แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน/อําเภอ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ลําดับ
ที่
1

ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2

ที่ตั้งของโครงการ

พื้นที่โคกภูตากา ต.เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน

3

พระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4

สรุปพระราชดําริ

ไมมี

5

วัตถุประสงคของโครงการ

วัตถุประสงคหลักในการอนุรักษและใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช รวมทั้งการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมดที่พบในเขตพื้นที่ปา
โคกภูตากา เพื่อพัฒนาใหเปนหองปฏิบัติการทางธรรมชาติสําหรับปลุกจิตสํานึกของราษฎรในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ ซึ่งความสําเร็จ
ของโครงการจะชวยใหชุมชนในเขตพื้นที่ปาโคกภูตากามีการพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพไดอยางยั่งยืนตลอดไปและสามารถใช
เปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตอไปได

6

หนวยงานรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

7

ประเภทของโครงการ

โครงการประเภทอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8

สรุปลักษณะของโครงการ

เปนโครงการสํารวจ วิจัย พันธุพืชและสัตวในพื้นที่โคกภูตากา เพื่อการอนุรักษ เก็บรักษา การใชประโยชน และสรางจิดสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและสัตวใหกับคนในชุมชน

ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ
งบประมาณที่ไดรับในปเริ่มตน
10 และแหลงที่มาของงบประมาณ
ในปที่เริ่มตน
9

ตั้งแตป พ.ศ. 2539
ปงบประมาณ พ.ศ. 2539-2544 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ และงบประมาณจากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1,395,900 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1,344,900 บาท

งบประมาณที่ไดรับในแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตปเริ่มตน
11
จนถึงปปจจุบันและแหลงที่มา
ของงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2,102,100 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2,624,100 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2,240,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1,975,470 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3,000,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2,500,000 บาท

พื้นที่ปาโคกภูตากา เปนที่ดินสาธารณประโยชน ตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ระยะทางหางจากจังหวัดขอนแกน
78 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 706 ไร 1 งาน 22 ตารางวา ราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลเมืองเกาพัฒนาไดนอมเกลาฯถวายพื้นที่โคกภูตากาแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใชเปนพื้นที่ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2538 และ
กระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติใหใชที่ดินดังกลาวไดตั้งแต วันที่ 15 สิงหาคม 2540 เปนตนมา
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
การ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ พื้นที่โคกภูตากา ต.เมืองพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน มีหนวยงานเขามารวมดําเนินการหลาย
หนวยงาน โดยมีสํานักงานจังหวัดขอนแกน ทําหนาที่ประสานงานใหสวนราชการตางๆ ของจังหวัดรวมสนองพระราชดําริ เชน การสรางถนนรอบ
พื้นที่โครงการ การจัดเตรียมระบบประปา ไฟฟา และโทรศัพท เปนตน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน รับผิดชอบในการ
ออกแบบและกอสรางอาคารที่ทําการสํานักงานกลางของโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกนรับผิดชอบเปนคณะปฏิบัติงานวิทยาการโดย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รับผิดชอบในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณโคกภูตากา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน รับผิดชอบในการดําเนินการวิจัยเพื่อนําความหลากหลายทางชีวภาพเหลานั้นมาใชประโยชน โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ใหเกิดผลในทางเศรษฐกิจตอชุมชน และคณะเภสัชศาสตร รวมสนองพระราชดําริในการวิจัยเพื่อแสวงหาชนิดพืชที่มีสารออกฤทธิ์ตานออกซิเดชั่น
และตานการกอกลายพันธุ เพื่อใชในการรักษาโรค และผลิตเภสัชภัณฑตางๆ คณะศึกษาศาสตรรับผิดชอบดานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น ในการบูรณาการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติแกคณาจารยและนักเรียนในพื้นที่โดยใชพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงเรียนรูและคณะมนุษยศาสตรแ
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กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมสนองพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสนองพระราชดําริโดยดําเนินการในกิจกรรมตางๆ 3 กิจกรรมหลักตามกรอบกิจกรรมของโครงการฯ ไดแก กิจกรรมปก
ปกพันธุกรรมพืช ประกอบดวย การสํารวจทําขอบเขตพื้นที่ การปลูกไผรวกเปนแนวรั้ว การสํารวจพืชพรรณและการจําแนกทางอนุกรมวิธานพืช
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาของพืช ทั้งนี้เพื่ออนุรักษและพัฒนาพื้นที่แหงนี้ใหเปนหองปฏิบัติการธรรมชาติสําหรับใชใน
การศึกษาเกี่ยวกับพืชพรรณ สภาพทางนิเวศวิทยา สภาพทางกายภาพและชีวภาพ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ประกอบดวย การสํารวจพื้นที่
วางระบบน้ําเพื่อการใหน้ําพืช สรางบานพักเจาหนาที่ สํานักงานกลาง เรือนเพาะชํากลาไมและรวบรวมพันธุกรรมพืช ทั้งนี้เพื่อฟนฟูสภาพพื้นที่
การปลูกพืชพรรณไมเพิ่มเติม และการคัดเลือกพันธุพืชเพื่อนําไปขยายผลตอไป กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ประกอบดวย
การศึกษาดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา โภชนาการ สีรงควัตถุ กลิ่น เนื้อไม ตลอดจนการปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ ทั้งนี้ เพื่อ
อนุรักษใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและใชประโยชนใหเกิดผลในทางเศรษฐกิจแกชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เชน กิจกรรมศูนย
ขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช เชน การศึกษ
บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการรวมสนองพระราชดําริ ป 2545 – 2551
มหาวิทยาลัยขอนแกนเขารวมสนองพระราชดําริโดยจัดทําเปนโครงการวิจัยทั้งหมด 88 โครงการ ตามกรอบกิจกรรมของโครงการอพ.สธ. ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 21 โครงการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 14 โครงการ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 50 โครงการ
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 1 โครงการ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 2 โครงการ

