แผนปฏิบัติงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ประจาปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยขอนแก่น....
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

สำรวจ ทำรหัสพิกัด
และค่ำพิกัดของต้นไม้
บริเวณ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2

กำรเก็บรวบรวมตัวอย่ำง
แห้ง และตัวอย่ำงดอง
เพื่อเป็นตัวอย่ำงใน
กำรศึกษำหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์
ปลูกรักษำพันธุกรรมพืช/
สัตว์/จุลินทรีย์ ที่สำรวจ
รวบรวมได้

3

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
(1) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำม และจับพิกัดต้นไม้
(2) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ
ฐำนข้อมูล

พื้นที่ดาเนินการ

พื้นที่สีฐำนด้ำนทิศ
ตะวันออก ตั้งแต่
หอประชุมกำญจนำภิเภษ
จนถึงโรงเรียนสำธิตคณะ
ศึกษำศำสตร์ประมำณ
100 ไร่ (ประมำณ 1,000
ต้น)
เก็บรวบรวมตัวอย่ำงทรัพยำกรจำก ภำยใน
จำกกิจกรรมลำดับที่ 1 อย่ำงน้อย 5 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ชนิด
และ รัศมี 50 กิโลเมตร
รอบๆ
ปลูกรักษำพันธุกรรมพืช/สัตว์/
ภำยใน
จุลินทรีย์ ที่สำรวจรวบรวมได้จำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กิจกรรมลำดับที่ 1 อย่ำงน้อย 1ชนิด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

50,000

มีตัวอย่ำงทรัพยำกรเพื่อเป็นตัวอย่ำง กิจกรรมที่ 2 สำรวจเก็บ
ใช้ในกำรศึกษำ หรือเก็บไว้แสดงใน รวบรวมทรัพยำกร
พิพิธภัณฑ์ฯ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

50,000

มีกำรปลูกรักษำพันธุกรรมพืช/สัตว์/ กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษำ
จุลินทรีย์ ที่สำคัญ ที่สำรวจพบใน
พันธุกรรมทรัพยำกร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

เพื่อร่วมสนองพระรำชดำริฯ และใช้
พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์
ทรัพยำกรไว้ให้ชนรุ่นหลัง

กิจกรรมที่ 1 ปกปักพันธุกรรม
ทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 2 สำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยำกร

2

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4

งำนวิจัยในชุดโครงกำร
อพ.สธ.มหำวิทยำลัยขอนแก่น

4.1

กำรสร้ำงแบบจำลองเพื่อ
หำสภำวะที่เหมำะสมใน
กำรสกัดแคโรทีนอยด์
จำกดอกหำงนกยูงฝรั่งที่
ได้จำกเขตปกปัก
พันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬำ
ภรณ์ (หัวหน้ำโครงกำร
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง)

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
ดำเนินกำรศึกษำ วิจัยทรัพยำกร
กำยภำพและชีวภำพ ทั้ง พืช สัตว์
และจุลินทรีย์ รวมทั้งงำนวิจัยด้ำน
กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชเขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวน 27 โครงกำร
 วิเครำะห์ชนิดและปริมำณแคโรที
นอยด์ในดอกหำงนกยูงฝรั่ง
 หำสภำวะที่เหมำะสมที่สุดในกำร
สกัดแคโรทีนอยด์จำกดอกหำงนกยูง
ด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบ (Response
surface methodology)

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

งบประมาณ
(บาท)
3,990,000

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

ดำเนินกำรศึกษำ วิจัยทรัพยำกร
กำยภำพและชีวภำพ ทั้ง พืช สัตว์
และจุลินทรีย์ รวมทั้งงำนวิจัยด้ำน
กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชเขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

1. ทรำบสภำวะที่เหมำะสมเพื่อใช้ใน กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
กำรสกัดแคโรทีนอยด์จำกดอกหำง ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
นกยูง และสำมำรถวิเครำะห์หำ
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อปริมำณแคโรทีนอยด์
จำกดอกหำงนกยูงฝรั่งที่สกัดได้
2. แยกสำรบริสุทธิ์และจำแนกชนิด
ของแคโรทีนอยด์ด้วย open
column chromatography
3. ทรำบปริมำณแคโรทีนอยด์จำก
ดอกหำงนกยูงฝรั่งที่สกัดได้โดยใช้วิธี
spectrophotometry และ C30HPLC

3

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4.2

กำรตรวจเอกลักษณ์ของ
พืชสมุนไพรพื้นบ้ำนบำง
ชนิดในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชของเขื่อน
จุฬำภรณ์ โดยใช้ข้อมูล
ทำงจุลสัณฐำนวิทยำ
(หัวหน้ำโครงกำร ผศ.ดร.
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง)

4.3

4.4

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560

 รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนทำงด้ำนจุล
สัณฐำนวิทยำของพืชสมุนไพรพื้นบ้ำน
ที่พบในพื้นที่ฯ
 ค้นหำลักษณะที่สำมำรถนำมำใช้
ในกำรตรวจเอกลักษณ์เพื่อระบุชนิดที่
ถูกต้องของพืชสมุนไพรพื้นบ้ำน
นอกเหนือจำกลักษณะสัณฐำนวิทยำ
ทั่วไป เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงถูกต้อง
ลักษณะทำงกำยภำพและ ศึกษำฤทธิ์สำรสกัดจำกข่ำโคม และ
โปรตีโอมของเชื้อรำก่อ ติ้วขนที่มีผลต่อกำรปรับตัวของเชื้อรำ
โรคผิวหนังในภำวะที่มี
ก่อโรคผิวหนังในภำวะที่มีและไม่มี
สำรสกัดจำกพืช (หัวหน้ำ สำรสกัด
โครงกำร ผศ.ดร. อรุณนี
สังกำ)
ลักษณะทำงกำยภำพและ ศึกษำฤทธิ์สำรสกัดจำกข่ำโคม และ
โปรตีโอมของเชื้อ
ติ้วขนที่มีผลต่อกำรปรับตัวของเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคใน
แบคทีเรียก่อโรคในภำวะที่มีและไม่มี
ทำงเดินปัสสำวะในภำวะ สำรสกัด
ที่มีสำรสกัดพืช (หัวหน้ำ
โครงกำร ผศ.ดร. รำตรี
ทวิชำกรตระกูล)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

