
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ 1/2562

   และ

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน ์ครั้งท่ี 1/2562

     วันองัคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น.

      ณ หอประชุมวทญัญู ณ ถลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา



วาระที่ 1 เรือ่งประธานแจง้เพื่อทราบ
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วาระที่ 1 เรือ่งประธานแจง้เพื่อทราบ

2

3

4

• ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (ประกาศที่ 

อพ.สธ. 105/2560)

 

• การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์ ณ ศูนยอ์นุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต  าบลหนองระเวียง 

อ า เภอ เ มือง  จังหวัดนครราชสีมา  ระห ว่างวันที่  29 

พฤศจกิายน – 5 ธนัวาคม 2562



ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

ระยะ 5 ปีท่ีหก (ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560)













การเตรียมการจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน ์

ณ ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ระหว่างวนัที่ 29 พฤศจกิายน – 5 ธนัวาคม 2562





คณะกรรมการอ านวยการ

คณะกรรมการอ านวยการจดัการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานจดัประชุม

คณะอนุกรรมการ จ  านวน 12 คณะ

คณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย: ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธี
การ2.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา3.คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอก
อาคาร
  และนิทรรศการของหนว่ยงาน4.คณะอนุกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน5.คณะอนุกรรมกางานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น6.คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

7.คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรบั
8.คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ ยานยนต์ และรักษาความ
ปลอดภัย9.คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
10.คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล
11.คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
12.คณะอนุกรรมการจัดเตรียมห้องประทับและตกแต่งเวทีใน
พิธีเปิด



1.คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

2.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
3.คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและนิทรรศการของหน่วยงาน

4.คณะอนุกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

5.คณะอนุกรรมกางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

6.คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
7.คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
8.คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ ยานยนต์ และรักษาความปลอดภัย
9.คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
10.คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล
11.คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
12.คณะอนุกรรมการจัดเตรียมห้องประทับและตกแต่งเวทีในพิธีเปิด

คณะอนุกรรมการ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์



วาระที่ 2

สรุปผลการด าเนินงานประจ  าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของ อพ.สธ. และหน่วยงาน

ที่รว่มสนองพระราชด าริ

1

3

4



สรุปผลการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โดย อพ.สธ.



กิจกรรมท่ี 3

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



หน่วยปฏิบตัิการชีวโมเลกุลพืช

การเก็บรกัษาดีเอ็นเอพืช

เก็บรกัษาดีเอ็นเอของพืชต่างๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก ่

ทุเรียน จาํนวน 134 ตวัอยา่ง

ลาํไยเถา จาํนวน 7 ตวัอยา่ง

ตีนฮุง้ดอย จาํนวน 10 ตวัอยา่ง

ทุเรียน (สกดัจากเปลือกผล)

ล าไยเถา

ตีนฮุง้ดอย



กิจกรรมท่ี 4

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร



หน่วยปฏิบตัิการชีวโมเลกุลพืช

งานศึกษาวิจยัของหน่วยปฏิบตัิการชีวโมเลกุลพืช

1. การตรวจสอบและวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอ “ตนีฮุง้ดอย” ดว้ย

เทคนิคเอเอฟแอลพี

2. โครงการรวบรวมและอนุรกัษพ์นัธุทุ์เรียนพ้ืนเมือง

3. ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรีโดยใช ้ 

ดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิดไมโครแซทเทลไลท์

4. การวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอล าไยเถา (Dimocarpus longan var. 

obtusus Leenh.) ดว้ยเทคนิคเอเอฟแอลพี



“การตรวจสอบและวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอ “ตีนฮุง้ดอย” 

ดว้ยเทคนิคเอเอฟแอลพี”

ท าการสกัดดีเอ็นเอจากใบตีนฮุง้ดอย จ  านวน 10 ตัวอย่าง 

(รหสั PP01 – PP10) สกดัโดยใช ้3% CTAB Buffer 

น าตวัอย่างดีเอ็นเอที่สกัดไดม้าตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็น

เอโดยน าไปเปรียบเทียบกบั DNA ที่มีความเขม้ขน้มาตรฐาน

(Lambda DNA Standard) โดยน ามาท าอิเล็กโตรโฟรีซิสบน   

อะกาโรสเจล ความเขม้ขน้ 0.8% 

งานวิจยัท่ีตอ้งด าเนินการตอ่

- ตรวจสอบลายพิมพด์ีเอ็นเอโดยใชโ้มเลกุลเครื่องหมาย

ชนิดเอเอฟแอลพี (Amplified Fragment Length 

Polymorphism, AFLP) 

- วิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอ
ภาพตวัอยา่งปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอ



“โครงการรวบรวมและอนุรกัษพ์นัธุทุ์เรียนพ้ืนเมือง

ไดร้บัการสนบัสนุนทุนวิจยัจาก ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องคก์ารมหาชน), BEDO

น าข้อมลูลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากจ านวนอลัลีลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิความคล้ายคลงึ Simple Matching (SM 
coefficient) และจดักลุ่มด้วยวิธี UPGMA โดยใช้โปรแกรม NTSYSpc. Version 2.11T โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิความคล้ายคลงึ 

อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 เม่ือแบ่งกลุ่มท่ีระดบัสมัประสิทธ์ิความคล้ายคลงึ 0.75 สามารถแบ่งได้เป็น 11 กลุ่ม 

เม่ือตรวจสอบความแตกต่างของทุเรียน 183 ตวัอย่าง ดว้ยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทล

ไลท์ จ  านวน 10 เครื่องหมาย น าขอ้มูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากจ  านวนอัลลีลที่ไดม้าวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธ์ิความคลา้ยคลึง Simple Matching (SM coefficient) และจดักลุ่มดว้ยวิธี UPGMA โดยใช้

โปรแกรม NTSYSpc. Version 2.11T โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิความคลา้ยคลึงอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 

เม่ือแบง่กลุม่ท่ีระดบัสมัประสิทธ์ิความคลา้ยคลึง 0.75 สามารถแบ่งไดเ้ป็น 11 กลุม่ 



ภาพ dendrogram แสดงการแบ่งกลุ่มความสมัพนัธร์ะหว่างทุเรียนพนัธุพ้ื์นเมือง จ  านวน 183 ตวัอยา่ง 

ที่ระดบัความคลา้ยคลึง 0.75 ไดเ้ป็น 11 กลุ่ม



“ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี

โดยใชด้ีเอ็นเอเครื่องหมายชนิดไมโครแซทเทลไลท์

นําผลิตผลจาก PCR ของทุเรียน 91 ตวัอยา่ง ท่ี

ไดจ้ากการใชเ้คร่ืองหมายดีเอ็นเอชนิด

ไมโครแซทเทลไลท ์จาํนวน 10 เคร่ืองหมาย 

มาแยกขนาดแถบดีเอ็นเอในเจลโพลีอะคริลา

ไมด์ 4.5%  โดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟริซีส ยอ้ม

แถบดีเอ็นเอดว้ยซิลเวอรไ์นเตรท

อยูร่ะหว่างการวิเคราะหล์ายพิมพดี์เอ็นเอ

ภาพ แสดงตวัอยา่ง Banding pattern จากการตรวจสอบโดยปฏิกิริยา SSR ของดีเอ็นเอทุเรียน 91 ตวัอยา่ง โดย primer MS1GT22 



“การวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอล าไยเถา 

(Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) ดว้ยเทคนิคเอเอฟแอลพี

จากขอ้มูลลายพิมพดี์เอ็นเอท่ี

ได้จากเครื่องหมายโมเลกุล

ชนิดเอเอฟแอลพี ของลําไย

เถา (ชุดท่ี 1) 8 ตัวอย่าง 

จํานวน 15 คู่ไพรเมอร์ ให้

แถบดีเอ็นเอทั้ งหมด 983 

แถบ เฉล่ีย 65.53 แถบต่อ

หน่ึงคูไ่พรเมอร ์มีจาํนวนแถบ

ท่ี แ ส ด ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 

(polymorphic band) 931 

แถบ คิดเป็น 94.71 % จาก

จาํนวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 

Jaccard Coefficient

0.07 0.26 0.44 0.62 0.81

DMCP003-1MW

 DMCP001 

 DMCP003 

 DMCP003-1 

 DMCP006 

 DMCP007 

 DMCP008 

 DMCP004 

 DMCP005 

(ชุดที่ 1) 8 ตวัอยา่ง 



“การวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอล าไยเถา 

(Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) ดว้ยเทคนิคเอเอฟแอลพี

จากขอ้มูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอท่ี

ได้จากเคร่ืองหมายโมเลกุล

ชนิดเอเอฟแอลพี ของลําไย

เถา ( ชุดท่ี  2) 7 ตัวอย่าง 

จํานวน 17 คู่ไพรเมอร์ ให้

แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 1,154 

แถบ เฉล่ีย 67.88 แถบต่อ

หน่ึงคู่ไพรเมอร ์มีจาํนวนแถบ

ท่ี แ ส ด ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 

(polymorphic band) 1,047 

แถบ คิดเป็น 90.73 % จาก

จํานวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 

ดงัตาราง

(ชุดที่ 2) 7 ตัวอย่าง 



หน่วยปฏิบตักิารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

อพ.สธ. สวนจติรลดา 

 งานวิจยัแบบ

บูรณาการ

 สถานท่ีฝึกงานตน้แบบ 

ดา้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

 การใชป้ระโยชนใ์หเ้กิดการตอ่ยอดงานเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่

 ดา้นการเก็บรกัษาสายพนัธุ ์

 ดา้นการขยายพนัธุเ์พ่ิมปริมาณ 



ระยะสัน้แบบจุ่มช่ัวคราว 

งานเก็บรกัษาพนัธกุรรมพืชโดยวธีิการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ อพืชระยะสัน้  จ  านวน  100 ขวด 

พืชอื่นๆ  1  ชนิด  ได้แก่ สับปะรด จ านวน 100 ขวด



สรุปจ  านวนชนิดพืช   เก็บรกัษาระยะปานกลาง

กลว้ยไม ้27  ชนิด รวมทัง้หมด 3,944  ขวด

สมนุไพร  23 ชนิด รวมทัง้หมด 5,400  ขวด

พืชอ่ืนๆ  26 ชนิด รวมทัง้หมด 3,822  ขวด       

รวมทัง้หมด 13,166 ขวด 



วิธีการ ช่ือพืช % การรอด

Encapsulation-

dehydration

พนัธุกรรมเมล็ดกลว้ยไม ้10 ชนิด 

ไดแ้กเ่อ้ืองกุหลาบ,เอ้ืองแปรงสีฟัน

, เอ้ืองเงิน,เอ้ืองหางกระด่ิง,สิงโต,

เขาแกะ,เข็มแสด,วา่นเพชรหึง,

เอ้ืองแซะ และ กะเรกะร่อน

50-70%

งานเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชระยะยาว (ในถงัไนโตรเจนเหลว-196 องศาเซลเซียส)

กลว้ยไม ้10  ชนิด  ไดแ้ก่  

วิธีเก็บรกัษาพนัธุกรรมเมล็ดกลว้ยไม้

ดว้ยวิธี Encapsulation-dehydration



กิจกรรมท่ี 8

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

กิจกรรมท่ี 7

กิจกรรมสรา้งจติส านึกใจการอนุรกัษท์รพัยากร



หน่วยปฏิบตัิการชีวโมเลกุลพืช

งานฝึกสอน (นิสิตระดบัปริญญาตรี)

จากสาขาเภสชัศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

(จ  านวน 2 คน)

ระหว่างวนัที่ 20 กนัยายน ถึง 8 ธนัวาคม 2560 

งานท่ีไดป้ฏิบตัมีิดงัน้ี

- สกดัดีเอ็นเอจากใบหมามุ่ย

- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ

- ทาํปฏิกิริยา AFLP-digestion/ligation/PCR I/ 

PCRII

- ตรวจสอบ PCR – AFLP บน 4.5% Acrylamide 

gel และยอ้มสีดว้ยเทคนิค Silver Staining

- รายงานการฝึกงาน (นสภ.สุภเวช)



หน่วยปฏิบตัิการชีวโมเลกุลพืช

งานฝึกสอนนกัศึกษา (ระดบัปริญญาโท)

จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

(จ  านวน 1 คน)

เร่ิมวนัท่ี 9 มิถุนายน 2560
โครงการวิจยั : 

“งานศึกษาลายพิมพด์ีเอ็นเอผกัอีนูน 

โดยใชเ้ครือ่งหมายโมเลกุลชนิดเอเอฟแอลพ”ี 

ภาพบรรยากาศการฝึกงาน



หน่วยปฏิบตักิารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ อพ.สธ. สวนจติรลดา 

สถานท่ีฝึกงานตน้แบบดา้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่

โครงการวิจยัภายใตโ้ครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) ประจ  าปีงบประมาณ 2562-63

ชื่อโครงการวิจยั (ภาษาไทย)    การตรวจสอบความแปรผนัทางพนัธุกรรมของเน้ือเยื่อสกัในสภาพ

เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่

(ภาษาองักฤษ) Examination genetic variation of Teak (Tectona grandis Linn. f.)

in tissue  culture

 หน่วยงานหลกั ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

 งานวิจยัแบบบูรณาการ



กรอบการสรา้งจติส  านึก

1.ขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

   1.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน     จาํนวน 3,616  แห่ง

   1.2 สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน           จาํนวน 1,407 แห่ง

 2.ขอ้มูลการฝึกอบรมและตดิตามการด าเนินงาน

    2.1 การฝึกอบรมปฏิบติัการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 11 รุ่น  267 หน่วยงาน

    2.2 การฝึกอบรมปฏิบติัการงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 15 รุ่น   363 หน่วยงาน

    2.3 การติดตามการดาํเนินงาน    34 ครั้ง   707 หน่วยงาน

    2.4 การเยี่ยมเยียนพิจารณาฯ     22 ครั้ง     28 หน่วยงาน



3.ขอ้มูลสมาชิกฯ ท่ีไดร้บัพระราชทานเกียรตบิตัร และป้ายสนองพระราชด าริ 

ปี 2540 - 2561

ป้ายสนองพระราชดาํริฯ จาํนวน 349 แห่ง

เกียรติบตัรขั้นท่ี 1 จาํนวน 196 แห่ง

เกียรติบตัรขั้นท่ี 2 จาํนวน 20 แห่ง

3.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน รวมทั้งส้ิน 565 แห่ง

ป้ายสนองพระราชดาํริ จาํนวน  28 แห่ง

เกียรติบตัรขั้นท่ี 1 จาํนวน 1 แห่ง

3.2 สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน 29 แห่ง



1. ขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

และฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

 1.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน     จ  านวน 3,616  แห่ง

 1.2 สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน           จ  านวน 1,407 แห่ง



1.1สรุปจ  านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ  าปี 2540 -2561

แบ่งตามสงักดั จ  านวน 3,616 แห่ง

สงักดักระทรวงศึกษาธิการ จ  านวน 2,949 แห่ง

สงักดักรุงเทพมหานคร จ  านวน 295 แห่ง

สงักดักระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ  านวน 226 แห่ง

สงักดัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ  านวน 4 แห่ง

สงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ จ  านวน 125 แห่ง

สงักดัสถาบนัป้องกนัประเทศ จ านวน 1 แห่ง

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก จ านวน 13 แห่ง

ยกเลิกกิจการ จ  านวน 3 แห่ง



1.2 สรุปจ  านวนสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ปี 2556 - 2561

แบ่งตามสงักดั จ  านวน 1,407 แห่ง

สงักดักระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ  านวน 1,407 แห่ง



2. ขอ้มูลการฝึกอบรมและตดิตามการด าเนินงาน

2.1 การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 11 รุน่    

267 หน่วยงาน

2.2 การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 15 รุน่   363 

หน่วยงาน

2.3 การติดตามการด าเนินงาน    34 ครั้ง   707 หน่วยงาน

2.4 การเยี่ยมเยยีนพิจารณาฯ     22 ครั้ง     28 หน่วยงาน



2.1 การฝึกอบรม

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

องคป์ระกอบงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

สาระการเรียนรู ้สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จ  านวน 11 รุน่

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน จ  านวน 15 รุน่



การด าเนินงาน

ประจ  าปี 2561

จ  านวนขอ

อนุมตัิ

 การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาตรโ์รงเรียน

จ านวน / ครั้ง / โรงเรียน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. ครู นร. อื่นๆ

ส่งผลทั้งหมด

ผบ/ครู นร. 

