
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

ผักพ้ืนบานอาหาร

ทองถิ่น : วิถีชุมชน

คนอยูกับปาตนน้ำ

ปากพนัง 

  230,280 233,277.24 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือศึกษารวบรวม

พันธุพืชผักพ้ืนบานและ

ตำรับอาหารทองถิ่นท่ีพบ

ไดในชุมชนตนน้ำปาก

พนัง 

2. เพ่ือศึกษาวิถีและภูมิ

ปญญาการใชประโยชน

ผักพ้ืนบานของชุมชนตน

น้ำปากพนัง 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางใน

การอนุรักษฟนฟูและ

สรางมูลคาเพ่ิมใหพืชผัก

พ้ืนบานของชุมชนตนน้ำ

ปากพนงั 

4. เพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษพันธุพืชผัก 

1.ชุดความรูพืชผักพ้ืนบาน

ในพ้ืนท่ีตนน้ำปากพนัง 

2.ตำรับอาหารพ้ืนบาน

เฉพาะถิ่นตนน้ำ 

3.ขอมูลตลาดชุมชน

จำหนายพืชผักพ้ืนบาน 

4.แนวทางอนุรักษและฟนฟู

พืชผักพ้ืนบานชมุชนตนน้ำ

ผลิตภัณฑสรางมูลคาเพ่ิม

พืชผักพ้ืนบานชมุชนตนน้ำ 

(สบูสมุนไพร ภาชนะ

ธรรมชาติ สเปรยกระวาน) 

การเพาะขยายพันธุพืชผัก

พ้ืนบาน 

น.ส.รัชฎา  

คชแสงสันต 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

F1A2 

F2A5 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การศึกษาชนิดนกใน

อุทยาน

พฤกษศาสตรและ

พ้ืนมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

  213,540 213,540 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ปท่ี 

1-4)  กิจกรรมสำรวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากร 

2. เพ่ือสำรวจความ

หลากหลายของชนิดนก

ในพ้ืน ท่ีและอุทยาน

พฤกษศาสตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3. เพ่ือจัดทำหนัง สือคูมือ

ดูนกในพ้ืน ท่ี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

4. เพ่ือจัดแสดงในอาคาร

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 

อพ.สธ. – มวล. ท่ีจะ

จัดสรางโดยงบประมาณ 

แผน งานสำรับงานประ 

ชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ.ป 

1. สำรวจชนิดนกในอุทยาน

พฤกษศาสตรและ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทำ

ใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน

ตอการศึกษาชีววิทยาของ

นกในหยอมปาท่ีลอมรอบ

ดวยชุมชนในพ้ืนท่ีประมาณ 

9,000 ไรของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ นกจำนวน 158 

ชนิด 

2. จัดทำคูมือศึกษา

ธรรมชาติ “นกใน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” 

จำนวน 200 เลม 

ผศ.ดร.ปยะพงค 

โชติพันธุ และ 

รวมพร คงจันทร 

อุทยาน

พฤกษศาสตร 

F1A2 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2564 ซ่ึงมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณเปนเจาภาพ 

3 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

ความหลากหลาย

ของสัตวทะเลหนา

ดินขนาดใหญ 

บริเวณอาวปากพญา 

อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช 

  103,600 103,614 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สม เด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ                                    

สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือศึกษาความหลาก

ชนิดของสัตวทะเลหนา

ดินขนาดใหญ บริเวณ

ชาย ฝงทะเล            

บริเวณอาวปากพญา 

3. เพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อ

ของสัตวทะเลหนาดิน

ขนาดใหญ (Species 

list) 

4. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

และปลูกสรางจิตสำนึก

ในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลของชุมชนบาน

ปากพญา 

1.การสำรวจและศึกษา

ความหลากชนิดของสัตว

หนาดินขนาดใหญในบริเวณ

บานปากพญา อำเภอเมือง

นครศรีธรรมราชจังหวัด

นครศรีธรรมราช  พบสัตว

หนาดินขนาดใหญ 2 กลุม

ใหญ คือ กลุมสัตวมีกระดู

สันหลัก (Vertebrate) และ

กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

(Invertebrate) 

ประกอบดวย 7 ไฟลัม 

ไดแก Nemertea, 

Nematoda, Annelida, 

Mollusca, Arthropoda, 

Echinodermata และ 

Chordata  

2.พบสัตวท้ังหมดอยางนอย 

74 ชนิด (species) 

ประกอบดวย 8 ชั้น (class) 

22 อันดับ (order) 42 วงศ 

ดร.รุงเรือง   จัน

ทา 

นายสุรศักด์ิ  สีชุม 

สำนักวิชาพหุ

ภาษาและ

การศึกษาท่ัวไป   

F1A2 

F2A5 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 (family) 52 สกุล (genus) 

โดยไฟลัมท่ีพบชนิดสัตวมาก

ท่ีสุดคือ ไฟลัมมอลลัสกา 

(Mollusca) 37 ชนิด

รองลงมา คือ ไฟลัมอาร

เทอรโพดา (Arthropoda) 

21 ชนิด, คอรดาตา 

(Chordata) 8 ชนิด, แอนนี

ลิดา (Annelida) 3 ชนิด, 

เอคไคโนเดอรมาตา 

(Echinodermata) 3 ชนิด, 

นีมาโทดา (Nematoda) 1 

ชนิด และนีมาเทีย 

(Nemertea) 1 ชนิด  

3.กลุมหอยเปนกลุมท่ีมี

ความหลากหลายมากท่ีสุด 

โดยสามารถแบงไดเปนกลุม

หอยฝาเดียว (Gastropoda) 

และหอยสองฝา (Bivalvia) 

โดยกลุมหอยฝาเดียว พบได

มากถึง 16 สกุล 25 ชนิด 

และหอยสองฝา พบได 10 

สกุล 12 ชนิด โดยเปนกลุม



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ท่ีมีการแพรกระจายพบได

ตั้งแตปาชายเลนจนไปถึงใน

ทะเล โดยสัตวหนาดินขนาด

ใหญชนิดท่ีเดนพบเห็นได

บอยและมีจำนวนมาก 

ไดแก หอยขี้นก หอยกน

แหลม หอยจุบแจง หอยหัว

เข็มหมุด หอยแครง ปูหอย

ปากหนา ปูแสมกามยาว ปู

แสม สัตวหนาดินท่ีสามารถ

บอกถึงความอุดมสมบูรณ

ของปาชายเลนไดอีก เชน ปู

ทะเล ปูแสม ปูกามดาบ 

หอยหัวเข็มหมุด 

4.มีการจัดประชุมผูนำ

ชุมชน ผูนำกลุมอนุรักษและ

ชาวบานเพ่ือวางแผนรวมกัน

ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยา กร ทาง

ทะเล เชน การสรางบาน

ปลา  ในทะเลโดยไมไผมี

ชุมชนเปนหลักและมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมและ



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แนวทางการการจัดตั้งศูนย

เรียนรูและอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลง

เรียนรูใหกับโรงเรียน 

หนวยงาน สถาบันการ 

ศึกษาและหนวยงานท่ัวไป 

ไดมาศึกษาเรียนรูธรรมชาติ

ตอไป 

 

4 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

ความหลากหลาย

ชนิดของไลเคนบน

ถนนสายวัฒนธรรม

ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  91,700 91,947 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระ ราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก                                                                                                           

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 2. เพ่ือศึกษา

ชนิดความหลากหลาย

ของไลเคนในพ้ืนท่ี

โบราณสถานบนถนนสาย

วัฒนธรรมของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

1.การสำรวจชนดิของไลเคน

ตลอดแนวถนนสายหลักคือ

ถนนราชดำเนินจุดเก็บ

ตัวอยางท่ีเปนตัวแทนพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 9 สถานี ไดแก หนา

คายวชิราวุธ, หนาสำนักงาน

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 

หนาสถานีตำรวจภูธรอำเภอ

เมือง, หนาสนามหนาเมือง, 

หนาศาลากลางจงัหวัด

นครศรีธรรมราช, หนาวัด

พระมหาธาตุ, หนา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 

ดร.รุงเรือง จันทา 

นายสุรศักด์ิ  สีชุม 

สำนักวิชาพหุ

ภาษาและ

การศึกษาท่ัวไป   

F1A2 

F2A4 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือศึกษาลักษณะการ

แพรกระจายของไลเคน

ในพ้ืนท่ี       โบ ราณ

สถานบน ถนนสาย

วัฒนธรรมของจังหวัด

นครศรีธรรมราช                     

สายวัฒนธรรมของ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนหนาวัดเพรชจริก, ถนน

หนาศูนยอาหารราชดำเนิน

ใกลโรงพยาบาลมหาราช ทำ

การสำรวจต้ังแต เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 

กันยายน พ.ศ. 2563 พบไล

เคนท้ังหมดอยางนอย 9 

วงศ (family) 15 สกุล 

(genus) 30 ชนิด (species) 

โดยมีรูปแบบการ

เจริญเติบโต 2 รูปแบบ 

ประกอบดวยกลุมครัสโตส

และโฟลิโอส โดยสวนมาก

พบเปนกลุมของครัสโตส 

(Crustose) 26 ชนิด และ

กลุมของโฟลิโอส (Foliose) 

เพียง 4 ชนิด ไดแก 

Dirinaria sp., Physcia 

dimidiate, Pyxine 

cocoes และ Pyxine 

sorediata  โดยไลเคนกลุม

ท่ีมีความหลากหลายดาน

ชนิดมากท่ีสุด คือกลุม



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 8 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ลายเสน (Graphidaceae) 

10 ชนิด  

2.ชนิดท่ีมีการแพรกระจาย

ไดดีท่ีสุดพบวาชนิด Pyxine 

cocoes และ Physcia 

dimidiate เปนชนิดท่ี

แพรกระจายไดดีเนื่องจาก

เปนกลุมท่ีสามารถทนทาน

ตอสภาพอากาศไดดี โดย

พบไดเกือบท่ัวไปบริเวณ

ตนไมใหญของถนนเสนราช

ดำเนิน และเม่ือพิจารณา

กลุมไลเคนตามความ

ทนทานตอสภาพอากาศ

สามารถแบง ไลเคน

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

ทนทานสูง และกลุมทนทาน 

โดยไมพบไลเคนท่ีเปน

ตัวแทนของกลุมอากาศดี 

โดยกลุมท่ีมีความทนทานสูง 

ไดแก Amandinea sp. , 

Trypethelium eluteriae, 

Pyxine cocoes, 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

Anthracothecium sp. 

และกลุมท่ีมีความทนทาน  

ไดแก  Graphis spp., 

Chrysothrix sp., 

Lecanora sp., 

Amandinea sp., 

Dirinaria sp., Physcia 

dimidiate และ 

Trypethelium tropicum 

 

5 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

พันธุพืชวงศกระดังงา 

(Annonaceae)  

ในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

  136,560 136,560 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระราชดําริ 

โครง การอนุรักษพันธุ 

กรรมพืชอันเนื่อง มาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือดําเนินการ ศึกษา 

รวมรวมพืชวงศไม

กระดังงา(Annonaceae) 

ในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 พรอมขอมูลทาง 

พฤกษศาสตร และ 

พฤกษเคมีเบื้องตน ใน

ระยะปท่ี 2 

1.สำรวจพันธุพืชวงศ

กระดังงาในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในระยะป

ท่ี 1 ในเขตอำเภอสิชล 

อำเภอเมืองฯ และอำเภอทา

ศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2.เก็บตัวอยาง (ใบ) ของ

พันธุพืชวงศกระดังงา 

จำนวน 10 ชนิด และนำมา

ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ 

3.พรหมจุฬาภรณ (ใบ) 

แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพตอ

อาจารย ดร.บุญ

สง  หวังสินทวีกุล 

สำนักวิชาเภสัช

ศาสตร 

F1A2 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 เชื้อจุลชีพท่ีนาสนใจ ใน

ขณะเดียวกัน นอยหนา (ใบ) 

แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

ใกลเคียงกับ L-ascorbic 

acid ซ่ึงท้ังสองมีแนวโนมท่ี

จะนำมาศึกษาองคประกอบ

ทางเคมีตอไป 

6 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การศึกษาพืชพันธุ

และภูมิปญญาชาว 

บานภาคใตในงาน

หัตถกรรมจักสาน 

เพ่ือการเผยแพรใน

เชิงอนุรักษและสืบ

สาน กรณีศึกษา : 

ตนกระจูด ตนลาน 

ตนเตยปาหนัน ตน

กลวย 

  326,700 288,860 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริโครง การอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา

จากพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาขอมูลพันธุ

พืชท่ีใชในงานจักสาน ใน

เขตพ้ืน ท่ีภาคใตตอนบน 

3. เพ่ือศึกษากระ บวนวิธี

ทางศิลปหัตถกรรมจักสาน 

ในเขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 

4.  เพ่ือจัดทำสื่อใน

รูปแบบตางๆ คือ หนังสือ 

เว็บ ไซต และสื่อการ

1. ขอมูลเพ่ือการอนุรักษ

และสืบสานภูมิปญญาการ

ใชพันธุพืชในงานจักสาน  

โดยการแสดงขอมูลพันธุพืช

กรณีศึกษา คือ ตนกระจูด 

ตนลาน ตนเตยปาหนัน ตน

กลวย   

2.กระบวนการเตรียมเสน

สำหรับการสาน  การสาน

ขึ้นรูป รูปแบบผลิตภัณฑท่ี

ได รวมท้ังการนำเสนอ

ขอมูลดานแนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑตาม

แนวคิดแบบ design 

thinking 

ผศ.ภริตพร แกว

แกมเสือ 

สำนักวิชา

สถาปตยกรรม

ศาสตรและการ

ออกแบบ 

F1A2 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เรียนรูสำหรับเด็กเพ่ือการ

อนุรักษ สืบสานและเผย 

แพรความรูดานพืชพันธุ

และกระบวนวิธีทางศิลป 

หัตถกรรมจักสาน 

7 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

ทรัพยากรชีวภาพ

จุลินทรียทะเลใน

พ้ืนท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราชเพ่ือ

การใชประโยชนดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

และอนุรักษปาชาย

เลน 

  140,000 140,000 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือสำรวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากร

จุลินทรียทะเลท่ีอาศัยอยู

ในระบบนิเวศปาชายเลน

ในพ้ืนท่ีของอำเภอทา

ศาลาและอำเภอปาก

พนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

3. เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายของชนิดพันธุ 

คาความถี่ ความชุกชุม

1. องคความรูดานความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

ชนิดพันธุราทะเลในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ฐานขอมูลทรัพยากร

จุลินทรียทะเลท่ีอาศัยใน

ระบบนิเวศทางทะเลใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. สายพันธุจุลินทรียทะเล

บริสุทธิ์ 50 สายพันธุ    

ผศ.ดร.จริยา 

สากยโรจน 

สำนักวิชา

วิทยาศาสตร 

F1A2 

F2A4 

F2A5 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ของการพบ ความ

สมบูรณของชนิดพันธุ 

และความเหมือนของ

ชนิดพันธุจุลินทรียทะเล 

เปรียบเทียบกันในแตละ

พ้ืนท่ีวิจัย 

4. เพ่ือจัดจำแนกชนิด

ของจุลินทรียทะเลโดย

อาศัยลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา  

5. เพ่ือรวบรวมขอมูล

ชนิดพันธุของจุลินทรีย

ทะเลเขาสูฐานขอมูล

ทรัพยากรของโครงการ 

อพ.สธ. 

6. เพ่ือคัดแยกสายพันธุ

บริสุทธิ์ของจุลินทรียทะเล 

เก็บรักษาสายพันธุไวใน

คลังเก็บรักษาจุลนิทรียท่ี

ไดมาตรฐาน เพ่ือประเมิน

ศักยภาพในการใช

ประโยชนตอไป 

  รวม 7 โครงการ   1,242,380 1,207,798.24      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การอนุรักษและ

สง เสริมขาวพันธุ

พ้ืนเมืองดั้งเดิม

ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  364,400 364,400 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือรวบรวมขอ มูล

และสายพันธุขาว

พ้ืนเมืองด้ังเดิมของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโต การตาน 

ทานตอโรค และการ

ใหผลผลิตของขาวพันธุ

พ้ืนเมือง ดั้งเดิม (พันธุ

ไขมดริ้น พันธุยาโค 

และพันธุกาบดำ) 

4. เพ่ือศึกษาแนว

ทางการคัดเลือกเมล็ด

พันธุขาวพ้ืนเมืองท่ี

1.การรวบรวมขอมูลเบื้องตนและ

รวบรวมสายพันธุขาวพันธุ

พ้ืนเมือง จำนวน 3 สายพันธุ คือ 

พันธุกาบดำ พันธุยาโคและพันธุ

ไขมดริ้น.  ขาวพันธุกาบดำ เปน

ขาวพันธุพ้ืนเมืองท่ีปลูกในเขต

พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนัง ในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราชนิยม

บริโภคในทองถิ่น และเปนท่ี

ตองการของตลาดเนื่อง จาก

คุณภาพขาวสุกมีลักษณะนุม รวน 

ตรงตามรสนิยม การบริโภคของ

คนในทองถิ่นดวย เมล็ด

ขาวเปลือกมีลักษณะเมล็ดสั้น 

ปอม มีจุดสีดำบริเวณปลายเมล็ด 

ราคาขาว 

ในตลาดกิโลกรัมละ 30-40 บาท 

และปจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูก

แพรหลายอยูในเขตลุมน้ำปาก

พนัง บานเพิง บานขามเรียง 

ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช 

รศ.ดร.วาริน 

อินทนา 

สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษ

ตร มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

F1A3 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ตอบสนองตอสภาพดิน

ทองถิ่น 

5. เพ่ือศึกษาชนิดและ

ปริมาณของสารท่ีมี

ประโยชนในเมล็ดขาว

พันธุพ้ืนเมือง 

6.เพ่ือศึกษาชนิดและ

ปริมาณของสารท่ีมี

ประโยชนในเมล็ดขาว

พันธุพ้ืนเมือง 

ขาวพันธุยาโค เปนขาวพันธุ

พ้ืนเมืองในเขต ต.ขนาบนาก อ.

ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

สามารถทนแลงไดมากกวาขาว

พ้ืนเมืองพันธุอ่ืน ๆ อายุการเก็บ

เกี่ยวสั้นกวาขาวพ้ืนบานพันธุอ่ืน 

ๆ เม่ือหุงแลวนิ่ม เปนท่ีนิยม

บริโภคของคนในทองถิ่น เมล็ด

ขาวเปลือกมีลักษณะปอม ราคา

ขาวกิโลกรัมละ 30-40 บาท และ

ปจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูกแพรหลายอยู

ในเขตลุมน้ำปากพนัง ต.ขนาบ

นาก อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช  ขาวพันธุไข

มดริ้น เปนพันธุขาวพ้ืนเมือง

ดั้งเดิมของภาคใต เปนพันธุขาว

เฉพาะถิ่นในจังหวัด

นครศรีธรรมราชท่ีไดรับความ

นิยมในการบริโภค ลักษณะ

ขาวสารเมล็ดยาว สีเขม คุณภาพ

ขาวสุก ลักษณะนุมรวน นอกจาก

เปนท่ีนิยมบริโภคแลว ขาวสารยัง

มีราคาสูงในทองตลาดอีกดวย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราคาขาวในตลาดกิโลกรัมละ 30-

40 บาท และปจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูก

แพรหลายอยูในเขตลุมน้ำปาก

พนัง ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช 

2.ศึกษาคุณลักษณะภายนอกของ

เมล็ดขาวพันธุพ้ืนเมือง 

เปรียบเทียบ 3 สายพันธุ คือ ขาว

พันธุกาบดำ พันธุยาโคและพันธุ

ไขมดริ้น โดยศึกษาลักษณะสี 

รูปรางของเมล็ดขาว ความยาว

เฉลี่ยของเมล็ดขาว และความ

กวางเฉลี่ยของเมล็ดขาว 

3.ศึกษาสารท่ีมีประโยชนในเมล็ด

ขาวพันธุพ้ืนเมือง โดยศึกษาดาน

ตาง ๆ เชน คารโบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมัน 

ใยอาหาร สารกลุมเกลือแร เชน 

โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก 

สังกะสีและทองแดง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เปนตน และกลุมวิตามิน เชน 

วิตามิน บี1 และ วิตามิน บี 2 

เปนตน เปรียบเทียบปริมาณ

สารอาหารตอขาว 100 กรัม 

ระหวางขาวกลองกับขาวขัดส 

2 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

รวบรวมและ

ขยายพันธุกลวย

ครบวงจร

เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ปท่ี 2 

ชื่อโครงการยอย : 

การเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือกลวยท่ีมี

ศักยภาพในทาง

การคาและ 

อัตลักษณประจำ

ถิ่นเพ่ือสงตอกลา

ปลูกสำนึกอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

  442,125 442,000 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. เพ่ือเปนแหลง

เรียนรูใหเยาวชนเพ่ือ

ปลูกฝงจิตสำ นัก

อนุรักษ  

3. เพ่ือการพัฒนา

พ้ืนท่ีและใชประ 

โยชนอยางย่ังยืน                

4. เพ่ือการพัฒนาเปน

สวนตนแบบ 

1.ปลูกกลวยรุน 2 จำนวน 140 

ตน จำนวน 27 สายพันธุ รวม

เปนจำนวน 252 ตน 79 สาย

พันธุ 

2.ขยายพันธุกลวยดวยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ขณะนี้

สามารถคัดเลือกสายพันธุท่ีมี

คุณคาทางเศรษฐกิจและในเชิง

อนุรักษและขยาย พันธุดวย

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไดแลว 8 

สายพันธุ คือกลวยปากชอง 50 

กลวยหอมทอง  เปนกลวย

เศรษฐกิจ กลวยทองเสา  เปน

กลวยพ้ืนเมืองพรหมคีรี กลวยไข

ดำ กลวยราชินี กลวยหอมนาค 

กลวยน้ำไท กลวยหอมแคระ  

เปนกลวยหายากมีประโยชนใน

เชิงอนุรักษและใชในงานมงคล 

นางเขมรุจิ  ชู

ภิรมย 

นายวินัย จำปา

ทอง 

นางราตรี นิตย

เดชพัฒน 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

F1A3 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

โครงการเก็บ

รวบรวมสายพันธุ

หนาวัว 

  332,750 332,750 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

2.เพ่ือรวบรวมศึกษา

และพัฒนาศักยภาพ

ของหนาวัวสายพันธุ

ไทยดวยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือและปลูกเพ่ือ

ทดสอบผลผลิต 

3. เพ่ือเก็บรวมรวม

หนาวัวสายพันธุไทย

ไวเปนฐานพันธุกรรม

ในการปรับปรุงพันธุ 

1. สามารถเก็บรวบรวมได 30 

สายพันธุ  และสามารถ

ขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือไดแลว 21 สายพันธุ  อีก 

9 สายพันธุอยูระหวางดำเนินการ   

มีสายพันธุท่ีขยายพันธุดวยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและออกปลูก

ในแปลงปลูก 8 สายพันธุ 

 

2. จำหนายตนพันธุบางสวน

ใหกับผูสนใจทดลองปลูก โดยใช

การจัดการในรูปแบบวิสาหกิจใน

กิจกรรมของศูนยเครื่องมือฯ  

ท้ังนี้เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีวางในโรงเรือน

สำหรับการออกปลูกและการ

ทดลองหารายไดเพ่ือใหกิจกรรม

สามารถดำเนินการไดตอเนื่อง 

  

นางราตรี  นิตย

เดชพัฒนและ 

ศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

F1A3 

  รวม 3 โครงการ   1,139,275 1,139,150      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

แนวโนมการใชสาร

สกัดจากผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ (สมุนไพร 

และจุลินทรีย) เพ่ือใช

ประโยชนทาง

การแพทยและ

อุตสาหกรรม 

  512,840 512,840 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนา

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2.หาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพจากพืชสมุน 

ไพรหรือจุลินทรียเพ่ือ

ควบคุมแบคทีเรียด้ือ

ยา ทดแทนการใชยา

ปฏิชีวนะในการเลี้ยง

สัตวและการรักษา

โรคติดเชื้อในผูปวย 

3. การเพ่ิมผลผลิต

สารออกฤทธิ์

ปฏิชีวนะ การสกัด

สารและการทำ

บริสุทธิ์สาร(ปท่ี 2) 

 แบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพเปน

สาเหตุท่ีทำใหมีการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น จาก

งานวิจัยกอนหนานี้พบวาลูก

จันทน ขาวไขมดริ้น และแหว

จูดเปนสมุนไพรและพืชทองถิ่น

ท่ีสามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย

ได การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาฤทธิ์

ของสารสกัดจากลูกจันทน ขาว

ไขมดริ้น และแหวจูดในการ

ตานเชื้อแบคทีเรียมาตรฐาน 

ไดแก Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, 

Escherichia coli ATCC 

25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, 

Acinetobacter baumannii 

ATCC 19606 และเชื้อ

แบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ 4 

กลุม ไดแก methicillin 

resistant S. aureus (MRSA), 

1.รอง

ศาสตราจารย ดร.

มณฑล เลิศคณาว

นิชกุล /ส.สหเวช

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

2.ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.

พวงทิพย ภูพงษ /

ส.สหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

3.ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.

สืบตระกูล วิเศษ

สมบัติ /ส.สหเวช

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. สรางผลิตภัณฑชีว

ภัณฑตนแบบท่ีมีสวน 

ผสมจากสารสกดัสมุน 

ไพรหรือสารสกัดจาก

จุลินทรีย 

(ปท่ี 2 และ ปท่ี 3) 

Enterobacteriaceae ท่ีสราง

เอนไซม extended-

spectrum -lactamases 

(ESBL), carbapenem-

resistant P. aeruginosa 

(CRPA) และ carbapenem-

resistant A. baumannii 

(CRAB) 

 โดยนำสมุนไพรและพืช

ทองถิ่นมาสกัดดวยเอทานอล 

แลวนำไปทดสอบฤทธิ์ดวยวิธี 

disk diffusion method และ

วิธี microbroth dilution 

ตามลำดับ ผลการ ศึกษา 

พบวาสารสกัดจากลูกจันทน

ความเขม ขน 25 มิลลิกรัม มี

ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคที เรีย

ทดสอบไดทุกสายพันธุ โดย

ยับย้ังเชื้อ P. aeruginosa 

ATCC 27853 ไดดีท่ีสุด รอง 

ลงมา คือ MRSA และ CRPA 

ขนาดวงใสยับย้ัง 23±1.00, 

22±1.00 และ 21.00 ±1.00 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มิลลิเมตร ตามลำดับ จากนั้น

นำสารสกัดจากขาวไขมดริ้น

และแหวจูดไมมีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อ

แบคทีเรียทดสอบ สารสกัด

จากลูกจันทนมีคา minimal 

inhibitory concentration 

(MIC) และ minimum 

bactericidal concentration 

(MBC) โดยมีฤทธิ์ในการยับย้ัง

เชื้อ P. aeruginosa ATCC 

27853 ไดดีท่ีสุด รองลงมา คือ 

MRSA และ CRAB ไดดีท่ีสุด 

คา MIC เทากับ 7.81, 3.90 

และ 3.90 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร ตาม ลำดับ และคา 

MBC เทากับ 15.63 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตร ผลการศึกษาใน

ครั้งนี้ พบวาสารสกัดจากลูก

จันทนมีฤทธิ์ในการตาน เชื้อ

แบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพได 

จึงสามารถนำไปพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑฆาเชื้อแบคทีเรียใน

โรงพยาบาลตอไปได 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

ชุดโครงการวิจัย :  

โครงสรางการผลติ 

สมโอ ทับทิมสยาม

เพ่ือการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืชและ

ความ ผูกพันกับอัต

ลักษณชุมชน ของบ

านแสงวิมาน หมูท่ี 

13 ตําบลคลองนอย 

อําเภอปาก พนัง 

จังหวัด 

นครศรีธรรมราช    

1. การศึกษาและ

พัฒนา โครงสราง

การผลิตสมโอทับทิม 

สยามเพ่ือการอนุ

รักษ พันธุกรรมพืช

ของชุมชนบาน แสง

วิมาน หมูท่ี 13 

ตําบล คลองนอย 

อําเภอปากพนัง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช    

  542,050 542,050 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดําริโครงการ

อนุรักษ พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระ

ราช ดําริ สมเด็จพระ 

เทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือศึกษาและถอด

บทเรียนการจัดการ 

ทรัพยากรการผลิตสม

โอทับทิมสยามของ 

เกษตรกร บานแสง

วิมานในประเด็นการ

จัดการทรัพยากรน้ำ

และการจัดการ 

สวนสมโอท่ีเปนมิตร

กับ สิ่งแวดลอม  

3. เพ่ือเสริมสราง 

กระบวนการเรียนรู

และเติมเต็ม 

ศักยภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรการ

โครงการ การศึกษาและ

พัฒนาโครงสรางการผลิตสม

โอทับทิมสยามเพ่ือการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชของ

ชุมชนบานแสงวิมาน หมูที่ 

13 ตำบลคลองนอย อำเภอ

ปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

1.การศึกษาและถอดบทเรียน

การจัดการทรัพยากรการผลิต

สมโอทับทิมสยามของ

เกษตรกรบานแสงวิมานใน

ประเด็นการจัดการทรัพยากร

น้ำและการจัดการสวนสมโอท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. การพัฒนาฐานขอมูลใน

ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร ไดแก การเก็บ

ขอมูลภาคสนามโดยการบันทึก

พิกัดทางภูมิศาสตร การ

ตรวจสอบขอมูลการใชท่ีดิน

และลักษณะทางกายภาพของ

พ้ืนท่ี รวมกับแกนนำชุมชน 

ปนเพชร  ภักดี

ณรงคสถาบันวิจยั

และนวัตกรรม 

วาลุกา เอมเอก     

บัณฑิตวิทยาลัย       

กนตวรรณ อ้ึง

สกุลศูนยบริการ

วิชาการ 

F2A4 

F1A5  

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. แนวทางการ

พัฒนาบรรจุ ภัณฑเ

พ่ือการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืชสมโอ

ทับทิม สยามบา

นแสงวิมาน  

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

บนบรรจุภัณฑ

มาตรฐาน   

ผลิตสม โอทับทิม

สยามของเกษตรกร

บานแสงวิมาน เพ่ือ

หาอัตลักษณและชุด

ความรูเพ่ือนําไป

ออกแบบ องค ความ

รูบนกลอง 

มาตรฐานเพ่ือ

สนับสนุนการ อนุรักษ

องคความรูและ ภู

มิปญญาของ 

สมโอทับทิมสยาม 

บานแสงวิมาน  

ตลอด 

จนสงเสริม ภาพ

ลักษณท่ีดีใหกับองค

กรและผลิตภณัฑ  

4.เพ่ือออกแบบองค

ความรูบนกลอง

มาตรฐานเพ่ือ

สนับสนุนการอนุรักษ

องคความรูและภูมิป

ญญา  

การปรับปรุงชั้นขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

ในระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร ไดแก การใชท่ีดิน 

เสนทางน้ำและแหลงน้ำ 

ตำแหนงและขอบเขตแปลงสม

โอในพ้ืนท่ีบานแสงวิมาน และ

สถานท่ีอางอิง 

3. การผนวกขอคนพบและชุด

ความรูโครงสรางการผลิตสมโอ

ทับทิมสยามบานแสงวิมาน สง

ตอใหกับโครงการ แนวทางการ

พัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชสมโอ

ทับทิมสยามบานแสงวิมานฯ 

สื่อสารกับผูบริโภคและ

เผยแพรสูสาธารณะ ผานบรรจุ

ภัณฑมาตรฐาน 

 

โครงการ แนวทางการพัฒนา

บรรจุภัณฑ   เพ่ือการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืชสมโอทับทิม 

สยามบานแสงวิมาน  จังหวัด
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ของสมโอทับทิมสยาม 

บานแสงวมิาน   

5.นำเอาองคความรู

จากงานวิจัย 

การศึกษาและถอด

บทเรียนการจัดการ

ทรัพยากรการผลิตส

มโอ ทับทิมสยามของ

เกษตรกรบานแสง

วิมานใน ประเด็นการ

จัดการทรัพยากรน้ำ

และการจัดการ 

สวนสมโอท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมนํามา 

ถายทอดองคความรู

บนบรรจุภัณฑ 

มาตรฐาน  

6. บรรจุภัณฑท่ี

พัฒนาขึ้นมาใหม ม

ีความย่ังยืน เพ่ิมอายุ

การใชงานของ

บรรจุภณัฑกลาง

รูปแบบ อ่ืนๆ มากขึ้น 

นครศรีธรรมราช บนบรรจุ

ภัณฑมาตรฐาน   

1. คนหาอัตลักษณและชุด

ความรูเพ่ือนำไปออกแบบองค

ความรูบนกลองมาตรฐานเพ่ือ

สนับสนุนการอนุรักษองค

ความรูและภูมิปญญาของสมโอ

ทับทิมสยาม บานแสงวิมาน

ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณท่ี

ดีใหกับองคกรและผลิตภัณฑ 

โดยอัตลักษณเกิดจากการ

คนหารวมกันกับชุมชนโดย

กิจกรรมกลุม 

2. ออกแบบองคความรูบน

กลองมาตรฐานเพ่ือสนับสนุน

การอนุรักษองคความรูและภูมิ

ปญญาของสมโอทับทิมสยาม

บานแสงวิมาน 

3. องคความรูจากงานวิจัย 

โครงการ การศึกษาและพัฒนา

โครงสรางการผลติสมโอทับทิม

สยามเพ่ือการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชของชุมชนบาน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แสงวิมาน หมูท่ี 13 ตำบล

คลองนอย อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน

ประเด็นการจัดการทรัพยากร

น้ำและการจัดการสวนสมโอท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นำมา

ถายทอดองคความรูบนบรรจุ

ภัณฑมาตรฐาน 

4. พัฒนาบรรจุภัณฑขึ้นมาใหม

ใหมีความย่ังยืน เพ่ิมอายุการใช

งานของบรรจุภณัฑกลาง

รูปแบบอ่ืนๆ มากขึ้น   

5.การใชตราสแตมปบนผลสม

โอ 

 

3 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

ยานลิเภา :  การ

อนุรักษ เพ่ือเพ่ิม

มูลคาเถาวัลยพ้ืนถิ่น

นครศรีธรรมราช 

  238,857.00   237,649.46   เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระราช 

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ในการจัดการการ

1.ทำการสำรวจและรวบรวม

สายพันธุยานลิเภาในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยทำการ

บันทึก ตำแหนงท่ีพบ จำนวน

ประชากร ขนาดพ้ืนท่ีท่ีพบ พืช

รวมอาศัย และอ่ืนๆ เปนตน 

รวมท้ังทำการแยกหนอ

ยานลิเภาเพ่ือการนำมาเพาะ

นางภีรดา  ภักดี

พิน 

นางเบญจพร  สม

จิตร 

นางราตรี  นิยม

เดชพัฒน 

ศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

F2A4 

F1A2 

F1A3 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อนุรักษและใช

ทรัพยากรของ

ประเทศและทองถ่ิน 

2.เพ่ือสำรวจ

ยานลิเภาในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3.เพ่ือขยายพันธุ

ยานลิเภาสูปาและ

แหลงเรียนรูชุมชน 

4.เพ่ือจัดทำโครงการ

อาสาสมัครฟนฟูและ

อนุรักษหัตถกรรม

ยานลิเภาในระดับ

ทองถิ่น 

5. เพ่ือจำแนกสาย

พันธุยานลิเภาโดยใช

ลักษณะทาง

พฤกษศาสตรและการ

ใชเครื่องหมาย

โมเลกุล  

6. เพ่ือถายทอด

ศิลปะหัตถกรรมและ

วิธีการทำใหแก 

ขยายพันธุ ดำเนินการเก็บและ

สำรวจในพ้ืนท่ี  อ. เมือง  อ. 

