
๑ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
และ 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมอาคารใหม่สวนอัมพร ส านักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 
 
  นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู๎อํานวยการโครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มอบให๎ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการที่ปรึกษา อพ.สธ. ทําหน๎าที่เป น
ประธานการประชุมแทน ประธานการประชุมกลําวขอบคุณหนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริ และ
ได๎มาเข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
และการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎น
มีให๎เห็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในครั้งนี้ พร๎อมทั้งได๎มอบหมายให๎ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู๎อํานวยการโครงการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เป นผู๎ดําเนินการประชุม ดังตํอไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙) 
นายพรชัย จุฑามาศ แจ๎งที่ประชุมรับทราบประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ๑

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙)  ซึ่งเป นฉบับปรับปรุง
ใช๎แทนประกาศฉบับเดิม (ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๒/๒๕๕๘) เนื่องจากได๎มีหนํวยงานเข๎ารํวมสนองพระราชดําริ
เพ่ิมขึ้นจากเดิมโดยปัจจุบันมีหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. จํานวน ๑๕๗ หนํวยงาน 

 ๑.๒ การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 

ในปี ๒๕๖๐ อพ.สธ. จะจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น” ครั้งที่ ๙  ณ ศูนย๑เครือขํายการเรียนรู๎เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ระหวําง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา  
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โปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมเสด็จพระราชดําเนินเป นองค๑ประธานเปิดงานการประชุมดังกลําว ในวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ สําหรับกําหนดการรับเสด็จฯ นั้น ทาง อพ.สธ. จะรํวมกับกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง 
และเจ๎าหน๎าที่กรมราชองครักษ๑ พิจารณาจัดทํากําหนดการรับเสด็จ และแจ๎งให๎หนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ
ทราบตํอไป และในวันนี้เป นการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิ ชาการและนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ด๎วย โดยรายละเอียดจะกลําวในวาระท่ี ๓ ตํอไป 

วาระท่ี ๒ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ อพ.สธ. และหน่วยงาน 
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

 
นายพรชัย  จุฑามาศ  มอบให๎ ดร.ปิยรัษฎ๑ ปริญญาพงษ๑ เจริญทรัพย๑  เลขานุการคณะกรรมการ 

อพ.สธ. ดําเนินการประชุมในวาระที่ ๒ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. กลําวสรุปความก๎าวหน๎าในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตําง ๆ ของ อพ.สธ. และหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ ประจําปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ทาง อพ.สธ. ได๎สํงหนังสือถึงหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ให๎จัดสํงผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) มายัง อพ.สธ. เพ่ือรวบรวมจัดทําเลํม
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทูลเกล๎าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  จํานวน ๒ เลํม แบํงเป น ๑) รายงานการดําเนินงานเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. จํานวน ๑ เลํม และ ๒) 
รายงานผลการดําเนินงานหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ จํานวน ๑ เลํม พร๎อมแผํนบันทึกข๎อมูล ซึ่งบรรจุไฟล๑
การดําเนินงานโดยละเอียดของ อพ.สธ. และหนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริพร๎อมตัวอยํางงานที่ได๎คัดเลือกจาก
หนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ นํามาเป นตัวอยํางของแตํละกิจกรรม โดยรายงานฉบับสมบูรณ๑นั้น ทาง อพ.สธ. 
จะนําขึ้นเว็บไซด๑ อพ.สธ. www.rspg.or.th เพ่ือให๎หนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริสามารถดาวน๑โหลดได๎ตํอไป 

โครงการของ อพ.สธ. ทีด่ําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามแนวทางการดําเนินงานตามแผน
แมํบทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มีจํานวน ๓๙๑ โครงการ สําหรับจํานวน
โครงการของหนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริมีจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนแมํบทของหนํวยงาน มี
จํานวนทั้งสิ้น ๑,๗๘๐ โครงการ  

เปูาหมายของ อพ.สธ. คือ เพ่ือพัฒนาบุคลากร ในการอนุรักษ๑พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให๎
เกิดประโยชน๑ถึงมหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ ให๎เข๎าใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช ให๎รํวมคิด
รํวมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน๑ถึงมหาชนชาวไทย และให๎มีระบบข๎อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได๎ทั่วประเทศ โดย
มีแนวทางการดําเนินงาน ๓ กรอบการดําเนินงาน ๘ กิจกรรม ภายใต๎ฐานทรัพยากร ๓ ฐาน  ในแผนแมํบทระยะ ๕ 
ปีที่หกนี้ อพ.สธ. ดําเนินงานเพ่ือหาแนวทางและสนับสนุนให๎ประชาชนเรียนรู๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นวํามีอะไรบ๎าง 
นําไปสูํการอนุรักษ๑ทรัพยากรท๎องถิ่นและใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรนั้นให๎ยั่งยืน และเป นการสร๎างจิตสํานึกในการรัก
ทรัพยากร ดังพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การรักทรัพยากร คือการ
รักชาติ รักแผ่นดิน” 

ตั้งแตํปี ๒๕๓๕ – ๒๕๕๙ จํานวนหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริ แบํงเป น ๓ สํวน ได๎แกํ  
๑. หนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริ ที่มีคณะกรรมการดําเนินงานโดยพระราชานุญาต และมี

หัวหน๎าแตํละหนํวยงานฯ เป นประธาน จํานวน ๑๕๗ หนํวยงาน  มีหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริเพ่ิมเติม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ หนํวยงาน ได๎แกํ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสระบุรี  จังหวัด
ยะลา สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม  สํ านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ๑  และ มหาวิทยาลัยสยาม  
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๒. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนจํานวน ๒,๖๓๓ แหํง (เพ่ิมข้ึน ๑๙๑ แหํง) ดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียน 

๓. สมาชิกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑การบริหารสํวนตําบล และเทศบาลตําบล จํานวน 
๕๕๔ แหํง (เพ่ิมข้ึน ๒๐๗ แหํง) ดําเนินงานสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท๎องถิ่น 

 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แบ่งตามกิจกรรม ดังนี้ 
 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

๑. การปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. ในพ้ืนที่ของ อพ.สธ. และพ้ืนที่ของหนํวยงานที่รํวมสนอง
พระราชดําริ ๘๗ ครั้ง (อาจปฏิบัติงานรํวมกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.) 

๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชของ
หนํวยงานนั้น ๆ เอง ๓๔ หนํวยงาน (๑๐๑ โครงการ)  

๓. พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไรํ 
 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนกัวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

การสํารวจทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
วิทยาเขตตรัง สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ รวมจํานวน ๓ ครั้ง สรุปรายชื่อพรรณไม๎ที่สํารวจพบใน
พ้ืนที่จํานวน ๑๑๑ ชนิด อยูํใน ๕๗ วงศ๑ 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
โดยหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

กลุ่ม G1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ดําเนินการในพ้ืนที่ รวม ๑๕,๐๕๑ ไรํ ๕๙ ตารางวา และในพ้ืนที่สํารวจแล๎ว ๘,๐๕๒ ไรํ ๓๕ ตารางวา 

 
กลุ่ม G3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 โครงการจัดทําเขตพิทักษ๑ปุาชายเลน รักษ๑สัตว๑น้ํา มีเขตพิทักษ๑ปุาชายเลน รักษ๑สัตว๑น้ํา จํานวน ๑๐ 
จังหวัด เนื้อที่รวม ๓๐,๐๐๐ ไรํ 
 
กลุ่ม G3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

โครงการปกปักพันธุกรรมพืชปุาชายเลนและปุาชายหาดในศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ดูแลรักษาปุาชายเลนและปุาชายหาด พ้ืนที่ ๑,๑๒๒  ไรํ 
 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

โครงการพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช  



๔ 
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สํารวจพรรณไม๎ในพ้ืนที่ปุาปกปักพ้ืนที่ ๑๓.๔ ไรํ พบไม๎ต๎นทั้งหมด ๑,๗๓๗ ต๎น แบํงเป น ๑๙ วงศ๑ ๔๓ 
สกุล ๔๕ ชนิด, ไม๎พํุม พบ ๑๔ วงศ๑ ๑๘ สกุล ๑๙ ชนิด, ไม๎ล๎มลุก พบ ๑๕ วงศ๑ ๒๔ สกุล ๒๗ ชนิด  และไม๎เถา พบ 
๒๐ วงศ๑ ๒๙ สกุล ๓๑ ชนิด 
 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

โครงการสํารวจความหลากหลายสัตว๑ในพ้ืนที่ปกปักฯ มทร.อีสาน  
• สํารวจตามเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ๑๒ สถานี 
• เก็บข๎อมูลโดยการบันทึกภาพสัตว๑ และรํองรอยที่พบ ด๎วยกล๎องถํายภาพ และจําแนกชนิด 
• พบสัตว๑ประเภทแมงและแมลง จํานวน ๑๔ ชนิด สัตว๑ปีก จํานวน ๕ ชนิด สัตว๑เลื้อยคลาน 

จํานวน ๓ ชนิด และสัตว๑ครึ่งบกครึ่งน้ํา จํานวน ๒ ชนิด 
 

กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการกิจกรรมปกปักทรัพยากร พ้ืนที่ปกปักสวนนกเป ดน้ํา จํานวน ๘๕ ไรํ ซึ่งเป นปุาพรุดั้งเดิม 

 
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการปกปักรักษาพันธุกรรมพืชปุาชายเลนและปุาชายหาดในพ้ืนที่ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป นโครงการตํอเนื่องโดยดําเนินการดูแลรักษาพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชปุาชาย
เลนและปุาชายหาดพ้ืนที่ ๑,๑๒๒ ไรํ ไมํให๎ถูกบุกรุกพ้ืนที่และลักลอบตัดไม๎ทําลายปุา 
 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

๑. การปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. ในพ้ืนที่ของ อพ.สธ. และพ้ืนที่เปูาหมายของหนํวยงานที่
รํวมสนองพระราชดําริ ๘ ครั้ง (รํวมกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.) 

๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริ ในพื้นที่เปูาหมายของหนํวยงานนั้น ๆ 
๖๑ หนํวยงาน (๒๑๔ โครงการ) 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนกัวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

๑. การสํารวจเก็บรวบรวมพืชอนุรักษ๑ อพ.สธ. ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเชํน 
จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพรํ จังหวัดนําน และจังหวัดแมํฮํองสอน  ได๎แกํ มะกิ๊ง 
น๎อยหนําเครือ และ ตีนฮุ๎งดอย 

๒. การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุ๑ผักอีนูน ในโครงการศึกษาวิจัยผักอีนูนเพ่ือเข๎าสูํธุรกิจ 

ตัวอย่างการด าเนินงานในกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

กลุ่ม G1 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 สํารวจเก็บรวมรวมพันธุกรรมพืชที่มีคุณคําหายากในท๎องถิ่นในรัศมี ๕๐ กม.มีพ้ืนที่ที่คาดวําจะ
เปลี่ยนแปลง จํานวน ๒๗ แหงํ จํานวน ๓,๕๒๓ ไรํ ๑ งาน 

  



๕ 
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กลุ่ม G2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 -โครงการความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน พบผีเสื้อกลางวันในบริเวณเกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะจวง 
และเกาะจาน รวมทั้งหมด ๔๐ ชนิด (Species) ๓๒ สกุล (Genus) จาก ๕ วงศ๑ (Family) 

-โครงการความหลากชนิดของนกพบนก ในบริเวณหมูํเกาะแสมสาร เกาะจวง และเกาะจาน ทั้งหมด ๗๗
ชนิด (Species) ๕๗ สกุล (Genus) จาก ๓๘ วงศ๑ (Family)  

 
กลุ่ม G4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

โครงการสํารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
• เก็บรวบรวมสัตว๑น้ํา ๑๑๘ ตัว บริเวณอําวบํอเมา จ.ชุมพร 
• สํารวจแนวปะการัง ๗๘๗ ไรํ บริเวณเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ๑  

 
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ความหลากชนิดของสัตว๑กลุํมหอยในจังหวัดปราจีนบุรี  พบสัตว๑กลุํมหอยในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ทั้งสิ้น ๑๘ วงศ๑ ๒๖ สกุล ๓๑ ชนิด แบํงเป นหอยฝาเดียวที่อาศัยอยูํในน้ําจืด ๗ วงศ๑ ๑๐ สกุล ๑๒ ชนิด ที่อาศัยอยูํ
บนบก ๗ วงศ๑ ๑๐ สกุล ๑๒ ชนิดหอยสองฝาน้ําจืด ๔ วงศ๑ ๖ สกุล ๗ ชนิด 
 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สํารวจและเก็บรวบรวม
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน ๓ ตําบลนํารํอง  ได๎แกํ มารวิชัย , บ๎านแค และเกาะเรียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

โครงการสํารวจพันธุ๑ไม๎หอมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  พรรณไม๎ที่มีดอกหอมจํานวน ๒๐๕ ชนิด  
แบํงออกเป น  

- พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  จํานวน ๖ วงศ๑  และวงศ๑ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ วงศ๑กล๎วยไม๎ (ORCHIDACEAE) 
- พืชใบเลี้ยงคูํจํานวน ๔๖ วงศ๑ และวงศ๑ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ วงศ๑ถ่ัว (FABACEAE)  

มีจํานวน ๒๘ ชนิด 
 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 การศึกษาองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมของชุมชนชาวกูย ในพ้ืนที่ตําบล
บ๎านผือ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร๑ 
 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 โครงการพืชสมุนไพรสําหรับสตรีหลังคลอดของกลุํมชาติพันธุ๑ไทย-ลาว และกลุํมชาติพันธุ๑ภูไทในจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
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กลุ่ม G8 กรุงเทพมหานคร 
การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชควรคําแกํการอนุรักษ๑ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โดยสํานักงาน

สวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล๎อม และสํานักงานเขตดําเนินการสํารวจพันธุกรรมพืชควรคําแกํการอนุรักษ๑ในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ พบพืชอนุรักษ๑ตั้งแตํเริ่มดําเนินการสํารวจถึงปัจจุบัน จํานวน ๑,๘๗๘ ต๎น 

กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการงานศึกษาและรวบรวมพันธุ๑กล๎วยไม๎ธรรมชาติพบกล๎วยไม๎ทั้งสิ้น ๒๒ สกุล ๓๘ ชนิด และท่ีไมํ

สามารถจําแนกได๎อีก ๑ ชนิด  
 

กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
๑. การปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. ในพื้นที่ของ อพ.สธ. ๓๓ ครั้ง 
๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริในพ้ืนที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชของ

หนํวยงานนั้น ๆ เอง ๗๙ หนํวยงาน (๓๑๔ โครงการ) 
๓. จํานวนพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๑๒,๐๐๐ ไรํ 

 
ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนกัวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

การดําเนินงานกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชแบํงเป น ๒ สํวน ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศของ อพ.สธ. และพ้ืนที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริโดยที่มี

เจ้าหน้าที ่อพ.สธ. ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ พ้ืนที่ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จ.เชียงราย 
  ๑.๒  พ้ืนที่บริเวณเกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
  ๑.๓  พ้ืนที่เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
  ๑.๔  พ้ืนที่ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผํ ต.คลองไผํ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
  ๑.๕  พ้ืนที่ปลูกพันธุกรรมพืชภาคใต๎ อ.ทําแซะ จ.ชุมพร 
  ๑.๖  พ้ืนที่ อพ.สธ. อ.วังมํวง จ.สระบุรี 
  ๑.๗  พ้ืนที่ อพ.สธ. อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค๑  

๒. พ้ืนที่ อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  ๒.๑  หนํวยปฏิบัติการขยายพันธุ๑พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    
  ๒.๒  หนํวยปฏิบัติการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
  ๒.๓  หนํวยปฏิบัติการเมล็ดพันธุ๑พืช 
  ๒.๔  หนํวยปฏิบัติการเพาะชําอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
  ๒.๕  หนํวยปฏิบัติการเพาะชําเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
  ๒.๖  หนํวยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช ฝุายวิชาการ อพ.สธ. 
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ตัวอย่างการด าเนินงานในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

กลุ่ม G1 กองทัพอากาศ 
 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ๑ พืช อพ.สธ. – ทอ.  โดยจัดทําเป นห๎องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ๑ พืชใต๎ 
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริดอยอินทนนท๑ จ.เชียงใหมํ พ้ืนที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 

กลุ่ม G3 กรมประมง 
โครงการผลิตสัตว๑น้ําชายชายฝั่งหายากเพ่ือปลํอยในแนวปะการังเพ่ือนําลูกพันธุ๑ลงปลํอยสูํทะเลในแนว

ปะการัง ดําเนินการผลิตปลาเก๐าปะการัง จํานวน ๑,๐๐๐ ตวั ผลิตปลากะรังดอกแดง จํานวน ๑,๐๐๐ ตัวและปลา
การ๑ตูน จํานวน ๑,๐๐๐ ตัว 

 
กลุ่ม G4 องค์การเภสัชกรรม 

โครงการการจัดการสวนสมุนไพร-ไม๎หอม 

กลุ่ม G4 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข๑–สักสยามินทร๑ ณ สวนปุาพบพระ จ.ตาก ปลูกด๎วยระบบวนเกษตร 

โดยให๎เกษตรกรดูแลรักษา และสวนปุาได๎ดําเนินการวัดความเจริญเติบโต และปูองกันไฟปุา 

กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
    สวนพฤกษศาสตร๑ มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง 
 
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การขยายพันธุ๑ไลเคน                    
• เพ่ือเพ่ิมปริมาณไลเคนในพ้ืนที่ๆ มีศักยภาพในการรองรับการเจริญของไลเคน คือมีไลเคนบางชนิด

เติบโตอยูํบ๎าง 
• เลือกไลเคนที่มีศักยภาพในการนํามาใช๎ประโยชน๑ ได๎แกํ Parmotrematinctorum เก็บจากพ้ืนที่อ่ืน 

และนําเข๎ามาย๎ายปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๔ จังหวัด 
 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
การพัฒนาแปลงสาธิตการอนุรักษ๑พันธุกรรมข๎าวพ้ืนเมือง พ้ืนที่ศูนย๑เรียนรู๎การอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื้อที่ ๑๘ ไรํ เป นพ้ืนที่แปลงนาสาธิตจํานวน ๖ ไรํ และ
เป นพื้นที่สําหรับดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอ่ืนๆ อีก ประมาณ ๖ ไรํ 
 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร๑เพชรวนาลัย  สร๎างสวนพฤกษศาสตร๑ที่ได๎มาตรฐานสําหรับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
  



๘ 
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กลุ่ม G8 จังหวัดกระบี ่
 ศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดทําโรงเรือนรวบรวมพันธุ๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง 
จํานวน ๑ โรงเรือน ๔๘ สกุล ๑๒๓ สายพันธุ๑ มีแปลงรวบรวมและอนุรักษ๑พันธุ๑ไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองร๎อน จํานวน 
๑ แปลง ๑๐๖ ชนิด  มีแปลงรวบรวมพันธุ๑บอนสีลูกผสม จํานวน ๒๕ ชนิด 
 
กลุ่ม G8 กรุงเทพมหานคร 

การขยายพันธุ๑พืชควรแกํการอนุรักษ๑เพ่ือปลูกหรือแลกเปลี่ยนหรือแจกจํายพันธุกรรมดําเนินการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล๎วยไม๎หายากของไทย สําหรับแจกจํายผู๎ที่มีความสนใจ เชํน ช๎างพลาย ช๎างแดง ช๎างเผือก เอ้ืองแปรงสี
ฟัน เอ้ืองมะลิ เอ้ืองแคระ เข็มแดง แคทลียา ไอยรา ไอยเรศ เอ้ืองเขากวางอํอนฯลฯ ดําเนินการโดยสํานักพัฒนา
สังคม จํานวน ๓๘,๕๐๐ ต๎น  
 
กลุ่ม G8 จังหวัดนนทบุรี 

โครงการอนุรักษ๑ไม๎พ้ืนบ๎านหายากใกล๎สูญพันธุ๑ (ต๎นมะตาด) โดยองค๑การบริหารสํวนตําบลไทรใหญํ  
ตรวจสอบต๎นมะตาดที่ปลูกในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๒,๐๐๐ ต๎น พบวําต๎นมะตาดแห๎งตาย จํานวน ๑๔๕ 
ต๎น คงเหลือจํานวน ๑,๘๕๕ ต๎น 
 
กลุ่ม G8 จังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการปลูกรักษาต๎นมเหสักข๑-สักสยามินทร๑ดูแลรักษาต๎นมเหสักข๑-สักสยามินทร๑ จํานวน ๕,๔๕๘ ต๎น 
ตามพ้ืนที่ตํางๆ ดังนี้ ศูนย๑การเรียนรู๎, พ้ืนที่สาธารณะหนองผักกาด, วัดหนอง งูเหลือม, พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติปุา
น้ําตกเขาอีโต๎, พ้ืนที่บริเวณรอบ อบต.ไผํชะเลือด, พ้ืนที่ปุาชุมชนดงบัง, พ้ืนที่ปุาชุมชนเนินปุายาง, พ้ืนที่วัดโพธิ์ศรี, 
พ้ืนที่บ๎านวีงรี, พ้ืนที่บริเวณรอบสํานักงาน 
 
กลุ่ม G8 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ๑ ดําเนินการปลูกต๎นมะกอกน้ํามัน พ้ืนที่  ๔๐ ไรํ จํานวน  
๒๗ พันธุ๑ ซึ่งสํวนใหญํมาจากประเทศอิตาลี ดูแลรักษา บันทึกการเจริญเติบโต และดําเนินการขยายพันธุ๑มะกอก
น้ํามันโดยการปักชําเพื่อปลูกทดแทน 
 
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่แปลงปลูก จํานวน ๘ แปลง 
๑. แปลงอนุรักษ๑พันธุ๑ดาหลา  
๒. แปลงอนุรักษ๑พันธุ๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง  
๓. แปลงอนุรักษ๑พันธุกรรมหวาย  
๔. แปลงอนุรักษ๑พันธุ๑หม๎อข๎าวหม๎อแกงลิง  
๕. แปลงอนุรักษ๑พันธุกรรมบัว  
๖. แปลงอนุรักษ๑พันธุ๑พืชสมุนไพร  
๗. แปลงรวบรวมพรรณไม๎พ้ืนเมืองและพรรณไม๎หายาก  
๘. แปลงปลูกต๎นมเหสักข๑–สักสยามินทร๑ 

  



๙ 
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กลุ่ม G10 มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม 
โครงการอนุรักษ๑เตําทะเล บริเวณเกาะทะลุ ชํวยให๎รอด เลี้ยงให๎โต ปลํอยสูํทะเล 

 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

๑. การปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. ๒๘ ครั้ง มีงานวิจัย ๔๐ เรื่อง 
๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริเป นโครงการวิจัยตําง ๆ ของหนํวยงาน

นั้น ๆ เอง ๕๔ หนํวยงาน (๒๙๔ โครงการ) 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนกัวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

