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กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของอพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและ
ประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและ
สนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทางการศึกษา ได้แก่ ชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป      
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 1. สนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของอพ.สธ. 
 3. เป็นสมาชิกชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บท 
ของอพ.สธ. 
 4. เป็นสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผน
แม่บทของอพ.สธ. 
 5. ด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 6. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 7. การท าหนังสือ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.) ท่ี
สนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  
 8. เป็นอาสาสมัครในงานของ อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ 
อพ.สธ. 

 
สรุปงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 จ านวนการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ัวประเทศของเจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. ในกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 111 ครั้ง 
 
 สรุปงานท่ีด าเนินการในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมีท้ังในส่วนท่ี
ด าเนินงานของ อพ.สธ. ได้แก่ 
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8.1 การจัดนิทรรศการเผยแพร่งาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดย อพ.สธ. 
 8.1.1 งานนิทรรศการวันพืชมงคลประจ าปี 2558 
  นิทรรศการวันพืชมงคลประจ าปี 2558 ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับเชิญมาร่วมแสดงผลงาน  5 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
จังหวัดบุรีรัมย์, โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัด
เชียงใหม่ มีนักเรียน เกษตรกร และ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการประมาณ 3,500 คน            
 

   
 

 
 

ภาพนิทรรศการวันพืชมงคลประจ าปี 2558 
 

  



174 
 

 8.1.2 การจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
  ก) วันท่ี 19-21 มกราคม 2558 ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมือง
อาเซียน ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  
 

  
 

  
 
  ข) วันท่ี 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ 
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  ค) วันท่ี 2 เมษายน 2558 อ.พินัย ห้องทองแดง ท่ีปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. ร่วม
เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อนวัตกรรมส่ิงทอสีเขียว : การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่
เชิงพาณิชย์ ในงานการประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. ครั้งท่ี 11 (NAC 2015) “วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ าพระทัยองค์สิรินธร” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.
ปทุมธานี 

  
 
  ง) วันท่ี 3-7 สิงหาคม 2558 ร่วมจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “แสงรักส่องชีวิต” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พรรษา ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  
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  จ) วันท่ี 7-11 สิงหาคม 2558 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และออกร้านเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติภายในงาน “ตรานกยูง
พระราชทานสืบสานต านานไหมไทย” ครั้งท่ี 10 ประจ าปี 2558 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
  ฉ) วันท่ี 2 เมษายน 2558 ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 
เมษายน 2558) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารแสดง 6 -8 และห้อง
ประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การแสดงนิทรรศการ ภาคีเครือข่ายกว่า 100 
องค์กร 
 

   
 
  



177 
 

  ช) วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการตลาดน้ าวิถี
ไทยคลองผดุงกรุงเกษตร” ณ ตลาดน้ าบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ 

    
 
 8.1.3 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
  ก) งานถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชให้กับนักศึกษาฝึกงานจ านวน จ านวน 
4 คน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ 
อาคารธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา  
 ด ำเนินงำนโดยหน่วยขยำยพันธุ์พืชโดยกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช,  หน่วยปฏิบัติกำรวิจัย
เพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช   และหน่วยปฏิบัติกำรเก็บรักษำพันธุกรรมพืชโดยกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช     

 

   
ภาพบรรยากาศการฝึกงานและมอบใบประกาศนียบัตร 

 
  ข) งานถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชให้กับนักศึกษาฝึกงาน จ านวน 16 
คนจาก 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ หน่วยปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช อพ.สธ. 
คลองไผ่ จ.นครราชสีมา 
  ด ำเนินงำนโดยหน่วยปฏิบัติกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
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ภาพกิจกรรมที่นักศึกษาฝึกงานได้ปฏิบัติในหน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 
  ค) งานฝึกสอนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ระยะเวลาการ
ฝึกงาน ต้ังแต่ เมษายน 2557 – เมษายน 2558 
 ด ำเนินงำนโดยหน่วยปฏิบัติกำรชีวโมเลกุล 

