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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 1. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรในพื้นที่
รับผิดชอบ พื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพ
เดิม รวมถึง ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ ที่เส่ียง
ตอการสูญพันธุ 
1.1การสำรวจพืชถกู
คุกคามบางชนิดของวงศ
ถั่วในภาคใตของ
ประเทศไทย : สำหรับ
การอนุรักษและการวิจยั
เชิงลึกในอนาคต 

1.สระมรกตและ
วัดถ้ำเสือ จังหวัด 
กระบี ่
2.อำเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
3.หองปฏิบัติ การ
ของศูนยเคร่ืองมือ
วิทยา ศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

133,400 2 ชนิด
Campylotro
pis bonii และ 
Grona rubra  
เก็บขอมูล
นิเวศวิทยาและ
ประเมินความ
เส่ียงตอการ
ลดลง การสูญ
หาย หรือ การ
สูญพันธุ และ
นำขอมูลตาง ๆ 
เหลานี้มา
รวบรวมไวใน
รูปของรายงาน
การวิจยัและ
รูปแบบ
เอกสาร
เผยแพรขนาด
เล็ก    

0 การ
เปรียบเทียบ
ลักษณะทาง
อนุกรรมวิธาน
Campylotro
pis bonii 
และ Grona 
rubra   

0 ขอมูลการ
ขยายพันธุ
และชีพ
ลักษณของ
พืชทั้ง 2
ชนิด
Campylotr
opis bonii 
และ Grona 
rubra   

0 ฐานขอมูลการ
สำรวจ จำนวน 
2ชนิด  การ
ขยายพันธุเพือ่
เพิ่มจำนวน
ประชากร 

0   เขาสูระบบฐา
ขอมูลทรัพยากร 
อพ.สธ.-มวล. 

F1A2 1.2 การศึกษาความ
หลากหลายของกระบือ
น้ำทะเลนอยเพื่อเปน
แนวทางการอนุรักษและ
พัฒนาศักยภาพการ
แขงขัน 
 
 
 
 
 

 

จังหวัดพัทลุง 
(ตำบลพนางตุง 
ตำบลทะเลนอย 
อำเภอควนขนุน) 
จังหวัดสงขลา 
(ตำบลบานขาว 
อำเภอระโนด)  
และ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
(ตำบลเคร็ง 
อำเภอ ชะอวด) 

326,300 1.องคความรู
พื้น ฐานดาน
ความ
หลากหลาย
และการ
กระจายของ
กระบือในพื้นที่
ชุมน้ำทะเล
นอย จำนวน 1 
ชุดขอมูล2.
ขอมูลพื้นฐาน
พันธุและ
ลักษณะประ 

0 1.ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพ ศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล.   
2.การขยาย
ความรวมมือ
ของเครือขาย 
อพ.สธ.-มวล.   
กับอบต.ใน
ทองถิ่น 

0 ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพ 
ศูนย
ประสานงา
น อพ.สธ.-
มวล. 

0 ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพของ 
อปท.ที่ศึกษา
และ อพ.สธ. 

      



หนา 634                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จำพันธุของ
กระ บือใน
พื้นที่ชุมน้ำ
ทะเลนอย 
จำนวน 1 ชุด
ขอมูล 

F1A2 1.3 การสำรวจและ
รวบรวมจุลินทรีย
ทองถิ่นนครศรีธรรมราช
เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมและใช
ประโยชนดานการผลิต
พืช 

1.หอง ปฏิบัติ 
การโรคพืช 
อาคารศูนย
เคร่ืองมือวิทยา 
ศาสตรและเทค 
โนโลยี 3 2.ศูนย
สาธิตและ พัฒนา
นวัตกรรมเกษตร
เฉลิมพระ เกียรติ. 
93.แปลงปลูกพืช
เกษตร ตำบล
คลองนอย อำเภอ
ปากพนัง 4. 
แปลงปลูกพืช
เกษตร ตำบลบาน
ตูล อำเภอชะอวด 
จังหวัด 

1,500,000 10.ความ
หลากหลาย
และอนุรักษ
พันธุกรรมของ
จุลินทรีย
ทองถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมรา
ชที่มีประโยชน
ดานการปลูก
พืช 

1,500,000 1 ชุมชน
เครือขายที่มี
ความ รูความ
เขาใจเกี่ยว 
กับทรัพยากร
จุลินทรีย
ทองถิ่น 
ตลอดจนมี
ความรักและ
ภูมิใจกับ
ทรัพยากร
จุลินทรีย
ทองถิ่น 

1,500,000 1 ศูนยการ
เรียน รูและ
บริการ
วิชาการ 
“ศูนยการใช
ประโยชน 
จาก
ทรัพยากร
จุลินทรีย
ทอง ถิ่น 
เพื่อการ
ปลูก พืช” 
ในนาม
โครงการวิจั
ยสนองพระ
ราช ดำริ 
โครงการ
อนุรักษพันธ ุ
กรรมพืชฯ 

1,500,000 1 เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
ในการเพิ่ม
ปริมาณ
จุลินทรีย
ทองถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมร
าชที่มี
ประโยชนดาน
การปลูกพืช 

1500000 1 กลุมชุมชน
เครือขายเพื่อ
รวม
แลกเปล่ียน
เรียนรูทาง
วิชาการหรือ
เทคโนโลยีดาน 
“การใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร
จุลินทรีย
ทองถิ่นเพื่อ
การปลูกพืช”  

  

F1A2 1.4 การสำรวจพรรณไม
ในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ : ระยะที่ 1 พืช
วงศถั่ว 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

138,200 1.ไดขอมูล
จำนวน ชนิด
พืชวงศถั่วใน
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 
2.ตัวอยาง
พรรณไมแหง 
เพื่อเก็บรักษา
ไวในพิพิธภัณฑ
พืชของ
มหาวิทยาลัย

0 1. ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพ ศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

            F2A5 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วลัยลักษณ 
F1A2 1.5 การสำรวจพันธุพืช

สมุนไพรในปาชายเลน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ระยะปที่ 1) 

ปาชายเลน ของ
อำเภอเมือง
อำเภอทาศาลา 
อำเภอสิชล 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

269,000 โดยรวบรวม
พันธุพืชสมุน 
ไพร ดำเนิน 
การจำแนก
ตามหลักทาง
พฤกษศาสตร 
เก็บตัวอยาง 
(Voucher 
spe cimen) 
ศึกษาขอมูล
ทางวิทยา 
ศาสตรเบื้องตน 
จำนวน 100 
ตัวอยาง 

269,000 คัดเลือกพืช
สมุนไพร 5
ชนิด ที่มี
ศักยภาพจาก
พื้นที่เปาหมาย
เพื่อการ
ทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ
เบื้องตน เชน 
ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ, 
ฤทธิ์ตานเชื้อ
จุลชีพ 

269,000 รวบรวม
ขอมูลการใช
ประโยชน 
ในเชิง
สุขภาพและ
อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 
จำนวน 1 
ชุดขอมูล 

269,000 จัดทำเปนฐาน 
ขอมูลเพื่อการ
ใชประโยชน 
เชิงสาธารณะ 
และดำเนิน 
การถายทอด
ขอมูลการวจิัย
แกทองถิ่น 1
ฐานขอมูล 

269,000 ฐานขอมูล
ทรัพยากร 
ศูนยประสาน 
งาน อพ.สธ.-
มวล. และการ
นำไปใชประ
โยขนของ
หนวย งาน 
อปทและ
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

  

F1A2 1.6 การใชดัชนีทาง
ชีวภาพเพื่อประเมิน
คุณภาพส่ิงแวดลอมใน
พื้นที่แหลงทองเที่ยว
หมูบานคีรีวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อ.ลานสกา และ
ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

226,000 ปริมาณและ
ลักษณะของไล
เคน อยางนอย 
1 สาย พันธุ 
เพื่อเปนตัวบงชี้
คุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ตางๆ 
ในอำเภอลาน
สกา จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช โดยเปรียบ 
เทียบกับความ
เขมขนของ
ไนโตรเจนได
ออกไซดที่เก็บ
ตัว อยางดวย
วิธี passive 
sampling 
และศึกษาสัตว
หนาดินและ
เปรียบ เทียบ

226,000 ชุมชนสามารถ
ประเมิน
คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนเบื้องตน
ได 

0 ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพ 
ศูนย
ประสานงา
น อพ.สธ.-
มวล. 

          



หนา 636                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กับการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ำ 

F1A2 1.7 การสำรวจ
ทรัพยากรและการ
อนุรักษปาชายเลนโดย
การประมวลผลภาพจาก
อากาศยานไรคนขับใน
พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.อ.ขนอม (3 
ตำบล คือ ต.ขน
อม ต.ควนทอง 
และ ต.ทอง
เนียน)2.อ.ทา
ศาลา (1 ตำบล
คือ ต.ทาศาลา) อ.
ปากพนัง (4 
ตำบลคือ ต.คลอง
นอย ต.ปากพนัง
ฝงตะวันตก ต. 
ปากพนัง
ตะวันออก และ 
ต.แหลม
ตะลุมพุก)3.อ.
เมือง (5 ตำบล 
คือ ต.ทาซัก ต.ทา
ไร ต.บางจาก ต.
ปากนคร และ ต.
ปากพูน) 

1,000,000 1. ขอมูลองค
ความรูดาน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของพืชและ
สัตวในพื้นที่ปา
ชายเลนใน
พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ชจำนวน 1 
ขอมูล 

  2. สรางจิต
อนุรักษ ใหกับ
เยาวชนที่ใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร
ชีวภาพในปา
ชายเลนโดย
ผานกระบวน 
การมีสวนรวม
ระ หวาง
เยาวชน คนใน
ชุมชนและ
มหาวิทยา ลัย
วลัยลักษณ           
3. ถายทอด
เทคโน โลยี
และนวัตกรรม 
การติดตาม
การ
เปล่ียนแปลง
ของพื้นที่ปา
ชายเลนใน
จังหวัด
นครศรีธรรมร
าชโดยใช
อากาศยานไร
คนขับใหกับ
เยาวชนและ
คนในชุมชน 

  3.. ประชา 
สัมพันธ
เผยแพร 
กิจกรรมการ
อนุรักษผาน
ส่ือสังคม
ออนไลน
เพื่อสราง
เชิญชวน
เยาวชนให
เปนเยาวชน
จิตอนุรักษ 

          

F1A2 1.8 นิเวศวิทยาของ
สมเสร็จมลายูในกลุมปา
คลองแสง-เขาสก 

1.กลุมปาเขาสก-
คลองแสง จ.สุ
ราษฎรธาน2ี.
หองปฏิบัติการ ส.
วิทยาศาสตร

223,280  ทราบขอมูล
โครงสรางประ 
ชากร จำนวน 
(abundance) 
การกระจายตัว 

223,280 ขอมูลแผนที่
แสดงถิ่นที่อยู
อาศัยที่
เหมาะสมของ
สมเสร็จมลายู

223,280 การสงเสริม
และพัฒนา
องคความรู
ในงานดาน
การสำรวจ 

0 ฐานขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. - มวล. 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

(distribution) 
ความหนาแนน 
(density) และ
พฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตใน
ธรรมชาติของ
สมเสร็จมลายู 
เพื่อเขาใจ
สถาน ภาพ
ความ สัม พันธ
ของประชากร
สมเสร็จมลายู
ในปจจุบัน 

ในประเทศ
ไทย เพื่อนำ
ขอมูลแผนที่
ไปใชในการ
จัดการพื้นที่
อนุรักษ อาทิ
เชน การ
จัดลำดับ
ความสำคัญ
ของเขต
อนุรักษ 
(zoning of 
priority 
areas) 

การ
วิเคราะห
ขอมูล และ
การอนุรักษ
ใหแก
เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับ
งานอนุรักษ
สัตวปา 

F1A2 1.9 การสำรวจและ
ศึกษาโรคราสำคัญใน
สวนทุเรียนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อ.สิชลและ อ.ทา
ศาลา จ.
นครศรีธรรมราช 

