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6.3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างจิตส านึก ให้เยาวชน บุคคลท่ัวไปให้เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินการกับ
เยาวชน  โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติท่ีจะท าการอนุรักษ์ แทนท่ีจะ
สอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นส่ือ โดยการ
ด าเนินงานให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นท่ีรวบรวมพรรณไม้ท่ีมีชีวิต มีท่ีเก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้า มีการศึกษาต่อเนื่อง รวมท้ังให้โรงเรียนเป็นท่ีรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นท่ี
หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นท่ีรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนท่ีร่วม
สนองพระราชด าริฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ” นอกจากนั้นยังการฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเลให้กับสมาชิกสวน
พฤกษศาตร์โรงเรียน งานพิพิธภัณฑ์พืช งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   โดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันจะก่อให้เกิดส านึกในการอนุรักษ์พรรณ
พืชต่อไป  

สรุปงานในกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 จ านวนการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ัวประเทศของเจ้าหน้าท่ีอพ.สธ. ในกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 143 ครั้ง 

 
การติดตามประสานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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การฝึกอบรมปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 

 
 

การจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน : งานวันพืชมงคล 
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การติดตามประสานงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
 

 
 

การฝึกอบรมปฏิบัติการสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
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7.1 สรุปการด าเนินงานในส่วนกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชของ อพ.สธ. 
(ด าเนินงานโดยเจ้าหนา้ที่กรอบการสร้างจิตส านึก) 
 7.1.1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  จ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ต้ังแต่ปี 2539 – 30 พฤศจิกายน 2558) มี
จ านวน 2,442 แห่ง มีโรงเรียนท่ีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นท่ี 2 
เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จ านวน 20 โรงเรียน  โรงเรียนท่ีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ขั้นท่ี 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน 
จ านวน 162 โรงเรียน และ โรงเรียนท่ีได้รับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จ านวน 284โรงเรียน (รับพระราชทานในวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน” ระหว่างวันท่ี 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในปีงบประมาณ 2558  มีโรงเรียนสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใหม่และได้รับการตอบรับจาก อพ.สธ. จ านวน 241  โรงเรียน  
 
สรุปงานที่ได้ด าเนินการในกรอบการสร้างจิตส านึก ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
สรุปผลการด าเนินงาน : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 46 คร้ัง 

จ านวนผู้บริหาร 529 คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 5,012 คน 
จ านวนนักเรียน-นักศึกษา 185 คน 
ผลไปสู่ จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 52,536 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครท่ีูมาอบรม 857,813 คน 

2. การเยี่ยมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 27 คร้ัง  
จ านวนผู้บริหาร 27     คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 2,146 คน 
จ านวนนักเรียน-นักศึกษา 180 คน 
ผลไปสู่ จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 15,819 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครท่ีูมาอบรม 274,083 คน 

3. การเยี่ยมเป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 37 คร้ัง  
จ านวนผู้บริหาร 133 คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 1,028 คน 
จ านวนนักเรียน-นักศึกษา 227 คน 
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ผลไปสู่ จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 6,147 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครท่ีูมาอบรม 102,749 คน 

4. การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา จ านวน 45 คร้ัง 
จ านวนผู้บริหาร 306 คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 3,525 คน 
จ านวนนักเรียน-นักศึกษา 557 คน 
ผลไปสู่ จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 6,011 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครท่ีูมาอบรม 105,280 คน 

5.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 12 รุ่น 
จ านวนหน่วยงาน ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 206 หน่วยงาน 
จ านวนผู้บริหาร ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 101 คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 1,026 คน 
ผลไปสู่ จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 7,725 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 102,365 คน 

 
สรุปโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ปี 2539 - 30 พฤศจิกายน 2558 

แบ่งตามสังกัด 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             1,941 แห่ง 

-ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    1,108 แห่ง 
-ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      532 แห่ง 
-สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   53 แห่ง 
-ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   20 แห่ง 
-ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   105 แห่ง 
-ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  102 แห่ง 
-ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20 แห่ง 
-องค์การมหาชน       1 แห่ง 

สังกัดกรุงเทพมหานคร  ส านักการศึกษา               283   แห่ง 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             134     แห่ง 

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด 99 แห่ง 
-เทศบาล (โรงเรียนเทศบาล) 35 แห่ง 

สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 แห่ง 
สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 68 แห่ง 
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สังกัดสถาบันป้องกันประเทศ  (โรงเรียนเตรียมทหาร) 1 แห่ง 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 13 แห่ง 

