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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินกำรสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ในพื้นที่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจำกกำรพัฒนำเช่นจำกกำรทำอ่ำงเก็บน้ำ ทำถนน
เปลี่ยนแปลงจำกป่ำธรรมชำติเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือกำรทำโรงงำนอุตสำหกรรม กำรจัดทำบ้ำน
จัดสรรฯลฯ ซึ่งทรัพยำกรต่ำง ๆ โดยเฉพำะพันธุกรรมพืชในพื้นที่เหล่ำนั้นจะสูญไป กำรนี้ได้ส่งเจ้ำ หน้ำที่
และอำสำสมัค ร ออกส ำรวจเก็ บรวบรวม ในรู ป เมล็ ด กิ่ ง ต้น เป็ นกำรด ำเนิ น กำรนอกพื้ น ที่ ในควำม
รับผิดชอบของกรมป่ำไม้และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืชในทุกเขตพรรณพฤกษชำติ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่
1. กำรส ำรวจเก็บ รวบรวมตั วอย่ำ ง ทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชี วภำพ และทรัพ ยำกร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ พื้นที่เป้ำหมำย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงำนนั้น ๆ หรือพื้นที่ที่จะ
มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรพัฒนำเช่น พื้นที่สร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ สร้ำงศูนย์กำรค้ำ พื้นที่สร้ำงถนน กำรขยำย
ทำงหลวงหรือเส้นทำงต่ำง ๆ พื้นที่สร้ำงสำยไฟฟ้ำแรงสูง และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนำเปลี่ยนแปลง
จำกสภำพเดิม
2. กำรเก็บรวบรวมตัวอย่ำงแห้ง และตัวอย่ำงดองเพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ
3. กำรเก็บพันธุกรรมทรัพยำกร ตัวอย่ำงในพืช มีกำรเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่
มีชีวิต (เพื่อนำมำเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)และสำหรับทรัพยำกรอื่น ๆ สำมำรถเก็บตัวอย่ำงมำศึกษำได้ เช่น
ตัวอย่ำงของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ำ ฯลฯ
ตำรำงสรุปจำนวนหน่วยงำนและจำนวนโครงกำรที่มีกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
จำนวนโครงกำร
ลำดับ
หน่วยงำน
มีกำร
ไม่มีกำร
ทั้งหมด
ดำเนินงำน ดำเนินงำน
1 กองทัพเรือ
3
3
2 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
2
2
3 กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
27
27
4 องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
3
2
1
5 กรมป่ำไม้
16
15
1
6 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
1
1
7 กรมส่งเสริมสหกรณ์
1
1
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ลำดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

หน่วยงำน
กรมกำรข้ำว
องค์กำรสวนสัตว์ในพระบรมรำชูปถัมภ์
องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยทักษิณ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
มหำวิทยำลัยพำยัพ
มหำวิทยำลัยเนชั่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

จำนวนโครงกำร
มีกำร
ไม่มีกำร
ทั้งหมด
ดำเนินงำน ดำเนินงำน
1
1
2
2
8
8
2
2
8
8
3
3
1
1
1
1
4
2
9
5
1
2
3
1
3
1
1
2
1
3
1
2
3
1
1

1
1
4
2
1
5
1
2
3
1
3
1

8

1
2
1
3
1
2
3
1
1
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ลำดับ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหาสารคาม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธานี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดกำญจนบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อนั เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำก

จำนวนโครงกำร
มีกำร
ไม่มีกำร
ทั้งหมด
ดำเนินงำน ดำเนินงำน
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
18
17
1
3
3
2
2
2
2
3
3
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
2
2
1
1
9
6
3
1
1
10
10
4
4
3
3
2
2
1

1

5

5
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ลำดับ

หน่วยงำน

62

พระรำชดำริ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
รวมทั้งสิ้น 62 หน่วยงำน

จำนวนโครงกำร
มีกำร
ไม่มีกำร
ทั้งหมด
ดำเนินงำน ดำเนินงำน
2
217

2
200

17

สรุปงำนในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
จำนวนหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช รวม
ทั้งสิ้น 62 หน่วยงำน และมีจำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 217 โครงกำร มีกำรดำเนินงำน 200 โครงกำร และ
ไม่มีรำยงำนกำรดำเนินงำน 17 โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริ ปีงบประมำณ 2558
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
หน่วยงำนมีโครงกำรที่ดำเนินงำนในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลำดับ
1

หน่วยงำน
กองทัพเรือ

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

2,337,834

2,327,474

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*
กองทัพเรือ

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
-ดำเนินกำร
สำรวจร่วมกับ
คณะปฏิบัติงำน
วิทยำกำร
อพ.สธ. -ทร.
เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำง
ทรัพยำกร
กำยภำพและ
ชีวภำพในพื้นที่
บริเวณเกำะ
แสมสำรและเกำะ
ข้ำงเคียง ใน
รูปแบบตัวอย่ำง
ดอง ตัวอย่ำง
แห้งและ
ตัวอย่ำงที่มีชีวิต
เพื่อนำมำศึกษำ
และขยำยพันธุ์

ผลกำรดำเนินงำน
-จัดเรือ อุปกรณ์ พร้อมกำลังพล ร่วมกับ
คณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. -ทร.
จำกหน่วยงำนและสถำบันต่ำงๆ จำนวน 7
หน่วยงำน สำรวจทรัพยำกรกำยภำพและ
ชีวภำพ 39 สำขำ ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทำงทะเล ในพื้นที่เกำะ
แสมสำร
-เดือน พ.ย.57 สำรวจสมุทรศำสตร์
บริเวณพื้นที่เกำะแสมสำรและเกำะ
ข้ำงเคียง จำนวน 12 จุด ระหว่ำง Lat
12° 35’ 25˝ N ถึง 12° 32’ 45˝ N,
Long 100° 56’ 30˝ E ถึง 100° 58’ 25˝ E
-เดือน ม.ค.58 สำรวจสมุทรศำสตร์
บริเวณพื้นที่เกำะแสมสำรและเกำะ
ข้ำงเคียง จำนวน 15 จุด ระหว่ำง Lat
12° 35’ 25˝ N ถึง 12° 32’ 25˝ N,
Long 100° 56’ 00˝ E ถึง 100° 58’ 25˝
E
-เดือน มี.ค.58 สำรวจสมุทรศำสตร์

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กพร.ทร.
นสร.กร.

หมำยเหตุ
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1. กำรสำรวจตำมเกำะต่ำงๆ
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทำงทะเล บริเวณเกำะ
แสมสำร และเกำะ
ข้ำงเคียง
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี


อศ.

อศ.

อศ.

ลำดับ

กองทัพเรือ

ชื่อโครงกำร

2. เก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ
บนเกำะแสมสำร เกำะจวง
และเกำะครำม



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

121,530

ใช้จริง

121,530

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

กองทัพเรือ

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โดยมีเป้ำหมำย
กำรสำรวจ
จำนวน 5 ครั้งต่อ
ปี รวมทั้ง
สนับสนุน
งำนวิจัยอื่นๆ ใน
พื้นที่บริเวณหมู่
เกำะฝั่งทะเล
อ่ำวไทยและอัน
ดำมัน จำนวน 3
ครั้งต่อปี ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ผลกำรดำเนินงำน

บริเวณพื้นที่เกำะจวง เกำะจำน และเกำะ
ข้ำงเคียง จำนวน 20 จุด ระหว่ำง Lat
12° 31’ 45˝ N ถึง 12° 30’ 15˝ N,
Long 100° 57’ 30˝ E ถึง 100° 58’ 45˝ E
-เดือน ก.ค.58 สำรวจสมุทรศำสตร์
บริเวณพื้นที่เกำะจวง เกำะจำน และเกำะ
ข้ำงเคียง จำนวน 20 จุด ระหว่ำง Lat
12° 31’ 45˝ N ถึง 12° 30’ 15˝ N,
Long 100° 57’ 30˝ E ถึง 100° 58’
45˝ E
-เดือน ธ.ค.57 ทำกำรตรวจวิเครำะห์
กระแสน้ำบริเวณพื้นที่เกำะแสมสำรและ
เกำะข้ำงเคียง จำนวน 22 จุด ระหว่ำง
Lat 12° 30’ 20˝ N ถึง 12° 36’ 02˝N,
Long 100° 55’00˝ E ถึง 100° 59’ 00˝
E
-รวบรวมข้อมูล
-ส่งชุดสำรวจทรัพยำกรกำยภำพและ
อุตุนิยมวิทยำเพื่อ ชีวภำพ จัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยำบน
จัดทำสรุปสภำพ เกำะแสมสำร เกำะจวง และเกำะครำม
ภูมิอำกำศใน
ทุกๆ วันอังคำร ซึ่งเป็นไปตำมแผนที่
พื้นที่บริเวณ
กำหนด
เกำะแสมสำร
เกำะจวง และ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อศ.
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1

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อศ.

อศ.

ลำดับ

1

หน่วยงำน

กองทัพเรือ

หน่วย
บัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ

2

หน่วย
บัญชำกำร

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

3. เก็บรวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ป่ำหำยำก



รวม...3...โครงกำร
1. งำนเก็บรวบรวมเมล็ด
พันธุ์พืช

3


2,459,364

2,449,004

30,720

30,720

หน่วยบัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ

2. งำนรวบรวมพันธุ์พืชมี
ชีวิต



150,000

149,969

หน่วยบัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ

กองทัพเรือ

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกำะครำม
-สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ป่ำที่หำ
ยำกหรือใกล้สูญ
พันธุ์เพื่อนำมำ
เพำะขยำยพันธุ์

ผลกำรดำเนินงำน

-สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่ำที่หำ
ยำกใกล้สูญพันธุ์ จำกพื้นที่เกำะต่ำงๆ และ
บริเวณสวนสัตว์เปิดเขำเขียว อ.ศรีรำชำ
จว.ชลบุรี

พื้นที่ปกปัก
เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 1 งำน
พันธุกรรมพืช
15,880 ไร่ เพื่อ
เพำะขยำยพันธุ์
และปลูก
ทดแทน
พื้นที่ปกปัก
สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์พืชมีชีวิต จำนวน
พันธุกรรมพืช
7 ชนิด

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
วศ.ทร.

กอง
กำรเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

กอง
กำรเกษตร

หมำยเหตุ

ใช้
งบประมำณ
ร่วมกับ
โครงกำร
ตรวจ
วิเครำะห์
คุณภำพน้ำ
ผิวดินน้ำ
ทะเล
บริเวณเกำะ
แสมสำรและ
เกำะ
ข้ำงเคียง
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2

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

เสนอขอ

2


180,720
36,500

180,689
36,500 งบปกติของ
หน่วย



20,000

20,000 งบปกติของ
หน่วย

งบประมำณ (บำท)
ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ทหำรพัฒนำ

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

รวม...2...โครงกำร
1. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.11

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

2. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำเป็น
พื้นที่ศึกษำ ดู
งำน โดยไม่ต้อง
เข้ำศึกษำ ใน
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
รวมทั้งนำ
พันธุกรรมจำก
พื้นที่จะมีกำร
เปลี่ยนแปลง
ปลูกรักษำ เช่น
สร้ำงถนน ขุด
ลอกลำห้วย เป็น
ต้น
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
และสหกรณ์
ฯ

หมำยเหตุ
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กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 6 ชนิด นำพันธุ์ไม้ กก.ตชด.11
ไปปลูกรักษำ 6 ชนิด (76 ต้น/กอ) เก็บ ต.มะขำม อ.
รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 16 ชนิด
มะขำม จ.
จันทบุรี
เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 3 ชนิด นำพันธุ์ไม้
ไปปลูกรักษำ 3 ชนิด ( 350 ต้น/กอ)
เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 3 ชนิด

กก.ตชด.12
ต.บ้ำนใหม่
หนองไทร อ.

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

กก.ตชด.12
กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

3. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.13



285,400

285,400 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

4. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.14



90,000

90,000 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

5. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.21



8,500

8,500 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

6. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.22



65,000

65,000 งบปกติของ
หน่วย

ผลกำรดำเนินงำน

จำนวนพื้นที่ที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลง 2
แห่ง เนื้อที่รวม 8 ไร่ เก็บตัวอย่ำง
พันธุ์ไม้ 18 ชนิด นำพันธุ์ไม้ไปปลูก
รักษำ 25 ชนิด (135 ต้น/กอ) เก็บ
รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 120 ชนิด
จำนวนพื้นที่ที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลง 3
แห่ง อ.กุยบุรี และ อ.บำงสะพำน เนื้อที่
รวม 50-1-0 ไร่ สำเหตุจำกกำรสร้ำง
อำคำรเรียน นำพันธุ์ไม้ไปปลูกรักษำ
68 ชนิด (370 ต้น/กอ) เก็บรวบรวม
พันธุ์ไม้ได้ 35 ชนิด
สำรวจพันธุ์ไม้ใน เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 30 ชนิด นำพันธุ์
พท.ที่คำดว่ำจะ ไม้ไปปลูกรักษำ 131 ชนิด ( 2,039 ต้น/
เปลี่ยนแปลง
กอ) เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 132 ชนิด
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 54 ชนิด นำพันธุ์
พท.ที่คำดว่ำจะ ไม้ไปปลูกรักษำ 27 ชนิด (155 ต้น/กอ)
เปลี่ยนแปลง
เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 62 ชนิด
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
กก.ตชด. 13
ต.หนองโรง
อ.พนมทวน
จ.กำญจนบุรี
กก.ตชด. 14
ต.ห้วยทรำย
อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขั
นธ์
กก.ตชด.21
ต.เฉนียง อ.
เมือง จ.
สุรินทร์
กก.ตชด.22
ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.
อุบลรำชธำนี

หมำยเหตุ
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3

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เสนอขอ
8,500

ใช้จริง
8,500 งบปกติของ
หน่วย

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

7. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.23

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

8. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.24



-

- งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

9. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.31



-

- งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

10. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.32



2,000

2,000 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

11. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ



32,800

32,800 งบปกติของ
หน่วย

ผลกำรดำเนินงำน
เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 375 ชนิด นำพันธุ์
ไม้ไปปลูกรักษำ 3 ชนิด (500 ต้น/กอ)

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กก.ตชด.23
ต.ธำตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.
สกลนคร

เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 456 ชนิด นำพันธุ์
ไม้ไปปลูกรักษำ 989 ชนิด ( 2,534 ต้น/
กอ) เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 127 ชนิด

กก.ตชด.24
ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.
อุดรธำนี

เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 3 ชนิด นำพันธุ์ไม้
ไปปลูกรักษำ 4 ชนิด (5 ต้น/กอ)

กก.ตชด.31
ต.ท่ำทอง อ.
เมือง จ.
พิษณุโลก

จำนวนพื้นที่ที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลง 1
แห่ง เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 76 ชนิด
นำพันธุ์ไม้ไปปลูกรักษำ 57 ชนิด ( 690
ต้น/กอ) เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 2,034
ชนิด
เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 25 ชนิด นำพันธุ์
ไม้ไปปลูกรักษำ 25 ชนิด (520 ต้น/กอ)

กก.ตชด.32
ต.บ้ำนต๋อม
อ.เมือง
พะเยำ จ.
พะเยำ
กก.ตชด.33
ต.หนองหำร
อ.สันทรำย

หมำยเหตุ
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3

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

กก.ตชด.33
กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

12. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.34



12,000

12,000 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

13. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.41



-

- งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

14. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.42



640,000

640,000 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

15. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.43



-

- งบปกติของ
หน่วย

ผลกำรดำเนินงำน

จำนวนพื้นที่ที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลง 5
แห่ง บริเวณพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตำก เนื้อ
ที่รวม 73 ไร่ สำเหตุจำก ไฟไหม้ป่ำ
เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 10 ชนิด นำพันธุ์
ไม้ไปปลูกรักษำ 5 ชนิด (5 ต้น/กอ)
เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 5 ชนิด
สำรวจพันธุ์ไม้ใน เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 62 ชนิด นำพันธุ์
พท.ที่คำดว่ำจะ ไม้ไปปลูกรักษำ 450 ชนิด ( 616 ต้น/
เปลี่ยนแปลง
กอ)
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 128 ชนิด
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน จำนวนพื้นที่ที่คำดว่ำจะเปลี่ยน
พท.ที่คำดว่ำจะ แปลง 10 แห่ง บริเวณพื้นที่ จ.สงขลำ
เปลี่ยนแปลง
ตรัง และพัทลุง เนื้อที่รวม 159 ไร่
เพื่อเก็บรักษำ
สำเหตุจำก กำรเกษตร สร้ำงถนนและ
พันธุ์ไม้
สร้ำงอำคำร เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 49

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
จ.เชียงใหม่

หมำยเหตุ

กก.ตชด.34
ต.หนองบัว
ใต้ อ.เมือง
จ.ตำก

กก.ตชด.41
ต.ขุนกระทิง
อ.เมือง จ.
ชุมพร
กก.ตชด.42
ต.ถ้ำใหญ่ อ.
ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรม
รำช
กก.ตชด.43
ต.บ่อยำง อ.
เมือง จ.
สงขลำ
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3

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

16. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.ตชด.44



105,000

105,000 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

17. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
บก.สอ.บช.ตชด.



-

- งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

18. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
ศอพ.บช.ตชด.



-

- งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

19. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ



34,848

34,848 งบปกติของ
หน่วย

ผลกำรดำเนินงำน

ชนิด นำพันธุไ์ ม้ไปปลูกรักษำ 73 ชนิด
(120 ต้น/กอ) เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้
41 ชนิด
สำรวจพันธุ์ไม้ใน จำนวนพื้นที่ที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลง 4
พท.ที่คำดว่ำจะ แห่ง ได้แก่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตำนี อ.ศรี
เปลี่ยนแปลง
บรรพต จ.นรำธิวำส และ อ.ธำรโต จ.
เพื่อเก็บรักษำ
ยะลำ เนื้อที่รวม 63-1-45 ไร่ เก็บ
พันธุ์ไม้
ตัวอย่ำงพันธุไ์ ม้ 8 ชนิด นำพันธุ์ไม้ไป
ปลูกรักษำ 8 ชนิด (103 ต้น/กอ) เก็บ
รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 18 ชนิด
สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กก.ตชด.44
ต.บุดี อ.
เมือง จ.
ยะลำ
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3

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

บก.สอ.บช.
ตชด. ต.
ชะอำ อ.
ชะอำ จ.
เพชรบุรี
ศอพ.บช.
ตชด. ต.สำม
พระยำ อ.
ชะอำ จ.
เพชรบุรี
กก.1
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

ผลกำรดำเนินงำน

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

20. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.



-

- งบปกติของ
หน่วย

สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

21. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.



24,000

24,000 งบปกติของ
หน่วย

สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

22. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.



-

- งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน

23. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน



12,000

12,000 งบปกติของ
หน่วย

สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

จำนวนพื้นที่ที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลง 1
แห่ง ได้แก่ เทศบำล ต.หนองบัว จ.
อุดรธำนี เนื้อที่รวม 150 ไร่ สำเหตุ
จำกสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ นำพันธุ์ไม้ไป
ปลูกรักษำ 15 ชนิด (180 ต้น/กอ)

สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
พท.ที่คำดว่ำจะ

หมำยเหตุ
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3

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ชะอำ อ.
ชะอำ จ.
เพชรบุรี
กก.2
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.วัง
เย็น อ.แปลง
ยำว จ.
ฉะเชิงเทรำ
กก.3
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.แจ
ระแม อ.
เมือง จ.
อุบลรำชธำนี
กก.4
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
หนองบัว อ.
เมือง จ.อดร
ธำนี
กก.5
บก.กฝ.บช.

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

ผลกำรดำเนินงำน

เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

24. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.



38,000

38,000 งบปกติของ
หน่วย

สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

25. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.



10,000

10,000 งบปกติของ
หน่วย

3

กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

26. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.



99,290

99,290 งบปกติของ
หน่วย

สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้
สำรวจพันธุ์ไม้ใน
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

3

กองบัญชำกำร

27. โครงกำรอนุรักษ์



11,407

11,407 งบปกติของ

เก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ 22 ชนิด นำพันธุ์
ไม้ไปปลูกรักษำ 5 ชนิด (15 ต้น/กอ)
เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ 5 ชนิด

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

สำรวจพันธุ์ไม้ใน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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ชำยแดน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ตชด. ต.อิน
ทขิล อ.แม่
แตง จ.
เชียงใหม่
กก.6
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
เมืองเก่ำ อ.
เมือง จ.
สุโขทัย
กก.7
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.บำง
เก่ำ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
กก.8
บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.ถ้ำ
ใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.
นครศรีธรรม
รำช
กก.9

ลำดับ

หน่วยงำน
ตำรวจตระเวน
ชำยแดน

องค์กำร
พิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ

4

องค์กำร
พิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ใช้จริง

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

หน่วย

รวม...27...โครงกำร
1. สำรวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช สัตว์และ
ทรัพยำกรอื่นๆ ภำยใต้ชื่อ
โครงกำร กำรสำรวจ
ทรัพยำกรชีวภำพหมู่เกำะ
และทะเลไทย

27

2. สำรวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช สัตว์ และ
ทรัพยำกรอื่นๆ





1,535,745

1,535,745

-

-

155,000

134,963

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พท.ที่คำดว่ำจะ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเก็บรักษำ
พันธุ์ไม้

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.เขำมี
เกียรติ อ.
สะเดำ จ.
สงขลำ

-

เป้ำหมำย คือ
กำรรวบรวม
พันธุกรรมพืช
สัตว์ และ
ทรัพยำกรอื่นๆ
บริเวณหมู่เกำะ
และทะเลไทย

ไม่ได้ดำเนินกำร

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติ
วิทยำ

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เป้ำหมำย คือ
กำรรวบรวม
พันธุกรรมพืช
สัตว์ และ
ทรัพยำกรอื่นๆ
บริเวณหมู่เกำะ
แสมสำร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษำ

สำรวจ ณ บริเวณหมู่เกำะแสมสำร
จังหวัดชลบุรี โดยมีผลกำรสำรวจดังนี้
1) พบไม้สกุลมะเดื่อเพียง 3 ชนิด คือ
เลียบ Ficus subpisocarpa subsp.
pubipoda โพขี้นก Ficus rumphii และ
ไทรย้อยใบแหลม Ficus benjamina
2) พบมดทั้งสิ้น 61 ชนิด 33 สกุล จำก 6
วงศ์ย่อย โดยวงศ์ย่อยที่มีจำนวนชนิดมำก
ที่สุดได้แก่ วงศ์ย่อยมดคันไฟ

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติ
วิทยำ

หมำยเหตุ

96

4

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
(Myrmicinae) พบจำนวน 27 ชนิด
รองลงมำได้แก่ วงศ์ย่อยมดแดง
(Formicinae) วงศ์ย่อยมดไอ้ชื่น
(Ponerinae) และวงศ์ย่อยมดก้นห้อย
(Dolichoderinae) จำนวน 11, 11, และ
8 ชนิด ตำมลำดับ ส่วนวงศ์ย่อยมดสีสนิม
(Amblyoponinae) และวงศ์ย่อยมด
ตะนอย (Pseudomyrmecinae) พบ
จำนวนชนิดน้อยเพียง 1 และ 3 ชนิด
ตำมลำดับ ผลจำกงำน
วิจัยนี้ยังพบมดต่ำงถิ่นจำนวน 8 ชนิด
ได้แก่ มดเอวแบนตีนขำว มดเหม็น มด
น้ำผึ้ง มดดำรำคำญ มดละเอียดบ้ำน มด
คันหัวเรียบ มดละเอียดท้องดำ และมด
คันไฟ ชนิดที่ควรเฝ้ำระวังกำร
แพร่กระจำยมำกที่สุดคือมดน้ำผึ้ง
เนื่องจำกเป็นชนิดที่รุกรำนมดและแมลง
ชนิดอื่น หำกไม่มีกำรเฝ้ำระวังอำจส่งผล
เสียหำยได้
3) จำกกำรศึกษำพบผีเสื้อกลำงวัน 34
ชนิด 30 สกุล จำก 5 วงศ์ วงศ์ผีเสื้อขำ
หน้ำพู่ (Nymphalidae) พบจำนวนชนิด
มำกที่สุด มี 10 ชนิด วงศ์ผีเสื้อหนอน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ควำมหลำกชนิด
(Species
diversity) และ
กำร
แพร่กระจำย
(Distribution)
ของทรัพยำกร
กำยภำพและ
ชีวภำพ อัน
ได้แก่ ธรณีวิทยำ
ซำกบรรพชีวิน
ปลิงทะเล ผีเสื้อ
กลำงวัน นก
สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลำน
ในเขตพื้นที่หมู่
เกำะและทะเล
ของประเทศไทย
2) เพื่อจัดทำ
ฐำนข้อมูล
ประกอบกำร
ค้นคว้ำวิจัย

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รวมถึงใช้ในกำร
จัดกำร
ทรัพยำกรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
สืบต่อไป

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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กะหล่ำ (Pieridae) พบจำนวนชนิด
รองลงมำ มี 8 ชนิด วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน
(Lycaenidae) และวงศ์ผีเสื้อหำงติ่ง
(Papilionidae) พบจำนวน 6 ชนิดทั้ง
สองวงศ์ และวงศ์ผีเสื้อบินเร็ว
(Hesperiidae) พบน้อยที่สุด มี 4 ชนิด
ในระดับพื้นที่แยกตำมเกำะ พบว่ำเกำะ
แสมสำรมีชนิดผีเสื้อมำกที่สุดจำนวน 33
ชนิด รองลงมำ เกำะแรด จำนวน 12
ชนิด เกำะจวง จำนวน 6 ชนิด และเกำะ
จำนพบผีเสื้อน้อยที่สุด คือ 4 ชนิด
4) ในช่วงฤดูฝน (ระหว่ำงวันที่ 4-7 ก.ย.
57) พบ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 4 วงศ์
6 สกุล 8 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลำน 6
วงศ์ 11 สกุล 13 ชนิด ในขณะที่กำร
สำรวจในช่วงฤดู แล้ง (ระหว่ำงวันที่ 24 –
25 ม.ค.58) พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
และสัตว์เลื้อยคลำนเพียง 8 ชนิด แต่กลับ
พบปำดบ้ำน (Polypedates
leucomystax) และงูทำงมะพร้ำวลำย
ขีด (Elaphe radiata) เพิ่มเติมเข้ำมำ
5) พบนกจำนวน 125 ชนิด จำก 16
อันดับ 45 วงศ์ และ 86 สกุล โดยมีนก

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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จำนวน 65 ชนิด เป็นรำยงำนกำรพบใหม่
ในพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่
เดิม
6) พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 12 ชนิด 9
วงศ์ 5 อันดับ โดยอันดับที่พบมำกที่สุด
คือ อันดับค้ำงคำว (Chiroptera) จำนวน
3 ชนิด ได้แก่ ค้ำงคำวแม่ไก่เกำะ
(Pteropus lylei) ค้ำงคำวปีกถุงเครำดำ
(Taphozous melanopogon) และ
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์เล็กสองสี
(Hipposideros bicolor) และ อันดับ
วำนร (Primates) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่
ลิงแสม (Macaca fascicularis) ลิงกัง
(Macaca nemestrina) และค่ำงหงอก
(Semnopithecus cristatus) อันดับ
สัตว์ฟันแทะ(Rodentia) จำนวน 2 ชนิด
ได้แก่ หนูท้องขำว (Rattus rattus) และ
กระรอกหลำกสี (Callosciurus
finlaysonii) อันดับสัตว์กีบคู่
(Artiodactyla) จำนวน 2 ชนิดคือ เก้ง
(Muntiacus muntjak) และ หมูป่ำ
(Sus scrofa) อันดับลิ่น (Pholidota)
จำนวน 1 ชนิด คือ ลิ่นชวำ (Manis

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

องค์กำร
พิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ

ชื่อโครงกำร

3. สำรวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช สัตว์ และ
ทรัพยำกรอื่นๆ ภำยใต้ชื่อ
โครงกำร “กำรสำรวจ
ควำมหลำกชนิดของแมลง
ในพื้นที่ป่ำปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.องค์กำรสวนสัตว์ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ (สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี)”



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

51,000

ใช้จริง

50,524

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณเงิน
รำยได้ของ
หน่วยงำน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย คือ
กำรรวบรวม
พันธุกรรมสัตว์
(แมลงบำงกลุ่ม)
บริเวณสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี
วัตถุประสงค์
เพื่อทรำบควำม
หลำกชนิดของ
แมลงบำงกลุ่ม
ในพื้นที่ปกปัก

ผลกำรดำเนินงำน
javanica Manis) และ อันดับวำฬ
(Cetacea) หนึ่งชนิด คือ วำฬ
(Balaenoptera sp.)
7) พบปลิงทะเล 13 ชนิด 5 สกุล 4 วงศ์
3 อันดับ โดยอันดับที่พบมำกที่สุดคือ
Apodida วงศ์ Synaptidae (ปลิงสร้อย
ไข่มุก) รองลงมำอันดับ
Aspidochirotida วงศ์ Holothuriidae
(ปลิงหนวดจำน) วงศ์ Stichopodidae
(ปลิงหินหนำมปีศำจ) และอันดับ
Dendrochirotida วงศ์ Cucumariidae
(ปลิงหนวดกิ่งเขียว)
สำรวจ ณ บริเวณสวนสัตว์อุบลรำชธำนี
จ.อุบลรำชธำนี จำนวน 2 ครั้ง คือ
ระหว่ำงวันที่ 10-13 พ.ค. 58 และ 2731 ส.ค.58 โดยมีผลกำรสำรวจดังนี้
1) พบมดทั้งสิ้น 75 ชนิด 40 สกุล จำก 7
วงศ์ย่อย ประกอบด้วย วงศ์ย่อยมดคันไฟ
28 ชนิด วงศ์ย่อยมดไอ้ชื่น 18 ชนิด วงศ์
ย่อยมดแดง 18 ชนิด และวงศ์ย่อยมดก้น
ห้อย 6 ชนิด กำรศึกษำนี้พบมดต่ำงถิ่น
จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ มดน้ำผึ้ง มดเอว
แบนตีนขำว มดละเอียดบ้ำน มดดำ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
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4

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติ
วิทยำ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ.องค์กำรสวน
สัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (สวน
สัตว์
อุบลรำชธำนี)

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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รำคำญ มดคันไฟ และ มดเหม็น พบมด
กินได้ 2 ชนิดได้แก่ มดแดง และมดแมง
มัน
2) พบผีเสื้อกลำงวันทั้งสิ้น 110 ชนิด 75
สกุล จำก 5 วงศ์ ประกอบด้วย วงศ์ผีเสื้อ
ขำหน้ำพู่ 40 ชนิด วงศ์ผีเสื้อหำงติ่ง 12
ชนิด วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ 10 ชนิด
วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน 31 ชนิด และวงศ์ผีเสื้อ
บินเร็ว 17 ชนิด กำรศึกษำนี้พบผีเสื้อ
กลำงวันชนิดที่ถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ 2 แห่ง
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญ
พันธุ์ (CITES Appendix II) จำนวน 1
ชนิด คือ ผีเสื้อถุงทองธรรมดำ (Troides
aeacus) นอกจำกนี้ยังพบผีเสื้อกลำง
วันที่เป็นแมลงต่ำงถิ่น จำนวน 1 ชนิด คือ
ผีเสื้อหนอนหนำมกะทกรก (Acraea
violae)
3) พบแมลงอันดับตั๊กแตนและจิ้งหรีด
ทั้งสิ้น 32 ชนิด 27 สกุล จำก 7 วงศ์
ประกอบด้วย วงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น 16
ชนิด วงศ์จิ้งหรีด 4 ชนิด วงศ์ตั๊กแตน
หนวดยำว 4 ชนิด วงศ์ตั๊กแตนแคระ 4

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

5

กรมป่ำไม้

รวม...3...โครงกำร
1. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

2


1
80,000

185,487
80,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

งำนสำรวจทำ
รหัสประจำ
ต้นไม้ ทำรหัส

งำนสำรวจทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัส
พิกัดต้นไม้ เนื้อที่ประมำณ 1,572 ไร่
ขนำด 40 x 40 เมตร
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ชนิด ส่วนวงศ์ตั๊กแตนลิง วงศ์ตั๊กแตน
หนวดสั้นหน้ำเอียง และวงศ์แมลง
กระชอนแคระ พบน้อยชนิด กำรศึกษำนี้
พบตั๊กแตนหนวดสั้นชนิด 2 ชนิดที่อำจ
เป็นตั๊กแตนชนิดใหม่ของโลก ได้แก่
Burmacris cf. charlottae และ
Traulia sp. ต้องทำกำรสำรวจเก็บ
ตัวอย่ำงเพิ่มเติมและศึกษำอย่ำงละเอียด
มำกกว่ำนี้จึงสำมำรถจะยืนยันได้ต่อไป
แมลงอันดับนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช
ชนิดที่ถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ 2 แห่ง
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญ
พันธุ์ (CITES Appendix II) จำนวน 1
ชนิด คือ ผีเสื้อถุงทองธรรมดำ (Troides
aeacus) นอกจำกนี้ยังพบผีเสื้อกลำง
วันที่เป็นแมลงต่ำงถิ่น จำนวน 1 ชนิด คือ
ผีเสื้อหนอนหนำมกะทกรก (Acraea
violae)

หมำยเหตุ

สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ

ลำดับ

หน่วยงำน

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

ในพื้นที่ป่ำเขำพนมและป่ำ
พลูเถื่อน จังหวัด
สุรำษฏร์ธำนี
2. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำฝั่งขวำแม่น้ำ
สำยบุรี จังหวัดนรำธิวำส
3. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำเขำตะโกปิด
ทองและป่ำเขำเพชรน้อย
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำเขำสำนัก
จังหวัดนรำธิวำส
5. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำท้องที่ อำเภอ

เสนอขอ

ใช้จริง



90,000

90,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้



10,000

100,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พิกัดต้นไม้ เนื้อ
ที่ประมำณ
1,572 ไร่
สำรวจพื้นที่ที่มี
พันธุ์ต้น
ปลำไหลเผือก
และ ต้น
เขี้ยวกระแต
สำรวจชนิดพันธุ์
ไม้รวมทั้งพืช
สมุนไพรต่ำงๆใน
พื้นที่

