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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 1. การศึกษาความ

หลากหลายและการ
อนุรักษกลวยไมปาใหยั่งยืน 
อุทยานแหงชาติเขาปู-เขา
ยา จังหวัดพัทลุง 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง และ
อุทยานแหงชาติเขาปู-เขา
ยา ในเขตจังหวัดพัทลุง 

85,000 1. ขอมูลพิกัด
ตำแหนงของตน
กลวยไมปา 
2. ฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศของ
กลวยไมปา 

200,000 1.ขอมูลการ
จำแนกชนิดของ
กลวยไมปาดวย
สัณฐานวิทยา 
2. ขอมูลลายพิมพ
ดีเอ็นเอของ
กลวยไมปาเพือ่
บงชี้ลักษณะทาง
พันธุกรรม 
 3. สามารถผลิต
เมล็ดเทียมของ
กลวยไมปา 

100,000 ขอมูลพฤกษเคมีของ
กลวยไม และ
แนวทางการใช
ประโยชน 

100,000 1. ไดสูตรอาหาร
และชิ้นสวนเนื้อเยื่อ
กลวยไมปาจาก
เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
2. สามารถผลิต
เนื้อเยื่อกลวยไมเพื่อ
ขยายพันธุได 

100,000 1. ถายทอดความรู
และเทคโนโลยี
เกี่ยวกบัการรักษา
และขยายพันธุ
กลวยไมปา 
2. กิจกรรมการ
สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษทรัพยากร
ผานการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ นำ
กลวยไมกลับคืนถิ่น 

F1A2/ F1A3/ F2A4/ 
F2A5/ F3A8 

F1A2 2. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง 
การอนุรักษพันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มีแนวโนมสูญหาย
ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ 
และการสรางแหลงอาหาร
เพื่อสงเสริมความมั่นคงทาง
อาหารในชุมชน 
โครงการยอยที ่1  
การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมผักพื้นบาน และ
ขอมูลการใชประโยชนของ
ผักพื้นบานในชุมชน 

พื้นที่ภายในจังหวัดพัทลุง
ใน 11 อำเภอคือ อ.เมือง
พัทลุง อ.กงหรา อ.เขาชัย
สน อ.ตะโหมด อ.ควน
ขนุน อ.ปากพะยูน อ.ศรี
บรรพต อ.ปาบอน อ.บาง
แกว อ.ปาพะยอม อ.ศรี
นครินทร 

933,800 1. รายงานสรุปการ
เก็บรวบรวมขอมูล
ชนิดของพันธุผัก
พื้นบาน ในพื้นที ่
11 อำเภอของ
จังหวัดพัทลุง 
2. ไดขอมูลการใช
ประโยชนจากผัก
พื้นบานในดาน
อาหาร ดาน
สมุนไพร ในพื้นที่ 
11 อำเภอของ
จังหวัดพัทลุง 
3. ไดฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
ของผักพื้นบาน 
และการใช
ประโยชนจากผัก
พื้นบาน ในพื้นที ่
11 อำเภอของ
จังหวัดพัทลุง 

                F1A2/ F2A5 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จำนวน 1 
ฐานขอมูล 
4. ไดขอมูล
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS-
based) ของผัก
พื้นบานในพื้นที่ 11 
อำเภอของจงัหวัด
พัทลุง จำนวน 1 
ระบบ 

F1A2 3. การสำรวจความ
หลากหลายและระบบนิเวศ
ของประชากรจุลินทรียชอบ
รอน (Microbiome and 
ecosystem of a hot 
spings)  : กรณีศึกษาพื้นที่
บอน้ำรอนเขาชยัสน จังหวัด
พัทลุง, อุทยานบอน้ำรอน
บางขัน, บอน้ำรอนกรุงชิง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
,และวนอุทยานบอนำ้รอน
กันตัง จังหวัดตรัง 

บอน้ำรอนเขาชยัสน หมูที ่
3 ตำบลเขาชัย อำเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง; บอ
น้ำรอนกรุงชิง  หมูที่3 
ตำบล กรุงชิง อำเภอ 
นบพิตำ จังหวัด
นครศรีธรรมราช; วัด
อุทยานบอน้ำรอน หมูที่ 
13 ตำบลวังหิน อำเภอ
บางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

1,200,000 ทราบขอมูล
ประชากรจุลินทรีย 
โดยละเอียด 
(ทำการศึกษาโดย
เทคนิค Next Gen 
Sequencing) และ
ทราบขอมูลโดย
ละเอียดของระบบ
นิเวศของจุลินทรีย
ในบอน้ำรอนแตละ
พื้นที่ เพื่อใชเปน
ขอมูลการรักษา
สภาพแวดลอม 
และการอนุรักษ 

200,000 ไดจำนวน
แบคทีเรียชอบรอน 
สายพันธุตาง ๆ ใน
แตละพื้นที่ และ
จัดทำเปนธนาคาร
สายพันธุจุลินทรีย
ชอบรอน เก็บ
รักษา โดยการทำ
แหงแบบเยื่อกแข็ง 
(lyophilization) 

            F1A2/ F1A3 

F1A2 4. โครงการสำรวจความ
หลากหลายของสัตวสะเทิน
น้ำสะเทินบก 
สัตวเล้ือยคลานและนก
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

30,000 1. ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชนิดพันธุของสัตว
สะเทินน้ำสะเทิน
บกมากกวา 10 
ชนิด / สัตวืเล้ือย
คลานมากกวา 10 
ชนิดและนก
มากกวา 30 ชนิด 
2. เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 1 งาน 

70,000 1. ขอมูลดานกาย
วิภาคศาสตรและ
จุลกายวิภาค
ศาสตรของระบบ
ตางๆของสัตวที่ได
คัดเลือกมาทำ
เนื่องจากขาด
แคลนขอมูลใน 
IUCN Red List of 
Treatened 
Species  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2. เขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติ 
2 งาน 

F1A2 5. การสำรวจและเก็บ
รวบรวมชนิดผักพื้นบานที่มี
การบริโภคทัว่ไป 

ดำเนินการในพื้นที่ตลาด
ทองถิ่นใน 3 ภูมินิเวศ 
ไดแก ตลาดใกลพื้นที่ปา 
ตลาดใกลพื้นที่นาหรือที่
ลุม และตลาดใกลพื้นที่
ทะเลและชายฝง ใน
จังหวัดพื้นที่ชายฝงอาว
ไทย 

    150,000 1. กำหนดจุด
สำรวจตลาด
ทองถิ่นในพื้นที่ 3 
ภูมินิเวศ ไดแก ปา 
นา เล  จำนวน 
อยางนอยภูมินิเวศ
ละ 15 แหง ใน
จังหวัดพัทลุง 
2. ไดขอมูลชนิด
พันธุผักพื้นบาน
ตามภูมินิเวศ  

