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ผลการด าเนินงานของหนว่ยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – ส านกกงานพกฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกกษ์และใช้ประโยชน์ทรกพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี ้ดังนี้  

 
ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รกบผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

โครงการ ส ารวจ
รวบรวมจัดจ าแนก
เพื่อการอนุรักษ์และ
แนะแนวทางการใช้
ประโยชน์จากเห็ดรา
ในพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงต่อ
การสูญเสียทรัพยากร
ตามแนวความมั่นคง
ของประเทศ จังหวัด
กาญจนบุรี 

  765,880 
 

0 - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อส ารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล 

ศึกษาอนุกรมวิธาน เป็นหลักฐานการ
ค้นพบชนิดพันธุ์เห็ดป่าของประเทศ
ไทย ท่ีมีข้อมูลท้ังภาคสนามและ
ภายในห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเก็บ
วัสดุชีวโมเลกุลเพื่อยืนยันสายพนัธุ์ 

3. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเห็ดป่าอย่าง
ยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศไทย  

4. เพื่อถ่ายทอดบทบาทในธรรมชาติ วัฏ
จักรการด ารงชีพของเห็ดป่า ถ่ายทอด
วิธีการเพิ่มผลผลิต ถ่ายทอดวิธีการ
เก็บเห็ดป่าแบบอนุรักษ์ เพื่อความ
ยั่งยืนของสายพันธุ์ท่ีใช้ประโยชน์ 

5. บูรณาการการท างานร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้เป็น
ต้นแบบในการเก็บรักษาและใช้
ประโยชน์จากสายพันธุ์เห็ดป่าจากป่า
อนุรักษ์สู่ป่าชุมชน 

ตกวช้ีวกดเชิงปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราท่ีนิยม

รับประทาน ข้อมูล
การส ารวจ ภาพถ่าย
ประกอบการจัด
จ าแนก พร้อมข้อมูล
การจัดจ าแนกและ
อนุกรมวิธานท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน
แยกเชื้อเพื่อวิจัย
เพาะเลี้ยงและเก็บ
รักษาสายพันธุ์ระยะ
ยาวในอนาคต 
จ านวน ๑๐ ชนิด 
(ปรับการด าเนินงาน
เป็น พ.ย. 63 
เน่ืองจากภัยแล้ง 
และ COVID19) 

2. ประชุมกลุ่มชาวบ้าน
แกนน าในการร่วม
พัฒนาแนวทางการ
เก็บเห็ดป่า ร่วม

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

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รกบผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ศึกษาระบบนิเวศ 
เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเก็บเห็ด
ป่าแบบยั่งยืน 
จ านวน 1 กลุ่ม  
ตกวช้ีวกดเชิงคุณภาพ 

1. องค์ความรู้เรื่อง
ความหลากหลาย
และชนิดพันธุ์ของ
เห็ดราท่ีรับประทาน
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการผ่านการ
ท าอนุกรมวิธานท่ี
ถูกต้องตามหลัก
สากล โดยมีตัวอย่าง
เป็นหลักฐานการ
ค้นพบเห็ดชนิดน้ันๆ 
(ปรับการด าเนินงาน
เป็น พ.ย. 63 
เน่ืองจากภัยแล้ง 
และ COVID19) 

2. ตัวอย่างเห็ดราแห้งท่ี
เป็นหลักฐาน
ทางด้านทรัพยากรท่ี
พบในประเทศไทย 
ฝากเก็บอย่างมี
มาตรฐานสากล
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ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รกบผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ภายใต้การดูแลของ
พิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นหลักฐาน
ทรัพยากรเห็ดท่ีพบ
จากประเทศไทย 
และให้ประชาชนท่ี
สนใจด้าน
อนุกรมวิธานได้
เข้าถึงตัวอย่างเพื่อ
การเทียบเคียง (ปรับ
การด าเนินงานเป็น 
พ.ย. 63 เน่ืองจาก
ภัยแลง้ และ 
COVID19) 

3. เชื้อเห็ดท่ีเก็บรักษา
ระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจัย เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและ
นอกถิ่นอย่างยั่งยืน 
(ปรับการด าเนินงาน
เป็น พ.ย. 63 
เน่ืองจากภัยแล้ง 
และ COVID19) 