งบประมาณ
(บาท)
150,000

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ทรำบผลของสำรสกัดจำกข่ำโคม
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
และติ้วขนที่มีผลต่อกำรปรับตัวของ ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
เชื้อรำก่อโรคผิวหนังในภำวะที่มีและ
ไม่มีสำรสกัด

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ทรำบผลของสำรสกัดจำกพืชต่อกำร กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ปรับตัวของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
ทำงเดินปัสสำวะในภำวะที่มีและไม่
มีสำรสกัดจำกพืช

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

1. ได้ข้อมูลพื้นฐำนทำงด้ำนควำม
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
หลำกชนิดของพืชสมุนไพรพื้นบ้ำนที่ ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
พบในพื้นที่ฯ
2. ได้ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ที่สำมำรถใช้
ในกำรพิสูจน์เอกลักษณ์และระบุ
ชนิดของพืชสมุนไพรพื้นบ้ำนที่พบใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อน
จุฬำภรณ์ เพื่อกำรนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงถูกต้อง

4

ลาดับ
4.5

4.6

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
กำรตรวจสอบองค์ประ
แยกหำสำรสำคัญในสำรสกัดจำกพืช
กอบทำงเคมีของพืชเขื่อน ในพื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์ โดย
จุฬำภรณ์: แลนง้อ
1. เตรียมสำรสกัดหยำบจำกด้วยตัว
(หัวหน้ำโครงกำร ดร.
ทำละลำยชนิดต่ำงๆ เพื่อนำไป
เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง)
ทดสอบฤทธิ์
2. แยกบริสุทธิ์สำรองค์ประกอบเคมี
จำกสำรสกัดหยำบของพืชด้วยวิธีทำ
โครมำโตรกรำฟฟี่
3. กำรพิสูจณ์เอกลักษณ์ของ
โครงสร้ำงทำงเคมีของสำรบริสุทธิ์ที่
แยกได้
กำรขยำยพันธุ์และ
1. ศึกษำควำมหลำกหลำยของกล้วยไม้
อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่ำที่ ป่ำในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน
พบในพื้นทีป่ กปัก
จุฬำภรณ์ เปรียบเทียบชนิดและ
พันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำ จำนวนที่พบหลังจำกกำรสำรวจในครั้ง
ภรณ์ จ.ชัยภูมิ (หัวหน้ำ แรกเป็นระยะเวลำประมำณ 10 ปี
โครงกำร นำงฐิติพร
2. ศึกษำสูตรอำหำรที่เหมำะสมกำร
พิทยำวุธวินิจ)
ขยำยพันธุ์ และเก็บรักษำพันธุ์
กล้วยไม้ป่ำจำกสำยต้น ในพื้นที่ทุก
ชนิดที่สำมำรถเก็บฝักจำกพื้นที่ได้
โดยเฉพำะชนิดที่จัดเป็นพืชหำยำก
และเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

งบประมาณ
(บาท)
150,000

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

140,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทรำบชนิดของสำรสำคัญจำกพืชที่
ศึกษำที่มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง

กรอบกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

1. ทรำบควำมหลำกหลำยของชนิด กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
กล้วยไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
เขื่อนจุฬำภรณ์ ในรอบประมำณ 10
ปีเพื่อนำมำเปรียบเทียบกับข้อมูล
เดิมที่เคยสำรวจไว้
2. ได้วิธีกำรขยำยพันธุ์ สูตรอำหำร
ที่เหมำะสมกับชนิดกล้วยไม้ป่ำ กำร
ช่วยเพิ่มปริมำณช่วยให้กำรคงอยู่ใน
ธรรมชำติดำเนินต่อไป โดยเฉพำะ
ชนิดที่หำยำกและเสี่ยงต่อกำรสูญ
พันธุ์
3. ได้พันธุกรรมกล้วยไม้ป่ำจำกสำย
ต้นเดิมของกล้วยไม้ในพื้นที่ เพื่อ
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ลาดับ

4.7

4.8

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรงอก
ของเมล็ดและกำร
วิเครำะห์ดีเอ็นเอบำร์โค้ด
พืชสมุนไพรที่อนุรักษ์ไว้
จำกพื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
(หัวหน้ำโครงกำร ผศ.ดร.
ปรียำ หวังสมนึก)
ควำมหลำกหลำยและ
แนวทำงกำรใช้ประโยชน์
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
เขื่อนจุฬำภรณ์
(หัวหน้ำโครงกำร ผศ.ดร.
จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน)

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ศึ ก ษ ำ ผ ล ข อ ง วิ ธี ก ำ ร เ ก็ บ แ ล ะ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ระยะเวลำภำยใต้สภำพกำรเก็บรักษำ เขือ่ นจุฬำภรณ์ จังหวัด
ที่แตกต่ำงกันต่อควำมมีชีวิตและกำร ชัยภูมิ
งอกของเมล็ดพืชสมุนไพรที่รวบรวม
จำกพื้นที่โ ครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

1. ศึกษำควำมหลำกหลำยของสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในบริเวณ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำ
ภรณ์
2. นำข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำย
ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มำ
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกำร
เพำะเลี้ยงบำงชนิดในเชิงพำณิชย์

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุ์ กำร
พัฒนำพันธุ์เพื่อกำรค้ำ รวมทั้งเป็น
แหล่งพันธุกรรมสำหรับงำนวิจัยที่
ต่อเนื่องอื่นๆ
ทรำบสำรสนเทศของยีน
ycf1 matK และ rbcL ที่ใช้เป็นดี
เอ็นเอบำร์โค้ดของพืชสมุนไพร

ทรำบชนิด กำรแพร่กระจำยของ
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขื่อน
จุฬำภรณ์ เป็นข้อมูล พื้นฐำน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรอนุรักษ์สัตว์สะเทิน
น้ำสะเทินบก

กรอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
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ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4.9

ควำมหลำกหลำยและ
กำรอนุรักษ์สัตว์เลื้อย
คลำนในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำ
จำกพระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำช สุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรีเขื่อน
จุฬำภรณ์ (หัวหน้ำ
โครงกำร ดร.ยอดชำย
ช่วยเงิน)
ผลของกำรใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ต่อควำม
หลำกหลำยของผีเสื้อ
กลำงวันในบริเวณเขื่อน
จุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(หัวหน้ำโครงกำร ดร. ทศ
พล ไชยอนันต์พร)

4.10

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
ศึกษำควำมหลำกหลำยของ
สัตว์เลื้อยคลำนที่พบในบริเวณเขื่อน
จุฬำภรณ์ เป็นข้อมูลพื้นฐำนทำง
ชีวภำพให้กับเขื่อนจุฬำภรณ์ ในกำร
อนุรักษ์สภำพแวดล้อมของพื้นที่

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ศึกษำผลของกำรใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
พื้นที่ของมนุษย์และผลของปัจจัยทำง เขือ่ นจุฬำภรณ์ จังหวัด
สิ่งแวดล้อมต่อควำมหลำกหลำยของ ชัยภูมิ
ผีเสื้อกลำงวันในพื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

งบประมาณ
(บาท)
150,000

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

ทรำบชนิด กำรแพร่กระจำยของ
สัตว์เลื้อยคลำนในเขื่อนจุฬำภรณ์
เป็นข้อมูลพื้นฐำน เพื่อประโยชน์ใน
กำรอนุรักษ์

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

ทรำบถึงชนิดพันธุ์ของผีเสื้อที่หำยำก กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ที่พบในบริเวณเขื่อนจุฬำภรณ์ และ ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
เข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัย
ทำงสิ่งแวดล้อมทั้งทำงธรรมชำติ
และทำงที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ว่ำ
ปัจจัยใดมีควำมเกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยของ
ผีเสื้อในบริเวณเขื่อนจุฬำภรณ์ เพื่อ
ช่วยในกำรวำงแผนอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยของผีเสื้อที่จะส่งผลดีใน
กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป
นอกจำกนั้นยังช่วยในกำรพัฒนำพื้น
ฐำนควำมรู้ในกำรใช้เป็นตัวระบุ
คุณภำพของสภำพแวดล้อม
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4.11

4.12

4.13

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กำรเปรียบเทียบควำม
หลำกชนิดของนกในแต่
ละประเภทแหล่งที่อยู่
อำศัย พื้นที่เขื่อนจุฬำ
ภรณ์ จ.ชัยภูมิ (หัวหน้ำ
โครงกำร ผศ.ดร. ศรัณย์
เกียรติมำลีสถิตย์)
บทบำทของนกป่ำในกำร
เป็นผู้กระจำยเมล็ดพืชใน
เขตปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ (หัวหน้ำ
โครงกำร ดร. วังวร สังฆ
เมธำวี)
กำรสำรวจกำร
แพร่กระจำยของด้วงสวย
งำมที่มีมูลค่ำในกำรซื้อ
ขำยในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬำ
ภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(หัวหน้ำโครงกำร รศ.ดร.
ยุพำ หำญบุญทรง)

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

(Bioindicators) เพื่อศึกษำและ
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมในพื้นที่ต่ำงๆ ต่อไป
1. ช่วยให้ทรำบถึงชนิดนกในแต่ละ
แหล่งที่อยู่อำศัยในพื้นที่เขื่อนจุฬำ
ภรณ์
2. เป็นแนวทำงเบื้องต้นในกำรสร้ำง
จุดดูนก ในเขื่อนจุฬำภรณ์

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

ศึกษำเปรียบเทียบควำมหลำกชนิด
พันธุ์นกในแต่ละแหล่งที่อยู่อำศัย
บริเวณพื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

125,000

รวบรวมข้อมูลด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพืชและนกผู้กระจำยเมล็ดพืช
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อน
จุฬำภรณ์ สร้ำงฐำนข้อมูลและ
รวบรวมตัวอย่ำงเมล็ดพืชป่ำที่ต้อง
อำศัยนกในกำรกระจำยเมล็ด
1. ติดตำมกำรกระจำยชนิดพันธุ์ของ
ด้วงสวยงำม
2. เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์
ของด้วงสวยงำมเพื่อกำรอนุรักษ์
3. จัดทำบัญชีรำยชื่อของด้วงที่สำรวจ
พบ

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อกำร
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
จัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน เช่น
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
เป็นข้อมูลที่ช่วยในกำรคัดเลือกพันธุ์
ไม้สำหรับกำรปลูกป่ำทดแทน และ
กำรฟื้นฟูระบบนิเวศ

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

1. ทรำบชนิดและปริมำณของด้วง กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
สวยงำมในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ทรำบพื้นที่กำรกระจำยของด้วง
สวยงำมชนิดต่ำงๆ
3. ทรำบถึงควำมแตกต่ำง ของแมลง
สวยงำมที่พบในชนิดป่ำที่แตกต่ำง
กัน
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ลาดับ
4.14

