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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

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

บริเวณการทำประมงปูมา
บริเวณชายฝง 
จังหวัดเพชรบุรี 

บริเวณชายฝงจังหวัด
เพชรบุรี  
(ระยะ 3 กิโลเมตรจาก
ชายฝง)          

70,000 -ไดทราบพิกัดของ
บริเวณที่ทำประมง
ปูมาบริเวณชายฝง
จังหวัดเพชรบุรี 
อยางนอย  
40 จุด 

  70,000 -สำรวจและติด ตาม
พิกัดของบริเวณที่ทำ
ประมงปูมาบริเวณ
ชายฝง จังหวัด
เพชรบุรี    
-ไดทราบพิกัดของ
บริเวณที่ทำประมงปู
มาเพ่ิมขึ้น อยางนอย 
10 จุด 

  70,000 -สำรวจและ
ติดตามพิกัดของ
บริเวณที ่
ทำประมงปูมา
บริเวณชายฝง 
จังหวัดเพชรบุรี 
-ไดทราบพิกัดของ
บริเวณที่ทำประมง
ปูมาเพ่ิมขึ้น อยาง
นอย 10 จุด 

อ.ทิพยสุดา  ชงัดเวช 

F1A2 2. การสำรวจรวบรวมภูมิ
ปญญาการใชสมุนไพรใน
การกำจัดศัตรูพืชจาก
ปราชญเกษตร 
 

 

-อำเภอแกงกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 
-วิทยาเขตโปงสลอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 
 
 
 

 

60,000 
 
 
 
 

 

-รวบรวมองคความรู 
ภูมิปญ 
ญาการใชสมุน ไพรใ
การกำ 
จัดศัตรูพืช 
อยางนอย 2  
ภูมิปญญา 
-สมุนไพรจากวิทยา
เขต 
โปงสลอดถูก
นำมาใชอยางนอย 
3 ชนิด 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

      อ.ดร.ศิริวรรณ   
แดงฉ่ำ 

F1A2 3. สำรวจและติดตาม
สถานการณของทรัพยากร
สัตวน้ำชายฝงทะเลจังหวัด
เพชรบุรี จากปญหาการ
ปนเปอนไมโครพลาสติก  
ในหวงโซอาหาร 

ชายฝงทะเลจังหวัด
เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

80,000 -ไดขอมูลการถูก
ปนเปอนโดยไมโคร 
พลาสติกในสัตวน้ำ
ชายฝงทะเล 
จังหวัดเพชรบุรี 
 ไมนอยกวา  
15 ชนิด 

80,000 -ไดขอมูลการถูก
ปนเปอนโดย 
ไมโครพลาสติก  
ในสัตวน้ำชายฝง
ทะเล จังหวัด
เพชรบุรี ไมนอย
กวา 15 ชนิด 
 -แนวโนมของการ
เปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการ

80,000 -ไดขอมูลการถูก
ปนเปอนโดย 
ไมโครพลาสติก  
ในสัตวน้ำชายฝง
ทะเล จังหวัด
เพชรบุรี ไมนอย
กวา 15 ชนิด 
-แนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการ

100,000 -ไดขอมูลการถูก
ปนเปอนโดยไมโคร 
พลาสติก  
ในสัตวน้ำชายฝง
ทะเล จังหวัด
เพชรบุรี ไมนอยกวา 
15 ชนิด 
-แนวโนมการ
เปล่ียนแปลง ของ
ปริมาณการ
ปนเปอน ในชวง

50,000 -นำหลักสูตร
ทองถิ่นเผยแพรให 
แกเยาวชนใน
โรงเรียนตามแนว
เขตชายฝงทะเล  
จังหวัดเพชรบุรี 
และจัดกิจกรรม
เพ่ือรณรงคการลด
ปญหา 

อ.ชลิดา  ชางแกว 
F1A2/ F2A4 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปนเปอนจากปที
ผานมา 

