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๑. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างย่ังยืนของพ้ืนท่ีปก

ปักทรัพยากร อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีต าบล

สะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

(ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี)

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. – ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

๒. เพ่ือส ารวจความหลากชนิด จัดท าบัญชีรายการ และ

ฐานข้อมูลของพืชสมุนไพร เห็ด และผักพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีปก

ปักทรัพยากร อพ.สธ. – ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 

๓. เพ่ือส ารวจภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีต าบล

สะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๔. เพ่ือจัดต้ังธนาคารทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับชุมชน (Community Bio-bank)ส าหรับอนุรักษ์และ

ให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถ่ิน

๕. เพ่ือพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของ

สมุนไพร เห็ด และผักพ้ืนบ้านท่ีพบในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. – ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมาอย่างย่ังยืน

๗๔๒,๐๐๐ ๑.บัญชีรายการและฐานข้อมูลพืชและเห็ด

๒.แผนผังเส้นทางเดินเพ่ือศึกษาธรรมชาติ

และผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษ์ใน

พ้ืนท่ีป่าชุมชนแต่ละผืน 

๓.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แปลงเพาะปลูก

ขยายพันธ์ุและอนุรักษ์ 

๔.จัดต้ังธนาคารทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน 

(Community Bio-bank)

๑. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ .สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี 2563
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F1A2

F1A3

๒. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืช

สกุลกระเจียวอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีปก

ปัก อพ.สธ. และป่าธรรมชาติ ใน

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

(รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน)

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

๒. ส ารวจความหลากชนิด และการกระจายพันธ์ุใน

พ้ืนท่ีของพืชสกุลกระเจียวในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. และป่าธรรมชาติ ในสวนสัตว์ขอนแก่น

๓. ศึกษาหาวิธีการเก็บรักษาพันธ์ุพืชสกุลกระเจียวใน

สภาพปลอดเช้ือ

๔. เพ่ือศึกษาวิธีการออกปลูกท่ีเหมาะสมและการฟ้ืนฟู

ประชากรของพืชสกุลกระเจียวในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร

 อพ.สธ. และป่าธรรมชาติ ในสวนสัตว์ขอนแก่น

๕. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์พืชสกุลกระเจียวอย่างย่ังยืนให้กับชุมชนใน

ท้องถ่ิน

๔๖๖,๐๐๐ ๑.บัญชีรายการและฐานข้อมูลพืชสกุล

กระเจียว

๒.ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษ์พันธ์ุ

กระเจียวในพ้ืนท่ีสวนสัตว์ขอนแก่น

๓.วิธีการเก็บรักษาพันธ์ุพืชสกุลกระเจียว

ในสภาพปลอดเช้ือ 

๔.แปลงเพาะปลูกขยายพันธ์ุและอนุรักษ์

๑. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม



  F1A2

 F2A4

 F3A8

๓. การศึกษาคุณสมบัติหน้าท่ีและฤทธ์ิ

ทางชีวภาพของสมุนไพรจากปราชญ์

ชาวบ้านในเขตนครชัยบุรินทร์เพ่ือการ

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุกช่วงวัย

และการผดุงครรภ์ : การศึกษาภายใต้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

(อ.สิริกร ขาวบุญมาศิริ)

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

๒. เพ่ือประมวล วิเคราะห์ และสรุปคุณสมบัติหน้าท่ี และ

การใช้ประโยชน์ของสมุนไพรในเขตนครชัยบุรินทร์ จากผล

การส ารวจภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพในเร่ืองพืชพันธ์ุ

สมุนไพร หมอพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผดุงครรภ์โบราณ

๓. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพรในเขตนครชัย

บุรินทร์ ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

๔. เพ่ือน าผลท่ีได้ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ มาเปรียบเทียบ

คุณสมบัติหน้าท่ี และฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์

เพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๕. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ใน

การดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามคุณสมบัติหน้าท่ีและฤทธ์ิ