4.15

4.16

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
พื้นที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2560
บทบำทของสัตว์ไม่มี
1. ศึกษำควำมหลำกหลำยของสัตว์ไม่ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
กระดูกสันหลังในดินใน มีกระดูกสันหลังในดินพื้นที่ปกปัก
เขือ่ นจุฬำภรณ์ จังหวัด
กำรเป็นตัวชี้วัดทำง
พันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำภรณ์
ชัยภูมิ
ชีวภำพในระบบนิเวศ
2. ศึกษำบทบำทของสัตว์ไม่มีกระดูก
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช สันหลังในดินในกำรเป็นตัวชี้วัดทำง
เขื่อนจุฬำภรณ์ (หัวหน้ำ ชีวภำพในระบบนิเวศพื้นที่ปกปัก
โครงกำร ดร.ชุตินันท์ ชู พันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำภรณ์
สำย)
ควำมหลำกหลำยทำง
1. ศึกษำข้อมูลชนิดและกำร
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ชีวภำพและกำรแพร่
แพร่กระจำยของโรติเฟอร์ในเขื่อน
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
กระจำยของโรติเฟอร์ใน จุฬำภรณ์
ชัยภูมิ
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด 2.ศึกษำควำมสัมพันธ์ของโรติเฟอร์
ชัยภูมิ (หัวหน้ำโครงกำร กับคุณภำพน้ำ
ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบำย)
ควำมหลำกหลำยทำง
1. คัดแยกและจำแนกชนิดของ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ชีวภำพของแบคทีเรียแล แบคทีเรียแลคติกจำกน้ำหวำนดอกไม้ เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
คติกในน้ำหวำนดอกไม้ ในพื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์
ชัยภูมิ
พื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์
2. ศึกษำคุณสมบัติบำงประกำรของ
(หัวหน้ำโครงกำร ผศ.ดร. แบคทีเรียแลคติกที่คัดแยกได้
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุล
ศิลป์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

งบประมาณ
(บาท)
125,000

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

เป็นข้อมูลพื้นฐำนสำหรับชุมชน
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
และหน่วยงำนของรัฐเพื่อนำไปใช้ใน ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
ด้ำนกำรอนุรักษ์ และกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

1. ทรำบชนิดและควำมหลำกหลำย
ของแบคทีเรียแลคติกในน้ำหวำน
จำกเกสรดอกไม้ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชของเขื่อนจุฬำภรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
2. เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งของ
แบคทีเรียแลคติกในประเทศไทย
3. สำมำรถคัดเลือกแบคทีเรียแล
คติกที่มีคุณสมบัติที่น่ำสนใจและ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

ได้ข้อมูลควำมหลำกหลำยและกำร กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
เป็นตัวชี้วัดทำงชีวภำพของสัตว์ไม่มี ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
กระดูกสันหลังในดินระบบนิเวศของ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำ
ภรณ์

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

9

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

4.17

ควำมหลำกหลำยของ
จุลินทรีย์ไขมันสูงในเขต
พื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์และ
กำรใช้ประโยชน์เพื่อผลิต
เชื้อเพลิงชีวภำพ (หัวหน้ำ
โครงกำร ผศ.ดร.
รัตนภรณ์ ลีสิงห์)

เก็บตัวอย่ำงดินและหรือผลไม้ตำมจุด พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
กำหนดต่ำงๆ ในพื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์ เขือ่ นจุฬำภรณ์ จังหวัด
มำคัดแยกยีสต์ที่สำมำรถผลิตลิปิด
ชัยภูมิ
และเก็บตัวอย่ำงน้ำในจุดต่ำงๆ เพื่อ
คัดเลือกสำหร่ำยขนำดเล็กที่มี
คุณสมบัติในกำรผลิตลิปิดได้สูง
จำกนั้นศึกษำคุณสมบัติของยีสต์และ
สำหร่ำยขนำดเล็กที่คัดเลือกได้ บ่ง
เอกลักษณ์ และเพำะเลี้ยงเพื่อผลิตลิ
ปิดเพื่อใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซล

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

4.18

รำที่มีศักยภำพในอุตสำ
หกรรมกำรย่อยสลำยแป้ง
และวัสดุเหลือทิ้งทำง
กำรเกษตรจำกระบบ
นิเวศวิทยำป่ำ เขื่อนจุฬำ
ภรณ์ (หัวหน้ำโครงกำร
ดร.พลสัณห์ มหำขันธ์)

แยก รำ จำก ดิน เศษซำกทับถมของ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
พืช เศษพืช ในป่ำบริเวณเขื่อนจุฬำ เขือ่ นจุฬำภรณ์ จังหวัด
ภรณ์ ที่มีศักยภำพย่อยสลำยแป้งและ ชัยภูมิ
วัสดุเหลือทิง้ ทำงกำรเกษตร เพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตเอทำนอลจำก
วัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรและแป้ง

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อุตสำหกรรมอำหำรหรือพัฒนำเป็น
Probiotics เพื่อส่งเสริมสุขภำพ
ต่อไปได้
1. ได้ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย
ของยีสต์ไขมันสูง และได้ยีสต์ไขมัน
สูงไอโซเลทใหม่ที่มีคุณสมบัติทั้งกำร
ผลิตลิปิดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
โดยเฉพำะสำรสีแอสตำแซนทริน
(astaxanthin)
2. ได้ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย
ของสำหร่ำยขนำดเล็กที่ผลิตลิปิดได้
สูง และได้สำหร่ำยขนำดเล็กไอโซ
เลทใหม่ที่มีคุณสมบัติทั้งกำรผลิตลิ
ปิดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
3. ได้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลละ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำกยีสต์และ
สำหร่ำยขนำดเล็กที่คัดเลือกได้
ได้รำที่มีศักยภำพในกำรย่อยสลำย
แป้ง และวัสดุทำงกำรเกษตร โดยวิธี
หมักแบบแห้ง (solid state
fermentation) ซึ่งจะเหมำะสมต่อ
กำรใช้งำนในประเทศไทย และ
ถ่ำยทอดออกสู่ชุมชน และ
อุตสำหกรรมต่อไป

กรอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

10

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4.19

ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของแบคทีเรีย
จำกป่ำบริเวณเขื่อนจุฬำ
ภรณ์ที่สำมำรถผลิต
เอนไซม์อัลคำไลน์โปรติ
เอสสำหรับใช้ใน
อุตสำหกรรมผงซักฟอก
(หัวหน้ำโครงกำร ผศ.ดร.
จุฑำพร แสวงแก้ว)

4.20

กำรคัดแยกแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจน ละลำยหิน
ฟอสเฟต ละลำย
โพแทสเซียม จำกดินรอบ
รำกพืชบริเวณพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชเพื่อผลิต
ปุ๋ยจุลินทรีย์ (หัวหน้ำ
โครงกำร ดร. นันทวัน
ฤทธิ์เดช)