เชียรใหญ  อ. บางขัน  อ. ทุง

สง  อ. ทาศาลา  อ. พิปูน  จ. 

นครศรีธรรมราช 

2. ขยายพันธุยานลิเภา โดยใช

วิธีการแยกหนอ และ การ

เพาะเลี้ยงเนื่อเย่ือ โดยจะทำ

การแยกหนอ มาเพาะในขุย

มะพราวหรือวัสดุอ่ืนๆท่ี

สามารถเจริญเติบโตไดดี กอน

นำไปวางในโรงเรือนท่ีมี

ความชื้นท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ดำเนินการศึกษาการใหน้ำ  ปุย  

และการเจริญเติมโต 

3.ชักชวนแกนนำของหมูบาน

หรือทองถิ่นรวมท้ังสมาชิกใน

หมูบานท่ีทำเครื่องจักสาน

ยานลิเภาชวยกันฟนฟู สราง

ความภาคภูมิใจใหรุนลูกหลาน

ไดเห็นคุณคาของเครื่องจักสาร

ยานลิเภา ไดดำเนินการปลูกใน

พ้ืนท่ีโรงเรียนชุมชนวัดหมน

รศ.เรวัต สุข

สิกาญจน สำนัก

วิชาพหุภาษาและ

การศึกษาท่ัวไป 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 26 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นักเรียน นักศึกษา

และผูสนใจ 

         

 

 

เพ่ือใชเปนสวนของโรงเรียน  

ปลูกท่ีบานเพ่ือเปนไมประดับ  

ปลูกท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เพ่ือเปนสวนตนแบบ 

4.ศึกษาความสัมพันธทาง

วิวัฒนาการของตัวอยางพืช

ลิเภา จากลําดับเบสในสวน 

(ITS1), ITS2 และ 5.8s rDNA 

เพ่ือบงชี้ ความสัมพันธทาง

วิวัฒนาการของพืชลิเภา 

จำนวน 4 ชนิด คือลิเภา 1, 

ลิเภา 2,  ลิเภา 3 และ ลิเภา 4 

5. สาธิตการทำเครื่องจักสาน

ยานลิเภาและเปนวิทยากรรวม

ในงาน วันเด็กประจำป 2563  

การเขาเย่ียมชมของโรงเรียน

ตางๆ เชน อนุบาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

มหาวิทยาลัยราชฎัช

นครศรีธรรมราช 

6.การปลูกเลี้ยงสูปาและเรียนรู

ชุมชน  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โดยปลูกในแหลงเรียนรูชุมชน 

โรงเรียนชุมชนวัดหมน และ

ปลูกท่ีบานเพ่ือเปนไมประดับ  

ปลูกท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เพ่ือเปนสวนตนแบบ 

7. การอนุรักษและฟนฟู

หัตถกรรมยานลิเภา 

ประชาสัมพันธโครงการและ

การจักสานยานลเิภาผานสื่อ

ออนไลน เชน รายการแลตะแล

ใตและรายการนักขาวพลเมือง 

8. การพัฒนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ จัดใหมีการ

พัฒนาการรูปแบบของ

ผลิตภัณฑโดยอาจารย

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑจากภูมิปญญา

ทองถิ่น 

4 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

Medicinal Under-

exploited Thai 

Native Plants 

against 

Acanthamoeba, 

  500,000 500,000 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของสาร

สกัดจากสมุนไพรไทย

ท่ีมีฤทธิ์ตานปรสิต 

Acanthamoeba 

triangularis 

1. พบสารสกัด Curcuma 

longa, Garcinia 

mangostana, Annona 

muricata, Combretum 

trifoliatum และ Knema 

1.รศ. พญ.วีระนุช 

นิสภาธร 

2.ดร.วัชรพงษ 

มิตสุวรรณ 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

Leishmania 

donovani, and 

Plasmodium 

falciparum - 

Toward South 

East Asia 

Collaboration 

Initiative 

 

retusa มีฤทธิ์ ตานปรสิต ท่ีคา 

MIC ในชวง 31.25-500 

µg/mL 

2. สารสกัด Curcuma longa 

และสาร Curcumin ยับย้ังการ

เกาะติดพ้ืนผิวได มากกวา 

90% 

3. สารสกัด Curcuma longa 

และสาร Curcumin ทำให 

acanthopodia ซ่ึงเปน

โครงสรางของเชือ้ท่ีเกี่ยวของกับ

การเกาะติดพ้ืนผิวหายไป 

  3.ดร.สุทธินี สังขา

น 

lสำนักวิชาสหเวช

าสตร 

leo 

5 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การอนุรักษสืบสาน

ภูมิปญญาเครื่องปน 

ดินเผาแบบดั้งเดิม

ชุมชนบานมะยิง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  189,195 192,715 

 

เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระราช 

ดำริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  

2.เพ่ือศึกษารูปแบบ

เครื่องปนดินเผาแบบ

ดั้งเดิมของชุมชนบาน

มะยิง อ.ทาศาลา 

1.ทราบรูปทรงแบบดั้งเดิมของ

เครื่องปน ดินเผา แบบดั้งเดิม

ชุมชนบานมะยิง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2.ไดแนวทางการออกแบบ

พัฒนาท่ียังคงรูปทรง

เครื่องปนดินเผาแบบดั้งเดิม

สอดคลองกับการอนุรักษสืบ

สานภูมิปญญา 

อ.มลชฎาภร  

สุขการ 

สำนักวิชาพหุ

ภาษาและ

การศึกษาท่ัวไป 

F2A4 

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3.เพ่ือหาวิธีการอนุ 

รักษ สืบสานภูมิ

ปญญา

เครื่องปนดินเผาแบบ

ดั้งเดิมของชุมชนบาน

มะยิง 

6 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การใชประโยชนจาก

สารสกัดผลของ

โคลงเคลงสำหรับผา

มัดยอม 

  205,145 205,775.70 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระราช 

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราช ดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

2.ศึกษาหาเงื่อนไข

ตางๆ ในการยอมเสน

ไหมและผาไหมอินโด 

(ฟูจ)ี ดวยสีสกัดจาก

ผลของตนโคลงเคลง 

3.อนุรักษ ขยายพันธุ

และทำการเพาะปลูก

ตนโคลงเคลงเพ่ือการ

ใชประโยชนในดาน

พืชสียอมท่ีอุทยาน

1.ไดพ้ืนท่ีอนุรักษและ

เพาะปลูกตนโคลงเคลง สนอง

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

2.ไดองคความรูในการยอมเสน

ไหมและผาไหมอินโด (ฟูจ)ี 

ดวยสีสกัดจากผลของตน

โคลงเคลงในรูปรายงานวิจัย 

ผศ.ดร.มนตรา 

ไชยรัตน 

สาขาวิชาเคมี 

สำนักวิชา

วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

F2A4 

F1A3 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พฤกษศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ อำเภอทา

ศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

7 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

ความหลากหลาย

ของชนิดความแปร

ผันทางพันธุกรรม

และการใชประโยชน

ของพืชในสกุลขม้ิน 

(Curcuma) วงศขิง

ขา 

(Zingiberaceae) ท่ี

พบในภาคใตของ

ประเทศไทย 

  185,760 185,760 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุ กรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือรวบรวมชนิด

และสายพันธุพืชในสกุล

ขม้ินและสกุลอ่ืนๆท่ี

ใกลเคียงท่ีพบในภาคใต  

3. เพ่ือศึกษาสภาพถิ่น

ท่ีอยู การเจริญเติบโต 

การพักตัว และการ

ออกดอกติดผล ของพืช

ในสกุลขม้ิน  

1.มีโรงเรือนจัดแสดงพืชวงศขิง

ขา มากกวา 40  ชนิด  

2.อยูระหวางการสำรวจพืช

สกุลขม้ินในพ้ืนท่ีภาคใต 

3.สามารถรวบรวมสกุลขม้ินใน

โรงเรือนไดท้ังสิ้น 10 ชนิด 

 

 

รศ.ดร.ฉัตรชัย  

กัลยาณปพน 

สำนักวิชา

วิทยาศาสตร 

F2A4 

F1A2 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือศึกษาขอมูล

พันธุกรรมของพืชใน

สกุลขม้ิน เชนการ

ทำลายพิมพดีเอ็นเอ 

การหาลำดับเบสของ

ยีน  

5. เพ่ือศึกษาหาสาร

ออกฤทธ์ิ เชน เคอรคู

มิน (curcumin) ของ

พืชในสกุลขม้ิน และ

การเพ่ิมจำนวนดวย

เทคนิคเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ  

8 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การอนุรักษและ

พัฒนาศักยภาพ

มะนาวไขพันธุ

พ้ืนเมืองด้ังเดิมของ

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

  450,100 450,100 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือรวบรวมขอมูล

มะนาวไขสายพันธุ

1.ศึกษาแนวทางเบื้องตนการ

เพ่ิมศักยภาพ ดานการผลิตของ

มะนาวไขและวิธีอนุรักษพันธุท่ี

เหมาะสม โดยการใชเชื้อราไตร

โคเดอรมาในการปองกันและ

กำจัดโรคของมะนาว 

นอกจากนี้ในชวงรอบปท่ีผาน

มาทางคณะผูวิจยัไดนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ “โครงการ

อนุรักษ พันธุกรรมพืชอัน

รศ.ดร.วาริน 

อินทนา 

สำนักวิชา

เทคโนโลยี 

การเกษตร 

มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ 

F2A4 

F1A2 

F1A3 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทองถ่ินของอำเภอพระ

พรหม จังหวัด 

นครศรีธรรมราช 

 3. เพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโต การใหผล

ผลิต ความตานทานตอ

โรคและคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวของของมะนาว

ไข  

4. เพ่ือศึกษาแนว

ทางการเพ่ิมศักยภาพ

ดานการผลิตของ

มะนาวไขและวิธี

อนุรักษพันธุ ท่ี

เหมาะสม 

 5. เพ่ือศึกษาขอมูลเชิง

คุณภาพ (สารเกี่ยวของ

กับกลิ่นหรือรสชาด 

และสารท่ีมี ประโยชน

ตอรางกาย) ของ

มะนาวไขเปรียบเทียบ

กับมะนาวพันธุการคา

อ่ืน 

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สระบุรี ระหวางวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2560 5 ธันวาคม 

2560 

2.การตรวจเย่ียมแปลง

เกษตรกรผูปลูกมะนาวไขพันธุ

พ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัด

นครศรีธรรมราช พบปญหา 

ดานโรคพืชเล็กนอย โดย

บริเวณใบและผลมะนาวพบ

อาการของโรคแคงเกอร 

(Canker) ซ่ึงโรคแคงเกอรจะ

เกิดขึ้นได แทบทุกสวนท้ังท่ีใบ 

กิ่งกาน และผล โดยอาการท่ีใบ

และผล จะมีลักษณะคลายกัน

คือจะเกิดเปนแผลกลม แลวจะ

ขยายใหญ ฟู นูนคลายฟองน้ำ 

มีสีเหลืองออนถึงสีเหลืองเขม 

ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาล
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 6. เพ่ือจัดต้ังแหลง

การเรียนรูเครือขาย

เกษตรกรผูปลูก

มะนาวไข และชวย

สงเสริม อาชีพการ

ปลูกมะนาวไขให

ย่ังยืนตอไป 

เขม และจะแตก เปนสะเก็ด 

สวนอาการท่ีกิ่งกาน จะมีแผล

ฟูนูนสีเหลือง ตอมาแผลจะ

แตกแหงเปนสีน้ำตาลขยายไป

รอบๆ กิ่ง รูปรางของแผลไม

แนนอน จากการนำตัวอยาง

โรคพืชมาทดสอบระดับ

หองปฏิบัติการพบวาเกิดจาก

เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas 

campestris pv. citri หากพบ

การระบาดอยางรุนแรงตน

มะนาวจะแสดงอาการตนโทรม 

แคระแกร็น ใบรวง ผลผลิต

ลดลง กิ่งและตนจะแหงตายใน

ท่ีสุด ซ่ึงไดแนะนำแนวทางการ

แกไขและปองกันการ

แพรกระจาย ของเชื้อสาเหตุ

โรคพืช คือการตัดแตงทรงพุม

ของตนมะนาวใหโปรง ใหกิ่ง

แขนงของมะนาวบดบังแสงท่ี

สองมาบริเวณตนและโคนตน

นอยท่ีสุด โดยท่ัวไปแลว

แบคทีเรียท้ังหลายจะถูก
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทำลายโดยแสงยูวีหรือความ

รอน การตัดแตงสวนท่ีเปนโรค

นำไปเผาทำลาย ไมขยายพันธุ

จากตนแมท่ีเปนโรคแคงเกอร 

และพยายามอยาใหมะนาวเกิด

บาดแผล นอกจากนี้ แปลง

มะนาวพบปญหาแมลงศัตรูพืช

เขาทำลาย ในกลุมของหนอน

ชอนใบและหนอนแกวสม ทำ

ใหใบของพืชเกิดความเสียหาย

เปนวงกวาง ซ่ึงไดแนะนำแนว

ทางการแกไขและปองกัน คือ 

การกำจัดแมลงศตัรูพืชโดยวิธี

เขตกรรม และการใชชีวภัณฑ

ทางการเกษตรในการควบคุม

แมลงศัตรูพืช เชน การใชเชื้อ

รา Metarhizium anisopliae 

และเชื้อรา Beauveria 

bassiana ฉีดพนใหสัมผัสตัว

แมลง หรือฉีดพนดวยสารเคมี

กำจัดแมลงกลุมคารบาริล 

3.จัดอบรมถายทอดความรูแก

เกษตรกรผูปลูกมะนาวไขพันธุ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยจัดต้ังทีม

วิทยากรท่ีประกอบดวยท้ังทีม

นักวิชาการจากศนูยผลิตและ

บริการชีวินทรียเกษตร สำนัก

วิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ

กลุมผูปลูกมะนาวไขพันธุ

พ้ืนเมือง อำเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำ

ความรูท่ีไดจากการถอด

บทเรียน ตลอดจนจัดเตรียม

เอกสารและสื่อตางๆ โดย

เกษตรกรท่ีมีอาชีพทำสวน

มะนาวและเกษตรกรท่ัวไปท่ี

สนใจ และสาธิตการใชเชื้อรา

ควบคุมแมลงศัตรูพืช ในวันพุธ

ท่ี 37 กันยายน 2563 จำนวน 

27 ทาน ณ ศูนยเรียนรูตาม

แนวพระราชดำริ บานไสเหรียง 

หมู 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระ

พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมถายทอดความรูเรื่อง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

“การปลูกมะนาวไขพันธุ

พ้ืนเมืองประสิทธิภาพสูง” 

พรอมท้ังถายทอดการนำเชื้อรา 

Trichoderma asperellum 

NST-009 เชื้อรา 

Metarhizium anisopliae 

และเชื้อรา Beauveria 

bassianaสงเสริมใหเกษตรกร

ใชเพ่ือการควบคุมแมลง

ศัตรูพืช ลดการใชสารเคมีใน

แปลงมะนาว และการปลูก

มะนาวอินทรียตามมาตรฐาน 

GAP ให 

9 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การปลูกตนชกเพ่ือ

เสริมรายไดและฟนฟู

ระบบนิเวศชุมชนตน

น้ำปากพนัง 

  90,000 94,046 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

1.ชุดความรูการใชประโยชน

ตนชกของชุมชนตนน้ำปาก

พนัง 

2.ศึกษาเรียนรูการทำเตาและ

การทำน้ำตาลจาก 

3.ผลิตภัณฑสรางมูลคาเพ่ิมให

ตนชก (ผามัดยอม) 

4.กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ (ตนชกและไมทองถิ่น) 

