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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
เป็นการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สวนจิตรลดาบันทึกข้อมูลของการ
สารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์รวมทั้ง งานจัดทาฐานข้อมูล
พรรณไม้ แ ห้ ง นอกจากนั้ น ยั งรวมถึ ง ฐานข้อ มู ล ทรั พ ยากรอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากพั น ธุก รรมพื ช เช่ น
ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นข้อมูลต่าง ๆ จากการทางานใน
กิจกรรมที่ 1-4 โดยทาการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศ
และให้ มีร ะบบฐานข้ อมู ลที่สามารถสื่ อกั น ได้ ทั่ วประเทศโดยเชื่ อมโยงกับ ฐานข้ อมู ล ทรั พ ยากรของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.นาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่าง ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
1. จัดทาโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมสาหรับระบบศูนย์ข้อ มูลทรัพยากรต่าง ๆ เช่นการ
จัดการฐานข้อมู ลทรั พยากรท้อ งถิ่น ด้านการสารวจเก็ บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมิน คุณค่ า
พันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
2. นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริองค์กร
อื่น เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
ปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จาก
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อการประเมินคุณค่า
พันธุกรรมและนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มี
ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูล
พืชจากการสารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี
อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนดาเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่าน
ทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชอพ.สธ. นั้นมีง านที่ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วม
สนองพระราชดาริ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการวางแผนดาเนินงาน พัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางได้แก่ฐานข้อมูลพืชจากการสารวจ
เก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระบบการจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนพรรณไม้ การผลิตสื่อกราฟฟิกและเว็บไซต์ต่างๆ ของอพ.สธ.ดังสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

126

5.1 งานที่ดาเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชอพ.สธ.
5.1.1 งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล
ดาเนินการดูแลรักษาข้อ มูลเดิม และบันทึ กข้อมูล ที่มีส่ง เพิ่ มเติมเข้ามาที่ศู นย์ข้อมู ล
พันธุ กรรมพื ชตรวจเช็ คความถูก ต้องของข้ อมูล ทั้ ง ข้อ มูล ที่มี อยู่เ ดิม และข้อ มูล ที่เพิ่ มขึ้ นพัฒ นาและ
ปรับปรุ งระบบงานฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช บันทึก การจาแนกพรรณไม้ที่ หอพรรณไม้กรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่า และพั นธุ์ พื ช และพิพิ ธ ภัณ ฑ์ พืช สิ ริน ธร กรมวิ ชาการเกษตร โดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
พฤกษศาสตร์บันทึกแก้ไขข้อมูลพรรณไม้แห้งที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์แบ่งเป็น
ข้อมูล
จานวนข้อมูล
หมายเหตุ
1.1 ข้อมูลพรรณไม้สด
42,489
1.2 ข้อมูลพรรณไม้แห้งที่ได้รับมาจากหอ
รวมข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่
พรรณไม้และพิพิธภัณฑ์พืช
ได้รับมาจากหอพรรณไม้และ
- หอพรรณไม้ (กรมอุทยานฯ)
124,821 พิพิธภัณฑ์พืช จานวน 190,273
- พิพิธภัณฑ์พืช (กรมวิชาการเกษตร)
56,289 ข้อมูล
- พิพิธภัณฑ์พืช
9,163
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
1.3 ข้อมูลการแปลงรหัสพื้นที่
1,103,467
1.4 ข้อมูลรหัสปลูกในพื้นที่
330,524
1.5 ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นพันธุกรรม
พืชที่ส่งเข้ามา
- อพ.สธ. ห้วยฮ่องไคร้
97,521
- อพ.สธ. ห้วยทราย
44,856
- อพ.สธ. ครบุรี
6,459
1.6 ข้อมูลการส่งใบ ผล เนื้อ ไปวิเคราะห์
2,030
ในสถาบันต่าง ๆ
1.7 ฐานข้อมูลมะกอกโอลีฟ
ข้อมูลมะกอกโอลีฟ
11,926
บันทึกการเจริญเติบโตของมะกอก
62,310
โอลีฟในพื้นที่ต่าง ๆ
1.8ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้สด
3,200
1.9 งานสแกนรูปภาพเพื่อเก็บใน CD
-งานภาพ จากหอพรรณไม้กรมอุทยานฯ
4,265
(งานซ่อม)
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ข้อมูล
- งานภาพ จากหอพรรณไม้กรมอุทยานฯ
(งานใหม่)
- งานภาพพรรณไม้จากสไลด์และจาก
ภาพถ่ายในอพ.สธ.
- งานฟิล์มสไลด์ภาพพรรณไม้จาก
กรมวิชาการเกษตร
- งานฟิล์มสไลด์ภาพพรรณไม้จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.10 งานบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึก
ลงแผ่น Photo CD
- หอพรรณไม้ กรมอุทยานฯ
- พิพิธภัณฑ์พืช กรมวิชาการเกษตร
- พิพิธภัณฑ์พืช ม.สงขลานครินทร์

จานวนข้อมูล
4,110

หมายเหตุ

1,754

12,062
10,848

116,963 ตัวอย่าง ซีดี 937 แผ่น
56,497 ตัวอย่าง ซีดี 351 แผ่น
10,555 ตัวอย่าง ซีดี 98 แผ่น

5.1.2 งานฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในปี ง บประมาณ 2558 ความก้ า วหน้ า ของงานฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นพรรณไม้ ที่
ดาเนินงานโดย เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ อพ.สธ. มีการพัฒนางานด้านฐานข้อมูลและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
เว็บไซต์สมาชิกและฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(http://www.rspg.or.th/botanical_school/sb_pdata/scbot_pdata.htm)
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จานวนข้อมูลล่าสุดในฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้และภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(รวมที่อัพโหลดแล้วและรอการอัพโหลด) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จากจานวนโรงเรียนสมาชิก 61
โรงเรียน คิดเป็นข้อมูลทั้งหมด 5,428 ข้อมูล จานวนภาพ 5,199 ภาพ รายละเอียดดังนี้
ตารางจานวนข้อมูลอัพโหลดขึ้นแสดงแล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
ลาดับ
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วัดเขมาภิรตาราม
ปราโมทย์วิทยารามอินทรา
ปิยะพงษ์วิทยา
วัดทองสัมฤทธิ์
พระหฤทัยดอนเมือง
วัดบึงทองหลาง
วัดเกาะสุวรรณาราม
วัดจักรวรรดิ
พิมานวิทย์นราธิวาส
ขุนทะเลวิทยาคม
บ้านเขว้าวิทยายน
รวม

นนทบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช
ชัยภูมิ

จานวนข้อมูล
ในทะเบียน
79
105
51
143
80
41
40
16
36
52
64
707

จานวนภาพ
75
105
51
143
80
40
40
16
36
51
64
701

ตารางแสดงจานวนข้อมูลที่ส่งแล้ว รอการอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโรงเรียน
วัดเทพลีลา
วัดบุณยประดิษฐ์
วัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดสังฆประชานุสรณ์
วัดสัมพันธวงศ์
วัดเขมาภิรตาราม
บ้านทุ่งนาวิทยา
ศรีสโมสรวิทยา
กาจรวิทย์

จังหวัด
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
นนทบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ลพบุรี

จานวนข้อมูล
ข้อมูลที่มีภาพ
ในทะเบียน
33
33
79
78
50
50
69
43
15
15
79
75
146
146
50
50
120
119
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ลาดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อโรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
สตรีมารดาพิทักษ์
ชูศิลป์วิทยา
กาญจนดิษฐ์วิทยาคม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สตรีชัยภูมิ 2
บึงไทรพิทยาคม
พระยืนวิทยาคาร
บ้านกรวดวิทยาคาร
งัวบาวิทยาคม
อาชีวศึกษาอุดรธานี
ชุมชนบ้านโนนแดง
ท่าโพธิ์ศรีวิทยา
เทพศิรินทร์
วัดกลางใหม่
สุเหร่าดอนสะแก
อุดมศึกษา
บ้านทุ่งยาว
ตลิ่งชันวิทยา
เมืองหลังสวน
อิสลามนิติวิทย์
บ้านเกาะเสือ
วัดโพธิยาราม
บ้านเขารักษ์
เวียงสระ
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ราชประชานุเคราะห์25
เถินวิทยา
อุดมดรุณี

จังหวัด
เพชรบุรี
จันทบุรี
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
อุดรธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพ
กรุงเทพ
ประจวบคีรีขันธ์
สุพรรณบุรี
ชุมพร
ปัตตานี
พัทลุง
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
แพร่
ลาปาง
สุโขทัย