323,000 1.ขอมูลโรคใน
ทุเรียนที่พบใน
จังหวัดนครศรี 
ธรรมราช 
2. ทราบ
ลักษณะโครง 
สรางของโรค
ราสำคัญที่พบ
ภาย ใตกลอง
จุล ทรรศน 
(โรคราก เนา
โคนเนา โรค 
ใบติด โรคราสี
ชมพู โรครา
แปง โรคจดุ
สนิม)  

323,000 1.ทราบ
ลักษณะสภาพ
ดินปลูกทุเรียน
ในพื้นที ่ 
2. แนว
ทางการ
จัดการโรครา
สำคัญใน
ทุเรียนกับชีว
ภัณฑ  

323,000 1.แนว
ทางการ
จัดการโรค
ราสำคัญใน
ทุเรียน กับ
ชีวภัณฑ  
2.ทราบ
ขอมูลตนทุน
การใช
สารเคมีใน
การกำจัด
โรคในสวน
ทุเรียนตอไร
ตอปของ
เกษตรกร
เปรียบเทียบ
กับการใชชีว
ภัณฑ 

323,000 1.สรางความ
เขมแข็งและ
กอใหเกิด
ความรักตอ
ทรัพยา กร
ธรรมชาติของ
ทองถิ่น    2.
เผยแพรใน
วารสาร อาจ
ไดผลงาน
วิชาการตีพิมพ
ใน
วารสารวิชากา
รระดับชาติ  

      

F1A2 1.10 การเก็บรักษาสาย
พันธุและใชประโยชน
จากสาหรายทะเลใน
ทองถิ่น จังหวัด

อ.หัวไทร- อ.ปาก
พนัง, อ.เมือง-อ.
ทาศาลา อ.สิชล-
อ.ขนอม จ.นคร

550,000 ชุมชนไดมีการ
จัดการและ
จัดเก็บขอมูล
ความรูเกี่ยวกับ

  ฐานขอมูล
ทรัพยากร 
ศูนย
ประสานงาน 

              



หนา 638                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นครศรีธรรมราช ศรีฯ สาหรายทะเล  
ทั้งสรางองค
ความรูในการ
เก็บรักษาสาย
พันธุและใช
ประโยชนจาก
สาหรายทะเล 

อพ.สธ.-มวล. 

F1A2 1.11 การอนุรักษ
พันธุกรรมผักพื้นบาน
ปกษใต พื้นที่องคการ
บริหารสวนตำบลดอน
ตะโก อำเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

อบต.ดอนตะโก 
อ.ทาศาลา จ.
นครศรีธรรมราช 

494,000 ฐานขอมูลผัก
พื้นบาน เปน
ขอมูลและหลัก 
ฐานการวิจยัใน
รูปแบบการ
เก็บตัวอยาง 
รหัส พิกัด 
ขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมที่
เกี่ยวของ การ
ปลูกรักษาและ
ขยายพันธุผัก
พื้นบานที่ใช
ประโยชนใน
การดำรงชีพ   

  ฐานขอมูล
ทรัพยากร 
ศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

              

F1A2 1.12 การเพิ่มศักยภาพ
การใชประโยชนลูก
จันทนเทศรวมกับการ
อนุรักษพันธกุรรมของ
ลูกจันทนเทศ ในพื้นที่
อำเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1.12.1 โครงการยอย  
การสำรวจเก็บรวบรวม
และศึกษาพันธุกรรมลูก
จันทนเทศ ในพื้นที่บาน
สวน  จันทน อำเภอรอน
พิบูลย จังหวัด

หมูบานสวน
จันทนและ
หมูบานรอนนา 
อำเภอรอนพิบูลย  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

427,400 การสำรวจเก็บ
รวบรวมและ
ศึกษา
พันธุกรรมลูก
จันทนเทศใน
พื้นที่บานสวน
จันทน อำเภอ
รอนพิบูลย 
จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช  

427,400 นำสูเปาหมาย
การพัฒนา
และการ
นำไปใช
ประโยชน 
สรางเครือขาย
งานอนุรักษ
ของชุมชน  
อบต.และ
หนวยงาน 
ศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

427,400 นำสู
เปาหมาย
การพัฒนา
และการ 
นำไปใช
ประโยชน 
สราง
เครือขาย
งานอนุรักษ
ของชุมชน 
อบต.และ
หนวยงาน 
ศูนยประ 

        มี 4 โครงการ
ยอย แยกเปน
กิจกรรมตางๆ ใน 
3 กรอบ 8 
กิจกรรม 



แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 639 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นครศรีธรรมราช   สานงาน 
อพ.สธ.-
มวล. 

F1A2   1.12.2   โครงการยอย 
การศึกษาสภาพ
ภูมิอากาศและความ
อุดมสมบูรณของดิน
บริเวณพื้นที่บานสวน
จันทน อำเภอรอน
พิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

หมูบานสวน
จันทนและ
หมูบานรอนนา 
อำเภอรอนพิบูลย  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

588,100 1.แผนที่
ภูมิศาสตร 
ลักษณะดิน 
และภูมิอากาศ
ในพื้นที่บาน
สวนจันทน 
อำเภอรอน
พิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช 1 ชิ้น 

588,100 ส่ือเผยแพร
ลักษณะที่เปน
เอกลักษณทาง
ภูมิศาสตร 
และ
ส่ิงแวดลอม
ของบานสวน
จันทน อำเภอ
รอนพิบูลย 
จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช 1 ชิ้น 

588,100 ฐานขอมูล
กายภาพ
ของพื้นที่
ปลูก
จันทนเทศ
ในบริเวณ
บานสวน
จันทน อ.
รอนพิบูลย 

588,100 การบูรณาการ
ขอมูลกายภาพ 
ชีวภาพของ
พื้นที่สูการ
สรางมูลคา
ทรัพยากรของ
ชุมชน โดย
ขับเคล่ือน
รวมกับ อบต.
รอนพิบูลย 

      

F1A2 1.13 ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุและ
พันธุกรรมของจุลินทรีย
ทะเลบริเวณปาชายเลน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อการใชประโยชน
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ
และอนุรักษปาชายเลน 

1.หองปฏิบัติ  
การมหาวิทยา ลัย
วลัยลักษณ2.ปา
ชายเลนบาน ปาก
พญา อ.เมืองจ. 
นครศรีฯ3.
หองปฏิบัติการ 
สำนักงานพัฒนา 
วิทยา ศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ 

170,000 1.ผลิตส่ือ
เผยแพรให
ชุมชนบานปาก 
พญาจำนวน 1 
ชิ้น2.ขอมูล
ลำดับเบส ดี
เอ็นเอของสาย
พันธุจุลินทรีย 
ทะเล ที่ไดรับ
การยืนยันชื่อที่
ถูก ตอง  
จำนวน 30 
สายพันธุ 3.
บัญชีรายชื่อ
ชนิดพันธุ
จุลินทรียทะเล 
ที่ไดรับการ
ยืนยัน 4.
สถานภาพ
ความ
หลากหลาย 

170,000 ผลิตส่ือ
เผยแพรให
ชุมชนบาน
ปากพญา
จำนวน 1 
ชิ้น2.ขอมูล
ลำดับเบสดี
เอ็นเอของสาย
พันธุจุลินทรีย 
ทะเลที่ไดรับ
การยืนยันชื่อที่
ถูกตองจำนวน 
30 สายพันธุ 
3.บัญชีรายชื่อ
ชนิด พันธุ
จุลินทรียทะเล
ที่ไดรับการ
ยืนยัน  

170,000 ฐานขอมูล
ชีวภาพของ
พื้นทีปาชาย
เลนชุมชน
บานปาก
พญา 

0 ฐานขอมูล
ทรัพยากร
อพ.สธ.-มวล. 

0 ฐานขอมูล
ทรัพยากร
อพ.สธ.-มวล. 

  



หนา 640                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทางชีวภาพ
ของ จุลินทรีย
ในประ เทศ
ไทย 

F1A2 1.14 เสนทางศึกษา
พรรณไมในแหลง
โบราณสถานตุมปง 

โบราณสถานตุม
ปง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

305,000 1.สำรวจและ
เก็บขอมูล
พรรณไมใน
แหลงโบราณ 
สถานตุมปง       
2.เสนทาง
ศึกษาพรรณไม
ในแหลง
โบราณสถาน
ตุมปง จำนวน 
1 เสนทาง 

  ขอมูลพรรณไม
ในแหลง
โบราณ สถาน
ตุมปงโดยผาน
เว็บไซต
สำหรับ
รวบรวมขอมูล 
ในระบบ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร 
ศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

  ฐานขอมูล
ทรัพยากร
พืชในพื้นที่
โบราณสถา
นตุมปง 

  การจัดทำ
เอกสาร
เผยแพรใน
ระบบออนไลน
ตางๆ 

      

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา 
วัฒนธรรมทองถิ่น2.1 
การศึกษาภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจากไผ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พันธุไผพื้นบาน
และภูมิปญญาใน
การใชประ โยชน
จากไผดานตางๆ 
อบต.ดอนตะโก 
(ไผตง) อบต.เสา
ธง(ไผสีสุก) จาก
ขอมูล 9ใบงานใน
การเก็บขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที ่
10 อบต.ของ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ที่ไดรับขอมูล 

374,000  ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาในการ
ใชประโยชน
จากไผในทุก
มิติในพื้นที่
จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช จำนวน  10 
ชุดขอมูล 

374000 ขอมูลพันธุไผ
พื้นบานใน
พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช เพื่อใชใน
การจัดทำสวน
สะสมพันธุไผ 
(Bamboo 
Living 
Collection) 
พื้นที่ 9 ไร ใน
อุทยาน
พฤกษศาสตร 

374000 1. ส่ือ
ความรูใน
การเผยแพร
ขอมูลพันธุ
ไผพื้นบาน
และภูมิ
ปญญาใน
การใช
ประโยชน
จากไผจำวน  
1ส่ือ เพื่อ
นำเสนอใน    
(Bamboo 
Living 
Collection
)  

374000 การจัดทำ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมไผ
ในพื้นที่
นครศรีธรรมร
าชและพื้นที่
ภาคใตตอนบน 

374000 1.การดำเนิน 
การเผยแพร
ภูมิปญญา 2.
สนบัสนุนการ
ใชประโยชน
อยางยั่งยืนใน
ชุมชนที่อยูใน
เขตรับผิดชอบ
ของ ศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

  

F1A2 2.2.การจัดทำฐานขอมูล 
การอนุรักษ การใช
ประโยชน และการ

ต.แหลมตะลุมพุก 
ต.ปากพนังฝง
ตะวันออก อ.ปาก

459,000 1. ฐานขอมูล
ระบบ
สารสนเทศ

  1. ฐานขอมูล
ระบบ
สารสนเทศ

  1. 
ฐานขอมูล
ระบบ

          



แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 641 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สงเสริมอาชีพ บริเวณปา
ชายเลน ต.แหลม
ตะลุมพุก และ ตำบล
ปากพนังฝงตะวันออก 
อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช                     
การใชประโยชนพืช
พรรณปาชายเลนจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น
บริเวณปาชายเลน   
ตำบลแหลมตะลุมพกุ 
และ ตำบลปากพนังฝง
ตะวันออก อำเภอปาก
พนัง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช  

พนัง จ.
นครศรีธรรมราช 

ภูมิศาสตรปา
ชายเลน 
บริเวณตำบล
แหลม
ตะลุมพุกและ
ตำบลปากพนัง
ฝงตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช2. การใช
ประโยชนพืช
พรรณในปา
ชายเลนจาก
ภูมิปญญา
ทองถิ่น3. การ
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรปา
ชายเลนโดย
การมีสวนรวม
ของชุมชน4. 
แนวทางการ
สงเสริมอาชีพ
และชองทาง
การตลาดของ
ผลิตภัณฑจาก
ปาชายเลน 

