
 
                 
                                               

          การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
น าเสนอโดย ผู้บริหาร และเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระหว่างวันท่ี 20 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (เต็นท์โดม ระหว่างอาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 3) 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2565 
ภาคเช้า 
เวลา 08.00-10.30 น.  
     ผู้บริหาร และเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการ
ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
พิธีกร : นางเจนจิรา พุมดวง มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น.  ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 08.30 – 09.00 น.  กล่าวเปิดการประชุม  
                                  โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    กล่าวรายงาน 
                                            โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
เวลา 09.30 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
      โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
เวลา 10.00 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.  
     โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  
      ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระดบั 9 
เวลา 10.30 – 10.50 น. พัก 
 
พิธีกร : นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวกนตวรรณ อ้ึงสกุล  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
เวลา 10.50 – 11.50 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน 
                                   โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา  
 



เวลา 11.50 – 12.00 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก   
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบ่าย 
พิธีกร :  นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

นางสาวกนตวรรณ อ้ึงสกุล  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 15.00 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
                                     โดย เทศบาลเมืองคอหงส์ จงัหวัดสงขลา 
เวลา 15.00 – 16.00 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
                                     โดย เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 
เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก         
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพุธท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า   
พิธีกร :     นางสาวสุทธิณี เหลาแตว ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
             นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 08.50 – 09.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน 
                                 โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เวลา 09.30 – 10.30 น. น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานส ารวจเก็บรวบรวม 
                                          ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่  
เวลา 10.30 – 11.30 น.   เสวนาเรื่อง อพ.สธ. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมุง่สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
    กรณีศึกษา : พื้นที่นนทบรุ ี
      ผู้ร่วมเสวนา นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
         ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
         นายอุดร ระโหฐาน ผูอ้ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
                                                        องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนนทบรุ ี
เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก  
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 



ภาคบ่าย   
พิธีกร :     นางสาวสุทธิณี เหลาแตว ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
             นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 15.00 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
                                     โดย องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง จงัหวัดบงึกาฬ 
เวลา 15.00 – 16.00 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ 
                                          ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

โดย เทศบาลต าบลพรุใน จังหวัดพังงา 
เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก         
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า 
พิธีกร : นายภวัต ณ สิงห์ทร  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา 08.50 – 09.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน 
                                     โดย เทศบาลต าบลบรรพตพสิัย จังหวัดนครสวรรค์  
เวลา 09.30 – 10.30 น. น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
                                     โดย เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา  
เวลา 10.30 – 11.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
                                     โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง จงัหวัดขอนแก่น  
เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก  
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบ่าย 
พิธีกร : นางสาวบุษย์อาภา คงเขียว ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 15.00 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานสนบัสนนุในการอนุรกัษ์และ

จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
                                     โดย เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่  จังหวัดพงังา 
เวลา 15.00 – 16.00 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการ  
                                          ทรัพยากรทอ้งถ่ิน : การศึกษาพืช (ตะไคร้หอม) 
                                     โดย เทศบาลต าบลโคกกรวด จงัหวัดนครราชสีมา 
เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก         
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 



วันศุกร์ท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า 
พิธีกร :  ดร.อภิญญา  ภูมิสายดอน  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
          ว่าท่ี รต.หญิงภาวิณี ไชยรักษ์  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 08.50 – 09.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน 
                                     โดย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  จังหวัดล าพูน 
เวลา 09.30 – 10.30 น. น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการ  
                                          ทรัพยากรทอ้งถ่ิน : การศึกษาสัตว์ (ปลิงทะเล) 
                                     โดย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
เวลา 10.30 – 11.30 น.   น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการ  
                                          ทรัพยากรทอ้งถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ (เห็ดแครง,เห็ดขาว) 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา  
เวลา 11.30 – 11.40 น.  มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก  
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ภาคบ่าย    
พิธีกร :  นายพศัลย์สิริ มนต์ขลัง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

 ผศ.ดร.สมชญา  ศรีธรรม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
                                                                  วิทยาเขตสุรินทร์ 

เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 15.00 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการ  
                                          ทรัพยากรทอ้งถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา (มโนราห์) 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา 
เวลา 15.00 – 15.10 น.     มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก  
          โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 

เวลา 15.10 – 16.30 น.  
     ผู้บริหาร และเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการ
ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
เวลา 15.10 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แกม่หาชน 
และแนวทางการด าเนินงานทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยส์ิ่งสินตน    
โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ            

................................................................. ........................................................  
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม         


