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 ตัวอย่างผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
 

ด ำเนินงำนโดยหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 

 การรักษาพื้นที่และปกปักพื้นที่ธรรมชาติ ป้องกันการบุกรุกท าลายพันธุกรรมพืช สนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้ังเดิม ซ่ึงจะน ามาใช้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไปเม่ือมีความ
พร้อม 

 วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงแนวเขตพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – นทพ. ท่ีชัดเจน ป้องกัน
การบุกรุกพื้นท่ีป่า และก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน กันแนวเขตการใช้ประโยชน์พื้นท่ีของราษฎรโดยรอบ
พื้นท่ีป่าปกปัก พื้นท่ีเพื่อการศึกษา และลาดตระเวน โดยการด าเนินงานจัดท ารหัสประจ าต้น จ านวน 
2,000 รหัส เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี งานปรับปรุงแนวกันไฟ ระยะทาง 15 กิโลเมตร และงาน
จัดชุดลาดตระเวนร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 48 ครั้ง เป้าหมาย เพื่อการจัดสรรพื้นท่ี การ 
zoning พื้นท่ีในระดับมหภาค พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – นทพ.  เนื้อท่ี 15,880 ไร่ ตาม นสล. 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ อพ.สธ. โดยแบ่งแนวเขตพื้นท่ีป่าปกปักพันธุกรรมพืช พื้นท่ีใช้ประโยชน์ของ
ราษฎร พื้นท่ีเพื่อการศึกษาและการวางแผนลาดตระเวน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 1. จัดท ารหัสประจ าต้น เป้าหมายในการด าเนินงาน จ านวน 2,000 ต้น 
  ด าเนินการติดรหัสพันธุ์ไม้ในบริเวณพื้นท่ีเขาวังเขมร เขตติดต่อบ้านวังน้ าวน รวมต้ังแต่ 
ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ จัดท ารหัส จ านวน 2,000 
ต้น 249ชนิด อาทิ สักทอง มะค่าโมง ประดู่ ชิงชัน มะขามป้อม เต็งหนาม ไข่เน่า ตะขบป่า ทองหลาง 
มะเด่ือ งิ้วดอกขาว สมอไทย หว้า ตะคึก หมีเหม็น เป็นต้น ท าให้ได้รหัสเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิมอีก 
จ านวน 2,000 รหัส ฐานข้อมูลการติดรหัสเดิม จ านวน 12,000 ต้น รวมข้อมูลรหัสประจ าต้นท่ี
ด าเนินการเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูลได้รวมท้ังส้ิน จ านวน 14,000 ต้น เพิ่มข้อมูลใน
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 100 ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ เป็น
การป้องกันการลักลอบตัดไม้ได้อีกทางหนึ่ง ใช้ประกอบการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชวางแผนใน
การบริหารจัดการข้อมูลได้ต่อไป และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชได้ต่อไป 
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ภาพกิจกรรมที่ด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

 
 2. งานปรับปรุงแนวกันไฟ 
  ด าเนินงานในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช เขาวังเขมร เนื้อท่ี 15,880 ไร่ ตาม นสล. 
ด าเนินการในบริเวณแนวป่าไผ่ส านักงานกองบังคับการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ถึง ทุ่งหญ้าท่ี 3 , 
ทุ่งหญ้าท่ี 5 และอาคารบ้านพักต่างๆ ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ด าเนินการในบริเวณแนวป่าไผ่ส านักงาน
กองบังคับการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ถึง ทุ่งหญ้าท่ี 3 , ทุ่งหญ้าท่ี 5 รวมระยะทาง 15 
กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร ลดไฟป่าในพื้นท่ีลงได้มากกว่าร้อยละ 80 ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ จากสถิติการ
เกิดไฟป่าในพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปี 2558 จ านวน 6 ครั้ง พื้นท่ีเสียหายประมาณ 635 
ไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากการดูแลรักษาป่า และการให้ความร่วมมือท่ีดีของเครือข่ายชุมชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี 
ท าให้ลดการเกิดไฟไหม้ป่าได้อย่างยั่งยืน 
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ภาพแสดงแนวกันไฟปา่ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