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
สำรวจพื้นที่ป่ำ และ คัดแยก
แบคทีเรีย รำ และ ยีสต์ จำกป่ำ
บริเวณเขตพื้นที่โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ที่มี
ศักยภำพย่อยสลำยโปรตีนได้ใน
สภำวะที่เป็นด่ำง บ่งบอกชื่อสำยพันธุ์
แบคทีเรีย ที่น่ำสนใจ ตลอดจนเก็บ
รักษำจุลินทรีย์ที่มีศักยภำพในกำร
ผลิตเอนไซม์อัลคำไลน์โปรติเอส
1. คัดแยกจุลินทรีย์ที่มีโคโลนีลักษณะ
แตกต่ำงกันจำกดินรอบรำกพืช มำ
ทดสอบคุณสมบัติในกำรละลำย
โพแทสเซียม , กำรละลำยหิน
ฟอสเฟต (phosphate
solubilization), กำรตรึงไนโตรเจน
จำกอำกำศ เป็นต้น
2. บ่งชื่อสกุลของเชื้อที่คัดแยกได้ที่มี
คุณสมบัติโดดเด่นหลำยด้ำนในกำร
ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช โดย
ใช้วิธี conventional method
3. บ่งชื่อสกุลของเชื้อที่คัดแยกได้ที่มี

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

งบประมาณ
(บาท)
150,000

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

ได้ข้อมูลพื้นฐำนของคุณลักษณะของ กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
เอนไซม์จำกจุลินทรีย์ที่มีศักยภำพ
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
สำหรับนำไปใช้ในอุตสำหกรรมที่
ต้องใช้กระบวนกำรย่อยสลำย
โปรตีนในสภำวะด่ำง

1. รู้ชนิดของจุลินทรีย์ในดินรอบรำก กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
พืชที่โดดเด่นและมีคุณสมบัติ
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืชใน
พื้นที่ปกปักรักษำ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พื้นฐำน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสำหกรรมเกษตร และจุล
ชีววิทยำอุตสำหกรรมต่อไป
2. ได้ข้อมูลวิจัยที่จะนำไปเสนอใน
งำนประชุมด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี นอกจำกนี้ยังคำดว่ำจะ
ได้ผลกำรทดลองในระดับดีที่
สำมำรถนำไปตีพิมพ์ในวำรสำร
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4.21

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ควำมหลำกหลำยของเชื้อ
รำอำร์บัสคูลำร์ ไมคอร์ไร
ซำของพืชตระกูลถั่วบำง
ชนิดในป่ำไม้บริเวณเขื่อน
จุฬำภรณ์ และกำรใช้
ประโยชน์เพื่อกำรเพำะ
ต้นกล้ำ (หัวหน้ำโครงกำร
รศ.ดร.โสภณ บุญลือ)

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
พื้นที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2560
คุณสมบัติโดดเด่นหลำยด้ำนในกำร
ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช โดย
ใช้วิธี molecular technique
3. ผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของพืช โดยใช้วัสดุเหลือ
ทิ้งทำงกำรเกษตรเป็นวัสดุพำหะ
3. กำรทดสอบกำรส่งเสริมกำรเจริญ
ของพืชสมุนไพรสวนครัว เช่น ต้น
กระเพรำะ ต้นโหระพำ เป็นต้น โดย
เชื้อจุลินทรีย์ส่งเสริมกำรเจริญเติบโต
ของพืชที่แยกได้ ในระดับกระถำง
1. คัดแยกและเพิ่มปริมำณเชื้อรำ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
AMF จำกดินบริเวณรอบรำกพืช
เขือ่ นจุฬำภรณ์ จังหวัด
ตระกูลถั่วบำงชนิดในป่ำไม้ของพื้นที่ ชัยภูมิ
ปกปักเขื่อนจุฬำภรณ์
2. ศึกษำควำมหลำกหลำย และกำร
แพร่กระจำยของเชื้อรำ AMF
3. จำแนกชนิดของเชื้อรำ AMF ที่
เพิ่มปริมำณในกระถำงได้ โดยอำศัย
ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและเทคนิค
ชีวโมเลกุล
4. คัดเลือกเชื้อรำ AMF ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมกำรเจริญ
ของต้นกล้ำไม้ตระกูลถั่วบำงชนิดใน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

วิทยำศำสตร์หรือเกษตรศำสตร์ได้

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ทรำบชนิด และกำรแพร่กระจำย
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ของเชื้อรำ AMF ที่พบในดินรอบ
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
รำกต้นไม้ตระกูลถั่วบำงชนิด ใน
บริเวณป่ำไม้ ของพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ ในช่วงฤดูแล้ง และชื้น ทำให้
ได้เชื้อรำ AMF ที่มีประสิทธิภำพใน
กำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของต้น
กล้ำตระกูลถั่วบำงชนิด เก็บไว้เป็น
stock ในห้องปฏิบัติกำร
Mycotechnology เพื่อนำมำผลิต
เป็นปุ๋ยชีวภำพในเชิงกำรค้ำ หรือใช้
สำหรับจำหน่ำยให้แก่ชำวบ้ำน เพื่อ