 
โครงการวิจัย (เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์) หัวข้อเร่ือง  
1. “กำรตรวจสอบลำยพิมพ์ดีเอ็นเอพืชโดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุลชนิดเอเอฟแอลพี           
 (3 วงศ์/ปลำไหลเผือก, ปลำไหลเผือกเล็ก, หุ่นไห/้ตำนครบ, ไกรทอง, โคคำ, บอระเพ็ด, ชิงช้ำชำลี)” 
2. “กำรตรวจสอบลำยพิมพ์ดีเอ็นเอพืชโดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุลชนิดเอเอฟแอลพี            
 ( พืชสกุล Cassia และ Senna เช่น กัลปพฤกษ์/รำชพฤกษ์/ชุมเห็ดเทศ/มะขำมแขก/ผักหวำนบ้ำน)  
โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม           
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ภาพบรรยากาศการปฏิบัติงาน 

 
  ง) งานฝึกสอน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ านวน 2 คน ระยะเวลาการฝึกงาน ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558 
 ด ำเนินงำนโดยหน่วยปฏิบัติกำรชีวโมเลกุล 
 
โครงการวิจัย เร่ือง “กำรจ ำแนกสำยพันธุ์โลดทะนง (Trigonostemonreidioides) โดยใช้เทคนิคเอ
เอฟแอลพี”  

 
ภาพการปฏิบัติงานและมอบประกาศนียบัตร 
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  จ) งานฝึกสอน (นักศึกษาระดับปริญญาโท) จากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 1 คน ระยะเวลาการฝึกงาน ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน 
 ด ำเนินงำนโดยหน่วยปฏิบัติกำรชีวโมเลกุล 
 
โครงการวิจัย เร่ือง “พืชศึกษำ ไพล โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี”  
โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

 
ภาพบรรยากาศการปฏิบัติงาน 

 
  ฉ) งานเผยแพร่งานและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์  
 ด ำเนินงำนโดย หน่วยปฏิบัติกำรพฤกษศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ.  

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
 - เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ได้ให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยการบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติการในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานท่ีต่างๆ จ านวน 1 ครั้ง ในกิจกรรม “ค่าย
ส่ิงแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน 
จ.บุรีรัมย์ 
 - ด าเนินการเป็นวิทยากรในงานฝึกอบรมปฏิบัติการ “ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น”   
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 รุ่น โดยบรรยายให้ข้อมูล
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง แหล่งทรัพยากร – สวนพฤกษศาสตร์ และ การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณ
ไม้ 
 - ด าเนินการฝึกงานด้านพฤกษศาสตร์ให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในปี 2558 เจ้าหน้าท่ี
หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ได้ฝึกงานด้านพฤกษศาสตร์ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จ านวน 3 คน โดยอธิบายและฝึกปฏิบัติการศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อช้ันผิว ด้วย
วิธีการลอกผิวใบ (ตัวอย่างดองและตัวอย่างสด) และในช่วงท้ายของการฝึกงานได้เข้าฟังการน าเสนอผล
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การฝึกงานท่ีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ของนักศึกษาฝึกงาน ท่ีห้องสมุดพฤกษศาสตร์ 
อาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 
 - การต้อนรับ บรรยาย และน าชมกิจกรรมท่ัวไปท่ีด าเนินงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
 
  ในปี 2558 เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ได้ท าหน้าท่ีบรรยายสรุปความ
เป็นมาและกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ให้การต้อนรับและ
น าคณะศึกษาดูงานเย่ียมชมตามจุดต่างๆ รวมทั้งส้ิน 58 คณะ 4,709 คน ได้แก่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ.
นครราชสีมา,  สวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี, โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี, คณะผู้
เข้าฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ส านักงานพัฒนาชุมชน และผู้น าชุมชนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จ.นนทบุรี และ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.  เป็นต้น 

 

  
 

  
 