 
 3. งานจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  ด าเนินงานในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช เขาวังเขมร เนื้อท่ี 15,880 ไร่ และแปลง 905 
เนื้อท่ี 1,491 ไร่ ตาม นสล. ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ลาดตระเวนทางบก , ทางน้ า และทางอากาศ ท้ัง
ปีงบประมาณ จ านวน 48 ครั้ง สามารถลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช
ได้มากสามารถลดปัญหาผู้กระท าผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติดได้อีกทาง ได้รับความร่วมมือจากราษฎรโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในการช่วยกันปกปัก พิทักษ์ รักษาพื้นท่ีป่าเป็นอย่างดี ท าให้ป่าไม้
มีการฟื้นตัวมากขึ้นมีศักยภาพด้านการบริการทางนิเวศวิทยา เป็นแหล่งความชุ่มช้ืนของพื้นท่ี ก่อเกิด
แหล่งน้ า ซึ่งเป็นเส้นทางน้ าตามธรรมชาติดึงดูดสัตว์กินพืชท่ีเป็นตัวช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ ด้วยการช่วย
ผสมเกสร เกิดกระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจะน าไปสู่ความสมดุลย์ของระบบนิเวศในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ ลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชให้
ได้มากท่ีสุด ลดปัญหาผู้กระท าผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติดได้อีกทาง ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสมดุลของระบบนิเวศ โดยตัดปัจจัยการรบกวนจากมนุษย์ออกจากพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช
ให้ได้มากท่ีสุด ท าให้ป่าไม้มีการฟื้นตัวมากขึ้นมีศักยภาพด้านการบริการทางนิเวศวิทยา เป็นแหล่งความ
ชุ่มช้ืนของพื้นท่ี ก่อเกิดแหล่งน้ า ซึ่งเป็นเส้นทางน้ าตามธรรมชาติดึงดูดสัตว์กินพืชท่ีเป็นตัวช่วยกระจาย
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เมล็ดพันธุ์ ด้วยการช่วยผสมเกสร เกิดกระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจะน าไปสู่ความสมดุลของระบบ
นิเวศในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 
 

  

  

  
การจัดชุดลาดตระเวนร่วมทางบก และต้ังจุดตรวจ  
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ด ำเนินงำนโดยกรมทรัพยำกรธรณี 

 การศึกษาและอนุ รักษ์แหล่ งธรณี วิทยา เพื่ อสนับสนุนการอนุ รักษ์และปกป้องแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ด าเนินการทั่วประเทศรวม 68 แหล่ง 

กิจกรรม 
 1.  ศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ และประเมินแหล่งธรณีวิทยาท่ัวประเทศ และรวมไปถึงการ
ตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยาท้ังในเชิงพื้นท่ีและเชิงลึกท่ีมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งธรณีวิทยา เพื่อ
จัดท ารายละเอียดทางวิชาการ 
 2.  ปรับปรุงรายช่ือแหล่งธรณีวิทยาและ/หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดท า
ข้อมูลธรณีวิทยาให้พร้อมส าหรับการพัฒนาไปสู่ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรธรณีเพื่อการ
เผยแพร่ 
 
เป้าหมาย 
 พื้นท่ีแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาท่ีมีศักยภาพ ได้รับการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และปกป้องแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีนัยส าคัญ พร้อมท้ังยังสามารถจัดท าเป็น
ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวิชาการและการท่องเท่ียวในรูปแบบของกลุ่มแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
กายภาพและชีวภาพท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาท่ีได้รับการศึกษา/ประเมินคุณค่าทางวิชาการท่ีด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย 

พื้นที ่ จ านวนแหล่ง รายชื่อแหล่ง 

จังหวัดสตูล 64 บริเวณหมู่เกาะตะรุเตา  
  1.อ่าวพันเตมะละกา 2.ผาหินโค้งที่แหลมตันหยงมะระห์ 

  3.หาดกรวดและหาดทรายอ่าวสน 4.หาดกรวดและหาดทรายอ่าวมะขาม 

  5.หาดกรวดเสียงดนตรีอ่าวด่าน 6.ลากูนที่อ่าวตะโล๊ะอุดัง 

  7.ตะปูยักษ์ที่อ่าวตะโล๊ะวาว 8.ผาปาปิยอง 

  9.ถ้ าจระเข้ 10 ผาโต๊ะบู 

  11.ชะเงิบผาท่ีอ่าวตะละอุดัง 12.เกาะปลาวาฬ 

  13.ถ้ าตายที่อ่าวฤาษี 14.เต่าโบราณท่ีแหลมจระเข้ 

  15.ซุ้มหินธรรมชาติที่เกาะไข่ 16.เมืองโบราณท่ีผากะโหลก 

  17.อ่าวหินเฉียง ลานหินปุ่ม 18.ล าดับช้ันหินทางเข้าถ้ าจระเข้ 

  19.ล าดับช้ันหินอ่าวตะโล๊ะอุดัง 20.ล าดับช้ันหินที่อ่าวสารภี 
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พื้นที ่ จ านวนแหล่ง รายชื่อแหล่ง 