๑. งานศึกษาวิจัย โดย ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ. 
• งานศึกษาวิจัยของหนํวยปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและหนํวยปฏิบัติการเก็บรักษา

พันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
• งานศึกษาวิจัยของหนํวยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อพ.สธ. คลองไผํ 
• งานศึกษาวิจัยของหนํวยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช 
• งานอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑พืชมะเกี๋ยง 

 
๒. งานศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

(อพ.สธ. คลองไผ่) 
 
๓. งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่  
 - ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต.คลองไผํ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 - พ้ืนที่ อพ.สธ. อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค๑ 
 - พ้ืนที่ อพ.สธ. อ.ทําใหมํ จ.จันทบุรี 
 - พ้ืนที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ จ.กาญจนบุรี 

ตัวอย่างการด าเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

กลุ่ม G3 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- โครงการการศึกษาวิจัย ทางด๎านชีววิทยาโมเลกุลของพืชและสัตว๑  โครงการจัดทําลายพิมพ๑ดีเอ็นเอ
กล๎วยไม๎ปุา ในพ้ืนที่สวนสัตว๑เปิดเขาเขียว โดยใช๎เทคนิค ISSR 
- โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแย๎ ๔ ภาค 

กลุ่ม G4 องค์การเภสัชกรรม 
โครงการแปรรูปสมุนไพรคุณภาพเพ่ือใช๎ในโรงงานตัวอยํางเชํน พรมมิ 

กลุ่ม G4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โครงการวิเคราะห๑ทดสอบองค๑ประกอบและคุณคําทางโภชนาการของผลสุกมะเกี๋ยง  



๑๐ 
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กลุ่ม G4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไอศกรีมเชอร๑เบทมิกซ๑เบอร๑รี่ 

กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยบูรพา 
   การพัฒนาดีเอ็นเอบาร๑โค๎ดของกล๎วยไม๎สกุลรองเท๎านารี (Paphiopedilumspp) ในประเทศไทย   
สามารถตรวบพบเครื่องหมายดีเอ็นเอจากบริเวรอนุรักษ๑ ITS, matK, rbcL, rpoB, rpoC

๑
และ trnH-psb 

Aintergenic spacer ที่สามารถนํามาใช๎พัฒนาเป น DNA barcoding สําหรับกล๎วยไม๎รองเท๎านารีทั้ง ๕ ชนิดได ๎

กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยพะเยา 
นิเวศวิทยาและการใช๎ประโยชน๑จากเห็ดเผาะระยะที่ ๒ บริเวณพ้ืนที่ปุาบ๎านหม๎อแกงทองและพ้ืนที่อนุรักษ๑

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ก: พ้ืนที่ปุาบ๎านหม๎อแกงทอง, ข: ลักษณะการเกิดเห็ดเผาะในพ้ืนที่ปุาบ๎านหม๎อแกงทอง, ค: ลักษณะการเกิดเห็ด
เผาะในพ้ืนที่เขตอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ, ง: ตัวอยํางเห็ดเผาะที่เก็บจากพ้ืนที่เขตอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ) 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ๑จากผลผลิตตาลโตนดเพ่ือวิสาหกิจชุมชน (ตํอเนื่อง) 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากกระดาษใยไหมเกิดผลิตภัณฑ๑จํานวน ๘ ผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ ดอกไม๎ กลํองใสํ

ทิชชูม๎วน พวงมาลัย กลํองใสํทิชชูสี่เหลี่ยม กระเป๋าถือ พวงกุญแจ โคมไฟ และสร๎อยคอ 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 โครงการพัฒนาเครื่องสาวไหมและกรอเส๎นไหมสําหรับชุมชน   กําหนดแนวคิดการออกแบบเครื่องสาว

ไหมให๎สามารถนําไปใช๎งานได๎ดีขึ้น มีรูปแบบเหมาะสมตํอการใช๎งาน โดยประยุกต๑เทคโนโลยีและเทคนิคการ
ออกแบบเครื่องจักรกลในปัจจุบัน  

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสามเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ตรวจสอบหาสารกลุํมแอลคาลอยด๑จากวัตถุดิบในตํารับยาหอมเทพจิตรที่ออกฤทธิ์ต๎าน

เบาหวาน 

กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผักหนาม 
- การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของน้ําเต๎า 

กลุ่ม G10 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
โครงการ การศึกษาความเป นไปได๎ด๎านองค๑กรและกฎหมายในการออกพันธบัตรปุาไม๎สําหรับ

ประเทศไทย 

กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

๑. งานศูนย๑ข๎อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. ๘ 
ฐานข๎อมูล  



๑๑ 
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๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริเป นโครงการจัดทําฐานข๎อมูลตําง ๆ ของ
หนํวยงานนั้น ๆ ๔๗ หนํวยงาน (๙๓ โครงการ) 

ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนกัวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

งานที่ดําเนินงานโดยศูนย๑ข๎อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
 ๑.๑  งานบันทึกข๎อมูล/ดูแลฐานข๎อมูล 
 ๑.๒  งานฐานข๎อมูลทะเบียนพรรณไม๎สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
 ๑.๓  โครงการฐานข๎อมูลพรรณไม๎ในบัญชียาหลักแหํงชาติในโปรแกรม MS Access 
 ๑.๔  งานฐานข๎อมูลความก๎าวหน๎าโครงการงานวิจัย ผลงานสํารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ตํางๆ ของ
คณะปฏิบัติการ อพ.สธ.-หนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริในระบบงานฐานข๎อมูล Access 
 ๑.๕  งานฐานข๎อมูลหนังสือขออนุญาตจากหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ และฐานข๎อมูลการ
ขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหมํ 
 ๑.๖ งานฐานข๎อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
 ๑.๗ งานฐานข๎อมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น 
 ๑.๘ ระบบจัดเก็บข๎อมูลงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น 

๑.๙ ฐานข๎อมูลตัวอยํางพรรณไม๎ในพิพิธภัณฑ๑พืช 
 ๑.๑๐ ฐานข๎อมูลภาพพรรณไม๎ 
 ๑.๑๑ ฐานข๎อมูลพรรณไม๎เพ่ืองานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
 ๑.๑๒ การใช๎โปรแกรมระบบบริการงานห๎องสมุด 

ตัวอย่างการด าเนินงานในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

 
กลุ่ม G1 กองทัพเรือ 

โครงการจัดทําหนังสือวิชาการทรัพยากรทะเล รวบรวมเป นฐานข๎อมูลของการสํารวจชีวภาพและกายภาพ
ทางทะเล และจัดพิมพ๑หนังสือวิชาการทรัพยากรทะเล “พันธุ๑ไม๎สมุนไพรหมูํเกาะแสมสาร เลํม ๑” จํานวน ๑๗๗ 
เลํม 

กลุ่ม G2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
 โครงการ การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลพรรณไม๎ชุมชนและฐานความรู๎ใหมํจากปราชญ๑ชาวบ๎าน 

 
กลุ่ม G3 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โครงการจัดทําฐานข๎อมูลสําหรับเข๎าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กลุ่ม G3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 โครงการจัดทําระบบศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรพืชและสัตว๑ทะเล  พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ๑ จัดทําโปรแกรมระบบ
ศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรพืชและสัตว๑ทะเล ของศูนย๑วิจัย ๕ แหํง และ สวพ.๑ แหํง  



๑๒ 
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กลุ่ม G๓ กรมทรัพยากรธรณี 
 โครงการจัดทําศูนย๑ข๎อมูลทางธรณีวิทยา/แหลํงธรณีวิทยา จัดเก็บฐานข๎อมูลธรณีวิทยาในระบบ work sheet 
เปูาหมายระยะ ๕ ปี รวม ๕๐๐ ข๎อมูลและปรับปรุงเว็บไซต๑นําเสนอโครงการ อพ.สธ. 

กลุ่ม G4 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
โครงการจัดทําฐานข๎อมูลช๎างไทย 

กลุ่ม G4 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
• โครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ๓ เรื่องบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ แมลงที่มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย 
• บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ไส๎เดือนไทย 
• บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ กิ้งกือไทย 

 
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โครงการจัดทําฐานข๎อมูลอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิต (พรรณสัตวชาติพรรณพฤกษา) 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โครงการพัฒนาต๎นแบบระบบสารสนเทศด๎านทรัพยากรท๎องถิ่น เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลฐานทรัพยากร

ท๎องถิ่นท้ัง ๙ ฐาน 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โครงการระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศศูนย๑การเรียนรู๎พืชสมุนไพรท๎องถิ่นและผักพ้ืนบ๎านในชุดสํารับ/

ตํารับอาหาร ตําบลนาอ๎อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

กลุ่ม G6 กรุงเทพมหานคร 
การจัดทําฐานข๎อมูลพืชควรคําแกํการอนุรักษ๑พันธุกรรมกรุงเทพมหานครโดยดําเนินการพัฒนาโปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ือรองรับการสืบค๎นข๎อมูลพืชอนุรักษ๑พันธุกรรมของกรุงเทพมหานคร ผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

 
กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

๑. จํานวนการเดินทางไปปฏิบัติงานประชุมรํวมกับคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในการ
ประชุมการพัฒนาการใช๎ประโยชน๑จากพืชอนุรักษ๑ ๓ ครั้ง (พืชเปูาหมาย ๘ ชนิด) 

๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริเป นโครงการวิจัยตํางๆ ของ
หนํวยงานนั้นๆ เอง ๕ หนํวยงาน (๖ โครงการ) 

 
ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนกัวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

๑. ประชุมคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. 
๒. การประชุมกลุ่มย่อย คณะท างานการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยงด้านการ

บริหารจัดการสวนและผลผลิตมะเกี๋ยง จ านวน ๒ ครั้ง 
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ตัวอย่างการด าเนินงานกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

กลุ่ม G4 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
โครงการพัฒนาองค๑ความรู๎เพ่ือการอนุรักษ๑จีโนมข๎าวพ้ืนเมืองและข๎าวปุาของไทยเพ่ือการนําไปสูํ

นวัตกรรมโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ 
   
กรอบการสร้างจิตส านึก 

กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๑. การปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่  อพ .สธ . รํวมกับคณะทํานที่ปรึกษาประสานงานสวน

พฤกษศาสตร๑โรงเรียน และผู๎ทรงคุณวุฒิ ๑๒๑ ครั้ง 
๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริเป นโครงการตําง ๆ ของหนํวยงาน

นั้น ๆ  เอง ๓๒ หนํวยงาน (๑๓๔ โครงการ) 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนกัวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

๑. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ดําเนินงานโดยโรงเรียนซึ่งสมัครเป นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
 ๒. งานฝึกอบรม 
  การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน จํานวน ๑๐ รุํน 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท๎องถิ่น จํานวน ๑๒ ครั้ง 
 ๓. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
 ๔. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานในกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โดยหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

กลุ่ม G1 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กก.ตชด. มีโรงเรียน ตชด.สมัครเป นสมาชิก 

สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนและได๎รับอนุมัติแล๎ว ๗๑ โรงเรียน 

กลุ่ม G3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    โครงการปรับปรุงศูนย๑เรียนรู๎ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว๑ทะเล (เกาะมันใน จ.ระยอง) 

กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงการพิพิธภัณฑ๑ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
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กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โครงการสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน จัดทําปูายชื่อพรรณ

ไม๎ ๑๕ ชนิด จํานวน ๕๐ ปูายเพ่ือนําไปติดต๎นไม๎รอบตึก คณะคุรุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเพ่ือใช๎เป น
สื่อในการเรียนรู๎ของนักศึกษา 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ๑พืช 

