สรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ.-สวทช.)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

ชื่อโครงการ
1. สารวจ รวบรวม
และ จัดทาอนุกรม
วิธานเห็ด ในพื้นที่
สนอง พระราชดาริฯ
(อพ.สธ.) จานวน 2
โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,108,500

1,108,500

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ และ
องค์การสวนสัตว์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
1. สารวจเห็ดราภายใน
พื้นที่องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชูประถัมภ์
และ พื้นที่สนอง
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
จังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 1
รวมถึงข้อมูลการสารวจ
ภาพถ่ายประกอบการจัด
จาแนก จานวน
170 ตัวอย่าง แยกเชื้อเห็ด
ราอย่างน้อย 50 เชื้อ
2. ข้อมูลการจัดจาแนก
และอนุกรมวิธานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างน้อย
ระดับสกุลและจัดจาแนก
ด้วยเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุล จานวน 50
ตัวอย่าง
3. ตัวอย่างเห็ดราทั้งหมด
170 ตัวอย่าง ต้องได้รับ
การจัดการทีไ่ ด้
มาตรฐานสากลเก็บเข้า

ผลการดาเนินงาน
1. สามารถเก็บสารวจตัวอย่างเห็ด
รวมถึงข้อมูลการสารวจ ภาพถ่าย
ประกอบการจัดจาแนก ในพื้นที่
สนอง พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
จานวน 2 โครงการ รวม 693
ตัวอย่าง สามารถแยกเชื้อเห็ด
บริสุทธิ์ได้จานวน 207 ตัวอย่าง
2. สามารถจัดจาแนกโดยใช้วธีทาง
ชีวโมเลกุลได้ทั้งหมด ตัวอย่าง 303
ตัวอย่าง
3. ตัวอย่างเห็ดราทั้งหมด 693
ตัวอย่างได้รับการจัดการที่ได้
มาตรฐานสากล เก็บเข้าพิพธิ ภัณฑ์
หรือ คลังวัสดุชีวภาพแห่งชาติ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ธิติยา บุญ
ประเทือง/ศช. ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ

หน้า 1

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1.1. โครงการสารวจ
รวบรวม จัดทา
อนุกรมวิธานใช้
ประโยชน์จากเห็ดรา
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปี
ที่ 1

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

681,500

ใช้จริง

681,500

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ และ
องค์การสวนสัตว์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
พิพิธภัณฑ์ หรือ คลังวัสดุ
ชีวภาพแห่งชาติ
1. สารวจเห็ดราภายใน
พื้นที่องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชูประถัมภ์
รวมถึงข้อมูลการ
สารวจ ภาพถ่าย
ประกอบการจัดจาแนก
จานวน 70 ตัวอย่าง
แยกเชื้อเห็ดราอย่างน้อย
20 เชื้อ
2. ข้อมูลการจัดจาแนก
และอนุกรมวิธานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างน้อย
ระดับสกุลและจัดจาแนก
ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
จานวน 50 ตัวอย่าง
3. ตัวอย่างเห็ดราทั้งหมด
70ตัวอย่างต้องได้รับการ
จัดการที่ได้
มาตรฐานสากล เก็บเข้า
พิพิธภัณฑ์ หรือ คลังวัสดุ
ชีวภาพแห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน

1. เก็บสารวจตัวอย่างเห็ดภายใน
พื้นที่องค์การสวนสัตว์ในพระบรม
ราชูประถัมภ์ (สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์เขาเขียว และนครราสีมา)
รวมถึงข้อมูลการสารวจ ภาพถ่าย
ประกอบการจัดจาแนก ได้ทั้งหมด
609 ตัวอย่าง และสามารถแยกเชื้อ
เห็ดบริสุทธิ์ได้จานวน 141 สาย
พันธุ์
2. ข้อมูลการจัดจาแนกและ
อนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างน้อยระดับสกุล จานวน 191
ตัวอย่าง
3. ตัวอย่างเห็ดราทั้งหมด 487
ตัวอย่างได้รับการจัดการที่ได้
มาตรฐานสากล เก็บเข้าพิพธภัณฑ์ิ
หรือ คลังวัสดุชีวภาพแห่งชาติ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ธิติยา บุญ
ประเทือง/ศช. ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ

หน้า 2

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
1.2. โครงการสารวจ
รวบรวมและจัด
จาแนกและใช้
ประโยชน์จากเห็ดรา
ในพื้นที่สนอง
พระราชดาริฯ
(อพ.สธ.) จังหวัด
มุกดาหาร ปีที่ 1