รวมจ านวนโรงเรียนสมาชิกฯทั้งหมด 2,442 แห่ง 
          

สรุปการตอบรับโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
แบ่งตามสังกัด 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                        185 แห่ง 
-ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    122 แห่ง 
-ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      32 แห่ง 
-สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   1 แห่ง 
-ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   1 แห่ง 
-ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   8 แห่ง 
-ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  6 แห่ง 
-ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 15 แห่ง 

สังกัดกรุงเทพมหานคร  ส านักการศึกษา 1 แห่ง 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 41 แห่ง 

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 แห่ง 
เทศบาล (โรงเรียนเทศบาล) 23 แห่ง 

สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 2 แห่ง 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 12 แห่ง 

รวมจ านวนโรงเรียนสมาชิกฯทั้งหมด 241 แห่ง 
 
สรุปจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  (ปี 2540-2558)  จ านวน  466 แห่ง   
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ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  (ปี 2540-2558)  จ านวน 466 แห่ง 

 
ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาที่ รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ปี 2558  จ านวน 38 แห่ง 
(รับพระราชทานในวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: 
หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน” ระหว่างวันท่ี 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
ล าดับเกียรติบัตร เกียรติบัตร จ านวน 

(แห่ง) 
เกียรติบัตรขั้นท่ี  3 เกียรติบัตรแห่งสถานภาพการเป็น  สถานศึกษาอบรมส่ังสอน

เบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
0 

เกียรติบัตรขั้นท่ี  2 
 

เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมส่ังสอน
เบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3 

เกียรติบัตรขั้นท่ี  1 
 

เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วย
จิตส านึกของครูและเยาวชน 

27 

ป้ายสนองพระราชด าริ ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 47 
รวม 77 

 
  

ล าดับเกียรติบัตร เกียรติบัตร จ านวน 
(แห่ง) 

เกียรติบัตรขั้นท่ี  3 เกียรติบัตรแห่งสถานภาพการเป็น  สถานศึกษาอบรมส่ังสอน
เบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

0 

เกียรติบัตรขั้นท่ี  2 
 

เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมส่ังสอน
เบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

20 

เกียรติบัตรขั้นท่ี  1 
 

เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วย
จิตส านึกของครูและเยาวชน 

162 
 

ป้ายสนองพระราชด าริ ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 284 
รวม 466 
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รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 2  
เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ  สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ   

บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ปี 2558  จ านวน 3 แห่ง 
 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
1 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 
2 โรงเรียนเมืองคง นครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 31  
3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 32 
 

รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1  
เกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน  อนุรักษ์ สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน 

ปี 2558  จ านวน 27 แห่ง 
ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
1 โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
2 โรงเรียนปากเกร็ด  นนทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 
3 โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8   
4 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8   
5 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34  
6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49

จังหวัดตราด 
ตราด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

9 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
10 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
11 โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
12 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 23 
13 โรงเรียนโนนสูงศรีธาน ี นครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 31 
14 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา สุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 33 
15 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลา

ภิเษก 
สุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 33 
16 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 
17 โรงเรียนกระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 
18 โรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 28 
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28   

จังหวัดยโสธร  
ยโสธร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

20 โรงเรียนนาค าวิทยา อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 25 

21 โรงเรียนบ้านหนองแปก อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

22 โรงเรียนบ้านท่าก่อ อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 

23 โรงเรียนบ้านกวางดีด อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

24 โรงเรียนแกง้เหนือพิทยาคม อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชานี 
 

25 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 

26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ์ภูเก็ต ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภูเก็ต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 

27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 1  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ที่รับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ปี 2558  จ านวน  47 แห่ง 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
1 โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
2 โรงเรียนวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
3 โรงเรียนสตรีนนทบุร ี นนทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 3 
4 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาพระนครศรีอยุธา เขต 1 
5 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อุทัยธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 42 
6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

พะเยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 36 

8 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ แพร่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

9 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 

10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

11 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 34 

12 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ ์ ชลบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 

13 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ตราด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 

14 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

15 โรงเรียนบ้านหนองแขม ชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

16 โรงเรียนบ้านท่ากูบ ชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

17 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 

18 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 

19 โรงเรียนบ้านซับเต่า นครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

20 โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม นครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31  

21 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 27 

22 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 27 

23 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 

24 โรงเรียนบ้านถนนน้อย บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
26 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 
27 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
28 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 32 
29 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
30 โรงเรียนรมย์บุรพีิทยาคม รัชมังคลา

ภิเษก 
บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 32 
31 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 33 
32 โรงเรียนรัตนบุร ี สุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 33 
33 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 28 
34 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 28 
35 โรงเรียนล้ินฟ้าพิทยาคม  ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 28 
36 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 28 
37 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 28 
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
อ านาจเจริญ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

39 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ อ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 29 