- จัดการและดูแลรักษาตัวอยํางพรรณไม๎ในพิพิธภัณฑ๑พืช 
- จัดทําฐานข๎อมูลตัวอยํางพรรณไม๎ในพิพิธภัณฑ๑พืช 

 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โครงการสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
โครงการ สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย๑ 

กลุ่ม G8 กรุงเทพมหานคร 
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ๑พืชกรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนย๑พันธุกรรมพืชกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูํบริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา เขตบางกอกน๎อยดําเนินการรวบรวมพรรณไม๎จากสวนสาธารณะและพ้ืนที่อ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนํามาจัดแสดง โดยทําพรรณไม๎แห๎ง (Herbarium) จํานวน ๑๐๐ ชนิด 

กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ๑ธรรมชาติที่มีชีวิตของกล๎วยไม๎  พิพิธภัณฑ๑ธรรมชาติที่มีชีวิตของกล๎วยไม๎และการ

จําลองเห็ดปุา  เป นการเผยแพรํความรู๎และสร๎างจิตสํานึกให๎แกํ นักเรียน เยาวชน หรือผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยมชม 

กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ําเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาให๎บริการเยี่ยมชม ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ จํานวน ๕๗๗,๑๕๘ คน เฉลี่ย ๔๘,๐๙๗ คนตํอเดือนจัดนิทรรศการนอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดแสดงพันธุ๑
สัตว๑น้ําเค็ม ๓ แหํง และจัดฝึกอบรม  
 
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๑. การปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ.รํวมกับคณะทํานที่ปรึกษาประสานงานฐานทรัพยากร
ท๎องถิ่น และผู๎ทรงคุณวุฒิ ๑๑๑ ครั้ง 

๒. การปฏิบัติงานโดยหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริ ๑๔๒ หนํวยงาน มีจํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น ๖๕๖ โครงการ 
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ตัวอย่างการด าเนินงานโดยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

๑. การจัดนิทรรศการเผยแพร่งาน อพ.สธ.  
  ๑.๑ ดําเนินงานโดย อพ.สธ. 
  -งานนิทรรศการวันพืชมงคลประจําปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร” ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
  ๑.๒  จัดนิทรรศการรํวมกับหนํวยงานอื่น ๆ  

-งานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร๑พอร๑ต อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ วันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 -รํวมจัดงานนิทรรศการงานเกษตรแฟร๑ปากชํอง ๕๘ ครบรอบ ๕๐ ปี ไรํสุวรรณ ที่ศูนย๑วิจัย
ข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติ อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา วันที่ ๙–๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

-รํวมจัดงานเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ ๑๗  
เมษายน ๒๕๕๘ 

-รํวมจัดงานนิทรรศการภาพวาดในชื่อ “โขน” และการแสดงภาพพระบรมสาทิศลักษณ๑ เพ่ือ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร๑พอร๑ต จ.
สมุทรปราการ วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   - รํวมจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตํานานไหมไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ  
ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ จ.กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
  - งานถํายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให๎กับนักศึกษาฝึกงาน ณ อาคารธนาคารพืช
พรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา 
  - งานถํายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให๎กับนักศึกษาฝึกงาน ณ หนํวยปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อพ.สธ. คลองไผํ จ.นครราชสีมา 
  - งานเผยแพรํถํายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให๎กับหนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริ 
  - งานฝึกสอนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญาตรี 
  - งานเผยแพรํงานและความรู๎ด๎านพฤกษศาสตร๑ ณ ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ คลองไผํ จ.
นครราชสีมา 

 ๓. หนังสือวิชาการ 
  ตัวอยํางหนังสือทางวิชาการที่หนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริได๎ดําเนินการจัดพิมพ๑ในการ
สนองพระราชดําริ อพ.สธ. เชํน  

- ๖๐ พรรณไม๎ มีคุณคําจากปุาชุมชน 
  - คูํมือศึกษาพรรณไม๎ในสวนสัตว๑อุบลราชธานี 
  - มะเกี๋ยงพืชอนุรักษ๑ อพ.สธ. 
  - พรรณไม๎ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑ 
  - พฤกษาผกาภิรมย๑ 
  - พรรณไม๎ในอํูทอง 
  - พรรณไม๎ใน มทส. เป นต๎น  
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 ๔. จุลสาร 
  - จุลสารสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
  - จุลสารชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 

 ๕. เว็บไซต์ อพ.สธ. www.rspg.or.th 

 ๖. โครงการ“พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” 
  - โครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” (โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข๑-สักส
ยามินทร๑ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ 
พรรษา เดิม) ได๎รับความรํวมมือจาก บริษัท ไปรษณีย๑ไทย จํากัด สนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมเป นเจ๎าของต๎น
กล๎ามเหสักข๑-สักสยามินทร๑  โดยสามารถสั่งจองผํานที่ทําการไปรษณีย๑ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  - โครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” รํวมกับ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหํงชาติ อพ.สธ. และมูลนิธิ อพ.สธ. ได๎รับความรํวมมือจาก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ และรับความ
เมตตาจากมหาเถรสมาคม ให๎การสนับสนุนโครงการฯ ประชาสัมพันธ๑โครงการฯ สนับสนุนพ้ืนที่ และดําเนินการ
ปลูก ดูแลรักษา อนุรักษ๑พันธุกรรมต๎นมเหสักข๑-สักสยามินทร๑ 
  - สนับสนุนโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร”จากหนํวยงานภาครัฐ เอกชน 
และ ประชาชนทั่วไป  

สรุปยอดการสนับสนุนต๎นกล๎ามเหสักข๑-สักสยามินทร๑  ระหวํางปี ๒๕๕๔–๒๕๕๙ 
- โครงการพฤกษานุรักษ๑ มเหสักข๑ นวมินทรานุสร รํวมกับ บริษัท ไปรษณีย๑ไทย จํากัด (๕ 

กันยายน ๒๕๕๕- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ) จํานวน ๑๐,๗๗๐ ต๎น เป นจํานวนเงิน 
๑,๙๘๑,๖๘๐บาท 

- โครงการพฤกษานุรักษ๑  มเหสักข๑  นวมินทรานุสร  อพ.สธ.  รํวมกับ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหํงชาติ (เริ่มปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) จํานวน  ๑๐๕,๘๙๒ ต๎น เป นจํานวน
เงิน ๑๙,๔๘๓,๐๕๔.๒๕ บาท 

- สนับสนุนโครงการฯ จากหนํ วยงานภาครัฐ  เอกชน และ ประชาชนทั่ ว ไป                      
(เริ่มปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) จํานวน ๒๖๖,๒๔๘ ต๎น เป นจํานวนเงิน ๔๘,๔๕๔,๓๖๖ บาท 

 ๗. การน าเสนอผลงานวิชาการโดยฝุายวิชาการ อพ.สธ. 
  ๑. นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร๑ เรื่อง “ความหลากหลายของพืชมีทํอลําเลียงในพ้ืนที่สวน
สัตว๑อุบลราชธานี” ณ คณะวิทยาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร๑แหํง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร๑ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
  -การดําเนินงานเรื่องมะกอกโอลีฟ (Oleaeuropaea L.) ซึ่งปฏิบัติงานโดยเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. ใน
พ้ืนที่ตํางๆ มีดังนี ้
  ๑. สวนจิตรลดา ๕ ต๎น 
  ๒. สวนอาภากร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ๔๖๐ ต๎น  
  ๓. อพ.สธ.วาว ีอ.แมํสรวย จ.เชียงราย ๓ ต๎น   
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  ๔. ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯคลองไผํ ต.คลองไผํ อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา ๑๘๙ ต๎น  
  ๕. พ้ืนที่ภูพิมานรีสอร๑ท ต.ปากชํอง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา ๑๐๒ ต๎น 
  

ตัวอย่างการด าเนินงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

กลุ่ม G1 กองทัพเรือ 
โครงการเรียนรู๎ทรัพยากรทะเลของชมรมนักชีววิทยา และกิจกรรมอนุรักษ๑ทรัพยากรทะเล 

 -  จัดอบรมให๎ความรู๎กับนักเรียนโรงเรียน ในพ้ืนที่สัตหีบ ซึ่งเป นสมาชิกชมรมฯ จํานวน ๖ ครั้ง 
-  กิจกรรม รักษ๑ทะเลแสมสารครั้งที่ ๑๕ ผู๎เข๎ารํวม จํานวน ๒๔ หนํวยงาน ประมาณ ๘๐๐ คน 
-  กิจกรรม รักษ๑ทะเลแสมสารครั้งที่ ๑๖ ผู๎เข๎ารํวม จํานวน ๒๐ หนํวยงาน ประมาณ ๘๐๐ คน 

กลุ่ม G2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   โครงการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวและเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการ “Animal Parade” และ นิทรรศการ 
ชุด ความรู๎อันมหัศจรรย๑เก็บรังสรรค๑จากพงไพร 

กลุ่ม G3 กรมประมง 
โครงการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูแหลํงน้ํา สนับสนุนโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน ๔ 

พ้ืนทีอ่นุรักษ๑ฟ้ืนฟูแหลํงน้ําในพ้ืนที่ คือ 
๑. ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 
๒. ต.เวียงกาหลง อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
๔. (แปลง ๙๐๕) ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

กลุ่ม G4 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
-โครงการอบรมเยาวชนรักษ๑ช๎างไทย 
-โครงการอบรมเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ๑และพัฒนาปุาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน 

กลุ่ม G4 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
   - โครงการ ปุาครอบครัวเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปี 
๒๕๕๙ 

กลุ่ม G4 องค์การเภสัชกรรม 
   -จัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดู ทรัพย๑สิ่งสินตน 
ระหวํางวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
   -จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร๎างจิตสํานึกและอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชและสํงเสริมกิจกรรม
โครงการตามแนวทางพระราชดําริ 

  



๑๘ 
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กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-การประชุมหารือการดําเนินงานวิจัยสนองพระราชดําริในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับเหมี้ยง เมื่อวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห๎องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
-การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเครือขํายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือขําย C-อพ.สธ.) เครือขําย
อุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห๎องประชุมพระยา
ศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โครงการนักพฤกษศาสตร๑รุํนเยาว๑รุํนที่ ๓ 

กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-จัดทําเว็บไซด๑เผยแพรํผลงานของ อพ.สธ.-ม.ร. ผํานทาง http://rspg.ru.ac.th 
-จัดทําเว็บไซด๑เผยแพรํผลงานของ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา http://rspg.up.ac.th 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  - จัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย๑สิ่งสินตน 
ระหวํางวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โครงการคืนกล๎วยไม๎สูํปุาชุมชน  ต๎นกล๎าที่คืนสูํปุาทั้งหมด ๒,๐๓๖ ต๎น  