4. วางแนวทางการ
ท างานร่วมกับ
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ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รกบผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชาวบ้าน และ หน่วย
บัญชาการทหาร
พัฒนา เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิถีการ
เก็บเห็ดแบบยั่งยืน 
สามารถเพิ่มผลผลิต
เห็ดได้ด้วยชุมชนเอง 
รู้จักวิธีการบริหาร
จัดการการใช้เห็ดป่า
อย่างยั่งยืน 

  รวม  1 โครงการ          
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ผลการด าเนินงานของหนว่ยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – ส านกกงานพกฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ) 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านกึในการอนรุกกษ์ทรกพยากร   

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี ้ดังนี้  

ล าดกบ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

โครงการ บริหาร
จัดการและจัดเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากร
ชีวภาพเห็ดราระยะ
ยาวท่ีศึกษาภายใต้
พื้นท่ีอนุรักษ์ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา 
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

  390,000 287,300 งบประมาณ
แผนดิน 
ผ่านสวทช. 
และ ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. การจัดการเพื่อการจัดเก็บทรัพยากร
ชีวภาพเห็ดราระยะยาวท่ีมาจากการ
ส ารวจและเก็บภายใต้พื้นท่ีสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ตกวช้ีวกดเชิงปริมาณ 
๑. ข้อมูลเห็ดรา เช่น 
ข้อมูลการส ารวจ 
ข้อมูลภาพ ข้อมูลจัดท า
รายละเอียดรหัส
พันธุกรรมท่ีพบภายใต้
การส ารวจในพื้นท่ีสนอง
พระราชด าริ โครงการ 
อพ.สธ. 768 ข้อมูลถูก
จัดเก็บระบบฐานข้อมูล
เพื่อการศึกษา
อนุกรมวิธานในอนาคต 
๒. ตัวอย่างแห้งและเชื้อ
เห็ดราได้รับการรักษา
คุณภาพระยาวอย่างดี 
พร้อมในการน าไปสู่
ศึกษาด้านอนุกรมวิธาน
และคุณสมบัติท่ีเป็น
ประโยชน์ จ านวน 762 
ตัวอย่าง 
ตกวช้ีวกดเชิงคุณภาพ 
1. ตัวอย่างเห็ดราแห้งท่ี

นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์
พันธวุิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. งบประมาณการ
จ าแนกไม่รวม
ตัวอย่างจาก
พื้นท่ีสตูล 
เน่ืองจากได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก 
RNS 

2. งบประมาณคิด
เฉพาะตัวอย่างท่ี
ไม่ได้อยู่ภายใต้
โครงการสตูลแต่
อยู่ภายใต้พื้นท่ี
สนอง
พระราชด าริ
เท่าน้ัน  
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ล าดกบ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เป็นหลักฐานการค้นพบ
จากประเทศไทยได้รับ
การเก็บรักษาอย่างดี
ตามมาตรฐานสากล 
และ จัดท าเป็น
ฐานข้อมูลง่ายแก่การ
เข้าถึง พร้อมท่ีจะน าไป
ศึกษาต่อด้าน
อนุกรมวิธานหรือด้าน
อื่นๆ 
2. เชื้อเห็ดราท่ีเป็น
หลักฐานการค้นพบ 
พร้อมคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นจากเชื้อน้ันเพื่อ
เก็บรักษาระยะยาว 
และ สนับสนุนเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ 

  รวม  1  โครงการ          
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ผลการด าเนินงานของหนว่ยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – ส านกกงานพกฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ) 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนกบสนุนการอนรุกกษ์ทรกพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี ้ดังนี้  

 
  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

โครงการ ส ารวจ เก็บ
ตัวอย่าง รวบรวม จัด
จ าแนก คัดเลือกเพื่อ
ใช้ประโยชน์ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเห็ดราในพื้นท่ี
สนองพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) จังหวัด
มุกดาหาร 

  816,600 0 งบประมาณแผน
ดิน ผ่านสวทช. 
และ ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อส ารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล 

เป็นหลักฐานการค้นพบชนิดพันธุ์
ของประเทศไทย 

3. จัดท าคลังวัสดุชีวภาพท่ีมีข้อมูลท้ัง
ภาคสนามและภายใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเก็บ
สายพันธุ์เห็ดรา เก็บตัวอย่างแห้ง
และเป็นแหล่งเก็บวัสดุชีวโมเลกุล 