จังหวัดสตูล (ต่อ) 64 21.แมงดาทะเลโบราณตะรุเตา  
  บริเวณหมู่เกาะอาดัง-ราว ี  
  1.หินโค้งงอที่เกาะบิสลี่ 2.หาดทรายด าเกาะอาดัง 

  3.ดินดอนสามเหลี่ยมเกาะอาดัง 4.หาดกรดทรายแร่ดีบุกเกาะอาดัง 

  5.หาดทรายดูดเกาะอาดัง 6.หาดทรายหยาบที่เกาะบิสสี่ 

  7.หาดหินม้วนเกาะอาดัง 8.หาดทรายขาวเกาะราวี 

  9. หาดปะการังเกาะราวี 10.หาดชาวเล เกาะหลีเป๊ะ 

  11.หาดประมง เกาะหลีเป๊ะ 12.หาดพัทยา เกาะหลีเป๊ะ 

  13.เกาะหินงาม 14.แท่งหิน Stonehenge ที่เกาะอาดัง 

  15.โพรงหินที่อ่าวตะโล๊ะลังจา เกาะอาดัง 16.เรือเกยที่เกาะผึ้ง 

  17.ฟันทวดเกาะลอกลอย 18.เกาะหินต้ัง 

  19.หินหนามเกาะตาลัง 20.สะพานหินธรรมชาติเกาะจะบัง 

  21.ผาชะโด เกาะอาดัง  

  บริเวณอ าเภอละงู ทุ่งหว้า มะนังและอ าเภอเมือง 

  1.เลื่อยจิ๋วในหินดินดาน 2.เขตข้ามกาลเวลา 

  3.หินสาหร่าย 4.ถ้ าเลสเตโกดอน 

  5.สาหร่ายสโตรมาโตไลท์ที่เขาแดง 6.ถ้ าอุไร 

  7.เขาทะนาน 8.ทะเลแหวกเกาะหว้าหิน 

  9.ถ้ าภูผาเพชร 10.ถ้ าเจ็ดคต 

  11.น้ าตกวังสายทอง 12.น้ าตกธารสวรรค์ 

  13.ล าดับช้ันหินเขาควนทัง 14.น้ าตกธารปลิว 

  15.ถ้ าพุทธคีรี 16.ถ้ าขันติพล 

  17.ถ้ าเข้ 18.สาหร่ายสโตรมาโตไลต์บ้านป่าฝาง 

  19.อ่าวนุ่น 20. หาดกาสิงห์ 

  21.ถ้ าระฆังทอง 22.หาดปากบารา 

รวมท้ังส้ิน 64 แหล่ง 
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ภาพกิจกรรมที่ด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การส ารวจทางอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์จากพืชของป่าริมห้วย              
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อส ารวจลักษณะทางอนุกรมวิธานของพืช ท าให้ทราบจ านวนชนิดและข้อมูลท่ีสมบูรณ์ของ
พรรณพืชท่ีขึ้นอยู่ในป่าริมห้วย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว 
 3. เพื่อรวบรวบและจ าแนกลักษณะการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าริมห้วยท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการพึ่งพิงทรัพยากรพืชในธรรมชาติเพื่อการด ารงชีพ 
 