ปนเปอนในชวง
ระยะ 3 ปตอเนื่อง 

ระยะ 4 ปตอเนือ่ง 
และจัดทำหลักสูตร
ทองถิ่นเร่ืองการ
ปนเปอนของไมโคร 
พลาสติก  
ในสัตวน้ำชายฝง
ทะเล  

  รวม  3  โครงการ  210,000  80,000  150,000  100,000  120,000   
F1A3 1. เก็บรวบรวมการฝากแม

ปูมาไขนอกกระดอง ไข
สัตวน้ำชนิดอ่ืน ๆ และ
จำนวนลูกพันธุสัตวน้ำที่ได
จากการเพาะฟกและ
ปลอยคืนสูธรรมชาติของ
ธนาคารปูมา ในจังหวัด
เพชรบุรี 

ธนาคารปูมาในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี 

40,000 -การฝากแมปูมา
ไขนอกกระดอง 
อยางนอย 50 ตัว
ตอเดือนตอ
ธนาคารปูมา   

-.มีการปลอยลูกพันธุ 
สัตวน้ำที่ไดจากการ
เพาะฟกคืนสูธรรม 
ชาติ อยางนอย 2 
ลานตัวตอรอบการ
ดำเนินงาน 

40,000 - การฝากแมปูมา
ไขนอกกระดอง 
อยางนอย 50 ตัว
ตอเดือนตอ
ธนาคารปูมา   
- มีการปลอยลูก
พันธุสัตวน้ำที่ได
จากการเพาะฟก
คืนสูธรรม ชาติ 
อยางนอย 3 ลาน
ตัวตอรอบการ
ดำเนินงาน 

40,000 - มีการฝากแมปู
มาไขนอกกระดอง 
อยางนอย 50 ตัว
ตอเดือนตอ
ธนาคารปูมา   

-มีการปลอยลูกพันธุ
สัตวน้ำที่ไดจากการ
เพาะฟกคืนสูธรรม 
ชาติ อยางนอย 4 
ลานตัวตอรอบการ
ดำเนิน งาน 

40,000 -มีการฝากแมปู
มาไขนอก
กระดอง อยาง
นอย 50 ตัวตอ
เดือนตอธนาคาร
ปูมา   

-มีการปลอยลูกพันธุ
สัตวน้ำที่ไดจากการ
เพาะฟกคืนสูธรรม 
ชาติ อยางนอย 5 
ลานตัวตอรอบการ
ดำเนิน งาน 

40,000 -มีการฝากแมปู
มาไขนอก
กระดอง อยาง
นอย 50 ตัวตอ
เดือนตอธนาคาร
ปูมา  

-มีการปลอยลูก
พันธุสัตวน้ำที่ได
จากการเพาะฟกคืน
สูธรรม ชาติ อยาง
นอย 6 ลานตัวตอ
รอบการดำเนิน งาน 

อ.ทิพยสุดา  ชงัดเวช 
F1A3/ F3A8 

F1A3 2. การปลูกรักษารวบรวม
ขยายพันธุกลวยไมดิน  
พืชวงศขิงขา เพ่ือการ
อนุรักษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปง
สลอด จังหวัดเพชรบุรี 

-พ้ืนที่ปลูกรักษา จำนวน  
1 งาน ภายในคณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 

-พ้ืนที่วิทยาเขตโปงสลอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

100,000 -ขยายเพ่ิมจำนวน
กลวยไมดิน 1 ชนิด 
จำนวน 100 ตน 

-ขยายเพ่ิมพืช วงศ
ขิงขา  2 ชนิด 
จำนวน 200 ตน 
(ชนิดละ 100 ตน)  

90,000 -ขยายเพ่ิมพืช 
วงศขิงขา 3 ชนิด 
จำนวน 300 ตน 

80,000 -ขยายเพ่ิมพืช 
วงศขิงขา 3 ชนิด 
จำนวน 300 ตน 

80,000 -ขยายเพ่ิมจำนวน
กลวยไมดิน 2 
ชนิด จำนวน 200 
ตน              
-ขยายเพ่ิมพืช วงศ
ขิงขา 1 ชนิด 
จำนวน 100 ตน  

