ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – สานกกงานพกฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกกษ์และใช้ประโยชน์ทรกพยากร
หน่วยงานมีโครงการที่ดาเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลาดกบ

หน่วยงาน

1

ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ

ชื่อโครงการ

โครงการ สารวจ
รวบรวมจัดจ าแนก
เพื่อการอนุรักษ์และ
แนะแนวทางการใช้
ประโยชน์จ ากเห็ดรา
ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การสูญเสียทรัพยากร
ตามแนวความมั่นคง
ของประเทศ จังหวัด
กาญจนบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง
765,880

0

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
*
-

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1. เพื่อสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ตกวชี้วกดเชิงปริมาณ
2. เพื่อสารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล
1. สารวจเห็ดราที่นิยม
ศึกษาอนุกรมวิธาน เป็นหลักฐานการ
รับประทาน ข้อมูล
ค้นพบชนิดพันธุ์เห็ดป่าของประเทศ
การสารวจ ภาพถ่าย
ไทย ที่มีข้อมูลทั้งภาคสนามและ
ประกอบการจัด
ภายในห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเก็บ
จ าแนก พร้อมข้อมูล
วัสดุชีวโมเลกุลเพื่อยืนยันสายพันธุ์
การจัดจ าแนกและ
3. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
อนุกรมวิธานที่
ประโยชน์จ ากทรัพยากรเห็ดป่าอย่าง
เป็นไปตามมาตรฐาน
ยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
แยกเชื้อเพื่อวิจัย
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศไทย
เพาะเลี้ยงและเก็บ
4. เพื่อถ่ายทอดบทบาทในธรรมชาติ วัฏ
รักษาสายพันธุ์ระยะ
จักรการดารงชีพของเห็ดป่า ถ่ายทอด
ยาวในอนาคต
วิธีการเพิ่มผลผลิต ถ่ายทอดวิธีการ
จ านวน ๑๐ ชนิด
เก็บเห็ดป่าแบบอนุรักษ์ เพื่อความ
(ปรับการดาเนินงาน
ยั่งยืนของสายพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์
เป็น พ.ย. 63
5. บูรณาการการทางานร่วมระหว่าง
เนื่องจากภัยแล้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้เป็น
และ COVID19)
ต้นแบบในการเก็บรักษาและใช้
2. ประชุมกลุ่มชาวบ้าน
ประโยชน์จ ากสายพันธุ์เห็ดป่าจากป่า
แกนนาในการร่วม
อนุรักษ์สู่ป่าชุมชน
พัฒนาแนวทางการ
เก็บเห็ดป่า ร่วม

~1 ~

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ
นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

หมายเหตุ

ลาดกบ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ศึกษาระบบนิเวศ
เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเก็บเห็ด
ป่าแบบยั่งยืน
จ านวน 1 กลุ่ม
ตกวชี้วกดเชิงคุณภาพ
1. องค์ความรู้เรื่อง
ความหลากหลาย
และชนิดพันธุ์ของ
เห็ดราที่รับประทาน
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการผ่านการ
ทาอนุกรมวิธานที่
ถูกต้องตามหลัก
สากล โดยมีตัวอย่าง
เป็นหลักฐานการ
ค้นพบเห็ดชนิดนั้นๆ
(ปรับการดาเนินงาน
เป็น พ.ย. 63
เนื่องจากภัยแล้ง
และ COVID19)
2. ตัวอย่างเห็ดราแห้งที่
เป็นหลักฐาน
ทางด้านทรัพยากรที่
พบในประเทศไทย
ฝากเก็บอย่างมี
มาตรฐานสากล
~2 ~

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดกบ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ภายใต้การดูแลของ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นหลักฐาน
ทรัพยากรเห็ดที่พบ
จากประเทศไทย
และให้ประชาชนที่
สนใจด้าน
อนุกรมวิธานได้
เข้าถึงตัวอย่างเพื่อ
การเทียบเคียง (ปรับ
การดาเนินงานเป็น
พ.ย. 63 เนื่องจาก
ภัยแล้ง และ
COVID19)
3. เชื้อเห็ดที่เก็บรักษา
ระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจัย เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและ
นอกถิ่นอย่างยั่งยืน
(ปรับการดาเนินงาน
เป็น พ.ย. 63
เนื่องจากภัยแล้ง
และ COVID19)
4. วางแนวทางการ
ทางานร่วมกับ
~3 ~