40 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
41 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 
42 โรงเรียนบ้านค าครั่ง อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
43 โรงเรียนควนขนนุ พัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 12 
44 โรงเรียนอารียาศึกษา พัทลุง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 
45 โรงเรียนบ้านไสกุน พัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1 
46 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษร์ธานี  เขต 2 
47 โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 
 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rspg.or.th/botanical_school/index.htm 
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 7.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สรุปผลการด าเนินงาน : ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 11 คร้ัง 

จ านวนหน่วยงาน ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 146 หน่วยงาน 
จ านวนผู้บริหาร ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 91 คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 541 คน 
ผลไปสู่ จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 733 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 8,643 คน 

 
2.การเยี่ยมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 4 คร้ัง 

จ านวนหน่วยงาน ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 19 หน่วยงาน 
จ านวนผู้บริหาร ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 13 คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 120 คน 
ผลไปสู่ จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 74 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 788 คน 

 
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 13 คร้ัง 

จ านวนหน่วยงาน ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 232 หน่วยงาน 
จ านวนผู้บริหาร ท่ีเข้ารับการฝึกฯ 110 คน 
จ านวน ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 975 คน 
ผลไปสู่ จ านวนผู้บริหารทั้งหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 8,032 คน 
ผลไปสู่ จ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนของครูที่มาอบรม 89,817 คน 

 
สรุปหน่วยงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  ปี 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 347  แห่ง 
                              จ านวนรวมสมาชิกฯท้ังหมด    347    แห่ง 
 

สรุปการตอบรับหน่วยงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ินใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 292  แห่ง 

จ านวนรวมสมาชิกฯท้ังหมด    292  แห่ง 
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สรุปจ านวนหน่วยงานที่ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (ปี 2556-2558)  จ านวน  14  แห่ง   

 
ตารางแสดงจ านวนหน่วยงานที่ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ปี 2540-2558)  จ านวน 14 แห่ง 
 

ล าดับเกียรติบัตร จ านวน (แห่ง) 
เกียรติบัตรขั้นท่ี  1 1 
ป้ายสนองพระราชด าริ 13 

รวม 14 
 
ตารางแสดงจ านวนหน่วยงานที่รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน  ปี 2558  จ านวน 11 แห่ง 
(รับพระราชทานในวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: 
หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน” ระหว่างวันท่ี 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับเกียรติบัตร จ านวน (แห่ง) 
เกียรติบัตรขั้นท่ี  1 1 
ป้ายสนองพระราชด าริ 10 

รวม 11 
 

รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ที่ได้รับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ข้ันที่ 1  
ปี 2558   จ านวน  1  แห่ง 

 
ท่ี ชื่อหน่วยงาน จังหวัด 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา 
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รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ที่ได้รับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
ปี 2558   จ านวน  10 แห่ง 

 
ท่ี ชื่อหน่วยงาน จังหวัด 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี ปทุมธานี 
2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง กาญจนบุรี 
3 องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง เชียงใหม่ 
4 องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ปราจีนบุรี 
5 เทศบาลต าบลโคกกรวด นครราชสีมา 
6 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน อุบลราชธานี 
7 องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง จังหวัดสงขลา 
8 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
9 เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 
10 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา 

 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
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7.2  งานพิพิธภัณฑพืช อพ.สธ.  
 ด าเนินงานโดย   หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ.  
   ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
 พิพิธภัณฑ์พืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (RSPG Herbarium) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พืชขนาดเล็ก เป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ดอง และพันธุ์ไม้เฉพาะส่วน ซึ่งได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมของ
เจ้าหน้าท่ีอพ.สธ. และอาสาสมัครในแต่ละพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบเกี่ยวกับพืช 
ได้แก่ ช่ือวิทยาศาสตร์ของพืช สถานท่ีท่ีพบพืช ลักษณะทางนิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์หรือโทษของพืช 
รวมถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืช 
 
 7.2.1  งานจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งและพรรณไม้ดอง                  
 ในปงบประมาณ 2558 เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการตัวอย่าง
พรรณไม้ โดยใส่การบูรหรือแนพธาลีน (ลูกเหม็น) กันแมลงกัดกินตัวอย่างในตู้เก็บทุก 3 เดือน และ
เปล่ียนน้ ายาดองตัวอย่างซึ่งเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% และกลีเซอรีน ท่ีเก็บ
รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช   โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 ปจจุบันมีตัวอยางพรรณไมท่ีเก็บรักษาไวท้ังหมด 3,391 ตัวอยาง ได้แก่ ตัวอยางพรรณไม้แหง 
3,155 ตัวอยาง ตัวอยางพรรณไมดอง 80 ตัวอยาง ตัวอยางพรรณไมเฉพาะสวน 106 ตัวอยาง และ
ตัวอยางไบรโอไฟต 50 ตัวอยาง    