200,000 1. กำหนดจุดสำรวจ
ตลาดทองถิ่นในพื้นที่ 
3 ภูมินิเวศ ไดแก ปา 
นา เล  จำนวน 
อยางนอยภูมินิเวศ
ละ 15 แหง ใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. ไดขอมูลชนิดพันธุ
ผักพื้นบานตามภูมิ
นิเวศ  

200,000 1. กำหนดจุดสำรวจ
ตลาดทองถิ่นใน
พื้นที่ 3 ภูมินิเวศ 
ไดแก ปา นา เล  
จำนวน อยางนอย
ภูมินิเวศละ 15 แหง 
ในจังหวัดสงขลา 
2. ไดขอมูลชนิด
พันธุผักพื้นบานตาม
ภูมินิเวศ  

250,000 1. กำหนดจุด
สำรวจตลาด
ทองถิ่นในพื้นที่ 3 
ภูมินิเวศ ไดแก ปา 
นา เล  จำนวน 
อยางนอยภูมินิเวศ
ละ 15 แหง ใน
จังหวัดสุราษรฎาน ี
2. ไดขอมูลชนิด
พันธุผักพื้นบาน
ตามภูมินิเวศ  

 

F1A2 6. การรวบรวมภูมิปญญา
การบริโภคผักพื้นบานตาม
ภูมินิเวศ 

ดำเนินการในพื้นที่ 3 ภูมิ
นิเวศ ปา นา เล ใน
จังหวัดชายฝงอาวไทย 

    100,000 1. กำหนดจุด
สำรวจภูมปิญญา
การบริโภคผัก
พื้นบานในพื้นที่ 3 
ภูมินิเวศ ไดแก ปา 
นา เล  จำนวน 
อยางนอยภูมินิเวศ
ละ 3 ชุมชน ใน
จังหวัดพัทลุง 
2. ไดขอมูลภูมิ
ปญญาการบริโภค
ผักพื้นบานตามภูมิ
นิเวศ  

150,000 1. กำหนดจุดสำรวจ
ภูมิปญญาการ
บริโภคผักพื้นบานใน
พื้นที่ 3 ภูมินิเวศ 
ไดแก ปา นา เล  
จำนวน อยางนอย
ภูมินิเวศละ 3 ชุมชน 
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. ไดขอมูลภูมิ
ปญญาการบริโภค
ผักพื้นบานตามภูมิ
นิเวศ  

150,000 1. กำหนดจุดสำรวจ
ภูมิปญญาการ
บริโภคผักพื้นบาน
ในพื้นที่ 3 ภูมินิเวศ 
ไดแก ปา นา เล  
จำนวน อยางนอย
ภูมินิเวศละ 3 
ชุมชน ในจังหวัด
สงขลา 
2. ไดขอมูลภูมิ
ปญญาการบริโภค
ผักพื้นบานตามภูมิ
นิเวศ  

200,000 1. กำหนดจุด
สำรวจภูมปิญญา
การบริโภคผัก
พื้นบานในพื้นที่ 3 
ภูมินิเวศ ไดแก ปา 
นา เล  จำนวน 
อยางนอยภูมินิเวศ
ละ 3 ชุมชน ใน
จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี
2. ไดขอมูลภูมิ
ปญญาการบริโภค
ผักพื้นบานตามภูมิ
นิเวศ  

 

F1A2 7. การสำรวจและรวบรวม
ชนิดพันธุผักพื้นบานที่มีใน
ทองถิ่นตามภูมินิเวศเพื่อ
ประเมินตนทุนทรัพยากรสู
ความมั่นคงทางอาหาร 

ดำเนินการในพื้นที ่3 ภูมิ
นิเวศ ปา นา เล ใน
จังหวัดชายฝงอาวไทย 

    150,000 1. กำหนดจุด
สำรวจชนิดผัก
พื้นบานในพื้นที่ 3 
ภูมินิเวศ ไดแก ปา 
นา เล  จำนวน 
อยางนอยภูมินิเวศ
ละ 3 ชุมชน ใน
จังหวัดพัทลุง 
2. ไดขอมูลชนิด

200,000 1. กำหนดจุดสำรวจ
ชนิดผักพื้นบานใน
พื้นที่ 3 ภูมินิเวศ 
ไดแก ปา นา เล  
จำนวน อยางนอย
ภูมินิเวศละ 3 ชุมชน 
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. ไดขอมูลชนิดพันธุ

200,000 1. กำหนดจุดสำรวจ
ชนิดผักพื้นบานใน
พื้นที่ 3 ภูมินิเวศ 
ไดแก ปา นา เล  
จำนวน อยางนอย
ภูมินิเวศละ 3 
ชุมชน ในจังหวัด
สงขลา 
2. ไดขอมูลชนิด

250,000 1. กำหนดจุด
สำรวจชนิดผัก
พื้นบานในพื้นที่ 3 
ภูมินิเวศ ไดแก ปา 
นา เล  จำนวน 
อยางนอยภูมินิเวศ
ละ 3 ชุมชน ใน
จังหวัดสุราษฎารน ี
2. ไดขอมูลชนิด
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุผักพื้นบานที่มี
อยูตามธรรมชาติ
ตามภูมินิเวศ  

ผักพื้นบานที่มีอยู
ตามธรรมชาติตาม
ภูมินิเวศ  

พันธุผักพื้นบานที่มี
อยูตามธรรมชาติ
ตามภูมินิเวศ  

พันธุผักพื้นบานที่มี
อยูตามธรรมชาติ
ตามภูมินิเวศ  

F1A2 8. การสำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุปลาดุกลําพัน
จากธรรมชาติ 

ดำเนินการในพื้นที่ปาพรุ
ของลุมน้ำปากพนัง
ตอนบน และลุมนำ้
ทะเลสาบสงขลาภายใน
รัศมี 50-100 กม. 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

30,000 1. กำหนดจุด
สำรวจในรัศมี 50-
100 กิโลเมตร  
2. ไดพันธุปลาดุก
ลำพันจากธรรมชาติ
เพื่อใชในโครงการ
เพาะขยายพันธุ 

30,000 1. กำหนดจุด
สำรวจในรัศมี 50-
100 กิโลเมตร  
2. ไดพันธุปลาดุก
ลำพันจาก
ธรรมชาติเพื่อใชใน
โครงการเพาะ
ขยายพันธุ 

30,000 1. กำหนดจุดสำรวจ
ในรัศมี 50-100 
กิโลเมตร  
2. ไดพันธุปลาดุกลำ
พันจากธรรมชาติ
เพื่อใชในโครงการ
เพาะขยายพันธุ 

         

  รวม  8  โครงการ  2,278,800  900,000  680,000  650,000  800,000   
F1A3 1. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง 

การอนุรักษพันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มีแนวโนมสูญ
หายดวยการพฒันา
ผลิตภัณฑ และการสราง
แหลงอาหารเพือ่สงเสริม
ความมั่นคงทางอาหารใน
ชุมชน 
โครงการยอยที ่2  
การปลูก และเก็บรักษา
พันธุกรรมผักพื้นบาน 

พื้นที่ภายในจังหวัดพัทลุง
ใน 11 อำเภอคือ อ.เมือง
พัทลุง อ.กงหรา อ.เขาชัย
สน อ.ตะโหมด อ.ควน
ขนุน อ.ปากพะยูน อ.ศรี
บรรพต อ.ปาบอน อ.บาง
แกว อ.ปาพะยอม อ.ศรี
นครินทร และม.ทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

    880,000 1. พื้นที่ปลูกรักษา
ตนพันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มี
แนวโนมสูญหาย 
ไมนอยกวา 5 ไร 
ในพื้นที่ 11 อำเภอ
ของจังหวัดพัทลุง 
และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
2. การเพาะชำกลา
ไมผักพื้นบานที่มี
แนวโนมสูญหาย 
อยางนอย 15 
ชนิดๆ ละ 500 
กลา (รวม 7,500) 
ในพื้นที่ 11 อำเภอ
ของจังหวัดพัทลุง 
และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
3. ไดเก็บรักษา
พันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มี
แนวโนมสูญหายที่
เปนเมล็ด อยาง
นอย 50 ชนิดๆ ละ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

5 ขวด (รวม 250 
ขวด) 
4. ไดเก็บรักษา
พันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มี
แนวโนมสูญหาย
ดวยการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ อยางนอย 
5 ชนิดๆ ละ 50 
ขวด (รวม 250 
ขวด) 
5. ไดเก็บรักษาใน
รูปสารพันธุกรรม 
(DNA) ของผัก
พื้นบานอยางนอย 
1 ชนิด   

F1A3 2. การเก็บรวบรวมและ
เพาะขยายพันธุผักพื้นบาน
หายาก 

ดำเนินการในพื้นที่ 3 ภูมิ
นิเวศ ปา นา เล ใน
จังหวัดชายฝงอาวไทย 
และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

    200,000 จำนวนกลาไมผัก
พื้นบานหายากใน
แตละภูมินิเวศ 
จำนวน 1000 กลา 
ตอชนิด อยางนอย 
10 ชนิดตอภูมิ
นิเวศ 

250,000 จำนวนกลาไมผัก
พื้นบานหายากในแต
ละภูมินิเวศ จำนวน 
1500 กลา ตอชนิด 
อยางนอย 10 ชนิด
ตอภูมินิเวศ 

300,000 จำนวนกลาไมผัก
พื้นบานหายากใน
แตละภูมินิเวศ 
จำนวน 2000 กลา 
ตอชนิด อยางนอย 
10 ชนิดตอภูมินิเวศ 

350,000 จำนวนกลาไมผัก
พื้นบานหายากใน
แตละภูมินิเวศ 
จำนวน 2500 กลา 
ตอชนิด อยางนอย 
10 ชนิดตอภูมิ
นิเวศ 

 

F1A3 3. การเพาะขยายพันธุเพื่อ
อนุรักษและพัฒนาปลาดุก
ลําพันเพื่อใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

หองปฏิบัติการในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
และชุมชนทองถิ่นที่เขา
รวมเปนอาสาสมัคร 

70,000 จำนวนปลาดุกลำ
พันที่เพาะ
ขยายพันธุไดใน
หองปฏิบัติการ 3 
กลุมประชากร  
กลุมประชากรละ 
1,000 ตัวตอป 

70,000 จำนวนประชากร
ปลาดุกลำพันที่
เพาะขยายพันธุได
ในหองปฏิบัติการ 
3 กลุมประชากร  
กลุมประชากรละ 
2,000 ตัวตอป 

70,000 จำนวนประชากร
ปลาดุกลำพันที่เพาะ
ขยายพันธุไดใน
หองปฏิบัติการ 3 
กลุมประชากร  กลุม
ประชากรละ 4,000 
ตัวตอป 

150,000 จำนวนประชากร
ปลาดุกลำพันที่
เพาะขยายพันธุได
ในหองปฏิบัติการ 3 
กลุมประชากร  
กลุมประชากรละ 
8,000 ตัวตอป 

150,000 จำนวนประชากร
ปลาดุกลำพันที่
เพาะขยายพันธุได
ในหองปฏิบัติการ 
3 กลุมประชากร 
กลุมประชากรละ 
12,000 ตัวตอป 

 

  รวม  3  โครงการ  70,000  1,150,000  320,000  450,000  500,000   
F2A4 1. โครงการตอยอด

ฐานขอมูลพรรณไมเพื่อ
ศึกษาศักยภาพเชิงลึกและ
สรางการอนุรักษที่ยั่งยืน 
(พื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

พื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
และชุมชนทองถิ่นโดยรอบ 

77,500 พัฒนาฐานขอมูล
พรรณไมฯ ที่สำรวจ
บริเวณ
มหาวิทยาลัย ใหมี

129,800 พัฒนาฐานขอมูล
พรรณไมฯ ที่สำรวจ
บริเวณสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จังหวัด

            F2A4/ F2A5 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และชุมชนทองถิ่น
โดยรอบ) 

ศักยภาพเชิงลึกโดย
มี  
1. จำนวนขอมูลที่
ไดรับการวิเคราะห
ศักยภาพ มากกวา 
20 ชนิด 
2. จำนวนนิสิตที่
เขาศึกษาระบบ
ฐานขอมูลพรรณไม
ฯ 100 คน 
3. ประชาสัมพันธสู
หนวยงานภายนอก 
ชุมชน บุคคลทั่วไป 
400 คน 
4. จำนวนผลงานที่
เขารวมนำเสนอใน
งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 1 
ผลงาน 
5. ความพึงพอใจ
ของผูใชงาน
ฐานขอมูลพรรณไม
ฯ รอยละ 80 

พัทลุง 2 แหง และ
สถานศึกษาใน
ชุมชนทองถิ่น 1 
แหง ใหมีศักยภาพ
เชิงลึกโดยมี  
1. จำนวนขอมูลที่
ไดรับการวิเคราะห
ศักยภาพ มากกวา 
20 ชนิด 
2. จำนวนนิสิตที่
เขาศึกษาระบบ
ฐานขอมูลพรรณไม
ฯ 100 คน 
3. ประชาสัมพันธสู
หนวยงานภายนอก 
ชุมชน บุคคลทั่วไป 
400 คน 
4. จำนวนผลงานที่
เขารวมนำเสนอใน
งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 1 
ผลงาน 
5. ความพึงพอใจ
ของผูใชงาน
ฐานขอมูลพรรณไม
ฯ รอยละ 80 