4. เพื่อศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดรา
ในพื้นท่ีศึกษาอย่างถูกต้องและได้
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยด้าน
สัณฐานวิทยาและด้านชีวโมเลกุล 

5. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเห็ดรา
รว่มกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศ
ไทย 

ตกวช้ีวกดเชิงปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราท่ีนิยม

รับประทาน ข้อมูลการ
ส ารวจ ภาพถ่าย
ประกอบการจัดจ าแนก 
พร้อมข้อมูลการจัด
จ าแนกและ
อนุกรมวิธานท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานแยกเชื้อ
เพื่อวิจัยเพาะเลี้ยงและ
เก็บรักษาสายพันธุ์
ระยะยาวในอนาคต 
(ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เน่ืองจากภัยแล้ง 
และ COVID19) 

2. กลุ่มชาวบ้านแกนน าใน
การร่วมพัฒนาแนว
ทางการเก็บเห็ดป่า 
ร่วมศึกษาระบบนิเวศ 
เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเก็บเห็ด
ป่าแบบยั่งยืน รายงาน
การปฏิบัติงานและ

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

โครงการน้ีติด
ปัญหาทีมวิจัยหลัก
ไม่สามารถเดินทาง
ร่วมวิจัย กับผู้รับ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเก็บช้อ
มูล ประกอบกับภัย
แล้งไม่มีตัวอย่าง
เห็ดในช่วงฤดูกาล
คือ พ.ค. – ส.ค.  
เมื่อเหตุการณ์ 
COVID19 ผ่อน
ปรน จึงสามารถ
เดินทางได้ และจัด
อบรมวิธีการ
ด าเนินงาน และ
ติดตามผลงานเป็น
ระยะ 
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  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วิธีการด าเนินงาน
จ านวน ๑ กลุ่ม 
สืบเน่ืองจาก COVID19
จ้างงาน อว. 9000 
จ านวน 3 ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลบาง
ทรายไหญ่ เก็บข้อมูล
พืชและจุลินทรีย์ 
ท้ังหมด 198 ข้อมูล 
แบ่งเป็นข้อมูลเห็ด  
25.8% ข้อมูลพืช 
74.2% 

ตกวช้ีวกดเชิงคุณภาพ 
1. ตัวอย่างเห็ดราแห้งท่ี

เป็นหลักฐานการ
ค้นพบจากประเทศไทย
ได้รับการเก็บรักษา
อย่างดีตาม
มาตรฐานสากล และ 
จัดท าเป็นฐานข้อมูล
ง่ายแก่การเข้าถึง 
พร้อมท่ีจะน าไปศึกษา
ต่อด้านอนุกรมวิธาน
หรือด้านอื่นๆ (ไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เน่ืองจากภัยแล้ง และ 
COVID19) 
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  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เชื้อเห็ดราท่ีเป็น
หลักฐานการค้นพบ 
พร้อมคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นจากเชื้อน้ัน
เพื่อเก็บรักษาระยะยาว 
และ สนับสนุนเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
(ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เน่ืองจากภัยแล้ง 
และ COVID19) 

2 ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

โครงการ 
อนุกรมวิธาน บัญชี
รายการทรัพยากร
และถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์เห็ดรา
ขนาดใหญ่ 
กรณีศึกษาพื้นท่ี
อุทยานธรณีสตูล 
จังหวัดสตูล 

  2,700,000.
00 

2,478,31
7.61 

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

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. จัดท าบัญชีรายการทรัพยากรเห็ด

ราขนาดใหญ่ท่ีพบภายในพื้นท่ี
อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล  

3. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเห็ดป่า
อย่างยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศ
ไทย  

4. เพื่อถ่ายทอดบทบาทในธรรมชาติ 
วัฏจักรการด ารงชีพของเห็ดป่า 
ถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิต 
ถ่ายทอดวิธีการเก็บเห็ดป่าแบบ
อนุรักษ์ เพื่อความยั่งยืนของสาย
พันธุ์ท่ีใช้ประโยชน์ 