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
427,000

ใช้จริง
427,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
1. หลักฐานการค้นพบ
ชนิดเห็ด
(ตัวอย่างแห้งเห็ดพร้อม
เก็บเข้าแห่งชาติพพิ ิธภัณฑ์
หรือ คลังวัสดุชีวภาพ)
พร้อมข้อมูลการจัด
จาแนก ข้อมูลการสารวจ
จานวน 100 ตัวอย่าง
2. เชื้อเห็ดที่แยกได้จาก
ธรรมชาติจานวน 30 สาย
พันธุ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อสารวจ เก็บ
ตัวอย่าง เก็บข้อมูล เป็น
ข้อมูลและหลักฐาน
การค้นพบชนิดพันธุข์ อง
ประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาอนุกรมวิธาน
ของเห็ดในพื้นที่ศึกษา
อย่างถูกต้อและได้
มาตรฐานสากล

ผลการดาเนินงาน
1. สามารถเก็บสารวจตัวอย่างเห็ด
ในพื้นที่สนองพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร พร้อม
ข้อมูลการจัดจาแนก จานวน 205
ตัวอย่าง
2. สามารถแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ได้
จานวน 91 สายพันธุ์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ธิติยา บุญ
ประเทือง/ศช. ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ

หน้า 3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. ข้อมูลเห็ด เช่น ข้อมูล
การสารวจ ข้อมูลภาพ
ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาที่
พบภายใต้การสารวจใน
พื้นที่สนองพระราชดาริ
โครงการ อพ.สธ. ไม่น้อย
กว่า 100 ข้อมูลถูกจัดเก็บ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การศึกษาอนุกรมวิธานใน
อนาคต
2. ตัวอย่างแห้งเห็ดได้รับ

1. รวบรวมข้อมูลการสารวจ เช่น
ข้อมูลภาพ ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาทีพ่ บ
ภายใต้การสารวจในพื้นที่สนอง
พระราชดาริ โครงการ อพ.สธ. จานวน
692 ตัวอย่าง พร้อมทั้งจัดเก็บระบบ
ฐานข้อมูล
2. ตัวอย่างแห้งเห็ดจานวน 692 ตัวอย่าง
ได้รบั การรักษาคุณภาพเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 พร้อม
ในการนาไปสู่ศึกษาด้านอนุกรมวิธานหรือ
อื่นๆในอนาคต

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ประกอบด้วยด้านสัณฐาน
วิทยาและด้านชีวโมเลกุล
4. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการใช้ประโยชน์จาก
เห็ดในอนาคตด้วยเชื้อเห็ด
บริสุทธิ์ที่แยกได้และ
พร้อมจะนาไปต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์

รวม...3...โครงการ

2,217,000

2,217,000

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

ชื่อโครงการ
1. คลังชีววัสดุ
ทรัพยากรชีวภาพของ
เห็ดที่ศึษาในพื้นที่
อนุรักษ์ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

540,000

540,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

ธิติยา บุญ
ประเทือง/ศช. ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ

ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
แห่งชาติ
(BIOTEC)

หน้า 4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การรักษาคุณภาพอย่างดี
พร้อมในการนนาไปสู่
ศึกษาด้านอนุกรมวิธาน
หรืออื่นๆ ในอนาคต
จานวนไม่น้อยกว่า 100
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริ
ฯ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อจัดทาคลังวัสดุ
ชีวภาพของเห็ดที่ศึกษา
ภายใต้โครงการสนอง
พระราชดาริ โครงการ
อพ.สธ. ที่มีข้อมูลและ
ตัวอย่างพร้อมใน
การศึกษาในอนาคต

รวม....1..โครงการ

540,000

540,000

หน้า 5

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. สนับสนุนการ
ดาเนินการโครงการระบบ
สื่อสาระออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 ของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามพระราชดาริฯ



-

-

งบประมาณแผ่นดิน

สื่อบนระบบเว็บกลาง
http://oer.learn.in.th

http://oer.learn.in.th จานวน 518
ชิ้นงาน
https://oer.learn.in.th/author/auth
orDetail/22

ฝ่ายบริการ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2. จัดทา website
อพ.สธ.-สวทช.



-

-

งบประมาณแผ่นดิน

เพื่อประชาสัมพันธ์ การ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของ
อพ.สธ.-สวทช.

http://www.nstda.or.th/rspg

ฝ่ายบริการ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2,757,000

2,757,000

รวม 2 โครงการ
รวม 3 กิจกรรม
จานวน 5 โครงการ

หมายเหตุ

หน้า 6