80,000 -ขยายเพ่ิมพืช 
วงศขิงขา 3 ชนิด 
จำนวน 300 ตน 

ผศ.นันทนภัส  สุวรรณ
สินธุ 

F1A3 3. การรวบรวมและการ
ขยายพันธุกลวยไมดวย
เทคนิคการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อเพ่ือการอนุรักษ 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

- วิทยาเขตโปงสลอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

100,000 -รวบรวมกลวยไม 
หายากหรือมี
แนวโนมใกลสูญ
พันธุไมต่ำกวา 20 
ชนิด –ศึกษาผล
ของสูตรอาหารท่ี
เหมาะสมตอการ
เจริญ เติบโตใน

100,000 -รวบรวม
กลวยไมหายาก
หรือมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ
เพ่ิมเติม 20 
ชนิด  

-ศึกษาปจจัยผล
ของสารควบคุม

100,000 -รวบรวมกลวยไมหา
ยากหรือมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุเพ่ิมเติม 
20 ชนิด  
-ขยายพันธุเพ่ิม
จำนวนตนออน
กลวยไมที่ไดจากการ 
ศึกษาในสภาพปลอด

100,000 -รวบรวมกลวยไม
หายากหรือมี
แนวโนมใกลสูญ
พันธุเพ่ิมเติม 20 
ชนิด  
-ขยายพันธุเพ่ิม
จำนวนตนออน
กลวย ไมที่ไดจาก

100,000 -รวบรวม
กลวยไมหายาก
หรือมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ
เพ่ิมเติม 20 ชนิด  

-นำตนกลากลวยไม
ที่ขยายพันธุและ
อนุบาลไวออกปลูก

อ.วุฒิชัย ฤทธิ 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สภาพปลอดเชื้อ
กลวยไมที่ถูก
คุกคามอยางนอย 1 
ชนิด 

การเจริญเติบโต
ของพืชตอการ
เจริญ เติบโตใน
สภาพปลอดเชื้อ
ตอยอด จากป 65 

เชื้อปละอยางนอย 
500 ตน 

การศึกษาในสภาพ
ปลอดเชื้อเพ่ิมเติม 
500 ตน  
-ศึกษาผลของวัสดุ
ปลูกตออัตราการ
รอดชีวิตเมื่อยาย
ปลูกในสภาพ
โรงเรือน 

สูปาชุมชนหรือปา
อนุรักษ 

F1A3 4. โครงการปลูก
ขยายพันธุขาวพ้ืนเมือง
เพ่ือการศึกษาเรียนรู 
อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากรขาวพ้ืนถิ่น 

-แปลงปลูกของ
เกษตรกร (ดำเนิน การ
รวมกับ ชุมชนทองถิ่น 
ในแตละอำเภอ ใน
จังหวัดเพชรบุรี) 

-วิทยาเขตโปงสลอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

  150,000 -ปลูกขยาย พันธุ
ขาวพ้ืน เมือง
จังหวัดเพชรบุรี 
ตามความเหมาะ 
สมของสภาพพ้ืนที่
แตละอำเภอ อยาง
นอย 1-2 พันธุ 
เพ่ือการขยาย 
พันธุปลูกเพ่ิม
มูลคาและอนุรักษ
พันธุขาวพ้ืนถิ่น 

  150,000 -ปลูกขยาย พันธุ
ขาวพ้ืน เมือง
จังหวัดเพชรบุรี 
ตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่แต
ละอำเภอ อยาง
นอย 1-2 พันธุ เพ่ือ
การขยายพันธุปลูก 
เพ่ิมมูลคา และ
อนุรักษพันธุขาวพ้ืน
ถิ่น 

150,000 -ปลูกขยาย พันธุ
ขาวพ้ืน เมือง
จังหวัดเพชรบุรี 

ตามความ
เหมาะสมของ
สภาพพ้ืนที่แตละ
อำเภอ อยางนอย 
1-2 พันธุ เพ่ือการ
ขยายพันธุปลูก 
เพ่ิมมูลคา และ
อนุรักษพันธุขาว
พ้ืนถิ่น 