จานวนข้อมูล
ข้อมูลที่มีภาพ
ในทะเบียน
140
134
73
57
30
30
50
47
35
35
46
46
57
56
110
110
105
104
69
68
184
140
162
159
221
221
85
81
39
38
47
47
84
83
29
29
293
211
32
29
44
42
19
19
41
41
30
29
49
49
33
33
205
205
96
95
105
104
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ลาดับ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย
ภูแลนคาวิทยายน
ห้วยต้อนวิทยาคม
สุรินทร์พิทยาคม
สุรินทร์ภักดี
อนุบาลหนองคาย
สิรินธรวิทยานุสรณ์
พิชญศึกษา
เมืองคง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์
ปากเกร็ด
ละหานทรายรัชดาภิเษก
รวม

จังหวัด
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
สุรินทร์
สุรินทร์
หนองคาย
อุบลราชธานี
นนทบุรี
นครราชสีมา
พะเยา
นนทบุรี
บุรีรัมย์
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60
4,721

ตารางสรุปจานวนข้อมูลทะเบียนพรรณไม้และภาพของเว็บไซต์
จานวนโรงเรียน
ระยะความก้าวหน้า
1. อัพโหลดแสดงบนเว็บไซด์แล้ว
2. ข้อมูลส่งแล้ว รอการอัพโหลด
รวม

จานวนข้อมูล
ข้อมูลที่มีภาพ
ในทะเบียน
61
60
62
61
50
50
243
239
100
100
33
33
192
192
388
376
160
160
94
94

11
50
61

122
60
4,498

จานวนข้อมูล
ข้อมูลที่มีภาพ
ในทะเบียน
707
701
4,721
4,498
5,428
5,199

5.1.3 โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
- ดาเนินการค้นคว้า และบันทึกฐานข้อมูลพรรณไม้ซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในตารับยาในร่าง
คู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2554 ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยทาการค้นคว้า
จากเอกสารอ้ า งอิ ง ต่ า ง ๆ เป็ น หลั ก และยั ง ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากอิ นเตอร์ เ น็ ต ในเว็บ ไซด์ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
ตรวจสอบความถูกต้องและถูกต้น ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์พรรณไม้ โดยอ้างอิงจาก
หนัง สือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย อ.เต็ม สมิตินันทน์ และเว็บไซด์ The International Plant
Name Index (IPNI) และเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เช่น สรรพคุณทางสมุนไพร, ถิ่นกาเนิด,
นิเวศวิทยา, การกระจายพันธุ์, การปลูกและการขยายพันธุ์ เป็นต้น
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- ศึกษาและพัฒนาการดึงข้อมูลในฐานข้อมูลพรรณไม้ในบัญชียาหลัก เพื่อสามารถนา
ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Access
5.1.4 งานฐานข้อมูลการดาเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
เป็นฐานข้อมูลที่ทาการบันทึกผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
โดยหน่วยงานต่างๆ มีการจัดทาโครงการหรืองานวิจัยซึ่งมีการดาเนินงานอยู่ภายใต้แผนแม่บท 3 กรอบ
8 กิ จ กรรมของ อพ.สธ. และมุ่ง เน้ น การด าเนิ นงานศึ ก ษาทรั พ ยากรทั้ ง สามฐานทรั พ ยากร ได้ แ ก่
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการดาเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ จะมีการ
ระบุปีงบประมาณ หน่วยงาน พื้นที่ดาเนินการ และจาแนกโครงการหรืองานวิจัยตามกิจกรรมทั้ง 8 ของ
อพ.สธ.ทาการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการหรืองานวิจัย ได้แก่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้ประสานงาน/
ชื่อหัวหน้าโครงการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และ ผลการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยปัจจุบัน
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริมีจานวนทั้งสิ้น 153 หน่วยงาน และมีข้อมูลการดาเนินงานที่บันทึกใน
ฐานข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 5,657 ข้อมูล โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไป
กว่า1,500 ข้อมูล