12

ลาดับ

4.22

4.23

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
ดินไม่อบฆ่ำเชื้อภำยใต้สภำพเรือน
ทดลอง ในกระถำง
5. ศึกษำวิธีกำรผลิตกล้ำเชื้อรำ AMF
ในกระถำง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ผลิตกล้ำเชื้อรำในระดับขยำยขนำด
สำหรับกำรผลิตในเชิงกำรค้ำ และใช้
สำหรับผลิตต้นกล้ำ
6. ผลิตกล้ำไม้ตระกูลถั่วบำงชนิดที่
ติดเชื้อรำ AMF
ควำมแตกต่ำงของกลุ่ม
1. เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ประชำกรจุลินทรีย์ที่
กลุ่มประชำกรแบคทีเรียที่อำศัยอยู่
อำศัยอยู่ในพืชสมุนไพร ร่วมกับพืชสมุนไพร 3 ชนิด โดย
ในเขตพื้นที่เขื่อนจุฬำ
ใช้แบบลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ
ภรณ์ โดยใช้แบบลำย
2. หำควำมสัมพันธ์ของเชื้อเอ็นโดไฟ
พิมพ์ดีเอ็นเอ (หัวหน้ำ
ติกแบคทีเรียที่พบ โดยสร้ำง
โครงกำร ผศ.ดร. วิยะดำ phylogenetic tree
มงคลธนำรักษ์)
3. เก็บรวบรวมเชื้อเอ็นโดไฟติก
แบคทีเรียที่คัดแยกจำกพืชสมุนไพร
ทั้ง 3 ชนิด เพื่อใช้ศึกษำคุณสมบัติ
ของเชื้อในโครงกำรปีต่อไป
ควำมหลำกหลำยของ
เก็บตัวอย่ำงดินจำนวน 20-30
แบคทีเรียสังเครำะห์แสง ตัวอย่ำง จำกพื้นที่ในโครงกำรอนุรักษ์
ที่แยกจำกเขื่อนจุฬำภรณ์ พันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำภรณ์ 2 ครั้ง
และกำรประยุกต์ใช้เพื่อ เพื่อนำมำแยกแบคทีเรียสังเครำะห์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

ใส่รองก้นหลุมปลูกต้นกล้ำ หรือใช้
สำหรับกำรเพำะต้นกล้ำไม้ที่ทำให้
ติดเชื้อรำ AMF ที่รำกก่อน แล้วค่อย
จำหน่ำย หรือจ่ำยแจกแก่ชำวบ้ำน
ก่อนนำไปย้ำยปลูก อันเป็นกำรเพิ่ม
พื้นที่ป่ำไม้

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

เป็นฐำนข้อมูลในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรในพื้นที่ภำยใต้โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

สำมำรถนำมูลสุกรซึ่งเป็นวัสดุเหลือ กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ทิ้ ง มำใช้ ใ นกำรผลิ ต โปรตี น เซลล์ ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
เดียวที่มีแคโรทีนอยด์สูง
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4.24

4.25

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
พื้นที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2560
ผลิตโปรตีนเซลล์เดียวที่มี แสงอย่ำงน้อย 20 ไอโซเลท และ
แคโรทีนอยด์สูงจำกมูล ศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ
สุกร (หัวหน้ำโครงกำร
ควำมสำมำรถในกำรใช้ sulfide,
ดร. ชีวำพัฒน์ แซ่จึง)
thiosulfate และสำรอินทรีย์ และ
คุณสมบัติในกำรย่อยเจลำติน จำกนั้น
คัดเลือกไอโซเลทที่เจริญเร็ว ผลิตแค
โรทีนอยด์และโปรตีนสูงโดยใช้มูล
สุกรเป็นสับเสตรท เพื่อนำไปผลิตเป็น
โปรตีนเซลล์เดียวที่มีแคโรทีนอยด์สูง
จำกมูลสุกรโดยกำรเพำะเลี้ยงแบบกะ
ในถังปฏิกรณ์ชีวภำพใช้แสง
กำรพัฒนำเส้นทำงศึกษำ 1. พัฒนำเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ธรรมชำติในพื้นที่ปกปัก ภำยในพื้นที่โครงกำรอนุรักษ์
เขือ่ นจุฬำภรณ์ จังหวัด
พันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬำ พันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬำภรณ์
ชัยภูมิ
ภรณ์ จ.ชัยภูมิ เส้นทำงที่ 2. กำหนดรูปแบบกำรปรับปรุงภูมิ
2 (หัวหน้ำโครงกำร ดร. ทัศน์ของเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
วิรงรอง มงคลธรรม)
3. กำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กำรจัดทำฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งลุยลำย อำเภอ
ที่มีควำมพร้อมดำเนินงำน จัดทำฐำน คอนสำร จังหวัดชัยภูมิ
ทรัพยำกรท้องถิ่นให้ถูกต้อง และ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

ได้แนวทำงกำรจัดทำเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติของเขื่อนจุฬำภรณ์ พร้อม
ทั้งกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆที่
สำมำรถเพิ่มศักยภำพให้เขื่อนจุฬำ
ภรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
และนอกจำกนั้นยังเป็นกลไกที่ช่วย
ในกำรให้ควำมรู้และสร้ำงจิตสำนึก
ในด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใช้บริกำร
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สนใจเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริใน
งำนจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น มี

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
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4.26

4.27

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ฯ พื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์
จังหวัดชัยภูมิ (หัวหน้ำ
โครงกำร ผศ.ดร.เพ็ญ
ประภำ เพชระบูรณิน)
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิง
สร้ำงสรรค์จำกภูมิปัญญำ
ในกำรใช้ทรัพยำกรใน
พื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนจุฬำ
ภรณ์ (หัวหน้ำโครงกำร
ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดี
สกุล)

คุณค่ำทำงสังคมและ
วัฒนธรรมของนิเวศ
บริกำร เพื่อสร้ำง

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
ติดตำมผลจนดำเนินกำรสำเร็จ เพื่อ
เป็นกรณีศึกษำให้หน่วยงำนอื่นต่อไป

1. ศึกษำถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร
ใช้ทรัพยำกรในชุมชนรอบเขื่อนจุฬำ
ภรณ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์
จำกภูมิปัญญำในกำรใช้ทรัพยำกรใน
พื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนจุฬำภรณ์เพื่อ
สนองพระรำชดำริ โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ (อพ.สธ.) โดยกำหนด
กลุ่มเป้ำหมำย เป็นกลุ่มสหกิจชุมชน
รอบเขื่อนจุฬำภรณ์ จำนวน 3 กลุ่ม

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ชุมชนรอบเขื่อนจุฬำภรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ
สังคมและวัฒนธรรมของนิเวศบริกำร เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัด
ที่มีต่อพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ
ชัยภูมิ