F2A4 2. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง 
การอนุรักษพันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มีแนวโนมสูญ
หายดวยการพฒันา
ผลิตภัณฑ และการสราง
แหลงอาหารเพือ่สงเสริม
ความมั่นคงทางอาหารใน
ชุมชน 
โครงการยอยที ่3  
การอนุรักษ และการใช
ประโยชนจากผักพื้นบาน

พื้นที่ภายในจังหวัดพัทลุง
ใน 11 อำเภอคือ อ.เมือง
พัทลุง อ.กงหรา อ.เขาชัย
สน อ.ตะโหมด อ.ควน
ขนุน อ.ปากพะยูน อ.ศรี
บรรพต อ.ปาบอน อ.บาง
แกว อ.ปาพะยอม อ.ศรี
นครินทร และ
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

        950,000 1. ไดขอมูลคุณคา
ทางโภชนาการ ของ
ผักพื้นบานที่สามารถ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ได อยางนอย 1 
ชนิด 
2. ไดขอมูล
สารสำคัญและสาร
แอนต้ีออกซิแดนท
ของผักพื้นบานที่
สามารถพัฒนาเปน
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ที่มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ 
อาหาร หรือ เคร่ืองสำอาง 

ผลิตภัณฑได อยาง
นอย 1 ชนิด  
3. ไดผลิตภัณฑ
สุขภาพ อาหาร หรือ
เคร่ืองสำอางจากผัก
พื้นบานที่มีศักยภาพ
สูง อยางนอย 1 
ผลิตภัณฑ 

F2A4 3. การศึกษาการสราง 
กิจกรรม และอณูชีววิทยา
ของยีนกำกับการ
แสดงออกเอนไซม 
amylase, cellulase, 
pectinase, xylanase 
และ phytase จาก
แบคทีเรียชอบรอนที่แยก
จากบอน้ำรอนในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช, 
พัทลุงและตรัง  
และภูมิปญญา 

บอน้ำรอนเขาชยัสน หมูที ่
3 ตำบลเขาชัย อำเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง; บอ
น้ำรอนกรุงชิง  หมูที่3 
ตำบล กรุงชิง อำเภอนบพิ
ตำ จังหวัด
นครศรีธรรมราช; วัด
อุทยานบอน้ำรอน หมูที่ 
13 ตำบลวังหิน อำเภอ
บางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
หนวยงานฯ 

    4,000,000 ไดขอมูล จุลลินท
รียที่สามารถสราง
เอนไซมทั้งระดับ
ประสิทธิภาพ และ
ในระดับอณูชีว
โมเลกุล เพื่อเปน
ฐานขอมูลสำหรับ
การประยุตใชใน
ระดับตาง ๆ และ
ไดธนาคาร
จุลินทรียพรอม
ฐานขอมูล ที่พรอม
ใหผูสนใจนำไปใช
ประโยชน เพือ่ให
เกิดผลประโยชน
กับชุมชนเจาของ
ทรัพยากร 

300,000 ไดขอมูล จุลินทรียที่
สามารถสราง
เอนไซมทั้งระดับ
ประสิทธิภาพ และ
ในระดับอณูชีว
โมเลกุล เพื่อเปน
ฐานขอมูลสำหรับ
การประยุตใชใน
ระดับตาง ๆ และได
ธนาคารจุลินทรีย
พรอมฐานขอมูล ที่
พรอมใหผูสนใจ
นำไปใชประโยชน 
เพื่อใหเกิด
ผลประโยชนกับ
ชุมชนเจาของ
ทรัพยากร 

         

F2A4 4. การประยกุตใช
ประโยชนจากแบคทีเรีย
ชอบรอนที่แยกจากบอ
น้ำรอน เพื่อพัฒนาชุด
ตรวจวินิจฉัยการตกคาง
ของยาตานจุลชีพใน
น้ำนมดิบ  

      400,000 ไดชุดตรวจวินิจฉัย
ยาตานจุลชพีตกคาง
ในน้ำนมดิบ 
เพื่อใหสหกรโคนม
ตาง ๆ ไดใช
ประโยชนในราคา
ประหยัด  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 5. ชุดโครงการวิจัย การ
ขับเคล่ือนระบบการเล้ียง
ควายในพื้นที่ชุมนำ้ทะเล
นอยสูมรดกการเกษตร
โลกอยางมีสวนรวม   
โครงการวิจัยยอยที่ 2
คุณภาพเนื้อและความ
ปลอดภัยของเนื้อควาย
ทะเลนอย   

พื้นทีเล้ียงควายในพื้นที่ชุม
น้ำทะเลนอยซ่ึง
ประกอบดวยเกษตรกรผู
เล้ียงในตำบลพนางตุง 
และตำบลทะเลนอย 
อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง เกษตรกรในตำบล
บานขาว อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และเกษตร
ในอำเภอหวัไทร ตำบล
ควนชะลิก และตำบลเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

500,000 2. ขอมูลคุณภาพ
และความปลอดภัย
ของเนื้อควายทะเล
นอย 

                 

F2A4 6. ชุดโครงการวิจัย การ
ขับเคล่ือนระบบการเล้ียง
ควายในพื้นที่ชุมนำ้ทะเล
นอยสูมรดกการเกษตร
โลกอยางมีสวนรวม   
โครงการวิจัยยอยที่ 3  
การยกระดับมรดกภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมการเล้ียง
ควายเปนส่ิงบงชี้ทาง 

พื้นทีเล้ียงควายในพื้นที่ชุม
น้ำทะเลนอยซ่ึง
ประกอบดวยเกษตรกรผู
เล้ียงในตำบลพนางตุง 
และตำบลทะเลนอย 
อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง เกษตรกรในตำบล
บานขาว อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และเกษตร
ในอำเภอหวัไทร ตำบล
ควนชะลิก และตำบลเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    500,000 1. แบบ
รายละเอียดการ
จัดทำส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรระบบ
การเล้ียงควาย
ทะเลนอย 
2. และการยื่นขอ
ขึ้นทะเบียน  

             

F2A4 7. โครงการการยกระดับ
ผักพื้นบานสูครัวโลกเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ และ
จังหวัดชายฝงอาวไทย 

   200,000 จำนวนเมนูอาหาร
จากผักพื้นบาน
ตามลักษณะเดน
ของแตละภูมินิเวศ 
จำนวนอยางนอย 
5 เมนู ตอชุมชน 
จำนวน 3 ชุมชน
ในพื้นที่จังหวัด
พัทลุง 

200,000 จำนวนเมนูอาหาร
จากผักพื้นบานตาม
ลักษณะเดนของแต
ละภูมินิเวศ จำนวน
อยางนอย 5 เมนู ตอ
ชุมชน จำนวน 3 
ชุมชนในพื้นที่
นครศรีธรรมราช 