2 ครั้ง 

น.ส.รัชฎา  

คชแสงสนัต 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2.เพ่ือศึกษาแนวทาง 

การเพาะขยายพันธุ

ตนชกท่ีเหมาะสม

สำหรับนำไปปลูกแซม

เปนพืชเศรษฐกิจ

รวมกับยางพารา 

3.เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑสราง

มูลคาเพ่ิมจากตนชก

ของชุมชนตนน้ำปาก

พนัง 

4.เพ่ือสงเสริม

กระบวนการมีสวน

รวมของชุมชนในการ

อนุรักษฟนฟูระบบ

นิเวศตนน้ำ 

5.เสนทางศึกษาธรรมชาติปา

ชก สื่อเผยแพรความรูการใช

ประโยชนตนชก 

10 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การแยกโปรตีนและ

การศึกษาสมบัติของ

การยับย้ังเซล,มะเร็ง

ของโปรตีนตัวยับย้ัง

บาวแมน-เบิรกใน

ถั่วหรั่ง 

  138,600 138,600 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราช 

ดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

จากการศึกษาการทำบริสุทธิ์

สารยับย้ังการทำงานของเอน

ไซมโปรทิเอสและศึกษา

คุณสมบัติของสารสกัดจาก 

ถั่วหรั่งท่ีไดตอความเปนพิษกับ

เซลลมะเร็งในมนุษย สามารถ

สรุปผลการทดลอง ไดดังนี้ 

ผศ.ดร.ภูวดล บาง

รักษ,  

นางสาวเบญจมา

ภรณ ศรีวิไล 

ศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

F2A4 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 38 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือทำการแยก

โปรตีนและทำบริสุทธิ์

โปรตีนตัวยับย้ังบาว

แมน-เบิรกจากถั่วหรั่ง 

3. เพ่ือศึกษาสมบัติ

ทางชีวเคมีและฤทธิ์ต

าน มะเร็งของโปรตีน

ตัวยับย้ังบาวแมน-เบิร

กท่ีแยกไดจากถั่วหรั่ง 

1. บัฟเฟอรท่ีเหมาะสมท่ีใชใน

การสกัดโปรตีนจากถั่วหรั่ง คือ 

0.1 M NaCl pH 6.8 โดย

แสดงผลการยับย้ังการทํางาน

ของเอนไซมทริปซินและไค

โมทริปซินสูงท่ีสุด รอยละ 

82.73 และรอยละ 88.07 

ตามลําดับ 

2. การทำบริสุทธิ์โปรตีนท่ีสกัด

ไดจากถั่วหรั่งดวย Sephadex 

G-50 column 

chromatography ไดโปรตีน 

3 กลุม 

คือ PI, PII และ PIII ซ่ึงสามารถ

ยับย้ังการทํางานของเอนไซม

ทริปซินและไคโมทริปซินได 

โดย PII ซ่ึงมีขนาดของโปรตีน 

ประมาณ 8 กิโลดาลตัน และมี

ฤทธิ์ยับย้ังการทำงานของเอน

ไซมดังกลาวสูงกวา PI และ PIII 

เม่ือนำ PII ไปทดสอบ 

ความเปนพิษกับเซลลมะเร็งช

องปากในมนุษย (CLS-

รศ.ดร.วรางคณา 

จุงลก 

สำนักวิชาสหเวช

ศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

354/WT) พบวาไมมีผลตอ 

ความเปนพิษกับเซลลมะเร็งช

องปากใน 

มนุษย 

3. การทําบริสุทธิ์โปรตีนท่ีสกัด

ไดจากถั่วหรั่งดวย HiTrap 

DEAE Sepharose FF 

column chromatography 

ได 

โปรตีน 3 กลุม คือ U1, U2 

และ #P1 ซ่ึงสามารถยับย้ังการ

ทํางานของเอนไซมทริปซินและ

ไคโมทริปซินไดรอยละ 100

และเม่ือนําไปทดสอบความเป

นพิษกับเซลลมะเร็งลําไสใหญ 

(CaCO-2 cells) และเซลล

มะเร็ง    ชองปากในมนุษย 

(CLS- 

354/WT) พบวา U1, U2 และ 

#P1 มีความเปนพิษกับเซลล

มะเร็งลําไสใหญอยางมี

นัยสําคัญ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

11 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การศึกษาสารออก

ฤทธิ์จากรากมะพูด 

  157,200 157,200 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราช ดำริ

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. ศึกษาขอมูลของขิง

ในเชิงเปรียบเทียบ

และหากพบวาไดผลท่ี

ดีสารสกัดมีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพท่ีดีและไมเป

นพิษตอ เซลลปกติ 

3. เพ่ือศึกษาถึงการใช

ประโยชนจากฤทธิ์ดัง

กลาวโดยสรางผลิต

ภัณฑ ท่ีมีการเติมสาร

สกัดท่ีได 

4.ทดสอบฤทธิ์แล

วเพ่ือสรางผลิตภัณฑ

ท่ีมีการเติมสารสกัดท่ี

ไดทดสอบฤทธิ์แล

วเพ่ือผลิตเป

รากมะพูดท่ี ไดนำมาสกัดดวย

ตัววทำละลาย 

dichloromethane และ ตาม

ดวย Acetone สารสกัดท่ีได

นำไปทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระของสารสกัดหยาบ และ

สารบริสุทธิ์ ดวยวิธี DPPH 

และ ABTS ความสามารถใน

การปกปองรังสี UV ฤทธิ์ตาน

การอักเสบและความเปนพิษ

ตอเซลลของสารสกัด จากนั้น

ไดนำไปทำใหบริสุทธิ์ตอดวย

เทคนิคทางโครมาโทกราฟ 

และพิสูจนเอกลักษณโดยใช

เทคนิคทางสเปกโทรสโกป 

NMR IR UV และ MS พบวา

สามารถแยกสารประกอบจาก

สวนสกัด dichloromethane 

และพิสูจนเอกลักษณ ไดสารท่ี

มีการายงานแลวจำนวน 1 

สารประกอบไดแก 

Globuxanthone 

(F2A7B2C3D2) สารประกอบ

ผศ.ดร.วรพงศ ภู

พงศ 

สำนักวิชา

วิทยาศาสตร 

ดร.โชติกา ภูพงศ  

รศ.ดร.วรางคณา 

จุงลก 

สำนักวิชาสหเวช

ศาสตร 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นเครื่องสําอาง ครีม

นวดบรรเทาอาการ  

ฟกช้ำ 

จากสวนสกัด acetone และ

พิสูจนเอกลักษณ ไดสารใหมท่ี 

ยังไมเคยมีการรายงาน

โครงสรางจำนวน1 

สารประกอบ คือ GAC2I10 

และสารท่ีไดมีการรายงานแลว

อีกจำนวน 2 สารประกอบ  

ไดแก 1 , 5- 

dihydroxyxanthone 

(GAA(T1 2 ) ) แ ล ะ 5-

hydroxy-1 , 3- 

dimethoxyxanthone 

(GAE12B) 

จากการตรวจสอบฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระ พบวาสารสกัด

สวน acetone แสดงฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระ,ฤทธิ์ตานการ

อักเสบ ความ สามารถในการ

ปกปอง UV ท่ีดีกวา สารสกัด

สวน dichloromethane และ

ยังแสดงความเปนพิษตอเซลล

ปกตินอยกวา โดยวิธี DPPH 

แสดงคา TEAC 51.34 mg/g 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

extract และ ABTS ท่ี 106.20 

mg/g extract คาการปกปอง 

UV ท่ี SPF 36.68 และแสดง

การตานการอักเสบโดย

รายงานแบบ nitric oxide 

scavenging IC50 ท่ี 92 

g/mL และคา SI ท่ี 2.6 และ

จากการตรวจสอบฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของสารบริสุทธิ์พบวา

สารบริสุทธิ์ท่ีไดจากการสกัด

ดวย acetone ไดแก สาร 

ประกอบชนิดใหม GAC2I10 

แสดงฤทธิ์ 

ตานอนุมูลอิสระท่ีดีท่ีสุดคา 

IC50 DPPH ท่ี 0.0163 

mg/mL และ ABTS ท่ี 0.110 

mg/mL และ 5-hydroxy- 

1,3-dimethoxyxanthone 

(GAE12B) มีคาการปกปอง UV 

ดีท่ีสุดท่ี SPF 39.73 สารสกัด

ดวยตัวทำละลาย acetone 

แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีดีท้ัง

ฤทธิ์ตานอนุมูลลอิสระ การ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปกปอง UV และฤทธิ์ตานการ

อักเสบ รวมท้ังยังเปนพิษตอ

เซลลนอย สามารถนำมา

ประยุกตใชในอุตสาหกรรม

เครื่องสำอางในรูปแบบของ

สารกันแดด 

12 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

โครงการศึกษา

เปรียบเทียบชนิด

และปริมาณ

สาระสําคัญและฤทธิ์

ทางชีวภาพ เพ่ือ

ประเมินศักยภาพ

ของขิงเขาหลวงและ

ขิงรับประทาน 

  243,000 243,000 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 
1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราช ดำริ

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาขอมูล 

ของขิงในเชิงเปรียบ 

เทียบและหากพบว

าไดผลท่ีดีสารสกัดมี

ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีดี

และไมเปนพิษต

อเซลลปกติ 

3. เพ่ือศึกษาถึงการใช

ประโยชนจากฤทธิ์ดัง

พืชวงศขิง จัดอยูในวงศ 

Zingiberaceae ถูกใชเปน

สวนประกอบของสมุนไพรไทย

และเปนพืชท่ีกินได ซ่ึงในงานนี้

มีการศึกษาเหงาของขิง 2 ชนิด 

คือขิงเขาหลวงและขิงรับ 

ประทานซ่ึงมีวิธีการสกัด 3 

แบบดวยกัน 

คือ สกัดดวยวิธีการกลั่นไอน้ำ 

การสกัดตามลำดับขั้วดวยตัว

ทาละลายเฮกเซน ไดคลอโร

มีเทน และเอทานอลและการ

สกัด  ดวยตัวทำละลายขั้วสูงเอ

ทานอลเพียงอยางเดียว ไดสาร

สกัดท้ังหมด 10 ชนิด โดยสาร

สกัดท้ัง 10 

 F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

กลาวโดยสรางผลติ

ภัณฑ ท่ีมีการเติมสาร

สกัดท่ีไดทดสอบฤทธิ์

แลว 

4. เพ่ือสรางผลติ

ภัณฑท่ีมีการเติมสาร

สกัดท่ีไดทดสอบฤทธิ์

แลวเพ่ือผลิตเป

นเครื่องสําอาง ครีม 

นวดบรรเทาอาการ

ฟกชํา 

 

ชนิดมีสารประกอบฟนอลิก

และฟลาโวนอยดเปน

องคประกอบ และมี

ประสิทธิภาพในการตานอนุมูล

อิสระ   แตกตางกันดังนี ้

1.สารสกัดไดคลอโรมีเทน

ตามลำดับขั้ว (ZOD) และสาร

สกัดเอทานอลเพียงครั้งเดียว 

(ZOEp) จากขิงรับประทาน มี

ปริมาณฟนอ ลิกท้ังหมดมาก

ท่ีสุด ท่ี 173.66±0.68 GAE 

mg/g extract และ 

151.60±0.45 

GAE mg/g extract ตามลาดับ 

2.สารสกัดเอทานอลตามลาดับ

ขั้ว (ZOE) และสารสกัดเอทา

นอลเพียงครั้งเดียว (ZOEp) 

จากขิงรับบประทาน มี

ปริมาณฟลาโวนอยท้ังหมดมาก

ท่ีสุด ท่ี 15.04±0.52 QE 

mg/g extract และ 

9.36±0.05 QE 

mg/g extract ตามลำดับ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3.สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน

ของขิงรับประทาน (ZOD) 

และสารสกัดเอทานอลเพียง

ครั้งเดียว 

(ZOEp) จากขิงรับประทาน มี

ปริมาณแทนนินท้ังหมดมาก

ท่ีสุด ท่ี 102.41 ± 2.75 TEA 

mg/g extract และ 96.06 ± 

3.17 TEA mg/g extract 

ตามลำดับ 

4.สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน

ของขิงรับประทาน (ZOH) มี

ประสิทธิภาพในการตานอนุมูล 

DPPHและ สารสกัดหยาบเอ

ทานอลของขิงรับประทาน 

(ZOE) มีประสิทธิภาพในการ

ตานอนุมูล ABTS สูงท่ีสุด 

1 TEAC เทากับ 55.92±0.06 

Trolox mg/g extract และ 2 

TEAC เทากับ 93.95±0.08 

Trolox mg/g extract 

ตามลำดับ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

5.สารสกัดขิงเขาหลวงโดย

วิธีการกลั่นดวยไอนนา 

(ZNEO) ยับย่ังการหลั่งไนตริ

กออกไซดท่ีมีความสัมพันธกัน

กับความเปนพิษตอเซลลดีท่ีสุด

ท่ีคา SI values เทากับ 7.2 

และรองลงมาคือ สารสกัดเฮ

กเซน ของขิง รับประทาน ZO-

H มีคา SI ท่ีเทากับ 6.0 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้การ

สกัดสารแบบลาดับขั้วให

ปริมาณสารพฤกษเคมีและมี

ฤทธิ์ตานอนุมูล 

อิสระดีกวาาการสกัดแบบครั้ง

เดียว และสารสกัดจากขิง

รับประทานใหปริมาณของ

สารพฤกษเคมีรวมและ 

ประสิทธิภาพในการตอตาน

อนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS 

รวมถึงการยับย่ังการหลั่งไนตริ

กออกไซดท่ีมีความสัมพันธกัน

กับความเปนพิษตอเซลลท่ี

ดีกวาขิงเขาหลวง แตน้ำมัน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หอมระเหยท่ีไดจากการกลั่น

ดวยไอน้ำ 

ของขิงเขาหลวงจะแสดงฤทธิ์

ตานการอักเสบท่ีดีกวาและยัง

เปนพิษตอเซลลนอยกวา 

นอกจากนี้สารสกัดหยาบได

คลอโรมีเทนมีปริมาณสารฟ

นอลิกมากท่ีสุดและมีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระมากท่ีสุดสวนสาร

ปริมาณ 

สารฟลาโนอยดมากท่ีสุดคือ

สารสกัดหยาบเอทานอลแสดง

วาท่ีสารตานอนุมูลอิสระสวน

ใหญในสารสกัดหยาบ 

ไดคลอโรมีเทนเปนสารกลุม

สารฟนอลิกกลุมอ่ืนท่ีไมใชสาร

กลุมฟลาโวนอย และในการ

ทดลองครั้งนี้เปนการยืนยันวา

ผลของการตานอนุมูลอิสระ

ขึ้นอยูกับปริมาณของสาร 

พฤกษเคมีรวม ดังนั้นสารสกัด

ธรรมชาติท่ีไดจากเหงาของขิง

ท้ัง 2 ชนิด อาจนำไป
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประยุกตใชเปนสารแอนติออก

ซิแดนทจากแหลงธรรมชาติ 

สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย 

และเวชภัณฑสำอางตอไป โดย

ขิงเขาหลวงควรสงเสริมใหเกิด

การใชประโยชนจากน้ำมัน

หอมระเหย และขิงรับประทาน

ควรสงเสริมใหใชประโยชนโดย

วิธีการแชดวยเอทานอลเพียง

ครูงเดียว เพราะจะเปนการ

ประหยัดตนทุน 

13 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การวิเคราะหทราน

สคริปโตมของนิวโร

เปปไทดท่ีเกี่ยวของ

กับการสืบพันธุการ

เจริญเติบโตและการ

พัฒนาในปลิงทะเล

ขาว, Holothuria 

scabra 

  364,200 364,898.28 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ รัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2.เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ

ขององคความรู

เกี่ยวกับการสืบพันธุ 

การเจริญเติบโตและ

การพัฒนาของ

คนพบยีน HscKiss ใน

ปลิงทะเลขาว ซ่ึงประกอบดวย

กรดอะมิโน 179 ตัว ท่ีมี

ฮอรโมน Kisspeptin 2 ชนิด 

คือ ชนิดยาว (31 aa) และชนิด

สั้น (13 aa) โดยยีน HscKiss 

แสดงออกในเนื้อเย่ือหลายชนิด 

ไดแก ระบบประสาท อวัยวะ

เพศ ทางเดินหายใจ กลามเนื้อ 

ลำไส เปนตน และจากการ

วิเคราะหการแสดงออกของยีน

พบวามีระดับการแสดงออก

อาจารย ดร.ทิพย

สุดา ทองบัวแกว 

สำนักวิชา

แพทยศาสตร 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปลิงทะเล ในการเพ่ิม