ภูมิศาสตรปา
ชายเลน 
บริเวณตำบล
แหลม
ตะลุมพุกและ
ตำบลปากพนัง
ฝงตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช2. การใช
ประโยชนพืช
พรรณในปา
ชายเลนจาก
ภูมิปญญา
ทองถิ่น3. การ
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรปา
ชายเลนโดย
การมีสวนรวม
ของชุมชน4. 
แนวทางการ
สงเสริมอาชีพ
และชองทาง
การตลาดของ
ผลิตภัณฑจาก
ปาชายเลน 

สารสนเทศ
ภูมิศาสตร
ปาชายเลน 
บริเวณ
ตำบลแหลม
ตะลุมพุก
และตำบล
ปากพนังฝง
ตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช2. การ
ใชประโยชน
พืชพรรณใน
ปาชายเลน
จากภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น3. 
การอนุรักษ 
ฟนฟู 
ทรัพยากร
ปาชายเลน
โดยการมี
สวนรวม
ของชุมชน4. 
แนวทางการ
สงเสริม
อาชีพและ
ชองทาง
การตลาด
ของ
ผลิตภัณฑ
จากปาชาย
เลน 

  รวม 2  โครงการใหญ    7,506,680   4,100,780   3,874,780   3,054,100   2,143,000     
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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16  โครงการยอย 
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บ
รวบรวม1.1 พัฒนาสวน
กลวย        ม.วลัย
ลักษณ เปนศูนยการ
เรียนรู เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ปที่ 4 

อุทยาน
พฤกษศาสตร  

838,680 70 สายพันธุ
พื้นที่ปลูก 4 ไร 
1งาน 

  การขยายพันธุ
และการเพิ่ม
พื้นที่ปลูก 

  การ
ขยายพันธุ
และการเพิ่ม
พื้นที่ปลูก 

  การดูแลรักษา
และเปนแหลง
ฐานขอมูล
พันธุกรรม
กลวยภาคใต 

  การดูแลรักษา
และเปนแหลง
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
กลวยภาคใต 

  

F1A3 1.2 การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อกลวยที่มี
ศักยภาพในทางการคา
และอัตลักษณประจำถิ่น
เพื่อสงตอกลาปลูกสำนกึ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

380,000 1. จำนวนสาย
พันธุกลวยที่มี
ศักยภาพในเชิง
การคาและอัต
ลักษณประจำ
ถิ่น 20 สาย
พันธุ ไดรับการ
ขยายพันธุดวย
เทคนิคการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

380000 1.จำนวนตน
กลวยจากการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
10,000 ตน  
หรือ  500 ตน
ตอสายพันธุ 
2.โรงเรียนที่
เขารวม
โครงการ 12 
โรงเรียน 

  ปลูกเพื่อ
เตรียมตน
สำหรับ
สงเสริม 
เกษตรกร  
หรืออบรม
เทคนิคใน
การออก
ปลูกกลวย
จากการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
รวมทั้ง
วิธีการปลูก 
การดูแล
รักษา และ
การจัดการ
ในแปลง
ปลูก 

          

F1A3 1.3 หนาวัว  :  การเก็บ
รวบรวมสายพันธุ การ
ขยายพันธุดวยเทคนิค
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การ
ทดลองปลูก เพื่อสราง

ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

1,145,000 1. รวบรวม
หนาววั ไดไม
นอยกวา 30  
สายพันธุ         
2.มีโรงเรือน

450,000 1.สายพันธุมี
การขยายพันธุ
ดวยเทคนิค
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 2.

485,000 ตนแบบการ
ผลิตหนาวัว
สายพันธุ
ไทยในเชิง
การคามี

406,000 เกษตรกร
ผูสนใจนำ
หนาววัสาย
พันธุที่ไดจาก
การเพาะเล้ียง

500,000 เกษตรกร
ผูสนใจนำ
หนาววัสาย
พันธุที่ไดจาก
การเพาะเล้ียง
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รายไดและถายทอด ปลูกรักษาและ
ขยายพันธุ 

ปลูกทดสอบ
ผลผลิต ไม
นอยกวา 
2000 ตน/สาย
พันธุ รวม
จำนวนไมนอย
กวา 25,000 
ตน  

เกษตรกร
และผูสนใจ
เขาเยี่ยมชม 
ศึกษาการ
ปลูกเล้ียง
หนาววั และ
เขาอบรม
เพื่อรับการ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
ไมนอยกวา 
200 คน  

เนื้อเยื่อใน
โครงการนี ้ไป
ปลูกในเชิง
การคา  ไม
นอยกวา 10
ราย 

เนื้อเยื่อใน
โครงการนี้ ไป
ปลูกในเชิง
การคา  ไม
นอยกวา 10
ราย 

F1A3 2. งานขยายพันธุ
พันธุกรรมสัตวไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 
2.1 ศูนยเรียนรูชันโรง 
(อุง) อุทยาน
พฤกษศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

อุทยาน
พฤกษศาสตร  
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

358,400 1.ขอมูล
ทางดานความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของชันโรง 
จำนวน 5 สาย
พันธุ 

358,400 1.การขยาย
พื้นที่ศึกษา              
2.การเล้ียง
ชันโรงในลังไม
ประกอบเพือ่
การอนุรักษ
และการผสม
เกสร การใช
ประโยชนจาก
น้ำผ้ึงชันโรง 

358,400 ศูนยเรียนรู
ชันโรง 
เผยแพร
ความรู
รวมถึงการ
อนุรักษ
ทรัพยkกร
ธรรมชาติ
กลุมชันโรง  

0 ศูนยเรียนรู
ชันโรง 
เผยแพร
ความรูรวมถึง
การอนุรักษ
ทรัพยkกร
ธรรมชาติกลุม
ชันโรง  

0 ศูนยเรียนรู
ชันโรง 
เผยแพรความรู
รวมถึงการ
อนุรักษทรัพยk
กรธรรมชาติ
กลุมชันโรง  

  

  
รวม 2  โครงการใหญ      

3 โครงการยอย 
  

2,722,080   1,188,400   843,400   406,000   500,000 
    

F2A4 1. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 
(การศึกษาประเมินใน
สภาพธรรมชาติ แปลง
ทดลอง ในดานตางๆ 
เชน ดานสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา การเขตกรรม 
เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน 
ดานโภชนาการ 

อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี7  

368,800 1.คัดแยก
แบคทีเรียกรด
แลคติกจาก
ผลิตภัณฑ
อาหาร และ
วัตถุดิบ
ทางการเกษตร
ที่เปน
ทรัพยากรที่ใช
กันอยูใน
ทองถิ่น2. 
วินิจฉยัชนิด

  ธนาคาร
แบคทีเรียกรด
แลคติกโพร
ไบโอติก โดย
ฝากเก็บเชื้อไว
กับสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงประเทศ
ไทย  

  ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพ 
ศูนย
ประสานงา
น อพ.สธ.-
มวล. 

        ตอเนื่องจากการ
คัดเลือกสายพันธุ
ปงบประมาณ 
2564 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

องคประกอบ เปน
ตน)1.1 การใชประโยชน
ของแบคทีเรียโพรไบโอ
ติกเพื่อเปนอาหาร
ฟงกชัน 

ของแบคทีเรีย
กรดแลคติก
โพรไบโอติก 

F2A4 1.2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ำขาวกลอง
งอกที่ผลิตมาจากขาว
กลองพันธุพื้นเมืองใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
และการวิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการ 

1.อำเภอชะอวด 
2.อำเภอรอน
พิบูลย 
3.ม.วลัยลักษณ 

215,000 คุณคาทาง
โภชนาการของ
ผลิตภัณฑ
น้ำขาวกลอง
งอกที่ผลิตมา
จากขาวกลอง
พันธุพื้นเมือง
ตางๆจำนวน 2
ชนิด 

215,000 ไดผลิตภัณฑ
น้ำขาวกลอง
งอกที่ผลิตมา
จากขาวกลอง
พันธุพื้นเมือง
และมีอายุการ
เก็บรักษา
ยาวนาน
กวาเดิม 2 เทา  

215,000 ถายทอด
การผลิต
น้ำขาวกลอง
งอกใหแก
ชุมชนผูผลิต
ขาวและ
น้ำขาวกลอง
งอกใน
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช โดย
เฉพาะที่มี
การปลูก
ขาวกลอง
พันธุทองถิ่น 

          

F2A4 1.3 มะอึก: พืชสมุนไพร
พื้นบานและภูมิปญญา
การประยกุตใชเพื่อ
ยับยั้งจุลินทรีย 

1.อำเภอทา
ศาลา2.ม.วลัย
ลักษณ 

350,000 1.การศึกษา
ประสิทธิภาพ
เบื้องตนของ
มะอึก โดย
อาศัยองค
ความรูจาก

ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาใน

ทองถิ่น 2.การ
สำรวจเก็บ
รวบรวมตน

มะอึกในพื้นที่ 
อนุรักษสาย
พันธุ 1สาย

พันธุ 

350,000 1.การศึกษา
และสกัดสาร
บริสุทธิ์จาก
มะอึก จาก 

นั้นนำมาศึกษา
ประสิทธิภาพ
ในการทำลาย

จุลินทรีย           
2. ตอยอดไป
เปนผลิตภัณฑ
ชนิดตางๆอัน
นำไปสูการ
สรางรายได
ของชุมชนใน

ทองถิ่น 

350,000 1.การนำอน ุ
ภาคนาโนที่
สังเคราะห
ได ไป
ประยุกตใช
รวมกับภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น 2.
พัฒนา
ผลิตภัณฑ 
และมีการมี
การ
ถายทอด
ความรูออก
สูทองถิ่น
เพื่อการ
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พัฒนาที่
ยั่งยืนสืบไป 

F2A4 1.4 ธนาคารปลิงทะเล: 
การอนุรักษและใช
ประโยชนของปลิงทะเล
อยางยั่งยืน 

1.มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จ 
นครศรีธรรมราช  
2.เกาะลิบง จ.ตรัง 

1,023,000 1.เปรียบเทียบ
ความหลาก 
หลายของสาย
พันธุปลิงทะเล
บริเวณชายฝง 
จ.นครศรี 
ธรรมราช และ
เกาะลิบง จ.
ตรัง                 
2.เปรียบเทียบ
ระบบ
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา ความ
หลากหลาย
ของปลิงทะเล
บริเวณฝงอัน
ดามันและอาว
ไทย           
3.วิเคราะห
ขอมูลและนำ
ผลมาพัฒนา 
การเพาะ เล้ียง
ปลิงทะเล
บริเวณชายฝง 
จ.นครศรี 
ธรรมราช 

500,000 1.การ
เพาะเล้ียงผล
ตอการเจริญ 
เติบโตและการ
สืบพันธุของ
ปลิง ทะเล 
โดยเพาะ เล้ียง
รวมกับสัตว
ทะเลเศรษฐกิจ
ชนิดอื่น          
2.พัฒนาการ
เพาะเล้ียงปลิง 
ทะเลให
ประสบ
ความสำเร็จ
ยิ่งขึ้นและเพิ่ม
มูลคาเชิง
พาณิชย 

  1.สกัดและ
หาสาร 
ประกอบชวี 
ภาพ และ
ศึกษา ฤทธิ์
ทางเภสัช
วิทยาของ
สารสกัด
จากปลิง 
ทะเล ระดับ
ชีวโมเลกุล 
โปรตีน และ
เซลล  
สำหรับ
นำไปใช
ประยุกตใช
หรือ
สังเคราะห
สารออก
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่
เปน
ประโยชน
ทางการ
รักษาเพื่อ
การใชงาน
ทางเภสัช
กรรม 

  1.พัฒนา
โครงการ
ธนาคารปลิง 
ทะเล เพื่อเปน
สถานที่สำหรับ
เพาะ พันธุ
ปลิง ทะเล           
2.ฐานขอมูล
องคความรู
ทางวิชาการ
เกี่ยว กับ ปลิง 
ทะเลที่ไดจาก
งานวิจัย
ทั้งหมด เพื่อ
นำ ไปสูการ
ถาย ทอดองค
ความรูสำหรับ
การอนุรักษ
และใช
ประโยชนของ
ปลิงทะเล
อยางยั่งยืน 

