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กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
  เป็นการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีสวนจิตรลดาบันทึกข้อมูลของการ
ส ารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์รวมท้ังงานจัดท าฐานข้อมูล
พรรณไม้แห้งนอกจากนั้นยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอื่น ๆ  นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น 
ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานใน
กิจกรรมท่ี 1-4 โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศ
และให้มีระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถส่ือกันได้ท่ัวประเทศโดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.น าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่าง ๆ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 1. จัดท าโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ เช่นการ
จัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการส ารวจเก็บรวบรวม  การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่า
พันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ 
 2. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริองค์กร
อื่น เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
 3. น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
ปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ข้อมูลพันธุ์ไม้จาก
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อการประเมินคุณค่า
พันธุกรรมและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ   มี
ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูล
พืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี 
อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนด าเนินงานพฒันาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่าน
ทางเว็บไซต์ ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล 
 
  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชอพ.สธ. นั้นมีงานท่ีด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการวางแผนด าเนินงาน พัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางได้แก่ฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจ
เก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระบบการจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนพรรณไม้ การผลิตส่ือกราฟฟิกและเว็บไซต์ต่างๆ ของอพ.สธ.ดังสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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5.1 งานที่ด าเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพชือพ.สธ. 
 5.1.1 งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล 
  ด าเนินการดูแลรักษาข้อมูลเดิมและบันทึกข้อมูลท่ีมีส่งเพิ่มเติมเข้ามาท่ีศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล ท้ังข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมและข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช  บันทึกการจ าแนกพรรณไม้ท่ีหอพรรณไม้กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
พฤกษศาสตร์บันทึกแก้ไขข้อมูลพรรณไม้แห้งท่ีตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญด้านพฤกษศาสตร์แบ่งเป็น 

ข้อมูล จ านวนข้อมูล หมายเหตุ 
1.1 ข้อมูลพรรณไม้สด    42,489  
1.2 ข้อมูลพรรณไม้แห้งท่ีได้รับมาจากหอ
พรรณไม้และพิพิธภัณฑ์พืช 
- หอพรรณไม้ (กรมอุทยานฯ) 
- พิพิธภัณฑ์พืช (กรมวิชาการเกษตร) 
- พิพิธภัณฑ์พืช
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 
 

124,821 
56,289 
9,163 

รวมข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งท่ี
ได้รับมาจากหอพรรณไม้และ
พิพิธภัณฑ์พืช จ านวน 190,273 
ข้อมูล 

1.3  ข้อมูลการแปลงรหัสพื้นท่ี 1,103,467  
1.4  ข้อมูลรหัสปลูกในพื้นท่ี  330,524  
1.5 ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นพันธุกรรม
พืชท่ีส่งเข้ามา 
- อพ.สธ. ห้วยฮ่องไคร้ 
- อพ.สธ. ห้วยทราย 
- อพ.สธ. ครบุรี 

 
 

97,521 
44,856 
6,459 

 

1.6  ข้อมูลการส่งใบ  ผล เนื้อ  ไปวิเคราะห์
ในสถาบันต่าง ๆ 

2,030  

1.7  ฐานข้อมูลมะกอกโอลีฟ 
ข้อมูลมะกอกโอลีฟ 
       บันทึกการเจริญเติบโตของมะกอก 
โอลีฟในพื้นท่ีต่าง ๆ 

 
11,926 
62,310 

 

1.8ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้สด 3,200  
1.9 งานสแกนรูปภาพเพื่อเก็บใน CD 
-งานภาพ จากหอพรรณไม้กรมอุทยานฯ 
(งานซ่อม) 

 
4,265 
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ข้อมูล จ านวนข้อมูล หมายเหตุ 
-  งานภาพ จากหอพรรณไม้กรมอุทยานฯ    
(งานใหม่) 
-  งานภาพพรรณไม้จากสไลด์และจาก
ภาพถ่ายในอพ.สธ. 
   -  งานฟิล์มสไลด์ภาพพรรณไม้จาก 
กรมวิชาการเกษตร 

4,110 
 

1,754 
 
 

12,062 
-  งานฟิล์มสไลด์ภาพพรรณไม้จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10,848  

1.10 งานบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบนัทึก
ลงแผ่น Photo CD 
- หอพรรณไม้ กรมอุทยานฯ 
- พิพิธภัณฑ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
- พิพิธภัณฑ์พืช ม.สงขลานครินทร์ 

 
 

116,963 ตัวอย่าง 
56,497 ตัวอย่าง 
10,555 ตัวอย่าง  

 
 
ซีดี 937 แผ่น 
ซดีี 351 แผ่น 
ซีดี 98 แผ่น 

 
 5.1.2 งานฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ในปีงบประมาณ 2558 ความก้าวหน้าของงานฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ ท่ี
ด าเนินงานโดย เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ อพ.สธ. มีการพัฒนางานด้านฐานข้อมูลและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เว็บไซต์สมาชิกและฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(http://www.rspg.or.th/botanical_school/sb_pdata/scbot_pdata.htm) 

 
  

http://www.rspg.or.th/botanical_school/sb_pdata/scbot_pdata.htm
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  จ านวนข้อมูลล่าสุดในฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้และภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(รวมท่ีอัพโหลดแล้วและรอการอัพโหลด) ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 จากจ านวนโรงเรียนสมาชิก 61 
โรงเรียน คิดเป็นข้อมูลท้ังหมด 5,428 ข้อมูล จ านวนภาพ 5,199 ภาพ รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางจ านวนข้อมูลอัพโหลดขึ้นแสดงแล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน  
ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด จ านวนข้อมูล

ในทะเบียน 
จ านวนภาพ 

1 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 79 75 
2 ปราโมทย์วิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ 105 105 
3 ปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพฯ 51 51 
4 วัดทองสัมฤทธิ์ กรุงเทพฯ 143 143 
5 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ 80 80 
6 วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ 41 40 
7 วัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพฯ 40 40 
8 วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ 16 16 
9 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส 36 36 
10 ขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 52 51 
11 บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ 64 64 

รวม 707 701 
 
ตารางแสดงจ านวนข้อมูลที่ส่งแล้ว รอการอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
จ านวนข้อมูล
ในทะเบียน 

ข้อมูลที่มีภาพ 

1 วัดเทพลีลา กรุงเทพ 33 33 
2 วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพ 79 78 
3 วัดราษฎร์นิยมธรรม กรุงเทพ 50 50 
4 วัดสังฆประชานุสรณ์ กรุงเทพ 69 43 
5 วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 15 15 
6 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 79 75 
7 บ้านทุ่งนาวิทยา ชัยนาท 146 146 
8 ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท 50 50 
9 ก าจรวิทย์ ลพบุรี 120 119 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
จ านวนข้อมูล
ในทะเบียน 

ข้อมูลที่มีภาพ 

10 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 140 134 
11 สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี 73 57 
12 ชูศิลป์วิทยา นครศรีธรรมราช 30 30 
13 กาญจนดิษฐ์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 50 47 
14 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 35 35 
15 สตรีชัยภูมิ 2 ชัยภูมิ 46 46 
16 บึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น 57 56 
17 พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น 110 110 
18 บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์ 105 104 
19 งัวบาวิทยาคม มหาสารคาม 69 68 
20 อาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 184 140 
21 ชุมชนบ้านโนนแดง อุบลราชธานี 162 159 
22 ท่าโพธิ์ศรีวิทยา อุบลราชธานี 221 221 
23 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 85 81 
24 วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี 39 38 
25 สุเหร่าดอนสะแก กรุงเทพ 47 47 
26 อุดมศึกษา กรุงเทพ 84 83 
27 บ้านทุ่งยาว ประจวบคีรีขันธ์ 29 29 
28 ตล่ิงชันวิทยา สุพรรณบุรี 293 211 
29 เมืองหลังสวน ชุมพร 32 29 
30 อิสลามนิติวิทย์ ปัตตานี 44 42 
31 บ้านเกาะเสือ พัทลุง 19 19 
32 วัดโพธิยาราม พทัลุง 41 41 
33 บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี 30 29 
34 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 49 49 
35 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 33 33 
36 ราชประชานุเคราะห์25 แพร่ 205 205 
37 เถินวิทยา ล าปาง 96 95 
38 อุดมดรุณี สุโขทัย 105 104 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
จ านวนข้อมูล
ในทะเบียน 