5. บูรณาการการท างานร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้เป็น

ตกวช้ีวกดเชิงปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราท่ีนิยม

รับประทาน ข้อมูลการ
ส ารวจ ภาพถ่าย
ประกอบการจัดจ าแนก 
พร้อมข้อมูลการจัด
จ าแนกและ
อนุกรมวิธานท่ีเป็นไป
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 
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  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต้นแบบในการเก็บรักษาและใช้
ประโยชน์จากสายพันธุ์เห็ดป่าจาก
ป่าอนุรักษ์สู่ป่าชุมชน 

9000 จ้างงาน 13 คน 
เก็บข้อมูลพืชและเห็ด 
ได้ข้อมูลท้ังสิ้นรวม 
จ านวน 313 จากสอง
ต าบล ทุ้งหว้าและระงู  

ตกวช้ีวกดเชิงคุณภาพ 
1. องค์ความรู้เรื่องความ

หลากหลายและชนิด
พันธุ์ของเห็ดราท่ี
รับประทานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการผ่านการท า
อนุกรมวิธานท่ีถูกต้อง
ตามหลักสากล โดยมี
ตัวอย่างเป็นหลักฐาน
การค้นพบเห็ดชนิด
น้ันๆ 

2. ตัวอย่างเห็ดราแห้งท่ี
เป็นหลักฐานทางด้าน
ทรัพยากรท่ีพบใน
ประเทศไทย ฝากเก็บ
อย่างมีมาตรฐานสากล
ภายใต้การดูแลของ
พิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นหลักฐานทรัพยากร
เห็ดท่ีพบจากประเทศ
ไทย และให้ประชาชน
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  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท่ีสนใจด้าน
อนุกรมวิธานได้เข้าถึง
ตัวอย่างเพื่อการ
เทียบเคียง 

3. เชื้อเห็ดท่ีเก็บรักษา
ระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจัย เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและ
นอกถิ่นอย่างยั่งยืน 

4. บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนผ่านโครงการ 
อว. 9000 จ้างงาน 13 
คน ผ่านวิสาหกิจชุมชน
ทุ้งหวา้โฮมสเตย์ 
องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ทุ้งหว้า 

5. ประชุมถ่ายทอดการ
ด าเนินการและจัดตั้ง
แกนน าการส ารวจ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้
การส ารวจและจ าแนก
เบ้ืองต้น 

3 ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม

โครงการ ส ารวจ 
จัดเก็บ รวบรวม 
จัดท าอนุกรมวิธาน 
เพื่อการใช้ประโยชน์

  766,600 54,000 งบประมาณ
พิเศษ ผ่านส านัก
ปลัด อว. 
และสวทช. โครง

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อส ารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล 

เป็นหลักฐานการค้นพบชนิดพันธุ์
ของประเทศไทย 

ตกวช้ีวกดเชิงปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราท่ีนิยม

รับประทาน ข้อมูลการ
ส ารวจ ภาพถ่าย

นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์

โครงการน้ีติด
ปัญหาทีมวิจัยหลัก
ไม่สามารถเดินทาง
ร่วมวิจัย กับผู้รับ
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  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

จากเห็ดราในพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ณ สวน
สัตว์เชียงใหม่ 

การสวทช.จ้าง
งาน อว. 9000 
จ านวน 2 คน 

3. จัดท าคลังวัสดุชีวภาพท่ีมีข้อมูลท้ัง
ภาคสนามและภายใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเก็บ
สายพันธุ์เห็ดรา เก็บตัวอย่างแห้ง
และเป็นแหล่งเก็บวัสดุชีวโมเลกุล 

4. เพื่อศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดรา
ในพื้นท่ีศึกษาอย่างถูกต้องและได้
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยด้าน
สัณฐานวิทยาและด้านชีวโมเลกุล 

5. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเห็ดรา
อย่างยั่งยืนเพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
ประชากรในท้องถิ่นและประเทศ
ไทย 

ประกอบการจัดจ าแนก 
พร้อมข้อมูลการจัด
จ าแนกและ
อนุกรมวิธานท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานแยกเชื้อ
เพื่อวิจัยเพาะเลี้ยงและ
เก็บรักษาสายพันธุ์
ระยะยาวในอนาคต 
จ านวน 283 ตัวอย่าง
และข้อมูล  