1.ภาคเหนือตอนบน 1 22 5 79 - - 1,094 15,631

2.ภาคเหนือตอนล่าง 3 57 19 183 - - 16,957 163,992

3.ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนบน
- - - - - - - -

4.ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนกลาง 1 20 10 80 - - 600 12,000

5.ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง
2 38 26 169 - 113 1,562 23,684



การด าเนินงาน

ประจ าปี 2561

จ  านวนขอ

อนุมตัิ

     การฝึกอบรมปฏิบตักิารสวนพฤกษศาตรโ์รงเรียน

จ านวน / ครั้ง / โรงเรียน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. ครู นร. อื่นๆ

ส่งผลทั้งหมด

ผบ/ครู นร. 

6.ภาคตะวนัออก - - - - - - - -

7.ภาคใต้ 1 41 15 105 - - 123 20,500

8.ภาคตะวนัตก/ภาคกลาง 1 30 25 60 - - 900 18,000

9.กรุงเทพและปริมณฑล 1 33 34 116 - - 1,274 26,667

11.วิทยากรผูช่้วย 1 26 1 47 - - 104 12,550

รวมทั้งส้ิน 11 267 135 839 113 22,614 293,024



ประมวลภาพการฝึกอบรม

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน รุน่ที่ 9/2561

วนัท่ี 6-9 สิงหาคม พ.ศ.2561    ณ สวนสตัวส์งขลา อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา

กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ โดยรองผูว่้าราชการจงัหวดัปัตตานี  



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

วนัท่ี 23-26 มกราคม พ.ศ.2561 

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2561 

ณ โรงแรมราชาวดี ต  าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

วนัท่ี 23-26 มกราคม พ.ศ.2561

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน รุน่ที่ 9/2561

วนัท่ี 6-9 สิงหาคม พ.ศ.2561    ณ สวนสตัวส์งขลา อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา

น าเสนอ รายงานผลการเรียนรู ้โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฯ



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน รุน่ที่ 9/2561

วนัท่ี 6-9 สิงหาคม พ.ศ.2561    ณ สวนสตัวส์งขลา อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฯ  เยี่ยมชม สวนสตัวส์งขลา



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

     การฝึกอบรมปฏิบตักิารฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จ านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. จนท

ส่งผลทั้งหมด

ผบ. จนท.

1.ภาคเหนือตอนบน 2 59 28 132 223 2,710

2.ภาคเหนือตอนล่าง - - - - - -

3.ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนบน
2 80 15 165 153 29,010

4.ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนกลาง
3 60 33 186 570 1,800

5.ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง
2 45 44 92 104 1,479



การด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 4/2561

จ  านวนขอ

อนุมตัิ

     การฝึกอบรมปฏิบตักิารฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จ านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. จนท

ส่งผลทั้งหมด

ผบ. จนท.

6.ภาคตะวนัออก 1 29 - 71 119 2,295

7.ภาคใต้ 2 33 10 86 150 1,550

8.ภาคตะวนัตก/ภาคกลาง
1 26 15 87 130 3,500

9.กรุงเทพและปริมณฑล
1 12 12 36 192 1,671

10.วิทยากรผูช่้วย 1 19 5 45 95 2,750

รวมทั้งส้ิน 15 363 162 900 1736 46,765



ประมวลภาพการฝึกอบรมปฏิบตักิาร

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน รุน่ที่ 14/2561

วนัท่ี 18-21 กนัยายน พ.ศ.2561  ณ โรงแรมบุญสยาม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน รุน่ที่ 14/2561

วนัท่ี 18-21 กนัยายน พ.ศ.2561  ณ โรงแรมบุญสยาม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน รุน่ที่ 14/2561

วนัท่ี 18-21 กนัยายน พ.ศ.2561  ณ โรงแรมบุญสยาม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน รุ่นท่ี 12/2561

วนัท่ี 15-18 สิงหาคม พ.ศ.2561  ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จงัหวดันครศรีธรรมราช

ปฏิบตักิารเรียนรู ้โบราณสถานตมูปัง



การฝึกอบรมปฏิบตักิารงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน วิทยากรผูช้่วย

ณ สวนสตัวอ์ุบลราชธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี



2.2 การติดตามการด าเนินงาน

(ประชุมกลุม่ เยี่ยมกลุม่)

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

      ตดิตามการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

จ  านวน / ครั้ง / โรงเรยีน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. ครู นร. อ่ืนๆ

สง่ผลทั้งหมด

ผบ/ครู นร. 

1.ภาคเหนือตอนบน 2 23 20 119 - - 1,841 24,656

2.ภาคเหนือตอนลา่ง 4 127 95 270 - - 4129 55,882

3.ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน
4 234 88 1,021 - - 11,628 196,490

4.ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนกลาง
7 80 72 550 350 50 2,350 55,050

5.ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง
6 96 29 382 - 382 4,705 73,678



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

    ตดิตามการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

จ านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. ครู นร. อื่นๆ

ส่งผลทั้งหมด

ผบ./ครู นกัเรยีน

6.ภาคตะวนัออก 4 92 60 436 - - 4,550 80,213

7.ภาคใต้ 3 22 19 96 26 - 1,319 18,184

8.ภาคตะวนัตก/ภาคกลาง 2 26 12 107 11 - 1,828 26,986

9.กรุงเทพและปริมณฑล 2 7 3 18 - - 1025 15,900

รวมทั้งส้ิน 34 707 398 2999 387 432 33,375 547,039



ประมวลภาพ

การตดิตามการด าเนินงาน
(ประชุมกลุม่ เยี่ยมกลุม่)

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



การเยี่ยมกลุม่สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

วนัท่ี 30-31 ตลุาคม พ.ศ.2560  ณ  โรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน จงัหวดัพงังา



การเยี่ยมกลุม่สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560  ณ  โรงเรียนบา้นทรายขาว จงัหวดัชุมพร



เยีย่มกลุม่เป้าหมาย

วนัที่ 18–24 กุมภาพนัธ ์2561  ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี



ประชุมกลุม่ตดิตามประสานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจนีบุรี   วนัท่ี 19-20 กุมภาพนัธ ์2561



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

    ตดิตามการด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จ  านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. จนท

สง่ผลทั้งหมด

ผบ. จนท.

1.ภาคเหนือตอนบน 3 5 5 27 16 184

2.ภาคเหนือตอนลา่ง 5 96 46 209 210 4,561

3.ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

  ตอนบน

2 3 3 25 11 255

4.ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

  ตอนกลาง

2 4 15 78 20 210

5.ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

   ตอนลา่ง

- - - - - -



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

การตดิตามการด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จ านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. จนท

ส่งผลทั้งหมด

ผบ. จนท.

6.ภาคตะวนัออก 2 7 5 26 21 341

7.ภาคใต้ 3 28 26 107 135 1,574

8.ภาคตะวนัตก/ภาคกลาง 2 42 16 83 149 1,650

9.กรุงเทพและปริมณฑล 3 53 6 269 816 20,907

รวมทั้งส้ิน 22 238 122 824 1,378 29,682



ประมวลภาพ

การตดิตามการด าเนินงาน
(ประชุมกลุม่ เยี่ยมกลุม่)

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



ประชุมกลุม่สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจนีบุรี  วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2561



ประชุมกลุม่สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ภาคตะวนัตก

วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร ์

กาญจนบุรี ในพระราชูปถมัภฯ์ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี



เยีย่มกลุม่สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ภาคใต้

วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561  ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม จงัหวดัสงขลา



2.3 การเยีย่มเยยีนพิจารณาใหค้ะแนน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

การเยี่ยมเยียนพิจารณาใหค้ะแนน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

จ  านวน / ครั้ง / โรงเรยีน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. ครู นร. อ่ืนๆ

สง่ผลทั้งหมด

ผบ/ครู นร. 

1.ภาคเหนือตอนบน 1 4 5 37 - - 463 6,488

2.ภาคเหนือตอนลา่ง 1 3 7 67 - - 304 4,489

3.ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน
1 3 8 180 - - 231 3,575

4.ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนกลาง
1 3 7 120 350 50- 260 4,180

5.ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง
3 10 25 293 140 144 438 7,264



การด าเนินงาน
จ  านวน

ขออนุมตัิ

การเยี่ยมเยียนพิจารณาใหค้ะแนน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

จ  านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. ครู นร. อ่ืนๆ

สง่ผลทั้งหมด

ผบ./ครู นักเรียน

6.ภาคตะวันออก 1 4 8 108 - - 210 2,900

7.ภาคใต้ - - - - - - - -

8.ภาคตะวันตก/ภาค

กลาง
1 1 3 30 20 - 45 550

9.กรุงเทพและปริมณฑล - - - - - - - -

รวมทั้งส้ิน 9 28 63 835 510 144 1951 29,446



ประมวลภาพ

การเยีย่มเยยีนพิจารณาใหค้ะแนน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



การเยี่ยมเยยีนพิจารณาใหค้ะแนนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

วนัที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ.โรงเรยีนสุรนารวิีทยา จ.นครราชสีมา



การเยี่ยมเยยีนพิจารณาใหค้ะแนนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

วนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ.โรงเรยีนคลองไผ่วิทยา จ.นครราชสีมา



เยีย่มเยยีนพจิารณาใหค้ะแนนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2561  ณ โรงเรียนหนองขาหยา่งวิทยา จงัหวดัอุทยัธานี



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

การเยีย่มเยยีนพิจารณาใหค้ะแนน

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จ านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. จนท.

ส่งผลทั้งหมด

ผบ. จนท.

1.ภาคเหนือตอนบน - - - - - -

2.ภาคเหนือตอนล่าง - - - - - -

3.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

  ตอนบน
1 1 3 61 3 101

4.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

  ตอนกลาง
1 2 4 120 10 160

5.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

  ตอนล่าง
- - - - - -



การด าเนินงาน
จ  านวนขอ

อนุมตัิ

การเยี่ยมเยียนพิจารณาใหค้ะแนน

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จ านวน / ครั้ง / หน่วยงาน

จ  านวน

หน่วยงาน ผบ. จนท

ส่งผลทั้งหมด

ผบ. จนท.

6.ภาคตะวนัออก - - - - - -

7.ภาคใต้ - - - - - -

8.ภาคตะวนัตก/ภาคกลาง
- - - - - -

9.กรุงเทพและปริมณฑล - - - - - -

รวมทั้งส้ิน 2 3 7 181 13 261



ประมวลภาพ

การเยีย่มเยยีนพิจารณาใหค้ะแนน

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



การเยีย่มเยยีนพิจารณาใหค้ะแนนสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ณ เทศบาลต าบลศรีพนา จงัหวดับึงกาฬ วนัท่ี 19 มีนาคม 2561



3.ขอ้มูลสมาชิกฯ ท่ีไดร้บัพระราชทานเกียรตบิตัร และป้ายสนองพระราชด าริ 

ปี 2540 - 2561

ป้ายสนองพระราชด าริฯ จ  านวน 349 แห่ง

เกียรตบิตัรขั้นท่ี 1 จ  านวน 196 แห่ง

เกียรตบิตัรขั้นท่ี 2 จ  านวน 20 แห่ง

3.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน รวมทั้งส้ิน 565 แห่ง

ป้ายสนองพระราชด าริ จ  านวน  28 แห่ง

เกียรตบิตัรขั้นท่ี 1 จ  านวน 1 แห่ง

3.2 สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน 29 แห่ง



มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถมัภ ์เจา้ภาพสถานท่ี

การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 5

ระหว่างวนัที่ 24–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 





การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมิูภาค ครั้งท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 

25–28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารหอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ ์



การประชุมวชิาการงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ในงานประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค ครั้งท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 25–28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์



การแสดงศิลปะพื้ นบา้นในการประชุมวชิาการและนิทรรศการ

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค 

ครั้งท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 25–27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ เวทีศิลปะพื้ นบา้น   







สรุปผลการด าเนินงาน

ประจ  าปีงบประมาณ 2561 

โดย หน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชด าริ



กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมปกปักรกัษาทรพัยากร



หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

โครงการจดัท ารหสัประจ  าตน้

G1

จดัท ารหัสประจ  าตน้ จ  านวน 2,000 ตน้ เพ่ิมฐานขอ้มูลพันธุไ์มใ้นกิจกรรมจดัท าฐานขอ้มูล

ทรพัยากรของโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ปีงบประมาณละ 

2,000 รหสั ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี จะมีฐานขอ้มูลทรพัยากรพนัธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยากร อพ.สธ. – นทพ. จ  านวน 10,000 รหสั 

พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร จ  านวน 15,880 ไร ่และพ้ืนท่ีศูนยเ์รยีนรูฯ้ แปลง 905 จ  านวน 1,491 ไร ่(ตาม นสล.)



หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

โครงการการส ารวจพืชหายาก/พืชถ่ินเดียว

G1



พื้ นที่ด  าเนินการโครงการการส ารวจพืชหายาก/พืชถ่ินเดียว จ  านวน 4 จุด 

พิกดั 

จุดท่ี 1 พิกดั 47P E 0495067 N 1586875  

จุดท่ี 2 พิกดั 47P E 0495095 N 1586005  

จุดท่ี 3 พิกดั 47P E 0494947 N 1586790  

จุดท่ี 4 พิกดั 47P E 0494885 N 1587101 



หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
G1

ขอบเขตของพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร อพ.สธ. - หน่วยบญัชาการทหารพฒันา

  ภาพแผนท่ีโดยสงัเขปแสดงเสน้ 

ทางแนวกนัไฟระยะทาง 20 กม.

ซ่อมปรบัปรุงแนวกนัไฟ ระยะทาง 20 กิโลเมตร 



หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

การจดัชุดลาดตระเวนร่วมกบัส่วนราชการ จ  านวน 48 ครั้ง

G1

การบูรณาการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ในการร่วมลาดตระเวนเพือ่ป้องปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ล่าสัตว์ 
บุกรุกพื้นท่ี รวมท้ังการลักลอบน าทรัพยากรออกจากพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี



กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ กก.ตชด.

