
 หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563  (อพ.สธ.-สวทช.) 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

1.โครงการ ส ารวจ
รวบรวมจัดจ าแนกเพือ่การ
อนุรักษ์และแนะแนว
ทางการใช้ประโยชนจ์าก
เห็ดราในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การสูญเสียทรัพยากรตาม
แนวความมั่นคงของ
ประเทศ จังหวัด
กาญจนบุร ี

  765,880 
 

- - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 

2. เพื่อส ารวจ เก็บ
ตัวอยา่ง เก็บข้อมูล 
ศึกษาอนุกรมวิธาน 
เป็นหลักฐานการค้นพบ
ชนิดพันธุ์เห็ดป่าของ
ประเทศไทย ที่มีข้อมูล
ทั้งภาคสนามและ
ภายในหอ้งปฏิบัตกิาร 
เป็นแหล่งเก็บวัสดุชีว
โมเลกุลเพื่อยืนยันสาย
พันธุ ์

3. เพื่อวางแผนการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเห็ดปา่อยา่ง
ยั่งยืนเพื่อประโยขน์
สูงสุดต่อประชากรใน
ท้องถิ่นและประเทศ
ไทย  

4. เพื่อถ่ายทอดบทบาทใน

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมูล

การส ารวจ ภาพถา่ยประกอบการจัด
จ าแนก พร้อมขอ้มูลการจัดจ าแนกและ
อนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
แยกเช้ือเพื่อวิจยัเพาะเล้ียงและเก็บ
รักษาสายพันธุ์ระยะยาวในอนาคต 
จ านวน ๑๐ ชนิด (ปรับการด าเนินงาน
เป็น พ.ย. 63 เนื่องจากภยัแล้ง และ 
COVID19) 

2. ประชุมกลุ่มชาวบ้านแกนน าในการร่วม
พัฒนาแนวทางการเก็บเห็ดปา่ ร่วม
ศึกษาระบบนิเวศ เพือ่น าไปใช้ในการ
พัฒนาวิธกีารเก็บเห็ดปา่แบบยั่งยืน 
จ านวน 1 กลุ่ม  
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ 

1. องค์ความรู้เรื่องความหลากหลายและ
ชนิดพันธุ์ของเห็ดราที่รับประทานได้
อย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการผ่านการ
ท าอนุกรมวธิานที่ถกูต้องตามหลกั
สากล โดยมีตัวอย่างเป็นหลักฐานการ
ค้นพบเห็ดชนิดนั้นๆ (ปรับการ

นางสาวธิตยิา 
บุญประเทือง 
และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น 
ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

 



 หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ธรรมชาติ วฏัจักรการ
ด ารงชีพของเห็ดป่า 
ถ่ายทอดวิธกีารเพิ่ม
ผลผลิต ถ่ายทอด
วิธีการเก็บเห็ดป่าแบบ
อนุรักษ์ เพื่อความ
ยั่งยืนของสายพันธุ์ที่ใช้
ประโยชน ์

5. บูรณาการการท างาน
ร่วมระหวา่งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้เป็น
ต้นแบบในการเก็บ
รักษาและใช้ประโยชน์
จากสายพันธุ์เห็ดป่า
จากปา่อนุรักษ์สู่ปา่
ชุมชน 

ด าเนินงานเป็น พ.ย. 63 เนื่องจากภยั
แล้ง และ COVID19) 

2. ตัวอยา่งเห็ดราแห้งที่เป็นหลักฐาน
ทางด้านทรัพยากรที่พบในประเทศไทย 
ฝากเก็บอย่างมีมาตรฐานสากลภายใต้
การดูแลของพิพธิภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักฐาน
ทรัพยากรเห็ดที่พบจากประเทศไทย 
และให้ประชาชนที่สนใจดา้น
อนุกรมวิธานได้เข้าถึงตัวอย่างเพื่อการ
เทียบเคียง (ปรับการด าเนินงานเป็น 
พ.ย. 63 เนื่องจากภัยแล้ง และ 
COVID19) 

3. เช้ือเห็ดที่เก็บรักษาระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจยั เพือ่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและนอกถิ่นอยา่งยั่งยืน 
(ปรับการด าเนินงานเป็น พ.ย. 63 
เนื่องจากภยัแล้ง และ COVID19) 