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดกบ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ชาวบ้าน และ หน่วย
บัญชาการทหาร
พัฒนา เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิถีการ
เก็บเห็ดแบบยั่งยืน
สามารถเพิ่มผลผลิต
เห็ดได้ด้วยชุมชนเอง
รู้จ ักวิธีการบริหาร
จัดการการใช้เห็ดป่า
อย่างยั่งยืน
รวม 1 โครงการ

~4 ~

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – สานกกงานพกฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกกษ์ทรกพยากร
หน่วยงานมีโครงการที่ดาเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลาดกบ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ

โครงการ บริหาร
จัดการและจัดเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากร
ชีวภาพเห็ดราระยะ
ยาวที่ศึกษาภายใต้
พื้นที่อนุรักษ์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
*



390,000

งบประมาณ
แผนดิน
ผ่านสวทช.
และ ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ

287,300

~5 ~

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1. เพื่อสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ตกวชี้วกดเชิงปริมาณ
2. การจัดการเพื่อการจัดเก็บทรัพยากร ๑. ข้อมูลเห็ดรา เช่น
ชีวภาพเห็ดราระยะยาวที่มาจากการ
ข้อมูลการสารวจ
สารวจและเก็บภายใต้พื้นที่สนอง
ข้อมูลภาพ ข้อมูลจัดทา
พระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม รายละเอียดรหัส
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ
พันธุกรรมที่พบภายใต้
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
การสารวจในพืน้ ที่สนอง
บรมราชกุมารี
พระราชดาริ โครงการ
อพ.สธ. 768 ข้อมูลถูก
จัดเก็บระบบฐานข้อมูล
เพื่อการศึกษา
อนุกรมวิธานในอนาคต
๒. ตัวอย่างแห้งและเชื้อ
เห็ดราได้รับการรักษา
คุณภาพระยาวอย่างดี
พร้อมในการนาไปสู่
ศึกษาด้านอนุกรมวิธาน
และคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ จ านวน 762
ตัวอย่าง
ตกวชี้วกดเชิงคุณภาพ
1. ตัวอย่างเห็ดราแห้งที่

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

1. งบประมาณการ
จ าแนกไม่รวม
ตัวอย่างจาก
พื้นที่สตูล
เนื่องจากได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
RNS
2. งบประมาณคิด
เฉพาะตัวอย่างที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้
โครงการสตูล แต่
อยู่ภายใต้พื้นที่
สนอง
พระราชดาริ
เท่านั้น

ลาดกบ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

เป็นหลักฐานการค้นพบ
จากประเทศไทยได้รับ
การเก็บรักษาอย่างดี
ตามมาตรฐานสากล
และ จัดทาเป็น
ฐานข้อมูลง่ายแก่การ
เข้าถึง พร้อมที่จ ะนาไป
ศึกษาต่อด้าน
อนุกรมวิธานหรือด้าน
อื่นๆ
2. เชื้อเห็ดราที่เป็น
หลักฐานการค้นพบ
พร้อมคุณสมบัติ
เบื้องต้นจากเชื้อนั้นเพื่อ
เก็บรักษาระยะยาว
และ สนับสนุนเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ
รวม 1 โครงการ

~6 ~

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – สานกกงานพกฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนกบสนุนการอนุรกกษ์ทรกพยากร
หน่วยงานมีโครงการที่ดาเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลาดกบ

หน่วยงาน

1

ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ

ชื่อโครงการ
โครงการ สารวจ เก็บ
ตัวอย่าง รวบรวม จัด
จ าแนก คัดเลือกเพื่อ
ใช้ประโยชน์ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเห็ดราในพื้นที่
สนองพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.) จังหวัด
มุกดาหาร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง
816,600

0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณแผน
ดิน ผ่านสวทช.
และ ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ

~7 ~

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1. เพื่อสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ตกวชี้วกดเชิงปริมาณ
2. เพื่อสารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล 1. สารวจเห็ดราที่นิยม
เป็นหลักฐานการค้นพบชนิดพันธุ์
รับประทาน ข้อมูลการ
ของประเทศไทย
สารวจ ภาพถ่าย
3. จัดทาคลังวัสดุชีวภาพที่มีข้อมูลทั้ง
ประกอบการจัดจ าแนก
ภาคสนามและภายใน
พร้อมข้อมูลการจัด
ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเก็บ
จ าแนกและ
สายพันธุ์เห็ดรา เก็บตัวอย่างแห้ง
อนุกรมวิธานที่เป็นไป
และเป็นแหล่งเก็บวัสดุชีวโมเลกุล
ตามมาตรฐานแยกเชื้อ
4. เพื่อศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดรา
เพื่อวิจัยเพาะเลี้ยงและ
ในพื้นที่ศึกษาอย่างถูกต้องและได้
เก็บรักษาสายพันธุ์
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยด้าน
ระยะยาวในอนาคต
สัณฐานวิทยาและด้านชีวโมเลกุล
(ไม่สามารถดาเนินการ
5. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
ได้ เนื่องจากภัยแล้ง
ประโยชน์จ ากทรัพยากรเห็ดรา
และ COVID19)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2. กลุ่มชาวบ้านแกนนาใน
อย่างยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
การร่วมพัฒนาแนว
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศ
ทางการเก็บเห็ดป่า
ไทย
ร่วมศึกษาระบบนิเวศ
เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเก็บเห็ด
ป่าแบบยั่งยืน รายงาน
การปฏิบัติงานและ

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ
นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

หมายเหตุ
โครงการนี้ติด
ปัญหาทีมวิจ ัยหลัก
ไม่สามารถเดินทาง
ร่วมวิจัย กับผู้รับ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเก็บช้อ
มูล ประกอบกับภัย
แล้งไม่มีตัวอย่าง
เห็ดในช่วงฤดูกาล
คือ พ.ค. – ส.ค.
เมื่อเหตุการณ์
COVID19 ผ่อน
ปรน จึงสามารถ
เดินทางได้ และจัด
อบรมวิธีการ
ดาเนินงาน และ
ติดตามผลงานเป็น
ระยะ

ลาดกบ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงาน
จ านวน ๑ กลุ่ม
สืบเนื่องจาก COVID19
จ้างงาน อว. 9000
จ านวน 3 ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลบาง
ทรายไหญ่ เก็บข้อมูล
พืชและจุลินทรีย์
ทั้งหมด 198 ข้อมูล
แบ่งเป็นข้อมูลเห็ด
25.8% ข้อมูลพืช
74.2%
ตกวชี้วกดเชิงคุณภาพ
1. ตัวอย่างเห็ดราแห้งที่
เป็นหลักฐานการ
ค้นพบจากประเทศไทย
ได้รับการเก็บรักษา
อย่างดีตาม
มาตรฐานสากล และ
จัดทาเป็นฐานข้อมูล
ง่ายแก่การเข้าถึง
พร้อมที่จ ะนาไปศึกษา
ต่อด้านอนุกรมวิธาน
หรือด้านอื่นๆ (ไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากภัยแล้ง และ
COVID19)

~8 ~

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดกบ

2

หน่วยงาน

ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ

ชื่อโครงการ

โครงการ
อนุกรมวิธาน บัญชี
รายการทรัพยากร
และถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์เห็ดรา
ขนาดใหญ่
กรณีศึกษาพื้นที่
อุทยานธรณีสตูล
จังหวัดสตูล

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

2,700,000.
00

2,478,31
7.61

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
โครงการวิจัย
สวทช. RNS
และ
งบประมาณ
พิเศษ ผ่านสานัก
ปลัด อว.
และสวทช. โครง
การสวทช.จ้าง
งาน อว. 9000
จ านวน 13 คน

~9 ~

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

1. เพื่อสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. จัดทาบัญชีรายการทรัพยากรเห็ด
ราขนาดใหญ่ที่พบภายในพื้นที่
อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล
3. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จ ากทรัพยากรเห็ดป่า
อย่างยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศ
ไทย
4. เพื่อถ่ายทอดบทบาทในธรรมชาติ
วัฏจักรการดารงชีพของเห็ดป่า
ถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิต
ถ่ายทอดวิธีการเก็บเห็ดป่าแบบ
อนุรักษ์ เพื่อความยั่งยืนของสาย
พันธุ์ที่ใช้ประโยชน์
5. บูรณาการการทางานร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้เป็น

2. เชื้อเห็ดราที่เป็น
หลักฐานการค้นพบ
พร้อมคุณสมบัติ
เบื้องต้นจากเชื้อนั้น
เพื่อเก็บรักษาระยะยาว
และ สนับสนุนเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ
(ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เนื่องจากภัยแล้ง
และ COVID19)
ตกวชี้วกดเชิงปริมาณ
1. สารวจเห็ดราที่นิยม
รับประทาน ข้อมูลการ
สารวจ ภาพถ่าย
ประกอบการจัดจ าแนก
พร้อมข้อมูลการจัด
จ าแนกและ
อนุกรมวิธานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานแยกเชื้อ
เพื่อวิจัยเพาะเลี้ยงและ
เก็บรักษาสายพันธุ์
ระยะยาวในอนาคต
จ านวน 200 ชนิด จาก
430 ตัวอย่าง
2. ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน
ผ่านโครงการ อว.

นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

หมายเหตุ

ลาดกบ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์
ต้นแบบในการเก็บรักษาและใช้
ประโยชน์จ ากสายพันธุ์เห็ดป่าจาก
ป่าอนุรักษ์สู่ป่าชุมชน

~ 10 ~

ผลการดาเนินงาน
9000 จ้างงาน 13 คน
เก็บข้อมูลพืชและเห็ด
ได้ข้อมูลทั้งสิ้นรวม
จ านวน 313 จากสอง
ตาบล ทุ้งหว้าและระงู
ตกวชี้วกดเชิงคุณภาพ
1. องค์ความรู้เรื่องความ
หลากหลายและชนิด
พันธุ์ของเห็ดราที่
รับประทานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการผ่านการทา
อนุกรมวิธานที่ถูกต้อง
ตามหลักสากล โดยมี
ตัวอย่างเป็นหลักฐาน
การค้นพบเห็ดชนิด
นั้นๆ
2. ตัวอย่างเห็ดราแห้งที่
เป็นหลักฐานทางด้าน
ทรัพยากรที่พบใน
ประเทศไทย ฝากเก็บ
อย่างมีมาตรฐานสากล
ภายใต้การดูแลของ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นหลักฐานทรัพยากร
เห็ดที่พบจากประเทศ
ไทย และให้ประชาชน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดกบ

3

หน่วยงาน

ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการ สารวจ
จัดเก็บ รวบรวม
จัดทาอนุกรมวิธาน
เพื่อการใช้ประโยชน์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

766,600

54,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
พิเศษ ผ่านสานัก
ปลัด อว.
และสวทช. โครง
~ 11 ~

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ที่สนใจด้าน
อนุกรมวิธานได้เข้าถึง
ตัวอย่างเพื่อการ
เทียบเคียง
3. เชื้อเห็ดที่เก็บรักษา
ระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจัย เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและ
นอกถิ่นอย่างยั่งยืน
4. บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนผ่านโครงการ
อว. 9000 จ้างงาน 13
คน ผ่านวิสาหกิจ ชุมชน
ทุ้งหว้าโฮมสเตย์
องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ทุ้งหว้า
5. ประชุมถ่ายทอดการ
ดาเนินการและจัดตั้ง
แกนนาการสารวจ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
การสารวจและจ าแนก
เบื้องต้น
1. เพื่อสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ตกวชี้วกดเชิงปริมาณ
2. เพื่อสารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล 1. สารวจเห็ดราที่นิยม
เป็นหลักฐานการค้นพบชนิดพันธุ์
รับประทาน ข้อมูลการ
ของประเทศไทย
สารวจ ภาพถ่าย

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์

โครงการนี้ติด
ปัญหาทีมวิจ ัยหลัก
ไม่สามารถเดินทาง
ร่วมวิจัย กับผู้รับ

ลาดกบ

หน่วยงาน
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ

ชื่อโครงการ
จากเห็ดราในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ณ สวน
สัตว์เชียงใหม่

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
การสวทช.จ้าง
งาน อว. 9000
จ านวน 2 คน

~ 12 ~

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์
3. จัดทาคลังวัสดุชีวภาพที่มีข้อมูลทั้ง
ภาคสนามและภายใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเก็บ
สายพันธุ์เห็ดรา เก็บตัวอย่างแห้ง
และเป็นแหล่งเก็บวัสดุชีวโมเลกุล
4. เพื่อศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดรา
ในพื้นที่ศึกษาอย่างถูกต้องและได้
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยด้าน
สัณฐานวิทยาและด้านชีวโมเลกุล
5. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จ ากทรัพยากรเห็ดรา
อย่างยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศ
ไทย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