G1

ด าเนินการในพื้ นท่ี รวม 15,051 ไร่ 59 ตารางวา และในพื้ นท่ีส  ารวจแลว้ 8,052 ไร่ 

35 ตารางวา

จดัท าป้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชของหน่วย

จดัท าป้ายทะเบียนพนัธุไ์มถ้าวร



ท าบญัชีรายช่ือทะเบียนพนัธุไ์ม้

ปรบัปรุงเสน้ทางเดินส ารวจ และจดัท าแนวป้องกนัไฟป่ารอบๆ บรเิวณพ้ืนท่ีโครงการฯ

พฒันาตดัแตง่ก่ิงไม ้ในพ้ืนท่ีโครงการ

ตดิป้ายช่ือพนัธุไ์มช้ัว่คราว และท ารหสัประจ  าตน้ไม้



กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการตดิตั้งและซ่อมแซมทุน่เพื่อการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูปะการงัและ

แหลง่หญา้ทะเล

G3

1. ด  าเนินการติดตั้งทุ่นผูกเรือในพ้ืนท่ีเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 

ระยะทาง 600 เมตร จ  านวน 20 จุด โดยเนน้พ้ืนท่ีท่องเท่ียวทาง

ทะเลท่ีส าคญั

2. ด  าเนินการติดตั้งทุ่นแนวเขตในพ้ืนท่ีหมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา 

ระยะทาง 800 เมตร จ  านวน 25 ทุ่น โดยเนน้พ้ืนท่ีท่องเท่ียวทาง

ทะเลท่ีส าคญั



กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการตดิตั้งและซ่อมแซมทุน่เพื่อการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูปะการงัและ

แหลง่หญา้ทะเล

G3

ภาพตวัอยา่งกิจกรรมที่ด  าเนินงาน 



องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ์

โครงการส ารวจความหลากหลายของพืช ในพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร

สวนสตัวเ์ชียงใหม่

G3

พื้ นท่ีป่าปกปักพนัธุกรรมพืช สวนสตัวเ์ชียงใหม่ จ  านวน 20 ไร่ 

ส ารวจบนเสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิ13 สถานี ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร  

พบพรรณไม ้39 วงศ ์72 ชนิด แมลง 42 วงศ ์87ชนิด และเห็ดที่ยงัไม่จ  าแนกชนิด

ภาพตวัอยา่งกิจกรรมที่ด  าเนินงาน 



องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้

โครงการอนุรกัษไ์มป่้าเพือ่เรยีนรูศ้ึกษาธรรมชาต ิ

ในพื้ นท่ีสวนป่าองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

G4

ภาพแสดง โครงการอนุรกัษ์ไมป่้าเพื่อเรียนรูศึ้กษาธรรมชาติ 

ในพื้ นท่ีสวนป่าแสลงพนั  จงัหวดัสุรินทร์



องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้

โครงการอนุรกัษไ์มป่้าเพือ่เรยีนรูศ้ึกษาธรรมชาต ิ

ในพื้ นท่ีสวนป่าองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

G4

ภาพแสดง โครงการอนุรกัษ์ไมป่้าเพื่อเรียนรูศึ้กษาธรรมชาติ 

ในพื้ นท่ีสวนป่าสงูเนิน จงัหวดันครราชสีมา



มหาวิทยาลยัพะเยา

โครงการ “การศึกษาและจดัท าพื้ นท่ีปกปักทรพัยากรโครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัพะเยา”

G5

ภาพพื้ นท่ีอนุรกัษท์รพัยากรในพื้ นท่ีจ  านวน 112 ไร่ 

โดยด าเนินการจดัท าขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร 



มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

โครงการการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าปกปัก

G6

• พบพรรณไมท้ั้งหมดจาํนวน 19 ชนิด เช่น 

เหมือด มะกอม แคหางค่าง

• ก า ร สํ า ร ว จ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพในเสน้ทางศึกษา

ธรรมชาติ พบนกทั้งหมด 50 ชนิด สัตว์

เล้ียงลูกดว้ยนม 3 ชนิด สัตวเ์ล้ือยคลาน 

7 ชนิด ผีเส้ือ 20 ชนิด แมลงปอ 10 ชนิด 

และแมลงอ่ืนๆ อีกมากกว่า 40 ชนิด บาง

ชนิดอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบชนิดพนัธุ์



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

โครงการส ารวจและก าหนดพ้ืนท่ีปกปักพนัธุกรรมกลว้ยพ้ืนเมือง

G6

พื้ นท่ีสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุก์ลว้ยพื้ นเมืองและพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร วทิยาลยัรตัภมูิ

• ทาํรหสัประจาํตน้ไม ้ทาํรหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรพัยากร ได ้20 ชนิด

• ทาํฐานขอ้มลูทรพัยากร จาํนวน 1 ฐานขอ้มลู



มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี

โครงการ “การส ารวจ ท ารหสัพิกดั ทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

ในพื้ นท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช ในพื้ นท่ีศูนยก์ารศึกษาสามพรา้ว 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี”

G6

ภาพตวัอยา่ง แสดงลกัษณะขอ้มลูดิจิตลั



ภาพตวัอยา่ง แสดงพิกดัตน้ไม้



ภาพตวัอยา่ง แสดงการสาํรวจพนัธุไ์มใ้นพื้ นท่ี



มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี

โครงการ “การท าเสน้ทางเดินป่าศึกษาธรรมชาตใินพ้ืนท่ีศูนย์

การศึกษาสามพรา้ว มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี”

G6

ภาพตวัอยา่ง การทาํเสน้ทางเดินภายในสวนป่าปกปัก อพ.สธ.



ด าเนินงานโดยจงัหวดัตา่งๆ
G8

ยกตัวอย่างหน่วยงาน  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา 
จังหวัดสงขลา

ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีและส ารวจทรัพยากรในพื้นท่ีปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (อบต./เทศบาลต าบล) ในพื้นท่ี 29 แห่ง 
ซึ่งเป็นพืน้ท่ีป่าธรรมชาติเป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหลากหลายทางภูมิสังคมและ

ระบบนิเวศ อาทิ ระบบนิเวศป่า ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน้ า ระบบนิเวศเมือง และระบบนิเวศเกาะ เป็นต้น 

จ านวนพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่ใน 17 จังหวัด รวม 52 พื้นที่ เนื้อที่รวม 15,827-113-468 ไร่



G8

การสนับสนุนให้ดําเนินการจัดทํา

ขอบเขตของพื้ นท่ีปกปักทรัพยากร

ท้ อ ง ถ่ิ น  นํ า เ ส น อ ผ่ า น ร ะ บ บ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System; GIS) เพื่อใช้

ประกอบในการกําหนดนโยบายใน

ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พัฒ น า ก า ร ใ ช้

ประโยชน์จากทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่ง

ยัง่ยนืไดต่้อไป

ภาพตวัอยา่งแผนที่รูปแปลงปก

ปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้G9

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไมพ้ื้ นลา่งดั้งเดิมในพื้ นท่ีปกปัก

ทรพัยากรของศูนยศ์ึกษาการพฒันาหว้ยฮ่องไครอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

การส ารวจและรวบรวมพนัธุเ์ปราะในพ้ืนท่ีแปลงอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

โดยเปราะจะเร่ิมออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี



ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบนG9

โครงการปกปักรกัษาพนัธุกรรมพืชป่าชายเลนและป่าชายหาด

ในพื้ นท่ีศูนยศ์ึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ป่าชายเลน 

ตวัอยา่งพรรณไมป่้าชายเลน 

ผกับุง้ทะเลตนีเป็ดทราย เตยทะเล/ล าเจยีก 



G8

ป่าชายหาด 

ตวัอยา่งพรรณไมป่้าชายหาด 

จกิทะเลแตว้กนัเกรา



ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ หว้ยทรายG9

การจดัท าแนวกนัไฟรอบพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร

จดัท าแนวกนัไฟรอบพ้ืนท่ีบริเวณเขาทอง เขาบ่อขิง เขาเสวยกะปิ และเขานอ้ย ระยะทาง 32 ก.ม.



กิจกรรมท่ี 2

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร



กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ กก.ตชด.

G1

สาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชท่ีมีคุณคา่หายากในทอ้งถ่ินในรศัมี 50 กม. 

มีพื้ นท่ีท่ีคาดวา่จะเปล่ียนแปลง จาํนวน 27 แหง่ จาํนวน 3,523 ไร่ 1 งาน 

เก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในรูปแบบเมล็ดและพืชมีชีวิต 

มาท าการเพาะช า เพ่ือน ามาปลกูในพ้ืนท่ีโครงการฯ



เดินส ารวจและเก็บรวบรวบรวมเป็นตวัอยา่งพนัธุไ์มต้า่งๆ

ด าเนินเก็บรวบรวมพนัธุไ์มท้อ้งถ่ิน เพ่ือไวป้ลกูในพ้ืนท่ีโครงการฯ



แบบบนัทึกขอ้มูลส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรของ กก.ตชด.



องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

โครงการความหลากชนิดของแมลง
G2

สาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชท่ีมีคุณค่าหายากในทอ้งถ่ินในรศัมี 50 กม. 

มีพื้ นท่ีท่ีคาดวา่จะเปล่ียนแปลง จาํนวน 27 แหง่ จาํนวน 3,523 ไร่ 1 งาน 

ผีเสื้ อหางติง่นางละเวง; Papilio memnon ผีเสื้ อหนอนมะนาว; Papilio demoleus ผีเสื้ อเณรธรรมดา; Eurema hecabe

ผีเสื้ อหนอนหนามกะทกรก; Acraea violae ผีเสื้ อหนอนใบกุ่มเสน้ด า; Appias olferna ผีเสื้ อขาวแคระ; Leptosia nina

พบแมลงในพ้ืนท่ีทุ่งหลวงรงัสติ จ  านวน 231 ชนิด 184 สกุล 66 วงศ ์จาก 10 อนัดบั 

แมลงที่มีจ  านวนชนิดมากที่สุดอยูใ่นอนัดบั Lepidoptera (อนัดบัผีเสื้ อ) พบ 75 ชนิด



ผีเส้ือหนอนกาฝากธรรมดา

Delias hyparete



องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

โครงการความหลากชนิดของแมลง
G2

สาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชท่ีมีคุณค่าหายากในทอ้งถ่ินในรศัมี 50 กม. 

มีพื้ นท่ีท่ีคาดวา่จะเปล่ียนแปลง จาํนวน 27 แหง่ จาํนวน 3,523 ไร่ 1 งาน 

ผีเสื้ อหางติง่นางละเวง; Papilio memnon ผีเสื้ อหนอนมะนาว; Papilio demoleus ผีเสื้ อเณรธรรมดา; Eurema hecabe

ผีเสื้ อหนอนหนามกะทกรก; Acraea violae ผีเสื้ อหนอนใบกุ่มเสน้ด า; Appias olferna ผีเสื้ อขาวแคระ; Leptosia nina

พบแมลงในพ้ืนท่ีทุ่งหลวงรงัสติ จ  านวน 231 ชนิด 184 สกุล 66 วงศ ์จาก 10 อนัดบั 

แมลงที่มีจ  านวนชนิดมากที่สุดอยูใ่นอนัดบั Lepidoptera (อนัดบัผีเสื้ อ) พบ 75 ชนิด



องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

โครงการความหลากชนิดของปลา
G2

ปลานิล ปลาสลาด

ปลาตะโกก ปลาตะเพียนทราย ปลาบู่ทราย

ปลากราย

พบปลาน ้าจดืทั้งส้ิน 59 ชนิด 24 วงศ ์ จาก 8 อนัดบั

ชนิดที่พบไดท้ัว่ไปและมากที่สุดคือ ปลานิล



องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

ความหลากชนิดของสตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบกและสตัวเ์ล้ือยคลาน
G2

พบสตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบก ทั้งส้ิน 15 ชนิด 11 สกุล 5 วงศ ์จาก 2 อนัดบั

พบสตัวเ์ล้ือยคลาน ทั้งส้ิน 53 ชนิด 38 สกุล 15 วงศ ์จาก 2 อนัดบั

กบบวั (Hylarana erythraea) ก้ิงก่าหวัแดง (Calotes versicolor)

งูเห่าหมอ้ (Enhydris bocourti) เต่านา (Malayemys subtrijuga) จิ้ งเหลนเรียวขาเล็ก

คางคกบา้น (Duttaphrynus melanostictus)



โครงการวิจยัปลาน ้าจดืไดจ้ดัท าโปสเตอรป์ลาน ้าจดืในทุ่งหลวงรงัสิต 

FISH in Rangsit Marsh I จ  านวน 1 ชุด



กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

โครงการส ารวจประเมินสถานภาพทรพัยากรป่าชายเลน
G3

สาํรวจและเก็บรวบรวมความหลากหลายของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศป่าชายเลน 

ในพื้ นท่ีป่าชายเลน 15 กลุ่มป่าท่ีเป็นพื้ นท่ีเตรียมประกาศป่าชายเลนอนุรกัษ์

ตวัอยา่งกิจกรรมที่ด  าเนินงาน 



กรมประมง

โครงการส ารวจและรวบรวมพนัธุปู์แม่ฟ้าหลวงส ารวจและรวบรวมพนัธุกรรมปู

สายพนัธุปู์แม่ฟ้าหลวง (Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1997)

G3

ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์้าจืดเขต 2 (เชียงราย) ดาํเนินการสาํรวจและ

รวบรวมปแูมฟ้่าหลวงในพื้ นท่ีพื้ นท่ีดอยตุง อาํเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชียงราย 4 ครั้ง 

จาํนวน 1 ชนิด (Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1997)

ตวัอยา่งกิจกรรมที่ด  าเนินงาน 



ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

โครงการ “ส ารวจ รวบรวมขอ้มูลเห็ด ในพื้ นท่ีป่าดงใหญ ่

ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย จงัหวดัอ านาจเจรญิ ปีที่ 2”

G4

32, 39%

30, 36%

6, 7%

6, 7%

3, 4%

3, 4% 2, 2% 1, 1%
กินได้

ประโยชน์ดา้นอ่ืน

เห็ดพิษ

ใหส้ารอาหารกบัพืช

เห็ดเมา

ไมม่ีขอ้มลู

สมุนไพร

ยอ่ยเห็ด

กราฟแสดงสดัสว่นเห็ดกินได ้เห็ดพิษ และเห็ดที่ใชป้ระโยชนด์า้นอื่น (จ  านวน,%)



ภาพตวัอยา่งเห็ดแสดงตามบทบาทท่ีพบในธรรมชาติ



มหาวิทยาลยับูรพา

โครงการ ความหลากหลายของมดในหมู่เกาะแสมสาร เกาะแรด 

เกาะจวง และเกาะจาน อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 

G5

จากการสํารวจความหลากหลายทาง

ชนิดของมดดว้ยวิธีการตรวจตัวอย่างตาม

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พบมดทั้งส้ิน 

29 ชนิด จาก 4 วงศ์ย่อย และ 15 สกุล 

เกาะแสมสาร พบมด จํานวน 29 ชนิด 

เกาะจวง พบมด จาํนวน 16 ชนิด เกาะจาน

และเกาะแรด พบมด จาํนวน 15 ชนิด

ต าแหน่งของหมู่เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะจวง และเกาะจาน จงัหวดัชลบุรี



มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในเขตจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ  าปี พ.ศ. 2561

G5

กลุ่มเป้าหมายเป็นหมอพื้ นบา้นในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 9 คน 

เพื่อใหนั้กศึกษาเภสชัศาสตรศึ์กษาเรียนรูส้มุนไพร และภมูิปัญญาของไทย 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง

โครงการ “ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน รอบพื้ นท่ี

มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

จ.นครศรีธรรมราช แพร ่หนองบวัล าภู และ อุทยัธานี”

G5

    

    
 

 

 

 

  

 

ค 

ก ข 

ง 

ช ซ 

จ ฉ 

ภาพแสดง 

การสาํรวจและรวบรวมตวัอยา่ง

ไลเคนบางแห่ง บริเวณรอบพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติ 

จงัหวดัแพร่



สาํรวจสมุนไพรของหมอยาพื้ นบา้น จาํนวน 36 ชนิด อาทิเช่น 

ขลู่ (Pluchea indica (L.) Less.) 