ตัวอย่างฐานข้อมูลการดาเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
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5.1.5 งานฐานข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริและฐานข้อมูล
การขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
เป็ น ฐานข้ อ มู ลที่ ท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานร่ ว มสนอง
พระราชดาริ ที่มีความประสงค์จะนาเสนอ เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆที่ได้จากการสารวจและ
ดาเนินงานภายใต้กรอบการดาเนินงานของ อพ.สธ.หรือดาเนินงานในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของ
อพ.สธ. รวมไปถึงการขออนุญาตใช้ตราสัญ ลักษณ์ ของ อพ.สธ. ประกอบการนาเสนอหรือตีพิมพ์ใน
รูป แบบต่ างๆซึ่ งในฐานข้ อมู ลจะมี การบั นทึ กรายละเอีย ดต่ างๆ ได้ แก่ กลุ่ มของหนั ง สื อขออนุญ าต
(เผยแพร่ / ตี พิ ม พ์ / ใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ) หน่ ว ยงาน เลขที่ รั บ วั น ที่ รั บ ปี ที่ รั บ เรื่ อ ง เรื่ อ งที่ ข ออนุ ญ าต
วัตถุประสงค์ ผู้ขอ/ผู้ประสานงาน และการอนุมัติ โดยปัจจุบัน ข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูล
หนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริมีจานวนทั้งสิ้น 56 ข้อมูล
ส าหรั บ ฐานข้ อ มู ล การขอชื่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ใหม่ ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การขอ
พระราชทานชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ซึ่งค้นพบจากการสารวจทรัพยากรชีวภาพและกายภาพของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ปัจจุบันมีการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จานวน 2 ชนิดด้วยกัน
คือ เข็ม ซึ่งพบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของ อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา จัง หวัดสุราษฎร์ธานี โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ตะขาบ ซึ่งพบบริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัด
พังงา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างฐานข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
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ตัวอย่างฐานข้อมูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

5.1.6 งานฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ให้ เ ป็ น สมาชิ ก สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งข้อมูล
ที่บันทึกลงในฐานข้อมูลประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่
ได้รับจากสมาชิกข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน (ป้ายพระราชทาน/เกียรติบัตร) ข้อมูลการประสานงาน ข้อมูล
ทั่วไป และที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อของโรงเรียนสมาชิก
สาหรับในปีงบประมาณ 2558 มีโรงเรียนต่างๆ สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมากขึ้น ทาให้ข้อมูลของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 2,202 โรงเรียน เป็น
2,442 โรงเรียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
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5.1.7 งานฐานข้อมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ดาเนินการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) หรือเทศบาลตาบลที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริในส่วนของการจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น สารวจทรัพยากรกายภาพ ทรั พยากรชีวภาพ และ ทรั พยากรวัฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ โดยข้อมูลของสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจะทาการบันทึกลงในโปรแกรม
Microsoft Access ทาการบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้งของ อบต. หรือเทศบาล ข้อมูลการตอบ
รับสมาชิก ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ/ผู้ประสานงาน ข้อมูลสถานภาพการเป็นสมาชิก ข้อมูลเอกสารที่
ได้รับจากสมาชิก และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ง อบต. และเทศบาลตาบลได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่ม
มากขึ้น จากเดิมจานวน 116 หน่วยงาน เพิ่มขึ้นเป็น 274 หน่วยงาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
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5.1.8 ระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เป็นการบันทึกข้อมูลของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งดาเนินงานโดยสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล ที่ได้มีการสารวจทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยข้อมูล
ของทรัพยากรจะถูกบันทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
ใบงานที่ 1 เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
ใบงานที่ 2 เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 3 เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 4 เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
ใบงานที่ 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
ใบงานที่ 6 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 7 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น
ใบงานที่ 8 เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ใบงานที่ 9 เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
เอกสารใบงานทั้ง 9 ใบงานที่ได้รับจากสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะถูกนามา
บันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บ
ข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้ URL (https://ls.rspg.or.th/)
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ในปัจจุบันระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้บันทึกข้อมูลทรัพยากรของ
สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล 6 ตาบล และ
เทศบาลตาบล 2 เทศบาล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของ 38 หมู่บ้าน รวมจานวนใบงานทั้งสิ้น 1,070 ใบ
งาน
5.2 งานฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ที่ดาเนินงานโดยหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ. จัดทาเพือ่ ใช้ในหน่วยปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ อพ.สธ.ได้แก่
5.2.1 ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช ในปี 2558 ได้จัดการฐานข้อมูลตัวอย่าง
พรรณไม้ โดยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์เดิมในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เนื่องจากชื่อพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้ลงทะเบียนและบันทึก
ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งจัดเก็บในฐานข้อมูลเพิ่มเติม จานวน 91 ข้อมูล
5.2.2 ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้ปัจจุบันมีจานวนข้อมูลภาพพรรณไม้ 4,469 ข้อมูล
5.2.3 ฐานข้อมูลพรรณไม้เพื่อ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาเนินการจัดการข้อมูล
พรรณไม้ โดยการบัน ทึก ข้อ มูลพรรณไม้ จากเอกสารอ้ างอิง ทางพฤกษศาสตร์ ได้ แก่ ลัก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ การกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา ระยะเวลาออกดอกออกผล ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ ลงในฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น
กระชับและเป็นปัจจุบัน โดยการยุบรวมข้อมูลที่ซ้าซ้อนและชื่อพ้องต่างๆ เพิ่มข้อมูลพืช ที่เป็นไม้นาเข้า
เพิ่มข้อมูลพื้นที่ อพ.สธ. ที่พบพรรณไม้แต่ละชนิด รวมจานวน 188 ข้อมูล และทาการสารองข้อมูล
พรรณไม้ทั้งหมดในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายทุกเดือน (ปัจจุบันมีจานวนข้อมูลพรรณไม้รวม
7,612 ข้อมูล)
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ตัวอย่างฐานข้อมูลภาพพรรณไม้ของ อพ.สธ.
ข้อมูล
1. ฐานขอมูลตัวอยางพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช
- ตัวอยางพันธุไมแหงพืชดอก
- ตัวอยางพันธุไมดอง
- ตัวอยางพันธุไมเฉพาะสวน
- ตัวอยางไบรโอไฟต์
2. ฐานขอมูลภาพพรรณไม้
3. ฐานขอมูลพรรณไมเพื่องานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

จานวน
3,155
80
106
50
4,469
7,612

หมายเหตุ
รวมข้อมูลฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้
3,391 ข้อมูล
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5.2.4 การใช้โปรแกรมระบบบริการงานห้องสมุด
บริหารจัด การห้องสมุด พฤกษศาสตร์ ตามระบบทศนิยมดิวอี้ โดยวิเ คราะห์เ ลขหมู่
หนั ง สื อ พร้อ มทั้ งจั ด ทาทะเบีย นหนัง สื อพร้อ มทั้ง ให้ เลขเรี ยกหนัง สือ แต่ ล ะเล่ม ในปี 2558 หน่ ว ย
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ได้คัดแยกหนังสือใหม่ และลงทะเบียนในสมุดทะเบียนและในระบบ e-library
พร้อมทั้งติดบัตรรายการประจาเล่ม จานวน 46 รายการ รวมทั้งให้บริการยืม -คืน หนังสือ แก่บุคลากร
ของศูนย์ฯ และจัดการดูแลบารุงรักษาหนังสือในห้องสมุดอย่างสม่าเสมอ

5.3 งานเผยแพร่และบริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ.
อพ.สธ. ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของอพ.สธ. ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ทุกวัน
เพื่อเผยแพร่แนะนา สืบค้นข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ และติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่สนใจในงานของ อพ.สธ.
5.3.1 เว็บไซด์ (web sites) ได้แก่
1. http://www.kanchanapisek.or.th และให้เลือกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
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
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สรุปจำนวนผู้ใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซด์ อพ.สธ.ในปีงบประมำณ 2558
อพ.สธ. ดาเนินการปรับ ปรุง เว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ทุกวั น เพื่ อ
เผยแพร่ แนะนา และติดต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯและผู้ที่สนใจในงานของ
อพ.สธ. จานวนผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ.ในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557– กันยายน 2558)
จานวน 62,781 ครั้ง และสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์จานวน 143,069 หน้า
ตัวอย่าง website และ webpage

http://www.kanchanapisek.or.th
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ
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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
112

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

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
ชื่อโครงการ
งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล

พื้นที่
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

หน่วยจัดการข้อมูล
อพ.สธ.

งานฐานข้อมูลการดาเนินงานหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชดาริ

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
- ช้อมูลพรรณไม้สด จานวน 42,489 ข้อมูล
- ข้อมูลพรรณไม้แห้งที่ได้รับมาจากหอพรรณไม้และพิพิธภัณฑ์
พืช จานวน 190,273 ข้อมูล
- ข้อมูลการแปลงรหัสพื้นที่ จานวน 1,103,467 ข้อมูล
- ข้อมูลรหัสปลูกในพื้นที่ จานวน 330,524 ข้อมูล
- ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นพันธุกรรมพืชที่ส่งเข้ามา
148,836 ข้อมูล
- ข้อมูลการส่งใบ ผล เนื้อ ไปวิเคราะห์ในสถาบันต่าง ๆ
2,030 รหัส
- ฐานข้อมูลมะกอกโอลีฟ ได้แก่ ข้อมูลมะกอกโอลีฟ 11,926
รหัส และบันทึกการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ต่าง
ๆ 62,310 ข้อมูล
- ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้สด จานวน 3,200 ข้อมูล
- งานสแกนรูปภาพเพื่อเก็บใน CD จานวน 33,039 ข้อมูล
- งานบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลงแผ่น Photo CD
จานวน 1,386 แผ่น
ปัจจุบันหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริมีจานวนทั้งสิ้น 153
หน่วยงาน และมีข้อมูล การดาเนินงานที่บันทึกในฐานข้อมูล
จานวนทั้งสิ้น 5,657 ข้อมูล โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มี

หมายเหตุ
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ชื่อหน่วยงาน
หน่วยจัดการข้อมูล
อพ.สธ.

