมิ้น และต าบลคลองหรัง   โดยมีโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 7 โรง คือ  

(1) โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฆ้อ  ต าบลนาหม่อม 
(2) โรงเรียนบ้านควนจง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านควนจง  ต าบลนาหม่อม 
(3) โรงเรียนวัดนาหม่อม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านนาหม่อม  ต าบลนาหม่อม 
(4) โรงเรียนวัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร  ต าบลทุ่งขมิ้น 
(5) โรงเรียนบ้านนาทองสุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านนาทองสุก  ต าบลทุ่งขมิ้น 
(6) โรงเรียนวัดแม่เปียะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่เปียะ  ต าบลคลองหรัง 
(7) โรงเรียนบ้านต้นปริง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นปริง  ต าบลคลองหรัง 
มีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง คือ 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาหม่อมทั้งต าบล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมิ้น  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทุ่งขม้ินทั้งต าบล 
(3) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหรัง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลคลองหรังทั้งต าบล 

7.3 ด้านกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมด าเนินงานวิจัย 
(1) เยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 20-25 คน จากโรงเรียน

ประถมศึกษาจ านวน 7 โรงข้างต้น 
(2) ครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นตัวแทนครจูากโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 7 โรง โรงละ 1 คน รวม 7 คน 
(3) นักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 

แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 3 คน 
(4) ปราชญ์ชุมชน เกษตรกรหรือคนในชุมชนที่มีความรู้เรื่องการปลูกและการใช้ประโยชน์ทุเรียนพ้ืนบ้าน 

ในพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล (จ านวนขึ้นกับการส ารวจระหว่างด าเนินโครงการ) 
(5) วิทยากรเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับทุเรียน การอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน ด้านการจัดท าสื่อ 

ฯลฯ 
(6) วิทยากรกระบวนการ จ านวน 3 คน 
(7) นักวิจัยประจ าโครงการ จ านวน 2 คน 
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
9.1 ความหมาย ความส าคัญ และสถานการณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายความถึงการที่ธรรมชาติมีองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายในทุกระดับ ทั้งความหลากหลายระดับพันธุกรรมในชนิดหรือสปีชีส์เดียวกันของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายในระดับชนิดหรือสปีชีส์ ไปจนถึงความหลากหลายในระดับระบบนิเวศที่มีลักษณะถิ่นที่อยู่ที่แตกต่างกัน
ออกไป  ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีคุณค่ามากมาย เช่น สร้างความสมบูรณ์ให้แก่สังคมสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศและการท างานของระบบนิเวศ  การให้คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดย
มนุษย์น าผลผลิตต่างๆ จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เนื้อไม้ อาหาร เส้นใย พันธุกรรม 
ความรู้ ฯลฯ  คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ดูนก ฯลฯ (Alho, 2008)  ประเทศไทย
อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยพบจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 200,000 ชนิด พืชทั้งที่มีท่อล าเลียงและไม่มีท่อ
ล าเลียงไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด และสัตว์ทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่น้อยกว่า 84 ,000 ชนิด  
ความหลากหลายทางชีวภาพได้มีส่วนสนับสนุนค้ าจุนวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้มีความ
หลากหลายด้านอาหาร ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือใช้บ ารุงรักษาสุขภาพอนามัย เครื่องใช้ไม้สอยที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต และการเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพในวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบสานกันมาตามแบบวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งอาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเชื่อ และลักษณะ
การประกอบอาชีพ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558)  ส าหรับทุเรียนนั้น 
พบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพันธุกรรมที่สูง  มีรายงานว่าพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยมีมากกว่า 200 
พันธุ์  โดยทุเรียนเป็นผลไมท้ี่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซ่ึงนอกจากการบริโภคภายในประเทศแล้ว ยัง
เป็นผลไม้ที่ท ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี  โดยประเทศไทยมีการส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก เฉลี่ยปีละ 683,410 ตัน (จรัสศรี นวลศรี และคณะ, 2560) 

สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยนั้นอยู่ในภาวะถูกคุกคาม ต่อเนื่องมาเป็นเวลา
ยาวนานจากการใช้ประโยชน์และพ่ึงพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่ขาดการค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพ
ในการฟื้นตัว  โดยประเด็นปัญหาหนึ่งมาจากการขาดความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในเรื่องความส าคัญและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558)  ซึ่งสถานการณ์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยปัจจุบันพบว่าพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านลดลง 
เนื่องจากชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์การค้าที่ให้ราคาดีกว่า หรือปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน (ฮูดา แก้วศรีสม, 2557)  ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการขาดความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญด้านอ่ืนๆ ของทุเรียนที่นอกเหนือไปจากคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ 

9.2 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ คือการรักษาสรรพชีวิตบนโลกให้สามารถอยู่ในรูปลักษณ์ของ

สิ่งมีชีวิตนั้น และท าให้ระบบนิเวศธรรมชาติท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์  โดยการอนุรักษ์หมายถึงการรักษาให้คงอยู่ 
(preservation) การซ่อมบ ารุง (maintenance) การใช้อย่างยั่งยืน (sustainable use) การฟ้ืนฟู (recovery) และ
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การเพ่ิมพูน  (enhancement) องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งการอนุรักษ์ (conservation) คือ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงการปกปูองรักษาและการน ามาใช้ประโยชน์  ในขณะที่การเก็บรักษา 
(preservation) คือการเก็บรักษาบางสิ่งบางอย่างไว้โดยไม่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอะไร (Rawat and Agarwal, 
2015) 
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9.3 จิตส านึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จิตส านึก (Consciousness) หมายถึง ความตระหนักในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์

หนึ่ง คือตระหนักว่า สิ่งนั้น หรือปรากฏการณ์นั้น คืออะไร มีความหมายอย่างไร และที่ส าคัญ ตนควรมีท่าทีหรือ
พฤติกรรมอย่างไรต่อสิ่งนั้น ในความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจ จิตส านึกคือความตระหนักในทางบวกไม่ใช่ทางลบ การที่
บุคคลมีจิตส านึกต่อสิ่งใด หมายความว่าเขามีความตระหนักในด้านบวกต่อสิ่งนั้น (ชาย และคณะ , 2543 อ้างถึงใน 
อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ และคณะ, 2555)  ดังนั้น การมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน จึงเป็นการตระหนักใน
คุณค่าและความส าคญัของทุเรียนพื้นบ้าน และมีท่าทีทีจ่ะอนุรักษ์หรือเก็บรักษาทุเรียนพื้นบ้านเอาไว้ 

แนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2558) ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564  
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การบูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับ  ซึ่งมีมาตรการที่ 1 ว่าด้วยการสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยการ 

(1) ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนักเก่ียวกับความส าคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และกระบวนการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(3) เสริมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยเฉพาะบทบาทสตรี ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

(4) พัฒนาและผลักดันการด าเนินงานตามแนวทางในเรื่องของการสื่อสาร การให้การศึกษา และการ
เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของ
องค์การสหประชาชาติ (พ.ศ. 2554-2563) 

ดังนั้น การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดรับกับแผนแม่บทดังกล่าว  โดยการ
ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้  ทั้งที่เป็นความรู้ทางวิชาการและความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของทุเรียนพ้ืนบ้าน ผ่าน
กระบวนการน าร่องกับเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย และการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
9.4 สิ่งแวดล้อมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

Palmer (1998 อ้างถึงใน ชลนิศา ชุติมาสนทิศ, 2563) ได้เสนอแบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีเปูาหมายสูงสุดคือให้นักเรียนเกิดมโนคติ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ ภายใต้การเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญทั้งหมดซึ่ง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม ได้แก่ 1) การศึกษา เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม (education about the 
environment) หมายถึง องค์ประกอบด้านความรู้เชิงประจักษ์ (empirical element) มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของค่านิยมและทัศนคติ  2) การศึกษา ใน หรือ จาก สิ่งแวดล้อม (education in or 
from the environment) หมายถึง องค์ประกอบด้านความสุนทรีย์ (aesthetic elements) คือการใช้สิ่งแวดล้อม
เป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น  จะท าให้ เกิดพัฒนาการอย่างยิ่งทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ช่วยส่งเสริมรูปแบบกิจกรรม 
เชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังสร้างความตื่นเต้น สนุกสนาน ผจญภัย ท้าทาย
ความสามารถ  3) การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม (education for the environment) หมายถึง องค์ประกอบด้าน
จริยธรรม (ethical element) ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาการตอบสนองของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ต่อความสัมพันธ์
ของสิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือเชื่อมโยงกับทัศนคติและค่านิยม รวมทั้ งหลักการของความเข้าใจ
และพฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง 

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยเจาะจงเรื่องของทุเรียนพ้ืนบ้าน  
ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมศึกษา  ดังนั้น จึงน าแนวคิดแบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมศึกษาของ Palmer (1998) มาปรับ
ใช้ในการออกแบบชุดกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 



277 

10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
TRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 
อธิบาย ...................................................................................................................... .... 
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 
อธิบาย ........................................................... ............................................................... 
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10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  
SRL ณ ปัจจุบัน  ระบุ  ไม่ระบุ 
ระดับความพร้อมปัจจุบันคือ SRL2 อยู่ในขั้นของการก าหนดปัญหา ซึ่งก็คือการมีจิตส านึกการอนุรักษ์

ทุเรียนพ้ืนบ้านในระดับต่ า  และเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา คือการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
จิตส านึก และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในโครงการ 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไม่ระบุ 
ระดับความพร้อมที่คาดหวังเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นคือ SRL3 ได้มีการศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการ

พัฒนาหรือแก้ปัญหาที่ก าหนดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 

11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
11.1 ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น

ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
11.1.1 ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 

ไม่มีศักยภาพโดยตรงทางการตลาด 
11.1.2 ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 

เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อน าไปใช้ในการเสริมสร้างจิตส านึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียน
พ้ืนบ้าน  โดยมีหลักคิดว่า การพัฒนาและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จะมี
พลังในการปลุกจิตส านึกแก่เยาวชน 

 
11.2 ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 

และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
11.2.1 ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 

ต้องการให้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านเอาไว้ 
11.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ

ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ขยายผลกับเยาวชนกลุ่มอ่ืน  ทั้งในพ้ืนที่อ าเภอนาหม่อม

ที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัย และในพื้นที่อ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้าน 
 

12. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 

ดังนี้ 
12.1 ขั้นตอนการวางแผน (planning)  ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

12.1.1 การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องทุเรียนเพื่อใช้พัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสร้างจิตส านึก  เป็นองค์
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางชีวกายภาพของทุเรียนพ้ืนบ้าน และคุณค่าของทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีต่อชุมชนในอ าเภอ   
นาหม่อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี  ใช้วิธีการรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการ
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สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพ้ืนบ้าน ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการที่เคยท างานวิจัยในพ้ืนที่ 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

12.1.2 การจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเปูาประสงค์ของโครงการและร่วมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ กับ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล 3 แห่งในอ าเภอนาหม่อม และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง 

12.1.3 การก าหนดกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย (1) กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 20-25 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 7 โรง  โดยให้โรงเรียนเป็นผู้
คัดเลือกภายใต้หลักเกณฑ์ส าคัญ คือ มีความเป็นผู้น า มีความสนใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และมีทักษะใน
การสื่อสาร สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนอ่ืนๆ ได้ดี (2) ครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียน
ประถมศึกษาทั้ง 7 โรง โรงละ 1 คน รวม 7 คน  (3) นักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 3 คน  และ (4) ปราชญ์ชุมชน เกษตรกรหรือคนใน
ชุมชนที่มีความรู้เรื่องการปลูกและการใช้ประโยชน์ทุเรียนพื้นบ้าน ในพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล 

12.1.4 การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเฉพาะบุคคล ความรู้  และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้านของ
เยาวชนก่อนร่วมโครงการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู้เรื่องทุเรียนพื้นบ้าน และแบบวัดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน 

12.2 ขั้นปฏิบัติการ (action) 
12.2.1 การออกแบบชุดกิจกรรมเพ่ือใช้ในการเสริมสร้างจิตส านึก  โดยการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก

ขั้นวางแผนมาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมร่วมกับทีมวิทยากรกระบวนการ และการก าหนดกลุ่มเปูาหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการตามข้อ 12.1.3 ล าดับที่ (2), (3) และ (4) 

12.2.2 การน าชุดกิจกรรมที่ออกแบบขึ้น ทดลองใช้กับกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยตลอด
ระยะเวลาของการด าเนินการ  ก าหนดให้กลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการตามข้อ 12.1.3 ล าดับที่ (2), (3) และ (4) 
ได้ร่วมสังเกตการณ์ด้วย  ทั้งนี้ ในการน าชุดกิจกรรมมาใช้  จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน ถึง
ความส าคัญของทุเรียนพื้นบ้านตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  ส าหรับวิธีการจะมีหลากหลายวิธีร่วมกัน เช่น การจัดท า
แผนที่เดินดิน การจัดท าปฏิทินทุเรียน การท างานศิลปะ การแสดงละคร ฯลฯ  ซึ่งเน้นกิจกรรมที่สนุกสนาน เยาวชน
ได้ลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดสร้างสรรค์ 

12.2.3 การวัดผลหลังการใช้ชุดกิจกรรม  โดยใช้แบบทดสอบความรู้เรื่องทุเรียนพ้ืนบ้าน และแบบวัด
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ก่อนการร่วมกิจกรรม  มาท าการวัดเพ่ือประเมินผลอีก
ครั้ง นอกจากนี้ จะใช้ข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ประกอบการวัดผลด้วย 

12.3 ขั้นสะท้อนผล (reflection) 
เป็นการจัดเวทีน าเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งคณะวิจัยจะรวบรวมและน าไปปรับปรุงเพ่ือให้ได้ชุดกิจกรรมส าหรับการเสริมสร้าง
จิตส านึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีความสมบูรณ์ แล้วส่งต่อให้ สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาน าไป
บรรจุใน "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" หรือ "กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์" รวมทั้งการน าไปใช้บรรจุในวิชา
เพ่ิมเติมหรือในหลักสูตรท้องถิ่นได้ในอนาคต และส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรชุมชนด้วย เพ่ือ
น าไปใช้ในการก าหนดแผนงานเพื่อขยายผลสู่วงกว้าง  
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อนึ่ง ภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  คณะผู้วิจัยขอ
เสนอให้มีการท าวิจัยต่อเนื่องในปีที่ 2 โดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมการน าองค์ความรู้ที่รวบรวมได้มาจัดท าชุดกิจกรรมและ
พัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่ในมิติต่างๆ ให้มีความลึกซึ้ง และจะท างานร่วมกับครูผู้สอน เพ่ือขับเคลื่อนให้มีการน าองค์
ความรู้/ชุดกิจกรรมไปใช้จริงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

13. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ ประเทศไทย/ 

จังหวัดสงขลา 
อ าเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา 

อ าเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา 

ที่ตั้งของอ าเภอนาหม่อม  ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดสงขลา  โดยทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอจะนะ  
ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอเมืองสงขลา  ทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอหาดใหญ่  แบ่ง
การปกครองออกเป็น 4 ต าบลคือ ต าบลนาหม่อม ต าบลพิจิตร ต าบลทุ่งขมิ้น และต าบลคลองหรัง  ส าหรับต าบลที่
จะเลือกเป็นพ้ืนที่ด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ต าบลที่ได้มีการส ารวจพบว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญของ
ทุเรียนพื้นบ้าน ซึ่งได้แก่ ต าบลนาหม่อม ต าบลทุ่งขมิ้น และต าบลคลองหรัง 
 

14. ระยะเวลาการวิจัย 
ระยะเวลาโครงการ 2 ปี (12 เดือน) 
วันที่เริ่มต้น..................................วันที่สิ้นสุด................................ 

แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ

ของ
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องทุเรียนเพื่อใช้พัฒนาชุด
กิจกรรมส าหรับเสริมสร้างจิตส านึก 

            10 

การจัดประชุมเพื่อชีแ้จงเปูาประสงค์ของโครงการและ
ร่วมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 

            2 

การก าหนดกลุ่มเปูาหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ                 3 
การออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อใช้ในการเสริมสร้างจิตส านึก               30 
การส ารวจข้อมูลพื้นฐานเฉพาะบุคคล ความรู้ และ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบา้นของเยาวชนกอ่น
ร่วมโครงการ 

               5 

การน าชุดกจิกรรมที่ออกแบบขึ้น ทดลองใช้กับกลุ่ม
เยาวชน 

            25 

การวัดผลหลังการใช้ชุดกจิกรรม                 5 
การวิเคราะหแ์ละจัดท ารายงานเพื่อเสนอในขั้นสะท้อนผล             5 
ขั้นสะท้อนผล             5 
ปรับปรุงชุดกิจกรรมฯ ให้มีความสมบูรณ์ และส่งมอบให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

            5 

วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานเสนอแหล่งทุน             5 
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ของ

กิจกรรม 

การจัดประชุมเพื่อชีแ้จงเปูาประสงค์ของโครงการและ
ร่วมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ ปีที่ 2 

            5 

พัฒนาชุดกิจกรรมฯ ตอ่เนื่องจากปีที ่1             10 
การน าชุดกจิกรรมที่ออกแบบขึ้น ทดลองใช้กับกลุ่ม
เยาวชน 

            30 

การวัดผลหลังการใช้ชุดกจิกรรม             10 
การวิเคราะหแ์ละจัดท ารายงานเพื่อเสนอในขั้นสะท้อนผล             10 
ขั้นสะท้อนผล             5 
ปรับปรุงชุดกิจกรรมฯ ให้มีความสมบูรณ์             5 
น าชุดกิจกรรมทดลองใช้กับเยาวชนในพืน้ที่อื่นที่เป็น
แหล่งพันธุกรรมทุเรียนพื้นบา้น 

            10 

ปรับปรุงชุดกิจกรรมและส่งมอบให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง             5 
วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานเสนอแหล่งทุน             10 

*** อนึ่ง ภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คณะผู้วิจัยขอเสนอให้มี
การท าวิจัยต่อเนื่องในปีที่ 2 โดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมการน าองค์ความรู้ที่รวบรวมได้มาจัดท าชุดกิจกรรมและพัฒนาเยาวชนใน
พ้ืนที่ในมิติต่างๆ ให้มีความลึกซ้ึง และจะท างานร่วมกับครูผู้สอน เพ่ือขับเคลื่อนให้มีการน าองค์ความรู้/ชุดกิจกรรมไปใช้จริงใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีที่ 1 2565 200,000 
ปีที่ 2 2566 200,000 
รวม  400,000 

15.2 ผลการด าเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง) 
ไม่มี / เป็นโครงการใหม่ 

15.3 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 

งบบุคลากร ไม่ม ี 0 

งบด าเนินการ   

   ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ จ านวน 3 คน จัดกิจกรรม จ านวน 1 
ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 1 คืน จ านวน 16 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 

         28,800  

 2. ค่าตอบแทนวิทยากรเฉพาะประเดน็ จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 คน คนละ 
3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 

           3,600  
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 

 3. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 3 คน คนละ 2 วัน 
วันละ 1,000 บาท 

         6,000  

   ค่าใช้สอย   

   1. การรวบรวมองค์ความรูเ้รื่องทุเรียนเพื่อใช้พัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับเสริมสรา้งจิตส านึก 

 1.1 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย (วุฒิปริญญาตรี) รวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้
เรื่องทุเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คน  เป็นเวลา 
1 เดือน 

         15,000  

 1.2 ค่าเช่ารถลงพื้นที่ 5 วัน วันละ 1,800 บาท            9,000  

 1.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ 5 วัน วันละ 500 บาท            2,500  
 1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในการเดินทางลงพื้นที่ 5 วัน วันละ 270 บาท            1,350  

 1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยในการเดินทางลงพื้นที่ จ านวน 2 คน 5 วัน วันละ 240 
บาท 

           2,400  

   2. การคัดเลือกเยาวชน/กลุ่มเปาูหมายเข้าร่วมโครงการ  

 2.1 ค่าเช่ารถลงพื้นที่ 2 วัน วันละ 1,800 บาท            3,600  

 2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ 2 วัน วันละ 500 บาท            1,000  

 2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในการเดินทางลงพื้นที่ 2 วัน วันละ 270 บาท               540  

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยในการเดินทางลงพื้นที่ จ านวน 2 คน 2 วัน วันละ 240 
บาท 

              960  

 2.5 ค่าเดินทางของครูและเจ้าหนา้ที่ในการร่วมประชุม/หารือ จ านวน 10 คน 
คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท 

           6,000  

   3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกให้เยาวชน  

 3.1 ค่าเดินทาง (เหมาจา่ย) ส าหรับทีมวิทยากรกระบวนการ จ านวน 1 ครั้ง 
ครั้งละ 4,000 บาท  

         4,000  

 3.2 ค่าเช่ารถลงพื้นที่ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วันละ 1,800 บาท          3,600  

 3.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วันละ 500 บาท            1,000  

 3.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในการเดินทางลงพื้นที่ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วัน
ละ 270 บาท 

           540  

 3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยในการเดินทางลงพื้นที่ จ านวน 2 คน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 
วัน วันละ 240 บาท 

960  

 3.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักวิชาการในการร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 
วันละ 240 บาท จ านวน 10 คน 

         4,800  



283 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 

 3.7 ค่าอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น ในการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 4 มื้อ มื้อละ 
100 บาท จ านวน 40 คน 

         16,000  

 3.8 ค่าอาหารว่างในการจดักิจกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
จ านวน 40 คน 

         8,000  

 3.9 ค่าบ ารุงสถานที/่ค่าสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 8,000 บาท 

         8,000  

 3.10 ค่าจ้างเหมาจดัท าสื่อ/อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการสร้างเสริมจติส านึก 
จ านวน 1 ชุด ชุดละ 30,000 บาท 

         30,000  

 3.11 ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ในการจดักจิกรรม 1 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท          3,000  

 3.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขั้นสะท้อนผล          15,000 