เขยตายแม่ยายชกัปรก (Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.) 

วา่นพญาจงอาง (Alocasia sp.) 

ขลู่ เขยตายแม่ยายชกัปรก 

ว่านนาคราชงูเขยีวหรือว่านหางหนุมาน ว่านพญาจงอาง 



สมัภาษณ ์รวบรวมขอ้มลู หมอยาพื้ นบา้น จาํนวน 5 ท่าน 

เภสชักรแผนไทย

รกัษาสะเก็ดเงิน อมัพฤกษ์

ปราชญช์าวบา้น 

หมอง ูแกพ้ิษแมลง

เภสชักรแผนไทย 

รกัษาริดสีดวง กษัยเสน้

ปราชญช์าวบ้าน ห้องอบสมุนไพร ปราชญช์าวบา้น – ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 



มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

จงัหวดันครสวรรค ์เพื่อการอนุรกัษแ์ละพฒันาตามแนวพระราชด ารฯิ 

(ส ารวจสมุนไพร) 

G6

สํารวจสมุนไพรและหมอยาพื้ นบ้าน โดยสํารวจสมุนไพร ณ สวนพฤกษศาสตร์เฉลิม        

พระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พื้ นท่ียา่นมทัรี จาํนวน 55 ชนิด ซ่ึง

เป็นสมุนไพรหายาก และเขา้ตํารับยาไทยแผนโบราณ อาทิเช่น โมกแดง (Wrightia dubia

(Sims) Spreng.) กาํแพงเจ็ดชั้น (Salacia chinensis L.)

โมกแดง 
ก าแพงเจ็ดชั้น

พิกุล

สารภี



มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา

โครงการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา 

G6

ไดข้อ้มลูความหลากหลายของพรรณไมใ้นป่าชุมชนโคกโสกขี้ หนู 

อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา

ตวัอยา่งพรรณไมใ้นป่าชุมชนโคกโสกข้ีหนู กิจกรรมการส ารวจความหลากหลายของทรพัยากร



มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด

โครงการรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญากลุ่มชาตพินัธุเ์พ่ือการอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชนย์างนาตามภูมิปัญญาอีสาน

G6

เขตพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูล  

1. กลุ่มบา้นจากชาวบา้นหนองแขด้ง ตาํบลบึงงาม อาํเภอหนองพอก 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ท่ียงัมีการใชป้ระโยชน์ยางนา



เขตพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูล

2. ป่าชุมชนท่ีมีอนุรกัษ์ยางนาอยู ่โดยมีพื้ นท่ีวดัป่าหนองแขด้ง ประมาณ 150 ไร่ 

มีตน้ยางนาท่ีอนุรกัษ์ไว ้ประมาณ 100 ตน้ ตั้งอยูห่มูที่ 3 บา้นหนองแขด้ง 

ตาํบลบึงงาม อาํเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอ็ด



ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

การจดัท าพระราชบญัญตัคิวามหลากหลายทางชีวภาพ

G7

 จดัประชุมรบัฟังความเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(เดือนมีนาคม และพฤษภาคม) 

 จดัประชุมสาธารณะ (เดือนมิถุนายน) 

 จดัตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (เดือนเมษายน)

 จดัประชุมคณะอนุกรรมการฯ 2 ครั้ง เพื่อกาํกบัดแูล

การยกร่าง

 นําเสนอ (ร่าง) พรบ. ฯ ต่อคณะกรรมการอนุรกัษ์และ

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาติ 

(กอช.) ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเห็นชอบในหลกัการ เมื่อ

วนัท่ี 24 กนัยายน 2561



กรุงเทพมหานคร

การส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรควรค่าแก่การอนุรกัษ์

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

G8

สาํนักงานสวนสาธารณะ สาํนักส่ิงแวดลอ้ม และสาํนักงานเขตดาํเนินการสาํรวจทรพัยากร

พนัธุกรรมพืชซ่ึงควรค่าแก่การอนุรกัษ์ในพื้ นท่ีความรบัผิดชอบ พบพืชอนุรกัษ์ตั้งแต่เริ่ม

ดาํเนินการสาํรวจถึงปัจจุบนั จาํนวน 135 ชนิด 1,871 ตน้



ด าเนินงานโดยจงัหวดัตา่งๆ

งานส ารวจทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดย อบต./เทศบาลต าบล 

ในจงัหวดัตา่งๆ

G8

เก็บขอ้มลูพื้ นฐาน เก็บขอ้มลูการประกอบอาชีพ เก็บขอ้มลูดา้ยกายภาพในทอ้งถ่ิน 

เก็บขอ้มลูประวติัหมูบ่า้น วธีิ ชุมชน ในชุมชนเป้าหมาย 



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้

การส ารวจและเก็บรวบรวมพนัธุกรรมผกัข้ีหูด และถัว่พู

ผกัข้ีหูดแตล่ะแหล่งมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมซ่ึงจดักลุ่มไดท้ั้งหมด 18 ลกัษณะ ลกัษณะที่พบจากการจดักลุ่ม

สว่นมากคือตน้ที่มีดอกสขีาวอมม่วง กา้นใบสีม่วง และล าตน้สเีขียวบรเิวณขอ้มีสม่ีวง คิดเป็นรอ้ยละ 21.40



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้

การส ารวจเห็ดป่าในพ้ืนท่ีศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไครแ้ละบริเวณรอบ ๆ ศูนยฯ์

เห็ดขม้ิน Craterellus odoratus (Schwein.) Fr.

เห็ดแดงน ้าหมาก Russula emetic (Schaeff. Ex Fr.) Pers. Ex S.F. Gray

พบเห็ดกินได ้9 ชนิด  เห็ดกินไม่ได ้1 ชนิด และเป็นกลุ่มเห็ดดาวดิน 1 ชนิด



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ พิกุลทอง

โครงการเก็บรวบรวมตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้และตวัอยา่งพรรณไมด้อง

ด าเนินการเก็บตวัอย่างตน้พืชเพ่ือเป็นตวัอย่างพืชแบบแหง้และตวัอย่างพืชแบบดอง โดยการรวบรวมชนิดตน้ไมท้ี่ปลกูภายในศูนย์

ศึกษาการพฒันาพิกุลทองฯ โดยในปี 2561 ไดต้วัอยา่งแหง้ 52 ชนิด ตวัอยา่งดอง 26 ชนิด



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ ภูพาน

โครงการส ารวจรวบรวมทรพัยากรธรรมชาติตา่งๆ เขตรศัมี 50 กิโลเมตร

มีการส ารวจรวบรวมพนัธุพ์ืชท่ีมีค่า หายากในบริเวณพื้ นท่ีรอบศูนยศึ์กษาการ

พฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในเขตรศัมี 50 กิโลเมตร 

จ  านวน 12 ชนิด/ปี



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบน

การส ารวจรวบรวมชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าหนา้ดิน

หอยขี้นก Planaxis sulcatus ลิ่นทะเล Acanthopleura granulata หอยสังข์ Strombus fusiformis

หอยน้ าพริก Nerita costata หอยเปลือกขาว Gafrarium divaricatum หอยกะพง Musculus sp.

ตวัอย่างสตัวน์ ้าหนา้ดินท่ีพบในพ้ืนท่ีชายหาดแหลมเสด็จ และในอ่าวคุง้กระเบน



กิจกรรมท่ี 3

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



กองทพัอากาศ

โครงการธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ช อพ.สธ. – ทอ.

G1

ดาํเนินการทดลองเก็บเมล็ดพนัธุพ์ืช ประกอบดว้ย พืชท่ีใชเ้ป็นอาหาร, พืชท่ีใช้

เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม, พืชท่ีใชเ้ป็นยารกัษาโรค และพืชท่ีใชส้รา้งท่ีอยูอ่าศยั



แปลนชั้นใต้ฐานพระเจดีย์ (แสดงพื้นที่ท าการทดลอง)

พื้นที่ภายในห้องโถง

พื้นที่ภายนอกห้องโถง

ประตู 1 ประตู 2

แปลนชั้นใตฐ้านพระมหาธาตเุจดยี ์นภเมทนีดล

(แสดงพ้ืนท่ีด าเนินการ)



ธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ช อพ.สธ. – ทอ. 

ใตฐ้านของพระมหาธาตเุจดียพ้ื์นท่ี 1,500 ตรม.



ธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ช อพ.สธ. – ทอ. 

ใตฐ้านของพระมหาธาตเุจดียพ้ื์นท่ี 1,500 ตรม.



กรมวิชาการเกษตร

โครงการปลกูรกัษาทรพัยากรในพ้ืนท่ี ศูนยวิ์จยัพืชสวนยะลา 

จ  านวน 20 ไร่

G3

1. ดแูลแปลงอนุรกัษ์พนัธุกรรมสม้จุกและสม้พื้ นเมืองจาํนวน 10 ไร่

2. ดแูลแปลงอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชผกัพื้ นเมืองจาํนวน 3 ไร่

3. ดแูลแปลงอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชสมุนไพรจาํนวน 3 ไร ่

4. ดแูลแปลงอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชไมห้อม จาํนวน 4 ไร่



ตวัอยา่งกิจกรรมที่ด  าเนินงาน 



องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ์

โครงการเพาะเล้ียงและขยายพนัธุป์ระชากรตะกองเพ่ือปล่อยคืน

สู่ธรรมชาติ

G3

สวนสตัวเ์ขาเขียวดาํเนินการขยายพนัธุป์ระชากรตะกอง จาํนวน 20 ตัว / ปี โดยมี

การศึกษาขอ้มลูเชิงพฤติกรรมและการสืบพนัธุ์ ศึกษาขอ้มลูลกัษณะไข่และการฟักไข ่

และความช้ืนสมัพทัธร์ะหวา่งการฟักไข่

ตวัอยา่งกิจกรรมที่ด  าเนินงาน 



องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้

โครงการ “พฤกษานุรกัษ ์มเหสกัข ์นวมินทรานุสร”
G4

ภาพตวัอยา่ง แปลงปลกูโครงการพฤกษานุรกัษ์ มเหสกัข ์นวมินทรานุสร 

สวนป่าพบพระ จงัหวดัตาก



มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

โครงการการผลิต การขยายพนัธุแ์ละการเก็บรกัษามะหาด
G5

วตัถุประสงค์

• เพ่ือขยายพนัธุม์ะหาดดว้ยวธีิการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช

• เพ่ืออนุรกัษ์พนัธุกรรมมะหาดและเก็บ

รกัษาพนัธุม์ะหาด

ขั้นตอนการฟอกช้ินส่วนใบมะหาด

แคลลสัมะหาด



มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

โครงการพฒันาและปรบัปรุงสวนพฤกษศาสตร์
G5

• ปัจจุบันสามารถเปิดใหเ้ขา้เยี่ยมชมไดจ้ํานวน 3 สวน ไดแ้ก่ สวนสมุนไพร สวน

ววิฒันาการ และอุทยานไมด้อก

• อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดสรา้งจํานวน 7 สวน ไดแ้ก่  1.สวนพรรณไมใ้นพุทธ

ประวติั  2.ลานวฒันธรรม  3. สวนพรรณไมห้ายาก 4.สวนสน 5.สวนเบญจพฤกษ์ 

6.สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ 7.สวนพรรณไมน้ํ้า

และวลัยชาติ



พ้ืนท่ีรวบรวมและจดัแสดงพืชสมุนไพรลา้นนา

แผนผงัสวนวิวฒันาการ (พ้ืนท่ี 33 ไร ่)



สวนวิวฒันาการ

อุทยานไมด้อก แผนผงัสวนเบญจพฤกษ์



มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

การรวบรวมพนัธุพื์ชสมุนไพรท่ีใชใ้นงานสาธารณสุขมูลฐาน 

บญัชียาหลกัแห่งชาต ิและสมุนไพรจากหมอพ้ืนบา้น นครนายก

G5

พื้ นท่ี สวนสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ไ ด้ นํ า พื ช ท่ี ชื่ อ ว่ าช้า ค ร าม  (ยั ง ไ ม่ ท ร าบ ชื่ อ

วิทยาศาสตรแ์น่ชดั) มาปลกูท่ีสวนสมุนไพร พืชชนิด

น้ีหมอพ้ืนบา้นใชใ้นตาํรบัยา แกป้วดประจาํเดือน



มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

โครงการ “การเพาะขยายพนัธุผี์เส้ือถุงทอง Troides spp. 