  หลังวิกฤตอุทกภัยร้ายแรงเมื่อปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้
หันมาพิจารณาความส าคัญและประโยชน์ของการมีอยู่ของทรัพยากรป่าไม้กันมากขึ้น ซึ่งในสภาพการณ์
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทยลดลงไปเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับอดีตท่ีผ่านมา ท า
ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึงประโยชน์ท้ังทางด้านทางตรงและทางอ้อมหรือประโยชน์
ทางด้านนิเวศของป่าไม้กันมากขึ้น และพยายามจะหามาตรการหรือวิถีทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
หลายชนิด ๆ ท่ีมีปรากฏในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ป่าชายน้ า (riparian forest) ซึ่งเป็นพื้นท่ีป่าท่ีอยู่ติด
กับแหล่งน้ า หมายรวมถึงริมฝ่ังแม่น้ า ล าห้วย ล าธาร ล าคลอง รวมถึง พื้นท่ีราบท่ีมีน้ าท่วมถึงและพื้นท่ี
ชุ่มน้ ากลับไม่ได้รับความสนใจและเห็นคุณค่ากันเท่าท่ีควรนัก ดังจะเห็นได้จากการรุกล้ าท าลายและ
ทดแทนด้วยการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะการขยายตัวของพื้นท่ีเพื่อการท าเกษตรและ
การชลประทาน ท าให้พื้นท่ีป่าดังกล่าวลดจ านวนลงไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังขาดการประเมินผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ขาดมาตรการจัดการและคุ้มครองพื้นท่ี
ประเภทนี้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการศึกษา วิจัย อย่างเข้มข้นเกี่ยวกับพื้นท่ีป่าชายน้ าดังกล่าวของ
ประเทศไทยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ยังมีอยู่
จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับงานวิจัยในป่าชนิดอื่น ๆ ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว  ป่าชายน้ าหรือป่าริมห้วยนี้มี
ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว์ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว เป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญของมนุษย์และสัตว์ เป็นแหล่งขยายพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้ า รวมท้ังอ านวยประโยชน์ทางด้านนิเวศท่ีส าคัญหลายประการ อาทิ ป้องกันน้ าท่วม
เฉียบพลัน ลดการพังทลายของดิน และช่วยสารพิษตกค้างจากการเกษตรก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ า เป็นต้น  
  “ป่าริมห้วย” วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว ต้ังอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของวิทยาลัยฯ มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะล าห้วยโดยส่วนใหญ่ 
เป็นตล่ิงสูงชันเนื่องจากถูกกระแสน้ ากัดเซาะ มีน้ าไหลตลอดปี บางช่วงอาจมีน้ าท่วมเป็นครั้งคราวหาก
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เป็นช่วงฤดูน้ าหลากหรือช่วงหน้าฝน บางช่วงเป็นสันดอนทราย หรือแอ่งน้ าขัง จากสภาพพื้นท่ีดังกล่าว 
ท าให้บริเวณริมห้วยมีความชุ่มช้ืนมากกว่าพื้นท่ีโดยรอบ มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพสูง 
โดยเฉพาะทรัพยากรพืช ซึ่งพรรณไม้ท่ีขึ้นอยู่มีหนาแน่นตลอดแนวสองฟากฝ่ังของล าห้วย มีท้ังไม้เถา 
ไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น และไม้ไผ่ ขึ้นปะปนกระจัดกระจายกันไป โดยล าห้วยสายนี้มีต้นก าเนิดร่วมมาจากล า
น้ าสองสายหลักได้แก่ คลองพระปรงและคลองเกลือ ท่ีไหลมาบรรจบกันบริเวณตอนกลางพื้นท่ีของ
วิทยาลัยฯ และไหลผ่านไปยังอ าเภอวัฒนานครและอ าเภอเมืองสระแก้วเรียกว่าห้วยพระปรง จัดได้ว่า
เป็นล าห้วยท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งน้ าส าหรับการท า
เกษตรกรรมและผลิตน้ าประปาให้แก่ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ การท่ีมีสังคมพืชขึ้นอยู่
ตลอดแนวสองฟากฝ่ังของห้วยพระปรง เปรียบเสมือนกันชนธรรมชาติ (Buffer zone) ท่ีช่วยกรอง
ตะกอนและสารพิษท่ีมาจากพื้นท่ีใช้ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม อาทิ  ไร่มัน
ส าปะหลัง นาข้าว อ้อย สวนยางพารา และปาล์ม มิให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าอีกด้วย 
  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้าง
งานวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีส าคัญด้านต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะ
ความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านความหลากชนิดของพรรณพืช
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าริมห้วยโพธิวิชชาลัยแห่งนี้  เพราะสามารถใช้
ประเมินสถานภาพของพืชท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร และหากมีการใช้ประโยชน์โดยมิ
ค านึงถึงวิธีการและปริมาณของพืช ก็อาจท าให้พืชหายาก หรือพืชเฉพาะถิ่นสูญหายไปจากพื้นท่ีได้ ส่ิง
ส าคัญคือ ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชใน
ป่าริมห้วยแห่งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป 
ผลการด าเนินงาน 
 การส ารวจพรรณไม้บริเวณป่าริมห้วยพระปรง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สระแก้ว พบจ านวนท้ังส้ิน 92 ขนิด (species), 45 วงศ์ (Family) สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก
ได้แก่ 1) 86 dicots 2) 4 monocots 3) 1 gymnosperm และ 4) 1 fern  
 พรรณไม้ส่วนใหญ่ท่ีส ารวจพบอยู่ในวงศ์ Annonaceae Apocynaceae Fabaceae 
Phyllanthaceae, และ Moraceae  และพรรณไม้ส่วนใหญ่มีรูปชีวิต (life form) เป็นไม้เล้ือย 
(climber), ไม้ต้น (tree) และ ไม้พุ่ม (shrub) ส าหรับตัวอย่างชนิดพรรณพืชท่ีพบ ไม้เล้ือย ยกตัวอย่าง
เช่น Uvaria rufa Blume, Parameria laevigata (Juss.) Moldenke, Oxystelma esculentum 
(L.f.) Sm., Vernonia elaeagnifolia DC., Combretum latifolium Blume, Acacia 
megalagena Desv. var. indo-chinensis I. C. Nielsen, Ventilago harmandiana Pierre, 
Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr., and Ampelocissus sp. ไม้ต้น ยกตัวอย่างเช่น 
Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness., Garuga pinnata Roxb., Crateva magna 
(Lour.) DC., Hopea odorata Roxb., Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don, Streblus 
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asper Lour., Knema globularia (Lam.) Warb., Nauclea orientalis (L.) L., and 
Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm. และไม้พื้นล่างจ าพวก shrubby tree, shrub และ 
herbaceous ยกตัวอย่างเช่น poyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites, Tabernaemontana 
bufalina Lour., Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre, Gmelina asiatica L., Antidesma 
acidum Retz., Allophus cobbe (L.) Raeusch., Lasia spinosa (L.) Thwaites, Commelia sp., 
Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f., etc. นอกจากนี้ มีพืชเมล็ดเปลือยท่ีส ารวจพบหนึ่งชนิด 
ได้แก่ Gnetum montanum Markgr.  
 