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

150,000

1. ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่ำทำง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ควำมเข้ำใจในงำน หลักกำร
ดำเนินงำนที่ถูกต้องและเหมำะสม
และชุมชนโดยรอบพื้นที่เขื่อนจุฬำ
ภรณ์เกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่
2. มีระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่นที่เหมำะสม
1. ได้ผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์จำก
ภูมิปัญญำในกำรใช้ทรัพยำกรใน
พื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนจุฬำภรณ์เพื่อ
สนองพระรำชดำริ โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ (อพ.สธ.)
2. วิสำหกิจชุมชนสำมำรถนำ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อสร้ำง
ตลำดสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน มี
ศักยภำพในกำรแข่งขันในตลำด
วิสำหกิจในชุมชนเดียวกันได้
3. ชุมชนเกิดควำมยั่งยืนในกำร
รักษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรให้คุณค่ำ
ทำงสังคมและวัฒนธรรมของนิเวศ
บริกำร จะใช้เป็นแนวทำงในกำร

กรอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมทรัพยำกร
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5

6

แรงจูงใจในกำรอนุรักษ์
บริเวณพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชฯ เขื่อน
จุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(หัวหน้ำโครงกำร ดร.วร
วีร์ แสงอำวุธ)

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
2. ทำนำยพฤติกรรมควำมเต็มใจที่จะ
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมจำกปัจจัยกำรให้คุณค่ำ
ทำงสังคม
3. ศึกษำแนวทำงในกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ ใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น

กำรศึกษำ สำรวจ
รวบรวม และใช้
ประโยชน์ของทรัพยำกร
พืชอนุรักษ์ยำงนำแบบ
บูรณำกำร
โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูล
อพ.สธ.มหำวิทยำลัยขอนแก่น

สำรวจแหล่งที่มีพืชชนิดนี้ในพื้นที่
เป้ำหมำยเพื่อเป็นฐำนข้อมูล ศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพำะปลูก
ขยำยพันธุ์ ศึกษำวิจัยกำรใช้
ประโยชน์ทุกด้ำน
รวบรวมข้อมูลทรัพยำกรจำกงำน
สำรวจ ศึกษำวิจัย จัดทำเว็ป
ฐำนข้อมูล อพ.สธ. มีข้อมูลเพิ่มเติมปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
และภำคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน

ตุลำคม 2559 กันยำยน 2560

3,000,000

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
ทรัพยำกร อพ.สธ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ตุลำคม 2559 - 50,000
กันยำยน 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สร้ำงจิตสำนึกให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงควำมสำคัญและ
ประโยชน์ของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
2. ผลที่ได้จะใช้ในกำรวำงแผนเพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจต่อกำรอนุรักษ์ ซึ่งกำร
อนุรักษ์เป็น “กำรลงทุน” ที่จำเป็น
และโต้แย้งแนวคิดที่ว่ำกำรอนุรักษ์
เป็น “ค่ำใช้จ่ำย” ที่ไม่ได้อะไร
กลับคืน เพื่อให้นักพัฒนำมองเห็น
ทำงเลือกที่รอบด้ำน เพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
3. สำมำรถเพิ่มคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ
ของทรัพยำกรชีวภำพในระดับชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ อย่ำงยั่งยืน
1. มีฐำนข้อมูลทรัพยำกรยำงนำใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. มีผลงำนศึกษำวิจัยกำรใช้
ประโยชน์พืชอนุรักษ์ยำงนำที่
หลำกหลำยด้ำน
มีกำรรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรที่
สำคัญที่ได้จำกงำนสำรวจ ศึกษำ
วิจัย ภำยใต้โครงกำร อพ.สธ.

กรอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมทรัพยำกร

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
ทรัพยำกร
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เช่น
- ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ชีวภำพ
- ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
กำยภำพ
- ฐำนข้อมูลวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
- ฐำนข้อมูลนักวิจัย
- ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย
ที่ร่วมสนองพระรำชดำริ
อพ.สธ.
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
วิทยำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
ละอย่ำงน้อย 10 ข้อมูล

1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ทำง
วิทยำศำสตร์
1.1 กิจกรรม Natural History
One day camp เป็น
กิจกรรมเปิดโลกธรรมชำติให้
เด็ก นักเรียน และผู้สนใจ ได้
เรียนรู้ สร้ำงทักษะด้ำนกำร
สังเกต และเกิดควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับธรรมชำติวิทยำ
1.2 กิจกรรม Family day
Science Kid เป็นกิจกรรม
กระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน
ในครอบครัว โดยผ่ำนกิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ตุลำคม 2559 - 6,000,000
กันยำยน 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนและ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำง
ผู้สนใจ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ก่อเกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย เพื่อให้เกิดควำม
หลำกหลำยของกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรและกิจกรรมทำง
วิทยำศำสตร์ รวมถึงส่งเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ด้ำนธรรมชำติวิทยำ
ปลูกฝังกำรสร้ำงกระบวนกำรคิดเชิง
วิทยำศำสตร์ และกำรสร้ำงจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้ผู้ที่
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
ทำงวิทยำศำสตร์
1.3 กิจกรรมห้องปฏิบัติกำรทำง
จุลชีววิทยำ เป็นกิจกรรมกำร
เสริมสร้ำงทักษะด้ำน
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ซึ่งผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับ
ควำมรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือภำยในห้องปฏิบัติกำร
และฝึกทักษะทำงด้ำนจุล
ชีววิทยำ
1.4 กิจกรรมห้องปฏิบัติกำรลำย
พิมพ์ DNA เป็นกิจกรรมเพื่อให้
เด็ก นักเรียนและเยำวชนได้มี
โอกำสทำกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติกำรทำงด้ำนชีววิทยำและ
อื่นๆ
1.5 กิจกรรมกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ (Science Show)
เป็นกิจกรรมที่นำควำมรู้พื้นฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์ ทักษะ วิธีกำร
และกระบวนกำรวิทยำศำสตร์
มำจัดแสดงให้กับผู้เข้ำชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ
อพ.สธ.- มหำวิทยำลัยขอนแก่น