เพ่ือการอนุรกัษ”์

G5

ภาพแสดง ระยะการเจริญเติบโตของผีเส้ือถุงทองธรรมดา  

ก. ระยะไข ่ ข. ระยะหนอน   ค. หนอนวยั 4 – 5   ง. ดกัแด้ 58 -59 วนั ซ่ึงมีการวางไขส่งู



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

โครงการปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามป้อม

ท่ีไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวมในพ้ืนท่ีใหม่

G6

ปลูกในแปลงพื้นทีข่องคณะเกษตรศาสตร์ 
• สายพันธุ์การค้าจากจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 60 ต้น 
• สายพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดลพบุรี จ านวน 20 ต้น  

พันธุ์ลพบุรี พันธุก์าญจนบุรี พันธุ์ท้อยักษ์



มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา

โครงการศึกษาและขยายพนัธุพื์ชโดยวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช

หรือวิธีการอ่ืน

G6

ทาํการขยายพนัธุพ์ืชไดท้ั้งหมด 10 ชนิด 

และดาํเนินการปลกูรกัษาไมท่ี้ขยายพนัธุไ์ดเ้พื่อสรา้งแมไ่มใ้นอนาคต 

ณ ศนูยฝึ์กอบรมและวจิยัทางการเกษตร (100 ไร)่ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

โดยวธีิการเพาะเมล็ด และวธีิการตอนกิ่ง

นางแยม้

จาํปา

กระทิง

บุนนาคสีชมพู



มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

โครงการ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรต ิ

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

G6

ภาพ “สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ” ท่ีมีการปลกูสมุนไพร เพื่อการศึกษา



ภาพแสดง การพฒันาและทดลองใชร้ะบบปฏิบติัการสารสนเทศ

แบบคิวอารโ์คด



ด าเนินงานโดยจงัหวดัตา่งๆ
G8

ยกตัวอย่างหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา 
จังหวัดสงขลา

บริบทของจังหวัดด าเนินการปลูกรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีปลูกรักษาทรัพยากรของจังหวัดและหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริในจังหวัด (กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรของหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ) บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ในจังหวัดมีพื้นท่ีปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น                             
(งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นของ อบต./เทศบาล) ยกตัวอย่างการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นของท้ัง 29 อปท. ใน 
17 จังหวัด รวม 64 พื้นท่ี เนื้อท่ีรวม 2,738-10-312 ไร่



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ พิกุลทอง

แปลงปลกูรกัษาทรพัยากรในพ้ืนท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองฯ

ปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีแปลงปลกู จ  านวน 8 แปลง 

1) แปลงอนุรกัษพ์นัธุด์าหลา 

2) แปลงอนุรกัษพ์นัธุก์ลว้ยไมพ้ื้นเมือง 

3) แปลงอนุรกัษพ์นัธุกรรมหวาย 

4) แปลงอนุรกัษพ์นัธุห์มอ้ขา้วหมอ้แกงลิง 

5) แปลงอนุรกัษพ์นัธุกรรมบวั 

6) แปลงอนุรกัษพ์นัธุพ์ืชสมุนไพร 

7) แปลงรวบรวมพรรณไมพ้ื้นเมืองและพรรณไมห้ายาก 

8) แปลงปลกูตน้มเหสกัข–์สกัสยามินทร์



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้

ปลกูรกัษาพนัธุกรรมผกัพ้ืนบา้นและพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น วงศขิ์งข่า

ปลกูรกัษาพืชสมุนไพรพื้ นบา้น ขิงพระพทุธบาท และไพลด า



กิจกรรมท่ี 4

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร



องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ์

โครงการศึกษาวิจยัลกัษณะของถ ้าท่ีคา้งคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) 

เลือกที่อยูอ่าศยั/อาหาร ในพ้ืนท่ีโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 

อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

G3

ทําการศึกษาช่วงอุณหภูมิและความชื้ นท่ีคา้งคาวคุณกิตติเลือกอาศัย 5 ถํ้า ดังน้ี 1. ถํ้าวงัพระ

ซา้ย และถํ้าวงัพระขวา 2. ถํ้าทุ่งหา้ 3. ถํ้าเทพนิมิตรขวาและถํ้าเทพนิมิตรซา้ย 4. ถํ้าจนัทรผ์า 

และ 5. ถํ้าจนัทรผ์า โดยถํ้าท่ีมีคา้งคาวคุณกิตติอาศยัอยู่จาํนวน 3 ถํ้า  ไดแ้ก่ ถํ้าวงัพระซา้ย ถํ้า

เทพนิมิตรขวา และถํ้าลาํไยป่า พบวา่ คา้งคาวคุณกิตติมกัอาศยัอยูใ่นถํ้าท่ีอุณหภมิูค่อนขา้งคงท่ี

ตลอดปี อุณหภมิูเฉล่ีย 25.79 - 27.32 องศาเซลเซียส ส่วนความชื้ นสมัพทัธเ์ฉล่ียท่ี 80.68 - 

87.86 เปอรเ์ซ็นต ์อาศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นกลุ่มตามเพดานถํ้าแยกส่วนจากคา้งคาวชนิดอ่ืน



ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย

โครงการศึกษาและจดัท าระบบชีวโมเลกุลของออ้ยการคา้

และออ้ยป่าในประเทศไทย

G3

1. มีเทคนิค ลาํดบั ขั้นตอน และวธีิการท่ีเหมาะสมในการ

ปฏิบติังาน รวมทั้งไดจ้ดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ ์และวสัดุ

เคมี ใหพ้รอ้มใชง้าน 

2. มีโปรโตคอลสาํหรบังานทดลองดา้นดีเอ็นเอ ไดแ้ก ่วธีิการ

สกดัดีเอ็นเอจากเน้ือเยื่อออ้ย ดีเอ็นเอของเชื้ อสาเหตุโรค

ออ้ย เทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เทคนิค 

gel electrophoresis ซ่ึงเป็นเทคนิคพื้ นฐานของการ

ปฏิบติังานดา้นชีวโมเลกุล  และนําไปใชง้านใน

ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป



องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้

โครงการ “การจดัการพนัธุกรรมไมส้กัสวนป่าเพ่ือปลกูป่า

เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื”

G4

ภาพแสดง  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อแมไ่มส้กั 



กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ

โครงการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและองคป์ระกอบส าคญั

ของผลผลิตจากพืชอนุรกัษ ์

G4

ภาพแสดง  การวิเคราะหคุ์ณค่าทางโภชนาการและองคป์ระกอบในผล

มะเกี๋ยง มะก้ิง และน้อยหน่าเครือ



มหาวิทยาลยัขอนแก่น

การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทางอนุกรมวิธานเพ่ือการพิสูจน์

เอกลกัษณข์องยางนา และพืชชนิดใกลเ้คียง

G5

รายงานผลการด าเนินงาน

1. ไดร้วบรวมตวัอยา่งยางนาและพืชชนิดใกลเ้คียงกนั รวม 4 ชนิด 10 ตวัอยา่ง                

2. ไดเ้ปรียบเทียบลกัษณะสณัฐานวทิยาของพืชทั้ง 4 ชนิด

3. ไดเ้ตรียมสไลดถ์าวรเพื่อศึกษากายวภิาคศาสตรข์องพืช และบนัทึกขอ้มลูของพชื

ตวัอยา่งลกัษณะเน้ือเยือ่ชั้นผิวใบของพืชบางชนิด 

ก.-ข. Dipterocarpus alatus, ค.-ง. D. intricatus

ก

ง

ค

ข



มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

โครงการการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม การขยายพนัธุแ์ละ

รวบรวมพนัธุกรรมของทุเรียนพนัธุพ์ื้ นเมืองในเขตจงัหวดัภาคใต ้ระยะที่ 1 

G5

• จากทุเรียนพันธุ์พื้ นเมืองจํานวนรวม 71 พันธุ์ ซ่ึงมี

การศึกษาสํารวจไวใ้นปี 2558 ทําการคัดเลือกเพื่อ

รวบรวมพนัธุกรรมในการศึกษาในครั้งน้ี จาํนวน 30 พนัธุ ์

โดยพิจารณาใหมี้ความหลากหลายในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงแต่

ละพันธุ์อาจมีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่าง เช่น รูปร่างและสี ของผลและหนาม สีของเน้ือ 

รสชาติและกล่ินของเน้ือ เน้ือสมัผสัและความแหง้ของเน้ือ 

เป็นตน้ 

• เพื่อใชศึ้กษาวิจัยและเป็นแหล่งพันธุกรรม สําหรับการ

พฒันาทุเรียนใหม้ีความหลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบัการใช้

ประโยชน์ยิง่ข้ึน

ตวัอยา่งตน้ทุเรียนพนัธุพ้ื์นเมืองท่ีเก็บขอ้มูล

ตวัอยา่งสว่นตา่งๆ ของดอกทุเรยีนพนัธุพ้ื์นเมือง ที่มีขนาดและรูปรา่งที่ตา่งกนั 



มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

การส ารวจความหลากหลายทางพนัธุกรรมและจดัท า DNA barcode ของ

พนัธุไ์มเ้ฉพาะถ่ินและพนัธุไ์มใ้ชส้อย ในป่าชุมชนตามเสน้ทางอาเซียน 

นครนายก-ปราจนีบุรี-สระแกว้

G5

การจากสาํรวจพบพืชท่ีมีการนําไปใชป้ระโยชน์เหมือนกัน

ทั้งสามพื้ นท่ี คือ ตน้เครือหมานอ้ย ซ่ึงมีการใชป้ระโยชน์

มาตั้งแต่สมัยก่อน จึงไดนํ้ามาศึกษาในรายละเอียดดา้น

สรรพคุณการเกิดฤทธ์ิตา้นสารอนุมูลอิสระและศึกษาดา้น

DNA barcode 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ “การทดสอบครีมว่านสาวหลงเพ่ือลดภาวะผิวแหง้ใน

บุคคลทัว่ไปวยัท างาน” 

G5

ภาพแสดงน้ํามนักาํลงัผ่านกระบวนการกลัน่



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

โครงการ การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากทุเรียนเทศ  

(ทุเรยีนเทศแช่เยอืกแข็งและการพฒันาผลิตภณัฑซ์อสผสมสมุนไพรจากทุเรยีนเทศแช่เยอืกแข็ง)

G6

 ดอกคาํฝอย      ฟักขา้ว         บีทรทู        กระเจี๊ยบ        อญัชนั 

ลกัษณะซอสเน้ือทเุรยีนเทศผสมสมนุไพร

ตวัอยา่งอาหารรปูแบบตา่งๆ เสิรฟ์พรอ้มซอสทเุรยีนเทศ

ซอสทุเรียนเทศในขวดแกว้



มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่

โครงการ การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑช์า

เม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

G6

ไดต้น้แบบในการแกปั้ญหา 2 รปูแบบ คือ 

• การปรบัปรงุเตาส าหรบัน่ึงเม่ียงโดยใชไ้อน า้ 

• การปรบัปรงุระบบผลติน า้สะอาดส าหรบัใชใ้นการแปรรปูเม่ียง 

ระบบผลิตน้ําเพื่อการแปรรปูชาเม่ียง
เตาผลิตไอน้ําสาํหรบัน่ึงเมี่ยง    

รุ่นท่ีปรบัปรุงใหม่

ตวัอยา่งถงัน่ึงของผูป้ระกอบการ



มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

โครงการ การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารจากขา้วพ้ืนเมือง
G6

ขา้วกํา่เมล็ดดาํถ่าน

ศนูยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน รว่มกบัสาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์

สาํนักวชิาสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

ไดค้ดัเลือกพนัธุข์า้วจาํนวน 4 ชนิด 

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารขา้วพื้ นเมือง 

ขา้วหน่อแพร่ ขา้วเจา้หวัแดง
ขา้วหอมดอย



ขนมปังขา้วหน่อแพร่                           ขนมปังขา้วกํา่เมล็ดดาํถ่าน

วาฟเฟิลขา้วพื้ นเมือง

เคก้กลว้ยน ้าวา้ขา้วพื้ นเมือง

แผ่นขา้วพื้ นเมือง

ขนมปังขา้วพื้ นเมือง

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

โครงการศึกษาวิจยัการปลกูสมุนไพรเพ่ือพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์

ทางการแพทยแ์ผนไทย

G6

ภาพแสดง เจลจากสารสกดักระดกูไกด่าํ (Justicia gendarussa Burm. f.)



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้

การส ารวจและศึกษาปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลตอ่สารออกฤทธ์ิส าคญัในใบและ

ผลของหม่ีเหม็น (Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robinson.) ท่ีข้ึนในพ้ืนท่ีภาคเหนือของไทย

ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์



การวิเคราะหก์ลุ่มสาระส าคญัจากใบหม่ีเหม็น



การวิเคราะหห์าปริมาณซาโปนินหม่ีเหม็น



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ พิกุลทอง

การเล้ียงดว้งสาคู

ในปี 2561 สามารถผลิตดว้งสาคูเพ่ือจ  าหน่ายได้ 20 กิโลกรมั และไดมี้คณะนักเรียนโรงเรียนบา้น

โคกสยา จ  านวน 40 คน เขา้มาเรียนรูก้ารปลกู การขยายพนัธุ ์และการใชป้ระโยชนจ์ากตน้ปาลม์

สาคู เพื่อเสริมสรา้งใหน้ักเรียนมีจติส านึกในการอนุรกัษพ์นัธุพื์ชในทอ้งถ่ิน



มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

งานวิจยัในลกัษณะโครงการ ศึกษาความเป็นไปไดด้า้นองคก์ร

และกฎหมายในการออกพนัธบตัรป่าไมส้  าหรบัประเทศไทย

G10

ปรบัปรุงแกไ้ขร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์

และนําเสนอร่างรายงานต่อคณะผู้

ตรวจสอบทางวิชาการ ภายใต ้วช. ซ่ึง

อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณา



กิจกรรมท่ี 5

กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร



กองทพัเรือ

โครงการจดัท าศนูยข์อ้มูลทรพัยากร

G1

ฐานขอ้มูลตวัอยา่งทรพัยากรทางทะเล จ  านวน 11 ฐานขอ้มูล



จดัเก็บตวัอยา่งแหง้ 

สาหร่าย จาํนวน 2,481 ตวัอยา่ง, หญา้ทะเล จาํนวน 130 ตวัอยา่ง และพรรณไม ้จาํนวน 2,626 ตวัอยา่ง 

จดัเก็บตวัอยา่งดองรกัษาสภาพ 

สตัวเ์ล้ือยคลาน จาํนวน 16 ตวัอยา่ง, หอยทะเล จาํนวน 86 ตวัอยา่ง และปลาทะเลจาํนวน 78 ตวัอยา่ง



ด าเนินการบันทึกขอ้มูลลงในระบบฐานขอ้มูล เพื่อเป็นฐานขอ้มูลและ

เช่ือมฐานขอ้มูลไปยงัระบบฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

ใหส้ามารถเช่ือมตอ่ขอ้มูลถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร (สสนก.)

โครงการการพฒันาและปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลพรรณไม้

ชุมชนและฐานความรูใ้หม่จากปราชญช์าวบา้น

G2

การเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลพรรณไมแ้ละฐานความรูใ้หม่จากปราชญช์าวบา้น 

หนา้เว็บไซด ์http://cwrm.haii.or.th/agro/public/igisหนา้เว็บไซด ์http://cwrm.haii.or.th/cmnbotany/



องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ์

งานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรดา้นพืชและสตัว ์ทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

G3

จากการน าขอ้มูลการส ารวจมาบนัทึกลงในฐานขอ้มูลทรพัยากรพืช 

ในปีงบประมาณ 2561 บนัทึกขอ้มูลพรรณไม ้50 ชนิด 38 วงศ์

ล าดบั ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ รูป

1 พุดตาน Hibiscus mutabilis L. MALVACEAE

2 ชาํมะเลียง
Lepisanthes

fruticosa (Roxb.)Leenh.
SAPINDACEAE

3 มะลิวลัย์
Jasminum adenophyllum Wall.

