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วาระท่ี 3 

วนัศุกรท่ี์ 18 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมศาลามหามงคล สวนจติรลดา 

พระราชวงัดสิุต กรุงเทพมหานคร 

การประชุมหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

กลุม่จงัหวดัท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ (กลุม่ท่ี 8) 



เรื่องประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1 



• ประกาศท่ี อพ.สธ. 51/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

   (เอกสารแนบ 1) 









เรือ่งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 



• แนวทางการดาํเนินงานสนองพระราชดาํริโครงการ

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

(เอกสารแนบ 2) 



เพ่ือพฒันาบุคลากร 

     อนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรพนัธุกรรมพืชและทรพัยากร 

          ใหเ้กิดประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย 

เป้าหมาย 



วตัถุประสงค ์อพ.สธ. 

• ใหเ้ขา้ใจและเห็นความสาํคญัของพนัธุกรรมพืชและ

ทรพัยากร 

• ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตัิ จนเกิดผลประโยชนถึ์งมหาชน

ชาวไทย 

• ใหมี้ระบบขอ้มูลพนัธุกรรมพืชและทรพัยากร ส่ือถึงกนั

ไดท้ัว่ประเทศ 



ตัง้แตปี่ 2535 - ปัจจบุนั 

 

 

หน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 



1. หน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. 

โดยพระราชานุญาต 

หน่วยงานตา่งๆ ตั้งแตปี่ 2535 – ปัจจบุนั จาํนวนประมาณ 200 หน่วยงาน 



G1 

G2 

G3 G4 

G5 

G6 

G7 
G8 G9 

G10 

• กองทพัเรือ 

• หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

• กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

• กองทพัอากาศ 

กลุม่ความมัน่คงทางทรพัยากร (G1) 

จาํนวน 4 หน่วยงาน 



G2 

G3 

G4 G5 

G6 

G7 

G8 
G9 G10 

G1 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

• สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

• สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

• สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ้าและ

การเกษตร 

• สาํนกังานพพิิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรตฯิ 

(องคก์ารมหาชน) 

• องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

กลุม่สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร (G2) 

จาํนวน 8 หน่วยงาน 



G3 

G4 

G5 G6 

G7 

G8 

G9 
G10 G1 

G2 

• กรมป่าไม ้

• กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช 

• กรมวิชาการเกษตร 

• กรมส่งเสริมการเกษตร 

• กรมส่งเสริมสหกรณ ์

• กรมประมง 

• กรมชลประทาน 

• กรมพฒันาท่ีดิน 

• กรมทรพัยากรธรณี 

• สาํนักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย 

• กรมทรพัยากรนํ้า 

• กรมการขา้ว 

• กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 

• องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ ์

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

• องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

• กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

กลุม่สว่นราชการท่ีเก่ียวกบัทรพัยากร (G3) 

จาํนวน 17 หน่วยงาน 



G4 

G5 

G6 G7 

G8 

G9 

G10 
G1 G2 

G3 

• กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

• องคก์ารเภสชักรรม 

• กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

• ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ

แห่งชาต ิ

• สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย 

• สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องคก์ารมหาชน) 

• องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

• องคก์ารสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

กลุม่การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร (G4) 

จาํนวน 8 หน่วยงาน 



G5 

G6 

G7 G8 

G9 

G10 

G1 
G2 G3 

G4 

• มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

• มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

• มหาวิทยาลยัมหิดล 

• มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

• มหาวิทยาลยับูรพา 

• มหาวิทยาลยันเรศวร 

• มหาวิทยาลยัศิลปากร 

• มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

• มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุม่มหาวิทยาลยั (G5) 

จาํนวน 29 มหาวิทยาลยั 



G5 

G6 

G7 G8 

G9 

G10 

G1 
G2 G3 

G4 

• มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 

• มหาวิทยาลยัรงัสิต 

• มหาวิทยาลยัพะเยา 

• มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

• มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

• มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

• มหาวิทยาลยัพายพั 

• มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

• มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

• มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

• มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

• มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

• มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

• มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

• มหาวิทยาลยัสยาม 

กลุม่มหาวิทยาลยั (G5) 



G6 

G7 

G8 G9 

G10 

G1 

G2 
G3 G4 

G5 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

• มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 

• มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

• มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

• มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

• มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

• มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

• มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (G6) 

จาํนวน 35 มหาวิทยาลยั 



G6 

G7 

G8 G9 

G10 

G1 

G2 
G3 G4 

G5 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู 

• มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

• มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

• มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

• มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

• มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

• มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

• มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 

กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (G6) 



G7 

G8 

G9 G10 

G1 

G2 

G3 
G4 G5 

G6 

• สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ

• กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

• สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 

• สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 

กลุม่นโยบายในเรื่องของทรพัยากร (G7) 

จาํนวน 4 หน่วยงาน 



G8 

G9 

G10 G1 

G2 

G3 

G4 
G5 G6 

G7 

• จงัหวดัขอนแก่น 

• จงัหวดัจนัทบุรี 

• จงัหวดัชุมพร 

• จงัหวดัปราจนีบุรี 

• จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

• จงัหวดัหนองคาย 

• จงัหวดัชลบุรี 

• จงัหวดัภเูก็ต 

• จงัหวดัลพบุรี 

• จงัหวดันนทบุรี 

• จงัหวดัน่าน 

• กรุงเทพมหานคร 

• จงัหวดันครราชสีมา 

• จงัหวดันครสวรรค ์

• จงัหวดักาญจนบุรี 

• จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

• จงัหวดัอุตรดิตถ ์

• จงัหวดัปัตตานี 

• จงัหวดันครนายก 

• จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุม่จงัหวดัท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ (G8) 

จาํนวน 77 จงัหวดั 



G8 

G9 

G10 G1 

G2 

G3 

G4 
G5 G6 

G7 

• จงัหวดัพิษณุโลก 

• จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

• จงัหวดัอุบลราชธานี 

• จงัหวดัปทุมธานี 

• จงัหวดัพทัลงุ 

• จงัหวดัเพชรบูรณ ์

• จงัหวดัแพร ่

• จงัหวดัระนอง 

• จงัหวดัสระแกว้ 

• จงัหวดัตรงั 

• จงัหวดัพะเยา 

• จงัหวดัตาก 

• จงัหวดับึงกาฬ 

• จงัหวดักระบ่ี 

• จงัหวดัพงังา 

• จงัหวดัสุพรรณบุรี 

• จงัหวดัสมุทรปราการ 

• จงัหวดัศรีสะเกษ 

• จงัหวดัสระบุรี 

• จงัหวดัยะลา 

กลุม่จงัหวดัท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ (G8) 



G8 

G9 

G10 G1 

G2 

G3 

G4 
G5 G6 

G7 

• กาฬสินธุ ์

• กาํแพงเพชร 

• ฉะเชิงเทรา 

• ชยันาท 

• ชยัภมิู 

• เชียงราย 

• ตราด 

• นครปฐม 

• นครพนม 

•  นครศรีธรรมราช 

•  นราธิวาส 

• 12. บุรีรมัย ์

• 13. พระนครศรีอยุธยา 

• 14. พิจติร 

• 15. เพชรบุรี 

• 16. มุกดาหาร 

• 17. แม่ฮ่องสอน 

• 18. ยโสธร 

กลุม่จงัหวดัท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ (G8) 



G8 

G9 

G10 G1 

G2 

G3 

G4 
G5 G6 

G7 

• รอ้ยเอ็ด 

• ระยอง 

• ราชบุรี 

• ลาํปาง 

• เลย 

• สกลนคร 

• สงขลา 

• สตลู 

• สมุทรสงคราม 

• สมุทรสาคร 

• สิงหบุ์รี 

• สุโขทยั 

• สุรินทร ์

• หนองบวัลาํภ ู

• อ่างทอง 

• อุดรธานี 

• อุทยัธานี 

กลุม่จงัหวดัท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ (G8) 



G9 

G9 

G10 G1 

G2 

G3 

G4 
G5 G6 

G7 

• สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

• สาํนักงบประมาณ 

• การไฟฟ้านครหลวง 

• การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

• ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ 

• สาํนักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

• สาํนักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

• การเคหะแหง่ชาติ 

• กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

กลุม่หน่วยงานสนบัสนุน (G9) 

จาํนวน 9 หน่วยงาน 



G10 

G9 

G10 G1 

G2 

G3 

G4 
G5 G6 

G7 

• มูลนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากร ทะเลสยาม 

• มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

กลุม่ภาคเอกชนและมูลนิธิ 

จาํนวน 2 หน่วยงาน 



2. จาํนวนหน่วยงานท่ีเขา้รว่มสนองพระราชดาํริ 

โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก 

ตัง้แตปี่ 2535 - ปัจจบุนั 

2.1 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 โดยสถานศึกษา  



สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

จาํนวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 ในปัจจุบนัมีจาํนวน 

 

ประมาณ 3,000 แห่ง 

 

ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 191 แห่ง   

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง       

ภาคตะวนัตก 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวนัออก 

ภาคใต ้



2. จาํนวนหน่วยงานท่ีเขา้รว่มสนองพระราชดาํริ 

โดยไม่ตอ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต  โดยการสมคัรสมาชิก 

ตัง้แตปี่ 2535 - ปัจจบุนั 

2.2 สมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

โดยอบต.และเทศบาลตาํบล 



สมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

จาํนวนสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

 ในปัจจุบนัมีจาํนวน 

 

รวม 1,000 แห่ง 

 

ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากเดิม 207 แห่ง 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง       

ภาคตะวนัตก 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวนัออก 

ภาคใต ้



 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 –30 กนัยายน พ.ศ.  2564) 

 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 –30 กนัยายน พ.ศ.  2564)  

หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํร ิ



พระราชกระแส 

การรกัทรพัยากร คือการรกัชาต ิรกัแผ่นดิน 

14 สิงหาคม 2540 



“ ทาํตัง้แตย่อดเขาถึงใตท้ะเล” 



กรอบการ

เรียนรู ้

กรอบการ 

ใชป้ระโยชน ์

กรอบการ 

สรา้งจติสาํนึก 

กิจกรรมปกปัก 

ทรพัยากร 

กิจกรรมสาํรวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

 

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร 

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร 

  กิจกรรมวาง

แผนพฒันาทรพัยากร 

กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

3 

2 

1 

4 

5 

6 

8 7 

 กรอบการดาํเนินงาน       กิจกรรมของ อพ.สธ. 



กรอบการเรยีนรูท้รพัยากร 

กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 



กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพื้ นท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัทาํแผน

ปฏิบตัิงานปกปักทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของ อพ.สธ. 

ทาํขอบเขตพื้ นท่ีปกปักพนัธุกรรมทรพัยากร 

สาํรวจ ทาํรหสัประจาํตน้ไม ้ทาํรหสัพิกดั  

เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล   



กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

สาํรวจเก็บขอ้มูลภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

สนบัสนุนใหมี้อาสาสมคัรปกปักรกัษาทรพัยากรในพื้ นท่ี 

สถานศึกษา หมู่บา้น ตาํบล 

หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพื้ นท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัทาํแผน

ปฏิบตัิงานปกปักทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของ อพ.สธ. 

สาํรวจ ทาํรหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรพัยากรธรรมชาตแิละ

กายภาพตา่งๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล   

http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1195227815.jpg


กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 
สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรม

และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน โดยดาํเนินงานในพื้ นท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง 

สาํรวจเก็บรวบรวมตวัอยา่งทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร

ในพื้ นท่ีเป้าหมาย บริเวณรศัมี 50 กิโลเมตร 



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

เก็บรวบรวมตวัอยา่งแหง้และตวัอยา่งดอง  

เพื่อเป็นตวัอยา่งในการศึกษา 

สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรม

และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน โดยดาํเนินงานในพื้ นท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง 



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

เก็บพนัธุกรรมทรพัยากร  

ตวัอยา่งพืช เก็บเมล็ด ตน้พืชมีชีวิต ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต 

ทรพัยากรอ่ืนๆ ตวัอยา่งสตัว ์จุลินทรีย ์หิน ดิน นํ้า 

สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรม

และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน โดยดาํเนินงานในพื้ นท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง 



กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

ปลกูรกัษาตน้พนัธุกรรมพืชในแปลงปลกู  

ตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษา 

เก็บรกัษาในรูปเมล็ด ในรูปของธนาคารพนัธุกรรม 

นาํพนัธุกรรมไปเพาะและปลกูในพื้ นท่ีปลอดภยั และมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ดและ

เน้ือเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ.  



                           เก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  

                       และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) 

เก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม DNA  

ของพืช สตัว ์และจุลินทรีย ์ 

สรา้งสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาต ิสวนสาธารณะ  

ปลกูในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มูล 

นาํพนัธุกรรมไปเพาะและปลกูในพื้ นท่ีปลอดภยั และมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ดและ

เน้ือเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ.  

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 



ขยายพนัธุพ์ืช ปลกูพนัธุกรรมพืชและบนัทึกการเจริญเตบิโต 

ทาํแผนท่ีและพิกดัตน้พนัธุกรรม 

พนัธุกรรมสตัวห์รือจุลินทรีย ์ใหมี้สถานท่ีหรือ

หอ้งปฏิบตักิารในการเก็บรกัษา 

นาํพนัธุกรรมไปเพาะและปลกูในพื้ นท่ีปลอดภยั และมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ดและ

เน้ือเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ.  

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 



กรอบการใชป้ระโยชน ์

กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

วิเคราะหท์างกายภาพ ตวัอยา่งดิน นํ้า จากแหลง่กาํเนิด 

ศึกษาทางดา้นชีววิทยา สณัฐานวิทยา สรีวิทยา ชีวเคมี 

ศึกษาดา้นโภชนาการ สารสาํคญั เภสชัวิทยา  

ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสู่การ

อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 

O

OO

O

O

O

7'

7''

3'

4'

2'

5'

6'

1'
2

4

1 5

8
6

1''
2''

3''

4''
5''

6''



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสู่การ

อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 

ศึกษาการปลกู การเล้ียง การเขตกรรม  

ศึกษาการจาํแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล  

ศึกษาวิจยัการขยายพนัธุพ์ืช, สตัว,์ จุลินทรีย ์ฯลฯ 



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสู่การ

อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ท่ีเป็นผลผลิตจาก

ทรพัยากรตา่งๆ เช่นยา อาหาร เครื่องสาํอาง ฯลฯ 

ศึกษาการจาํแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล  

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ท่ีใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ิน

มาประยุกตใ์ช ้



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสู่การ

อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 

ศูนยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. คลองไผ่  

จ.นครราชสีมา 

ศูนยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.  

อ.วงัม่วง จ.สระบุรี 

ศูนยเ์รียนรูฯ้ สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.  

อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

ศูนยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.  

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

จดัการพื้ นที่ที่กาํหนดเพื่อการอนุรกัษแ์ละพฒันา เช่น  

ศูนยเ์รียนรูต้า่งๆ เพื่อเรียนรูก้ารใชท้รพัยากร และสามารถใชใ้ห้

เป็นศูนยฝึ์กอบรม 

ศูนยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.  

สวนอุไทยธรรม จ.ปทุมธานี 



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 
บนัทึกขอ้มูลจากการทาํงานในกิจกรรมท่ี 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และ

ทรพัยากรอ่ืนๆ เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ นาํไปสู่การวางแผนพฒันาพนัธุพื์ชและ

ทรพัยากรตา่งๆ 

อพ.สธ. และหน่วยงาน จดัทาํฐานขอ้มูลระบบดิจติอล 

และพฒันาโปรแกรมรว่มกนั 

นาํขอ้มูลตวัอยา่งพืชที่รวบรวมไวโ้ดยหน่วยงานเก็บในระบบ

ฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช 

นาํขอ้มูลจากการสาํรวจรวบรวมพนัธุกรรมพืชและ 

ทรพัยากรตา่งๆ เก็บในศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช 



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

พฒันาการจดัการฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนั  

หน่วยงานตา่งๆ สามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนัได ้

หน่วยงานที่จะแบง่ปันหรือเผยแพรข่อ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงาน 

อพ.สธ. ตอ้งขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน 

บนัทึกขอ้มูลจากการทาํงานในกิจกรรมท่ี 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และ

ทรพัยากรอ่ืนๆ เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ นาํไปสู่การวางแผนพฒันาพนัธุพื์ชและ

ทรพัยากรตา่งๆ 



กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

       คดัเลือกพนัธุ ์

ทูลเกลา้ฯ ถวายแผนพฒันาพนัธุ ์

มอบหมายหน่วยงานดาํเนินการ  

นาํออกสูป่ระชาชนและเกษตรกร 

ข้ึนทะเบียนพืชรบัรองพนัธุ ์ 

นาํฐานขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์

พนัธุจ์ุลินทรีย ์ นาํไปสูก่ารวางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรตา่งๆ  



กรอบการสรา้งจติสาํนึก 

กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์อง

ทรพัยากรรวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 

เป็นท่ีรวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  

เก็บพรรณไมแ้หง้/ดอง รวมไปถึงใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน 

      งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

โรงเรียนสมาชิกร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

และชุมชน สาํรวจจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

จดันิทรรศการแสดงผลการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

      พิพิธภณัฑ ์

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตท่ีิมีชีวิต 

งานพิพิธภณัฑพ์ืช 

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยา 

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย 

งานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน หอศิลปวฒันธรรม 

นิทรรศการถาวรตา่งๆ  

ศูนยก์ารเรียนรู ้

สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์อง

ทรพัยากรรวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

งานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

งานฝึกอบรมปฏิบตักิารสาํรวจและ 

จดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งจติสาํนึก 

ในการอนุรกัษท์รพัยากร 

      งานอบรมโดย อพ.สธ. 

สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์อง

ทรพัยากรรวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ 

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานและผูมี้จติศรทัธาสนบัสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ.  

ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. 

ดาํเนินงานสนบัสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ 

ชมรมนกัชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบตังิานวิทยาการ อพ.สธ.  

หน่วยงานสามารถดาํเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจติสาํนึกตาม

สถานท่ีตา่งๆ ของหน่วยงาน หรือขอใชส้ถานท่ีของ อพ.สธ.  

ทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัตา่งๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

http://www.rspg.or.th/rspg_bioclub/bioclub3/index.html


กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เผยแพรผ่่านส่ือตา่งๆ เช่น หนงัสือ วีดีทศัน ์เว็บไซต ์ประชาสมัพนัธ ์

 

จดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการตา่งๆ ของหน่วยงาน  

ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. การร่วมงานอพ.สธ. ดาํเนินการ

จดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี 

 

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ 

หน่วยงานเอกชน มูลนิธิหรือบุคคลทัว่ไป  

สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการรว่มงานกบั อพ.สธ. 

การดาํเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสนบัสนุนงานตามกรอบแผนแม่บท 

ของ อพ.สธ. 



     สถานศึกษาสามารถสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิก 

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 



มหาวิทยาลยั 

สถาบนัการศึกษา 

ชุมชน เยาวชน 

อพ.สธ. 
หน่วยงานท่ีรว่ม

สนองพระราชดาํริ 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

โรงเรียน 



     สนบัสนุนให ้อบต. และเทศบาลฯ ในจงัหวดั 

สมคัรเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



การจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ินโดยใชใ้บงาน 9 ใบงาน   

การบนัทึกขอ้มูลในใบงาน และการจดัทาํฐานขอ้มูล 

จะมีการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้โดย อพ.สธ.  

และมีกรมตา่ง ๆ  

มหาวิทยาลยัทอ้งถ่ิน 

เป็นผูส้นบัสนุนและ 

เป็นพ่ีเล้ียง 



การทาํงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินโดย  

อบต./เทศบาล 

ตาํบล/

เทศบาล 

จดัตั้งคณะกรรมการ/

ทาํงาน จากในอบต./

เทศบาล โรงเรยีนและ

หน่วยงานตา่ง ๆ 

สาํรวจทรพัยากร 3 ฐาน 

นาํขอ้มูลลงระบบฐานขอ้มูล 

วิเคราะหแ์ละจดัการ

ขอ้มูล เพือ่การใช้

ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื 



การแตง่ตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

  คณะกรรมการดา้นท่ี 1  

การบรหิารและการจดัการ 

  คณะกรรมการดา้นท่ี 2 

 การดาํเนินงาน 

  คณะกรรมการดา้นท่ี 3 

ผลการดาํเนินงาน 

1. งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

2. งานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3. งานปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

4. งานอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรทอ้งถ่ิน 

5. งานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน    

6. งานสนบัสนุนในการอนุรกัษแ์ละจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



เครือข่ายการทาํงาน อพ.สธ. 

ในระดบัทอ้งถ่ิน 

ครอบครวั 

ชุมชน 

หมู่บา้น 

ตาํบล 

ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรตาํบล 



อพ.สธ. 

อบต. 
ร.ร. 

ร.ร. 

อพ.สธ. อบต. 
รว่มมือ 

ฐานขอ้มูล 

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัตาํบล  

9 ใบงาน 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

หมู่บา้น 

พฒันา 



การจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ินโดยใชใ้บงาน 9 ใบงาน   

และบนัทึกขอ้มูลในใบงาน 

1. การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 

2. การเก็บขอ้มูลการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 

3. การเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน 

4. การเก็บขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น ชุมชน วิถีชุมชน 

5. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องพืชในทอ้งถ่ิน 

6. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องสตัวใ์นทอ้งถ่ิน 

7. การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องชีวภาพในทอ้งถ่ิน 

8. การเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

9. การเก็บขอ้มูลแหล่งทรพัยากรและโบราณคดีในทอ้งถ่ิน 



ทะเบียนฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



1. ทะเบียนพรรณไมใ้นชุมชน 2. ทะเบียนพนัธุส์ตัวใ์นชุมชน 

3. ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 4. ทะเบียนภมิูปัญญาในชุมชน 

ทะเบียนฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



ขั้นตอนก่อนบนัทึกข้ึนทะเบียน 

1. การรวบรวมและคดัแยกใบงาน   ใหเ้ป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ ใบงานท่ี 5   

                                                ใบงานท่ี 6 ใบงานท่ี 7  และใบงานท่ี 8 

2. การตรวจสอบความถูกตอ้ง   และคดัแยกสาระสาํคญัเพื่อบนัทึกลงใน  

                                          ทะเบียนรูปแบบเอกสาร 

 3. บนัทึกขอ้มูลเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มูล  เช่น ระบบเอกสาร และระบบโปรแกรม  

                                                   คอมพิวเตอร ์ 



รูปแบบ/ระบบการบนัทึกทะเบียนทอ้งถ่ิน 

ระบบเอกสาร ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์



ทะเบียนพรรณไมใ้นชุมชน 



มะพรา้วนํ้าหอม 



ลกูชก 



นาํขอ้มูลจากใบงานท่ี 5 

มาบนัทึก 



รูปแบบเอกสาร 



รูปแบบบนัทึก เอกสารและระบบคอมพิวเตอร ์



F ๓/๓             การสาํรวจครั้งท่ี ..๑.. / ๒๕๕๖ 

ทะเบียนพรรณไมชุ้มชน 

ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน ........บางพระ.............. อาํเภอ........ศรีราชา....... จงัหวดั......ชลบุรี....... 