- อัดตัวอย่างพรรณไม้แห้งพืชกลุ่มกาฝากท่ีพบในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
เก็บรวบรวมโดย คุณเอนก เกียรติสม และตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ชนิด  

- อาบน้ ายากันแมลงพรรณไม้ท่ีเก็บรวบรวมจากพื้นท่ีสวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
ครั้งท่ี 3 และ 4/2557 และพรรณไม้จากพื้นท่ีต่างๆ จ านวน 417 ตัวอย่าง 

- เย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งท่ีได้จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างจากพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์พระท่ีนั่ง
วิมานเมฆ จ านวน 79 ตัวอย่าง และพรรณไม้แห้งท่ีเก็บตัวอย่างจากพื้นท่ีล าตะคอง จ านวน 12 ตัวอย่าง    
 
 7.2.2  จ าแนกดานอนุกรมวิธาน 

    - ตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร์จากตัวอย่างพรรณไม้แห้งท่ีเก็บจากพื้นท่ีต่างๆ จ านวน 56 
ตัวอย่าง 
     - ระบุชนิดพรรณไม้ท่ีส ารวจเก็บรวบรวมจากพื้นท่ีสวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
ครั้งท่ี 4/2557 จ านวน 36 ชนิด 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(เจ้าหน้าที่กรอบการสร้าง
จิ ตส า นึ ก  ฝ่ าย วิชาการ 
อพ.สธ.) 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนทั่วประเทศ, ศูนย์ฝึกอบรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ล า
ตะคอง  จ .นค รรา ชสี ม า ,  ศู น ย์
ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์
ธานี และพ้ืนที่  อบต.ที่ ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 

จ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ต้ังแต่ปี 2539 – 
30 พฤศจิกายน 2558) มีจ านวน 2,442 แห่ง มีโรงเรียนที่
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข้ันที่ 2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม
สั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จ านวน 20 โรงเรียน  โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนข้ันที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความ
มุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและ
เยาวชน จ านวน 162 โรงเรียน และ โรงเรียนที่ได้รับป้ายสนอง
พระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 284
โรงเรียน (รับพระราชทานในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ในการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์
สิ่ งสินตน” ระห ว่างวันที่  23 -29 มีนาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น  ในปีงบประมาณ 2558  มีโรงเรียนสมัครเข้า
มาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใหม่และได้รับการ
ตอบรับจาก อพ.สธ. จ านวน 241  โรงเรียน โดยมีรายละเอียด
การด าเนินงาน ได้แก่ 
1. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
46 คร้ัง 
2. การเย่ียมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 27 
คร้ัง  
3. การเย่ียมเป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จ านวน 37 คร้ัง  
4. การเย่ียมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา จ านวน 45 
คร้ัง 
5.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จ านวน 12 รุ่น 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(เจ้าหน้าที่กรอบการสร้าง
จิ ตส า นึ ก  ฝ่ าย วิชาการ 
อพ.สธ.) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ที่
เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
อพ.สธ. 

สรุปหน่วยงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  ปี 2557 - 30 
พฤศจิกายน 2558   สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย จ านวน  347 แห่ง , จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ป้ายสนองพระราชด าริงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ปี 2556-2558)  จ านวน  14  แห่ง  ในปี 
2558 มีรายละเอียดการด าเนินงาน ได้แก่ 
1. การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 11 
คร้ัง 
2. การเย่ียมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 4 คร้ัง 
3. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน จ านวน 13 คร้ัง 

 

ห น่ ว ย ป ฏิ บั ติ ก า ร
พฤกษศาสตร์ 

งานพิพิธภัณฑ์พืช อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต.
คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

1. งานจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งและพรรณไม้ดอง  
ปจจุบันมีตัวอยางพรรณไมที่เก็บรักษาไวทั้งหมด 3,391 ตัวอย
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ. าง ได้แก่ ตัวอยางพรรณไม้แหง 3,155 ตัวอยาง ตัวอยาง

พรรณไมดอง 80 ตัวอยาง ตัวอยางพรรณไมเฉพาะสวน 106 
ตัวอยาง และตัวอยางไบรโอไฟต 50 ตัวอยาง   
 
2. งานจ าแนกดานอนุกรมวิธาน 
 - ตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร์จากตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เก็บจาก
พ้ืนที่ต่างๆ จ านวน 56 ตัวอย่าง 
- ระบุชนิดพรรณไม้ที่ส ารวจเก็บรวบรวมจากพ้ืนที่สวนสัตว์
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2557 จ านวน 36 ชนิด 

 
 