ผลกำรดำเนินงำน

สำรวจพื้นที่ที่มีพันธุ์ต้นปลำไหลเผือก
และ ต้นเขี้ยวกระแต จำนวน 2 ครั้ง

สำรวจชนิดพันธุ์ไม้รวมทั้งพืชสมุนไพร
ต่ำงๆในพื้นที่ จำนวน 160 ชนิด





90,000

90,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

จัดทำแปลง
รวบรวมพันธุ์
ปำล์มบังสูยร์

จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ปำล์มบังสูยร์
จำนวน 1 แปลง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร

หมำยเหตุ
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5

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

ธำรโต จังหวัดยะลำ
6. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำลุ่มน้ำแม่ฝำง
จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำบ้ำนยำงเกำะ
จังหวัดสงขลำ
8. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำท้องที่อำเภอปะ
นำเระ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตำนี
9. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่เทือกเขำแม่นำง
ขำวจังหวัดพังงำ
10. โครงกำรอนุรักษ์

เสนอขอ

ใช้จริง



100,000



แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

90,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

สำรวจรวบรวม
พันธุกรรมพืช

สำรวจรวบรวมพันธุ์ต้นพลวง

185,000

60,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

สำรวจ จัดทำ
รหัส และทำ
ป้ำยพันธุ์ไม้

สำรวจ จัดทำรหัส และทำป้ำยพันธุ์ไม้ ใน
แปลงพื้นที่ 33 ไร่



60,000

60,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

สำรวจพันธุ์ต้น
ยำงแดง และต้น
หยี

สำรวจต้นยำงแดงและต้นหยี ในพื้นที่ป่ำ
50 ไร่



70,000

70,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้



230,000

230,000

งบประมำณปกติ

กำรสำรวจ
ทรัพยำกรป่ำไม้
และอนุรักษ์ไม้
ท้องถิ่นหำยำก
อย่ำงมีส่วนร่วม
จับพิกัดและทำ

ติดป้ำยหมำยเลขเพื่อจำแนกพันธุ์ไม้
สำนัก
จำนวน 1,336 ต้น วิเครำะห์ข้อมูล IVI ไม้ โครงกำร
สำวดำ
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
จับพิกัดและทำรหัสต้นไม้ ในพื้นที่ 5
สำนัก

งบประมำณ (บำท)

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ

หมำยเหตุ
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5

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่ม
น้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

11. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำท่ำปอมคลอง
สองน้ำ จังหวัดกระบี่
13. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในพื้นที่ป่ำภูคำและป่ำผำ
แดง จังหวัดน่ำน
14. โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ป่ำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของกรมป่ำไม้

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รหัสต้นไม้และ
สำรวจพรรณไม้
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
เจ้ำพระยำ
ตอนล่ำง
วำงแปลงสำรวจ
ทรัพยำกรป่ำไม้

ผลกำรดำเนินงำน
แปลงและสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
เจ้ำพระยำตอนล่ำง จำนวน 5 จังหวัด



80,000

80,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้



56,000

56,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

สำรวจพันธุ์ไม้ที่ ดำเนินกำรสำรวจพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์
ใกล้สูญพันธุ์และ และหำยำกในพื้นที่ 4 แปลง
หำยำกในพื้นที่
4 แปลง



90,000

90,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

สำรวจบริเวณที่
พบต้นชมพูภูคำ

สำรวจบริเวณที่พบต้นชมพูภูคำ
และบันทึกพิกัด



70,000

70,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

สำรวจพรรณไม้
สิรินธรวัลลีและ
ไม้หำยำกในเขต

สำรวจพรรณไม้สิรินธรวัลลีและไม้หำยำก
ในเขตพื้นที่โครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง

วำงแปลงสำรวจทรัพยำกรป่ำไม้
จำนวน 3 แปลง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนัก
โครงกำร
พระรำชดำริ
และกิจกำร
พิเศษ
สำนักจัดกำร
ป่ำชุมชน

หมำยเหตุ
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5

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ตอนบน จังหวัดบึงกำฬ

กรมป่ำไม้

15. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดลพบุรี



10,000

10,000

งบประมำณปกติ
ของกรมป่ำไม้

5

กรมป่ำไม้

16. โครงกำร 60 ป่ำ
ชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตำมแนวพระรำชดำริ
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เนื่องในโอกำส
พระรำชพิธีมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ 60
พรรษำ 2 เมษำยน 2558
รวม...16...โครงกำร
1. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ



1,350,00
0

1,350,00
0

เงินนอก
งบประมำณจำก
บริษัท ผลิต
ไฟฟ้ำรำชบุรี โฮ
ลดิ้ง จำกัด
(มหำชน)

2,571,000

2,526,000

100,000

100,000

6

กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์
ป่ำ และพันธุ์

15


1

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

สำรวจรวบรวม
พันธุกรรมปำล์ม
ไทย 80 ชนิด

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สำรวจพรรณไม้จำปีสิรินธรและไม้หำยำก
ในเขตพื้นที่โครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง

เก็บรวบรวมข้อมูลฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
ตำมใบงำนที่ 1-9 จำนวน 30 หมู่บ้ำน

สำนักจัดกำร
ป่ำชุมชน

โครงกำรต่อเนื่อง สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุ์ปำล์มไทย 12 ชนิด สำรวจรวบรวม
ทรัพยำกรวัฒนธรรม และภูมิปัญญำกำร

ส่วนประสำน
โครงกำร
พระรำชดำริ
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5

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นที่โครงกำร
และพื้นที่
ใกล้เคียง
สำรวจพรรณไม้
จำปีสิรินธรและ
ไม้หำยำกในเขต
พื้นที่โครงกำร
และพื้นที่
ใกล้เคียง
สำรวจเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่นจำนวน
60 หมู่บ้ำน

ลำดับ

หน่วยงำน
พืช

8

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมกำรข้ำว

เสนอขอ

ใช้จริง

1


100,000
484,500

100,000
211,600

1

484,500
-

211,600
-

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
(แปลงที่ 1 แปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมปำล์มไทย)

รวม...1...โครงกำร
1. โครงกำรสำรวจ
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นเพื่อ
นำไปสู่กำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นในแปลงสำธิต
รวม...1...โครงกำร
1. กำรสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมข้ำว



เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
ผลกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์
สำรวจรวบรวม ใช้ประโยชน์พืชวงศ์ปำล์ม 2 ชนิด
ทรัพยำกร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำกำรใช้
ประโยชน์พืช
วงศ์ปำล์ม 12
ชนิด

งบประมำณปกติ เพื่อสนอง
ประจำปีของกรม พระรำชดำริ
ส่งเสริมสหกรณ์ อพ.สธ.

มีแผนที่จะเสนอ
ของบประมำณ
จำกกองทุน
รำยได้ฯ กรมกำร
ข้ำว

1) สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุ์
ข้ำวพื้นเมือง
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องใน
พื้นที่เป้ำหมำย
หรือพื้นที่ที่จะมี
กำร

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
และกิจกำร
พิเศษ สำนัก
บริหำรพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 4
(สุรำษฎร์
ธำนี)

- ดำเนินกำรสำรวจพันธุกรรมพืชในพื้นที่
เป้ ำ หมำย จ ำนวน 51 แห่ง เพื่ อนำไปสู่
กำรจัดทำฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
ในแปลงสำธิต

กอง
ประสำนงำน
โครงกำร
พระรำชดำริ

-

กองวิจัยและ
พัฒนำข้ำว

หมำยเหตุ
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7

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ยังไม่ได้
ดำเนินกำร

ลำดับ

9

ชื่อโครงกำร

เสนอขอ

ใช้จริง



200,000

170,000

- โครงกำรศึกษำและเก็บ
รวบรวมพืชอำหำรสัตว์



100,000

110,000

2.กำรสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชในพื้นที่
1,217 ไร่



1,100,000

531,690

รวม...1...โครงกำร
องค์กำรสวน
1.โครงกำรศึกษำและเก็บ
สัตว์ในพระบรม รวบรวมพืชสมุนไพรและ
รำชูปถัมภ์
พืชหำยำก

องค์กำรสวน
สัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลง
2) เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงเมล็ด
พันธุ์ข้ำว
3) เก็บรวบรวม
ทรัพยำกร
พันธุกรรมข้ำว
ในรูปเมล็ดและ
ต้นพืชที่มีชีวิตใน
แปลงรวบรวม
และศึกษำพันธุ์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1
60 ชนิด

1 ครั้ง/3เดือน

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดำเนินกำรศึกษำและเก็บรวบรวมพืช
สมุนไพรและพืชหำยำก พืชอำหำรสัตว์
ในพื้นที่โครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อ…?

อพ.สธ.-สขข.

เก็บรวบรวมเพำะขยำยพันธุ์ เพำะ
ขยำยพันธุ์ได้จำนวน 55 ชนิด รวม 1,760
ต้น
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ สวนสัตว์ สอบ.
อุบลรำชธำนี อำนวยควำมสะดวกเรื่อง

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

10

องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์

รวม...2...โครงกำร
1. โครงกำรศึกษำ
เปรียบเทียบพฤกษศำสตร์
พื้นบ้ำนของกลุ่มชำติพันธุ์

2


-

1,400,000 811,690
300,000 222,813 งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เพื่อศึกษำเก็บ
รวบรวมข้อมูล
กำรใช้ประโยชน์
ตัวอย่ำงพันธุ์ไม้
พืชสมุนไพรและ

- สำรวจ ศึกษำ รวบรวมและจัดทำ
ข้อมูล 5ครั้ง
-รวบรวมตัวอย่ำงมีชีวิต106 ชนิด
- รวบรวมตัวอย่ำงแห้ง 544ตัวอย่ำง
- รวบรวมข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ 194

109

กำรเข้ำพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมควำม
หลำกหลำยทำงกำยภำพและชีวภำพ
ภำยในพื้นที่สวนสัตว์อุบลรำชธำนี (กำร
สำรวจควำมหลำกหลำยของเห็ด ใน
พื้นที่สวนสัตว์อุบลรำชธำนี อพ.สธ.มอบ., กำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพร
ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลรำชธำนี และ
กำรศึกษำสัณฐำนวิทยำของผล และ
เมล็ดพื้นปกปักพันธุกรรมพืช และ
บริเวณสวนสัตว์อุบลรำชธำนีของ
อพ.สธ., กำรสำรวจควำมหลำกหลำย
ชนิดของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช (สวนสัตว์อุบลรำชธำนี) อพ.สธ.อพวช., กำรวิเครำะห์แคโรทีนอยด์
สำรประกอบฟีนอลิก และควำมสำมำรถ
ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระของดอกชะมวง
อพ.สธ-มข. เป็นต้น

หมำยเหตุ

ศวส.

ลำดับ

องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์

ชื่อโครงกำร

2. โครงกำรรวบรวมพันธุ์
พืชพื้นเมืองในเขตพื้นที่สูง
ของประเทศไทยเพื่อทำ
กำรอนุรักษ์ในสภำพนอก
ถิ่นที่อยู่อำศัย



-

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

611,600

ใช้จริง

ไม่ระบุ

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พืชภูมิปัญญำ
ของกลุ่มชำติ
พันธุ์ภำคเหนือ
และส่งเสริมกำร
อนุรักษ์องค์
ควำมรู้กำรใช้
ประโยชน์จำก
พืช
เพื่อเก็บรวบรวม
พันธุ์พืชพื้นเมือง
เพำะชำและ
ขยำยพันธุ์ ชนิด
พันธุ์พืชหำยำก
พืชเฉพำะถิ่น
และพืชที่เสี่ยง
ต่อกำรสูญพันธุ์
ในพื้นที่สูงเขต
ร้อนไว้สำหรับ
งำนวิจัยและ
พัฒนำต่อยอด
และนำกลับไป
คืนสู่แหล่ง
ธรรมชำติใน

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ข้อมูล

- บำรุงรักษำพื้นที่จัดปลูกพืชตำมวงศ์ 4
วงศ์ และเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 4
เส้นทำง
- อนุรักษ์พืชในสภำพโรงเรือนเพำะชำ
จำนวน 1 กลุ่ม 13 วงศ์
- สำรวจ รวบรวม และขยำยพันธุ์พืช

สนป.

110

10

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง
ไม่ระบุ

งบประมำณ (บำท)

องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์

3. โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์
ไม้นอกถิ่นที่อยู่อำศัย



-

3,734,000

10

องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์

4. โครงกำรรวบรวมและ
จัดแสดงไม้ประจำถิ่น ไม้
หำยำกและไม้ใกล้สูญพันธุ์



-

316,400

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

245,390 งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นที่ถิ่นกำเนิด
เพื่อสำรวจ
รวบรวมตัวอย่ำง
มีชีวิตจัดเก็บลง
ในฐำนข้อมูล
ขยำยพันธุ์ไม้ที่
ถูกคุกคำมและ
ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์
อย่ำง
เหมำะสม ไว้
สำหรับงำนวิจัย
และพัฒนำต่อ
ยอดและนำ
กลับไปคืนสู่
แหล่งธรรมชำติ
ในพื้นที่ถิ่น
กำเนิด

เพื่อเก็บรวบรวม
พรรณไม้และ
ขยำยพันธุ์ไม้ที่

ผลกำรดำเนินงำน

- กำรรวบรวมพันธุ์ไม้หำยำกและไม้ใกล้
สูญพันธุ์ ได้จำนวน 46 ชนิด โดยกำร
เดินทำงออกสำรวจพันธุ์ไม้ทำงภำคใต้
และภำคเหนือของประเทศไทย
- มีกำรดูและอนุบำลพันธุ์ไม้ในโรงเรือน
วงศ์ขิง-ข่ำ รวมทั้งจัดเก็บพรรณไม้
เพิ่มเติมในโรงเรือนเขำหินปูนและโรงขิงข่ำ
- ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่ วงศ์รำชพฤกษ์
- กำรจัดเก็บข้อมูล BG-BASE มีกำรจัด
ฝึกอบรมเผยแพร่ควำมรู้ในเรื่องกำร
จัดเก็บข้อมูล database ในเดือน
กรกฎำคม 2558
- จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ โดยกำรจัด
นิทรรศกำรจำนวน 3 เรื่อง 1)
นิทรรศกำรไม้ดอกไม้ประดับ 2)
นิทรรศกำรเรื่องกล้วยไม้สกุลช้ำง 3)
นิทรรศกำรงำนกล้วยไม้เหลืองจันทร์
สวนพฤกษศำสตร์บ้ำนร่มเกล้ำ พิษณุโลก
ในพระรำชดำริ
- สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ 6 ครั้ง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สนป.

111

10

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ส.พล./ส.ขก.

ลำดับ

องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์

ชื่อโครงกำร

5. โครงกำรสำรวจควำม
หลำกหลำยของพืชใน
ภำคเหนือ



-

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

350,000

318,633

670,000

546,936 งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ถูกคุกคำม ไม้
ประจำถิ่นและ
ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์
อย่ำงเหมำะสม

เพื่อสำรวจ
จำนวนชนิดของ
พืชที่มีท่อ

ผลกำรดำเนินงำน
- เพำะขยำยพันธุ์ไม้เพื่อ แจกจ่ำยพันธุ์
ไม้ เช่นพันธุ์ไม้ประจำถิ่น ,ไม้พื้นเมือง ,
กล้วยไม้ ,พืชทนแล้ง,ไม้ดอกไม้ประดับ
จำนวน 20,412 ต้น
- เพำะขยำยพันธ์ไม้เพื่อกำรสนับสนุน
กิจกรรม (ปลูกป่ำ, จัดตกแต่ง) จำนวน
20,226 ต้น
- เพำะขยำยพันธุ์ไม้หำยำก 5,601 ต้น
สวนพฤกษศำสตร์ ขอนแก่น
- สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ 3 ครั้ง
- เพำะขยำยพันธุ์ไม้ประจำถิ่น 400 กล้ำ
,ไม้พื้นเมือง 33,210 ต้น, บัวและไม้น้ำ
200 ต้น,กล้วยไม้ 100 ต้น,พืชทนแล้ง
1,932 ต้น ,ปำล์ม 2,530 ต้น,ไม้ดอกไม้
ประดับและไม้มงคล 3,142 ต้น
- แจกจ่ำยพันธุ์ไม้ 26,050 ต้น
- รวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่นทั่วไป 30
ชนิด
- รวบรวมพรรณไม้หำยำกเพิ่มขึ้น 10
ชนิด
- สำรวจและเก็บตัวอย่ำงพืชบริเวณเขำ
หินปูนในอุทยำนแห่งชำติศรีสัชนำลัย จ.
สุโขทัย จำนวน 5ครั้งจัดทำตัวอย่ำง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

112

10

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์

6. โครงกำรศึกษำควำม
หลำกหลำยของพืช ใน
ภำคตะวันออก



-

160,000

ไม่ระบุ

10

องค์กำรสวน

7. โครงกำรศึกษำควำม



-

456,000

458,410 งบประมำณปกติ

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เพื่อสำรวจ
จำนวนชนิดของ
พืชในภำค
ตะวันออกและ
เก็บตัวอย่ำงไว้
อ้ำงอิงในสวน
พฤกษศำสตร์
เพื่อศึกษำควำม

ผลกำรดำเนินงำน
พรรณไม้แห้ง 866 หมำยเลข และทำกำร
ตรวจสอบชื่อวิทยำศำสตร์ 866
หมำยเลข
- สำรวจและเก็บตัวอย่ำงพืชบริเวณเขำ
หินปูนในอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง จ.
เชียงรำย จำนวน 5 ครั้งจัดทำตัวอย่ำง
พรรณไม้แห้ง 793 หมำยเลข และทำกำร
ตรวจสอบชื่อวิทยำศำสตร์ 793
หมำยเลข
- สำรวจและเก็บตัวอย่ำงพืชบริเวณเขำ
หินปูนในอุทยำนแห่งชำติถ้ำผำไท จ.
ลำปำง จำนวน 5 ครั้งจัดทำตัวอย่ำง
พรรณไม้แห้ง 504 หมำยเลข และทำกำร
ตรวจสอบชื่อวิทยำศำสตร์ 504
หมำยเลข
- สำรวจพรรณไม้ 4 ครั้ง
- รวบรวมข้อมูลและเพิ่มพรรณไม้มีชีวิต
ชนิดใหม่เข้ำสู่ฐำนข้อมูลได้ 100 ชนิด
- จัดทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้งได้ 673
ตัวอย่ำง
- เพำะขยำยพันธุ์ไม้ได้ 12,384 กล้ำ
- สำรวจ รวบรวมตัวอย่ำงแมลง จำนวน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

113
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ลำเลียงใน
บริเวณเขำ
หินปูนของ
ภำคเหนือและ
เก็บตัวอย่ำงไว้
อ้ำงอิงในหอ
พรรณไม้

ลำดับ

10

ชื่อโครงกำร

พฤกษศำสตร์

หลำกหลำยของแมลงใน
ภำคเหนือของประเทศ
ไทย

องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์

8. โครงกำรศึกษำควำม
หลำกหลำยของหิ่งห้อย



กรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง

รวม...8...โครงกำร
1. กิจกรรมสำรวจควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของพืชและสัตว์ทะเลใน
ระบบนิเวศ. เช่น หญ้ำ

8


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*
ประจำปีของ
หน่วยงำน

-

243,600

149,894 งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

6,841,600

1,942,076

10,000,0
00

500,000

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หลำกหลำยทำง
ชนิดพันธ์ของ
แมลงในประเทศ
ไทย และสำรวจ
เก็บรักษำเพื่อ
จัดทำพิพิธภัณฑ์
แมลง
เพื่อศึกษำ
นิเวศวิทยำและ
ชีววิทยำของ
หิ่งห้อยใน
ประเทศไทย
ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์หิ่งห้อย
ในพื้นที่สวน
พฤกษศำสตร์

เพื่อกำรปกป้อง
ทรัพยำกรโดย
กำรสำรวจ เก็บ
รวบรวมตัวอย่ำง

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

8 ครั้ง
- รวบรวมตัวอย่ำงแห้ง จำนวน 5,568
หมำยเลข
- จัดเก็บตัวอย่ำงแมลงในพิพิธภัณฑ์
จำนวน 5,568 หมำยเลข
- ตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรสำกล 6
เรื่อง
- สำรวจควำมหลำกหลำยหิ่งห้อยใน
พื้นที่ศึกษำ 5ครั้ง
- ศึกษำชีววิทยำ 8 Sp.
- มีต้นฉบับวำรสำร 1 ฉบับ
- เผยแพร่บทควำมในเว็ปไซต์ 1 บทควำม
- บรรยำยให้ควำมรู้ในท้องถิ่น 1 ครั้ง
- สำรวจควำมคิดเห็นของชุมชน บ้ำน
ปำงป่ำคำ บ้ำนปำงเหว ต.แม่แรม อ.แม่
ริม จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับข้อมูลหิ่งห้อย
ยักษ์ในท้องถิ่น เพื่อหำแนวทำงในกำร
ออกสำรวจ
สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ใน 3 พื้นที่
ได้แก่
1 จ.สมุทรสำคร เนื้อที่ 1,000 ไร่
2. จ.ชุมพร เนื้อที่ 2,304 ไร่

หมำยเหตุ
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11

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สวพ.

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ทะเล, สำหร่ำยทะเล และ
สัตว์ทะเลต่ำง ๆ

11

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

2. กิจกรรมจำแนกชนิด
วิเครำะห์และเก็บรวบรวม
และเก็บรักษำตัวอย่ำงเพื่อ
เป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำ
หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติพืช
และสัตว์ทะเล



รวม...2...โครงกำร

2

1. ควำมหลำกหลำยของ
แตนเบียน Braconidae
(Hymenoptera:
Ichneumonoidea) ที่
ออกหำกินเวลำกลำงวัน
บริเวณหมู่เกำะแสมสำร
จังหวัดชลบุรี



งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

10,000,0
00
130,000

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

3. จ.พัทลุง เนื้อที่ 1,000 ไร่

จำแนก วิเครำะห์ ชนิด พันธุพืชและสัตว์
ที่รวบรวม จำก 3 พื้นที่

500,000
130,000

งบประมำณ
แผ่นดิน

1. ศึกษำ
อนุกรมวิธำน
ของแตนเบียน
วงศ์
Braconidae
บริเวณเขำหมำ
จอ เกำะ
แสมสำร และ

หมำยเหตุ
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12

กรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เก็บรวบรวม
พรรณพืชและ
สัตว์ทะเลใน
ประเทศไทย
เพื่อกำรปกป้อง
ทรัพยำกรโดย
จำแนก
วิเครำะห์ ชนิด
และเก็บรักษำ
ตัวอย่ำงพรรณ
พืชและสัตว์
ทะเลในประเทศ
ไทย

ศึกษำอนุกรมวิธำนของแตนเบียน
วงศ์ Braconidae (Hymenoptera:
Ichneumonoidea) ที่ออกหำกินเวลำ
กลำงคืน บริเวณเขำหมำจอ เกำะ
แสมสำร และเกำะจวง โดยใช้กับดัก
Malaise และ กับดักจำนเหลืองในกำร
เก็บตัวอย่ำง ทุก 2 เดือนเป็นเวลำ 1 ปี
(พฤศจิกำยน 2557 มกรำคม มีนำคม

ผศ.ดร.
บัณทิกำ
อำรีย์กุล
บุทเชอร์

ลำดับ

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำร

2. อนุกรมวิธำนของหอย
กำบน้ำจืดวงศ์
Unionidae ในพื้นที่



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

120,000

ใช้จริง

120,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกำะจวง
2. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและ
เผยแพร่ควำมรู้
ที่ได้จำก
กำรศึกษำต่อ
ประชำชนทั่วไป
3. เพื่อเก็บและ
จัดแสดง
ตัวอย่ำงแตน
เบียนสำหรับ
กำรศึกษำและ
งำนวิจัยในส่วน
ของพิพิธภัณฑ์
แมลง
พิพิธภัณฑสถำ
นธรรมชำติ
วิทยำแห่ง
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
1. ศึกษำควำม
หลำกชนิดของ
หอยกำบน้ำจืด

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

พฤษภำคม กรกฎำคม และ กันยำยน
2558) จำกศึกษำเก็บตัวอย่ำงแตนเบียน
วงศ์ Braconidae ได้ 274 ตัวอย่ำง ใน
11วงศ์ย่อยคำดว่ำพบชนิดใหม่และมีกำร
ค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยอย่ำงน้อย
5 ชนิด
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

กำรศึกษำและสำรวจหอยทำกบกใน
พื้นที่ของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ใน สวน

ผศ. ดร.
จิรศักดิ์
สุจริต

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องจำก
พระรำชดำริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
สัตว์เปิดเขำเขียว จังหวัดชลบุรี แม่น้ำ
แควบริเวณเขำวังเขมร จังหวัดกำญจนบุรี
และพื้นที่ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
แก่งคอย จังหวัดสระบุรีพบหอยหอย
กำบน้ำจืดวงศ์ Unionidae ทั้งสิ้น 9 สกุล
15 ชนิด มีหอยกำบน้ำจืดที่จัดได้ว่ำพบได้
ทั่วไปและมีกำรแพร่กระจำยกว้ำงเกือบ
ทั่วประเทศไทย 6 ชนิดคือ
Ensidensingallsianus (Lea, 1852)
Pseudodonmouhoti (Lea, 1863)
Pseudodoncambodjensis (Petiti,
1865)
Scabies crispate (Gould, 1843)
Pilsbryoconchaexilis (Lea, 1839)
และContradenscontradensrustica
(Lea, 1856) หอยกำบน้ำจืดที่พบนี้มี
ควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจโดยสำมำรถ
นำมำใช้บิรโภคเป็นอำหำร และมีหอย
กำบน้ำจืดที่มีขนำดใหญ่ที่มีควำมสำคัญ
ทำงเศรษฐกิจและเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์คือ
Chamberlainiahainesiana (Lea,
1856) Hyriopsisbialatus Simpson,
1900 และ Hyriopsisdelaporti

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วงศ์
Unionidaeใน
แหล่งน้ำของ
พื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ:
สวนสัตว์เปิดเขำ
เขียว จังหวัด
ชลบุรี แม่น้ำ
แคว เขำวังเขมร
จังหวัด
กำญจนบุรีและ
พื้นที่
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย อ.
แก่งคอย จังหวัด
สระบุรี
2. ปรับปรุงกำร
จัดจำแนกชนิด
ของหอย
กำบน้ำจืดด้วย

ลำดับ

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำร

3. ควำมหลำกหลำยและ
บทบำทของปลวกและมด
ในระบบนิเวศป่ำเต็งรัง
จังหวัดน่ำน



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

170,000

ใช้จริง

170,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ลักษณะสัณฐำน
ของเปลือก เพื่อ
กำรอนุรักษ์และ
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรของ
หอยกำบน้ำจืด
ของไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
1. เพื่อศึกษำ
ควำมหลำก
ชนิดของมดใน
ป่ำเต็งรังบริเวณ
สถำนีวิจัย
Chulalongkor
n University
Forestry and
Research
Station และใน
บำงระบบนิเวศ
ของพื้นที่
โครงกำรพัฒนำ
ที่ดินสระบุรี
จุฬำลงกรณ์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(Crosse and Fischer, 1876)

ควำมหลำกหลำยทำงชนิดของปลวก ผศ. ดร.
และมดได้ถูกศึกษำในพื้นที่ศึกษำป่ำเต็งรัง ดวงแข
และสวนมะม่วง ในบริเวณสถำนีวิจัย
สิทธิเจริญชัย
Chulalongkorn University Forestry
and Research Station ตำบลไหล่น่ำน
อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ในปี 2555, ปี
2556, ปี 2557 และในช่วงแล้งร้อน ปี
2558 พบปลวก 3 ชนิดในทั้งสองพื้นที่
ได้แก่ ปลวกชนิด Macrotermes sp.
และ Odontotermes sp. ซึ่งอยู่ในวงศ์
ย่อย Macrotemitinae, วงศ์
Termitidae และปลวกชนิด
Nasutitermes sp. ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ย่อย
Nasutitermitinae, วงศ์ Termitidae
สำหรับควำมหลำกทำงชนิดของมดในทั้ง
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำร

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สัตว์ขำปล้องในระบบ
นิเวศกำรเกษตรและพื้นที่



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

120,000

ใช้จริง

120,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มหำวิทยำลัย
อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษำ
ควำมหลำก
ชนิดของปลวก
และลักษณะรัง
ปลวกในป่ำเต็ง
รังบริเวณสถำนี
วิจัย
3. เพื่อศึกษำ
บทบำทเชิง
นิเวศของมด
บำงชนิดในป่ำ
เต็งรัง

1. เพื่อศึกษำ
ปริมำณและ
ควำม

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สองพื้นที่ศึกษำ พบมดทั้งสิ้น 62 ชนิด
จัดอยู่ใน 7 วงศ์ย่อย ได้แก่ วงศ์ย่อย
Aenictinae (1 ชนิด), วงศ์ย่อย
Dolichoderinae (5 ชนิด), วงศ์ย่อย
Dorylinae (1 ชนิด), วงศ์ย่อย
Formicinae (16 ชนิด), วงศ์ย่อย
Myrmicinae (24 ชนิด), วงศ์ย่อย
Ponerinae (10 ชนิด) และวงศ์ย่อย
Pseudomyrmecinae (5 ชนิด) ชนิด
ของมดที่พบในพื้นที่ป่ำเต็งรัง มีน้อยกว่ำ
ในพื้นที่สวนมะม่วง มดเด่นที่พบในพื้นที่
ป่ำเต็งรัง คือ มดแดง Oecophylla
smaragdina ในขณะที่มดเด่นในพื้นที่
สวนมะม่วง คือ มดง่ำม Pheidologeton
diversus โดยมดทั้งสองชนิดถูกพบในฤดู
แล้งมำกกว่ำฤดูฝน นอกจำกนี้ในปี 2557
พบมดที่หำค่อนข้ำงยำกเพิ่มอีกสองชนิด
คือ Aenictus binghami (วงศ์ย่อย
Aenictinae) และ Dorylus vishnui
(วงศ์ย่อย Dorylinae)
กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของแมลง อ. ดร
และสัตว์ขำปล้องที่เกี่ยวข้องกับ
ชัชวำล
กำรเกษตรและพื้นที่รอบข้ำง ในพื้นที่
ใจซื่อกุล

หมำยเหตุ
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12

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร
รอบข้ำงในพื้นที่ อพ.สธ.