 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชน 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 50-
59 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ี 4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าบริเวณริมคลองพระปรง (76%) ลักษณะของการ
เข้าไปใช้ประโยชน์ส่วนมากคือ การเข้าไปจับหาสัตว์น้ า (24.22%) รองลงมาคือ การเข้าไปเก็บหาผัก/
ผลไม้ป่า (22.50%) เก็บหาสมุนไพร (14.88%) และเก็บหาหน่อไม้ (9.34%) มีส่วนน้อยท่ีเข้าไปเก็บหา
ไม้ไผ่ เห็ด ฟืน และไม้ใช้สอยจากป่าริมคลองพระปรง โดยผลิตภัณฑ์จากป่าท่ีเก็บหามาได้ส่วนใหญ่จะถูก
น ามาใช้ภายในครัวเรือน (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1  ลักษณะการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากป่าของประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบป่าริมคลอง 

  พระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
 
 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบคลองพระปรงเห็นด้วยว่า ป่าริมคลองมีความส าคัญทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมในแง่ของการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของนกและแมลง (93%) ต้นไม้ท่ีขึ้นอยู่บริเวณริมคลองมี
ส่วนช่วยในการชะลอการไหลและกักเก็บน้ า (87%) และลดการพังทลายของดินตามตล่ิงริมน้ า (77%) 
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ส าหรับความส าคัญทางด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ าป่าริมคลองเป็นพื้นท่ีสาธารณะทุกคน
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ (72%) และความส าคัญทางด้านการใช้ประโยชน์เห็นว่า ป่าริมคลองมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในแง่ของการเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน (93%) เป็นแหล่งสมุนไพรของชุมชน 
(89%) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ระดับผลประโยชน์ของป่าริมคลองในด้านการเป็นแหล่งของปัจจัย 4 
พบว่ามีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 2.68 คะแนน (ตารางท่ี 1)  ความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าริมคลองพระปรงพบว่า ประชาชนต้องการให้มีการศึกษาทรัพยากรพันธุ์พืชและสัตว์ รวมท้ังสมุนไพร
และวิธีการใช้ประโยชน์ และอยากให้ฟื้นฟูสภาพนิเวศให้คงความสมบูรณ์ มีน้ าท่ีได้คุณภาพและมี
ปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน นอกจากนี้ เห็นว่าถ้าหากจัดให้มีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
บริเวณคลองพระปรง จะช่วยสร้างรายได้และท าให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของป่าริมคลองพระ
ปรงส่งผลให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนยั่งยืนตลอดไป 
 