   4. การบริหารจัดการโครงการ  

 4.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆ            4,000  

 4.2 ค่าจัดท าแบบสอบถามและรายงาน            2,168 

งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ ไม่ม ี  

รวม        181,818  

ค่าธรรมเนียมสถาบัน (10%)          18,182  

รวมท้ังสิ้น        200,000  
 

 
15.4 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

ไม่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
 

ผลงานที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่าจะได้รบั 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะได้รบั ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1. ชุดความรู้
เร่ืองทุเรียน
พื้นบ้าน
อ าเภอนา
หม่อม 

ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ทางชีวกายภาพของ
ทุเรียนพื้นบ้าน และ
คุณค่าของทุเรียนพื้นบ้าน
ที่มีต่อชุมชนในอ าเภอนา
หม่อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม
ประเพณ ี

 1    1 ชุด - ชุดความรู้
ส าหรับบรรจุใน
หลักสูตรท้องถิ่น 
ของโรงเรียนใน 
- ชุดความรู้
สาธารณะ
เกี่ยวกบัทุเรียน
พื้นบ้านอ าเภอ
นาหม่อม 

เกิดการเรียนรู้/
รู้จักทุเรียน
พื้นบ้านอ าเภอ
นาหม่อมในวง
กว้าง 
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2. ชุด
กิจกรรม
ส าหรับการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกของ
เยาวชนใน
การอนุรักษ์
ทุเรียน
พื้นบ้าน 

ประกอบดว้ยกจิกรรม
ย่อยหลายๆ กจิกรรมที่มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน และมีประสิทธิภาพ
ในการเสริมสร้าง
จิตส านึกของเยาวชน 

 1    1 ชุด ชุดกิจกรรม
ส าหรับการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกของ
เยาวชนฯ ที่
สามารถน าไปใช้
กับเยาวชนกลุ่ม
อื่นๆ ได้ 

เกิดแนวทาง/
แบบอยา่งในการ
จัดกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ส าหรับ
ชุมชนท้องถิ่น 

3. เยาวชนมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทุเรียน
พื้นบ้าน 

เยาวชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบา้น
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณา
เปรียบเทียบก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกจิกรรม 

 2     ผลการ
ประเมิน
ระดับ

คะแนน 

เยาวชนมีความ
ตื่นตัวในการ   
อนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบ้าน 

เยาวชนและ
ชุมชนมีกิจกรรม/
การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นการ
อนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบ้าน 

แนวทางใน
การน าชุด
ความรู้และชุด
กิจกรรมไป
ขยายผลหรือ
ต่อยอด 

ข้อเสนอแนะในการน าชุด
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไป
ขยายผลหรือต่อยอด ทั้ง
ในพื้นที่อื่นๆ ของอ าเภอ
นาหม่อม และในอ าเภอ/
จังหวัดอื่นๆ 

 1     ชุด
ข้อเสนอ 

แนะ 

พื้นที่อื่นที่เป็น
แหล่งพันธุกรรม
ทุเรียนพื้นบ้าน มี
ชุดกิจกรรมที่
สามารถน าไป
ปรับใช้เพื่อ
เสริมสร้าง
จิตส านึกของ
เยาวชนได ้

เกิดการอนุรักษ์
ทุเรียนพื้นบ้าน
อย่างกว้างขวาง 

 

17. สถานที่ใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ ประ เทศ ไทย  / 
จังหวัดสงขลา 

อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

ต่างประเทศ - - 
 

18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
จะด าเนินการในขั้นสะท้อนผล (reflection) ซึ่งเป็นการจัดเวทีน าเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ และส่งต่อให้มีการน าชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นแล้วนี้ไปใช้ เช่น โรงเรียนใช้บรรจุใน
หลักสูตรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรชุมชนใช้ในการก าหนดแผนงานเพ่ือขยายผลสู่วงกว้าง 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
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 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

หมายเลข
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ประเภททรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ชื่อผู้ถือสิทธ ิ

- - - - - 
 

20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

 มีการใช้สัตว์ทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย์ 

 มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

 มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 
 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ช่ือหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 
ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ระบ ุ ไม่ม ี

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ระบ ุ ไม่ม ี

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 

22. หน่วยงานร่วมด าเนินการ ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

ล าดับ ปีงบประมาณ ช่ือชุมชน /วิสาหกิจฯ 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วมลงทุนในรูปแบบ
ตัวเงิน (in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุนใน 
รูปแบบอื่น (in-kind) 

ยังไม่ก าหนด  แต่มีแผนจะประสานหนว่ยงาน/ภาคส่วนในพื้นที่อ าเภอนาหมอ่ม เพื่อร่วมด าเนินงานโครงการ 
โดยหน่วยงานที่อยู่ในแผน คือองค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียนระดับประถมศกึษา ในพื้นที ่3 ต าบล คือ 

ต าบลนาหม่อม ต าบลทุ่งขมิ้น และต าบลคลองหรัง  และองค์กรชุมชน 
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23. ลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย และวันเดือนปีท่ีเสนอขอทุน 
 

(ลงชื่อ) ..................................... หัวหน้าโครงการวิจัย 
 (นางสาวนฤมล พฤกษา)  
 วันที่ ...............................  

 
 

(ลงชื่อ) ..................................... ผู้ร่วมวิจัย 
 (นางสาวรักษิตา สรรพอร่ามเดชะ)  
 วันที่ ...............................  

 

 (ลงชื่อ) ..................................... หัวหน้าแผนโครงการบูรณาการ 
 (นางสาวจรัสศรี นวลศรี)  
 วันที่ ...............................  
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนฤมล  พฤกษา 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms Narumon Preuksa 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3801600408653 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์: 0-7428-6234 โทรสาร: 0-7428-6038 อีเมล: narumon.pr@psu.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
สถาบันที่จบการศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (พืชศาสตร์) 2536 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ: การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมพลังงานชุมชน 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ไม่ม ี
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: 

(1) โครงการการศึกษาสถานภาพและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟูาในชุมชนรอบ
โรงไฟฟูาจะนะ  แหล่งทุน: โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. 

(2) โครงการวิจัยการปรับตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ภายใต้สภาวะวิกฤตราคายางตกต่ า  แหล่งทุน: 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
(1) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพัฒนาเมืองสปาและน้ าพุร้อนต้นแบบ จังหวัดระนอง

แหล่งทุน: ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 
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6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด 
(1) โครงการการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 

ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ (กระบี่โมเดล)  แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
(บพท.)  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (อยู่
ระหว่างด าเนินการ, เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563) 

(2) โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ ามันรายย่อยร่วมกับการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัด
กระบี่สู่การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (อยู่ระหว่างด าเนินการ, เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563) 

(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท านาอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านคูหาในและเครือข่ายในพ้ืนที่ 
อ า เ ภอรั ตภู มิ  จั งหวั ดสงขลา   แหล่ งทุ น :  ฝุ าย พันธกิ จสั ม พันธ์ มหาวิทยาลั ยกับสั งคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ, ด าเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90) 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวรักษิตา สรรพอร่ามเดชะ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms Raksita Sappa-aramdecha 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 5909899020161 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์: 0-7428-9684 โทรสาร: 0-7428-9692 อีเมล: raksita.s@psu.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
สถาบันที่จบการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 2544 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ: วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาเยาวชน  
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ไม่ม ี
6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ไม่มี 
6.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
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(1) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน 
จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและแผนการสอนเชิง
บูรณาการตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในศูนย์น าร่อง (ปี พ.ศ. 2559) 

 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2) รักษิตา สรรพอร่ามเดชะ และสุภาพร วุกถ้อง.  2560.  โนราโรงครูกับความเชื่อแห่งวิถีพุทธและ

พราหมณ์.  ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ.. 9: 203-207. 
(3) สุภาพร วุกถ้อง และรักษิตา สรรพอร่ามเดชะ.  2559.  โนราโรงครู: สื่อแห่งความกตัญญูและความดี

งาม.  ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ..  8: 186-190. 
6.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว

ประมาณร้อยละเท่าใด 
(1) โครงการศึกษาภูมิปัญญาหัตถศิลป์สงขลา: ศิลป์ ศาสตร์ บนสาดจูด 
 แหล่งทุน: สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563) 
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แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 
(ส าหรับโครงการ พิพิธภัณฑ์ฯ ศูนย์ฯ สวนสมุนไพร หน่วยด าเนินงานฯ ฯลฯ) 

………………………………………………….. 
 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) 
  (ภาษาอังกฤษ) Prince of Songkla university herbarium (PSU) 
 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หัวหน้าโครงการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์  
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8509       E-mail: sahut.c@psu.ac.th 

ผู้ร่วมโครงการ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8509       E-mail: kitichate.s@psu.ac.th 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรลั ลีรติวงศ์ 
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8485       E-mail: jarun.l@psu.ac.th 
3. อาจารย์เจริญศักดิ์ แซ่ไว่ 
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8515       E-mail: jarearnsak.s@psu.ac.th 
5. นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์  
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทร  0-7428-8525  Email: amonrat.b@psu.ac.th 

 
3. ที่มาและความส าคัญของโครงการ (หลักการและเหตุผล) 

พิพิธภัณฑ์พืช (herbarium) เปรียบเสมือนห้องสมุดพรรณไม้ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของพืชและ
ส่วนส าคัญที่สุดคือ เป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ ซึ่งโดยมากมักจะเป็นตัวอย่างแห้งที่จัดเป็น
หมวดหมู่อย่างระบบ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในสภาพอ่ืน ๆ เช่น ตัวอย่างดอง ตัวอย่างเรณูและสปอร์ ภาพวาด 
ภาพถ่าย สไลด์โปร่งแสง เป็นต้น พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าเนิดขึ้นจากพ้ืนฐานภาระงานของ



288 

มหาวิทยาลัย ที่ได้มีการเก็บรวบรวมพรรณไม้ตัวอย่างเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาพฤกษศาสตร์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยการร่วมมือกันทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ และได้จัดท าเป็นตัวอย่างพรรณ
ไม้แห้ง ด าเนินการต่อเนื่องกันมาหลายปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา  สามารถเก็บสะสมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
ได้จ านวนไม่น้อย  เมื่อน ามาจัดล าดับหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานและเรียงเป็นระบบในตู้เก็บพรรณไม้ตัวอย่าง
แห้ง และใช้อ้างอิงเพ่ือการศึกษาและวิจัย  นับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์พืชแห่งนี้ และได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2517 การด าเนินการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก และได้รับความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการจาก ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักพฤกษศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงในขณะนั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 ได้จดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติอยู่ในบัญชีรายชื่อ
พิพิธภัณฑ์พืช (index herbariorum) โดยใช้ชื่อย่อว่า “PSU” นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งที่สามของประเทศไทยที่
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติต่อจาก พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ (BK) กรมวิชาการเกษตร  และหอ
พรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีตัวอย่างพืชประมาณ 23,500 ตัวอย่าง แบ่งเป็น
ตัวอย่างพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงประมาณ 18,000 ตัวอย่าง และพืชไม่มีเนื้อเยื่อล าเลียงประมาณ 5,500 ตัวอย่าง ใน
จ านวนนี้รวมตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) ของพืชชนิดใหม่ของโลก (new species) มากกว่า 30 ชนิด ที่
ถูกค้นพบและตั้งชื่อโดยคณาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น 
Agrostemma phyllocharis K.Sridith, Colura sigmoidea Sangratt. et al., Drepanolejeunea 
actionogyna Inuthai et al., Habenaria anomaliflora H.Kurzweil & Chantanaorr., Notothylas frahmii 
Chantanaorr., Notothylas irregularis Chantanaorr., Ophioderma redactophylla Chantanaorr. & 
Libing Zhang, Phaeoceros perpusillus Chantanaorr. Thismia angustimitra Chantanaorr., Thismia 
claviformis Chantanaorr. & J.S.Wai, Thismia filiformis Chantanaorr., Thismia nigricans Chantanaorr. 
& Sridith และ Thismia thaithongiana Chantanaorr. & Suddee เป็นต้น 

พันธกิจหลักของพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือดูแลรักษาตัวอย่างพืชเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ของประเทศไทย และสนับสนุนการเรียนการสอน/งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นอกจากนี้ยังให้บริการแก่นักพฤกษศาสตร์ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ขอเข้าศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บรักษาไว้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้ระหว่าง
พิพิธภัณฑ์พืชทั้งในและต่างประเทศ เช่น หอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิพิธภัณฑ์
พืช ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ (BCU) หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (QBG) และ
พิพิธภัณฑ์พืช ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (SNG) เป็นต้น  

นอกจากดูแลรักษาตัวอย่างที่มีอยู่ เดิมแล้ว พิพิธภัณฑ์พืชควรด าเนินการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ชนิดใหม่
เพ่ิมเติมด้วย โดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยซึ่ง พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่นั้นมีความหลากหลายของพืชสูง 
เนื่องจากมีระบบนิเวศที่หลากหลาย เป็นรอยต่อของสองเขตการกระจายพันธุ์พืชคือ เขตพรรณพฤกษชาติมาลายู
และเขตพรรณพฤกษชาติอินโดเบอม่า ส่งผลให้มีพืชเฉพาะถิ่นหลายชนิดซึ่งแตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ อีก
ทั้งในปัจจุบันพื้นที่ป่าธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์และยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่ยังไม่
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เคยส ารวจศึกษามาก่อน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในภาคใต้ของประเทศ
ไทยที่ใหญ่ที่สุด  

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์พืชควรมีการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาของพืชเพ่ือให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาคใต้ ที่สนใจอีกด้วย 

หากมีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรท าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์พืชโดยเฉพาะจะส่งผลให้
การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถด าเนินไปได้ตามพันธกิจและแผนงานที่วางไว้ 
รวมทั้งมีความยั่งยืนเป็นแหล่งข้อมูลด้านพืชหลักที่ส าคัญแห่งหนึ่งในประเทศสืบต่อไป 
 
 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2.  เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์พืช จัดท าฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ ดูแลรักษาตัวอย่างที่มี
อยู่ในพิพิธภัณฑ์พืช และการแลกเปลี่ยนตัวอย่างระหว่างพิพิธภัณฑ์ 

3.  ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ตัวอย่างพรรณไม้ให้แก่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4.  จัดนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของพืชเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

5. จัดท าสวนพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

6. ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
ภาคใต้ 

 
5. วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 

5.1 การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium management)  สถานที่ด าเนินงาน อาคารชีววิทยา  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เป็นกิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 
5.1.1 การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งและ/หรือตัวอย่างดองเพ่ือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช 
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5.1.2 งานทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้ เช่น ลงทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้เพ่ิมเติม การยืม-คืน และแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างระหว่างพิพิธภัณฑ์พืชทั้งในและต่างประเทศ  

5.1.3 งานดูแลบ ารุงรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เช่น ก าจัดแมลงและไข่แมลงเพ่ือป้องกันตัวอย่างแห้งถูกท าลาย
โดยการน าตัวอย่างหมุนเวียนเข้าตู้แช่เย็นอุณภูมิต่ า (น้อยกว่า -40 ˚C) การเติมน้ ายาส าหรับตัวอย่าง
ดอง ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องเก็บตัวอย่าง 

 
5.2 ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ภาคสนาม สถานที่ด าเนินงาน ภาคใต้ 

นอกจากดูแลรักษาตัวอย่างที่มีอยู่เดิมแล้ว พิพิธภัณฑ์พืชยังต้องมีการเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นแต่ละปีงบประมาณจึงมีแผนในการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง เน้นพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแผนการลงพ้ืนที่ส ารวจในแต่ละปีดังนี้ 

ปีท่ี แผนงาน/กิจกรรมโครงการ พื้นที่ด าเนินการ
ในแต่ละป ี

เป้าหมาย 

1 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

จังหวัดยะลา ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง
น้อย 500 หมายเลข 

2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 
2 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม

ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 
จังหวัดนราธิวาส ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง

น้อย 500 หมายเลข 
2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 

3 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

จังหวัดสตูล ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง
น้อย 500 หมายเลข 

2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 
4 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม

ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 
จังหวัดพัทลุง ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง

น้อย 500 หมายเลข 
2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 

5 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง
น้อย 500 หมายเลข 

2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 
 

5.3 นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช  สถานที่ด าเนินงาน อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5.3.1 ออกแบบและปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
5.3.2 จัดนิทรรศการถาวรดังนี้ 

1. ประวัติและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2. อาณาจักรพืชและความหลากหลายของพืช  
3. ความรู้เรื่องสังคมพืช 
4. พืชพ้ืนเมืองและพืชเฉพาะถิ่นภาคใต้ 

5.3.3 จัดนิทรรศการหมุนเวียน 
1. พืชชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบและตั้งชื่อโดยบุคลากรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. งานวิจัยในปัจจุบันของบุคลากรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. พืชเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น พืชอาศัยรา 

 
5.4 สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถานที่ด าเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นอกจากการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพแล้ว ยังมีการน าพืชมาปลูกจัดเป็นหมวดหมู่ทาง
อนุกรมวิธานโดยใช้พื้นที่เรือนเพาะช าและพ้ืนที่รอบอาคารชีววิทยา จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่
นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 
5.5 ให้บริการวิชาการด้านพืช สถานที่ด าเนินงาน ภาคใต้ 

ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในภาคใต้ เช่น ให้ค าแนะน าในการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้ และให้บริการระบุชื่อพืช 
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6.ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  (ใหร้ะบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
 

6.1 แผนการด าเนินงาน (2565 – 2569) 
ปี (งบ 

ประมาณ) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 

2565 
การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2566 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 

 


 
 

 


 
 

 


 
 

 


 
 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2567 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2568 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2569 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 
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ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรม

ในปีงบประมาณ 
 

ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
20 

 
นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 

 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 

6.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ปี(งบ ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

2565 
กิจกรรมการจัดการพิพิธภัณ

ฑ์พืช 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งและ/หรือตัวอย่างดองเพื่อเก็บ

รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2. ลงทะเบียนตัวอย่างพรรณ
ไม้  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3. การยืม-คืน และแลกเปลี่ยนตัวอย่างระหว่างพิพิธภัณฑ์พืช
ทั้งในและต่างประเทศ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณ
ไม้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง
พรรณพืช 


 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณพืชในภาคสนาม 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
3. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างพรรณไม้แต่ละ

ชนิดที่รวบรวมได้ และตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องใน
ห้องปฏิบัติการ 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

กิจกรรมนิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ออกแบบและปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ 
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ปี(งบ ประมาณ) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ คณ
ะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ออกแบบและปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน โดยเน้น
พืชพื้นเมืองและตัวอย่างพืชที่ใช้ในการเรียนการสอน 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

กิจกรรมให้บริการวิชาการด้านพืช 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ให้ค าแนะน าในการจัดท าตัวอย่าง พร้อมทั้งให้บริการ
ตรวจสอบชื่อพรรณไม้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ. ภาคใต้  
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7. งบประมาณของโครงการ 
รายละเอียดงบประมาณการ  จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ   

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยส าหรับช่วยจดัท าตัวอย่างพรรณไม้ 

ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และลงทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้  
(เดือนละ 10,000 × 12 เดือน × 5 ปี) 

600,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายการจัดการพิพิธภัณฑ์พืช เช่น 
- ค่าวัสดุและสารเคมีในการจัดท าตัวอย่าง 
- ค่าใช้จ่ายในการก าจัดแมลง 
- ค่าใช้จ่ายในการยืม-คืน และแลกเปลี่ยนตัวอย่าง
ระหว่างพิพิธภัณฑ์พืชทั้งในและต่างประเทศ  
(ปีละ 100,000 × 5 ปี) 

500,000 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ. สธ.  (ปีละ 10,000 × 5 ปี) 

50,000 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณ
ไม้ภาคสนาม (ครั้งละ 25,000 × 4 ครั้ง/ป ี× 5 ปี) 

500,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ (ปีละ 20,000 × 5 ปี) 

100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท านิทรรศการธรรมชาติวิทยาของ
พืช (ปีละ 150,000 × 5 ปี) 

750,000 

รวม  2,500,000 
 
 7.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 500,000 
ปีที่ 2 2566 500,000 
ปีที่ 3 2567 500,000 
ปีที่ 4 2568 500,000 
ปีที่ 5 2569 500,000 
รวม  2,500,000 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักพฤกษศาสตร์ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
2. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทั่วไปที่ศึกษาวิจัยด้านพืช 
3. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในภาคใต้  
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น  ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 

ด้านวิชาการ:  
1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพรรณไม้ของประเทศไทย  
2. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

ด้านนโยบาย: พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคมและชุมชน: ปลูกจิตส านึกของคนในสังคมและชุมชนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
10. ตัวชี้วัด (KPI)  จ าแนกตามปีงบประมาณ  

1. ตัวอย่างพืชที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกท าลายด้วยเชื้อราและแมลง โดยเฉพาะ
ตัวอย่างต้นแบบ 

2. จ านวนตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงให้แก่พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีละ
ประมาณ 500 หมายเลข 

3. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและ/หรือนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
4. สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคล

ทั่วไป 
5. โครงการบริการทางวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในภาคใต้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
11. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
 
 
 
        (ลงชื่อ) .................................................................... 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จนัทนาอรพินท์) 
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           วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 
(ส าหรับโครงการ พิพิธภัณฑ์ ฯ ศูนย์ฯ สวนสมุนไพร หน่วยด าเนินงานฯ ฯลฯ) 

………………………………………………….. 
 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  โครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 
               (ภาษาอังกฤษ)  Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum  

 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หัวหน้าโครงการ     รศ.ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และ 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด า ริ  สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ด าฯ  สยาม บรมราชกุ ม า รี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-ภาคใต้) 

 
3. ท่ีมาและความส าคัญของโครงการ (หลักการและเหตุผล) 
 ในปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย 
เลขาธิการพระราชวังและผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯสวนจิตรลดา ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ
ประเทศ ต่อมาทรงมีพระราชปรารภ และพระราชทานแนวทางการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรร
รมพืช ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตต่างๆ สอนให้เด็กมีความรู้และมี
ความรักในทรัพยากร ท าให้เกิดความปิติที่จะศึกษา อยากปกปักรักษา และอนุรักษ์พืชพรรณให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ได ้

จากกระแสพระราชด าริที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชด าริฯข้างต้น จะเห็นว่า
พระองค์ทรงพยายามที่จะสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แก่ เด็ก นักเรียนและประชาชนทั่วไป  ในปี 2545 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังเพ่ือขอรับสนองพระราชด าริ และสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และมีการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึก โดยการน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้
เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวิตที่มีอยู่ในภาคใต้ ให้รู้จักหวงแหน น าไปสู่การจัดการ 
เพ่ือการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯขึ้น
เพ่ือใช้เป็นสื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการจัดแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพ มี
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สถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ในวันที่ 14 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ อย่างเป็นทางการและ
พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯแห่งนี้ว่า “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี” นับจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ 
ชี้ให้เห็นว่าพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มีการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง มี
การเก็บตัวอย่างไว้ส าหรับอ้างอิง และเพ่ือการศึกษาเฉพาะทาง มีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆมากมาย ตลอดทั้งน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดผ่านสื่อและนิทรรศการที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ท า
ให้ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรรมชาติ
วิทยาในท้องถิ่นภาคใต้ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการ
จัดหาบุคลากร จัดท านิทรรศการหมุนเวียน และปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรม
ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งจัดหา
ตัวอย่างอ้างอิงส าหรับเทียบเคียงในงานวิจัย เพ่ือให้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติวิทยาที่ครบถ้วน ทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดช่วงชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้
ระดับชาติ และเชื่อมโยงกับนานาชาติต่อไปนั่นเอง 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1) เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
    2) เพ่ือบริการพ้ืนฐานความรู้ทางธรรมชาติศึกษา และวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการผสมผสานความรู้ควบ
คู่ความเพลิดเพลิน โน้มน าไปสู่การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

3) เพ่ือให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการศึกษาและ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ในเชิงสถานศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 

4) เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสาธารณชนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางธรรมชาติวิทยา  เพ่ือ
สนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ ในแผนงานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

5) เพ่ือเผยแพร่ความรู้นอกระบบการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจด้วย
ตัวเองแบบไม่เคร่งเครียด อันจะน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ 

 
5. วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 
    การด าเนินงานของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรม 1 การจัดท านิทรรศการธรรมชาติวิทยาแบบหมุนเวียน และปรับปรุงนิทรรศการถาวร 
กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาผ่านนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ โดยจัดท า

นิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าชมที่อาจแวะเวียนมาหลายครั้ง ท าให้ผู้
เข้าชมได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนทุก 6 เดือน จ านวน 2 นิทรรศการต่อปี ใน
บริเวณที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งอยู่ระหว่างชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยาฯ เช่น นิทรรศการหลังฉากนิทรรศการที่แสดงเบื้องหลังการท างานของนักวิจัย  น าไปสู่การค้นพบองค์
ความรู้ใหม่ๆทางด้านธรรมชาติวิทยา และนิทรรศการเกาะพระทอง ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต
ที่พบบนเกาะพระทอง ที่ได้จากงานวิจัย ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะ ไม่เหมือนที่อ่ืน และน าไปสู่การ
จัดการกับการอนุรักษ์ความหลากหลายในพื้นที่ เป็นต้น 

นอกจากนี้ได้จัดท านิทรรศการถาวร ทั้งนิทรรศการใหม่และปรับปรุงนิทรรศการเดิม เพ่ือให้มีรูปแบบที่
น่าสนใจขึ้น โดยปรับเปลี่ยนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 1 นิทรรศการ เช่น นิทรรศการระบบนิเวศปุาใน
เมืองไทย บริเวณชั้น 3 ของอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีการจัดแสดงระบบนิเวศปุาประเภท
ต่างๆ ที่พบในเมืองไทย นิทรรศการนี้จะท าในรูปแบบที่ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับนิทรรศการ ผู้ชมได้รู้จัก
ประเภทต่างๆของปุา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นต้น 

 
สถานที่ด าเนินงาน 

 อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

กิจกรรม 2 การจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษและกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเป็นกิจกรรมทางวิชาการเสริมการเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรปกติในห้องเรียน โดยมี

เปูาหมายให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการด้านชีววิทยา ธรรมชาติวิทยา และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านทางนิทรรศการและกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ฯจัดให้ นักเรียน นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วม มีการฝึกการคิดวิเคราะห์ 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนุก ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จะด าเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความรู้เฉพาะทาง  โดยมี
การจัดกิจกรรมทั้งในอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ และในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษมีลักษณะเป็นฐานการเรียนรู้ย่อยๆ นักเรียนจะได้มีการหมุนเวียนไปเรียนรู้ในฐาน
ต่างๆ ซึ่งฐานกิจกรรมแต่ละฐานก็จะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียนที่ต่างกัน ท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ดังนี้ 

 
ตารางแสดงช่วงชั้นที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
A 
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B E 
C D F G 

 A ป.1 – ม.6    E ม.1 – ม.6     
 B ป.1 – ป.6    F ม.1 – ม.3  
 C ป.1 – ป.3    G ม.4 – ม.6  
 D ป.4 – ป.6       
 
กิจกรรม A01 ห่วงโซ่อาหาร Food Web 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ป. 1 – ม. 6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  30 นาที 
ห่วงโซ่อาหาร คือกระบวนการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินของสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศ โดยประกอบด้วย
สายใยอาหารหลายๆสายซ้อนทับและเชื่อมโยงกันไปมา ในระบบนิเวศหนึ่งๆจะประกอบด้วยผู้ผลิต และ
ผู้บริโภคล าดับชั้นต่างๆ ซึ่งหากขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็จะท าให้ระบบมีการเปลี่ยนแปลง เกิดการเสียสมดุล 
 
 
 
กิจกรรม B01 การวาดภาพสัตว์ Animal Sketching 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ป.1 – ป.6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  30 นาที 
การวาดภาพเป็นการบันทึกข้อมูลวิธีหนึ่ง ในการวาดภาพสัตว์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการสังเกต เข้าใจธรรมชาติ 
และลักษณะที่ส าคัญของสัตว์แต่ละชนิด นอกจากนี้กระบวนการพ้ืนฐานในการวาดภาพที่ถูกต้องยังท าให้ภาพที่
วาดนั้นมีความสวยงาม ซึ่งภาพเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้เกีย่วกับธรรมชาติ เป็นการบูรณาการเอาศิลปะมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
กิจกรรม B02 ลูกไม้หล่นไกลต้น Flying Seed 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ป.1 – ป.6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  30 นาที 
พืชมีกลวิธีในการกระจายเมล็ดพันธุ์หลากหลายวิธี มีพืชหลายชนิดที่มีวิวัฒนาการจนผล หรือเมล็ด มีส่วนคล้ายปีก 
หรือมีส่วนของปุย ท าให้เมล็ดหรือผลนั้นถูกลมพัดพาไปได้ไกล เช่น ยาง ตะเคียน ประดู่ ปีบ นุ่น และโมก ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นผลทางวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอด  
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กิจกรรม E01 ผู้ผลิตออกซิเจน Oxygen Producer 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม.1 – ม.6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  45 - 60 นาที 
หมายเหตุ กิจกรรมภาคสนาม 
ในกระบวนการสร้างอาหารของพืช พืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้น และในที่สุดก็จะได้ก๊าซ
ออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้นพืชจึงถือเป็นผู้ผลิตออกซิเจน ในแต่ละวันคนเราต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ
ประมาณ 850 กรัม ซึ่งผลิตได้จากต้นไม่ที่มีเส้นรอบวง 850 เซนติเมตร ดังนั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ
ค านวณโดยประมาณ ว่าพ้ืนที่ปุาแต่ละแห่งที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ สามารถผลิตออกซิเจนให้คน
ได้กี่คน 
 
กิจกรรม  E02 ธนาคารน้ า Water Bank 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 1 – ม. 6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  45-60 นาที 
หมายเหตุ กิจกรรมภาคสนาม 
หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการของปุา คือเป็นแหล่งต้นน้ า โดยปุาจะกักเก็บน้ าฝนไว้ใต้ดิน แล้วค่อยๆปลดปล่อยน้ า
ออกมาทีละน้อย ช่วยให้น้ าที่มากเกินไปไม่ไหลท่วมบ้านเมือง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มีน้ าใช้ในช่วงหน้าแล้งที่มี
ฝนน้อย คลายกับธนาคารที่คอยรักษาเงินไว้ในยามมีเงิน และสามารถถอนออกมาใช้เวลาขาดแคลน กิจกรรมนี้
จะให้นักเรียนค านวณหาปริมาณน้ าที่ปุาผลิตออกมาในรูปแบบล าธาร 
 
 
กิจกรรม  E03 พฤติกรรมความเคยชิน Habituation 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 1 – ม. 6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  30 นาที 
สัตว์มีพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน สิ่งเร้าที่ต่างกันส่งผลต่อการตอบสนองของสัตว์ ความ
เคยชิน (Habituation) เป็นหนึ่งในพฤติกรรมพ้ืนฐานของสัตว์ ซึ่งพบได้ตั้งแต่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไป
จนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง พฤติกรรมประเภทนี่มีลักษณะเป็นการตอบสนองที่ลดลงต่อสิ่งเร้าเดิมๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการลดการใช้พลังงาน 
 
กิจกรรม  G01 การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต Dichotomous Key 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 4 – ม. 6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
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เวลาที่ใช้  30 นาที 
กิจกรรมนี้ฝึกให้นักเรียนสามารถจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแต่งต่างกัน อย่างมีระบบ ซึ่ง Dichotomous 
Key เป็นวิธีการสากลที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากจะสามารถใช้จัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้แล้ว Dichotomous Key ยัง
จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการได้ดีขึ้นอีกด้วย 
 
กิจกรรม  G02 การเกิดชนิดใหม่ Speciation 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 4 – ม. 6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  30 นาที 
การคัดสรรตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิดวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ตัวก าหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่จะส่งผ่านไปสู่รุ่นต่อๆไป ลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะถูกคัดออก นั่นหมายความ
ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาจสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งได้ดี แต่อาจสูญพันธุ์ ไปใน
สภาพแวดล้อมแบบอ่ืน เมื่อกระบวนการคัดสรรเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ก็จะท าให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ถูก
แบ่งแยกออกไปจากกลุ่มประชากรเดิม มีโอกาสที่จะวิวัฒน์ไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างออกไป 
 
กิจกรรม  G03 ยีนส์กระโดด Jumping Genes 
ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 4 – ม. 6 
จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 
เวลาที่ใช้  30 - 60 นาที 
ยีนส์ คือชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ ที่มีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม ในอดีตเชื่อกันว่ายีนส์แต่ละยีนส์มี
ต าแหน่งที่แน่นอนบนโครโมโซม แต่ในปัจจุบันทราบกันแล้วว่ามียีนส์ชนิดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาบน
โครโมโซมได้ เรียกว่า ยีนส์กระโดด หรือ Jumping Genes และการเคลื่อนที่ของยีนส์เหล่านี้เอง ที่ท าให้เกิด
ความผันแปรทางพันธุกรรม หรือการกลายพันธุ์ ซึ่งในบางครั้งท าให้เกิดโรคได้ การเรียนรู้เรื่องยีนส์ชนิดนี้ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของยีนส์ได้ดีขึ้น 
 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ฯ จัดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์ ปุาชุมชน แหล่งศึกษา
ธรรมชาติต่างๆในภาคใต้ เพ่ือให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาฯ โน้มน าไปสู่การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

 
สถานที่ด าเนินงาน 
อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งพ้ืนที่อนุรักษ์ ปุาชุมชน และแหล่งศึกษาธรรมชาติต่างๆในภาคใต้ 
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กิจกรรม 3  การจัดระบบการเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบสากล 
 กิจกรรมนี้มุ่งเน้นเก็บรวบรวมตัวอย่างส าหรับอ้างอิง เพ่ือการวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มี
เปูาหมายที่จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิต โดยใช้ตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ฯเป็น
เครื่องมือ มีการจัดการตัวอย่างอ้างอิงเป็นไปตามหลักสากล และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือร่วมสนองพันธกิจของประเทศไทย
ต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างในกลุ่มแพลงก์ตอน แมลง ค้างคาว หนู 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และปู เป็นต้น โดยมีเปูาหมายลงทะเบียนตัวอย่างเข้าพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ 
จ านวน 120 ตัวอย่างต่อปี 

 
สถานที่ด าเนินงาน 
อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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6.ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  (ใหร้ะบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
   6.1 แผนการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) 

 หมายเหตุ  ในแต่ละปีงบประมาณ ด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหานิทรรศการ รายละเอียดกิจกรรมพิเศษ และตัวอย่างอ้างอิงซึ่งจะแตกต่างกัน   
ในแต่ละปี 

   6.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 ปี (งบประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมาณ 

2565 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2566 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2567 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2568 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2569 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 
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ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

2565 
กิจกรรม 1 การจัดท านิทรรศการธรรมชาติวิทยาแบบหมุนเวยีน และ
ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 
- นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องที่ 1 
- นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องที่ 2 
- นิทรรศการถาวร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรม 2 การจัดกิจกรรมห้องเรยีนพิเศษและกจิกรรมปลูกจติส านกึด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรม 3  การจัดระบบการเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบ
สากล 
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7. งบประมาณของโครงการ 
7.1 รายละเอียดงบประมาณการ ปีงบประมาณ 2565   จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ   
ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ และสมทบประกันสังคม 5% 400,000 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บและดูแลตัวอย่างสิ่งมีชีวิต        60,000 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ        40,000 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเก็บตัวอย่างและจัดแสดง

ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต 
  90,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 1. ค่าจ้างปรับเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนและถาวร     325,000 
2. ค่าครุภัณฑ์   85,000 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย (10%) 100,000 
รวม (บาท)      1,100,000 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 
7.2 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ

ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 1,100,000 
ปีที่ 2 2566 1,100,000 
ปีที่ 3 2567 1,100,000 
ปีที่ 4 2568 1,100,000 
ปีที่ 5 2569 1,100,000 
รวม (บาท)  5,500,000 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย 

1) โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ  
2) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ ผู้ใฝุรู้ทางธรรมชาติวิทยา 
3) นักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพหรือปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์

ต่างๆทั่วโลก  
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 
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1) สนองงานตามพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพ่ือใช้
ในการวิจัย และมีตัวอย่างอ้างอิงส าหรับการศึกษาทางอนุกรมวิธาน 

2) เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ที่หลากหลาย และน่าสนใจ จากนิทรรศการ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

3) เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางด้านธรรมชาติวิทยาในภาคใต้ 

10. ตัวชี้วัด (KPI) จ าแนกตามปีงบประมาณ  
- ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเปูาหมายที่ชัดเจน) 

     1) นิทรรศการหมุนเวียน จ านวน 2 นิทรรศการ ต่อปี 
     2) นิทรรศการถาวร     จ านวน 1 นิทรรศการ ต่อปี 

 3) จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี 
     4) จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20,000 คน ต่อป ี

5) ตัวอย่างอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ จ านวน 120 ตัวอย่าง 
 
11. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
 
 
 
       (ลงชื่อ) ........................................................ 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข) 
       วันที่.............เดือน.................. พ.ศ.............. 
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แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 
……………………………………………… 

 
1.ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมสมุนไพร สวนสมุนไพร และ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
 (ภาษาอังกฤษ) Museum of Herbal Pharmacy, Herbal garden and Medicinal 

Plant Genetic Conservation, Faculty of Pharmaceutical Sciences 
PSU 

 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หัวหน้าโครงการ 
 ดร.พิมพ์พิมล ตันสกุล หน่วยงาน ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ 
 โทร  074-288887, 0815402627 Email   Pimpimon.t@psu.ac.th 
      
 ผู้ร่วมโครงการ 
 คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์สมุนไพรทักษิณ หน่วยงาน ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ 
 โทร  074-288892, 074-288886 Email   -      

3. ที่มา และความส าคัญชองโครงการ (หลักการและเหตุผล) 
สวนสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ถูกสร้างขึ้น ในเวลาเดียวกับการก่อตั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อ 2521 เป็นต้นมา เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาของภาคเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร์ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ส าหรับผู้สนใจทางด้านสมุนไพรเข้ามาศึกษา และเป็นแหล่งของ
การศึกษาวิจัยต้นไม้ที่ใช้เป็นยา สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมเอาพันธุ์ไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยาจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ชนิดที่พบกันโดยทั่วไปจนถึงชนิดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้มีส่วน
ร่วมในการผลิตบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ และจัดเป็นสถานที่แห่งเดียวในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้มีการ
เก็บรวบรวบพันธุ์ไม้จากแหล่งต่างๆ ทั่วภาคใต้และภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย สืบเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่และ
การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นผลให้มีการใช้พ้ืนที่สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ในการสร้างอาคารท าให้ต้อง
เคลื่อนย้ายต้นไม้เพ่ือการไปปลูกในที่อ่ืนๆ เป็นระยะ ประกอบกับปัญหาความไม่อุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพืชพรรณ มีการสูญหายและล้มตายของพันธุ์ไม้บางชนิด การด าเนินการปรับปรุงสวนสมุนไพรจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการรักษาให้สวนสมุนไพรและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่ต่อไป ให้เป็นแหล่งการศึกษา
สมุนไพรอย่างแท้จริง 
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 ควบคู่ไปกับสวนสมุนไพร  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายใต้การดูแลของภาควิชา
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ เพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องยาชนิดต่างๆ และต่อมาเม่ือปี 2542 ศูนย์ฯ ได้
ขึ้นตรงต่อคณะเภสัชศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ประสบปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ ที่ส าคัญคือ ความยากล าบากในการเก็บสะสมและการตรวจสอบเอกลักษณ์ตัวอย่างสมุนไพร ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็นพืชที่หาได้ยาก มีตัวอย่างอ้างอิงเพ่ือการเปรียบเทียบเพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์อยู่น้อย และส่วนหนึ่งอยู่ใน
สภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ศูนย์สมุนไพรทักษิณได้ ด าเนินการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืช
สมุนไพรไทย ตลอดจนเครื่องยาต่างๆรวมทั้ง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร และองค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรม
สมุนไพร และ การแพทย์ทางเลือกต่างๆ น ามาจัดแสดงในรูปของพิพิธภัณฑ์เพ่ือเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์
สมุนไพร และสวนสมุนไพรตลอดมา 
 ในปี พ.ศ 2562 การก่อสร้างอาคารใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยท าให้การจัดการสวน
สมุนไพรรอบคณะ ต้องถูกด าเนินการเพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือทดแทนต้นไม้ที่ถูกย้ายออกไปก่อนหน้าและตายไปบางส่วน  
ศูนย์สมุนไพรทักษิณและภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ได้ด าริให้มีการปรับปรุงสวนสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ โดยมีแผนงานในการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสม เพ่ิมจ านวนและชนิดของสมุนไพร ขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงการจัดระบบ
สวนสมุนไพรที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาและเยี่ยมชม เช่นการปรับปรุงป้ายชื่อสมุนไพรให้มีระบบรหัสคิวอาร์ (QR 
code system) ของต้นไม้ และเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลของศูนย์สมุนไพรทักษิณท่ีก าลังจะปรับปรุงพร้อมกันไป 
 ทั้ง สวนสมุนไพร และศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มิได้เป็นเพียงสถานที่ที่ให้นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ มาเรียนรู้จากลักษณะพืชที่มีชีวิตในวิชาพฤกษศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นสถานที่ที่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ด้านสาธารณสุข บุคลากรทางด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก แขกชาวต่างชาติของคณะ และมหาวิทยาลัย 
และผู้สนใจอ่ืนๆ มาใช้เป็นแหล่งให้ความรู้อีกด้วย นอกจากนี้สวนสมุนไพรยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนางาน
การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง ให้คนไทยได้มีการดูแลสุขภาพของตนเอง และยังส่งผลกระตุ้นให้คน
ไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรได้อีกประการหนึ่งด้วย  
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือจัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรไทย และความรู้ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรทั้งแผนไทย และ แผนปัจจุบันที่ได้
รวบรวมสะสมไว้ และตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 

3. จัดท าเอกสารให้ความรู้สมุนไพรเพ่ือเผยแพร่สู่หน่วยงานหรือประชาชนที่เข้าชมศูนย์สมุนไพรทักษิณและ 
สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

4. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาของผู้สนใจ  
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5. เพ่ือเป็นการจัดวางผังสวนสมุนไพรให้มีความเหมาะสม เป็นระบบ ง่ายต่อการศึกษาและมีความสวยงาม 
และท าเอกสารแสดงแผนผังต้นไม้ในสวนสมุนไพร 

6. เพ่ือเป็นการส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ใช้เป็นยา ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่ 
7. เพ่ือเป็นการขยายพันธุ์และเพ่ิมปริมาณสมุนไพร เป็นแหล่งการสนับสนุนพันธุ์สมุนไพรให้แก่หน่วยงานที่

สนใจ 
8. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

 
5.วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน  

- จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างด าเนินการหาสมุนไพรทดแทนในห้องจัดแสดงสมุนไพรให้มีความใหม่ และ
ทันสมัยอยู่เสมอ  

- ออกแบบการวางแผนห้องจัดแสดงความรู้ด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยให้มีความทันสมัย 
และน่าเข้าเยี่ยมชม 

- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดแสดงให้มีความทันสมัยตามกระแสการใช้สมุนไพรในสังคม 
- ร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือการส ารวจสมุนไพรในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยติดต่อผ่านส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้  
- รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเพ่ิมเติมในฐานข้อมูลสมุนไพร 
- รวบรวมสมุนไพรหายาก ตามข้อมูลที่สืบค้น และ ตามข้อมูลจากหมอพ้ืนบ้านในพื้นที่ 
- ตรวจสอบหาชื่อที่ถูกต้องของสมุนไพรนั้นๆ โดยร่วมมือกับนักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีทาง

เภสัชเวท เภสัชพฤกษศาสตร์ และ ทางชีวโมเลกุล 
- จัดท าหนังสือ และเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสมุนไพร เพ่ือแจกจ่ายต่อผู้เข้าชม  และแจกจ่ายประชาชน