อ.ดร. สุมิตานันท 
จันทบุรี 
F1A3/ F3A8 

  รวม  4  โครงการ  240,000  380,000  220,000  370,000  370,000   
F2A4 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ

จากละมุด 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
-อำเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

99,500 -การพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ละมุดเปนเจลล่ี
ละมุด 

99,000 -การพัฒนา 
ผลิตภัณฑจาก
ละมุดออน 
(แกงละมุด   
สเตอริไลซ)  

      ผศ.ดร.จินตนา  
วิบูลยศิริกุล 

F2A4 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ
จากตาลโตนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

    99,000 -น้ำตาลสดพรอมด่ืม 
(เก็บอุณหภูมิ หอง 2 
เดือน) 

99,000 -ผลิตภัณฑ   
จากลอนตาล สเต
อริไลซ 

99,000 -การพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมขบ
เคี้ยวเพ่ือสุขภาพ
จากเนื้อตาลสุก 
(เนื้อตาลสุกอบแทง
กรอบ)  

ผศ.ดร.จินตนา 
วิบูลยศิริกุล 

F2A4 3. โครงการเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ
สุขภาพจากลูกตาลออน
เพ่ือใชประโยชนเชิง

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
-ชุมชนบานโปงสลอด  
ตำบลหนองกระปุ  

80,000 -การพัฒนาสูตร
อาหารหวานเพ่ือ
สุข ภาพจากลูก

80,000 -การพัฒนาสูตร
อาหารวาง เพ่ือ
สุขภาพจากลูก
ตาลออน  1 สูตร  

80,000 -การพัฒนาสูตร
อาหารคาว เพ่ือ
สุขภาพจากลูกตาล
ออน  1 สูตร  

80,000 -การพัฒนาสูตร
ขนมเคี้ยว เพ่ือ
สุขภาพจากลูกตาล
ออน  1 สูตร  

  อ.ดร.สุคนธา   
สุคนธธารา 



หนา 1074                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พาณิชยในชุมชนบานโปง
สลอด อ.บานลาด  
จ.เพชรบุรี 

อำเภอบานลาด   
จังหวัดเพชรบุรี  

ตาลออน   
1 สูตร  
- ผลิตภัณฑอาหาร
หวานเพ่ือสุขภาพ
จากลูกตาลออน 1 
ผลิตภัณฑ 

-ถายทอด 
เทคโนโลยีการผลิต
อาหารหวาน
สุขภาพจากลูกตาล
ออนเพ่ือใชประ 
โยชนเชิงพาณิชยใน
ชุมชนบานโปง
สลอด อ.บานลาด  
จ.เพชรบุรี 

- ผลิตภัณฑ
อาหารวางเพ่ือ
สุขภาพจากลูก
ตาลออน 1 
ผลิตภัณฑ 

-ถายทอด 
เทคโนโลยีการผลิต
อาหารวางสุขภาพ
จากลูกตาลออน
เพ่ือใชประโยชน
เชิงพาณิชยใน
ชุมชนบานโปง
สลอด อ.บานลาด  
จ.เพชรบุรี 

- ผลิตภัณฑอาหาร
คาวเพ่ือสุขภาพจาก
ลูกตาลออน 1 
ผลิตภัณฑ 

-ถายทอด 
เทคโนโลยีการผลิต
อาหารคาวสุขภาพ
จากลูกตาลออนเพ่ือ
ใชประโยชนเชิง
พาณิชยในชุมชน
บานโปงสลอด 
อ.บานลาด จ.
เพชรบุรี 

- ผลิตภัณฑขนมขบ
เคี้ยวเพ่ือสุขภาพ
จากลูกตาลออน 1 
ผลิตภัณฑ 

-ถายทอด 
เทคโนโลยีการผลิต
ขนมขบเคี้ยวเพ่ือ
สุขภาพ 
จากลูกตาลออนเพ่ือ
ใชประโยชนเชิง
พาณิชยในชุมชน
บานโปงสลอด 
อ.บานลาด จ.
เพชรบุรี  