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน/อําเภอ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5
6
7

ชื่อโครงการ
ที่ต้งั ของโครงการ
พระราชดําริของ
สรุปพระราชดําริ

วัตถุประสงคของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ประเภทของโครงการ

สรุปลักษณะของโครงการ
ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ
งบประมาณที่ไดรับในปเริ่มตน
10 และแหลงที่มาของงบประมาณ
ในปที่เริ่มตน
งบประมาณที่ไดรับในแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตปเริ่มตน
11
จนถึงปปจจุบันและแหลงที่มา
ของงบประมาณ
8
9
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไมมี
วัตถุประสงคหลักในการอนุรักษและใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช รวมทั้งการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมดที่พบในเขตพื้นที่เขื่อน
จุฬาภรณ เพื่อพัฒนาใหเปนหองปฏิบัติการทางธรรมชาติสําหรับปลุกจิตสํานึกของราษฎรในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งความสําเร็จของ
โครงการจะชวยใหชุมชนในเขคพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณมีการพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพไดอยางยั่งยืนตลอดไปและสามารถใชเปน
แบบอยางในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตอไปได
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการประเภทอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนโครงการสํารวจวิจัยพันธุพืชและสัตวเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ และเปนโครงการสํารวจวิจัย
ตอเนื่องจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปาโคกภูตากา ต.
เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปงบประมาณ 2551 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3,000,000 บาท โดยงบประมาณที่ไดรับใช
ในการสํารวจวิจัยรวมกับพื้นที่โคกภูตากา ต.เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน

ปงบประมาณ 2551 ไดรับงบประมาณประเภททุนอุดหนุนทั่วไป จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3,000,000 บาท โดยงบประมาณที่ไดรับใช
ในการสํารวจวิจัยรวมกับพื้นที่โคกภูตากา ต.เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน
การไฟฟาฝายผลิต เขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ มีนโยบายอนุรักษพันธุพืชและสัตว ในเขตพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ จึงไดดําเนินการทําเรื่องไป
ยังสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรุงเทพมหานคร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรให
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนหนวยงานในพื้นที่ใกลเคียงและเกี่ยวของกับการอนุรักษพันธุพืชและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ ดําเนินการเขาไป
สํารวจพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ และมหาวิทยาลัยขอนแกนในการรวมสนองพระราชดําริ ป พ.ศ. 2551 โดยจัดทําเปนโครงการวิจัยทั้งหมด 26
โครงการนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขาไปสํารวจและวิจัย ตามกรอบกิจกรรมของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ลําดับที่
1

ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน

2

ที่ตั้งของโครงการ

หมูที่ 1 บานเมืองเกาพัฒนา, หมูที่ 3 บานเมืองเกาพัฒนา, หมูที่ 4 บานหนองบัว,หมูที่ 5 บานหนองนอย
หมูที่ 6 บานโคกมวง, หมูที่ 9 บานหินรอง และหมูที่ 10 บานโนนสวรรค ตําบลเมืองเกาพัฒนา
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน

3

พระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4

สรุปพระราชดําริ

เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดํารัส ที่จะใหดําเนินการอนุรักษพืช
พรรณของประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ

5

วัตถุประสงคของ

1) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการรวมกลุมผลิตและใชสารเรง พด.1 – 7 ในการ

โครงการ

พัฒนาที่ดินในรูปแบบตางๆ
2) เพื่อสงเสริมและขยายผลใหมีการเพิ่มผลผลิตและการใชผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตร
ของกรมพัฒนาที่ดินอยางรวดเร็ว โดยใหกลุมเกษตรกรผูเขารวมโครงการเปนผูดําเนินการอยางตอเนื่อง
3) เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อใหดินมีความอุดมสมบูรณ และมีความสามารถเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น
5) ชวยใหเกิดการหมุนเวียนในการใชธาตุอาหารของพืช
6) เพิ่มผลผลิตและรายไดใหกับเกษตรกร

6

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน

7

ประเภทของโครงการ

1)การเกษตร
2) สิ่งแวดลอม

8

สรุปลักษณะของโครงการ เพื่อใหมีการใชที่ดินใหเหมาะสม ปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอนุรักษดิน
และน้ํา และสภาพแวดลอมใหยั่งยืนตลอดไป ลดความเสี่ยง ลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
ในพื้นที่ตลอดจนเปนหมูบานตัวแทนถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่สมบูรณแบบไปยังเกษตรกร
ในหมูบานอื่นๆ หรือใกลเคียง

9

ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ ปงบประมาณ 2550

10 งบประมาณที่ไดรับในป
เริ่มตน และแหลงที่มาของ

ปงบประมาณ 2550
งบ 160,000.- บาท จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

งบประมาณที่ไดรับใน
ปเริ่มตน
11 งบประมาณที่ไดรับแตละป ป 2550 งบประมาณ 160,000.- บาท จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แยกเปนรายปตั้งแตปเริ่มตน ป 2551 งบประมาณ 80,000.- บาท จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จนถึงปปจจุบันและแหลงที่ ป 2552 งบประมาณ 80,000.- บาท จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาของงบประมาณ
12 ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่ม จากการดําเนินงานสาธิตการทําและการใชปุยหมัก และปุยอินทรียน้ํา ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
ตนจนถึงปจจุบัน

เนองมาจากพระราชดํ
ื่
าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในพื้นที่บานเมืองเกาพัฒนา, บานโคกมวง,
บานหนองบัวนอย, บานหนองบัว, บานโนนสวรรค และบานหินรอง ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา
จังหวัดขอนแกน ตั้งแตป 2550-2551 นั้น พบวา
1.)เกิดเศรษบกิจพอเพียงของสังคมกรเกษตรกรในหมูบาน
2.)สภาพแวดลอมทั่วไปในหมูบานดีขึ้น เกิดการเกษตรที่ยั่งยืน
3.)เกษตรกรอนุรักษดินและน้ํา และการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
4.)เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน/ อําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ลําดับที่
1 ชื่อโครงการ
2 ที่ตั้งของโครงการ
3 พระราชดําริของ
4 สรุปพระราชดําริ
5 วัตถุประสงคของ
โครงการ