4. วางแนวทางการท างานรว่มกับ
ชาวบ้าน และ หนว่ยบัญชาการทหาร
พัฒนา เพื่อปรับเปลีย่นวิถกีารเก็บเห็ด
แบบยั่งยืน สามารถเพิ่มผลผลิตเห็ดได้
ด้วยชุมชนเอง รู้จักวิธกีารบริหาร
จัดการการใช้เห็ดป่าอยา่งยั่งยืน 

  รวม...1...โครงการ   765,880 -      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

1.โครงการ บริหารจัดการ
และจัดเก็บตัวอยา่ง
ทรัพยากรชวีภาพเห็ดรา
ระยะยาวที่ศึกษาภายใต้
พื้นที่อนุรักษ์ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตน์ราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

  390,000 287,300 งบประมาณแผนดิน 
ผ่านสวทช. และ 
ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. การจัดการเพื่อการ
จัดเก็บทรัพยากรชีวภาพ
เห็ดราระยะยาวที่มาจาก
การส ารวจและเก็บภายใต้
พื้นที่สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ข้อมูลเห็ดรา เช่น ข้อมูลการส ารวจ 
ข้อมูลภาพ ข้อมูลจัดท ารายละเอียดรหสั
พันธุกรรมที่พบภายใต้การส ารวจในพื้นที่
สนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. 768 
ข้อมูลถูกจัดเก็บระบบฐานขอ้มูลเพื่อ
การศึกษาอนุกรมวธิานในอนาคต 
2. ตัวอยา่งแห้งและเช้ือเห็ดราได้รับการ
รักษาคุณภาพระยาวอย่างดี พร้อมในการ
น าไปสู่ศึกษาด้านอนกุรมวธิานและ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ จ านวน 762 
ตัวอยา่ง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ตัวอยา่งเห็ดราแห้งที่เป็นหลักฐานการ
ค้นพบจากประเทศไทยได้รับการเก็บ
รักษาอย่างดีตามมาตรฐานสากล และ 
จัดท าเป็นฐานข้อมูลง่ายแกก่ารเข้าถึง 
พร้อมที่จะน าไปศึกษาต่อด้าน
อนุกรมวิธานหรือดา้นอื่นๆ 
2. เชื้อเห็ดราที่เป็นหลักฐานการค้นพบ 
พร้อมคุณสมบัติเบื้องต้นจากเช้ือนั้นเพื่อ
เก็บรักษาระยะยาว และ สนับสนุนเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 

นางสาวธิตยิา 
บุญประเทือง 
และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น 
ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโล 
ยีชีวภาพ 

 

  รวม...1...โครงการ   390,000 287,300      



 หน้า 4 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

1.โครงการ ส ารวจ เกบ็
ตัวอยา่ง รวบรวม จัด
จ าแนก คัดเลือกเพื่อใช้
ประโยชน์ และถา่ยทอด
องค์ความรู้ด้านเห็ดราใน
พื้นที่สนองพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร 

  816,600 - งบประมาณแผนดิน 
ผ่านสวทช. และ 
ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 

2. เพื่อส ารวจ เก็บ
ตัวอยา่ง เก็บข้อมูล 
เป็นหลักฐานการค้นพบ
ชนิดพันธุ์ของประเทศ
ไทย 

3. จัดท าคลังวัสดุชีวภาพที่
มีข้อมูลทั้งภาคสนาม
และภายใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็น
แหล่งเก็บสายพันธุ์เห็ด
รา เก็บตัวอย่างแห้ง
และเป็นแหล่งเก็บวัสดุ
ชีวโมเลกุล 

4. เพื่อศึกษาอนกุรมวิธาน
ของเห็ดราในพื้นที่
ศึกษาอยา่งถูกต้องและ
ได้มาตรฐานสากล 
ประกอบดว้ยด้าน
สัณฐานวิทยาและด้าน
ชีวโมเลกุล 

5. เพื่อวางแผนการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมลู

การส ารวจ ภาพถา่ยประกอบการจัด
จ าแนก พร้อมขอ้มูลการจัดจ าแนก
และอนุกรมวธิานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานแยกเช้ือเพือ่วิจยัเพาะเล้ียง
และเก็บรักษาสายพันธุ์ระยะยาวใน
อนาคต (ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากภยัแล้ง และ COVID19) 

