โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และ
การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยเนื้อหาสาระของการประชุม
ในครั้งนี้ โดยได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน มาร่วมประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ และ สรุปความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ใน
การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระ
ราชดาเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สรุปหน่วยงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จานวน ๑๘๙ หน่วยงาน มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๓๙๓ คน

๑

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และ
การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
นายพรชัย จุฑามาศ รองผู๎อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ทําหน๎าที่เป็นประธาน ในการประชุม พร๎อมกลําวขอบคุณหนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริ และได๎มา
เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖ ๒ และ
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ๎านไทยได๎
ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในครั้งนี้ โดยได๎เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกทําน มารํวมประชุมเพื่อรับทราบสรุปผล
การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ อพ.สธ.และหนํวยงานที่รํวมสนองพระราชดําริ และ สรุป
ความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ๎านไทยได๎
ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหวํางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม
๒๕๖๒ ซึ่งจะมีรายละเอียดในวาระตําง ๆ ตํอไป
วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก
(ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐)
นายพรชัย จุฑามาศ แจ๎งที่ประชุมรับทราบประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐ ) และปัจจุบันมี
หนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. จํานวน ๒๐๓ หนํวยงาน
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๒

๑.๒ การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕
ธันวาคม ๒๕๖๒
ในปี ๒๕๖๐ อพ.สธ. ได๎ จัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย
:
ศักยภาพมากล๎นมีให๎เห็น” ครั้งที่ ๙ ณ ศูนย์เครือขํายการเรียนรู๎เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหวําง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อพ.สธ. ได๎ออกประกาศ อพ.สธ. ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๒ แตํงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ๎าน
ไทยได๎ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหวํางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน –
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกอบด๎วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการดําเนินงาน
และคณะอนุกรรมการ ๑๒ คณะ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล๎าโปรดกระหมํอมเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖ ๒ และในวันนี้
เป็นการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมาก
ล๎นมีให๎เห็น” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ด๎วย โดยรายละเอียดจะกลําวในวาระที่ ๓ ตํอไป
วาระที่ ๒

สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ อพ.สธ. และหน่วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชดาริ

นายพรชัย จุฑามาศ มอบให๎ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ
อพ.สธ. ดําเนินการประชุมในวาระที่ ๒ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
กลําวสรุปความก๎าวหน๎าในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตําง ๆ ของ อพ.สธ. และหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย อพ.สธ.
ตัวอย่างการดาเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
 การเก็บรักษาดีเอ็นเอพืช ของหน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช
เก็บรักษาดีเอ็นเอของพืชตํางๆ เพิ่มเติม ได๎แกํ
- ทุเรียน
จํานวน ๑๓๔ ตัวอยําง
- ลําไยเถา จํานวน
๗ ตัวอยําง
- ตีนฮุ๎งดอย จํานวน ๑๐ ตัวอยําง
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๓
กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 งานศึกษาวิจัยของหน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช
๑. การตรวจสอบและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ “ตีนฮุ้งดอย” ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี
- ทาการสกัดดีเอ็นเอจากใบตีนฮุ้งดอย จานวน 10 ตัวอย่าง (รหัส PP01 – PP10) สกัดโดยใช้
3% CTAB Buffer
- นาตัวอย่างดีเอ็นเอที่สกัดได้มาตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอโดยนาไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่มี
ความเข้มข้นมาตรฐาน (Lambda DNA Standard) โดยนามาทาอิเล็กโตรโฟรีซิสบน อะกาโรส
เจล ความเข้มข้น 0.8%
งานวิจัยที่ต้องดาเนินการต่อ
- ตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายชนิดเอเอฟแอลพี ( Amplified Fragment
Length Polymorphism, AFLP)
- วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
๒. โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), BEDO)
- เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของทุเรียน 183 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซท
เทลไลท์ จานวน 10 เครื่องหมาย นาข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากจานวนอัลลีลที่ได้มาวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง Simple Matching (SM coefficient) และจัดกลุ่มด้วยวิธี
UPGMA โดยใช้โปรแกรม NTSYSpc. Version 2.11T โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 เมื่อแบ่งกลุ่มที่ระดับสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง 0.75 สามารถแบ่งได้
เป็น 11 กลุ่ม
๓. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนจังหวัดจันทบุรีโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด
ไมโครแซทเทลไลท์
- นาผลิตผลจาก PCR ของทุเรียน 91 ตัวอย่าง ที่ได้จากการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซท
เทลไลท์ จานวน 10 เครื่องหมาย มาแยกขนาดแถบดีเอ็นเอในเจลโพลีอะคริลาไมด์ 4.5% โดย
วิธีเจลอิเล็กโตรโฟริซีส ย้อมแถบดีเอ็นเอด้วยซิลเวอร์ไนเตรท โดยผลการศึกษาวิจัยอยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
๔. การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอลาไยเถา ( Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) ด้วย
เทคนิคเอเอฟแอลพี
- จากข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้จากเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอเอฟแอลพี ของลาไยเถา (ชุดที่ 1)
8 ตัวอย่าง จานวน 15 คู่ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 983 แถบ เฉลี่ย 65.53 แถบต่อ
หนึ่งคู่ไพรเมอร์ มีจานวนแถบที่แสดงความแตกต่าง (polymorphic band) 931 แถบ คิดเป็น
94.71 % จากจานวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด
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๔
- จากข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้จากเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอเอฟแอลพี ของลาไยเถา (ชุดที่ 2)
7 ตัวอย่าง จานวน 17 คู่ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 1,154 แถบ เฉลี่ย 67.88 แถบต่อ
หนึ่งคู่ไพรเมอร์ มีจานวนแถบที่แสดงความแตกต่าง ( polymorphic band) 1,047 แถบ คิด
เป็น 90.73 % จากจานวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด
 งานศึกษาวิจัยของหน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อพ.สธ. สวนจิตรลดา
๑. การใช้ประโยชน์ให้เกิดการต่อยอดงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์และด้านการ
ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณ
งานเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระยะสั้น
- พืชอื่นๆ 1 ชนิด ได้แก่ สับปะรด จานวน 100 ขวด
งานเก็บรักษาพันธุกรรมพืชระยะปานกลาง
- กล้วยไม้ 27 ชนิด รวมทั้งหมด 3,944 ขวด
- สมุนไพร 23 ชนิด รวมทั้งหมด 5,400 ขวด
- พืชอื่นๆ 26 ชนิด รวมทั้งหมด 3,822 ขวด
- รวมทั้งหมด 13,166 ขวด
งานเก็บรักษาพันธุกรรมพืชระยะยาว (ในถังไนโตรเจนเหลว-196 องศาเซลเซียส)
- วิธีเก็บรักษาพันธุกรรมเมล็ดกล้วยไม้ด้วยวิธี Encapsulation-dehydration ดาเนินการเก็บ
พันธุกรรมเมล็ดกล้วยไม้ 10 ชนิด ได้แก่เอื้องกุหลาบ,เอื้องแปรงสีฟัน, เอื้องเงิน,เอื้องหางกระดิ่ง,สิงโต
,เขาแกะ,เข็มแสด,ว่านเพชรหึง,เอื้องแซะ และ กะเรกะร่อน โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอด 50-70%
กรอบการสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนทรัพยากร
 หน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช งานฝึกสอน (นิสิตระดับปริญญาตรี)จากสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จานวน 2 คน) ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึง 8 ธันวาคม 2560
งานที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้
- สกัดดีเอ็นเอจากใบหมามุ่ย, ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ, ทาปฏิกิริยา AFLPdigestion/ligation/PCR I/ PCRII, ตรวจสอบ PCR – AFLP บน 4.5% Acrylamide gel และย้อมสีด้วยเทคนิค
Silver Staining และรายงานการฝึกงาน
 หน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช งานฝึกสอนนักศึกษา (ระดับปริญญาโท)
จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 1 คน (เริ่มวันที่ 9 มิถุนายน 2560)
- โครงการวิจัย : “งานศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอผักอีนูน โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอเอฟแอลพี”
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 หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อพ.สธ. สวนจิตรลดา สถานที่ฝึกงานต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
- โครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจาปีงบประมาณ 2562-63 (หน่วยงานหลัก ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การตรวจสอบความแปรผันทางพันธุกรรมของเนื้อเยื่อสักในสภาพ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(ภาษาอังกฤษ) Examination genetic variation of Teak (Tectona grandis Linn. f.)
in tissue culture
 งานที่ปฏิบัติโดยกรอบการสร้างจิตสานึก
1.ข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จานวน 3,616 แห่ง
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
2,949 แห่ง
สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน
295 แห่ง
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน
226 แห่ง
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน
4 แห่ง
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน
125 แห่ง
สังกัดสถาบันป้องกันประเทศ จานวน
1 แห่ง
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จานวน
13 แห่ง
ยกเลิกกิจการ จานวน
3 แห่ง
1.2 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
จานวน 1,407 แห่ง
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน
1,407 แห่ง
2.ข้อมูลการฝึกอบรมและติดตามการดาเนินงาน
2.1 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 11 รุ่น 267 หน่วยงาน
2.2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 15 รุ่น 363 หน่วยงาน
2.3 การติดตามการดาเนินงาน 34 ครั้ง 707 หน่วยงาน
2.4 การเยี่ยมเยียนพิจารณาฯ 22 ครั้ง 28 หน่วยงาน
3.ข้อมูลสมาชิกฯ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และป้ายสนองพระราชดาริ ปี 2540 - 2561
3.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 565 แห่ง
ป้ายสนองพระราชดาริฯ จานวน
349 แห่ง
เกียรติบัตรขั้นที่ 1 จานวน
196 แห่ง
เกียรติบัตรขั้นที่ 2
จานวน 20 แห่ง
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3.2 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง
ป้ายสนองพระราชดาริ จานวน
28 แห่ง
เกียรติบัตรขั้นที่ 1 จานวน
1 แห่ง
๔. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้ง
ที่ 5 ระหว่างวันที่ 24–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพสถานที่)
สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ตัวอย่างการดาเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร
โดยหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
กลุ่ม G1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โครงการจัดทารหัสประจาต้น
ดําเนินการในพื้นที่ปกปักทรัพยากร จํานวน ๑๕,๘๘๐ ไรํ และพื้นที่ศูนย์เรียนรู๎ฯ แปลง ๙๐๕ จํานวน
๑,๔๙๑ ไรํ (ตาม นสล.)
- จัดทํารหัสประจําต๎น จํานวน ๒,๐๐๐ ต๎น เพิ่มฐานข๎อมูลพันธุ์ไม๎ในกิจกรรมจัดทําฐานข๎อมูลทรัพยากร
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปีงบประมาณละ ๒,๐๐๐ รหัส ตามแผนแมํบท
ระยะ ๕ ปี จะมีฐานข๎อมูลทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – นทพ. จํานวน ๑๐,๐๐๐
รหัส
โครงการการสารวจพืชหายาก/พืชถิ่นเดียว
การจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับส่วนราชการ จานวน ๔๘ ครั้ง
กลุ่ม G1 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ กก.ตชด.
ดําเนินการในพื้นที่ รวม ๑๕,๐๕๑ ไรํ ๕๙ ตารางวา และในพื้นที่สํารวจแล๎ว ๘,๐๕๒ ไรํ ๓๕ ตารางวา
กลุ่ม G3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
๑. ดําเนินการติดตั้งทุํนผูกเรือในพื้นที่เกาะราชาใหญํ จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง ๖๐๐ เมตร จํานวน ๒๐ จุด
โดยเน๎นพื้นที่ทํองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญ
๒. ดําเนินการติดตั้งทุํนแนวเขตในพื้นที่หมูํเกาะไขํ จังหวัดพังงา ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จํานวน ๒๕ ทุํน
โดยเน๎นพื้นที่ทํองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญ
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กลุ่ม G3 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการสารวจความหลากหลายของพืช ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรสวนสัตว์เชียงใหม่
พื้นที่ปุาปกปักพันธุกรรมพืช สวนสัตว์เชียงใหมํ จํานวน ๒๐ ไรํ สํารวจบนเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ๑๓
สถานี ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร พบพรรณไม๎ ๓๙ วงศ์ ๗๒ ชนิด แมลง ๔๒ วงศ์ ๘๗ ชนิด และเห็ดที่ยังไมํจําแนก
ชนิด
กลุ่ม G4 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
โครงการอนุรักษ์ไม้ปุาเพื่อเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติในพื้นที่สวนปุาองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ “การศึกษาและจัดทาพื้นที่ปกปักทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา”
ดําเนินการในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่จํานวน ๑๑๒ ไรํ โดยดําเนินการจัดทําขอบเขตพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพในปุาปกปัก
• พบพรรณไม๎ทั้งหมดจํานวน ๑๙ ชนิด เชํน เหมือด มะกอม แคหางคําง
• การสํารวจรวบรวมข๎อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ พบนกทั้งหมด ๕๐ ชนิด
สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม ๓ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๗ ชนิด ผีเสื้อ ๒๐ ชนิด แมลงปอ ๑๐ ชนิด และแมลงอื่นๆ
อีกมากกวํา ๔๐ ชนิด บางชนิดอยูํระหวํางการตรวจสอบชนิดพันธุ์
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการสารวจและกาหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยพื้นเมือง
พื้นที่สํารวจเก็บรวบรวมพันธุ์กล๎วยพื้นเมืองและพื้นที่ปกปักทรัพยากร วิทยาลัยรัตภูมิ
• ทํารหัสประจําต๎นไม๎ ทํารหัสพิกัด และคําพิกัดของทรัพยากร ได๎ ๒๐ ชนิด
• ทําฐานข๎อมูลทรัพยากร จํานวน ๑ ฐานข๎อมูล
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- โครงการ “การสารวจ ทารหัสพิกัด ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในพื้นที่
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
โครงการ “การทาเส้นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี”
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๘
กลุ่ม G8 ดาเนินงานโดยจังหวัดต่างๆ
ยกตัวอยํางหนํวยงาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแกํน จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดนําน จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา
กําหนดขอบเขตพื้นที่และสํารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท๎องถิ่น (อบต./เทศบาลตําบล) ใน
พื้นที่ ๒๙ แหํง ซึ่งเป็นพื้นที่ปุาธรรมชาติเป็นปุาธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความ
หลากหลายทางภูมิสังคมและระบบนิเวศ อาทิ ระบบนิเวศปุา ระบบนิเวศพื้นที่ชุํมน้ํา ระบบนิเวศเมือง และระบบ
นิเวศเกาะ เป็นต๎น จํานวนพื้นที่ปกปักทรัพยากรท๎องถิ่นใน ๑๗ จังหวัด รวม ๕๒ พื้นที่ เนื้อที่รวม ๑๕,๘๒๗-๑๑๓๔๖๘ ไรํ
การสนับสนุนให๎ดําเนินการจัดทําขอบเขตของพื้นที่ปกปักทรัพยากรท๎องถิ่น นําเสนอผํานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) เพื่อใช๎ประกอบในการกําหนดนโยบายในการอนุรักษ์และ
พัฒนาการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรท๎องถิ่นอยํางยั่งยืนได๎ตํอไป
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไม้พื้นล่างดั้งเดิมในพื้นที่ปกปักทรัพยากรของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ดําเนินการสํารวจและรวบรวมพันธุ์เปราะในพื้นที่แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเปราะจะเริ่มออกดอก
ชํวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการปกปักรักษาพันธุกรรมพืชปุาชายเลนและปุาชายหาดในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นโครงการตํอเนื่องโดยดําเนินการดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชปุาชาย
เลนและปุาชายหาดพื้นที่ ๑,๑๒๒ ไรํ ไมํให๎ถูกบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม๎ทําลายปุา
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การจัดทําแนวกันไฟรอบพื้นที่ปกปักทรัพยากร จัดทําแนวกันไฟรอบพื้นที่บริเวณเขาทอง เขาบํอขิง เขา
เสวยกะปิ และเขาน๎อย ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร
ตัวอย่างการดาเนินงานในกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กลุ่ม G1 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
สํารวจเก็บรวมรวมพันธุกรรมพืชที่มีคุณคําหายากในท๎องถิ่นในรัศมี ๕๐ กม.มีพื้นที่ที่คาดวําจะ
เปลี่ยนแปลง จํานวน ๒๗ แหํง จํานวน ๓,๕๒๓ ไรํ ๑ งาน
- เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชตามภูมิปัญญาท๎องถิ่นในรูปแบบเมล็ดและพืชมีชีวิต มาทําการเพาะชํา เพื่อ
นํามาปลูกในพื้นที่โครงการฯ
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๙
กลุ่ม G2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการความหลากชนิดของแมลง
- พบแมลงในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต จานวน ๒๓๑ ชนิด 184 สกุล 66 วงศ์ จาก 10 อันดับ แมลงที่มี
จานวนชนิดมากที่สุดอยู่ในอันดับ Lepidoptera (อันดับผีเสื้อ) พบ 75 ชนิด
โครงการความหลากชนิดของปลา
- พบปลาน้าจืดทั้งสิ้น 59 ชนิด 24 วงศ์ จาก 8 อันดับชนิดที่พบได้ทั่วไปและมากที่สุดคือ ปลานิล
ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
- พบสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ทั้งสิ้น 15 ชนิด 11 สกุล 5 วงศ์ จาก 2 อันดับ พบสัตว์เลื้อยคลาน ทั้งสิ้น
53 ชนิด 38 สกุล 15 วงศ์ จาก 2 อันดับ
กลุ่ม G3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการสารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปุาชายเลน
สํารวจและเก็บรวบรวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปุาชายเลนในพื้นที่ปุาชายเลน ๑๕
กลุํมปุาที่เป็นพื้นที่เตรียมประกาศปุาชายเลนอนุรักษ์
กลุ่ม G3 กรมประมง
โครงการสารวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงสารวจและรวบรวมพันธุกรรมปูสายพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 2 (เชียงราย) ดาเนินการสารวจและรวบรวมปูแม่ฟ้า
หลวงในพื้นที่พื้นที่ดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 4 ครั้ง จานวน 1 ชนิด (Dromothelphusa
sangwan Naiyanetr, 1997)
กลุ่ม G4 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
โครงการ “สารวจ รวบรวมข้อมูลเห็ด ในพื้นที่ปุาดงใหญ่ ตาบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอานาจเจริญ
ปีที่ ๒”
- แสดงสัดสํวนเห็ดกินได๎ เห็ดพิษ และเห็ดที่ใช๎ประโยชน์ด๎านอื่น (จํานวน,%)
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ ความหลากหลายของมดในหมู่เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะจวง และเกาะจาน อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
- จากการสารวจความหลากหลายทางชนิดของมดด้วยวิธีการตรวจตัวอย่างตามพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
พบมดทั้งสิ้น 29 ชนิด จาก 4 วงศ์ย่อย และ 15 สกุล เกาะแสมสาร พบมด จานวน 29 ชนิด เกาะจวง พบมด
จานวน 16 ชนิด เกาะจานและเกาะแรด พบมด จานวน 15 ชนิด
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
- เพื่อให๎นักศึกษาเภสัชศาสตร์ศึกษาเรียนรู๎สมุนไพร และภูมิปัญญาของไทย กลุํมเปูาหมายเป็นหมอ
พื้นบ๎านในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๙ คน
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๑๐
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ “สารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน รอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช แพร่ หนองบัวลาภู และ อุทัยธานี”
- สํารวจสมุนไพรของหมอยาพื้นบ๎าน จํานวน ๓๖ ชนิด อาทิเชํน ขลูํ (Pluchea indica (L.) Less.)
เขยตายแมํยายชักปรก (Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.) วํานพญาจงอาง (Alocasia sp.)
- สัมภาษณ์ รวบรวมข๎อมูล หมอยาพื้นบ๎าน จํานวน ๕ ทําน
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดาริฯ (สารวจสมุนไพร)
สารวจสมุนไพรและหมอยาพื้นบ้าน โดยสารวจสมุนไพร ณ สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่ย่านมัทรี จานวน 55 ชนิด ซึ่งเป็นสมุนไพรหายาก และเข้าตารับยา
ไทยแผนโบราณ อาทิเช่น โมกแดง (Wrightia dubia (Sims) Spreng.) กาแพงเจ็ดชั้น (Salacia chinensis L.)
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
- ได๎ข๎อมูลความหลากหลายของพรรณไม๎ในปุาชุมชนโคกโสกขี้หนู อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญา
อีสาน
- เขตพื้นที่สารวจข้อมูล
1. กลุ่มบ้านจากชาวบ้านหนองแข้ดง ตาบลบึงงาม อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยังมีการใช้
ประโยชน์ยางนา
2. ป่าชุมชนที่มีอนุรักษ์ยางนาอยู่ โดยมีพื้นที่วัดป่าหนองแข้ดง ประมาณ 150 ไร่ มีต้นยางนาที่อนุรักษ์ไว้
ประมาณ 100 ต้น ตั้งอยู่หมู่ที 3 บ้านหนองแข้ดง ตาบลบึงงาม อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่ม G7 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดทาพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ
- จัดประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เดือนมีนาคม และพฤษภาคม)
- จัดประชุมสาธารณะ (เดือนมิถุนายน)
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (เดือนเมษายน)
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 2 ครั้ง เพื่อกากับดูแลการยกร่าง
- นาเสนอ (ร่าง) พรบ. ฯ ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
(กอช.) ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
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๑๑
กลุ่ม G8 กรุงเทพมหานคร
การสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม และสานักงานเขตดาเนินการสารวจทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ พบพืชอนุรักษ์ตั้งแต่เริ่มดาเนินการสารวจถึงปัจจุบัน จานวน
135 ชนิด 1,871 ต้น
กลุ่ม G8 การดาเนินงานโดยจังหวัดต่าง ๆ
งานสารวจทรัพยากรท้องถิ่น โดย อบต./เทศบาลตาบล ในจังหวัดต่างๆ
- เก็บข๎อมูลพื้นฐาน เก็บข๎อมูลการประกอบอาชีพ เก็บข๎อมูลด๎ายกายภาพในท๎องถิ่น เก็บข๎อมูลประวัติ
หมูํบ๎าน วิถีชุมชน ในชุมชนเปูาหมาย
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การสารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมผักขี้หูด และถั่วพู
- ผักขี้หูดแต่ละแหล่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งจัดกลุ่มได้ทั้งหมด 18 ลักษณะ ลักษณะที่พบ
จากการจัดกลุ่มส่วนมากคือต้นที่มีดอกสีขาวอมม่วง ก้านใบสีม่วง และลาต้นสีเขียวบริเวณข้อมีสีม่วง คิดเป็นร้อย
ละ 21.40
การสารวจเห็ดปุาในพื้นที่ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้และบริเวณรอบ ๆ ศูนย์ฯ
พบเห็ดกินได้ 9 ชนิด เห็ดกินไม่ได้ 1 ชนิด และเป็นกลุ่มเห็ดดาวดิน 1 ชนิด
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างพรรณไม้ดอง
- ดาเนินการเก็บตัวอย่างต้นพืชเพื่อเป็นตัวอย่างพืชแบบแห้งและตัวอย่างพืชแบบดอง โดยการรวบรวม
ชนิดต้นไม้ที่ปลูกภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยในปี 2561 ได้ตัวอย่างแห้ง 52 ชนิด ตัวอย่างดอง
26 ชนิด
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการสารวจรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เขตรัศมี ๕๐ กิโลเมตร
- มีการสารวจรวบรวมพันธุ์พืชที่มีค่า หายากในบริเวณพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริในเขตรัศมี 50 กิโลเมตร จานวน 12 ชนิด/ปี
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การสารวจรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์น้าหน้าดิน
- ตัวอยํางสัตว์น้ําหน๎าดินที่พบในพื้นที่ชายหาดแหลมเสด็จ และในอําวคุ๎งกระเบน
ได๎แกํ หอยขี้นก
Planaxis sulcatus ลิ่นทะเล Acanthopleura granulata หอยเปลือกขาว Gafrarium divaricatum เป็นต๎น
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๑๒
ตัวอย่างการดาเนินงานในกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
กลุม่ G1 กองทัพอากาศ
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. – ทอ.
ดําเนินการทดลองเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ประกอบด๎วย พืชที่ใช๎เป็นอาหาร , พืชที่ใช๎เป็นเครื่องนุํงหํม , พืชที่ใช๎
เป็นยารักษาโรค และพืชที่ใช๎สร๎างที่อยูํอาศัย
กลุม่ G3 กรมวิชาการเกษตร
โครงการปลูกรักษาทรัพยากรในพื้นที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จานวน 20 ไร่
1. ดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจุกและส้มพื้นเมืองจานวน 10 ไร่
2. ดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักพื้นเมืองจานวน 3 ไร่
3. ดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรจานวน 3 ไร่
4. ดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้หอม จานวน 4 ไร่
กลุม่ G3 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ประชากรตะกองเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
- สวนสัตว์เปิดเขาเขียวดําเนินการขยายพันธุ์ประชากรตะกอง จํานวน ๒๐ ตัว / ปี โดยมีการศึกษาข๎อมูล
เชิงพฤติกรรมและการสืบพันธุ์ ศึกษาข๎อมูลลักษณะไขํและการฟักไขํ และความชื้นสัมพัทธ์ระหวํางการฟักไขํ
กลุม่ G4 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
โครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร”
- โครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร”ณ สวนปุาพบพระ จ.ตาก ปลูกด๎วยระบบวน
เกษตร โดยให๎เกษตรกรดูแลรักษา และสวนปุาได๎ดําเนินการวัดความเจริญเติบโต และปูองกันไฟปุา
กลุม่ G5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โครงการการผลิต การขยายพันธุ์และการเก็บรักษามะหาด
- วัตถุประสงค์ เพื่อขยายพันธุ์มะหาดด๎วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมมะหาด
และเก็บรักษาพันธุ์มะหาด
กลุม่ G5 มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์
- ปัจจุบันสามารถเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้จานวน 3 สวน ได้แก่ สวนสมุนไพร สวนวิวัฒนาการ และอุทยาน
ไม้ดอก
- อยู่ในระหว่างดาเนินการจัดสร้างจานวน 7 สวน ได้แก่ 1.สวนพรรณไม้ในพุทธประวัติ 2.ลาน
วัฒนธรรม 3. สวนพรรณไม้หายาก 4.สวนสน 5.สวนเบญจพฤกษ์ 6.สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ 7.สวนพรรณ
ไม้น้าและวัลยชาติ
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๑๓
กลุม่ G5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน บัญชียาหลักแห่งชาติ และสมุนไพรจาก
หมอพื้นบ้าน นครนายก
กลุม่ G5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ “การเพาะขยายพันธุ์ผีเสื้อถุงทอง Troides spp. เพื่อการอนุรักษ์”
กลุม่ G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะขามปูอมที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมในพื้นที่ใหม่
- ดาเนินการ ปลูกในแปลงพื้นที่ของคณะเกษตรศาสตร์ สายพันธุ์การค๎าจากจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน
60 ต๎น และสายพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดลพบุรี จํานวน 20 ต๎น
กลุม่ G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการศึกษาและขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหรือวิธีการอื่น
- ทาการขยายพันธุ์พืชได้ทั้งหมด 10 ชนิด และดาเนินการปลูกรักษาไม้ที่ขยายพันธุ์ได้เพื่อสร้างแม่ไม้ใน
อนาคต ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีการเพาะ
เมล็ด และวิธีการตอนกิ่ง
กลุม่ G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ดําเนินการพัฒนาและทดลองใช๎ระบบปฏิบัติการสารสนเทศแบบคิวอาร์โคด
กลุม่ G8 การดาเนินงานโดยจังหวัดต่างๆ
ยกตัวอย่างหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา
บริบทของจังหวัดดาเนินการปลูกรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรของจังหวัดและหน่วยงาน
ร่วมสนองพระราชดาริในจังหวัด (กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรของ
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ) บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ในจังหวัดมีพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากรท้องถิ่น (งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นของ อบต./เทศบาล) ยกตัวอย่างการดาเนินงานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่นของทั้ง 29 อปท. ใน 17 จังหวัด รวม 64 พื้นที่ เนื้อที่รวม 2,738-10-312 ไร่
กลุม่ G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่แปลงปลูก จํานวน ๘ แปลง
๑. แปลงอนุรักษ์พันธุ์ดาหลา
๒. แปลงอนุรักษ์พันธุ์กล๎วยไม๎พื้นเมือง
๓. แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมหวาย
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๑๔
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