6 หนวยงานที่
รับผิดชอบ
7 ประเภทของ
โครงการ
8 สรุปลักษณะของ
โครงการ

โครงการเยาวชนไทยใสใจสิ่งแวดลอม
โคกภูตากา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา
1.เพื่อสรางจิตสํานึกใหกลุมเยาวชนที่มีความสนใจในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความรูและแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน
2.เพื่อใหความรูและแนวทางในการที่จะมีสวนชวยกันในการลดภาวะโลกรอน ที่
กําลังเปนภัยคุกคามและสรางปญหาใหกับมวลมนุษยชาติ ตอไป
3.เพื่อไดเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพและประวัติศาสตรของพื้นที่ในพื้นที่
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชบริเวณปาโคกภูตากาตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแกน
4.เพื่อสรางแนวรวมใหชุมชนเกิดความเขมแข็งในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
โครงการประเภทอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกกลุมเยาวชนที่สนใจดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดขอนแกน โดยแบงเปน 2 รุนๆ
ละ 160 คน รวม จํานวน 320 คน
ปงบประมาณ 2550

9 ปงบประมาณที่
เริ่มดําเนินการ
400,000 บาท งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
10 งบประมาณที่
ไดรับในปเริ่มตน
และแหลงที่มา
ของงบประมาณ
ในปที่เริ่มตน

11 งบประมาณที่
400,000 บาท
ไดรับในแตละป

เริ่มดําเนินการป 2550 - 2551 จัดกิจกรรมใหกับกลุมเยาวชนที่สนใจดานการ
12 ผลการดํ าเนินงาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดขอนแกน โรงเรียนใน
ตั้งแตเริ่มตน
จนถึงปจจุบันโดย สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน เขารวมกิจกรรมคายเพื่อศึกษา
สรุป
ธรรมชาติที่อุทยานแหงชาติภูเวียง จังหวัดขอนแกน ปละ 320 คน
รวม
ป 2550-2551 เทากับ 640 คน

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ
สมเด็จพระเ ทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
ที่ตั้งโครงการ ตําบลโคกภูตากา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
พระราชดําริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช เปนกิจกรรมที่จะสรางจิตสํานึกให
เยาวชน บุคคลทั่วไปใหเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวง
แหน รูจักการนําไปใชประโยชฯอยางยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการอนุรักษและใช
ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการกับเยาวชน โดยการ
ฝกอบรมใหเกิดจิตสํานึก เห็นประโยชน ความงดงาม เกิดความปติที่จะทําการอนุรักษ
แทนที่จะอนุรักษแลวเกิดความเครียดในกิจกรรมนี้ มี “งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”
เปนสื่อ โดยการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนที่รวบรวมพรรณไมที่มีชีวิต มีที่
เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาอยางตอเนื่อง
รวมทั้งใหโรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถิ่นที่หายากใกลสูญพันธุ และเปนที่รวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโรงเรียนที่รวมโครงการสนอง
พระราชดําริ จะเปนสวนหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ” การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อการเรียนการ
สอนในวิชาตาง ๆ ขณะนี้มีโรงเรียนเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 32 โรงเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ จํานวน 32 โรงเรียน ในสังกัด สพท.ขอนแกน เขต 1 ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน จํานวน 32 คน ครูผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน
32 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน และนักเรียนแกนนําโครงการ จํานวน 64
คน รวมทั้งสิ้น 158 คน เขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
2. เพื่อใหความรูและแนวทางในการที่จะมีสาวนชวยกันในการลอภาวะโลกรอน
3.เพื่อใหเกิดการเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพและประวัติศาสตรของพื้นที่
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช บริเวณปาโคกภูตากา ตําบลเวียงเกาพัฒนา
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
4. เพื่อสรางแนวรวมใหชัมชนเกิดความเขมแข็งในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จํานวน
32โรงเรียน
สรุปลักษณะโครงการ เปนโครงการตอเนื่อง กิจกรรมในการดําเนินงานโครงการประกอบดวย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
2. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เขาคายศึกษา ณพื้นที่โคกภูตากา อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน ตามหลักสูตรอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 2 รุน ๆ ละ 3 วัน
3.การเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน)
4. การดําเนินโครงการ “ หนึ่งคน หนึ่งตน ตอหนึ่งป มอบความดีตอแผนดิน”
เปนการปลูกรักษาพัธุกรรมพืช โดยทุกรงเรียนในสังกัด สงเสริมใหครู นักเรียน และ
ผูปกครองนักเรียนรวมกันปลูกตนไม อยางนอยคนละ 1 ตน ตอ 1ป เริ่มตั้งแต ป 2551
เปนตนไป อยางตอเนื่อง
5. ผูรับผิดชอบโครงการ ของ สพท.ขอนแกนเขต 1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินโครงการฯ เผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ ภาพประกอบการจัดกิจกรรมดังแนบ
ประเภทของโครงการ 1. เปนโครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
2. เปนโครงการปลูกและรักษาพันธุกรรมพืช
3. เปนโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ 1. เริ่มดําเนินการ ปงบประมาณ 2549 ตอเนื่อมาถึงปจจุบัน
2. งบประมาณ ในการดําเนินงาน เปนงบประมาณ ที่จัดสรรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนผูบริหาร ใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ
2551 จํานวน 420,000 บาท
หมายเหตุ สวน สพท.ขอนแกน เขต 1 เปนเพียงผูใหบุคลากรและสถานที่ในการ
ดําเนินการ ไมไดรับงบประมาณโดยตรง หากไดรับงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ ตอไป ในการบริหารงาน และดําเนินการ จะทําใหสงผลถึง
คุณภาพ และสภาพความสําเร็จมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ลงชื่อ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

(นายรังสฤษฎ โยมศรีเคน)
ศึกษานิเทศก สพท.ขอนแกน เขต 1

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โคกภูตากา
ที่ตั้ง โคกภูตากา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
พระราชดําริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สรุปพระราชดําริ ทรงมีพระราชดําริใหอนุรักษพืชพรรณของประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ โครงการ
อนุรักษพันธพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ โดยเริ่มดําเนินโดยฝายวิชาการ โครงการสวนพระองคฯ
โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณขึ้นในป 2536 สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเปนอนุรักษพันธพันธุกรรมพืชของประเทศและเปนธนาคารพืชพรรณ
โคกภูตากา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
หนวยงานที่รับผิดชอบ อบต.เมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
สรุปลักษณะของโครงการ การดําเนินโครงการฯ โดยนําพระราชดําริมาเปนกรอบในการดําเนินงาน มีพระราโชวาทตอน
หนึ่งวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ไมใชเพียงการปลูกปา อ ปลูกตนไมเทานั้น ทรงใหเรียนรูในเรื่องพืชไมที่อยู
รอบตัว
ประเภทของโครงการ
1. ปกปกพันธุกรรมพืช
2. เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
3. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
4. อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
5. ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
6. วางแผนพัฒนาพันธุพืช
7. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
8. สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ อบต.เมืองเกาพัฒนา โคกภูตากา อําเภอเวียงเกา
งบประมาณที่ไดรับและแหลงที่มาของงบประมาณในปที่เริ่มตน เริ่มดําเนินโดยฝายวิชาการ โครงการสวนพระองคฯ ในป
2536
ตั้งแตเริ่มดําเนินการ พรอมกับแหลงที่มาของงบประมาณ เริ่มดําเนินในป 2552 อบต.เมืองเกาพัฒนา 25,000 บาท 2536
อบต.เมืองเกาพัฒนา 25,000 บาท