ข้อมูลที่มีภาพ 

39 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 61 60 
40 ภูแลนคาวิทยายน ชัยภูมิ 62 61 
41 ห้วยต้อนวิทยาคม ชัยภูมิ 50 50 
42 สุรินทร์พิทยาคม สุรินทร์ 243 239 
43 สุรินทร์ภักดี สุรินทร์ 100 100 
44 อนุบาลหนองคาย หนองคาย 33 33 
45 สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 192 192 
46 พิชญศึกษา นนทบุรี 388 376 
47 เมืองคง นครราชสีมา 160 160 
48 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ 
พะเยา 94 94 

49 ปากเกร็ด นนทบุรี 124 122 
50 ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ 60 60 

รวม 4,721 4,498 
 
ตารางสรุปจ านวนข้อมูลทะเบียนพรรณไม้และภาพของเว็บไซต์ 

ระยะความก้าวหน้า 
จ านวนโรงเรียน จ านวนข้อมูล

ในทะเบียน 
ข้อมูลที่มีภาพ 

1. อัพโหลดแสดงบนเว็บไซด์แล้ว 11 707 701 
2. ข้อมูลส่งแล้ว รอการอัพโหลด 50 4,721 4,498 

รวม 61 5,428 5,199 
 
 5.1.3 โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
  - ด าเนินการค้นคว้า และบันทึกฐานข้อมูลพรรณไม้ซึ่งเป็นตัวยาท่ีอยู่ในต ารับยาในร่าง
คู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2554 ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยท าการค้นคว้า
จากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เป็นหลัก และยังศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตในเว็บไซด์ท่ีเช่ือถือได้ 
ตรวจสอบความถูกต้องและถูกต้น ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือวิทยาศาสตร์พรรณไม้ โดยอ้างอิงจาก
หนังสือช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย อ.เต็ม สมิตินันทน์ และเว็บไซด์ The International Plant 
Name Index (IPNI)  และเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เช่น  สรรพคุณทางสมุนไพร, ถิ่นก าเนิด, 
นิเวศวิทยา, การกระจายพันธุ์, การปลูกและการขยายพันธุ์ เป็นต้น 
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  - ศึกษาและพัฒนาการดึงข้อมูลในฐานข้อมูลพรรณไม้ในบัญชียาหลัก เพื่อสามารถน า
ข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft 
Access 
 5.1.4 งานฐานข้อมูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
  เป็นฐานข้อมูลท่ีท าการบันทึกผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
โดยหน่วยงานต่างๆ มีการจัดท าโครงการหรืองานวิจัยซึ่งมีการด าเนินงานอยู่ภายใต้แผนแม่บท 3 กรอบ 
8 กิจกรรมของ อพ.สธ. และมุ่งเน้นการด าเนินงานศึกษาทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
  การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จะมีการ
ระบุปีงบประมาณ หน่วยงาน พื้นท่ีด าเนินการ และจ าแนกโครงการหรืองานวิจัยตามกิจกรรมท้ัง 8 ของ 
อพ.สธ.ท าการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการหรืองานวิจัย ได้แก่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้ประสานงาน/
ช่ือหัวหน้าโครงการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และ ผลการด าเนินงาน/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยปัจจุบัน
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริมีจ านวนท้ังส้ิน 153 หน่วยงาน และมีข้อมูลการด าเนินงานท่ีบันทึกใน
ฐานข้อมูลจ านวนท้ังส้ิน 5,657 ข้อมูล โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไป
กว่า1,500 ข้อมูล 

