
 
แบบแสดงความประสงค ์

ในการศกึษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรกัษ์พนัธกุรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ ่

  

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา 

สถานที่ตดิตอ่ 

ชื่อผู้ประสานงาน         เบอร์โทรศัพท์ 

ประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานใน วันที่           เดือน    ปี      เวลา             น. 

รูปแบบที่จะเข้าศึกษาดูงาน 

 รูปแบบที่ ๑ ระยะเวลา ๓  ชั่วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

 รูปแบบที่ ๒ ระยะเวลา ๒  ชั่วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. หรือ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.) 

 รูปแบบที่ ๓ ระยะเวลา ๑  ชั่วโมง (เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. หรือ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.) 

 รูปแบบที่ ๔ ระยะเวลา ๓  ชั่วโมงเป็นต้นไป (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

บุคคลท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน          คน   

ประกอบด้วย ครู/อาจารย์     จํานวน                คน นักเรียน/นักศึกษา  ระดับชัน้             จาํนวน        คน

 ผู้บริหาร          จํานวน              คน พนักงาน/เจ้าหน้าที่            จํานวน                 คน

 ผู้นําชุมชน/ทอ้งถ่ิน  จํานวน           คน อื่นๆ                                    จํานวน                  คน

 
 
 
 
 



หมายเหตุ  ๑. รูปแบบที่ ๑ – ๓ รองรับคณะที่มจํีานวน ๓๐ - ๑๑๐ คน 
   ๒. รูปแบบที่ ๔ รองรับคณะทีม่ีจํานวนมากกว่า ๑๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน 

    ๓. กรุณาส่งแบบแสดงความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน  
    ๔. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทีส่ํานักงานศูนย์อนุรกัษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  โทร. ๐ ๔๔๓๒ ๓๑๒๙ หรอื 
https://www.facebook.com/rspgkhlongphai/ 
    ๕. สถานทีร่าชการแต่งกายชุดสุภาพและเหมาะสม สวมรองเท้าหุ้มส้น 
 

การรับรองคณะบุคคลเข้าศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษพั์นธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 

ข้ันตอนการขออนุญาต 

๑. ตดิตอ่ สอบถาม วันและเวลาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานได้ท่ี สํานักงานศูนย์อนุรักษพั์นธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  
โทร. ๐ ๔๔๓๒ ๓๑๒๙ 

๒. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน เรียน ผูอ้ํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ ระบุวัน เวลา และจํานวน เพ่ือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนบแบบแสดงความประสงค์ฯ ส่งมาที่ สํานักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดสุิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓         
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๒๒๘๒ ๑๘๕๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๖๕ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบที ่๑  การเข้าศกึษาดูงานศูนย์อนรุักษพั์นธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  ระยะเวลา ๓ ชัว่โมง 

ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ หรอื ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 กิจกรรม เวลา หมายเหตุ

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ พร้อมตอบข้อซักถาม 

๒๐ นาท ี เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ 
ให้การรับรองคณะตลอด
กิจกรรม ๒. เดินเท้าศึกษาพรรณไม้ในสวนสมุนไพร ๑๐ นาท ี

๓.* เข้าชมอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์ ๒๐ นาท ี  

๔. เข้าชมอาคารปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช ๒๐ นาท ี  

 น่ังรถชมแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชมะตูม   

๕. เดินเท้าศึกษาพันธ์ุพืชและวิธีการขยายพันธ์ุพืชในแปลงปลกูรวบรวมและ
ขยายพันธ์ุผักพ้ืนเมือง แปลงปลูกหม่อนพันธุ์รับประทานผล 

๓๐ นาท ี  

 น่ังรถชมแปลงเกษตรอินทรีย์   

๖. เข้าชมหน่วยผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละการทํานํ้าส้มควันไม ้ ๑๕ นาท ี  

 น่ังรถชมสวนพฤกษศาสตร์ แปลงรวบรวมพันธุกรรมไม้ผล และแปลงปลูก
สร้างป่าธรรมชาติ 

๕ นาที  

๗. เข้าชมอาคารผลิตชาสมุนไพร ๑๕ นาท ี  

๙. เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์ อพ.สธ. ๑๕ นาท ี  

๑๐. เข้าชมอาคารนิทรรศการ การใช้ประโยชนจ์ากพันธุ์ไม้ย้อมสแีละการย้อมสี
ธรรมชาต ิ

๒๐ นาท ี  

๑๑. ชมและเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์ อพ.สธ. ๑๐ นาท ี  

  ๓ ชัว่โมง  
หมายเหต:ุ *เข้าชม กรณีคณะท่ีเข้าศึกษาดงูานมีจํานวนไม่เกิน  ๕๐  คน 

 

 

 

 



รูปแบบที ่๒  การเข้าศกึษาดูงานศูนย์อนรุักษพั์นธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  ระยะเวลา ๒ ชัว่โมง 

ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ หรอื ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ พร้อมตอบข้อซักถาม 

๒๐ นาท ี เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ 
ให้การรับรองคณะตลอด
กิจกรรม  น่ังรถชมสวนสมุนไพร อาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ

เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช แปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชมะตูม 
๓ นาที 

๒. เข้าชมและศึกษาพรรณไม้ วิธีการขยายพันธุ์พืชในแปลงปลูกรวบรวม 
ขยายพันธ์ุผักพ้ืนเมือง และแปลงปลูกหมอ่นพันธุ์รับประทานผล 

๒๐ นาท ี  

 น่ังรถชมแปลงเกษตรอินทรีย์ ๒ นาที  

๖. เข้าชมหน่วยผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และการทํานํ้าส้มควันไม ้ ๑๐ นาท ี  

 น่ังรถชมสวนพฤกษศาสตร์ แปลงรวบรวมพันธุกรรมไม้ผล และแปลงปลูก
สร้างป่าธรรมชาติ 

๕ นาที  

๗. เข้าชมอาคารผลิตชาสมุนไพร ๑๕ นาท ี  

๙. เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์ อพ.สธ. ๑๕ นาท ี  

๑๐. เข้าชมอาคารนิทรรศการ การใช้ประโยชนจ์ากพันธุ์ไม้ย้อมสแีละการย้อมสี
ธรรมชาต ิ

๒๐ นาท ี  

๑๑. ชมและเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์ อพ.สธ. ๑๐ นาท ี  

  ๒ ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 



รูปแบบที ่๓  การเข้าศกึษาดูงานศูนย์อนรุักษพั์นธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง 

ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ หรอื ภาคบ่าย ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ พร้อมตอบข้อซักถาม 

๑๕ นาท ี เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ 
ให้การรับรองคณะตลอด
กิจกรรม ๒. น่ังรถชมสวนสมุนไพร อาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ

เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช แปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชมะตูม แปลงปลูกรวบรวม
และขยายพันธ์ุผักพ้ืนเมือง แปลงปลูกหมอ่นพันธุ์รับประทานผล 

๕ นาที 

๓. น่ังรถชมแปลงเกษตรอินทรีย์ เข้าชมหน่วยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เตาเผาถ่านเพ่ือทํา
นํ้าส้มควันไม้ สวนพฤกษศาสตร์ แปลงรวบรวมพันธุกรรมไม้ผล และแปลง
ปลูกสร้างป่าธรรมชาต ิ

๕ นาที  

๔. เข้าชมอาคารผลิตชาสมุนไพร ๑๕ นาท ี  

๕. เข้าชมอาคารนิทรรศการ การใช้ประโยชนจ์ากพันธุ์ไม้ย้อมสแีละการย้อมสี
ธรรมชาต ิ

๑๕ นาท ี  

๖. ชมและเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์ อพ.สธ. ๕ นาที  

  ๑ ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบท่ี ๔  การเข้าศกึษาดูงานศูนย์อนรุักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  ระยะเวลา ๓ ชัว่โมงเป็นต้นไป 

ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ หรอื ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ พร้อมตอบข้อซักถาม 

๒๐ นาท ี เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. 
คลองไผ ่ให้การรับรอง
คณะตลอดกิจกรรม ๒. เดินเท้าชมสวนสมุนไพร  ๒๐ นาท ี

๓. เดินเท้าชมอาคารปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ๓๐ นาท ี  

๔. เดินเท้าเข้าชมอาคารผลิตชาสมุนไพร ๓๐ นาท ี  

๕. เดินเท้าเข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์ อพ.สธ. ๓๐ นาท ี  

๖. เดินเท้าเข้าชมอาคารนิทรรศการ การใช้ประโยชน์จากพันธ์ุไม้ย้อมสีและการ
ย้อมสีธรรมชาต ิ

๓๐ นาท ี  

๗. ชมและเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์ อพ.สธ. ๑๕ นาท ี  

  ๓ ชัว่โมง  

 พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑ ชัว่โมง  

๘.* เดินเท้าชมแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชมะตมู แปลงปลูกรวบรวมและ
ขยายพันธ์ุผักพ้ืนเมือง แปลงปลูกหม่อนพันธุ์รับประทานผล 

๖๐ นาท ี  

๙.* เดินเท้าชมแปลงปลูกสร้างป่าธรรมชาต ิ ๓๐ นาท ี  

 รวม ๕ ชัว่โมง ๓๐ นาที  

 
หมายเหต:ุ *เข้าชม กรณีคณะท่ีเข้าศึกษาดงูานมีเวลามากกว่า ๓ ชั่วโมง 