F2A4 4. โครงการพัฒนาพันธุ
ขาวเพ่ือการอนุรักษ
พันธุกรรมขาวพ้ืนเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 

แปลงปลูกของเกษตรกร 
(ดำเนินการรวมกับ ชุมชน
ทองถิ่น ในแตละอำเภอ 
ในจังหวัดเพชรบุรี) 

200,000 -ปลูกทดสอบ
ประเมินพันธุขาว
พ้ืนเมืองจังหวัด
เพชรบุรีโดยใช
ลักษณะทาง
การเกษตร และ
โภชนาการ เพ่ือ
ผลิตเมล็ดขาว
พ้ืนเมืองพันธุดีโดย
ใหเกษตรกรมีสวน
รวมจำนวน 10-15 
พันธุ คาดวาจะได 
พันธุขาวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่
ในแตละอำเภอๆ 
ละ 1-2 พันธุ และ
สามารถขยายพันธุ
ให เกษตรกรใช
ปลูก รวมทั้ง 
อนุรักษพันธุ ขาว
พ้ืนเมืองไวไมใหสูญ
หาย ไป (ปที่ 1) 

200,000 -ปลูกทดสอบ
ประเมินพันธุขาว
พ้ืนเมืองจังหวัด
เพชรบุรีโดยใช
ลักษณะทาง
การเกษตร และ
โภชนาการ เพ่ือผลิต
เมล็ดขาวพ้ืนเมือง
พันธุดีโดยให
เกษตรกรมีสวนรวม
จำนวน 10-15 พันธุ 
คาดวาจะได พันธุ
ขาวที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ในแตละ
อำเภอๆ ละ 1-2 
พันธุและสามารถ
ขยายพันธุให 
เกษตรกรใชปลูก 
รวมทั้งอนุรักษพันธุ
ขาวพ้ืน เมืองไว
ไมใหสูญหายไป   
(ปที่ 2)   

      อ.ดร. สุมิตานันท 
จันทบุรี 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1075 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 5. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑและสราง
มูลคาเพ่ิมใหขาวหอม
พ้ืนเมือง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี 

150,000 การแปรรูปขาว
หอมพ้ืนเมือง เชน 
จมูกขาวผงชงพรอม
ด่ืม, ผงพอกหนา 

150,000 การแปรรูป ขาว
หอมพ้ืนเมือง 

150,000 การแปรรูปขาวหอม
พ้ืนเมือง 

    อ.ดร. สุมิตานันท 
จันทบุรี 

F2A4 6. การออกแบบและสราง
บรรจุภัณฑสินคาจากใย
ตาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

30,000 -รูปแบบบรรจุภัณฑ 
อยางนอย  
3 แบบ 

50,000 -ชิ้นงานบรรจุ
ภัณฑ อยางนอย 
300 ชิ้น  

30,000 -ถายทอด  การ
บริการวิชาการแก
ชุมชน  

    อ.สำรวย  มะลิถอด 
นางสาวสุวรรณา  ดวง
งาม 

F2A4 7. แนวทางการใชเปลือก
มะนาวผงเพ่ือลดความ 
เครียดในการเล้ียงไกพ้ืน 
เมืองชุมชนไรสม                 
อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
-ชุมชนไรสม  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

100,000 -สูตรการเล้ียง 
ไกดวยเปลือก
มะนาว ในไก
พ้ืนเมือง 1สูตร 

-ระดับภูมิคุมกัน
และปริมาณคอรติ
ซอลในเลือดของไก
พ้ืนเมือง  

30,000 -การบริการ
วิชาการอยางนอย 
1 ชุมชน 

      อ.สำรวย  มะลิถอด 
 

F2A4 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือยื่นขอใบอนุญาต
จำหนาย ผลิตภัณฑ
สมุนไพรในการกำจัด
ศัตรูพืช 

พ้ืนที่อำเภอแกงกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

  100,000 -ผลิตภัณฑที่เปน
ภูมิปญญา ดาน
การทำเกษตร
อินทรียไดรับ 
การรับรอง
มาตรฐาน อยาง
นอย 1 ผลิตภัณฑ 

      อ.ดร.ศิริวรณ   
แดงฉ่ำ 

  รวม  8  โครงการ  659,500  709,000  359,000  179,000  99,000   
F2A5 1. ฐานขอมูลพันธุกรรม

ขาวพ้ืนเมืองจังหวัด
เพชรบุรี 

อาคารศูนยวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบุรี 

200,000 หองรวบรวมพันธุ
ขาว และเก็บเมล็ด
เชื้อพันธุขาว
พ้ืนเมืองจังหวัด
เพชรบุรี เพ่ือใหเปน

100,000 เก็บขอมูลดวย
โปรแกรมสำหรับ 
ระบบศูนยขอมูล 
ทรัพยากร 
พันธุกรรมขาว เชน 

    
 
 

 

  อ.สุมิตานันท จันทบุรี 



หนา 1076                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แหลงรวบรวม 
อนุรักษ และใช
ประโยชน
ทรัพยากร
พันธุกรรมขาว 

การจัดการ 
ฐานขอมูลเชื้อพันธุ
ขาว ดานการ
สำรวจ เก็บ
รวบรวม  การ
อนุรักษ การ
ประเมินคุณคา 
และ การใช
ประโยชน 

  รวม  1  โครงการ  200,000  100,000         
F3A7 1. การจัดต้ังพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

300,000 -กอต้ังพิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติวิทยา 

150,000 -พัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา  
-จัดแสดงบริการ
วิชาการ 

150,000 -พัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา  
-จัดแสดง บริการ
วิชาการ 

150,000 -พัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา  
-จัดแสดง บริการ
วิชาการ 

150,000 -พัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา  
-จัดแสดง บริการ
วิชาการ 

อ.ดร.ญาณพัฒน พรม
ประสิทธิ์ 

 รวม  1  โครงการ  300,000  150,000  150,000  150,000  150,000   
F3A8 1. การจัดทำหนังสือพรรณ

ไมในสวนพฤกษ ศาสตร
เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

150,000 -หนังสือ 
พรรณไมใน
สวนพฤกษ ศาสตร
เพชรวนาลัย เลม 3 
จำนวน 1,000  เลม 

    150,000 -หนังสือ 
พรรณไมใน 
สวนพฤกษ ศาสตร
เพชรวนาลัย เลม 4 
จำนวน 1,000 เลม 

  อ.วุฒิชัย  ฤทธิ 

F3A8 2. การจัดทำหนังสือ
กลวยไมอนุรักษใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

  150,000 -หนังสือกลวย 
ไมอนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 
เลม 1 จำนวน 
1,000 เลม 

    150,000 -หนังสือกลวย 
ไมอนุรักษใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี  
เลม 2 จำนวน 
1,000 เลม 

อ.วุฒิชัย  ฤทธิ 

F3A8 3. บริหารจัดการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี  

50,000 -กิจกรรม/
โครงการ จำนวน 
22 โครงการ/
กิจกรรม  

-ประชุมคณะ 
ทำงานโครง การ 
อพ.สธ.  มรภ.
เพชรบุรี 4 คร้ัง 

60,000 -กิจกรรม/
โครงการ 
จำนวน  21
โครงการ/
กิจกรรม 

-ประชุมคณะ 
ทำงานโครง การ 
อพ.สธ.  มรภ.
เพชรบุรี 4 คร้ัง 

50,000 -กิจกรรม/
โครงการ จำนวน   
15 โครงการ/
กิจกรรม 

-ประชุมคณะ 
ทำงานโครง การ 
อพ.สธ.  มรภ.
เพชรบุรี 4 คร้ัง 

50,000 -กิจกรรม/
โครงการ จำนวน  
15 โครงการ/
กิจกรรม 

-ประชุมคณะ 
ทำงานโครง การ 
อพ.สธ.  มรภ.
เพชรบุรี4 คร้ัง 

50,000 -กิจกรรม/
โครงการ จำนวน  
14 โครงการ/
กิจกรรม 

-ประชุมคณะ 
ทำงานโครง การ 
อพ.สธ.  มรภ.
เพชรบุรี 4 คร้ัง 

อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1077 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 4. การเขารวมจัด
นิทรรศการ ในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

พ้ืนที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

250,000 -จัดนิทรรศการงาน
ประชุม วิชาการ 
และนิทรรศการ 
คร้ังที่ 11 
ทรัพยากรไทย 

:ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

      250,000 -จัดนิทรรศการงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย
............... 

อ.ดร.ศิริวรรณ   
แดงฉ่ำ 

F3A8 5. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนองพระ 
ราชดำริ อพ.สธ. สวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน 

พ้ืนที่ จังหวัดเพชรบุรี  
 

30,000 -จำนวน 1แหง 30,000 -จำนวน 1แหง 35,000 -จำนวน 2แหง 35,000 -จำนวน 2แหง 35,000 -จำนวน 2แหง อ.พนัส  ชัยรัมย 

F3A8 6. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสมัคร
เขารวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานฐาน 
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ ในรับผิดชอบใน
จังหวัดเพชรบุรี  

30,000 ปละ 1  แหง 30,000 ปละ 1 แหง 35,000 ปละ 2 แหง 35,000 ปละ 2 แหง 35,000 ปละ 2 แหง อ.พนัส  ชัยรัมย 

F3A8 7. เว็ปไซตประชาสัมพันธ 
โครงการ อพ.สธ.–มรภ.
เพชรบุรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

10,000 -กิจกรรมเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  
ไมนอยกวา 
 5 กิจกรรม  

10,000 -กิจกรรมเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  
ไมนอยกวา 
 5 กิจกรรม 

10,000 -กิจกรรมเผยแพร 
ประชา สัมพันธ  
ไมนอยกวา 
 5 กิจกรรม 

10,000 -กิจกรรมเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  
ไมนอยกวา 
 5 กิจกรรม 

10,000 -กิจกรรมเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  
ไมนอยกวา 
 5 กิจกรรม 

นางสาวสุวรรณา  
ดวงงาม  

F3A8 8. การจัดทำหนังสือพรรณ
พฤกษชาติในปา 
โปงสลอด จ.เพชรบุรี  

   300,000 -หนังพรรณ
พฤกษชาติในปาปง
สลอด จ.เพชรบุรี  
เลม 3 พืชสมุนไพร
จำนวน 1,000 เลม  

      ผศ.นันทนภัส สุวรรณ
สินธุ 

F3A8 9. การบูรณาการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรรวมกับการ
อนุรักษพันธุพืชพ้ืนถิ่น ใน
โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี 

โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี 70,000 - หลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร  
1 หลักสูตร 

- โรงเรียนเขารวม 
1โรงเรียน 
(โรงเรียน 
บางเกตุ) 

70,000 - โรงเรียนเขารวม
เพ่ิมขึ้น   
2 โรงเรียน 
(โรงเรียนบาน 
ในดง, โรงเรียน 
หนองแขม) 

      อ.ดร.นวรัตน   
ประทุมตา 



หนา 1078                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 10. การพัฒนาแหลงเรียนรู
พืชทองถิ่นในโรงเรียน
จังหวัดเพชรบุรี 

     150,000 - จำนวนแหลงเรียนรู
ในโรงเรียน 1แหง 
(โรงเรียนบางเกตุ)  

150,000 -จำนวนแหลง
เรียนรูในโรงเรียน 
1 แหง 

(โรงเรียนบานในดง) 

150,000 -จำนวนแหลง
เรียนรูใน
โรงเรียน 
1 แหง 

(โรงเรียนหนอง
แขม) 

อ.ดร.นวรัตน  
ประทุมตา 

 รวม  10  โครงการ  590,000  650,000  280,000  430,000  680,000   
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

27 โครงการ 
 2,199,500  2,069,000  1,159,000  1,229,000  1,419,000   

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