แปลงอนุรักษ์พันธุ์หม๎อข๎าวหม๎อแกงลิง
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว
แปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร
แปลงรวบรวมพรรณไม๎พื้นเมืองและพรรณไม๎หายาก
แปลงปลูกต๎นมเหสักข์–สักสยามินทร์

กลุม่ G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ปลูกรักษาพันธุกรรมผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน วงศ์ขิงข่า
ตัวอย่างการดาเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กลุ่ม G3 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการศึกษาวิจัยลักษณะของถ้าที่ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai)
เลือกที่อยู่อาศัย/อาหาร ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
ทาการศึกษาช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่ค้างคาวคุณกิตติเลือกอาศัย 5 ถ้า ดังนี้ 1. ถ้าวังพระซ้าย และถ้า
วังพระขวา 2. ถ้าทุ่งห้า 3. ถ้าเทพนิมิตรขวาและถ้าเทพนิมิตรซ้าย 4. ถ้าจันทร์ผา และ 5. ถ้าจันทร์ผา โดยถ้าที่มี
ค้างคาวคุณกิตติอาศัยอยู่จานวน 3 ถ้า ได้แก่ ถ้าวังพระซ้าย ถ้าเทพนิมิตรขวา และถ้าลาไยป่า พบว่า ค้างคาวคุณ
กิตติมักอาศัยอยู่ในถ้าที่อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 25.79 - 27.32 องศาเซลเซียส ส่วน
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ 80.68 - 87.86 เปอร์เซ็นต์ อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มตามเพดานถ้าแยกส่วนจาก
ค้างคาวชนิดอื่น
กลุ่ม G3 สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
โครงการศึกษาและจัดทาระบบชีวโมเลกุลของอ้อยการค้าและอ้อยปุาในประเทศไทย
- มีเทคนิค ลาดับ ขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
และวัสดุเคมี ให้พร้อมใช้งาน
- มีโปรโตคอลสาหรับงานทดลองด้านดีเอ็นเอ ได้แก่ วิธีการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่ออ้อย ดีเอ็นเอของเชื้อ
สาเหตุโรคอ้อย เทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เทคนิค gel electrophoresis ซึ่งเป็นเทคนิค
พื้นฐานของการปฏิบัติงานด้านชีวโมเลกุล และนาไปใช้งานในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
กลุ่ม G4 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
โครงการ “การจัดการพันธุกรรมไม้สักสวนปุาเพื่อปลูกปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”
กลุ่ม G4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบสาคัญของผลผลิตจากพืชอนุรักษ์
การวิเคราะห์คุณคําทางโภชนาการและองค์ประกอบในผลมะเกี๋ยง มะกิ้ง และน๎อยหนําเครือ
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๑๕
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางอนุกรมวิธานเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยางนา และพืชชนิด
ใกล้เคียง
- ได้รวบรวมตัวอย่างยางนาและพืชชนิดใกล้เคียงกัน รวม 4 ชนิด 10 ตัวอย่าง
- ได้เปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชทั้ง 4 ชนิด
- ได้เตรียมสไลด์ถาวรเพื่อศึกษากายวิภาคศาสตร์ของพืช และบันทึกข้อมูลของพืช
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุกรรมของทุเรียน
พันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคใต้ ระยะที่ ๑
- จากทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจานวนรวม 71 พันธุ์ ซึ่งมีการศึกษาสารวจไว้ในปี 2558 ทาการคัดเลือกเพื่อ
รวบรวมพันธุกรรมในการศึกษาในครั้งนี้ จานวน 30 พันธุ์ โดยพิจารณาให้มีความหลากหลายในลักษณะต่างๆ ซึ่ง
แต่ละพันธุ์อาจมีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รูปร่างและสี ของผลและหนาม สีของเนื้อ
รสชาติและกลิ่นของเนื้อ เนื้อสัมผัสและความแห้งของเนื้อ เป็นต้น
- เพื่อใช้ศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งพันธุกรรม สาหรับการพัฒนาทุเรียนให้มีความหลากหลายที่สอดคล้องกับ
การใช้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสารวจความหลากหลายทางพันธุกรรมและจัดทา DNA barcode ของพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นและพันธุ์
ไม้ใช้สอย ในปุาชุมชนตามเส้นทางอาเซียน นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว
การจากสํารวจพบพืชที่มีการนําไปใช๎ประโยชน์เหมือนกันทั้งสามพื้นที่ คือ ต๎นเครือหมาน๎อย ซึ่งมีการใช๎
ประโยชน์มาตั้งแตํสมัยกํอน จึงได๎นํามาศึกษาในรายละเอียดด๎านสรรพคุณการเกิดฤทธิ์ต๎านสารอนุมูลอิสระและ
ศึกษาด๎าน DNA barcode
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ “การทดสอบครีมว่านสาวหลงเพื่อลดภาวะผิวแห้งในบุคคลทั่วไปวัยทางาน”
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ (ทุเรียนเทศแช่เยือกแข็งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส
ผสมสมุนไพรจากทุเรียนเทศแช่เยือกแข็ง)
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎ต๎นแบบในการแก๎ปัญหา ๒ รูปแบบ คือ การปรับปรุงเตาสําหรับนึ่งเมี่ยงโดยใช๎ไอน้ํา และการปรับปรุง
ระบบผลิตน้ําสะอาดสําหรับใช๎ในการแปรรูปเมี่ยง
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๑๖
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพื้นเมือง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น รํวมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได๎คัดเลือกพันธุ์ข๎าวจํานวน ๔ ชนิด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารข๎าวพื้นเมือง
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการศึกษาวิจัยการปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนไทย
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การสารวจและศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสารออกฤทธิ์สาคัญในใบและผลของหมี่เหม็น
(Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robinson.) ที่ขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การเลี้ยงด้วงสาคู
- ในปี 2561 สามารถผลิตด้วงสาคูเพื่อจาหน่ายได้ 20 กิโลกรัม และได้มีคณะนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคกสยา จานวน 40 คน เข้ามาเรียนรู้การปลูก การขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มสาคู เพื่อ
เสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่น
กลุ่ม G10 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
งานวิจัยในลักษณะโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ด้านองค์กรและกฎหมายในการออกพันธบัตรปุาไม้
สาหรับประเทศไทย
- ดําเนินการ ปรับปรุงแก๎ไขรํางรายงานฉบับสมบูรณ์และนําเสนอรํางรายงานตํอคณะผู๎ตรวจสอบทาง
วิชาการ ภายใต๎ วช. ซึ่งอยูํในขั้นตอนการพิจารณา
ตัวอย่างการดาเนินงานในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กลุ่ม G1 กองทัพเรือ
โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ฐานข๎อมูลตัวอยํางทรัพยากรทางทะเล จํานวน ๑๑ ฐานข๎อมูล
- ดําเนินการบันทึกข๎อมูลลงในระบบฐานข๎อมูล เพื่อเป็นฐานข๎อมูลและเชื่อมฐานข๎อมูลไปยังระบบ
ฐานข๎อมูลของศูนย์ข๎อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให๎สามารถเชื่อมตํอข๎อมูลถึงกันได๎ทั่วประเทศ
กลุ่ม G2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์
ชาวบ้าน
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๑๗
กลุ่ม G3 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรด้านพืชและสัตว์ ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการนาข้อมูลการสารวจมาบันทึกลงในฐานข้อมูลทรัพยากรพืช ในปีงบประมาณ 2561 บันทึก
ข้อมูลพรรณไม้ 50 ชนิด 38 วงศ์
กลุ่ม G3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรด้านพืชและสัตว์ ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นาเข้าข้อมูลของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทางทะเลได้จานวน,778
8 รายการ
กลุ่ม G4 องค์การเภสัชกรรม
โครงการ“จัดทาฐานข้อมูลต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ได้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพฤกษานุ
รักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร”
- ข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ จานวน 8 ,400 ต้น ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 84 ไร่
กลุ่ม G4 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
โครงการ “จัดทาฐานข้อมูลช้างไทย”
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โครงการ การจัดทาศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปกปูองแหล่งทรัพยากรของประเทศ
- พิพิธภัณฑสถานฯ ได๎พัฒนาทะเบียนเครื่องปั้นดินเผาให๎เป็นโปรแกรมฐานข๎อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให๎เป็น
ประโยชน์ตํอการสืบค๎นข๎อมูลโดยคํานึงถึงความปลอดภัย การควบคุมผู๎เข๎าใช๎และเสถียรภาพของข๎อมูลจึงได๎อัพ
โหลดฐานข๎อมูลทั้งหมดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ พร๎อมวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ ฐานข้อมูลสมุนไพรและเครื่องยาไทย พิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการจัดทาฐานข้อมูล อพ.สธ.-มรอ.
- สารวจต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พบว่ามีต้นไม้จานวน 1 ,779 ต้น ทั้งหมด 15 โซน
และจัดทาแผ่นป้ายพรรณไม้แต่ละชนิดในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR code) มาเป็นสื่อในการเสนอเพิ่มเติม เพื่อ
ทาให้รูปแบบน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงการจัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกรุงเขมาในจังหวัดสกลนคร
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๑๘
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงการ“การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”
กลุ่ม G7 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
- ปัจจุบันได๎ดําเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ชุํม
น้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท๎องถิ่น รวบรวมข๎อมูลสถานภาพพื้นที่ชุํมน้ําที่มี
ความสําคัญ พร๎อมจัดทํารํางทะเบียนรายนามพื้นที่ชุํมน้ําที่มีความสําคัญของประเทศไทย และรํางข๎อเสนอแนะ
กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุํมน้ํา
กลุ่ม G8 กรุงเทพมหานคร
การจัดทาฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร
ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลพืชอนุรักษ์พันธุกรรม ของ
กรุงเทพมหานคร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ และ
ฐานข้อมูลไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ มีฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน
135 ชนิด รวม 1,871 ต้น
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวอย่างการดาเนินงานกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กลุ่ม G3 สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในท้องถิ่นของลูกผสมอ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
อ้อย
- สามารถดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ๎อยที่เหมาะสมในท๎องถิ่นของอ๎อยลูกผสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพอ๎อย ได๎ทั้งหมด ๒๗ กิจกรรม
โครงการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย
- สามารถดาเนินการจัดหาเมล็ดอ้อย ชุดปี 2017 จากการผสมพันธุ์อ้อยด้วยวิธีการ
Conventional
Method จากคู่ผสมพันธุ์อ้อยที่มีความหลากหลาย ได้จานวน 52,084 โคลนพันธุ์
ตัวอย่างการดาเนินงานในกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
โดยหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
กลุ่ม G1 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
มี ร.ร. ตชด.ที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและได้รับอนุมัติแล้ว จานวน 140 โรงเรียน
(ข้อมูลเดือนมกราคม 2561)
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๑๙
กลุ่ม G1 กองทัพเรือ
งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ จานวน 29,201 คน และเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติที่เกาะแสมสาร
จานวน 111,846 คน
กลุ่ม G2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โครงการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวและเคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการชุด สิ่งมีชีวิตชนิดใหมํ“และ นิทรรศการชุด Insect Circus”
- จัดนิทรรศการชุด ช.ช๎างของไทย และ นิทรรศการชุด นกเงือก...นามนี้มีที่มา”
- จัดนิทรรศการชุด We’re Naturalist, We’re Inspiration”
- จัดนิทรรศการชุด Taxidermy…คืนชีวิตให๎ซากสัตว์
- จัดนิทรรศการชุด The Research Show by Naturalist
กลุ่ม G3 กรมพัฒนาที่ดิน
งานพิพิธภัณฑ์ดิน
- บารุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ดินในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 14 แห่ง จานวนผู้เข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ประจาปีงบประมาณ 2561 มีจานวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น 12 ,635 คน ผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 เป็นบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา
กลุ่ม G3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
สถานะปัจจุบัน กําลังดําเนินการกํอสร๎างงานโครงสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารจอดรถ
กลุ่ม G4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ “อาคารเรือนเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ ๑ และ ๒)”
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มศว.
จัดแสดงเครื่องยาสมุนไพร ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหํงชาติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พรอมกับจัดทําข๎อมูลความรูที่เกี่ยวข๎อง
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการ “การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคาแหง”
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๒๐
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฯ เพื่อรวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์บัว เพื่อศึกษาการใช๎ประโยชน์จากบัวในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นแหลํง
ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และการเรียนรู๎แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัว
เพื่อปลูกจิตสํานึกให๎มีความรักและหวงแหน
พันธุกรรมพืช
กลุ่ม G8 กรุงเทพมหานคร
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เขตบางกอกน้อย
ดําเนินการรวบรวมพรรณไม๎จากสวนสาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาจัดแสดง
โดยทําพรรณไม๎แห๎ง (Herbarium) จํานวน ๑๐๐ ชนิด
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการจัดทาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
- พืชสมุนไพรที่ปลูกรวบรวมในแปลงเกษตรกรรมแบบประณีต มี ๑๗๓ ชนิด
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
- ให้บริการเยี่ยมชม ปีงบประมาณ 2561 จานวน 548 ,382 คน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 5 ครั้ง
ตัวอย่างการดาเนินงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
โดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กลุ่ม G1 กองทัพเรือ
กิจกรรมชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. – ทร.
อาทิ โรงเรียนสิงห์สมุทร ศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินชายหาดและหินหน๎าผา บริเวณเขาหมาจอ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศึกษาลักษณะทางกายภาพและ
สัณฐานวิทยาของหอยแปดเกล็ด บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ เกาะแสมสาร ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมํน
ดําหนามยาว บริเวณหาดเทียน เกาะแสมสาร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ปลิงดําตัวนิ่ม บริเวณหาดเทียน เกาะแสมสาร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของปูใบ๎ตาแดง บริเวณหาดหิน สวนพฤกษศาสตร์ เกาะแสมสาร เป็นต๎น
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๒๑
กลุ่ม G2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสตั๊ฟปูและการจําลองถิ่นที่อยูํอาศัย”
- ให๎ความรู๎ด๎านความหลากหลายทางชีวภาพแกํนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โครงการค่ายนักธรรมชาติวิทยา
กลุ่ม G3 กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ดําเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงบํารุงดิน เชํน สาธิตการทําการใช๎น้ําหมักชีวภาพ สาธิตการทําปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน สาธิตการใช๎ปุ๋ยพืชสด ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ๕ แหํง
กลุ่ม G3 กรมส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมอบรมสร้างจิตสานึก/แนวทางการอนุรักษ์
ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุ์พืชท๎องถิ่น” ถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเมล็ดกล๎วยไม๎
ในสภาพปลอดเชื้อ การอนุบาลและการปลูกเลี้ยงกล๎วยไม๎ให๎แกํนักเรียนและชุมชน
กลุ่ม G4 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงการ “ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน”
จัดประชุมเผยแพรํแนวทางการสนับสนุนโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
(Community BioBank)
- ลงพื้นที่ 10 แห่งใน 6 ภูมินิเวศ ที่เข้าร่วมโครงการกับ
Community BioBank
กลุ่ม G4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ “ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย “ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”
26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดสระบุรี”
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ จัดแสดงผลงาน อพ.สธ. – มศว. (งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น)
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ การจัดทาฐานข้อมูล และเว็บไซต์ อพ.สธ.-มสด.
กลุ่ม G5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ “ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาคใต้ตอนบน”
จัดคํายอบรมในโครงการ อพ.สธ. เกี่ยวกับนิเวศวิทยาแมลง
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๒๒
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี)
มีเว็บไซต์ อพ.สธ.- มทรธัญบุรี จํานวน 1 เว็บไซต์ และเผยแพรํข๎อมูลบนสื่อออนไลน์
Facebook page จํานวน 1 เพจ
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
- การฝึกอบรมสําหรับหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนองพระราชดําริ ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน
(การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น)
การฝึกอบรมสําหรับคํายกิจกรรมเพื่ออบรมความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การจัดการประชุม ติดตามผลและรายงานความก๎าวหน๎าโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
: กิจกรรม การเตรียมจัดนิทรรศการและการจัดนิทรรศการ
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โครงการ การบูรณาการสู่การเรียนการสอนในรายวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ในเขตพื้นที่ตําบลบ๎านดูํ อําเภอเมืองเชียงราย พบบ๎านพักอาศัยจํานวน ๔ ชาติพันธุ์
• ชาติพันธุ์ชาวเขาเผําลาหูํ
• ชาติพันธุ์เชื้อสายไตลื้อ
• ชาติพันธุ์ไตยวน
ชาติพันธุ์เชื้อสายไตเขิน
กลุ่ม G6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่
28 พ.ย. –4 ธ.ค. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีโครงสร๎างศูนย์ประสานฯ และมีกิจกรรมการสร๎าง
จิตสํานึกและให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กลุ่ม G8 จังหวัดนนทบุรี
บทบาทการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยสนับสนุนการทํางานของศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) รวมถึง
การพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรท๎องถิ่น และจัดทําคูํมือการทํางานสนับสนุนการจัดทําฐานทรัพยากรท๎องถิ่น
สําหรับชุมชน
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๒๓
กลุ่ม G8 การดาเนินงานโดยจังหวัดต่าง ๆ
การขับเคลื่อนและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
บทบาทของจังหวัดในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท๎องถิ่น โดยศึกษาธิการจังหวัดสนับสนุนให๎โรงเรียนในจังหวัดเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
ท๎องถิ่นจังหวัดสนับสนุน อบต./เทศบาลตําบล ในจังหวัดเป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น โดยการจัด
ประชุมทําความเข๎าใจ กระบวนการสมัครผํานจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรมจัดฝึกอบรม การจัดค่าย การจัดประชุมต่าง ๆ
บทบาทของจังหวัดในการสนับสนุนจัดฝึกอบรมแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให๎กับ
ผู๎บริหารโรงเรียนและคณะครู รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่นให๎กับนายก/ปลัด อบต./
เทศบาล การจัดคํายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร๎างเครือขํายชํวยในการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นต๎น
กลุ่ม G9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ปุาชายเลน
อบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน 1 รุ่น 50 คน จากโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน
อบรมเยาวชน 50 คน จาก 18 โรงเรียน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
กลุ่ม G10 บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
สนับสนุนงบประมาณในการโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) วิทยากรผู้ช่วย รุ่นที่ 1/2561
วันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าอบรม จานวน 48 คน จาก 26 สถานศึกษาจัดประชุมสาธารณะ (เดือน
มิถุนายน)
- การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 6/2561 วันที่ 12 - 15
มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรม จานวน 84 คน จาก 21
โรงเรียน
วาระที่ ๓ สรุป