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ได้ดำเนินกำร
โดยกำรสำรวจชนิดและปริมำณของแมลง
ศัตรูพืชและแมลงที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่
แก่งคอย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตำบล
ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ระหว่ำง พฤศจิกำยน 2557 ถึง
กันยำยน 2558 โดยใช้สวิงจับแมลงจำก
แปลงทำนตะวันและปอเทืองเพื่อกำร
อนุรักษ์ และกำรแยกสัตว์ขำปล้องในดิน
จำกแปลงปลูกไม้วงศ์ยำงนำที่มีไมคอร์ไร
ซำ จำกกำรสำรวจพบสัตว์ขำปล้องที่เป็น
ศัตรูพืชและสัตว์ขำปล้องที่เป็นประโยชน์
ในแปลงทำนตะวันไม่แตกต่ำงจำกปอ
เทือง ส่วนสัตว์ขำปล้องในดินจำกแปลง
ปลูกไม้วงศ์ยำงนำที่มีไมคอร์ไรซำมีควำม
หลำกหลำยและปริมำณมำกในแปลงปลูก
ที่มีอำยุ 2 ปี มำกกว่ำ 1 ปี

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

120

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หลำกหลำยของ
สัตว์ขำปล้อง
ขนำดเล็กในดิน
ในแปลงปลูกป่ำ
ไม้วงศ์ยำงนำที่
ใส่เชื้อรำไมคอร์
ไรซำ พื้นที่แก่ง
คอย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษำ
ปริมำณและ
ควำม
หลำกหลำยของ
สัตว์ขำปล้องใน
แปลงทำนตะวัน
และปอเทือง
พื้นที่แก่งคอย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ลำดับ

12

หน่วยงำน

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำร

เสนอขอ

ใช้จริง



120,000

120,000

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
สำรวจชนิด
แหล่งที่อยู่อำศัย
และขนำด
ประชำกรของ
ค้ำงคำวและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนำดเล็ก ใน
บริเวณพื้นที่
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

ผลกำรดำเนินงำน

จำกกำรสำรวจควำมหลำกหลำยของ
ค้ำงคำวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนำด
เล็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557
ในพื้นที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่
เกำะแสมสำรและเกำะใกล้เคียง อำเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมขนำดเล็กทั้งสิ้นจำนวน 7 ชนิดได้แก่
สัตว์ฟันแทะ (Order Rodentia) จำนวน
1 ชนิด และค้ำงคำว (Order
Chiroptera) จำนวน 6 ชนิด โดยพบหนู
ท้องขำว Rattus spp. และค้ำงคำวปีก
ถุงเครำดำ Taphozous
melanopogon เป็นจำนวนมำกในพื้นที่
ศึกษำ ควำมชุกชุมสัมพัทธ์ของหนู
ท้องขำวบนเกำะแสมสำรจะสูงในช่วงฤดู
ฝน ขนำดประชำกรของค้ำงคำวปีกถุง
เครำดำที่พบบนเกำะขำมและเกำะฉำง
เกลือจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมกรำคม

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อ. ดร. ธงชัย
งำมประเสริฐ
วงศ์

121

5. ควำมหลำกหลำยของ
ค้ำงคำวและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนำดเล็กในพื้นที่
ป่ำทุติยภูมิโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

12

หน่วยงำน

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำร



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

130,000

ใช้จริง

130,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

และกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ค้ำงคำวจับ
คู่ผสมพันธุ์ หลังจำกนั้นค้ำงคำวเพศเมีย
จะตั้งท้องและให้นมลูกในเดือนมีนำคม
และเมษำยน ตำมลำดับ
1. เพื่อศึกษำผล
กำรศึกษำชนิดของสัตว์สะเทินน้ำ
ผศ. ดร.
ของกำร
สะเทินบกในพื้นที่ป่ำปลูกที่มีช่วงระยะใน วิเชฏฐ์
เปลี่ยนแปลง
กำรปลูกแตกต่ำงกันพบสัตว์สะเทินน้ำ
คนซือ่
ของป่ำต่อชนิด สะเทินบกจำนวน 4 ชนิดได้แก่ กบหนอง
และจำนวนของ (Fejervarya limnocharis) คำงคกบ้ำน
สัตว์สะเทินน้ำ (Bufo malanostictus) อึ่งน้ำเต้ำ
สะเทินบกใน
(Microhyla fissipes) อึ่งอ่ำงบ้ำน
พื้นที่ป่ำปลูก
(Kaloula pulchra) และ ปำดบ้ำน
ใหม่
(Polypedates leucomystax) และผล
2. เพื่อ
กำรศึกษำชนิดอำหำรของสัตว์สะเทินน้ำ
ประเมินผล
สะเทินบกด้วยวิธี Stomach revered
กระทบของกำร พบว่ำ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สำรวจ
ปลูกป่ำต่อสัตว์ พบเหยื่ออำหำรในกระเพำะอำหำรมำก
สะเทินน้ำ
ที่สุด คือ กบหนอง รองลงมำ ได้แก่
สะเทินบก
คำงคก อึ่งอ่ำงบ้ำน และปำดบ้ำน
ตำมลำดับ โดยชนิดของเหยื่ออำหำรส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มของสัตว์ขำข้อที่อำศัยอยู่
บริเวณหน้ำดิน ได้แก่ มด แมลงสำบป่ำ
มวน ด้วง แมลงหำงหนีบ แมงมุม ตัวกะปิ

หมำยเหตุ

122

6. กำรเข้ำใช้พื้นที่ของสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกใน
พื้นที่ป่ำปลูกใหม่ ในพื้นที่
ป่ำมหำวิทยำลัย จังหวัด
สระบุรี ระยะที่ 2

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

12

หน่วยงำน

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำร



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

150,000

ใช้จริง

150,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชนิดของผึ้งและ
ชันโรงในพื้นที่
ศึกษำของ
โครงกำร
อพ.สธ. บริเวณ
เขื่อนศรี
นครินทร์ และ
เขำวังเขมร
จังหวัด
กำญจนบุรี และ
พื้นที่ของ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

และหอยทำก จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ พบ
จำนวนตัวของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
น้อยมำกจึงไม่สำมำรถหำควำมสัมพันธ์ทั้ง
จำนวน ชนิดและชนิดของอำหำรของสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกได้
จำกกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำง ผศ. ดร
ชีวภำพของผึ้งและชันโรง ในพื้นที่
สุรีรตั น์
อพ.สธ. 3 พื้นที่ ในจังหวัดกำญจนบุรีและ เดี่ยววำณิชย์
สระบุรี พบว่ำ : พื้นที่เขำวังเขมร พบ
จำนวนชนิดชันโรง 9 ชนิด ผึ้งน้ำหวำน 2
ชนิด ผึ้งชนิดอื่นๆ 1 ชนิด แตน 1 ชนิด;
พื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ พบจำนวนชนิด
ชันโรง 6 ชนิด ผึ้งน้ำหวำน 1 ชนิด ผึ้ง
อื่นๆ 3 ชนิด และต่อแตน 4 ชนิด; และ
พื้นที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ. สระบุรี
พบจำนวนชนิดผึ้งน้ำหวำน 3 ชนิด และ
ต่อแตน 6 ชนิด จำกกำรศึกษำพบว่ำ
ชันโรงในพื้นที่เขำวังเขมรและเขื่อนศรี
นครินทร์ ส่วนมำกมีพฤติกรรมกำรสร้ำง
รังในบริเวณเดิมกับที่มีกำรสำรวจในปี
2557 และมีกำรสำรวจพบชันโรงรังใหม่
เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ สำหรับ
พื้นที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ. สระบุรี

หมำยเหตุ

123

7. ควำมหลำกหลำยของ
ผึ้งและชันโรง และ
ควำมสัมพันธ์กับแหล่งที่
อยู่อำศัยและพืชอำหำร
ในพื้นที่ อพ.สธ. : บริเวณ
เขื่อนศรีนครินทร์ และเขำ
วังเขมร จังหวัดกำญจนบุรี
และในพื้นที่ของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
อำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำร

8. ควำมหลำกหลำยทำง
ชนิดของหิ่งห้อย
นิเวศวิทยำ กำรอนุรักษ์



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

120,000

ใช้จริง

120,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงชนิด
และตำแหน่ง
กำรสร้ำงรังของ
ผึ้งและชันโรง
ในพื้นที่ศึกษำ
3. เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงชนิด
ของผึ้งและ
ชันโรงกับพืช
อำหำรที่เป็น
แหล่งเกสรใน
พื้นที่ศึกษำ
4. เพื่อศึกษำ
พฤติกรรมกำร
สร้ำงปำก
ทำงเข้ำรังของ
ชันโรง
งำนวิจัยนี้เป็น
กำรศึกษำควำม
หลำกหลำยทำง

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ไม่พบชันโรงในระหว่ำงกำรสำรวจ แต่พบ
แตนในวงศ์ย่อย Eumeninae เป็น
จำนวนมำก กำรศึกษำละอองเรณูของพืช
อำหำรของผึ้งและชันโรงในพื้นที่ศึกษำ
ทั้ง 3 พื้นที่ พบว่ำ มีจำนวนชนิดของ
ดอกไม้ที่บำนในขณะที่สำรวจมำก แต่
เกสรที่ได้จำกกำรเก็บดอกไม้มำ
ทำกำรศึกษำละอองเรณูหลำยชนิดมี
ปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรทำไสลด์ถำวร

124

12

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

พื้นที่ศึกษำที่ 1 คือ พื้นที่สถำนีวิจัย
Chulalongkorn University Forestry
and Research Station ตำบลไหล่น่ำน

ผศ. ดร.
ดวงแข
สิทธิเจริญชัย

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร
และกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชนิดของหิ่งห้อย
นิเวศวิทยำบำง
ประกำรของ
หิ่งห้อยที่สำคัญ
บำงชนิด กำร
อนุรักษ์หิ่งห้อย
และกำร
ท่องเที่ยวชม
หิ่งห้อยเชิงนิเวศ

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ

125

อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ในปี 2557
และต้นปี 2558 ควำมหลำกหลำยทำง
ชนิดของหิ่งห้อยได้ถูกศึกษำในพื้นที่ป่ำ
เต็งรัง, ป่ำเบญจพรรณและพื้นที่สนำม
รอบ ๆ บริเวณอำคำรที่ปลูกสร้ำง พบ
หิ่งห้อย 5 ชนิด คือ Asymmetricata
circumdata, Lamprigera sp.,
Luciola terminalis, Luciola sp. และ
Pyrocoelia tonkinensis นอกจำกนี้ยัง
พบว่ำในพื้นที่ศึกษำนี้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้ำงมำกในช่วงเวลำ 2 - 3 ปีที่ผ่ำน
มำ อันเนื่องมำจำกกิจกรรมของสถำนี
วิจัยเอง ซึ่งมีอำคำรสิ่งก่อสร้ำงเกิดขึ้น
หลำยอำคำร รวมทั้งชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่
รอบสถำนีวิจัยลักลอบเข้ำมำเผำป่ำเพื่อ
เก็บตัวอ่อนมดแดงและเห็ดถอบ กิจกรรม
จำกมนุษย์เหล่ำนี้น่ำจะส่งผลกระทบ ถึง
จำนวนและชนิดของหิ่งห้อยที่อำศัยอยู่
ค่อนข้ำงมำก
สำหรับในพื้นที่โครงกำรพัฒนำที่ดิน
สระบุรีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อำเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี คณะผู้วิจัยได้เข้ำ
สำรวจในปี 2558 (ครั้งที่ 1:17 - 19

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สิงหำคม 2558) พบหิ่งห้อยตำมแนวถนน
ทำงขึ้นอ่ำงเก็บน้ำและบริเวณสันเขื่อน
ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงระบุชนิดซึ่งคำดว่ำ
น่ำจะมีประมำณ 3 - 4 ชนิด
13

มหำวิทยำลัย
แม่โจ้

8


1,060,000

1,060,000

50,000

50,000

งบเหลือจ่ำยงำน
อพ.สธ. แม่โจ้

1 หมู่บ้ำน
กำรสำรวจพืชระดับครัวเรือนในชุมชน
รอบชุมชน ม.แม่ บ้ำนโปง ตำบลป่ำไผ่ อำเภอสันทรำย
โจ้ จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษำควำมหลำกหลำยของพืชในชุมชน
ระยะกำรดำเนินงำนระหว่ำง พฤษภำคม
– ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีวิธีกำร
ดำเนินงำนดังนี้ คือ กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยสุ่มเก็บร้อยละ 10 ของจำนวน
หลังคำเรือนทั้งหมด โดยแต่ละหลังคำ
เรือน พื้นที่มีสวนหลังบ้ำนไม่ต่ำกว่ำ 1 ไร่
ทำกำรจำแนกพื้นที่สวนหลังบ้ำนออกเป็น
3 กลุ่มดังนี้ 1) สวนหลังบ้ำนที่มีพื้นที่ติด
กับกับป่ำชุมชน 2) สวนหลังบ้ำนที่อยู่ไกล้
ป่ำชุมชน และ 3) สวนหลังบ้ำนที่อยู่ไกล
ป่ำชุมชน แยกเป็นกลุ่มละ 5 สวนหลัง
บ้ำน รวมทั้งสิ้น 15 สวน หลัง จำกนั้นทำ
กำรเก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำของ
บ้ำนดังนี้ ชื่อเจ้ำของบ้ำน ประวัติอำยุของ

ทิพย์สุดำ ตั้ง
ตระกูล
คณะ
วิทยำศำสตร์

126

รวม...8...โครงกำร
1. งำนธนำคำรอำหำร
ชุมชน (Food Bank) :
กำรสำรวจพืชระดับ
ครัวเรือน ม.แม่โจ้ เชียงใหม่

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
แม่โจ้

ชื่อโครงกำร

2. งำนธนำคำรอำหำร
ชุมชน (Food Bank) :
กำรสำรวจพืชอำหำร
ระดับครัวเรือน ม.แม่โจ้ แพร่



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

50,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบเหลือจ่ำยงำน
อพ.สธ. แม่โจ้

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บ้ำน บ้ำนเลขที่ ขนำดพื้นที่ของบ้ำนเป็น
ต้น จำกนั้นทำกำรวำงพื้นที่แปลงสำรวจ
พืชครัวเรือน โดยทำแปลงย่อยขนำด 10
x 10 เมตร รอบบริเวณบ้ำนทั้งหมด เก็บ
ข้อมูลดังนี้ ชนิดพันธุ์ไม้ กำรนำไปใช้
ประโยชน์ อำยุ วัดขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง และควำมสูงของลำต้น ผล
กำรศึกษำดำเนินกำรได้ทั้งหมด 10 สวน
หลังบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 60 พบพืช
จำนวนทั้งหมด 128 ชนิด และได้แบ่ง
ออกเป็น ดังนี้ พืชสมุนไพร มีจำนวน 49
ชนิด พืชอำหำร มีจำนวน 40 ชนิด พืชที่
เป็นไม้ใช้สอย มีจำนวน 15 ชนิด และพืช
เศรษฐกิจ มีจำนวน 24 ชนิด
1 หมู่บ้ำน รอบ กำรจัดทำทะเบียนพรรณไม้ชุมชน และ
ชุมชน ม.แม่โจ้ - ฐำนข้อมูลในพื้นที่ตำบลแม่ทรำย อำเภอ
แพร่
ร้องกวำง จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ ดังนี้
1. สำรวจข้อมูลพรรณไม้ในชุมชน โดยทำ
กำรสำรวจในพื้นที่สวนหลังบ้ำนจำนวน
15 หลังคำเรือนระหว่ำงวันที่ 9-23
กรกฎำคม 2557 โดยกำรวำงแปลงขนำด
10 x 10 เมตร ในพื้นที่สวนหลังบ้ำน นับ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

127

13

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ธนำกร ลัทธิ
สุวรรณ
และคณะ
ม. แม่โจ้ แพร่

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
แม่โจ้

ชื่อโครงกำร

3. งำนธนำคำรอำหำร
ชุมชน (Food Bank) :
กำรสำรวจพืชอำหำร
ระดับครัวเรือน ม.แม่โจ้ ชุมพร



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

50,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบเหลือจ่ำยงำน
อพ.สธ. แม่โจ้

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

วัดขนำดควำมโต เพียงอก และประเมิน
ควำมสูง และจำแนกชนิดไม้ ถ้ำเป็นพืช
ล้มลุก นับจำนวนต้นหรือกอ ในแต่ละ
แปลงย่อย ทำกำรบันทึก
2. กำรสัมภำษณ์เจ้ำของบ้ำน ประวัติกำร
ปลูกพืช และ กำรใช้ประโยชน์ของพืชแต่
ละชนิดที่ปรำกฏในพื้นที่สวนหลังบ้ำน
3.จัดทำฐำนข้อมูล และวิเครำะห์เขียน
รำยงำนถึงควำมหลำกหลำยของชนิดพืช
ในสวนหลังบ้ำน และกำรเปลี่ยนแปลงใน
รอบ 7 ปีที่ผ่ำนมำ
สำหรับกำรจัดทำฐำนข้อมูลอยู่ในระหว่ำง
กำรรวบรวมและนำเข้ำข้อมูล ผลกำร
ปฏิบัติงำนสำเร็จและประมำณ 80
เปอร์เซ็นต์ ขำดกำรวิเครำะห์ และเขียน
รำยงำน จะได้นำเสนอในลำดับถัดไป
1 หมู่บ้ำนรอบ โครงกำรจัดทำทะเบียนพรรณไม้ชุมชน
ชุมชน ม.แม่โจ้ - มหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นกำรศึกษำ
ชุมพร
ถึงควำมหลำกหลำยของพันธุ์พืชภำยใน
ครัวเรือนของรำษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 20
ครัวเรือน เพื่อได้เห็นถึงควำม
หลำกหลำยของชนิดพืชที่ปลูกไว้ใน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

128

13

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ชลดรงค์
ทองสง
ม. แม่โจ้
ชุมพร

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ครัวเรือนและกำรใช้ประโยชน์จำกพืชแต่
ละชนิดในแง่มุมต่ำงๆ เพื่อนำข้อมูลมำใช้
ในกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชภำยใน
ครัวเรือนต่อไป
14

มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

3


150,000
20,000

150,000
20,000

รวม...1...โครงกำร
1. กำรสำรวจแม่ไม้และ
กำรวิเครำะห์พันธุกรรม
ของไม้สักจำกสวนผลิต
เมล็ดพันธุ์แบบไม่อำศัย
เพศ

1


20,000
715,000

20,000
0 ทุนตำมกรอบ
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ
ข้อ 25อพ.สธ.
ประจำปี
งบประมำณ
2558

รำยได้

ชนิดละ 20
สำยต้น

จำนวน 4 ชนิด
ชนิดละ 20 สำยต้น

ดร.อัญจนำ
และคณะ

1. เพื่อกำร
สำรวจแม่ไม้ใน
สวนผลิตเมล็ด
พันธุ์ไม้สักแบบ
ไม่อำศัยเพศ
2. เพื่อวิเครำะห์
พันธุกรรมไม้สัก
โดยใช้
เครื่องหมำยดี
เอ็นเอ

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

ผศ.ธีระพงษ์
เสำวภำคย์
คณะ
เกษตรศำสต
ร์ เป็น
หัวหน้ำ
โครงกำร

129

15

สถำบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำร
ลำดกระบัง

รวม...3...โครงกำร
1. กำรเก็บรวบรวม
กล้วยไม้พื้นเมือง

(ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ)

เป็น
โครงกำร
ภำยใต้
แผนงำน
“กำรวิจัย
และพัฒนำ
ไม้สักเพื่อ
กำรใช้
ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน”
โดยมี รศ.ธี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

16

17

รวม...1...โครงกำร
มหำวิทยำลัย
1. ภูมิปัญญำกำรแพทย์
เทคโนโลยีสุร
แผนไทย กำรผดุงครรภ์
นำรี
แผนไทยและกำรใช้
สมุนไพรของหมอพื้นบ้ำน
เทคโนโลยีสุรนำรี:
กรณีศึกษำหมอพื้นบ้ำนใน
เขตจังหวัดนครรำชสีมำ
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ นครรำชสีมำ
รวม...1...โครงกำร
มหำวิทยำลัย
1. กำรสำรวจควำมหลำก
สงขลำนครินทร์ หลำยของแพลงก์ตอนใน

1


715,000
363,000

-

1


363,000
250,000

250,000

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี
(ผ่ำนเห็นชอบ
โดย วช.)

โครงกำร
พระรำชดำริฯ

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ ำ ได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงในแหล่งน้ำ
ควำมหลำกชนิด บริเวณชำยฝั่งทะเลทำงด้ำนตะวันตก

อ.ดร.นรี
ลักษณ์
สุวรรณโนบล

รศ.ดร.พร
ศิลป์ ผล

130

ระ วิสิทธิ์
พำนิช
คณบดีคณะ
เกษตรศำสต
ร์
มหำวิทยำลั
ยเชียงใหม่
เป็น
ผู้อำนวยกำร
แผนงำน

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งน้ำบริเวณชำยฝั่ง
ทะเล ภำคใต้ของประเทศ
ไทย

มหำวิทยำลัย
2. กำรสำรวจพรรณ
สงขลำนครินทร์ ป ล ำ ห มึ ก บ ริ เ ว ณ
คำบสมุทรไทย

(อพสธ)



200,000

200,000

โครงกำร
พระรำชดำริฯ
(อพสธ)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ของแพลงก์ตอน
ใ น แ ห ล่ ง น้ ำ
บริ เ วณชำยฝั่ ง
ทะเล ทั้ ง ด้ ำ น
อ่ำ วไทยและอั น
ดำมัน
2.เพื่อศึกษำกำร
แ พ ร่ ก ร ะ จ ำ ย
ของแพลงก์ตอน
ที่พบในแหล่งน้ำ
บริ เ วณชำยฝั่ ง
ทะเล ทั้ ง ด้ ำ น
อ่ำ วไทยและอั น
ดำมัน
1. เพื่อศึกษำ
ควำมหลำกชนิด
ของพรรณ
ปลำหมึก
(diversity of
fauna) บริเวณ
คำบสมุทรไทย
2. เพื่อรวบรวม
พรรณปลำหมึก

ผลกำรดำเนินงำน
ทั้งสิ้น 27 แหล่งน้ำ ใน 2 ฤดูกำล คือ ฤดู
ฝน (เดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม
2554) และฤดูแล้ง (เดือนมีนำคม 2555)
และแหล่งน้ำบริเวณชำยฝั่งทะเลทำงด้ำน
ตะวันออกทั้งสิ้น 28 แหล่งน้ำ ใน 2
ฤดูกำล คือ ฤดูแล้ง (เดือนเมษำยน
2555) และฤดูฝน (เดือนตุลำคมและ
พฤศจิกำยน 2555)

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
พันธิน

หมำยเหตุ
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17

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

1.การดาเนินงานภาคสนาม
1.1ทำกำรเก็บตัวอย่ำงจำกจุดสำรวจ
ทำงด้ำนทะเลอันดำมัน ได้แก่ อ. เมือง จ.
ระนอง, อ. คุระบุรี จ. พังงำ, อ. เมือง จ.
ภูเก็ต, อ. กันตัง จ. ตรัง, อ. เมือง อ. ละงู
และอ. ทุ่งหว้ำ จ.สตูล ด้ำนอ่ำวไทย
ได้แก่ อ. เมือง และ อ. ละแม จ. ชุมพร,
อ. ดอนสัก จ. สุรำษฎร์ธำนี, อ. ขนอม อ.
สิชล และอ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมรำช,

ดร.จำรุวัฒน์
นภีตะภัฏ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
อ. เมือง จ. สงขลำ, อ. เมือง จ. ปัตตำนี
เพื่อให้ครอบคลุมเป็นตัวแทนของบริเวณ
คำบสมุทรไทย
1.2.เก็บตัวอย่ำงชนิดที่เป็นเป้ำหมำย จุด
ละอย่ำงน้อย 5-10 ตัวอย่ำง จำก
เครื่องมือประมงที่ทำกำรประมงใน
บริเวณที่ทำกำรศึกษำ พร้อมบันทึกแหล่ง
ที่รวบรวมตัวอย่ำงได้เพื่อศึกษำกำร
แพร่กระจำย วิธีกำรเก็บรวบรวมจะ
ดำเนินกำรรวบรวมจำกท่ำเทียบ
เรือประมง, แพปลำ, ตลำดสด, ท่ำขึ้น
ปลำในหมู่บ้ำนชำวประมง
2.การดาเนินงานในห้องปฏิบัติการ
2. 1 ตัวอย่ำงจำกภำคสนำมที่นำกลับมำ
และผ่ำนกำรตรึงแล้ว นำมำทำควำม
สะอำดเปลี่ยนน้ำยำรักษำตัวอย่ำงเป็น
ethyl alcohol 70%ในห้องปฏิบัติกำร
2. 2 แยกตัวอย่ำงตำมกลุ่มและชนิด
ตรวจสอบลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและ
เก็บข้อมูลทำง
สัณฐำนมิติ อ้ำงอิงตำม Norman and
Hochberg (2005) และ Vecchione et
al. (2005) ตัวอย่ำงที่ไม่สำมำรถจำแนก

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เก็บไว้เป็น
ตัวอย่ำงอ้ำงอิง
(type and
voucher
specimens)ใน
พิพิธภัณฑสถำน
ธรรมชำติวิทยำ
50 พรรษำ
สยำมบรมรำช
กุมำรี
มหำวิทยำลัยสง
ขลำนครินทร์
3. เพื่อจัดทำ
บัญชี
(checklist)รำย
ชื่อชนิดและกำร
แพร่กระจำย
ของพรรณ
ปลำหมึกบริเวณ
คำบสมุทรไทย

ลำดับ

17

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

200,000

ใช้จริง

200,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

โครงกำร
พระรำชดำริฯ
(อพสธ)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงพรรณ
ไม้ในพื้นที่
ภำคใต้ของ
ประเทศไทย
2.เพิ่มจำนวน
ตัวอย่ำงพรรณ
ไม้ให้แก่
พิพิธภัณฑ์พืช
แห่ง
มหำวิทยำลัยสง
ขลำนครินทร์
3.จัดทำ
ฐำนข้อมูล
ตัวอย่ำงพรรณ
ไม้

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ได้อย่ำงชัดเจนจำกลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำจะแยกออกเพื่อตรวจสอบซ้ำ
2.3 จำแนกชนิ ดทำงอนุ กรมวิธำน
ตัวอย่ำ งที่เก็บได้ พบในชั้นต้ นนี้ จำนวน
1 ชั้น 2 ชั้นย่อย 7 อันดับ 9 วงศ์ 16
สกุล 35 ชนิ ด
1.การสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ผศ.ดร.สหัช
ภาคสนาม
จันทนำ
ได้สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่ำง
อรพินท์
พรรณพืชในภำคสนำมไปแล้ว 1 ครั้ง ที่
เส้นทำงพรหมโลก อุทยำนแห่งชำติ
เขำนัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อ
เดือนเมษำยน 2558 โดยสำรวจและเก็บ
รวบรวมตัวอย่ำงในบริเวณเส้นทำงเดิน
ศึกษำธรรมชำติจำกน้ำตกคลองกรำยยอดเขำค้อม มีควำมสูงจำก
ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 400-1,200 เมตร
เก็บตัวอย่ำงได้ทั้งสิ้น 180 หมำยเลข เป็น
กล้วยไม้ 10 หมำยเลข และพืชกลุ่มไบร
โอไฟต์ 170 หมำยเลข
2.การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
จำกตัวอย่ำงทั้งหมด 180 หมำยเลข
นำมำศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำใน

หมำยเหตุ
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มหำวิทยำลัย
3. กำรเก็บรวบรวมและ
สงขลำนครินทร์ จัดทำตัวอย่ำงพันธุ์ไม้
สำหรับพิพิธภัณฑ์พืชแห่ง
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริน
ทร์ (PSU)

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

มหำวิทยำลัย
4. ควำมหลำกหลำยของ
สงขลำนครินทร์ สัตว์ในถ้ำหินปูนในภำคใต้
ของไทย



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

250,000

ใช้จริง

250,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

โครงกำร
พระรำชดำริฯ
(อพสธ)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ห้องปฏิบัติกำร พร้อมทั้งตรวจสอบหำชื่อ
วิทยำศำสตร์ที่ถูกต้องโดยใช้เอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธำนของพืชใน
พิพิธภัณฑ์พืชแห่ง
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สำมำรถ
ระบุชื่อวิทยำศำสตร์ได้แล้วประมำณ 70
หมำยเลข จัดเป็นกล้วยไม้ 10 ชนิด
และไบรโอไฟต์ 45 ชนิด ส่วนตัวอย่ำงที่
เหลืออยู่ระหว่ำงศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ และตรวจหำชื่อ
วิทยำศำสตร์ที่ถูกต้องของพืชแต่ละชนิด
1. เพื่อศึกษำ
ได้ดำเนินกำรสำรวจกลุ่มสัตว์มีกระดูกสัน ดร.สิงโต บุญ
ควำม
หลังและกลุ่มสัตว์ขำข้อที่อำศัยอยู่ในถ้ำ
โรจน์พงศ์
หลำกหลำยและ และบริเวณหน้ำปำกถ้ำ โดยเน้นไปที่ถ้ำที่
กำรกระจำยของ อยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์ ด้วยกำรใช้วิธีกำร
สัตว์ที่อำศัยอยู่ สังเกตตัวโดยตรงและถ่ำยภำพ ร่วมกับ
ในระบบนิเวศถ้ำ กำรดักจับด้วยตำข่ำย กำรจับด้วยมือ
หินปูนนอกพื้นที่ กำรจับด้วยสวิง หรือวิเครำะห์เสียง
อนุรักษ์ใน
ควำมถี่สูงด้วยแบทดีเทคเตอร์ โดยในได้
ภำคใต้ของไทย ดำเนินกำรสำรวจในพื้นที่ 10 จังหวัด
โดยเน้นให้
ภำคใต้ รวมแล้วทั้งสิ้น 48 ถ้ำ และในช่วง
ควำมสำคัญใน ครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่ผ่ำนมำได้
สัตว์กลุ่ม
ดำเนินกำรศึกษำในรำยละเอียดของชนิด

หมำยเหตุ
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17

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
ผลกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์
ค้ำงคำว
สัตว์ที่น่ำสนใจเพิ่มเติม และทำกำรสำรวจ
(Mammalia:
ซ้ำและเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมในถ้ำที่
Chiroptera)
มีควำมหลำกหลำยสูง
และสัตว์ขำข้อ
โดยเฉพำะใน
กลุ่มของแมลง
(Arthropoda:
Insecta) ซึ่งเป็น
สิ่งมีชีวิตที่เด่น
ที่สุดและมี
บทบำทสำคัญ
ในห่วงโซ่อำหำร
ของระบบนิเวศ
ถ้ำหินปูน
2.เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ข้อมูลของ
ตำแหน่งที่ตั้ง
สถำนภำพใน
กำรจัดกำรและ
ลักษณะกำรใช้
ประโยชน์ของถ้ำ
หินปูน ตลอดจน
กำรใช้ประโยชน์

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นที่โดยรอบ
เพื่อกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลกำร
กระจำยของถ้ำ
หินปูนนอกพื้นที่
อนุรักษ์ใน
ภำคใต้ของไทย
ซึ่งจะนำไปสู่กำร
พัฒนำเป็นแหล่ง
เรียนรู้และกำร
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ รวมไป
ถึงกำรบริหำร
จัดกำรกำรใช้
ประโยชน์จำกถ้ำ
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ต่อไป
3.เพื่อจัดทำ
สำรำนุกรม
ควำม
หลำกหลำยของ
สัตว์ในถ้ำหินปูน

ลำดับ

18

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
บูรพำ

ชื่อโครงกำร

เสนอขอ

ใช้จริง

4


900,000
650,000

900,000
650,000

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล).
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ในภำคใต้ของ
ประเทศไทย
1 เพื่อทรำบ
ควำมหลำก
หลำยชนิดไผ่ ที่
เจริญในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช
อพ.สธ. เขื่อนวชิ
รำลงกรณ
2 เพื่อทรำบ
สมบัติทำงฟิสิกส์
และสมบัติทำง
กลบำงประกำร
ของไผ่แต่ละ
ชนิดในพื้นที่วิจัย

ผลกำรดำเนินงำน

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรใหม่
ทำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำง
ชนิดของไผ่ ที่พบในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนวชิรำลงกรณ
โดยเก็บตัวอย่ำงเชิงปริมำณ 3 ครั้ง/ปี
กำหนดจุดสำรวจตำมศักยภำพของพื้นที่
ศึกษำ กระจำยไปตำมส่วนต่ำงๆ ในพื้นที่
ทำกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงในพื้นที่สำรวจโดย
ไม่วำงแปลงทดลอง (plotless method)
บันทึกภำพตัวอย่ำงในพื้นที่ และใน
ห้องปฏิบัติกำร พร้อมบันทึกข้อมูลต่ำงๆ
เพื่อประกอบกำรจำแนกชนิด เก็บรักษำ
ด้วยกำรทำเป็นตัวอย่ำงแห้ง
ทำกำรวินิจฉัยชื่อวิทยำศำสตร์โดย
กำรเปรียบเทียบจำกเอกสำรอ้ำงอิง และ
เปรียบเทียบจำกตัวอย่ำงที่มีในหอพรรณ
ไม้ กรมป่ำไม้
สำรวจกำรนำไผ่ในพื้นที่ไปใช้
ประโยชน์จำกชำวบ้ำนในท้องถิ่น ทดสอบ
สมบัติทำงฟิสิกส์ และสมบัติทำงกลบำง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หัวหน้ำ
โครงกำร
ดร.เบญจ
วรรณ ชิวปรี
ชำ
ภำควิชำ
ชีววิทยำ
คณะ
วิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัย
บูรพำ

หมำยเหตุ
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รวม...4...โครงกำร
โครงกำรวิ จัย
1. ควำมหลำกหลำยและ
คุณสมบัติบำงประกำรของ
ไผ่ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.
เขื่อนวชิรำลงกรณ จังหวัด
กำญจนบุรี Diversity
and some properties
of bamboos at Plant
Genetic Protection
Area of RSPG,
Vajiralongkorn Dam,
Kanchanaburi
Province

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
บูรพำ

ชื่อโครงกำร

โครงกำรวิ จัย
2. ควำมหลำกชนิดของ
สัตว์กลุ่มหอยในจังหวัด
ปรำจีนบุรี (สนอง
พระรำชดำริในโครงกำร



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

720,000

ใช้จริง

648,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล).
มหำวิทยำลัย

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

1. ศึกษำควำม
หลำกชนิดของ
หอยน้ำจืดและ
หอยทำกบกที่
พบในพื้นที่

ผลกำรดำเนินงำน
ประกำรของไผ่แต่ละชนิด
ผลที่ได้จำกกำรสำรวจและเก็บ
ตัวอย่ำงไม้ไผ่และหน่อไม้ พบไผ่ 9 ชนิด
ประกอบด้วย ไผ่ป่ำ ไผ่ผำก ไผ่บง ไผ่ข้ำว
หลำม ไผ่หวำน ไผ่นวล ไผ่ไร่ ไผ่หำงช้ำง
และไผ่มันหมู ไผ่ที่มีสมบัติทำงกำยภำพ
และสมบัติทำงกลของเนื้อไม้ในระดับสูง
สอดคล้องกันทุกสมบัติ ได้แก่ ไผ่หำงช้ำง
รองลงมำคือไผ่นวล จึงเหมำะแก่กำร
นำไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเครื่อง
เรือนหรือเครื่องใช้ที่ให้ควำมแข็งแรง
ทนทำน ในขณะที่ไผ่มันหมูมีค่ำควำม
แข็งแรงของเนื้อไม้ต่ำที่สุด แต่สำมำรถนำ
หน่อมำบริโภคได้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยครอบคลุมงำน
ปกปักและงำนสำรวจ รวมทั้งได้ข้อมูล
สมบัติพืชเพื่อกำรนำไปใช้ประโยชน์อย่ำง
เหมำะสม
จำกกำรสำรวจพื้นที่จังหวัด
ปรำจีนบุรีตอนใต้ พบว่ำในแนวพื้นที่ตลิ่ง
มีกำรดัดแปลงและก่อสร้ำงสิ่งป้องกันกำร
กัดเซำะตลิ่ง ซึ่งเป็นกำรทำลำยถิ่นอำศัย
ของหอยน้ำจืด

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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18

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ผศ.ดร.พงษ์
รัตน์ ดำรง
โรจน์วัฒนำ
ภำควิชำ
ชีววิทยำ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*
บูรพำ(อพ.สธ)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จังหวัด
ปรำจีนบุรี
2. เพื่อเก็บ
รวบรวมตัวอย่ำง
และข้อมูลของ
หอยที่พบใน
พื้นที่จังหวัด
ปรำจีนบุรี
รวมทั้งนำผลที่
ได้มำใช้
ประโยชน์ในกำร
พัฒนำ
ฐำนข้อมูลและ
องค์ควำมรู้
เกี่ยวกับหอย
และนำองค์
ควำมรู้ที่ได้
ถ่ำยทอดสู่ชุมชน
ในพื้นที่
3. เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐำน
เกี่ยวกับควำม
หลำกชนิดของ

ผลกำรดำเนินงำน
จำกกำรสำรวจพื้นที่ในจังหวัด
ปรำจีนบุรี พบว่ำบริเวณป่ำส่วนใหญ่อยู่
ในสภำพสมบรูณ์ จำกกำรจัดจำแนก
เบื้องต้นพบสัตว์กลุ่มหอยในบริเวณพื้นที่
จังหวัดปรำจีนบุรี ทั้งสิ้น 19 วงศ์ 28
สกุล 36 ชนิด แบ่งเป็นหอยฝำเดียวที่
อำศัยอยู่ในน้ำจืด 7 วงศ์ 10 สกุล 13
ชนิด ที่อำศัยอยู่บนบก 11 วงศ์ 14 สกุล
15 ชนิดหอยสองฝำน้ำจืด 4 วงศ์ 6 สกุล
8 ชนิด ซึ่งยังมีตัวอย่ำงส่วนหนึ่งอยู่ใน
ระหว่ำงกำรตรวจสอบทำงอนุกรมวิธำน
เพื่อ จัดทำรำยงำนฉบับสมบรูณ์ต่อไป