2. กลุ่มชาวบา้นแกนน าในการร่วมพัฒนา
แนวทางการเก็บเห็ดป่า ร่วมศึกษา
ระบบนิเวศ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเก็บเห็ดป่าแบบยั่งยืน รายงาน
การปฏิบัติงานและวธิีการด าเนินงาน
จ านวน ๑ กลุ่ม สืบเนื่องจาก 
COVID19จ้างงาน อว. 9000 จ านวน 
3 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลบางทรายไหญ ่เก็บข้อมูลพืช
และจุลินทรีย์ ทั้งหมด 198 ข้อมูล 
แบ่งเป็นข้อมูลเห็ด  25.8% ข้อมูลพืช 
74.2% 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ตัวอยา่งเห็ดราแห้งที่เป็นหลักฐานการ

ค้นพบจากประเทศไทยได้รับการเก็บ
รักษาอย่างดีตามมาตรฐานสากล และ 

นางสาวธิตยิา 
บุญประเทือง 
และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น 
ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

โครงการนี้ติด
ปัญหาทีมวจิัย
หลักไม่
สามารถ
เดินทางร่วม
วิจัย กับผู้รับ
การถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
และเก็บช้อ
มูล ประกอบ
กับภยัแล้งไม่
มีตัวอยา่งเห็ด
ในช่วงฤดูกาล
คือ พ.ค. – 
ส.ค.  เมื่อ
เหตุการณ์ 
COVID19 
ผ่อนปรน จึง
สามารถ
เดินทางได้ 
และจัดอบรม
วิธีการ
ด าเนินงาน 
และติดตาม
ผลงานเป็น



 หน้า 5 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ทรัพยากรเห็ดรา
ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน
เพื่อประโยขน์สูงสุดต่อ
ประชากรในท้องถิ่น
และประเทศไทย 

จัดท าเป็นฐานข้อมูลง่ายแกก่ารเข้าถึง 
พร้อมที่จะน าไปศึกษาต่อด้าน
อนุกรมวิธานหรือดา้นอื่นๆ (ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากภยั
แล้ง และ COVID19) 

2. เชื้อเห็ดราที่เป็นหลักฐานการค้นพบ 
พร้อมคุณสมบัติเบื้องต้นจากเช้ือนั้น
เพื่อเก็บรักษาระยะยาว และ 
สนับสนุนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากภัยแล้ง และ 
COVID19) 

ระยะ 

  2.โครงการ อนุกรมวิธาน 
บัญชีรายการทรัพยากร
และถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์เห็ดราขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่
อุทยานธรณีสตูล จังหวัด
สตูล 

  2,700,000 2,478,317 งบประมาณ 
โครงการวิจัย สวทช. 
RNS  และ 
งบประมาณพิเศษ 
ผ่านส านักปลัด อว. 
และสวทช. โครงกา
รสวทช.จ้างงาน อว. 
9000 จ านวน 13 
คน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 

2. จัดท าบัญชีรายการ
ทรัพยากรเห็ดราขนาด
ใหญ่ที่พบภายในพื้นที่
อุทยานธรณีสตูล 
จังหวัดสตูล  

3. เพื่อวางแผนการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเห็ดปา่อยา่ง
ยั่งยืนเพื่อประโยขน์
สูงสุดต่อประชากรใน
ท้องถิ่นและประเทศ
ไทย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมูล

การส ารวจ ภาพถา่ยประกอบการจัด
จ าแนก พร้อมขอ้มูลการจัดจ าแนก
และอนุกรมวธิานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานแยกเช้ือเพือ่วิจยัเพาะเล้ียง
และเก็บรักษาสายพันธุ์ระยะยาวใน
อนาคต จ านวน 200 ชนิด จาก 430 
ตัวอยา่ง 

2. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนผ่านโครงการ อว. 9000 
จ้างงาน 13 คน เก็บขอ้มูลพืชและเห็ด 
ได้ข้อมูลทั้งสิ้นรวม จ านวน 313 จาก
สองต าบล ทุ้งหว้าและระงู  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