 
 

 
ตัวอย่างฐานข้อมูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
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 5.1.5 งานฐานข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริและฐานข้อมูล
การขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
  เป็นฐานข้อมูลท่ีท าการบันทึกข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ ท่ีมีความประสงค์จะน าเสนอ เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆท่ีได้จากการส ารวจและ
ด าเนินงานภายใต้กรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ.หรือด าเนินงานในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชของ 
อพ.สธ. รวมไปถึงการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ประกอบการน าเสนอหรือตีพิมพ์ใน
รูปแบบต่างๆซึ่งในฐานข้อมูลจะมีการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ กลุ่มของหนังสือขออนุญาต 
(เผยแพร่/ตีพิมพ์/ใช้ตราสัญลักษณ์)หน่วยงาน เลขท่ีรับ วันท่ีรับ ปีท่ีรับเรื่อง เรื่องท่ีขออนุญาต 
วัตถุประสงค์ ผู้ขอ/ผู้ประสานงาน และการอนุมัติ โดยปัจจุบัน ข้อมูลท่ีมีการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูล
หนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริมีจ านวนท้ังส้ิน 56 ข้อมูล 

 
  ส าหรับฐานข้อมูลการขอช่ือส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ ด าเนินการบันทึกข้อมูลการขอ
พระราชทานช่ือส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ซึ่งค้นพบจากการส ารวจทรัพยากรชีวภาพและกายภาพของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ปัจจุบันมีการขอช่ือส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่จ านวน 2 ชนิดด้วยกัน 
คือ เข็ม ซึ่งพบในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชของ อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ตะขาบ ซึ่งพบบริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัด
พังงา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ตัวอย่างฐานข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
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ตัวอย่างฐานข้อมูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
 
 

5.1.6 งานฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ด าเนินการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนท่ีได้รับการตอบรับให้ เป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งข้อมูล
ท่ีบันทึกลงในฐานข้อมูลประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ี
ได้รับจากสมาชิกข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน (ป้ายพระราชทาน/เกียรติบัตร) ข้อมูลการประสานงาน ข้อมูล
ท่ัวไป และท่ีอยู่หรือสถานท่ีติดต่อของโรงเรียนสมาชิก 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2558 มีโรงเรียนต่างๆ สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมากขึ้น ท าให้ข้อมูลของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 2,202 โรงเรียน เป็น
2,442 โรงเรียน ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
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ตัวอย่างฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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 5.1.7 งานฐานข้อมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  ด าเนินการบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นของสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือเทศบาลต าบลท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริในส่วนของการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ โดยข้อมูลของสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจะท าการบันทึกลงในโปรแกรม 
Microsoft Access ท าการบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลท่ีต้ังของ อบต. หรือเทศบาล ข้อมูลการตอบ
รับสมาชิก ข้อมูลท่ีใช้ในการติดต่อ/ผู้ประสานงาน ข้อมูลสถานภาพการเป็นสมาชิก ข้อมูลเอกสารท่ี
ได้รับจากสมาชิก และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ง อบต. และเทศบาลต าบลได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่ม
มากขึ้น จากเดิมจ านวน 116 หน่วยงาน เพิ่มข้ึนเป็น 274 หน่วยงาน ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
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 5.1.8 ระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
  เป็นการบันทึกข้อมูลของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งด าเนินงานโดยสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล ท่ีได้มีการส ารวจทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยข้อมูล
ของทรัพยากรจะถูกบันทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงาน ซึ่งประกอบไปด้วย  

ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 
ใบงานท่ี 2 เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
ใบงานท่ี 3 เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 
ใบงานท่ี 4 เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
ใบงานท่ี 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
ใบงานท่ี 6 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 
ใบงานท่ี 7 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น 
ใบงานท่ี 8 เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ใบงานท่ี 9 เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

  เอกสารใบงานท้ัง 9 ใบงานท่ีได้รับจากสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะถูกน ามา
บันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บ
ข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้ URL (https://ls.rspg.or.th/) 
 

 
 

https://ls.rspg.or.th/
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  ในปัจจุบันระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้บันทึกข้อมูลทรัพยากรของ
สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 6 ต าบล และ
เทศบาลต าบล 2 เทศบาล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของ 38 หมู่บ้าน รวมจ านวนใบงานท้ังส้ิน 1,070 ใบ
งาน  
 
5.2 งานฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ที่ด าเนินงานโดยหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์  
ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ. จัดท าเพือ่ใช้ในหน่วยปฏบิติัการพฤกษศาสตร์ อพ.สธ.ได้แก่ 
 5.2.1 ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช ในปี 2558 ได้จัดการฐานข้อมูลตัวอย่าง
พรรณไม้ โดยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลช่ือวิทยาศาสตร์เดิมในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากช่ือพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้มีการปรับเปล่ียนอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้ลงทะเบียนและบันทึก
ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งจัดเก็บในฐานข้อมูลเพิ่มเติม จ านวน 91 ข้อมูล 
 
 5.2.2 ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้ปัจจุบันมีจ านวนข้อมูลภาพพรรณไม้ 4,469 ข้อมูล 
 
 5.2.3 ฐานข้อมูลพรรณไม้เพื่องานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ด าเนินการจัดการข้อมูล
พรรณไม้โดยการบันทึกข้อมูลพรรณไม้จากเอกสารอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์  ได้แก่  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์  การใช้ประโยชน์ การกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา ระยะเวลาออกดอกออกผล ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเช่ือ ฯลฯ ลงในฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น 
กระชับและเป็นปัจจุบัน โดยการยุบรวมข้อมูลท่ีซ้ าซ้อนและช่ือพ้องต่างๆ เพิ่มข้อมูลพืชท่ีเป็นไม้น าเข้า 
เพิ่มข้อมูลพื้นท่ี อพ.สธ. ท่ีพบพรรณไม้แต่ละชนิด รวมจ านวน 188 ข้อมูล และท าการส ารองข้อมูล
พรรณไม้ท้ังหมดในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายทุกเดือน  (ปัจจุบันมีจ านวนข้อมูลพรรณไม้รวม 
7,612 ข้อมูล) 
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ตัวอย่างฐานข้อมูลภาพพรรณไม้ของ อพ.สธ. 

 
ข้อมูล จ านวน หมายเหตุ 

1. ฐานขอมูลตัวอยางพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช 
- ตัวอยางพันธไุมแหงพืชดอก 
- ตัวอยางพันธไุมดอง 
- ตัวอยางพันธไุมเฉพาะสวน 
- ตัวอยางไบรโอไฟต ์

2. ฐานขอมูลภาพพรรณไม ้
3. ฐานขอมูลพรรณไมเพื่องานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
3,155 

80 
106 
50 

4,469 
         7,612 

 
รวมข้อมูลฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้  
3,391 ข้อมูล 
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 5.2.4 การใช้โปรแกรมระบบบริการงานห้องสมุด 
  บริหารจัดการห้องสมุดพฤกษศาสตร์ตามระบบทศนิยมดิวอี้ โดยวิเคราะห์เลขหมู่
หนังสือ พร้อมท้ังจัดท าทะเบียนหนังสือพร้อมท้ังให้เลขเรียกหนังสือแต่ละเล่ม ในปี 2558 หน่วย
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ได้คัดแยกหนังสือใหม่ และลงทะเบียนในสมุดทะเบียนและในระบบ e-library 
พร้อมท้ังติดบัตรรายการประจ าเล่ม จ านวน 46 รายการ รวมท้ังให้บริการยืม-คืน หนังสือ แก่บุคลากร
ของศูนย์ฯ และจัดการดูแลบ ารุงรักษาหนังสือในห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