2. รายงานสรุปการ
ปฏิบัติการพร้อมผล
การด าเนินงานจ านวน 
๑ ฉบับ 
ตกวช้ีวกดเชิงคุณภาพ 

1. องค์ความรู้เรื่องความ
หลากหลายและชนิด
พันธุ์ของเห็ดราท่ี
รับประทานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการผ่านการท า
อนุกรมวิธานท่ีถูกต้อง
ตามหลักสากล โดยมี
ตัวอย่างเป็นหลักฐาน
การค้นพบเห็ดชนิด
น้ันๆ 

2. ตัวอย่างเห็ดราแห้งท่ี
เป็นหลักฐานทางด้าน

พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเก็บช้อ
มูล ดังน้ันจึงใช้
วิธีการผ่าน 
Internet 
Conferences 
และให้ เครือข่าย 
อพ.สธ. ในท้องถิ่น 
คอื 
มหาวิทยาลัยเชียงใ
หมเ่ป็นพี่เลี้ยง 
รว่มกับเจ้าหน้าท่ี
สวนสัตว์เชียงใหม่ 



~ 13 ~ 
 

 
  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทรัพยากรท่ีพบใน
ประเทศไทย ฝากเก็บ
อย่างมีมาตรฐานสากล
ภายใต้การดูแลของ
พิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นหลักฐานทรัพยากร
เห็ดท่ีพบจากประเทศ
ไทย และให้ประชาชน
ท่ีสนใจด้าน
อนุกรมวิธานได้เข้าถึง
ตัวอย่างเพื่อการ
เทียบเคียง  

3. เชื้อเห็ดท่ีเก็บรักษา
ระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจัย เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและ
นอกถิ่นอย่างยั่งยืน (กิจ
กรรส่วนน้ีไม่มีการ
ด าเนินงานเน่ืองจากทีม
วิจัยไม่สามารถเดินทาง
ส ารวจได้) 

4 ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ

โครงการงานจัดงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:
ชาวบ้านไทยได้

  345,400 390,000 งบประมาณแผน
ดิน ผ่านสวทช. 
ให้ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. สนับสนุนนักวิจัยน าเสนอ

ผลการวิจัยในการประชุมประจ าปี
วิชาการ อพ.สธ. 

3. จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน

ตกวช้ีวกดเชิงปริมาณ 
1. น าเสนอผลการวิจัย

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือ การ
ใช้ประโยชน์จาก

นางสาวธิติยา บุญ
ประเทือง ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
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  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีชีวภา
พ 

ประโยชน์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภา
พแห่งชาติ 

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ทรัพยากท่ีศึกษาภายใต้
โครงการ อพ.สธ. ผ่าน
นิทรรศการ จ านวน 3 
เรื่อง ภายใต้ theme 
Mushroom 
Innovation จาก
ธรรมชาติสู่นวัตกรรม 

2. น าเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบของนิทรรศการ
และกิจกรรมส าหรับผู้
เข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 
1 เรื่อง และมีผู้เข้าชม
ไม่ต่ ากว่า 216 คน 

ตกวช้ีวกดเชิงคุณภาพ 
1. ผลงานวิจัยจากฐาน

ทรัพยากรท่ีมีแหล่งการ
จัดเก็บภายใต้โครงการ
อพ.สธ.ได้รับการ
คัดเลือกให้น าเสนอ
ภายในงานประชุม
วิชาการ 

2. ผลงานวิจัยจาก
ทรัพยากรภายใต้พื้นท่ี
อนุรักษ์ของโครงการ 
อพ.สธ. น าเสนอใน
รูปแบบของนิทรรศการ
รวมถึงการถ่ายทอด
เน้ือหาทางวิชาการ
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  ล าดกบ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วกตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รกบผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมชมได้รับ
ความรู้ 

5 สวทช สนับสนุนการ
ด าเนินการโครงการ
ระบบสื่อสาระ
ออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ทางไกล เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 ของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริฯ 

  - - งบประมาณ
แผ่นดิน 

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

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

ฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

6 สวทช จัดท า website 
อพ.สธ.- สวทช. 

  - - ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ การด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- สวทช. 

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

ฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

  รวม 6 โครงการ          

  
รวม 3  กิจกรรม 

จ านวน 8 โครงการ 
         

 


