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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ.-ม.รามค าแหง) 
 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

1.การส ารวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของไลเคน 
รอบพื้นที่
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรม ราช 
แพร่ หนองบวัล าภ ู
และ อุทยัธาน ี

  563,000 563,000 หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

1. เพื่อสนองพระ 
ราชด าริ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระ 
ราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.ส ารวจไลเคน
ร่วม กับโรงเรียน
ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ใน 
จ.อุท ยธานีและ
พื้นที่ใกล้เคียง          
3. ตัวอยา่งไล
เคน ไม่น้อยกว่า 
1,000 ชิ้นจาก จ.
นครศรีธรรม 

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ส ารวจและศึกษาไลเคนร่วม กับโรงเรียนที่
ร่วมสนองพระราชด าริฯ ใน จ.อุทัยธาน ี
3. รวบรวมไลเคนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน 7 พื้นที่ศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 – เมษายน 2563 พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่
เป็นปุาดิบแล้ง (Dry evergreen forest) ปุา
เบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) ปุา
เต็งรัง (Dry Dipterocarp forest) 
สวนสาธารณะ (Public Park) ที่ระดับความสูง
จากระดับน้ าทะเลระหวา่ง 50 - 330 เมตร 
รวบรวม ไลเคนทั้งสิ้น จ านวน 700 ตัวอย่าง 
โดยจ าแนกตัวอยา่งไลเคนเบื้องต้น ได้ 2 กลุ่ม 
คือ ครัสโตสไลเคน จ านวน 680  ตัวอยา่ง 
และโฟลิโอสไลเคน จ านวน 20 ตัวอย่าง 

อาจารย์ขจร
ศักดิ์ วงศ์ชีว
รัตน์/ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.ร.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ราช 
4.จ าแนกชนิด
ของตัวอยา่งไล
เคนที่รวบรวม
จาก จ.
นครศรีธรรมราช 

4.จ าแนกชนิดไลเคน ที่รวบรวมจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถจ าแนกได้ 16 วงศ์ 
29 สกุล 63 ชนิด  

  2. การส ารวจความ
หลากชนิดและการ
ใช้ประโยชน์สัตว์มี
กระดูกสันหลังใน
พื้นที่มหาวิทยาลยั
รามค าแหงสาขา
วิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติฯ 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 
แพร,่ หนองบัวล าภ ู
และอุทัยธาน ี

  100,200 100,200 หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

1. เพื่อสนองพระ 
ราชด าริ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ส ารวจสัตว์มี
กระดูกสันหลัง
ร่วม กับโรงเรียน
และ อปม. ที่ร่วม
สนองพระ ราช
ด าริฯ ในพื้นที่
สาขาวิทยบริการ
ฯ จ.อุทัยธานี 
และรัศมี 50 

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. จากการส ารวจสัตว์มีกระดกูสันหลังในพื้นที่
ศึกษาทั้งหมด 1 ครั้ง พบสัตว์ทั้งหมด 29 ชนิด 
โดยแยกเป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 1 ชนิด 
สัตว์เล้ือยคลาน 6 ชนิด สัตว์ปีก 19  ชนิด 
และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 3 ชนิด 

อาจารย์ ดร. 
โกวิท น้อย
โคตร/ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.ร. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิโลเมตร
โดยรอบ 
2. พบสัตว์มี
กระดูกสันหลังใน
พื้นที่ศึกษา
จ านวน 80 ชนิด 

  รวม  2  โครงการ   663,200 663,200      

 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
1. นิเวศวิทยาและ
การย้ายปลูกไลเคน 
Parmotrema 
tinctorum เพื่อผลิต
สีย้อมผ้าไหม 

  95,800 95,800 หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ

1. เพื่อสนองพระ 
ราชด าริ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมา จาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ย้ายปลูกไล

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
ไลเคนที่ท าการย้ายปลกูมีการอยู่รอดได้

มากกว่าร้อยละ 50 ถอืได้ว่าไลเคน

สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ดีพอสมควร แต่

น่าจะอยู่รอดได้มากกว่านี ้ซ่ึงไลเคนชนิดนี้

อาจารย์เวชศาสตร์ 
พลเยี่ยม/ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ร. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

เคน 
Parmotrema 
tinctorum         
3. ตรวจวัด
ภูมิอากาศ
บริเวณย้าย
ปลูกไลเคน 
4.พัฒนาสูตรสี
ย้อมจากไลเคน 

ถือได้ว่ามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ที่โหดร้าย เช่น สามารถอยู่รอดได้ในปุาเต็ง

รัง ซ่ึงมีไฟปุาเกิดขึ้นเสมอแทบทุกปี แต่

เนื่องจากพื้นที่ยา้ยปลูกไลเคนนี้อาจจะมี

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากธรรมชาติ

ที่ไลเคนเคยอาศัยอยู ่การปรับตัวอาจจะ

เป็นไปได้ยาก และการยา้ยปลูกมายัง

แหล่งอาศัยที่มีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบนัน้ 

ในสภาพแวดล้อมแห่งใหม่นี้อาจจะมีการ

ปนเปื้อนด้วยมลพษิทางอากาศ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการอยู่รอดของไลเคนเป็น

อย่างมาก ดังนั้นปัจจยัสิ่งแวดล้อมดังกลา่ว

นี้ อาจจะเกีย่วขอ้งกับการอยู่รอดของไล

เคนย้ายปลูกไม่มากก็น้อย 

การทดลองสกัดสีย้อมจากไลเคน 
Parmotrema tinctorum เพื่อผลิตสีย้อม
ออร์ชิล มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ไลเคน
ชนิดนี้มาท าสีย้อมผา้ไหม แตก่ารรักษา
ความคงทนของสีย้อมนี้อาจจะต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพความคงทนของสีย้อมให้



5 

 

 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มากขึ้น โดยผลการทดสอบความคงทนต่อ
แสงยังไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนความคงทนต่อ
การซักล้าง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังนั้นการ
ทดลองหาวิธกีาร หรือสารช่วยติดสี ที่
เหมาะสม ควรมีการด าเนินการต่อไปเพือ่
การพัฒนาสียอ้มที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

  2. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากราที่
ก่อให้เกิดไลเคน 

  140,166 140,166 หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

1. เพื่อสนองพระ 
ราชด าริ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมา จาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อแยกรา
ก่อให้เกิดไลคน
ในสภาพสาย
พันธุ์บริสุทธิ์และ
ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. ได้ราก่อให้เกิดไลเคนที่เป็นต้นแบบ
จ านวน 10 สายพันธุ ์
3. แยกแอคติโนแบคทีเรียทนร้อนได้ 4 
สายพันธุ ์
4. ค้นพบราก่อให้เกิดไลเคนที่สร้างสาร
ระเหย TVOCs 

ผศ.ดร. เอก แสง
วิเชียร/ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ร. 

 

  3. การพัฒนา
เครื่องหมายดีเอ็นเอ

  65,589 65,589 หน่วยบรหิาร
และ 

1. เพื่อสนองพระ 
ราชด าริ ใน

1. ได้ร่วมสนองราชด าร ิในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

อาจารย์ ดร. โกวิท 
น้อยโคตร/ ภาควิชา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
แบบบาร์โค้ดจาก
ข้อมูลทางพันธกุรรม
ของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังที่พบใน
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมา จาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เครื่องหมายดี
เอ็นเอแบบ
บาร์โค้ดส าหรับ
สัตว์มีกระดูกสัน
หลังชนิดที่พบใน
พื้นที่
มหาวิทยาลัย
รามค าแหงสาขา
วิทยบริการฯ จ.
อุทัยธานี จ านวน 
10 ชนิด 

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. จากการรวบรวมตวัอย่างเนื้อเยื่อเพื่อ
ศึกษาทางพันธกุรรมของสัตว์มีกระดกูสนั
หลังในพื้นที่ได้ตัวอย่างทั้งหมด 12 
ตัวอยา่ง สามารถระบุชนิดได้ 10 ตัวอยา่ง  
6 ชนิด และไม่สามารถระบุชนิดได้ 2 
ตัวอยา่ง 

ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ร. 

  รวม  3  โครงการ   301,555 301,555      
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กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดั
บ 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

1.การจดัการพิพิธภัณฑ์ไล
เคน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

  205,920 

 

205,920 

 

หน่วยบริหาร
และ 
จัดการทนุด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

1. เพื่อสนองพระ 
ราชด าร ิใน
โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. รวบรวมเก็บ
รักษาสายพันธุ์
ของไลเคน ใน
พิพิธภัณฑ์ไว้เป็น
ข้อมูลพืน้ฐานทาง
การศกึษาในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อจดัท า
ฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของไลเคน
ในประเทศไทย ให้
เป็นมาตรฐาน 
สากล โดยเริ่มตน้ที่