ตาราง  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของ 
   ป่าริมคลองพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

ประเด็น 

ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบป่าริมคลองพระปรง (ร้อยละ) 

n=100 
จริง ไม่จริง ไม่ทราบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม    
1. ป่าริมคลองช่วยคงสมดุลของระบบนิเวศสัตว์น้ า 76 3 21 
2. ป่าริมคลองเป็นแหล่งอาศัยของนกและแมลง 93 6 1 
3. ต้นไม้ตามริมคลองช่วยลดการพังทลายของตลิ่งริมน้ า 77 6 17 
4. ต้นไม้ตามริมคลองช่วยชะลอการไหลของน้ าและกักเก็บน้ าลงดิน 87 1 12 
5. การแผ้วถางป่าเพ่ือการเกษตรท าให้เสียสมดุลของระบบนิเวศริมคลอง 70 6 24 
ด้านสังคม    
1. ป่าริมคลองเป็นพ้ืนที่สาธารณะทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 72 10 18 
2. ผู้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าริมคลองต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ 31 34 35 
3. สามารถตัดต้นไม้ได้ทุกชนิดที่ข้ึนอยู่ในป่าริมคลองพระปรง 16 73 11 
ด้านการใช้ประโยชน์    
1. ป่าริมคลองเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน 93 3 4 
2. ป่าริมคลองเป็นแหล่งสมุนไพรของชุมชน 89 2 9 
3. ป่าริมคลองเป็นแหล่งสร้างรายได้ 88 6 6 
4. ป่าริมคลองเป็นแหล่งเรียนรู้/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 84 7 9 
5. ป่าริมคลองสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างรายได้แก่
ชุมชน 

74 8 18 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 โครงการส ารวจความหลากหลายสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มทร.อีสาน 
ที่มา 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต่ปีพศ.
2537 ได้ทูลเกล้าถวายพื้นท่ีศูนย์หนองระเวียงจ านวน 1,000 ไร่ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยได้
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.ในกิจกรรมต่างๆมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้งาน
โครงการฯ  ด าเนินได้อย่างต่อเนื่องตามท่ีได้สนองพระราชด าริและเป็นไปตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ี
ห้าของ อพ.สธ.  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้งานส ารวจป่าปกปักฯ  (กิจกรรมท่ี 1)  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และครอบคลุมตามเป้าหมายท้ังนี้โครงการส ารวจความหลากหลายสัตว์ในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช มทร.อีสาน หวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส ารวจรวบรวมสัตว์ในพื้นท่ีปกปักฯไว้เพื่อเป็นข้อมูลใน
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางด้านชีวภาพของสัตว์ในพื้นท่ีปกปักฯศูนย์หนองระเวียงและเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส ารวจความหลากหลายของสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เล้ือยคลานและแมลงในพื้นท่ีปกปักฯ  
มทร.อีสาน 

2. เพื่อจ าแนกชนิดของสัตว์แต่ละประเภทแต่ละชนิด ในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช มทร.อีสาน 
3. เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้ท าฐานข้อมูลของ อพ.สธ. ต่อไป  

 
วิธีการ 
 การส ารวจความหลากหลายของสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เล้ือยคลานและแมลงในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช มทร.อีสาน พื้นท่ีเป้าหมายบริเวณป่าในพื้นท่ีปกปักฯ พันธุกรรมพืชหนองระเวียงต.หนอง
ระเวียง อ.เมือง นครราชสีมา เป็นป่าเต็งรัง   ขนาดพื้นท่ี 1,000 ไร่ โดยมี ผศ.อนุวัธน์ นิสัยสุข เป็น
ผู้ส ารวจความหลากหลายของสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เล้ือยคลานและแมลงโดยเมื่อพบสัตว์ ชนิดใดก็จด
บันทึกไว้พร้อมท้ังสถานท่ีพบและสัตว์บางตัวที่พบได้ถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

รายช่ือท่ีศึกษาท่ีเข้าร่วมส ารวจความหลากหลายของสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เล้ือยคลานและแมลง
ในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช มทร. อีสาน มีดังนี้ 