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ

พื้นที่

ผลการดาเนินงาน
การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปกว่า1,500 ข้อมูล

งานฐานข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วม
สนองพระราชดาริและฐานข้อมูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหม่

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

โดยปัจจุบัน ข้อมูล ที่มีการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูล หนังสือขอ
อนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริมีจานวนทั้งสิ้น
56 ข้ อ มู ล ส าหรั บ ฐานข้ อ มู ล การขอชื่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ใหม่
ดาเนินการบันทึกข้อมูล การขอพระราชทานชื่อสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม่ของโลก ซึ่งค้นพบจากการส ารวจทรัพยากรชีวภาพและ
กายภาพของหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
ปัจ จุบันมีการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จานวน 2 ชนิดด้วยกัน
คือ เข็ม ซึ่งพบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของ อพ.สธ. เขื่อน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และ ตะขาบ ซึ่งพบบริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่
เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยจัดการข้อมูล
อพ.สธ.

งานฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

สาหรับในปีงบประมาณ 2558 มีโรงเรียนต่างๆ สนใจสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากขึ้น ทาให้ข้อมูลของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 2,202 โรงเรียน
เป็น2,442 โรงเรียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

หน่วยจัดการข้อมูล
อพ.สธ.

งานฐานข้อมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

ดาเนินการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) หรือเทศบาล
ตาบลที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริในส่วนของการจัดทาฐาน
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หน่วยจัดการข้อมูล
อพ.สธ.

หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน

ระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ส ารวจทรั พ ยากรกายภาพ ทรั พ ยากร
ชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
นั้นๆ โดยข้อมูล ของสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจะทา
การบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Access ทาการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล ที่ตั้งของ อบต. หรือเทศบาล ข้อมูล
การตอบรั บสมาชิก ข้อมูล ที่ใ ช้ในการติ ดต่อ/ผู้ประสานงาน
ข้อมูล สถานภาพการเป็นสมาชิก ข้อมูล เอกสารที่ได้รับจาก
สมาชิก และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ง อบต. และเทศบาลตาบล
ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จากเดิมจานวน 116
หน่วยงาน เพิ่มขึ้นเป็น 274 หน่วยงาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม
2558
เป็ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของงานฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
ด าเนิ น งานโดยสมาชิ ก งานฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล ที่ได้มีการสารวจ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
และ ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา โดยข้ อ มู ล ของ
ทรัพยากรจะถูกบันทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงาน และ
เอกสารดังกล่าว จะถูกนามาบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูล
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งเป็นระบบ
จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถเข้ าหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้
URL (https://ls.rspg.or.th/)

หมายเหตุ
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หน่วยจัดการข้อมูล
อพ.สธ.

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ
1.งานฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์

2.งานฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ที่ดาเนินงานโดยหน ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์
อพ.สธ.
คลองไผ่ จ.นครราชสีมา
งานเผยแพร่และบริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ.
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

ผู้ดูแลเว็บไซด์ อพ.สธ.
(Webmaster)

พื้นที่
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
1. ด าเนิ น การโครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาเว็ บ ไซด์ ค าศั พ ท์
พฤกษศาสตร์ ส าหรับใช้ในสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน และ
โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2.จัด ทาฐานข้อ มูล ตัว อย่า งพรรณไม้ ในพิพิ ธภั ณ ฑ์พื ช , ฐาน
ข้ อ มู ล ภาพพรรณไม้ , ฐานข้ อ มู ล พรรณไม้ เ พื่ อ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ การใช้โปรแกรมระบบบริการงาน
ห้องสมุด
ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้ทันสมัยและทัน
เหตุการณ์ทุกวันเพื่อเผยแพร่ แนะนา สืบค้นข้อมูลพรรณไม้
ต่าง ๆ และติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่สนใจในงานของ อพ.สธ. ทาง
เว็บไซด์ และ เว็บบอร์ด อพ.สธ.
จานวนผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558
จ านวน 62,781 ครั้ ง และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซด์ จ านวน
143,069 หน้า

หมายเหตุ
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