จำนวนปลิงทะเล โดย

การคนหา แยก 

จำแนก วิเคราะห 

และศึกษาการ

แสดงออกและหนาท่ี

ของยีนท่ีสรางนิวโร

เปปไทดทีเกี่ยวของ

กับการสืบพันธุการ

เจริญเติบโตและการ

พัฒนาในปลิงทะเล 

ของยีน HscKiss ในรังไขระยะ

ปลาย (ระยะท่ี 4-5) สูง จาก

การใชเทคนิค 

immunofluorescence พบ 

kisspeptin แสดงออกในระบบ

ประสาทและรังไขของ

ปลิงทะเล นอกจากนี้ยังพบวา 

Kisspeptin กระตุนการหลั่งส

เตียรอยด โดยมีการเพ่ิมขึ้นของ

progesterone, estradiol 

และ vitellin (Vt) อยางมี

นัยสำคัญ จากขอมูลท้ังหมด

เหลานี้ชี้ใหเห็นวา kisspeptin 

อาจมีศักยภาพในการกระตุน

การสืบพันธุของปลิงทะเล และ

อาจเปนประโยชนสำหรับการ

เพาะเลี้ยงปลิงทะเลและ

การศึกษาครั้งนี้ยังชวยเพ่ิม

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ

สืบพันธุในปลิงทะเลดวย 

14 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การศึกษาความ

หลากหลายของ

อาหารพืชธรรมชาติ

  204,450 204,450 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

 1. พันธุพืชอาหารสัตวพ้ืนเมือง

ในพ้ืนท่ีชุมน้ำทะเลนอยจาก

การสำรวจพันธุหญาอาหาร

ดร.จันทิรา  วงศ

เณร 

F2A4 

F1A2 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในพ้ืนท่ีชุมน้ำทะเล

นอยเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพพืชอาหาร

สัตวทนน้ำทวมขัง 

สัตวพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีชุมน้ำ

ทะเลนอยจากพ้ืนท่ีโดยรอบ

จำนวน 3 พ้ืนได ไดขอมูลชนิด

หญาอาหารสัตว จำนวน 17 

ชนิด 

2.ความหนาแนนของพืชอาหาร

สัตวในเขตพ้ืนท่ีชุมน้ำทะเลน

อย จากการสำรวจความ

หนาแนนของพืชอาหารสัตวใน

เขตพ้ืนท่ีชุมน้ำทะเลนอย

จำนวน พ้ืนท่ี พบวามีพืช

อาหารสัตวท่ีมีความหนาแน

นมาก จำนวน 12 ชนิด ไดแก 

หญาน้ำ หญาครุน กระจูดหนู

แพรก ฝาด น้ำผึ้ง ขาวผีหนวด

ปลาดุก หญาพง กกใหญ กก

เล็ก และหญาปลอง โดยหญา

อาหารสัตวท่ีมีความหนาแนน

สูงคือ หญาน้ำ (67,200 ตน/ไร

) และหญาชันกาด (9,511  ต

น/ไร) รองลงมาคือ กกเลก็ 

(67,200 ตน   /ไร)และ หญ

าฝาด (67,200 ตน/ไร) ในขณะ

สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเก

ษตรและ

อุตสาหกรรม

อาหาร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ท่ีกระจูดหนู หญาแพรก หญา

น้ำผึ้ง หญาขาวผี หญาหนวด

ปลาดุก กกใหญ และหญา ปล

องมีจํานวนคอนขางนอยและ

หญาพงมีจำนวนนอยมาก 

ในขณะท่ีหญาหวายขน   หญา 

แซมไซ หญาเห็บ   หญาเลิน 

และหญาราโพพบไดเฉพาะใน

บางพ้ืนท่ีและมีจํานวนนอยมาก 

3. 3. คุณคาทางโภชนาของพืช

อาหารสัตวในเขตพ้ืนท่ีชุมน้ำ

ทะเลนอยจากการสำรวจและ

วิเคราะหองคประกอบทางเคมี

ของพืชอาหารสัตวในเขตทะเล

นอย ไดพืชอาหารสัตวจำนวน 

17 ชนิด พบวาพืชอาหารสัตว

ในพ้ืนท่ีชวงฤดูฝน (17 ชนิด) มี

ความหลากหลายของชนิดพืช

มากกวาชวงกอนฤดูฝน (12 

ชนิด) โดยในชวงฤดูฝนพบหญา

ฝาด หญาเห็บ หญาพง หญา

เลิน และหญาราโพเพ่ิมข้ึนจาก

ชวงกอนฤดูฝน สัมพันธกับปริ 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 52 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มาณน้ำฝนท่ีเพ่ิมข้ึน เพียงพอ

กับความตอง การของพืชใน

การเจริญเติบโต โดยในชวงฤดู

ฝน กกเล็ก หญาชันกาด หญา

น้ำ หญาน้ำผึ้งหญาแพรก หญา

ฝาด หญาเห็บ หญาพง และ

หญาราโพมีเปอรเซ็นต

อินทรียวัตถุสูง (92.58, 94.30, 

94.61, 90.58, 91.99, 91.72, 

90.58, 90.69 และ 93.26 

เปอรเซ็นต ตามลำดับ) โดย

หญาน้ำผึ้งและหญาเรินเปน

หญาท่ีมีปริมาณเย่ือใยต่ำ 

(55.24 และ 58.24 

เปอรเซ็นต) มีศักยภาพในการ

เปนพืชอาหารสัตวท่ีดี ในขณะ

ท่ีหญาขาวผี กกเล็ก หญาน้ำ 

หวายขน หญาแซมไซ หญา

แพรก หญาฝาดและหญาราโพ

มีปริมาณเย่ือใยสูง (72.87, 

72.86, 72.98, 70.85, 76.44, 

76.69, 74.18 และ 77.33 

เปอรเซ็นต ตามลำดับ) แต
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อยางไรก็ตาม ปริมาณโภชนา

ของพืชอาหารสัตวในเขตพ้ืนท่ี

ชุมน้ำทะเลนอยมีความ

แปรปรวนตามฤดูกาล โดย

พบวาในชวงกอนฤดูฝน หญา

สวนใหญมีปริมาณเย่ือใยสูง

กวาในชวงฤดูฝน ซ่ึงในชวง

กอนฤดูฝน กกเล็กจัดเปนหญา

ท่ีมีปริมาณเย่ือใยต่ำท่ีสุด 

(65.76 เปอรเซ็นต) สวน

กระจูดหนู หญาปลอง ขาวผี 

กกใหญ หญาชันกาด หญาน้ำ 

หญาน้ำผึ้ง หญาหวายขน หญา

หนวดปลาดุก หญาแซมไซ 

และหญาแพรกมีปริมาณเย่ือใย

คอนขางสูง (79.24, 78.50, 

82.46, 71.89, 77.35, 82.64, 

80.72, 77.00, 71.97, 80.50 

และ 74.92 เปอรเซ็นต 

ตามลำดับ 

4. ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของพืชอาหารสัตว  

การวิเคราะหดีเอนเอท่ีสกัดได
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จากพืชโดยใช 

Spectrophotometer ดัง

ตารางดานลาง พบวามีปริมาณ

และคุณภาพท่ีดี เพียงพอตอ

การนำไปเพ่ิมปริมาณดีเอนเอ

บริเวณท่ีจำเพาะดวยปฏิกิริยา

ลูกโซโพลิมอรเรส 

(Polymerase Chain 

Reaction: PCR) โดย

การศึกษาผลดานความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของ

พืชอาหารสัตวจะดำเนินการ

ตอเนื่องในโครงการปท่ี 2 

ตอไป 

15 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

แนวทางการอนุรักษ

สถาปตยกรรมพ้ืน

ถิ่นภาคใตบริเวณลุม

น้ำปากพนัง โดยการ

มีสวนรวมของชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการทอง 

เท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

  272,600 272,600 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนองพระราช 

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

1.ออกแบบและลงสำรวจ

ภาคสนามในพ้ืนท่ีชุมชนตลาด

ริมน้ำเทศบาลตำบลเชียรใหญ

เพ่ือคนหาคุณคาและศักยภาพ

ของพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พบวา

พ้ืนท่ีของชุมชนมีศักยภาพเพียง

พอท่ีจะพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวได โดยชุมชนมี

ผศ.ธนสัณฑ  เทพ

รัตน 

สำนักวิชา

สถาปตยกรรม

และการออกแบบ 

F2A4 

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือคนหาแนวทาง 

การอนุรักษสถาปตย 

กรรมพ้ืนถิ่นท่ีมีคุณคา

และสภาพแวดลอมท่ี

เกี่ยวเนื่องในพ้ืนท่ีลุม

น้ำปากพนังโดยให

ชุมชนมีสวนรวม 

3. เพ่ือพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมผานการ

ออกแบบพ้ืนท่ี

สาธารณะของชมุชน

โดยใหชุมชนมีสวน

รวม 

องคประกอบของชุมชนท่ี

สำคัญ ไดแก 

1. แมน้ำปากพนังท่ีไหลผาน

พ้ืนท่ีชุมชน 

2. ตลาดริมน้ำเปนพ้ืนท่ีลาน

โลงท่ีจัดใหมีการคาขายสินคา

ในชุมชนเฉพาะวันเสาร 

3. เรือนแถวไมสำหรับคาขาย

สินคาซ่ึงมีลักษณะทาง

สถาปตยกรรมท่ีนาสนใจ ใน

อดีต 

ดานหนาของเรือนแถวเหลานี้

จะหันหนาไปทางแมน้ำปาก

พนัง ปจจุบันเรือนแถวคาขาย

สินคาเหลานี้ถูกปลอยท้ิงราง

อยูหลายหลัง 

4. วัดปากเชียร มีพระอุโบสถ

เกาท่ีไดรับการบูรณะใหมและ

พ้ืนท่ีสภาพแวดลอมภายในวัด 

ความรมรื่นเหมาะแกการ

เปนศาสนสถาน 

5. ศาลเจาทวดปากเชียร เปน

ศาลเจาจีนท่ีเปนท่ีเคารพ



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 56 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สักการะของชาวไทยเชื้อสาย

จีนในพ้ืนท่ี โครงการออกแบบ

พ้ืนท่ีบริเวณชุมชนตลาดริมน้ำ 

เทศบาลตำบลเชียรใหญ เพ่ือ

เปนแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม เปนโครงการท่ี

พัฒนาเมืองควบคูกับการ

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชน และการสรางเอกลักษณ

ของเมือง เพ่ือพัฒนาเมืองอยาง

มีคุณคาท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

และสังคม เพ่ือเปนแหลง

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมี

คุณคาของภาคใต 

16 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การสำรวจ การ

จำแนก การอนุรักษ

และการใชประโยชน

ตนหมอขาว 

หมอแกงลิงใน

ประเทศไทย 

  896,430 404,063. 

82 

เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราช 

ดำริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

2.สำรวจตนหมอขาว 

1.สำรวจตน

หมอขาวหมอแกงลิงสายพันธุ

ใหมในภาคใตของประเทศไทย

ไดดำเนินการเก็บตัวอยาง

หมอขาวหมอแกงลิงท่ีคาดวา

จะเปนสายพันธุใหมท่ี

นครศรีธรรมราชและกระบี่ 

และหมอขาวหมอแกงลิงสาย

พันธุ rosea ท่ีจังหวัดกระบี่ 

รศ.ดร.พจมาลย  

สุรนิลพงศ 

สำนักวิชา

เทคโนโลยี 

การเกษตรและอุต

สาห กรรมอาหาร 

F2A4 

F1A2 

F1A3 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หมอแกงลิงสายพันธุ

ใหมในภาคใตของ

ประเทศไทย 

3.ขยายพันธุตน

หมอขาวหมอแกงลิง

สายพันธุใหมท่ีคนพบ 

4.จัดทำโครงการ

อาสา 

สมัครปกปองรักษา

สายพันธุหมอ ขาว

หมอแกงลิงในระดับ

ทองถิ่น 

5.จำแนกสายพันธุ

หมอขาวหมอแกง ลิง 

ในกลุม N. milabilis 

โดยใชลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

สัณฐานวิทยาของ

ละอองเกสรรวมกับ

เคร่ืองหมายโมเลกุล 

AFLP และInternal 

transcribed spacer 

(ITS) 

พบตนหมอขาว หมอแกงลิง

สายพันธุใหมจำนวน 2 ชนิด 

คือ Nepenthes bracteosa 

Suraninpong & Nuanlaong 

sp. nov. พบท่ีเขาวังหีบ 

อำเภอทุงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช และ 

Nepenthes hirtella 

Nuanlaong & Suraninpong 

sp. nov. ท่ีเขาชาวปราบ 

จังหวัดกระบี่ ซ่ึง

หมอขาวหมอแกงลิงสายพันธุ

ใหม 

2.ขยายพันธุตน

หมอขาวหมอแกงลิงสายพันธุ

ใหมท่ีคนพบไดทำการ

ขยายพันธุตนหมอขาว หมอ

แกงลิงสายพันธุท่ีพบใหมท้ัง 2 

ชนิด และขยายพันธุสายพันธุ 

N. rosea ดวยวิธี การเพาะ

เมล็ดและการปกชำ 

3.จัดทำหนังสือรวบรวมสาย

พันธุหมอขาว หมอแกงลิงของ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

6.จัดทำโรงเรือน

รวบรวมสายพันธุหมอ

ขาวหมอแกง ลิงของ

ประเทศไทยภายใน

มหาวิทยา ลัยวลัย

ลักษณ 

7.จัดทำหนังสือ

รวบรวมสายพันธุ

หมอขาวหมอแกงลิง

ของประเทศไทย 

8.ถายทอดเทคโนโลยี

การเพาะเมล็ด การ

ปลกูเลี้ยง และการ

ผสมพันธุตนหมอขาว 

หมอแกงลิง ใหแก ผูท่ี

สนใจ นักเรียนและ

นักศึกษาไดนำไปใช

ประโยชนในการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ประเทศไทยไดจัดทำหนังสือ

หมอขาวหมอแกงลิงในประเทศ

ไทย (Nepenthes of 

Thailand) 188 หนา จำนวน 

200 เลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การศึกษาความ

หลาก หลายทาง

พันธุกรรมของแบ

คเทอริโอเฟจ 

  162,000 162,065.15 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระราช 

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ

เชื้อด้ือยา K. pneumoniae 

เปนแบคทีเรียแกรมลบ ทำให

เกิดการติดเชื้อในปอด กระแส

เลือด ผิวหนัง แผลผาตัด เย่ือ

ผศ.ดร.พิชญาภัค  

วินทะชัย 

สำนักวิชา

วิทยาศาสตร 

F2A4 

F2A5 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

บริเวณปาชายเลน 

ทะเลและทองถ่ิน 

อำเภอทาศาลา 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

และพัฒนาประโชน

เพ่ือควบคุมการติด

เชื้อแบคทีเรีย 

Klebsiella 

pneumoniae ใน

ขาวโพดโดยชีววิธี 

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2.เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุ 

กรรมของแบคเทอริ

โอเฟจในทองถ่ิน ท่ี

กอใหเกิดการติดเชื้อ

แบคทีเรีย

K.pneumoniae 

สาเหตุของโรคเนาเละ

ในขาวโพด 

3.เพ่ือศึกษาความ 

สามารถของแบคเทอ

ริโอเฟจในการ

ทำลายไบโอฟลมของ

เชื้อแบคทีเรีย                

K. pneumoniae   

4. เพ่ือจัดทำฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

5.เพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ี

มีความตระหนักถึง

หุมสมองอักเสบ และระบบ

ทางเดินปสสาวะ รวมท้ังสาเหตุ

หลักในการเพ่ิมอัตราการติด

เชื้อด้ือยาในโรงพยาบาล 

นอกจากนี้เชื้อดื้อยา K. 

pneumoniae ยังเปน

กอใหเกิดการติดเชื้อในขาวโพด

อีกดวย ดังนั้นจึงจำเปนตองมี

การคิดคนวิธีทางเลือกหรือยา

ชนิดใหมในการกำจัดเชื้อด้ือยา 

เชื้อด้ือยา K. pneumoniae 

อยางเรงดวน ดังนั้นคณะผูวิจัย

จึงมุงหวังในการคนควาวิธี

ทางเลือกในการรักษาแบคเทอ

ริโอเฟจท่ีถูกตั้งชื่อวา 

KPPW1901 ถูกแยกจากน้ำท่ี

ผานการบำบัดของโรงพยาบาล

ทาศาลา อำเภอทาศาลา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักษณะทางชีววิทยาของแบ

คเทอริโอเฟจ และคุณ สมบัติ

ในการกำจัดแบคทีเรียถูก

ทดสอบท้ังในหลอดทดลองและ

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ  

ดร.รัตนรุจิ พุม

วิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงข

ลานครินทร  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ความสำคัญของ

ทรัพยากรในทองถิ่น 

6. เพ่ือสงเสริม ปลูก

จิตสำนึกใหสมาชิกใน

ชุมชนตระหนักถึง

คุณคาของทรัพยากร

ในทองถิ่นและมีการ

ใชประโยชนอยาง

ย่ังยืน 

ตนขาวโพดในหอง ปฏิบัติการ 

โดยแบคเทอริโอเฟจ 

KPPW1901 สามารถทำใหเกิด

การติดเชื้อไดในเชื้อดื้อยา K. 

pneumoniae หลากหลาย

ชนิด แบคเทอริโอเฟจ 

KPPW1901 มีความทนทาน

ตอพีเอช อุณหภูมิ รวมถึงการ

เก็บรักษาเปนระยะเวลานาน 

แบคเทอริโอเฟจชนิดนี้ถูกจัด

อยูในกลุม Caudovirales วงศ 

Siphoviridae  โดยแบคเทอริ

โอเฟจ KPPW1901 มี

ความสามารถในการยับย้ังการ

สรางไบโอฟลมของแบคทีเรีย 

และลดปริมาณไบโอฟลมของ

แบคทีเรีย นอกจากนี้การศึกษา

ประสิทธิภาพในการใชแบคเทอ

ริโอเฟจเพ่ือยับย้ัง และปองกัน

การติดเชื้อดื้อยา  K. 