1.นายพุฒิพงษ์  สวรรค์ดอน 
2.นางสาวจุรีพร  กระจ่างโพธิ์ 
3.นายทรงพล  เกรงส าโรง 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย รายละเอียด 

1. บริเวณป่าด้านหลังหอสูงส่องไฟ
ป่า 

สภาพพื้นท่ีป่าบริเวณด้านหนังหอสูงส่องไฟป่า เป็นป่าค่อนข้างหนามี
ต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก  สัตว์ที่พบบริเวณนี้พบ
สัตว์เล้ือยคลานจ านวนเล็กน้อยและพบแมลงหลายชนิด 

2. บริเวณสวนสมุนไพร เป็นป่าโปร่งต้นไม้มีขนาดกลางสูงไม่เกิน 7 เมตรสัตว์ที่พบจะได้แก่ 
นกชนิดต่างๆ 

3. บริเวณอาคารรับรอง ด้านข้างตัวอาคารทั้งซ้ายและขวาจะมีสภาพเป็นป่าโปร่ง
ประกอบด้วยต้นไม้หลากหลายสัตว์ที่พบได้แก่กลุ่มแมลง
สัตว์เล้ือยคลานและนก 

4. บริเวณกลุ่มงานปราชญ์ชาวบ้าน บริเวณด้านข้างโครงการจะประกอบไปด้วย ป่าโปร่งต้นไม้มีขนาด
เล็กและมีแหล่งน้ าซึ่งมีน้ าขังตลอด สัตว์ที่พบได้แก่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 

 
ตัวอย่างแมลงที่พบในการส ารวจ 

 

ต๊ักแตน 
 ช่ือสามัญ Grasshopper 
 ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Cyrthacanta cristatarica 

  

 

ด้วงช้าง 
 ช่ือสามัญ Scarab beetle 
 ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Xylotrupes Gideon Linneaus 

  

 

จ้ิงหรีด 
 ช่ือสามัญ Cricket 
 ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Acheta domestica 
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จักจ่ัน 
 ช่ือสามัญ Cicada 
 ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Meimuna opalifera Walker 

 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

โครงการส ารวจความหลากหลายของสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เล้ือยคลานและแมลงในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช มทร. อีสานซึ่งพื้นท่ีเป้าหมายบริเวณป่าในพื้นท่ีปกปักฯ พันธุกรรมพืชหนองระเวียง ต.
หนองระเวียง อ.เมือง นครราชสีมา เป็นป่าท่ีมีความสมบูรณ์และเป็นป่าท่ีมีประชาชนบริเวณใกล้เคียง
เข้ามาเก็บเห็ดและผักชนะต่าง ๆ ท าให้สัตว์ที่มีอยู่ในป่าหนองระเวียงลดจ านวนลง  
 

 โครงการส ารวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช     
อพ.สธ. หนองระเวียง 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีพื้นท่ีศูนย์ฝึกภาคสนามของมหาวิทยาลัย จ านวน 
2,500 ไร่ ต้ังอยู่ท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2512 โดยได้ใช้
พื้นท่ีดังกล่าวเป็นแปลงฝึกงานของนักศึกษาและใช้พื้นท่ีอีกส่วนหนึ่งจ านวน 200 ไร่ จัดท าสวนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชน 
จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นท่ีจ านวน 1,000 ไร่ ในบริเวณศูนย์ฝึกภาคสนามหนองระเวียง เข้าเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2537 และได้
ทรงมีพระมหากรุณา รับพื้นท่ีดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2537 มีช่ือว่า “พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. หนองระเวียง” 
 โดยพื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ผสมกับป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้เดิมอายุ 25-30 ปี ขึ้นอยู่เป็น
หย่อมๆ มีการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีเป็นอย่างมาก ท้ังการหาของป่า การตัดไม้ท าฟืน การจุดไฟเผาป่า
เพื่อไล่จับสัตว์ป่า ท าให้สภาพพื้นท่ีมีความเส่ือมโทรม หลังจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ด าเนินการ
ขอครอบครองพื้นท่ีเมื่อปี  พ.ศ. 2512 และเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
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พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ปี พ.ศ. 2537 พบว่า พื้นท่ีป่าเริ่ม
ฟื้นสภาพสู่ความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อีกครั้ง เช่น การเก็บ ไข่มดแดง ผลไม้ป่า ผักพื้นบ้าน 
เก็บเห็ด โดยเห็ดท่ีพบมีหลายชนิด เช่น เห็ดมันปู เห็ดโคน เห็ดแดง เห็ดน้ าแป้ง เห็ดตะไค  
 ในการนี้ จึงได้จัดท าโครงการส ารวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. หนองระเวียง เพื่อท าการศึกษาชนิดของเห็ด ท้ังเห็ดท่ีกินได้และเห็ดท่ีกินไม่ได้ ในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เพื่อท่ีจะเป็นฐานข้อมูลในศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดเห็ด ในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. หนองระเวียง 
 2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ออกส ารวจเห็ดในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. หนองระเวียง ในช่วงฤดูฝน (เดือน