5.3 งานเผยแพร่และบริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ. 
 อพ.สธ. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของอพ.สธ. ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ทุกวัน 
เพื่อเผยแพร่แนะน า สืบค้นข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ และติดต่อเช่ือมโยงกับผู้ท่ีสนใจในงานของ อพ.สธ.  
 5.3.1   เว็บไซด์ (web sites) ได้แก่ 
1. http://www.kanchanapisek.or.th และให้เลือกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 
2. http://www.rspg.or.th 
3. http://www.rspg.or.th/plants_data/index.htm 
4. http://www.rspg.or.th/plants_dataplant_fam/index.htm 
5. http://www.rspg.or.th/botanical_school/index.htm 
6.  http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
 
 5.3.2   เว็บบอร์ด (webboard) ได้แก่ 

http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/index.php?name=webboard 
 

http://www.rspg.or.th/
http://www.rspg.or.th/plants_data/index.htm
http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/index.php?name=webboard
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สรุปจ ำนวนผู้ใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซด์ อพ.สธ.ในปงีบประมำณ 2558 
 อพ.สธ. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ทุกวัน เพื่อ
เผยแพร่  แนะน า และติดต่อเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯและผู้ท่ีสนใจในงานของ  
อพ.สธ. จ านวนผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ.ในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557– กันยายน 2558)
จ านวน 62,781 ครั้ง และสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์จ านวน 143,069 หน้า 

 
ตัวอย่าง website และ webpage 

 

 
http://www.kanchanapisek.or.th 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 
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http://www.rspg.or.th 
 

 
 

http://www.rspg.or.th/plants_data/index.htm 

http://www.rspg.or.th/
http://www.rspg.or.th/plants_data/index.htm
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http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/index.php?name=webboard 
 

 
 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/index.htm 
 

112 

http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/index.php?name=webboard


143 
 

 
 

http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หน่วยจัดการข้อมูล 
อพ.สธ. 

งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

- ช้อมูลพรรณไม้สด จ านวน 42,489 ข้อมูล 
- ข้อมูลพรรณไม้แห้งที่ได้รับมาจากหอพรรณไม้และพิพิธภัณฑ์
พืช จ านวน 190,273 ข้อมูล 
- ข้อมูลการแปลงรหัสพ้ืนที่ จ านวน 1,103,467 ข้อมูล 
- ข้อมูลรหัสปลูกในพ้ืนที่ จ านวน 330,524 ข้อมูล 
- ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นพันธุกรรมพืชที่ส่งเข้ามา 
148,836 ข้อมูล 
- ข้อมูลการส่งใบ  ผล เน้ือ  ไปวิเคราะห์ในสถาบันต่าง ๆ 
2,030  รหัส 
- ฐานข้อมูลมะกอกโอลีฟ ได้แก่ ข้อมูลมะกอกโอลีฟ 11,926  
รหัส และบันทึกการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟในพ้ืนที่ต่าง 
ๆ 62,310 ข้อมูล 
- ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้สด จ านวน 3,200 ข้อมูล 
- งานสแกนรูปภาพเพ่ือเก็บใน CD จ านวน 33,039 ข้อมูล 
- งานบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลงแผ่น Photo CD  
จ านวน 1,386 แผ่น 

 

หน่วยจัดการข้อมูล 
อพ.สธ. 

งานฐานข้อมูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ 
 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

ปัจจุบันหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริมีจ านวนทั้งสิ้น 153 
หน่วยงาน และมีข้อมูลการด าเนินงานที่บันทึกในฐานข้อมูล
จ านวนทั้งสิ้น 5,657 ข้อมูล โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มี
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
การบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมลงไปกว่า1,500 ข้อมูล 
 

หน่วยจัดการข้อมูล 
อพ.สธ. 