  1.ถายทอดองค
ความรูทางวิชา 
การเกี่ยวกับ
การเพาะเล้ียง
ปลิง ทะเล 
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาของสาร
สกัดจาก
ปลิงทะเล และ
การอนุรักษ
ปลิงทะเลใน
ธรรมชาติแก
เกษตรกรและ
ชุมชน  

ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 63
และ64 

F2A4 1.5 การศึกษาฤทธิ์ของ
สารอะพอรฟนอัลคา
ลอยดจากสบูเลือดตอ
การตานการอักเสบ ของ
ปอดที่กระตุนดวยไลโป
โพลีแซคคาไลดในหนู

ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

600,000 การศึกษาสาร
ออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรสบู 
เลือดในการยับ 
ยั้งการอักเสบ
ของปอดทำให

600,000 ขอมูลการ
ทดสอบฤทธิ์
ของสาร
กลุมอะพรอ
ปนอัลคา
ลอยดจาก

600,000 การพัฒนา
เปน
ผลิตภัณฑที่
ใชในการ
เสริมการ
รักษา

          



หนา 646                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทดลอง ไดองคความรู
เกี่ยวกบัสรรพ 
คุณทางยาและ
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาของ
สมุนไพรซ่ึง
สามารถเผย      
2.ตีพิมพขอมูล
งานวิจัยในฐาน 
ขอมูล
ระดับชาติและ
นานาชาติทำ
ใหเกิดการนำ
ผล การวจิัยมา
ใชประโยชน
อยาง
กวางขวางทั้ง
ในดานการ 
เกษตร 

สบูเลือดใน
การลดการ
อักเสบของ
ปอด นำไปสู
การพัฒนายา
ที่มี
ประสิทธิภาพ
เฉพาะการ
รักษากลุมโรค
ปอดอักเสบ 

รวมกับยา
แผนปจจุบัน
ในกลุม
ผูปวยโรค
ปอดอักเสบ 

F2A4 1.6 การศึกษาลักษณะ
ความผันแปรของลำไผ
ผากเพลิง 
(Gigantochloa 
scortechinii Gamble) 

1.สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 
สำนักวิชา
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ และ
ศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมไม 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ2. คณะวน
ศาสตร และศูนย
ความเปนเลิศทาง
วิชา การดานไผ 
มหาวิทยาลัยเกษ

475,200 ศึกษา
โครงสราง

ระดับมหภาค
ของลำไผ ที่มี
อายุแตกตาง
กัน 3 ระดับ 
(1, 3 และ 5 

ป) 

475,200 ศึกษา
โครงสราง

ระดับมหภาค
ของลำไผ ที่มี
อายุแตกตาง
กัน 3 ระดับ 
(1, 3 และ 5 

ป) 

475,200 ศึกษาโครง 
สรางจุลภาค
ของลำไผ ที่

มีอายุ
แตกตางกัน 
3 ระดับ (1, 
3 และ 5 ป) 

ที่ระดับ
ความสูงจาก
พื้นดินแตก 
ตางกัน 3 

ระดับ (โคน 
กลาง และ 
ปลาย) และ
จาก สวน
ของลำไผที่
แตกตางกัน 

475,200 ศึกษา
องคประกอบ
ทางเคมีและ
สมบัติทาง

กายภาพของ
ลำไผผากเพลิง 

ที่มีอายุ
แตกตางกัน 3 
ระดับ (1, 3 
และ 5 ป) ที่

ระดับความสูง
จากพื้นดิน

แตกตางกัน 3 
ระดับ (โคน 
กลาง และ
ปลาย) และ
จากสวนของ

475,200 ศึกษา
องคประกอบ
ทางเคมีและ
สมบัติทาง
กายภาพของ
ลำไผผากเพลิง 
ที่มีอายุ
แตกตางกัน 3 
ระดับ (1, 3 
และ 5 ป) ที่
ระดับความสูง
จากพื้นดิน
แตกตางกัน 3 
ระดับ (โคน 
กลาง และ
ปลาย) และ
จากสวนของ

อยูในชุดโครงการ
ศึกษาภูมิปญญา
การใชประโยชน
จากไผ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตรศาสตร3.พื้นที่
ปลูกไผในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2 สวน (ขอ 
และปลอง) 

ลำไผที่
แตกตางกัน 2 
สวน (ขอ และ

ปลอง) 

ลำไผที่แตกตาง
กัน 2 สวน (ขอ 
และปลอง) 

F2A4 1.7 การสกัดพฤกษเคมี
และฤทธิ์ตานจุลินทรีย
กอโรคจากพืชสมุนไพร 

อาคารเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี7 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

297,900 1.สมบัติของ
สมุนไพร และ
ทราบประเภท
และฤทธิก์าร

ยับ ยั้งเชื้อแบค
ที เรียของสาร
สกัด2.ทราบ
สมบัติ ความ
คงตัวและเปน
พิษตอเซลล
เม็ดเลือดแดง 
และกลไกการ

ยับยั้ง
เอนไซม3.

เผยแพรงาน 
วิจัยใหกับกลุม
นักวิจยัเพื่อ
กระตุนและ

สงเสริม
งานวิจัย ดาน
สมุนไพรไทย 

4.ผลการศึกษา 
เปนขอมูล
ใหกับกลุม

เกษตรกรใน
ระดับชุมชนไป
ใชประโยชน 

150,900 เผยแพร
งานวิจัยในงาน
ประชุมระดับ
นานาชาติ 1 
คร้ัง และ
เผยแพรขอมูล
เชิงลึกเพื่อเปน
การสนับสนุน
พืชสมุนไพร
ไทยในการ
ประยุกตใช
มากขึ้น 

  

  

  

        

F2A4 1.8 องคประกอบทาง
เคมีของพืชวงศกระดังงา
และฤทธิ์ทางชีวภาพ 
(ระยะปที่2) 

อ.สิชล  จ.
นครศรีธรรมราช 
และศูนย
เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ

350,000 1.สารสำคัญ 
และหาโครง 
สราง ขององค 
ประกอบทาง
เคมีของพืชวงศ   

1.ประยุกตใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชา PHD-
241   

ฐานขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-
มวล. 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

กระดังงาบาง
ชนิดที่พบใน
เขตจังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช 2.ไดขอมูล
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาในการ
ตานจุลชีพของ
สารสกัด และ
สารบริสุทธิ์ ที่
ไดจากพืชวงศ
กระดังงาบาง
ชนิดที่พบใน
เขตจังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช 

(Fundament
al of 
Pharma 
ceutical 
Botany and 
Pharma 
cognosy) 
และ PHD-
341 (Pharma 
cognosy)         
2.ขอมูล
พื้นฐานของ
พืชสมุนไพรใน
วงศกระดังงาที่
พบในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช  

F2A4 1.9 การพัฒนา
ผลิตภัณฑนมหมักของ
กลุมเกษตรกรผูเล้ียง
แพะนมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ2.คณะ
เทคโนโลยี และ
การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยา ลัย
ทักษิณ3.คณะ
เภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย4.
ศูนยการเรียนรู
การเล้ียงแพะนม
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

848,000 1. จำนวน
ผลิตภัณฑนม
แพะหมกั
ตนแบบ2. 
จำนวน
ผลิตภัณฑนม
แพะหมกัของ
กลุมเกษตรกร
ที่ไดรับการ
ปรับปรุง
คุณภาพ 2 
รายการ 

  

1. จำนวน
ผลิตภัณฑนม
แพะหมกั
ตนแบบ2. 
จำนวน
ผลิตภัณฑนม
แพะหมกัของ
กลุมเกษตรกร
ที่ไดรับการ
ปรับปรุง
คุณภาพ 2 
รายการ 

  

  

  

        

F2A4 1.10 การศึกษาฤทธิ์ของ
สารสกัดหญานางแดงใน

ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร 

500,000 ตนแบบอาหาร
เสริมสุขภาพ

500,000 กระบวนการวิ
จัย   

  
  

    กระบวนการวิ
จัย ผลงานวจิัย 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การปองกันการเส่ือม
สลายของเซลล SH-
SY5Y จากการเหนี่ยวนำ
ใหเกิดภาวะพารกินสัน
ดวยสาร MPP+ 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

เพื่อปองกัน
การเกิดโรค
พารกินสัน 
นอกจากนี้
ประโยชนจาก
หญานางแดง
ในการปองกัน 
การเกิดโรค
พารกินสัน
สามารถ
กระตุนให
ประชากรหรือ
เกษตรกรมี
ความสนใจใน
การหันมาปลูก
สมุนไพรหญา
นางแดง 

ผลงานวิจัย 
องคความรู 
นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
พัฒนา
สมุนไพรเสริม
สุขภาพจาก
หญานางแดง
ในการปองกัน
การเกิดโรค
พารกินสัน ซ่ึง
จะชวย
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของคนไทย
โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุ 
รวมทั้งการ
เพิ่มมูลคา
สมุนไพรและ
สงเสริมการ
ปลูกหญานาง
แดงในชุมชน 

องคความรู 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลย ี
พัฒนาสมุนไพร
เสริมสุขภาพ
จากหญานาง
แดงในการ
ปองกันการเกิด
โรคพารกินสัน 
ซ่ึงจะชวย
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของคนไทย
โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุ 
รวมทั้งการเพิ่ม
มูลคาสมุนไพร
และสงเสริม
การปลูกหญา
นางแดงใน
ชุมชน 

F2A4 1.11 การพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพจาก
ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยเพื่อลดปจจยั
เส่ียงตอการเกิด
โรคเบาหวาน                                      

1.อำเภอพรหมคีรี 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
2.ศูนยเครืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

600,000 1.ตนแบบ
ตำรับยา
สมุนไพรที่มี
สรรพคุณลด
น้ำตาลในเลือด 
จาก  ผล
มะขาม ปอม 
ผลสมอไทย 
ผลสมอพิเภก 
เหงาขมิ้นขัน 
ผลมะตูม 
ใบเตย 1ตำ
หรับ 

  ตำรับยา
สมุนไพรจาก 
ผล
มะขามปอม 
ผลสมอไทย 
ผลสมอพิเภก 
เหงาขมิ้นขัน 
ผลมะตูม 
ใบเตย ตอการ
ลดระดับ
น้ำตาลใน
เลือดผาน
กลไกตาน

  เพิ่มมูลคา
สมุนไพรใน
ภาคใตและ
ชวยสงเสริม
การปลูกแก
คนในชุมชน 

  เพิ่มมูลคา
สมุนไพรใน
ภาคใตและ
ชวยสงเสริม
การปลูกแกคน
ในชุมชน 

  เพิ่มมูลคา
สมุนไพรใน
ภาคใตและ
ชวยสงเสริม
การปลูกแกคน
ในชุมชน 

  



หนา 650                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เอนไซม แอล
ฟากลูโคซิเดส 
และ แอล
ฟาอะไมเลส  

F2A4 1.12 การอนุรักษ
พันธุกรรมผักหวานชาง
กับระบบ
ปญญาประดิษฐ อัน
เนื่องมา จาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   

1. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 
อำเภอทาศาลา 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช2
. อบต.หินตก 
อำเภอรอนพิบูลย 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

386,000 ขอมูล
คุณลักษณะ 
ส่ิงแวดลอมที่
จำ เพาะของ
ถิ่นที่อยูอาศัย
ของผัก หวาน
ชางในระดับ
ทองถิ่น 1 
ขอมูล 

381,000 แบบจำลอง
การกำหนด
ส่ิงแวดลอมที่
จำเพาะของ
ถิ่นอยูอาศัย
ของผักหวาน
ชาง 

358,000 ถายทอดให
ความรู
ขอมูล
ลักษณะ
ความจำเพา
ะของพื้นที่
ในการ
อนุรักษ
ผักหวาน
ชางใหกับ 
อบต.หินตก 
อำเภอรอน
พิบูลย 
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช และ
พื้นที่อบต. 
ที่มีพื้นที่ตรง
ตามคุณ 
ลักษณะ 
ของผล การ 
ศึกษาเพื่อ
การอนุรักษ
ผัก หวาน
ชาง   

1.ฐานขอมูล
ทรัพยากร 
อพ.สธ. -มวล. 