นางสาวธิตยิา 
บุญประเทือง 
และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น 
ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
ชีว 
ภาพ 
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ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพื่อถ่ายทอดบทบาทใน
ธรรมชาติ วฏัจักรการ
ด ารงชีพของเห็ดป่า 
ถ่ายทอดวิธกีารเพิ่ม
ผลผลิต ถ่ายทอด
วิธีการเก็บเห็ดป่าแบบ
อนุรักษ์ เพื่อความ
ยั่งยืนของสายพันธุ์ที่ใช้
ประโยชน ์

5. บูรณาการการท างาน
ร่วมระหวา่งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้เป็น
ต้นแบบในการเก็บ
รักษาและใช้ประโยชน์
จากสายพันธุ์เห็ดป่า
จากปา่อนุรักษ์สู่ปา่
ชุมชน 

1. องค์ความรู้เรื่องความหลากหลายและ
ชนิดพันธุ์ของเห็ดราที่รับประทานได้
อย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการผ่านการ
ท าอนุกรมวธิานที่ถกูต้องตามหลกั
สากล โดยมีตัวอย่างเป็นหลักฐานการ
ค้นพบเห็ดชนิดนั้นๆ 

2. ตัวอยา่งเห็ดราแห้งที่เป็นหลักฐาน
ทางด้านทรัพยากรที่พบในประเทศไทย 
ฝากเก็บอย่างมีมาตรฐานสากลภายใต้
การดูแลของพิพธิภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักฐาน
ทรัพยากรเห็ดที่พบจากประเทศไทย 
และให้ประชาชนที่สนใจดา้น
อนุกรมวิธานได้เข้าถึงตัวอย่างเพื่อการ
เทียบเคียง 

3. เช้ือเห็ดที่เก็บรักษาระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจยั เพือ่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและนอกถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน 

4. บูรณาการความรว่มมือระหว่างภาครัฐ
และประชาชนผ่านโครงการ อว. 9000 
จ้างงาน 13 คน ผ่านวิสาหกิจชุมชนทุ้ง
หว้าโฮมสเตย ์องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ทุ้งหว้า 

5. ประชุมถ่ายทอดการด าเนินการและ
จัดตั้งแกนน าการส ารวจ ถ่ายทอดองค์
ความรู้การส ารวจและจ าแนกเบื้องต้น 
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ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  3.โครงการ ส ารวจ จัดเก็บ 
รวบรวม จัดท า
อนุกรมวิธาน เพือ่การใช้
ประโยชน์จากเห็ดราใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์องค์การ
สวนสัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ณ สวนสัตว์
เชียงใหม่ 

  766,600 54,000 งบประมาณพิเศษ 
ผ่านส านักปลัด อว. 
และสวทช. โครงกา
รสวทช.จ้างงาน อว. 
9000 จ านวน 2 คน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 

2. เพื่อส ารวจ เก็บ
ตัวอยา่ง เก็บข้อมูล 
เป็นหลักฐานการค้นพบ
ชนิดพันธุ์ของประเทศ
ไทย 

3. จัดท าคลังวัสดุชีวภาพที่
มีข้อมูลทั้งภาคสนาม
และภายใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็น
แหล่งเก็บสายพันธุ์เห็ด
รา เก็บตัวอย่างแห้ง
และเป็นแหล่งเก็บวัสดุ
ชีวโมเลกุล 

4. เพื่อศึกษาอนกุรมวิธาน
ของเห็ดราในพื้นที่
ศึกษาอยา่งถูกต้องและ
ได้มาตรฐานสากล 
ประกอบดว้ยด้าน
สัณฐานวิทยาและด้าน
ชีวโมเลกุล 

5. เพื่อวางแผนการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเห็ดราอย่าง
ยั่งยืนเพื่อประโยขน์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมูล

การส ารวจ ภาพถา่ยประกอบการจัด
จ าแนก พร้อมขอ้มูลการจัดจ าแนก
และอนุกรมวธิานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานแยกเช้ือเพือ่วิจยัเพาะเล้ียง
และเก็บรักษาสายพันธุ์ระยะยาวใน
อนาคต จ านวน 283 ตัวอยา่งและ
ข้อมูล  