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)ตัวอย่างไลเคนที่ได้จากการส ารวจและ
รวบรวมจากพื้นที่ ระยะ 50 กิโลเมตรรอบ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ  จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช 
หนองบัวล าภู และแพร่ จ านวน 4,192 ตัวอย่าง 
หลังจากจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธานทราบ
ชนิ ด แ ล้ ว โ ด ยผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ ใน แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม 
ประกอบด้วยไลเคน 207 ชนิด 74 สกุล ถูก
น าส่งมายังพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บตัวอย่างเข้า
ซอ ง  หรื อกล่ อ งมาตรฐ าน  ล งหมายเ ลข
พิพิธภัณฑ์ (RAMK) และติดปูายประจ าตัวอย่าง
แบบมาตรฐาน บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access การจัดเรียง
ตั ว อ ย่ า งท า ต าม ล าดั บ ตั ว อั ก ษ ร ข อ งชื่ อ
วิทยาศาสตร์ ในตู้เก็บตัวอย่างแบบลางเลื่อน ที่
สามารถเข้าถึงตัวอย่างได้ง่าย ใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงและตรวจสอบเกี่ ยวกับไลเคน ที่ มี
ความส าคัญต่อนักอนุกรมวิธาน การศึกษาและ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ 

ผศ. ดร.กวนินาถ 
บัวเรือง/ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ร. 
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ล าดั
บ 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ฐานขอ้มูลตัวอย่าง
ต้นแบบที่ได้จาก
งานวิจัย จากพืน้ที่
ศึกษา 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง วิทย
บริการเฉลมิพระ
เกียรติ จังหวัด
นครศรธีรรมราช 
รัศมี 50 กโิลเมตร 
จากที่ตั้ง 
4. เป็นขอ้มูล
ส าคัญและเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อใช้ใน
การจดัการ
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
5. เพื่อเตรียมการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติตาม
ความเหมาะสม 
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ล าดั
บ 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

  รวม  1  โครงการ   205,920 205,920      
 

กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
1 มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
1.การร่วมจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
ร่วมกับ อพ.สธ. และ
หน่วยงานตา่งๆ 

  180,823 
 

180,823 
 

หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 

1. เพื่อสนอง
พระ ราชด าริ 
ในโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.ร่วมงาน
ประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ – ม.รามค าแหง (ภายใน) จ านวน 2 
ครั้ง  
3. เตรียมความพร้อมในการประชุมร่วม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ – ม.
รามค าแหง ในวันจันทรที ่9 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิทยบริการและ
บริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดย
น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561-2562 พร้อมทั้ง

ผศ.ดร. เอก 
แสงวิเชียร/
ภาควิชาชวีวิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.ร. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
(สอวช.) “ทรัพยากร

ไทย : 
ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน”์ 
(30 
พฤศจิกายน - 
2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562), 
ณ ศูนย์หนอง
ระเวียง  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน, 
จังหวัด
นครราชสีมา 

น าเสนอแผนการด าเนินในปีงบประมาณ 
2563-2564  
3. เข้าร่วมประชุมวิชาการ นิทรรศการ 
ร่วมกับ อพ.สธ. ระหวา่ง วันที่ 30 
พฤศจิกายน-2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ 
ศูนย์หนองระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน, จังหวัดนครราชสีมา โดย
น าเสนอผลงานทางวิชาการจ านวน 6 เร่ือง  
 

  2.การจัดท าเว็ปไซต์ 
อพ.สธ.-  
ม.รามค าแหง 

    ไม่ขอรับ
งบประมาณ 

1. เพื่อสนอง
พระ ราชด าริ 
ในโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. จัดท าเว็ปไซต์ อพ.สธ.- ม.รามค าแหง 
(http://rspg.ru.ac.th/) และสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) คือ Facebook : 

ผศ.ดร. เอก 
แสงวิเชียร/
ภาควิชาชวีวิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.ร. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เผยแพร่
กิจกรรมและ
องค์ความรู้
จากงานวิจัยที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
โครงการ 
อพ.สธ. 

Lichen Thailand-RAMK เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมและองค์ความรู้จากงานวิจยั ของ 
อพ.สธ – ม.รามค าแหง ที่รว่มสนอง
พระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 2563 

  3. การฝึกอบรมความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของไลเคนและสร้าง
จิตส านึก รอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
นครศรีธรรมราชแพร่ 
หนองบัวล าภู และ 
อุทัยธาน ี

  167,105 167,105 หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อสนอง
พระ ราชด าริ 
ในโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระ ราชด าริ
ฯ (อพ.สธ.) 
2.ฝึกอบรม

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและสร้าง
จิตส านึก รอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามที่ระยะเวลาก าหนด   
3. เผยแพร่กิจกรรมการอบรมผ่านเว็ปไซต์ 
อ พ . ส ธ . - ม . ร า ม ค า แ ห ง 

อาจารย์ขจรศักดิ์ 
วงศ์ชีวรัตน์/
ภาควิชาชวีวิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.ร. 

