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สารบัญ

หนังสือพระราชทานพระราชานุญาตให้ มวล.ด�าเนินการจัดประชุมและนิทรรศการฯ   ๔

หนังสือพระราชทานพระราชานุญาต        ๕

หนังสือแจ้งงดการเสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ    ๖

หนังสือตอบรับการเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ    ๗

ก�าหนดการ 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     ๘

    สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ

    และนิทรรศการฯ 

 - การประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  ๑๐

 - การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    ๑๕

        น�าเสนอโดย ผู้บริหารและครู-อาจารย์ 

 - การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    ๒๒

              น�าเสนอโดย ผู้เรียนและเยาวชน 

 - การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น     ๒๖

              น�าเสนอโดย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - การแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๓๒

              และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

แผนผังงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ     ๓๖

รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น   ๓๗

    ที่ร่วมจัดนิทรรศการฯ 

รายนามหน่วยงานสนองพระราชด�าริที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ   ๔๕

รายนามผู้ทูลเกล้าถวายเงินเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มวล.  ๖๖

คณะกรรมการด�าเนินงานจัดการจัดประชุมและนิทรรศการฯ    ๖๗

คณะอนุกรรมการด�าเนินงานจัดการประชุมและนิทรรศการฯ    ๗๑

หน้า
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(ร่าง) 

ก�าหนดการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภกัด ีสริกิจิการิณพีรียพฒัน รฐัสมีาคุณากรปิยชาต ิสยามบรมราชกมุารี

เสด็จพระราชด�าเนินทรงไปเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑

ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

(เป็นการส่วนพระองค์)

………………..……………… 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคาร
    ไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกสภามหาวิทยาลัย 
    อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองผู้อ�านวยการ  
             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ (อพ.สธ.)
    และผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
    พระราชด�าริฯ (อพ.สธ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ
  - เสด็จเข้าอาคารไทยบุรี
  - เสด็จขึ้นชั้น ๓ (โดยลิฟต์)
  - เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ
  - ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม
  - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุมใหญ่
   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ประทับพระราชอาสน์ (บนเวที)
  - นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
  - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
  - ผู้แทนนักศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
  - อธิการบดีกราบบังคมทูลถวายรายงาน
  - ทอดพระเนตรการแสดงชุด “คีตาขับขานต�านานเมืองนคร”
   (ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที)
 	 -	นายพรชัย	จุฑามาศ	รองผู้อ�านวยการ	อพ.สธ.	กราบบังคมทูลเบิกฯ
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   - ผู้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิ อพ.สธ. (จ�านวน 
     ๒๐ ราย)
   - ผู้รับพระราชทานเกียรติบัตรฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ ๑ (จ�านวน ๑๑ ราย)
   - ผู้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด�าริในงานสวน
     พฤกษศาสตร์โรงเรียน (จ�านวน ๒๙ ราย)
   - ผู้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด�าริในงานฐานทรัพยากร
     ท้องถิ่น (จ�านวน ๘ ราย)
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด�ารัสเปิดการประชุม
  - เสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ ไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์ด้านหลังเวที
  - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�านวน ๑ ชุด
  - เสด็จลงชั้น ๑ (โดยลิฟต์)
  - ทรงพระด�าเนินไปยังบริเวณลานวลัยลักษณ์สแควร์
  - ทรงปลูกต้นประ (จ�านวน ๑ ต้น) บริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม ๓
  - ทอดพระเนตรนิทรรศการ อพ.สธ. และนิทรรศการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัย 
      วลัยลักษณ์ บริเวณลานวลัยลักษณ์สแควร์
  - ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นิทรรศการ
    ฐานทรพัยากรท้องถ่ิน บรเิวณลานจอดรถระหว่างอาคารเรยีนรวม ๑ และ ๓
เวลา ๑๔.๓๐ น.    – ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังบ้านพักรับรองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแต่งกาย    - ข้าราชการในพื้นที่       แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว
             - ข้าราชบริพารในพระองค์     แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว 

..........................................
      (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)
 

 แนวคิดและรูปแบบการแสดงการแสดงชุด “คีตาขับขาน ต�านานเมืองนคร” เป็นการแสดงที่สื่อถึงตราประจ�าจังหวัด
นครศรีธรรมราช คือตรา ๑๒ นักษัตร  โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมืองนครศรีธรรมราช พระนามของกษัตริย์ผู้ครอง
นครในอดีตทรงมีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช” (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า “นครอันงามสง่าแห่งพระราชา
ผู้ทรงธรรม” หรอื“เมอืงแห่งพุทธธรรมของพระราชาผูย้ิง่ใหญ่” และมเีมอืงบรวิารสวามภิกัดิ ์เสรมิความเป็นจกัรพรรดริาชผูย่ิ้งใหญ่ ๑๒ เมอืง 
เรียกว่าเมือง “สิบสองนักษัตร” โดยถือตราสัตว์ตามปีเป็นสัญลักษณ์  
     เมืองนครศรีธรรมราชยังเป็นแหล่งก�าเนิดพุทธศาสนานั่นคือ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เป็นดินแดนของวัฒนธรรม
แหล่งที่เกิดของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศิลปะ วัฒนธรรม
พื้นบ้านที่โดดเด่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช คือการร�า “โนรา” และเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงก่อเกิดการร�า “โนราบูชาพระธาตุ”ขึ้น 
การแสดงโนรายังเป็นการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาอย่างช้านาน เป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายร�าที่งดงาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นของคนภาคใต้จนถึงปัจจุบัน  
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ก�าหนดการ

การประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๐

ณ อาคารเรียนรวม ๖ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

*******************************

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารเรียนรวม ๖

พิธีกร : ศูนย์แม่ข่ายฯ/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. : ภาคใต้

         พิธีเปิดประชุม ณ ห้องศรีธรรมราช ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรม   

         เเละการออกแบบ

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๒๐ - ๐๘.๓๐ น. ชมวีดิทัศน์ ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดการประชุม 
     โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์  
          รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   กล่าวรายงาน
     โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  
         รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิธ�ารงธญัวงศ์ 
   รกัษาการแทนอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้ 
   แก่มหาชน
     โดย นายพรชัย จุฑามาศ  รองผู้อ�านวยการ อพ.สธ.



การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน     11     

เวลา	๑๐.๐๐	-	๑๐.๓๐	น.	 บรรยายพิเศษ	เรื่อง	บทบาทของศูนย์แม่ข่าย
	 	 	 และศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.
			 	 	 โดย	ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์		
									 	 	 						ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อพ.สธ.	และเลขานุการฯ	อพ.สธ.
เวลา	๑๐.๓๐	-	๑๑.๐๐	น.	 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
	 	 	 ชมผลงานโปสเตอร์	ณ	ชั้น	๒	อาคารเรียนรวม	๖
เวลา	๑๑.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	 Chairperson	ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์	
	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อพ.สธ.	และเลขานุการฯ	อพ.สธ.
   Co-Chairperson	รองศาสตราจารย์	ดร.พจมาลย์	สุรนิลพงศ์	
	 	 	 ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
	 	 	 น�าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา	(๔	ผลงาน)/
	 	 	 ชมผลงานโปสเตอร์
	 	 	 (สาขาพันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรศาสตร์)
เวลา	๑๒.๐๐	-	๑๓.๐๐	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	โถงชั้น	๑	อาคารเรียนรวม	๖
เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๖.๐๐	น.	 Chairperson	ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์	
	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อพ.สธ.	และเลขานุการฯ	อพ.สธ.
   Co-Chairperson	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อภิชาต	อธิไภริน	
	 	 	 ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์	น�าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา
		 	 	 (๑๓	ผลงาน)/ชมผลงานโปสเตอร์
	 	 	 (สาขาพันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรศาสตร์)
	 	 	 (สาขาความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช/นิเวศวิทยาป่าไม้)
	 	 	 (สาขาเภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห์)
เวลา	๑๖.๐๐	-	๑๖.๓๐	น.	 มอบของที่ระลึกให้กับประธาน	รองประธาน	
	 	 	 มอบเกียรติบัตร	ประกาศผลรางวัลการน�าเสนอผลงานดีเด่น	
   ภาคบรรยาย
	 	 	 โดย	ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์		
									 	 	 					ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อพ.สธ.	และเลขานุการฯ	อพ.สธ.

หมายเหตุ 
	 -	Video	Conference	ณ	อาคารเรียนรวม	๖	ห้อง	ST๒๐๑	และ	ST๒๐๒	

		 		(จากห้องศรีธรรมราช	ชั้น	๓	อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมฯ)

	 -	น�าเสนอผลงานทางวิชาการ	ณ	อาคารเรียนรวม	๖	ชั้น	๒	ห้อง	ST๒๐๑

	 -	ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารเรียนรวม ๖

พิธีกร : นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. เสวนาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

   งาน อพ.สธ.”

   โดย ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  

                    รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

             ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

               ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์  

                      รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสาร

                     องค์การ และผู้อ�านวยการศูนย์สืบสานงาน

                      พระราชด�าริและการพัฒนาท้องถิ่น (ศพท.)  

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

             ด�าเนินรายการโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์          

                        ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ อพ.สธ.  และเลขานุการฯ อพ.สธ.