OLEACEAE



กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

งานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรดา้นพืชและสตัว ์ทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

G3

เพิ่มลายน้ําในภาพตวัอยา่ง

เพิ่มเติมขอ้มลูอา้งอิง ปรบัเพ่ิมการคน้หา 

นําเขา้ขอ้มลูของตวัอยา่งส่ิงมีชีวติทางทะเลไดจ้าํนวน 8,778 รายการ 



องคก์ารเภสชักรรม

โครงการ“จดัท าฐานขอ้มูลตน้มเหสกัข ์สกัสยามินทร ์ไดด้  าเนินการ

เปลี่ยนช่ือเป็นโครงการพฤกษานุรกัษ ์มเหสกัข ์นวมินทรานุสร”

G4

ภาพแสดง ขอ้มลูตน้มเหสกัข ์- สกัสยามินทร ์จาํนวน 8,400 ตน้

ในพื้ นท่ีองคก์ารเภสชักรรม อาํเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี พื้ นท่ี 84 ไร่



องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ “จดัท าฐานขอ้มูลชา้งไทย”
G4

ภาพแสดงการกระจายความหนาแน่นของชา้งในประเทศไทย



ภาพแสดง การทดสอบระบบเปรียบเทียบภาพถ่ายชา้ง (Image matching)



มหาวิทยาลยักรุงเทพ

โครงการ การจดัท าศูนยข์อ้มูลพิพิธภณัฑสถานเครื่องถว้ยเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยักรุงเทพ เพื่อสนบัสนุนการอนุรกัษ์

และปกป้องแหล่งทรพัยากรของประเทศ

G5

พิพิธภัณฑสถานฯ ไดพ้ัฒนาทะเบียนเคร่ืองป้ันดินเผาใหเ้ป็น

โปรแกรมฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ

สืบคน้ขอ้มูลโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  การควบคุมผูเ้ขา้ใชแ้ละ

เสถียรภาพของขอ้มลูจึงไดอ้พัโหลดฐานขอ้มลูทั้งหมดข้ึนเซิรฟ์เวอร ์ 

พรอ้มวางมาตรการการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 



มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ

โครงการ ฐานขอ้มูลสมุนไพรและเครื่องยาไทย พิพิธภณัฑ์

สมุนไพร คณะเภสชัศาสตร์

G5

ไดจ้ดัทาํรายการสมุนไพรและเครื่องยา พรอ้มทั้งจดัทาํขอ้มลูโดยแสดงช่ือวทิยาศาสตร ์

ส่วนท่ีใชเ้ป็นยา และวธีิใช้

ตวัอยา่งขอ้มูลเคร่ืองยา



มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์

โครงการจดัท าฐานขอ้มูล อพ.สธ.-มรอ.
G6

กิจกรรม

1. จดบนัทึกพรรณไมล้งในคอมพิวเตอร์

2. จดัทาํฐานขอ้มลูพรรณไม้

3. จดัทาํฐานขอ้มลูพรรณไมท่ี้มีอยูใ่นพื้ นท่ีภาคเหนือ

ตอนล่าง

4. นําขอ้มลูบญัชีรายช่ือพรรณไมม้อบให ้อพ.สธ.

สาํรวจตน้ไมภ้ายในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถพ์บวา่มีตน้ไม้

จาํนวน 1,779 ตน้ ทั้งหมด 15 โซน  และจดัทาํแผ่นป้าย

พรรณไมแ้ต่ละชนิดในรปูแบบของคิวอารโ์คด้ (QR code) มา

เป็นส่ือในการเสนอเพิม่เติม เพื่อทาํใหร้ปูแบบน่าสนใจมากขึ้ น 

อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดความรูแ้ก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ไป 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

โครงการจดัท าฐานขอ้มูลและพฒันาเครือข่ายธุรกิจ

กรุงเขมาในจงัหวดัสกลนคร

G6

กิจกรรมเก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูล 

ลงพื้ นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อนํามาสรา้งเป็นฐานขอ้มลูธุรกิจพืชกรุงเขมา



มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์

โครงการ“การจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรชีวภาพ  อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย”์

G6

1) การออกแบบฐานขอ้มูล 

ภาพแสดง แผนภาพแสดง

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูใน

ฐานขอ้มลูทรพัยากรชีวภาพ 

อพ.สธ. มหาวิทยาลยัราช

ภฏับุรีรมัย์



2) การพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

ภาพแสดง ส่วนแสดงผลระบบฐานขอ้มลูทรพัยากรชีวภาพ 

อพ.สธ. มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์



ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

การจดัการพ้ืนท่ีชุ่มน ้า
G7

ปัจจุบนัไดด้าํเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์

หลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญัของพื้ นท่ีชุ่ม

น้ําท่ีมีความสาํคญัระดับนานาชาติ ระดบัชาติ และ

ระดับทอ้งถ่ิน รวบรวมขอ้มลูสถานภาพพื้ นท่ีชุ่มน้ํา

ท่ีมีความสาํคญั พรอ้มจดัทาํร่างทะเบียนรายนาม

พื้ นท่ีชุ่มน้ําท่ีมีความสําคัญของประเทศไทย และ

ร่างขอ้เสนอแนะกลไกการบริหารจดัการพื้ นท่ีชุ่มน้ํา



กรุงเทพมหานคร

การจดัท าฐานขอ้มูลพืชควรค่าแก่การอนุรกัษพ์นัธุกรรม

กรุงเทพมหานคร

G8

ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลพืชอนุรักษ์พันธุกรรม ของ
กรุงเทพมหานคร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชควรค่าแก่
การอนุรักษ์ และฐานข้อมูลไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ มีฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์
ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 135 ชนิด รวม 1,871 ต้น



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ ภูพาน

โครงการเพ่ิมเตมิปรบัปรุงแกไ้ขระบบฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั

มีการปรบัปรุง เพ่ิมเติม ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลที่เป็นปัจจบุนัมากทีสุ่ดในทุก ๆ เดือน



กิจกรรมท่ี 6

กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร



ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย

โครงการวิจยัและพฒันาพนัธุอ์อ้ยท่ีเหมาะสมในทอ้งถ่ินของ

ลกูผสมออ้ย เพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพออ้ย

G3

CSB08-75 CSB11-303

สามารถดาํเนินการวจิยัและพฒันาพนัธุอ์อ้ยท่ีเหมาะสมในทอ้งถ่ินของออ้ย

ลกูผสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออ้ย ไดท้ั้งหมด 27 กิจกรรม



ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย

โครงการจบัคู่ผสมพนัธุอ์อ้ย
G3

สามารถด าเนินการจดัหาเมล็ดออ้ย ชุดปี 2017 จากการผสมพนัธุอ์อ้ยดว้ยวิธีการ 

Conventional Method จากคู่ผสมพนัธุอ์อ้ยที่มีความหลากหลาย ไดจ้  านวน 52,084 

โคลนพนัธุ ์



กิจกรรมท่ี 7

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร



กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
G1

มี ร.ร. ตชด.ที่สมคัรเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและไดร้บัอนุมตัแิลว้ 

จ  านวน 140 โรงเรียน (ขอ้มูลเดือนมกราคม 2561)

นกัเรยีนเขา้ท าการส ารวจและจดัท ารหสัพรรณไมใ้นพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 



คณะครูและนักเรียนน าพนัธุไ์ม ้ท่ีไดเ้พาะช าและที่จดัหาได้

น ามาปลกูเพิ่มในสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



กองทพัเรือ

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย
G1

สถิติผูเ้ขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑฯ์ จ  านวน 29,201 คน และเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาตทิี่เกาะแสมสาร 

จ  านวน 111,846 คน 



องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

โครงการจดัแสดงนิทรรศการชัว่คราวและเคลื่อนท่ี
G2

จดันิทรรศการชุด ส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่“และ นิทรรศการชุด Insect Circus”



จดันิทรรศการชุด ช.ชา้งของไทย และ นิทรรศการชุด นกเงือก...นามน้ีมีท่ีมา”



จดันิทรรศการชุด We’re Naturalist, We’re Inspiration”



จดันิทรรศการชุด Taxidermy…คืนชีวิตใหซ้ากสตัว์



จดันิทรรศการชุด The Research Show by Naturalist



กรมพฒันาที่ดิน

โครงการจบัคู่ผสมพนัธุอ์อ้ย
G3

บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงขอ้มลูในพิพิธภณัฑดิ์นในพื้ นท่ีส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค 14 แห่ง จํานวนผูเ้ขา้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน 

ประจําปีงบประมาณ 2561 มีจํานวนผูเ้ขา้ชมทั้งส้ิน 12,635 

คน ผู ้เขา้เยี่ยมชมส่วนใหญ่รอ้ยละ 90 เป็นบุคคลภายนอก 

นักเรียน นักศึกษา 



กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาพืชและสตัวท์ะเล จงัหวดัระยอง
G3

สถานะปัจจุบนั กาํลงัดาํเนินการก่อสรา้งงานโครงสรา้ง

อาคารพิพิธภณัฑ ์และอาคารจอดรถ



สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

โครงการ “อาคารเรือนเฉลิมพระเกียรติ 

(เรือนกระจกหลงัท่ี 1 และ 2)”

G4





225





ส่วนจดัแสดงวิวฒันาการพืช ศูนยอ์นุรกัษแ์มลงเขตรอ้น



228

สว่นจดัแสดงวิวฒันาการพืช



229

ศูนยอ์นุรกัษแ์มลงเขตรอ้น







มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ

พิพิธภณัฑส์มุนไพรคณะเภสชัศาสตร ์มศว.
G5

จดัแสดงเครื่องยาสมุนไพร ยาสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห ่งชาต ิผลิตภณัฑ์
สมุนไพรและผลิตภณัฑ์สุขภาพพร ้อมกบัจดัท าข้อมูลความรู้ทีเ่ก่ียวข ้อง 

ตวัอยา่งเคร่ืองยาสมุนไพรและผลิตภณัฑส์มุนไพร



มหาวิทยาลยัรามค าแหง

โครงการ “การจดัการพิพิธภณัฑไ์ลเคน  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง”

G5

ภาพแสดง การจดัการฐานขอ้มลู และพฒันา

พิพิธภณัฑไ์ลเคน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง



มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
G6

ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนตามองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่

องคป์ระกอบท่ี 1 การจดัทาํป้ายช่ือพรรณไม้
องคป์ระกอบท่ี 2 

การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้ปลกูในโรงเรียน

องคป์ระกอบท่ี 3 

การศึกษาขอ้มลูดา้นต่าง ๆ

องคป์ระกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู ้
องคป์ระกอบท่ี 5 การนําไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

พิพิธภณัฑบ์วัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี
G6

วตัถุประสงคข์องโครงการ

1. เพื่อสนองพระราชดาํริโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ

2. เพื่อรวบรวมและปลกูรกัษาพนัธุบ์วั

3. เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จากบวัในดา้นต่างๆ

4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา คน้ควา้ วจิยั และการเรียนรูแ้บบบรูณาการเก่ียวกบับวั

5. เพื่อปลกูจิตสาํนึกใหม้ีความรกัและหวงแหนพนัธุกรรมพืช

ปรับปรงุพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว 



กิจกรรมสอนการปลกูบวัแก่โรงเรียนท่ีเขา้เยีย่มชม

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ 

ขยายพนัธุบ์งัจงกลนี

อบรมการทาํบวัสดอบแหง้



กรุงเทพมหานคร

การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืชกรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนยท์รพัยากร

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบ่ริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 80 พรรษา เขตบางกอกนอ้ย

G8

ดาํเนินการรวบรวมพรรณไมจ้ากสวนสาธารณะและพื้ นท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร 

เพื่อนํามาจดัแสดง โดยทาํพรรณไมแ้หง้ (Herbarium) จาํนวน 100 ชนิด 



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้

โครงการจดัท าพิพิธภณัฑธ์รรมชาติท่ีมีชีวิตของพืชสมุนไพรพ้ืนบา้น

พืชสมุนไพรที่ปลกูรวบรวมในแปลงเกษตรกรรมแบบประณีต 

มี 173 ชนิด



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบน

สถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้าเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา

ใหบ้ริการเยีย่มชม ปีงบประมาณ 2561 จ  านวน 548,382 คน

จดันิทรรศการเก่ียวกบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางทะเล 5 ครั้ง 



กิจกรรมท่ี 8

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร



กองทพัเรือ

กิจกรรมชมรมนกัชีววิทยา อพ.สธ. – ทร.

G1

ผลผลิต: หวัขอ้ในการศึกษาวิจยัทรพัยากรทางทะเลของนักเรียนแต่ละโรงเรียน จาํนวน 25 เร่ือง 

อาทิ โรงเรียนสิงห์สมุทร ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของหินชายหาดและหินหน้าผา บริเวณเขาหมาจอ พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศึกษาลกัษณะทางกายภาพและสณัฐานวิทยาของหอยแปด
เกล็ด บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ เกาะแสมสาร ศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเม่นด าหนามยาว บริเวณหาดเทียน  เกาะ
แสมสาร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาของปลิงด าตัวนิ่ม บริเวณหาดเทียน เกาะแสมสาร 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของปใูบ้ตาแดง บริเวณหาดหิน สวนพฤกษศาสตร์ เกาะ
แสมสาร เป็นต้น



องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นความหลากหลายทางชีวภาพ

G2

อบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การสตัฟ๊ปูและการจ  าลองถิ่นที่อยูอ่าศยั”



ใหค้วามรูด้า้นความหลากหลายทางชีวภาพแก่นกัเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทัว่ไป



องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

โครงการค่ายนกัธรรมชาติวิทยา

G2

ค่ายนักธรรมชาติวิทยารุน่เยาว์



กรมพฒันาที่ดิน

โครงการสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

G3

ดําเนินการฟ้ืนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน เช่น สาธิต

การทําการใชน้ํ้าหมกัชีวภาพ สาธิตการทําปุ๋ยหมกั

สูตรพระราชทาน สาธิตการใชปุ๋้ยพืชสด ในพื้ นท่ี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริฯ 5 แหง่



กรมส่งเสรมิการเกษตร

กิจกรรมอบรมสรา้งจติส านึก/แนวทางการอนุรกัษ์

G3

ดาํเนินการจดัอบรมหลกัสตูร “การอนุรกัษ์พนัธุพ์ืชทอ้งถ่ิน” ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะ

เมล็ดกลว้ยไมใ้นสภาพปลอดเช้ือ การอนุบาลและการปลกูเล้ียงกลว้ยไมใ้หแ้กนั่กเรียนและ

ชุมชน



ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

โครงการ “ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดบัชุมชน”

G4

จดัประชุมเผยแพร่แนวทางการสนับสนุนโครงการธนาคารความหลากหลายทาง

ชีวภาพระดบัชุมชน (Community BioBank) 



ลงพ้ืนท่ี10 แห่งใน 6 ภมูนิิเวศ ท่ีเขา้ร่วมโครงการกบั 

Community BioBank

 

 

 



กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ “ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย “ศกัยภาพมากลน้ มีใหเ้ห็น” 

26 พฤศจกิายน - 4 ธนัวาคม 2560 

ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อภมิูภาค จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัจงัหวดัสระบุรี”

G4



มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ

โครงการ จดัแสดงผลงาน อพ.สธ. – มศว.

(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น)

G5

“เพ่ิมคุณค่าภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลยัรบัใชส้งัคม”



มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

โครงการ การจดัท าฐานขอ้มูล และเว็บไซต ์อพ.สธ.-มสด. 
G5

กิจกรรมที่ 5 ศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

มีจาํนวนฐานขอ้มลูพนัธุไ์ม ้จาํนวน 100 รายการ

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

เว็บไซต ์อพ.สธ.-มสด. 



มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

โครงการ “ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาคใตต้อนบน” 

G5

จดัค่ายอบรมในโครงการ อพ.สธ. เก่ียวกบันิเวศวิทยาแมลง



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

โครงการ จดัท าเว็บไซตป์ระชาสมัพนัธห์น่วยงาน 

(อพ.สธ.-มทร.ธญับุรี)

G6

มีเว็บไซต ์อพ.สธ.- มทรธญับุรี  จาํนวน 1 เว็บไซต ์
เผยแพรข่อ้มลูบนส่ือออนไลน์ 

Facebook page จาํนวน 1 เพจ



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั

โครงการบริหารจดัการศูนยป์ระสานงานโครงการ อพ.สธ. 