ประกอบการจัดจ าแนก พันธุวิศวกรรมและ
พร้อมข้อมูลการจัด
เทคโนโลยีชีวภาพ
จ าแนกและ
อนุกรมวิธานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานแยกเชื้อ
เพื่อวิจัยเพาะเลี้ยงและ
เก็บรักษาสายพันธุ์
ระยะยาวในอนาคต
จ านวน 283 ตัวอย่าง
และข้อมูล
2. รายงานสรุปการ
ปฏิบัติการพร้อมผล
การดาเนินงานจ านวน
๑ ฉบับ
ตกวชี้วกดเชิงคุณภาพ
1. องค์ความรู้เรื่องความ
หลากหลายและชนิด
พันธุ์ของเห็ดราที่
รับประทานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการผ่านการทา
อนุกรมวิธานที่ถูกต้อง
ตามหลักสากล โดยมี
ตัวอย่างเป็นหลักฐาน
การค้นพบเห็ดชนิด
นั้นๆ
2. ตัวอย่างเห็ดราแห้งที่
เป็นหลักฐานทางด้าน

หมายเหตุ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเก็บช้อ
มูล ดังนั้นจึงใช้
วิธีการผ่าน
Internet
Conferences
และให้ เครือข่าย
อพ.สธ. ในท้องถิ่น
คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใ
หม่เป็นพี่เลี้ยง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สวนสัตว์เชียงใหม่

ลาดกบ

4

หน่วยงาน

ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ

ชื่อโครงการ

โครงการงานจัดงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย:
ชาวบ้านไทยได้

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

345,400

390,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณแผน
ดิน ผ่านสวทช.
ให้ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
~ 13 ~

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1.เพื่อสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. สนับสนุนนักวิจัยนาเสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมประจ าปี
วิชาการ อพ.สธ.
3. จัดนิทรรศการและกิจ กรรมในงาน

ทรัพยากรที่พบใน
ประเทศไทย ฝากเก็บ
อย่างมีมาตรฐานสากล
ภายใต้การดูแลของ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นหลักฐานทรัพยากร
เห็ดที่พบจากประเทศ
ไทย และให้ประชาชน
ที่สนใจด้าน
อนุกรมวิธานได้เข้าถึง
ตัวอย่างเพื่อการ
เทียบเคียง
3. เชื้อเห็ดที่เก็บรักษา
ระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจัย เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและ
นอกถิ่นอย่างยั่งยืน (กิจ
กรรส่วนนี้ไม่มีการ
ดาเนินงานเนื่องจากทีม
วิจัยไม่สามารถเดินทาง
สารวจได้)
ตกวชี้วกดเชิงปริมาณ
1. นาเสนอผลการวิจัย
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือ การ
ใช้ประโยชน์จ าก

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

หมายเหตุ

ลาดกบ

หน่วยงาน
เทคโนโลยีชีวภา
พ

ชื่อโครงการ
ประโยชน์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภา
พแห่งชาติ
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เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย:

ผลการดาเนินงาน
ทรัพยากที่ศึกษาภายใต้
โครงการ อพ.สธ. ผ่าน
นิทรรศการ จ านวน 3
เรื่อง ภายใต้ theme
Mushroom
Innovation จาก
ธรรมชาติสู่นวัตกรรม
2. นาเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบของนิทรรศการ
และกิจ กรรมสาหรับผู้
เข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย
1 เรื่อง และมีผู้เข้าชม
ไม่ต่ากว่า 216 คน
ตกวชี้วกดเชิงคุณภาพ
1. ผลงานวิจัยจากฐาน
ทรัพยากรที่มีแหล่งการ
จัดเก็บภายใต้โครงการ
อพ.สธ.ได้รับการ
คัดเลือกให้นาเสนอ
ภายในงานประชุม
วิชาการ
2. ผลงานวิจัยจาก
ทรัพยากรภายใต้พื้นที่
อนุรักษ์ของโครงการ
อพ.สธ. นาเสนอใน
รูปแบบของนิทรรศการ
รวมถึงการถ่ายทอด
เนือ้ หาทางวิชาการ

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดกบ

หน่วยงาน

5

สวทช

6

สวทช

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สนับสนุนการ

ดาเนินการโครงการ
ระบบสื่อสาระ
ออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ทางไกล เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 ของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดาริฯ
จัดทา website

อพ.สธ.- สวทช.

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์

-

-

งบประมาณ
แผ่นดิน

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

-

-

ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อประชาสัมพันธ์ การดาเนินงาน
ต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- สวทช.

รวม 6 โครงการ
รวม 3 กิจกรรม
จานวน 8 โครงการ
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ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รกบผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมชมได้รับ
ความรู้
สื่อบนระบบเว็บกลาง
http://oer.learn.in.th
จ านวน 1,267 ชิ้นงาน
https://oer.learn.in.th/
author/authorDetail/2
2

ฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

https://www.nstda.or.t ฝ่ายบริการความรู้ทาง
h/th/rspg-nstda
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ