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานภายในศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
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 8.1.4 สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559   
  ก) การจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน” ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม
อาคารรับรอง ส านักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าและเตรียมการจัดประฃุมฯ 
  ข) การประชุมติดตามความก้าวหน้าของอนุกรรมการกลุ่มย่อยฝ่ายต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 2558 คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีดังนี ้
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
3. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและของหน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
4. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
6. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 
7. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานท่ี  
8. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
9. คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล 
10. คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
11. คณะอนุกรรมการฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
                                   8.2  งานซ่ึงด าเนินงานโดยชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.   
 ร่วมในทีมงานส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นท่ีก าหนดจ านวน 10 ครั้ง 
(รายละเอียดอยู่ใน กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ของส่วนหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.)  
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8.3 งานสนับสนุนกิจกรรมใน อพ.สธ.  
 โดยหน่วยงานใน อพ.สธ. ได้แก่ หน่วยผลิตส่ือกราฟฟิก หน่วยผลิตส่ือส่ิงพิมพ์  ด าเนินการ
จัดพิมพ์เอกสารและเผยแพร่ Websites อพ.สธ. แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 8.3.1 หนังสือด้านวิชาการ ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการ
แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจซื้อได้ในราคาท่ีย่อมเยา ท้ังนี้เพื่อจะน ารายได้มาสมทบทุนในการพิมพ์หนังสือ
เชิงวิชาการเล่มอื่นๆ ต่อไป  
  ในปีงบประมาณ 2558 ทาง อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ได้
ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือด้านวิชาการ อาทิเช่น หนังสือ “มะเกี๋ยง พืชอนรุักษ์ อพ.สธ.”, หนังสือ 
“พฤกษาผกาภิรมย์”, หนังสือ “พืชสมุนไพรจากไม้ดอกเหลือง”, หนังสือ “ผ้ึงและชันโรง ในพื้นท่ี
โครงการ อพ.สธ. จังหวัดกาญจนบุรี”, หนังสือ “ปะการัง การอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นท่ีเกาะแสมสาร”, 
หนังสือ “พรรณไม้ ใน มทส.”, หนังสือ “พรรณไม้ในอู่ทอง”, หนังสือ “ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน วิถี
สุขภาพล้านนา”, หนังสือ “60 พรรณไม้ มีคุณค่าจากป่าชุมชน”, หนังสือ “60 พระชันษา คู่มือศึกษา
เห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี” และ หนังสือ “คู่มือศึกษาพรรณไม้ ในสวนสัตว์อุบลราชธานี” เป็นต้น 
 

ตัวอย่างหนังสือทางด้านวิชาการ 
ที่ทาง อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริได้ด าเนินการจัดพิมพ์ 
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 8.3.2 จุลสาร 
  ก. จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาระน่ารู้ 
ให้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ัวประเทศ ได้ทราบข่าวและการด าเนินงานของสมาชิก ซึ่งในขณะ
นี้มีมากกว่า 2,000 โรงเรียน รวม 6 ฉบับ ต่อปี จัดท าเป็นจุลสารออนไลน์และน าขึ้นเว็บไซต์ และแอพลิ
เคช่ัน 2 ฉบับ จัดท าเป็นประจ าทุก ๆ 2 เดือน  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ให้สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบ  
- เพื่อเป็นส่ือกลางให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
- เพื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันได้สะดวก 

ยิ่งขึ้นผ่านทางจุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
จุลสาร online : http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_5.htm 
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  ข. จุลสารชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นตัวกลางเช่ือมโยง ส่ือสาร ให้สมาชิกท่ีอยู่ในชมรมและผู้สนใจท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อติชม ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจ  ความร่วมมือในการ
ผลักดันงานของชมรมฯ ให้ด าเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง  

    
มีจุลสาร online : http://www.rspg.or.th/rspg_club/rspg_club5.htm 

 
 8.3.3  Websites   

วัตถุประสงค ์    
 เพื่อให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นแหล่งความรู้ในด้านฐาน
พันธุกรรมพืช เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ สามารถเช่ือมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่าง
กว้างขวาง กับหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักศึกษา 
นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนพรรณไม้  เป็นต้น  
 Websites ของ อพ.สธ. เช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงในกิจกรรมท่ี 5  (หน้าท่ี 139-143) เช่น 
http://www.kanchanapisek.or.th และ http://www.rspg.or.th  เป็นต้น 

   http://www.rspg.or.th  
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8.4 โครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
วโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา” 

 
 ในปี 2554 - 2559  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)  ได้ด าเนิน โครงการ “รวมใจภักด์ิ  ปลูก
มเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา  
84 พรรษา  
 “มเหสักข์” คือ ต้นสักท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีอายุมากกว่า 1 ,500 ปี ปัจจุบันต้นสักดังกล่าว มี
ความสูงมากกว่า 47  เมตร วัดรอบต้นได้ประมาณ 10 เมตร อยู่ท่ีวนอุทยานสักใหญ่ อ าเภอน้ าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานช่ือจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 
29 กันยายน 2552 ว่า “มเหสักข”์ 
 “สักสยามินทร”์  ต้นสักสองต้น มีอายุไม่น้อยกว่า 109 ปี ปัจจุบันอยู่ท่ีหน้าท่ีว่าการอ าเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นสักท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี 5 ทรงมีพระมหา
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าสักจากม่อนจ าศีลไปปลูกไว้ที่ม่อนจุงจา (ม่อนชิงช้า) เมื่อคราวเสด็จประพาสหัว
เมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2444  เมื่อตรวจสอบ DNA Fingerprint ปรากฏว่าสักสยามินทร์ มีสายพันธุ์
สืบทอดมาจากต้นมเหสักข์ 
 ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา  84 พรรษา เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและการสนองพระราชด าริ ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศ ให้
ยั่งยืนเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในประเทศไทย ท่ีจะน าไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของชาติและหมู่ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน ด้วยคุณธรรม อพ.สธ. ได้รับพระราชทานให้ขยายพันธุ์ 
มเหสักข์ และ สักสยามินทร์ โดยเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช จ านวน 8 ล้าน 4 แสนต้น ใน
ระยะเวลา 5 ปี และพระราชทานแจกจ่ายให้ 7,255 ต าบล, องค์กร, บริษัทฯ และประชาชนท่ัวไป เพื่อ
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เป็นการ “สักไว้ในแผ่นดิน” เป็นไม้มงคลน าสู่มหาชนชาวไทย เป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดี 
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์  ต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ให้ต้นไม้เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคีของประชาชนชาวไทย เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงต าบลในการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

 1. โครงการ รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์ -สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  อพ.สธ. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 2. โครงการรวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์ -สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว อพ.สธ. ร่วมกับ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนท่ัวไป   

 8.4.1 โครงการ รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว อพ.สธ. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 
 อพ.สธ. และ มูลนิธิ อพ.สธ.  ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์ -สักสยามินทร์  โดยสามารถส่ังจองผ่านท่ีท าการ
ไปรษณีย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ  เพื่อร่วมใจกันส่งเสริมการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ อย่างเต็มท่ี โดยมี
เป้าหมายจ านวน 500,000 คู่  (1,000,000 ต้น)  คู่ละ 368 บาท ด าเนินงานในระยะท่ี 1  ต้ังแต่วันที่  
5 กันยายน 2555 ถึง วันที่  31 ธันวาคม 2558 รายได้เข้า มูลนิธิอนุ รักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)   อพ.สธ. จะจัดส่งต้นกล้าให้
ผู้สนับสนุนภายใน 15 วัน  ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบส่ังจอง หรือในกรณีท่ีผู้สนับสนุนไม่มี
พื้นท่ีในการปลูก ผู้สนับสนุนสามารถแจ้งความประสงค์ให้ อพ.สธ. ด าเนินการปลูกในสถานท่ีซึ่ง อพ.สธ. 
ได้จัดหาไว้ ความพิเศษจากการสนับสนุนผ่านท่ีท าการไปรษณีย์ คือ  ผู้สนับสนุนจะได้รับโปสการ์ดจาก 
อพ.สธ.  ท่ีระบุหมายเลขรหัสก ากับต้นกล้ามเหสักข์ และ สักสยามินทร์  ซึ่งเป็นหมายเลขท่ีไม่ซ้ ากั น 
หลังจากท่ี ทาง อพ.สธ. ได้จัดส่งต้นกล้าแล้ว หรือแจ้งสถานท่ีปลูกให้ผู้สนับสนุนทราบ ในกรณีท่ี
ผู้สนับสนุนให้ อพ.สธ. ด าเนินการปลูกไว้ในสถานท่ีท่ี อพ.สธ. ได้จัดหาให้ เพื่อให้การด าเนินการร่วมกัน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามประกาศ อพ.สธ. ท่ี 68/2556 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556   มีจ านวนคณะกรรมการ
รวม 16 ท่าน  
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 8.4.2 โครงการรวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อพ.สธ. ร่วมกับ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 อพ.สธ. และ มูลนิธิ อพ.สธ.  ได้รับความร่วมมือจาก ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
รับความเมตตาจากมหาเถรสมาคม ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี 21/2555  เมื่อวันท่ี 20 
กันยายน 2555  ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในการมีมติให้วัดท่ัวประเทศเป็นศูนย์กลางการด าเนินการ  
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  สนับสนุนพื้นท่ี และด าเนินการปลูก ดูแลรักษา อนุรักษ์พันธุกรรมต้น
มเหสักข์-สักสยามินทร์  เพื่อเป็นสิริมงคลและแสดงความจงรักภักดี เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคี
ของประชาชนท่ัวประเทศ โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานนมัสการเจ้าคณะจังหวัด
ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งวัดในเขตการปกครองร่วมใจกันส่งเสริมการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ อย่างเต็มท่ี
ตามศักยภาพของวัดในแต่ละท้องท่ี รวมท้ังเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย 
โดยให้วัดต่างๆ ท่ัวประเทศ จ านวน 38,000 วัด เป็นศูนย์กลางการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
และสนับสนุนพื้นท่ี ด าเนินการปลูก ดูแลรักษา อนุรักษ์พันธุกรรมต้นมเหสักข์ –สักสยามินทร์ โดยมี
เป้าหมายจ านวน 2 ,800,000 ต้น เพื่ อน าทูลเกล้าฯ ถวายเข้า มูลนิธิอนุรั กษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) ด าเนินงานในระยะท่ี 1 ต้ังแต่  ปี 
2555 – 2558  โดยการด าเนินโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อพ.สธ. ร่วมกับ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 พิธีเปิดตัวโครงการฯ และจัดต้ังกองผ้าป่า เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสุชีพ 
ปุญญานุภาพ อาคาร B5 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 76  จังหวัด           
รับพระราชทานต้นกล้ามเหสักข์ และ สักสยามินทร์ จังหวัดละ 9 ต้น น าไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล
แสดงความจงรักภักดี  และเป็นการเริ่มต้นในการอนุรักษ์ต้นมเหสักข์–สักสยามินทร์  
 เพื่อให้การด าเนินการร่วมกันส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินการ โครงการรวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข์ -          
สักสยามินทร์  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อพ.สธ. ร่วมกับ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ตามประกาศ อพ.สธ. ท่ี 20/2556 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย ประกอบด้วยท่ีปรึกษา
จ านวน 8 รูป ได้แก่  

1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  วัดปากน้ า  
2. สมเด็จพระวันรัต  วัดบวรนิเวศวิหาร  
3. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดพิชยญาติการาม  
4. พระพรหมเวที  วัดไตรมิตรวิทยาราม  
5. พระพรหมสุธี  วัดสระเกศ   
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6. พระพรหมมุนี  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
7. พระพรหหมเมธี  วัดสัมพันธวงศาราม   
8. พระพรหมบัณฑิต  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  

พร้อมด้วยคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานรวมจ านวน  285 คน  
 นอกจากนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  และ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)  ได้จัดท าเว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ  
“รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อพ.สธ. ร่วมกับ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” และ ผลการด าเนินงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดท่ัว
ประเทศ  

http://foundation.rspg.or.th/activities/teak_project/rspg_onab/index.html 

  

  
ภาพการด าเนินงานโครงการ  “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์  

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อพ.สธ. ร่วมกับ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” ปี 2558 
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 8.4.3 กิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป   
 ในปี 2558 ได้มีหน่วยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน สถาบันการศึกษา บริษัท ห้าง ร้าน สมาคม มูลนิธิ 
และประชาชนท่ัวไปได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี  มีความสามัคคีปรองดอง เป็นจุดเริ่มในการท่ีจะ
ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดี มีมูลค่าเพิ่มข้ึนให้กับท้องถิ่นต าบลในอนาคต และเป็นส่ือใน
การเข้าถึงต าบล เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เห็นคุณรู้ค่า 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ต้น
มเหสักข์-สักสยามินทร์ ท้ังยังช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการฯ  

 

 

 

รวมภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
โครงการ“รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  

จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป ในปี 2558 
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สรุปยอดการสนับสนนุต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์  ระหว่างปี 2554 - 2558  

(เป้าหมาย จ านวน 8,400,000 ต้น) 

ล าดับ โครงการ จ านวน 

(ต้น) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 โครงการรวมใจภักดิ์ฯ อพ.สธ. ร่วมกับ บ. ไปรษณีย์ไทย จก. 
(เริ่ม 5 กันยายน  2555 ถึง  31 ธันวาคม 2558) 

8,288 1,524,992.00 

2 โครงการรวมใจภักดิ์ฯ อพ.สธ. ร่วมกับ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เริ่มปี 2556 – 2558) 

105,239 19,362,617.25 

3 สนับสนุนโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ 
ประชาชนท่ัวไป  (เริ่มปี 2554 – 2558) 

260,746 47,977,264.00 

 รวมทั้งสิ้น 374,273 68,864,873.25 
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8.5 การน าเสนอผลงานวิชาการโดยฝ่ายวิชาการ อพ.สธ. 
ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ. ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการดังนี้ 

 8.5.1  วันท่ี 10-11 กันยายน 2558 เข้าร่วม “การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology 2015” พร้อม
น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ และการประเมิน
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเปราะราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa)”ณ ศูนย์ประชุม 
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 
  ภาพผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ อพ.สธ. 

 8.5.2  เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งท่ี 7 "ขิง-ข่า 
เพื่อชีวิต" พร้อมน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จัดโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ระหว่างวันท่ี 17-
19 สิงหาคม 2558  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ อพ.สธ. 

 
8.6 งานทดลองปลูกมะกอกโอลีฟ 
 จากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภกับคณาจารย์   ท่ีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน  ในโอกาสท่ีเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญา เมื่อ พ.ศ. 2539 ถึงเรื่องมะกอก 
โอลีฟมีคุณค่าและประโยชน์ในหลายๆด้าน  อีกท้ังมีพระราชกระแสกับหลายหน่วยงาน  เช่น 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ  ในการนี้ เลขาธิการพระราชวัง ได้ให้ อพ.สธ. ศึกษาและด าเนินการทดลอง
ปลูกมะกอกโอลีฟ (Olea europaea L.) ในประเทศไทยในส่วนของโครงการส่วนพระองค์ฯ  สวน
จิตรลดา และต่อมาต้ังแต่เดือนมกราคม 2551 ท่ีผ่านมา งานมะกอกโอลีฟได้ย้ายจากโครงการส่วน
พระองค์ฯ สวนจิตรลดา  มาอยู่ในความดูแลของ อพ.สธ.  
 
 การด าเนินงานเรื่องมะกอกโอลีฟ (Olea europaea L.) ซึ่งปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าท่ีอพ.สธ. ใน
พื้นท่ีต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. สวนจิตรลดา 7 ต้น 
2. สวนอาภากร  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  460  ต้น  
3. อพ.สธ.วาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  4  ต้น  
4. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯคลองไผ่  ต.คลองไผ่  อ.สีค้ิว  จ.นครราชสีมา 194  ต้น  
5. พื้นท่ีภูพิมานรีสอร์ท  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 128  ต้น 
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แปลงมะกอกโอลีฟพื้นที่ภพูิมานรีสอร์ท ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

 
แปลงมะกอกโอลีฟพื้นที่สวนอาภากร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. 
 
 

งานนิทรรศการวันพืชมงคลประจ าปี 2558 
 

อพ.สธ. สวนจิตรลดา นิทรรศการวันพืชมงคลประจ าปี 2558 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 
ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเชิญมาร่วมแสดงผลงาน  5 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนบ้าน
เขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัด
บุรีรัมย์, โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนวัฒ
โนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียน เกษตรกร และ ผู้สนใจเข้าชม
นิทรรศการประมาณ 3,500 คน            

 

เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. 
ส่วนกลาง และ ส่วน
ภูมิภาค 
 

การจัดนิทรรศการ อพ.สธ.ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ 
 

 1. วันที่ 19-21 มกราคม 2558 ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนาวิชาการ
ผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน คร้ังที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  
2. วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ    
3. วันที่ 2 เมษายน 2558 อ.พินัย ห้องทองแดง ที่ปรึกษาประสานงาน 
อพ.สธ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว : 
การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์ ในงาน
การประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. คร้ังที่  11 (NAC 2015) 

 



 
 

196 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
“วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ าพระทัยองค์
สิรินธร” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
4. วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ร่วมจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “แสงรัก
ส่องชีวิต” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
นารถ เน่ืองในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  พรรษา ณ 
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  
5. วันที่  7-11 สิงหาคม 2558 ร่วมรับเสด็จ   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และออกร้านเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติภายในงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบ
สานต านานไหมไทย” คร้ังที่ 10 ประจ าปี 2558 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
6. วันที่ 2 เมษายน 2558 ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารแสดง 6 -8 
และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
การแสดงนิทรรศการ ภาคีเครือข่ายกว่า 100 องค์กร 
7. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ร่วมจัดนิทรรศการ 
“โครงการตลาดน้ าวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษตร” ณ ตลาดน้ าบริเวณ
คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ 

หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือพืช อพ.สธ.  

งานเผยแพร่และฝึกอบรม หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
พืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

งานถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชให้กับนักศึกษาฝึกงาน
จ านวน จ านวน 4 คน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
สวนจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ อาคาร

ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา  
หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือพืช อพ.สธ. คลอง
ไผ่ 

งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

 

หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
พืช อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครราชสีมา 

งานถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชให้กับนักศึกษา
ฝึกงาน จ านวน 16 คนจาก 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืช อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครราชสีมา 

 

หน่วยปฏิบัติการชีว
โมเลกุล 

งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

 

หน่วยปฏิบัติการชีวโลเลกุล อพ.สธ. 
สวนจิตรลดา 

1. งานฝึกสอนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ระยะเวลาการฝึกงาน ต้ังแต่
วันที่ 28 เมษายน 2557 – เมษายน 2558 
2. งานฝึกสอน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 2 คน ระยะเวลาการฝึกงาน ต้ังแต่วันที่ 
3 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558 
3. งานฝึกสอน (นักศึกษาระดับปริญญาโท) จากวิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 1 คน ระยะเวลาการ
ฝึกงาน ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน 

 

หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
อพ.สธ. 

งานเผยแพร่งานและให้ความรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์ 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครราชสีมา การต้อนรับ บรรยาย และน าชมกิจกรรมทั่วไปที่ด าเนินงานภายใน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
น าคณะศึกษาดูงานเย่ียมชมตามจุดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 58 คณะ 4,709 
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
คน 

หน่วยผลิตสื่อกราฟฟิก  
หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

งานสนับสนุนกิจกรรมในอพ.สธ. อพ.สธ. สวนจิตรลดา ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารและเผยแพร่ Websites อพ.สธ. แบ่งได้
เป็น 3 ประเภท คือ หนังสือด้านวิชาการ, จุลสาร (จุลสารสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน,จุลสารชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.) 
และ เว็บไซด์ 

 

อพ.สธ. 
 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเตรียมการ

จั ดการประ ชุม วิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น  

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ท รัพยากรไทย : หวนดูท รัพย์สิ่ ง สิ นตน ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 
2559   
1. การจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ  “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” คร้ังที่ 1/2558 
ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารรับรอง ส านัก
พระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
รับทราบความก้าวหน้าและเตรียมการจัดประฃุมฯ 
2. การประชุมติดตามความก้าวหน้าของอนุกรรมการกลุ่มย่อยฝ่าย
ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีจ านวน 11 
คณะ 

 

อพ.สธ. 
 

โครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วโรกาสพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

พ้ืนที่ทั่วประเทศ 1. โครงการ รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อพ.สธ. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
2. โครงการรวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อพ.สธ. ร่วมกับ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. โครงการ“รวมใจภัก ด์ิ  ปลูกมเหสักข์ -สักสยามินทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ 
ประชาชนทั่วไป ในปี 2558 

อพ.สธ. การน าเสนอผลงานวิชาการโดยฝ่ายวิชาการ 
อพ.สธ. 

ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม. 
และ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. วันที่ 10-11 กันยายน 2558 เข้าร่วม “การประชุมวิชาการจีโน
มิกส์  ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, 
Bioinformatics, and System Biology 2015” พร้อมน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เร่ือง “การพัฒนาเคร่ืองหมายไมโครแซท
เทลไลท์ และการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเปราะ
ราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa)” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บาง
นา กรุงเทพฯ 
2. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-
ข่า คร้ังที่ 7 "ขิง-ข่า เพ่ือชีวิต" พร้อมน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
จัดโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 
2558  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 
 