200,000 จำนวนเมนูอาหาร
จากผักพื้นบานตาม
ลักษณะเดนของแต
ละภูมินิเวศ จำนวน
อยางนอย 5 เมนู 
ตอชุมชน จำนวน 3 
ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดสงขลา 

     

F2A4 8. การอนุรักษและใช
ประโยชนปลาดุกลำพันที่
ไดจากการเพาะขยายพันธุ 
(การศึกษาประเมินใน

หองปฏิบัติการในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
และชุมชนทองถิ่นที่เขา
รวมเปนอาสาสมัคร 

450,000 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรปลาดุก
ลำพัน เพื่อนำไปสู

450,000 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรปลาดุก
ลำพัน เพื่อนำไปสู

450,000 อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ปลาดุกลำพัน เพื่อ
นำไปสูการพัฒนา

150,000 อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ปลาดุกลำพัน เพื่อ
นำไปสูการพัฒนา

150,000 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรปลาดุก
ลำพัน เพื่อนำไปสู
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สภาพธรรมชาติ ศึกษา
ระบบการเล้ียงแบบตางๆ 
การศึกษาใน
หองปฏิบัติการ ดาน
โภชนาการ ดานพันธกุรรม 
ดานโรคและการปองกัน) 

การพัฒนาดาน 
การอนุรักษสาย
พันธุจากแหลง
อาศัยตางๆ และ
การพัฒนาการ
เพาะเล้ียงเพื่อ
ประโยชนเชิง
พาณิชย 

การพัฒนาดาน 
การอนุรักษสาย
พันธุจากแหลง
อาศัยตางๆ และ
การพัฒนาการ
เพาะเล้ียงเพื่อ
ประโยชนเชิง
พาณิชย 

ดาน 
การอนุรักษสายพันธุ
จากแหลงอาศัย
ตางๆ และการ
พัฒนาการเพาะเล้ียง
เพื่อประโยชนเชิง
พาณิชย 

ดาน 
การอนุรักษสาย
พันธุจากแหลง
อาศัยตางๆ และ
การพัฒนาการ
เพาะเล้ียงเพื่อ
ประโยชนเชิง
พาณิชย 

การพัฒนาดาน 
การอนุรักษสาย
พันธุจากแหลง
อาศัยตางๆ และ
การพัฒนาการ
เพาะเล้ียงเพื่อ
ประโยชนเชิง
พาณิชย 

F2A4 9. โครงการวิจัยรูปแบบ
การยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนดวยการสรางคุณคา 
และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
จากทรัพยากรทองถิ่นพริก
ขาวชยับุรี จังหวัดพัทลุง 

หมูที่ 2,3,4,5,6,7 ตำบล
ชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

500,000 1. รูปแบบการทำ
ฟารมพริกขาวชยับุรี
แบบปลอดภยั 
(GAP)  จำนวน 1 
รูปแบบ 
2. แบบจำลองระบบ
การทำฟารมพริก
ขาวชยับุรีแบบ
ปลอดภัย (GAP)ใน
การวิเคราะห
สถานการณ 10 ป 
จำนวน 1 รูปแบบ 
3. เกษตรกรตนแบบ
ที่มีความรูและทักษะ
การทำฟารมพริก
ขาวชยับุรีแบบ
ปลอดภัย (GAP) 
จำนวน 5 คน 
4. ผลผลิตพริกขาว
ชัยบุรีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP 
จำนวน 10-20 % 
ของฟารมพริก 

                 

F2A4 10. ชุดโครงการวิจัย การ
ขับเคล่ือนระบบการเล้ียง
ควายในพื้นที่ชุมนำ้ทะเล
นอยสูมรดกการเกษตรโลก
อยางมีสวนรวม               
โครงการวิจัยยอยที่ 1

พื้นทีเล้ียงควายในพื้นที่ชุม
น้ำทะเลนอยซ่ึง
ประกอบดวยเกษตรกรผู
เล้ียงในตำบลพนางตุง 
และตำบลทะเลนอย 
อำเภอควนขนุน จังหวัด

500,000 1. ชุดขอมูลและ
แนวทางการบริหาร
จัดการอยางมีสวน
รวมเพื่อความยั่งยืน  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของระบบการเล้ียงควาย
ปลักในพื้นที่ชุมน้ำทะเล
นอยในรอบ 10 ป (2555-
2565)                           

พัทลุง เกษตรกรในตำบล
บานขาว อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และเกษตร
ในอำเภอหวัไทร ตำบล
ควนชะลิก และตำบลเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

F2A4 11. ชุดโครงการวิจัย การ
ขับเคล่ือนระบบการเล้ียง
ควายในพื้นที่ชุมนำ้ทะเล
นอยสูมรดกการเกษตรโลก
อยางมีสวนรวม   
โครงการวิจัยยอยที่ 4
โมเดลพึ่งพาตนเองและ
กระบวนการมีสวนรวมของ
เกษตรกรผูเล้ียงควาย 
ทะเลนอยในการจัดการภยั
พิบัติและอุบัติการตาง ๆ 

พื้นทีเล้ียงควายในพื้นที่ชุม
น้ำทะเลนอยซ่ึง
ประกอบดวยเกษตรกรผู
เล้ียงในตำบลพนางตุง 
และตำบลทะเลนอย 
อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง เกษตรกรในตำบล
บานขาว อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และเกษตร
ในอำเภอหวัไทร ตำบล
ควนชะลิก และตำบลเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    500,000 1. โมเดลพึ่งพา
ตนเองและ
กระบวนการมีสวน
รวมของเกษตรกรผู
เล้ียงควายทะเล
นอยในการจัดการ
ภัยพิบัติและ
อุบัติการตาง ๆ 
เพื่อลดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและ
เพื่อความยั่งยืนของ
การเล้ียงควาย 

             

F2A4 12. ชุดโครงการวิจัย การ
ขับเคล่ือนระบบการเล้ียง
ควายในพื้นที่ชุมนำ้ทะเล
นอยสูมรดกการเกษตรโลก
อยางมีสวนรวม   
โครงการวิจัยยอยที่ 5  
การสรางกระบวนการรับรู 
เรียนรูและจิตสำนึกรวมใน
การจัดการความรูมรดกภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมการล้ียง
ควายและการขึ้นทะเบียน
มรดกทางการเกษตรโลก 

พื้นทีเล้ียงควายในพื้นที่ชุม
น้ำทะเลนอยซ่ึง
ประกอบดวยเกษตรกรผู
เล้ียงในตำบลพนางตุง 
และตำบลทะเลนอย 
อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง เกษตรกรในตำบล
บานขาว อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และเกษตร
ในอำเภอหวัไทร ตำบล
ควนชะลิก และตำบลเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

500,000 กระบวนการสราง
การรับรู เรียนรูและ
จิตสำนึกรวมในการ
จัดการความรูมรดก
ภูมิปญญาวัฒนธรรม
การล้ียงควายและ
การขึ้นทะเบียน
มรดกทางการเกษตร
โลก 

500,000 กระบวนการสราง
การรับรู เรียนรูและ
จิตสำนึกรวมในการ
จัดการความรูมรดก
ภูมิปญญา
วัฒนธรรมการล้ียง
ควายและการขึ้น
ทะเบียนมรดกทาง
การเกษตรโลก 

500,000 กระบวนการสรางการ
รับรู เรียนรูและ
จิตสำนึกรวมในการ
จัดการความรูมรดก
ภูมิปญญาวัฒนธรรม
การล้ียงควายและ
การขึ้นทะเบียนมรดก
ทางการเกษตรโลก 

        F2A4/ F3A8 

  รวม  12  โครงการ  2,527,500  6,679,800  2,400,000  350,000  150,000   
F2A5 1. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง 

การอนุรักษพันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มีแนวโนมสูญ
หายดวยการพฒันา
ผลิตภัณฑ และการสราง

พื้นที่ภายในจังหวัดพัทลุง
ใน 11 อำเภอคือ อ.เมือง
พัทลุง อ.กงหรา อ.เขาชัย
สน อ.ตะโหมด อ.ควน
ขนุน อ.ปากพะยูน อ.ศรี

            500,000 โปรแกรมการ
จัดการฐานขอมูล
ขนาดใหญ (Big 
data) ของผัก
พื้นบานที่ไดจากการ

    F2A4/ F2A5 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แหลงอาหารเพือ่สงเสริม
ความมั่นคงทางอาหารใน
ชุมชน 
โครงการยอยที ่4 
การพัฒนาฐานขอมูลขนาด
ใหญ (Big data) ดานการ
สำรวจเก็บรวบรวม การ
ปลูก เก็บรักษา การ
อนุรักษ และการใช
ประโยชนของผักพื้นบาน 

บรรพต อ.ปาบอน อ.บาง
แกว อ.ปาพะยอม อ.ศรี
นครินทร และ
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

สำรวจเก็บรวบรวม 
การปลูกและเก็บ
รักษาการอนุรักษ 
และการใช
ประโยชน 

  รวม 1 โครงการ        500,000     
F3A8 1. การพัฒนาศักยภาพ

สัตวน้ำประจำถิ่นเพื่อเปน
แหลงเรียนรูคูการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
โรงเรียน 

 พื้นที่ในจังหวัดพัทลุงรวม 
11 อำเภอ 
โรงเรียนระดับประถม ใน
จังหวัดพัทลุง อำเภอละ 1 
โรงเรียน รวมจำนวน 11 
โรงเรียน  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

650,000 1. ไดองคความรูเชิง
ลึกของชนิดพันธุ
สัตวน้ำประจำถิ่นใน
แตละพื้นทั้ง 11 
อำเภอของจงัหวัด
พัทลุง จาก
การศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
ปราชญชาวบานใน
ประเด็นตาง ๆ ของ
สัตวน้ำประจำถิ่น
แตละชนิด เชน 
แหลงที่อยูอาศัย 
การจับ ฤดูกาล
วางไข แหลงวางไข 
ของสัตวน้ำที่พบใน
แตละทองถิ่น 
2. รวบรวมพันธุ
สัตวน้ำประจำถิ่นที่
หายากและใกลสูญ
พันธุ ของแตละ
พื้นที่ไวในโรงเรียน
ระดับประถม ใน
จังหวัดพัทลุง 
อำเภอละ 1 
โรงเรียน รวม 11 

300,000 1. อนุรักษฟนฟู
สัตวน้ำประจำถิ่นที่
หายากและใกลสูญ
พันธุในแตละพื้นที่
อยางนอยพื้นที่ละ 
1 ชนิดรวม 11 
ชนิด โดย โดยการ
มีสวนรวมของครู
และนักเรียนที่เขา
รวมโครงการทั้ง 
11 โรงเรียน 
2. ถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับ
วิธีการเล้ียงพอแม
พันธุ การเพาะ
ขยายพันธุและ
วิธีการเล้ียงสัตวน้ำ
ประจำถิ่นแตละ
ชนิดใหแกครูและ
นักเรียนใน
โรงเรียน 
3. เผยแพรองค
ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษฟนฟู
สัตวน้ำประจำถิ่น
ในแตละพื้นที่ของ

250,000 1. พัฒนาศักยภาพ
ของสัตวน้ำประจำ
ถิ่นใหมีคุณคา 
มูลคาเพิ่ม โดย
สรางอัตลักษณ จาก
การพัฒนาสายพันธุ
ประจำถิ่นใหมีความ
โดดเดนเปนที่รูจัก
ของคนทั่วไป  
2. ประชาสัมพันธ 
เผยแพรองคความรู
เกี่ยวกบั อัตลักษณ
สัตวน้ำประจำถิ่นใน
แตละพื้นที่ของ
จังหวัดพัทลุงโดย
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยหรือ
ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับชาติ 

200,000 1.  สงเสริมและ
ปลุกจิตสำนึกของ
นักเรียนในการ
อนุรักษพันธุสัตวน้ำ
ประจำถิ่นใน
โรงเรียนโดยให
นักเรียน เพาะพันธุ
สัตวน้ำและปลอย
ลงสูแหลงน้ำ
ธรรมชาติ รวมถึง
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
2. สงเสริมให
นักเรียนเปนผู
เชื่อมโยงขอมูล
ใหกับผูปกครองใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุสัตว
น้ำประจำถิ่นของแต
ละพื้นที่ 

200,000 1. จัดต้ังศูนย
เรียนรูคูแหลง
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษสัตวน้ำ
ประจำถิ่นใน
โรงเรียนจำนวน 11 
โรงเรียน 
2. จัดทำหนังสือ
สัตวน้ำประจำถิ่น
ของจังหวัดพัทลุง 

F1A2/ F1A3/ F3A8 
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กรรม 
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โรงเรียน 
3.  ถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา 
ชีววิทยาสัตวนำ้
ประจำถิ่นใหแกครู
และนักเรียนใน
โรงเรียน  
4. เผยแพรองค
ความรูเกี่ยวกับสัตว
น้ำประจำถิ่นในแต
ละพื้นที่ของจังหวัด
พัทลุงโดยการ
นำเสนอผลงานวิจัย
หรือตีพิมพเผยแพร
ในวารสาร
ระดับชาติ 

จังหวัดพัทลุงโดย
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยหรือ
ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับชาติ 

F3A8 2. โครงการฟารมสาธิต
การพัฒนาการเพาะเล้ียง
ปลาดุกลําพันเชิงพาณิชย 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ฟารมสาธิตปลาดุกลำพัน 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  และฟารม
เกษตรกรอาสาสมัครที่เขา
รวมโครงการ 

220,000 จำนวนผูเขาศึกษาดู
งาน และเกษตรกร
อาสาสมัครที่เขา
รวมโครงการที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

200,000 จำนวนผูเขาศึกษา
ดูงาน และ
เกษตรกร
อาสาสมัครที่เขา
รวมโครงการที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

200,000 จำนวนผูเขาศึกษาดู
งาน และเกษตรกร
อาสาสมัครที่เขารวม
โครงการที่เพิ่มขึ้นใน
แตละป 

300,000 จำนวนผูเขาศึกษาดู
งาน และเกษตรกร
อาสาสมัครที่เขา
รวมโครงการที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

300,000 จำนวนผูเขาศึกษา
ดูงาน และ
เกษตรกร
อาสาสมัครที่เขา
รวมโครงการที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

F1A3/ F3A8 

F3A8 3. โครงการจัดต้ังศูนยการ
เรียนรูผักพื้นบาน อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

ศูนยการเรียนรูผักพื้นบาน 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

   80,000 จำนวนขอมูล และ
ผูเขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

80,000 จำนวนขอมูล และผู
เขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

80,000 จำนวนขอมูล และผู
เขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

    

F3A8 4. โครงการจัดต้ังศูนยการ
เรียนรูปลาดุกลําพัน 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

ศูนยการเรียนรูปลาดุกลำ
พัน อพ.สธ. - 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

80,000 จำนวนขอมูล และ
ผูเขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

80,000 จำนวนขอมูล และ
ผูเขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

80,000 จำนวนขอมูล และผู
เขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

180,000 จำนวนขอมูล และผู
เขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

200,000 จำนวนขอมูล และ
ผูเขาศึกษาเรียนรูที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 

F3A8 5. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง 
การอนุรักษพันธุกรรมผัก
พื้นบานที่มีแนวโนมสูญ
หายดวยการพฒันา
ผลิตภัณฑ และการสราง
แหลงอาหารเพือ่สงเสริม

                  970,000 1. ฝกอบรม
ถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษผักพื้นบาน
ใหกับโรงเรียน  
จำนวน 2 โรงเรียน 
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ความมั่นคงทางอาหารใน
ชุมชน 
โครงการยอยที ่5  
การสรางจิตสำนึก และ
จัดทำเวปไซตเผยแพรงาน
อนุรักษพันธุกรรมผัก
พื้นบานที่หายากและใกล
จะสูญหาย 

อบต./เทศบาล 
จำนวน 5 แหง  
และเกษตรกร 
จำนวน 200 คน 
2. ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรม และการ
ใชประโยชนจากผัก
พื้นบาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จำนวน 1 
ศูนย 
3. จัดทำเวปไซต
ประชาสัมพันธงาน
อนุรักษพันธกุรรม
ผักพื้นบาน  อพ.สธ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จำนวน 1 
เวปไซต 

F3A8 6. ผลการพัฒนาศักยภาพ
การรับรูพืชภูมิปญญาเพื่อ
สุขภาพและจัดการดาน
อนามัยส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภยัจากการใช
ประโยชนพื้นทีแ่บบมีสวน
รวมของประชาชน
เครือขายพื้นที่ตนน้ำตาป 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พื้นที่บริเวณตนน้ำตาป 
บริเวณอำเภอพปิูนและ
ฉวาง นครศรีธรรมราช 

204,534 1. จำนวนผูเขารับ
การพัฒนาศักยภาพ
แบบมีสวนรวม 
จำนวน 104 คน 
และจำนวน
หนวยงานไมนอย
กวา 16 แหง 
2. ไดชนิดของพืช
ภูมิปญญาเพือ่
สุขภาพไมนอยกวา 
20 ชนิด 
3. ไดสถานการณ
ปญหาการใช
ประโยชนพื้นทีจ่าก
การทำกจิกรรม/
ประกอบการพื้นที่
ตนน้ำตาป ไมนอย
กวา 5 สถานการณ 
4. การรับรูและการ

181,874 1. เครือขาย
สมาชิกเพิ่มมากขึ้น 
รอยละ 50 และ
หนวยเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 5 แหง 
2. บทเรียนชุมชน
เกี่ยวกบัพืชภูมิ
ปญญาเพื่อสุขภาพ
จำนวนไมนอยกวา 
1 บทเรียน 
3. รูปแบบการ
จัดการดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภยั  
จากการใช
ประโยชนพื้นที่ตน
น้ำตาป ไมนอย
กวา 1 รูปแบบ 
(เชน การจัดการ

142, 274 1. เครือขายสมาชิก
เพิ่มมากขึ้น รอยละ 
50 และหนวย
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 5 
แหง 
2.มีการใชประโยชน
พืชภูมิปญญาเพื่อ
สุขภาพในชุมชน
แพรหลายเพิ่มมาก
ขึ้น 
3. มีการกำหนดขีด
ความสามารถในการ
รองรับดานจัดการ
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย
จากการใชประโยชน
เพื่อกิจกรรม/สถาน
ประกอบการ 
บริเวณพื้นที่ตน

102,124 1. เครือขายสมาชิก
เพิ่มมากขึ้น รอยละ 
50 และหนวย
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
5 แหง 
2.เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
การดำเนินงานของ
ประชาชนเครือขาย
ระหวางตนน้ำตาป 
และตนน้ำเทือกเขา
บรรทัด จังหวัด
พัทลุง ไมนอยกวา 
1 คร้ัง 

102,124 1.เกิดความเขมแข็ง
ในชุมชนในการ
อนุรักษพืชภูมิ
ปญญาเพื่อสุขภาพ
และจัดการดาน
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย
จากการใช
ประโยชนพื้นที่ตน
น้ำตาป จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. เกิดเครือขาย 
แลกเปล่ียนเรียนรู
การดำเนินงานของ
ประชาชนเครือขาย
ระหวางตนน้ำตาป 
และบริเวณตนน้ำ
อื่นๆ ในภาคใต ไม
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มีสวนรวมพืชภูมิ
ปญญาเพื่อสุขภาพ
และจัดการดาน
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย
จากการใช
ประโยชนพื้นที่ตน
น้ำตาปเพิ่มขึ้นรอย
ละ 80  
5. แลกเปล่ียน
เรียนรูการ
ดำเนินงานอนุรักษ
พืชปญญาเพื่อ
สุขภาพและการจัด
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย
ของประชาชน
เครือขายระหวาง
ตนน้ำตาป และ
พื้นที่ตนน้ำในพื้นที่
เทือกเขาบรรทัด
หรือชุมชนลุมน้ำใน
พื้นที่จังหวัดพัทลุง 
จำนวนไมนอยกวา 
1 คร้ัง 

น้ำเสีย ส่ิงปฏิกบู 
ขยะ เปนตน) 
4. จำนวนกิจกรรม
ถายทอดเกีย่วกับ
การรับรูและการมี
สวนรวมพืชภูมิ
ปญญาเพื่อสุขภาพ
และจัดการดาน
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความ
ปลอดภัยจากการ
ใชประโยชนพื้นที่
ตนน้ำตาปเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 5 
กิจกรรม 
5.รวมถายทอด
แลกเปล่ียนเรียนรู
บทเรียนชุมชน
อนุรักษพืชปญญา
เพื่อสุขภาพและ
รูปแบบการจัด
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน
เครือขายระหวาง
ตนน้ำตาป และ
พื้นที่ตนน้ำในพื้นที่
เทือกเขาบรรทัด
หรือชุมชนลุมน้ำ
ในพื้นที่จังหวัด
พัทลุง จำนวนไม
นอยกวา 1 คร้ัง 

น้ำตาป 
4. ประชาชน
เครือขายมีสวนรวม
การอนุรักษพืชภูมิ
ปญญาเพื่อสุขภาพ
และเฝาระวังจัดการ
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย
จากการใชประโยชน
เพื่อกิจกรรม/สถาน
ประกอบการ 
บริเวณพื้นที่ตน
น้ำตาป 
5.รวมถายทอด
แลกเปล่ียนเรียนรู
การสรางเครือขาย
ประชาชนที่เขมแข็ง
ในการอนุรักษพืช
ปญญาเพื่อสุขภาพ
และรูปแบบการจัด
อนามัยส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย
ของประชาชน
เครือขายระหวางตน
น้ำตาป และพื้นที่ตน
น้ำในพื้นที่เทือกเขา
บรรทัดหรือชุมชน
ลุมน้ำในพื้นที่จังหวัด
พัทลุง จำนวนไม
นอยกวา 1 คร้ัง 

นอยกวา 3 แหง 
จำนวน 1 คร้ัง 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 7. การถายทอดเทคโนโลยี
การอนุรักษและการใช
ประโยชนผักพื้นบานเพือ่
ความมั่นคงทางอาหาร 

สถานที่จัดอบรมที่
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

             80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. จำนวนเกษตรกร
ที่นำผักพื้นบานไป
ปลูกเพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร 

80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. จำนวน
เกษตรกรที่นำผัก
พื้นบานไปปลูกเพื่อ
ความมั่นคงทาง
อาหาร 

 

F3A8 8. จัดทำเว็บไซด และส่ือ
อื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ
หนวยงาน และใหความรู
เกี่ยวกบัการอนุรักษและ
การใชประโยชนผักพื้นบาน
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ         20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 9. การถายทอดเทคโนโลยี
การอนุรักษพันธุปลาดุกลำ
พัน และการเพาะล้ียงปลา
ดุกลำพันเชิงพาณิชย  

สถานที่จัดอบรมที่
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

         80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. จำนวนเกษตรกรที่
นำลูกปลาไปเล้ียงทั้ง
เพื่ออนุรักษพันธุ และ
ใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. จำนวนเกษตรกร
ที่นำลูกปลาไปเล้ียง
ทั้งเพื่ออนุรักษพันธุ 
และใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. จำนวน
เกษตรกรที่นำลูก
ปลาไปเล้ียงทั้งเพื่อ
อนุรักษพันธุ และ
ใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

 

F3A8 10. จัดทำเว็บไซด และส่ือ
อื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ
หนวยงาน และใหความรู
เกี่ยวกบัการเพาะเล้ียงปลา
ดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ
พันธุ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ    20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

     

F3A8 11. คายเยาวชนคนเกงสืบ
สานภูมิปญญาการทำนา
ภาคใต 

พื้นที่ตนน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำในจังหวัดพัทลุง 

75,000 1. เยาวชนไดรวม
อนุรักษและฟนฟู
ภูมิปญญาการทำ 
ขาวไร และรวมสืบ
สานประเพณีการ
ทำขวัญขาว ใน อ.
ศรีบรรพต อ.ศรี
นครินทร  
2. เพื่อสรางชิ้นงาน

84,380 1. เยาวชนไดรวม
อนุรักษและฟนฟู
ภูมิปญญาการทำ
ขาวไร และรวมสืบ
สานประเพณีการ
ทำขวัญขาว ใน อ.
กงหรา อ.ปา
พะยอม 
2. เพื่อสรางชิ้นงาน

174,600 1. เยาวชนไดรวม
อนุรักษและฟนฟูภูมิ
ปญญาการทำนา
หวานแหงและการทำ
นาดำ และรวมสืบ
สานประเพณีการทำ
ขวัญขาว ใน อ.เมือง 
และ อ.ควนขนุน 
2. เพื่อสรางชิ้นงานที่

150,000 1. เยาวชนไดรวม
อนุรักษและฟนฟู
ภูมิปญญาการทำนา
หวานแหงและการ
ทำนาดำ และรวม
สืบสานประเพณี
การทำขวัญขาวใน 
อ.เมือง และ อ.ควน
ขนุน 

150,000 1. เยาวชนไดรวม
อนุรักษและฟนฟู
ภูมิปญญาการทำ
นาดวยการหวาน
น้ำตม และรวม
สืบสานประเพณี
การทำขวัญขาว 
อ.เขาชัยสน และ 
อ.บางแกว 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ที่เกี่ยวกบัวิถแีละ
วัฒนธรรมขาวผาน
ชิ้นงานภาพถาย
และการเลาเร่ือง
ดวยภาพ 

ที่เกี่ยวกบัวิถแีละ
วัฒนธรรมขาวผาน
ชิ้นงานภาพถาย
และการเลาเร่ือง
ดวยภาพ 

เกี่ยวกบัวิถแีละ
วัฒนธรรมขาวผาน
ชิ้นงานภาพถายและ
การเลาเร่ืองดวยภาพ 

2. เพื่อสรางชิ้นงาน
ที่เกี่ยวกบัวิถแีละ
วัฒนธรรมขาวผาน
ชิ้นงานภาพถาย
และการเลาเร่ือง
ดวยภาพ 

2. เพื่อสราง
ชิ้นงานที่เกี่ยวกบั
วิถีและวัฒนธรรม
ขาวผานชิ้นงาน
ภาพถายและการ
เลาเร่ืองดวยภาพ 

F3A8 12. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

           งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

 

 รวม  12  โครงการ  1,229,534  946,254  904,600  1,212,124  2,102,124   
 รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม         

36 โครงการ 
 6,105,834  9,676,054  4,304,600  3,162,124  3,552,124   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 
 