ความก้าวหน้าในการดาเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน –
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู๎อํานวยการ อพ.สธ. กลําวมอบให๎ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รอง
อธิการบดีฝุายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ สรุป ความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานเตรียมการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ๎านไทยได๎ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
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๒๔
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ระหวํางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
ผศ.ดร. เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝุายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สรุปการเตรียมการจัดการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย
ครั้งที่ ๑๐ : ชาวบ๎านไทยได๎ประโยชน์ ระหวํางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยูํ หํางจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ
๑๒ กิโลเมตร ปัจจุบันมีความพร๎อมของพื้นที่ในเรื่องโครงสร๎างพื้นฐานที่จะรองรับการจัดงานดังกลําว เนื่องจาก
ทาง มทร. อีสานเคยเป็นเจ๎าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก๎าวสูํโลกกว๎างอยํางมั่นใจ
มาแล๎วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานอยํางสม่ําเสมอกับทาง อพ.สธ.
โดยขอนําเสนอความก๎าวหน๎าเรื่องโครงสร๎างพื้นฐาน ดังนี้
๑. สถานที่จัดพิธีเปิดจัดการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๑๐ : ชาวบ๎านไทยได๎
ประโยชน์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เป็นการดําเนินงานของ คณะกรรมการฝุายวิชาการคณะกรรมการฝุายนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนคณะกรรมการฝุายพิธีการและสถานที่โครงสร๎างพื้นฐาน : กองกลางเตรียมงาน : งบ
ดําเนินงาน ๖๒ – ๖๓ ภายในเป็นสถานที่จัดงาน
- งานประชุมวิชาการนําเสนอบรรยายนําเสนอโปสเตอร์ และบรรยายพิเศษ
- งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เสวนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ความเบิกบานจากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น ผลที่
ได๎จากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรํวมกับงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น ศักยภาพมากล๎นมี
ให๎เห็นและการบูรณาการพืชศึกษา ระยะเวลา : รวมทั้งสิ้น ๗ วัน
หนํวยงานที่เข๎ารํวมนําเสนอผลงาน : รวมทั้งสิ้น ๙๖ แหํง จํานวน ๙๖๐ คน
 ระดับเกียรติบัตร ขั้นที่ ๒ จํานวน ๑๓ แหํง
 ระดับเกียรติบัตร ขั้นที่ ๑ จํานวน ๓๖ แหํง (๒๕๔๔–๒๕๕๙) จํานวน ๒๑แหํง (๒๕๖๐)
จํานวน ๑๕ แหํง
 ปูายสนองพระราชดําริฯ จํานวน ๔๗ แหํง (๒๕๔๔ - ๒๕๕๙)จํานวน ๙ แหํง (๒๕๖๐)
จํานวน ๓๘ แหํง
- งานประชุมวิชาการ “ฐานทรัพยากรท๎องถิ่น ”แบํงออกเป็น การบรรยายพิเศษของผู๎บริหาร อพ.สธ.
การนําเสนอผลงานทางด๎านวิชาการของสมาชิกฐานทรัพยากรท๎องถิ่น
การเสวนาแนวทางการ
ดําเนินงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น และการบรรยายพิเศษ “ฐานทรัพยากรท๎องถิ่น” นิทรรศการ “ฐาน
ทรัพยากรท๎องถิ่น” โดยสมาชิกฐานทรัพยากรท๎องถิ่นลําดับปูายฯ และ ลําดับเกียรติบัตร ขั้นที่ ๑
ระยะเวลา : รวมทั้งสิ้น ๖ วัน การบรรยายพิเศษ / การบรรยาย / การเสวนา : รวม ๓๕ เรื่อง ๒๔
หนํวยงาน ๕๐ คนการนําเสนอ จํานวน ๑๕ เรื่อง ๑๐ หนํวยงาน การสาธิต จํานวน ๑๐ เรื่อง ๑๔
หนํวยงาน การสรุป จํานวน ๑๐ เรื่อง
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๒๕

๒.

๓.

๔.

๕.
๖.
๗.
ชั้นที่

- บริเวณหน๎าอาคาร ทูลเชิญ ทรงเปิดปูาย อาคาร “เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการฝุายพิธีการและอาคารสถานที่ (งบดําเนินงาน
๖๒ – ๖๓)
นิทรรศการใต๎รํมราชมงคล (๙ มทร.) “ชาวบ๎านไทย ได๎ประโยชน์ ” บริเวณสํวนหน๎าอาคารหอประชุม
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มีรูปแบบการจัดบอร์ดนิทรรศการเวียนในรูปแบบเลขเก๎า ดําเนินงานโดย
คณะกรรมการฝุายพิธีการ นิทรรศการนอกอาคาร และอาคารสถานที่ (งบประมาณ ๙ มทร.)
นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น บริเวณสํวนหน๎าอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
ดําเนินงานโดย คณะกรรมการฝุายฐานปราชญ์ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และอาคารสถานที่ (งบ
ดําเนินงาน ๖๒ – ๖๓) คาดวําจะมีองค์การบริหารสํวนตําบลและเทศบาลตําบลประมาณ ๒๕ แหํง
จานวน ๒๕๐ คน ระดับเกียรติบัตร ขั้นที่ ๑ จํานวน ๑ แหํง ระดับปูายฯ จํานวน ๒๔ แหํง (๒๕๕๖–
๒๕๕๙) ๑๔ แหํง (๒๕๖๐) ๑๐ แหํง เข๎ารํวมจัดนิทรรศการ เชิงบูรณาการ การอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นิทรรศการหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการฝุายนิทรรศการภายนอก และ
อาคารสถานที่ (งบดําเนินงาน ๖๒ – ๖๓) คาดวําจะมีหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริโดยพระราชา
นุญาตในกลุํม G1 – G10 เข๎ารํวมจัดนิทรรศการ จํานวนประมาณ ๑๑๘ หนํวยงาน
นิทรรศการ ปราชญ์ชาวบ๎าน และนิทรรศการของ กฟผ. สปก ฯลฯ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการฝุายฐาน
ปราชญ์ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และอาคารสถานที่ (งบดําเนินงาน ๖๒ – ๖๓)
นิทรรศการชาวบ๎านไทยได๎ประโยชน์ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการฝุายนิทรรศการฯ (งบประมาณรายได๎
๖๒)
แผนการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
Zone
เนื้อหาที่จะเพิ่มเติม
แนวทางการปรับปรุง

1

Reception

1

1 ฐานทรัพยากรไทย

1
1
1

-

ทํา presentation และกันแดดกํอนทางเข๎า

เพิ่มการแนะนําพิพิธภัณฑ์ ปรับบอร์ดข๎อมูลที่ผนังให๎เป็นกราฟิก ปรับแสงใน
ธรรมชาติวิทยา (อพ.สธ. – ห๎องให๎สวํางจากด๎านลํางด๎วยไฟหลืบ ปรังปรุงสื่อวีดิ
มทร.อีสาน)
ทัศน์ใหมํ
2 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ปรับเทคนิคการจัดแสดงให๎ทันสมัย เพิ่มเทคนิคที่
หนองระเวียง (สํวนที่ 1)
ทําให๎ผู๎ชมมีปฏิสัมพันธ์กับงาน
2 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพิ่มเรื่องระบบนิเวศใน
เพิ่มการจัดแสดงเพื่อสื่อสารหลายมิติ ปรับบอร์ด
หนองระเวียง (สํวนที่ 2)
หนองระเวียง
นิทรรศการให๎อํานงําย ซํอมของเดิมให๎ใช๎งานได๎
2 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพิ่มเรื่องระบบนิเวศใน
เพิ่มการจัดแสดงเพื่อสื่อสารหลายมิติ ปรับรูปแบบ
หนองระเวียง (สํวนที่ 3)
หนองระเวียง
การจัดแสดงใหมํ
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ชั้นที่

2

2

2
2

Zone

เนื้อหาที่จะเพิ่มเติม

3 ผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์

เปลี่ยนเนื้อหางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ใหมํทั้งหมด เพิ่ม
การแนะนํา มทร.อีสาน
4 จากยอดเขาใหญํสูํลําน้ํา เพิ่มเนื้อหาที่กลําวถึง
โขง
เทือกเขาเพชรบูรณ์และ
เทือกเขาภูพาน
5 เทิดพระเกียรติ (สํวนที่ 1) 5 เทิดพระเกียรติ (สํวนที่ 2) เพิ่มเนื้อหาที่กลําวถึง
อพ.สธ. – มทร.อีสาน

แนวทางการปรับปรุง

ปรับปรุงแนวทางการออกแบบให๎ทันสมัยขึ้น เพิ่ม
เทคนิคแบบ Hands on ให๎ผู๎ชมมีปฏิสัมพันธ์กับงาน
เพิ่มเทคนิคแบบ Hands on ให๎ผู๎ชมมีปฏิสัมพันธ์กับ
งาน ปรับแสงสวํางเพิ่มมิติให๎แบบจําลองตํางๆ
ปรับแสงไฟเพิ่มมิติสร๎างเรื่องราว ใช๎เสียงเป็นตัวเลํา
เรื่อง
ปรับสีในห๎องใหมํ ปรับแทํนกลางห๎องใหมํให๎
เหมาะสม

๘. การแสดงศิลปะพื้นบ๎าน (เวทีการแสดง) การแสดงศิลปะพื้นบ๎าน บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และฐานทรัพยากรท๎องถิ่นการเรียนรู๎ พืชศึกษาบูรณาการสูํการเรียนรู๎ และถํายทอดออกมาใน
รูปแบบของการแสดงศิลปะพื้นบ๎านเป็นการสนองพระราชดําริ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร สะท๎อน
ให๎เห็นประโยชน์ คุณคํา ความงามของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ และ
รักในทรัพยากร เกิดความภาคภูมิใจ การสืบทอด จรรโลงและธํารงไว๎เป็นสมบัติของท๎องถิ่น ประเทศ และ
เป็นการเผยแพรํศิลปะพื้นบ๎าน อาทิเชํน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต๎นเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ในงานอนุรักษ์
ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะเวลา : รวมทั้งสิ้น
๖ วัน หนํวยงานที่เข๎ารํวมนําเสนอผลงาน : รวมทั้งสิ้น ๑๑ แหํง ชุดการแสดงจํานวน ๑๒ ชุด จํานวน
๗๕๐ คน
๙. ศูนย์อาหาร ดําเนินงานโดยคณะกรรมการฝุายสถานที่ (งบประมาณรายได๎ ๖๒)
๑๐. เรือนนอน (ใช๎อาคาร GE) ดําเนินงานโดยคณะกรรมการฝุายสถานที่พื้นที่พักสําหรับอาจารย์และนักเรียน
ที่รํวมแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑๑. ลานจอดรถ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการฝุายสถานที่ (งบประมาณรายได๎ ๖๒)
๑๒. อื่นๆ อาทิ โครงสร๎างพื้นฐาน : ศูนย์ อพ.สธ.เตรียมงาน : งบรายได๎ ๖๑ ในการปรับปรุงห๎องน้ําภายใน
โครงการฯ ปรับปรุงถนนภายในโครงการฯ และปรับปรุงระบบไฟฟูาสํองสวําง (ระบบโซลําเซลล์)
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วาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ :

นายพรชัย จุฑามาศ มอบให๎ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ
อพ.สธ. กลําวแจ๎งที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๔.๑ บทบาทของศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. นําเสนอบทบาทของ
ศูนย์แมํขํายประสานงาน อพ.สธ. จํานวน ๕ แหํง ได๎แกํ ศูนย์แมํขํายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
ศูนย์แมํขํายประสานงาน อพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์แมํขํายประสานงาน อพ.สธ.
–
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ศูนย์แมํขํายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์แมํขําย
ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย จานวน ๕ แห่ง
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชบายในการ
ดําเนินงานของศูนย์แมํขําย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พร๎อมทางสํานักพระราชวัง นอกจากนี้นายไพศาล ล๎อม
ทอง ผู๎ชํวยเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู๎อํานวยการ อพ.สธ. ได๎เน๎นย้ํา
ถึงการกําหนดบทบาทของ อพ.สธ. สํวนกลางปฏิบัติงานในฐานะผู๎ประสานงานหรือ project co-ordinator ทํา
หน๎าที่ให๎คําปรึกษากับศูนย์แมํขํายฯ และกํากับดูแล บริหารจัดการ การจัดทําแผนงบประมาณสนองพระราชดําริ
อพ.สธ. ของหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ (๑๐ กลุํม) โรงเรียน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดย
มหาวิทยาลัยในกลุํม G5 – G6 ที่เป็นมหาวิทยาลัยท๎องถิ่น เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ที่เป็นเครือขํายของศูนย์
แมํขํายฯ มีบทบาทชํวยสนับสนุนในการประสานงานเชิงบูรณาการเครือขํายหนํวยงานรํวมสนองพระราชดําริ
อพ.สธ.
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รายชื่อมหาวิทยาลัยเครือข่ายในกลุ่ม G5 เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

รายชื่อมหาวิทยาลัยเครือข่ายในกลุ่ม G6 เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
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บทบาทของ ศูนย์แมํขํายประสานงานฯ/ศูนย์ประสานงานฯ อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยตําง ๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้โดยการแตํงตั้งโดยพระราชา
นุญาต และการจัดตั้งเป็นศูนย์แมํขํายประสานงานฯ/ศูนย์ประสานงานฯ ของมหาวิทยาลัยนี้เป็นดําเนินการภายใต๎
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ตามแผนแมํบท อพ.สธ. โดยมีโครงสร๎างของศูนย์ฯ ใน
การดําเนินงานอยํางชัดเจน
๑. มีโครงสร๎างการบริหารชัดเจนมีผู๎บริหารรับผิดชอบมีตําแหนํงที่ระบุหน๎าที่งานชัดเจน และ โครงสร๎างของ
ศูนย์แมํขํายประสานงานฯ/ศูนย์ประสานงานฯ ขึ้นตรงกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัย การดําเนินงานตําง ๆ อยูํภายใต๎การกํากับดู
และของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
๒. มีตําแหนํงบุคลากรในการทํางานและหน๎าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในแตํละโครงสร๎างงานที่ตั้งขึ้น เชํน
สํานักงาน/หนํวยฝึกอบรม ควรมีตําแหนํงวิทยากร อยํางน๎อย ๓ – ๕ ตําแหนํง , สํานักงาน/หนํวย
ประสานงาน/ติดตามงาน ควรมีเจ๎าหน๎าที่ประจํา อยํางน๎อย ๒ ตําแหนํง เป็นต๎น
เปูาหมายและวัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของคณะกรรมการดําเนินงาน
อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย และภายใต๎แผนแมํบท อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. (มหาวิทยาลัยเครือข่าย) และหนํวยงานภายนอก (ภาครัฐ จังหวัด กรมตําง ๆ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ และภาคเอกชน)
๓. เพื่อเป็นหนํวยรวบรวมฐานข๎อมูลทรัพยากร ได๎แกํ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และ
ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. (ตามแนวทางการดําเนินงานใน
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข๎อมูลทรัพยากร)
๔. เพื่อดําเนินงานการจัดฝึกอบรมให๎กับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ดําเนินการตามกรอบ
นโยบายในการชํวยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได๎ตํอไป
๕. เพื่อดําเนินงานการจัดฝึกอบรมให๎กับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น อพ.สธ. ดําเนินการตามกรอบ
นโยบายในการชํวยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได๎ตํอไป
๖. เพื่อวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมํบท อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดย
มหาวิทยาลัยและสามารถใช๎งานสนองพระราชดํารินี้ไปสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชํนการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรอยํางยั่งยืนของชุมชนท๎องถิ่น

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๐
เพื่อให๎จัดทําแผนงบประมาณในการประสานงาน การพัฒนาบุคลากรที่จะมาเป็นวิทยากรในการชํวย
อพ.สธ. สํวนกลางในการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น รวมทั้งบุคลากรที่
จะมาทําหน๎าที่ประสานงาน อพ.สธ. กับหนํวยงานในระดับภูมิภาค เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนแมํบท อพ.สธ.
เป็นไปตามพระราชดําริโดยแท๎ เพื่อให๎เกิดการใช๎จํายงบประมาณแผํนดินเป็นไปอยํางชัดเจน โปรํงใส ตรวจสอบได๎
ตามแผนภาพ

แผนภาพการดาเนินงานสนองพระราชดาริของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

แผนภาพการดาเนินงานสนองพระราชดาริของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
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๓๑
๔.๒

ความสาคัญของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีพื้นที่ปุา ๑๐๒,๑๕๖,๓๕๐.๕๓ ไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๕๘ ของพื้นที่
ประเทศ (ที่มา: สํานักจัดการที่ดินปุาไม๎ กรมปุาไม๎ ,๒๕๖๐) สํวนมากเป็นพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติ ซึ่งอยูํในความดูแล
ของกรมปุาไม๎ และพื้นที่ปุาอนุรักษ์ (อุทยานแหํงชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และเขตห๎ามลําสัตว์ปุา) ซึ่งอยูํในความ
ดูแลของกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แตํพื้นที่
นอกเหนือจากนี้ จะอยูํภายใต๎การกํากับดูแลของหนํวยงานอื่น
กรณี อปท. ไมํมีพื้นที่ปุาธรรมชาติดั้งเดิม พื้นที่สํวนที่เหลือเป็นพื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ อยูํในความดูแลของ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทาง อพ.สธ. เน๎นงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น ลงไปที่พื้นที่
ประเภทนี้ โดยมีจุดแข็งที่เป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กันระหวํางทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา (ที่กํากับการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรอยํางยั่งยืน) เด็กนักเรียนจาก
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นผู๎ชํวยท๎องถิ่นในการบันทึก สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู๎เฒําผู๎แกํ
ปราชญ์ชาวบ๎าน เป็นการพิสูจน์ภูมิปัญญาในเบื้องต๎นผํานโครงงานวิทยาศาสตร์ และพืชศึกษา หลังจากนั้น
มหาวิทยาลัยท๎องถิ่นชํวยในการตํอยอดขยายผลสูํผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม สํวนราชการดําเนินงาสนับสนุนงานนี้
ตามพันธกิจลงสูํชุมชนท๎องถิ่นบูรณาการสูํการเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตาบล...
หากใช๎แนวทางการดําเนินงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น โดยมี
“พื้นที่ปกปักทรัพยากรท๎องถิ่น ”อยูํ
ใน อปท. ที่มีพื้นที่ปุาธรรมชาติดั้งเดิม และบูรณาการเข๎ากับการจัดการปุาชุมชนของกรมปุาไม๎ สนับสนุนการเพิ่ม
พื้นที่ปุาตามนโยบายและตัวชี้วัดการเพิ่มพื้นที่ปุาของรัฐบาลได๎ และประชาชนในชุมชนท๎องถิ่นก็สามารถที่จะมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากปุาได๎อยํางยั่งยืนตํอไป
๔.๓ ความเชื่อมโยงของงาน อพ.สธ. กับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางประชารัฐ ที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีวาระการปฏิรูป
ประเทศด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งมีประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ที่จะใช๎งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น อพ.สธ. เป็นแนวทางการปฏิรูป กําหนดให๎มี ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท๎องถิ่น ตําบล... ” ให๎ครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตําบล ทั่วประเทศ (เปูาหมายภายในปี ๒๕๖๔) วางนโยบาย
การเตรียมความพร๎อมของบุคลากร สถานที่ และงบประมาณในการรวบรวมและจัดทําบัญชีรายการขึ้นทะเบียน
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่กํากับการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรเหลํานั้น โดยการมีสํวน
รํวมของชุมชน เพื่อคุ๎มครองสิทธิประโยชน์และแบํงปันผลประโยชน์จากการใช๎ทรัพยากรที่เป็นธรรมให๎กับชุมชน
ท๎องถิ่นได๎ตํอไป
โดยทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎น๎อมนําแนว
พระราชดําริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น อพ.สธ. เป็นเปูาหมาย ตัวชี้วัด และ
ประเด็นปฏิรูปหนึ่งในด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีเปูาหมายเพื่อการมีสํวนรํวมของประชาชน ชุมชน
และภาคสํวนตํางๆ ในการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์รวมทั้งการได๎รับผลประโยชน์จากฐานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร๎างเสริมความตระหนักถึงคุณคําและ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกําหนดตัวชี้วัดเป็นจํานวนเครือขํายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท๎องถิ่นตําบล ให๎ครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตําบลทั่วประเทศ และจํานวนกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษ์และ
ใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืที่ริเริ่มและมีการดําเนินการโดยภาคสํวนตํางๆ ตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยมีประเด็นปฏิรูประบบและเครือขํายฐานทรัพยากรท๎องถิ่นให๎ครอบคุมทั่วประเทศ รวมถึงเครือขําย
ระดับประเทศและอาเซียน จัดตั้ง/ยกระดับศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท๎องถิ่นตําบลของ อพ.สธ. และ
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๓๓
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และ การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
นายอุดม
นายโสภณ
นายอาคม
รศ.กมลทิพย์
นายธงชัย สุคนธาภิรมย์
นายพรชัย
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์

ล๎อมวงศ์พานิช
สุรโยธี
หาญสงคราม
กสิภาร์
ณ พัทลุง
จุฑามาศ
เจริญทรัพย์

ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.
ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.
ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.
ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.
ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.
รองผู๎อํานวยการ อพ.สธ.
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

G1 กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากร
กองทัพเรือ
นาวาเอก ทินกร
กาญจนเตมีย์

ผู๎แทน

กองทัพอากาศ
น.อ.จักรพันธ์
น.อ.วรกร
ร.ต.อานุภาพ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

สุขแสงดาว
ชื่นเกษร
นันติ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พลตรีธวัชชัย
ชวนสมบูรณ์
พันเอกณัฏฐชัย
ปัญญาใส

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
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๓๔
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
พ.ต.ต.ปริญญา
สุมณฑา
ด.ต.ณัฐพล
อุดม

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

G2 กลุ่มสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กระทรวงศึกษาธิการ
นายโอฬาร
เกํงรักษ์สัตว์
ผู๎แทน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
น.ส.ปิยะมาศ
เมิดไธสง
นายเอกพล
ดวงศรี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอโณทัย
ไทยวรรณศรี
นายณัฐวุฒิ
แก๎วมโน
นางสุดาพร
หลวงนิหาร
น.ส.ธัญนันท์
แก๎วเกิด

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
น.ส.พนิดา
วิมานรัตน์

ผู๎แทน

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายชนินทร์
สุขอาบใจ
น.ส.สกุลวรรณ
อรชุน
น.ส.วรรณวิษา
พรหมด๎วง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
นางสาวนิศากร
ยิ่งขจร
ผู๎แทน
นายภาณุ
ศิลามํอม
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๕
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
นางจารุณี
อินเฉิดฉาย
ผู๎แทน
น.ส.ขวัญภิรมย์
แสงโพธิ์ดา
ผู๎ติดตาม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ดร.ภานุมาศ
จันทร์สุวรรณ

ผู๎แทน

G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร
กรมปุาไม้
นายนพดล
ภูววิมล
นายเสกสรร
กวยะปาณิก
น.ส.นันพัชพร
พระทอง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
นายอนุพันธ์
ภูํพุกก์