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยำศำสตร์

หมำยเหตุ
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี) Malacofauna
in Pracheenburi
Province (Under the
Plant Genetic
Conservation Project
Under the Royal
Initiative of Her
Highness Princess
Maha Chakri
Sirindhorn)

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

ชื่อโครงกำร

รวม...2...โครงกำร
1. กำรสำรวจสมุนไพร
สำหรับโรคที่เกิดจำกกำร
เสื่อมในผู้สูงอำยุ โดยรอบ
มหำวิทยำลัยนเรศวร

2


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,370,000

1,298,000

200,000

200,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณ
แผ่นดินปีงบ
ประมำณ 2558

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หอยในประเทศ
ไทย สำหรับ
กำรศึกษำด้ำน
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ และกำร
วิจัยอื่น ๆ เพื่อ
กำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป
1.รวบรวม
สมุนไพรสำหรับ
โรคที่เกิดจำก
กำรเสื่อมใน
ผู้สูงอำยุในเขต
มหำวิทยำลัย
นเรศวร
2. เพื่อประเมิน
ฤทธิ์ต้ำงเอนไซม์
ต่ำงๆของ
สมุนไพรเพื่อ

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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19

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1.ได้ดำเนินกำรสำรวจสมุนไพรที่มีฤทธิ์ที่
เกี่ยวข้องโรคที่เกิดจำกกำรเสื่อมใน
ผู้สูงอำยุ โดยรอบมหำวิทยำลัยนเรศวร
พบสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้ำน
phosphodiesterase ซึ่งได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิทยำศำสตร์
2.ได้มีกำรจัดทำโปสเตอร์สำหรับโรคที่
เกิดจำกกำรเสื่อมในผู้สูงอำยุ โดยรอบ
มหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่อทำกำรเผยแพร่
แก่ประชำชนทั่วไป

รศ.ดร.กร
กนก อิงค
นินันท์

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

2. กิจกรรมสำรวจนกใน
พื้นที่ที่กำลัง จะ
เปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้น
จำกกำรพัฒนำในรัศมี ๕๐
กิโลเมตรโดยรอบ
มหำวิทยำลัย



-

-

-

19

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

3. กำรสำรวจ เก็บ และ
รวบรวมสำยพันธุ์เห็ด
(macro fungi) ในพื้นที่
บริเวณมหำวิทยำลัย
นเรศวร และพื้นที่ในรัศมี
50กิโลเมตรโดยรอบ
มหำวิทยำลัย



-

-

-

1. สำรวจ เก็บ
และรวบรวม
สำยพันธุ์เห็ด ใน
พื้นที่เป้ำหมำย
2. เพำะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติกำร
3. จัดจำแนก
สำยพันธุ์โดย
ศึกษำทำง
สัณฐำนวิทยำ
ภำพถ่ำย และ
จัดทำไฟโลจีนี

ผลกำรดำเนินงำน

-

-

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ดร.จรัญธร
บุญญำนุภำพ
คณะ
เกษตรศำสต
ร์
ทรัพยำกรธร
รมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ดร.วำสนำ
ฉัตรดำรง
ฉัตร คณะ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

หมำยเหตุ
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19

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประเมิน
ศักยภำพกำร
นำไปใช้เป็นยำ
-

ลำดับ

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

19

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

4. ควำมหลำกชนิดและ
นิเวศวิทยำเชิงโมเลกุลของ
แบคทีเรียและเชื้อรำใน
พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้
สำรเคมีปรำบศัตรูพืชและ
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
5. กำรสำรวจพืชพรรณ
พื้นเมือง และพืชพรรณไม้

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เสนอขอ

ใช้จริง



-

-

-



-

-

-

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โดยศึกษำใน
ระดับโมเลกุล
4. เก็บรักษำโดย
กำรดองหรือ
อบแห้งส่วนของ
ดอกเห็ด และ
เก็บรักษำเส้นใย
ของเห็ดที่
สำมำรถ
เพำะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติกำร
ได้
5. ศึกษำสำร
ออกฤทธิ์ทำง
ชีวภำพ
ทรำบควำม
หลำกชนิดและ
นิเวศวิทยำเชิง
โมเลกุลของ
แบคทีเรียและ
เชื้อรำ
1. ข้อมูลพืช
พรรณพื้นเมือง

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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19

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-

ดร.ธวัชชัย
สุ่มประดิษฐ์
คณะ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

-

ผศ.ดร.พีระ
ศักดิ์ ฉำย

ลำดับ

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

19

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

โดยรอบมหำวิทยำลัย
นเรศวร และสถำนีวิจัย
และฝึกอบรมบึงรำชนก
มหำวิทยำลัยนเรศวร
พื้นที่จำนวน 10 ไร่
6. โครงกำรสำรวจและ
จัดทำฐำนข้อมูลพันธุกรรม
พืชที่เป็นอำหำร และ/
หรือ สมุนไพร บริเวณรอบ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

7. โครงกำรศึกษำลักษณะ
ทำงพฤกษศำสตร์ของ
พรรณไม้สมุนไพร

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รอบ
มหำวิทยำลัย
นเรศวร

ผลกำรดำเนินงำน

เสนอขอ

ใช้จริง



-

-

-

-



-

-

1. เพื่อให้นิสิต
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรได้
ศึกษำ เรียนรู้
หำประสบกำรณ์
ในกำรสำรวจ
สมุนไพรใน
ท้องถิ่นแถบ

-

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ประสำท
คณะ
เกษตรศำสต
ร์
รศ.ดร.
ประจักษ์
ฉำยแสน (ที่
ปรึกษำ) ดร.
อรอุษำ
สุวรรณ
ประเทศ
คณะ
มนุษยศำสต
ร์
ดร.วธู พรหม
พิทยำรัตน์
คณะ
สำธำรณสุข

หมำยเหตุ
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19

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

144

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ภำคเหนือ
ตอนล่ำง ร่วมกับ
หมอสมุนไพร
พื้นบ้ำน และมี
กำรถอด
บทเรียน เพื่อ
บูรณำกำรเข้ำ
กับงำนวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร
พร้อมทั้งทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ทำงกำรแพทย์
พื้นบ้ำน
2. เพื่อปลูกฝัง
จิตสำนึกอันดี
งำมให้แก่
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรในกำร
มีใจรัก ควำม
หวงแหน
ตระหนักถึง
ควำมสำคัญและ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

145

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กำรอนุรักษ์ของ
ทรัพยำกรธรรม
ชำติโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งสมุนไพร
3. เพื่อให้นิสิตที่
เข้ำร่วมโครงกำร
ได้สร้ำง
ควำมสัมพันธ์อัน
ดีซึ่งกันในหมู่
นิสิต และกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหมอ
พื้นบ้ำน นัก
พฤกษศำสตร์
และชำวบ้ำน
4. เพื่อให้นิสิตได้
เริ่มต้นกำร
เรียนรู้และ
เตรียมควำม
พร้อมกับกำรที่
จะเป็นแพทย์
แผนไทยที่ดีใน
ประเทศไทย

ลำดับ

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัย
นเรศวร

19

มหำวิทยำลัย
นเรศวร

20

มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

20

มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

8. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนข้อมูลคุณค่ำทำง
โภชนำกำร สำรชีวภำพ
สำคัญและประโยชน์เชิง
สุขภำพของพืชแหล่ง
อำหำรชำติพันธุ์ม้งในพื้นที่
บ้ำนอุ้มเปี้ยม ตำบลคีรี
รำษฎร์ อ.พบพระ จ.ตำก
9. กำรสำรวจสมุนไพร
สำหรับโรคที่เกิดจำกกำร
เสื่อมในผู้สูงอำยุ
รวม...9...โครงกำร
1. กำรสำรวจและเก็บ
ตัวอย่ำงไลเคนในพื้นที่

2. กำรสำรวจควำม
หลำกหลำยของไม้ดอก ใน
พื้นที่มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง สำขำวิทย

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เสนอขอ
-

ใช้จริง
-



-

-

1


8
-

200,000
426,500

200,000
426,500 สำนักงำนคณะ
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)/
งบประมำณ
แผ่นดิน



-

113,930

113,930 สำนักงำนคณะ
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)/
งบประมำณ

-

-

-

ผลกำรดำเนินงำน
-

-

ได้ตัวอย่ำงไล
เคนจำกพื้นที่
ศึกษำ

ศึกษำควำม
หลำกหลำยของ
พรรณพืชใน
พื้นที่ของ

-

สำรวจ 3 ครั้ง และรวบรวมตัวอย่ำงไล
เคนจำก 22 พื้นที่ศึกษำ รัศมี 50
กิโลเมตร รอบสำขำวิทยบริกำรฯ จังหวัด
นครพนม ได้ตัวอย่ำงไลเคน 1,246
ตัวอย่ำง ประกอบด้วย ครัสโตสไลเคน
1,100 ตัวอย่ำง โฟลิโอสไลเคน 146
ตัวอย่ำง จำกพรรณไม้ 45 ชนิด
พบพืชดอกที่มีดอกหรือผล นำมำทำคำ
บรรยำยโดยย่อ ระบุชื่อวิทยำศำสตร์ ได้
พืชดอก จำนวน 59 วงศ์ 122 สกุล 159
ชนิด (ไม่รวมพืชพวกกก หญ้ำ และพืชไร้

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
รศ.พันธ์
ณรงค์ จันทร์
แสงศรี

รศ.ดร.กร
กนก อิงค
นินันท์
อำจำรย์ขจร
ศักดิ์ วงศ์ชีว
รัตน์/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ

ผศ.ศุภโชติ
เดชะรำช
และ อ. ดร.
กนกอร

หมำยเหตุ
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19

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

บริกำรเฉลิมพระเกียรติ จ.
นครพนม

มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

3. กำรสำรวจเก็บข้อมูล
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำน
พรรณพืชในพื้นที่ของ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
สำขำวิทยบริกำรเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครพนม และพื้นที่
โดยรอบมหำวิทยำลัย ใน
รัศมี 50 กิโลเมตร

แผ่นดิน



-

18,7642

18,7642 สำนักงำนคณะ
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)/
งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
สำขำวิทย
บริกำรเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครพนม และ
พื้นที่โดยรอบ
มหำวิทยำลัยใน
รัศมี 50
กิโลเมตร
สำรวจและเก็บ
ข้อมูลภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ด้ำน
พรรณพืชใน
พื้นที่ของมหำ
วิทยำลัยรำม
คำแหง สำขำ
วิทยบริกำรเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัดนครพนม
และพื้นที่โดย
รอบมหำวิทยำ
ลัย ในรัศมี 50

ผลกำรดำเนินงำน
ดอก) กลุ่มพืชที่พบมำกที่สุดได้แก่พืชใน
วงศ์ถั่ว-วงศ์ย่อยประดู่ จำนวน 40 ชนิด
พรรณไม้ที่มีสถำนภำพเป็นพืชหำยำก
ได้แก่ สรัสจันทร (Burmannia
coelestis D.Don) เพรำะมีควำม
เปรำะบำงต่อสภำพนิเวศวิทยำที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพุดผำ (Gardenia
saxatilis Geddes) และไส้ปลำไหล
(Barclaya longifolia Wall.)

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เรืองสว่ำง /
ภำควิชำ
ชีววิทยำ
คณะ
วิทยำศำสตร์
ม.ร.

หมำยเหตุ

147

20

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำก
ปรำชญ์ชำวบ้ำน พบพืชที่ประชำชนที่
นำมำใช้ประโยชน์ จำนวน 35 วงศ์ 53
สกุล 116 ชนิด แบ่งเป็น พืชที่ใช้เป็นยำ
สมุนไพรพื้นบ้ำน (20 วงศ์20 สกุล 55
ชนิด), อำหำรและผักพื้นบ้ำน (10 วงศ์
12 สกุล 29 ชนิด), พืชพิษ (4 วงศ์ 5
สกุล 6 ชนิด), พืชที่ใช้แต่งสีและเป็นสี
ย้อม 3 วงศ์ 5 สกุล 5 ชนิด), พืชที่ใช้ทำ
หัตถกรรมพื้นบ้ำนและเครื่องจักสำน (5
วงศ์ 9 สกุล 15 ชนิด), และพืชที่ใช้ใน
พิธีกรรมต่ำงๆ (4 วงศ์ 4 สกุล 12 ชนิด)

อำจำรย์
ประสิทธิ์ บุญ
ไทย /
ภำควิชำ
ชีววิทยำ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

4. สำรวจ เก็บข้อมูลภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้
ประโยชน์จำกสัตว์



-

14,000

14,000 สำนักงำนคณะ
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)/
งบประมำณ
แผ่นดิน

20

มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

5. สำรวจควำม
หลำกหลำยของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง



-

116,000

116,000 สำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ

21

รวม...5...โครงกำร
มหำวิทยำลัยศรี 1. รวบรวมพันธุ์พืช
นครินทรวิโรฒ สมุนไพร ที่ใช้ใน
สำธำรณสุขมูลฐำนและ

5


858,072
90,000

858,072
90,000

งบประมำณ
แผ่นดิน 2558
(โครงกำรบริกำร

ทรำบชนิดของ
สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง

จัดหำพืช
สมุนไพรที่ใช้ใน
ชุมชน สมุนไพร

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผลกำรสำรวจตลำดรอบพื้นที่ ใน
รัศมี 50 กิโลเมตรจำนวน 5 ตลำด พบ
สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มำจำกธรรมชำติ
วำงขำยทั้งหมด 39 ชนิด ชนิด โดยแยก
เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลำน 4 ชนิด สัตว์ปีก 14 ชนิด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 9 ชนิด
กำรสอบถำมจำกพรำนหรือนักหำ
ของป่ำพบว่ำมีกำรใช้ประโยชนจำกสัตว์มี
กระดูกสันหลังทั้งหมด 31 ชนิด โดยแยก
เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 15 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลำน 7 ชนิด สัตว์ปีก 1 ชนิด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด
กำรสำรวจสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นที่
ทั้งหมด 3 ครั้ง พบสัตว์ทั้งหมด 58 ชนิด
โดยแยกเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 14
ชนิด สัตว์เลื้อยคลำน 21 ชนิด นก 21
ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 ชนิด

อำจำรย์
โกวิท น้อย
โคตร/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ

รวบรวมพืชสมุนไพรที่ใช้ในชุมชน
สมุนไพรในสำธำรณสุขมูลฐำนและใน
บัญชียำหลักแห่งชำติ (60 ชนิด)

คณะเภสัช
ศำสตร์ มศว.

หมำยเหตุ
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20

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กิโลเมตร
รู้ข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์

อำจำรย์
โกวิท น้อย
โคตร/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

เสนอขอ

ใช้จริง

1


90,000
7,500

90,000
3,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล

20 ชนิด

10 ชนิด



25,000

8,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล

1 ชุมชน

1 ชุมชน

2


32,500
250,000

11,000
250,000 งบประมำณปกติ
ประจำปี
ของหน่วยงำน
(งบประมำณ
แผ่นดิน)

1. เพื่อสนอง
พระรำชดำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำช
กุมำรี
มหำวิทยำลัย
พะเยำ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสังคม
ผศ.ดร.สิทธิ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงกำรอนุรักษ์
ศักดิ์ ปิ่น
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มงคลกุล
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชตำบล
ผำช้ำงน้อย จังหวัดพะเยำ
ผู้วิจัยได้ ศึกษำจุดที่ทำกำรสำรวจ จำนวน
2 พื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่บก (ภูเขำ) และ
น้ำ (ลำธำร) ในบริเวณ พื้นที่วิจัยได้ ทำ
กำรสำรวจเบื้องต้นพบว่ำ มีพันธุ์ไม้ที่
ค้นพบมี 62 ชนิด และสัตว์น้ำ (รวมครึ่ง
บกครึ่งน้ำ) จำนวน 31 ชนิด

งบประมำณ (บำท)

สมุนไพรในบัญชียำหลัก
แห่งชำติ

22
22

23

มหำวิทยำลัย
วงษ์ชวลิตกุล
มหำวิทยำลัย
วงษ์ชวลิตกุล

มหำวิทยำลัย
พะเยำ

รวม...1...โครงกำร
1. สำรวจเก็บรวบรวม
เมล็ดพันธุ์พืช
2. โครงกำรรวบรวมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
พืชในท้องถิ่น
รวม...2...โครงกำร
1. ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของสังคมสิ่งมีชีวิต
ในพื้นที่โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช ตำบล
ผำช้ำงน้อย จังหวัดพะเยำ

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิชำกำรแก่ชุมชน ในสำธำรณสุขมูล
ของมหำวิทยำลัย ฐำนและในบัญชี
ศรีนครินทรวิ
ยำหลักแห่งชำติ
โรฒ)
(80 ชนิด)
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

อ.รัตน์ดำ
เลิศวิชัย
คณะกรรมกำ
รพัฒนำงำน
อนุรักษ์ฯ

หมำยเหตุ

149

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

150

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. เพื่อศึกษำ
ควำมหลำกชนิด
ของพืช สัตว์
ปลำ และสัตว์
สะเทินน้ำ
สะเทินบก และ
พื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ตำบลผำช้ำง
น้อย และพื้นที่
ใกล้เคียงภำยใน
รัศมีประมำณ
25 กิโลเมตร ใน
เขตอำเภอปง
จังหวัดพะเยำ
3. จัดทำ
ฐำนข้อมูล
หลำกหลำยของ
พืช สัตว์ ปลำ
และสัตว์สะเทิน
น้ำสะเทินบก
พื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
พะเยำ

ชื่อโครงกำร

2. กำรศึกษำหลำกหลำย
ของระบบนิเวศของ
ผักหวำนป่ำ จังหวัดพะเยำ

เสนอขอ

ใช้จริง



277,000

277,000 งบประมำณปกติ
ประจำปี
ของหน่วยงำน
(งบประมำณ
แผ่นดิน)

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตำบล
ผำช้ำงน้อย และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ภำยในรัศมี
ประมำณ 25
กิโลเมตร ในเขต
อำเภอปง
จังหวัดพะเยำ
1. เพื่อสนอง
พระรำชดำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำช
กุมำรี
มหำวิทยำลัย
พะเยำ
2. เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยของ

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผลกำรสำรวจพรรณไม้ บริเวณสวนหิน
ผศ.ดร.สิทธิ
พระตำหนักสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ศักดิ์ ปิ่น
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ไปจนถึง บริเวณ มงคลกุล
หลังสถำนีประปำมหำวิทยำลัยพะเยำ
พบว่ำมีพรรณไม้ทั้งหมด 20 วงศ์ 33
ชนิด โดยจำแนกเป็น พรรณไม้ใหญ่ 19
วงศ์ 32 ชนิด และพรรณไม้หนุ่ม 8 วงศ์
14 ชนิด พรรณไม้ที่มีอิทธิพลต่อผักหวำน
ป่ำในสังคมพืช ได้แก่ ยำงเหียง
(Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm.ex Miq) มะกอกเกลื้อน
(Canarium subulatum Guill.)
มะแฟน (Protium serratum (Wall.)
Engl) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) ต้ำง
เขำ (Heteropanax fragrans (Roxb.

หมำยเหตุ
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23

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
ex DC.) Seem.) ขนุนป่ำ (Artocarpus
lakoocha Roxb) ก่อแพะ
(Quercus kerrii Craib) รัง (Shorea
siamensis Miq.) กำงขี้มอด (Ochna
integerrima (Lour.) Merr.) ปออีเก้ง
(Pterocymbium javanicum R.Br.)
และจำกกำรศึกษำค่ำดัชนีควำม
หลำกหลำยของชนิดพรรณ (ShannonWeaver Index) ในแต่ละสถำนี มีค่ำ
เท่ำกับ 2.3486, 2.2602, 2.5475,
2.2053 ตำมลำดับ ดัชนีควำมสม่ำเสมอ
ของชนิดพรรณ (Evenness Index) ใน
แต่ละสถำนี มีค่ำเท่ำกับ 0.7467,
0.7467, 0.8904, 0.7258 สอดคล้องกับ
(สุนทร คำยอง, 2538) จำกกำรศึกษำ
พบว่ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของสังคม
พืชป่ำเต็งรังที่มีผักหวำนป่ำขึ้นอยู่ ผล
กำรศึกษำพบว่ำผักหวำนป่ำขึ้นในสังคม
พืชที่มีไม้รังเป็นไม้เด่น คือมีค่ำควำมถี่
100% ควำมอุดมสมบรูณ์ 62.18 ควำม
หนำแน่น 48.93% ควำมเด่น 51.83%
และดรรชนีควำมสำคัญ 106.13 ส่วนไม้
อื่น ๆ เช่น เต็ง เหียง พลวง นั้นมีค่ำต่ำ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ของระบบนิเวศ
ผักหวำนป่ำ
3. พัฒนำกำรใช้
ข้อมูลจำกควำม
หลำกหลำยของ
ระบบนิเวศเพื่อ
ใช้เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลด้ำนสำร
ออกฤทธิ์และ
กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ควำมงำมและ
สุขภำพจำก
ผักหวำนป่ำ

ลำดับ

23

หน่วยงำน

3. กำรอนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วยไม้ภำยใน
มหำวิทยำลัยพะเยำ



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

199,800

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

199,800 งบประมำณปกติ
ประจำปี
ของหน่วยงำน
(งบประมำณ
แผ่นดิน)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

มำก ต้นผักหวำนป่ำมีควำมถี่ 100%
ควำมอุดมสมบูรณ์ 3.64 ควำมหนำแน่น
3.18% ควำมเด่น 2.67% และดรรชนี
ควำมสำคัญเท่ำกับ 11.22 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ำต้นผักหวำนป่ำเป็นพืชที่มีจำนวน
ประชำกรต่อพื้นที่ต่ำ เป็นพันธุ์พืชที่หำ
ยำกและมีโอกำสจะสูญพันธุ์ได้ง่ำย
1. เพื่อสนอง
จำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ กล้วยไม้
ดร.กนกอร
พระรำชดำริใน ทั้งหมดที่พบมีเพียง 28 ชนิด จำกทั้งหมด ศรีม่วง
โครงกำรอนุรักษ์ ที่เคยรำยงำนมำของ นิรมลและคณะ
พันธุกรรมพืชอัน (2551) และ วิทยำและคณะ (2010) รวม
เนื่องมำจำก
ทั้งหมด 52 ชนิด แสดงว่ำปัจจุบันพบ
พระรำชดำริ
เพียง 53% จำกที่เคยพบทั้งหมด
สมเด็จพระเทพ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ จำนวนที่พบมีจำนวน
รัตนรำชสุดำฯ
เล็กน้อยมำก นอกจำกนี้ยังมีกำรพบใหม่
สยำมบรมรำช
ได้แก่ เอื้องคำปอน ซึ่งพบบริเวณเส้นทำง
กุมำรี
ที่ 4 หลังแปลงสมุนไพรของคณะเภสัช
มหำวิทยำลัย
ซึ่งอยู่บนไม้ต้นขนำดใหญ่และสูง ซึ่งพบ
พะเยำ
เพียงจำนวน 1 กอ เท่ำนั้น นับเป็นกำร
2. เพื่อรวบรวม ค้นพบใหม่ภำยในเขตมหำวิทยำลัย
พันธุกรรม
ลักษณะของดินส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่
กล้วยไม้ภำยใน ศึกษำพบว่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิ
เขต
ประเทศ แบบเทือกเขำ (mountain

หมำยเหตุ

153

มหำวิทยำลัย
พะเยำ

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

25

มหำวิทยำลัย
ทักษิณ

มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ

ชื่อโครงกำร

รวม...3...โครงกำร
1. สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชพื้นที่บริเวณ
มหำวิทยำลัยโดยรอบรัศมี
50 กม.

3


รวม...1...โครงกำร
1. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษำ เพื่อ

1


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

726,800

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มหำวิทยำลัย
พะเยำ
3. เพื่อประเมิน
ศักยภำพพื้นที่
ป่ำภำยใน
มหำวิทยำลัย
พะเยำสำหรับ
กำรอนุรักษ์และ
สร้ำงเป็น
เส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติ

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ

range) วัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินกรวด
มน หินทรำยแป้งและหินทรำย มีพันธุ์ไม้
ที่สำคัญได้แก่ เหียง เต็ง พลวงและรัง มี
สำรอำหำรค่อนข้ำงน้อย ถูกจัดเป็นดินที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำทั้งหมด สภำพ
ค่อนข้ำงไม่เหมำะกับกำรอยู่รอดของ
กล้วยไม้ดินเป็นอย่ำงยิ่ง ในขณะเดียวกัน
กล้วยไม้อิงอำศัยก็มีจำนวนลดลงกว่ำใน
อดีตมำก ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็นอย่ำง
เร่งด่วนที่ต้องทำกำรเพำะและขยำยพันธุ์
กล้วยไม้เหล่ำนี้ให้มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น
รวมทั้งกำรป้องกันไม่ให้กล้วยไม้ในป่ำลด
จำนวนลงอีก

726,800
- นำชนิดของ
ดำเนินกำรต่อเนื่องสำรวจพันธุ์ไม้ที่ขึ้น
พันธุ์พืชที่มีใน
ใหม่ หำมำปลูกเพิ่มและดูแลรักษำ
ฐำนข้อมูลของ
จำนวน 57 ชนิด
มหำวิทยำลัย
ทักษิณมำศึกษำ
จำแนกหมวดหมู่

10,000

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

154

24

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณของ
หน่วยงำน

ออกสำรวจ
ต้นไม้ในพื้นที่

สำขำ
ชีววิทยำ
คณะ
วิทยำศำสตร์

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยำยน 2558 วัดอู่ข้ำว คณะทำงำน
ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง
อพ.สธ.

ต่อเนื่อง

ลำดับ

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ

25

มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ

ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลัย
เช่น เทศบำล องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ชุมชน
วัด และโรงเรียนภำยใน
รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร
เพื่อสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุ์ไม้ในพื้นที่
2. สำรวจภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ปลูกใน
พื้นที่

3. วิเครำะห์กำรปลูก กำร
เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ใน
พื้นที่

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*



4,000

งบประมำณของ
หน่วยงำน



-

งบประมำณของ
หน่วยงำน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อย่ำงน้อย
3 ครั้ง/ ปี

ผลกำรดำเนินงำน
จังหวัดปทุมธำนีจำนวน 6 ชนิด 7 ต้น
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยำยน 2558 วัด
ศำลำแดงเหนือ วัดเมตำรำงค์ และพื้นที่
ข้ำงเคียง ตำบลเชียงรำกน้อย อำเภอสำม
โคก จังหวัดปทุมธำนี จำนวน 7 ชนิด 8
ต้น

ออกสำรวจอย่ำง ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยำยน 2588 บ้ำน
น้อย 2 ครั้ง/ปี
นำยยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คลอง
เจ็ด ซึ่งเป็นสถำนที่เก็บรวบรวมวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ จำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยำยน 2558 วัด
ศำลำแดงเหนือ ตำบลเชียงรำกน้อย
อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี ดูงำน
หอเก็บพระไตรปิฎก สมัยรัชกำลที่ 5
และโครงกำรจัดสร้ำงพิพิธภัณฑ์เรือ
ปีละ 1 ครั้ง
ได้สำรวจวิเครำะห์กำรปลูกกำร
เจริญเติบโตของพันธ์ไม้ยืนต้นภำยใน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ วิทยำเขตรังสิต
โดยกำรวัดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงลำตัน
ของต้นไม้ จำนวน 98 ชนิด รวม 3,124

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ม.กรุงเทพ

คณะทำงำน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

คณะทำงำน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

หมำยเหตุ

155

25

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ต้น
26

รวม...1...โครงกำร
มหำวิทยำลัยเน 1. โครงกำรสำรวจและ
ชั่น
ดูแลรักษำพันธุ์ไม้ตำม

3


14,000
5,000

1

5,000


0 งบประมำณจำก
มหำวิทยำลัย
พำยัพ

ได้ข้อมูลพันธุ์พืช ศึกษำไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้ำนนำ
ไ ม้ ห อ ม ใ น จำกวรรณกรรมลำยลักษณ์ที่คัดสรรมำ
วรรณคดีล้ำนนำ ต่อไปนี้
๑ โคลงอุสสำบำรส
๒ โคลงพรหมทัต
๓ มหำชำติภำคพำยัพ ฉบับสร้อย
สังกร
๔ เวสสันดรชำดก ฉบับไผ่แจ้เรียว
แดง
๕ ค่ำวซอเรื่องหงส์หิน
โดยได้กำหนดขอบเขตเรื่องที่ศึกษำดังนี้
๑ ศึกษำพรรณไม้ดอกหอมที่ปรำกฏ
ในวรรณกรรมล้ำนนำ
- ชนิดของพรรณไม้ดอกหอมที่
ปรำกฏ
- ลักษณะประจำพันธุ์
๒ ศึกษำบทบำทของไม้ดอกหอมใน
วรรณกรรมล้ำนนำ

สำนักวิจัย

1.เพื่อสนอง
พระรำชดำริใน

คณะทำงำน
อพ.สธ.
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มหำวิทยำลัย
พำยัพ

รวม...3...โครงกำร
1. กำรเก็ บ และรวบรวม
พั น ธุ์ พื ช ไ ม้ ห อ ม ใ น
วรรณคดีล้ำนนำ

0
-ยังไม่ได้ดำเนินกำร

จะเริ่ม
ดำเนินงำน

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

สภำพธรรมชำติในถิ่นที่อยู่
เดิมใน ม. เนชั่น

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทร
เกษม

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ใน
ปีงบประมำ
ณ 2559

1


1,059,600

40,000 งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำย
สำรวจ เก็บ
ข้อมูล กำร
จัดกำรควำมรู้
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมที่

หมำยเหตุ
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รวม...1...โครงกำร
1. กำรจัดกำรภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมใน
พื้นที่และนอกพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
ชัยนำท เพื่อกำรอนุรักษ์
สืบทอดและกำรใช้เชิง
พำนิชย์

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อสำรวจ
และจัดระเบียบ
พรรณไม้ในพื้นที่
ของ
มหำวิทยำลัย
3. เพื่อดูแล
รักษำพรรณไม้
ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนศ.
และบุคคลทั่วไป

ปัจจุบันได้มีกำรเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรม
โดย
1.มีกำรศึกษำข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมทั้งในพื้นที่
และนอกพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทั้ง
จังหวัดชัยนำทและพื้นที่อื่นๆ

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำร
ย์ทัศนีย์ เจน
วิถีสุขและ
คณะวิจัย
คณะ
วิทยำกำร

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

บุคคล/
ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
2.สำรวจพื้นที่เบื้องต้นในพื้นที่ 8 อำเภอ จัดกำร
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะให้ข้อมูล
มหำวิทยำลัย
หลักเกี่ยวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรมใน รำชภัฏจันทร
พื้นที่จังหวัดชัยนำท
เกษม
3.เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์และสนทนำกลุ่มจำกผู้ให้ข้อมูล
จำกกำรเก็บข้อมูลคุณภำพขั้นต้นนี้ เพื่อ
นำผลข้อมูลไปสังเครำะห์จัดทำเครื่องมือ
สำหรับกำรใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมำณจำก
กลุ่มตัวอย่ำงต่อไป

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกร
ธรรมชำติของ
จังหวัดชัยนำท
1 ข้อมูล
วัตถุประสงค์
ของ
โครงกำรวิจัย
1.เพื่อสำรวจภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรธรรม
ชำติ ในพื้นที่ปก
ปักและนอก
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
จังหวัดชัยนำท
2.เพื่อสำรวจ
วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ใช้
ทรัพยำกรธรรม
ชำติ ในพื้นที่ปก

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทร
เกษม

ชื่อโครงกำร

2.ควำมหลำกหลำยของ
พืชกำฝำกมะม่วง
(Dendrophthoe
pentandra (L.) Miq.)
และพรรณไม้อำศัยใน
พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่ำ วัด



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปักและนอก
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
จังหวัดชัยนำท
3.เพื่อหำแนว
ทำงกำรจัดกำร
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมใน
พื้นที่ปกปักและ
นอกพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
จังหวัดชัยนำท
เพื่อกำรอนุรักษ์
สืบทอด และ
กำรใช้เชิง
พำณิชย์
เป้ำหมำย
กำรสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยำกร
ชีวภำพ
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ควำมหลำกหลำยของพืชกำฝำกมะม่วง
ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่ำวัดไกลกังวล
600,000 ต.ร.ม. (375 ไร่) พบพืชกำฝำก
วงศ์ Loranthaceae ชนิดกำฝำกมะม่วง
(D. pentandra (L.) Miq.) เกำะอำศัย
อยู่บนไม้ต้นที่เป็นพรรณไม้อำศัย 8 ชนิด

ดร.อนงค์
หัมพำนนท์
และอำจำรย์
รัฐพล
ศรประเสริฐ
คณะ

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
ใช้จริง

1,059,600

40,000
0

ไกลกังวล (เขำสำรพัดดีศรี
เจริญธรรม) อำเภอหันคำ
จังหวัดชัยนำท (วำรสำร
วนศำสตร์ 34(2): 73-83,
2558

29

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ

รวม...2...โครงกำร
1. โครงกำรสำรวจ
พันธุกรรมพืช สัตว์ และ

2


182,000

งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ทรัพยำกร
กำรอนุรักษ์ กำร
ใช้ประโยชน์ และ
มีจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตำม
แนวทำงโครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

บุคคล/
ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โดยพืชกำฝำกมะม่วง ขึ้นอยู่บนพรรณไม้ วิทยำศำสตร์
อำศัยสูงจำกพื้นดินเฉลี่ย 7.63 ม. สำหรับ มหำวิทยำลัย
ควำมหลำกหลำยของไม้ต้นที่เป็นพรรณ รำชภัฏจันทร
ไม้อำศัย พบ 5 วงศ์ 8 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ เกษม
วงศ์ 1) Casuarinaceae มี 1 ชนิด คือ
สนทะเล (C. equisetifolia) 2)
Guttiferae มี 1 ชนิด คือ กระทิง (C.
inophyllum) 3) Fabaceae มี 4 ชนิด
คือ รำชพฤกษ์ (C. fistula) ขี้เหล็ก (S.
siamea) ฉนวน (D. nigrescens) และ
ประดู่บ้ำน (P. indicus) 4) Meliaceae
มี 1 ชนิด คือ สะเดำอินเดีย (A. indica)
และ 5) Rhamnaceae มี 1 ชนิด คือ
พุทรำ (Z. jujuba) ไม้ต้นที่เป็นพรรณไม้
อำศัย 8 ชนิด จำนวน 221 ต้น โดยทั้ง 8
ชนิด มีพืชกำฝำกมะม่วงอำศัยอยู่ 15 ต้น
จำนวน 48 กอ มีค่ำควำมหนำแน่นเฉลี่ย
3.20 กอ ต่อต้น ส่วนไม้ต้นที่เป็นพรรณ
ไม้อำศัย มี 221 ต้น มีค่ำควำมหนำแน่น
เฉลี่ย 0.03683 ต้นต่อ 100 ต.ร.ม.