เมื่อได้ลงไปในพ้ืนที่ 
- ขยายพันธุ์พืชหายาก และปลูกในสวนสมุนไพร 
- จัดท าข้อมูล และป้ายชื่อ แสดงข้อมูลสมุนไพร 
- บ ารุงรักษาสวนสมุนไพรให้มีความสะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบ 
สถานที่ด าเนินงาน 
- ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พ้ืนที่ของโครงการที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ คือ บริเวณสวนสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ง

ล้อมรอบอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 1.5 ไร่ 
6. ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 

 6.1 แผนการด าเนินงาน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2569) 
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ปี 
งปม  

ชื่อ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2565 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดงตัวอย่าง 

                        20 

2565 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2565 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2565 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2565 
5. การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์
สมุนไพรทักษิณ 

                        40 

2566 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดงตัวอย่าง 

                        20 

2566 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2566 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพรเก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2566 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2566 

5 จัดท าป้ายแสดงพืช
สมุนไพร (โดยแสดงช่ือสามญั 
ช่ือวิทยาศาสตร์ และชื่อวงศ์
พืช แถบคิวอาร์ ประโยชน์ 
และข้อควรระวังของสมุนไพร
ที่อาจเป็นพิษ)  

                        40 

2567 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดงตัวอย่าง 

                        20 
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ปี 
งปม  

ชื่อ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2567 2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2567 3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2567 4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2567 5. จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร 
แผนผังของสวนสมุนไพร 

                          

2568 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดงตัวอย่าง 

                        20 

2568 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2568 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2568 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2568 
5. ส ารวจและรวบรวมองค์
ความรู้ด้านสมุนไพรในพื้นที่
ภาคใต ้

                        40 

2569 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดงตัวอย่าง 

                        20 

2569 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 
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ปี 
งปม  

ชื่อ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2569 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2569 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2569 
5. จัดท าหนังสือสมุนไพรใน
พื้นที่ภาคใต ้

                        40 

 

 6.2แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 

ปี  ชื่อ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดงตัวอย่าง 

                        20 

  
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

  

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

  
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

  
5. การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์
สมุนไพรทักษิณ 

                        40 

 

7. งบประมาณของโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบต่างๆ 
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

งบบุคลากร 1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรี 1 ต าแหน่ง 
(15,000 บาท * 1 คน * 12 เดือน *5 ปี) 

1.2 ค่าจ้างคนสวน วุฒิ ปวช  1 ต าแหน่ง (9,000 บาท * 1
คน * 12 เดือน *5 ปี) 

180,000 
 

108,000 

งบด าเนินการ: ค่าใช้สอย 3.1 ค่าใช้สอย: เช่าคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ๆละ 500 บาท*12 
เดือน 

3.2 ค่าใช้สอย: ค่าเดินทางประสานงานโครงการวิจัย 
3.3 ค่าใช้สอย: ท าเว็บไซต์ 
3.4 ค่าใช้สอย: จัดท าป้ายแสดงชื่อสมุนไพรในสวนสมุนไพร 

และปรับปรุงแผนผังสวนสมุนไพร 
3.5 ค่าใช้สอย: จัดท าโครงการส ารวจสมุนไพรในพ้ืนที่ภาคใต้ 
3.6 ค่าใช้สอย: จัดท าหนังสือสมุนไพรภาคใต้ 

12,000 
 

10,000 
50,000 

 

งบด าเนินการ: ค่าวัสดุ 4.1 ค่าวัสดุ:  ค่าจัดหา จัดเตรียมตัวอย่างสมุนไพร เมล็ดพันธุ์
ส าหรับปลูก  อุปกรณ์ในการท าสวน ปุ๋ย 

4.2 ค่าวัสดุ:  ค่าวัสดุส านักงาน (เช่น กระดาษ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์จัดแสดงนิทรรศการ) 

4.3 ค่าวัสดุ:  ค่าเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบิน 

70,000 

งบลงทุนครุภัณฑ์ งบลงทุนครุภัณฑ์ (ปี 65 -Printer, ปี  66-Monitorเพ่ือใช้จัด
แสดงภาพสมุนไพร 

20,000 

รวม (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 450,000 
 

7.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 450,000 
ปีที่ 2 2566 450,000 
ปีที่ 3 2567 450,000 
ปีที่ 4 2568 450,000 
ปีที่ 5 2569 450,000 
รวม  2,250,000 
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รวม สองล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน 

 

รายละเอียดแต่ละปี 

หมวด รายการ 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม ยอดรวมแต่

ละหมวด  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) 

1. งบบุคคลกร 1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
โครงการ วุฒิปรญิญา
ตรี 1 ต าแหน่ง 
(15,000 บาท * 1 คน 
* 12 เดือน *5 ปี)  

180,000  180,000  180,000  180,000  180,000  900,000 1,440,000  

1. งบบุคคลกร 1.2 ค่าจ้างคนสวน 
วุฒิ ปวช  1 ต าแหน่ง 
(9,000 บาท * 1คน * 
12 เดือน *5 ปี) 

108,000  108,000 108,000  108,000  108,000 540,000    

2. งบด าเนินงาน -ค่าตอบแทน        

3. งบด าเนินงาน -
ค่าใช้สอย 

3.1 ค่าใช้สอย: เช่า
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 
ๆละ 500 บาท*12 
เดือน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000  380,000 

3. งบด าเนินงาน -
ค่าใช้สอย 

3.2 ค่าใช้สอย: ค่า
เดินทางประสานงาน
โครงการวิจัย 

10,000  10,000  10,000  10,000  -    40,000    

3. งบด าเนินงาน -
ค่าใช้สอย 

3.3 ค่าใช้สอย: จัดท า
เว็บไซต ์

           
50,000  

        
          

50,000 
  

3. งบด าเนินงาน -
ค่าใช้สอย 

3.4 ค่าใช้สอย: จัดท า
ป้ายแสดงช่ือสมุนไพร
ในสวนสมุนไพร และ
ปรับปรุงแผนผังสวน
สมุนไพร 

  10,000  40,000  10,000     60,000    

3. งบด าเนินงาน -
ค่าใช้สอย 

3.5 ค่าใช้สอย: จัดท า
โครงการส ารวจ
สมุนไพรในพ้ืนท่ี
ภาคใต ้

  20,000     50,000    70,000    

3. งบด าเนินงาน -
ค่าใช้สอย 

3.6 ค่าใช้สอย: จัดท า
หนังสือสมุนไพร

         100,000   100,000    
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หมวด รายการ 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม ยอดรวมแต่

ละหมวด  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) 

ภาคใต ้

4. งบด าเนินงาน -
ค่าวัสด ุ

4.1 ค่าวัสดุ:  ค่าจัดหา 
จัดเตรียมตัวอย่าง
สมุนไพร เมล็ดพันธ์ุ
ส าหรับปลูก อุปกรณ์
ในการท าสวน ปุ๋ย 

40,000  40,000  50,000 50,000 40,000  220,000  380,000  

4. งบด าเนินงาน -
ค่าวัสด ุ

4.2 ค่าวัสดุ:  ค่าวัสดุ
ส านักงาน (เช่น 
กระดาษ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์จดัแสดง
นิทรรศการ) 

20,000 30,000  30,000  20,000  10,000 110,000    

4. งบด าเนินงาน -
ค่าวัสด ุ

4.3 ค่าวัสดุ:  ค่า
เชื้อเพลิง ค่าเครื่องบิน 

10,000 10,000 20,000 10,000 -  50,000    

5. หมวดค่า
ครุภณัฑ ์

งบลงทุนครุภัณฑ์ (ปี 
65 -Printer,  
ปี  66-Monitorเพื่อใช้
จัดแสดงภาพสมุนไพร 

20,000 30,000     50,000   50,000  

  รวมงบประมาณที่
เสนอขอ  
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

450,000  450,000  450,000  450,000  450,000  
 

2,250,00
0  

 2,250,000  

 

เหตุผลความจ าเป็นในการจ้างเจ้าหน้าที่วุฒิปริญญาตรี 

 ที่ผ่านมาศูนย์สมุนไพรทักษิณด าเนินงานโดยมีกรรมการศูนย์ฯ ที่แต่งตั้งโดยค าสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ท างาน

แบบอาสาไม่มีค่าตอบแทนมาโดยตลอดตลอด เมื่อเวลาผ่านไป กรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ และบุคลากรใน

คณะฯ ต่างมีภาระงานประจ ามากขึ้น  ไม่สามารถท าให้การด าเนินการด้านงานประจ าในช่วงหลังๆ มีความไม่

ต่อเนื่อง การออกส ารวจภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้จึงเหลือเป็นภารกิจหลักที่กรรมการมาร่วมมือกันท ากิจกรรมปี

ละ 1 ครั้ง  ส่วนการบ ารุงดูแลศูนย์สมนไพร ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าท าให้ไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้ตลอดเวลา และ 

ไม่มีการปรับแต่งจัดแสดงนิทรรศการตามช่วงเวลา 

 เจ้าหน้าที่ท่ีจะจ้างเข้ามาท าวานในโครงการด าเนินงานจะเป็นเจ้าหน้าที่มี่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

มีความรู้ด้านสมุนไพร  แพทย์แผนไทย หรือ พฤกษศาสตร์ ท างานภายใต้การดูแลของประธานศูนย์สมุนไพรทักษิณ 
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ท าหน้าที่ช่วยจัดนิทรรศการ  เตรียมชุดข้อมูลความรู้ ช่วยเตรียมเครื่องยาเพ่ือการจัดแสดง และประสานงานในการ

จัดโครงการต่างๆ 

เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ืออยู่ท้ายข้อเสนอโครงการวิจัย) 

ช่ือครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์ที่ขอสนับสนุน ลักษณะการใช้งาน
และความจ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นีเ้มื่อ
แผนงานสิ้นสดุ 

สถานภาพ ครุภณัฑ์ใกล้เคียงท่ีใช้ 
ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

เครื่องพริ้นท์เตอร์
สี  

ไม่ม ี เครื่องprint แบบ  ink-
jet  ซื้อเมื่อปี 2549  

ไม่สามารถใช้
งานได ้

เป็น Laser Color 
Printer ใช้พิมพ์
เอกสาร และ ฉลาก
เพื่อติดขวดจดัแสดง 
ในห้องจัดแสดงของ
ศูนย์สมุนไพรทักษิณ 

ใช้พิมพ์เอกสาร 
และ ฉลากติดขวด
จัดแสดง ในห้อจัด
แสดงของศูนย์
สมุนไพรทักษิณ 

แอลอีดี ทีวี  
65 น้ิว 

ไม่ม ี ทีวี รุ่นเก่าไมส่ามารถใช้
ต่อกับระบบอื่นได้ 
จัดซื้อเมื่อปี 2552 

ภาพ Smart TV ที่สามารถ
ต่อกับเครื่องมืออื่นได้
ใช้น าเสนอข้อมูลใน
ห้องศูนย์สมุนไพรได้
ทั้งการจัดแสดง และ
แบบ interactive เมื่อ
ต่อเข้ากับระบบ
คอมพิวเตอร ์

ใช้น าเสนอข้อมูล
ในห้องศูนย์
สมุนไพรได้ทั้งการ
จัดแสดง และแบบ 
interactive เมื่อ
ต่อเข้ากับระบบ
คอมพิวเตอร ์

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชน ผู้ที่สนใจด้านสมุนไพรในภาคใต้  
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 

โครงการพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมสมุนไพร สวนสมุนไพร และ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ ม.อ. ส่งผลด้านสังคมและชุมชนหลายประการ ในเบื้องต้น นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจสมุนไพร ได้มี
สถานที่ที่เป็นเสมือนห้องสมุดด้านเภสัชกรรมสมุนไพร มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวมสมุนไพร
และองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสมุนไพร และการน าสมุนไพรไปใช้เพ่ือ
ดูแลสุขภาพ ตลอดจนการน าไปปลูกเพ่ือใช้ดูแลตนเอง เมื่อมีความเข้าใจและรู้จักสมุนไพรได้ดีแล้ว การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือน าไปต่อยอดทางธุรกิจ ก็จะส่งผลด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ การที่ประชาชนสามารถ



314 

ดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ จะลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ ในส่วนของการน าความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ
เช่นการน าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรก็จะยิ่งส่งผลดีในด้านเศรฐกิจของประเทศ 
 

10. ตัวชี้วัด (KPI) จ าแนกตามปีงบประมาณ 

-ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ชัดเจน) 

ปีงบประมาณ ผลส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย 
2565 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 

2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. เว็บไซต์ศูนย์สมุนไพรที่ได้ปรับปรุงแล้ว 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ 
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. เว็บไซต์ศูนย์สมุนไพร  

2566 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 
2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. มีป้ายแสดงชื่อสมุนไพรในสวนสมุนไพร 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ 
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. ป้ายชื่อสมุนไพรในสวน

สมุนไพร อย่างน้อย 80 ชื่อ  
2567 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 

2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ 
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. จ านวน 1 ฐานข้อมูล  

2568 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 
2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้สมุนไพรของภาคใต้ 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ 
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. อย่างน้อย 1 ครั้ง  

2569 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 
2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. หนังสือสมุนไพรในภาคใต้ 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ 
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. หนังสือ 1 เล่ม  

 

11.ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวันเดือน ปี 

(ลงชื่อ)................................................ 

(นางสาวพิมพ์พิมล ตันสกุล) 
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ประธานศูนย์สมุนไพรทักษิณ 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 
(ส าหรับโครงการ พิพิธภัณฑ์ ฯ ศูนย์ฯ สวนสมุนไพร หน่วยด าเนินงานฯ ฯลฯ) 

………………………………………………….. 
 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ.-ภาคใต้) 
      (ภาษาอังกฤษ) RSPG Southern Region Network Coordinating Center, Prince of Songkla 
University 
 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หัวหน้าโครงการ   รศ.ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่าย

ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ.-ภาคใต้) 

 
3. ที่มาและความส าคัญของโครงการ (หลักการและเหตุผล) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545       

โดยได้ด าเนินงานตามแม่บท อพ.สธ. ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน 8 กิจกรรม บน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ 

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

กรอบการใช้ประโยชน์ 

- กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
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กรอบการสร้างจิตส านึก 

- กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริเป็นไปตามนโยบายของ อพ.สธ. ในกลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่ม 
G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ และกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งมีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งประเทศ โดยจะไปสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะมีการประสานงานและสนับสนุนการด าเนินในสถานศึกษาที่เป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ อปท. การเป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยใช้
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยโดยทุกส านักวิชา และภาควิชาสามารถ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ได้ โดยพิจารณาฐานของแต่ละคณะที่เชี่ยวชาญสาขาอะไร ก็สามารถใช้
ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยใช้พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย (area based) ในการจัดการเรียนการสอน
เชิงปฏิบัติงานพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่น การรับปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นเพ่ือสร้างโจทย์วิจัย และใช้กระบวนการวิจัยตอบ
โจทย์วิจัยให้กับชุมชนท้องถิ่นได้งานบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

ที่ผ่านมาทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยที่เป็น
เครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่าย C อพ.สธ. ของ สกอ.) เพ่ือให้
เกิดการประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้อย่างคล่องตัว และให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทาง อพ.สธ. มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายทุกมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และมีงานศูนย์ส่วน
ลูกข่ายบางส่วนที่เป็นศูนย์ประสานงานอยู่แล้วสามารถด าเนินงานฝึกอบรมเพ่ิมเติมซึ่งการจัดตั้งเป็นศูนย์
ประสานงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนี้เป็นการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร ตามแผนแม่บทของอพ.สธ.  

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
              1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.อ.และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-ภาคใต้ ด าเนินงาน

ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ทั้งภายในหน่วยงาน (ระหว่างคณะเชิงบูรณาการ) และ

ระหว่างหน่วยงานภายนอกในภาคใต้  (เครือข่าย C อพ.สธ.-ภาคใต้) 

3. เป็นศูนย์ข้อมูล 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐาน

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเขตภาคใต้ (เครือข่าย C อพ.สธ.-ภาคใต้) 
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4. เพ่ือด าเนินงานการจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ด าเนินการตาม

กรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป 

5. เพ่ือด าเนินงานการจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ด าเนินการตามกรอบ

นโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป 

6. ใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

อย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 

7. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 (มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

อันจะน าไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
5. วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงสร้างการบริหารงาน

ออกเป็น 2 ส านักงาน ได้แก่ ฝ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.-ภาคใต้) และฝ่ายฝึกอบรม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งมีหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้ 

1. ฝ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ. -ภาคใต้) มี

หน้าที่ในการประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. รวมทั้ง

ประสานงานกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายนอกมหาวิทยาลัยในภาคใต้ รวมทั้งเครือข่าย

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชด าริในงาน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ในภาคใต้ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบนโยบายของ อพ.สธ. 

2. ฝ่ายฝึกอบรม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 

2.1 เป็นหน่วยอบรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ. ให้กับครูอาจารย์ของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. รวมทั้งเป็นพ่ีเลี้ยงในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด มีการฝึกอบรมและประชุมกลุ่มสมาชิก 
ดังนี้ 

1) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

2) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 6 งาน) 
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3) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)  
4) โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ได้แก่ 
4.1) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ บริหารและการจัดการ : บริหาร

และการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ 2   
4.2) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อบริหารและการจัดการ งานที่ 1 2 

และ 3   
4.3) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ : บริหารและการจัดการ 

องค์ประกอบที่ 3 4 และ 5  
4.4) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อ บริหารและการจัดการ งานที่ 4  5   

และ 6  
4.5) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ : บริหารและการจัดการ สาระ

การเรียนรู้  
4.6) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อ บริหารและการจัดการ สาระการ

เรียนรู้     
4.7) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ : เตรียมความพร้อมในการ

ประเมิน  
4.8) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อ เตรียมความพร้อมในการประเมิน  

 
โดยวิธีการและเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , การส ารวจและจัดท าฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น ผ่านสื่อและกิจกรรมดังนี้ 
1. สื่อ PowerPoint   
2. เอกสารประกอบการบรรยาย    
3. ปฏิบัติการภาคสนาม  

 
2.2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในภูมิภาค เพ่ือวางแผนในการพัฒนา
ทรัพยากรสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประสานงานในการใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
เพ่ือวิจัยพัฒนา บริการวิชาการ น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยการสร้าง/ระดม
เครือข่ายคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสานักวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งนักวิจัยจากภายนอกที่
เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินการในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นเป้าหมาย (อปท.) 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพ้ืนที่หน่วยงานที่สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใน
ภาคใต้ 
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  6.ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  (ใหร้ะบุขั้นตอนอย่างละเอียด)  
6.1 แผนการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) 

 

 ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรม

ในปีงบประมาณ 
2565 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. 
และคณะกรรมการก ากับดูแลฝ่ายประสานงานและฝ่าย
ฝึกอบรม อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามกิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2565 

(100%
) 

ด าเนินการจ้างบุคลากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. 
จ านวน 3 คน (ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจศูนย์
ประสานงาน  อพ.สธ. – ม.อ.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่งวิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ.  
ไปอบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสตูร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 
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ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 

 

การเยี่ยมเยียนพจิารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อประเมิน
ขอรับพระราชทานป้ายและเกียรตบิัตรสนองพระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2566 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไปอบรม
วิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามกิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2566 
(100%

) 
จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสตูร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(หลักสูตร 6 งาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 
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การเยี่ยมเยียนพจิารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อประเมิน
ขอรับพระราชทานป้ายและเกียรตบิัตรสนองพระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 

 
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2567 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไปอบรม
วิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามกิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2567 
(100%

) 
จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสตูร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 
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การเยี่ยมเยียนพจิารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อประเมิน
ขอรับพระราชทานป้ายและเกียรตบิัตรสนองพระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 

2568 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไปอบรม
วิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามกิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2568 
(100%

) 
จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสตูร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 
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การเยี่ยมเยียนพจิารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อประเมิน
ขอรับพระราชทานป้ายและเกียรตบิัตรสนองพระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2569 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไปอบรม
วิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามกิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2569 
(100%

) 
จัดครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 

 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ
กลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ
กลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การเยี่ยมเยียนพจิารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อประเมิน
ขอรับพระราชทานป้ายและเกียรตบิัตรสนองพระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
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หมายเหตุ  ทุกกิจกรรมด าเนินการทุกปี โดยขยายกลุ่มเป้าหมายสมาชิกโครงการอพ.สธ. ให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ 

 
   6.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

ป ี(งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

2565 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – 
ม.อ. และคณะกรรมการก ากับดูแลฝ่ายประสานงานและฝ่าย
ฝึกอบรม อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการจ้างบุคลากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – 
ม.อ. จ านวน 3 คน (ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจศูนย์
ประสานงาน  อพ.สธ. – ม.อ.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่งวิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ.  
ไปอบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคใต ้
จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
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ป ี(งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสตูร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

การเยี่ยมเยียนพจิารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อ
ประเมินขอรับพระราชทานป้ายและเกียรติบตัรสนอง
พระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรท้องถิ่น 
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ป ี(งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

ระดับประเทศ 
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7. งบประมาณของโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณการ ปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ   

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบบุคลากร (จ้างเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์) 

1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิทยากร วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ท า
หน้าที่ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 2 ต าแหน่ง  
(วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 17,500 x 1 คน x 12 เดือน ) 
(ปริญญาตรี 15,000 x 1 คน x 12 เดือน) 

390,000 

2. ค่าจ้างเหมาบริการประสานงานกับสมาชิก อพ.สธ. 1 
ต าแหน่ง (15,000 x 12 เดือน) 

180,000 

งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 80,000 
2. ค่าจ้างผู้ช่วยในการจัดอบรม 2 คน 80,000 
3. ค่าจ้างจัดท าระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ/ เว็บไซต์
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ (จ้างตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 120,000 บาทต่อปี) 

- 
 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และประชุม  
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20,000 

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต้ ปีละครั้ง 2 ครั้ง 

80,000 

1.3 จัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคใต้ 300,000 
1.4 จัดฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 300,000 
1.5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกลุ่ม
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 4 ครั้ง ต่อปี 

400,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ประชุม และจัดนิทรรศการ  
2.1 การฝึกอบรมของวิทยากรประจ าศูนย์ 2 คน 80,000 
2.2 ร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ 

300,000 

2.3 เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมของ อพ.สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

70,000 
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.4 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
สนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 

150,000 

3. วัสดุส านักงาน  35,000 

4. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 10,040 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ) (เฉพาะปี 2565) 50,000 
2. วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน และอ่ืนๆ  
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 50,000 บาทต่อปี) 

150,000 

สาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย (10%) 267,504 
รวม  2,942,544 

  
7.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ

ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีที่ 1 2565 2,942,544 
ปีที่ 2 2566 3,074,544 
ปีที่ 3 2567 3,074,544 
ปีที่ 4 2568 3,074,544 
ปีที่ 5 2569 3,074,544 
รวม  15,240,720 

 
รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภท
งบประมาณ 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบบุคลากร 
(จ้างเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์) 

1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิทยากร วุฒิปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า ท าหน้าท่ีฝึกอบรมงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 2 ต าแหน่ง  
(วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 17,500 x 1 
คน x 12 เดือน ) 
(ปริญญาตรี 15,000 x 1 คน x 12 
เดือน) 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 

2. ค่าจ้างเหมาบริการประสานงาน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
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ประเภท
งบประมาณ 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

กับสมาชิก อพ.สธ. 1 ต าแหน่ง 
(15,000 x 12 เดือน) 

งบด าเนินการ 
: ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2. ค่าจ้างผู้ช่วยในการจัดอบรม 2 คน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

3. ค่าจ้างจัดท าระบบฐานข้อมูล/
ระบบสารสนเทศ/ เว็บไซต์ศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ (จ้าง
ตั้งแต ่
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
120,000 บาทต่อปี) 

- 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

งบด าเนินการ 
: ค่าใช้สอย 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และ
ประชุม 

     

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ 
ปีละครั้ง 2 ครั้ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

1.3 จัดฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนภาคใต ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

1.4 จัดฝึกอบรมงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

1.5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและกลุ่ม
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 
4 ครั้ง ต่อป ี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 
ประชุม และจัดนิทรรศการ 

     

2.1 การฝึกอบรมของวิทยากรประจ า
ศูนย์ 2 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2.2 ร่วมจดัประชุมวิชาการและ
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค/ระดับชาต ิ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2.3 เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมของ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
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ประเภท
งบประมาณ 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

อพ.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.4 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

3. วัสดุส านักงาน  35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

4. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 10,040 10,040 10,040 10,040 10,040 

งบลงทุน : 
ครุภณัฑ ์

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (โตะ๊ เก้าอี้ 
ฯลฯ) (เฉพาะปี 2565) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2. วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส านักงาน และอื่นๆ  
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
50,000 บาทต่อปี) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

สาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวจิัย 
(10%) 

267,504 279,504 279,504 279,504 279,504 

รวม  2,942,544 3,074,544 3,074,544 3,074,544 3,074,544 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย 

8.1 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ อพ.สธ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของ อพ.สธ. 

8.2 สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของ อพ.สธ. หน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่
สนใจเข้าร่วมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของ อพ.สธ.  

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น  ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 

9.1 ผู้เข้าฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้ง 6 งาน 

       9.2 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 
      9.3 ผู้บริหารและครูสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปขยายผลสู่การเรียนในชั้นเรียนต่อไป 
 9.4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. และครูสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปขยายผลสู่ผู้เรียน
และผู้ปฎิบัติ ในองค์กรต่อไป 
 
10. ตัวชี้วัด (KPI) จ าแนกตามปีงบประมาณ  
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- ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ชัดเจน) 
            10.1 ผู้เขา้ฝึกอบรมฯ มีความรู้ และความเขา้ใจ ในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
    10.2 คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากการตอบแบบสอบถาม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
            10.3 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คนต่อไป 
11. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
 
 
       (ลงชื่อ) ......................................................... 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข) 
       วันที่.............เดือน.................. พ.ศ................ 
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1.   ชื่อโครงการ  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนอง  
   พระราชด าริ ในส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
2. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. ความเป็นมา 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มี
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งมีหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ โดยทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงได้ก าหนดให้มี
การประชุมวิชาและนิทรรศการขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดพระเกียรติ และเพ่ือให้เยาวชน ประชาชน 
นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยได้เข้ามา
เรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว  การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็น
ผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย  น าไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  เพ่ือก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ  จนสามารถน าสิ่ง
ดีงามสู่ตาโลก  
 ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมสนองพระราชด าริ และได้เข้าร่วมกิจกรรมการงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ มาโดยตลอด และมีการน าทรัพยากรถิ่นใต้ไปน าแสดงภายในงานนิ ทรรศการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน  และในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 – พ.ศ.2569  ส านักประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส านักวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งน าผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นที่
ประจักษ์น าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับชื่องานที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ได้ก าหนดไว้ในทุก ๆ 2 ปี นั้น 
 
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เ พ่ือประชาสัมพันธ์ งานในโครงการอนุรั กษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ  ฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565–2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2569)  

รวมระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี 
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6. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณมหาวิทยาลัย ปี 2565 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2565 
1. งบบุคลากร - 
2. งบด าเนินงาน - 
2.1ค่าใช้สอย 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  

30,000 

 - ค่าพัก  60,000 

 - ค่ายานพาหนะ 90,000 
2.2 ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการ  

170,000 

รวมงบประมาณโครงการ (บาท) 350,000 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

     6.1รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีดังนี้  

 
รายการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2565 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2566 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2567 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2568 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2569 
1. งบบุคลากร      
2. งบด าเนินการ      
    2.1 ค่าใช้สอย      
          - ค่าเบี้ยเลี้ยง 30,000 - 30,000 - 30,000 
          - ค่าท่ีพัก 60,000 - 60,000 - 60,000 

          - ค่ายานพาหนะ 90,000 20,000 100,000 20,000 100,000 
   2.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์      
          -  ค่าอุปกรณ์
ประกอบการจัดนิทรรศการ  

170,000 50,000 180,000 50,000 180,000 

รวมงบประมาณ 350,000 70,000 370,000 70,000 370,000 
รวมงบประมารทั้ง 5 ปี 1,230,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. ผลที่คาดวาจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ 
 1.ได้ถวายงานสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 2. มีหน่วยงานเข้าใจในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) และมี
หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
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1.   ชื่อโครงการ  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนอง  
   พระราชด าริ ในส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
2. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. ความเป็นมา 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มี
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งมีหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ โดยทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงได้ก าหนดให้มี
การประชุมวิชาและนิทรรศการขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดพระเกียรติ และเพ่ือให้เยาวชน ประชาชน 
นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยได้เข้ามา
เรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว  การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็น
ผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย  น าไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  เพ่ือก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ  จนสามารถน าสิ่ง
ดีงามสู่ตาโลก  
 ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมสนองพระราชด าริ และได้เข้าร่วมกิจกรรมการงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ มาโดยตลอด และมีการน าทรัพยากรถิ่นใต้ไปน าแสดงภายในงานนิ ทรรศการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน  และในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 – พ.ศ.2569  ส านักประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส านักวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งน าผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นที่
ประจักษ์น าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับชื่องานที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ได้ก าหนดไว้ในทุก ๆ 2 ปี นั้น 
 
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เ พ่ือประชาสัมพันธ์ งานในโครงการอนุรั กษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ  ฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565–2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2569)  

รวมระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี 
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6. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณมหาวิทยาลัย ปี 2565 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2565 
1. งบบุคลากร - 
2. งบด าเนินงาน - 
2.1ค่าใช้สอย 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  

30,000 

 - ค่าพัก  60,000 

 - ค่ายานพาหนะ 90,000 
2.2 ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการ  

170,000 

รวมงบประมาณโครงการ (บาท) 350,000 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

     6.1รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีดังนี้  

 
รายการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2565 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2566 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2567 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2568 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2569 
1. งบบุคลากร      
2. งบด าเนินการ      
    2.1 ค่าใช้สอย      
          - ค่าเบี้ยเลี้ยง 30,000 - 30,000 - 30,000 
          - ค่าท่ีพัก 60,000 - 60,000 - 60,000 

          - ค่ายานพาหนะ 90,000 20,000 100,000 20,000 100,000 
   2.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์      
          -  ค่าอุปกรณ์
ประกอบการจัดนิทรรศการ  

170,000 50,000 180,000 50,000 180,000 

รวมงบประมาณ 350,000 70,000 370,000 70,000 370,000 
รวมงบประมารทั้ง 5 ปี 1,230,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. ผลที่คาดวาจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ 
 1.ได้ถวายงานสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 2. มีหน่วยงานเข้าใจในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) และมี
หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
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1.   ชื่อโครงการ  บริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ 

2. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
3. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้รับ
พระราชทานพระราชนุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามค าสั่งที่ อพ.สธ.  อพ.สธ.  82/2559 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2559  ถึง  30 กันยายน  2564  ส าหรับการด าเนินงานโครงการ ฯ มหาวิทยาลัยเน้นให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยเป็นหลัก มีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
พันธุกรรมอย่างยั่งยืน  การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการเรียนรู้ทรัพยากรและการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่ งมีชีวิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่ งในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปรับทิศทางการวิจัยโครงการ อพ.สธ. – ม.อ.  โดยเน้นการวิจัยแบบบูรณาการ มุ่ง
เป้า โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือพลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยมากยิ่งข้ึน 
 ในปีงบประมาณ 2565 ส านักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส านักวิจัยและพัฒนา ใน
ฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีความจ าเป็นต้องให้งบประมาณใน
การด าเนินงานดังนี้ 
 
4.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามนโยบาย การติดตามผลการด า เนินงานโครงการ การ 
ประสานงานระหวางหนวยงาน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 – 2569  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2569)  

รวมระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี 
 

6.การด าเนินโครงการ 
รายการ เดือนที่ด าเนินการ ปี 2565 
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุมคณะกรรมการ
อ พ . ส ธ . - ม . อ . ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ2565 

            

2. ด าเนินงานติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมลง
พ้ืนที่ติดตามงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

            

3. รวบรวมและจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าของหน่วยงานที่
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

            

4. รวบรวมและจัดท ารายงาน
ประจ าปีของหน่วยงานที่สนอง
พระราชด าริ อพ.สธ.  

            

5. รวบรวมรายละเอียด
โครงการและจัดท ารายละเอียด
งบประมาณอพ.สธ.ประจ าปี 
66 

            

 
7.. รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ งบประมาณปี 2565 (บาท) 
1.  ค่าจ้างพนักงานประจ าส านักงานฯ     270,000 
2.  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   50,000 
3.  ค่าจัดท ารายงานประจ าปี 8,000 
4.  ค่าวัสดุส านักงาน     5,000 
5.  ค่าเดินทางไปประชุมร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ  

ณ ส านักพระราชวัง กรุงเทพ ฯ จ านวน  2  ครั้ง ๆ  ละ  
6,000  บาท 

12,000 

6.  ค่าจัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรพืชฯ 

  10,000 

รวมงบประมาณ (สามแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 355,000 
 หมายเหตุ : ขอถั่วเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการและทุกกิจกรรม 
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 7.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีดังนี้  

รายการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ค่าจ้างพนักงานประจ าส านักงานฯ     270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000 
ค่าจัดท ารายงานประจ าปี 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
ค่าวัสดุส านักงาน     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 
ค่าเดินทางไปประชุมร่วมกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ ณ ส านักพระราชวัง กรุงเทพ ฯ 
จ านวน  2  ครั้ง ๆ  ละ  6,000  บาท 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ค่าจัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชฯ 

  10,000   10,000   10,000   10,000   10,000 

รวมงบประมาณ 355,000 365,000 375,000 385,000 395,000 
รวมงบประมารทั้ง 5 ปี  1,875,000 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ถวายงานสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
 2. การปฏิบัติงานตามนโยบาย การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของโครงการให้ตรงตามแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการด าเนินงาน
ของโครงการ อพ.สธ. 
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แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 
(ส าหรับโครงการ พิพิธภัณฑ์ฯ ศูนย์ฯ สวนสมุนไพร หน่วยด าเนินงานฯ ฯลฯ) 

………………………………………………….. 
 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) 
  (ภาษาอังกฤษ) Prince of Songkla university herbarium (PSU) 
 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หัวหน้าโครงการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์  
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8509       E-mail: sahut.c@psu.ac.th 

ผู้ร่วมโครงการ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8509       E-mail: kitichate.s@psu.ac.th 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรลั ลีรติวงศ์ 
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8485       E-mail: jarun.l@psu.ac.th 
3. อาจารย์เจริญศักดิ์ แซ่ไว่ 
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร   0-7428-8515       E-mail: jarearnsak.s@psu.ac.th 
5. นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์  
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทร  0-7428-8525  Email: amonrat.b@psu.ac.th 

 
3. ที่มาและความส าคัญของโครงการ (หลักการและเหตุผล) 

พิพิธภัณฑ์พืช (herbarium) เปรียบเสมือนห้องสมุดพรรณไม้ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของพืชและ
ส่วนส าคัญที่สุดคือ เป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ ซึ่งโดยมากมักจะเป็นตัวอย่างแห้งที่จัดเป็น
หมวดหมู่อย่างระบบ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในสภาพอ่ืน ๆ เช่น ตัวอย่างดอง ตัวอย่างเรณูและสปอร์ ภาพวาด 
ภาพถ่าย สไลด์โปร่งแสง เป็นต้น พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าเนิดขึ้นจากพ้ืนฐานภาระงานของ
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มหาวิทยาลัย ที่ได้มีการเก็บรวบรวมพรรณไม้ตัวอย่างเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาพฤกษศาสตร์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยการร่วมมือกันทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ และได้จัดท าเป็นตัวอย่างพรรณ
ไม้แห้ง ด าเนินการต่อเนื่องกันมาหลายปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา  สามารถเก็บสะสมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
ได้จ านวนไม่น้อย  เมื่อน ามาจัดล าดับหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานและเรียงเป็นระบบในตู้เก็บพรรณไม้ตัวอย่าง
แห้ง และใช้อ้างอิงเพ่ือการศึกษาและวิจัย  นับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์พืชแห่งนี้ และได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2517 การด าเนินการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก และได้รับความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการจาก ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักพฤกษศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงในขณะนั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 ได้จดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติอยู่ในบัญชีรายชื่อ
พิพิธภัณฑ์พืช (index herbariorum) โดยใช้ชื่อย่อว่า “PSU” นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งที่สามของประเทศไทยที่
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติต่อจาก พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ (BK) กรมวิชาการเกษตร  และหอ
พรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีตัวอย่างพืชประมาณ 23,500 ตัวอย่าง แบ่งเป็น
ตัวอย่างพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงประมาณ 18,000 ตัวอย่าง และพืชไม่มีเนื้อเยื่อล าเลียงประมาณ 5,500 ตัวอย่าง ใน
จ านวนนี้รวมตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) ของพืชชนิดใหม่ของโลก (new species) มากกว่า 30 ชนิด ที่
ถูกค้นพบและตั้งชื่อโดยคณาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น 
Agrostemma phyllocharis K.Sridith, Colura sigmoidea Sangratt. et al., Drepanolejeunea 
actionogyna Inuthai et al., Habenaria anomaliflora H.Kurzweil & Chantanaorr., Notothylas frahmii 
Chantanaorr., Notothylas irregularis Chantanaorr., Ophioderma redactophylla Chantanaorr. & 
Libing Zhang, Phaeoceros perpusillus Chantanaorr. Thismia angustimitra Chantanaorr., Thismia 
claviformis Chantanaorr. & J.S.Wai, Thismia filiformis Chantanaorr., Thismia nigricans Chantanaorr. 
& Sridith และ Thismia thaithongiana Chantanaorr. & Suddee เป็นต้น 

พันธกิจหลักของพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือดูแลรักษาตัวอย่างพืชเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ของประเทศไทย และสนับสนุนการเรียนการสอน/งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นอกจากนี้ยังให้บริการแก่นักพฤกษศาสตร์ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ขอเข้าศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บรักษาไว้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้ระหว่าง
พิพิธภัณฑ์พืชทั้งในและต่างประเทศ เช่น หอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช พิพิธภัณฑ์
พืช ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ (BCU) หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (QBG) และ
พิพิธภัณฑ์พืช ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (SNG) เป็นต้น  

นอกจากดูแลรักษาตัวอย่างที่มีอยู่ เดิมแล้ว พิพิธภัณฑ์พืชควรด าเนินการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ชนิดใหม่
เพ่ิมเติมด้วย โดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยซึ่ง พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่นั้นมีความหลากหลายของพืชสูง 
เนื่องจากมีระบบนิเวศที่หลากหลาย เป็นรอยต่อของสองเขตการกระจายพันธุ์พืชคือ เขตพรรณพฤกษชาติมาลายู
และเขตพรรณพฤกษชาติอินโดเบอม่า ส่งผลให้มีพืชเฉพาะถิ่นหลายชนิดซึ่งแตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ อีก
ทั้งในปัจจุบันพื้นที่ปุาธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์และยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่ยังไม่
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เคยส ารวจศึกษามาก่อน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในภาคใต้ของประเทศ
ไทยที่ใหญ่ที่สุด  

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์พืชควรมีการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาของพืชเพ่ือให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาคใต้ ที่สนใจอีกด้วย 

หากมีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรท าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์พืชโดยเฉพาะจะส่งผลให้
การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถด าเนินไปได้ตามพันธกิจและแผนงานที่วางไว้ 
รวมทั้งมีความยั่งยืนเป็นแหล่งข้อมูลด้านพืชหลักที่ส าคัญแห่งหนึ่งในประเทศสืบต่อไป 
 
 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2.  เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์พืช จัดท าฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ ดูแลรักษาตัวอย่างที่มี
อยู่ในพิพิธภัณฑ์พืช และการแลกเปลี่ยนตัวอย่างระหว่างพิพิธภัณฑ์ 

3.  ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ตัวอย่างพรรณไม้ให้แก่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4.  จัดนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของพืชเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

5. จัดท าสวนพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

6. ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
ภาคใต้ 

 
5. วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 

5.1 การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium management)  สถานที่ด าเนินงาน อาคารชีววิทยา  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เป็นกิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 
5.1.1 การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งและ/หรือตัวอย่างดองเพ่ือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช 
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5.1.2 งานทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้ เช่น ลงทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้เพ่ิมเติม การยืม-คืน และแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างระหว่างพิพิธภัณฑ์พืชทั้งในและต่างประเทศ  

5.1.3 งานดูแลบ ารุงรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เช่น ก าจัดแมลงและไข่แมลงเพ่ือปูองกันตัวอย่างแห้งถูกท าลาย
โดยการน าตัวอย่างหมุนเวียนเข้าตู้แช่เย็นอุณภูมิต่ า (น้อยกว่า -40 ˚C) การเติมน้ ายาส าหรับตัวอย่าง
ดอง ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องเก็บตัวอย่าง 

 
5.2 ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ภาคสนาม สถานที่ด าเนินงาน ภาคใต้ 

นอกจากดูแลรักษาตัวอย่างที่มีอยู่เดิมแล้ว พิพิธภัณฑ์พืชยังต้องมีการเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นแต่ละปีงบประมาณจึงมีแผนในการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง เน้นพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแผนการลงพื้นที่ส ารวจในแต่ละปีดังนี้ 

ปีท่ี แผนงาน/กิจกรรมโครงการ พื้นที่ด าเนินการ
ในแต่ละป ี

เป้าหมาย 

1 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

จังหวัดยะลา ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง
น้อย 500 หมายเลข 

2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 
2 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวม

ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 
จังหวัดนราธิวาส ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง

น้อย 500 หมายเลข 
2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 

3 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

จังหวัดสตูล ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง
น้อย 500 หมายเลข 

2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 
4 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม

ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 
จังหวัดพัทลุง ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง

น้อย 500 หมายเลข 
2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 

5 1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ตัวอย่างพรรณไม้ อย่าง
น้อย 500 หมายเลข 

2. ออกส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 
 

5.3 นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช  สถานที่ด าเนินงาน อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5.3.1 ออกแบบและปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
5.3.2 จัดนิทรรศการถาวรดังนี้ 

1. ประวัติและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2. อาณาจักรพืชและความหลากหลายของพืช  
3. ความรู้เรื่องสังคมพืช 
4. พืชพ้ืนเมืองและพืชเฉพาะถิ่นภาคใต้ 

5.3.3 จัดนิทรรศการหมุนเวียน 
1. พืชชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบและตั้งชื่อโดยบุคลากรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. งานวิจัยในปัจจุบันของบุคลากรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. พืชเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น พืชอาศัยรา 

 
5.4 สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถานที่ด าเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นอกจากการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพแล้ว ยังมีการน าพืชมาปลูกจัดเป็นหมวดหมู่ทาง
อนุกรมวิธานโดยใช้พื้นที่เรือนเพาะช าและพ้ืนที่รอบอาคารชีววิทยา จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่
นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 
5.5 ให้บริการวิชาการด้านพืช สถานที่ด าเนินงาน ภาคใต้ 

ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในภาคใต้ เช่น ให้ค าแนะน าในการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้ และให้บริการระบุชื่อพืช 
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6.ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  (ใหร้ะบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
 

6.1 แผนการด าเนินงาน (2565 – 2569) 
ปี (งบ 

ประมาณ) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 

2565 
การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2566 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 

 


 
 

 


 
 

 


 
 

 


 
 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2567 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2568 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 

20 
 

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 
2569 

การจัดการพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 
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ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรม

ในปีงบประมาณ 
 

ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมภ้าคสนาม 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
20 

 
นิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 

 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
35 

 
สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5 

 
ให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก อพ.สธ. ภาคใต ้

 
 

 
 

 


 


 


 


 
 

 
 

5 

6.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ปี(งบ ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

2565 
กิจกรรมการจัดการพิพิธภัณ

ฑ์พืช 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งและ/หรือตัวอย่างดองเพื่อเก็บ

รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2. ลงทะเบียนตัวอย่างพรรณ
ไม้  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3. การยืม-คืน และแลกเปลี่ยนตัวอย่างระหว่างพิพิธภัณฑ์พืช
ทั้งในและต่างประเทศ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณ
ไม้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง
พรรณพืช 


 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณพืชในภาคสนาม 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
3. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างพรรณไม้แต่ละ

ชนิดที่รวบรวมได้ และตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องใน
ห้องปฏิบัติการ 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

กิจกรรมนิทรรศการธรรมชาติวิทยาของพืช 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ออกแบบและปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ 
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ปี(งบ ประมาณ) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ คณ
ะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ออกแบบและปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน โดยเน้น
พืชพื้นเมืองและตัวอย่างพืชที่ใช้ในการเรียนการสอน 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

กิจกรรมให้บริการวิชาการด้านพืช 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ให้ค าแนะน าในการจัดท าตัวอย่าง พร้อมทั้งให้บริการ
ตรวจสอบชื่อพรรณไม้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ. ภาคใต้  
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7. งบประมาณของโครงการ 
รายละเอียดงบประมาณการ  จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ   

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยส าหรับช่วยจดัท าตัวอย่างพรรณไม้ 

ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และลงทะเบียนตัวอย่างพรรณไม้  
(เดือนละ 10,000 × 12 เดือน × 5 ปี) 

600,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายการจัดการพิพิธภัณฑ์พืช เช่น 
- ค่าวัสดุและสารเคมีในการจัดท าตัวอย่าง 
- ค่าใช้จ่ายในการก าจัดแมลง 
- ค่าใช้จ่ายในการยืม-คืน และแลกเปลี่ยนตัวอย่าง
ระหว่างพิพิธภัณฑ์พืชทั้งในและต่างประเทศ  
(ปีละ 100,000 × 5 ปี) 

500,000 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการด้านพืชแก่สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ. สธ.  (ปีละ 10,000 × 5 ปี) 

50,000 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณ
ไม้ภาคสนาม (ครั้งละ 25,000 × 4 ครั้ง/ป ี× 5 ปี) 

500,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ (ปีละ 20,000 × 5 ปี) 

100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท านิทรรศการธรรมชาติวิทยาของ
พืช (ปีละ 150,000 × 5 ปี) 

750,000 

รวม  2,500,000 
 
 7.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 500,000 
ปีที่ 2 2566 500,000 
ปีที่ 3 2567 500,000 
ปีที่ 4 2568 500,000 
ปีที่ 5 2569 500,000 
รวม  2,500,000 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
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1. นักพฤกษศาสตร์ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
2. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทั่วไปที่ศึกษาวิจัยด้านพืช 
3. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในภาคใต้  
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น  ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 

ด้านวิชาการ:  
1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพรรณไม้ของประเทศไทย  
2. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

ด้านนโยบาย: พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคมและชุมชน: ปลูกจิตส านึกของคนในสังคมและชุมชนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
10. ตัวชี้วัด (KPI)  จ าแนกตามปีงบประมาณ  

1. ตัวอย่างพืชที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกท าลายด้วยเชื้อราและแมลง โดยเฉพาะ
ตัวอย่างต้นแบบ 

2. จ านวนตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงให้แก่พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีละ
ประมาณ 500 หมายเลข 

3. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและ/หรือนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
4. สวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
5. โครงการบริการทางวิชาการด้านพืชแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในภาคใต้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
11. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
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แบบเสนอโครงการ 

ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 

(ส าหรับโครงการ พิพิธภัณฑ์ ฯ ศูนย์ฯ สวนสมุนไพร หน่วยด าเนินงานฯ ฯลฯ) 
………………………………………………….. 

 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  โครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

               (ภาษาอังกฤษ)  Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum  

 

2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หัวหน้าโครงการ     รศ.ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และ 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด า ริ  สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ด าฯ  สยามบรมราชกุ ม า รี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-ภาคใต้) 

 

3. ท่ีมาและความส าคัญของโครงการ (หลักการและเหตุผล) 
 ในปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย 

เลขาธิการพระราชวังและผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯสวนจิตรลดา ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของ

ประเทศ ต่อมาทรงมีพระราชปรารภ และพระราชทานแนวทางการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
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เนื่องมาจากพระราชด าริ พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรร

รมพืช ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตต่างๆ สอนให้เด็กมีความรู้และมี

ความรักในทรัพยากร ท าให้เกิดความปิติที่จะศึกษา อยากปกปักรักษา และอนุรักษ์พืชพรรณให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ได ้

จากกระแสพระราชด าริที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชด าริฯข้างต้น จะเห็นว่า

พระองค์ทรงพยายามที่จะสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แก่ เด็ก นักเรียนและประชาชนทั่วไป  ในปี 2545 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังเพ่ือขอรับสนองพระราชด าริ และสนับสนุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ และมีการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมสร้าง

จิตส านึก โดยการน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้

เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ ในภาคใต้ ให้รู้จักหวงแหน น าไปสู่การจัดการ 

เพ่ือการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯขึ้น

เพ่ือใช้เป็นสื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการจัดแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพ มี

สถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพและการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ในวันที่ 14 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ อย่างเป็นทางการและ

พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯแห่งนี้ว่า “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรม

ราชกุมารี” นับจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ 

ชี้ให้เห็นว่าพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มีการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง มี

การเก็บตัวอย่างไว้ส าหรับอ้างอิง และเพ่ือการศึกษาเฉพาะทาง มีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆมากมาย ตลอดทั้งน า

องค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดผ่านสื่อและนิทรรศการที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ท า

ให้ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรรมชาติ

วิทยาในท้องถิ่นภาคใต้ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ สามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการ

จัดหาบุคลากร จัดท านิทรรศการหมุนเวียน และปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรม

ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งจัดหา

ตัวอย่างอ้างอิงส าหรับเทียบเคียงในงานวิจัย เพ่ือให้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติวิทยาที่ครบถ้วน ทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดช่วงชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้

ระดับชาติ และเชื่อมโยงกับนานาชาติต่อไปนั่นเอง 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1) เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

    2) เพ่ือบริการพ้ืนฐานความรู้ทางธรรมชาติศึกษา และวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการผสมผสานความรู้ควบ

คู่ความเพลิดเพลิน โน้มน าไปสู่การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

3) เพ่ือให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการศึกษาและ

ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง เพ่ือหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ในเชิงสถานศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 

4) เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสาธารณชนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางธรรมชาติวิทยา  เพ่ือ

สนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ ในแผนงานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

5) เพ่ือเผยแพร่ความรู้นอกระบบการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจด้วย

ตัวเองแบบไม่เคร่งเครียด อันจะน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ 

 

5. วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 
    การด าเนินงานของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 1 การจัดท านิทรรศการธรรมชาติวิทยาแบบหมุนเวียน และปรับปรุงนิทรรศการถาวร 

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาผ่านนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ โดยจัดท า

นิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าชมที่อาจแวะเวียนมาหลายครั้ง ท าให้ผู้

เข้าชมได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนทุก 6 เดือน จ านวน 2 นิทรรศการต่อปี ใน

บริเวณที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งอยู่ระหว่างชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ

วิทยาฯ เช่น นิทรรศการหลังฉากนิทรรศการที่แสดงเบื้องหลังการท างานของนักวิจัย น าไปสู่การค้นพบองค์

ความรู้ใหม่ๆทางด้านธรรมชาติวิทยา และนิทรรศการเกาะพระทอง ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต

ที่พบบนเกาะพระทอง ที่ได้จากงานวิจัย ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะ ไม่เหมือนที่อ่ืน และน าไปสู่การ

จัดการกับการอนุรักษ์ความหลากหลายในพื้นที่ เป็นต้น 

นอกจากนี้ได้จัดท านิทรรศการถาวร ทั้งนิทรรศการใหม่และปรับปรุงนิทรรศการเดิม เพ่ือให้มีรูปแบบที่

น่าสนใจขึ้น โดยปรับเปลี่ยนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 1 นิทรรศการ เช่น นิทรรศการระบบนิเวศปุาใน

เมืองไทย บริเวณชั้น 3 ของอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีการจัดแสดงระบบนิเวศปุาประเภท
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ต่างๆ ที่พบในเมืองไทย นิทรรศการนี้จะท าในรูปแบบที่ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับนิทรรศการ ผู้ชมได้รู้จัก

ประเภทต่างๆของปุา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นต้น 

 
สถานที่ด าเนินงาน 

 อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

กิจกรรม 2 การจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษและกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเป็นกิจกรรมทางวิชาการเสริมการเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรปกติในห้องเรียน โดยมี

เปูาหมายให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการด้านชีววิทยา ธรรมชาติวิทยา และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านทางนิทรรศการและกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ฯจัดให้ นักเรียน นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วม มีการฝึกการคิดวิเคราะห์ 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนุก ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จะด าเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความรู้เฉพาะทาง  โดยมี

การจัดกิจกรรมทั้งในอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ และในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พ้ืนที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษมีลักษณะเป็นฐานการเรียนรู้ย่อยๆ นักเรียนจะได้มีการหมุนเวียนไปเรียนรู้ในฐาน

ต่างๆ ซึ่งฐานกิจกรรมแต่ละฐานก็จะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียนที่ต่างกัน ท าให้นักเรียนมีความ

เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ดังนี้ 

 

 

 

 

ตารางแสดงช่วงชั้นที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

A 

B E 

C D F G 
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 A ป.1 – ม.6    E ม.1 – ม.6     

 B ป.1 – ป.6    F ม.1 – ม.3  

 C ป.1 – ป.3    G ม.4 – ม.6  

 D ป.4 – ป.6       

กิจกรรม A01 ห่วงโซ่อาหาร Food Web 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ป. 1 – ม. 6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  30 นาที 

ห่วงโซ่อาหาร คือกระบวนการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินของสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศ โดยประกอบด้วย

สายใยอาหารหลายๆสายซ้อนทับและเชื่อมโยงกันไปมา ในระบบนิเวศหนึ่งๆจะประกอบด้วยผู้ผลิต และ

ผู้บริโภคล าดับชั้นต่างๆ ซึ่งหากขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็จะท าให้ระบบมีการเปลี่ยนแปลง เกิดการเสียสมดุล 

 

กิจกรรม B01 การวาดภาพสัตว์ Animal Sketching 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ป.1 – ป.6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  30 นาที 

การวาดภาพเป็นการบันทึกข้อมูลวิธีหนึ่ง ในการวาดภาพสัตว์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการสังเกต เข้าใจธรรมชาติ 

และลักษณะที่ส าคัญของสัตว์แต่ละชนิด นอกจากนี้กระบวนการพ้ืนฐานในการวาดภาพที่ถูกต้องยังท าให้ภาพที่

วาดนั้นมีความสวยงาม ซึ่งภาพเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการ

เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นการบูรณาการเอาศิลปะมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

กิจกรรม B02 ลูกไม้หล่นไกลต้น Flying Seed 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ป.1 – ป.6 
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จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  30 นาที 

พืชมีกลวิธีในการกระจายเมล็ดพันธุ์หลากหลายวิธี มีพืชหลายชนิดที่มีวิวัฒนาการจนผล หรือเมล็ด มีส่วนคล้ายปีก 

หรือมีส่วนของปุย ท าให้เมล็ดหรือผลนั้นถูกลมพัดพาไปได้ไกล เช่น ยาง ตะเคียน ประดู่ ปีบ นุ่น และโมก ลักษณะ

ดังกล่าวเป็นผลทางวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอด  

 

กิจกรรม E01 ผู้ผลิตออกซิเจน Oxygen Producer 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม.1 – ม.6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  45 - 60 นาที 

หมายเหตุ กิจกรรมภาคสนาม 

ในกระบวนการสร้างอาหารของพืช พืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้น และในที่สุดก็จะได้ก๊าซ

ออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้นพืชจึงถือเป็นผู้ผลิตออกซิเจน ในแต่ละวันคนเราต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ

ประมาณ 850 กรัม ซึ่งผลิตได้จากต้นไม่ที่มีเส้นรอบวง 850 เซนติเมตร ดังนั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ

ค านวณโดยประมาณ ว่าพ้ืนที่ปุาแต่ละแห่งที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ สามารถผลิตออกซิเจนให้คน

ได้กี่คน 

 

กิจกรรม  E02 ธนาคารน้ า Water Bank 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 1 – ม. 6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  45-60 นาที 

หมายเหตุ กิจกรรมภาคสนาม 

หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการของปุา คือเป็นแหล่งต้นน้ า โดยปุาจะกักเก็บน้ าฝนไว้ใต้ดิน แล้วค่อยๆปลดปล่อยน้ า

ออกมาทีละน้อย ช่วยให้น้ าที่มากเกินไปไม่ไหลท่วมบ้านเมือง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มีน้ าใช้ในช่วงหน้าแล้งที่มี

ฝนน้อย คลายกับธนาคารที่คอยรักษาเงินไว้ในยามมีเงิน และสามารถถอนออกมาใช้เวลาขาดแคลน กิจกรรมนี้



303 

จะให้นักเรียนค านวณหาปริมาณน้ าที่ปุาผลิตออกมาในรูปแบบล าธาร 

กิจกรรม  E03 พฤติกรรมความเคยชิน Habituation 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 1 – ม. 6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  30 นาที 

สัตว์มีพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน สิ่งเร้าที่ต่างกันส่งผลต่อการตอบสนองของสัตว์ ความ

เคยชิน (Habituation) เป็นหนึ่งในพฤติกรรมพ้ืนฐานของสัตว์ ซึ่งพบได้ตั้งแต่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไป

จนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง พฤติกรรมประเภทนี่มีลักษณะเป็นการตอบสนองที่ลดลงต่อสิ่งเร้าเดิมๆ เพ่ือ

ประโยชน์ในการลดการใช้พลังงาน 

 

กิจกรรม  G01 การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต Dichotomous Key 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 4 – ม. 6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  30 นาที 

กิจกรรมนี้ฝึกให้นักเรียนสามารถจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแต่งต่างกัน อย่างมีระบบ ซึ่ง Dichotomous 

Key เป็นวิธีการสากลที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากจะสามารถใช้จัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้แล้ว Dichotomous Key ยัง

จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการได้ดีขึ้นอีกด้วย 

 

กิจกรรม  G02 การเกิดชนิดใหม่ Speciation 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 4 – ม. 6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  30 นาที 

การคัดสรรตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิดวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งแวดล้อมจะเป็น

ตัวก าหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่จะส่งผ่านไปสู่รุ่นต่อๆไป ลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะถูกคัดออก นั่นหมายความว่า

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาจสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งได้ดี แต่อาจสูญพันธุ์ไปในสภาพแวดล้อมแบบ
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อ่ืน เมื่อกระบวนการคัดสรรเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ก็จะท าให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ถูกแบ่งแยกออกไปจากกลุ่ม

ประชากรเดิม มีโอกาสที่จะวิวัฒน์ไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างออกไป 

 

 

กิจกรรม  G03 ยีนส์กระโดด Jumping Genes 

ช่วงชั้นที่เหมาะสม ม. 4 – ม. 6 

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 30 คน 

เวลาที่ใช้  30 - 60 นาที 

ยีนส์ คือชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ ที่มีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม ในอดีตเชื่อกันว่ายีนส์แต่ละยีนส์มี

ต าแหน่งที่แน่นอนบนโครโมโซม แต่ในปัจจุบันทราบกันแล้วว่ามียีนส์ชนิดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาบน

โครโมโซมได้ เรียกว่า ยีนส์กระโดด หรือ Jumping Genes และการเคลื่อนที่ของยีนส์เหล่านี้เอง ที่ท าให้เกิด

ความผันแปรทางพันธุกรรม หรือการกลายพันธุ์ ซึ่งในบางครั้งท าให้เกิดโรคได้ การเรียนรู้เรื่องยีนส์ชนิดนี้ช่วยให้

นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของยีนส์ได้ดีขึ้น 

 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็ก 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ฯ จัดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์ ปุาชุมชน แหล่งศึกษา

ธรรมชาติต่างๆในภาคใต้ เพ่ือให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาฯ โน้มน าไปสู่การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

 
สถานที่ด าเนินงาน 
อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งพ้ืนที่อนุรักษ์ ปุาชุมชน และแหล่งศึกษาธรรมชาติต่างๆในภาคใต้ 
  

กิจกรรม 3  การจัดระบบการเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบสากล 

 กิจกรรมนี้มุ่งเน้นเก็บรวบรวมตัวอย่างส าหรับอ้างอิง เพ่ือการวิจัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มี

เปูาหมายที่จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิต โดยใช้ตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ฯเป็น

เครื่องมือ มีการจัดการตัวอย่างอ้างอิงเป็นไปตามหลักสากล และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือร่วมสนองพันธกิจของประเทศไทย

ต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างในกลุ่มแพลงก์ตอน แมลง ค้างคาว หนู 
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และปู เป็นต้น โดยมีเปูาหมายลงทะเบียนตัวอย่างเข้าพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ 

จ านวน 120 ตัวอย่างต่อปี 

 
สถานที่ด าเนินงาน 
อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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6.ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  (ใหร้ะบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 

   6.1 แผนการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) 

หมายเหตุ  ในแต่ละปีงบประมาณ ด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหานิทรรศการ รายละเอียดกิจกรรมพิเศษ และตัวอย่างอ้างอิงซึ่งจะแตกต่างกัน   ในแต่

ละป ี

  6.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 ปี (งบประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมาณ 

2565 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2566 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2567 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2568 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 

2569 
กิจกรรม 1, 2, 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม (100%
) 
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ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

2565 
กิจกรรม 1 การจัดท านิทรรศการธรรมชาติวิทยาแบบหมุนเวยีน และ
ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 
- นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องที่ 1 
- นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องที่ 2 
- นิทรรศการถาวร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรม 2 การจัดกิจกรรมห้องเรยีนพิเศษและกจิกรรมปลูกจติส านกึด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรม 3  การจัดระบบการเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบ
สากล 
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7. งบประมาณของโครงการ 
7.1 รายละเอียดงบประมาณการ ปีงบประมาณ 2565   จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ   

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ และสมทบประกันสังคม 5% 400,000 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บและดูแลตัวอย่างสิ่งมีชีวิต        60,000 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ        40,000 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเก็บตัวอย่างและจัดแสดง

ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต 

  90,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 1. ค่าจ้างปรับเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนและถาวร     325,000 
2. ค่าครุภัณฑ์   85,000 

รวม (บาท)      1,000,000 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  

 
7.2 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีที่ 1 2565 1,000,000 
ปีที่ 2 2566 1,000,000 
ปีที่ 3 2567 1,000,000 
ปีที่ 4 2568 1,000,000 
ปีที่ 5 2569 1,000,000 

รวม (บาท)  5,000,000 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ  
 2) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ ผู้ใฝุรู้ทางธรรมชาติวิทยา 
 3) นักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศท่ีศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพหรือปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์
ต่างๆทั่วโลก  
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 
 1) สนองงานตามพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพื่อใช้
ในการวิจัย และมีตัวอย่างอ้างอิงส าหรับการศึกษาทางอนุกรมวิธาน 
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 2) เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ที่หลากหลาย และน่าสนใจ จากนิทรรศการ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 3) เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติวิทยาในภาคใต้ 
 
 
10. ตัวชี้วัด (KPI) จ าแนกตามปีงบประมาณ  
 - ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเปูาหมายที่ชัดเจน) 
      1) นิทรรศการหมุนเวียน จ านวน 2 นิทรรศการ ต่อปี 
      2) นิทรรศการถาวร     จ านวน 1 นิทรรศการ ต่อปี 
    3) จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี 
       4) จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20,000 คน ต่อปี 
  5) ตัวอย่างอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ จ านวน 120 ตัวอย่าง 
 
11. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
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แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 
……………………………………………… 

 
1.ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมสมุนไพร สวนสมุนไพร และ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
 (ภาษาอังกฤษ) Museum of Herbal Pharmacy, Herbal garden and Medicinal 

Plant Genetic Conservation, Faculty of Pharmaceutical Sciences 
PSU 

 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หัวหน้าโครงการ 
 ดร.พิมพ์พิมล ตันสกุล หน่วยงาน ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ 
 โทร  074-288887, 0815402627 Email   Pimpimon.t@psu.ac.th 
      
 ผู้ร่วมโครงการ 
 คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์สมุนไพรทักษิณ หน่วยงาน ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ 
 โทร  074-288892, 074-288886 Email   -      

3. ท่ีมา และความส าคัญชองโครงการ (หลักการและเหตุผล) 
สวนสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ถูกสร้างขึ้น ในเวลาเดียวกับการก่อตั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อ 2521 เป็นต้นมา เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาของภาคเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร์ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ส าหรับผู้สนใจทางด้านสมุนไพรเข้ามาศึกษา และเป็นแหล่งของ
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การศึกษาวิจัยต้นไม้ที่ใช้เป็นยา สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมเอาพันธุ์ไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยาจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ชนิดที่พบกันโดยทั่วไปจนถึงชนิดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้มีส่วน
ร่วมในการผลิตบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ และจัดเป็นสถานที่แห่งเดียวในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้มีการ
เก็บรวบรวบพันธุ์ไม้จากแหล่งต่างๆ ทั่วภาคใต้และภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย สืบเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่และ
การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นผลให้มีการใช้พ้ืนที่สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ในการสร้างอาคารท าให้ต้อง
เคลื่อนย้ายต้นไม้เพ่ือการไปปลูกในที่อ่ืนๆ เป็นระยะ ประกอบกับปัญหาความไม่อุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพืชพรรณ มีการสูญหายและล้มตายของพันธุ์ไม้บางชนิด การด าเนินการปรับปรุงสวนสมุนไพรจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการรักษาให้สวนสมุนไพรและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่ต่อไป ให้เป็นแหล่งการศึกษา
สมุนไพรอย่างแท้จริง 
 ควบคู่ไปกับสวนสมุนไพร  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายใต้การดูแลของภาควิชา
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องยาชนิดต่างๆ และต่อมาเม่ือปี 2542 ศูนย์ฯ ได้
ขึ้นตรงต่อคณะเภสัชศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ประสบปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ ที่ส าคัญคือ ความยากล าบากในการเก็บสะสมและการตรวจสอบเอกลักษณ์ตัวอย่างสมุนไพร ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็นพืชที่หาได้ยาก มีตัวอย่างอ้างอิงเพ่ือการเปรียบเทียบเพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์อยู่น้อย และส่ วนหนึ่งอยู่ใน
สภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ศูนย์สมุนไพรทักษิณได้ ด าเนินการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืช
สมุนไพรไทย ตลอดจนเครื่องยาต่างๆรวมทั้ง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร และองค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรม
สมุนไพร และ การแพทย์ทางเลือกต่างๆ น ามาจัดแสดงในรูปของพิพิธภัณฑ์เพ่ือเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์
สมุนไพร และสวนสมุนไพรตลอดมา 
 ในปี พ.ศ 2562 การก่อสร้างอาคารใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยท าให้การจัดการสวน
สมุนไพรรอบคณะ ต้องถูกด าเนินการเพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือทดแทนต้นไม้ที่ถูกย้ายออกไปก่อนหน้าและตายไปบางส่วน  
ศูนย์สมุนไพรทักษิณและภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ได้ด าริให้มีการปรับปรุงสวนสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ โดยมีแผนงานในการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสม เพ่ิมจ านวนและชนิดของสมุนไพร ขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงการจัดระบบ
สวนสมุนไพรที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาและเยี่ยมชม เช่นการปรับปรุงปูายชื่อสมุนไพรให้มีระบบรหัสคิวอาร์ ( QR 
code system) ของต้นไม้ และเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลของศูนย์สมุนไพรทักษิณท่ีก าลังจะปรับปรุงพร้อมกันไป 
 ทั้ง สวนสมุนไพร และศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มิได้เป็นเพียงสถานที่ที่ให้นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ มาเรียนรู้จากลักษณะพืชที่มีชีวิตในวิชาพฤกษศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นสถานที่ที่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ด้านสาธารณสุข บุคลากรทางด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก แขกชาวต่างชาติของคณะ และมหาวิทยาลัย 
และผู้สนใจอ่ืนๆ มาใช้เป็นแหล่งให้ความรู้อีกด้วย นอกจากนี้สวนสมุนไพรยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนางาน
การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง ให้คนไทยได้มีการดูแลสุขภาพของตนเอง และยังส่งผลกระตุ้นให้คน
ไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรได้อีกประการหนึ่งด้วย  
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือจัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรไทย และความรู้ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรทั้งแผนไทย และ แผนปัจจุบันที่ได้
รวบรวมสะสมไว้ และตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 

3. จัดท าเอกสารให้ความรู้สมุนไพรเพื่อเผยแพร่สู่หน่วยงานหรือประชาชนที่เข้าชมศูนย์สมุนไพรทักษิณและ 
สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

4. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาของผู้สนใจ  

5. เพ่ือเป็นการจัดวางผังสวนสมุนไพรให้มีความเหมาะสม เป็นระบบ ง่ายต่อการศึกษาและมีความสวยงาม 
และท าเอกสารแสดงแผนผังต้นไม้ในสวนสมุนไพร 

6. เพ่ือเป็นการส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ใช้เป็นยา ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่ 
7. เพ่ือเป็นการขยายพันธุ์และเพ่ิมปริมาณสมุนไพร เป็นแหล่งการสนับสนุนพันธุ์สมุนไพรให้แก่หน่วยงานที่

สนใจ 
8. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

 
5.วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน  

- จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างด าเนินการหาสมุนไพรทดแทนในห้องจัดแสดงสมุนไพรให้มีความใหม่ และ
ทันสมัยอยู่เสมอ  
- ออกแบบการวางแผนห้องจัดแสดงความรู้ด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยให้มีความทันสมัย 

และน่าเข้าเยี่ยมชม 
- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดแสดงให้มีความทันสมัยตามกระแสการใช้สมุนไพรในสังคม 
- ร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือการส ารวจสมุนไพรในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยติดต่อผ่านส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้  
- รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเพ่ิมเติมในฐานข้อมูลสมุนไพร 
- รวบรวมสมุนไพรหายาก ตามข้อมูลที่สืบค้น และ ตามข้อมูลจากหมอพ้ืนบ้านในพื้นที่ 
- ตรวจสอบหาชื่อที่ถูกต้องของสมุนไพรนั้นๆ โดยร่วมมือกับนักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีทาง

เภสัชเวท เภสัชพฤกษศาสตร์ และ ทางชีวโมเลกุล 
- จัดท าหนังสือ และเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสมุนไพร เพ่ือแจกจ่ายต่อผู้เข้าชม  และแจกจ่ายประชาชน

เมื่อได้ลงไปในพ้ืนที่ 
- ขยายพันธุ์พืชหายาก และปลูกในสวนสมุนไพร 
- จัดท าข้อมูล และปูายชื่อ แสดงข้อมูลสมุนไพร 
- บ ารุงรักษาสวนสมุนไพรให้มีความสะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบ 
สถานที่ด าเนินงาน 
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- ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พ้ืนที่ของโครงการที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ คือ บริเวณสวนสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ง

ล้อมรอบอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 1.5 ไร่ 
6. ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 

 6.1 แผนการด าเนินงาน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2569) 

ปี 
งปม  

ชื่อ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2565 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดง
ตัวอย่าง 

                        20 

2565 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2565 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2565 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2565 
5. การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์
สมุนไพรทักษิณ 

                        40 

2566 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดง
ตัวอย่าง 

                        20 

2566 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2566 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพรเก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2566 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 
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ปี 
งปม  

ชื่อ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2566 

5 จัดท าปูายแสดงพืช
สมุนไพร (โดยแสดงช่ือสามญั 
ช่ือวิทยาศาสตร์ และชื่อวงศ์
พืช แถบคิวอาร์ ประโยชน์ 
และข้อควรระวังของสมุนไพร
ที่อาจเป็นพิษ)  

                        40 

2567 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดง
ตัวอย่าง 

                        20 

2567 2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2567 3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2567 4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2567 5. จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร 
แผนผังของสวนสมุนไพร 

                          

2568 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดง
ตัวอย่าง 

                        20 

2568 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2568 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2568 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2568 5. ส ารวจและรวบรวมองค์                         40 
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ปี 
งปม  

ชื่อ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

ความรู้ด้านสมุนไพรในพื้นที่
ภาคใต ้

2569 
1. รวบรวม จัดหาตัวอย่างพืช
สมุนไพรและจัดแสดง
ตัวอย่าง 

                        20 

2569 
2. การจัดการข้อมลูสมุนไพร
เพื่อหน่วยงาน และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

2569 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหาพันธุ์
พืชเพิ่มเติม เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างสมุนไพร เก็บไว้เพื่อ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

                        10 

2569 
4.. การดูแล บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 

                        20 

2569 
5. จัดท าหนังสือสมุนไพรใน
พื้นที่ภาคใต ้

                        40 

 

6.2แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 

ปี  ช่ือ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 
2565 
  
  
  
  

1. รวบรวม จัดหา
ตัวอย่างพืชสมุนไพรและ
จัดแสดงตัวอย่าง 

                        20 

2. การจัดการข้อมลู
สมุนไพรเพื่อหน่วยงาน 
และ 
ผู้สนใจดา้นสมุนไพร 

                        10 

3. ขยายพันธ์ุ และจัดหา
พันธุ์พืชเพิ่มเติม เพื่อ
จัดท าเป็นตัวอย่าง
สมุนไพร เก็บไวเ้พื่อ

                        10 
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ปี  ช่ือ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 
พิสูจน์เอกลักษณ์ และ 
เผยแพร่ให้กับชุมชน 

4.. การดูแล บ ารุงรักษา
สวนสมุนไพร 

                        20 

5. การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์
สมุนไพรทักษิณ 

                        40 

 

7. งบประมาณของโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบต่างๆ 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

งบบุคลากร 1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรี 1 ต าแหน่ง 
)15 , 000 บาท  *1 คน * 12 เดือน *5 ปี) 

1.2 ค่าจ้างคนสวน วุฒิ ปวช  1 ต าแหน่ง (9,000 บาท * 1
คน * 12 เดือน *5 ปี) 

180,000 
 

108,000 

งบด าเนินการ: ค่าใช้สอย 3.1 ค่าใช้สอย: เช่าคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ๆละ 500 บาท*12 
เดือน 

3.2 ค่าใช้สอย: ค่าเดินทางประสานงานโครงการวิจัย 
3.3 ค่าใช้สอย: ท าเว็บไซต์ 
3.4 ค่าใช้สอย: จัดท าปูายแสดงชื่อสมุนไพรในสวนสมุนไพร 

และปรับปรุงแผนผังสวนสมุนไพร 
3.5 ค่าใช้สอย: จัดท าโครงการส ารวจสมุนไพรในพ้ืนที่ภาคใต้ 
3.6 ค่าใช้สอย: จัดท าหนังสือสมุนไพรภาคใต้ 

12,000 
 

10,000 
50,000 

 

งบด าเนินการ: ค่าวัสดุ 4.1 ค่าวัสดุ:  ค่าจัดหา จัดเตรียมตัวอย่างสมุนไพร เมล็ดพันธุ์
ส าหรับปลูก  อุปกรณ์ในการท าสวน ปุ๋ย 

4.2 ค่าวัสดุ:  ค่าวัสดุส านักงาน (เช่น กระดาษ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์จัดแสดงนิทรรศการ) 

4.3 ค่าวัสดุ:  ค่าเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบิน 

70,000 
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

งบลงทุนครุภัณฑ์ งบลงทุนครุภัณฑ์ (ปี 65 -Printer, ปี  66-Monitorเพ่ือใช้จัด
แสดงภาพสมุนไพร 

20,000 

รวม (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 450,000 
 

7.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2565 450,000 
ปีที่ 2 2566 450,000 
ปีที่ 3 2567 450,000 
ปีที่ 4 2568 450,000 
ปีที่ 5 2569 450,000 
รวม  2,250,000 

รวม สองล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน 

 

รายละเอียดแต่ละปี 

หมวด รายการ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม ยอดรวม

แต่ละ
หมวด 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) 

1. งบบุคคลกร 1.1 ค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่โครงการ 
วุฒิปริญญาตรี 1 
ต าแหน่ง (15,000 
บาท * 1 คน * 12 
เดือน *5 ปี)  

180,000  180,000  180,000  180,000  180,000  900,000 1,440,000  

1. งบบุคคลกร 1.2 ค่าจ้างคนสวน 
วุฒิ ปวช  1 
ต าแหน่ง (9,000 
บาท * 1คน * 12 

108,000  108,000 108,000  108,000  108,000 540,000    
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หมวด รายการ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม ยอดรวม

แต่ละ
หมวด 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) 

เดือน *5 ปี) 

2. งบด าเนินงาน -ค่าตอบแทน        

3. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
ใช้สอย 

3.1 ค่าใช้สอย: เช่า
คอมพิวเตอร์ 2 
เครื่อง ๆละ 500 
บาท*12 เดือน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000  380,000 

3. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
ใช้สอย 

3.2 ค่าใช้สอย: ค่า
เดินทาง
ประสานงาน
โครงการวิจัย 

10,000  10,000  10,000  10,000  -    40,000    

3. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
ใช้สอย 

3.3 ค่าใช้สอย: 
จัดท าเว็บไซต์ 

           
50,000  

        
          

50,000 
  

3. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
ใช้สอย 

3.4 ค่าใช้สอย: 
จัดท าปูายแสดงชื่อ
สมุนไพรในสวน
สมุนไพร และ
ปรับปรุงแผนผัง
สวนสมุนไพร 

  10,000  40,000  10,000     60,000    

3. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
ใช้สอย 

3.5 ค่าใช้สอย: 
จัดท าโครงการ
ส ารวจสมุนไพรใน
พ้ืนที่ภาคใต้ 

  20,000     50,000    70,000    

3. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
ใช้สอย 

3.6 ค่าใช้สอย: 
จัดท าหนังสือ
สมุนไพรภาคใต้ 

        
 

100,000  
 

100,000  
  

4. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
วัสดุ 

4.1 ค่าวัสดุ:  ค่า
จัดหา จัดเตรียม
ตัวอย่างสมุนไพร 
เมล็ดพันธุ์ส าหรับ

40,000  40,000  50,000 50,000 40,000  220,000  380,000  
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หมวด รายการ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม ยอดรวม

แต่ละ
หมวด 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) 

ปลูก อุปกรณ์ใน
การท าสวน ปุ๋ย 

4. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
วัสดุ 

4.2 ค่าวัสดุ:  ค่า
วัสดุส านักงาน (เช่น 
กระดาษ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์จัด
แสดงนิทรรศการ) 

20,000 30,000  30,000  20,000  10,000 110,000    

4. งบ
ด าเนินงาน -ค่า
วัสดุ 

4.3 ค่าวัสดุ:  ค่า
เชื้อเพลิง ค่า
เครื่องบิน 

10,000 10,000 20,000 10,000 -  50,000    

5. หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

งบลงทุนครุภัณฑ์ 
(ป ี65 -Printer,  
ปี  66-Monitor
เพ่ือใช้จัดแสดงภาพ
สมุนไพร 

20,000 30,000     50,000   50,000  

  รวมงบประมาณท่ี
เสนอขอ  
(ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ) 

450,000  450,000  450,000  450,000  450,000  
 

2,250,0
00  

 
2,250,000  

 

เหตุผลความจ าเป็นในการจ้างเจ้าหน้าที่วุฒิปริญญาตรี 

 ที่ผ่านมาศูนย์สมุนไพรทักษิณด าเนินงานโดยมีกรรมการศูนย์ฯ ที่แต่งตั้งโดยค าสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ท างาน

แบบอาสาไม่มีค่าตอบแทนมาโดยตลอดตลอด เมื่อเวลาผ่านไป กรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ และบุคลากรใน

คณะฯ ต่างมีภาระงานประจ ามากขึ้น  ไม่สามารถท าให้การด าเนินการด้านงานประจ าในช่วงหลังๆ มีความไม่

ต่อเนื่อง การออกส ารวจภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้จึงเหลือเป็นภารกิจหลักท่ีกรรมการมาร่วมมือกันท ากิจกรรมปี

ละ 1 ครั้ง  ส่วนการบ ารุงดูแลศูนย์สมนไพร ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าท าให้ไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้ตลอดเวลา และ 

ไม่มีการปรับแต่งจัดแสดงนิทรรศการตามช่วงเวลา 

 เจ้าหน้าที่ท่ีจะจ้างเข้ามาท าวานในโครงการด าเนินงานจะเป็นเจ้าหน้าที่มี่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

มีความรู้ด้านสมุนไพร  แพทย์แผนไทย หรือ พฤกษศาสตร์ ท างานภายใต้การดูแลของประธานศูนย์สมุนไพรทักษิณ 
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ท าหน้าที่ช่วยจัดนิทรรศการ  เตรียมชุดข้อมูลความรู้ ช่วยเตรียมเครื่องยาเพ่ือการจัดแสดง และประสานงานในการ

จัดโครงการต่างๆ 

เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ืออยู่ท้ายข้อเสนอโครงการวิจัย) 

ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน ลักษณะการใช้งาน
และความจ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้
เมื่อแผนงาน

สิ้นสุด 

สถานภาพ ครุภัณฑ์ใกล้เคียงท่ี
ใช้ ณ ปัจจุบัน (ถ้า

มี) 

สถานภาพ
การใช้งาน 
ณ ปัจจุบัน 

เครื่องพริ้นท์
เตอร์สี  

ไม่มี เครื่องprint แบบ  
ink-jet  ซื้อเมื่อปี 
2549  

ไม่สามารถใช้
งานได้ 

เป็น Laser Color 
Printer ใช้พิมพ์
เอกสาร และ ฉลาก
เพ่ือติดขวดจัด
แสดง ในห้องจัด
แสดงของศูนย์
สมุนไพรทักษิณ 

ใช้พิมพ์เอกสาร 
และ ฉลากติด
ขวดจัดแสดง ใน
ห้อจัดแสดงของ
ศูนย์สมุนไพร
ทักษิณ 

แอลอีดี ทีวี  
65 นิ้ว 

ไม่มี ทีวี รุ่นเก่าไม่
สามารถใช้ต่อกับ
ระบบอ่ืนได้ จัดซื้อ
เมื่อปี 2552 

ภาพ Smart TV ที่
สามารถต่อกับ
เครื่องมืออื่นได้ใช้
น าเสนอข้อมูลใน
ห้องศูนย์สมุนไพร
ได้ทั้งการจัดแสดง 
และแบบ 
interactive เมื่อ
ต่อเข้ากับระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ใช้น าเสนอ
ข้อมูลในห้อง
ศูนย์สมุนไพรได้
ทั้งการจัดแสดง 
และแบบ 
interactive 
เมื่อต่อเข้ากับ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชน ผู้ที่สนใจด้านสมุนไพรในภาคใต้  
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 

โครงการพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมสมุนไพร สวนสมุนไพร และ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ ม.อ. ส่งผลด้านสังคมและชุมชนหลายประการ ในเบื้องต้น นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจสมุนไพร ได้มี



327 

สถานที่ที่เป็นเสมือนห้องสมุดด้านเภสัชกรรมสมุนไพร มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวมสมุนไพร
และองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสมุนไพร และการน าสมุนไพรไปใช้เพ่ือ
ดูแลสุขภาพ ตลอดจนการน าไปปลูกเพ่ือใช้ดูแลตนเอง เมื่อมีความเข้าใจและรู้จักสมุนไพรได้ดีแล้ว การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือน าไปต่อยอดทางธุรกิจ ก็จะส่งผลด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ การที่ประชาชนสามารถ
ดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ จะลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ ในส่วนของการน าความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ
เช่นการน าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรก็จะยิ่งส่งผลดีในด้านเศรฐกิจของประเทศ 
 

10. ตัวชี้วัด (KPI) จ าแนกตามปีงบประมาณ 

-ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเปูาหมายที่ชัดเจน) 

ปีงบประมาณ ผลส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย 
2565 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 

2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. เว็บไซต์ศูนย์สมุนไพรที่ได้ปรับปรุงแล้ว 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ  
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง  
4. เว็บไซต์ศูนย์สมุนไพร  

2566 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 
2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. มีปูายแสดงชื่อสมุนไพรในสวนสมุนไพร 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ  
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง  
4. ปูายชื่อสมุนไพรในสวน

สมุนไพร อย่างน้อย 80 ชื่อ  
2567 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 

2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ  
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง  
4. จ านวน 1 ฐานข้อมูล  

2568 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 
2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้สมุนไพรของภาคใต้ 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ  
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง  
4. อย่างน้อย 1 ครั้ง  

2569 1. จ านวนสมุนไพรใหม่ที่มีในสวนสมุนไพร 
2. จัดหาเครื่องยาทดแทนยาเก่าที่หมดอายุ 
3. เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 
4. หนังสือสมุนไพรในภาคใต้ 

1. เพ่ิมข้ึน > 10 ชนิด 
2. อย่างน้อย 30 รายการ  
3. อย่างน้อย 2 เรื่อง  
4. หนังสือ 1 เล่ม  
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11.ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวันเดือน ปี 

        
       (ลงชื่อ)................................................ 
        (นางสาวพิมพ์พิมล ตันสกุล) 
        ประธานศูนย์สมุนไพรทักษิณ 
        วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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แบบเสนอโครงการ 
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569 
(ส าหรับโครงการ พิพิธภัณฑ์ ฯ ศูนย์ฯ สวนสมุนไพร หน่วยด าเนินงานฯ ฯลฯ) 

………………………………………………….. 
 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-
ภาคใต้) 
      (ภาษาอังกฤษ) RSPG Southern Region Network Coordinating Center, Prince of Songkla 
University 
 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หัวหน้าโครงการ   รศ.ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่าย

ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ.-ภาคใต้) 

 
3. ท่ีมาและความส าคัญของโครงการ (หลักการและเหตุผล) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545       โดยได้

ด าเนินงานตามแม่บท อพ.สธ. ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน 8 กิจกรรม บน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

กรอบการใช้ประโยชน์ 

- กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  

- กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
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- กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริเป็นไปตามนโยบายของ อพ.สธ. ในกลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่ม G5 
กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ และกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ซึ่งมีพันธกิจเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งประเทศ โดยจะไปสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะมีการประสานงานและสนับสนุนการด าเนินในสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ อปท. การเป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยใช้งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยโดยทุกส านักวิชา และภาควิชาสามารถด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ได้ โดยพิจารณาฐานของแต่ละคณะที่เชี่ยวชาญสาขาอะไร ก็สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในสาขา
นั้น ๆ โดยใช้พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นเปูาหมาย (area based) ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติงานพ้ืนที่ชุมชน
ท้องถิ่น การรับปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นเพ่ือสร้างโจทย์วิจัย และใช้กระบวนการวิจัยตอบโจทย์วิจัยให้กับชุมชน
ท้องถิ่นได้งานบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งงาน
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

ที่ผ่านมาทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดนโยบายให้มหาวิทยาลั ยที่เป็น
เครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่าย C อพ.สธ. ของ สกอ.) เพ่ือให้
เกิดการประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้อย่างคล่องตัว และให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ทาง อพ.สธ. มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายทุกมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และมีงานศูนย์ส่วน
ลูกข่ายบางส่วนที่เป็นศูนย์ประสานงานอยู่แล้วสามารถด าเนินงานฝึกอบรมเพ่ิมเติมซึ่งการจัดตั้งเป็นศูนย์
ประสานงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนี้เป็นการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร ตามแผนแม่บทของอพ.สธ.  