ผู๎แทน

กรมวิชาการเกษตร
นายธีรภัทร
นายประภาส

เข็มทอง
ทรงหงษา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์
นายเสกสิทธิ์
นางนงนุช
นางมนทิรา

กิตติโยภาส
วิลิตชัย
แตงทรัพย์
พรมบุรี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอนุกูล

สังข์ศิริ

ผู๎แทน

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๖
กรมประมง
นายฉัตรวรุธ

แสนทวีสุข

ผู๎แทน

กรมชลประทาน
นายพรชัย
นายเกียรติศักดิ์
นายสัณฐิต

แสงอังศุมาลี
หนูแก๎ว
พีรานนท์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

กรมพัฒนาที่ดิน
นายจักรพันธ์
นายวุฒิชัย

เภาสระคู
จันทรสมบัติ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรมทรัพยากรธรณี
น.ส.กมลลักษณ์
น.ส.ชมพูนุท

วงศ์โก
ชาญวิชา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรมทรัพยากรน้า
น.ส.ณิชกานต์
นายทิฆัมพร

ทองกอบ
แพงไธสง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
นายสุรัตน์
นางนพมาศ
นายยุทธนา

บัวพันธ์
อัดโดดดร
อาวจําปา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

กรมการข้าว
นายโอวาท
นายวีรัก

ยิ่งลาภ
แก๎วบุตรตา

กรรมการ
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๗
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายณรงวิทย์
ชดช๎อย

ผู๎แทน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
นายอดุลวิทย์
ริยาพันธ์
นายณรินทร์
บุญทวี
นายธนเดช
มงคล

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
นายภาคภูมิ
สดายุรัตน์
นายสลาตัน
ยันต์สูงเนิน

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
น.ส.กัญจนพร
วุฒิวรวงศ์
น.ส.อมรรัตน์
สายเสียง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
นายจิรวัฒน์
เทอดพิทักษ์พงษ์
น.ส.ปิยะนุช
คําแวํน

กรรมการ
ผู๎ติดตาม

G4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางสาวนงนุช
เมธียนต์พิริยะ
ผู๎แทน
นายมโนวิช
เรืองดิษฐ์
ผู๎ติดตาม
องค์การเภสัชกรรม
นางธฤดี
นางวไลพร

สมเพราะ
โต๏ะม๏ะ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๘
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นางธิดารัตน์
มุํงดี
นางนาฏฐมญชุ์
สัมพัทธ์พงศ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางสุวรรณา
นิ่มนวล
นายถิรวุฒิ
พุทธประยูรวงศ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
น.ส.ธิติยา
บุญประเทือง
ผู๎แทน
นายรัตเขตร์
เชยกลิ่น
ผู๎ติดตาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นายกฤษณ์
ยางนิยม
ผู๎แทน
น.ส.นิธินา
แก๎วทองคํา
ผู๎ติดตาม
นายปกรณ์
เกียรติชูศักดิ์
ผู๎ติดตาม
น.ส.จารุวรรณ์
ปราณี
ผู๎ติดตาม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
นางจุฬารัตน์
นิรัติศยกุล
กรรมการ
น.ส.ณัฐฐิญา
กงภูธร
ผู๎ติดตาม
น.ส.พัชรี
ปะตังเวสา
ผู๎ติดตาม
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
นายบรรยง
บุญญโก

ผู๎แทน

กรมการพัฒนาชุมชน
นายชํานาญ
นายคมชาญ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

สมบูรณ์
จันทรังสิกุล

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๓๙
G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.ละอองดาว
กะการดี
นางณัฐา
ปิยะวิทย์วนิช
น.ส.สรัญญา
วัชโรทัย

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายอดิศักดิ์

การพึ่งตน

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยมหิดล
นางรัตนา
น.ส.มณีรัตน์
น.ส.สุปรานี
นายธนวัฒน์

เพ็ชรอุไร
จอมพุก
ลิ้มพวงแก๎ว
แกํนศักดิ์ศิริ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นายเวชศาสตร์

พลเยี่ยม

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.พิมพ์พิศา

กุลนินวอแพง

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสุพร
เกื้อพิทักษ์
น.ส.เปมิกา
ทองเพ็ง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วิชชากร
จารุศิริ
ผศ.ดร.กัญจน์
ศิลป์ประสิทธิ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๐
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ทรงศิริ
พันธุเสวี
ผู๎แทน
น.ส.สุวพิชญ์
อมรชินวิวัฒน์
ผู๎ติดตาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย สุเมธ
ทํานเจริญ
น.ส ภาวิณี
พัฒนจันทร์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ปิยะพงศ์

ผู๎แทน

เนียมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายวรพงษ์
ราชดา

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.รชนิมุข
นายสมเกียรติ

หิรัญสัจจาเลิศ
พันธ์ศิริ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.เสวียน
นายธนเดช

เปรมประสิทธิ์
ตรีธัญญา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นายวิสิฐศักดิ์
รักพร
นายตรีชา
เพ็ชรดี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์
น.ส.เกตุวดี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ปิ่นมงคลกุล
เครือวัลย์

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๑
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น.ส.ณัชชา
อักษรศรี

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศ.ดร.ธวัชชัย
ผศ.ดร.ศิวนาถ
นายสุธีระ
นายสุรินทร์

ศุภดิษฐ์
นันทพิชัย
ทองขาว
จิตร์ถาวร

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผศ.ดร.กฤษฎา

ตันเปาว์

กรรมการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
นางจันทรารักษ์
โตวรานนท์
นายอภิชาติ
สํองแสงจันทร์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นายทวี
บุญภิรมย์

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายวัฒนวุฒิ

ผู๎แทน

ช๎างชนะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางฉวีวรรณ
อรรคะเศรษฐัง
นางนริศรา
ปัจฉิม

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นางกรรณิการ์
น.ส.อภิญญา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ห๎วยแสน
ภูมิสายดอน

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๒
มหาวิทยาลัยสยาม
น.ส.วนิดา
นายบุญสํง

เลิศพิพัฒนานนท์
เลิศพิพัฒนานนท์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยนครพนม
ผศ.ดร.กัญลยา
น.ส.พรพิมล

มิขะมา
ควรรณสุ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นายสันติธรรม
โชติประทุม
ผู๎แทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นายชวลิต
รักษาริกรณ์
นายวิรุฬ์
โตจันทร์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายจักรพงค์
แทํงทอง

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผศ.ดํารงศ์พันธ์
ใจห๎าววีระพงศ์

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
น.ส.ศศิธร
พุทธรักษ์

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
น.ส.เบญจวรรณ
ยันต์วิเศษภักดี
น.ส.วาสนา
มูํสา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
น.ส.เทียมหทัย
ชูพันธ์

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์
ปูอมปราณี
นายทวีชัย
ไพสี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นายจักรกฤษณ์
โพธิ์แพงพุํม
นางสุพรรณี
โพธิ์แพงพุํม

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
น.ส.ประภาศิริ
ใจผํอง
นางกาญจนา
ธนนพคุณ
นายโยธิน
สระทองคื้น

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
น.ส.กรรณิการ์
มาระโภชน์
น.ส.นุจรี
ฮีมหมัด

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.เสนํห์
บุญกําเนิด
นายอรุณ
หนูขาว

กรรมการ
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายเกษม
กุณาศรี
น.ส.ธัญวรัตน์
วงเวียน

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น.ส.เพชรน้ําผึ้ง
รอดโพธิ์

ผู๎แทน
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๔
น.ส.ศุภรัตน์
นายอาวุธ

ดวนใหญํ
หงษ์ศิริ

ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.เนตรนภา
น.ส.กมลศรี

พงเพ็ชร
ราชวงษา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.ดร.ศิริวรรณ
แดงฉ่ํา
น.ส.สุวรรณา
ด๎วงงาม

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผศ.ดร.วราภรณ์
ฉุยฉาย

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
น.ส.จิราภรณ์
สุมังคะ
น.ส.ผไทมาส
อัคฮาดศรี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางพิสมัย
ประชานันท์
นางสุภาพร
ชื่นชูจิตร

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายวิบูล
เป็นสุข

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.เศกพร
ตันศรีประภาศิริ
ผู๎แทน
อ.ดร.ณัฐพงค์
จันจุฬา
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์
สมพร
น.ส.ณิชากมล
ศรีอาราม

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางดวงตา
โนวาเชค
นางปิยรัตน์
มีแก๎ว

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผศ.ดร.ประมุข
ศรีชัยวงษ์
น.ส.จันทร์จิรา
ตรีเพชร
น.ส.กุลวดี
คตชนะเลขา

กรรมการ
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
น.ส.นุชจรี
สิงห์พันธ์
น.ส.ภัสราภรณ์
เกตุแก๎ว
นางวิชชุลดา
องอาจ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
น.ส.สมคิด
สุทธิธารธวัช
ผศ.ดร.พรสิน
สุภวาลย์
อาจารย์นวิน
ครุธวีร์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดร.บุญสิทธิ์
ไชยชนะ

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
น.ส.กรกนก
ตั้งจิตมั่น
น.ส.นันทพร
เกตุเลขา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สิริแข
พงษ์สวัสดิ์
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์
แสงประดิษฐ์
น.ส.คณธวัลย์
ศุภรัตนาภิรักษ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ดร.อรุณ
โสตถิกุล
นายสุเทพ
ทองมา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.เอนก
เจริญภักดี
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
พร๎อมจิตร
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
การค๎า
ผศ.พงศ์ทร
สาตรา
ดร.ระบิล
พ๎นภัย
ดร.ชาคริต
นวลฉิมพลี
อาจารย์ ดร. บัญชา
นาคทอง
ผศ.อภิชาต
ติรประเสริฐสิน
น.ส.กชพร
บุญเทียมทัด
อาจารย์ ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
ผศ.สุรศักดิ์
ราตรี
ผศ.ดร.ราตรี
พระนคร
นางณิชาภา
สารธิยากุล
นายวิรัช
ชินพลอย
นายอรรถพล
ทินกระโทก
นางกัญญา
สินตะละ
นายอภิรักษ์
ยินมะเริง
นายธีระวุฒิ
มูลอาษา
น.ส.อรพรรณ
บุญศักดาพร
นายธนพล
สินตะละ

ผู๎แทน
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๗
นายชลภักดิ์
น.ส.กานดา
นายไพรัชต์
นายหลุยส์
นางรจนา
นายณัฐพงศ์

ไกรคุ๎ม
ดวงทอง
ดิฐคณารักษ์กุล
อี.การ์เซีย
ไกรคุ๎ม
สุดวิลัย

ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ผู๎เข๎ารํวมประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
น.ส.สุภาภรณ์
เอี่ยมเขํง
นายสุพจน์
แวงภูลา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผศ.เจทญา
กิจเกิดแสง
นายถาวร
อํอนละออ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดร.วิกิจ
ผินรับ
นายวรพงค์
บุญชํวยแทน

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายปริญญา
สัญญะเดช

ผู๎แทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นายคมสันต์
ทับชัย
น.ส.พิชชาณี
สุขจินดา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รศ.ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร์
นางสุภัทรา
วิลามาศ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๘
G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
น.ส.อุไร
เชื้อเย็น
น.ส.กนกวรรณ
ทรัพย์อุทัย

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายทวี
เสริมภักดีกุล
นายนภาดล
แย๎มมณฑา
น.ส.เบญจวรรณ
ไวยวุฒินันท์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางภัทรินทร์
ทองสิมา
ผู๎แทน
น.ส.กฤษณา
สุขนิวัฒน์ชัย
ผู๎ติดตาม
นายธเนศ
ประไพพงษ์
ผู๎ติดตาม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายกานตพันธุ์
พิศาลสุขสกุล
ผู๎แทน
น.ส.มนต์ธิดา
ภูปา
ผู๎ติดตาม
G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ
จังหวัดนครราชสีมา
นายจรัสชัย
โชคเรืองสกุล
น.ส.จุฑารัตน์
น้ํานวล
น.ส.ณัฎฐพัชร
กองคําฟู