pneumoniae ควบคูไปกับยา

ปฏิชีวนะคอลิสติน พบวา แบ

คเทอริโอเฟจ KPPW1901 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ยับย้ังและทำลายเชื้อด้ือยา  K. 

pneumonia ของยาปฏิชีวนะ

คอลิสติน ประสิทธิภาพ

เบื้องตนของแบคเทอริโอเฟจ

ในการกำจัดแบคทีเรียบนตน

ขาวโพดยังไมชัดเจน จากการ

วิจัยในโครงการนี้พบวา แบ

คเทอริโอเฟจ KPPW1901 มี

ความนาสนใจ และสามารถ

นำไปศึกษาตอในขั้นตอนตอไป 

 

18 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

การปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑน้ำหวาน

จากชุมชนขนาบนาก

และการตลาด

ออนไลน 

  162,000 162,000 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. .เพ่ือสนองพระราช 

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑ

น้ำหวานจากชุมชน

ขนาบนาก 

1.ผลิตภัณฑน้ำหวานจากของ

ชุมชนขนาบนากท่ีมีการผลิต

เพ่ือจำหนายในเชงิพาณิชย

ไดแก น้ำตาลจากแบบปบ 

น้ำผึ้งจาก น้ำตาลจากแบบ

เกล็ด และน้ำสมจาก โดยมีการ

ผลิตน้ำตาลจากแบบปบมาก

ท่ีสุด คุณลักษณะทางเคมี

กายภาพและจุลินทรียของ

น้ำหวานท่ีเก็บเกี่ยวจากตนจาก

ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีแตกตางกันมี

ผศ.ดร.วิสาขะ  

อนันธวัช 

สำนักวิชา

เทคโนโลยี 

การเกษตรและอุต

สาห กรรมอาหาร 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือปรับปรุงบรรจุ

ภัณฑ ผลิตภัณฑ

น้ำหวานจากชุมชน

ขนาบนาก 

คุณลักษณะแตกตางกัน 

สวนประกอบหลักของน้ำหวาน

จากคือ น้ำตาลซูโครส ท่ีมีใน

ปริมาณสูงถึงรอยละ 6.85-

13.8 และมีปริมาณ

โพแทสเซียมและโซเดียมใน

ปริมาณ 137-213 มิลลิกรัม/

100 กรัม และ 53-8.27 

มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลำดับ 

ท้ังนี้ไมพบไขมัน และน้ำหวาน

จากมีปริมาณโปรตีนเพียง

เล็กนอย พบวาน้ำหวานจากสด

มีปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตน

คอนขางสูงและน้ำหวานจากท่ี

เก็บเกี่ยวจากพ้ืนท่ีน้ำเค็ม มี

ปริมาณสารสำคญัมากกวา

น้ำหวานจากท่ีเก็บเกี่ยวจาก

พ้ืนท่ีน้ำจืด กลุมเกษตรกรอาจ

จำเปนตองปรับปรุงสุขลักษณะ

ในการเก็บเกี่ยวน้ำหวานจาก 

เพ่ือลดปริมาณการปนเปอน

จากสิ่งแปลกปลอมและ

เชื้อจุลินทรีย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2.น้ำผึ้งจากสามารถใชทดแทน

น้ำตาลทรายในกระบวนการ

ผลิตปลาใสอวนได โดยสูตรท่ี

เหมาะสมในการผลิตคือ เนื้อ

ปลานิล 1000 กรัม เกลือปน 

90 กรัม น้ำผึ้งจาก 300 กรัม 

และขาวคั่ว 300 กรัม โดย

คลุกเคลาสวนผสมท้ังหมด แลว

ปลอยใหเกิดการหมักท่ี

อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 วัน 

จะไดปลาใสอวนท่ีมีรสชาติดี 

และไดรับการยอมรับจาก

ผูบริโภคอยูในเกณฑท่ีชอบมาก 

และพบวาผลิตภัณฑมีกลิ่นและ

รสท่ีเฉพาะตัว รสชาติดีมาก 

สามารถใชเปนผลิตภัณฑ

อาหารพ้ืนถิ่นของฝากจาก

จังหวัดนครศรีธรรมราชไดเปน 

อยางดี 

19 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

โครงการศึกษาภมิู

ปญญาจาก

วรรณกรรมไทย

ภาคใตประเภท

  98,000 29,070 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระราช 

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ

1.เกิดกิจกรรมเพ่ือสนอง

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อาศรมวัฒนธรรม

วลัยลักษณ 

F2A4 

F2A5  

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หนังสือบุด (สมุด

ขอย) ท่ีเขียนดวย 

อักขรวิธี ไทยโบราณ

ในหองศูนย

วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2.เพ่ือนำขอมูลจาก

การศึกษาและ

ปริวรรตตอยอดสูการ

จัดทำระบบ

ฐานขอมูลภูมิปญญา

เผยแพรและ

ประชาสัมพันธสูสังคม

วงกวาง 

3.เพ่ือกระตุนให

โรงเรียน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ไดตระหนักและ

เล็งเห็นความสำคัญใน

การนำภูมิปญญา

ทองถิ่นไปเผยแพร 

และปรับใชในการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

4. เพ่ือสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2.สำรวจและจัดทำระบบ

ฐานขอมูลภูมิปญญาใน

วรรณกรรมหนังสือบุดไป

เผยแพรแกสังคมวงกวางเพ่ือ

นำไปใชประโยชน 

3.กระตุนใหโรงเรียน และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นได

ตระหนักและเล็งเห็น

ความสำคัญในการนำภูมิ

ปญญาทองถิ่นไปเผยแพร และ

ปรับใชในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่น 

4.เกิดเครือขายความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัย โรงเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และชุมชนทองถิ่นในการรวม

อนุรักษ สืบสาน และนำความรู

ภูมิปญญาของทองถิ่นไปใช

พัฒนาชุมชนและสังคม 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โรงเรียน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

และชุมชนทองถิ่นใน

การรวมอนุรักษ สืบ

สาน และนำความรู

ภูมิปญญาของทองถิ่น

ไปใชพัฒนาชุมชน

และสังคม 

20 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

โครงการระบบ 

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

เพ่ือการจัดการพ้ืนท่ี 

ไรจากในลุมน้ำ ปาก 

พนัง จังหวัด 

นครศรีธรรมราช

ภายใตแผนโครงการ 

ยกระดับศูนยเรียนรู 

ระบบนิเวศปาจาก 

ครบวงจรบานบาง 

ตะลุมพอ ตำบล 

ขนาบนาก เพ่ือการ 

อนุรักษและพัฒนา 

  200,000.00 200,004.15 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ

(อพ.สธ.) 

ตามแผน

แมบทอพ.สธ. 

ระยะ 5 ปท่ีหก (1 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 

– 30 กันยายน พ.ศ. 

2564) 

2.เพ่ือจัดทำและ

รวบรวมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 

1. จัดทำและรวบรวมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรไรจาก

การจัดทำระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร มีการรวบรวมขอมูล

ท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือ

นำไปวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดิน โดย 

ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล

เบื้องตน ดังนี้ 

1.1.  ขอมูลปฐมภูมิ 

ในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ มี

การออกแบบแบบสำรวจพ้ืนท่ี

ไรจาก (ภาคผนวก) ขึ้นมา เพ่ือ

ทำการลงพ้ืนท่ีสำรวจขอมูล

หัวหนาแผน

โครงการ 

ผศ.ดร. 

รุงรวี จิตภักดี 

หัวหนาโครงการ

ยอย 

ผศ. ดร. อรอนงค 

เฉียบ 

แหลม และผูรวม

วิจัย นายอุทัย 

เดชยศดี 

F2A4 

F2A5 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

คุณภาพชีวิตชุมชน

ลุม 

น้ำปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไรจาก 

3. เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมและปจจัย

ในการปลกูไรจาก

สำหรับเกษตรกร 

4. เพ่ือศึกษาแนวโนม

การเปลี่ยนแปลงเชิง

พ้ืนท่ีของไรจากใน

อนาคตอีก 5 ป 

 

 

 

 

 

 

เบื้องตน ตรวจสอบลักษณะ

พ้ืนท่ี การใชประโยชนท่ีดินของ

พ้ืนท่ีตำบลขนาบนาก 

โดยกำหนดหัวขอในการสำรวจ 

ดังนี้ 

- วัน/เดือน/ป/เวลา ท่ีทำการ

สำรวจ 

- ชื่อเจาของไรจาก/ชื่อไรจาก 

- ท่ีต้ังของไรจาก 

- พิกัดของพ้ืนท่ีไรจาก 

- ขนาดพ้ืนท่ีของท่ีดินท่ีใช

ประโยชนในการปลูกไร จาก 

(ไร) 

- สายพันธุของตนจาก 

- จำนวนของตนจาก 

- อายุของตนจาก 

การสำรวจขอมูลพ้ืนท่ีเบื้องตน 

จำนวน 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 

5 บานปากชอง หมูท่ี 7 บาน

สระศรีเมือง และ 8 บานบาง

ตะลุมพอ พบวา ในตำบล

ขนาบนาก มีตนจากหลายสาย

พันธุ ใหปริมาณน้ำหวานท่ี
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แตกตางออกไปในแตละพ้ืนท่ี 

ผูปลูกไรจากสวนใหญไมทราบ

สายพันธุท่ีแนชัด แตมีการตั้ง 

ชื่อสายพันธุจากภาชนะท่ี

รองรับน้ำหวาน เชน สายพันธุ

อีเพลง อีแลง อีพรก เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีสายพันธุชิงชาลี 

ท่ีมีลักษณะลำตนและชอดอกท่ี

สูงยาว ใหน้ำหวานในปริมาณท่ี

มาก สายพันธุหนามทุเรียนท่ี

ลักษณะของลูกจากเปนรูปทรง

คลายลูก 

ทุเรียน สายพันธุดั้งเดิมจาก

ทะเล และยังมีอีกหลายตนท่ีไม

ทราบสายพันธุ ซ่ึงกระจายอยู

ในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

(รายละเอียดเพ่ิมเติม ดัง

เอกสารแนบ) 

1.2. ขอมูลทุติยภูมิ 

จากการทำการรวบรวมขอมูล

ทุติยภูมิในเบื้องตนพบวา 

ตำบลขนาบนาก เปนตำบลท่ีมี

ไรจากมาก เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ท่ีมีความอุดมสมบูรณ มี

ลักษณะทางภูมิศาสตร และ

ทำเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมสำหรับไร

จาก การทำไรจากจึงเปนอีก

อาชีพหนึ่งของชาวบาน ใน

ชุมชนตนจาก (Nipa Palm) 

เปนพืชจำพวกปาลม ท่ีเปนพืช

ในปาชายเลน มีลำตนอยูใตดิน 

ตั้งตั้งตรงสวนท่ีเราเห็น คือสวน

ใบและชอดอก โคนใบมีกะ

เปาะอากาศ ชวยพยุงใหใบชู

ขึ้นเหมือนชูชีพ อาจชูสูง 

ถึง 9 เมตร ตนจากมีลักษณะ

เปนกอ มีแขนงแตกจากเหงา

เดิม จากกอหนึ่งมีหลายแขนง 

แตละแขนงมีหลายทาง 

สวนลางของลำตนท่ีติดกับเหงา

คอนขางใหญ พบไดท่ัวไปใน

เอเชียใต และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ท้ังในบริเวณน้ำจืด น้ำ

กรอย ท่ีมีน้ำเค็มขึ้นถึง มักจะ

ขึ้นเปนดงขนาดใหญ เรียกวา 

ปาจากหรือดงจาก สามารถ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เติบโตไดดีในดินโคลนตามปา

ชายเลนหรือบริเวณริมคลองท่ี

มีไมใหรมเงาปะปนอยูดวย มัก

อยูในชวงท่ีมีน้ำจืดและน้ำ

กรอยปะปนกัน ตนจากจะ

ออกลูก เม่ืออายุประมาณ 4 -5 

ป เริ่มปาดตาลเพ่ือทำน้ำตาล

จากไดดีเม่ืออายุ 6 – 7 ป 

พ้ืนท่ีขนาบนากพบพ้ืนท่ีปาจาก 

4,576 ไร จาก 476 ครัวเรือน 

หรือประมาณรอยละ 31.23 

ของครัวเรือนท้ังหมด 

(รายละเอียดเพ่ิมเติม ดัง

เอกสารแนบ) 

2. พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและปจจัย

ในการปลูกไรจากสำหรับ

เกษตรกร 

การศึกษาครั้งนี้ ใช 

แบบจำลอง Maximum 

Entropy Method 

(MAXENT) ในการหา

ความสัมพันธระหวางการ

ปรากฏ (presence) ของจาก
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แตละพันธุ และปจจัยแวดลอม 

เพ่ือวิเคราะหขอบเขตการ

กระจายท่ีเหมาะสม 

(ecological niche) ของพืช

แตละพันธุ ลักษณะของขอมูล

ท่ีแบบจำลองMaximum 

Entropy Method 

(MAXENT) ตองการ 

1. ตองการเฉพาะขอมูลการ

ปรากฏ 2) ขอมูลนำเขาเปน ได

ท้ังขอมูลเชิงตัวเลข 

(continuous ornumerical 

data) และขอมูลอธิบาย 

(categoricaldata) 

ผลการการวิเคราะหการ

กระจายชองจากแตละพันธุโดย 

MAXENT จะไดแผนท่ีความ

นาจะเปนซ่ึงมีคาระหวาง 0.0-

1.0 โดยคามากแสดงความ

เหมาะสมหรือโอกาสพบมาก 

สวนคานอยแสดงวาไม

เหมาะสม ท้ังนี้แบบจำลอง 

MAXENT จะแสดงคา logistic 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

thresholdท่ีเหมาะสมหลาย

คา เชน 10 percentile 

training presence,   equal   

training   sensitivity   plus 

specificity,  maximum  

training  sensitivity  

plusspecificity, equal test 

sensitivity plus 

specificity,maximum test 

sensitivity plus specificity 

เปนตน 

เพ่ือจำแนกขอมูลออกเปน 2 

สวน คือ ถามีคาเทากับหรือ

มากกวาคา logistic 

threshold กำหนดเปนปรากฏ

หรือพบ แตถามีคานอยกวา 

จำนวนเปนไมปรากฏ การวิจัย

ครั้งนี้ ดำเนินการทดสอบความ

ถูกตองของแบบจำลอง โดยใช

การวิเคราะหพ้ืนท่ีใตกราฟ 

(areaunder curve: AUC) จ 

า ก  Receiver 

OperatingCharacteristic: 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ROC) ซ่ึงมีคาระหวาง 0.0 – 

1.0 หาก 

ใกลเคียง 1.0 แสดงวามีความ

ถูกตองมาก (Hosmerand 

Stanley, 2000) และการ

วิเคราะหโดยตาราง

contingencyและคำนวณคา 

omission 

errors,commission errors 

และคาความถูกตองรวม 

(overallaccuracy) ท่ีเหลือ

โดยใชขอมูลรอยละ 25 

(testingdata) ตามขางตนใน

การตรวจสอบความถูกตอง 

(testing data) คา logistic 

threshold ใดใหความถูกตอง

มากสุด จะนำมาใชในการ

จัดทำแผนท่ีการปรากฏของไม

ตนตอไป 

(รายละเอียดเพ่ิมเติม ดัง

เอกสารแนบ) 

21 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

แนวทางการสงเสริม   200,000 200,004.15 อพ.สธ.-มวล. 1. เพ่ือสนอง 1.สำรวจ รวบรวม สังเคราะห

องคความรูทรัพยากรดาน

หัวหนาแผน

โครงการผูชวย

F1A2 

F2A4 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 73 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญา การอนุรักษ 

และการ ประเมิน

มูลคาเพ่ิมของ 

อาหารพ้ืนถิ่นจาก

ผลิต ภัณฑตนจาก 

พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนัง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ภายใตแผนโครงการ 

ยกระดับศูนยเรียนรู 

ระบบนิเวศปาจาก 

ครบ วงจรบานบาง 

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษ พันธุกรรมพืช

อัน เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ อพ.สธ.

(ตามแผนแมบท อพ .

สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

– 30 กันยายน พ.ศ.

2564) 

2. เพ่ือสำรวจ 

รวบรวม สังเคราะห

องค ความรู 

ทรัพยากรดาน

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาอาหารทองถิ่น

จาก ผลิตภัณฑตน

จากพ้ืนทีลุมน้ำปาก

พนังจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3. เพ่ือศึกษาคุณคา

ทางโภชนาการของ

อาหารทองถิ่นจาก

ผลิตภัณฑตนจาก 

วัฒนธรรมและภูมิปญญา

อาหารทองถิ่นจาก ผลิตภัณฑ

ตนจาก พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนัง 

จังหวัด นครศรีธรรมราช การ

สำรวจ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและภูมิปญญา

อาหารทองถิ่นจากตนจาก ใน

พ้ืนท่ีลุมแมน้ำปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดย

การศึกษาจากเอกสาร ตำราท่ี

มีการบันทึกไวใน อดีต เว็บไซต 

การสังเกตการณแบบมีสวน

รวม รวมไป ถึงการออกแบบ

สัมภาษณกึ่งโครงสรางกับ

ประชาชน ทองถิ่น 

ผูประกอบการ รานอาหาร

ทองถิ่น ภูมิปญญาวัฒนธรรม

ทองถิ่นจากตนจากของพ้ืนท่ีลุม

น้ำ ปากพนังอยางแทจริง จาก

การลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือ

สำรวจขอมูลพ้ืนท่ี เบื้องตน ทำ

ความเขาใจสังเกตการณแบบมี

สวนรวม ในวันท่ี 31 

ศาสตราจารย ดร. 