- ปุาชุมชนบ๎านห๎วยสะพานสามัคคี อําเภอพนมทวน จํานวน ๓๐๐ ต๎น 
- ปุาชุมชนบ๎านพุเตย อําเภอไทรโยค จํานวน ๕๘๔ ต๎น 
- ปุาชุมชนบ๎านทําทุํงนา อําเภอไทรโยค จํานวน ๓๘๔ ต๎น 
- ปุาชุมชนบ๎านชํองแคบ อําเภอไทรโยค จํานวน ๓๘๔ ต๎น 
- หมูํบ๎านทิพุเย ต.ชะแล อําเภอทองผาภูมิ จํานวน ๑๘๔ ต๎น และจํานวน ๓๐ ขวด (๒๐๐ต๎น) 
 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 จัดพิมพ๑หนังสือผักพ้ืนบ๎านในสวนของก๋ินบ๎านเฮาดําเนินการสํารวจข๎อมูลผักพ้ืนบ๎านที่รวบรวมปลูกในสวน
ของก๋ินบ๎านเฮา พบท้ังหมด ๑๔๓ ชนิด และได๎คัดเลือกผักพ้ืนบ๎านที่นําสนใจจํานวน ๑๒๗ ชนิด เพ่ือจัดทําหนังสือ 
“ผักพ้ืนบ๎านในสวนของกิ๋นบ๎านเฮา” โดยบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร๑แบบยํอ รวมทั้งมีข๎อมูลการนําไปใช๎
ประโยชน๑ จัดพิมพ๑จํานวน ๑,๐๐๐ เลํม 
 
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    โครงการสร๎างสื่อสิ่งพิมพ๑เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจและเห็นคุณคําทรัพยากรท๎องถิ่น ดําเนินโครงการ
สร๎างสื่อสิ่งพิมพ๑เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจและเห็นคุณคําของทรัพยากรท๎องถิ่นได๎จัดทําต๎นฉบับ รวบรวมข๎อมูล 
และจัดทําหนังสือต๎นฉบับ หนังสือเลํมเล็ก ซึ่งจะได๎เผยแพรํองค๑ความรู๎จากการเก็บรวบรวมทรัพยากรท๎องถิ่นให๎คน
ในชุมชน และเยาวชนให๎เห็นความสําคัญในการอนุรักษ๑ทรัพยากรท๎องถิ่น ตํอไป 

  

http://rspg.ru.ac.th/
http://rspg.up.ac.th/


๑๙ 
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กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 การใช๎หลักสูตรยางนากับพระราชาและวิจัยยางนาในสถานศึกษา 
 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ–มทร.อีสาน  
 กิจกรรมที่ ๑  การฝึกอบรม กิจกรรมคํายเรียนรู๎ทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ ๒  การฝึกอบรม กิจกรรมคํายอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  โครงการศึกษาลักษณะทั่วไปและจัดทําหนังสือพรรณไม๎ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ได๎ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข๎าเฝูาทูลละอองพระบาท ทูลเกล๎าฯ ถวาย
หนังสือพรรณไม๎ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ เลํมที่ ๑๐ จํานวน ๒๐๐ เลํม หนังสือมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ๑ อพ.สธ. 
จํานวน ๑๐๐ เลํม ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  โครงการอบรมครูเครือขํายงานสวนพฤกษศาสตร๑ 

กลุ่ม G8 กรุงเทพมหานคร 
 จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนและฐานทรัพยากรท๎องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ครั้งที่ ๔ ระหวํางวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙– ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักพระราชวัง (สนามเสือปุา) พระราชวัง
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

กลุ่ม G8 จังหวัดชลบุรี 
  สนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดชลบุรีให๎จัดทําฐานทรัพยากรท๎องถิ่นเพ่ือสมัครเข๎ารํวม
สนองพระราชดําริ โครงการอพ.สธ. ดําเนินการแนะนําแนวทางการเข๎ารํวมสนองพระราชดําริฯ ให๎กับองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) โดยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือแนะนําแนวทางการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น
๙ อปท.  

กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ๑ปุาชายเลน 
 

วาระท่ี ๔ ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  
นายพรชัย จุฑามาศ รองผู๎อํานวยการ อพ.สธ. กลําวมอบให๎ ดร.ปิยรัษฎ๑ ปริญญาพงษ๑ เจริญ

ทรัพย๑ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รายงานความก๎าวหน๎าการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น ณ ศูนย๑เครือขํายการเรียนรู๎เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
จังหวัดสระบุรี ระหวํางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานและเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากร
ไทย :ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น ณ ศูนย๑เครือขํายการเรียนรู๎เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 
ระหวํางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อพ.สธ. ได๎ออกประกาศที่ ๑๕/๒๕๖๐ แตํงตั้งคณะกรรมการ  



๒๐ 
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และอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น ณ ศูนย๑
เครือขํายการเรียนรู๎เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จั งหวัดสระบุรี ระหวํางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบด๎วย คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการดําเนินงาน และ
คณะอนุกรรมการ ๑๑ คณะ 

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรด
กระหมํอมเสด็จพระราชดําเนินเป นองค๑ประธานเปิดงาน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ทาง อพ.สธ. จะ
จัดสํงบัตรเชิญเข๎าเฝูาทูลละอองพระบาท ไปยังหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริตํอไป วัตถุประสงค๑ของการจัดงาน
ในครั้งนี้ เพ่ือเป นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราช
ปณิธานในงานอนุรักษ๑ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เพ่ือนําเสนอผลงานของ อพ.สธ และหนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริที่ทุก ๆ ๒ ปี และเป นการดําเนินงาน
ของ อพ.สธ. มาแล๎ว ๒๕ ปี เพ่ือให๎เยาวชน ประชาชน หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู๎กําหนดนโยบาย ได๎
เล็งเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลายของทรัพยากรไทย เห็นความสําคัญของทรัพยากรท๎องถิ่นที่มีจนเกิด
ความรักความหวงแหนทรัพยากรที่มี  

รูปแบบการจัดงาน 
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น จัดขึ้นระหวํางวันที่ 

๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (รวม ๗ วัน) ณ ศูนย๑เครือขํายการเรียนรู๎เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 

พื้นที่จัดงาน 
พ้ืนที่จัดงานภายในศูนย๑เครือขํายการเรียนรู๎เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

บริเวณกลุํมอาคารสระบุรี ๔–๕-๖ 
 
รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการในงาน (๗ วัน) 

- นิทรรศการหนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ. ประมาณ ๑๔๐ 
หนํวยงาน 

- นิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ประมาณ ๒๐๐ โรงเรียน 
- นิทรรศการโครงการ อพ.สธ. และหนํวยงานพิเศษอ่ืนๆ ประมาณ ๑๐ แหํง 
- นิทรรศการหนํวยงานท๎องถิ่น อบต. อบจ. ประมาณ ๕๐ แหํง 
- นิทรรศการฐานปราชญ๑ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

การประชุมวิชาการ 
- การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๗ จํานวน ๓ วัน 

(วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- การประชุมวิชาการกสมาชิกฐานทรัพยากรท๎องถิ่น จํานวน ๖ วัน  

(วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน –๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)  
- การประชุมวิชาการสมาชิสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนจํานวน ๖ วัน 

(วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)  
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- เวทีเสวนาฐานปราชญ๑ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น จํานวน ๖ วัน 
(วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

การนันทนาการ  
มีเวทีกลางของงาน ซึ่งรองรับผู๎ชมได๎ประมาณ ๓๐๐ คน โดยจะมีการแสดงบนเวทีกลางแจ๎งด๎าน

ศิลปวัฒนธรรม จากนักศึกษาจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย และเปิดให๎โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
หนํวยงานตํางๆ ที่สนใจ รํวมแสดงเปลี่ยนหมุนบนเวทีชํวงกลางคืน (๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐น.) ระหวํางวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน– ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

พิธีปิด วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
พิธีสํงมอบธงจัดงานให๎เจ๎าภาพ ในปี ๒๕๖๒  ทรัพยากรไทย : ชาวบ๎านไทยได๎ประโยชน๑ ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
สรุปความก้าวหน้าในการเตรียมงานในภาพรวม 

-  พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น และรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสระบุรี ๔ 

 
สถานที่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
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ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี 
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แผนผังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี 
ต.ช าพักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

 

 
 
        ทางเข้าพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สระบุรี 
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กลุ่มอาคารสระบุรี ๔–๕-๖ 
 

 
 
 

  อาคารสระบุรี ๔ สถานที่จัดพิธีเปิดงาน 
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ผังพ้ืนที่ห้องประชุม 
 

 
 
 
 

อาคารสระบุรี ๔ ห้องประชุม-พิธีเปิด 
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อาคารสระบุรี ๖ ห้องประทับรับรอง-เสวย-ห้องสรง 

 

 
         อาคารสระบุรี ๖ ห้องประทับรับรอง-เสวย 
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อาคารสระบุรี ๖ ห้องสรง 
 

 
 
 

อาคารสระบุรี ๔ ห้องประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

 
 
 

อาคารสระบุรี ๔ ห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ห้อง ๓๐๑ 
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อาคารสระบุรี ๕ ห้องประชุมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
๔๐๗ – ๔๑๐ (สามารถแยกเป็น session ย่อยได้ ห้องละ ๕๐ ที่นั่ง) 

 
 

 
 

อาคารสระบุรี ๕ ห้องประชุมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
สถานที่จัด Poster session 
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อาคารสระบุรี ๑ ห้องประชุมบุญรอด บิณฑสันต์ ส าหรับปราชญ์ชาวบ้าน 
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สถานที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอาคารหอพักภายในพื้นที่ 
อาคารอินทนิล–ทองกวาว-ฝูายค า จ านวน ๑๒๐ เตียง 
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          ผังจัดนิทรรศการบริเวณชั้น ๑ หอประชุมกาญจนาภิเษก 
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ผังการจัดนิทรรศการบริเวณนอกอาคาร 
 

คณะอนุกรรมการฝุายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 การประชุมวิชาการและนิทรรศการในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ระหวํางวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน– ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๖ วัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห๎องประชุมอาคารสระบุรี ๔
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ประกอบด๎วย 

 

 

ห้องประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสระบุรี ๔ 
 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการในส่วนของฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหวํางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน– 
๔ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๖ วัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐น. ณ ห๎องประชุม ๓๐๑ อาคารสระบุรี ๔
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี (การบรรยายพิเศษวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รวมกับประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียน)  
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การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน 
ระหวํางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ประกอบด๎วย 

ณ เวทีการแสดงกลางแจ๎ง จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรีมีเนื้อหาสาระ การแสดงบูรณาการเกี่ยวกับงาน
สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ซึ่งรูปแบบการแสดงจะเน๎น  

๑.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
๒.การอนุรักษ๑และพัฒนาทรัพยากรไทย 
๓.การบูรณาการพืชศึกษา โดยสมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
 

 ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ หลังจากการแสดงชุดสุดท๎ายจะมีพิธีการสํงมอบธงให๎กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป นเจ๎าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ๎าน
ไทยได๎ประโยชน๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

 

พื้นที่แสดงศิลปะพื้นบ้าน เวทีกลางแจ้ง 

 

คณะอนุกรรมการฝุายปฏิคมและต้อนรับ 

 งานพิธิเปิด 

 การลงทะเบียน 
การรับลงทะเบียนสําหรับบัตรประจําตัวแยกพิเศษตามกลุํมผู๎เข๎าห๎องพิธีเปิด  ตามการตอบรับเข๎างาน  

พร๎อมต๎อนรับจาก อพ.สธ. และ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ – ๑๕ คน ตั้งโต๏ะ ๑๐  ตัว  เก๎าอ้ี  ๒๐ ตัว  
นอกจากนั้นยังมีในสํวนของการลงทะเบียนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ลงทะเบียนทูลเกล๎าฯ ถวายเงิน พร๎อมตรวจซองเช็ค  ทางเจ๎าหน๎าที่ ศรภ.ดําเนินการตรวจ ต้ังโต๏ะ ๑ 
ตัว เก๎าอ้ี ๒ ตัว จัดเตรียมพานสําหรับทูลเกล๎าฯ ถวาย เทํากับจํานวนผู๎ทูลเกล๎าฯ ถวาย 
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๒. ลงทะเบียนของทูลเกล๎าฯ ถวาย พร๎อมตรวจสิ่งของ ทางเจ๎าหน๎าที่ ศรภ.ดําเนินการตรวจ ตั้งโต๏ะ
จํานวน ๒๐  ตัว สําหรับตั้งของทูลเกล๎าฯ ถวาย คลุมโต๏ะด๎วยผ๎าสวยงาม พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ชํวยงาน ๘ 
คน เต็นท๑จํานวน ๒ หลัง  