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

จังหวัดขอนแก่น
น.ส.เบญจวรรณ
นายพัฒนา
นายสุดปิติ
นายจํารัส

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

สุดจริง
นุศรีอัน
เหียงมณี
เที่ยงธรรม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๔๙
จังหวัดจันทบุรี
น.ส.ประภาส

สีหานอก

ผู๎แทน

จังหวัดชุมพร
นายสุทีป

สุธาประดิษฐ์

ผู๎แทน

จังหวัดปราจีนบุรี
นางจารุณี

วายลม

ผู๎แทน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายธีระ

อนันตเสรีวิทยา

ผู๎แทน

จังหวัดหนองคาย
นายสมหวัง
นายวรวิทย์

อารีย์เอื้อ
ยอแสง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดชลบุรี
น.ส.สุพิชฌาย์
น.ส.ทรงลักษณ์

ปิยะพุทธิชัย
อภิบาลศรี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดภูเก็ต
น.ส.กัญชรี

สีเมือง

ผู๎แทน

จังหวัดลพบุรี
นางสุนีย์
น.ส.จักรีพร

บุษพันธ์
เสมอใจ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดนนทบุรี
นายอําพล
นางธนินท์พรรณ

อังคภากรณ์กุล
ภววัฒนานุสรณ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๕๐
นายภักดีรัฐ

อารยวงศ์

ผู๎ติดตาม

จังหวัดน่าน
นางวิไลวรรณ
น.ส.รุํงรัตน์

บุดาสา
จิณะเสน

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

กรุงเทพมหานคร
นางอารมย์
น.ส.อัจฉราวรรณ์

วงษ์มหา
คําแสน

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดนครสวรรค์
น.ส.วัชรี
น.ส.อภิรดี

เรืองฤทธิ์
เกํงไทย

กรรมการ
ผู๎ติดตาม

จังหวัดกาญจนบุรี
นายเสียง
พันเอกกฤษดา

ศักดิ์พิสิษฐ์
ชูอํานาจ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายนรินทร์

ทรงนิพิฐกุล

ผู๎แทน

จังหวัดอุตรดิตถ์
นายพยงค์

ยาเภา

ผู๎แทน

จังหวัดนครนายก
นางพัชรี

ศาลาศิลป์

ผู๎แทน

จังหวัดปัตตานี
นายภูวนัฐ
นายสุบัญชา

สมใจ
อินทฤทธิ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

๕๑
จังหวัดเชียงใหม่
นายชูชีพ
น.ส.อําพัน

พงษ์ไชย
ใจอินตา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดอุบลราชธานี
นายศุภศิษย์
นายธิติพงษ์

กอเจริญยศ
พนารัตน์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดพิษณุโลก
นายชัชพงศ์
นายจรัญ

เอมะสุวรรณ
มากน๎อย

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดอานาจเจริญ
น.ส.กนกกาญจน์

จันทรุทิน

ผู๎แทน

จังหวัดปทุมธานี
นางละมัย

โพธิ์สูง

ผู๎แทน

จังหวัดระนอง
นางจุรีรัตน์
นายบัณฑิต

รัตนศิลา
นราภักดิ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดเพชรบูรณ์
นายถนอมรัตน์

กรดงาม

ผู๎แทน

จังหวัดพัทลุง
น.ส.เสาวลักษณ์

ชัยแก๎ว

ผู๎แทน

จังหวัดแพร่
นายอนุรัฐ

ไทยตรง

ผู๎แทน
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๕๒
น.ส.ณปภา

พรหมขัติแก๎ว

ผู๎ติดตาม

จังหวัดตรัง
นางณิทฐา

แสวงทอง

ผู๎แทน

จังหวัดสระแก้ว
นายอุดมเขต
นายหฤษฎ์

ราษฎร์นุ๎ย
รัตนมาลา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดพะเยา
วําที่ ร.ต.สมภพ

โชติษฐยางกูร

ผู๎แทน

จังหวัดบึงกาฬ
นายสุรชัย

กุลทอง

ผู๎แทน

จังหวัดตาก
น.ส.ธนียา

นัยพินิจ

ผู๎แทน

จังหวัดพังงา
นายชาญศักดิ์

ถวิล

ผู๎แทน

จังหวัดสุพรรณบุรี
นายเตชทัต

ศรีสําราญ

ผู๎แทน

จังหวัดกระบี่
นายธีรยุทธ

ชุํมชื่น

ผู๎แทน

จังหวัดสมุทรปราการ
นายชัยพจน์
นายธเนศ

จรูญพงศ์
นกศิริ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
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๕๓
น.ส.จีรนุช

สีทา

ผู๎ติดตาม

จังหวัดสระบุรี
นายเกียรติศักดิ์
นายเกรียงไกร

ตรงศิริ
จิณชัยฌนา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดศรีสะเกษ
นายธงชัย
นายเพียรพัฒน์

เจริญพานิชย์กุล
บุญลํวง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดยะลา
นายปรีชา

โตมี

ผู๎แทน

จังหวัดมหาสารคาม
นายพิเชษฐ์
นายเศก

ปาณะพงศ์
ไชยประโคม

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดลาพูน
นายสําเริง
นายทศพร

ไชยเสน
บุตรนิยม

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดนครพนม
วําที่ร๎อยตรีธีระศักดิ์

มีชัย

ผู๎แทน

จังหวัดราชบุรี
นางรัตนา
นายอนันต์

แก๎วเกียรติยศ
ศิริสันติสัมฤทธิ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดตราด
นายศุภมิตร

ชิณศรี

ผู๎แทน
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๕๔
น.ส.รชณิมุข

ไชยทอง

ผู๎ติดตาม

จังหวัดสมุทรสาคร
น.ส.พัชรอร
น.ส.ลัดดาวรรณ

วงศ์กําแหง
โชติมุณี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดอุทัยธานี
น.ส.อัญชลี
น.ส.พรพรรณ

นาคยา
บุญศรี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดมุกดาหาร
นายสุวิทย์
นายทวีศักดิ์

จันทร์หวร
ปูองศรี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดอ่างทอง
น.ส.มาลี
น.ส.วิชชุดา

ศรีรัตนธรรม
เอี่ยมชั้น

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดอุดรธานี
นายสิริชัย
นายศุภกิจ
นายวีรพันธ์
นายเจนวิทย์
น.ส.นิธิศชยา
นายวุฒิชัย
นายสมร

จินดาหลวง
ขันตี
ศรีไตรเรือง
ชาติชนบท
ประพรหมมา
วงค์ภูธร
มูลสูตร

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

จังหวัดสุโขทัย
นายสุมิตร
นายดิษฐพงศ์

เกิดกล่ํา
สันวงศ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
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๕๕
จังหวัดบุรีรัมย์
น.ส.กาญจนา

แก๎วมะเริง

ผู๎แทน

จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวีรกุล

หวังวีระ

ผู๎แทน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายขจรเกียรติ

รักพานิชมณี

ผู๎แทน

จังหวัดพิจิตร
นายธนะสิทธิ์

ศรีคําภา

ผู๎แทน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายจารึก

เหลําประเสริฐ

ผู๎แทน

จังหวัดยโสธร
นายไกร

เอี่ยมจุฬา

ผู๎แทน

จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวันชัย
นายสนอง

คงเกษม
ดลประสิทธิ์

กรรมการ
ผู๎ติดตาม

จังหวัดระยอง
นายวิวัฒน์ชัย
น.ส.รัศมี

หนูทอง
หาสี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดลาปาง
นายธํารงค์

วงศ์ทวีสุขเจริญ

ผู๎แทน
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๕๖
จังหวัดสกลนคร
น.ส.หงษ์ทอง
นายธนพล
นายมนตรี

อภิวงศ์ปัญญา
ไชยเชษฐ์
มีสูงเนิน

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

จังหวัดสงขลา
นายบัณลือเดช

ทองนุ๎ย

ผู๎แทน

จังหวัดสิงห์บุรี
นายณัฐพล
นายศรนารายณ์

ธานีรัตน์
สุภาพันธุ์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดสุรินทร์
นายไชยยศ

วิทยา

ผู๎แทน

จังหวัดหนองบัวลาภู
นายเวียงชัย

แก๎วพินิจ

ผู๎แทน

จังหวัดกาฬสินธุ์
นายพิพัฒน์
นายมะนิตย์

สิงคะกุล
ชัยปัญญา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดกาแพงเพชร
นายประทีป

ตระกูลสา

ผู๎แทน

จังหวัดชัยนาท
นายปริญญา
นางสุมนา

โพธิสัตย์
งามผํองใส

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดเชียงราย
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๕๗
นายสงํา
นายทศพล

บัวระดก
พรหมแปง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดนครปฐม
น.ส.เอกรัตน์
น.ส.นพวรรณ

นาคาคง
พุทธสุวรรณ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดนราธิวาส
นายชินวุฒิ
นายสุรเดช

ขาวลําลี
โคตรศรี

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดเพชรบุรี
นายสรายุทธ

แก๎วกุลปรีชา

ผู๎แทน

จังหวัดสตูล
นางเพ็ญศรี

เกตุสุริยงค์

ผู๎แทน

จังหวัดสมุทรสงคราม
นายวีรยุทธ
น.ส.แสงระวี

นิรมานวิธุโรจน์
ปรองดอง

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายศุกร์วิบูล
ปิ่นนิกร
นายจิรภัทร
พัดวิลัย

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

จังหวัดชัยภูมิ
นายสมเกียรติ
จําเอกสุวิทย์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

ศรีษะเนตร
มุํงเอื้อมกลาง
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๕๘
จังหวัดเลย
นายสยาม

จุตตะโน

ผู๎แทน

G9 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
น.ส.สมลักษณ์
บุนนาค
ผู๎แทน
น.ส.แพรฤดี
ลําธารทรัพย์
ผู๎ติดตาม
การไฟฟูานครหลวง
นายรังสรรค์
น.ส.เนาวนิต

เศรษฐวงศ์
เอี่ยมขํา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
นายบรรจง
นายสมหวัง
นายอํานาจ
น.ส.ชัชฎา
น.ส.ชุติมา
นายมฤคินทร์
น.ส.ณัฏฐ์นิภา
นายชัชพล
น.ส.วริษฐา

ลายมะนะตา
กอบน้ําเพ็ชร
สายเชื้อ
กรีฑาเวช
เจริญโภคราช
ชัยวีระ
ภาคภูมิ
ปิตรชาติ
วาจาสัตย์

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
น.ส.ศศิธร
นาคศรีจันทร์
นายสุริยา
เปรมสมัย

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

การเคหะแห่งชาติ
น.ส.อุทัยวรรณ
น.ส.นิดา

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม

นุํมน๎อย
นิลสัน
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๕๙
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายบุญสม
สุวรรณสุข
นายทิวากร
วงศ์วานิชกิจ
นายอานนท์
นพปิยะ

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

G10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ
โรงแรมซิกส์เซนส์ ยาวน้อย
น.ส.พิมพ์ใจ
ดวงเนตร

ผู๎แทน

บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
นางบุญทิวา
ดํานศมสถิต
นายศุภชัย
พจน์พานิช
น.ส.ธนัชพร
ตันวานิชกุล

ผู๎แทน
ผู๎ติดตาม
ผู๎ติดตาม

หน่วยงานสังเกตการณ์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ดร.บัวบาล
กัวประเสริฐ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๙๓ คน
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๖๐
รายชื่อหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

สํานักงบประมาณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญํ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI )
สมาคมพันธุศาสตร์แหํงประเทศไทย
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๖๑

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการฯ
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๖๒
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๖๓
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๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