ในการดูแลรักษาพยาบาลแต่ละช่วงวัยและการผดุงครรภ์

๖. เพ่ือน าความรู้ท่ีได้ไปสะท้อนกลับให้กับปราชญ์ชาวบ้าน

ได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติหน้าท่ีและฤทธ์ิทางชีวภาพ

เพ่ือเผยแพร่ให้กับคนท่ัวไป  

๗. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการน าสมุนไพรไปผลิตในเชิง

พาณิชย์

๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑.มีฐานข้อมูลในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ท่ีสนใจ ได้

ศึกษาค้นคว้า

๒. มีแนวทางในการท าวิจัยต่อยอด

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓. มีแนวทางน าไปสู่การผลิตสมุนไพรใน

เชิงพาณิชย์เพ่ือการรักษาและใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

๑. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม



      F1A2     

      F3A7     

F3A8

๔.การสร้างศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ

จากพ้ืนท่ีป่าปกปักบนแบบจ าลองเชิง

พ้ืนท่ีเสมือนจริง ๓ มิติ พ้ืนท่ีศึกษา 

ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา

(ผศ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์)

๑. เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะของป่าและระบบนิเวศในพ้ืนท่ี

ชุมชนขนงพระ

๓. เพ่ือจัดล าดับศักยภาพของระบบนิเวศภายในป่าชุมชน

ขนงพระและความคิดเห็นของชุมชนด้วยปัจจัยถ่วงน้ าหนัก

๔. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการ

จัดการ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ป่าภายในชุมชน

ขนงพระ

๕. เพ่ือสร้างแผนท่ีรายละเอียดสูงและแบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ี ๓

 มิติจากอากาศยานไร้คนขับ ในพ้ืนท่ีต าบลขนงพระ

๖. เพ่ือส ารวจเก็บข้อมูลพันธ์ุไม้ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีป่าขนงพระ

๗. จัดท าฐานข้อมูลป่าในชุมชนขนงพระในระบบภูมิ

สารสนเทศ

๘. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลป่าในชุมชนในระบบ Deep 

learning เพ่ือการแสดงผลข้อมูลในระบบปฏิบัติการบนของ

สมาร์ทโฟน 

๙. เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติจากแบบจ าลองเสมือน

จริง ๓ มิติของพ้ืนท่ีป่าชุมชนขนงพระ

๑,๘๘๘,๗๐๐ ๑. แบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีเสมือนจริง ๓ มิติ

แสดงการจัดการและออกแบบพ้ืนท่ีป่า

ชุมชนขนงพระ

๒. เทคนิคการจ าแนกพันธ์ุไม้ท้องถ่ินด้วย

วิธีต่างๆ ในระบบ Deep learning

๓. การพัฒนาแนวทางวิเคราะห์แบบ CNN 

ใน Deep learning บนระบบปฏิบัติการ

ในของสมาร์ทโฟน

๔. กระบวนการออกแบบและจัดการพ้ืนท่ี

ป่าชุมชนบนแบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีเสมือนจริง

 ๓ มิติ

๑. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม
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F3A7
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๕. การพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืช

ท้องถ่ินระดับชุมชน ในพ้ืนท่ีปกปัก

ทรัพยากร อพ.สธ ต าบลขนงพระ 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ)

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือส ารวจความหลากชนิด ฐานข้อมูลและจัดกลุ่ม

การใช้ประโยชน์ของพืช ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. และป่าครอบครัว – ต าบลขนงพระ อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๓. เพ่ือส ารวจภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๔. เพ่ือจัดท าบัญชีบริการเมล็ดพันธ์ุพืชท้องถ่ิน และ

ทดสอบการงอกและความมีชีวิตของพืชท่ีใช้ประโยชน์

บางชนิดในพ้ืนท่ี ส าหรับจัดท าธนาคารเมล็ดพันธ์ุระดับ

ชุมชน (Community seed bank) 

๕. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับชุมชนในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – ต าบล

ขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๖. เพ่ือสร้างบุคคลากรในท้องถ่ินให้เป็นนักอนุรักษ์