กรกฎาคม – เดือนกันยายน) และหลังฤดูฝน (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) 

 2. เก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ด (ขนาดสี ครีบก้านวงแหวนบริเวณท่ีพบ) 

 3. จ าแนกชนิดเห็ดเบ้ืองต้นจากหนังสือ  

 4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม 2557 – เดือนธันวาคม 2557 และในช่วงเดือนกรกฎาคม – 

เดือนกันยายน 2558 พบเห็ดจ านวน 230ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ระหว่างจ าแนกชนิด 

 

    
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของเห็ดบางส่วนท่ีพบในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. หนองระเวียง 
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของเห็ดบางส่วนท่ีพบในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. หนองระเวียง (ต่อ) 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2557 และในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือน

กันยายน 2558 พบเห็ดท้ังส้ินจ านวน 230 ตัวอย่าง 

 ท้ังนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เช่น ขนาด สี บริเวณท่ีพบ 

ภาพถ่าย และรอการจ าแนกชนิดต่อไป  
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ด ำเนินงำนโดยจังหวัดนครรำชสีมำ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
โดยเทศบาลต าบลโคกกรวด 
ก าหนดขอบเขตพื้นและส ารวจทรัพยากรในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร พื้นท่ี 14 ไร่ 96 ตารางวา 

โดยด าเนินการจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นท่ี และติดรหัสประจ าชนิด แบ่งเป็น พืช 30 ชนิด, สัตว์ 
24 ชนิด และชีวภาพอื่น ๆ 2 ชนิด จัดท าผังแสดงขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร แบ่งเป็นโซนน้ า 9  ไร่ 
24 ตารางวา, โซนดิน 5 ไร่ 72 ตารางวา ด าเนินการศึกษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก แบ่งเป็นพืช 30 
ชนิด, สัตว์ 24 ชนิด และชีวภาพอื่น ๆ 2 ชนิด ด าเนินการถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นท่ี แบ่งเป็นพืช 30 
ชนิด 140 ภาพ, สัตว์ 24 ชนิด 24 ภาพ และชีวภาพอื่น ๆ 2 ชนิด 2 ภาพ ด าเนินก ารท าทะเบียน
ทรัพยากรในพื้นท่ี ตามแบบ อพ.สธ. แบ่งเป็นพืช 1 เล่ม 30 ชนิด, สัตว์ 1 เล่ม 24 ชนิด และชีวภาพอื่น 
ๆ 1 เล่ม 2 ชนิด ด าเนินการจัดท าระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) ระบบ
จัดเก็บสืบค้น 2 ระบบ ระบบเอกสารและระบบอินเตอร์เน็ต และด าเนินการดูแลรักษาทรัพยากรใน
พื้นท่ี โดยการจัดต้ังอาสาพัฒนาพื้นท่ี 1 ชุดติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์พื้นท่ีปกปกทรัพยากรท้องถิ่น ท า
ความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นท่ีปกปัก  
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ภาพกิจกรรมที่ด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

 
ด ำเนินงำนโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 การป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ 100 ไร่  ท าแนวกันไฟระยะทาง 2 กิโลเมตร 
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พื้นที่ อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ภูพานฯ 

 

 ส ารวจ บันทึกพิกัด GPS เพื่อจัดท ารหัสประจ าต้นไม้ แปลงละ 1 ไร่จ านวน 100 แปลง 

   

 
 

 
ตรวจสอบหลักเขตแปลงท่ีช ารุด 
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 ส ารวจติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 100ไร่ จ านวน 12คร้ัง/ปี 

   

   

   

 

 
 
 