ฝัง่อนัดามนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

G6

การฝึกอบรมส าหรบัหน่วยงานท่ีเขา้รว่มสนองพระราชด าริ ในพื้ นท่ีชายฝัง่อนัดามนั 

(การฝึกอบรมงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน)



การฝึกอบรมส าหรบัค่ายกิจกรรม

เพ่ืออบรมความรูเ้ก่ียวกบัการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

การจดัการประชุม ติดตามผลและ

รายงานความกา้วหนา้โครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชยั



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการกิจกรรมพิเศษสนบัสนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ

: กิจกรรม การเตรียมจดันิทรรศการและการจดันิทรรศการ

G6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิไดเ้ขา้ร่วมงานประชุมวชิาการ

และนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2560

ณ ศนูยเ์ครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อภมูิภาค จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั จงัหวดัสระบุรี 



มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

โครงการ การบูรณาการสู่การเรียนการสอนในรายวิชา

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน

G6

ในเขตพื้ นท่ีตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย พบบา้นพกัอาศยัจาํนวน 4 ชาติพนัธุ ์

• ชาติพนัธุช์าวเขาเผ่าลาหู่ 

• ชาติพนัธุเ์ช้ือสายไตล้ือ  

• ชาติพนัธุไ์ตยวน 

• ชาติพนัธุเ์ช้ือสายไตเขิน 

บา้นพกัอาศยั กลุ่มชาติพนัธุช์าวเขาเผ่าลาหู่

บา้นพกัอาศยั กลุ่มชาติพนัธุเ์ชื้ อสายไตล้ือ

บา้นพกัอาศยั กลุ่มชาติพนัธุเ์ชื้ อสายไตยวน



มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถมัภ์

โครงการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย: ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ระหว่างวนัท่ี 28 พ.ย. –4  ธ.ค. 2560  ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สระบุรี

G6



มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถมัภ์

โครงการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

G6

จดัตั้งศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช มีโครงสรา้งศูนยป์ระสานฯ และมีกิจกรรมการ

สรา้งจติส านึกและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบังานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช   



ด าเนินงานโดยจงัหวดัตา่งๆ
G8

การขับเคลื่อนและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. 

บทบาทของจังหวัดในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
โดยศึกษาธกิารจังหวัดสนบัสนนุให้โรงเรียนในจังหวัดเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และท้องถิ่นจังหวดัสนับสนุน 

อบต./เทศบาลต าบล ในจังหวัดเป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ โดยการจัดประชุมท าความเข้าใจ กระบวนการสมัคร
ผ่านจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงาน



จงัหวดันนทบุรี
G8

บทบาทการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยสนับสนุนการทํางานของศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

(ศบกต.) รวมถึงการพฒันาศนูยอ์นุรกัษ์ทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน และจัดทําคู่มือการทํางานสนับสนุนการ

จดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินสาํหรบัชุมชน



ด าเนินงานโดยจงัหวดัตา่งๆ
G8

กิจกรรมจัดฝึกอบรม การจัดค่าย การจัดประชุมต่างๆ

บทบาทของจงัหวดัในการสนับสนุนจดัฝึกอบรมแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนใหก้บัผูบ้ริหาร

โรงเรียนและคณะครู รวมทั้งแนวทางการดาํเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินใหก้บันายก/ปลดั อบต./เทศบาล การ

จดัค่ายเยาวชนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อสรา้งเครือข่ายช่วยในการอนุรกัษ์ทรพัยากร เป็นตน้



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบน

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรกัษป่์าชายเลน

อบรมเยาวชนอนุรกัษป่์าชายเลน 1 รุน่ 50 คน จากโรงเรียนในพ้ืนท่ีรอบศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบน



G9
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบน

ค่ายวิทยาศาสตรท์างทะเล เยาวชนรกัษค์ุง้กระเบน

อบรมเยาวชน 50 คน จาก 18 โรงเรียน โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีตดิชายฝัง่ทะเล



บรษิทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ ง จ  ากดั (มหาชน)
G10

สนับสนุนงบประมาณในการโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 การอบรมปฏิบติัการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

(5 องคป์ระกอบ)  วทิยากรผูช้ว่ย รุน่ท่ี 1/2561 

วนัท่ี 16 - 19  มกราคม  2561  ณ ศนูยอ์นุรกัษ์

และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออก สวนสตัวเ์ปิดเขา

เขียว  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มีผูเ้ขา้อบรม 

จาํนวน 48 คน  จาก 26 สถานศึกษาจดัประชุม

สาธารณะ (เดือนมิถุนายน) 

 การอบรมปฏิบติัการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

(5 องคป์ระกอบ) รุ่นท่ี 6/2561 วนัท่ี 12 - 15  

มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั อาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีผูเ้ขา้อบรม จาํนวน 84 คน 

จาก 21 โรงเรียน



ภาพรวมหน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชด าริ  

ท่ีสง่ผลการด าเนินงานประจ  าปีงบประมาณ 2561 



G1
กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร

จ  านวน 4 หน่วยงาน

สง่

100%



G2
กลุ่มสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

จ  านวน 8 หน่วยงาน

87.50%

12.50%00

ส่ง 7 หน่วยงาน

ไม่ส่ง 1 หน่วยงาน

 สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)



G3
กลุ่มส่วนราชการท่ีเก่ียวกบัทรพัยากร

จ  านวน 17 หน่วยงาน

94.12%

5.88%
00

ส่ง 16 หน่วยงาน

ไม่ส่ง 1 หน่วยงาน

 กรมการขา้ว



G4
กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 

จ  านวน 9 หน่วยงาน

88%

12%
00

ส่ง 8 หน่วยงาน

ไม่ส่ง 1 หน่วยงาน

 องคก์ารส่งเสริมกิจการ

โคนมแหง่ประเทศไทย



G5
กลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

จ  านวน 32 หน่วยงาน

75%

25%
00

ส่ง 24 หน่วยงาน

ไม่ส่ง 8 หน่วยงาน

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี

 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

 มหาวทิยาลยัเนชัน่

 มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

 มหาวทิยาลยันราธิวาสราช

นครินทร์

 มหาวทิยาลยัศิลปากร



G6
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

จ านวน 38 หน่วยงาน

86.84%

13.16%
00

ส่ง 33 หน่วยงาน

ไม่ส่ง 5 หน่วยงาน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (เร่ิม

ไดร้บังบประมาณดาํเนินงานในปี 

2562)



G7
กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรพัยากร

จ  านวน 4 หน่วยงาน

สง่

100%



G8
กลุ่มจงัหวดัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

จ  านวน 77 จงัหวดั

70%

30%
00

ส่ง 54 จงัหวดั

ไม่ส่ง 23 จงัหวดั



G8
กลุ่มจงัหวดัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

จ  านวน 77 จงัหวดั

• จงัหวดัจนัทบุรี 

• จงัหวดัปราจีนบุรี 

• จงัหวดัหนองคาย 

• จงัหวดัอุตรดิตถ์

• จงัหวดันครนายก 

• จงัหวดัอุบลราชธานี 

• จงัหวดัปทุมธานี 

• จงัหวดัพทัลุง 

• จงัหวดัพะเยา 

• จงัหวดัยะลา 

• จงัหวดัมหาสารคาม 

• จงัหวดันครพนม 

• จงัหวดัตราด 

• จงัหวดัอุดรธานี 

• จงัหวดัพิจิตร 

• จงัหวดัระยอง 

• จงัหวดัชยันาท 

• จงัหวดัเชียงราย 

• จงัหวดันครปฐม 

• จงัหวดันราธิวาส 

• จงัหวดัเพชรบุรี

• จงัหวดัชยัภมิู

22 จงัหวดัที่ขาดสง่รายงานผลการด าเนินงานประจ  าปี 2561



G9
กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน

จ  านวน 8 หน่วยงาน

สง่

100%



G10
กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ

จ  านวน 5 หน่วยงาน

40%

20%

40%

ส่ง 2 หน่วยงาน

เพ่ิงเขา้สนองพระราชด าริ 

2 หน่วยงาน

 มลูนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากร ทะเลสยาม

ไม่ส่ง 1 หน่วยงาน

 โรงแรมซิกสเ์ซนส ์ยาวน้อย

 สมาคมพนัธุศาสตรแ์หง่ประเทศ

ไทย



ในภาพรวมอพ.สธ. ไดร้บัรายงานจากหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริทั้ง 10 กลุ่ม  (202 หน่วยงาน)

80 %

20 % 00

ส่ง 162 หน่วยงาน

ไม่ส่ง 40 หน่วยงาน



วาระที่ 3

1

2

4

สรุปความกา้วหนา้ในการด าเนินงานเตรียมการจดัการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยได้

ประโยชน ์ณ ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสาน ต  าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

ระหว่างวนัที่ 29 พฤศจกิายน – 5 ธนัวาคม 2562



รายงานการเตรียมพ้ืนท่ี ส าหรบัจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย ครั้งท่ี 10 : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน ์ปี 2562

26/03/62

ณ ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา



ประเทศไทย  
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จงัหวดันครราชสีมา  

282



เมืองนครราชสีมา  

ศนูยก์ารศึกษาหนองระเวียง  
12 กิโลเมตร

283



โครงสรา้งพ้ืนฐานรองรบัการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย ครั้งท่ี 10 : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน ์ปี 2562



1. สถานท่ีจดังานประชุมวิชาการ



1. สถานท่ีจดังานประชุมวิชาการ

1. งานประชุมวชิาการ

- นําเสนอบรรยาย

- นําเสนอโปสเตอร์

- บรรยายพิเศษ

2. เสวนางานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

3. เสวนางานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

โครงสรา้งพื้ นฐาน: กองกลาง

เตรียมงาน : งบดาํเนินงาน 62-63คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ



การประชุมวิชาการและนิทรรศการฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

1) การประชุมวิชาการและนิทรรศการฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

- วิชาการ “ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน”    

   - การบรรยายพิเศษของผูบ้ริหาร อพ.สธ.

   - การนําเสนอผลงานทางดา้นวิชาการของสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

   - การเสวนาแนวทางการดาํเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

   - การบรรยายพิเศษ “ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน”

           

- นิทรรศการ “ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน”

               - สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินลาํดบัเกียรติบตัร ขั้นท่ี 1

   - สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินลาํดบัป้ายฯ



การประชุมวิชาการฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

1. ระยะเวลา :  รวมทั้งส้ิน 6 วนั

                

2. การบรรยายพิเศษ / การบรรยาย / การเสวนา : รวม 35 เร่ือง 24 หน่วยงาน 

50 คน

                  การนําเสนอ           จาํนวน 15 เร่ือง 10 หน่วยงาน

       การสาธิต           จาํนวน 10 เร่ือง 14 หน่วยงาน

       การสรุป           จาํนวน 10 เร่ือง



ผงัหอ้งประชุมงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ 
1 โต๊ะ +เกา้อี้ (ผู้น าเสนอ) 5 – 7 โต๊ะ +เกา้อี้ (ผู้เขา้ฟังจ านวน 50 ที่น่ัง)
2 จอภาพ 8 โต๊ะ +เกา้อี้ (ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน)
3 โพเดี่ยม 9 บอร์ดประชาสัมพันธ์
4 Projector (เครื่องฉาย) 9 โต๊ะ +เก้าอ้ี (ส าหรับเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล)
หมายเหตุ : เก้าอี้ขอเตรียมไว้ประมาณ 60 ตัว 

1 9-



ผงัหอ้งประชุมงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



2.1 หอ้งประทบัสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.2 พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย: ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์

2.3. นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

2. สถานท่ีจดัพิธีเปิด และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

โครงสรา้งพื้ นฐาน: กองกลาง

เตรียมงาน : งบดาํเนินงาน 62-63

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและสถานที่



2.2 พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย: ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์

2. สถานท่ีจดัพิธีเปิด และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



2. สถานท่ีจดัพิธีเปิด และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



2. สถานทีจ่ดัพิธีเปิด และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน



2. สถานท่ีจดัพิธีเปิด และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



2. สถานท่ีจดัพิธีเปิด และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

2.3 นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ประมาณ 96 โรงเรียน 



นิทรรศการ :งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

        ความเบิกบานจากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และงาน

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

        ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนรว่มกบังานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็นและการบูรณาการพืชศึกษา



การจดันิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

 1. ระยะเวลา :  รวมทั้งส้ิน 7 วนั

                   

2. หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน : รวมทั้งส้ิน  96 แห่ง จ  านวน 960 คน

ระดบัเกียรตบิตัร ขั้นท่ี 2                 จาํนวน  13 แห่ง

ระดบัเกียรตบิตัร ขั้นท่ี 1 จาํนวน  36 แห่ง

(2544 - 2559) จาํนวน 21 แห่ง  

(2560)             จาํนวน  15 แห่ง  

  ป้ายสนองพระราชด าริฯ จาํนวน 47 แห่ง

(2544 - 2559)   จาํนวน   9 แห่ง  

 (2560)             จาํนวน 38 แห่ง



ผงัการจดัแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ระดบัเกียรตบิตัรขั้นท่ี 2

** ขนาดพ้ืนท่ี 4 x 6 เมตร จ  านวน  13 บูธ เรียงล าดบับูธตามระดบัชั้น และตามตวัอกัษร



ผงัการจดัแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ระดบัเกียรตบิตัรขั้นท่ี 1

** ขนาดพ้ืนท่ี 2 x 3 เมตร จ  านวน 36 บูธ เรียงล าดบับูธตามกลุ่มลกัษณะวิสยัของพืช 

    ระดบัชั้น และตามตวัอกัษร



ผงัการจดัแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ระดบัป้ายสนองพระราชด าริฯ

** ขนาดพ้ืนท่ี 2 x 3 เมตร จ  านวน 47 บูธ เรียงล าดบับูธตามกลุ่มลกัษณะวิสยัของพืช 

    ระดบัชั้น และตามตวัอกัษร



3. เปิดป้าย อาคาร

“เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและอาคารสถานท่ี (งบดาํเนินงาน 62-63)



4. นิทรรศการใตร้ม่ราชมงคล (9 มทร.) “ชาวบา้นไทย ไดป้ระโยชน”์

โครงสร้างพื้นฐาน: กองกลาง
เตรียมงาน : งบด าเนินงาน 62-63คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ นิทรรศการนอกอาคาร และอาคารสถานท่ี (งบประมาณ 9 มทร.)
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รูปแบบ



5. นิทรรศการงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

คณะกรรมการฝ่ายฐานปราชญช์าวบา้นและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน และอาคารสถานท่ี (งบดาํเนินงาน 62-63)



นิทรรศการงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน จ  านวนประมาณ 25 แห่ง

5. นิทรรศการงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



ฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน

การบูรณาการทรพัยากรทอ้งถ่ิน

การแสดงนิทรรศการ

นิทรรศการ :งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

    การอนุรกัษ ์พฒันา ทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรม และภูมิปัญญา บนฐานปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง



การจดันิทรรศการฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

1.ระยะเวลา :  รวมทั้งส้ิน 7 วนั

                 

2.หน่วยงานที่เขา้ร่วมน าเสนอผลงาน : รวมทั้งส้ิน 25 แห่ง จ  านวน 250 คน

ระดบัเกียรติบตัร ขั้นท่ี 1     จาํนวน   1 แห่ง

ระดบัป้ายฯ                     จาํนวน 24 แห่ง

(2556 - 2559)   14 แหง่

      (2560)   10 แห่ง



ผงัการจดัแสดงนิทรรศการฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ระดบัเกียรตบิตัรขั้นท่ี 1  และป้ายสนองพระราชด ารฯิ

ขนาดพื้ นท่ี 4 x 6 เมตร จ  านวน 21 บูธ

เรียงล าดบับูธตามภูมิภาค / จงัหวดั / รูปแบบอปท. และตามตวัอกัษร



คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอก และอาคารสถานท่ี (งบดาํเนินงาน 62-63)

6. นิทรรศการหน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริ



6. นิทรรศการหน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริ

นิทรรศการ หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จ  านวนประมาณ 118 แห่ง



คณะกรรมการฝ่ายฐานปราชญช์าวบา้นและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน และอาคารสถานท่ี (งบดาํเนินงาน 62-63)

7. นิทรรศการ ปราชญช์าวบา้น และนิทรรศการของ กฟผ. สปก ฯลฯ



สถานท่ีจดันิทรรศการ ปราชญช์าวบา้น และนิทรรศการของ กฟผ.