2. รายงานสรุปการปฏิบัติการพร้อมผล
การด าเนินงานจ านวน ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. องค์ความรู้เรื่องความหลากหลายและ
ชนิดพันธุ์ของเห็ดราที่รับประทานได้
อย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการผ่านการ
ท าอนุกรมวธิานที่ถกูต้องตามหลกั
สากล โดยมีตัวอย่างเป็นหลักฐานการ
ค้นพบเห็ดชนิดนั้นๆ 

2. ตัวอยา่งเห็ดราแห้งที่เป็นหลักฐาน
ทางด้านทรัพยากรที่พบในประเทศไทย 
ฝากเก็บอย่างมีมาตรฐานสากลภายใต้
การดูแลของพิพธิภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักฐาน
ทรัพยากรเห็ดที่พบจากประเทศไทย 
และให้ประชาชนที่สนใจดา้น
อนุกรมวิธานได้เข้าถึงตัวอย่างเพื่อการ
เทียบเคียง  

นางสาวธิตยิา 
บุญประเทือง 
และ นายรัต
เขตร์ เชยกลิ่น 
ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

โครงการนี้ติด
ปัญหาทีมวจิัย
หลักไม่
สามารถ
เดินทางร่วม
วิจัย กับผู้รับ
การถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
และเก็บช้อ
มูล ดังนั้นจึง
ใช้วิธีการผ่าน 
Internet 
Conference
s และให้ 
เครือข่าย 
อพ.สธ. ใน
ท้องถิ่น คือ 
มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม่เป็นพี่
เล้ียง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สวน
สัตว์เชียงใหม่ 



 หน้า 8 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สูงสุดต่อประชากรใน
ท้องถิ่นและประเทศ
ไทย 

3. เช้ือเห็ดที่เก็บรักษาระยะยาว ผ่านการ
ศึกษาวิจยั เพือ่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในถิ่นและนอกถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน (กจิกรรส่วนนี้ไม่มีการ
ด าเนินงานเน่ืองจากทีมวิจยัไม่สามารถ
เดินทางส ารวจได้) 

  4.โครงการงานจัดงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย:ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

  345,400 390,000 งบประมาณแผนดิน 
ผ่านสวทช. ให้
ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพ และ ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 

2. สนับสนุนนักวิจยั
น าเสนอผลการวิจยัใน
การประชุมประจ าปี
วิชาการ อพ.สธ. 

3. จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมในงาน
นิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย: 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. น าเสนอผลการวิจยัด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพ หรอื การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากที่ศึกษาภายใต้
โครงการ อพ.สธ. ผา่นนิทรรศการ 
จ านวน 3 เร่ือง ภายใต้ theme 
Mushroom Innovation จาก
ธรรมชาติสู่นวัตกรรม 

2. น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของ
นิทรรศการและกิจกรรมส าหรับผู้เข้า
เยี่ยมชมอยา่งน้อย 1 เร่ือง และมีผู้เข้า
ชมไม่ต่ ากว่า 216 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ผลงานวิจัยจากฐานทรัพยากรที่มีแหล่ง

การจัดเก็บภายใต้โครงการอพ.สธ.
ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอภายใน
งานประชุมวิชาการ 

2. ผลงานวิจัยจากทรัพยากรภายใต้พื้นที่
อนุรักษ์ของโครงการ อพ.สธ. น าเสนอ
ในรูปแบบของนิทรรศการรวมถึงการ
ถ่ายทอดเนื้อหาทางวิชาการเพื่อให้

นางสาวธิตยิา 
บุญประเทือง 
ธนาคาร
ทรัพยากร
ชีวภาพ, ศูนย์
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภา
พ 
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ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประชาชนและผู้เข้ารว่มชมได้รับ
ความรู้ 

  5.สนับสนุนการด าเนินการ
โครงการระบบสื่อสาระ
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมาย ุ5 รอบ 2 
เมษายน 2558 ของ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชตามพระราชด าริฯ 

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

สื่อบนระบบเว็บกลาง  
http://oer.learn.in.th จ านวน 1,267 
ชิ้นงาน 
https://oer.learn.in.th/author/auth
orDetail/22 

ฝ่ายบริการ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

  6.จัดท า website 
อพ.สธ.- สวทช. 

  - - ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สวทช. 

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

ฝ่ายบริการ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

  รวม...6...โครงการ   4,628,600 2,922,317      

 