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เข้ำเยี่ยมชมได้รับประสบกำรณ์ที่
ชัดเจนและสร้ำงควำมแปลกใหม่ใน
กำรเรียนรู้ด้ำนธรรมชำติวิทยำ อัน
จะสร้ำงประโยชน์ สร้ำงสรรค์กำร
เรียนรู้และกำรอนุรักษ์ธรรมชำติสู่
สังคมอย่ำงแท้จริง

กรอบกิจกรรม

18

ลาดับ

8

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
2. กิจกรรมกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรและสื่อ
ประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ
3. กำรปรับเปลี่ยนนิทรรศกำร
หมุนเวียนจำกองค์กำร
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
(อพวช.) และ กรมทรัพยำกร
ธรณี
4. กำรปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
อำคำรพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
วิทยำ อพ.สธ.-มข อำทิเช่น กำร
จัดสวนหินล้ำนปีบริเวณ
ด้ำนหน้ำอำคำร กำรจัดแสดง
งำนปั่น งำนหล่อด้ำนศิลปกรรม
5. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรและ
มัคคุเทศก์
กำรเข้ำร่วมจัด
เดินทำงเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร
นิทรรศกำรในงำนประชุม งำนสนองพระรำชดำริ ในงำน
วิชำกำรและนิทรรศกำร ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร
อพ.สธ.
"ทรัพยำกรไทย: ศักยภำพมำก
ล้นมีให้เห็น" ณ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ศูนย์สระบุรี จ.
สระบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

29 พฤศจิกำยน 300,000
- 1 ธันวำคม
2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้นำเสนอผลงำนกำรสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ. ของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ใน 2 ปีที่
ผ่ำนมำ และเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่
เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

กรอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร
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10

11

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ (ใน
เว็บไซต์ อพ.สธ.มหำวิทยำลัยขอนแก่น
และช่องทำงอื่นๆ เช่น
วำรสำร จดหมำยข่ำว
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
จัดทำหนังสือสรุปงำน
สนองพระรำชดำริใน
โครงกำร อพ.สธ.
(ตีพิมพ์ทุก 5 ปี)

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
จัดพิมพ์แผ่นพับ อพ.สธ.
จัดพิมพ์แผ่นพับประชำสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์
ทำจัดข่ำวประชำสัมพันธ์ตำม
ช่องทำงต่ำงๆ เช่นวำรสำร
จดหมำยข่ำว หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

- แต่งตั้งกรรมกำรจัดทำหนังสือ
- มีประชุมกรรมกำรเตรียม
เนื้อหำ
- จัดทำร่ำงเสนอ อพ.สธ.
- ส่งพิมพ์หนังสือ
โครงกำรประสำนงำน
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสนับสนุนกำร
กำรดำเนินงำนสนอง
ดำเนินงำน
พระรำชดำริ ระหว่ำงเครือข่ำย
เครือข่ำยเชิงประเด็น
เชิงประเด็นโครงกำรอนุรักษ์
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พันธุกรรมพืชอัน
พระรำชดำริฯ (อพ.สธ.)
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ฯ (อพ.สธ.)
อุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร 2. กิจกรรมประชำสัมพันธ์และ
กำรอุดมศึกษำ เครือข่ำย เชิญชวนสถำบันกำรศึกษำภำค
อุดมศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้ำร่วมสนองพระรำชดำริ

พื้นที่ดาเนินการ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
ตุลำคม 2559 - 50,000
กันยำยน 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

ประช สัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. ของ
ทำงมหำวิทยำลัย

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ในภำคอีสำน

ตุลำคม 2559 - 300,000
กันยำยน 2560

เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
วิจัยโครงกำร อพ.สธ.มข. ในรอบ 5
ปี

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร

สถำนศึกษำเครือข่ำย
อพ.สธ.-สกอ. ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

ตุลำคม 2559 - 100,000
กันยำยน 2560

1. เกิดควำมร่วมมือกำรทำงำน
ด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมอื่น ๆ
ระหว่ำงเครือข่ำยนักวิชำกำร
2. มีกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของเครือข่ำยฯ
เผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ
3. จำนวนผู้ที่รู้จักโครงกำร
อพ.สธ. และรู้จักเครือข่ำยฯ
เพิ่มมำกขึ้น

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร
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กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
พื้นที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2560
ตอนบน
อพ.สธ.
3. กำรติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินกิจกรรมของ
เครือข่ำย
โครงกำรจัดตั้งศูนย์
- โครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประสำนงำนโครงกำร
กรอบกำรดำเนินงำน อพ.สธ. เช่น
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน ตรวจ DNA (สนับสนุนโรงเรียน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ สมำชิก
ฯ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น)
- สนับสนุน/เชิญชวนให้โรงเรียน,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่
โดยรอบมหำวิทยำลัย และนักวิจัยใน
มหำวิทยำลัยที่มีควำมร่วมมืออย่ำง
ใกล้ชิด แต่ยังไม่ได้เป็น สมำชิกของ
อพ.สธ. ให้สมัครเข้ำร่วมสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ.
- สนับสนุนโรงเรียนสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน และ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องกำรสำรวจและจัดทำฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น
- สนับสนุนกำรดำเนินงำนของชมรม
นักชีววิทยำ อพ.สธ. และ/หรือ ชมรม
คณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ตุลำคม 2559 - 1,500,000
กันยำยน 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

1. มีหน่วยงำนรู้จักโครงกำร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
อพ.สธ. มำกขึ้น และรับทรำบ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์
งำนสนองพระรำชดำริ
ทรัพยำกร
2. มีจำนวนหน่วยงำนสนอง
พระรำชดำริเพิ่มขึ้น
3. มีกิจกรรมของศูนย์ประสำนงำนฯ
เกิดขึ้นทุกปี)
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560
- สนับสนุนกำรดำเนินงำนใน
กิจกรรมต่ำงๆของ อพ.สธ. และ
เครือข่ำยของ อพ.สธ

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบกิจกรรม