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกาพัฒนา
ที่ตั้ง ตําบลเมืองเกา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
พระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สรุปพระราชดําริ ทรงมีพระราชดําริใหการที่จะมีตนน้ําลําธารไปชั่วกาลนานนั้น สําคัญอยูที่การรักษาปา และปลูกปา
บริเวณตนน้ํา ซึ่งบนยอดเขาและเนินสูงนั้นตองมีการปลูกปาโดยปลูกไมยืนตน ปลูกไมฟน ซึ่งไมฟนนั้นราษฎร
สามารถตัดไปใชได แตตองมีการปลูกทดแทนเปนระยะ สวนไมยืนตนนั้นจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้น เปนขั้นตอน
หนึ่งของระบบการใหฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังชวยยึดดินบนเขาไมใหพังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกดวย
ซึ่งถารักษาสภาพปาไมไวใหดีแลว ทองถิ่นก็จะมีน้ําไวใชชั่วกาลนาน ในปาตนน้ําลําธารที่ไมมีคนบุกรุก
อยาใหคนเขาไปตั้งหลักแหลงใหม หากไมมีคนดีก็ดีแลวอยางไดนําเขามาอีก ในปาตนน้ําลําธารไมควรใหมี
สิ่งปลูกสรางอะไรทั้งสิ้น รักษาควบคุมใหได
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเปนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตําบลเมืองเกา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
หนวยงานที่รับผิดชอบ อบต.เมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
สรุปลักษณะของโครงการ การดําเนินโครงการฯ โดยนําพระราชดําริมาเปนกรอบในการดําเนินงาน มีพระราโชวาท
ตอนหนึ่งวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเภทของโครงการ
ปลูกตนไมที่สาธารณะประโยชนบริเวณสองขางทางในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในเขตขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา
ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ งบประจําปประมาณ 2552 อบต.เมืองเกาพัฒนา ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา
งบประมาณที่ไดรับและแหลงที่มาของงบประมาณในปที่เริ่มตน โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
พัฒนา
ตั้งแตเริ่มดําเนินการ พรอมกับแหลงที่มาของงบประมาณ เริ่มดําเนินโดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา
50,000 บาท
ชื่อโครงการ

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมปองกันไฟปาในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเกาพัฒนา

ที่ตั้ง ตําบลเมืองเกา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
พระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สรุปพระราชดําริ ทรงมีพระราชดําริใหการที่จะมีตนน้ําลําธารไปชั่วกาลนานนั้น สําคัญอยูที่การรักษาปา และปลูกปา
บริเวณตนน้ํา ซึ่งบนยอดเขาและเนินสูงนั้นตองมีการปลูกปาโดยปลูกไมยืนตน ปลูกไมฟน ซึ่งไมฟนนั้นราษฎร
สามารถตัดไปใชได แตตองมีการปลูกทดแทนเปนระยะ สวนไมยืนตนนั้นจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้น เปนขั้นตอน
หนึ่งของระบบการใหฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังชวยยึดดินบนเขาไมใหพังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกดวย
ซึ่งถารักษาสภาพปาไมไวใหดีแลว ทองถิ่นก็จะมีน้ําไวใชชั่วกาลนาน ในปาตนน้ําลําธารที่ไมมีคนบุกรุก
อยาใหคนเขาไปตั้งหลักแหลงใหม หากไมมีคนดีก็ดีแลวอยางไดนําเขามาอีก ในปาตนน้ําลําธารไมควรใหมี
สิ่งปลูกสรางอะไรทั้งสิ้น รักษาควบคุมใหได
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเปนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตําบลเมืองเกา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
หนวยงานที่รับผิดชอบ อบต.เมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
สรุปลักษณะของโครงการ การดําเนินโครงการฯ โดยนําพระราชดําริมาเปนกรอบในการดําเนินงาน มีพระราโชวาท
ตอนหนึ่งวา การที่จะมีตนน้ําลําธารไปชั่วกาลนานนั้น สําคัญอยูที่การรักษาปา และปลูกปา
ประเภทของโครงการ
อบรมปองกันไฟปาในตําบลเมืองเกาบริเวณตนน้ํา
ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ งบประจําปประมาณ 2552 อบต.เมืองเกาพัฒนา ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา
งบประมาณที่ไดรับและแหลงที่มาของงบประมาณในปที่เริ่มตน โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
พัฒนา
ตั้งแตเริ่มดําเนินการ พรอมกับแหลงที่มาของงบประมาณ เริ่มดําเนินโดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา
20,000 บาท