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. น�าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์/กรรมการตรวจประเมินโปสเตอร์ 

   ณ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๖

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ชมผลงานโปสเตอร์ 

   ณ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๖

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. Chairperson ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย 

   ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

   น�าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (๕ ผลงาน)/ชมผลงาน  

   โปสเตอร์ (สาขาความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์)

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๖
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เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Chairperson อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ส�านักวิชา

   ศิลปศาสตร์ น�าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา 

   (๙ ผลงาน)/ชมผลงานโปสเตอร์

   (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. มอบของที่ระลึกให้กับประธาน รองประธาน 

   มอบเกียรติบัตร ประกาศผลรางวัลการน�าเสนอผลงานดีเด่น 

   ภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์

   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย  

                  ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

              รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พชิติ จันทร์นุย้ คณบดบีณัฑติวิทยาลยั

หมายเหตุ 

 - กรรมการตรวจประเมินโปสเตอร์ ประกอบด้วย 

     ๑) ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  

     ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย  

     ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

 - น�าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น ๒ ห้อง ST๒๐๑

 - ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารเรียนรวม ๖

พิธีกร :  นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เสวนาพิเศษ หัวข้อ“ผลงานวิจัยเด่นโครงการอนุรักษ์

   พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ”

     โดย ๑) ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ 

                         คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา 

                        ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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      ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว 

                  รองผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานโครงการ

                     อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  ด�าเนินรายการ 

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ วิทยาลัย

       สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/

   ชมผลงานโปสเตอร์ ณ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๖

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. Chairperson ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี 

   ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ

   Co-Chairperson ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิรา รัตนรัตน์ 

   ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

   น�าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (๔ ผลงาน)/ชมผลงาน  

   โปสเตอร์ (สาขาประมง)  (สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๖

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Chairperson รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 

   ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์

   น�าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (๘ ผลงาน)/

   ชมผลงานโปสเตอร์ (สาขากีฏวิทยา)  (สาขาจุลชีววิทยา)

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. มอบของที่ระลึกให้กับประธาน รองประธาน 

   มอบเกียรติบัตร ประกาศผลรางวัลการน�าเสนอผลงานดีเด่น 

   ภาคบรรยาย/พิธีปิดการประชุมวิชาการ

   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  

        รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหต ุ

 - น�าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น ๒ ห้อง ST๒๐๑

 - ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ก�าหนดการ

การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

น�าเสนอโดย ผู้บริหาร และครู-อาจารย์

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ห้องศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

*******************************

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคเช้า
ประชุม ณ ห้องศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีกร : นางเจนจิรา พุมดวง   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น.  ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดการประชุม 
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์

                  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   กล่าวรายงาน
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั ศภุดษิฐ์ รองอธกิารบดมีหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  บรรยายพเิศษ เรือ่ง ทรพัยากรไทย : ๓๐ ปี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
      โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ 
                รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ 
   เรื่อง ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
      โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์
                 พันธุกรรมพืชฯ   
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เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ 

   และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 

    โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 

              ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯระดับ ๙

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. พัก

พิธีกร :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 นายเอกพจน์ แก่นเมือง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เวลา ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวน  

   พฤกษศาสตร์โรงเรียน

      โดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา ๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  

      โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

พิธีกร :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          

           นายเอกพจน์ แก่นเมือง 

           ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการจัดท�าป้าย

   ชื่อพรรณไม้

      โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๒๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการจัดท�าป้าย

   ชื่อพรรณไม้ 

     โดย โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา จังหวัดตรัง
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เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.     น�าเสนอ เรือ่ง ประโยชน์ทีไ่ด้จากการบูรณาการการจดัท�า 

    ป้ายชื่อพรรณไม้ 

        โดย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.     มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก

       โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารศูนย์ประสานงาน 

              อพ.สธ.-มวล.

    

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคเช้า

พิธีกร :   นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            นางสาวอไุรรตัน์ กาญจนขุนด ีศนูย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.–มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียน 

เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวน  

   พฤกษศาสตร์โรงเรียน

        โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการรวบรวม

   พรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

     โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ 

เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๐.๕๐ น. น�าเสนอ เรือ่ง ประโยชน์ทีไ่ด้จากการบูรณาการการรวบรวมพรรณไม้

   เข้าปลูกในโรงเรียน

      โดย โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการศึกษาข้อมูล 

   ด้านต่าง ๆ

       โดย โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก

   โดย ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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ภาคบ่าย

พิธีกร :   นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ  ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            นางสาวอไุรรตัน์ กาญจนขุนด ี ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.–มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๐ น.   น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการศึกษาข้อมูล 

   ด้านต่าง ๆ 

      โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๒๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการรายงานผล

   การเรียนรู้ 

       โดย โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จังหวัดชุมพร

เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการรายงานผล

   การเรียนรู้

      โดย โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.    มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  

      โดย ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคเช้า   

พิธีกร : ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวน  

   พฤกษศาสตร์โรงเรียน

     โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา จังหวัดสงขลา 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการน�าไปใช้  

   ประโยชน์ทางการศึกษา

     โดย วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู
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เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๐.๕๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการส�ารวจและ

   จัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)                               

     โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการส�ารวจและ

   จัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)

   โดย โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  

     โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

พิธีกร : ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์   ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 

   ธรรมชาติแห่งชีวิต

      โดย โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา

เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๒๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 

   ธรรมชาติแห่งชีวิต

      โดย โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 

   สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  

      โดย โรงเรียนล�าดวนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.    มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  

      โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
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วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคเช้า 

พิธีกร :  นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล  ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวน  
   พฤกษศาสตร์โรงเรียน
      โดย โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการ
   เรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
      โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
   ประโยชน์แท้แก่มหาชน
      โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
            ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  
      โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

พิธีกร :  นางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

           นางสาวณัชชา อักษรศรี         ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 

   ประโยชน์แท้แก่มหาชน

      โดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  

   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
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เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

   ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

   และแนวทางการด�าเนินงานทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน  

     โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์

                พันธุกรรมพืชฯ  

......................................................................................................................... 

หมายเหต ุ: ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ก�าหนดการ

การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

น�าเสนอโดย ผู้เรียนและเยาวชน

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ห้อง AD๑๓๐๗ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

*******************************

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคเช้า
ประชุม ณ หอประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีกร : นางเจนจิรา พุมดวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๒๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. ชมวีดิทัศน์ ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดการประชุม 
      โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   กล่าวรายงาน
     โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทน
   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายพเิศษ เรือ่ง ทรพัยากรไทย : ๓๐ ปี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการแทน  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้ 
   แก่มหาชน
      โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์
           พันธุกรรมพืชฯ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ 
   เรื่อง บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
      โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
            ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระดับ ๙
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. พัก

ภาคบ่าย

พิธีกร :  นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รศ.ดร.ชุตนุิช สุจรติ ศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    ชื่อผลงาน (๐๑/๒๕๖๕) สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัด
   ผักเสี้ยนผี                                 
      โดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    ชื่อผลงาน (๐๒/๒๕๖๕) รองเท้าเพื่อสุขภาพ                                                                                                 
      โดย โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
       โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.   
    
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคเช้า

พิธีกร :  นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           นางจุฑาธิป แผลงชีพ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ชื่อผลงาน (๐๓/๒๕๖๕) เครื่องปอกเปลือกกระเทียมแรงดันลม
      โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
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เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ชื่อผลงาน (๐๔/๒๕๖๕) แบบจ�าลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุ้มฝัก 
   คงหวาน (ข้าวโพด) 
      โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
     โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
พธิกีร :  อาจารย์ ดร.มทันภรณ์ ใหม่คาม ิ ศนูย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ

 นางสาวพ็ญศิริ ไพจิตร ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    ชื่อผลงาน (๐๕/๒๕๖๕) สารสกัดป้องกันแมลงศัตรูพืชจากเปลือก 
   ล�าต้นโกงกางใบเล็ก
      โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
            ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    ชื่อผลงาน (๐๖/๒๕๖๕) ตารางสีธรรมชาติจากพืช ๗ ชนิด
       โดย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก       
      โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคเช้า

พิธีกร : นายภาณุ แดงเงิน ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ –มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ชมวีดิทัศน์ ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
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เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ชื่อผลงาน (๐๗/๒๕๖๕) วาล์วปิด-เปิดน�้าอัตโนมัติ 
      โดย โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ชื่อผลงาน (๐๘/๒๕๖๕) carbosul meter วัดคุณภาพอากาศ
      โดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
      โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน  อพ.สธ.-มวล.
  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหต ุ: ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      
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ก�าหนดการ

การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

น�าเสนอโดย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

(เต็นท์โดม ระหว่างอาคารเรียนรวม ๑ และอาคารเรียนรวม ๓) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

*******************************

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม
   ณ ห้องศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีกร :  นางเจนจิรา พุมดวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น.  ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  กล่าวเปิดการประชุม 
                        โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการแทน  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   กล่าวรายงาน
           โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทน
   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  บรรยายพเิศษ เรือ่ง ทรพัยากรไทย : ๓๐ ปีมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์
      โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการแทน  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. 
   ประโยชน์แท้แก่มหาชน
     โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์
   พันธุกรรมพืชฯ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ และศูนย์  
   ประสานงาน อพ.สธ. 
   โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ 
   ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระดับ ๙
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. พัก

พิธีกร :  นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๕๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานฐาน  
   ทรัพยากรท้องถิ่น
                                   โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา 
เวลา ๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น.   มอบของที่ระลึก  
   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

พิธีกร :  นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   น�าเสนอ เรือ่ง ประโยชน์ทีไ่ด้จากการบรูณาการงานปกปักทรพัยากร 
   ท้องถิ่น 
   โดย เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   น�าเสนอ เรือ่ง ประโยชน์ทีไ่ด้จากการบูรณาการงานปกปักทรพัยากร
   ท้องถิ่น 
                                    โดย เทศบาลต�าบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
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เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก       
   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคเช้า  

พิธีกร :  นางสาวสุทธิณี เหลาแตว   ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

           นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา ๐๘.๕๐ – ๐๙.๓๐ น.  น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานฐาน
   ทรัพยากรท้องถิ่น 
   โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงาน
   ส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
   โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   เสวนา เรื่อง อพ.สธ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งสู่
   ความเป็นกลางทางคาร์บอน กรณีศึกษา : พื้นที่นนทบุรี
   ผู้ร่วมเสวนา 
   นายพรชัย จุฑามาศ 
   รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กุลประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ผู้ร่วมเสวนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  
   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย  

พิธีกร :  นางสาวสุทธิณี เหลาแตว   ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานปลูกรักษา
   ทรัพยากรท้องถิ่น
                                    โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาแสง จังหวัดบึงกาฬ
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานอนุรักษ์และ
   ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
   โดย เทศบาลต�าบลพรุใน จังหวัดพังงา
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก       
   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคเช้า

พิธีกร : นายภวัต ณ สิงห์ทร  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
เวลา ๐๘.๕๐ – ๐๙.๓๐ น.  น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานฐาน
   ทรัพยากรท้องถิ่น
                                    โดย เทศบาลต�าบลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานศูนย์ข้อมูล 
   ทรัพยากรท้องถิ่น
                                    โดย เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานศูนย์ข้อมูล 
   ทรัพยากรท้องถิ่น
   โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกง จังหวัดขอนแก่น 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  
   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
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ภาคบ่าย

พิธีกร :  นางสาวบุษย์อาภา คงเขียว ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสนับสนุน
   ในการอนุรักษ์และจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
                                    โดย เทศบาลต�าบลเกาะยาวใหญ่  จังหวัดพังงา
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการทรัพยากร
     ท้องถิ่น : การศึกษาพืช (ตะไคร้หอม)
                                    โดย เทศบาลต�าบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก       
       โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคเช้า

พิธีกร :   ดร.อภิญญา  ภูมิสายดอน    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

           ว่าที่ รต.หญิงภาวิณี ไชยรักษ์ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ชมวีดิทัศน ์๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา ๐๘.๕๐ – ๐๙.๓๐ น.  น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานฐาน
   ทรัพยากรท้องถิ่น
                                   โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาทราย  จังหวัดล�าพูน
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการ 
                                    ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ (ปลิงทะเล)
                                    โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการ 
                                    ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ (เห็ดแครง เห็ดขาว)  
      โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.  มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  
   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
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ภาคบ่าย   

พิธีกร :  นายพศัลย์สิริ มนต์ขลัง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

           ผศ. ดร.สมชญา ศรีธรรม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 วิทยาเขตสุรินทร์

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    น�าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการทรัพยากรท้องถิ่น 
   : การศึกษาภูมิปัญญา (มโนราห์) 
   โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก  
   โดย ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั/ผูบ้รหิารศนูย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น.  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม 
   ณ ห้องศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
   ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชนและ 
   แนวทางการด�าเนินงานทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 
    โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์
        พันธุกรรมพืชฯ           

......................................................................................................................... 
หมายเหต ุ: ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม       
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ก�าหนดการ

การแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 

ลานข้างอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

*******************************

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีกร :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดเวทีแสดงศิลปะพื้นบ้าน
   รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   กล่าวรายงาน
   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน
   ชื่อชุดการแสดงพิธีเปิด : คีตาขับขาน ต�านานเมืองนคร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านสลับการแสดงดนตรี
   ๑. ชื่อชุดการแสดง : ลูกพ่อด�ารักษ์ทรัพยากรรู้คุณค่า
       ร่วมรักษาตามพระราชด�าริ
                                           โดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๑.๑ ชื่อชุดการแสดง : ดนตรีลูกทุ่ง  (๒๐ นาที)
                     ๑.๒ ชื่อชุดการแสดง : ระบ�าผักเสี้ยนผี (๑๐ นาที)
              ๑.๓ ชื่อชุดการแสดง : ปันจักสีลัต : บอมอคลอนาวีศรีโยธิน
                 (๑๐ นาที)
             ๑.๔ ชื่อชุดการแสดง : ดนตรีลูกทุ่ง (๑๐ นาที)
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   ๒. ชื่อชุดการแสดง : อย่าลืมรักษ์ฉาน (๑๐ นาที)
                                           แสดงโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
                                                       จังหวัดภูเก็ต
      ๓. ชื่อชุดการแสดง: ระบ�ารองเง็ง (๒๐ นาที)
                                            แสดงโดย ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
             บ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่
   ๔. การแสดง ภูเก็ตเมืองงาม (๑๐ นาที)
           แสดงโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
             ภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
             รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ๕. การแสดง ดนตรีลูกทุ่ง (๒๐ นาที)
                                             แสดงโดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม
          โดย คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร 
                นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การแสดงวงดนตรี WU. BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      ชื่อชุดการ : หัตถศิลป์ ถิ่นนคร  
      ชื่อชุดการแสดง : นบพระบรมธาตุ  
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ชุดการแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      ชื่อชุดการแสดง : Cover Dance  
      ชื่อชุดการแสดง : หน้ากาก  
      ชื่อชุดการแสดง : ดิเกฮูลู    
   การแสดงวงดนตรี WU. BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. การแสดงสืบสานงานศิลป์กับ “มโนราห์ไข่เหลี้ยม” เต็มวง    
        
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕     

พิธีกร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านสลับการแสดงดนตรี    
   ๑. การแสดงวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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                                   ๒. การแสดง ชุดพฤกษศาสตร์นาฏการ (๑๐ นาที)       
                                           แสดงโดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง         
   ๓. ชื่อชุดการแสดงละครนอก เรื่องไชยเชษฐ์    
                                            แสดงโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
      ๔. การแสดงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “ชีวิตคิดบวก” 
       โดย จูรี นุ่มแก้ว ผู้ประกาศข่าวช่อง Work Point TV     
เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
       ชื่อชุดการแสดง : วชิรพัตราภรณ์ 
       ชื่อชุดการแสดง : ขวัญข้าว 
       ชื่อชุดการแสดง : Cover Dance
       ชื่อชุดการแสดง : ตุมปัง 
       ชื่อชุดการแสดง : จินตะตารีซ่าน 
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. การแสดงคอนเสิร์ต : เจนนี่ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

พิธีกร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านสลับการแสดงดนตรี 
   ๑. การแสดง “การแสดงดนตรี” (๑๕ นาที) 
                                          แสดงโดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒. การแสดง มโนราห์ (๑๕ นาที) 
                                          แสดงโดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิมุข จังหวัดตรัง 
     ๓. การแสดง ดนตรีลูกทุ่ง (๓๐ นาที)  
                                           แสดงโดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๔. การแสดง มโนราห์ (๓๐ นาที) 
                                           แสดงโดย องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา 
     ๕. การแสดง ดนตรีลูกทุ่ง (๓๐ นาที)   
                                           แสดงโดย โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “แรงบันดาลใจสร้างได้”
      โดย คุณวาริน ชิณวงศ์ 
                  กรรมการผู้จัดการชินวงศ์กรุ๊ป ๒๐๑๔ จ�ากัด
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การแสดงวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       ชื่อชุดการแสดง : อีสานกางจ้อง 
       ชื่อชุดการแสดง : พรานบุณจับนางกินรี 
       ชื่อชุดการแสดง : Cover Dance 
       ชื่อชุดการแสดง : ฮาวาย 
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านชุด “ร�าวงเวียนครกไชยมนตรี”

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

พิธีกร :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การแสดงจากวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
       การแสดงชุด “ทีสินธพ” 
       การแสดงชุด “อัปสรสีหะ”
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. “สุดยอดทักษะแห่งความส�าเร็จ หลังปี ๒๐๒๒” 
      โดย คุณสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ 
            ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานการกุศล ที่ปรึกษาการ
            ประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม คอลัมนิสต์ และ Podcaster
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การแสดงชุด “หัตถศิลป์ ถิ่นนคร”
   การแสดงชุด “THE MASK DANCE”
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การแสดงจากวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. พิธีมอบธง เจ้าภาพครั้งต่อไป
   การแสดงจากเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชุด “นาฏยกรรมรวมใจ ร้อยสายใย อพ.สธ. สานต่อร่มประดู่
   สู่ร่มอินทนิล”   
   การแสดงของเจ้าภาพครั้งต่อไป  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. การแสดงวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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แผนผังงาน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ 

ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
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รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………………………………………………………………………………………………………….

๑. รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์

    โรงเรียน จ�านวน ๗๗ แห่ง  

    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๒ จ�านวน ๑๐ แห่ง 

                 แถวที่ ๔ รหัสบูธ สก๒๐๑ - สก๒๐๕  

      แถวที่ ๕ รหัสบูธ สก๒๐๖ - สก๒๑๐

   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ จ�านวน ๑๑ แห่ง 

      แถวที่ ๑ รหัสบูธ สก๑๐๑ - สก๑๑๑

    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ จ�านวน ๑๒ แห่ง 

      แถวที่ ๓ รหัสบูธ สก๑๑๒ - สก๐๒๓

    ป้ายสนองพระราชด�าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ�านวน ๒๙ แห่ง 

      แถวที่ ๒ รหัสบูธ สป๐๑ - สป๒๙

    ป้ายสนองพระราชด�าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ�านวน ๑๕ แห่ง 

     แถวที่ ๓ รหัสบูธ สป๓๐ - สป๔๔

๒. รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจัดแสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    จ�านวน ๒๕ แห่ง  

    เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ ๑ จ�านวน ๒ แห่ง 

        แถวที่ ๔ รหัสบูธ ฐก๑๐๑ – ฐก๑๐๒

    ป้ายสนองพระราชด�าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ�านวน ๘ แห่ง 

  แถวที่ ๑ รหัสบูธ ฐป๐๑ - ฐป๐๘

    ป้ายสนองพระราชด�าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ�านวน ๑๕ แห่ง 

  แถวที่ ๖ รหัสบูธ ฐป๐๙ - ฐป๒๓
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รายชื่อสมาชกิสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จำนวน 7๗ แหง 
 