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
              1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.อ.และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-ภาคใต้ ด าเนินงาน

ประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ทั้งภายในหน่วยงาน (ระหว่างคณะเชิงบูรณาการ) และ

ระหว่างหน่วยงานภายนอกในภาคใต้  (เครือข่าย C อพ.สธ.-ภาคใต้) 

3. เป็นศูนย์ข้อมูล 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐาน

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเขตภาคใต้ (เครือข่าย C อพ.สธ.-ภาคใต้) 

4. เพ่ือด าเนินงานการจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ด าเนินการตาม

กรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป 
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5. เพ่ือด าเนินงานการจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ด าเนินการตามกรอบ

นโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป 

6. ใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง

ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 

7. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 (มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

อันจะน าไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
 
 
5. วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน 
 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 2 ส านักงาน ได้แก่ ฝุายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-
ภาคใต้) และฝุายฝึกอบรม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งมีหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ฝุายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ. -ภาคใต้) มีหน้าที่
ในการประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. รวมทั้งประสานงาน
กับหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายนอกมหาวิทยาลัยในภาคใต้ รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. ในภาคใต้ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบนโยบายของ อพ.สธ. 
 2. ฝุายฝึกอบรม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 เป็นหน่วยอบรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ. ให้กับครูอาจารย์ของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด มีการฝึกอบรมและประชุมกลุ่มสมาชิก 
ดังนี้ 
  1) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
  2) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 6 งาน) 
  3) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)  
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  4) โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ได้แก่ 
   4.1) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ บริหารและการจัดการ : 
บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ 2   
   4.2) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อบริหารและการจัดการ งานที่ 1 2 
และ 3   
   4.3) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ : บริหารและการจัดการ 
องค์ประกอบที่ 3 4 และ 5  
   4.4) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อ บริหารและการจัดการ งานที่ 4  5   
และ 6  
   4.5) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ : บริหารและการจัดการ สาระ
การเรียนรู้  
   4.6) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อ บริหารและการจัดการ สาระการ
เรียนรู้     
   4.7) ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ : เตรียมความพร้อมในการ
ประเมิน  
   4.8) ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อ เตรียมความพร้อมในการประเมิน  
 
โดยวิธีการและเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ผ่านสื่อและกิจกรรมดังนี้ 
 1. สื่อ PowerPoint   
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย    
 3. ปฏิบัติการภาคสนาม  
 
  2.2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อวางแผนในการพัฒนา
ทรัพยากรสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประสานงานในการใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
เพ่ือวิจัยพัฒนา บริการวิชาการ น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยการสร้าง/ระดมเครือข่าย
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสานักวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งนักวิจัยจากภายนอกที่เก่ียวข้อง
มาร่วมด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นเปูาหมาย (อปท.) 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพ้ืนที่หน่วยงานที่สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใน
ภาคใต้ 
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6.ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  (ใหร้ะบุขั้นตอนอย่างละเอียด)  
 

6.1 แผนการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) 
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ปี 
(งบประมาณ

) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ร้อยละของกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ

 
2565 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – 
ม.อ. และคณะกรรมการก ากับดูแลฝุายประสานงานและ
ฝุายฝึกอบรม อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ตาม
กิจกรรมในปี 

งบประมาณ 2565 
(100%

) 
ด าเนินการจ้างบุคลากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
– ม.อ. จ านวน 3 คน (ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจ
ศูนย์ประสานงาน  อพ.สธ. – ม.อ.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่งวิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ.  
ไปอบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  (หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 
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ปี  
(งบประมาณ

) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ร้อยละของกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ

 

2565 

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อ
ประเมินขอรับพระราชทานปาูยและเกียรติบัตรสนอง
พระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

จัดประชุมเชงิปฏบิัติการคณะท างานเครือข่าย 
อพ.สธ. ภาคใต้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2566 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไป
อบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ตาม
กิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2566 
(100%

) 
จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  (หลักสูตร 6 งาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
2 
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จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อ
ประเมินขอรับพระราชทานปาูยและเกียรติบัตรสนอง
พระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชงิปฏบิัติการคณะท างานเครือข่าย 
อพ.สธ. ภาคใต้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2567 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไป
อบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ตาม
กิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2567 
(100%

) 
จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  (หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
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โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
1 จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อ
ประเมินขอรับพระราชทานปาูยและเกียรติบัตรสนอง
พระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชงิปฏบิัติการคณะท างานเครือข่าย 
อพ.สธ. ภาคใต้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปี (งบ ประมาณ) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ร้อยละของกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 
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2568 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไป
อบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ตาม
กิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2568 
(100%

) 
จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  (หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อ
ประเมินขอรับพระราชทานปาูยและเกียรติบัตรสนอง
พระราชด าริฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมเชงิปฏบิัติการคณะท างานเครือข่าย 
อพ.สธ. ภาคใต้ 
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จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2569 
วิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ. ไป
อบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ตาม
กิจกรรมในปี 
งบประมาณ 2569 
(100%

) 
จัดครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  (หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปี (งบ ประมาณ) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ร้อยละของกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 

 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อ
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หมายเหตุ  ทุกกิจกรรมด าเนินการทุกปี โดยขยายกลุ่มเปูาหมายสมาชิกโครงการอพ.สธ. ให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ 

     6.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ปี (งบ 

ประมาณ) 
ชื่อ/กิจกรรม 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

2565 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – 
ม.อ. และคณะกรรมการก ากับดูแลฝุายประสานงานและฝุาย
ฝึกอบรม อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ประเมินขอรับพระราชทานปาูยและเกียรติบัตรสนอง
พระราชด าริฯ 
จัดประชุมเชงิปฏบิัติการคณะท างานเครือข่าย 
อพ.สธ. ภาคใต้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
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ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

ด าเนินการจ้างบุคลากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – 
ม.อ. จ านวน 3 คน (ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจศูนย์
ประสานงาน  อพ.สธ. – ม.อ.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่งวิทยากรประจ าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.อ.  
ไปอบรมวิทยากร อพ.สธ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสตูร 5 องค์ประกอบ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(หลักสูตร 9 ใบงาน)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
และกลุม่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
การเยี่ยมเยียนพจิารณาให้คะแนนสมาชิกอพ.สธ.เพื่อ
ประเมินขอรับพระราชทานปูายและเกียรติบตัรสนอง
พระราชด าริฯ 
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ปี (งบ 
ประมาณ) 

ชื่อ/กิจกรรม 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
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7. งบประมาณของโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณการ ปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ   

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบบุคลากร (จ้างเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์) 

1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิทยากร วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ท า
หน้าที่ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 2 ต าแหน่ง  
(วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 17,500 x 1 คน x 12 เดือน ) 
(ปริญญาตรี 15,000 x 1 คน x 12 เดือน) 

390,000 

2. ค่าจ้างเหมาบริการประสานงานกับสมาชิก อพ.สธ. 1 
ต าแหน่ง (15,000 x 12 เดือน) 

180,000 

งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 80,000 
2. ค่าจ้างผู้ช่วยในการจัดอบรม 2 คน 80,000 
3. ค่าจ้างจัดท าระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ/ เว็บไซต์
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ (จ้างตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 120,000 บาทต่อปี) 

- 
 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และประชุม  
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20,000 

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. 
ภาคใต้ ปีละครั้ง 2 ครั้ง 

80,000 

1.3 จัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคใต้ 300,000 
1.4 จัดฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 300,000 
1.5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกลุ่ม
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 4 ครั้ง ต่อปี 

400,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ประชุม และจัดนิทรรศการ  
2.1 การฝึกอบรมของวิทยากรประจ าศูนย์ 2 คน 80,000 
2.2 ร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ 

300,000 

2.3 เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมของ อพ.สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

70,000 

2.4 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 150,000 
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ประเภทงบประมาณ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 
3. วัสดุส านักงาน  35,000 

4. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 10,040 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ) (เฉพาะปี 2565) 50,000 
2. วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน และอ่ืนๆ  
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 50,000 บาทต่อปี) 

150,000 

สาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย (10%) 267,504 
รวม  2,942,544 

  
7.1 แสดงรายละเอียดประมาณการ งบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ

ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีที่ 1 2565 2,942,544 
ปีที่ 2 2566 3,074,544 
ปีที่ 3 2567 3,074,544 
ปีที่ 4 2568 3,074,544 
ปีที่ 5 2569 3,074,544 
รวม  15,240,720 

 
รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 5 ปี 

ประเภท
งบประมาณ 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบบุคลากร 
(จ้างเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์) 

1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิทยากร วุฒิปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า ท าหน้าท่ีฝึกอบรมงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 2 ต าแหน่ง  
(วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 17,500 x 1 
คน x 12 เดือน ) 
(ปริญญาตรี 15,000 x 1 คน x 12 
เดือน) 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 

2. ค่าจ้างเหมาบริการประสานงาน
กับสมาชิก อพ.สธ. 1 ต าแหน่ง 
(15,000 x 12 เดือน) 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
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ประเภท
งบประมาณ 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบด าเนินการ 
: ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2. ค่าจ้างผู้ช่วยในการจัดอบรม 2 คน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

3. ค่าจ้างจัดท าระบบฐานข้อมูล/
ระบบสารสนเทศ/ เว็บไซต์ศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ (จ้าง
ตั้งแต ่
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
120,000 บาทต่อปี) 

- 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

งบด าเนินการ 
: ค่าใช้สอย 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และ
ประชุม 

     

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ 
ปีละครั้ง 2 ครั้ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

1.3 จัดฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนภาคใต ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

1.4 จัดฝึกอบรมงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

1.5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและกลุ่ม
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 
4 ครั้ง ต่อป ี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 
ประชุม และจัดนิทรรศการ 

     

2.1 การฝึกอบรมของวิทยากรประจ า
ศูนย์ 2 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2.2 ร่วมจดัประชุมวิชาการและ
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค/ระดับชาต ิ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2.3 เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมของ 
อพ.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

2.4 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานสนอง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
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ประเภท
งบประมาณ 

รายละเอียด 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

พระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 

3. วัสดุส านักงาน  35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

4. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 10,040 10,040 10,040 10,040 10,040 

งบลงทุน : 
ครุภณัฑ ์

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (โตะ๊ เก้าอี้ 
ฯลฯ) (เฉพาะปี 2565) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2. วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส านักงาน และอื่นๆ  
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
50,000 บาทต่อปี) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

สาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวจิัย 
(10%) 

267,504 279,504 279,504 279,504 279,504 

รวม  2,942,544 3,074,544 3,074,544 3,074,544 3,074,544 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย 

8.1 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ อพ.สธ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของ อพ.สธ. 

8.2 สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของ อพ.สธ. หน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่
สนใจเข้าร่วมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของ อพ.สธ.  

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น  ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 

9.1 ผู้เข้าฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้ง 6 งาน 

       9.2 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 
      9.3 ผู้บริหารและครูสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปขยายผลสู่การเรียนในชั้นเรียนต่อไป 
 9.4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. และครูสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปขยายผลสู่ผู้เรียน
และผู้ปฎิบัติ ในองค์กรต่อไป 
 
10. ตัวชี้วัด (KPI) จ าแนกตามปีงบประมาณ  

- ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเปูาหมายที่ชัดเจน) 
            10.1 ผู้เขา้ฝึกอบรมฯ มีความรู้ และความเขา้ใจ ในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
    10.2 คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากการตอบแบบสอบถาม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
            10.3 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คนต่อไป 
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11. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
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1.   ชื่อโครงการ  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ใน
ส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 
2. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
3. ความเป็นมา 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มี
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ งานของคณะปฏิบัติ งานวิทยาการ อพ.สธ.  ซึ่ งมีหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ โดยทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมวิชาและนิทรรศการขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
และเพ่ือให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลายแห่ง
ศักยภาพของทรัพยากรไทยได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย  น าไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  เพ่ือ
ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ  จนสามารถน าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  
 ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมสนองพระราชด าริ และได้เข้าร่วมกิจกรรมการงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ มาโดยตลอด และมีการน าทรัพยากรถิ่นใต้ไปน าแสดงภายในงานนิทรรศการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน  และในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 – พ.ศ.2569  ส านักประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส านักวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งน าผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นที่
ประจักษ์น าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับชื่องานที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ได้ก าหนดไว้ในทุก ๆ 2 ปี นั้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2.  เ พ่ือประชาสัมพันธ์ งานในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565–2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2569)  
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รวมระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี 
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6. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณมหาวิทยาลัย ปี 2565 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2565 
1. งบบุคลากร - 
2. งบด าเนินงาน - 
2.1ค่าใช้สอย 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  

30,000 

 - ค่าพัก  60,000 

 - ค่ายานพาหนะ 90,000 
2.2 ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการ  

170,000 

รวมงบประมาณโครงการ (บาท) 350,000 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

     6.1รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีดังนี้  

 
รายการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2565 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2566 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2567 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2568 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2569 
1. งบบุคลากร      
2. งบด าเนินการ      
    2.1 ค่าใช้สอย      
          - ค่าเบี้ยเลี้ยง 30,000 - 30,000 - 30,000 
          - ค่าท่ีพัก 60,000 - 60,000 - 60,000 

          - ค่ายานพาหนะ 90,000 20,000 100,000 20,000 100,000 
   2.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์      
          -  ค่าอุปกรณ์
ประกอบการจัดนิทรรศการ  

170,000 50,000 180,000 50,000 180,000 

รวมงบประมาณ 350,000 70,000 370,000 70,000 370,000 
รวมงบประมารทั้ง 5 ปี 1,230,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
7. ผลที่คาดวาจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ 
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 1.ได้ถวายงานสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 2. มีหน่วยงานเข้าใจในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) และมี
หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
1. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
   สยามบรมราชกุมารีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C –อพ.สธ.) 
 
2. หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สร ส านักวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
3. ที่มาของการโครงการ 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)  หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม  ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้เชิญชวนให้
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งเป็น
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในภูมิทั่วประเทศรวม 9 เครือข่าย และได้มีหนังสือที่ ศธ 0505(5)/15194 ลง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอพระราชทานพระราชานุญาตเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ อพ.สธ. ในส่วนของ สป.อว. ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย  มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สป.อว. จ านวน 15 ท่าน โดย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ได้มีหนังสือ พว 0001(อพ.) 781/2555 ลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2554 แจ้งว่าสมด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต และท่าน
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ได้ลงนาม
ในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ตามประกาศที่ อพ.สธ. 24/2555 เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้แต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคดังนี้ 
  ภาคเหนือตอนบน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ภาคเหนือตอนล่าง                               มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   ภาคตะวันออก                                   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ภาคกลางตอนบน                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ภาคกลางตอนล่าง                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ภาคใต้ตอนบน                                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   ภาคใต้ตอนล่าง                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นประธานเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C – อพ.สธ.) มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ โดยได้เชิญชวน
สถาบันในเครือข่ายจ านวน 14 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
 
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือการศึกษา รวมรวม ส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ และสร้างจิตส านึกด้านทรัพยากรพืช สัตว์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 
5. การด าเนินงาน 
 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ด าเนินกิจกรรม 3  กิจกรรม คือ  
  1. เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   
  2. จัดท าแผนแม่บท แผนกิจกรรมการ และติดตามผลการด าเนินของโครงการ  
  3. จัดท ารายงานความก้าวหน้าประจ าปีของโครงการ   
ในการนี้ ประธานเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  เพ่ือสนองพระราชด าริ ฯ เห็นสมควรจัดก
กิจกรรม และงบประมาณด าเนินการดังนี้  
กิจกรรมที่  1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. ) 
  ด าเนินการจัดประชุม เสวนา สถาบันในเครือข่าย ทั้ง 14 สถาบัน  ภาคใต้ตอนล่าง  ให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ  และแนวทางในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ.   ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน เพ่ือสนองพระราชด าริฯ  ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการทั้ง 8 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
2. กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
7. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   
  ในการด าเนินการประสานเครือข่ายจะขอเรียนเชิญสถาบัน ในเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเสวนา 
โดยเชิญเลขานุการ โครงการ อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยาย เพ่ือสร้างความเข้าใจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
อพ.สธ.  ร่วมทั้งเปูาหมายที่จะด าเนินการต่อไป   ซึ่งเมื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสถาบันใครเครือข่ายก็
สามารถที่จะด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. ได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเปูาหมายของสถาบันนั้น ๆ  โดย
มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เ ป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าปรึกษา  แนะน า  เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน
ในเครือข่ายด้วย 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานของแต่ละสถาบัน 
  เมื่อได้การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานในโครงการ อพ.สธ. ซึ่งแต่ละ
สถาบันจะต้องมีการด าเนินการสนองพระราชด าริฯ ตามความเหมาะสมของสถาบัน เมื่อมีการด าเนินการแล้ว
ประธานเครือข่ายฯ จะติดตามความก้าวหน้าของการสนองพระราชด าริฯ ทุก ๆ 2 เดือน และนัดประชุมเครือข่าย
ประจ าปี 2558 ตามข้อก าหนดของสป.อว. 1 ครั้ง และจัดท าเป็นรายงานประจ าปีของเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 
น าเสนอต่อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ือทราบต่อไป  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565–2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2569)  

รวมระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี 
 
7. รายละเอียดงบประมาณ 
 รายละเอียดงบประมาณประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ งบประมาณปี 2565 (บาท) 
1.  ค่าเดินทางจัดประชุมในมหาวิทยาลัยอื่น 30,000 
2.  ค่าเดินทางในการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประจ าปี 1 ครั้ง/ปี 20,000 
3.  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันในการจัดประชุม

คณะท างานเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง 3 – 4 
ครั้ง/ปี 

8,000 

4.  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 5,000 
5.  ค่าจัดท าเว็บไซด์ของเครือข่ายและปรับปรุงให้ทันสมัยปีละ 2 

ครั้ง 
10,000 

6.  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  12,000 
รวมงบประมาณ (แปดหม่ืนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 85,000 

 หมายเหตุ : ขอถั่วเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการและทุกกิจกรรม 
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     :  งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
 7.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีดังนี้  

รายการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ค่าเดินทางจัดประชุมในมหาวิทยาลัยอื่น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ค่าเดินทางในการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประจ าปี 
1 ครั้ง/ปี 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันในการจัดประชุม
คณะท างานเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง 
3 – 4 ครั้ง/ปี 

8,000 10,000 10,000 10,000 8,000 

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
ค่าจัดท าเว็บไซด์ของเครือข่ายและปรับปรุงให้
ทันสมัยปีละ 2 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
รวมงบประมาณ 85,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมงบประมารทั้ง 5 ปี 485,000 (สี่แสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ  
 1.  มีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ทราบแนวทางและสามารถด าเนินงานในโครงการ
อพ.สธ. รวมทั้งสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองได้ 
 2. ได้ฐานข้อมูลของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
 3. ได้เครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น และมีการศึกษาในทรัพยากรกว้างข้ึน 

 

 

1.   ชื่อโครงการ    บริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ 

2. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
3. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้รับ
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พระราชทานพระราชนุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามค าสั่งที่ อพ.สธ.  อพ.สธ.  82/2559 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2559  ถึง  30 กันยายน  2564  ส าหรับการด าเนินงานโครงการ ฯ มหาวิทยาลัยเน้นให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยเป็นหลัก มีเปูาหมายเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
พันธุกรรมอย่างยั่งยืน  การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการเรียนรู้ทรัพยากรและการสร้างจิตส านึก
ในการอนุ รั กษ์ พันธุ กรรมสิ่ งมี ชี วิ ต ให้มี ประสิทธิภาพสู งสุ ด  ซึ่ ง ในปี งบประมาณ 2565 เป็นต้น ไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปรับทิศทางการวิจัยโครงการ อพ.สธ. – ม.อ.  โดยเน้นการวิจัยแบบบูรณาการ มุ่ง
เปูา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือพลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยมากยิ่งข้ึน 
 ในปีงบประมาณ 2565 ส านักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส านักวิจัยและพัฒนา ใน
ฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีความจ าเป็นต้องให้งบประมาณใน
การด าเนินงานดังนี้ 
 
4.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามนโยบาย การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ การ 
ประสานงานระหวางหนวยงาน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 – 2569  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2569)  

รวมระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี 
 

6.การด าเนินโครงการ 

รายการ 
เดือนที่ด าเนินการ ปี 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1.  ปร ะชุ ม ค ณะกร ร มก า ร
อ พ . ส ธ . - ม . อ . ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ2565 

            

2. ด าเนินงานติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมลง
พ้ืนที่ติดตามงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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รายการ 
เดือนที่ด าเนินการ ปี 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
3. รวบรวมและจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าของหน่วยงานที่
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

            

4. รวบรวมและจัดท ารายงาน
ประจ าปีของหน่วยงานที่สนอง
พระราชด าริ อพ.สธ.  

            

5. รวบรวมรายละเอียด
โครงการและจัดท ารายละเอียด
งบประมาณอพ.สธ.ประจ าปี 
66 

            

 
7.. รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ งบประมาณปี 2565 (บาท) 
1.  ค่าจ้างพนักงานประจ าส านักงานฯ     270,000 
2.  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   50,000 
3.  ค่าจัดท ารายงานประจ าปี 8,000 
4.  ค่าวัสดุส านักงาน     5,000 
5.  ค่าเดินทางไปประชุมร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ  

ณ ส านักพระราชวัง กรุงเทพ ฯ จ านวน  2  ครั้ง ๆ  ละ  
6,000  บาท 

12,000 

6.  ค่าจัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรพืชฯ 

  10,000 

รวมงบประมาณ (สามแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 355,000 
 หมายเหตุ : ขอถั่วเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการและทุกกิจกรรม 
   
 7.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีดังนี้  

รายการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ค่าจ้างพนักงานประจ าส านักงานฯ     270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000 
ค่าจัดท ารายงานประจ าปี 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
ค่าวัสดุส านักงาน     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 
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รายการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ค่าเดินทางไปประชุมร่วมกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ ณ ส านักพระราชวัง กรุงเทพ ฯ 
จ านวน  2  ครั้ง ๆ  ละ  6,000  บาท 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ค่าจัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชฯ 

  10,000   10,000   10,000   10,000   10,000 

รวมงบประมาณ 355,000 365,000 375,000 385,000 395,000 
รวมงบประมารทั้ง 5 ปี  1,875,000 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ถวายงานสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
 2. การปฏิบัติงานตามนโยบาย การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของโครงการให้ตรงตามแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการด าเนินงาน
ของโครงการ อพ.สธ. 

 

 