1. เพื่อส่งเสริม
จัดกิจกรรมร่วมกับโครงกำร อพ.สธ. โดย
กำรศึกษำวิจัยพืช มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์จัดทำ

โครงกำร
อพ.สธ./

หมำยเหตุ
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เสนอขอ

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ลำดับ

หน่วยงำน
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงกำร
ภูมิปัญญำท้องถิ่น จังหวัด
อุตรดิตถ์

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชำยแดนทั่วประเทศ โดย
ในปีงบประมำณ 2558 นี้ เริ่มอบรมให้แก่
โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ภำค 3 โดยใช้
งบประมำณร่วมกับโครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ทรัพยำกรไทยและกำรนำไปใช้
ประโยชน์ และได้ทำหนังสือขอเปลี่ยน
หมวดเงินงบประมำณเป็นโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นเมืองใน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ และ
พื้นที่รับผิดชอบ
ในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรทำง
ชีวภำพและ
กำยภำพในกำร
เพิ่มศักยภำพใน
กำรดำเนินงำน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2. เพื่อสร้ำง
จิตสำนึกให้กับ
นักศึกษำ
เยำวชน และ
บุคคลที่สนใจให้
มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจถึง
ควำมสำคัญ
ประโยชน์ของ
กำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครศรีธรรมรำ
ช

ชื่อโครงกำร

รวม...1...โครงกำร
1. กำรเก็บรักษำพืช
สมุนไพรที่พบใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำชในรูป
ตัวอย่ำงแห้งและตัวอย่ำง
ดอง

เสนอขอ

ใช้จริง

1


182,000
25,000

0
25,000 งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และกำรนำไปใช้
ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน
3. เพื่อสร้ำงควำม
ร่วมมือกับ
ท้องถิ่น ชุมชน
หมู่บ้ำนในกำร
สร้ำงและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
ทรัพยำกรชีวภำพ
จำกภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
1.เพื่อตรวจหำ
ชื่อที่แน่นอน
และทรำบ
จำนวนชนิดของ
พืชสมุนไพร
2.เพื่อเก็บ
ตัวอย่ำงไว้เป็น
หลักฐำนอ้ำงอิง
ไว้เทียบเคียงใน
กำรวิเครำะห์หำ

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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30

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. เพื่อตรวจหำชื่อที่แน่นอนและทรำบ
จำนวนชนิดของพืชสมุนไพร
2. เพื่อเก็บตัวอย่ำงไว้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง
ไว้เทียบเคียงในกำรวิเครำะห์หำชื่อพรรณ
ไม้สมุนไพร
3. เพื่อทรำบจำนวนประชำกร ถิ่นกำเนิด
และเขตกำรกระจำยพันธุ์ของพรรณไม้
สมุนไพร

ดร.สภำวดี
รำมสูตร,
นำงสำวจีร
ภำ
ปรำบไกรศีล
และ
นักศึกษำ
สำขำวิชำ
ชีววิทยำ

ลำดับ

30

31

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครศรีธรรมรำ
ช
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครศรีธรรมรำ
ช

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏรำไพ
พรรณี

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

2. กำรเก็บรวบรวมและ
รักษำตัวอย่ำงพืชท้องถิ่น
แบบแห้งและแบบดอง



50,000

50,000 งบประมำณ
แผ่นดิน

3. รวบรวมต้นตำรับ
อำหำรจำกภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น



30,000

30,000 งบประมำณ
แผ่นดิน

รวม...3...โครงกำร
1. กำรสำรวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงทรัพยำกร
กำยภำพ ทรัพยำกร
ชีวภำพและทรัพยำกร

3


105,000 105,000
80,000
80,000 จัดสรรจำก
งบประมำณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตำมโครงกำร

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชื่อพรรณไม้
สมุนไพร
3.เพื่อทรำบ
จำนวน
ประชำกร ถิ่น
กำเนิด และเขต
กำรกระจำย
พันธุ์ของพรรณ
ไม้สมุนไพร
เพื่อเก็บรวบรวม
พืชท้องถิ่นโดย
วิธีกำรดองและ
กำรทำแห้ง
รวบรวมตำรับ
อำหำรท้องถิ่น
ใน จังหวัด
นครศรีธรรมรำช
20 ตำรับ
เพื่อสำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอย่ำง
ทรัพยำกร
กำยภำพ

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชนิด ลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
ของตัวอย่ำงพืช

อำจำรย์วิไล
วรรณ
ไชยศร

ได้ตำรับอำหำรทั้งหมด

อ.ปำรมี ชุม
ศรี

จัดหำพันธุกรรมพืชในรูปของเมล็ดแห้ง
เพื่อทำกำรเพำะขยำย ได้แก่
- ตะเคียน 5,000 เมล็ด
- อโศก 20,000 เมล็ด

นำงสำว
ศศิธร
พุทธรักษ์
และคณะ

หมำยเหตุ
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30

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
พื้นที่บริเวณรัศมี 50
กิโลเมตร ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพ
พรรณี

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

อพ.สธ.-มร.รพ.

1


80,000
30,000

80,000
30,000

งปม.
- มร.นม.

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทรัพยำกร
ชีวภำพและ
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำพื้นที่
บริเวณรัศมี 50
กิโลเมตรของ
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏรำไพ
พรรณี
1. เก็บรวบรวม
และรักษำสภำพ
ตัวอย่ำง พรรณ
ไม้ ใน
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ
2. จัดทำ
ฐำนข้อมูล
ตัวอย่ำงพรรณ
ไม้
ในมหำวิทยำลัย

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี

หมำยเหตุ
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รวม...1...โครงกำร
1. โครงกำรเก็บรวบรวม
ตัวอย่ำง พรรณไม้และ
จัดทำทะเบียนพรรณไม้
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

พื้นที่ในกำรเก็บตัวอย่ำง ได้แก่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
ขนำดพื้นที่ 174 ไร่ ระเวลำกำร
ดำเนินงำน 1 ปี มีผลกำรดำเนินงำน
ดังนี้
1. มีกำรเก็บรวบรวมและรักษำสภำพ
ตัวอย่ำงพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 100
ชนิด เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง กำรบริกำร
วิชำกำรและกำรเรียนกำรสอน
2. มีฐำนข้อมูลเบื้องต้นตัวอย่ำงพรรณไม้
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำเพื่อ

ดร.เทียม
หทัย
ชูพันธ์

ปัญหำและ
อุปสรรค
1. พรรณพืช
ใน
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ
ลดจำนวนลง
เนื่องจำกพื้นที่
มหำวิทยำลัย
มีจำนวนจำกัด
ในกำรขยำย

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

ชื่อโครงกำร

2. สำรวจควำม
หลำกหลำยและภูมิปัญญำ
กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ท้องถิ่น จังหวัด
นครรำชสีมำ
ประกอบด้วย 3 โครงกำร



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

80,000

ใช้จริง

80,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบ บกศ.
- มร.นม.

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

1. เพื่อสำรวจ
ข้อมูลควำม
หลำกหลำยของ
ทรัพยำกรชีวภำพ
ในพื้นที่ตำบลขนง
พระ อำเภอปำก

ผลกำรดำเนินงำน
ใช้ในกำรสืบค้นกำรเผยแพร่ผลงำน กำร
เรียนกำรสอนและกำรบริกำรวิชำกำร
3. ทรำบควำมหลำกหลำยของพรรณไม้
ในมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นฐำนข้อมูลใน
กำรจัดทำหนังสือพรรณไม้ใน
มหำวิทยำลัยและป้ำยชื่อพรรณไม้
ในอนำคต
4. เพิ่มเติมข้อมูลใน มคอ.3 และ มคอ.5
เพื่อเป็นกรณีศึกษำกำรบูรณำกำร
สู่กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
พฤกษศำสตร์ อนุกรมวิธำน พืชท้องถิ่น
และสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
5. มีฐำนข้อมูลอ้ำงอิงสู่กำรร่วมรักษำ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำพื้นบ้ำน
ในกำรศึกษำต่อยอดกำรใช้ประโยชน์จำก
พืชสมุนไพรในท้องถิ่นในรำยวิชำปัญหำ
พิเศษทำงชีววิทยำ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
พื้นที่ เพื่อกำร
ก่อสร้ำง
อำคำร
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดร.ชำยฉัตร บุญญำนุสิทธิ์,
ดร.เทียมหทัย
ชูพันธ์,
ดร.แววดำว
ดำทอง

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ย่อย ดังนี้

มหำวิทยำลัย

2.1 กำรสำรวจควำม



เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
ผลกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์
ช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ เพื่อ
กำรวำงแผนใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกรท้องถิ่น
อย่ำงยั่งยืน
2. เพื่อสนองแนว
พระรำชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำช
กุมำรี เกี่ยวกับ
งำนอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3. เพื่อสร้ำง
ควำมร่วมมือกับ
องค์กรส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่
เป้ำหมำยในกำร
สำรวจฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น
1. เพื่อสำรวจ พื้นที่ในกำรเก็บตัวอย่ำง ได้แก่ ลำตะคอง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

นำยประภ
วิษณุ์
พิกุลนอก,
นำงอมรรัตน์
สมิตินทุ
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งบประมำณ (บำท)

นำงณัฐนพิน
ศรีรำชเลำ,
ดร.ณัฐกำนต์
ศำสตร์สูงเนิน

ดร.ชำยฉัตร

-

ลำดับ

หน่วยงำน
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

ชื่อโครงกำร
หลำกหลำยและกำรใช้
ประโยชน์สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง
หน้ำดินในลำตะคอง ใน
ตำบลขนงพระ
อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
ช่วงที่ไหลผ่ำนตำบลขนงพระ
อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
ผลกำรศึกษำมีดังนี้
จำกกำรเก็บตัวอย่ำงจำกจุดเก็บตัวอย่ำง
ทั้งสิ้น 6 บริเวณของลำน้ำลำตะคอง ช่วง
ที่ไหลผ่ำนตำบลขนงพระ ทำให้พบสัตว์
ทั้งสิ้น 3,942 ตัว จำก 72 แท๊กซ่ำ ใน
2 ไฟลัม ได้แก่ กลุ่มสัตว์ขำข้อหรือไฟลัม
อำร์โธรโพด้ำและกลุ่มหยอยหรือไฟลัม
มอลลัสกำ โดยสัตว์ในไฟลัมอำร์โธรโพด้ำ
ยังอำจแบ่งสัตว์ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มแมลง (Insects) พบทั้งสิ้น 8 อันดับ
(Order) และกลุ่มครัสตำเซีย
(Crustaceans) ประกอบด้วยปูและกุ้ง
ส่วนกลุ่มหอยพบทั้งหอยฝำเดียว คลำด
แกสโตรโพด้ำ (Class Gastropoda) และ
หอยสองฝำคลำสไบวำลเวีย (Class
Bivalvia) รำยนำมของสัตว์ที่พบและ
จำนวนของสัตว์นั้นในแต่ละจุดเก็บ
ตัวอย่ำงแสดงในตำรำงที่ 1 ทั้งนี้ สัตว์ใน
กลุ่มแมลงที่พบมำกที่สุด ได้แก่ กลุ่ม
หนอนแดง วงศ์ไคโรโนมิตี้ (Family
Chironomidae)

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
บุญญำนุสิทธิ์

หมำยเหตุ

167

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ควำม
หลำกหลำยและ
กำรใช้ประโยชน์
สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังหน้ำดิน
ในลำตะคอง ใน
ตำบลขนงพระ
อำเภอปำกช่อง
จังหวัด
นครรำชสีมำ

ลำดับ
32

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

ชื่อโครงกำร
2.2 สำรวจควำม
หลำกหลำยและกำรใช้
ประโยชน์พรรณไม้เด่นริม
ฝั่ง
ลำตะคอง ตำบลขนงพระ
อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
จำกกำรสำรวจควำมหลำกหลำยของ
พรรณไม้เด่นริมลำตะคอง ตำบลขนงพระ
อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
ผลกำรศึกษำมีดังนี้
จำกกำรสำรวจแนวริมฝั่งลำตะคอง 4 จุด
พบว่ำ มีทรัพยำกรพรรณพืช 39 ชนิด
จัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ จำนวน 32 ชนิด
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว จำนวน 6 ชนิด พืช
กลุ่มเฟิร์น จำนวน 1 ชนิด วงศ์ที่พบ
มำกที่สุดคือ วงศ์เหงือกปลำหมอ
(Acanthaceae) และวงศ์ถั่ว
(Fabaceae) จำนวน 4 ชนิด รองลงมำ
คือวงศ์บอน (Araceae) วงศ์เปล้ำ
(Euphorbiaceae) วงศ์ชบำ
(Malvaceae) และวงศ์มะเดื่อ
(Moraceae) จำนวน 3 ชนิด วงศ์
กะเพรำ (Lamiaceae) วงศ์หญ้ำ
(Poaceae) วงศ์ส้ม (Rutaceae)
จำนวน 2 ชนิด
พรรณพืชที่สำมำรถพบได้ทุกจุดที่เข้ำ
สำรวจคือ มะเดื่ออุทุมพร ไคร้น้ำ และ
ไคร้ย้อย นอกจำกนี้ยังพบพืชที่น่ำสนใจ
ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์เนื่องจำกมีจำนวนที่

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ดร.เทียม
หทัย ชูพันธ์

หมำยเหตุ
-
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. สำรวจควำม
หลำกหลำยและ
กำรใช้
ประโยชน์พรรณ
ไม้เด่นริมฝั่งลำตะ
คอง
ตำบลขนงพระ
อำเภอปำกช่อง
จังหวัด
นครรำชสีมำ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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ลดน้อยลงมำกในป่ำธรรมชำติใกล้ชุมชน
เช่น อบเชย (Cinnamomum iners)
ไคร้ย้อย เขยตำย เป็นต้น พืชบำงชนิด
มีแนวโน้มลดจำนวนลงอย่ำงมำกใน
ธรรมชำติ เช่น ปอขำว สมพง มะหำด
ยำงนำ เป็นต้น ที่ควรค่ำแก่กำรทำควำม
เข้ำใจและร่วมมือของคนในท้องถิ่นในกำร
อนุรักษ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำมพื้นที่ตลอดแนว
ลำตะคองที่องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมี
เป้ำหมำยที่จะพัฒนำเป็นเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นั้น เป็นพื้นที่ส่วน
บุคคล ซึ่งบำงจุดยำกต่อกำรเข้ำถึง
เนื่องจำกถูกปิดกั้นและมีกำรปรับเปลี่ยน
พื้นที่ไปเพื่อกำรใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ
เช่น กำรเลี้ยงสัตว์ สร้ำงที่อยู่อำศัย ทำ
กำรเกษตร เป็นต้น ซึ่งอำจเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อกำรดูแลรักษำพรรณไม้ในพื้นที่
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ พื้นที่บำงจุดของลำ
ตะคองมีพรรณไม้น้ำบำงชนิดขึ้นอยู่อย่ำง
หนำแน่นและมีแนวโน้มกระจำยตัวอย่ำง
รวดเร็ว อันเนื่องมำจำกกำรปล่อยน้ำจำก
ชุมชนลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้คุณสมบัติ
ของน้ำเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี้ ใน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

ชื่อโครงกำร

2.3 กำรสำรวจควำม
หลำกหลำยของไลเคนบน
พรรณไม้เด่นริมฝั่งลำตะ
คอง ในตำบลขนงพระ
อำเภอปำกช่อง จังหวัด



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำร
สำรวจควำม
หลำกหลำย
ของไลเคนบน
พรรณไม้เด่นริม

ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำก
พรรณพืชในท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
ควำมรู้ที่ได้รับกำรบอกเล่ำสืบต่อมำ แต่
ปัจจุบันไม่ได้นำไปใช้เท่ำที่ควร เนื่องจำก
ควำมก้ำวหน้ำของสังคม กำรแพทย์
เทคโนโลยี สิ่งสังเครำะห์และสิ่งประดิษฐ์
ต่ำง ๆ จึงอำจทำให้ชุมชนเล็งเห็น
ประโยชน์ในกำรที่จะช่วยกันดูแลรักษำ
ทรัพยำกรท้องถิ่นน้อยลงได้ ดังนั้นกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนจึงน่ำจะเป็นสิ่ง
สำคัญและจำเป็นที่องค์กรส่วนท้องถิ่น
ต้องปฏิบัติให้เกิดผลเป็นประกำรแรก
เพื่อปลูกสร้ำงจิตสำนึกกำรรักและหวง
แหนทรัพยำกร ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ทั้ง
ในส่วนของกำรมีอยู่ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น กำร
อนุรักษ์ และกำรใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนำคต
กำรศึกษำชนิดและปริมำณไลเคนเปลือก
ไม้ในเขต อบต.ขนงพระ อ.ปำกช่อง
จ.นครรำชสีมำ โดยเก็บตัวอย่ำงไลเคน
จำกต้นไม้จำนวน 48 ต้น ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2558 เก็บรวบรวมตัวอย่ำงไล

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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32

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดร.แววดำว
ดำทอง

-

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร
นครรำชสีมำ

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ฝั่งลำตะคอง
ในตำบลขนง
พระ อำเภอปำก
ช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ

171

เคนเปลือกไม้ได้จำนวน 126 ตัวอย่ำง
กลุ่มไลเคนที่พบมี 2 2 แบบคือ ครัสโตส
(ร้อยละ 72) และฟอลิโอส (ร้อยละ 28)
นำมำจำแนกได้ 25 ชนิด 16 สกุล 7
วงศ์ ได้แก่ Bacidiaceae,
Chrysothricaceae, Graphidaceae,
Lecanoraceae, Physciacee,
Teloschistaceae และ
Thypetheliaceae ไลเคนชนิด
Hyperphyscia adglutinataเป็นชนิดที่
พบมำกที่สุด รองลงมำคือ Lecanora
leprosa, L. albellaและ Pyxine
cocoesตำมลำดับ จำกกำรสำรวจพบว่ำ
มีควำมมำกชนิดและค่ำดัชนีควำมหลำก
ชนิดมำกที่สุดในแปลงที่ 1 รองลงมำคือ
แปลงที่ 3 แปลงที่ 4 และแปลงที่ 2
ตำมลำดับ โดยพบว่ำแปลงที่ 1 ควำม
หลำกชนิดสูงสุดแตกต่ำงจำกแปลงอื่น ๆ
อย่ำงมีนัยสำคัญ (p<0.05) ส่วนค่ำควำม
สม่ำเสมอชนิดมีค่ำสูงสุดที่แปลงที่ 3
(1.00) ค่ำควำมคล้ำยคลึงชนิดมีค่ำสูง
ที่สุดระหว่ำงแปลงที่ 2 และ 4 (61.54)
พบไลเคน 4 ชนิด คือ Lecanora

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

leprosa, L. albella, H. adglutinata
และ Pyxine cocoes ที่พบในทุกแปลง
สำรวจ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย

33

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย

2. กำรสำรวจและศึกษำ
พืชไบรโอไฟต์ในพื้นที่
น้ำตกโป่งพระบำทและ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย

2

110,000

110,000



100,000

100,000

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เพื่อสำรวจ
พฤกษศำสตร์
พื้นบ้ำนของชำติ
พันธุ์ลัวะในบ้ำน
ห้วยน้ำขุ่น
อำเภอแม่ฟ้ำ
หลวง จังหวัด
เชียงรำย



100,000

100,000

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

เพื่อสำรวจพืช
ไบรโอไฟต์
บริเวณน้ำตก
โป่งพระบำท
และใน
มหำวิทยำลัย

- สำรวจพรรณไม้ได้จำนวน 35 วงศ์ 65
สกุล และ 76 ชนิด แบ่งออกเฟินและ
กลุ่มใกล้เคียงเฟินจำนวน 2 วงศ์ 2 สกุล
และ 2 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว จำนวน 6
วงศ์ 10 สกุล และ 12 ชนิด และพืชใบ
เลี้ยงคู่ จำนวน 27 วงศ์ 53 สกุลและ 62
ชนิดในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นกำรใช้
ประโยชน์ 4 แบบ ได้แก่ พืชที่ใช้เป็น
สมุนไพรจำนวน 32 ชนิด พืชที่ใช้เป็น
อำหำรจำนวน 42 ชนิด พืชที่ใช้เป็นทั้ง
สมุนไพรและพืชอำหำรจำนวน 7 ชนิด
และ พืชตำมควำมเชื่อจำนวน 4 ชนิด
- ดำเนินกำรสำรวจพืชไบรโอไฟต์ใน
พื้นที่น้ำตกโป่งพระบำทและใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย สำรวจพบ
15 สกุล 45 ชนิด เช่น Acrolejeunea
fertilis Lopholejeunea nigricansและ
Schiffneriolejeunea tumida var.

น.ส.จุฬำ
ลักษณ์
ลำเกิด
สถำบันควำม
หลำกหลำย
ทำงชีวภำพฯ

อ.ดร.สุนทรี
กรโอชำเลิศ
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี

172

33

รวม...2...โครงกำร
(3 โครงกำรย่อย)
1. กำรสำรวจ
พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำนของ
ชำติพันธุ์ลัวะในบ้ำนห้วย
น้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
จังหวัดเชียงรำย

ลำดับ

33

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย

ชื่อโครงกำร

3. ฐำนข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
หนองบัวมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำย

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ
117,800

ใช้จริง
117,800

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*
งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

ผลกำรดำเนินงำน
haskarliana
- กำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้ำน
ระบบนิเวศทำงธรรมชำติ ได้แก่
ทรัพยำกรกำยภำพ ชีวภำพ และรูปแบบ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
พบว่ำน้ำหนองบัวเป็นหนองน้ำ
ธรรมชำติ มีพื้นที่ประมำณ207 ไร่ มี
ระดับควำมลึกท้องน้ำโดยประมำณ 3.5
เมตร ควำมจุของน้ำสูงสุด 1,018,293
ลูกบำศก์เมตรปริมำณน้ำหนองบัวเกิด
จำกทำงน้ำซึมน้ำซับ จำกทำงน้ำ 3
เส้นทำง โดยมีทิศทำงกำรไหลจำกเหนือ
ไปใต้ คือ1. บริเวณทิศเหนือของประตู 4
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 2. บริเวณ
ด้ำนข้ำงประตู 2 ถึง ด้ำนหลังหอดูดำว
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย3. พื้นที่ทำ
กำรเกษตรของชำวบ้ำน หมู่บ้ำนโป่งพระ
บำท
- ทำกำรสำรวจและเก็บข้อมูลจำก
ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์พื้นที่
ชุ่มน้ำหนองบัวพบว่ำเส้นทำงน้ำซึมน้ำซับ
บริเวณทิศเหนือของประตู 4
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย พื้นที่ส่วน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อ.วัฒนำ
ปัญญำมณี
ศร
คณะครุ
ศำสตร์

หมำยเหตุ

เพิ่มเติมจำก
แผนฯ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รำชภัฏเชียงรำย
เพื่อศึกษำ
สถำนภำพของ
ระบบนิเวศพื้นที่
ชุ่มน้ำหนองบัว
และกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรม
ชำติในพื้นที่ชุ่ม
น้ำหนองบัว
และบริเวณ
โดยรอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ

174

ใหญ่เป็นที่ทำกินของชำวบ้ำน ได้แก่ สวน
ยำงพำรำ สวนเงำะ ไร่สับปะรดภูแล และ
นำข้ำว อีกทั้งยังมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของ
ชำวบ้ำนเป็นต้นบริเวณด้ำนข้ำงประตู 2
ถึง ด้ำนหลังหอดูดำว มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำยพื้นที่ส่วนใหญ่ มีสภำพเป็น
สวนป่ำไม้สัก มีไร่สับปะรดภูแลอยู่ทั่ว
บริเวณ ในบริเวณจุดสำรวจที่ 2 นี้ มี
บ้ำนเรือนและสิ่งปลูกสร้ำง อยู่ตำม
แนวทำงน้ำ ประมำณ 4-5 หลังคำเรือน
และ จุดที่ 3 บริเวณนี้เป็นพื้นที่ทำ
กำรเกษตรของชำวบ้ำน หมู่บ้ำนโป่งพระ
บำทพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่สับปะรดนำงแล
ในสวนป่ำไม้สัก
- ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใน
หนองบัว ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลสัตว์
และพืชน้ำ/ริมน้ำในเบื้องต้น พบ พืช
ริมน้ำและริมน้ำอย่ำงน้อย 10 ชนิด เช่น
บัวหลวง ผักตบชวำ และผักบุ้ง พบปลำ
อย่ำงน้อย 11 ชนิด เช่น ปลำนิล ปลำดุก
ปลำแก้มช้ำและปลำช่อน เป็นต้น
- ควำมสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนอง
บัว เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

34
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูล
สงครำม

มหำวิทยำลัย

รวม...3...โครงกำร
1. โครงกำรสำรวจและ
รวบรวมพรรณทรัพยำกร
ในรัศมีไม่เกิน 50
กิโลเมตร

3


รวม...1...โครงกำร
1. ศึกษำควำมหลำกหลำย

1


317,800

100,000
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ในหมู่บ้ำนป่ำอ้อ หมู่บ้ำนโป่งพระบำท
และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย โดยใน
ส่วนของมหำวิทยำลัย ใช้น้ำดิบจำกหนอง
บัว นำมำผลิตผ่ำนกระบวนกำร พัก
กรอง และผสมสำรเคมี (สำรส้ม,คลอรีน.
ปูนขำว)ตำมมำตรกำรผลิตน้ำประปำ
เพื่อจ่ำยไปยังอำคำร/หน่วยงำน หอพัก
บุคลำกร หอพักนักศึกษำ ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 อำคำรและใช้น้ำประปำ วัน
ละ 820 ลบ.ม./วัน ซึ่งกำรผลิตน้ำประปำ
โดยเฉลี่ยสำมำรถผลิตได้ 1,050 ลบ.ม./
วัน
317,800

100,000

มหำวิทยำลัย

สำรวจและ
รวบรวม
ทรัพยำกรใน
พื้นที่ตำบล
จอมทอง
อ.เมือง จ.
พิษณุโลก

พบ พื ช จ ำนวน 62 วงศ์ 104 ชนิ ด
ทรั พ ยำกรทำงชี ว ภำพ จ ำนวน 9 ชนิ ด
ทรัพยำกรทำงสัตว์จำนวน 7 ชนิด และ
ทรัพยำกรทำงภูมิปัญญำของท้องถิ่น รวม
6 ประเภท

งบปกติประจำปี

1.เพื่อศึกษำ

จำกกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของ

หมำยเหตุ

ผศ.ประภำศิริ
ใจผ่อง
คณะ
เทคโนโลยี
กำรเกษตร
และอำหำร

งำนบริกำร

ลำดับ

หน่วยงำน
รำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี

ชื่อโครงกำร
ของทรัพยำกรสัตว์น้ำใน
พื้นที่ป่ำชำยเลนของ
โรงเรียนบ้ำนปำกกะแดะ
อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์
ธำนี

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*
ของหน่วยงำน
(งบประมำณ
แผ่นดิน)

บุคคล/
ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สัตว์น้ำในพื้นที่ป่ำชำยเลนของ ร.ร.บ้ำน วิชำกำร
ปำกกะแดะ ซึ่งมีพื้นที่ 2,200 ตำรำงเมตร พัฒนำ
พบสัตว์น้ำจำนวน 30 ชนิด กลุ่มสัตว์น้ำที่ ท้องถิ่น
พบจำนวนชนิดมำกที่สุดได้แก่ กลุ่มหอย ร่วมกับ
พบ 13 ชนิด กลุ่มปลำ 8 ชนิด กลุ่มปู 5 สำขำวิชำ
ชนิด กลุ่มกุ้ง 2 ชนิด และสัตว์หน้ำดินอื่น เพำะเลี้ยง
ๆ 2 ชนิด
สัตว์น้ำ
เมื่อสำรวจเสร็จสิ้นได้ทำนิทรรศกำร
ถำวรแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ป่ำชำย
เลนของ ร.ร.บ้ำนปำกกะแดะ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดทำคู่มือศึกษำ
ควำมหลำกหลำยทรัพยำกรสัตว์น้ำใน
พื้นที่ป่ำชำยเลนของโรงเรียนมอบให้กับ
โรงเรียน

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ควำม
หลำกหลำยของ
ทรัพยำกรสัตว์
น้ำในพื้นที่ป่ำ
ชำยเลนของ
ร.ร.บ้ำนปำกกะ
แดะ
2. เพื่อจัดทำ
คู่มือควำม
หลำกหลำยของ
ทรัพยำกรสัตว์
น้ำในพื้นที่ป่ำ
ชำยเลนของ
ร.ร.บ้ำนปำกกะ
แดะ มอบแก่
โรงเรียน
3. เพื่อจัดทำ
นิทรรศกำรถำวร
แสดงพันธ์สัตว์
น้ำในพื้นที่ป่ำ
ชำยเลนของ
ร.ร.บ้ำนปำกกะ
แดะ มอบแก่

ลำดับ

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงใหม่

36

มหำวิทยำลัย

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...1...โครงกำร
1. กำรอนุรักษ์พันธุ์ข้ำวไร่
พื้นเมืองในเขตภำคเหนือ

1


100,000
244,000

100,000
55,253

2. กำรอนุรักษ์มะเขือและ



329,000

117,557.05 สำนักงำน

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โรงเรียน
4. เพื่อบูรณำ
กำรควำมรู้จำก
รำยวิชำสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
ทำงกำรประมง
และวิชำมีน
วิทยำ และบูรณ
กำรกับกำรวิจัย

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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36

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ
(วช)

รวบรวมพันธุ์
ข้ำวไร่
พื้นเมืองในเขต
ภำคเหนือ
ตอนบน
และศึกษำ
ลักษณะ
ทำงพืชไร่ กำร
เจริญเติบโต
ผลผลิต
และคุณภำพ
เมล็ด
รวบรวมศึกษำ

เก็บรวบรวมพันธุ์ข้ำวไร่จำนวน 8 พันธุ์
คณะ
ซึ่งยังนิยมปลูก พบว่ำข้ำวเหลืองและข้ำว เทคโนโลยี
จ้ำวมีจำนวน หน่อต่อกอ 8-11 หน่อ และ กำรเกษตร
จำนวนรวงต่อกออยู่ระหว่ำง 8-10 รวง
ข้ำวเหลืองมีน้ำหนัก ต่อ100 เมล็ดมำก
ที่สุดและเป็นพันธุ์ให้ผลผลิตสูงสุด327
กิโลกรัมต่อไร ่ในขณะที่ข้ำวจ้ำวให้
ผลผลิต 271 กิโลกรัมต่อไร่

รวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะเขือได้จำนวน

คณะ

ลำดับ

หน่วยงำน
รำชภัฏ
เชียงใหม่

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำน
สมเด็จ
เจ้ำพระยำ

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ถั่วฝักยำวพื้นบ้ำน

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ
(วช)

รวม...2...โครงกำร

2

573,000

1. กำรสำรวจและรวบรวม
พั น ธุ์ พื ช ในเขตอ ำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



100,000

172,810.
05
150,000 งบประมำณ
เฉพำะจำกสำนัก
งบประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำชดำริ
อพ.สธ.

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ลักษณะประจำ
พันธุ์
และขยำยเมล็ด
พันธุ์
ของเชื้อ
พันธุกรรม
มะเขือและ
ถั่วฝักยำว
พื้นบ้ำน

ผลกำรดำเนินงำน
60 สำยพันธุ์และถั่วฝักยำวจำนวน 35
สำยพันธุ์และเก็บรักษำเมล็ดไว้ในตู้เย็น
เพื่อนำไปปลูกศึกษำลักษณะประจำพันธุ์
ต่อไป

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
กำรเกษตร

หมำยเหตุ
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37

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สำรวจและ
รวบรวมพันธุ์พืช
ในพื้นที่อำเภออู่
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

จัดทำหนังสือพรรณไม้ในอู่ทอง เพื่อ
เผยแพร่ จำนวน 700 เล่ม

อ.จรัญ
ประจันบำล/
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี

เงินจำนวน
50,000
บำท แบ่ง
เงินโอนมำ
จำก
โครงกำร
กำรพัฒนำ
เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำผล
สำเกใน
ชุมชน
ท้องถิ่น

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย

รวม...1...โครงกำร
1. โครงกำรวิจัยเรื่อง :
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของผักพื้นบ้ำนใน
ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง
ตอนกลำงของประเทศ
ไทย และสปป.ลำว :
กรณีศึกษำเมืองเชียงคำน
จังหวัดเลย และเมืองชะ
นะคำม แขวงเวียงจันทน์

1


100,000
460,000

150,000
460,000

สกอ.

1. เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของผัก
พื้นบ้ำน
2. ศึกษำภูมิ
ปัญญำ กำร
อนุรักษ์และกำร
ใช้ประโยชน์ของ
ผักพื้นบ้ำนในวิถี
ชีวิตและ

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

รศ.จันทร์
แจ่ม
ดวงอุปะ
(คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี)

เป็น
โครงกำรวิจั
ยที่ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
จำก
สำนักงำน
คณะกรรมก
ำร
อุดมศึกษำ
ประเด็น

179

อำเภออัมพ
วำ จังหวัด
สมุทรสงครำ
ม เป็น
ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว
เพื่อกำร
จำหน่ำยใน
เชิงพำณิชย์
ในกิจกรรมที่
4

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
ควำม
หลำกหลำย
ชีวภำพ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วัฒนธรรม
ชุมชน
3. เพื่อค้นหำ
ปัญหำ ควำม
ต้องกำร และ
แนวทำงกำร
บริหำรจัดกำร
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ของ
ผักพื้นบ้ำนใน
ท้องถิ่นสู่ควำม
มั่นคงและกำร
พึ่งตนเองทำง
อำหำรของ
ชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน
4. เพื่อจัดทำ
ฐำนข้อมูล ชุด
ควำมรู้และ
จัดกำรเรียนเพื่อ
สืบทอดภูมิ
ปัญญำกำร
อนุรักษ์และกำร

ลำดับ

39

หน่วยงำน

40

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

40

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

460,000

460,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้ประโยชน์
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของผัก
พื้นบ้ำนในชุมชน
สู่คนรุ่นใหม่

ผลกำรดำเนินงำน

รวม...1...โครงกำร
1. รวบรวมพันธุ์บัวลูกผสม

1


รวม...1...โครงกำร
1. กำรจำแนกข้ำว
พื้นเมืองจำกจำนวน 300
พันธุ์ ที่ปลูกในสภำพไร่
และสภำพ นำทีใ่ ห้ผลผลิต
สูง
2. กำรศึกษำควำม
หลำกหลำยของปลำใน
แม่น้ำน่ำนและแม่น้ำยม

1


30,000

ทุนHRM1

กำลังดำเนินกำร อยู่ในขั้นตอนกำร
สรุปผลวิจัย



90,000

มทร.ล้ำนนำ

จำกกำรศึกษำชนิดของพบทั้งหมด 25
ชนิด โดยพบในแม่น้ำน่ำน 15 ชนิด และ
แม่น้ำยม 10 ชนิด

งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

100 สำยพันธุ์

15 สำยพันธุ์ โดยรับมอบจำกเจ้ำของ
พันธุ์

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผศ.ภูรินทร์
อัครกุลธร /
พิพิธภัณฑ์บัว
กองอำคำร
สถำนที่
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำรเกษตร
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำรเกษตร

หมำยเหตุ
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มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ
40

41

41

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

ชื่อโครงกำร
3. กำรสำรวจจำนวนและ
ประเภทสถำนที่ท่องเที่ยว
ของชุมชนชำวตำบลแม่ปั๋ง
อำเภอพร้ำว จังหวัด
เชียงใหม่
รวม...3...โครงกำร
1. โครงกำรสำรวจภูมิ
ปัญญำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบล
หนองระเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ
2. โครงกำรสำรวจควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของปูนำ

3. โครงกำรสำรวจ
ทรัพยำกรชีวภำพ,
ทรัพยำกรกำยภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ ในพื้นที่วัดป่ำ
สำละวัน อำเภอเมือง

เสนอขอ
15,000

3


135,000
20,000



งบประมำณ (บำท)

30,000



15,000

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ทุน HRS2

10,000

-

-

ผลกำรดำเนินงำน
กำลังดำเนินกำร อยู่ในขั้นตอนกำร
สรุปผลวิจัย

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.
ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

รวบรวมภูมิ
ปัญญำและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

มีข้อมูล
ทรัพยำกร
ชีวภำพ
ทรัพยำกร
กำยภำพ และ
ทรัพยำกร

พบพืชที่มีคุณค่ำทำงภูมิปัญญำ 8 ชนิด
ประเพณีและวัฒนธรรม 6 แบบ และ
กำรละเล่นอีก 6 รูปแบบ

มีข้อมูลชนิดของ สำรวจทั้งหมด 55 พื้นที่
ปูนำและ
-19 ตำบล รอบตำบลหนองระเวียง
ตัวอย่ำง
-12 อำเภอ
-จำแนกโดย ภำควิชำประมง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
-

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์

ผศ.อนุวัธน์
นิสัยสุข

หมำยเหตุ

เพิ่มเติมจำก
แผนฯ

182

41

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี


มทร.อีสำน
นครรำชสีมำ
Mr. Luis
Ernesto
Garcia
มทร.อีสำน
นครรำชสีมำ
ดร.นิภำพร
อำมัสสำ
มทร.อีสำน
นครรำชสีมำ

ไม่รำยงำน
ผล

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัดนครรำชสีมำ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

4. โครงกำรสำรวจ
ทรัพยำกรพรรณไม้น้ำใน
ลุ่มน้ำลำปำว



120,000

116,632

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

41

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

5. โครงกำรสำรวจพรรณ
ปลำสวยงำมน้ำจืดในลุ่ม
น้ำลำปำว



120,000

108,810

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จำกจุดสำรวจจำนวน 43 สถำนี ทั้ง 3 ฤดู นำงศิวำพร
พบว่ำ ลุ่มน้ำปำวมีควำมหลำกหลำยของ สีดำบุตร
ชนิดพรรนไม้น้ำ จำนวน 21 ชนิด
มทร.อีสำน
วข.กำฬสินธุ์
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41

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ พื้นที่
วัดป่ำสำละวัน
รู้จำนวนชนิด
และปริมำณของ
พรรณไม้น้ำ และ
นำควำมรู้ที่ได้รับ
มำศึกษำต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ของทรัพยำกร
พรรณไม้น้ำในลุ่ม
น้ำปำวท้องถิ่นใน
ลุ่มน้ำปำว
ทรำบชนิดและ
ปริมำณพรรณ
ปลำสวยงำมน้ำ
จืดท้องถิ่นในลุ่ม
น้ำลำปำว และ
พัฒนำองค์
ควำมรู้ที่ได้รับใน
ด้ำนกำรใช้
ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืนต่อไป

มีจำนวนพรรณปลำสวยงำมน้ำจืด
ธรรมชำติทั้งสิ้น 27 ชนิด ได้แก่ ปลำหมู
ปลำกระทิง ปลำกดหิน ปลำเข็มแม่น้ำ
ปลำสร้อยขำว ปลำตะเพียน ปลำ
ตะเพียนทรำย ปลำแป้นกระจก ปลำแปบ
ปลำบู่ ปลำซิวควำยข้ำงเงิน ปลำซิวใบไผ่
ปลำลูกผึ้ง ปลำกระดี่ ปลำแขยง ปลำ
ลิ้นหมำน้ำจืด ปลำลิ้นควำย ปลำ
กระสูบขีด ปลำหมอ ปลำกระแหทอง
ปลำซ่ำ ปลำเสือสุมำตรำ ปลำหำงไหม้

นำงศิวำพร
สีดำบุตร
มทร.อีสำน
วข.กำฬสินธุ์

ลำดับ

41

41

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

ชื่อโครงกำร

6. โครงกำรสำรวจและ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ในรัศมี 50 กิโลเมตร จำก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน วิทยำเขต
สกลนคร



7. โครงกำรสำรวจ
รวบรวมและถอดองค์
ควำมรู้ภูมิปัญญำ
กำรแพทย์พื้นบ้ำนอีสำน
จำกเอกสำรโบรำณของ
จังหวัดสกลนคร
8. โครงกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทย : กรณีถอดองค์
ควำมรู้ของหมอพื้นบ้ำนใน





งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

67,000

150,000

80,000

ใช้จริง

66,995

150,000

74,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

ปลำกริม ปลำยี่สกเทศ ปลำร่องไม้ตับ
และปลำหมอช้ำงเหยียบ
ขอตั้งงบประมำณ - เพื่อสำรวจเก็บ สำรวจพันธุ์ไม้ในวัดป่ำเนรมิตร จักเก็บ
เฉพำะจำกสำนักงบ รวบรวมอนุรักษ์ ข้อมูล ตัวอย่ำงพันธุ์ไม้แห้ง และตัวอย่ำง
ประมำณเพื่อกำร พันธุกรรมพืช
ดอง ดังเอกสำรที่แนบ และดำเนินกำร
ร่วมสนองพระรำช เป็นพืชหำยำก
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว
ดำริ อพ.สธ.
หรือพืชประจำ
ถิ่น
- เพื่อเก็บ
ตัวอย่ำง ต้น กิ่ง
เมล็ด ตัวอย่ำง
แห้ง และ
ตัวอย่ำงดอง
ขอตั้งงบประมำณ ได้องค์ควำมรู้
ดำเนินกำรสำรวจเอกสำรโบรำณ และ
เฉพำะจำกสำนักงบ เป็นแนวคิด
คัดเลือกเอกสำรโบรำณที่มีเนื้อหำ
ประมำณเพื่อกำร ทฤษฏีใน
เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสุขภำพ นำมำแปล
ร่วมสนองพระรำช เอกสำรโบรำณ ให้เป็นภำษำปัจจุบัน
ดำริ อพ.สธ.
จังหวัดสกลนคร
ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช

เพื่อรวบรวมองค์ ถอดองค์รู้หมอพื้นบ้ำนจำนวน 5 รำย
ควำมรู้ของหมอ สรุปข้อมูลและอยู่ระหว่ำงจัดทำรูปเล่ม
พื้นบ้ำนใน
สมบูรณ์
โรงพยำบำล

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

นำงสำว
ปรำณี
แสนวงค์
มทร.อีสำน
วข.สกลนคร

184

41

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

นำงสำวมิ่ง
กมล หงษำ
วงศ์
มทร.อีสำน
วข.สกลนคร
นำงปำณิสรำ ผู้รับผิดชอบ
ประจุดทะศรี เดิมนำงสำว
ยุพิน เรือง
มทร.อีสำน
แจ้ง

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

โรงพยำบำลกำรแพทย์
แผนไทยสกลนคร
41

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

ดำริ อพ.สธ.

9. โครงกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชน
ของผู้สูงอำยุบ้ำนนำเชือก
ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร



10. โครงกำรสำรวจและ
รวบรวมศัตรูธรรมชำติของ
แมลงศัตรูพืชสมุนไพร



77,700

70,000

77,700

70,000

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กำรแพทย์แผน
ไทยสกลนคร
จำนวน 5 รำย
สำรวจพรรณไม้
ที่ใช้ในกำร
ประกอบ
พิธีกรรมของ
บ้ำนนำเชือก ต.
แร่ อ.พังโคน
จ.สกลนคร
-เพื่อสำรวจ
ค้นหำชนิดศัตรู
ธรรมชำติของ
แมลงศัตรูพืช
สมุนไพร
-ศึกษำและ
รวบรวมลักษณะ
ทำงสัณฐำน
วิทยำของแมลง
เบียน
-เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูล
อ้ำงอิงและ

ผลกำรดำเนินงำน

ดำเนินกำรเบิกจ่ำยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจัดทำ
รูปเล่ม

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
วข.สกลนคร

นำย
ปรำโมทย์
เหลำลำภะ
มทร.อีสำน
วข.สกลนคร

-พบแมลงศัตรูพืชจำนวน 12 ชนิด
-ตรูธรรมชำติที่คอยควบคุมปริมำณแมลง
ศัตรูพืชจำนวน 6 ชนิด

หมำยเหตุ

นำงสำว
อโนทัย
วิงสระน้อย
มทร.อีสำน
วข.สกลนคร

185

41

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

186

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รวบรวมตัวอย่ำง
ของศัตรู
ธรรมชำติของ
แมลงศัตรูพืช
สมุนไพรเก็บใน
พิพิธภัณฑ์
-เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำกำร
ควบคุมศัตรูพืช
โดยชีววิธี
สัมมนำพืช
ศำสตร์ ปัญหำ
พิเศษและฝึก
ทักษะทำงด้ำน
แมลงแก่
นักศึกษำ
-เพื่อสนับสนุน
งำนวิจัยและกำร
ใช้บริกำรทำง
วิชำกำรด้ำน
แมลงและศัตรู
ธรรมชำติแก่

ลำดับ

41

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

เสนอขอ

11. โครงกำรศึกษำควำม
หลำกหลำยทำงของ
ชีวภำพจุลินทรีย์ในดินของ
ระบบนิเวศป่ำอนุรักษ์ วข.
สุรินทร์



85,000

12. โครงกำรศึกษำ
ลวดลำยเอกลักษณ์สุรินทร์



ชื่อโครงกำร

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
นักศึกษำ
เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป
82376.40 ขอตั้งงบประมำณ - เพื่อจำแนก
เฉพำะจำกสำนักงบ แบคทีเรีย รำ
ประมำณเพื่อกำร โพรโตชัวและไล
ร่วมสนองพระรำช เคนส์ในระบบ
ดำริ อพ.สธ.
นิเวศป่ำวิทยำ
เขตสุรินทร์
- เพื่อเก็บ
รวบรวม
จุลินทรีย์ที่คัด
แยกจำกระบบ
นิเวศป่ำวิทยำ
เขตสุรินทร์

งบประมำณ (บำท)

50,000

50,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ขอตั้งงบประมำณ - เพื่อศึกษำ
เฉพำะจำกสำนักงบ ลวดลำย

ผลกำรดำเนินงำน

ปริมำณแบคทีเรีย, แบคทีเรียละลำย
ฟอสเฟตและรำทั้งหมดเฉลี่ย 3.33x106,
3.42x105และ 7.72x105 CFU/กรัม
ตำมลำดับ โดยแบคทีเรียเฮทเทอโรโทร
ฟิค แบคทีเรียละลำยฟอสเฟต รำละลำย
ฟอสเฟตและรำคัดแยกได้ 6, 5, 6 และ
10 ไอโซเลต ตำมลำดับ และโพรโตซัวคัด
แยกได้ 4 ชนิด ปริมำณแบคทีเรีย,
แบคทีเรียละลำยฟอสเฟตและรำเฉลี่ย
3.33x106, 3.42x105 และ 7.72x105
CFU/กรัม ตำมลำดับจำแนกรำได้ 4 ชนิด
คือ Aspergillus sp. (niger group),
Aspergillusterricola, Mucor sp. และ
Penicillium sp.และจำแนกโพรโตซัวได้
4 ชนิดคือThecamoebaterricola,
Amoeba gorgonian,
Halteriachlorelligera, และ
Halteriaglandinella
กำรทำงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรสำคัญๆมำ
สำมครั้งแล้ว แม้ว่ำจะเป็นกำรลงพื้นที่ที่ถี่

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ดร.จุณจะรำ
ทุยไธสง
มทร.อีสำน
วข.สุรินทร์

187

41

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อ.เดชชำติ
นิยมตรง

ลำดับ

หน่วยงำน
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

เพื่อกำรตกแต่งลำย
แกะสลักประดับพระ
อุโบสถ วัดบ้ำนอำพืด
ตำบลคำผง อำเภอโนน
นำรำยณ์ จังหวัดสุรินทร์

13. โครงกำรศึกษำ
องค์ประกอบภูมิทัศน์



50,000

50,000

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประมำณเพื่อกำร เอกลักษณ์อีสำน
ร่วมสนองพระรำช ที่เกี่ยวข้องกับ
ดำริ อพ.สธ.
ตำนำน
พระพุทธศำสนำ
- เพื่อศึกษำ
เปรียบเทียบภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำน
ในพื้นที่โนน
นำรำยณ์ และ
พื้นที่ต่ำงๆใน
จังหวัดสุรินทร์
- เพื่อเป็น
แนวทำงในกำร
ออกแบบลวดลำย
แกะสลักไม้
ประดับผนังพระ
อุโบสถ วัดบ้ำน
อำพืด ตำบลคำ
ผง
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ขอตั้งงบประมำณ - เพื่อศึกษำภูมิ
เฉพำะจำกสำนักงบ ปัญญำท้องถิ่น

ผลกำรดำเนินงำน
ที่สุด โดยเฉลี่ยอำทิตย์ละสองครั้ง ถือว่ำ
มำกสำหรับกำรทำกำรบ้ำน แก้ปัญหำใน
แต่ละขั้นตอน รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูล
เพื่อกำรพัฒนำแบบในครั้งต่อไป ครั้งที่สี่
นั้นมีควำมสำคัญอีกก้ำวหนึ่ง เป็นกำร
ผสมผสำนเครื่องมือที่ใช้ในกำรทำงำน
กำรวำดเส้นและกำรทำงำนบนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ำ AUTO CAD,
SKETCH UP และกำรจัดสร้ำงหุ่นจำลอง
ที่ต้องกำรศึกษำภำพที่เป็นสำมมิติ ที่จับ
ต้องได้ 360 องศำ เป็นกำรนำเสนอแบบ
ที่ได้ผลอย่ำงเด็ดขำด เป็นมติที่เอกฉันท์ ชี้
ชัดถึงแนวทำงที่ทีมงำนผู้วิจัยและ
ออกแบบร่วมเดินทำงมำกับคณะพระสงฆ์
รวมถึงกรรมกำรวัดที่มีบทสรุปว่ำ เดินมำ
ถูกทำงแล้ว โดยกำรรวบรวม
แบบสอบถำม และกำรเก็บบรรยำกำศ
ของควำมเต้นตื่น สดชื่น สดใส ร่วมใจกัน
แสดงออกอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน ใน
กระบวนกำรวิจัยที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน
จำกกำรศึกษำองค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมด้ำนกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

มทร.อีสำน
วข.สุรินทร์

188

41

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อ.วสำวงศ์ สุข
แสวง

ลำดับ

หน่วยงำน
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

วัฒนธรรมด้ำนกำรปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมของชุมชน
ชำวกูย ในพื้นที่ตำบลจอม
พระ อำเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

14. โครงกำรสำรวจพืช
สมุนไพรที่ชำวบ้ำนใช้ใน
กำรรักษำโรคใน



80,000

80,000

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประมำณเพื่อกำร เกี่ยวกับ
ร่วมสนองพระรำช องค์ประกอบภูมิ
ดำริ อพ.สธ.
ทัศน์วัฒนธรรม
ทำงด้ำนกำรปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม
ของชุมชนชำวกูย
ในพื้นที่เป้ำหมำย
บริเวณรัศมี 50
กม. ของ
มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน วิทยำ
เขตสุรินทร์
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ขอตั้งงบประมำณ - เพื่อสำรวจ
เฉพำะจำกสำนักงบ ชนิดของพืช
ประมำณเพื่อกำร สมุนไพรในป่ำ

ผลกำรดำเนินงำน
ของชุมชนชำวกูย จำกภูมิปัญญำ วิถีชีวิต
และควำมศัทธำที่เป็นสำยใยผูกพัน ที่ก่อ
เกิดองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ทำงด้ำนกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของ
ชุมชนชำวกูย ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพะสืบ
ทอดต่อกันมำของชำวกูย ตำบลจอมพระ
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนับว่ำ
เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีกำรดำเนินชีวิต วิถี
ของควำมเชื่อ ควำมคิด จำรีต ประเพณี
พิธีกรรม ค่ำนิยมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ซึ่งเป็นกำรบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่สะท้อน
ถึงวิถีชีวิตที่ดำเนินตำมคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งยังเป็นกำรดำรงควำมเป็น
ชำวกูย สำมำรถแบ่งได้ 2 ปัจจัย
1) ปัจจัยด้ำนรูปธรรม ได้แก่องค์ประกอบ
ทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมลักษณะทำงกำยภำพ
ในกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2) ปัจจัยด้ำนนำมธรรม ได้แก่ คติควำมเชื่อ
ประเพณี วัฒนธรรม หรือควำมคิดอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
1.สำรวจชนิดของพืชสมุนไพรที่มีในเขต
ป่ำชุมชนบริเวณจังหวัดสุรินทร์ โดยควำม
ร่วมมือของหมอพื้นบ้ำนผู้วิจัยและ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

มทร.อีสำน
วข.สุรินทร์

189

41

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดร.สุภัทรำ
ขบวนฉลำด

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ชีวิตประจำวันในป่ำ
บริเวณจังหวัดสุรินทร์

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

15. โครงกำรศึกษำและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ลำห้วยเสนง จังหวัด
สุรินทร์



83,500

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน
เยำวชนในชุมชน
2.เพำะและขยำยพันธ์พืชสมุนไพรที่หำ
ยำก และใกล้สูญพันธุ์
3.จัดอบรม เพื่อเผยแพร่วิธีกำรนำ
สมุนไพรมำใช้ในกำรรักษำโรคจำกหมอ
พื้นบ้ำน ให้แก่ประชำชนในชุมชน ป่ำบ้ำน
โคกเต็ง ต. ท่ำสว่ำง อ. เมือง จ.สุรินทร์
ป่ำสมุนไพร ต.เชื้อเพลิง อ.ปรำสำท จ.
สุรินทร์ และรวบรวมไว้ ณ มทร.อีสำน
วิทยำเขตสุรินทร์

จำกกำรลงพื้นที่สำรวจพันธุ์พืชริมลำห้วย
เสนง จุดที่ 1-2 ในระหว่ำงเดือน ส.ค.–
ก.ย.2558 โดยใช้กำรเก็บข้อมูลผ่ำนกำร
ออกแบบบันทึกข้อมูลควำมหลำกหลำย
กลุ่มพืชริมน้ำลำห้วยเสนงเพื่อบันทึก และ
ถ่ำยภำพตังอย่ำงพันธุ์พืช ลำต้น ใบ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
มทร.อีสำน
วข.สุรินทร์

หมำยเหตุ

190
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
ร่วมสนองพระรำช ชุมชน บริเวณ
ดำริ อพ.สธ.
จังหวัดสุรินทร์
- เพื่อเผยแพร่
ควำมรู้ เรื่องกำร
ใช้ประโยชน์จำก
พืชสมุนไพรใน
เขต-ป่ำชุมชน
ให้แก่ประชำชน
และเยำวชนใน
ชุมชนนั้นๆ
รวมทั้งเผยแพร่
กระบวนกำรนำ
พืชสมุนไพร
เหล่ำนั้นไปใช้ใน
กำรรักษำโรค
เหล่ำนั้นไปใช้ใน
กำรรักษำโรค
53709.95 ขอตั้งงบประมำณ - เพื่อทรำบ
เฉพำะจำกสำนักงบ ควำม
ประมำณเพื่อกำร หลำกหลำยของ
ร่วมสนองพระรำช ชนิดพันธุ์พืชใน
ดำริ อพ.สธ.
พื้นที่ลำห้วย
เสนง อำเภอ

งบประมำณ (บำท)

ผศ.กิตติกร
จินดำพล
มทร.อีสำน
วข.สุรินทร์

ลำดับ

41

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

ชื่อโครงกำร

16. โครงกำรสำรวจและ
รวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์

17. โครงกำรสำรวจพันธุ์
พืชให้สีย้อมไหมธรรมชำติ





งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

60,000

70,000

ใช้จริง

60,000

70,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ
ประมำณเพื่อกำร
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

ขอตั้งงบประมำณ
เฉพำะจำกสำนักงบ

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เมือง จังหวัด
สุรินทร์
- เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐำนพรรณไม้
น้ำลำห้วยเสนง
- เพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลใน
กำรประยุกต์ใช้
ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรพรรณ
ไม้
- เพื่อสำรวจและ
รวบรวมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ใน
พื้นที่เป้ำหมำย
บริเวณรัศมี50
กม.ของ
มหำวิทยำลัยรำช
มงคล อีสำน
วิทยำเขตสุรินทร์
- เพื่อสำรวจ
พันธุ์พืชให้สีย้อม

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

รวมถึงกำรจับพิกัดตำแหน่ง GPS ไว้ เพื่อ
นำไปอ้ำงอิงตำแหน่งในแผนที่ภำพถ่ำย
ดำวเทียม ในรัศมี 50 เมตร ตลอดสองฝั่ง
ลำห้วยเสนง พบตัวอย่ำงพันธ์ 3 ประเภท
คือประเภท ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย
จำนวน 30 ต้น เอื้องหมำยนำป่ำพะยอม
ปอพรำนพลับพลำยำงนำเข็มป่ำโปร่งกิ่ว
ต้นมะเดื่ออุทุมพรเล็บเหยี่ยวยำงเฮียงก
วำวเครือนนทรีหมำกผีพวน รักเล็กติ้วขน
ต้นฟันปลำ คำหมอกหลวงฯลฯ
จำกกำรลงพื้นที่สำรวจกำรทอผ้ำไหมบ้ำน
ตำกูก มีลำยผ้ำไหมหลักอยู่ 4 แบบที่นิยม
ทอกันคือ ผ้ำไหมลำยโฮล ผ้ำไหมลำย
อัมปรม ผ้ำไหมลำยอัลลูยเซียม และผ้ำ
มัดหมี่ข้อลำยดอกพิกุล

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อ.เกียรติภูมิ
ดวงศรี
มทร.อีสำน
วข.สุรินทร์

กำรสำรวจพันธุ์พืชให้สีย้อมไหมในจังหวัด อ.สมชญำ
สุรินทร์ ใช้วิธีกำรสำรวจพันธุ์พืช2 วิธีคือ ศรีธรรม

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

มงคลอีสำน

ในจังหวัดสุรินทร์

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

18. โครงกำรสำรวจหำ
จุลินทรีย์ที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตสำรสีจำกดินใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์



เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
ประมำณเพื่อกำร ไหม ในจังหวัด
ร่วมสนองพระรำช สุรินทร์ ในพื้นที่
ดำริ อพ.สธ.
เป้ำหมำย
บริเวณรัศมี 50
กม. ของ
มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขต
สุรินทร์
- เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ
นักเรียน
นักศึกษำและ
ประชำชนทั่วไป
69,898.87 ขอตั้งงบประมำณ -เพื่อคัดแยก
เฉพำะจำกสำนักงบ แบคทีเรียที่มี
ประมำณเพื่อกำร ควำมสำมำรถใน
ร่วมสนองพระรำช กำรสร้ำงสำรสี
ดำริ อพ.สธ.
จำกดิน
-เพื่อคัดแยกเชื้อ
รำที่มี
ควำมสำมำรถใน

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

70,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1.สำรวจภำพรวมของป่ำ2 ป่ำ คือป่ำโคก
เต็ง ป่ำชุมชนตำบลท่ำสว่ำง และป่ำเกียน มทร.อีสำน
ตำสินริมน้ำชี บ้ำนโคกสวำย หมู่ 18 ต.ท่ำ วข.สุรินทร์
สว่ำง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์2.
สำรวจพันธุ์พืชโดยวิธีกำรสุ่มพื้นที่ โดย
กำหนดแปลงตัวอย่ำง 1 ไร่ ขนำด 40 x
40 เมตร ตำมแนวทิศเหนือ - ใต้ ซึ่งใแป
ลงตัวอย่ำงขนำด 40 x 40 เมตร แบ่งเป็น
แปลงย่อยขนำด 5 x 5 เมตร จำนวน 64
แปลง

กำรแยกเชื้อแบคทีเรียสร้ำงสำรสีจำกดิน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำก
จำนวน 82 แหล่งเก็บตัวอย่ำง สำมำรถ
แยกแบคทีเรียสร้ำงสำรสีได้ทั้งหมด 19 ไอ
โซเลท และได้โคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่
สร้ำงสีโทนเหลืองทุกไอโซเลท ส่วนเชื้อรำ
ที่แยกได้มีโคโลนีสีเขียวขี้ม้ำ สีน้ำตำลและ
สีดำ

ผศ.ดร.อรลัดำ
เจือจันทร์
มทร.อีสำน
วข.สุรินทร์

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

รวม...18...โครงกำร
1. โครงกำรสำรวจควำม
หลำกหลำยป่ำชุมชน

17

1


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กำรสร้ำงสำรสี
จำกดิน

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

1,298,200 1,190,122.22

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคล
ตะวันออก

50,000

42

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคล
ตะวันออก

2. โครงกำรอนุรักษ์และ
สำรวจควำมหลำกหลำย
ของพืชอำหำรสัตว์ตระกูล
ถั่วในพื้นที่วิทยำเขต
บำงพระ



50,000

42

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคล

3. โครงกำรกำรรวบรวม
ชนิดของอำหำรพื้นบ้ำน
จำกพืชท้องถิ่นเพื่อกำร



78,000

งบรำยจ่ำยอื่น

50,000

78,000

คืนโครงกำร

งบรำยจ่ำยอื่น

เพื่อรวบรวม
พันธุ์หญ้ำและ
พืชตระกูลถั่ว
พื้นเมืองเพื่อใช้
เป็นอำหำรสัตว์

- รวบรวมพันธุ์หญ้ำและพืชตระกูลถั่ว
พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นอำหำรสัตว์ จำนวน
58 ชนิด
- จัดทำเล่มรวบรวมพันธุ์หญ้ำและพืช
ตระกูลถั่วพื้นเมืองเพื่อใช้เป็นอำหำรสัตว์
จำนวน 50 เล่ม

งบรำยจ่ำยอื่น

จำนวนอำหำร
30 ชนิด
เครื่องดื่ม 10

รวบรวมตำรับอำหำรสรุปได้ว่ำส่วนใหญ่
ยังมีกำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น แบบ
ดั้งเดิมทั้งกำรเลือกใช้ประโยชน์จำกพืช

ดร.ชัยวัฒน์ งบประมำณ
มครเพศ
ล่ำช้ำ
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร
วิทยำเขต
จันทบุรี
ผศ.วีระพล
แจ่มสวัสดิ์
คณะ
เกษตรศำสต
ร์และ
ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
วิทยำเขต
บำงพระ
ผศ.สุภร พงษ์
สำรำญ
คณะ
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ลำดับ

หน่วยงำน
ตะวันออก

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

43

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

44

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครสวรรค์

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

อนุรักษ์

รวม...3...โครงกำร
1. โครงกำรสำรวจและ
เก็บรวบรวมทรัพยำกร
ธรรมชำติและภูมิปัญญำ

2


2. โครงกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่นภำคกลำงตอนบน

รวม...2...โครงกำร
1. สำรวจควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพใน
เมือง และภูมิปัญญำ

1

178,000
200,000

128,000
200,000



200,000

254,700

2


400,000
250,000

454,700
250,000

งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชนิด

ท้องถิ่นและขั้นตอน วิธีกำรทำ

งำนสำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมพืช
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและภูมิ
ปัญญำ 3 ตำบล
-รวบรวมจำนวน
พันธุ์พืช จำนวน
5 ชนิด

โครงกำรต่อเนื่อง ดำเนินกำรสำรวจและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และพืชท้องถิ่น,สัตว์
ท้องถิ่น และ ชีวภำพท้องถิ่น จำนวน 3
ตำบล
-ตำบลสำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.อยุธยำ
-ตำบลพระแก้ว อ.ภำชี จ.อยุธยำ
-ตำบลศำลำลอย อ.ท่ำเรือ จ.อยุธยำ
ดำเนินกำรรวบรวมสำยพันธุ์มะม่วงใน
พื้นที่ภำยใน มทร.สุวรรณภูมิ จำนวน 20
สำยพันธุ์

อำจำรย์ยุพิน
พูนดี
คณะ
เทคโนโลยี
กำรเกษตรฯ

1. ฐำนข้อมูล
ควำม
หลำกหลำย

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

1.ศูนย์ควำม
หลำกหลำย
ทำงชีวภำพ

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร
วิทยำเขต
จันทบุรี

ดร.ธีระพัศน์
ศิลปะ
สมบูรณ์
คณะ
เทคโนโลยีกำ
รเกษตรฯ

หมำยเหตุ

194

43

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร
ท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อกำร
อนุรักษ์และพัฒนำตำม
แนวพระรำชดำริฯ

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
2.คณะ
มนุษยศำสต
ร์และ
สังคมศำสตร์

หมำยเหตุ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทำงชีวภำพใน
เมืองและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
จังหวัด
นครสวรรค์
2. กิจกรรม
อนุรักษ์ควำม
หลำกหลำย
ทำงชีวภำพใน
เมือง และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
จังหวัด
นครสวรรค์
3. หนังสือชุด
ควำมรู้ และ
นิทรรศกำร
ด้ำนกำร
อนุรักษ์ควำม
หลำกหลำย
ทำงชีวภำพใน
เมือง และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
จังหวัด

ลำดับ

44

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครสวรรค์

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

เสนอขอ

ใช้จริง

2. สำรวจพืชผักพื้นบ้ำน
ริมน้ำและอำหำรพื้นเมือง
จำกวิถีชีวิตชุมชนต้น
แม่น้ำเจ้ำพระยำ



100,000

100,000

รวม...2...โครงกำร
1. สำรวจควำมหลำก
หลำยและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช

2


350,000
100,000

350,000
100,000

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นครสวรรค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณ
แผ่นดิน

รวบรวมองค์
ควำมรู้พืชผัก
พื้นบ้ำนที่เป็น
อำหำรและสูตร
อำหำรที่ทำจำก
พืชผักพื้นบ้ำน

1. ศูนย์ควำม
หลำกหลำ
ยทำง
ชีวภำพ
วิถีชีวิต
และภูมิ
ปัญญำ
ท้องถิ่น
2. คณะ
มนุษยศำส
ตร์และ
สังคมศำส
ตร์

งบประมำณของ
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี
(งบประมำณ
แผ่นดิน)

-ทรำบควำม
หลำกหลำยของ
พืชพรรณ 50
ชนิด

- มีกำรสำรวจพรรณพืชที่เป็นไม้ดอกไม้
อำจำรย์ ดร.
ประดับในสวนพฤกษศำสตร์เพชรวนำลัย บุญสนอง
โดยแบ่งควำมหลำกหลำยของพืช เป็นไม้ ช่วยแก้ว
ดอกไม้ประดับ 45 ชนิด และพรรณไม้ที่
เป็นอำหำร 31 ชนิด มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตำมเป้ำที่ตั้งไว้ จำนวน 100 คน ควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ

หมำยเหตุ
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45

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

45

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

ชื่อโครงกำร

2. กำรสำรวจและติดตำม
ควำมหลำกหลำยของ
พรรณไม้ป่ำชำยเลน
อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัด
เพชรบุรี

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

30,000

ใช้จริง

30,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณของ
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี
(งบประมำณ
แผ่นดิน)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

98.00มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 94.00 และสำมำรถนำควำมรู้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ90.00
- ดำเนินกำรศึกษำในพื้นที่ 6 ตำบล ของ อำจำรย์ทิพย์
อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ สุดำ ชงัดเวช
ตำบลบำงตะบูน ตำบลบำงตะบูนออก
ตำบลบ้ำนแหลมตำบลบำงขุนไทร ตำบล
บำงแก้ว และตำบลแหลมผักเบี้ยจำก
กำรศึกษำในปี พ.ศ. 2556 พบมีพรรณ
ไม้ป่ำชำยเลน 23 ชนิด ได้แก่ โกงกำงใบ
เล็ก โกงกำงใบใหญ่ แสมทะเล แสมขำว
แสมดำ ปรงทะเล เป้งทะเล ตะบูน โพธิ์
ทะเล ตำตุ่มทะเล เบญจมำศน้ำเค็ม
ช้ำเลือด แคทะเล เหงือกปลำหมอ ลำพู
ลำแพน จำกโปรงแดงถั่วขำวฝำดดอกขำว
ฝำดดอกแดง ชะครำม และผักเบี้ยทะเล
โดยมี โกงกำงใบเล็ก โกงกำงใบใหญ่ แสม
ทะเล เป้งทะเล ลำแพน และจำก เป็นพืช
ชนิดเด่น ส่วนตะบูนดำเป็นชนิดที่มี
จำนวนน้อยและในกำรสำรวจปี พ.ศ.
2558 พบเพิ่มเติมอีก 3 ชนิด คือ หวำย
ลิง ถอบแถบน้ำ และต้นแดงน้ำ
นอกจำกนี้ในกำรดำเนินงำนยังเห็นถึงกำร

หมำยเหตุ
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-สำรวจและ
ติดตำมควำม
หลำกหลำยของ
พรรณไม้ป่ำชำย
เลน ไม่ต่ำกว่ำ
10 ชนิด

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

45

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

ชื่อโครงกำร

3. กำรศึกษำพื้นที่ต้นแบบ
วนเกษตรชุมชนบ้ำนถ้ำ
เสือ อำเภอแก่งกระจำน
จังหวัดเพชรบุรี

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

530,000

ใช้จริง

446,290

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เจริญเติบโตของพรรณไม้ป่ำชำยเลน
โดยเฉพำะในพื้นที่ ตำบลแหลมผักเบี้ย ที่
มีกำรงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตอย่ำง
หนำแน่นของต้นแสมทะเล
- จำนวน
ผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรวิจัยย่อย อำจำรย์ ดร.
โครงกำร วิจัย 6 6 โครงกำร มีดังนี้
ศิริวรรณ
เรื่อง
1. กำรเจริญเติบโตของไม้สักในพื้นที่
แดงฉ่ำ และ
- ศึกษำข้อมูล
ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้ำนถ้ำเสือ
คณะ
เชิงลึกด้ำน
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
วิชำกำร
ผลจำกกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของสัก
เศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้ำนถ้ำ
และสิ่งแวดล้อม เสือ อำเภอแก่งกระจำน จังหวัด
ในพื้นที่วน
เพชรบุรี ในปีที่ 1 จำนวน 14 แปลง
เกษตรชุมชน
ตัวอย่ำง มีค่ำพิสัยของช่วงอำยุหมู่ไม้อยู่
หมู่บ้ำนถ้ำเสือ
ระหว่ำง 1-4 ปี ซึ่งส่วน ใหญ่มีค่ำพิสัย
อำเภอแก่ง
ของหมู่ไม้อยู่ในช่วง 3-4 ปี มีเพียง 1
กระจำน จังหวัด แปลงเท่ำนั้นที่มีอำยุมำกกว่ำ 10 ปี ผล
เพชรบุรี
กำรศึกษำ พบว่ำ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเพียง
อก (DBH) เฉลี่ยของสักอำยุ 3 ปี มีค่ำ
เท่ำกับ 7.48 เซนติเมตร ควำมสูงเฉลี่ย
7.68 เมตร และ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเพียง
อก (DBH) เฉลี่ยของสักอำยุ 4 ปี มีค่ำ
เท่ำกับ 14.43 เซนติเมตร ควำมสูงเฉลี่ย

หมำยเหตุ
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งบประมำณของ
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี
(งบประมำณ
แผ่นดิน)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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11.41 เมตร ปริมำตรของไม้สักอำยุ 3
และ 4 ปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 0.0172 และ
0.1149 ลูกบำศก์เมตรต่อต้นตำมลำดับ
มวลชีวภำพของไม้สักเหนือดินของลำต้น
(Ws) กิ่ง (Wb) และใบ (Wl) ของไม้สัก
อำยุ 3 ปี มีค่ำเท่ำกับ 2.284 1.669 และ
1.137 กิโลกรัมตำมลำดับ และไม้สักอำยุ
4 ปี มีค่ำมวลชีวภำพของ ลำต้น กิ่ง และ
ใบ เท่ำกับ 3.652 3.150 และ 2.127
ตำมลำดับ ส่วนไม้สักที่มีอำยุ 1 ปี ไม่
สำมำรถคำนวณหำมวลชีวภำพของไม้สัก
เหนือดินได้
นอกจำกนี้ยังได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง
ดินในแต่ละแปลงปลูกสัก จำนวน 14
แปลง เพื่อนำไปตรวจวิเครำะห์คุณสมบัติ
ของดินและปริมำณธำตุอำหำรเบื้องต้นที่
อยู่ในดินของแปลงปลูกสักเพื่อทรำบ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละปีของกำรเจริญเติบโตของสัก
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำรส่งตัวอย่ำงดินเพื่อ
วิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร
2. ควำมหลำกหลำยของพรรณไม้และ
กำรใช้ประโยชน์ผลผลิต จำกป่ำชุมชน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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บ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจำนจังหวัด
เพชรบุรี
ระยะที่ 1 ลงพื้นที่ชุมชนบ้ำนถ้ำเสือ เพื่อ
ติดต่อประสำนงำนกลุ่มสมำชิกเกษตรกร
ที่ปลูกไม้สักร่วมกับพืชเศรษฐกิจ ซึ่ง
จำเป็นต้องทรำบจำนวนแปลงและพื้นที่
แต่ละแปลงที่ดำเนินกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ต้นแบบสมำชิกโครงกำรธนำคำรต้นไม้
บ้ำนถ้ำเสือ และต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1
ไร่ สำหรับกำรสุ่มแปลงตัวอย่ำงในป่ำวน
เกษตรของชุมชนบำนถ้ำเสื้อ
หลังจำกได้ข้อมูลสมำชิกที่ร่วมโครงกำร
ต้นแบบสมำชิกโครงกำรธนำคำรต้นไม้
ต้นแบบ บ้ำนถ้ำเสือแล้วดำเนินกำรลง
พื้นที่ไปดูแต่ละแปลง เพื่อคัดเลือก
สำหรับใช้ในกำรสุ่มแปลงตัวอย่ำง ซึ่ง
จะต้องใช้แปลงที่มีกำรปลูกไม้สักและไม้
ยืนต้นมำกกว่ำ กำรปลูกไม้ผลที่เป็นพืช
เศรษฐกิจจำกจำนวน 40 แปลง สำมำรถ
ใช้ในกำรสุ่มแปลงตัวอย่ำงได้ จำนวน 19
แปลง ซึ่งแต่ละแปลงมีขนำดตั้งแต่ 1 ไร่
ขึ้นไป และดำเนินกำรสุ่มแปลงตัวอย่ำง
ขนำด 40x40 เมตร ( 1 ไร่ ) หำกแปลง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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ใดมีมำกกว่ำ 3 ไร่ จะดำเนินกำรสุ่ม
จำนวน2 แปลง และสุ่มแปลงย่อยขนำด
10x10 เมตร จำนวน 2 แปลง ใช้สำหรับ
เก็บบันทึกข้อมูลพรรณไม้ยืนต้น
ระยะที่ 2 กำรสำรวจควำมหลำกหลำย
กำรเก็บข้อมูลบันทึกรำยละเอียดพรรณ
ไม้ เก็บตัวอย่ำงพรรณไม้จำกป่ำวนเกษตร
ชุมชนบ้ำนถ้ำเสือและบันทึกภำพ
ระยะที่ 3 กำรตรวจสอบเทียบเคียง
พรรณไม้กับหอพรรณไม้ กรมอุทยำน
แห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
ผลกำรวิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตัวอย่ำง
พรรณไม้ทั้งสิ้น 65 หมำยเลข จำแนกเป็น
พันธุ์พืชได้จำนวน 60 ชนิด 52 สกุล 30
วงศ์ พันธุ์พืชที่มีมูลค่ำและพบมำกที่สุด คือ
ไม้สัก รองลงมำ มะฮอกกำนีใบเล็ก หมี่เหม็น
แดง ตะแบกนำ สมอตีนเป็ด กระพี้จั่น และ
ไม้พะยูงและระยะที่ 4 กำรวิเครำะห์ควำม
หลำกหลำยของพรรณไม้3. กำรสำรวจ
สภำพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้ำนถ้ำ
เสือ อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
กำรศึกษำครั้งนี้ได้ดำเนินกำรลงพื้นที่วน
เกษตรบ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจำน
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จังหวัดเพชรบุรี โดยจะทำกำรเลือกจุด
เก็บตัวอย่ำงโดยใช้เครื่องกำหนดตำแหน่ง
ทำงภูมิศำสตร์ (GPS) และข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งทำกำรศึกษำที่ตั้ง
ขอบเขตพื้นที่วนเกษตรและพิจำรณำ
พื้นที่ที่จะทำกำรวำงแปลงตัวอย่ำงโดย
พิจำรณำคุณสมบัติดินควำมลำดชัน
ทิศทำงควำมลำดชันควำมสูงจำก
ระดับน้ำทะเล เพื่อให้ได้แปลงตัวอย่ำงที่
เป็นตัวแทนของพื้นที่ทั้งหมด จำกนั้นทำ
กำรวำงแปลงตัวอย่ำงเพื่อศึกษำในพื้นที่
วนเกษตร บ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่ง
กระจำน จังหวัดเพชรบุรี ขนำด 10 x 10
เมตรโดยวิธีกำร systematic sampling
จำนวน 25 แปลง เพื่อเก็บข้อมูลชนิด
และจำนวนพันธุ์ไม้ในศึกษำลักษณะ
โครงสร้ำงของวนเกษตรโดยทำกำรวัด
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและควำมสูงของ
พันธุ์ไม้ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่
ระดับควำมสูงเพียงอก (DBH) ตั้งแต่ 4.5
เซนติเมตรขึ้นไป รวมทั้งวัดควำมสูงของ
ต้นไม้โดยใช้ Clinometer และ
ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำง
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ชีววิทยำของพันธุ์ไม้ด้วยกำรคำนวณหำ
ค่ำดัชนีควำมสำคัญ (Important value
index) ได้ผลดังนี้
จำกกำรศึกษำพบว่ำพันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่
วนเกษตรบ้ำนถ้ำเสือมีจำนวน 40 ชนิด
ซึ่งพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ซำก
มะค่ำ กระพี้ มะเกลือ มะหำด เต็งรัง มี
ควำมสูงเฉลี่ย 7.08 เมตร มีเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงเฉลี่ย53.07 เซนติเมตรอยู่
ระหว่ำงกำรคำนวณ
ค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และหำ
มวลชีวภำพและกำรดูดซับ
คำร์บอนไดออกไซด์
4. กำรสำรวจควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของสัตว์ป่ำในพื้นที่วนเกษตร
ชุมชนบ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจำน
จังหวัดเพชรบุรี
ผลกำรสำรวจควำมหลำกหลำยและควำม
ชุกชุมของสัตว์ป่ำในพื้นที่วนเกษตรชุมชน
บ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจำน จังหวัด
เพชรบุรี ในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน
มีนำคม –เดือนพฤษภำคม 2558 พบว่ำ
สัตว์ที่พบเห็นจำกกำรเก็บข้อมูลเชิง
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ประจักษ์สำมำรถบ่งบอกชนิดและจำแนก
ออกได้เป็นกลุ่มดังนี้
1. สัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนำดเล็ก
ได้แก่ เลียงผำ อีเห็น ตัวนิ่ม ลิงกัง ลิงลม
ตัวตุ่น ค้ำงคำวและค้ำงคำวแม่ไก่
2. สัตว์กลุ่มเลื้อยคลำน ได้แก่ งู แย้
ตัวบึ้ง และตัวเงินตัวทอง
3. สัตว์กลุ่มมีปีก ได้แก่ เหยี่ยว ไก่ฟ้ำ
ไก่ป่ำ และนกตบยุงหำงยำว
สำหรับควำมชุกชุมของสัตว์ป่ำพบว่ำมี
เพียงสัตว์ชนิดเดียว คือเลียงผำ ที่ปรำกฎ
ว่ำมีกำรกระจำยตัวในทุกพื้นที่กำรสำรวจ
ในช่วงเวลำดังกล่ำว รองลงมำคือ อีเห็น
ค้ำงคำว ลิงกัง ลิงลม ส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆ
ที่เหลือ ได้แก่ ตัวนิ่ม ตุ่น ตัวบึ้ง งู จักจั่น
นกตบยุงหำงยำว ไก่ป่ำ ไก่ฟ้ำ
ตัวเงินตัวทอง เหยี่ยว และแย้ สำมำรถ
พบเห็นได้ในบำงพื้นที่และบำงเดือนที่ทำ
กำรสำรวจ
5. กำรสำรวจสภำพเศรษฐกิจในพื้นที่วน
เกษตรชุมชนบ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่ง
กระจำน จังหวัดเพชรบุรี มีรำยละเอียด
ดังนี้
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1.ได้ทำกำรสำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐำน
ของสมำชิกธนำคำรต้นไม้ทั้งสมำชิกเดิม
และสมำชิกใหม่ จำนวน 33 รำย (มีกำร
เปลี่ยนแปลงรำยชื่อสมำชิก) ส่วนข้อมูล
ประกอบอื่น ๆ อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวม
จำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลเศรษฐกิจ
ส่วนบุคคล จะได้จำกกำรให้สมำชิก
ธนำคำรต้นไม้ที่ผู้วิจัยสัมภำษณ์ข้อมูล
พื้นฐำน เป็นผู้บันทึกให้ (แบบบันทึก
รำยรับ-รำยจ่ำย)
2. มีกำรพัฒนำ/สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่
ผ่ำนกิจกรรมนี้ โดยนักศึกษำห้อง 564280/1 ร่วมลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูล
พื้นฐำนด้วย ซึ่งคำดว่ำจำกกำรลงพื้นที่
สำรวจ นักศึกษำจะได้โจทย์วิจัย สำหรับ
กำรทำปัญหำพิเศษ อย่ำงน้อย 2 เรื่อง
ข้อมูลจำกกำรสอบถำมและสัมภำษณ์
สมำชิกธนำคำรต้นไม้ บ้ำนถ้ำเสือมี
สมำชิกธนำคำรต้นไม้ ทั้งหมด 33 รำย
โดยมีทั้งสมำชิกรำยเก่ำ สมำชิกรำยใหม่
และกำลังจะเข้ำเป็นสมำชิกธนำคำรต้นไม้
เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 39.39 (13
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คน) เพศหญิง ร้อยละ 60.01 (20 คน) มี
อำยุเฉลี่ย 50.33+6.62 ปี โดยสมำชิกที่มี
อำยุมำกที่สุด 84 ปี และน้อยที่สุด คือ
22 ปี สมำชิกทั้งหมดนับถือศำสนำพุทธ
สมำชิกธนำคำรต้นไม้ที่ตอบแบบ
สัมภำษณ์ มีระดับกำรศึกษำ อยู่ในระดับ
ประถมศึกษำคิดเป็นร้อยละ69.70
(23คน) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/
ปวช. ร้อยละ 18.18 (6 คน) และ ระดับ
ปริญญำตรี ร้อยละ 12.12 (4 คน)
สมำชิกส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำครอบครัว
ร้อยละ 57.58(19 คน) เป็นคู่สมรส ร้อย
ละ 27.27 (9 คน) และ เป็นบุตร / บุตร
เขย/บุตรสะใภ้ ร้อยละ 9.09
(3 คน) โดยแต่ละครอบครัวจะมีสมำชิก
โดยเฉลี่ย ครอบครัวละ 4.39+0.94 คน
เป็นเพศชำยเฉลี่ย 2.18+0.64 คน และ
เป็นเพศหญิง 2.21+0.48 คน เป็น
สมำชิกที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี เฉลี่ย
1.03+0.62 คน สมำชิกในครอบครัวที่อยู่
ในวัยทำงำน (15-64 ปี) จำนวน
3.15+0.75 คน และสมำชิกในครอบครัว
ที่มีอำยุ 65 ปี ขึ้นไป เฉลี่ย
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0.26+0.29 คน แสดงว่ำสมำชิกใน
ครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงำน ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลด้ำนจำนวนสมำชิกใน
ครอบครัวของสมำชิกธนำคำรต้นไม้
พบว่ำ เป็นสมำชิกที่ทำงำนแล้วเฉลี่ย
3.30+1.64 คนต่อครอบครัว อำชีพหลัก
ของสมำชิกธนำคำรต้นไม้ คือ ทำอำชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 81.82 (27 คน)
เน้นกำรปลูกพืช และมีพบว่ำประกอบ
อำชีพเลี้ยงสัตว์บ้ำง ประกอบอำชีพ
ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 15.15 (5
คน) และอำชีพอื่น ๆ ได้แก่ รับจ้ำงทั่วไป
รับรำชกำรและและพนักงำนในบริษัท
สำหรับอำชีพเสริมของสมำชิกธนำคำร
ต้นไม้ ได้แก่ อำชีพรับจ้ำงทั่วไป ร้อยละ
39.39 (13 คน) รองลงมำ คือ ค้ำขำย/
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.18 (6 คน)
นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีสมำชิกธนำคำร
ต้นไม้ที่ประกอบอำชีพทำกำรเกษตรเพียง
อย่ำงเดียว โดยไม่มีอำชีพเสริมอื่นรองรับ
จำนวน 6 คน คิดเห็นร้อยละ 18.18 ทั้งนี้
ลักษณะรำยได้ของสมำชิกในภำค
กำรเกษตร จะไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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ขณะที่รำยได้นอกภำคกำรเกษตรจะมี
รำยได้ที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำหรับ
รำยจ่ำยของสมำชิกธนำคำรต้นไม้ จะอยู่
ระหว่ำง 10,001-20,000 บำท/เดือน
สมำชิกธนำคำรต้นไม้ส่วนใหญ่ทำ
กำรเกษตรมำตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ โดยเฉลี่ย
ประมำณ 32.79+7.61 ปี และเข้ำเป็น
สมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้ำเสือตั้งแต่
เริ่มต้น (5 ปีที่ผ่ำนมำ) ทั้งนี้พรรณไม้ที่
สมำชิกได้ขึ้นทะเบียนไว้ ได้แก่
มะฮอกกำนี ยำงนำ พะยูง มะค่ำ แดง
ตะเคียน ชิงชัน และสัก ทั้งนี้มีสมำชิกที่
ปลูกสักในลักษณะสวนป่ำ จำนวน 4 รำย
แต่มีจำนวนต้นไม่มำก และส่วนมำกจะ
เป็นกำรปลูกสักในลักษะเป็นเขตแดน
สำหรับรูปแบบวนเกษตรในชุมชนบ้ำนถ้ำ
เสือนั้น พบว่ำ สมำชิกธนำคำรต้นไม้ส่วน
ใหญ่ ปลูกแบบผสมผสำน และแบบที่มี
ต้นไม้ล้อมไร่นำ และเกษตรกรคิดว่ำ
รูปแบบกำรทำวนเกษตรที่ดำเนินกำรอยู่
มีควำมเหมำะสม และมีแนวคิดในกำรจะ
ทำวนเกษตรเพิ่มขึ้น
สำหรับข้อมูลรำยรับ-รำยจ่ำย เพื่อให้

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
สกลนคร

รวม...3...โครงกำร
1. โครงกำรกำรสำรวจเก็บ
รวบรวมชนิดพันธุ์ของ
เบนทิคไดอะตอมและ
สำหร่ำยขนำดใหญ่ใน
หนองหำร ดอนสวรรค์
จังหวัดสกลนคร

3


660,000
60,000

576,290
60,000

งบประมำณ
แผ่นดิน

1. เพื่อดำเนิน
กิจกรรมเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตเบนทิค
ไดอะตอมและ
สำหร่ำยขนำด

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ โครงกำรนี้พบ
สำหร่ำยทั้งหมด 81 speciesแบ่งเป็น
สำหร่ำยกลุ่มเบนทิคไดอะตอม
15species สำหร่ำยขนำดใหญ่
12species และสำหร่ำยประเภทแพลงก์
ตอน 54species
ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ องค์ควำมรู้ที่
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เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
นั้น อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลที่
บันทึกโดยเกษตรกรที่เป็นสมำชิกธนำคำร
ต้นไม้
จำกกำรข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น
จะเห็นได้ว่ำสมำชิกธนำคำรต้นไม้ แม้จะ
ทำกำรเกษตรในรูปของวนเกษตร มีกำร
ปลูกพืชผลทำงเกษตร ทั้งไม้ผล ผัก ไม้
ดอกไม้ประดับ ควบคู่กับกำรปลูกไม้ใหญ่
ที่มีมูลค่ำ รวมทั้งสักด้วย นั้น ยังมองว่ำ
อำชีพเกษตรกรรมที่ทำอยู่นั้น มีรำยได้ไม่
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
6. ควำมสุขของชุมชนบ้ำนถ้ำเสือ อำเภอ
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
(อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล)

หมำยเหตุ

อำจำรย์ ดร.
นพรัตน์
สิทธิวงศ์
สำขำวิชำ
ชีววิทยำ

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
สกลนคร

ชื่อโครงกำร

2. โครงกำรสำรวจพรรณ
ไม้ในพื้นที่หนองหำร
ดอนสวรรค์ จ.สกลนคร



งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

60,000

ใช้จริง

60,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใหญ่ในหนอง
หำร จังหวัด
สกลนคร
2. เพื่อจัดทำ
สไลด์ถำวรของ
เบนทิคได
อะตอมที่พบใน
หนองหำร
1. เพื่อเก็บ
ตัวอย่ำงพรรณไม้
ในหนองหำร
และดอนสวรรค์
มำตรวจวินิจฉัย
หำ ชื่อจัดทำและ
จัดเก็บตัวอย่ำง
พรรณไม้แห้ง
(Herbarium)
และตัวอย่ำงดอง
ไว้ใช้อ้ำงอิง และ
เพื่อเป็นข้อมูลใน
กำรนำไปใช้
ประโยชน์ในด้ำน
ต่ำงๆต่อไป

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ได้นี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำของสำขำชีววิทยำ และ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม และ
นำไปเป็นส่วนหนึ่งของฐำนข้อมูลเรื่อง
ทรัพยำกรชีวภำพต่อไป

พบพันธุ์ไม้น้ำทั้งสิน 18 วงศ์ 24 ชนิด

อำจำรย์
กฤษณ์
พิเนตร
เสถียร
สำขำวิชำ
ชีววิทยำ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
สกลนคร

ชื่อโครงกำร

3. โครงกำรกำรสำรวจ
ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของแบคทีเรียที่
สร้ำงสำรออกฤทธิ์ทำง
ชีวภำพจำกดินใน เขต
พื้นที่หนองหำร ดอน
สวรรค์ จังหวัดสกลนคร

เสนอขอ



60,000

งบประมำณ (บำท)
ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

59,934.55 งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้
สถำนศึกษำได้
ดำเนินโครงกำร
สนอง
พระรำชดำริฯ
และจัดทำ
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น โดย
บุคลำกรใน
สถำนศึกษำและ
ชุมชนในท้องถิ่น
1. เพื่อจัดทำ
ฐำนข้อมูล
ลักษณะทำง
กำยภำพของดิน
และควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
จุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์
ต้ำนแบคทีเรียที่
แยกได้จำกดิน
ในเขตพื้นที่

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. สำมำรถคัดแยกแบคทีเรียจำก
ตัวอย่ำงดินได้มำกกว่ำ 181 isolate
2. กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำจุลชีววิทยำสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้
ทำให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพื้นฐำนทำงด้ำนจุลชีววิทยำ

อำจำรย์ ดร.
ณัฐพร จิระ
วัฒนำสมกุล
สำขำวิชำ
สิ่งแวดล้อม

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
สกลนคร

ชื่อโครงกำร

4. โครงกำรสำรวจควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของผีเสื้อ และแมลงใน
หนองหำร ดอนสวรรค์
จังหวัดสกลนคร

เสนอขอ

ใช้จริง



50,000

50,000

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หนองหำร เกำะ
ดอนสวรรค์
2. เพื่อเผยแพร่
ควำมรู้ให้แก่
บุคลำกร
นักศึกษำ และ
นักเรียนรวมทั้ง
บุคคลทั่วไป
1. เพื่อเก็บ
ตัวอย่ำงผีเสื้อ
และแมลงตรวจ
วินิจฉัยหำ ชื่อ
เพื่อจัดทำและ
จัดเก็บตัวอย่ำง
แห้งและ
ตัวอย่ำงดองไว้
ใช้อ้ำงอิง และ
เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรนำไปใช้
ประโยชน์ใน
ด้ำนต่ำงๆต่อไป
2. เพื่อให้
สถำนศึกษำได้

ผลกำรดำเนินงำน

1. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจพบผีเสื้อและ
แมลงได้ 4 อันดับ 6 วงศ์ 17 สกุล 27
ชนิด
2. ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ ได้รับ
ควำมรู้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรเก็บ
รักษำแมลงในรูปแบบต่ำง ๆ สำมำรถนำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรเรียน และกำรวิจัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

อำจำรย์
กฤษณ์
พิเนตร
เสถียร
สำขำวิชำ
ชีววิทยำ

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
สกลนคร

ชื่อโครงกำร

5. โครงกำรศึกษำ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำในจังหวัด
สกลนคร

เสนอขอ

ใช้จริง



40,000

40,000

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งบประมำณ
แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดำเนินโครงกำร
สนอง
พระรำชดำริฯ
และจัดทำ
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น โดย
บุคลำกรใน
สถำนศึกษำและ
ชุมชนในท้องถิ่น
1.เพื่อสำรวจ
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำใน
จังหวัดสกลนคร
2.เพื่อจัดทำ
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำใน
จังหวัดสกลนคร
3เพื่อเผยแพร่
ควำมรู้ให้แก่

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

(อยู่ระหว่ำงรอข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบ
โครงกำร)

อำจำรย์วีระ
ศักดิ์ บำรุง
ตำ / คณะ
มนุษยศำสต
ร์และ
สังคมศำสตร์

ลำดับ

47

หน่วยงำน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อโครงกำร

5


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

270,000 269,934.55
100,000 100,000 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
บุคลำกร
นักศึกษำ และ
นักเรียนรวมทั้ง
บุคคลทั่วไป
1. สารวจและ
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความ
หลากหลายของ
พรรณพืชในเขต
พื้นที่แบบ
เฉพาะเจาะจง
ของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
เขตอาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เก็บตัวอย่าง
พรรณไม้สดและ
แห้งทีพ่ บในเขต
พื้นที่แบบ
เฉพาะเจาะจง
ของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
เขตอาเภอเมือง

ผลกำรดำเนินงำน

1. ผลของการดาเนินสารวจพรรณไม้ พบ
พรรณไม้พุ่มจานวน 31 ชนิด 15 วงศ์
พรรณไม้เลื้อย 16 ชนิด 12 วงศ์ จาก
การสารวจพบต้นไม้ 42 ชนิด 23 วงศ์
ในเขตพื้นที่ มรภ.บุรีรัมย์
2. ทาการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งในเขต
พื้นที่ มรภ.บุรีรัมย์ ได้จานวน 50ตัวอย่าง
และตัวอย่างพรรณไม้สด/ดอง ได้จานวน
20 ตัวอย่าง
3. จัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
จานวน 1 เล่ม แต่ยังขาดสถานที่ที่
เหมาะสมในการแสดงผลงานตัวอย่าง
พรรณไม้สดและแห้งทีพ่ บ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สุธีรา สุนทรา
รักษ์/
สังกัดวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
คณะ
วิทยาศาสตร์

หมำยเหตุ
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รวม...5...โครงกำร
1. โครงการศึกษาความ
หลากหลายของพรรณพืช
ที่พบในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์, ศูนย์
อุดมศึกษาปะคา อาเภอ
ปะคา จังหวัดบุรีรัมย์และ
ศูนย์บริการอุดมศึกษา
หนองขวาง อาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ สาหรับ
ประเมินสถานภาพและ
ศักยภาพเพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่นให้เกิดผลพัฒนา
ทางเศรษฐกิจต่อชุมชน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
มหำสำรคำม

ชื่อโครงกำร

รวม...1...โครงกำร
1. โครงกำรรวบรวมและ
อนุรักษ์พรรณไม้สีม่วง
เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษำ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรม
รำชกุมำรี

เสนอขอ

ใช้จริง

1


100,000
300,000

100,000
300,000

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จังหวัดบุรีรัมย์
อย่างน้อย 40
ตัวอย่าง
3. จัดทารูปเล่ม
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ พร้อม
จัดสถานที่
แสดงผลงาน
ตัวอย่างพรรณ
ไม้สดและแห้งที่
พบในเขตพื้นที่
แบบ
เฉพาะเจาะจง
ของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
เขตอาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

มหำวิทยำลัยรำช เป้ำหมำย
ภัฏมหำสำรคำม รวบรวมและ
ปลูกพรรณไม้สี
ม่วง ในบริเวณ
พื้นที
มหำวิทยำลัย
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ดำเนินงำนสำรวจพันธุ์ไม้สีม่วงในพื้นที่
13 อำเภอ ของจังหวัดมหำสำรคำม โดย
ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ ไปที่
นำยอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ให้
แต่ละหมู่บ้ำนได้ดำเนินกำรสำรวจ
รวบรวมพันธุ์ไม้สีม่วงในพื้นที่ เตรียม
ข้อมูลมูลพื้นฐำน ตำแหน่งที่พบและชนิด

รศ.ดร. รภัส
สำ
จันทำศรีและ
คณะ/ คณะ
เทคโนโลยี
กำรเกษตร
มรม.

หมำยเหตุ
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

รวม...1...โครงกำร
มหำวิทยำลัย
1. กิจกรรมศึกษำควำม
รำชภัฏอุดรธำนี หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของพืชและเห็ด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี

1


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

300,000
500,000

ใช้จริง

300,000
500,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

งป.แผ่นดิน

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.สนอง
พระรำชดำริ
โครงกำร อพสธ.
2.เพื่อให้
ควำมสำคัญของ
กำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3.เพื่อรวบรวม
พรรณไม้ต่ำงๆที่
มีสีม่วงใน ม.รำช
ภัฏ
4.เพื่อเผยแพร่
องค์ควำมรู้ให้แก่
เยำวชน/
นักเรียน/
นักศึกษำ

1. ได้ข้อมูล
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของพืช
สกุลกล้วยไม้

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เพื่อดำเนินกำรส่งสำรวจและเก็บตัวอย่ำง
อีกครั้ง หลังจำกนั้น ทีมวิจัยได้เดิน
ทำงเข้ำสำรวจพื้นที่จริงพร้อมบันทึกภำพ
กรณีพืชขนำดเล็กสำมำรถเก็บตัวอย่ำงมำ
รวบรวมไว้ภำยในมหำวิทยำลัยได้ กรณี
ไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ ไม่สำมำรถ
เคลื่อนย้ำยได้จะบันทึกแหล่งที่พบและ
ภำพถ่ำยจำกตัวอย่ำงพันธุ์ไม้สีม่วงใน
พื้นที่ 13 อำเภอ พบ 560 ชนิด เป็นไม้ใน
กลุ่ม สมุนไพร วัชพืช ไม้ดอกลงสำรวจ
พื้นที่จริง อำเภอละ 3-5 ครั้ง ตำมสภำพ
พื้นที่ เมื่อคัดแยกชนิดที่เหมือนกันออก
แล้ว เหลือ 130 ชนิด และได้คัดเฉพำะ
ชนิดพืชที่มีศักยภำพไว้เพียง 60 ชนิด
ตำมพระชนมำยุ 60 พรรษำ 2 เมษำยน
2558 และได้จัดทำเป็นหนังสือพรรณไม้สี
ม่วงของจังหวัดมหำสำรคำม
โครงกำรใหม่
1.ข้อมูลควำมหลำกหลำยของ
1.1 กล้วยไม้
พบ 3 วงศ์ย่อย 10 สกุล 18 ชนิด
1.2 พืชวงศ์ขิง
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หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สำขำ
ชีววิทยำและ
สำขำอำหำร
และบริกำร

หนังสือเรื่อง
ควำม
หลำกหลำย
ของพืชวงศ์
กล้วยไม้ พืช

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วงศ์ขิง และเห็ด
และกำรใช้
ประโยชน์ เพื่อ
รวบรวมเป็น
ฐำนข้อมูลใน
พื้นที่

50

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรินทร์

รวม...1...โครงกำร
1. โครงกำรสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม

1


500,000
50,000

500,000
50,000

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

1.สำรวจป่ำไม้
ในพื้นที่ป่ำ

พบพืชวงศ์ขิงทั้งหมด จำนวน 7 ชนิด
จำแนกได้เป็น 4 สกุล ได้แก่ สกุล
Curcuma จำนวน 3 ชนิด สกุล Globba
สกุล Kaempferia และสกุล
Stahlianthus สกุลละ 1 ชนิด
นอกจำกนี้ยังพบพืชถิ่นเดียวของไทย 1
ชนิด ได้แก่ Globba laeta
1.3 เห็ดรำ
เก็บตัวอย่ำงเห็ดทั้งหมด 98 ตัวอย่ำง
พบว่ำจำแนกเห็ดรำตำมลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำดังนี้ Ascomycota 4 ชนิด
Basidiomycota 87 ชนิด และไม่
สำมำรถจัดจำแนกได้ 7 ชนิด
1.4 อำหำรจำกเห็ดและพืชกินได้จำก
พื้นที่ป่ำปกปัก สำมำรถนำไปทำเป็น
เมนูอำหำรได้ 16 ชนิด
2. ได้หนังสือรวบรวมควำมหลำกหลำย
ของกล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง และเห็ดรำ และ
กำรใช้ประโยชน์ อย่ำงละ 1 เล่ม รวมเป็น
4 เล่ม
อยู่ในช่วงกำรจัดเตรียม/เรียบเรียงข้อมูล
สำหรับทำฐำนข้อมูลพฤกษศำสตร์

หมำยเหตุ
วงศ์ขิง และ
เห็ดรำ
จำเป็นต้อง
ได้รับกำร
ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
ทำงวิชำกำร
ของเนื้อหำ
จำกผู้ทรง
คุณวุฒิของ
อพ.สธ. ก่อน
จึงยังไม่
สำมำรถส่ง
รำยงำนฉบับ
สมบูรณืได้

-คณะวิทยำ
ศำตร์และ
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2. ได้หนังสือ
รวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ พืชวงศ์
ขิง และเห็ด
และกำรใช้
ประโยชน์ อย่ำง
ละ 1 เล่ม รวม
เป็น 4 เล่ม

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

เสนอขอ

ใช้จริง

1


50,000
20,000

50,000
20,000 ยุทธศำสตร์
จังหวัด

งบประมำณ (บำท)

ทรัพยำกรชีวภำพ
-กำรศึกษำควำมหลำก
ชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนำบ้ำน
ธำตุ ต.ธำตุ อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์

51

จังหวัดชุมพร

รวม...1...โครงกำร
1. จ้ำงเหมำสำรวจ
พันธุกรรมพืชในพื้นที่
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ อ.ท่ำแซะ

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มหำวิทยำลัยรำช ศูนย์วิจัยบ้ำน
ภัฏสุรินทร์
ธำตุ อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์
2.เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงพรรณ
ไม้
3.เตรียมข้อมูล
สำหรับกำร
จัดทำฐำนข้อมูล
ด้ำน
พฤกษศำสตร์
ของศูนย์ฯ
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เพื่อดำเนินกำร
สำรวจรวบรวม
ปลูกรักษำ
พันธุกรรมพืช
ตลอดจนกำร
จัดทำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น ทั้ง
ทรัพยำกรทำง
วัฒนธรรมและ

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
มรภ.สร.