 

 รหสัพรรณ

ไม ้

ช่ือพื้ นเมือง ลกัษณะ

วิสยั  

ลกัษณะเดน่ของ

พืช 

ขอ้มูลภมิู

ปัญญาทอ้งถ่ิน  

บริเวณท่ี

พบ 

หมาย

เหต ุ

๘-๒๐๐๗๐๗   

-๐๓-๐๐๑/๓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มะพรา้ว

นํ้าหอม 

 

ปาลม์ ลาํตน้อวบ ปลอ้ง

ถ่ี  ทางใบสั้น  

ผล เน้ือหวาน นํ้า

ในหอม  

นํ้าและเน้ือ

นาํมา

รบัประทานและ

ประกอบอาหาร 

ผลิตภณัฑ์

นํ้าตาลมะพรา้ว

นํ้าหอม 

กา้นมะพรา้ว  

ทาํไมก้วาดและ

ส่ิงประดิษฐ ์

เน้ือไม ้ทาํฟืน  

บา้นเลขที่ 

36/7  ม.3 

ต.บางพระ 

อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 

นาย

ประสิทธ์ิ     

บุญธรรม 

(083-

387908

7) 



ทะเบียนพนัธุส์ตัวใ์นชุมชน 



โคนม 



แพะ สุกร 



ววั 



รวบรวมขอ้มูลจาก 

ใบงานท่ี 6 



รูปแบบเอกสาร 



รูปแบบการบนัทึก 

    เอกสารและการบนัทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์MS Excel , MS Word 



F ๓/๓             การสาํรวจครั้งท่ี ..๑.. / ๒๕๕๖ 

ทะเบียนพนัธุส์ตัวใ์นชุมชน 

ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน .........บางพระ.............. อาํเภอ ........ศรีราชา.......... จงัหวดั ...ชลบุรี..... 

 

รหสัพนัธุ ์

สตัว ์

ช่ือพื้ นเมือง ประเภท ลกัษณะเดน่

ของสตัว ์

ขอ้มูลภมิู

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

บริเวณท่ีพบ หมาย

เหต ุ

๘-๒๐๐๗๐๗   

-๐๓-๐๐๑/๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคนม สตัวเ์ลี้ ยงลกู

ดว้ยนม 

เตา้นมขนาด

ใหญ ่บริเวณกน้

สีขาว 

นํ้านมผลิตนม

โคสด และ

ผลิตภณัฑน์ม

อดัเม็ด 

บา้นเลขที่ ๒๐๖/

๕ หมู่ ๓  

ต. บางพระ      

อ. ศรีราชา      

จ. ชลบุรี 



ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 



เห็ดระโงกเหลือง  

Amanita caesarea (Scop.) Pers. 

เห็ดโคน 

กลุ่มซา้ย Termitomyces globulus R. Heim & 

Gooss. 

สองดอกขวา Termitomyces dypeatus R. 

Heim 



ไลเคน 

ร้ิวแพร ลายเสน้ผลรวม ผกักาดหน่อฟอง 

ทนทานสูง ทนทาน อากาศดี 



ไลเคน 



เห็ดโคนเล็ก 



รวบรวมขอ้มูลจาก 

ใบงานท่ี 7 



 

รูปแบบเอกสาร 



 

รูปแบบบนัทึก เอกสารและระบบคอมพิวเตอร ์



F ๓/๓             การสาํรวจครั้งท่ี ..๑.. / ๒๕๕๖ 

ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 

ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน .........บางพระ.............. อาํเภอ ........ศรีราชา.......... จงัหวดั ...ชลบุรี..... 

 

รหสัชีวภาพ

อ่ืนๆ 

ช่ือพื้ นเมือง ประเภท ลกัษณะเดน่ ขอ้มูลภมิู

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

บริเวณท่ีพบ หมาย

เหต ุ

๘-๒๐๐๗๐๗   

-๐๓-๐๐๑/๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็ดโคนเล็ก  เห็ด ทุกส่วน (ทั้ง

ตน้) สีขาว มี

สปอร ์

ทุกส่วนนาํมา

เป็นอาหาร  

รสหวาน 

๒๙ หมู่ ๓   

บา้นบางพระ 

ต.บางพระ     

อ.ศรีราชา     

จ.ชลบุรี 



ทะเบียนภมิูปัญญาในชุมชน 



ภมิูปัญญานํ้าตาลโตนด 



ภมิูปัญญาจกัสาน 



ภมิูปัญญาตอ่เรือ 



รวบรวมขอ้มูลจากใบงานท่ี 8 



   F ๓/๓             การสาํรวจครั้งท่ี ..๑.. / ๒๕๕๖ 

ทะเบียนภมิูปัญญาในชุมชน 

ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน ...หมู่ท่ี ๘ บา้นบางพระ...... อาํเภอ  ศรีราชา... จงัหวดั ...ชลบุรี... 

 

รหสัภมิู

ปัญญา 

ช่ือ 

ภมิูปัญญา 

สาขา เจา้ของ 

ภมิูปัญญา 

จุดเดน่ภมิู

ปัญญา 

ขอ้มูลภมิู

ปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

บริเวณที่พบ หมาย

เหต ุ

๘-

๒๐๐๗๐๗   

-๐๘-๐๐๑ 

 

 

 

 

 

 

ไมก้วาด

กา้นมะพรา้ว 

อตุสาหกรรม

และ

หตัถกรรม 

นาย

ประสิทธ์ิ     

บุญธรรม 

ใชว้สัดุ

ธรรมชาติ คือ 

ทางมะพรา้ว

นํ้าหอม ท่ีมี

กา้นสั้นและ

แข็งแรง  

เลือกทาง 

มะพรา้วเพ่ือ

เหลากา้น 

มะพรา้วออก 

๒๐ กิโลกรมั  

และนาํมาถกั

เป็นแพ ๗-๘ 

กา้นแลว้มดั

ดว้ยลวด นาํ

แตล่ะมดัมามดั

รวมกนั ดว้ย

เชือกหลากสี

ประกบกบัดา้ม

ไมไ้ผ่กลม 

๓๖/๗  ม.๘ 

ต.บางพระ   

อ.ศรีราชา    

จ.ชลบุรี 



นาํขอ้มูลจากเอกสารบนัทึกลงสูร่ะบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เอกสาร 

Ms Excle 



อพ.สธ. สนบัสนุนใหมี้การข้ึนทะเบียน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

พนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์ ชีวภาพอ่ืนๆ 
วฒันธรรมและ

ภมิูปัญญา 

เพ่ือบนัทึกความเป็นเจา้ของ เพ่ือมีสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน ์

เน่ืองจากการใชท้รพัยากร ภายใตพิ้ธีสารนาโงยา่ 



เยาวชน 

ส.พ.ฐ ก.ศ.น 

นกัเรยีน

ในสงักดั 

ชุมชน 

ครอบครวั โรงเรียน 

ครูและนกัเรียน 

กาํลงัของชุมชน 

คือเยาวชนในชุมชน 

สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 



ตอบ 
????? 

ประชาชน 

นกัวิจยั 

จดัทีมวิจยั 

ตอบโจทยท์อ้งถ่ิน 

????? 

นกัวิชาการ 







 



 



 

    ๑.๓ ใหก้ระทรวงพาณิชยเ์ร่งข้ึนทะเบียนสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
หรือสินคา้จีไอ (Geographical Indication : GI) จากทัว่ทุกภาคของ
ประเทศใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว เพ่ือเป็นการคุม้ครองสินคา้ใหเ้ป็นสิทธิ
เฉพาะของผูจ้ดทะเบียน ส่งเสริมใหมี้การพฒันาคุณภาพของสินคา้ท่ี
ผลิตในทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน และสามารถจาํหน่ายไดใ้นราคาสงูข้ึน รวมทั้ง
เป็นการเตรียมการรองรับหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง
หุน้ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership : TPP) ดว้ย 





ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์GI 



 



 



 



 



ไดแ้ก่ความรูแ้ละผูรู้ใ้นทอ้งถ่ิน การประกอบอาชีพท่ี

ใชท้รพัยากร  ภมิูปัญญา ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม

ประเพณี ความหลากหลายทางชีวภาพ  

ทุนทางทรพัยากร 

กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภมิูปัญญา 



 













ตอบโจทยท์อ้งถ่ิน 



เรื่องเพ่ือดาํเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 3 



3.1  แต่งตั้งคาํสัง่คณะทาํงาน/อนุกรรมการ เพ่ือ

ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานสนองพระราชดาํรฯิ 

(เอกสารแนบ 3) 



หนา้ท่ีของคณะกรรมการดาํเนินงาน 

อพ.สธ. - หน่วยงาน 

• จดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานท่ีมีหวัหนา้สว่นราชการ

นั้นๆ เป็นประธาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

• รา่งและจดัทาํแผนแม่บทของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัแผน

แม่บทของ อพ.สธ. 

• รา่งและจดัทาํแผนปฏิบตักิารรายปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บท

ของ อพ.สธ. 

• ดาํเนินงานและตดิตามงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตักิารและ

สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 



• สนบัสนุนกิจกรรมตา่งๆ ในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

• จดัทาํรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานทุกๆ 6 เดือน 

และรายงานประจาํปีงบประมาณ 

• แตง่ตัง้คณะทาํงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดาํเนินงาน

ตามแนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการดาํเนินงาน 

อพ.สธ. - หน่วยงาน 



รูปแบบคณะทาํงาน อพ.สธ. - จงัหวดั 

อพ.สธ. เสนอเป็นนโยบายใหจ้งัหวดัดาํเนินการตั้ง

คณะทาํงานตามรูปแบบท่ีกาํหนดเป็นมาตรฐาน ดนัน้ี 



คณะทาํงานหรืออนุกรรมการ 

1. คณะทาํงานจดัทาํแผนแม่บท 

2. คณะทาํงานกรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

3. คณะทาํงานกรอบการใชป้ระโยชน ์

4. คณะทาํงานกรอบการสรา้งจติสาํนึก 

     4.1 คณะทาํงานสนบัสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

     4.2 คณะทาํงานสนบัสนุนงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



ตวัอยา่ง  

คณะทาํงานจงัหวดัสมุทรปราการ 



 



 



 



 



 



3.2 จัดทํา เ ว็บไซต์ อพ .สธ . -หน่วยงาน เ พ่ือ

ประชาสัมพันธ์การดาํเนินงานสนองพระราชดาํร ิ

และดําเ นินการปรับปรุงข้อมูลให้เ ป็นปัจจุบัน 

(เอกสารแนบ 4) 







3.3  จดัทาํแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม

2559– 30 กนัยายน 2564)  (เอกสารแนบ 5) 



อพ.สธ.-กลุ่มจงัหวดั 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

- ปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืชท่ีสาํรวจรวบรวม 

- แปลงปลกูรกัษาตน้มเหสกัข-์สกัสยามินทร ์ 

กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

- การจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ินในตาํบล 

กิจกรรมท่ี 8   กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

- สนับสนุนโรงเรียนสมคัรเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

- สนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. ในงาน

สาํรวจและจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

- โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ (เครือขา่ย อพ.สธ.)  

- การจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (ท่ี อพ.สธ. จดัขึ้ น ทุก 2 ปี)  

- จดัทาํเว็บไซดป์ระชาสมัพนัธห์น่วยงาน 

- สนับสนุนการดาํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และเครือขา่ย อพ.สธ. 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

ไม่ไดด้าํเนินการ เป็นการดาํเนินงานของนักวิชาการ/นักวิจยั ของ

มหาวิทยาลยั  กรม  กอง ต่าง ๆ 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรพัยากร 

ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจากเป็นการดาํเนินงานของ

นักวิชาการ/นักวิจยั ของมหาวิทยาลยั  หน่วยงานภาครฐั 

(กรม กอง ต่าง ๆ) 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

- การสาํรวจและจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

- สาํรวจและรวบรวมพนัธุกรรมพืชบริเวณพื้ นท่ีกาํลงั

จะเปล่ียนแปลง 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร  

- สาํรวจ  ทาํรหสัพิกดัทรพัยากรบริเวณพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร 

- จดัทาํขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร 

- จดัทาํแนวกนัไฟป่าบริเวณพื้ นท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช 

กิจกรรมท่ี 7  กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

- งานพิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัทรพัยากรทั้ง 3 ฐาน  

รา่งแนวทางแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564) 

กลุม่จงัหวดัท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ 



3.4  จดัทาํรายละเอียดแผนงานโครงการ เพ่ือขอรบั

การพิจารณาใหมี้พระราชวินิจฉัย และสนับสนุนไป

ยงัแหล่งทุน ประจาํปีงบประมาณ 2562 

(เอกสารแนบ 6) 



• แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 

• แนวทางการดาํเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก 

คู่มือการดาํเนินงานสนองพระราชดาํร ิ



งบจงัหวดั  
งบองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  

งบหน่วยงานตน้

สงักดั 

งบจากภาคเอกชน

และมูลนิธิ  

งบยุทธศาสตรฯ์,      

งบพิเศษตา่งๆ,        
งบอ่ืนๆ เป็นตน้ 

งบประมาณดาํเนินงานสนองพระราชดาํร ิ 

กลุม่ G8 

อบจ., เทศบาล,   

อบต. 

กรมฯ             

สถาบนัฯ 

หน่วยงานเอกชน 
มูลนิธิฯ 



แบบฟอรม์ขอ้มูลพ้ืนฐานโครงการของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั  







ปฏิทินงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 





การสง่แผนปฏิบตังิาน/รายละเอียดของโครงการของหน่วยงานท่ี

รว่มสนองพระราชดาํริ (ปีงบประมาณ 2562)   

ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 (ไม่เกิน วนัท่ี 15 กนัยายน 2560) 

1. อพ.สธ. พิจารณาเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบแผนปฏิบตังิาน

ของหน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชดาํริใหส้อดคลอ้งกบัแผน

แม่บท อพ.สธ. 

2. อพ.สธ.ถวายใหมี้พระราชวินิจฉยั   

3. อพ.สธ. ทาํหนงัสือสนบัสนุนแผนปฏิบตังิาน/โครงการตา่ง ๆ  

ไปยงัสาํนกังบประมาณ/แหลง่ทุนตา่ง ๆ ตอ่ไป    



เกณฑก์ารพิจารณา 

แผนปฏิบตังิาน 



คะแนนลาํดบั 

หน่วยงานส่งแผนงานโดยมีรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค ์วิธีการ

ปฏิบตั ิและผลท่ีจะไดร้บัของแตล่ะโครงการ รายละเอียดงบประมาณแต่

ละรายการเหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงาน ครบถว้น

สมบูรณต์ามเง่ือนไขดงัน้ี 



1 

2 

แผนปฏิบัติงานสอดคลอ้งกับแผนแม่บท และแนวทาง

การดาํเนินงาน อพ.สธ.  

ไดบ้รรจุช่ือของโครงการหรืองานในแผนปฏิบตัิงานลงใน

แผนแม่บทท่ีทาํรว่มกบั อพ.สธ.  

3 
การพิจารณาข้ึนอยู่กับความสมบูรณข์องขอ้มูล คุณภาพ

ของตวัโครงการและงบประมาณท่ีใชป้ระกอบกนั 

เง่ือนไขการพิจารณาคะแนนลาํดบั A 



4 

เง่ือนไขการพิจารณาคะแนนลาํดบั A 

หน่วยงานมีการประสานงานกบั อพ.สธ. อย่างสมํา่เสมอ, 

มีการตั้งคณะทาํงานของหน่วยงาน, มีการจัดประชุม

คณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน และ การ

ประชุมคณะทาํงานของหน่วยงาน 

5 
หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติ งานปี  2562 ได้ทันตาม

กาํหนดเวลา ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

6 ผูป้ระสานงานมีการประสานงานท่ีดีกบัทาง อพ.สธ.  



7 

8 

หน่วยงานมีการตัง้คณะทาํงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 

หน่วยงานมีเว็บไซต ์อพ.สธ. – หน่วยงาน 

9 

หน่วยงานมีการส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงานสนอง

พระราชดาํริ อพ.สธ. ประจาํปีงบประมาณ ท่ีสอดคลอ้ง

กั บ แ ผ น แ ม่ บ ท  แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น แ ต่ ล ะ

ปีงบประมาณ 

เง่ือนไขการพิจารณาคะแนนลาํดบั A 



รายละเอียดเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์

วิธีการปฏิบตั/ิวิธีการดาํเนินงาน 

ผลท่ีจะไดร้บัของแตล่ะโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณ 

เง่ือนไขในลาํดบั A ครบถว้น 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

อพ.สธ. สามารถดาํเนินการขอพระราชวินิจฉยั และสามารถทาํ

หนงัสือสนบัสนุนไปยงัแหลง่ทุนไดห้ลงัจากมีพระราชวินิจฉยัแลว้ 



คะแนนลาํดบั 

หน่วยงานสง่แผนงานโดยมีรายละเอียดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์วิธีการ

ปฏิบตัิ และผลท่ีจะไดร้บัของแต่ละโครงการ รายละเอียดงบประมาณ

แต่ละรายการ เหมาะสมกบัปริมาณงานและคุณภาพของงานครบถว้น 

แตอ่าจไม่สมบูรณต์ามเง่ือนไขในลาํดบั A 



รายละเอียดเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์

วิธีการปฏิบตั/ิวิธีการดาํเนินงาน 

ผลท่ีจะไดร้บัของแตล่ะโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณ 

เง่ือนไขในลาํดบั A ครบถว้น 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

อพ.สธ. สามารถดาํเนินการขอพระราชวินิจฉยั และสามารถทาํ

หนงัสือสนบัสนุนไปยงัแหลง่ทุนไดห้ลงัจากมีพระราชวินิจฉยัแลว้ 



คะแนนลาํดบั 

• หน่วยงานส่งแผนงานไม่สมบูรณต์ามเง่ือนไขในลาํดบั A 

• หน่วยงานส่งแผนงานโดยมีรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ

ดาํเนินงาน และผลท่ีจะไดร้บัของแต่ละโครงการ แต่มีแค่ยอดงบประมาณ 

โดยไม่ไดแ้จกแจงรายละเอียดงบประมาณแตล่ะรายการท่ีชดัเจน เช่น 

      - กรณีกอ่สรา้งขาด TOR/BOQ ประกอบ 

      - กรณีมหาวิทยาลยัขาดแบบเสนอโครงการของเครือขา่ยบริหารองคก์าร 

         งานวิจยัแหง่ชาติ (แบบ คอบช. 1ด./1ช.) หรือมีงบประมาณคา่ใชจ้า่ย 

         ในการปฏิบติังานล่วงเวลาปรากฏอยูใ่นแบบเสนอโครงการโดยไมส่ม 

         เหตุผล ฯลฯ 



รายละเอียดเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์

วิธีการปฏิบตั/ิวิธีการดาํเนินงาน 

ผลท่ีจะไดร้บัของแตล่ะโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณ 

เง่ือนไขในลาํดบั A ครบถว้น 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

อพ.สธ. พิจารณาไม่สนบัสนุนและไม่ดาํเนินการขอพระราชวินิจฉยั  

และใหข้ึ้นกบัการพิจารณาของทางสาํนกังบประมาณ/แหลง่ทุน  

ว่าเห็นควรสนบัสนุนหรอืไม่ 



คะแนนลาํดบั 

• หน่วยงานสง่แผนงานไม่สมบูรณต์ามเง่ือนไขในลาํดบั A 

• หน่วยงานส่งแผนงานโดยมีแค่ช่ือโครงการ ไม่มีรายละเอียด

เป้าหมาย วตัถุประสงค ์วิธีการดาํเนินงาน และผลท่ีจะไดร้บัของ  

แต่ละโครงการท่ีชดัเจน และมีแค่ยอดงบประมาณ (ไม่ไดแ้จก

แจงรายละเอียดงบประมาณแตล่ะรายการ) 



รายละเอียดเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์

วิธีการปฏิบตั/ิวิธีการดาํเนินงาน 

ผลท่ีจะไดร้บัของแตล่ะโครงการ 

รายละเอียดงบประมาณ 

เง่ือนไขในลาํดบั A ครบถว้น 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

อพ.สธ. ไม่พิจารณาสง่ข้ึนขอพระราชวินิจฉยั และไม่ทาํหนงัสือ

สนบัสนุนไปยงัสาํนกังบประมาณ/แหลง่ทุน 



คะแนนลาํดบั 

หน่วยงานสง่แผนงานไม่สมบูรณต์ามเง่ือนไขในลาํดบั A 

1 ไม่มีแผนแม่บท/แผนปฏิบตังิาน  

2 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติ ง าน ท่ี ไ ม่สอดคล้องกัน  ไ ม่ มี

รายละเอียดของแผนท่ีชัดเจน แผนปฏิบัติงานไม่สอดคลอ้งกับ

นโยบายของคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. /คณะทาํงานของ

หน่วยงาน 



3 ไม่แจง้ยอดงบประมาณในแผนงาน  

4 
ไม่เคยประสานงานกับ อพ .สธ . อย่างเป็นทางการ ผู ้

ประสานงานเป็นผูร้วบรวมแผนเท่านั้น  

5 
ไม่มีการประชุมคณะทาํงานเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการ

รว่มกนัระหว่างหน่วยงานในสงักดัใหเ้ป็นภาพรวม 

อพ.สธ. ไม่พิจารณาสง่ข้ึนขอพระราชวินิจฉยั และไม่ทาํหนงัสือ

สนบัสนุนไปยงัสาํนกังบประมาณ/แหลง่ทุน 



เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 4 



• กาํหนดการจดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานกลุ่มจงัหวดั

ท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ (๗๗ จงัหวดั) 



ภาคเหนือตอนบน 1

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัลาํพนู 

จงัหวดัลาํปาง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาคเหนือตอนบน 2

จงัหวดัแพร่ 

จงัหวดัน่าน 

จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัเชียงราย 

ภาคเหนือตอนล่าง 1

จงัหวดัอุตรดิตถ ์

จงัหวดัเพชรบรูณ ์

จงัหวดัพิษณุโลก 

จงัหวดัตาก 

จงัหวดัสุโขทยั 

ภาคเหนือตอนล่าง 2

จงัหวดัพิจิตร 

จงัหวดักาํแพงเพชร 

จงัหวดันครสวรรค ์

จงัหวดัอุทยัธานี 

กลุมจังหวัดและจังหวัด (18 กลุมจังหวัด) 

ภาคกลางตอนบน 1  

จงัหวดัปทุมธานี 

จงัหวดัสระบุรี 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดันนทบุรี 

ภาคกลางตอนบน 2  

จงัหวดัลพบุรี 

จงัหวดัชยันาท 

จงัหวดัสิงหบุ์รี 

จงัหวดัอ่างทอง 



กลุมจังหวัดและจังหวัด (18 กลุมจังหวัด) 

ภาคกลางตอนกลาง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัสระแกว้ 

จงัหวดัปราจีนบุรี 

จงัหวดันครนายก 

ภาคกลางตอนล่าง 1 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี 

จงัหวดัราชบุรี 

จงัหวดันครปฐม 

ภาคกลางตอนล่าง 2 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัเพชรบุรี 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

จงัหวดัสมุทรสาคร 

ภาคตะวนัออก  

จงัหวดัตราด 

จงัหวดัจนัทบุรี 

จงัหวดัระยอง 

จงัหวดัชลบุรี 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

จงัหวดัเลย 

จงัหวดัหนองคาย 

จงัหวดัอุดรธานี 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

จงัหวดัสกลนคร 

จงัหวดัมุกดาหาร 

จงัหวดันครพนม 



กลุมจังหวัดและจังหวัด (18 กลุมจังหวัด) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดักาฬสินธุ ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จงัหวดัอุบลราชธานี 

จงัหวดัยโสธร 

จงัหวดัศรีสะเกษ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

จงัหวดัสุรินทร ์

จงัหวดับุรีรมัย ์ 

จงัหวดันครราชสีมา 

จงัหวดัชยัภมิู  



ภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 

จงัหวดักระบ่ี 

จงัหวดัพงังา 

จงัหวดัภเูก็ต  

จงัหวดัระนอง 

จงัหวดัตรงั 

กลุมจังหวัดและจังหวัด (18 กลุมจังหวัด) 

ภาคใตช้ายแดน  

จงัหวดันราธิวาส 

จงัหวดัปัตตานี 

จงัหวดัยะลา 

จงัหวดัสตลู 

จงัหวดัสงขลา 

ภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัชุมพร 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จงัหวดัพทัลุง 





ตดิตอ่ประสานงาน 

 ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ ์เจริญทรพัย์ 

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

รองหวัหนา้สาํนกังาน อพ.สธ ฝ่ายวิชาการ. 

piyarat.rspg@gmail.com 
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