งานฐานข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วม
สนองพระราชด าริและฐานข้อมูลการขอช่ือสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหม่ 
 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

โดยปัจจุบัน ข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลหนังสือขอ
อนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริมีจ านวนทั้งสิ้น 
56 ข้อมูล ส าหรับฐานข้อมูลการขอช่ือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
ด าเนินการบันทึกข้อมูลการขอพระราชทานช่ือสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม่ของโลก ซึ่งค้นพบจากการส ารวจทรัพยากรชีวภาพและ
กายภาพของหน่วยงานที่ ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
ปัจจุบันมีการขอช่ือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จ านวน 2 ชนิดด้วยกัน 
คือ เข็ม ซึ่งพบในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชของ อพ.สธ. เข่ือน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ และ ตะขาบ ซึ่งพบบริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่
เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

หน่วยจัดการข้อมูล 
อพ.สธ. 

งานฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2558 มีโรงเรียนต่างๆ สนใจสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากข้ึน ท าให้ข้อมูลของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมข้ึนจาก 2,202 โรงเรียน 
เป็น2,442 โรงเรียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 
 

 

หน่วยจัดการข้อมูล 
อพ.สธ. 

งานฐานข้อมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือเทศบาล
ต าบลที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริในส่วนของการจัดท าฐาน
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ทรัพยากรท้องถ่ิน ส ารวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
น้ันๆ โดยข้อมูลของสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจะท า
การบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Access ท าการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลที่ต้ังของ อบต. หรือเทศบาล ข้อมูล
การตอบรับสมาชิก ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ/ผู้ประสานงาน 
ข้อมูลสถานภาพการเป็นสมาชิก ข้อมูลเอกสารที่ได้รับจาก
สมาชิก และข้อมูลอื่นๆ เพ่ิมเติม ซึ่ง อบต. และเทศบาลต าบล
ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมจ านวน 116 
หน่วยงาน เพ่ิมข้ึนเป็น 274 หน่วยงาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 
2558 
 

หน่วยจัดการข้อมูล 
อพ.สธ. 

ระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

เป็นการบันทึกข้อมูลของงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ซึ่ ง
ด าเนินงานโดยสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล ที่ได้มีการส ารวจ
ทรัพยากรในท้องถ่ิน ท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยข้อมูลของ
ทรัพยากรจะถูกบันทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงาน  และ
เอกสารดังกล่าว จะถูกน ามาบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูล
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินโดยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งเป็นระบบ
จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้ 
URL (https://ls.rspg.or.th/) 
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ 
 

1.งานฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

1. ด าเนินการโครงการศึกษาและพัฒนาเว็บไซด์ค าศัพท์
พฤกษศาสตร์ ส าหรับใช้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 

 

หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ 
 

2.งานฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ที่ด าเนินงานโดยหน
วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ อพ.สธ.
คลองไผ่ จ.นครราชสีมา 

2.จัดท าฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช, ฐาน
ข้อมูลภาพพรรณไม้ ,  ฐานข้อมูลพรรณไม้ เ พ่ืองานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ การใช้โปรแกรมระบบบริการงาน
ห้องสมุด 

 

ผู้ดูแลเว็บไซด์ อพ.สธ. 
 (Webmaster) 
 

งานเผยแพร่และบริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 
 

ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้ทันสมัยและทัน
เหตุการณ์ทุกวันเพ่ือเผยแพร่ แนะน า สืบค้นข้อมูลพรรณไม้
ต่าง ๆ และติดต่อเช่ือมโยงกับผู้ที่สนใจในงานของ อพ.สธ. ทาง
เว็บไซด์ และ เว็บบอร์ด อพ.สธ. 
จ านวนผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 62,781 คร้ัง และสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์จ านวน 
143,069 หน้า  

 

 
 