๓. ลงทะเบียนตรวจกล๎องชํางภาพ และสื่อมวลชน ทางเจ๎าหน๎าที่ ศรภ.ดําเนินการตรวจ  ตั้งโต๏ะจํานวน 
๒ ตัว เก๎าอ้ี ๔  ตัวปลอกแขนพร๎อมเบอร๑ติดปลอกแขน (ตรวจที่เดียวกันกับที่ตรวจของ) 

 อาหาร 
a. อาหารโต๏ะเสวย และผู๎ตามเสด็จ  ฝุายพิธีการจัดเตรียม  
b. การจัดเลี้ยงอาหารสําหรับแขกเชิญห๎องพิธีเปิด  
c. การจัดเลี้ยงอาหารเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยทหาร ตํารวจ 
d. กรมราชองครักษ๑ กองราชพิธี ผู๎ตามเสด็จฯ   
e. จุดจอดรถยนต๑พระที่นั่ง ตั้งชุดเครื่องดื่ม อาหารวาง อาหารกลางวัน  

 การจัดการที่พักรับรอง (สําหรับชุดลํวงหน๎า) 
  - ห๎องสําหรับทีมรักษาความปลอดภัย 
  - โยธาธิการ ติดธงประดับ ติดผ๎าประดับตามจุดประทับ 

 การจัดทําบัตรจอดรถยนต๑ VIP แจกพร๎อมจดหมายและบัตรเชิญเข๎ารํวมรับเสด็จฯ   
  - บัตรสําหรับจอดรถ VIP (แขกเชิญ)     
  - บัตรสําหรับจอดรถ VIP พิเศษ สํารอง  

 ของทูลเกล๎าฯ ถวาย (เก่ียวข๎องกับฝุายพิธีการ) 
  -  มาลัยข๎อพระกร   ระบุผู๎ทูลเกล๎าฯ ถวาย 
  -  สูจิบัตร  ระบุผู๎ทูลเกล๎าฯ ถวาย 
  -  ของที่ระลึก  ระบุผู๎ทูลเกล๎าฯ ถวาย   

  ถ๎าของที่ระลึกมีขนาดใหญํและมีน้ําหนัก ให๎ถํายภาพแทนของจริงตอนทูลเกล๎าฯ ถวาย สํวนของถวายจริง
ให๎ลงทะเบียนตรวจรับ 

 งานลงทะเบียน 
 ลงทะเบียนเข๎ารํวมจัดนิทรรศการ  แบํงการลงทะเบียนออกเป น 

- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน แบํงตามภูมิภาค  ได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
ภาคใต๎ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/ตอนกลาง/ตอนลําง  ลงทะเบียนวันที่  
๒๖–๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สามารถลงทะเบียนลํวงหน๎า ๑ – ๒ วัน ใช๎โต๏ะลงทะเบียน ๗ ตัว เก๎าอ้ี 
๑๐ ตัว 

- หนํวยงานรํวมจัดนิทรรศการ และลงทะเบียนสื่อมวลชน ลงทะเบียนวันที่ ๒๖–๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ใช๎โต๏ะลงทะเบียน ๑๐ ตัว เก๎าอ้ี ๑๕   
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ที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ที่พักสําหรับ นักเรียน/ครู/อาจารย๑ ที่รํวมจัดนิทรรศการใช๎สถานที่พัก ดังนี้ 
- คํายลูกเสือรัศมีแคมป์ ๒๐ ห๎องรวม นอนได๎ห๎องละ ๕๐  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ศูนย๑การทหารม๎า คํายอดิศร (ไมํระบุจํานวน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.ที่พักสําหรับผู๎บริหาร  ที่ปรึกษา และเจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ. (โดยประมาณการ) 

พักในพื้นที่ใกล๎บริเวณงานรวมทั้งหมด ๙๔ ห๎อง  
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-  ที่ปรึษา,ผู๎บริหาร อพ.สธ.  จํานวน   ๔๓  ห๎อง 
 -  แขกเชิญพิเศษ   จํานวน   ๑๐  ห๎อง 
 -  เจ๎าหน๎าที่ อพ.สธ.     จํานวน   ๔๑  ห๎อง     

  ๓. ที่พักสําหรับคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ที่นําเสนองาน  
๔. ที่พักสําหรับสื่อมวลชน จํานวน  ๑๐  ห๎อง  
๕. หนํวยงานสนองพระราชดําริที่รํวมจัดนิทรรศการประกอบด๎วย หนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน

สถานศึกษา  อบจ./อบต./เทศบาล 
 

- โรงแรมสระบุรีอินน๑  ๘๐-๑๒๐ ห๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงแรม Park inn จํานวน ๑๓๘ ห๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๖.๔ การจัดเตรียมอาหารและน้ าดื่ม 

 - อาหารใช๎รูปแบบการแจกคูปอง 
 - น้ําดื่ม  แบํงการบริการน้ําดื่มออกเป นจุดบริการทั่วไปมีการติดตั้งแท็งค๑น้ําดื่ม  ทั่วบริเวณงาน

ตามจุดสําคัญ อาท ิ
 ๑. โรงอาหาร 
 ๒. นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน  
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 ๓. นิทรรศการหนํวยงาน  ๒  โซน 
 ๔. กองอํานวยการ/ลงทะเบียนเป นต๎น 

 - การบริการแจกอุปกรณ๑ใสํน้ําดื่ม ด๎วยถังใสํน้ําดื่มขนาด ๕ ลิตร ชนิดแบบมีหัวก๏อกบริเวณ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ๒๐๐  โรงเรียน และจุดประสานงานและบริการจุดละถัง ได๎แกํ  จุด
ลงทะเบียน/กองอํานวยการ, ประชาสัมพันธ๑ เป นต๎น 

- การจัดทําบัตรประจําตัวผํานเข๎ารํวมบริเวณงานแจกในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร๎อม
สายคล๎องคอโดยทําการแบํงแยกสีแตํละกลุํม แบํงออกเป น 

-การจัดทําบัตรผํานเขตรถยนต๑  สําหรับเข๎าบริเวณงานแจกตอนการมาลงทะเบียนรับบัตรผู๎รํวมงาน 
โดยให๎กับ รถโรงเรียนสมาชิกรํวมจัดนิทรรศการ และรถหนํวยงานรํวมจัดนิทรรศการ                

- งานเอกสารประกอบการลงทะเบียนจัดพิมพ๑สูจิบัตร ใช๎แจกในการลงทะเบียน   
- การบริการรถรับสํงระหวํางที่พักกับพื้นท่ีจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รถบริการภายในพ้ืนที่การจัดงานการกําหนดจุดหยุดรถบริการภายในบริเวณรอบงาน กําหนดจุด

ขึ้น/ลงรถ ตามจุดสําคัญ เชํน ศูนย๑อาหาร บริเวณงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน บริเวณนิทรรศการ
หนํวยงาน ลานเวทีกลางแจ๎ง เป นต๎น 

 
 
 
 
 
 
 
- รถบริการเที่ยวชมสถานที่สําคัญบริเวณ ใกล๎เคียงเพ่ือเป นกิจกรรมเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑พ้ืนที่  

แหลํงทํองเที่ยว  สถานที่สําคัญ ใกล๎เคียง  มีผู๎บรรยายให๎ข๎อมูลความรู๎ การบริการเป นลักษณะการ
ลงทะเบียนลํวงหน๎า  กําหนดรอบ พร๎อมจํานวนผู๎รํวมกิจกรรม  ในแตํละวัน  จัดเป นลักษณะสนับสนุน
กิจกรรมสันทนาการ 

- การสนับสนุนคําใช๎จํายในการเดินทางของโรงเรียนสมาชิกรํวมจัดงานดําเนินการจํายคําสนับสนุนใน
วันสุดท๎ายของงานตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ น. เป นต๎นไปผู๎ที่ได๎รับการสนับสนุน  แบํงเป น ๒ กลุํม คือ โรงเรียน
รํวมจัดนิทรรศการ จํานวน ๒๐๐ โรงเรียนสนับสนุนโรงเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/โรงเรียนและโรงเรียนรํวม
แสดงบนเวทีกลางแจ๎ง จํานวน ๒๕ โรงเรียน  สนับสนุนโรงเรียนละ ๔,๐๐๐บาท/โรงเรียน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

และ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารใหม่สวนอัมพร  ส านักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 ศ.ดร.ธีระ    สูตะบุตร  กรรมการที่ปรึกษา อพ.สธ. 

 นายธงชัย    สุคนธาภิรมย๑  
 

ณ พัทลุง ที่ปรึกษาประสานงานด๎านสื่อประชาสัมพันธ๑ อพ.สธ. 

 รศ.ผุสตี      ปริยานนท๑  ที่ปรึกษาประสานงานคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 

 นายดุสิต     เขมะศักดิ์ชัย  ที่ปรึกษาด๎านวางแผนและงบประมาณ อพ.สธ. 

 ดร.พิสุทธิ์     ไพบูลย๑รัตน๑  ที่ปรึกษาด๎านวิชาการพิจารณาโครงการวิจัยและการจัดทํา
ฐานข๎อมูล 

 นายพรชัย     จุฑามาศ  รองผู๎อํานวยการ อพ.สธ. 

 ดร.ปิยรัษฎ๑   ปริญญาพงษ๑ เจริญทรัพย๑ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

    

 G1 กลุ่มความม่ันคงทางทรัพยากร 

 กองทัพเรือ 

 พล.ร.ต.กฤชพล  เรียงเล็กจํานงค๑ ผู๎แทน 

 น.ท.ปิยะณัฏฐ๑  วงศ๑จํารัส ผู๎ติดตาม 

 น.อ.ขวัญชัย อินกวําง ผู๎ติดตาม 

 น.อ.ธัชพงศ๑ บุษบง ผู๎ติดตาม 

 ร.ท.ศุภชัย บุตรดีขันธ๑ ผู๎ติดตาม 

 น.ต.ธนิต งามการ ผู๎ติดตาม 

 ร.อ.ศุภวัชช๑ เดชาสกุล ผู๎ติดตาม 

 น.อ.สมนึก อํ่าเอ่ียม ผู๎ติดตาม 

 น.อ.กิติรัตน๑ เงินมีศรี ผู๎ติดตาม 

    

 กองทัพอากาศ 

 น.อ.ธีรภาพ   พูนผล ผู๎แทน 

 น.ท.สัญญา โภคพันธุ๑ ผู๎ติดตาม 
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 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 พลตรีณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ๑ ผู๎แทน 

    

 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

 พล.ต.ต.วันชาติ   คําเครือคง ผู๎แทน 

 ร.ต.อ.ธีระโชติ   ปฐมวณิชกะ ผู๎ติดตาม 

  

 G2 กลุ่มสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 นางรจนา สินท ี ผู๎แทน 

 นางสาวตรีชฎา  กระจํางโลก ผู๎ติดตาม 

 นางสาวขนิษฐา  รัตนบุรี ผู๎ติดตาม 

    

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 นางสาวสุภาพร  เขํงสมุทร ผู๎แทน 

    

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู๎แทน 

 นางนงค๑นุช  โอวาทชัยพงศ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 นายบุญสํง   จําปาโพธิ์ ผู๎แทน 