รุงรวี จิตภักดี 

 

หัวหนาโครงการ

ยอย อาจารยปวิธ 

ตันสกุล ผูรวมวิจัย

ผศ.วิลาวัณย ดึง

ไตรยภพ และ  

อาจารยตันยมน 

เพชรรัตน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือสรางแนวทาง

สงเสริมวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาและการ

อนุรักษอาหารทองถิ่น

จากผลิตภัณฑตนจาก 

พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนัง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

5. เพ่ือศึกษาตนทุน

ตำรับอาหารทองถิ่น

จากผลิตภัณฑตนจาก 

และวิเคราะหตำรับ 

อาหารจากผลิตภัณฑ

ตนจากท่ีสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 

3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 5 บาน

ปากชอง หมูท่ี 7 บานสระศรี

เมือง และ 8 บานบางตะลุมพอ 

พบวา พบวา วิถีการประกอบ

อาชีพของคนลุมน้ำปากพนัง

นอกจากจะขึ้นอยูกับผลิตผลท่ี

สำคัญสองชนิด คือ ขาวและกุง

กุลาดำแลว ยังมีพืชเศรษฐกิจ

อีกชนิดท่ีมีบทบาทสำคัญตอวิถี

ชีวิต และอยูเคียงคูกับชาวลุม

น้ำปากพนังมาเปนเวลาชานาน

นั่นคือ“ตนจาก” ซ่ึงเปนพืช

ทองถิ่นด้ังเดิมของชุมชนท่ี

สามารถสรางรายไดเลี้ยง

ครอบครัว ตนจาก 

(Nypafruticans Wurmb 

หรือ Nypa Palm) เปนพืช

ตระกูลปาลมชนิดหนึ่งท่ีมี

เอกลักษณเฉพาะระบบนิเวศ 

พบไดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีน้ำทะเล

เคยขึ้นถึง ขึ้นอยูกระจายสอง

ฝงแมน้ำและลำคลองสาขา ใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบหนาแนน

บริเวณ อำเภอปากพนัง อำเภอ

เชียรใหญ และอำเภอหัวไทร

โดยปาจากผืนใหญปรากฏท่ี

ตำบลขนาบนาก อำเภอปาก

พนัง ซ่ึงชุมชนเกือบท้ังตำบล

ประกอบอาชีพทำน้ำตาลจาก

เปนอาชีพหลักสืบทอดกันมา

อยางยาวนานแหงเดียวใน

ประเทศ ชุมชนใชประโยชน

จากทุกสวนของตนจาก ท้ังใบ

จากใชเย็บตับจากมุงหลังคา 

เย็บหมวก ทาหมาจากตักน้ำ 

นกจากหรือชอดอกออนใชแกง

เปนอาหาน้ำหวานจากใชทา

น้ำตาลจากน้ำสมจาก เหลา

จาก ทางจากใชเปนเชื้อเพลิง

ในการเคี่ยวน้ำตาล ลูกจากเปน

อาหาร เปนตน (รายละเอียด

เพ่ิมเติม ดังเอกสารแนบ) 

1) ภูมิปญญาการผลิตน้ำตาล

จากน้ำตาลจากคอืผลผลิตท่ีได
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จากตนจากโดยตองผาน

กรรมวิธีตามขั้นตอนท่ีมาจาก

ภูมิปญญาชาวบานของอำเภอ

ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราชท่ี ไดสืบสาน

กันมาตั้งแตอดีต จนปจจุบัน

น้ำตาลจากมีลักษณะคลาย

น้ำตาลปป มีความหวานมาก

นิยมนำมาเปนสวนประกอบ

ของการทำเหลาและนำมา

ประกอบการทำอาหาร โดย

กรรมวิธีการแปรรูปจาก

น้ำหวานเปนนำ้ตาล 

2) ภูมิปญญาการผลิตน้ำสม

จาก (น้ำสมสายชูหมักมาก

น้ำหวานจาก) ขอมูลรายการอา

หาพ้ืนถิ่นในพ้ืนท่ีลุมน้ำปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล

เบื้องตนจากประชาชนทองถิ่น

ดวยการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือ

กำหนดแนวทางในการคัดเลือก

ชนิดอาหารทองถิ่นชุมชน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สำหรับเปนกลุมตัวอยาง จาก

การศึกษา พบอาหารทองถิ่นท่ี

ผูใหขอมูลคุนเคยและ

รับประทานเปน ประจำใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังสิ้น 60 ชนิด 

โดยเปนอาหารคาว จำนวน 39 

ชนิด อาหารหวานและของวาง 

จำนวน 21ชนิด (รายละเอียด

เพ่ิมเติม ดังเอกสารแนบ) 

22 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

โครงการการระบุ

เอกลักษณ และการ

จำแนกความ

หลากหลายทาง

พันธุกรรมของตน

จากในลุมน้ำปาก

พนังจังหวัด

นครศรีธรรมราช

ภายใต แผน

โครงการยกระดับ

ศูนย เรียนรูระบบ

นิเวศปาจาก ครบ

วงจรบานบาง

ตะลุมพอตำบล

  200,000 200,004.15 อพ.สธ.-มวล. 1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำริ ฯ

(อพ.สธ.) ตามแผน

แมบท อพ.สธ.ระยะ 

5 ปท่ีหก (1ตุลาคม 

พ.ศ. 2559– 30

กันยายนพ.ศ. 2564) 

2. เพ่ือระบุ

เอกลักษณ ทาง

พันธุกรรมของตน

จากในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

1. การสำรวจสายพันธุจากใน

พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนังนักวิจัยได

ลงพ้ืนท่ีบานขนาบนาก อำเภอ

ปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือเก็บ

ตัวอยางใบจากสายพันธุตาง ๆ 

ตามท่ีผูปลูกบอก จากการ

สอบถามผูปลูกจาก พบวา การ

ตั้งชื่อพันธุจาก สวนใหญจะตั้ง

มาจากภาชนะท่ีใชในการ

รองรับน้ำหวานเชน อีเพลง 

หรือ เพลง คือชื่อเรียก โองดิน

เผาหรืออางดินเผา ทรงเตี้ย ใน

ภาษาใตในสมัยกอน สวนอี 

หัวหนาแผน

โครงการ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดร.รุงรวี จิตภักดี 

และ 

หัวหนาโครงการ

ยอย 

รองศาสตราจารย 

ดร.พจมาลย สุร

นิลพงศ 

 

 

 

F2A4 

F1A2 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ขนาบนาก เพ่ือการ

อนุรักษและพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชน

ลุมน้ำปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปากพนัง 3. เพ่ือ

จำแนกความแตกตาง

ของสายพันธุตนจาก

ท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

ปากพนัง 

4. เพ่ือสำรวจจำนวน

ตนของแตละสาย

พันธุท่ีพบบริเวณ

พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนัง

5. เพ่ือสรางจิตสำนึก

ในการอนุรักษตนจาก 

 

 

แลง หรือ แลง เปนอุปกรณท่ีใช

ในการตวงหรือตักเชน ตวงน้ำ

หรือตวงขาวสาร ซ่ึงในสมัย

ภาษาใตในสมัยกอนเม่ือจะซ้ือ-

ขาย ขาวสาร ก็จะถามวาจะซ้ือ

กี่แลง เปนตน ดังนั้นพันธุอี

เพลงจะใหน้ำหวานไดมากกวา

พันธุอีแลง ดังนั้น 2 พันธุนี้

ตางกันท่ีปริมาณน้ำหวานท่ี

ปาดออกมาจากตน แตหาก

มองลักษณะตนดวยตาเปลา

แลวไมสามารถแยกความ

แตกตางของพันธุออกจากกัน

ได แตอยางก็ตามหาก 

เปรียบเทียบความยาวของชอ

ดอกแลว 2 สายพันธุนี้จะมีชอ

ดอกท่ีสั้นกวา พันธุชิงชาลี 

พันธุหนามทุเรียน มีลักษณะ

โดนเดนท่ีชอผลคลายลูกทุเรียน

กานชอดอกสั้นและแข็งแรง 

ในขณะท่ีพันธุอ่ึงอาง เปนพันธุ

ท่ีสวนของ กาบใบหรือพอนมี

ขนาดอวนและใหญ ซ่ึงใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 ปจจุบันไมสามารถหาพันธุนี้ได 

สวนพันธอีทองพริ้ม ก็ไม

สามารถหาตนไดและเม่ือถามผู

เฒาในหมูบาน ไดรับคำตอบวา 

เคยไดยิน แตไมสามารถระบุ

ตนไดวาคือตนไหน ดังนั้นใน

การไปเก็บตัวอยางในครั้งนี้

ผูวิจัย 

เก็บตัวอยางได 24 ตัวอยาง 

จาก 3 หมูบาน คือหมูท่ี 5 หมู

ท่ี 7 และหมูท่ี 8 ซ่ึงลักษณะ

ของแตละตนและแตละแหลงท่ี

เก็บ (รายละเอียดเพ่ิมเติม ดัง

เอกสารแนบ) 

2. การจำแนกความแตกตาง

ของจากโดยใช 

Genotyping by sequencing 

(GBS) 

การสกัดดีเอ็นเอผูวิจัยไดทำการ

สกัดดีเอ็นเอจากใบจากจำนวน 

24 ตัวอยาง ตามวิธีดัดแปลง

มาจากDoyle และ Doyle 

(1987) ซ่ึงเปนวิธีท่ีผูวิจัยใชใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การสกัดใบปาลมน้ำมัน ผลการ

สกัดดีเอ็นเอ พบวาวิธีนี้

สามารถนำมาใชในการสกัดดี

เอ็นของใบจากไดดี แมวาใบ

จากจะมีลกัษณะท่ีคอยขางแข็ง

กวาใบปาลมน้ำมันก็ตาม ความ

เขมขนของดีเอ็นเอท่ีสกัดได

เพียงพอตอการนำไปทำ GBS 

สวนคุณภาพดีเอ็นเอสวนใหญ 

อัตราสวนของการดูดกลืนแสง

ท่ี A260/A280 อยูในชวง 1.8 

ถึง 2.0 ซ่ึงแสดงวาดีเอ็นเอสวน

ใหญมีคุณภาพดี สามารถ

นำไปใชทำ GBSตอไปได 

23 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

สำรวจรวบรวมและ

เผยแพรผลิตภัณฑ

หมักดั้งเดิมในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  339,350 339,857.05 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. ศึกษารวบรวม

ขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑหมักด้ังเดิม

ในจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 

2. จัดเก็บตัวอยาง

ของผลิตภัณฑหมักแต

ละชนิด 

ดำเนินการศึกษาขอมูล 

สัมภาษณขอมูล รวบรวมความ

เปนมาและกระบวนการผลิต 

วิเคราะหเชื้อจุลินทรีย ใน

ตัวอยางท้ังหมด 30 จุด ดังนี้ 

1. ปริมาณโปรตีน ปริมาณ

ไขมัน ปริมาณความชื้น 

ปริมาณเถา ความเปนกรด 

ปริมาณน้ำตาลรวม  

ผศ.ดร.นิสา แซ

หลี 

 

 

 

 

 

 

 

F2A4 

F1A2 

F2A5 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เพ่ือทดสอบคุณคา

ทางโภชนาการ 

3.ทดสอบ

เชื้อจุลินทรีย 

4) จัดทำการรวบรวม

ขอมูลภาคสนามท่ี

สำรวจไดเขาระบบ 

online 

 

 2. ชนิดกรด ไดแก lactic 

acid, acetic acid, citric 

acid  

3. แรธาตุ ไดแก calcium, 

Magnesium, Zinc, 

Potassium, Phosphorus 4) 

น้ำตาลชนิดตางๆ เชน 

glucose, fructose, sucrose 

3) ทดสอบ ไดแก Total 

bacteria, Total yeast, 

Total mold, Total Acetic 

acid bacteria,Total Lactic 

acid bacteria,E. coli, 

Coliform, Salmonella และ 

Staphylococcus 

4) จัดทำการรวบรวมขอมูล

ภาคสนามท่ีสำรวจไดเขาระบบ 

online ไดแก ขอมูลพิกัด 

ขอมูลการผลิตและแปรรูป 

 

 

 

 

 

  รวม 23 โครงการ   6,551,777 5,998,752.91      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

แผนโครงการ

ยกระดับศูนย

เรียนรูระบบนิเวศ

ปาจากครบวงจร

บานบางตะลุมพุก 

ตำบลขนาบนาก 

เพ่ือการ 

อนุรักษและพัฒนา 

คุณภาพชีวิต

ชุมชนลุม 

น้ำปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  200,000 200,004.15 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.เพ่ือสนองพระราช 

ดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2.สำรวจ รวบรวม

ความโดดเดน และ

พันธุกรรมของ พืชจาก

ในพ้ืนท่ีตำบลขนาบ

นาก เพ่ือเปน

ฐานขอมูล เผยแพรใช

ในการอนุรักษพันธุพืช

จาก และการนำพันธุ

ไปใชประโยชนเพ่ือ

สรางรายไดใหกับ

ชุมชนในลุมน้ำปาก

พนัง 

3.เพ่ือศึกษาภูมิปญญา

และประเมินมูลคา

1. การสำรวจขอมูลพ้ืนฐานใน

ทองถิ่นตำบลขนาบนาก จากการ

ลงพ้ืนท่ีสำรวจขอมูลพ้ืนฐานของ

ชุมชนพ้ืนท่ีตำบลขนาบนาก เพ่ือ

จัดทำฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ 

ตำบลขนาบนาก จำนวน 10 

หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 

บานขนาบนาก หมูท่ี 2 บานปาขลู 

หมูท่ี 3 บานบางวุน หมูท่ี 4 บาน

ทานา หมูท่ี 5 บานปากชอง หมูท่ี 

6 บานบางอุดม หมูท่ี 7 

บานสระศรีเมือง หมูท่ี 8 บานบาง

ตะลุมพอ หมูท่ี 9 บานบอคณฑี 

และหมูท่ี 10 

บานหนาโกฏิ โดยไดขอมูลดังนี้ 

พิกัดท่ีต้ังชื่อหมูบาน (ทางการ) ชื่อ

หมูบาน (ชาวบานเรียก)จำนวน

ประชากร (คน) สถานศึกษา สถาน

พายาบาล สถานีตำรวจ การ

พาณิชย สถานบริการ ประวัติ

หมูบานรวมท้ังขอมูลทางดาน

เกษตรกรรม ปศุสัตว ประมง ดาน

ผศ.ดร.รุงรวี จิตภักดี 

 

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

อาหารทองถิ่นจาก

ผลิตภัณฑตนจาก 

4.สรางกระบวนการมี

สวนรวมในการสราง

จิตสำนึกในการ

อนุรักษ พืชจาก

รวมกับทองถิ่นภายใต 

แนวทางสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอพ.สธ.เพ่ือ

การพัฒนายกระดับ

ศูนยเรียนรูระบบนิเวศ

ปาจาก ครบวงจรเพ่ือ

การอนุรักษ 

และเพ่ิมมาตรฐานชีวิต

ชุมชนขนาบนากกลุม

น้ำปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรม การพาณิชย ขอมูล

ดานกายภาพในทองถิ่น 

2. กิจกรรมประชุมเปดตัวแผน

โครงการและกิจกรรมระดมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับพืชจากและการ

อนุรักษจากการประชุมชี้แจงแผน

โครงการวิจัย ยกระดับศูนยเรียนรู

ระบบนิเวศปาจากครบวงจร บาน

บางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก 

เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนลุมน้ำปากพนัง ใน วัน 

อังคาร ท่ี 21กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เวลา 09.00-12.00 น. ณ องคการ

บริหารสวนตำบลขนาบนาก 

อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีผูเขารวม

ประชุม38 ทาน นำทีมโดยคณะทีม

วิจัย ผูอำนวยการแผน

โครงการวิจัย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.รุงรวีจิตภักดี สำนักวิชาการ

จัดการ 

หัวหนาโครงการยอยท่ี 1 รอง

ศาสตราจารย ดร. พจมาลย สุรนิล
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

 

 

 

 

พงศ อาจารยประจำสำนักวิชา

เทคโนโลยีเกษตร หัวหนาโครงการ

ยอยท่ี 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

อรอนงค เฉียบแหลม สำนัก

วิชาการจัดการและนายอุทัย เดช

ยศดี ผูรวมวิจัยจากสำนักงาน 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 4 

จังหวัดสุราษฎรธานี และหัวหนา

โครงการยอยท่ี 3 

อาจารยปวิธ ตันสกุล ผูชวย

ศาสตราจารยวิลาวัณย ดึงไตรยภพ 

และอาจารยตันยมน เพชรรัตน 

สำนัก วิชาการจดัการ ทีมผูวิจัย

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

หนวยงานในพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตำบลขนาบนาก ศูนย

อำนวยการประสานการพัฒนา

พ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ และตัวแทนชุมชน

ตำบลขนาบนากท้ัง10หมูบาน 

กลาวเปดงานและ รวมฟงการ

ชี้แจงโดย  

นายกบริหารสวนตำบลขนาบนาก 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 85 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ภัทร ออนศรีทอง ผูอำนวยการ