      

F2A4 1.13 พรรณไมทองถิ่น
เพื่อการจัดภูมิทัศนงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  อำเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.โรงเรียนสิชล
คุณาธารวิทยา  2.
โรงเรียนชุมชน
วัดปณณาราม                   
3.โรงเรียนบาน
ปลายทอน    4.
วิทยา ลัย เทคนิค

428,000 1.สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน
เพิ่มขึ้น 1-2 
โรงเรียนในป
แรก                
2.ฐานขอมูล

  1.สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน
เพิ่มขึ้น 1-2 
โรงเรียนในป
แรก           

  โรงเรียน
สามารถ
ขอรับการ
ประเมินงาน
สวน
พฤกษศาสต
รโรงเรียนได   

โรงเรียน
สามารถขอรับ
การประเมิน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนไดใน
ระดับปาย

  โรงเรียน
สามารถขอรับ
การประเมิน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนไดใน
ระดับปาย

  



แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 651 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สิชล และ5.
องคการบริหาร
สวนตำบลทุงปรัง
อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช 

พรรณไมทอง 
ถิ่นในนิเวศปา
พรุและปาชาย 
หาด สำหรับ
การจัดภูมิทัศน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 1
เร่ือง   3.
บทความ
วิชาการ
ระดับชาติ TCI 
จำนวน 1 
บทความ เพื่อ
เผยแพรองค
ความรูสูวง
วิชาการดาน
สถาปตยกรรม
และผังเมือง 

ในระดับ
ปายสนอง
พระราช
พระราชดำริ 

สนองพระราช
พระราชดำริ 

สนองพระราช
พระราชดำริ 

F2A4 1.14 การผลิตโปรตีน
ลูกผสมตัวยับยั้งบาว
แมน-เบิรกของถัว่หร่ังใน
แบคทีเรีย  

1.อาคารศูนย
เคร่ืองมือวิทยา 
ศาสตรและ
เทคโนโลยี 7 2. 
อาคารศูนย
เคร่ืองมือวิทยา 
ศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 3. 
สถาบันวิจยั
วิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

260,000 1.พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑหรือ
อาหารเสริมที่มี
สมบัติในการ
รักษา
โรคมะเร็ง    2.
บทความวจิัยที่
ตีพิมพใน
วารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
จำนวน 1 เร่ือง 

        

  

      ตอเนื่องจากปงบ 
ประมาณ 2563 
2564 

F2A4 1.15 ความสัมพันธของ
ปริมาณสารสำคัญใน
เมล็ดโกโกสด และเมล็ด
โกโกแหง กบัอายุและ
สายพันธุของโกโกที่ปลูก

หองปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 
หองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ
กลาง และหอง 

422,000 1.ฐานขอมูล
ของสายพันธุ 
และพื้นที่การ
เพาะปลูกโกโก 
2. ระบบการ

  1. คุณภาพ
ของการเก็บ
เกี่ยว การแปร
รูป รวมทั้งการ
ผลิต

    

  

        



หนา 652                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในภาคใต ปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ 
ดินและปุย 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ-ศูนย
เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

หมักเมล็ดโกโก
ที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรราย
ยอย 

ช็อกโกแลต
ของเกษตรกร 
และ
ผูประกอบการ
เอสเอ็มอีไดรับ
การพัฒนา2. 
มีระบบการ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เมล็ดโกโกสด   

F2A4 1.16 แนวทางการ
อนุรักษสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นภาคใตบริเวณลุม
น้ำปากพนัง โดยการมี
สวนรวมของชุมชน เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม    

1.พื้นที่ลุมน้ำปาก
พนังครอบคลุม
พื้นที่ 10 อำเภอ
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. 2 อำเภอใน
จังหวัดพัทลุง 
และ 1 อำเภอใน
จังหวัดสงขลา 3.
สำนักวิชา
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ เปน
หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

272,600 1.องคความรู
ทาง ดาน
สถาปตย กรรม
พื้นถิ่นและ
สภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวเนื่องใน
พื้นที่ลุมน้ำปาก
พนัง  1ชุดองค
ความรู       2.
ผลงาน
ออกแบบพื้นที่
สาธารณะเพื่อ
รองรับการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดย
กระบวนการมี
สวนรวมของ
ชุมชน ๓ 
ผลงาน (ในแต
ละชุมชน 
ชุมชนละ ๑ 
ผลงาน) 

272,600 1.แนวทางใน
การอนุรักษ
มรดกทาง
สถาปตยกรรม
และสภาพ 
แวดลอมอัน
ทรง คุณคา
ของชุมชนคัด
สรรจำนวน 1
ชุมชนโดย
กระบวน การ
มีสวนรวมของ 
ชุมชน2.จัด
กิจกรรมสง 
เสริมการทอง 
เที่ยวเชิงวัฒน 
ธรรมในชุมชน 
อยางนอย 1
กิจกรรม ของ
ชุมชนคัดสรร 
1 ชุมชน3. 
หนังสือ
วิชาการ1 
เร่ือง จำนวน
100 เลม 

272,600 ชุมชน
ตนแบบที่มี
ศักยภาพ
ทางดานการ
ทองเที่ยว
เชิง
วัฒนธรรม 
โดยมี
รากฐานมา
จากชุมชน
ตระหนักถึง
คุณคา
สถาปตยกร
รมทองถิ่น
และ
สภาพแวดล
อม อันเปน
การตอยอด
การพัฒนา
จากมรดก
ทาง
วัฒนธรรม
ของชุมชน
เอง 2อำเภอ 
จ.พัทลุง 

272,600 ชุมชนตนแบบ
ที่มีศักยภาพ
ทางดานการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
โดยมีรากฐาน
มาจากชุมชน
ตระหนักถึง
คุณคา
สถาปตยกรรม
ทองถิ่นและ
สภาพแวดลอ
ม อันเปนการ
ตอยอดการ
พัฒนาจาก
มรดกทาง
วัฒนธรรมของ
ชุมชนเอง 1
อำเภอ จ.
สงขลา 

  1.การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
โดยการมีสวน
รวมของ
ทองถิ่น 
หนวยงาน
ปกครอง   

โครงการตอเนื่อง
ปงบประมาณ 
2563 และ 2564 

F2A4 1.17 ศึกษาฤทธิ์ลด องคการบริหาร 382,680 1.ทราบแหลงที่ 382,680 1.สรางองค 382,680 เกษตรกร 382,680 . หนวยงาน   . หนวยงาน   



แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 653 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ไขมันของตำรับยาธาตุ
สมดุล 

สวนตำบล (อบต.) 
นาพรุ ต.นาพรุ อ.
พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช 

พบพืชสมุนไพร 
ใน จ.
นครศรีธรรมรา
ช สำหรับใชทำ
ตำรับยาธาตุ
สมดุล  

ความรู ใหม
เกี่ยวกบัฤทธิ์
ลดไขมันใน
เลือดของพืช
สมุน ไพรที่
นำมาเตรียม
เปนตำรับยา
ธาตุสมดุล  

พื้นที่ 
องคการ
บริหารสวน
ตำบล นา
พรุอ.พระ
พรหม 
สามารถ
ปลูกพืช
สมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ลด
ไขมันใน
เลือดที่ดี จำ 
หนายเปน
รายไดเสริม
และสามารถ
กระตุนให
เปนพืช
เศรษฐกิจใน
ระดับชุมชน
ได   

หรือองคกร
ตาง ๆ เชน 
โรงพยาบาล
ศูนย
การแพทย
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 
องคการเภสัช
กรรม กรมการ
แพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
กระทรวง
สาธารณสุข  

หรือองคกรตาง 
ๆ เชน 
โรงพยาบาล
ศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 
องคการเภสัช
กรรม กรมการ
แพทยแผนไทย
และการแพทย
ทางเลือก 
กระทรวง
สาธารณสุข  

F2A4 1.18 การอนุรักษและ
เผย แพรภูมปิญญาทอง 
ถิ่นศิลปหัตถกรรมจาก
เสนใยพืชกลวย 

อุทยาน
พฤกษศาสตร 
สำนักวิชาพหุ
ภาษาและ
การศึกษาทัว่ไป  
ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี สำนกั
วิชา
เทคโนโลยีการเก
ษตร สำนัก
วิชาการจัดการ 

1,110,000 ขอมูลที่
เกี่ยวของกับ
องคความรู
ดานงานวิจยั
ศิลปหัตถกรรม
เสนใยตางๆ 
และองค
ความรูดานพืช
กลวย 

        

  

        

F2A4 1.19 โครงการศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดบัวบกและการ
พัฒนาสูตรองคประกอบ

1.อบต. และ กลุม
เกษตรกรปลูก
บัวบก ต.แม
เจาอยูหวั อำเภอ

3,600,000 เรียนรู
ทรัพยากรพืช
สมุนไพรบัวบก
ในทองถิ่น โดย

  มาตรฐานของ
การวิจยัสาร
สกัดจาก
ธรรมชาติ โดย

  ภาค
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การใช   

สราง
นวัตกรรมที่มา
จากภูมิปญญา
ทองถิ่น ใน

  ขอมูลพันธ ุ
กรรมพืชสมุน 
ไพรไทยที่
สามารถส่ือถึง

  



หนา 654                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ
และโรคอัลไซเมอร   (5 
โครงการยอย)         1.
การศึกษาองคประกอบ
ทางเคมี การสกัด และ 
การทดสอบสาร
ออกฤิทธิ์ทางชีวภาพ
เบื้องตนของพืชสมุนไพร
บัวบกสายพันธุตาง ๆ ที่
พบในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช                    
2.ผลของสารสกัดใบ
บัวบกตอการตานสาร
อนุมูลอิสระ การตาน
การอับเสบ การยบัยั้ง
เชื้อแบคทีเรียกอโรคใน
ทางเดินอาหารแพะที่
เปนปญหาตอการ
เจริญเติบโตของแพะ
เนื้อและคุณภาพน้ำนม          
3.สารสกัดจากใบบวับก
ตอตานการสะสมของ
ธาตุเหล็กและการตาย
ของเซลลแบบเฟอรอป
โทซิสการแพทย
ทางเลือกสำหรับ  4.การ
วิเคราะหการตานเชื้อ
แบคทีเรียและการ
ตานไบโอฟลมของสาร
สกัดและสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในพืช
สมุนไพรบัวบก (ตอเชื้อ
กอโรคในตาโรคอัลไซ
เมอร     5.ผลของสาร
สกัดใบบัวบกตอการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพ

เชียรใหญ 2.อบต. 
และ กลุม
เกษตรกรปลูก
บัวบก ต.ดอนตรอ 
อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 3.อบต.
และ กลุม
เกษตรกรปลูก
บัวบก ต.สวน
หลวง 4.
โรงพยาบาลศูนย
การแพทย
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 5.
โรงพยาบาลสิชล 
6.โรงพยาบาล
สัตวอัครราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 7.
สำนักงานปศุสัตว
จังหวัด
นครศรีธรรมราช8
.สำนักงานปศุสัตว
อำเภอทาศาลา 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช9
.สำนักงานปศุสัตว
อำเภอสิชล 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช1
0.กลุมเกษตรผู
เล้ียงแพะนม 
ภาคใตตอนบน
กลุมเกษตรผูเล้ียง
แพะเนื้อ ภาคใต
ตอนบน 

การศึกษาวิจยั
เชิงพื้นที่
รวมกับการ
วิเคราะห
คุณภาพและ
คุณสมบัติใน
หองปฏิบัติการ 

สามารถนำผล
การศึกษาไป
สราง
ส่ิงประดิษฐ
หรือนวัตกรรม
ที่ใชไดจริง 
และมีคุณคา
เชิงเศรษฐกิจ 

สมุนไพร
ไทย และ
ตระหนักถึง
คุณคาของ
ทรัพยากร
พืชสมุนไพร
บัวบกดาน
การนำไปใช
เชิง
การแพทย
ทางเลือก
และการ
สงเสริมดาน
ปศุสัตว 

รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
คุณภาพ ผาน
การวิเคราะห
ดวย
กระบวนการ
ทดสอบทาง
วิทยาศาสตร
ใหมีมาตรฐาน
และความ
นาเชื่อถือ 
สามารถแขง
ทางการตลาด
ได 

กันไดทั่ว
ประเทศ และ
ตีพิมพ
ผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรให
มีการเผลแพร
องคความรูที่
คนพบในระดับ
สากล 



แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 655 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

น้ำนม การเจริญเติบโต
ของลูกแพะ และ
ประสิทธิภาพในการ 
เสริมสรางภูมิคุมกัน          
6.ประสิทธิภาพของสูตร
องคประกอบสารสกัดใบ
บัวบกและการนำไปใช
เปนสารฆาเชื้อแบคทีเรีย
จากธรรมชาติ    

F2A4 1.20 โครงการสงเสริม 
การอนุรักษ และ
พัฒนาการใชประโยชน 
เพื่อยกระดับ มาตรฐาน
ชีวิตชุมชนของพืชจาก 
ลุมน้ำปากพนัง         1.
โครงการจัดทำส่ือ
สารสนเทศ เพื่อการ
เรียนรูและเสริม
หลักสูตร         การ
อนุรักษ พืชจากลุมนำ้
ปากพนัง เพือ่การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน         
2.การใชประโยชนของ
ผลจากในผลิตภัณฑเยล
ล่ีพรอมด่ืม                            
3.การสรางสรรคเทคนิค
การออกแบบลวดลายลง
บนผืนผามัดยอมจาก
ผลิตภัณฑตนจาก เพื่อ
พัฒนาเปนรูปแบบคอล
เลคชั่นผลิตภัณฑผาพื้น
ถิ่นลุมน้ำปากพนัง 

1. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 2. 
ศูนยเรียนรูระบบ
นิเวศ ปาจาก 
ครบวงจร บาง
หลุมพอ ต.ขนาบ
นาก ต้ังอยูที ่ม. 8 
ตำบลขนาบนาก 
อำเภอปากพนัง 
3. พื้นที่ไรจาก ต.
ขนาบนาก ต.ปาก
แพรก4. โรงเรียน  
จำนวน 10 
โรงเรียน ในพื้นที่
ลุมน้ำปาก 

1,750,000 ผลิตภัณฑ
อาหารจากใช
ประโยชนจาก
พืชจาก ลุมน้ำ
ปากพนัง ใน
ดานการนำเม็ด
ผลและน้ำตาล
จาก มาเปน
ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป 
พรอมขาย 
และผลิตภัณฑ
ของใชของที่
ระลึกที่ทำจาก
ผามัดยอมจาก 
องคประกอบ 
ใบ และ 
เปลือก ผล 
ดวยการเพิ่ม
กระ บวนการ
ออกแบบ 
ดีไซน ใน
รูปแบบ
นักเรียน และ
ชุมชนสามารถ
นำไปใชได 
ผลิตเองได  

  สนับสนุนการ
เขารวมเปน
สมาชิกงาน
สวน
พฤกษศาสตร
เรียน  

    

  

      ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 
2563 



หนา 656                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 1.21 รวมใจรักษ  
ยานลิเภา  เถาวัลยแหง
ภูมิปญญาคุณคาของ
เมืองนครฯ                              

1.ชุมชน ตำบล
ทาเรือ  อำเภอ
เมือง    2.
โรงเรียนชุมชน
วัดหมน  3.
องคการบริหาร
สวนตำบล
ทาเรือ4.ศูนย
เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

300,000 1. นักเรียน
ระดับประถม 
ศึกษา จำนวน 
5 โรงเรียน ๆ 
ละ 50 คน  
รวมเปน 500 
คน2. ผูนำ
ชุมชน  จำนวน 
17  หมู บาน 
3. ผูนำ  อปท, 
ครู จำนวน 50 
คน4.เกิด
เครือขายการ
อนุรักษ
ศิลปหัตถกรรม 
ยานลิเภา 5.
นักเรียน 
ประชาชน ผูนำ
ทองถิ่น  มี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษศิลป 
หัตถกรรม 
ยานลิเภา 

  1. นักเรียน
ระดับประถม 
ศึกษา จำนวน 
5 โรงเรียน ๆ 
ละ 50 คน  
รวมเปน 500 
คน2. ผูนำ
ชุมชน  
จำนวน 17  
หมู บาน 3. 
ผูนำ  อปท, 
ครู จำนวน 50 
คน4.เกิด
เครือขายการ
อนุรักษ
ศิลปหัตถกรร
ม ยานลิเภา 5.
นักเรียน 
ประชาชน 
ผูนำทองถิ่น  
มีความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษศิลป 
หัตถกรรม 
ยานลิเภา 

    

  

      ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 
2563 

F2A4 1.22 พันธุไมทองถิ่น
ภาคใตกับการ
ประยุกตใชในงาน
ตกแตงภายในอาคาร: 
กรณีศึกษาชุมชนบาน
เขาวัง ตำบลหินตก 
อำเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชุมชนบานเขาวัง 
ตำบลหินตก 
อำเภอรอนพิบูลย 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

387,260 1.การ
ประยุกตใช
พันธุไมทองถิ่น
ในชุมชนเขาวัง 
ในงานตกแตง
ภายใน
อาคาร2. กลไก
การมีสวนรวม
ของชุมชนใน
การอนุรักษ
และฟนฟูพันธุ

  1.ขอมูลพันธุ 
ในทองถิ่น            
2.การมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ   3.
โรงเรือนการ
ขยายพันธุ       
4.พันธุไม 
จำนวน 2-4 
ชนิดในการ
นำมาใชประ

  1.ขอมูล
พันธุ ใน
ทองถิ่น      
2.การมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ 3.
โรงเรือนการ
ขยายพันธุ    
4.พันธุไม 
จำนวน 2-4 
ชนิดในการ   

1.ขอมูลพันธุ 
ในทองถิ่น     
2.การมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ 3.
โรงเรือนการ
ขยายพันธุ    
4.พันธุไม 
จำนวน 2-4 
ชนิดในการ
นำมาใช

  ฐานขอมูล
ทรัพยการ 
อพ.สธ. - มวล. 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ไมทองถิ่น ดวย
การสราง
คุณคาและ
มูลคาเพิ่มจาก
อาชีพเสริม
และรายได3.
สมาชิกชุมชนมี
รายไดเสริม
จากการเพาะ 
พันธุไมทองถิ่น
เพื่อการ
จำหนายเปนไม
ตกแตงอาคาร    
3.โรงเรียน
ขอรับการ
ประเมิน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โยช และสราง
รายไดใหกับ
ชุมชน 

นำมาใช
ประโยชน
และสราง
รายไดใหกับ
ชุมชน 

ประโยชนและ
สรางรายได
ใหกับชุมชน 

F2A4 1.23 การศึกษาเภสัช
พื้นบานทรัพยากร 
ธรรมชาติปลาไหลเผือก 
และการใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

ชุมชนตำบลหัว
ตะพานและศูนย
เคร่ือง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ   

3,161,000 1. เอกลักษณ
ของสายพันธุ
ปลา ไหลเผือก 
เก็บเปนฐาน 
ขอมูล
ทรัพยากร 
สำหรับการ
เรียก ใช
ประโยชน     
2.ขอมูลเภสัช
พื้นบาน 
(Ethnopharm
acology) และ
ฤทธิ์ตานการ
อักเสบและ
ความเปนพิษ
ของตำรับยา

3,186,800 1.ตนออน
ปลาไหลเผือก
จำนวน 500 
ตน (5 สาย
พันธุที่
คัดเลือก)2.
วิธีการ
วิเคราะห
สารสำคัญทาง
เภสัชวิทยา
ของรากปลา 
ไหลเผือก โดย
ใชเทคนิค 
micellar 
liquid 
chromatogra
phy3.

3,036,800 1.ขอมูลการ
ผลิต
สารสำคัญ
ทางเภสัช
วิทยาของ
สายพันธุ
ปลา  ไหล
เผือกที่ได
ทดลอง
เพาะปลูก     
2.ศูนย
เรียนรูการ
ขยายพันธุ
และใช
ประโยชน
สมุนไพร
ปลาไหลเผือ   

พัฒนา
ผลิตภัณฑ
สุขภาพจาก
ราก
ปลาไหลเผือก 
เพื่อรองรับการ
ใชประโยชน
วัตถุดิบ และ
เกิดเปนธุรกิจ
ชุมชนครบ
วงจร  

      



หนา 658                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พื้นบาน 1. 
เก็บเปน
ฐานขอมูลภูมิ
ปญญา 2. ใช
ขอมูลสำ หรับ
การพัฒนา
คุณภาพตำรับ
ยา เพือ่ ให
ผูบริโภคไดรับ
ประโยชน และ
ความปลอดภยั
จากการใช
ตำรับยา 

สวนประกอบ 
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ตานการ
อักเสบ/ความ
เปนพิษของ
ตำรับยาราก
ปลาไหลเผือก
ดองน้ำผ้ึง 

ก3.วิธีการ
ทำ
มาตรฐาน
สารสกัดราก
ปลาไหลเผือ
ก 

F2A4 1.24พืชพื้นเมืองของ
ไทยและเอเชียที่ถูกใช
ประโยชนจากสมุนไพรที่
ไมไดใชประโยชนจาก 
Acanthamoeba spp, 
Leishmania 
donovani และ 
Plasmodium spp. - สู
โครงการความรวมมือใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต   

ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

1,308,470 1.To identify 
novel Thai 
and Asian 
herbal 
plants with 
anti-
Acanthamoe
ba, anti-
Plasmodium 
and anti-
Leishmania 
potentials. 

1,308,470 2. The 
isolation, 
structural 
identificatio
n, active 
natural 
products 
with anti-
Acanthamoe
ba, anti-
Plasmodium
, or anti-
Leishmania 
activities in 
vitro.3.  
Presentation 
of the novel 
finding to 
local as well 
as 
international 
conferences 

1,308,470 4. Patent 
of the 
novel 
plant 
against 
Acantham
oeba spp., 
Plasmodiu
m spp. 
and 
Leishmani
a 
donovani.
5. 
Publicatio
n of at 
least 4 
articles in 
peer 
reviewed 
journals.6. 
Patent all 
novel   

7. Setting up 
laboratory 
reference 
and a 
center of 
excellence 
for 
medicinal 
plants 
against anti-
parasitic 
properties.8. 
Drugs 
developme
nt 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

medicinal 
plants 
according 
to 
Thailand 
4.0 

F2A4 1.25 Medicinal 
plants as anti-viral 
activity against 
important viruses 

ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

1,064,472 2 published 
articles in ISI 
journals per 
year, and 2. 
1-2 pure 
compounds 
from this 
study. – The 
efficacy of 
pure 
compounds 
acts against 
the 
infectious 
stages of 
these 
viruses. 

        

  

        

  รวม 1  โครงการใหญ      
25 โครงการยอย 

 20,460,382   8,322,650   6,998,750   1,130,480   475,200     

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.- 
มวล.     

ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มวล. 