       รายช่ือสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ข้ันท่ี 2 เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จำนวน 10 แหง (รหัสบูธ สก201 - สก210) ขนาดบูธ ๖ x ๒ เมตร 
 

รหัสบูธ 
รายชื่อสมาชกิ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สก201 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๗ จังหวัด
หนองคาย 

หนองคาย ป.1 - ม.6 

สก202 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๐ จังหวัด
ขอนแกน 

ขอนแกน ป.1 - ม.6 

สก203 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี อ.1 - ม.6 
สก204 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ชลบุร ี ม.1 - ม.6 
สก205 โรงเรียนทาโพธ์ิศรีพิทยา อุบลราชธานี ม.1 - ม.6 
สก206 โรงเรียนเมืองคง นครราชสีมา ม.1 - ม.6 
สก207 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อุบลราชธานี ม.1 - ปวช. 
สก208 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อุบลราชธานี ม.1 - ม.6 
สก209 โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา ม.1 - ปวช. 
สก210 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวศึกษา 

 

     รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ข้ันท่ี ๑ เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสำนึกของครู
และเยาวชน จำนวน 1๑ แหง (รหัสบูธ สก๑01 - สก๑1๑) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 
 

รหัสบูธ 
รายชื่อสมาชกิ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สก101 โรงเรียนวัดเขากลอย สงขลา ป.1 - ป.6 
สก102 โรงเรียนบานแมตะมาน เชียงใหม ป.1 - ม.3 

สก103 โรงเรียนกระแชงวิทยา ศรีสะเกษ ม.1 - ม.6 

สก104 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแกน ม.1 - ม.6 

สก105 โรงเรียนชางมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร ม.1 - ม.6 

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดขอนแก่น
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รหัสบูธ 
รายชื่อสมาชกิ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สก106 โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก ม.1 - ม.6 

สก107 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

สกลนคร ม.1 - ม.6 

สก108 โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช ม.1 - ม.6 

สก109 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี ม.1 - ม.6 

สก110 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ ม.1 - ม.6 

สก111 โรงเรียนสุรพินทพิทยา สุรินทร ม.1 - ม.6 

         รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ข้ันท่ี ๑ เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสำนึกของครู
และเยาวชน จำนวน 13 แหง (รหัสบูธ สก012 - สก02๓)  ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 
 

รหัสบูธ 
รายชื่อสมาชกิ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สก112 โรงเรียนบานคันธทรัพย ชุมพร อ.1 - ม.3 

สก113 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด 
สุราษฎรธานี ๒ (บานดอนเกลี้ยง) 

สุราษฎรธานี ป.1 - ม.3 

สก114 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๓ จังหวัด
สกลนคร 

สกลนคร ป.1 - ม.6 

สก115 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด 
สุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) 

สุราษฎรธานี ป.1 - ปวช. 

สก116 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา กาญจนบุร ี ม.1 - ม.6 

สก11๗ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ชัยภูมิ ม.1 - ม.6 

สก11๘ โรงเร ียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทรพะเยา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พะเยา ม.1 - ม.6 

สก๑๑๙ โรงเร ียนเฉลิมพระเก ียรติสมเด็จพระศรี 
นครินทร ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ภูเก็ต ม.1 - ม.6 

จังหวัดสกลนคร

สมเด็จ

สมเด็จ
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รหัสบูธ 
รายชื่อสมาชกิ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สก12๐ โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี ม.1 - ม.6 

สก12๑ โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนคร ม.1 - ม.6 

สก12๒ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแกน อาชีวศึกษา 

สก12๓ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม อาชีวศึกษา 
 

           รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับปายสนองพระราชดำริในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  จำนวน 29 แหง (รหัสบูธ สป01 - สป29) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 
 

รหัสบูธ 
รายชื่อ 

สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สป01 โรงเรียนชุมชนบานเพชร (วันครู 2500) ชัยภูมิ อ.1-ป.6 

สป02 โรงเรียนบานสระเพลง นครราชสีมา อ.1-ป.6 

สป03 ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบาน
แผนดินเสมอ 

กระบ่ี อ.1-ป.6 

สป04 โรงเรียนบานข้ีตุน (แหลงจะหลุง) นครราชสีมา อ.1-ม.3 

สป05 โรงเรียนบานทุงศาลา ตรัง อ.1-ม.3 

สป06 โรงเรียนบานนากลาง นครราชสีมา อ.1-ม.3 

สป07 โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สงขลา อ.1-ม.6 

สป08 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒  
จังหวัดอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี อ.1-ม.6 

สป09 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๖  
จังหวัดชัยนาท 

ชัยนาท อ.1-ม.6 

สป10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๒ จังหวัดเลย เลย อ.1-ม.6 

สป11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร สุรินทร อ.1-ม.6 

สป12 โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ” สกลนคร ม.1-ม.6 

สป13 โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี ม.1-ม.6 

สป14 โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี ม.1-ม.6 

สป15 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร ม.1-ม.6 

สป16 โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล”  สระบุร ี ม.1-ม.6 

บ้านแผ่นดินเสมอ



การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน     41                              ประชุมวิชาการและนทิรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 40 

รหัสบูธ 
รายชื่อ 

สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สป17 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พะเยา ม.1-ม.6 

สป18 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี ม.1-ม.6 

สป19 โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เพขรบูรณ ม.1-ม.6 

สป20 โรงเรียนสองพิทยาคม แพร ม.1-ม.6 

สป21 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง ม.1-ม.6 

สป22 โรงเรียนสวางวีระวงศ อุบลราชธานี ม.1-ม.6 

สป23 โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ แพร ม.1-ม.6 

สป24 โรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม ขอนแกน ม.1-ม.6 

สป25 โรงเรียนเอือดใหญพิทยา อุบลราชธานี ม.1-ม.6 

สป26 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสรอย มุกดาหาร อาชีวศึกษา 

สป27 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  หนองบัวลำภู อาชีวศึกษา 

สป28 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแกว อาชีวศึกษา 

สป29 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  อำเภอโคกศรีสุพรรณ 

สกลนคร การศึกษานอก
ระบบ 

 

          รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับปายสนองพระราชดำริในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จำนวน 15 แหง (รหัสบูธ สป30 - สป44) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 
 

รหัสบูธ 
รายชื่อ 

สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สป30 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกโดน พัทลุง กอนประถมศึกษา 
สป31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) พัทลุง อ.1-ป.6 

สป32 โรงเรียนบานควนประ นครศรีธรรมราช อ.1-ป.6 

สป33 โรงเรียนบานเหมืองทอง ชุมพร อ.1-ป.6 

สป34 โรงเรียนอารียาศึกษา พัทลุง อ.1-ป.6 

สป35 โรงเรียนบานรานตัดผม ชุมพร อ.1-ม.3 

สป36 โรงเรียนบานหัวเขา นราธิวาส อ.1-ม.3 

สป37 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช อ.1-ม.3 

สป38 โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ  
(วันครู 2502) 

ภูเก็ต อ.1-ม.6 

ตามอัธยาศัย อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ
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รหัสบูธ 
รายชื่อ 

สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จังหวัด ระดับท่ีเปดสอน 

สป39 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง ม.1-ม.6 

สป40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นค ร ิ นทร  ก าญจนบ ุ ร ี ใ นพระ บ ร ม
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

กาญจนบุร ี ม.1-ม.6 

สป41 โรงเรียนทาชนะ สุราษฎรธานี ม.1-ม.6 

สป42 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก 

ขอนแกน ม.1-ม.6 

สป43  โรงเรียนวิเชียรมาต ุ ตรัง ม.1-ม.6 

สป44 โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม พัทลุง ม.1-ม.6 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นครนิทร์กาญจนบรุใีนพระบรมราชปูถมัถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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รายชื่อสมาชกิฐานทรัพยากรทองถิ่น จำนวน 25 แหง 
 
         รายช่ือสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ข้ันท่ี ๑  
เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสำนึกในงานฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน จำนวน ๒ แหง (รหัสบูธ ฐก๑01 – ฐก๑02) ขนาดบูธ ๖ x ๔ เมตร 
 

รหัสบูธ รายชื่อสมาชกิฐานทรัพยากรทองถิ่น จังหวัด 
ฐก101 องคการบริหารสวนตำบลทาขาม สงขลา 
ฐก102 เทศบาลตำบลโคกกรวด นครราชสีมา 

 
          รายช่ือสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับปายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน จำนวน 8 แหง (รหัสบูธ ฐป01 - ฐป08) ขนาดบูธ ๖ x ๔ เมตร 
 

 

รหัสบูธ รายชื่อสมาชกิฐานทรัพยากรทองถิ่น จังหวัด 
ฐป01 องคการบริหารสวนตำบลตันหยงโป สตูล 
ฐป02 องคการบริหารสวนตำบลนาคู นครพนม 

ฐป03 องคการบริหารสวนตำบลนาทราย ลำพูน 

ฐป04 องคการบริหารสวนตำบลนาแสง บึงกาฬ 

ฐป05 องคการบริหารสวนตำบลบานกง ขอนแกน 

ฐป06 เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย นครสวรรค 

ฐป07 เทศบาลตำบลบานธิ ลำพูน 

ฐป08 เทศบาลเมืองคอหงส สงขลา 
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         รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ ่น ปายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน  จำนวน 15 แหง (รหัสบูธ ฐป09-ฐป2๓) ขนาดบูธ ๖ x ๔ เมตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสบูธ รายชื่อสมาชกิฐานทรัพยากรทองถิ่น จังหวัด 
ฐป09 องคการบริหารสวนตำบลก้ืดชาง เชียงใหม 
ฐป10 องคการบริหารสวนตำบลเกาะยาวนอย พังงา 
ฐป11 องคการบริหารสวนตำบลคลองสี ่ ปทุมธานี 
ฐป12 องคการบริหารสวนตำบลชุมพล นครนายก 
ฐป13 องคการบริหารสวนตำบลทุงขนาน จันทบุรี 
ฐป14 องคการบริหารสวนตำบลบานกาศ แมฮองสอน 