ทรัพยากรถ่ิน

๕๖๐,๐๐๐ ๑.บัญชีรายการพืช

๒.ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชท้องถ่ินระดับชุมชน 

๓.แผนผังเส้นทางเดินเพ่ือศึกษาธรรมชาติ   

๔.นักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน

๑. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม



F2A4 ๖. การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบึง

ประดิษฐ์โดยใช้พืชท้องถ่ิน 

(อ.นลิน สิทธิธูรณ์)

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ในพ้ืนท่ี

คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

๒. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบ

บึงประดิษฐ์โดยใช้พืชท้องถ่ิน

๓. เพ่ือส ารวจ รวบรวมและคัดเลือกพันธ์ุพืชในท้องถ่ิน

ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า

๔. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน าน้ าท่ีผ่านระบบ

บึงประดิษฐ์กลับมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ

๕. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้การน าพืชจากบึงประดิษฐ์

มาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

๓๕๙,๑๒๐ ๑.ระบบบึงประดิษฐ์โดยใช้พืชท้องถ่ินใน

การบ าบัดน้ าเสียให้ผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

๒.พันธ์ุพืชในท้องถ่ินท่ีเหมาะสมในการ

บ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 

๓.ข้อมูลการน าน้ าและพืชมาใช้ประโยชน์

ในพ้ืนท่ีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต าบล

คลองไผ่

๑. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม

F3A7 ๗. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืนในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ)

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขต               

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

๓. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการด้าน

พฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป

๑๒,๑๙๖,๐๐๐ ๑. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๕,๖๐๐ คน

๒. ได้สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

๓. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคล

ท่ัวไปท่ีเข้ารับการบริการวิชาการด้าน

พฤกษศาสตร์

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม



F3A8 ๘. โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ)

๑.เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือต้ังเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทส. 

ด าเนินงานประสานงาน เพ่ือขับเคล่ือนงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. ท้ังภายในหน่วยงาน (ระหว่าง

คณะเชิงบูรณาการ) และระหว่างหน่วยงานภายนอกใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C อพ.สธ.

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

๓. เป็นศูนย์ข้อมูล ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ ฐานทรัพยากรกายภาพ และฐาน

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C อพ.สธ. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

๔. เพ่ือด าเนินงานการจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ด าเนินการตามกรอบ

นโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการ

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป

๕. เพ่ือด าเนินงานจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ. ด าเนินการตามกรอบ

นโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการ

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป

๑๓,๘๘๐,๐๐๐ ๑. ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C 

อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

๒. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (เครือข่าย 

C อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

๓. อบรมครู/อาจารย์/บุคลากร/ เพ่ือสร้างและ

พัฒนาบุคลากรท่ีจะไปด าเนินงานสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

ด้วยกระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน อพ.สธ.

๔. อบรมบุคลกรของ อปท. เพ่ือสร้างและ

พัฒนาบุคลากรท่ีจะไปด าเนินงานสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

ด้วยกระบวนการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

อพ.สธ.

๕. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ด้านการเรียนการสอน 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ี อปท.

เป้าหมาย และผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร

ชีวภาพท่ีน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน สร้าง

รายได้ให้กับชุมชนท้องถ่ิน

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม



F3A8 ๙. โครงการสนับสนุนการใช้ประโยชน์

อุทยานการเรียนรู้สิรินธรเพ่ือท้องถ่ิน

(นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์)

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีเน้นการปลูกฝังและสร้าง

จิตส านึกของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย 

๓. เพ่ือเป็นแหล่งแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนอย่าง

สร้างสรรค์

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑. มีการใช้ประโยชน์อุทยานฯ ในด้านของ 

STI เพ่ือท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐

๒. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๕,๐๐๐ 

คน

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม

F3A8 ๑๐. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

(นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์)

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒.  เพ่ือมุ่งผลิตและพัฒนาผลงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

๓.  เพ่ือสนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเผยแพร่สู่

สาธารณชน

๔. เพ่ือบูรณาการคุณธรรมและศิลปวัฒนธรรมให้เป็น

แหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินและเป็น

ส่วนหน่ึงของหลักสูตรการเรียนการสอน

๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑. มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน ๑ เครือข่าย

