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๑. โครงการส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ในพ้ืนที่ทุ่งหลวง
รังสิต

๑๒๐,๐๐๐

๑.๑ โครงการศึกษาความหลากชนิดของ
หอยน้้าจืดในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อศึกษาความหลากชนิด (Species diversification) 
และการแพร่กระจาย (Distribution) ของหอยน้้าจืดในพื้นที่
ทุ่งหลวงรังสิต
๓. เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงประชากรของหอยน้้าจืดจาก
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๔. เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลประกอบการค้นคว้าวิจัย รวมถึงใช้ใน
การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒๐,๐๐๐ ๑. ทราบข้อมูลความหลากชนิดและการแพร่กระจายของ
หอยน้้าจืดในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
๒. เก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงของหอยน้้าจืดและจัดท้า
ฐานข้อมูลภายใต้โครงการฯ
๓. สามารถน้าผลการศึกษาวิจัยไปอ้างอิงและพัฒนาองค์
ความรู้ต่อยอดได้

๒ ๑.๒ ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ทุ่งหลวง
รังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อศึกษาความหลากชนิด (species diversity) และการ
แพร่กระจาย (distribution) ของนกในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลประกอบการค้นคว้าวิจัย  รวมถึงใช้
ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒๐,๐๐๐ ๑. ทราบข้อมูลความหลากชนิดและการแพร่กระจายของนก
ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
๒. เก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงของนกและจัดท้าฐานข้อมูล
ภายใต้โครงการฯ
๓. เสนอแนวทางการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นกใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะนกที่ใกล้สูญพันธุ์ ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๔. ผลการศึกษาวิจัย น้าไปอ้างอิงและพัฒนาองค์ความรู้ต่อ
ยอดได้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการวิจยัสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑

กลุ่ม G2   กลุ่ม สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร หน่วยงานสนองพระราชด าริ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

๒
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๒ ๑.๓ ความหลากชนิดของสัตว์เล้ือยคลาน 
และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ในพื้นที่ทุ่ง
หลวงรังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อศึกษาความหลากชนิด (species diversity) และการ
แพร่กระจาย (distribution) ของสัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลประกอบการค้นคว้าวิจัย รวมถึงใช้ใน
การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒๐,๐๐๐ ๑. ทราบข้อมูลความหลากชนิด และการแพร่กระจายของ
สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ในพื้นที่ทุ่ง
หลวงรังสิต
๒. เก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงของสัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก และจัดท้าฐานข้อมูลภายใต้โครงการฯ
๓. เสนอแนวทางการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทย
 ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ผลการศึกษาวิจัย น้าไปอ้างอิง และพัฒนาองค์ความรู้ต่อ
ยอดได้

๒ ๑.๔ ความหลากชนิดของแมลงในพื้นที่ทุ่ง
หลวงรังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อศึกษาความหลากชนิด (Species Diversity) และการ
แพร่กระจาย (Distribution) ของแมลงขนาดใหญ่ในพื้นที่ทุ่ง
หลวงรังสิต
๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลประกอบการค้นคว้าวิจัย รวมถึงใช้ใน
การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนสืบไป

๒๐,๐๐๐ ๑. ทราบข้อมูลความหลากชนิดและการแพร่กระจายของ
แมลง ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
๒. เก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง ของแมลง และจัดท้า
ฐานข้อมูลภายใต้โครงการฯ
๓. เสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการ
ป้องกันก้าจัดแมลงในประเทศไทย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒ ๑.๕ ความหลากชนิดของปลาน้้าจืดในพื้นที่
ทุ่งหลวงรังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อส้ารวจความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปลา
น้้าจืด จังหวัดปทุมธานี
๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปลา
น้้าจืด จังหวัดปทุมธานี

๒๐,๐๐๐ ๑. ทราบความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ปลาน้้าจืดในทุ่ง
หลวงรังสิต
๒. ตัวอย่างพันธุ์ปลา ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษา
๓. นิทรรศการพันธุ์ปลาน้้าจืดในทุ่งหลวงรังสิต
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๒ ๑.๖ โครงการศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์
ไม้ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อส้ารวจความหลากหลายพืชใบเล้ียงคู่ในทุ่งหลวงรังสิต
๓. เพื่อจัดสถานภาพพืชใบเล้ียงคู่ในทุ่งหลวงรังสิต ตาม IUCN
 Red List

๒๐,๐๐๐ ๑. ทราบความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ พร้อมสถานภาพ
ตาม IUCN Red List ของพืชใบเล้ียงคู่ ในทุ่งหลวงรังสิต
๒. ตัวอย่างพรรณไม้ ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การศึกษาพรรณพฤกษชาติในประเทศไทย รวมถึงการศึกษา
ในด้านอื่นๆ
๓. บทความทางวิชาการที่จะใช้ส้าหรับตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่
ในเอกสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
๔. หนังสือพันธุ์ไม้ในทุ่งหลวงรังสิต

๒ ๒. โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมภมูิ
ปญัญาท้องถ่ิน ในพ้ืนที่ทุ่งหลวงรังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อทราบภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่ง
หลวงรังสิตที่วิถีชีวิตของชุมชนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเป็นสังคม
เมือง

๖๐,๐๐๐ ๑. สามารถรวบรวมวัตถุตัวอย่างเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เก็บรักษาไว้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒. ข้อมูลส้าหรับจัดท้านิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยา ๑ ชุด 
เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

๕ ๑. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สัตว์ และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช สัตว์ และภูมปัญญาท้องถิ่น
บริเวณพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิตภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ฯ ของนักวิชาการ อพวช.