หมำยเหตุ
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กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เป็นแหล่งรวบรวมสำยพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ที่
หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น
สำมำรถนำกลับไปฟื้นฟูโดยกำรปลูกเสริม
ในป่ำธรรมชำติเดิม และกำรสนับสนุน
กำรปลูกป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์เก็บรักษำไว้
เพื่อใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำและ
เศรษฐกิจ ได้ตัวอย่ำงพันธุกรรมพืชไม่
น้อยกว่ำ 50 ชนิด

สำนักงำน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัดชุมพร

2. จ้ำงเหมำสำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอย่ำงในพื้นที่
เป้ำหมำยที่จะมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำร
พัฒนำพื้นที่จังหวัดชุมพร
และจังหวัดใกล้เคียง



10,000

10,000 ยุทธศำสตร์
จังหวัด

51

จังหวัดชุมพร

3. โครงกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่น



75,000

75,000 งบประมำณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต.สองพี่น้อง)

51

จังหวัดชุมพร

4. โครงกำรสำรวจและจัด
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
ตำบลครน



35,000

25,920 งบประมำณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต.ครน)

สำรวจเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ทรัพยำกร
ท้องถิ่นทั้ง
ทรัพยำกร
กำยภำพ
ทรัพยำกร
ชีวภำพ และ

ผลกำรดำเนินงำน

มีตัวอย่ำงพันธุกรรมพืชไม่น้อยกว่ำ 50
ชนิด

ประชำชนให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรใน
ท้องถิ่นมำกขึ้น

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สำนักงำน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

องค์กำร
บริหำรส่วน
ตำบลสองพี่
น้อง อำเภอ
ท่ำแซะ
จังหวัดชุมพร
1. สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยำกร องค์กำร
ท้องถิ่น 3 ด้ำน ในพื้นที่ตำบลครน ทีมีอยู่ บริหำรส่วน
ตำมพื้นที่ต่ำงๆ และครัวเรือนประชำชน ตำบลครน
ได้ จำนวน 216
อำเภอสวี
2. เด็กและเยำวชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจมี จังหวัดชุมพร
ทักษะในกำรจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
3. เกิดกระบวนกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับ
เด็กและเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
เพื่อปลูกรักษำ
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นที่หำยำก
และใกล้จะสูญ
พันธุ์ของจังหวัด
และของ
ประเทศ
สำรวจทำรหัส
ประจำต้นไม้

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จังหวัดชุมพร

5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
งบประมำณที่ใช้ในกำร
สำรวจข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่นแก่โรงเรียนใน
พื้นที่ตำบลสลุย



51

จังหวัดชุมพร

6. สำรวจข้อมูลพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ในพื้นที่ทุก
หมู่บ้ำนในตำบล สลุย



เสนอขอ

-

30,000

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

30,000 งบประมำณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต.สลุย)

30,000 งบประมำณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต.สลุย)

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
ผลกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์
ทรัพยำกรทำง
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำในพื้นที่
ทั้ง 14 หมู่บ้ำน
ในตำบลเพื่อ
รวบรวมข้อมูลไว้
ใช้ในกำรจัดทำ
ฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุน
มีกำรสำรวจข้อมูลฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
วัสดุอุปกรณ์
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล สลุย
และงบประมำณ
ที่ใช้ในกำร
สำรวจ
ทรัพยำกร
ท้องถิ่นให้กับ
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
พระรำชดำริ
สำรวจข้อมูลใน มีข้อมูลจำกกำรจัดเก็บตำมใบงำน 1 – 9
แต่ละใบงำน 1
– 9 ในพื้นที่
ตำบลสลุย หมู่ที่

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

อบต.สลุย

อบต.สลุย

หมำยเหตุ

220
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งบประมำณ (บำท)

ลำดับ

52

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

6
6


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ
170,000
170,000
100,000

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1-8

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

190,920
190,920
100,000 งบปกติประจำปี

งบฯจังหวัด
- สำรวจ

โครงกำรต่อเนื่อง

นำยสุวิทย์

งบประมำณ

ของกรมอุทยำน

รวบรวม

- สำรวจเก็บรวบรวมพันธุปำล์มไทย 12

ไทยนุกูล

หน่วยงำน

แห่งชำติ สัตว์ป่ำ

พันธุกรรมปำล์ม

ชนิด

นักวิชำกำร

ต้นสังกัดงบ

และพันธุ์พืช

ไทย 80 ชนิด

- สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกรวัฒนธรรม ป่ำไม้ชำนำญ (งบ

(เสนอขอ

และภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์พืชวงศ์

งบประมำณใน

ปำล์ม

กำร

Function)

221

รวม...6...โครงกำร
รวม...6...โครงกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ 1. โครงกำรอนุรักษ์
ธำนี
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
ปำล์มไทย

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ภำพรวม และ
ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณใน
ภำพรวมของ
โครงกำรไม่ได้
แยกเป็นรำย
กิจกรรม)
52

จังหวัดสุรำษฎร์ 2. โครงกำรอนุรักษ์
ธำนี
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม



9,000

9,000 งบประมำณปกติ
ประจำปีของ
หน่วยงำน

1.เพื่ออนุรักษ์

เป็นโครงกำรต่อเนื่อง ปี 2558

น.ส. สุธีรำ

งบประมำณ

พันธุ์ไม้ผล

ดำเนินงำนดังนี้

ถำวรรัตน์

หน่วยงำน

ภำคใต้ในพื้นที่

งำนสำรวจ:

สำนัก

ต้นสังกัด

โครงกำร

ใน อ.ตะกั่วป่ำ อ.คุระบรี จ. พังงำ ได้

งำนวิจัยและ

งบ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

รำชกุมำรี จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชไม้ผล

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. ถ่ำยทอด

ดำเนินกำรสำรวจ 2 ครั้ง และพบพันธุ์ไม้

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
พัฒนำกำร

เทคโนโลยีกำร

ผล จำนวน 3 ชนิด คือ ทุเรียนสำลิกำ

เกษตร เขตที่

ผลิต ไม้ผลของ

จำปำดะ ทองตำปำน และส้มควำย

7

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
(Function)

กรมวิชำ
กำรเกษตร
3. เพื่อสร้ำง
แหล่งเรียนรู้

222

พันธุกรรมและ
กำรผลิตไม้ผลให้
ผู้ที่สนใจทั้งใน
และนอกพื้นที่
โครงกำร

53

จังหวัดชลบุรี

รวม...2...โครงกำร

2

109,000

109,000

รวม...2...โครงกำร
1. สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช

2

109,000
100,000

109,000
-

-



งบฯfunction

-

11 แห่ง

ยังไม่มีผลกำรดำเนินงำน

นำยถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ์
ส่วน
ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
สนง.ทสจ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

รวม...1...โครงกำร
รวม...1...โครงกำร
1. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1
1


งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ
100,000
100,000
150,000

จังหวัดนนทบุรี

54

จังหวัดนนทบุรี

2. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น



54

จังหวัดนนทบุรี

3. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น



100,000

54

จังหวัดนนทบุรี

4. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น



-

ใช้จริง

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ชลบุรี

หมำยเหตุ

งบฯจังหวัด
-

13,425

-

-

จัดทำฐำนข้อมูล
1 ระบบ

เก็บสำรวจเพิ่มอีก 12 สวน รวมเป็น 30
สวน และได้สรรหำคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงำน
เพิ่มเติมจำก
ปลัดเทศบำล แผนแม่บทฯ
ตำบลบำงสี
ทอง

เพื่อทรำบข้อมูล
ฐำนทรัพยำกรที่
มีอยู่ 7 หมู่บ้ำน
ในตำบลเกำะ
เกร็ด
เก็บข้อมูล
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น หมู่ที่ 6
จำนวน 13 สวน
16 แปลง

มีกำรสำรวจข้อมูลฐำนทรัพยำกรในพื้นที่
หมู่ที่ 3

อบต.เกำะ
เกร็ด

เพิ่มเติมจำก
แผนแม่บทฯ

เก็บข้อมูลได้ประมำณ 80% ของพื้นที่หมู่
ที่ 6 ตำบลอ้อมเกร็ด

เพิ่มเติมจำก
แผนแม่บทฯ

สำรวจข้อมูลใน
หมู่ที่ 1 , 4

ดำเนินงำนสำรวจข้อมูลได้ครบถ้วน

สำนักงำน
ปลัด อบต.
เกำะเกร็ด
และคณะ
ดำเนินงำน
อพ.สธ.
ตำบลเกำะ
เกร็ด
กองส่งเสริม
กำรเกษตร

223
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แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง



1,000,000

-

อบต.บำงรักน้อย

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัดนนทบุรี

5. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น

54

จังหวัดนนทบุรี

6. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น



-

-

-

54

จังหวัดนนทบุรี

7. กำรสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น



100,000

-

อบต.บำงใหญ่

ผลกำรดำเนินงำน

เพื่อจัดเก็บรวม
รวบข้อมูล
ทรัพยำกรใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทำงในกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
1. เพื่อเก็บ
รวบรวมตัวอย่ำง
พืชที่มีอยู่ 7
หมู่บ้ำน ใน
ตำบลเกำะเกร็ด

- ดำเนินกำรแล้วบำงส่วน
- มีกำรสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม
ในพื้นที่รับผิดชอบ
- รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่รับผิดชอบ

สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมพืช

ยังไม่ได้ดำเนินกำรเนื่องจำก
1. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำน
2. พื้นที่โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงเป็น
หมู่บ้ำนจัดสรร จึงมีพื้นที่ทำงกำรเกษตร
น้อยลง

ยังไม่ได้ดำเนินกำรเนื่องจำกขำดบุคลำกร
และงบประมำณในกำรจัดทำและยัง
สำรวจ
พื้นที่ไม่ครบ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบต.ละหำร
กอง
สวัสดิกำร
สังคม
อบต.บำงรัก
น้อย

สำนักงำน
ปลัด
อบต. เกำะ
เกร็ด
และคณะ
ดำเนินงำน
อพ.สธ.
ตำบล
เกำะเกร็ด
กอง
สำธำรณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
องค์กำร
บริหำร

หมำยเหตุ

จะ
ดำเนินกำร
ในปี 2560

จะ
ดำเนินกำร
ในปี
งบประมำณ
2559

224

54

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี



จังหวัดนนทบุรี

8. กำรจัดทำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่นในตำบล

54

จังหวัดนนทบุรี

9. กำรจัดทำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่นในตำบล



รวม...9...โครงกำร
รวม...9...โครงกำร
1. กำรสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชควรค่ำแก่
กำรอนุรักษ์ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร

6
6


55

กรุงเทพมหำ
นคร

3
3

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เสนอขอ

ใช้จริง

-

-

-

100,000

-

องค์กำรบริหำร เพื่อจัดเก็บ
ส่วนตำบลบำงรัก รวบรวมข้อมูล
น้อย
ทรัพยำกรใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทำงในกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

1,450,000
1,450,000

-

สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมพืช

13,425
13,425
ไม่ใช้งบประมำณ สวนสำธำรณะ
ศำสนสถำน
สถำนศึกษำ
หน่วยงำน
รำชกำรอื่น
พื้นที่สำธำรณะ

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่ได้ดำเนินกำรเนื่องจำก
1. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำน
2. พื้นที่โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
เป็นหมู่บ้ำนจัดสรร จึงมีพื้นที่
ทำงกำรเกษตรน้อยลง
- ดำเนินกำรแล้วบำงส่วน
- รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่รับผิดชอบ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนตำบล
บำงใหญ่
กอง
สำธำรณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
อบต.บำง
ใหญ่
กอง
สวัสดิกำร
สังคม
อบต.บำงรัก
น้อย

หมำยเหตุ

จะ
ดำเนินกำร
ใน
ปีงบประมำ
ณ
2559

225
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งบประมำณ (บำท)

งบฯจังหวัด
สำนักงำนสวนสำธำรณะ สำนัก
สิ่งแวดล้อม และสำนักงำนเขต
ดำเนินกำรสำรวจพันธุกรรมพืช ควรค่ำ
แก่กำรอนุรักษ์ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบ
พบพืชอนุรักษ์ตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรสำรวจ
ถึงปัจจุบัน จำนวน 1878 ต้น

1. สำนักงำน
สวนสำธำรณ
ะ สำนัก
สิ่งแวดล้อม
-สวน
สำธำรณะ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

จังหวัด
นครรำชสีมำ

56

จังหวัด
นครรำชสีมำ

2. เก็บข้อมูลกำรประกอบ
อำชีพในท้องถิ่น

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

1


6,000

5,962 ทต.โคกกรวด



2,500

1,427 ทต.โคกกรวด

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นที่เอกชนและ
พื้นที่อื่นๆ

ผลกำรดำเนินงำน

6 ชุมชน จำนวน ชุมชนดอนแต้วพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนละ 6
ชุมชนดอนแต้วสำมัคคี 6 ชิ้นงำน
ชิ้นงำน
ชุมชนรักษ์ลำตะคอง 6 ชิ้นงำน
ชุมชนแสนสุขพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนละลมหม้อ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนสตรีพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
6 ชุมชน จำนวน ชุมชนดอนแต้วพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนละ 6
ชุมชนดอนแต้วสำมัคคี 6 ชิ้นงำน
ชิ้นงำน
ชุมชนรักษ์ลำตะคอง 6 ชิ้นงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-ฝ่ำยปลูก
บำรุงรักษำ
2. สำนักงำน
เขต
-ฝ่ำยรักษำ
ควำมสะอำด
และสวน
สำธำรณะ
หรือ ฝ่ำย
พัฒนำชุมชน
และ
สวัสดิกำร
สังคม
ทต.โคก
กรวด

ทต.โคก
กรวด

หมำยเหตุ
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รวม...1...โครงกำร
1. กำรเก็บข้อมูลพื้นฐำน
ในท้องถิ่น

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัด
นครรำชสีมำ

3. เก็บข้อมูลด้ำยกำยภำพ
ในท้องถิ่น



2,500

1,427 ทต.โคกกรวด

56

จังหวัด
นครรำชสีมำ

4. กำรเก็บข้อมูลประวัติ
หมู่บ้ำน วิถี ชุมชน



2,000

1,547 ทต.โคกกรวด

56

จังหวัด
นครรำชสีมำ

5. กำรเก็บข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์ของพืชใน
ท้องถินทะเบียนพรรณไม้
ในชุมชน



15,000

14,807 ทต.โคกกรวด

ผลกำรดำเนินงำน

ชุมชนแสนสุขพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนละลมหม้อ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนสตรีพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
6 ชุมชน จำนวน ชุมชนดอนแต้วพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนละ 6
ชุมชนดอนแต้วสำมัคคี 6 ชิ้นงำน
ชิ้นงำน
ชุมชนรักษ์ลำตะคอง 6 ชิ้นงำน
ชุมชนแสนสุขพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนละลมหม้อ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนสตรีพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
6 ชุมชน ชุมชน ชุมชนดอนแต้วพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ละ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนดอนแต้วสำมัคคี 6 ชิ้นงำน
ชุมชนรักษ์ลำตะคอง 6 ชิ้นงำน
ชุมชนแสนสุขพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนละลมหม้อ 6 ชิ้นงำน
ชุมชนสตรีพัฒนำ 6 ชิ้นงำน
เก็บข้อมูลกำรใช้ กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชใน
ประโยชน์ของ
ท้องถินทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
พืชในท้องถิน
จำนวน 6 ชุมชน ชุมชนดอนแต้วพัฒนำ
ทะเบียนพรรณ จำนวน 25 ชนิด ชุมชนดอนแต้วสำมัคคี
ไม้ในชุมชน
จำนวน 13 ชนิด ชุมชนรักษ์ลำตะคอง
จำนวน 10 ชนิด ชุมชนแสนสุขพัฒนำ
จำนวน 8 ชนิด ชุมชนละลมหม้อ 2000
จำนวน 4 ชนิด ชุมชนสตรีพัฒนำ จำนวน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ทต.โคก
กรวด

ทต.โคก
กรวด

ทต.โคก
กรวด
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัด
นครรำชสีมำ

6. กำรเก็บข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์ของสัตว์ใน
ชุมชน ทะเบียนพันธุ์สัตว์
ในชุมชน



3,500

3,467 ทต.โคกกรวด

56

จังหวัด
นครรำชสีมำ

7. กำรสำรวจเก็บข้อมูล
กำรใช้ประโยชน์ชีวภำพ
อื่น ๆ ในชุมชนทะเบียน
พันธุ์ชีวภำพอื่น ๆ ใน
ชุมชน



3,000

2,807 ทต.โคกกรวด

56

จังหวัด
นครรำชสีมำ

8. กำรเก็บรวบรวมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น



2,500

1,027 ทต.โคกกรวด

ผลกำรดำเนินงำน

6 ชนิด
เก็บข้อมูลกำรใช้ กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์ใน
ประโยชน์ของ
ชุมชน ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน ชุมชน
สัตว์ในชุมชน
รักษ์ลำตะคอง จำนวน 10 ชนิด ชุมชน
ทะเบียนพันธุ์
แสนสุขพัฒนำ จำนวน 3 ชนิด ชุมชนสตรี
สัตว์ในชุมชน
พัฒนำ จำนวน 3 ชนิด ทะเบียนพันธุ์สัตว์
จำนวน 1 เล่ม
สำรวจเก็บ
กำรสำรวจเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์
ข้อมูลกำรใช้
ชีวภำพอื่น ๆ ในชุมชนทะเบียนพันธุ์
ประโยชน์
ชีวภำพอื่น ๆ ในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน
ชีวภำพอื่น ๆ ใน ชุมชนดอนแต้วพัฒนำ จำนวน 2 ชนิด
ชุมชนทะเบียน ชุมชนดอนแต้วสำมัคคี จำนวน 7 ชนิด
พันธุ์ชีวภำพอื่น ชุมชนรักษ์ลำตะคอง จำนวน 2 ชนิด
ๆ ในชุมชน
ชุมชนแสนสุขพัฒนำ จำนวน 4 ชนิด
ชุมชนละลมหม้อ 2000 จำนวน 3 ชนิด
ชุมชนสตรีพัฒนำ จำนวน 2 ชนิด
เก็บรวบรวมภูมิ กำรเก็บรวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่น
ปัญญำท้องถิ่น
จำนวน 6 ชุมชน ชุมชนดอนแต้วพัฒนำ
จำนวน 3 ชนิด ชุมชนดอนแต้วสำมัคคี
จำนวน 4 ชนิด ชุมชนรักษ์ลำตะคอง
จำนวน 7 ชนิด ชุมชนแสนสุขพัฒนำ
จำนวน 2 ชนิด ชุมชนละลมหม้อ 2000
จำนวน 2 ชนิด ชุมชนสตรีพัฒนำ จำนวน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ทต.โคก
กรวด

ทต.โคก
กรวด

ทต.โคก
กรวด
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัด
นครรำชสีมำ

9. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ
และโบรำณคดี



2,000

1,547 ทต.โคกกรวด

56

จังหวัด
นครรำชสีมำ

10. กำรจัดทำรำยงำนผล
สำรวจและจัดทำฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น



2,000

1,307 ทต.โคกกรวด

รวม...10...โครงกำร
รวม...10...โครงกำร
1. งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น อบต. หนองโรง

10
10
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จังหวัด
กำญจนบุรี

41,000
41,000
-

36,325
36,325
-

เก็บรวบรวม
ข้อมูลแหล่ง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
โบรำณคดี
จัดทำรำยงำน
ผลสำรวจและ
จัดทำฐำน
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น

ผลกำรดำเนินงำน
7 ชนิด
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและโบรำณคดี
จำนวน 2 ชุมชน ชุมชมดอนแต้วพัฒนำ
จำนวน 3 แห่ง ชุมชนรักษ์ลำตะคอง
จำนวน 3 แห่ง
กำรจัดทำรำยงำนผลสำรวจและจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น จำนวน 6 เล่ม

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ทต.โคก
กรวด

ทต.โคก
กรวด
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบฯจังหวัด
อบต.หนองโรง
อ.พนมทวน

สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น

- กำรเก็บข้อมุลพื้นฐำนในท้องถิ่น
จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพใน
ท้องถิ่น จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถิ่น
จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรเก็บข้อมูลประวัติ หมู่บ้ำน วิถี
ชุมชน จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืช
ในท้องถิ่นทะเบียบพรรณไม้

อบต.หนอง
โรง อ.พนม
ทวน

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

57

จังหวัด
กำญจนบุรี

รวม...1...โครงกำร
1. งำนเก็บรวบรวมเมล็ด
พันธุ์พืช

1
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ในชุมชน จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์
ในท้องถิ่นทะเบียนพันธุ์สัตว์
ในชุมชน จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของ
ชีวภำพอื่นๆ ในท้องถิ่นทะเบียนชีวภำพ
อื่นๆ ในชุมชน จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรเก็บรวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและโบรำณคดี
จำนวน 1 หมู่บ้ำน
- กำรจัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจและ
จัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
จำนวน 1 หมู่บ้ำน
งบฯจังหวัด
-

30,720 หน่วยบัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ

กรอบกำรเรียนรู้
ทรัพยำกร

เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 1 งำน

กอง
กำรเกษตร
และสหกรณ์
สำนักงำน
ทหำรพัฒนำ
หน่วย
บัญชำกำร

งบประมำณ
หน่วยงำนต้น
สังกัด
(งบ function)

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลกำรดำเนินงำน

จังหวัด
กำญจนบุรี

2. งำนเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชที่มีชีวิต



-

150,000 หน่วยบัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ

กรอบกำรเรียนรู้
ทรัพยำกร

เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีชีวิต
จำนวน 7 ชนิด

57

จังหวัด
กำญจนบุรี

3. งำนจัดหำวัสดุอุปกรณ์
เก็บตัวอย่ำงพันธุ์พืช



-

50,000 หน่วยบัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ

กรอบกำรเรียนรู้
ทรัพยำกร

จัดหำวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงพันธุ์พืช
จำนวน 1 งำน

รวม...3...โครงกำร
รวม...4...โครงกำร
1. กิจกรรมรวบรวม
พันธุกรรมพืช

3
4
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จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

-

230,720
230,720
-

หมำยเหตุ

งบประมำณ
หน่วยงำนต้น
สังกัด
(งบ function)

งบประมำณ
หน่วยงำนต้น
สังกัด
(งบ function)

งบฯfunction

งบปกติของ
หน่วยงำน

ตำมแผนแม่บท

ดำเนินกำรต่อเนื่อง
1. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่ำงพันธุกรรม
พืช
2. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่ำงแห้ง

กก.ตชด.14

งบประมำณ
หน่วยงำน
ต้นสังกัด
(งบ

231
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บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทหำรพัฒนำ
กอง
กำรเกษตร
และสหกรณ์
สำนักงำน
ทหำรพัฒนำ
หน่วย
บัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ
กอง
กำรเกษตร
และสหกรณ์
สำนักงำน
ทหำรพัฒนำ
หน่วย
บัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

2. กิจกรรมเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชรัศมี 50 กม.
โดยรอบหน่วยงำน



-

-
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จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

3. โครงกำรสำรวจ
ซ่อมแซม ติดตั้งทุ่นแนว
เขตแหล่งทรัพยำกรและ
ทุ่นผูกเรือ



6,600

6,600 งบปกติของ
หน่วยงำน

รวม...3...โครงกำร
รวม...3...โครงกำร
1. งำนศึกษำและรวบรวม
พันธุ์กล้วยไม้ธรรมชำติ

3
3


59

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

6,600
6,600
-

6,600
6,600
-

ไม่มี

ตำมแผนแม่บท

ผลกำรดำเนินงำน
3. กำรเก็บพันธุกรรมทรัพยำกร ตัวอย่ำง
พืชมีชีวิต เมล็ด ชิ้นส่วน
ต่อเนื่องจำกปี 57 รวบรวมพันธุกรรมพืช
รัศมี 50 กม.โดยรอบหน่วยงำน

ติดตั้งทุ่นผูกเรือ ติดตั้งทุ่นผูกเรือบริเวณเกำะทะลุ
บริเวณเกำะทะลุ

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
Function)

สถำนีพัฒนำ
ที่ดิน
ประจวบคีรีขั
นธ์
ศ.อนุรักษ์
ทรัพยำกร
ทำงทะเล
และชำยฝั่ง

งบประมำณ
หน่วยงำน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
งบประมำณ
หน่วยงำน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจำก
แผนฯ
งบฯfunction

ไม่ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ

อนุรักษ์
พันธุกรรม
กล้วยไม้ป่ำ
โดยเฉพำะกับ
กล้วยไม้กลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ที่เป็นชนิดที่

1. ผลกำรสำรวจกล้วยไม้ในป่ำสงวน
แห่งชำติขุนแม่กวง ในปี 2558 พบ 4 จุด
คือ ป่ำห้วยก้ำ พื้นที่ป่ำสวน 6 ศูนย์ ป่ำ
ป้อมยำมที่ 1 และป่ำห้วยป่ำไร่ พบ
กล้วยไม้ 11 สกุล 21 ชนิด
2. กำรสำรวจกล้วยไม้ภำยในศูนย์ฯ พบ
กล้วยไม้ 21 สกุล 45 ชนิด เป็นกล้วยไม้

กลุ่มงำน
ศึกษำและ
พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ
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เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลำดับ

59

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

ชื่อโครงกำร

2. กำรสำรวจเห็ดป่ำใน
พื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

รวม...2...โครงกำร
ศูนย์ศึกษำกำร 1. กิจกรรมสำรวจเก็บ
พัฒนำพิกุลทอง รวบรวมพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

งบประมำณ (บำท)
เสนอขอ

ใช้จริง



-

-

2


22,000

22,000

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ไม่ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ

กปร.

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เจริญ เติบโตใน
สภำพธรรมชำติ
ในบริเวณป่ำ
สงวนแห่งชำติ
ขุนแม่กวง
สำรวจและ
ติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลง ทั้ง
ในเชิงปริมำณ
และในเชิง
คุณภำพ ของ
กำรกระจำย
พันธุ์ของเห็ดป่ำ
ภำยในศูนย์ฯ ใน
แต่ละฤดูกำล
กำรออกดอก
ของเห็ดป่ำ
สำรวจเก็บ
รวบรวมในพื้นที่
50 กิโลเมตร
เน้นสำรวจเห็ด
รำ

ผลกำรดำเนินงำน
ชนิดเดิมที่เคยสำรวจพบในปีที่ผ่ำนมำ
และพบว่ำมีกล้วยไม้ชนิดใหม่เพิ่มจำนวน
มำ เจริญเติบโตกระจำยพันธุ์อยู่ ได้แก่
จุหลัน เอื้องกลีบม้วนสีสนิม นำงอั้วปำก
ชมพู และเอื้องฉัตรมรกต
กำรสำรวจเห็ดป่ำที่ดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องมำทุกฤดูกำลที่เห็ดออกดอก
ภำยในพื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ พบ
ชนิดของเห็ดป่ำที่รับประทำนได้ จำนวน
5 วงศ์ 7 สกุล 18 ชนิด

จำกกำรสำรวจและรวบรวมปี 2558 พบ
เพิ่มจำนวน 25 ชนิด

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ

กลุ่มงำน
ศึกษำและ
พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ

ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ
พิกุลทองฯ

หมำยเหตุ
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60

หน่วยงำน

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร
รวม...1...โครงกำร
1. สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุ์พืชหำยำกและพืช
สมุนไพร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1


งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

เสนอขอ
22,000
25,000

ใช้จริง
22,000
25,000

งบปกติ

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

61

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

2. รวบรวมรำยชื่อพรรณ
พืชพร้อมสรรพคุณ
ภำษำอังกฤษ



5,000

5,000

งบปกติ

61

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

3. รวบรวมตัวอย่ำงพรรณ
ไม้แห้ง



40,000

40,000

งบปกติ

เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
ประเทศและ
ดำเนินกำรเป็น
ธนำคำรพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
ประเทศและ
ดำเนินกำรเป็น
ธนำคำรพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
ประเทศและ
ดำเนินกำรเป็น

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สำรวจพันธุ์พืชหำยำกในรัศมี 50
กิโลเมตร ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 ไม่พบพันธุ์พืช
ชนิดใหม่

นำยวรดลต์
แจ่มจำรูญ
งำนสวน
พฤกษศำสต
ร์

รำยชื่อพรรณพืชสมุนไพรพร้อมสรรพคุณ
ภำษำอังกฤษ 909 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน
ว่ำนสำวหลง โด่ไม่รู้ล้ม เปรำะหอม
เพชรสังฆำต มะตูม กรรณิกำร์ ลำดวน
มะกล่ำต้น อบเชยญวน ไพล ประคำไก่
หญ้ำหนวดแมว เป็นต้น

นำยวรดลต์
แจ่มจำรูญ
งำนสวน
พฤกษศำสต
ร์

ตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง ยอดสะสมรวม
2,620 ชนิด เช่น กะอวม ต่อไส้ พุดทุ่ง
นมแมวน้อย มะพลับไข่นก ข้ำวสำรหลวง
เป็นต้น

นำยวรดลต์
แจ่มจำรูญ
งำนสวน
พฤกษศำสต
ร์

หมำยเหตุ
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61

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลำดับ

หน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

4. รวบรวมตัวอย่ำงพรรณ
ไม้ดอง



10,000

10,000

งบปกติ

61

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

5. รวบรวมตัวอย่ำงผล
หรือเมล็ด



7,500

7,500

งบปกติ

รวม...5...โครงกำร
1. สำรวจรวบรวบตัวอย่ำง
พันธุกรรมพืช ในรัศมี 50
กิโลเมตร

5


87,500
150,000

87,500
40,000

กปร.

62

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำภูพำน
อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

สำรวจรวบรวม
พันธุ์ไม้เพื่อ
ป้องกันกำรสูญ
พันธุ์ ของพันธุ์

ผลกำรดำเนินงำน

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ตัวอย่ำงพรรณไม้ดอง ยอดสะสมรวม
485 ชนิด เช่น กระเบำใหญ่ ตำเสำ
มะกล่ำตำไก่ ขี้อ้ำย มะเดื่อกวำง
โคกกระออม เป็นต้น

นำยวรดลต์
แจ่มจำรูญ
งำนสวน
พฤกษศำสต
ร์

ตัวอย่ำงผลหรือเมล็ดสะสม รวม 72 ชนิด
เช่น กำกหมำกฤำษี ยำงขน ยำงพำรำ
มะกล่ำตำหนู กระทงลอย กอหิน เหียง
เป็นต้น

นำยวรดลต์
แจ่มจำรูญ
งำนสวน
พฤกษศำสต
ร์

เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่อง จำก
กำรสำรวจรวบรวมพันธุ์ ไม้ที่มีค่ำหำยำก
สำรวจพบ 12 ชนิด/ปี

นำยนพดล
แก้วคำไสย์
หัวหน้ำงำน
ศึกษำและ

หมำยเหตุ
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61

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ธนำคำรพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
ประเทศและ
ดำเนินกำรเป็น
ธนำคำรพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
ประเทศและ
ดำเนินกำรเป็น
ธนำคำรพืช
พรรณ

ลำดับ

62

หน่วยงำน

เสนอขอ

ใช้จริง

2. จัดทำตัวอย่ำงแห้ง



50,000

60,000

รวม...2...โครงกำร

2

200,000

100,000

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ (บำท)

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ*

กปร.

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ไม้ที่มีค่ำ หำยำก
และใกล้จะสูญ
พันธุ์ รอบ ๆ
พื้นที่ศูนย์ฯรัศมี
50 กม.
เพื่อจัดทำเป็น
ตัวอย่ำงแห้ง
เป็นสื่อกำร
เรียนรู้ทำงด้ำน
พฤกษศำสตร์

ผลกำรดำเนินงำน

เป็นโครงกำรที่เริ่มดำเนินกำรในปี 2556
หลังจำกำรสำรวจพันธุ์ไม้เพื่อนำมำศึกษำ
เรียบร้อยแล้ว ได้นำมำจัดทำเป็นตัวอย่ำง
แห้งเพื่อกำรเรียนรู้ และเป็นตัวอย่ำง
ชิ้นส่วนพืช ที่นำไปใช้ด้ำนกำรรักษำโรค
ปี 2558 จัดทำตัวอย่ำงแห้งจำนวน 150
ตัวอย่ำง

บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
พัฒนำป่ำไม้
ศูนย์ฯ ภูพำน
ฯ

นำยนพดล
แก้วคำไสย์
หัวหน้ำงำน
ศึกษำและ
พัฒนำป่ำไม้
ศูนย์ฯ ภูพำน
ฯ

สรุปงำนในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
จำนวนหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 62 หน่วยงำนและมีจำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 217
โครงกำร มีกำรดำเนินงำน 200 โครงกำร และไม่มีรำยงำนกำรดำเนินงำน 17 โครงกำร

หมำยเหตุ
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ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำภูพำน
อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

กำรดำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท
มี
ไม่มี