 



12 

 

 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

ให้กับโรงเรียน
ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริฯ 
ของจังหวัด
นครศรีธรรม 
ราชและพื้นที่
ใกล้เคียง             
2.ผู้เข้าร่วม
อบรม ไม่น้อย
กว่า 50 คน/ปี 
โดยมีความรู้ 
และเข้า ใจใน
ทรัพยากรไล
เคนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80             
3. ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถ
น าไปความรู้
ไปประยุกต์ใช้
ได้ 

( http://rspg.ru.ac.th/)  แ ล ะ สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ (social media) คือ Facebook : 
Lichen Thailand-RAMK เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมและองค์ความรู้จากงานวิจัย ของ 
อพ .สธ  – ม . รามค าแหง  ที่ ร่ ว มสนอ ง
พระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 2563 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
  4.การติดตามการเติบโต

ของไลเคนบนเกาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี

  44,898 44,898 หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

1. เพื่อสนอง
พระ ราชด าริ 
ในโครงการอนุ 
รักษ์พันธกุรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราช ด าริ
ฯ (อพ.สธ.) 
และได้ข้อมูล
การเติบโต
ของไลเคน ใน
ระบบนิเวศ
ต่างๆ ทราบ
ว่าไลเคนชนิด
ไหนโตเร็ว 
หรือ โตช้า ท า
ให้ประเมินผล
ผลิตและความ
เป็นไปได้ใน
การน าไลเคน
มาใช้

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
การติดตามการเติบโตของไลเคนที่พบบนหิน 
บนเกาะแสมสารจ านวน 5 ชนิด 
ประกอบดว้ย Dirinaria picta, Pyxine 
consocians,  Buellia venasta, 
Caloplaca subpallida และCaloplaca 
cinnabarina มีจ านวนแทลลัสที่ลาก
ขอบเขตแทลลัส และรอการติดตามการ
เติบโตครั้งต่อไป จ านวน 730 แทลลัส 
โดยไลเคนที่ส ารวจพบ สว่นใหญ่มีแทลลสั
ขนาด(314 แทลลัส) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการ
เร่ิมเข้ามาอาศัยและเติบโตในพื้นที่เกาะ
แสมสาร อยา่งไรก็ตาม การประเมินอายุ
ของไลเคนจะท าให้ทราบได้ถึงระยะเวลาที่ไล
เคนเข้ามาอาศัยอยู่และชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลา
ที่มีการฟื้นตัวของระบบนิเวศได้ ทั้งนี้ต้องมี
การติดตามการเติบโตของแทลลัสไลเคนให้
ครบ 1 ปี ตามทีก่ าหนดไว ้จึงจะน าข้อมลูมา
ประเมินอายุของไลเคนได้ 

ผศ.ดร.กวินนาถ 
บัวเรือง/
ภาควิชาชวีวิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.ร. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
ประโยชน ์

  5.การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อความ
หลากหลายของราที่อาศัย
อยู่ร่วมกบัสิ่งมีชีวิตในแนว
ปะการังบริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุร ี
ภายใต้โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี 

  148,900 148,900 หน่วยบรหิาร
และ 
จัดการทุนด้าน
การพัฒนา
ก าลังคนฯ 
(บพค.) 
ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(สอวช.) 

11. เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
ในโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศที่มี
ต่อราและ
สิ่งมีชีวิตที่รา
อาศัยอยู่ใน
แนวปะการัง 
บริเวณหมู่
เกาะแสมสาร 

1. ได้ร่วมสนองราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. การด าเนินการวิจัยในปี พ .ศ. 2563 
กรอบการด า เนินงานช้ากว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้เนื่องจากมีการเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด-19 (COVID-19) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
สถานการณ์ดีขึ้นสามารถออกภาคสนามเก็บ
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณหมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และความส าเร็จ
ข อ ง ง า น วิ จั ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เปู า ป ระสง ค์ที่ ตั้ ง ไ ว้  โ ดยสรุ ปผลกา ร
ด าเนินงานดังนี้ ออกภาคสนามเก็บตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณหมู่ เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 
19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และระหว่าง
วันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด-19 (COVID-19) เริ่มดีขึ้นและได้รับ

อาจารย์ ดร.
จ าเริญ บัวเรือง/
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.ร. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
จังหวัดชลบุรี  
3. เพื่อแยก
และจ าแนก
ชนิดราที่อาศัย
อยู่ร่วมกบั
สิ่งมีชีวิตใน
แนวปะการัง
และเก็บ
รวบรวมสาย
พันธุ ์
4. เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล 
(database) 
พร้อมทั้ง 
บัญชีรายชื่อ 
(checklist) 
ของราทะเลที่
ท าการแยกได ้
5. เพื่อ
คัดเลือกราที่มี
ความสามารถ

อนุญาตออกต่างจังหวัดได้ จากการออก
ภาคสนามได้เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแนว
ปะการังทั้งหมดจ านวน 22 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างสิ่ งมีชีวิตในแนวปะการังเก็บมา
ประกอบด้วยกลุ่มฟองน้ า (Callyspongia 
sp., Clathria sp. Neopetrosia sp., 
Spheciospongia vagabunda และ 
Xestospongis sp.) ปะการัง (Acropora 
sp., Acropora hyacinthus, 
Echinophyllia aspera, Montipora sp., 
Pavona decussate, Pocillopora 
damicornis, และ Porites lutea) ปะการัง
อ่อน (Cladiella sp) พรมทะเล (Palythoa 
caesia) สาหร่าย (Amphiroa sp., 
Hypnea pannosa และ Lobophora 
variegata) ตะกอนพื้นท้องทะเล และซาก
ปะการัง  จากตัวอย่า งสิ่ งมีชีวิ ตในแนว
ปะการังจ านวน 22 ตัวอย่าง น าตัวอย่าง
ทั้งหมดมาแยกเชื้อราในห้องปฏิบัติการ
สามารถแยกราทะเลได้จ านวน 40 สายพันธุ์ 
และสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังที่สามารถแยก
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
สร้างสารออก
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ราได้จ านวนหลากหลายสายพันธุ์  ได้แก่ 
สาหร่าย (Amphiroa sp.) 5 สายพันธุ์ 
สาหร่าย (Hypnea pannosa) 5 สายพันธุ์ 
ปะการัง (Pavona devussata) 4 สายพันธุ์ 
พรมทะเล (Palythoa caesia) 3 สายพันธุ์ 
ปะการังอ่อน (Cladiella sp.) 3 สายพันธุ์ 
ฟองน้ า (Xestospongia sp.) 3 สายพันธุ์ 
สาหร่าย (Lobophora variegata) 3 สาย
พันธุ์ และฟองน้ า (Spheciospongia sp.) 3 
สายพันธุ์ ราทะเลที่พบทั้งหมด ได้แก่ 
Aspergillus spp.,  Cladosporium spp., 
Emericella variecolor, Nigrospora sp.,  
Paecilomyces sp.,  Penicillium sp.และ
กลุ่ม Sterile mycelium และราทะเลชนิด
เด่น ได้แก่ กลุ่ม Aspergillus spp., 
Cladosporium spp., และกลุ่ม Sterile 
mycelium  ทั้งนี้ได้น าเชื้อบริสุทธิ์ (pure 
culture) ของราทะเลที่แยกทั้งหมด 40 สาย
พันธุ์ มาเก็บไว้ในเมล็ดธัญพืชที่ได้แช่น้ าทะเล
แล้ว  แล้วน าเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิ -20 ๐C 
เพื่อเก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เชื้อราไว้ใช้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
ประโยชน์ต่อไป 
3. ติดตามการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอก
ขาวที่เป็นผลกระทบมาจากอุณหภูมิน้ าทะเล
ที่สูงขึ้นผิดปกติที่อาจเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวมีผลต่อสิง่มี
ชีวติในแนวปะการังและราทีอ่าศัยอยู่ร่วมกับ
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการังโดยตรง จากการ
ส ารวจครั้งนี้ได้เก็บเครื่องวัดอุณหภูมิ (data 
logger) ที่ติดต้ังไว้ และเปลี่ยนเครื่องวัด
อุณหภูมิใหม่ เพือ่ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าทะเล
บริเวณแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย จากการออกเกบ็
ตัวอยา่งบริเวณแนวปะการังเกาะจระเข ้และ
เกาะจาน พบปะการังฟอกขาวและสีซีดจาง
ลงโดยเป็นทั้งโคโลนีและเป็นบางส่วนของ
โคโลนีประมาณ 5-10% ปะการังที่พบฟอก
ขาวและสีซีดจางลง เช่น Acropora spp., 
Astreopora sp., Fungia sp., 
Pocillopora damicornis , Porites sp. 
และ Turbinaria sp.  และในช่วงเวลา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง  
 

 
ส ารวจน้ าทะเลลดลงต่ ามาก โคโลนีของ
ปะการังใกล้โผล่พ้นน้ า น้ าทะเลบริเวณแนว
ปะการังอยู่ที่ระดับความลกึ 0.5-3 เมตร 

  
รวม  5  โครงการ   541,727 541,727  

  
 

  