๒๐,๐๐๐ ๑. สามารถรวบรวมวัตถุตัวอย่างเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เก็บรักษาไว้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒. จัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กายภาพ 
และภูมปัญญาท้องถิ่นเพื่อสะดวกแก่การน้าไปใช้ประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการ และการศึกษาวิจัยต่อยอด
๓. มีระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และสามารถให้บริการ
สืบค้นได้สะดวก

๗ ๑. จัดนิทรรศการหมุนเวียน และ
นิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณ
ทุ่งหลวงรังสิต

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของสัตว์ที่พบบริเวณทุ่งหลวงรังสิต จ.ปทุมธานี
๓. เพื่อสร้างจิตส้านึกให้ผู้ชม มีความตระหนักด้านคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์และแนว
ทางการอนุรักษ์

๒๐๐,๐๐๐ ๑. ผู้เข้าชมที่สนใจนิทรรศการนี้ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ 
คน/ปี
๒. ผู้เข้าชมเกิดความตระหนักและเห็นถึงคุณค่าประโยชน์
ของความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. ชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
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๘ ๑. ให้ค าปรึกษาองค์ความรู้ดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพแก่ นิสิต นักศึกษา
 มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ค้าปรึกษาองค์ความรู้ ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งพืช-สัตว์ แก่นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่เป็นเครือข่ายและมาฝีกงานภาคฤดู
ร้อนกับ อพวช.
๓. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงานและประสบการณ์ จาก
น้าวิชาการผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขากลุ่มพืช-สัตว์ ของ อพวช.
๔. เพื่อให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช-สัตว์ ที่พบเจอ
ได้ในชีวิตประจ้าวัน

- ๑. นิสิต นักศึกษา มาฝึกงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช-สัตว์ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทุกปี
๒. นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการ
จ้าแนกชนิดความหลากหลายของพืช-สัตว์กลุ่มต่างๆ สามารถ
เขียนรายละเอียดของผลการฝึกงานส่งก่อนครบก้าหนดกลับ
มหาวิทยาลัยได้
๓. นิสิต นักศึกษา มีความตระหนักถึงประโยชน์คุณค่าและมี
จิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๘ ๒. ให้ค าปรึกษาองค์ความรู้แก่แหล่งเรียนรู้
เครือข่ายดา้นธรรมชาตวิิทยา แก่ 
มหาวิทยาลัย / โรงเรียน /วัด / อบต./
อบจ. พ้ืนที่ใกล้เคียง

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ค้าปรึกษาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งพืช-สัตว์ สนับสนุน มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/วัด/
อบต./อบจ. พื้นที่ใกล้เคียง ระยะรัศมี ๕๐ กม. จาก อพวช.
๓. เพื่อให้ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/วัด/อบต./อบจ. มี
แหล่งข้อมูลความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืช-
สัตว์ท้องถิ่น เป็นวิทยาทานส้าหรับเยาวชนและและชุมชน
พื้นที่ใกล้เคียง
๔. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง พืช-สัตว์ ที่พบเจอ
ได้ในชีวิตประจ้าวัน

- ๑. นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนรอบๆ 
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/วัด/อบต./อบจ. มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายด้านธรรมชาติวิทยาในท้องถิ่น
๒. นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนรอบๆ 
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/วัด/อบต./อบจ. มีความตระหนักถึง
ประโยชน์คุณค่าและมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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๘ ๓. การจัดกิจกรรมค่าย Summer Day 
Camp (1 วัน)

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกสังเกตส่ิงมีชีวิตต่างๆ
 ที่อยู่รอบตัว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยฝึกฝนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การคิด และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น 
พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับค่าย
วิทยาศาสตร์ อพวช. รูปแบบใหม่ ๑ วัน (Summer Day 
Camp) ที่รอคอยนักธรรมชาติวิทยารุ่นเยาว์ที่สนใจในการ
ส้ารวจกับกิจกรรมที่หลากหลาย

๒๐๐,๐๐๐ ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
 ๔-๖ จ้านวน ๒๐-๓๐ คน
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ได้รับความรู้พื้นฐานด้านการจัด
จ้าแนกชนิดความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเห็นถึงคุณประโยชน์คุณค่า
และเกิดจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๘ ๔. จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมทางดา้น
ธรรมชาตวิิทยา ดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภมูิปญัญาท้องถ่ิน (3 วัน 2 
คืน)

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกสังเกตส่ิงมีชีวิตต่างๆ
 ที่อยู่รอบตัว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยฝึกฝนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การคิด และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
๓. เพื่อฝึกทักษะและเพิ่มประสบการณ์บูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชน
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเยาวชน

๒๐๐,๐๐๐ ๑. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกสังเกตส่ิงมีชีวิตต่างๆ
 ที่อยู่รอบตัว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยฝึกฝนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การคิด และการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
๒. เพื่อฝึกทักษะและเพิ่มประสบการณ์บูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชน
๓. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเยาวชน

๘ ๑. จัดท า website อพ.สธ.- อพวช. เพื่อประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- อพวช. - ประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ.- อพวช.

๘๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม  จ านวน ๙ โครงการ (มี ๑๔ โครงการย่อย)    งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท
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