7. นิทรรศการ ปราชญช์าวบา้น และนิทรรศการของ กฟผ. สปก ฯลฯ
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8. นิทรรศการชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการฯ (งบประมาณรายได ้62)



8. นิทรรศการชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน ์

สถานที่จดันิทรรศการของ มทร.อีสาน ทรพัยากรไทย:ชาวบา้นไทยได้



3



4
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9. การแสดงศิลปะพ้ืนบา้น 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ



9. การแสดงศิลปะพ้ืนบา้น 

การแสดงศิลปะพื้ นบา้น

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



ศิลปะพ้ืนบา้น

การบูรณาการ

พืชศึกษา

การแสดงศิลปะพ้ืนบา้น

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

การแสดงศิลปะพื้ นบา้น 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

การเรียนรู ้พืชศึกษาบรูณาการสู่การเรียนรู ้และถ่ายทอด

ออกมาในรปูแบบของการแสดงศิลปะพื้ นบา้น



1. เป็นการสนองพระราชดําริ การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร สะทอ้นให้

เห็นประโยชน์ คุณค่า ความงามของวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิด

การเรียนรู ้และรกัในทรพัยากร เกิดความภาคภูมิใจ การสืบทอด จรรโลงและธํารงไว ้

เป็นสมบติัของทอ้งถ่ิน ประเทศ และเป็นการเผยแพร่ศิลปะพื้ นบา้น อาทิเช่น ทศันศิลป์ 

ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นตน้

2. เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ท่ีทรงสืบสานพระราชปณิธาน ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช

การแสดงศิลปะพ้ืนบา้น

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น



1.ระยะเวลา :  รวมทั้งส้ิน 6 วนั

2.หน่วยงานที่เขา้ร่วมน าเสนอผลงาน : รวมทั้งส้ิน 11 แห่ง

3.ชุดการแสดงจ  านวน 12 ชุด จ  านวน 750 คน

การแสดงศิลปะพ้ืนบา้น

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น
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10. ศูนยอ์าหาร

คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี (งบประมาณรายได ้62)
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11. เรือนนอน (ใชอ้าคาร GE)

คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี



11. เรือนนอน (ใชอ้าคาร GE)

เรือนนอน พ้ืนท่ีพกัส าหรบัอาจารยแ์ละนักเรียนท่ีรว่มแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
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12. ลานจอดรถ 

คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี (งบประมาณรายได ้62)



13. ปรบัปรุงหอ้งน ้าภายในโครงการฯ

โครงสรา้งพื้ นฐาน: ศนูย ์อพ.สธ.

เตรียมงาน : งบรายได้ 61



14. ปรบัปรุงถนนภายในโครงการฯ

โครงสรา้งพื้ นฐาน: ศนูย ์อพ.สธ.

เตรียมงาน : งบรายได้ 61



15. ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล)์

โครงสรา้งพื้ นฐาน: ศนูย ์อพ.สธ.

เตรียมงาน : งบรายได้ 61
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ยนิดีตอ้นรบัทุกทา่น/หน่วยงานเขา้รว่มจดังาน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย: 

ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์



วาระที่ 4

1

2

3

เรื่องอื่นๆ



บทบาทของศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)



ส านักงาน อพ.สธ.

รอง ผอ.อพ.สธ.

หวัหนา้ส านักงาน อพ.สธ.

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

แผนผงัการบริหารงาน อพ.สธ.

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องคป์ระธาน

ผูอ้  านวยการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชฯ

ประธานกรรมการ อพ.สธ.

เลขาธิการพระราชวงั

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ

(ส่วนราชการ มหาวิทยาลยั องคก์ร หน่วยงานเอกชน มูลนิธ ิฯลฯ)

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน

พ้ืนท่ีด าเนินการ พ้ืนท่ีด าเนินการ พ้ืนท่ีด าเนินการ

กรรมการท่ีปรึกษา

คณะผูเ้ช่ียวชาญ

คณะปฏิบติังาน

วิทยาการ อพ.สธ.



1.หน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริ

โดยพระราชานุญาต ประมาณ 200 หน่วยงาน 

แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

G1
กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร

G2
กลุ่มสรา้งจติส  านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

G3
กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร

G4
กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

G5
กลุ่มมหาวิทยาลยัที่รว่มสนองพระราชด าริ

G6
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัราชมงคล

G7
กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรพัยากร

G8
กลุ่มจงัหวดัทีร่่วมสนองพระราชด าริ

G9
กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน

G10
กลุม่ภาคเอกชนและมูลนิธิ



 มหาวิทยาลยั/

สถาบนัการศึกษา

70 แห่ง

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.

หน่วยงานที่รว่ม

สนองพระราชด าริ

132 หน่วยงาน

เทศบาล/อบต.

สมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน

สถาบนัการศึกษา

(โรงเรียน/กศน.)

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



2. จ  านวนหน่วยงานที่เขา้รว่มสนองพระราชด าริ

โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก

ตั้งแตปี่ 2535 - ปัจจุบนั

2.1 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนประมาณ 4,000 แห่ง



     สถานศึกษาสามารถสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิก

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



2.2 สมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดย อบต./เทศบาล

ประมาณ 2,000 แห่ง 

2. จ  านวนหน่วยงานที่เขา้รว่มสนองพระราชด าริ

โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก

ตั้งแตปี่ 2535 - ปัจจุบนั



 สนบัสนุนให ้อบต. และเทศบาลฯ ในทุกจงัหวดั

สมคัรเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



มหาวิทยาลยั/

สถาบนัการศึกษา

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.

หน่วยงานที่รว่ม

สนองพระราชด าริ

เทศบาล/อบต.

สมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน

สถาบนัการศึกษา

(โรงเรียน/กศน.)

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

มหาวทิยาลัย 
เชียงใหม่

มหาวทิยาลัย 
ขอนแก่น

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ.

5 แห่ง



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั

*ศนูย์แมข่่ายประสานงาน อพ.สธ. 
5 มหาวิทยาลัย

ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ.

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ภาคกลาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



        โครงสรา้งศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน/ศูนยป์ระสานงาน     
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

           สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

    หน่วยงานก ากับดแูล
ศนูยแ์มข่่ายประสานงานฯ/ศนูยป์ระสานงานฯ อยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดแูลของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลยั

ตา่ง ๆซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีโดยการแตง่ตั้งโดยพระราชานุญาต

และการจดัตั้งเป็นศนูยแ์มข่า่ยประสานงานฯ/ศนูยป์ระสานงานฯ ของ

มหาวทิยาลยัน้ีเป็นดาํเนินการภายใตกิ้จกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ

สนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร ตามแผนแม่บท อพ.สธ.โดยมี

โครงสรา้งของศนูยฯ์ ในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน



      ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.

       ส่วนของบุคลากร/การบรหิารจดัการ

1. มีโครงสรา้งการบริหารชดัเจนมีผูบ้ริหารรบัผิดชอบมีตาํแหน่งท่ีระบุหน้าท่ี

งานชดัเจน และ โครงสรา้งของศนูยแ์ม่ขา่ยประสานงานฯ/ศนูยป์ระสานงานฯ ข้ึนตรง

กบัท่านอธิการบดีมหาวิทยาลยันั้นๆ ในฐานะประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

อพ.สธ.- มหาวิทยาลยั การดาํเนินงานต่าง ๆ อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูละของ

คณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยั

2. มีตาํแหน่งบุคลากรในการทาํงานและหน้าท่ีรบัผิดชอบท่ีชดัเจนในแต่ละ

โครงสรา้งงานท่ีตั้งข้ึน เชน่ สาํนักงาน/หน่วยฝึกอบรม ควรมีตาํแหน่งวิทยากร อยา่ง

น้อย 3-5 ตาํแหน่ง, สาํนักงาน/หน่วยประสานงาน/ติดตามงาน ควรมีเจา้หน้าท่ีประจาํ 

อยา่งน้อย 2 ตาํแหน่ง เป็นตน้



เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ส  าคญั

ของศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

1.เพื่อสนองพระราชดาํริในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของ

มหาวิทยาลยั และภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.ของมหาวิทยาลยั

2.เพื่อประสานงาน และขบัเคล่ือนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ระหว่างมหาวิทยาลยัท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. (ลกูข่าย) และ

หน่วยงานภายนอก (ภาครฐั จงัหวดั กรมต่าง ๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ฯลฯ และภาคเอกชน)



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั



ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.
1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    (นครศรีธรรมราช)
2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อุบลราชธาน)ี
3.มหาวิทยาลัยแม่โจ้         (เชียงใหม่)
4.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (กทม.)/วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
5.มหาวิทยาลัยบูรพา           (ชลบุรี)
6.มหาวิทยาลัยนเรศวร         (พิษณุโลก)
7.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    (เชียงราย)

กลุ่มหน่วยงาน
ร่วมสนอง

พระราชด าริ
อพ.สธ.
กลุ่มที5่

รายชื่อศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ณ วันที่ 20/01/2562



รายชื่อศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ณ วันที่ 21/01/2562

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    (เชียงใหม/่แม่ฮ่องสอน)
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  (ปทุมธานี/ อยุธยา/สระแก้ว)
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา/วิทยาเขตสุรินทร์
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

กลุ่มหน่วยงาน
ร่วมสนอง

พระราชด าริ
อพ.สธ.
กลุ่มที6่



เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ส  าคญั

ของศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. (ตอ่)

3. เพ่ือเป็นหน่วยรวบรวมฐานขอ้มลูทรพัยากร ไดแ้ก่ ฐาน

ทรพัยากรกายภาพ ฐานทรพัยากรชีวภาพ และฐานทรพัยากรวฒันธรรม

และภมูิปัญญา ในงานสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. (ตามแนวทางการ

ดาํเนินงานในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศนูยข์อ้มลูทรพัยากร)

4. เพ่ือดาํเนินงานการจดัฝึกอบรมใหก้บัสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. ดาํเนินการตามกรอบนโยบายในการช่วย

สนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรไดต่้อไป



เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ส  าคญั

ของศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. (ตอ่)

5. เพ่ือดาํเนินงานการจดัฝึกอบรมใหก้บัสมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ดาํเนินการตามกรอบนโยบายในการช่วย

สนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรไดต่้อไป

6. เพ่ือวางแผนและปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินงานตามแผน

แมบ่ท อพ.สธ. สนองพระราชดาํริโดยมหาวทิยาลยัและสามารถใชง้าน

สนองพระราชดาํริน้ีไปสนับสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั เช่นการเรียน 

การสอน การวิจยั การบริการวชิาการ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

โดยการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอยา่งยัง่ยนืของชุมชนทอ้งถ่ิน





ความส าคญัของงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน”

1. พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีพื้ นท่ีป่า 102,156,350.53 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 

31.58 ของพื้ นท่ีประเทศ (ท่ีมา: สาํนักจดัการท่ีดินป่าไม ้กรมป่าไม,้ 2560) ส่วนมากเป็น

พื้ นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม ้และพื้ นท่ีป่าอนุรักษ์ (อุทยาน

แห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า และเขตหา้มล่าสตัวป่์า) ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม แต่พื้ นท่ี

นอกเหนือจากน้ี จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานอ่ืน



ความส าคญัของงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน”

            2. พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ อยู่ในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทาง อพ.สธ. เน้นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงไปที่พื้นที่ประเภทนี้ โดยมี
จุดแข็งที่ เป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา (ที่ก ากับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน)          

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นผู้ช่วยท้องถิ่นในการ
บันทึก สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นการพิสูจน์ภูมิปัญญาในเบื้องต้น
ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ และพืชศึกษา หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นช่วยในการต่อยอดขยาย
ผลสู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ส่วนราชการด าเนินงาสนับสนุนงานนี้ ตามพันธกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่น
บูรณาการสู่การเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล...



ความส าคญัของงานงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

หากใชแ้นวทางการดําเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน โดยมี 

“พื้ นท่ีปกปักทรัพยากรทอ้งถ่ิน”อยู่ใน อปท. ท่ีมีพื้ นท่ีป่าธรรมชาติ

ดั้งเดิม และบูรณาการเข้ากับการจัดการป่าชุมชนของกรมป่าไม ้

สนับสนุนการเพิ่มพื้ นท่ีป่าตามนโยบายและตัวชี้ วดัการเพิ่มพื้ นท่ีป่า

ของรฐับาลได ้และประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินก็สามารถท่ีจะมีส่วนร่วม

ในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากป่าไดอ้ยา่งยัง่ยืนต่อไป



ความเช่ือมโยงของงาน อพ.สธ. กับนโยบายการปฏิรูป

ประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตร์

ชาต ิและแนวทางประชารฐั ท่ีจะเขา้สู่ Thailand 4.0 

ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มี

วาระการปฏิรปูประเทศดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซ่ึงมีประเด็นปฏิรปูท่ี 4 

ท่ีจะใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. เป็นแนวทาง

การปฏิรปู 

1. กาํหนดใหม้ี ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรทอ้งถ่ิน ต  าบล...” ใหค้รอบคลมุ 7,255 

ต าบล ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) 

2. วางนโยบายการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณในการรวบรวม

และจดัทาํบญัชีรายการข้ึนทะเบียนทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่

ก  ากับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ

คุม้ครองสิทธิประโยชนแ์ละแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการใชท้รัพยากรที่เป็นธรรม

ใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินไดต้อ่ไป

     ท่ีมา: http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099



ที่มา; รา่งแผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม



ที่มา; รา่งแผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - จงัหวดั



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – กศน.



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. - หน่วยงานสนองพระราชด าริ