3,323,000 จำนวนขอมูล 
1,000 ตอป 

142,600 จำนวนขอมูล 
1,000 ตอป 

142,600 จำนวน
ขอมูลที่
เพิ่มขึ้นใน
แตละป 
200 

142,600 จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแต
ละป  500 

142,600 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 700 

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก
การดำเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 1-
4 

F2A5 2.การจัดทำฐานขอมูล 
การอนุรักษ การใช
ประโยชน และการ
สงเสริมอาชีพ บริเวณปา
ชายเลน ต.แหลม
ตะลุมพุก และ ตำบล

ต.แหลมตะลุมพุก
ต.ปากพนังฝง
ตะวันออก  อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 

453,000 ๑. ฐานขอมูล
ระบบสาร 
สนเทศภูมิ 
ศาสตรปาชาย
เลน บริเวณ
ตำบลแหลม

  ๑. ฐานขอมูล
ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตรปา
ชายเลน 
บริเวณตำบล

  ๑. 
ฐานขอมูล
ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร
ปาชายเลน 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปากพนังฝงตะวันออก 
อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช                    
๓.๑ ฐานขอมูลปาชาย
เลนในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร บริเวณตำบล
แหลมตะลุมพุกและ
ตำบลปากพนังฝง
ตะวันออก อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช    

ตะลุมพุกและ
ตำบลปากพนัง
ฝงตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช๒. การใช
ประโยชนพืช
พรรณในปา
ชายเลนจาก
ภูมิปญญา
ทองถิ่น๓. การ
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรปา
ชายเลนโดย
การมีสวนรวม
ของชุมชน๔. 
แนวทางการ
สงเสริมอาชีพ
และชองทาง
การตลาดของ
ผลิตภัณฑจาก
ปาชายเลน 

แหลม
ตะลุมพุกและ
ตำบลปากพนัง
ฝงตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช๒. การใช
ประโยชนพืช
พรรณในปา
ชายเลนจาก
ภูมิปญญา
ทองถิ่น๓. การ
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรปา
ชายเลนโดย
การมีสวนรวม
ของชุมชน๔. 
แนวทางการ
สงเสริมอาชีพ
และชองทาง
การตลาดของ
ผลิตภัณฑจาก
ปาชายเลน 

บริเวณ
ตำบลแหลม
ตะลุมพุก
และตำบล
ปากพนังฝง
ตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช๒. การ
ใชประโยชน
พืชพรรณใน
ปาชายเลน
จากภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น๓. 
การอนุรักษ 
ฟนฟู 
ทรัพยากร
ปาชายเลน
โดยการมี
สวนรวม
ของชุมชน
๔. แนว
ทางการ
สงเสริม
อาชีพและ
ชองทาง
การตลาด
ของ
ผลิตภัณฑ
จากปาชาย
เลน 

  รวม....2.... โครงการ  3,776,000            
F2A6 1. โครงการวางแผน

พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร  

588,100 1.องคความรู
แนะนำการ

588,100 1.ผลิตภัณฑ
ภัณฑเพื่อการ

  1.การมีสวน
รวมของ

       ตองมีขอมูลจาก
กิจกรรมที่ 1-5 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จุลินทรีย    การเพิ่ม
ศักยภาพการใช
ประโยชนลูกจันทนเทศ
รวมกับการอนุรักษ
พันธุกรรมของลูก
จันทนเทศ ในพื้นที่
อำเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช       
โครงการยอยการพัฒนา
ผลิตภัณฑลูกจันทนเทศ
แปรรูปสำหรับ
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ
และผลิตภัณฑสมุนไพร 
อำเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ และพื้นที่
ศึกษา หมูที ่2 
และหมูที่ 3 
“บานสวน
จันทน” อ.รอน
พิบูลย จ.
นครศรีธรรมราช 

พัฒนา
ผลิตภัณฑลูก
จันทนเทศแปร
รูปสำหรับ
ผลิตภัณฑเสริม
สุขภาพและ
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
อำเภอรอน
พิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช 1ชุดขอมูล 

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
การพัฒนา
ผลิตภัณฑลูก
จันทนเทศแปร
รูปสำหรับ
ผลิตภัณฑ
เสริมสุขภาพ
และผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
อำเภอรอน
พิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช1 
ผลิตภัณฑ 

ชุมชน และ
การ
ดำเนินการ
ในแนว
ทางการ
อนุรักษและ
การนำไปใช
ประโยชน       
2.ชุมชน 
รวมกับ 
อปท ในการ
นำไปใชใน
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 6 
งาน 

ประกอบการ
พิจารณา
วางแผนพัฒนา
ทรัพยากร และ
ควรเปนงาน
บูรณาการรวมกัน
กับหลาย ๆ 
หนวยงานโดย 
อพ.สธ. จะเปนที่
ปรึกษา
ประสานงาน
ความรวมมือตาง 
ๆ ระหวาง
หนวยงานในการ
วางแผนพัฒนา 
ทั้งนี้ ในแตละ
หนวยงานก็
จะตองมีแผนการ
ปฏิบัติงานในสวน
ของตนอยาง
ชัดเจนดวย 

  รวม...1...  โครงการ   588,100                     
F3A7 1. งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
หนวยงานฯ 
มหาวิทยาลัย 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

  เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

  เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม 
และภูมิ
ปญญา 

  เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่มี
คณะ
ศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 

F3A7 2. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/ งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู 

หนวยงานฯ    เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อ
เสริมสราง
กระบวนกา
รเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหม

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

งบลงทุนในการ
สรางโครงสราง
อาคาร และเนื้อ
หาทางวิชาการ
ควรมีการหารือ
กับ อพ.สธ. 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

าย เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะ
พิจารณาและ
สนับสนุนไปทาง
สำนัก
งบประมาณ
ตอไป 

F3A7 3.การสรางจิตสำนึกการ
อนุรักษอื่นๆ 
3.1 ศูนยประสานงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

1,826,570 1.ดำเนินงาน
ตามแผนงานที่

วางไว 2.
สนับสนุน
หนวยงาน

สนอง
พระราชดำริ 
ขอรับการ

ประเมินจาก 
อพ.สธ.             

3.งานศูนย
ขอมูล

ทรัพยากร 

1,826,570 1.ติดตามการ
ประ ชุมคณะ
กรรม การ 
อพ.สธ. – 

มวล. ประจำป
งบประมาณ 
2564 และ

รายงานความ 
กาวหนา ฯลฯ       
2.สนับสนุน
หนวยงาน

สนอง
พระราชดำริ 
ขอรับการ

ประเมินจาก 
อพ.สธ. 

1,826,570 สนับสนุน
การ

ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ใน
พื้นที่ภาคใต

ตอนบน  
และพื้นที่
รับผิดชอบ 

1,826,570 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ใน
พื้นที่ภาคใต
ตอนบน  และ
พื้นที่
รับผิดชอบ   

  สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ใน
พื้นที่ภาคใต
ตอนบน  และ
พื้นที่
รับผิดชอบ   

สำนัก
งบประมาณ 

F3A7 3.2 การประชุมกลุม
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ป 
2565 

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

342,400 สมาชิกกลุม
สวนพฤกษ 

ศาสตร
โรงเรียน 

จำนวน 4 รุน   
รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 

600 คน 

342,400 สมาชิกกลุม
สวนพฤกษ 

ศาสตร
โรงเรียน 

จำนวน 4 รุน   
รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 

600 คน 

342,400 สมาชิกกลุม
สวนพฤกษ 

ศาสตร
โรงเรียน 
จำนวน 4 

รุน   รุนละ 
150 คน 

รวมทั้งหมด 
600 คน 

342,400 สมาชิกกลุม
สวนพฤกษ 

ศาสตร
โรงเรียน 

จำนวน 4 รุน   
รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 

600 คน 

342,400 สมาชิกกลุม
สวนพฤกษ 
ศาสตร
โรงเรียน 
จำนวน 4 รุน   
รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 
600 คน 

สำนัก
งบประมาณ 

F3A7 3.3 การประชุมกลุม
สมาชิกฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ป 2565 

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

342,400 สมาชิกกลุม
ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น 
จำนวน 4 รุน 

342,400 สมาชิกกลุม
ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น 
จำนวน 4 รุน 

342,400 สมาชิกกลุม
ฐาน

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

342,400 สมาชิกกลุม
ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น 
จำนวน 4 รุน 

342,400 สมาชิกกลุม
ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น 
จำนวน 4 รุน 

สำนัก
งบประมาณ 



แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 663 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 

600 คน 

รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 

600 คน 

จำนวน 4 
รุน 

รุนละ 150 
คน รวม
ทั้งหมด 
600 คน 

รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 

600 คน 

รุนละ 150 คน 
รวมทั้งหมด 

600 คน 

F3A7 3.4 การฝกอบรม
ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 3 
สาระการเรียนรู 

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

379,100.00  ครูสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่
ดําเนินงาน 50 
คน       

379,100  ครูสมาชิก
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่
ดําเนินงาน 
100 คน       

379,100  ครูสมาชิก
สวน
พฤกษศาสต
รโรงเรียนที่
ดําเนินงาน 
100คน       

379,100  ครูสมาชิก
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่
ดําเนินงาน 
100 คน       

379,100  ครูสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่
ดําเนินงาน 
100 คน       

สำนัก
งบประมาณ 

F3A7 3.5การฝกอบรม
ปฏิบัติการดำเนินงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 9 
ใบงาน   

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

445,700 องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 30 
แหง ที่เปน
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
ผูเขารวมอบรม
ฯ แหงละ 2 
คน รวมทั้งส้ิน 
80 คน 2. 
โรงเรียน
จำนวน 10 
แหง โรงเรียน
นำผูเขารวม
อบรมฯ แหง
ละ 2 คน รวม
ทั้งส้ิน 20 คน  

445,700 องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 30 
แหง ที่เปน
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
ผูเขารวม
อบรมฯ แหง
ละ 2 คน รวม
ทั้งส้ิน 80 คน 
2. โรงเรียน
จำนวน 10 
แหง โรงเรียน
นำผูเขารวม
อบรมฯ แหง
ละ 2 คน รวม
ทั้งส้ิน 20 คน  

445,700 องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 
30 แหง ที่
เปนสมาชิก
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
ผูเขารวม
อบรมฯ 
แหงละ 2 
คน รวม
ทั้งส้ิน 80 
คน 2. 
โรงเรียน
จำนวน 10 
แหง 
โรงเรียนนำ
ผูเขารวม
อบรมฯ 
แหงละ 2 
คน รวม
ทั้งส้ิน 20 

445,700 องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 30 
แหง ที่เปน
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
ผูเขารวม
อบรมฯ แหง
ละ 2 คน รวม
ทั้งส้ิน 80 คน 
2. โรงเรียน
จำนวน 10 
แหง โรงเรียน
นำผูเขารวม
อบรมฯ แหง
ละ 2 คน รวม
ทั้งส้ิน 20 คน  

445,700 องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 30 
แหง ที่เปน
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
ผูเขารวมอบรม
ฯ แหงละ 2 
คน รวมทั้งส้ิน 
80 คน 2. 
โรงเรียน
จำนวน 10 
แหง โรงเรียน
นำผูเขารวม
อบรมฯ แหง
ละ 2 คน รวม
ทั้งส้ิน 20 คน  

สำนัก
งบประมาณ 



หนา 664                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

คน  

F3A7 3.6 .การจัดทำ
ฐานขอมูล การอนุรักษ 
การใชประโยชน และ
การสงเสริมอาชีพ 
บริเวณปาชายเลน ต.
แหลมตะลุมพุก และ 
ตำบลปากพนังฝง
ตะวันออก อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช                 
1. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาชายเลน
อยางมีสวนรวม บริเวณ
ตำบลแหลมตะลุมพกุ
และตำบลปากพนังฝง
ตะวันออก อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช      2. 
แนวทางการสงเสริม
อาชีพและชองทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ
จากปาชายเลน  ตำบล
แหลมตะลุมพุก และ 
ตำบลปากพนังฝง
ตะวันตก อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ต.แหลมตะลุมพุก
ต.ปากพนังฝง
ตะวันออก  อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 

700,500 ๑. ฐานขอมูล
ระบบสาร 
สนเทศ
ภูมิศาสตร ปา
ชายเลน 
บริเวณตำบล
แหลม
ตะลุมพุกและ
ตำบลปากพนัง
ฝงตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช ๒. การใช
ประโยชนพืช
พรรณในปา
ชายเลนจาก
ภูมิปญญา
ทองถิ่น๓. การ
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรปา
ชายเลนโดย
การมีสวนรวม
ของชุมชน ๔. 
แนวทางการ
สงเสริมอาชีพ
และชองทาง
การตลาดของ
ผลิตภัณฑจาก
ปาชายเลน 

  ๑. ฐานขอมูล
ระบบสาร 
สนเทศ
ภูมิศาสตร ปา
ชายเลน 
บริเวณตำบล
แหลม
ตะลุมพุกและ
ตำบลปากพนัง
ฝงตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช ๒. การใช
ประโยชนพืช
พรรณในปา
ชายเลนจาก
ภูมิปญญา
ทองถิ่น๓. การ
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรปา
ชายเลนโดย
การมีสวนรวม
ของชุมชน ๔. 
แนวทางการ
สงเสริมอาชีพ
และชองทาง
การตลาดของ
ผลิตภัณฑจาก
ปาชายเลน 

  ๑. 
ฐานขอมูล
ระบบสาร 
สนเทศ
ภูมิศาสตร 
ปาชายเลน 
บริเวณ
ตำบลแหลม
ตะลุมพุก
และตำบล
ปากพนังฝง
ตะวันออก 
อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช ๒. การ
ใชประโยชน
พืชพรรณใน
ปาชายเลน
จากภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น๓. 
การอนุรักษ 
ฟนฟู 
ทรัพยากร
ปาชายเลน
โดยการมี
สวนรวม
ของชุมชน 
๔. แนว
ทางการ
สงเสริม
อาชีพและ
ชองทาง
การตลาด

          



แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 665 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของ
ผลิตภัณฑ
จากปาชาย
เลน 

  
รวม 3  โครงการใหญ     

6 โครงการยอย 
  

4,036,670   3,336,170   3,336,170   3,336,170   1,509,600   
  

F3A8 1. โครงการฝกอบรม
ตาง ๆ  

สถานที่จัดอบรม   1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม2. 
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม2. ผลที่
คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม2. ผล
ที่คาดวาจะ
ไดรับจาก
การ
ฝกอบรม 

  1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม2. ผลที่
คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม2. 
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
(โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ 
อบต.) 

F3A8 2. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

36,619,800 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
: ประโยชนแท
แกมหาชน 

              งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย  

ดำเนินงานทุก 2 
ป 

F3A8 3. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ 
หนวยงานฯ 
บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

อยูในงาน
ศูนย

ประสานงาน 

ปละ  2 แหง อยูในงานศูนย
ประสานงาน 

ปละ  5 แหง อยูในงานศูนย
ประสานงาน 

ปละ  5 
แหง 

อยูในงาน
ศูนย

ประสานงา
น 

ปละ  5 แหง อยูในงาน
ศูนย

ประสานงา
น 

ปละ  5 แหง   

F3A8 4. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรอบๆ 
หนวยงาน บริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร 

อยูในงาน
ศูนย

ประสานงาน 

ปละ  2 แหง   ปละ  2 แหง   ปละ  2 
แหง 

  ปละ  2 แหง   ปละกี่แหง   

F3A8 5. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน5.1.ปรับปรุง
และดำเนินงานเว็บไซต 
อพ.สธ.- มวล. 

ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มวล. 

งบประมาณ
ศูนย

ประสานงาน 

1.มีเว็บไซด
ของหนวยงาน 
มวล. - อพ.สธ. 
ที่เผยแพรข
อมูล การ
ดําเนิน งาน 

  1.มีเว็บไซด
ของหนวยงาน 
มวล. - อพ.สธ. 
ที่เผยแพรข
อมูล การ
ดําเนิน งาน 

  1.มีเว็บไซด
ของหนวย
งาน มวล. - 
อพ.สธ. ที่
เผยแพรข
อมูล การ

  1.มีเว็บไซด
ของหนวยงาน 
มวล. - อพ.สธ. 
ที่เผยแพรข
อมูล การ
ดําเนิน งาน 

  1.มีเว็บไซด
ของหนวยงาน 
มวล. - อพ.สธ. 
ที่เผยแพรข
อมูล การ
ดําเนิน งาน 

  



หนา 666                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของหนวยและ
มีการ ปรับปรุง 
ขอมูลอยางต
อเนื่องในแต
ละป
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ1. 
รอยละความ
พึงพอใจของผู
เขาเยี่ยม
ชมเวบไซด2. 
เปนแหลงขอมู
ลงานวิจัย และ
งานโครงการที่
เขารวมสนอง
พระราชดําริ 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

ของหนวยและ
มีการ 
ปรับปรุง ขอมู
ลอยางตอ 
เนื่องในแต
ละป
งบประมาณ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

ดําเนิน งาน 
ของหนวย
และมีการ 
ปรับปรุง ข
อมูลอยางต
อเนื่องในแต
ละป
งบประมาณ
เชิง
คุณภาพ1. 
รอยละ
ความพึง
พอใจของผู
เขาเยี่ยม
ชมเวบไซด
2. เปนแหล
งขอมูลงาน
วิจัย และ
งาน
โครงการที่
เขารวม
สนอง
พระราชดําริ 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุด
าฯ สยาม
บรมราช
กุมารี 

ของหนวยและ
มีการ 
ปรับปรุง ขอมู
ลอยางต
อเนื่องในแต
ละป
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ1. 
รอยละความ
พึงพอใจของผู
เขาเยี่ยม
ชมเวบไซด2. 
เปนแหลงขอมู
ลงานวิจัย และ
งานโครงการที่
เขารวมสนอง
พระราชดําริ 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

ของหนวยและ
มีการ ปรับปรุง 
ขอมูลอยางต
อเนื่องในแต
ละป
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ1. 
รอยละความ
พึงพอใจของผู
เขาเยี่ยม
ชมเวบไซด2. 
เปนแหลงขอมู
ลงานวิจัย และ
งานโครงการที่
เขารวมสนอง
พระราชดําริ 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

F3A8 6. การเผยแพรส่ือตางๆ หนวยงานฯ   เพื่อสนับสนุน   เพื่อสนับสนุน   เพื่อ   เพื่อสนับสนุน   เพื่อสนับสนุน   
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

งานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

สนับสนุน
งานใน
กิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

งานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

F3A8 7. การดำเนินงานอื่นๆ 
เพื่อเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

                        

F3A8 8.1 เด็กรักษปา : ปลูก
จิตสำนึกเยาวชนรักษปา
ตนน้ำและพันธุไม
ทองถิ่น 

1.โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
บานเขาวัง   
2.ศูนยการเรียน
ตำรวจตระเวน
ชายแดนบานหลัง
อายหม ี 
3.ศูนยการเรียน
ตำรวจตระเวน
ชายแดนบานหวย
ตง 

395,650 1) ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นในของ
ชุมชนพื้นที่ตน
น้ำ ไดแก 
ชุมชนบานหลัง
อายหม ีตำบล
วังอาง อำเภอ
ชะอวด  ชุมชน
บานเขาวัง 
ตำบลหินตก 
อำเภอรอน
พิบูลย และ
ชุมชนบานหวย
ตง ตำบลกรุง
ชิง อำเภอนบพิ
ตำ 

388,500 2) ฐานขอมูล
และองค
ความรูวิถีและ
ภูมิปญญาใน
การใช
ประโยชนพันธุ
ไมทองถิ่น
ชุมชน  
3) คุณคาและ
การสราง
มูลคาเพิ่มจาก
พันธุไมทองถิ่น
ของชุมชน  
4) การมีสวน
รวมของชุมชน
ในการอนุรักษ
และฟนฟู
ระบบนิเวศ
ชุมชนตนน้ำ 

  1)โรงเรียน
สามารถ
ขอรับการ
ประเมินจาก 
อพ.สธ.ไดใน
ระดับปาย 

          

F3A8 8.2 การฝกอบรม
หลักสูตรการแสดงโนรา
พื้นฐานสำหรับเยาวชน 
“การรำโนรา” 

อาศรรมมวัฒน
ธรม  
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

270,000 1.ผูเขารวมมี
ความรูความ
เขาใจ มีทักษะ
การแสดงโนรา 
อันจะนำไปสู
การรักษาความ
เปนเอกลักษณ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของชาติได
อยางยั่งยืน 2. 
เกิดการอนุ 
รักษและสง 
เสริมใหเกิด
การเผยแพร
ศิลปะ การ
แสดงโนรา
กอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
คุณ คาของ
มรดกภูมิ
ปญญาทาง
วัฒนธรรมประ 
จำชาติและ
ประ จำถิ่นสืบ
ตอไป 

F3A8 8.3 ฝกอบรมยุว
มัคคุเทศก 

โบราณสถานตุม
ปงและ
โบราณสถาน
ใกลเคียงใน
ทองถิ่น อ.ทา
ศาลา จ.
นครศรีธรรมราช 

260,000 เกิดการถาย 
ทอดความรู
และกระบวน 
การสรางจิต 
สำนึกในการ
อนุรักษแหลง
ทองเที่ยวชุม 
ชนและวัฒน 
ธรรมทองถิ่น 
3. ผูที่เขารวม
ฝกอบรมมี
ความ รูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติ ศาสตร
และความ
เปนมาของ
โบราณ สถาน
ตุมปงและ
โบราณ สถาน
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ใกลเคียงใน
ทองถิ่น และมี
ทักษะในการ
เปนมัคคุเทศก
เพิ่มมากขึ้น 

F3A8 8.4 ครอบครัวพอเพียง อุทยาน
พฤกษศาสตรและ
ศูนยสาธิตและ
พัฒนานวัตกรรม
เทิดพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ   

100,000 1.บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
และสมาชิกใน
ครอบ ครัว 
และผูสน ใจ
จากหนวย งาน
ภายนอก
จำนวน
ประมาณ 100 
คน2. ครู/
อาจารย 
นักเรียน 
สมาชิก 
สวนพฤกษ 
ศาสตร
โรงเรียนและ
สมาชิกฐาน 
ทรัพยากรทอง 
ถิ่น จำนวน 
ประมาณ 100 
คน 

                  

 F3A8 8.5 ส่ือสรางสรรคปลูก
จิตสำนึกดานการ
อนุรักษมรดกภูมิปญญา
และศิลปวัฒนธรรม 
ทองถิ่น หัวขอ “ตาม
รอยโบราณสถานจังหวัด
สุราษฏรธาน ี

ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ และ
แหลงเรียนรูดาน
ประวัติศาสตร
โบราณคดีในเขต
พื้นที่จังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี

196,500 1. เกิดกิจกรรม
ถายทอด
กระบวน การ
เก็บรวบรวม
ขอมูล 9 ใบ
งานแกองคการ
ปก ครองสวน
ทองถิ่นที่เขา
รวมสนอง

         



หนา 670                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มวล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริฯ 
และ หนวยงาน
ที่สนใจ หรือ
เกี่ยวของ โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง
การจัดเก็บ
ขอมูลภูมิ
ปญญา
วัฒนธรรม 
และแหลง
โบราณ สถาน
ในทองถิ่น2. 
กระตุนให
เยาวชนและ
สังคมมีความ
ภาคภูมิใจใน
บรรพชนของ
ตนและใฝรูใน
การศึกษารับรู
มรดกทางวัฒน 
ธรรมและ
ทรัพยา กร
ธรรมชาติ3.
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
วัฒนธรรม 
และปลูกฝง
จิตสำนึกดูแล
รักษาธรรมชาติ
อยางยั่งยืน  

F3A8 8.6 โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูภูมิปญญา
แบบชุมชนมีสวนรวม
เพื่อจัดทำแผนที่เสนทาง  
การทองเที่ยวดานภูมิ

1) สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  อ.เกาะ
ยาว  จ.พังงา2) 
องคการบริหาร

388,500 1) สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน5 
แหง2) 
องคการบริหาร

        สำนัก
งบประมาณ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปญญาทองถิ่นในเขต
พื้นที่อำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

สวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่อำเภอ
เกาะยาว จังหวัด
พังงา ที่รวมสนอง
โครงการ
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ.  

สวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่
อำเภอเกาะ
ยาว จังหวัด
พังงา ที่รวม
สนองโครงการ
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 3 แหง 

  
รวม 8 โครงการใหญ    

6 โครงการยอย 
  

38,230,450   388,500   0   0   0   
  

  
รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม 

19 โครงการใหญ  
56 โครงการยอย 

  
77,320,362   17,336,500   15,053,100   7,926,750   4,627,800     

 
 
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 
 