๒. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒,๐๐๐ คน

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม



F3A8 ๑๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพการ

ท่องเท่ียวประเพณีวัฒนธรรมและ

อารยธรรมขอม

(นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์)

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขอม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและ

เข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 

๔. เพ่ือพัฒนาทักษะท่องเท่ียววัฒนธรรมท้องถ่ินและ

สร้างรายได้อย่างย่ังยืน

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑. มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน ๑ เครือข่าย

๒. ระดับความพึงพอใจของชุมชนในด้าน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว

ของประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม

F3A8 ๑๒.โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากร

ไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

(อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ)

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกิจกรรมและ

โครงการ อพ.สธ.-มทส.

๕๐๐,๐๐๐ ๑. เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมโครงการ

อพ.สธ.-มทส.

๒. ได้เครือข่ายในการด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ

๓.จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวน 

๑,๐๐๐ คน

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม

F3A8 ๑๓.โครงการอนุรักษ์และศึกษาการใช้

ประโยชน์ของพืชสกุลกระเจียวใน

พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓

(อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ ร่วมกับ อพ.สธ. 

สวนสัตว์ขอนแก่น)

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือท าการศึกษาชนิดและการกระจายพันธ์ุของ

กระเจียวพ้ืนถ่ิน

๓. เพ่ือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านการ

เก็บผลผลิตของกระเจียวพ้ืนถ่ิน

๔.เพ่ือการอนุรักษ์กระเจียวพ้ืนถ่ินให้มีอยู่ในพ้ืนท่ีสวน

สัตว์ขอนแก่นอย่างย่ันยืน

งบประมาณจาก

องค์การสวนสัตว์

ขอนแก่น

๑. ทราบ ชนิด จ านวน ปริมาณ การ

กระจายพันธ์ุ และมูลค่าของกระเจียวพ้ืนถ่ิน

๒.พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติ

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม



F3A8 ๑๔.โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพืชในสวนสัตว์นครราชสีมา

(อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ ร่วมกับ อพ.สธ. 

สวนสัตว์นครราชสีมา)

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๒. เพ่ือจัดท าส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความ

หลากหลายทรัพยากรพืชภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

๓. เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการศึกษาเรียนรู้ และสร้าง

จิตส านึกให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชน

๔.เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนแนวทางการด าเนินการตาม

เป้าหมายหลัก ๔ ประการขององค์การสวนสัตว์ท่ี

มุ่งเน้นการพัฒนาสวนสัตว์นครราชสีมา คือ การ

อนุรักษ์สัตว์ป่า การศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่าการให้

การศึกษา และการเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีมี

คุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน

งบประมาณจาก

องค์การสวนสัตว์

นครราชสีมา

๑.เผยแพร่เร่ืองพรรณพืชท่ีมีอยู่ในสวนสัตว์

นครราชสีมาสู่เยาวชน และบุคคลท่ัวไป

๑. งบประมาณแผ่นดิน

๒. มติประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการ อพ.สธ.-มทส. ให้เกรด A 

เน่ืองจากสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบการ

ด าเนินงาน ๘ กิจกรรม

หมายเหตุ :
F: Frame (กรอบการด าเนินงาน) A: Activity (กิจกรรม) สัญลักษณ์

F1  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร F1A1

A2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร F1A2

A3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร F1A3

F2  กรอบการใช้ประโยชน์ A4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร F2A4

A5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร F2A5

A6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร F2A6

F3  กรอบการสร้างจิตส านึก A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร F3A7

A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร F3A8

รวมท้ังส้ิน ..๕... กิจกรรม จ านวน ..๑๔....  โครงการ    งบประมาณรวมท้ังส้ิน ....๓๗,๓๙๑,๘๒๐...... (บาท)

ค าอธิบายสัญลักษณ์ท่ีจะใส่ในช่อง กิจกรรมท่ี