แผน 

และผูรวมวิจัยโครงการยอยชี้แจง 

แผนการทนำวิจัยโครงการยกระดับ

ศูนย เรียนรูระบบนิเวศ  ปาจาก

ครบวงจร บานบาง ตะลุมพอ 

ตำบลขนาบนาก เพ่ือการอนุรักษ

และ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุม

น้ำ  ปากพนัง และ ในชวงตอนบาย

ทางทีมวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจ 

พันธุพืชจากเบื้องตน ในพ้ืนท่ีขนาบ

นาก โดย ตัวแทนชาวบานไดให

ความรูวา ชาวไรจากสวน ใหญ จะ

ไมทราบสายพันธุท่ีแนนอน แตจะ 

เรียกชื่อตามปริมาณการไหลของ

น้ำหวานจาก 

2 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

  แผนโครงการ

ยกระดับศูนย

เรียนรูระบบนิเวศ

ปาจาก ครบวงจร

บานบางตะลุมพอ  

ตำบลขนาบนาก 

เพ่ือการอนุรักษ

  200000. 200004.15 อพ.สธ.-มวล. 1. สำรวจรวบรวม 

ความโดดเดน และ 

พันธุกรรมของพืชจาก 

ในพ้ืนท่ีตำบลขนาบ

นาก เพ่ือเปน

ฐานขอมูล เผยแพรใช

กิจกรรมสงเสริม เรียนรู อนุรักษปา

จากลุมน้ำปากพนัง One Day Trip 

เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนลุมน้ำปากพนัง รวมกับ 

ศูนยอำนวยการและประสานการ

พัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนังอัน

หัวหนาแผน

โครงการ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดร. รุงรวี จิตภักดี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ชุมชนลุมน้ำปาก

พนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการอนุรักษ พันธุ

พืชจาก และการนำ 

พันธุไปใชประโยชน

เพ่ือสรางรายไดใหกับ

ชุมชนในลุมน้ำปาก

พนัง 

2. เพ่ือศึกษาภูมิ 

ปญญาแลประเมิน 

มูลคาอาหาทองถิ่น 

จากผลิตภัณฑตนจาก 

3. สรางกระบวนการมี 

สวนรวมในการสราง 

จิตสำนึกในการ

อนุรักษพืชจากรวมกับ

ทองถิ่นภายใต

แนวทางสนอง 

พระราชดำริใน 

โครงการ อพ.สธ. เพ่ือ 

การพัฒนายกระดับ 

ศูนยเรียนรูระบบ 

นิเวศปาจาก ครบ

วงจร เพ่ือการอนุรักษ 

และ เพ่ิมมาตรฐาน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันท่ี 

18 

กันยายน 2563 ณ ศูนยการเรียนรู

ระบบนิเวศจากแบบครบวงจร บาน

บางตะลุมพอ หมูท่ี 8 ตำบลขนาบ

นาก  อำเภอปาก พนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ผูท่ีเขารวมกิจกรรม เปนตัวแทน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาในพ้ืนท่ี

ตำบลขนาบนาก 2 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนวัดโคกมะมวง และ

โรงเรียนขนาบนาก จำนวน 20 คน 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

ใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ 

และสรางจิตสำนกึ 

พรอมท้ังสงเสริมบทบาทในการมี

สวนรวมกับการอนุรักษตนจาก ซ่ึง

เปนพืชทองถิ่นดั้งเดิมของชุมชนลุม

น้ำปากพนัง ผูเขารวมกิจกรรม

ท้ังสิ้นจำนวน 46 

ทาน ไดแก เจาหนาท่ีศูนย

อำนวยการและประสาน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชีวิต ชุมชนขนาบนา

กลุมน้ำปากพนัง 

การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ เจาหนาท่ี

กรมชลประทาน เจาหนาท่ีองคการ

บริหารสวนตำบลขนาบนาก 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนและคณะครู เจาหนาท่ี

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค

รวมเพ่ือพัฒนาชุมชนดวยองค

ความรูและเทคโนโลยีรวมกับทีม

นักวิจัยมหาวิทาลัยวลัยลักษณ โดย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาในพ้ืนท่ีท้ัง 

20 คน จากการสอบถามพบวาเปน

กลุมท่ีบาน ประกอบอาชีพทำไร

จากคิดเปนรอยละ 75 และไมทำ 

ไรจากคิดเปนรอยละ 25 ของกลุม

นักเรียนท้ังหมด กิจกรรมมี 5 ฐาน

การเรียนรู ไดแก ฐานท่ี 1 โรงกลั่น 

สุรา ฐานท่ี 2 เรียนรูปาจาก ฐานท่ี 

3 น้ำตาลเกร็ด ฐาน ท่ี 4 ขนมจาก 

และฐานท่ี 5 เย็บตับจาก นักเรียน

ได 

3 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

สรางการมีสวน

รวมในการ 

  80,000 80,000  1. เพ่ือสนองพระราชด 

าริโครงการอนุรักษ

1. มีการพัฒนาในการจัดการขอมูล

ผูใชและกำหนดสิทธิ์ 

ดร.เปรมฤดี นุน

สังขและคณะ/ศนูย
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อนุรักษพันธุกรรม

พืชและฐาน 

ทรัพยากรชีวภาพ

ทองถิ่นผาน 

สื่อการเรียน

รูปแบบออนไลน 

และมีสวนรวมใน

ยุคประเทศ 

ไทย 4.0 

(โครงการบริการ

วิชาการ 

อพ.สธ.-มวล.) 

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด 

าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในการ

จัดการการอนุรักษ

และใชทรัพยากรของ

ประเทศและทองถ่ิน 

2. เพ่ือปรับปรุงเว็บทา

ในการเขาถึงขอมูล

ดานพันธุกรรมพืชและ

ฐานทรัพยากรชีวภาพ

ทองถิ่น 

3. เพ่ือปรับปรุง

แพลตฟอรมท่ีรองรับ

การบันทึกขอมูลจาก

การส ารวจพันธุกรรม

พืชและฐานทรัพยากร

ชีวภาพ 

ทองถิ่นใหใชงานได

งายและมีความ

ยืดหยุน 

2. มีการพัฒนาและปรับปรุงการ

กรอกขอมูล 9 ใบงาน 

3. มีการพัฒนาการกรอกขอมูล

และสืบคนขอมูลพันธุกรรมพืช 

4. มีการพัฒนาโมเดลจำแนก

ดอกไม 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือสรางฐานการ

เรียนส าหรับให

เยาวชนและบุคคล

ท่ัวไป เขาเรียนรู

บทเรียนมีชีวิตดาน

พันธุกรรมพืชและ 

ฐานทรัพยากรชีวภาพ

ทองถิ่นไดดวยตนเอง

อยางสนุกสนาน 

4 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

การสนับสนุนให

เกษตรกรผู 

ปลูกปาลมนามัน

ใชปุยตามหลัก 4R 

Nutrient 

Stewardship 

และจัดการสวน 

ปาลมตาม

หลักเกณฑของ 

Roundtable on 

Sustainable 

Palm Oil (RSPO) 

(โครงการบริการ

วิชาการ อพ.สธ.-

  353,815 328,120.10   1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือปรับเปลี่ยน

วิธีการใชปุยของ

เกษตรกรผูปลูกปาลม

น้ำมันใหเปนไปตาม

หลัก 4R Nutrient 

Stewardship แทน

การใชตามคำแนะนำ

มาตรฐาน หรือใชโดย

     1. จัดหาเกษตรกรเขารวม

โครงการไดท้ังหมด 88 แปลง อยู

ในจังหวัดกระบี่ 38 แปลง 

นครศรีธรรมราช 30 แปลง พังงา 8 

แปลง สตูล 7 แปลง ตรัง 3 แปลง 

สุราษฎรธานี 1 แปลง และสงขลา 

1 แปลง รวม 88 แปลง  

   2. จัดประชุม/อบรมเกษตรกร 1 

ครั้ง ท่ีจังหวัดสตูล (รัฐบาลประกาศ

หามจัดประชุม เนื่องจากเปนชวง

การระบาดของโรคติดตอ Covid-

19)  

รองศาสตราจารย 

ดร. สมศักด์ิ มณี

พงศ/ สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษ

ตร มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

F3A8 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มวล.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขาดขอมูลเชิงวิชาการ

สนับสนุน  

3. เพ่ือลดตนทุนการ

ผลิตโดยเฉพาะตนทุน

ท่ีเกิดจากปุยและเพ่ิม

ผลผลิตปาลมน้ำมัน

ใหแกเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการ

โดยเฉพาะเกษตรกร

รายยอย  

4. เพ่ือสนับสนนุให

เกษตรกรผลิตปาลม

น้ำมันตามหลักเกณฑ 

RSPO หรือเขาสูการ

รับรองมาตรฐาน 

CRPO 

   3. วิเคราะหดินและจัดทำ

คำแนะนำรายแปลงใหเกษตรกรท้ัง 

88 แปลง  

   4. แจกจายผลการวิเคราะหและ

คำแนะนำใหเกษตรกร 

5 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

โครงการสื่อ

สรางสรรคปลูก

จิตสำนึกดานการ

อนุรักษมรดกภูมิ

ปญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

ทองถิ่น หัวขอ 

  208,860 169,387 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1.  เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. เกิดกิจกรรมเพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

น.ส.สายฝน จิตนุ

พงศ 

อาศรมวัฒนธรรม

วลัยลักษณ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

“ตามรอย

โบราณสถานเมือง

นคร” 

 

(อพ.สธ.) ในการ

จัดการการอนุรักษ

และใชทรัพยากรของ

ประเทศและทองถ่ิน 

2. เพ่ือเกิดการ

ถายทอดความรู

ความคิดและ

กระบวนการสราง

จิตสำนึกในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาของประเทศ

ไทย นำไปสูการพัฒนา

คนใหเขมแข็งรูเทาทัน

พรอมรับกับกระแส

การเปลี่ยนแปลงโลก 

3. เพ่ือเผยแพรความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กรอบแนวทางและ

หลักเกณฑการ

ดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

2. การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรของประเทศแกเยาวชน

และประชาชนท่ัวไป 

3. เกิดการกระตุนใหเยาวชนและ

สังคมมีความภาคภูมิใจในบรรพชน

ของตนและใฝรูในการศึกษารับรู

มรดกทางวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. เกิดการสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงนิเวศวัฒนธรรม และปลูกฝง

จิตสำนึกดูแลรักษาธรรมชาติอยาง

ย่ังยืน 

5. เกิดองคความรูดาน

ประวัติศาสตรโบราณคดี

ประวัติศาสตรทองถิ่นในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 

15 แหง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และนำไปใชเปนสื่อ

การเรียนการสอนใน

วิชาตาง ๆ โดยใช

ปจจัยพืชเปนหลักใน

การเรียนรู 

4. เพ่ือใหเยาวชนเกิด

ความภาคภูมิใจใน

บรรพชนของตนและ

ใฝรูในการศึกษารับรู

มรดกทางวัฒนธรรม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ

วัฒนธรรม และ

ปลูกฝงจิตสำนึกดูแล

รักษาธรรมชาติอยาง

ย่ังยืน 

6 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

โครงการพัฒนา

คลังสารสนเทศ

ดิจิทัลดานการ

ทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร

  98,000 29,070 เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

1. เกิดกิจกรรมเพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

น.ส. สายฝน จิตนุ

พงศ 

อาศรมวัฒนธรรม

วลัยลักษณ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โบราณคดี 

ศิลปะวัฒนธรรม

และภูมิปญญาใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอทา

ศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในการ

จัดการการอนุรักษ

และใชทรัพยากรของ

ประเทศและทองถ่ิน 

2. เพ่ือนำขอมูลจาการ

สำรวจและจัดทำ

ระบบฐานขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่นในเขต

อำเภอทาศาลา 

จังหวัด

นครศรีธรรมราชท่ี

ดำเนินการไปเม่ือ

ปงบประมาณ 2561 

ไปตอยอดและพัฒนาสู

การสรางเสนทางการ

ทองเท่ียวทางดาน

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา เผยแพรและ

ประชาสัมพันธสูสังคม

วงกวาง 

 2. เกิดการสำรวจและจัดทำคูมือ

และสื่อประชาสัมพันธเสนทางการ

ทองเท่ียงเชิงประวัติศาสตร

โบราณคดี และดานวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาในเขตอำเภอทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

เผยแพรแกสังคมวงกวางเพ่ือ

นำไปใชประโยชน 

 3. เกิดการกระตุนใหโรงเรียน และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นได

ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ

ในการนำศักยภาพของแหลงมรดก

ดานประวัติศาสตรโบราณคดี และ

แหลงภูมิปญญาทองถิ่นไปเผยแพร 

และปรับใชในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่น 

 4. เกิดเครือขายความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัย โรงเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ชุมชนทองถิ่นในการรวมอนุรักษ 

สืบสาน และนำความรูภูมิปญญา 

และทรัพยากรของทองถิ่นไปใช

พัฒนาชุมชนและสังคม 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือกระตุนให

โรงเรียน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ไดตระหนักและ

เล็งเห็นความสำคญัใน

การนำภูมิปญญา

ทองถิ่นไปเผยแพร 

และปรับใชในการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

4. เพ่ือสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัย โรงเรียน 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และชุมชน

ทองถิ่นในการรวม

อนุรักษ สืบสาน และ

นำความรูภูมิปญญา

ของทองถิ่นไปใช

พัฒนาชุมชนและ

สังคม 

 

7 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

คูมือศึกษาพรรณ

ไมท่ีพบในปาชาย

เลน จังหวัด 

  149,400 148,315 งบประมาณ

แผนดิน

ประจำปพ.ศ. 

จัดทำคูมือศึกษา

พรรณไมท่ีพบในปา

จัดทำคูมือเปนรูปเลม สำรวจ

พรรณไมท่ีพบในปาชายเลนได 70 

ชนิด ภาพประกอบ 645 ภาพ 

นายอาวุธ แกน

เพชร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นครศรีธรรมราช 2563

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

ภายใตโครงการ 

อพ.สธ 

ชายเลน จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

นายศักดิ์ดา ใบมิ

เด็น 

8 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

การฝกอบรม

ปฏิบัติการ

ดําเนินงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

6 งาน สําหรับ

หนวยงาน

เปาหมาย 

  254,400.00 254,395.79  1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในการ

จัดการการอนุรักษ

และใชทรัพยากรของ

ประเทศและทองถ่ิน  

2. เพ่ือสรางความเข

าใจในงานของ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

- มีผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น 97 คน สูง

กวาเปาหมายท่ีวางไว คือ 80 คน  

- มีโรงเรียนเขารวมอบรม

ปฏิบัติการท้ังสิ้น 31 หนวยงาน 

รวม 9 จังหวัด 

นางสาวนันท

กาญจน  บุญชวย 

เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

อุทยาน

พฤกษศาสตร  

และบุคลากร

อุทยาน

พฤกษศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) กิจกรรมสร

างจิตสํานึกในการ  

อนุรักษทรัพยากร 

งานฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน                       

9 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

การฝกอบรม

ปฏิบัติการ 

งานสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน 

5 องคประกอบ 

  167,520.00 164,497.36  1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในการ

จัดการการอนุรักษ

และใชทรัพยากรของ

ประเทศและทองถ่ิน 

2. เพ่ือสรางความเข

าใจในงานของ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จ

- มีผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น 91 คน สูง

กวาเปาหมายท่ีวางไว คือ 80 คน  

- มีโรงเรียนเขารวมอบรม

ปฏิบัติการท้ังสิ้น 58 โรงเรียน รวม 

11 จังหวัด 

นางสาวนันท

กาญจน  บุญชวย 

เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

อุทยาน

พฤกษศาสตร และ

บุคลากรอุทยาน

พฤกษศาสตร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หนา 97 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) กิจกรรมสร

างจิตสํานึกในการ  

อนุรักษทรัพยากร 

งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

10 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

โครงการสรางใบ

เขียว ในเขต

หอพัก 

  41,500 40,660 อพ.สธ. 1.เพ่ือใหนักศึกษา มี

สวนในการสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

2.  เพ่ือสรางเสริม

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการศึกษาเรียนรู

ของนักศึกษา 

1. นักศึกษามีสวนในการสนอง

พระราชดำริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ โดยการรวมดำเนิน

กิจกรรมดูแลตนประดู และตนไม

หลากหลายชนิด ทำกิจกรรม ฟนฟู

ตนไมท่ีเสื่อมสภาพ และดูแลรักษา 

ดวยการใสปุย และ กำจัดศัตรูพืช 

อยางตอเนื่อง ตลอด 1 ปการศึกษา 

จำนวน 94 คน 

2. สรางเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการศึกษาเรียนรูของนักศึกษา  

โดยตนไมในพ้ืนท่ีดำเนินกิจกรรม 

ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 376 

ตน ตลอดโครงการ 

นางสาวสุมาลี   

สุโขพล 

งานหอพัก

นักศึกษา  

สวนกิจการ

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ   

 

  รวม 10 โครงการ   1,753,495 1,614,453.55      
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