    

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 นางสาวสุมัณฑนา   จันทโรจวงศ๑ ผู๎แทน 

 นายชนินทร๑  สุขอาบใจ ผู๎ติดตาม 

    

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 นางสาวนิศากร   ยิ่งขจร ผู๎แทน 
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 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 นางสาวสําเภาว๑   งามเชย ผู๎แทน 

    

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 นายภานุมาศ   จันทร๑สุวรรณ ผู๎แทน 

 นางสาววรวรัย   สาลีวงศ ผู๎ติดตาม 

    

 G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 นายสวําง   กองอินทร๑ ผู๎แทน 

 นายอนุพันธ๑  ภูํพุกก๑ ผู๎ติดตาม 

    

 กรมวิชาการเกษตร 

 นายธีรภัทร   เข็มทอง ผู๎แทน 

 นายธนาสิทธิ์ สาระไทย ผู๎ติดตาม 

 นางสาวปาจรีย๑  อินทะชุบ ผู๎ติดตาม 

 นายบดินทร  สอนสุภาพ ผู๎ติดตาม 

    

 กรมส่งเสริมการเกษตร 

 นายสงกรานต๑   ภักดีคง ผู๎แทน 

 นางสาวมยุรี   บุญญาเสนีย๑กุล ผู๎ติดตาม 

 นางจุไรรัตน๑ แสงสวัสดิ์ ผู๎ติดตาม 

 นางมนทิรา พรมบุรี ผู๎ติดตาม 

    

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 นายพิเชษฐ๑   วิริยะพาหะ ผู๎แทน 

 นายพิษณุ   พินรอด ผู๎ติดตาม 

 นางสาวศิรินทร๑ทิพย๑  นาคสวัสดิ์ ผู๎ติดตาม 
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 กรมประมง 

 นายพลาวุฒิ   แซํเอ๊ียว ผู๎แทน 

 นายฉัตรวรุธ   แสนทวีสุข ผู๎ติดตาม 

    

 กรมชลประทาน 

 นายโรจน๑วัฒน๑   อินทร๑ทุํง ผู๎แทน 

 นายนรพงศ๑   บุญพระรักษ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 กรมพัฒนาที่ดิน 

 นางเกษมศรี  มานิมนต๑ ผู๎แทน 

 นางสาวปริยากร  ศรีตุลาการ ผู๎ติดตาม 

 นายสุริยะ  ยืนยง ผู๎ติดตาม 

 นางเกษมศรี  มานิมนต๑ ผู๎ติดตาม 

    

 กรมทรัพยากรธรณี 

 นายอนุกูล  วงศ๑ใหญํ ผู๎แทน 

    

 กรมทรัพยากรน้ า 

 นายเทียน พิบูลย๑สวัสดิ์ ผู๎แทน 

    

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 นางสาวโสพิศ   จันทร๑พินิจรัตน๑ ผู๎แทน 

 นางสาวปารณีย๑ บัวระพา ผู๎ติดตาม 

    

 กรมการข้าว 

 นายอนันต๑ สุวรรณรัตน๑ กรรมการ 

 นายปรัชญา  วงษา ผู๎ติดตาม 

    

 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 นายสุริยา  แสงพงค๑ ผู๎แทน 
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 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 นางสาวรัชดา พงษ๑สัตยาพิพิฒน๑ ผู๎แทน 

    

 การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

 นายนิกูล   ศิลาสุวรรณ ผู๎แทน 

 นายเชาวลิต   วิชิระประเสริฐ ผู๎ติดตาม 

 นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ๑ ผู๎ติดตาม 

 นายภาคภูมิ สดายุรัตน๑ ผู๎ติดตาม 

    

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 นายนิพนธ๑   พงศ๑สุวรรณ ผู๎แทน 

 นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

 นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง กรรมการ 

 นายสําเริง   พิบูลย๑เศรษฐ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 G4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 นางสาวนงนุช เมธียนต๑พิริยะ ผู๎แทน 

 นายมโนวิช เรืองดิษฐ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 องค์การเภสัชกรรม 

 นายนิพนธ๑ อัตนวานิช ผู๎แทน 

 นางสุมณฑา  อธิจารุเดช ผู๎ติดตาม 

 นางวไลพร   โต๏ะม๏ะ ผู๎ติดตาม 

    

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 นางธิดารัตน๑ มุํงดี ผู๎แทน 



๔๔ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 นางนาฏฐมชุ๑  สัมพัทธ๑พงศ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 นายชินวัธ  มิ่งทอง ผู๎แทน 

 นางสาวจิตรลดา   บุตรภักดีธรรม ผู๎ติดตาม 

    

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 ดร.ปราโมทย๑ ไตรบุญ ผู๎แทน 

    

 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

 นางสาวอุรัจฉวี  อุณหเลขก ผู๎แทน  

 นายรัตเขตร๑ เชยกลิ่น ผู๎ติดตาม 

    

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 

 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย๑ ผู๎แทน 

 นายธวัสชัย   พงษาปาน ผู๎ติดตาม 

    

 G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ดร.ณรงค๑ชัย พิพัฒน๑ธนวงศ๑ ผู๎แทน 

    

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.ปมทอง   มาลากุล ณ อยุธยา ผู๎แทน 

 รศ.ดร.พลกฤษณ๑   แสงวณิช ผู๎ติดตาม 

 ผศ.ดร.พงชัย  หาญยุทธนากร ผู๎ติดตาม 

 นางนันทรัตน๑  ปราบนอก ผู๎ติดตาม 

 นางวิไลลักษณ๑  ใจชื่อกุล ผู๎ติดตาม 

 นายกิตติภูมิ  จันทร๑ศรี ผู๎ติดตาม 

 ดร.อนุสรณ๑  ปานสุข ผู๎ติดตาม 

 ผศ.ดร.วิเชฏฐ๑ คนซื่อ ผู๎ติดตาม 



๔๕ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 อาจารย๑ ดร.ทิพย๑สุดา ตั้งตระกูล ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 นางรัตนา เพ็ชรอุไร ผู๎แทน 

 นางสาวสุปรานี   ลิ้มพวงแก๎ว ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผศ.ดร.ธีระวัฒน๑ จันทึก ผู๎แทน 

 นางสาวอรอนงค๑ มากจันทร๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ผศ.ดร.เอก   แสงวิเชียร ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู๎แทน 

 นางสาวพิมพ๑พิศา  กุลนินวอแพง ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 นายสัณห๑ชัย   กลิ่นพิกุล ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 รศ.ดร.ปรินทร๑   ชัยวิสุทธางกูร ผู๎แทน 

 นายกัญจน๑ ศิลป์ประสิทธิ์ ผู๎ติดตาม 

    

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 นางสาวปทุมทิพย๑ สังขพันธ๑ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 รศ.วนิดา   พวกุล ผู๎แทน 



๔๖ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 รศ.นฤมล   จียโชค ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นายธรรมนูญ   นํวมอนงค๑ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ดร.สันติ   วัฒฐานะ ผู๎แทน 

 นางเหิรพักตร   อุดมชัยพันธ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 รศ.ดร.สุนันทา   โอศิริ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 รศ.ดร.เสวียน   เปรมประสิทธิ์ ผู๎แทน 

 นายธีรยุทธ ตรีธัญญา ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี ผู๎แทน 

 นายตรีชา   เพ็ชรดี ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 นายนุกูลกิจ คํารบธนสาร ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 นางสาววัลภา ทับแก๎ว ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ผศ.ดร.สันธิวัฒน๑ พิทักษ๑พล ผู๎แทน 

 ดร.วิพรพรรณ๑   เนื่องเม็ก ผู๎ติดตาม 

    



๔๗ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 มหาวิทยาลัยรังสิต 

 อาจารย๑พีระพงศ๑  สาคริก ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 นางสาวณัชชา อักษรศรี ผู๎แทน 

 นางสาวกมลชนก   สุดหอม ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยพายัพ 

 อาจารย๑มยุรี ยาวิลาศ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ศ.ดร.ธวัชชัย   ศุภดิษฐ๑ ผู๎แทน 

 ผศ.ดร.ปิยะพงศ๑   โชติพันธุ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 นางสาวนนทิชา ศอศันสนีย ผู๎แทน 

 อาจารย๑ดิลกา ไตรไพบูลย๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

 ดร.จันทรารักษ๑ โตวรานนท๑ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 นางสาวพิษฐา   พงษ๑ประดิษฐ ผู๎แทน 

 นายวัฒนวุฒ ิ ช๎างชนะ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 นางสาวอนัญพร   พรหมเมตตา ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 รศ.จิระพันธ๑   ห๎วยแสน กรรมการ 



๔๘ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 นายลิขิต   ศิริสันติเมธาคม ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยสยาม  

 อาจารย๑อดิศัย  รุจิรกาล ผู๎แทน 

 นายวิสุทธิ์   ไพเราะ ผู๎ติดตาม 

    

 G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 นายสันติธรรม โชติประทุม ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 ผศ.ดร.พิชัย ใจกล๎า ผู๎แทน 

 นางธนิกานต๑  หลิมเจริญ ผู๎ติดตาม 

 นางสาวดาริน สีกาวี ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

 ผศ.เคียง รักเกาะรุ๎ง ผู๎แทน 

 ผศ.ดร.สุภาวดี   รามสูตร ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย ผู๎แทน 

 นางสาวศศิธร พุทธรักษ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ดร.สุวรรณ ี พรหมศิริ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 นายเจษฎา ทิพยะสุขศรี ผู๎แทน 

 อาจารย๑ ดร.เทียมหทัย   ชูพันธ๑ ผู๎ติดตาม 

    



๔๙ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 อาจารย๑ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 นายศุภกิจ   จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู๎แทน 

 นายจักรกฤษณ๑  โพธิ์แพงพํุม ผู๎ติดตาม 

 นางสาวนภาศิริ เนืองวงษ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ดร.สุพจน๑ เฮงพระพรหม ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ผศ.ประภาศิริ ใจผํอง ผู๎แทน 

 ดร.กาญจนา ธนนพคุณ ผู๎ติดตาม 

 นายโยธิน   สระทองคื้น ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 นางพิภัทรา สิมะโรจนา ผู๎แทน 

 นายธรรมรัตน๑ สิมะโรจนา ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ผศ.สมทรง   นุํมนวล กรรมการ 

 นายอรุณ หนูขาว ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 ผศ.ดร.สมบัติ   สิงฆราช ผู๎แทน 

 นางสาวอันสุดารี   กันทะสอน ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 อาจารย๑ ดร.อัจฉรา   แก๎วน๎อย ผู๎แทน 



๕๐ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 นางสาวเพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ์ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 นางสาวกรวิกา   สุวรรณกูล ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 นางสาวศิริวรรณ   แดงฉ่ํา ผู๎แทน 

 นางสาวสุวรรณา ด๎วงงาม ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 นางสาวจงดี   ศรีนพรัตน๑วัฒน กรรมการ 

 นางสาวสุภาวรรณ   วงค๑คําจันทร๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อาจารย๑ ดร.นพรัตน๑   สิทธิวงศ๑ ผู๎แทน 

 นางสาวเนตรนภา   ทองลอง ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 อาจารย๑พิสมัย   ประชานันท๑ ผู๎แทน 

 อาจารย๑ ดร.เชาวลิต   สิมสวย ผู๎ติดตาม 

 นางสาวเสาวนิตย๑   วิงมูล ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ดร.วิบูล เป นสุข ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์ กรรมการ 

 ดร.สุพจน๑   ทรายแก๎ว ผู๎ติดตาม 

 นางสาวสุนทรี   จีนธรรม ผู๎ติดตาม 

    



๕๑ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 ดร.การุณ   พงศ๑ศาสตร๑ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 ผศ.จรูญ   ถาวรจักร กรรมการ 

 อาจารย๑ดวงตา   โนวาเชค ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 ผศ.ดร.ประเสริฐ   ภูํเงิน กรรมการ 

 อาจารย๑สุรชัย  ณรัฐ จันทร๑ศรี ผู๎ติดตาม 

 นางสาวจันทร๑จิรา   ตรีเพชร ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ผศ.ดร.สิริแข พงษ๑สวัสดิ์ ผู๎แทน 

 ผศ.ดร.วารุณี   อริยวิริยะนันท๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ดร.ภาสวรรธน๑ วัชรดํารงค๑ศักดิ์ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ผศ.วิชยุทธ จันทะรี ผู๎แทน 

 นางสาวกุณฑิกา เวชกลาง ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 นางสาวสุรางคนา   สุขเลิศ ผู๎แทน 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู๎แทน 

 นายถาวร อํอนละออ ผู๎ติดตาม 

    



๕๒ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 นายยุทธนา  นันทิวัธวิภา ผู๎แทน 

 นายจักรพันธ๑   รูปงาม ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ผศ.ดร.อาคีรา   ราชเวียง ผู๎แทน 

 อาจารย๑สมใจ   ศรีเนตร ผู๎ติดตาม 

 นางสาวอิชยา   โรยแสง ผู๎ติดตาม 

 นางสาวกัญณภัทร  อยูํสงค๑ ผู๎ติดตาม 

    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ผศ.ดร.อํานาจ   ศิลวัตร ผู๎แทน 

 รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี ผู๎ติดตาม 

    

 G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 นางสาวจุฑามณี เวียงวงศ๑ ผู๎แทน 

 นางสาวกนกภรณ๑ เผําวงศ๑ษา ผู๎ติดตาม 

    

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 นายสมยศ  นามพุทธา ผู๎แทน 

 นายกฤษดา   สมประสงค๑ ผู๎ติดตาม 

 นายสมยศ  นามพุทธา ผู๎ติดตาม 

    

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ดร.อัษฎาพร  ไกรพานนท๑ ผู๎แทน 

 นางเพราพรรณ   ทองส๎ม ผู๎ติดตาม 

 นางสาวกฤษณา   สุขนิวัฒน๑ชัย ผู๎ติดตาม 

  
 
 

  



๕๓ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 นายเสริมยศ  สมมั่น ผู๎แทน 

 นายเรือง จันทร๑มหเสถียร ผู๎ติดตาม 

 นายรณัย แจ๎งวัฒนะ ผู๎ติดตาม 

    

 G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

 จังหวัดขอนแก่น 

 นางสาวเบญจวรรณ   สุดจริง ผู๎แทน 

 นายกล๎าณรงค๑   คนรู๎ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดจันทบุรี 

 นายพงษ๑พัฒน๑   วงศ๑ตระกูล ผู๎แทน 

 นางอังคณา  ศรีประเสริฐ ผู๎ติดตาม 

  
จังหวัดชุมพร 

 นายชัยสิทธิ์   พานิชพงศ๑ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดปราจีนบุรี 

 นายสุริยะ   อมรโรจน๑วรวุฒิ กรรมการ 

 นางสาววิลาสินี  คําสี ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นายอวยชัย อินทร๑นาค กรรมการ 

    

 จังหวัดหนองคาย 

 นายสถาพร   พงษ๑นาค ผู๎แทน 

    

 จังหวัดชลบุรี 

 นายภัครธรณ๑   เทียนไชย กรรมการ 

 นางสาวสุพิชฌาย๑  ปิยะพุทธิชัย ผู๎ติดตาม 

 นายกิตติชัย  วรรณไกรรุํง ผู๎ติดตาม 



๕๔ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 จังหวัดภูเก็ต 

 นายณรงค๑  อํอนอินทร๑ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดลพบุรี 

 นายผดุงศักดิ์   หาญปรีชาสวัสดิ์ ผู๎แทน 

 นายเอกรัฐ   ศรศักดา ผู๎ติดตาม 

 นายนที  มนตริวัต ผู๎ติดตาม 

 นายบรรเจิด ถมปัด ผู๎ติดตาม 

  
จังหวัดนนทบุรี 

 นายสุธี  ทองแย๎ม ผู๎แทน 

 นางสาวธารารัตน๑  โพธิ์ศรี ผู๎ติดตาม 

 นางสาวคณิภา  ตระกูลวงศ๑วัฒน๑ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดน่าน 

 นางวิไลวรรณ   บุดาสา ผู๎แทน 

    

 กรุงเทพมหานคร 

 นายบุญฤทธิ์   นิ่มนวล ผู๎แทน 

 นางเมตตา  คิ้วเที่ยง ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดนครราชสีมา 

 นายมุรธาธีร๑   รักชาติเจริญ ผู๎แทน 

 นางสาวจุรีรัตน๑   สุวรรณจิตร ผู๎ติดตาม 

 นายกีรติวัฒน๑ ธีระวัฒนา ผู๎ติดตาม 

 นางสาวณัชชา พันธ๑เพ็ง ผู๎ติดตาม 

 นางสาวจุรีรัตน๑ สุวรรณจิตร ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดนครสวรรค์ 

 นายธนาคม   จงจิระ กรรมการ 

 นายปรีชา   เดชพันธุ๑ ผู๎ติดตาม 



๕๕ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 นายสุระบัณฑิต   กันยานะ ผู๎ติดตาม 

 นางสาวอภิรดี   เกํงไทย ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดกาญจนบุรี 

 นายสมเจตน๑   จงศุภวิศาลกิจ ผู๎แทน 

 นายทรงพล   หิรัญกนกพันธ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 นายธีรพันธ๑   นันทกิจ ผู๎แทน 

 นายบรรพจน๑   เงํานิติกุลนิติ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 นายอรัญ   สรรเสริญ ผู๎แทน 

 นายพิพัฒน๑พงษ๑   พุทธวงศ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดนครนายก 

 นายธานี  แสงสวําง ผู๎แทน 

    

 จังหวัดปัตตานี 

 นายลือชัย เจริญทรัพย๑ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายประจวบ   กันธิยะ ผู๎แทน 

 นายธีระพงษ๑ คาวี ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายวสันต๑   พรหมศิริรัตน๑ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดพิษณุโลก 

 นายไพโรจน๑  แก๎วแดง ผู๎แทน 



๕๖ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 จังหวัดอ านาจเจริญ 

 นายณัฐพงษ๑   สงวนจิตร ผู๎แทน 

 นางสาวลัลธริมา  เทียมทัด ผู๎ติดตาม 

  
จังหวัดปทุมธานี 

 นายนิรัตน๑  พงษ๑สิทธิถาวร ผู๎แทน 

 นายเสนีย๑ ส๎มเขียวหวาน ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดระนอง 

 นายอาคม   ยุทธนา ผู๎แทน 

    

 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 นายพิบูลย๑   หัตถกิจโกศล กรรมการ 

    

 จังหวัดพัทลุง 

 นายวันชัย   คงเกษม กรรมการ 

    

 จังหวัดแพร่ 

 นายนิพันธ๑   บุญหลวง ผู๎แทน 

    

 จังหวัดตรัง 

 นายสายัณห๑   อินทรภักดิ์ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดสระแก้ว 

 นายสมชัย  อมรวัฒนสวัสดิ์ ผู๎แทน 

 จําเอกพิเชษฐ๑   บุญศิริ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดพะเยา 

 นายปานทอง  สระคูพันธ๑ ผู๎แทน 

  
 

  



๕๗ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 จังหวัดบึงกาฬ 

 นายสุรศักดิ์   เกษมสุวรรณ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดตาก 

 นายวสันต๑   ชํานาญจุ๎ย ผู๎แทน 

 นางสาววาสนา   อยูํพํวง ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดพังงา 

 นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ๑ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 นายธนเสฏฐ๑   สุชามาลาวงษ๑ ผู๎แทน 

 นายธวัชชัย ยอดฉัตร ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดกระบ่ี 

 นายสําเริง  ปานศรี ผู๎แทน 

 นายณฐกร   บริบูรณ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดสมุทรปราการ 

 นายธนู   บุญเลิศ ผู๎แทน 

 นายเมธี สุขสมบูรณ๑ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดสระบุรี 

 นายเกียรติศักดิ์  ทรงศรี ผู๎แทน 

 นายสงํา   บัวระดก ผู๎ติดตาม 

 คุณสุพจนา  ซุํนกลาง ผู๎ติดตาม 

 นางสาวพิมพา  ตาสวําง ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดศรีสะเกษ 

 นายธงชัย  เจริญพานิชย๑กุล ผู๎แทน 



๕๘ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 จังหวัดยะลา 

 นายนิมะ   มะกาเจ ผู๎แทน 

    

 จังหวัดล าพูน 

 นายวีระชัย   ภูํเพียงใจ กรรมการ 

 นายณัฐชัย   ชีวะศิริ ผู๎ติดตาม 

 นายวรานนท๑ ทมิฬศักดิ์ ผู๎ติดตาม 

    

 จังหวัดมหาสารคาม 

 นายปัญจชัย   เลื่อมประเสริฐ ผู๎แทน 

    

 G9 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน 

 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 นางสาวสมลักษณ๑   บุนนาค ผู้แทน 

 นายศิริชัย   รอดทัศนา ผู๎ติดตาม 

    

 การไฟฟูานครหลวง 

 นางสาวผํองพรรณ กัลลประวิทย๑ ผู๎แทน 

 นางสาวเนาวนิต เอ่ียมขํา ผู๎ติดตาม 

    

 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

 นายบรรจง   ลายมะนะตา ผู๎แทน 

 นางสาวชุติมา   เจริญโภคราช ผู๎ติดตาม 

    

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 นายศรัณย๑   สัมฤทธิ์เดชขจร กรรมการ 

 นางสาวโสภาวรรณ   วิทย๑ดํารงค๑ ผู๎ติดตาม 

  
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 นายอุสรา วิสารทานนท๑ ผู๎แทน  

    



๕๙ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 นายเจริญชัย   พรรณาภพ ผู๎แทน 

 นายสุริยา   เปรมสมัย ผู๎ติดตาม 

 นายภวัต   ชื่นนอก ผู๎ติดตาม 

 นางสาวญานิชศา   ธงนําชัยมา ผู๎ติดตาม 

 นายวินัย   จะระนิล ผู๎ติดตาม 

    

 การเคหะแห่งชาติ 

 นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู๎แทน 

 นางสาวคันธารัตน๑ สยามพันธ๑ ผู๎ติดตาม  

 นางสาวสุขกัญญา   สันทอง ผู๎ติดตาม 

    

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 นายบุญสม   สุวรรณสุข ผู๎แทน 

 นายกัมพูพัษ ราชสมัคร ผู๎ติดตาม 

    

 G10 กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม 

 นายเผําพิพัธ เจริญพักตร๑ ผู๎แทน 

    

 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 นายอดิศร๑   อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู๎แทน 

    

หน่วยงานเชิญเพิ่มสังเกตการณ์ 

 กรมการพัฒนาชุมชน 

 นายธงชัย บุตรนุชิต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

 นางสาวสุกานดา   แสงวงษ๑ ผู๎ติดตาม 

 นายภวินท๑ ทองทรัพย๑ ผู๎ติดตาม 

    

 รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  ๓๒๑ คน 



๖๐ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

  

รายช่ือหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 

 

๑. กรมปุาไม๎ 

๒. ศูนย๑พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ 

๓. สํานักงบประมาณ 

๔. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 
  



๖๑ 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 

 
 

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการฯ   
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