ฐป15 องคการบริหารสวนตำบลบัวเงิน ขอนแกน 

ฐป16 องคการบริหารสวนตำบลสลุย ชุมพร 

ฐป17 องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง ชุมพร 

ฐป18 องคการบริหารสวนตำบลหนองโรง กาญจนบุร ี

ฐป19 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ พังงา 

ฐป20 เทศบาลตำบลคลองชะอุน สุราษฎรธานี 

ฐป21 เทศบาลตำบลบานใหม ปทุมธานี 

ฐป22 เทศบาลตำบลพรุใน พังงา 

ฐป23 เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 



การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน     45                              ประชุมวิชาการและนทิรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 44 

รายนามหนวยงานรวมสนองพระราชดำริ 

ท่ีเขารวมจัดนิทรรศการ จำนวน 126 หนวยงาน 

ลำดับ รหัส หนวยงาน เนือ้หานิทรรศการ 

1   การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

ไมปาฝนเมืองใต เสนทางศึกษาธรรมชาติ สัมผัส
ความชุมชื่นผานลำธารน้ำตก 

2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร 

"ปกปก รักษาสรางคุณคา เทียนทะเล" การเพาะ
ขยายพันธุไมเทียนทะเล สาธิตศิลปะการดัดตน
เทียนทะเลจากไมเพาะเมล็ดเพื่อสรางรายไดและ
เพิ่มมูลคาจากชมรม “อนุรักษพัฒนา บอนไซ 
เทียนทะเลประเทศไทย” 

Zone A ลานตลาดจันทรประดู 

3 A01 สำนักงานการวจัิย
แหงชาติ (วช.) 

งานว ิจ ัยในกลุ มเร ื ่อง ส ัก ท ุเร ียน มะเก ี ๋ยง 
นอยหนาเครือ กลวยไม เห็ด รวมถึงพืชและ
ชีวภาพที่พิจารณาใหความสำคัญเรงดวน 

4 A02 สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช) 

ผลผลิตทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปา ผลิตภัณฑ 
ทั้งทางตรงและทางออมจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และกระบวนการมีส วนร วมในการอนุร ักษ
พันธุกรรมพืช 

5 A03 สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ  

(องคการมหาชน)   

ระบบฐานขอมูลทะเบียนพรรณไมชุมชนและ
ความรู ใหมจากปราชญชาวบาน 2 ชุมชน คือ 
ชุมชนปะทิว จังหวัดชุมพร พันธุไมทองถิ่นจาก 
ปาชายเลนสูการพัฒนาผลิตภัณฑ เพิ ่มมูลคา
คุณประโยชนแกชุมชน และชุมชนทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช องคความรูจากปราชญ พัฒนา
สมุนไพรพื้นถิ่น สรางระบบการเกษตรสูการเพิ่ม
มูลคายังประโยชนแกชุมชน 

6 A04 กรมทรัพยากรธรณี การสำรวจจ ัดทำข อม ูลทางกายภาพด าน
ธรณีวิทยา ระบบถ้ำ และซากดึกดำบรรพ ใน
พื้นที่ อพ.สธ. อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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ลำดับ รหัส หนวยงาน เนือ้หานิทรรศการ 

และงานด านถ้ำว ิทยาและอุทยานธรณีของ 
กรมทรัพยากรธรณี 

7 A05 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุไทย
กะเหรี ่ยง พื ้นที ่แถบเทือกเขาตะนาวศรี การ
สำรวจความหลากหลาย เห็ดปา สาหรายในน้ำพุ
รอน สัตวปาในอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รูปแบบการทองเที่ยวชม
หิ ่งหอยอยางรับผิดชอบในคุ งบางกะเจา การ
พัฒนา“ญอกมละบรินาน ”ผลิตภัณฑทองถิ่นจาก
รากฐานภูมิปญญาสูมาตรฐานสินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) ความหลากหลายพรรณไมและ
การใชประโยชนของชุมชน เพื่ออนุรักษไวเปนปา
ใชสอยและธนาคารอาหารของชุมชน การแปรรูป
และใชประโยชนพืชบุกเพื ่อเปนอาหารสุขภาพ
และการแพทย การอนุรักษสัตวปา (โลมา นาก) 
ซ ึ ่ ง ไม  ได อาศ ัยในพ ื ้นท ี ่ค ุ  มครอง และการ
ปลดปลอยคารบอนสุทธิเป นศูนยของ มจธ. 
ภายในป ค.ศ. 2040     

A06 มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
หอยทะเล ปลิงทะเล ฟองน้ำทะเล และสัตวกลุม
เอคไคโนเดิรม สถานีบูรพา RSP ฐานขอมูลที่องค
ความรูการสำรวจความหลากหลายทรัพยากรทาง
ธรรมชาต ิ  การพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑร ักษาแผล 
ในรูปแบบสเปรยพอลิเมอรกอฟลม พลาสเตอร
ชนิดเหลว และผาก อซเคลือบสารออกฤทธิ์ 
ที่บรรจุสารสกัดใบสาบเสือ 

9 A07,a
a1 

จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบดวยขอมูลทรัพยากร 
ที่สำคัญของจังหวัด ผลิตภัณฑ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ความเช ื ่อ อาท ิ ส มโอท ับท ิมสยาม ขนมลา 
กระเปา ยานลิเภา หนังตะลุง เครื่องเงิน เครื่อง
ถมนโม การจำลององคพระธาตุ และกิจกรรม
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ลำดับ รหัส หนวยงาน เนือ้หานิทรรศการ 

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรจากกลวย อาทิ  
การขยายพันธุ กลวยดวยการเพาะเลี ้ยงเนื้อเย่ือ 
พันธุกลวยและผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย และ
จันทนเทศ ดานประโยชนและสรรพคุณ   

10 A08-
A09 

จังหวัดสุราษฎรธานี "จากภูผา สู มหานที เมืองคนดีสุราษฎรธานี" 
ผลิตภัณฑทองถิ ่นในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ทร ัพยากรไทย ผล ิตภ ัณฑ จากข าว ต นไม 
ทรงปลูก พันธุไมมงคลพระราชทาน 76 จังหวัด 
นิทรรศการชมพูสิริน พืชเฉพาะถิ่น ผลผลิตจาก
แปลงไมดอกหอม ขมิ้นชันสายพันธุตาง ๆ และ
ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพร สาคู และผลิตภัณฑ 
ที ่ ได จากการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-มรส. 
นิทรรศการพันธุไมสีมวง นิทรรศการมีชีวิต แสดง
พันธุสัตวน้ำประจำจังหวัดสุราษฎรธานี 

11 A10 จังหวัดระนอง คุณคาความสำคัญและความโดดเดนของระบบ
นิเวศปาชายเลนจังหวัดระนอง ระบบนิเวศ 
ปาชายเลนจำลอง เสนทางตามรอยเสด็จศึกษา
ธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณของปาชายเลน การมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและการใช
ประโยชนอย างย ั ่ งย ืน จ ัดแสดงส ินค าและ
ผลิตภัณฑจากกลุ มและเครือขายอนุร ักษปา 
ชายเลน สินคาจากทะเลและชายฝงของจังหวัด
ระนอง 

12 A11 จังหวัดสตูล การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของจังหวัดสตูล 
ความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ สายพันธุ
และสาธิตการใชประโยชนจากหญาแฝก การ
อน ุ ร ั กษ  เ ต  ากระอามและเต  าน ้ ำจ ื ด ใกล  
สูญพันธุ การอนุร ักษและใชประโยชนพืชปา 
ชายเลน พืชสมุนไพร ผลไมพื้นถิ่น เปนตน 

13 A12 จังหวัดกระบ่ี ทร ัพยากรท ี ่สำค ัญของจ ังหว ัดกระบ่ี ด าน
ทร ัพยากรทางกายภาพ จำลองระบบนิ เวศ
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ลำดับ รหัส หนวยงาน เนือ้หานิทรรศการ 

ธรรมชาติ เชน ปาชายเลน/ชายหาด ทรัพยากร
ทางชีวภาพ ประเภทพืชพรรณ/สมุนไพร/พืช 
แปรร ูป และทร ัพยากรทางว ัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา นำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น เรือหัวโทง/ลูกปด/เตยปาหนัน/ผลิตภัณฑ
ชุมชน 

14 A13 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.ของหนวยงาน 
สพฐ. และหนวยงานส ังก ัด สพฐ. ท ี ่ร วมจัด
นิทรรศการ 

15 A14 สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รวมสนอง 
พระราชดำริ ในกิจกรรมที่ 1-7 ของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการรวมกับ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา 

16 A15 สำนักงานพิพธิภัณฑ
เกษตรเฉลิมกระเกียรติฯ 
(องคการมหาชน) 

พันธุกรรมพืชทองถิ่นภาคใต รวมกับเครือขาย
ภ ูม ิป ญญาท องถ ิ ่น เคร ือข ายพ ิพ ิธภ ัณฑ  
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการสาธิตการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากชุมชน 

17 A16 หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา  

ผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของหนวย
บัญชาการทหารพัฒนา 

18 A17 องคการสวนพฤกษศาสตร การสำรวจจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรพังงา (สาขา
ภาคใต) เพ่ือสรางแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชปา
ภาคใต และศูนยการเรียนรู การใชประโยชน
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

19 A18 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

ทร ัพยากรทางทะเลและชายฝ  ง และการมี 
ส วนร วมของช ุมชนในการอน ุร ักษ และใช
ประโยชนอยางย่ังยืน 

20 A19 กรมทรัพยากรน้ำ การดำเนินการจัดหาแหลงน้ำตนทุน สำหรับพื้นที่
นอกเขตชลประทาน ตลอดจนการอนุรักษและ
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ฟนฟูแหลงน้ำ และการดำเนินโครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย 

21 A20 กรมพัฒนาที่ดิน  
(สถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช) 

องคความรู เรื ่องดินสำหรับเยาวชน การผลิต 
การใชปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สำหรับปรับปรุง
บำรุงดิน 

22 A21 กรมอุทยานแหงชาติ  

สัตวปา และพันธุพชื 

ปาพรุคุณคาที่ควรอนุรักษ 

23 A22 กรมวิชาการเกษตร   “พ ืชพรรณดี ว ิถ ีชาวใต ตอนบน มหาชนได
ประโยชน” จัดแสดงพืชพรรณเดนของทุกจังหวัด 
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตตอนบนพรอมการสาธิต 
และแจกจายใหผูรับชมนิทรรศการ 

24 A23 กรมสงเสริมการเกษตร  ผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของกรม
สงเสริมการเกษตรตั้งแตป 2536 จนถึงปจจุบัน 
เชื ่อมโยงการขยายผลสู ช ุมชนและทองถิ ่นใน
ร ูปแบบการอบรมถายทอดความรู   การปลูก
จ ิตสำน ึกให  เก ิดการอน ุร ักษ และหวงแหน
ทรัพยากรในทองถิ่น สงผลใหเกิดผลสำเร็จและ
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น 

25 A24 องคการอุตสาหกรรม 
ปาไม  

อ.อ.ป. รวมใจปลูกปา อนุรักษยางนา ปวงประชา 
ไดประโยชน เพื ่อนำเสนอผลการดำเนินงาน 
อ.อ.ป ที่เกี่ยวของกับโครงการ  "พฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมินทรานุสรณ" รวมถึงการดูแลรักษา
ไมยางนา โดย อ.อ.ป เพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สำคัญใหกับชุมชน
และสถานศึกษาตาง ๆ ณ สวนปากาญจนดิษฐ 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

26 A25 องคการเภสัชกรรม  ผลิตภัณฑขององคกรเภสัชกรรม ดานสมุนไพร 
ที่ทำคุณประโยชนใหกับประชาชนและประเทศชาติ 
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27 A26 มหาวิทยาลัยแมโจ นวัตกรรมการเกษตร อาหารและสุขภาพบนฐาน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

28 aa2 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

"ฐานทุนทรัพยากรชีวภาพสูการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน" ประกอบดวย 1) คลังทรัพยากรระยะยาว 
โดย NBT 2) ศักยภาพของทรัพยากรไทย โดย
เทคโนโลยี Genome โดย NBT + NOC 3) การใช
ประโยชนจากทรัพยากรไทย เชน พืช/จุลินทรีย 
เพื่อเศรษฐกิจ หรือชุมชน โดย BIOTEC + NBT 4) 
การใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว 
โดย RDI + NECTEC 

29 aa3 สำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  

ผลงานของเครือขายในรอบ 30 ปที่ผานมาของ
เครือขาย c- อพ.สธ. ที ่กอใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน 

Zone B ริมถนน 

30 B01 กองทัพเรือ  ผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.- ทร. อาทิ 
การเพาะเลี ้ยงสาหรายทะเล การยายปลูกและ
การสรางนิเวศหญาทะเล นวัตกรรม “การปลูก
หญาทะเลดวยไมปกไขว”การดำเนินงานของ
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.-ทร. การเพาะเลี ้ยง
กลวยไมทองถิ่นหายากและการอนุรักษเพื่อปลูก
คืนสูแหลงธรรมชาติ  การศึกษาและพัฒนาวิธกีาร
เตรียมเม็ดบีดสน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรดวย
เทคนิค Encapsulation เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 

31 B02 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ความหลากหลายทางชีวภาพและประโยชนของ
ความหลากหลายทางชวีภาพตอมนุษย 

32 B03 องคการสวนสัตว 
แหงประเทศไทย  

(สวนสัตวสงขลา) 

แนะนำสวนสัตวแหงใหม องคการสวนสัตวแหง
ประเทศไทยในมิติใหม เร่ืองราวของ series 3 นก 
(นกกระเรียน นกการะสาคอขาว พญาแรง) และ
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ผลงานการศึกษาวิจัยการสำรวจพื้นที่สวนสัตว 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 7 แหง 

33 B04 มหาวิทยาลัยมหิดล นิทรรศการ Digital Herbarium การดำเนินงาน 
ของโครงการจัดตั ้งสถาบันอุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ งานนิทรรศการภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร การใชประโยชนจากพืชอนุรักษ 
อพ.สธ. จำนวน 3 ชนิด คือตีนฮุงดอย นอยหนา
เครือ และมะเก๋ียง 

34 B05 มหาวิทยาลัยพะเยา  การปกปก การใชประโยชนและการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร เชน ลิ ้นจี่  
ผึ้งโพรง ปูจืด นกยูงไทย คำมอกหลวง คูณ 

35 B06 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การใช ประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชาติพันธุ ตาง ๆ บนดอยแมสลอง 
จังหวัดเชียงราย    

36 B07 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การกร ีดยางระบบใหม   การปล ูกสม ุนไพร
มะขามปอมเพิ ่มรายไดส ู ภ ัยโควิด การฟ นฟู 
เหมืองแรร างดวยสวนปากระถินเทพา จาก 
ภูผาสู มหานที และการสงเสริมนกแอนกินรัง 
จากฐานชีวภาพสูการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

37 B08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

การดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
มทร.ส ุวรรณภูม ิ  ภายใต กรอบการเร ียนรู
ทรัพยากร กรอบการใชประโยชนทรัพยากร 
กรอบสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร 

38 B09 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  

ผลการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.- มทร.
อีสานท่ีกอใหเกิดประโยชนแกมหาชน 

39 B10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม   

นำเสนองานศ ิลปว ัฒนธรรม การอน ุร ักษ 
ตนหมาก-ตนลาน และเรื่องของดิน น้ำ ปา 

40 B11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี  

“หนึ่งผืนดินใหกำเนิด หนึ่งพันธุ ไมที ่งอกงาม 
หน่ึงภูมิปญญาสรางชีวิต มะพราว ขาว ทุเรียน”   
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41 B12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ   

อาหารพื ้นเมือง แหลงทองเที ่ยววัฒนธรรม  
วัฒนธรรมภูมิปญญาพื ้นบาน สาธิตการปง 
ขาวเกรียบวาว สาธิตทำหมี่พันลับแล กิจกรรม
สนุกภายในบูธ สิ่งประดิษฐจากธรรมชาติ 

42 B13 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช   

นิทรรศการ "จากสาคู สูประ การใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรทองถ่ินภาคใต" ไดแก 
การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-
มรภ .นศ .  กา รศ ึ กษา ว ิ จ ั ยล ั กษณะทาง
พฤกษศาสตรและการใชประโยชน การสราง
ผลงานผลิตภัณฑ น ิทรรศการมีช ีว ิต และ
นิทรรศการพืชพันธุและการอนุรักษพืชพันธุของ
คนใต 

43 B14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 

นิทรรศการการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-มบส. 
ไดแก หมอยาไทยและเภสัชกรรมไทย ประโยชน 
แทแกมหาชน การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
ดวยวิธี DPPH radical scavenging assay ของ
พืชผัก สมุนไพรพื้นบานไทย พันธุไมสีมวง การตูน 
๒ มิติเพื ่อการประชาสัมพันธโครงการ อพ.สธ. 
การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ
ความหลากหลายทางช ีวภาพ : สำรวจและ
รวบรวมทร ัพยากรสารสนเทศทองถ ิ ่นย าน 
ฝงธนบุรี งานฐานขอมูลทรัพยากร และกิจกรรม
การเรียนรู ทรัพยากรชมรมวัยรุ นไทยใจอาสา 
อพ.สธ. 

44 B15  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

"สรรพชีว ินถิ ่นบูรพา สรางมูลคาและคุณคา 
สูทองถิ่น” ความหลากหลายทางชีวภาพในภาค
ตะวันออกที่สรางรายได สรางอาชีพสูทองถิ่นเกิด
เปนอัตลักษณของชุมชนมาอยางยาวนาน 

45 B16 จังหวัดนนทบุรี  ผลการดำเน ินก ิจกรรม การนำเสนอขอมูล
พ ันธ ุกรรมพืชจ ังหว ัดนนทบุร ี  การส ืบทอด 
ภูมิปญญา ทุเรียนนนท : ความสัมพันธของพรรณ
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ไมในสวนทุเรียนนนท การยกรองสวน การขยาย 
และอนุรักษพันธุกรรมทุเรียนนนท การอนุรักษ
สวนทุเรียน ของดีเมืองนนท ประโยชนแทแก
มหาชน 

46 B17 จังหวัดอำนาจเจริญ    ประโยชนจากภูม ิป ญญาทรัพยากรทองถิ่น
อำนาจเจริญ ไดแก ภูมิปญญาจากปาชุมชน และ
ภูมิปญญาจากใบลานที่สามารถใชประโยชนได
อยางย่ังยืนและสรางอาชีพใหแกชุมชนทองถิ่น 

47 B18 จังหวัดพะเยา การอนุรักษตนยวนผึ้งบริเวณอุทยานแหงชาติ 
ภูซาง การขยายพันธุพืชสมุนไพรในเสนทางเดิน
ธรรมชาติอางเก็บน้ำหวยไฟ การสงเสริมการ
ดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. และการจัดทำ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

48 B19 จังหวัดเชียงใหม   นิทรรศการสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของ
จังหวัดเชียงใหม จำนวน 5 ชนิด ไดแก ผาตีนจก
แมแจม รมบอสราง ศิลาดลเชียงใหม ขาวก่ำ
ล านนา และกาแฟเทพเสด็จ และทรัพยากร 
ที่คาดวาอาจจะเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพิ่มเติม 
จำนวน 3 ชนิด ไดแก ขาวหอมมะลิเมืองพราว 
น้ำผ้ึงดอกลำไย และ เม่ียงปาแป 

49 B20 จังหวัดปตตานี นิทรรศการ : ปาชายเลน คือหัวใจ เชื่อมสายใย
แหงชีวิต 

50 B21 จังหวัดชลบุรี ชลบุรีมีอะไรในกอไผ : จากไมเศรษฐกิจชุมชน 
สูนวัตกรรมล้ำคา นำเสนอพันธุไผพื้นเมืองของ
จังหวัดชลบุรี ประโยชนและนวัตกรรมจากไผ 
กิจกรรมรวมสนุกเพื่อรับรางวัล   

51 B22 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การใชประโยชนจากพืชทองถิ่นของจังหวัด ไดแก 
พุทรา เห็ดตับเตา มะมวงหาวมะนาวโห ยานาง 
โดยจำลองสภาพพื ้นที่การเจร ิญเต ิบโตและ
ผลิตภัณฑ 



54     การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน                         ประชุมวิชาการและนทิรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 53 

ลำดับ รหัส หนวยงาน เนือ้หานิทรรศการ 

52 B23 จังหวัดนครสวรรค  “ฝายน้ำแหงศรัทธา นำพาประโยชนแทแก
มหาชน @จังหวัดนครสวรรค” สืบสานปณิธาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 สรางฝายชะลอน้ำในพื้นที่เทือกเขาพระ 
อ ํ า เภอหนองบ ั ว  และพ ื ้ นท ี ่ ป  าแดง  บ  าน 
คลองหวยหวาย หมูที่ 21  ตําบลแมเปน เพื่อ 
สรางความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปองกันการพังทลาย
ของดิน รวมถึงดักตะกอนดินทําใหพันธุ พ ืช
เจริญเติบโตงอกงามเกิดเปนปาที่สมบูรณ 

Zone C ลานจอดรถอาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

53 C01 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี  

ผลการดำเนินศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ.- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพสายพันธุ ไกเนื ้อ ไกเน้ือ
โคราช ระบบสารสนเทศฐานทรัพยากรทองถิ่น 
ผลิตภัณฑจากพืชใหสี ผลิตภัณฑหยาดปา 

54 C02/1 บริษัท ราช กรุป จำกัด 
(มหาชน)  

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ภายใตการ
ดำเนินโครงการ“คนรักษปา ปารักชุมชน (กลาย้ิม)” 

55 C02/2 โครงการ U2T for BCG 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากฐานทรัพยากรจาก
โครงการU2T For BCG มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

56 C03 จังหวัดสมุทรปราการ  นิทรรศการ ค ุ  งบางกระเจ า ระบบนิ เวศปา 
ชายเลน สมุนไพรในพื ้นที ่จังหวัด วัดจักรแดง 
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑเดนของจังหวดั
สมุทรปราการ อาทิ สมเทพรส เปดปากน้ำ     

57 C04 จังหวัดชุมพร เสนอประวัติความเปนมาของโครงการ อพ.สธ. 
จังหวัดชุมพร  และจัดแสดงสินคา/สาธิตและ 
จัดจำหนายสินคาของดีจังหวัดชุมพร 

58 C05/1 กองทัพอากาศ การจัดเก็บพันธุ พืชภายใตโครงการ อพ.สธ. ณ 
พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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59 C05/2 กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน 

การจัดนิทรรศการในเรื ่องของโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนท ี ่ ได ร ับป ายสนองพระราช 
ดำริฯ จำนวน 4 แหง 

60 C06/1 กระทรวงศ ึกษาธ ิการ 
(สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 5) 

กิจกรรมการเขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน การแสดงกิจกรรมของ กศน. และการนำ
นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ 

61 C06/2 สำนักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดำเน ินงาน การอน ุร ักษ ทร ัพยากร 
ธรรมชาติและภูมิปญญา การสรางจิตสำนึก ครู 
ภูมิปญญาไทย และการเพิ ่มประสิทธิภาพดาน
การเกษตร การเลี ้ยงสัตวในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

62 C07 
C08/1 

องคการพิพธิภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ  

นิทรรศการเคลื ่อนที่ ชุด “คืนชีวิตใหซากสัตว 
(Texidermy)”เรียนรูดานธรรมชาติวิทยาเกี่ยวกับ
สรีระ ทาทางและการดำรงชีวิต ผานรูปแบบการจัด
แสดงนิทรรศการดวยเทคนิคและศิลปะทำใหสตัวที่
ตายไปแลวดูเหมือนมีชีวิตจากการเก็บรักษาซาก
สัตว และงานวิจัยดานวิทยาศาสตรของ อพวช. 

63 C08/2 กรมปาไม ฐานข อม ูลทร ัพยากร และการใช ประโยชน
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่โครงการฯ และการเสนอผล
การดำเนินงานในการสนองพระราชดำร ิของ
หนวยงานในสังกัดกรมปาไม 

64 C09-
C10 

กรมชลประทาน (ศูนย
อำนวยการและประสาน
การพัฒนาพื ้นที ่ล ุ มน้ำ 
ปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ) 

การฟนฟูทรัพยากรไทยในพื้นที่ลุ มน้ำปากพนัง  
ปาตนน้ำ ปาพรุ ที่ราบน้ำจืด พื้นที่โซนน้ำเค็ม 

65 C11/1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
(สำนักงานทรัพยากรน้ำ
บาดาล เขต 6 จ.ตรัง) 

การบริหารจัดการและการอนุรักษน้ำบาดาล 
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66 C11/2 กรมการขาว   พิมพเขียวขาวพื้นเมืองที่นิยมปลูกของไทย แสดง
พันธุ ข าวพื ้นเมืองพันธุ บริสุทธิ ์ที ่นิยมของไทย 
คุณคาทางพันธุกรรมขาวพื้นเมืองและผลิตภัณฑ
แปรรูปขาวพันธุพื้นเมืองของไทย 

67 C12/1 จังหวัดนราธิวาส พันธ ุ  ไม หายาก และนิทรรศการผ าถ ิ ่นและ 
ลายผาอัตลักษณของจังหวัดนราธิวาส 

68 C12/2 อโรคยศาล วัดคำประมง 
(สภาสมาคมวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหง 
ประเทศไทย) 

การเพาะขยายพันธุสมุนไพรใกลสูญพนัธุ หัวรอยรู 
พัฒนาไปสูงานวิจัย และถือเปนพญาของสมุนไพร
ที่ใชรักษาผูปวยมะเร็ง 

69 C13/1 กรมสงเสริมสหกรณ ผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-กสส. ในพื้นที่
น ิคมสหกรณ   49 แห ง ศ ูนย สาธ ิตสหกรณ
โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุร ี ว ัดไผดำ 
จังหวัดสิงหบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัด
นครสวรรค พรอมตัวอยางนิคมสหกรณในทองที่
และมีการสาธิตการใชประโยชนจากพืช เชน การ
ทำผล ิตภ ัณฑจากสม ุนไพร พ ืชอาหาร และ
ผลิตภัณฑตาง ๆ จากธรรมชาติ 

70 C13/2 สำนักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ำตาลทราย  

การดำเนินกิจกรรมดานออยซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจที่
สรางมูลคาใหแกระบบอุตสาหกรรมออยและ
น้ำตาลทรายของประเทศ และการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับออยและนำ้ตาลในเชิงอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
อุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสรางรายไดและความ
ม่ันคงใหแกเกษตรกรเกษตรกร 

71 C14/1 กรมประมง  ฐานขอมูลทรัพยากรสัตวน้ำและพรรณไมน้ำ 

72 C14/2 กรมการพัฒนาชุมชน จัดแสดงผลงานกรมการพัฒนาชุมชนเขาร วม
สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ผลการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ที่ผานมา การจัดแสดงพืชทองถิ่น/สมุนไพร
พื้นถิ่น และการจัดแสดงภูมิปญญาทองถิ่น 
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73 C15/1 กรมวิทยาศาสตรบริการ การอนุรักษใชประโยชนทรัพยากรดานการ ศึกษา
วิเคราะหสารอาหารและองคประกอบสำคัญของ
พืชอนุรักษและผักพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดทาง
ภาคเหนือและภาคใตของประเทศ เพื ่อจัดทำ
ฐานขอมูลและนำไปใชประโยชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรในทองถิ่น 

74 C15/2 กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

จัดแสดงการนำทรัพยากรทองถิ ่น ภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทยและ
สมุนไพรไทย 

75 C16/1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
แ ละ เทค โน โลย ี แ ห ง
ประเทศไทย   

นิทรรศการธนาคารเมล็ดพันธุชุมชน วว. : การ
อนุร ักษนอกถ ิ ่นที ่อย ู  เพ ื ่อการอนุร ักษความ
หลากหลายทางพันธุกรรมพืชในธนาคารเมล็ด
พ ันธ ุ  พ ื ช  รวมถ ึ งการน ํ า เสนอผลงานว ิ จัย 
ท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับงานด านการอนุร ักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางช ีวภาพพืช  
ที่ดําเนินงานโดยสถานีวิจัยลําตะคอง 

76 C16/2 มหาวิทยาลัยขอนแกน   การดําเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแกน  
การดําเนินงานวิจัยและใชประโยชนพืชอนุรักษ 
อพ.สธ. ลําดับที ่ 9 และการใชประโยชนพืช
สมุนไพร “โสมไทย” 

77 C17/1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลงานว ิจ ัยศ ักยภาพของทร ัพยากร ศ ึกษา 
ตอยอดจนเกิดเปนนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชน
แท แก มหาชน จ ัดแสดงผลงานการศ ึกษา
ทรัพยากรตั ้งแตเร ิ ่มต นการส ํารวจไปจนถึง
ปลายทางที่เกิดเปนผลิตภัณฑ 

78 C17/2 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

การสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณพื้นที ่สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล าเจ าค ุณทหารลาดกระบ ัง จ ังหวัด
สุพรรณบุรี การสำรวจพืชสกุลโฮยาและใกลเคียง
เพื ่อการใชประโยชนดานการประหยัดพลังงาน
สำหรับการตกแตงอาคารอยางยั่งยืน การอนุรักษ
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และใชประโยชนทรัพยากร ลำไยเถา พะยูงพันธุไทย 
เสม็ดขาว การอนุรักษ ขยายพันธุ และปรับปรุง
พันธุกลวยไมมาวิ่ง กลวยไมสกุลชาง คุณภาพสี
ธรรมชาติและวัตถุดิบที ่มีตอกระบวนการศิลปะ
บำบัดแนวมนุษยปรัชญา การปลูกสักแซมใน
ภาคใตของประเทศไทย 

9 C18/1 มหาวิทยาลัยทักษิณ   นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประโยชน
แทแกมหาชน 

80 C18/2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ผลการดำเนินงานดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไลเคน การดำรงชีวิต การใชประโยชน
จากไลเคนและผลการศึกษาวิจัยไลเคนและราใน
ทะเล ในพื้นที ่หมู เกาะแสมสาร (พื ้นที ่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

81 C19/1 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

งานวิจัยดานพืช สมุนไพรที่มีทั ้งดานสุขภาพ มี
ฤทธิ ์ทางเภสัช หรือพืชที ่มีศักยภาพในการลด
มลพิษ รวมถึงการถายทอดองคความรู  การใช
ประโยชน และจัดแสดงทั้งในรูปแบบการเรียน
การสอน การจัดทำสวนพฤกษศาสตร การจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ และการอบรมตาง ๆ ใหประชาชน
รอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

82 C19/2 มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  

ผลการดำเนินงานวิจัยภายใตโครงการ อพ.สธ. 
ยอนหลัง 15 ป ซึ่งครอบคลุมทรัพยากรพืช สัตว 
ชีวภาพอื่น ๆ ภูมิปญญาวัฒนธรรมในพื้นที่ 14 
จังหวัดภาคใต มีตัวอยางผลิตภัณฑ ตัวอยาง
ส่ิงมีชีวิตเดนในพื้นที่น้ัน ๆ   

83 C20/1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มะหาดงามเมืองน้ำดำ : กาฬสินธุ  ซ่ึงจังหวัดมีตน
มะหาด เปนตนไมประจำจังหวัด และเปนพืช
อนุรักษ ศึกษาวิจัยดานการสำรวจ การขยายพันธุ
ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใชสียอมผาจาก
มะหาด การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากใบ ผล 
และแกน การใชประโยชนดานการดูแลสุขภาพ
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สัตว สืบสานเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก 
การทำเครื ่องดนตรีโปงลาง พิณ และเครื ่อง 
ตนแบบกี่ทอผา 

84 C20/2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "นว ัตกรรมเซร ั ่มและสารสำค ัญเห ็ดผ ึ ้ งปา 
พันธุกรรมแมงดานา ภูมิปญญามะหวด" 

85 C21/1 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การรวบรวมสายพันธุขาว การอนุรักษพันธุขาว 
พื้นถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และตอยอดงานวิจัย
ในการพัฒนาสายพันธุ ใหไดสายพันธุคุณภาพดี
และมีประโยชนกับชุมชนทองถิ่น 

86 C21/2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนาองคความรู “ขาวหอมมะลิแดง” ใน
พื ้นที ่จ ังหวัดสุพรรณบุร ีและนครนายก เปน
ผลิตภัณฑเครื ่องสำอาง ซึ ่งมีสารสำคัญ คือ 
แกมมา-โอรีซานอล (Gamma Oryzanol) มีฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ ชวยใหผิวกระจางใส ชะลอการ
เกิดริ้วรอย นำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑบอดี้โลชั่น 
สครับเจลขัดผิวหนาและผิวกาย ลิปบำรุงริมฝปาก 
ครีมรองพื้น เจลบำรุงผิวหนา สลีปปงมาสก 

87 C22/1 มหาวิทยาลัยนเรศวร น ิทรรศการนเรศวรว ิจ ัย ส ืบสาน อน ุร ักษ  
ทรัพยากรไทย ประโยชนแทแกมหาชน ดาน 
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก การอนุรักษ
ขาวพื้นเมืองสายพันธุ พระองคขาวพระองคดำ 
และการใชประโยชนพืชทองถิ่น ไดแก ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะมวง และผลิตภัณฑจานใบมะมวง   

88 C22/2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  

ผลงานวิจัยที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

89 C23/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

ผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.รวมกับชุมชน 
จนเกิดผลิตภัณฑใหม การถายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส และการเรียนรูวิธีการซอม
บำรุงรักษาเครื ่องจักรทางการเกษตร ตำบล 
พุสวรรค จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาเพื่อยกระดับ
อาชีพชุมชนการผลิตถานอัดแทง การยกระดับ
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เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการพื้นที่
องคการบริหารสวนตำบลมะขามลม อำเภอ 
บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี และคลอโรฟลล
จากผักตบชวา เปนตน 

0 C23/2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย   

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับทุเรียนเทศ การสำรวจ 
เก ็บรวบรวมพ ันธ ุกรรมทร ัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพของทุเรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การจำแนกพันธุกรรมทุเรียนเทศดวยเทคโนโลยี 
ชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑจากทุเรียนเทศ การ
ใชประโยชนทุเรียนเทศเพื ่อการปองกันกำจัด
ศัตรูพืช 

91 C24/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

การสรางอัตลักษณและมูลคาเพิ่มตนยานาง เพื่อ
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑสู เชิงพาณิชย 
ดานเครื่องนุงหม อาหารและโภชนา ยารักษาโรค
และสปา ของท ี ่ ระล ึกส ิ ่ งทอ และจำหนาย
ผลิตภัณฑ 

92 C24/2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

ผลการสนองพระราชดำร ิ โครงการอนุร ักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มทร. 
ตะวันออก ตั ้งแตระยะแรกการเขารวมสนอง
พระราชดำริ 

93 C25/1 จังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ GI ของจังหวัด ไดแก น้ำผลไมมะเกี๋ยง 
ตนมะเกี ๋ยง และการดำเนินงาน อพ.สธ. ของ
จังหวัดลำปาง 

94 C25/2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 

การเก็บรวบรวมพันธุกรรมและภูมิปญญามัน
พื้นบาน (มันปา) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะ
ในพื้นที่บนที่สูง การนำมาเพิ่มมูลคาเปนอาหาร
เปนโภชนาเภสัช เปนอาหารสัตว และที ่ไมใช
อาหาร และการปลูกรักษา รวบรวมแปลงและ
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร นอยหนาเครือ   
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95 C26/1 มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  

“สมุนไพร ไมหอม สานประโยชน เสริมมูลคา
ช ุ มชน”ภายใต  ผลการดำเน ินงาน  อพ.สธ.  
บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ดำเนินงาน ดวยการสำรวจพรรณพืชในจังหวัด
พิษณุโลก 

96 C26/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

ทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี ่ สามารถพ ัฒนาเปน
ผล ิตภ ัณฑสร างรายได  ให แก ช ุมชนจ ังหวัด
นครสวรรค ไดแก บัวหลวงและบัวสายพื ้นที่ 
ชุมน้ำบึงบอระเพ็ด ลานเปนพืชที่โดดเดนพื้นที่
ภูเขา สมุนไพรหายากในพื ้นที ่อำเภอหนองบัว  
อาทิ เปราะปา เอื้องหมายนา และบรรจุภัณฑจาก
ดินบานมอญและผักตบชวา 

97 C27/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร  

การดำเนินงานของ อพ.สธ. กรอบการเรียนรู
ทรัพยากร กรอบการใชประโยชนทรัพยากร และ
กรอบการสรางจิตสำนึกในการรักษทรัพยากร 

98 C27/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  

การดำเนินงานของศูนยประสานงาน อพ.สธ. – 
มหาว ิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประว ัต ิความ
เปนมา การดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม การ
ดำ เน ินงานและผล ิตภ ัณฑ ท ี ่ เ ก ิ ดจากการ
ดำเนินงานและเก ิดประโยชนต อช ุมชนและ
ประชาชนในพื้นที ่

99 C28/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  

การแสดงพันธ ุ ข าวพื ้นเม ืองภาคใตตอนลาง 
ผลิตภัณฑจากขาวพื้นเมือง 

100 C28/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณใน 
พระบรมราชูปถัมภ 

นำเสนอวิถีวัฒนธรรมมอญของจังหวัดปทุมธานี
ดานตาง ๆ 

101 C29/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุร ักษ
พ ันธ ุกรรมพืชอ ันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ
ประจำป 2564 และสวนงานที่เกี่ยวของ 
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102 C29/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

นำเสนอนิทรรศการ “กิน-อยู-ดี ตามวิถีเมืองเพชร 
ส ู  เม ืองสร างสรรค อาหารยู เนสโก”เปนการ
นำเสนอผลการดำเนินงานโดยเนนอาหารพื้นถิ่น 
ที่ใชพืชที่เปนอัตลักษณของจังหวัดเพชรบุรี เชน 
ตาล ขาว ฯลฯ รวมไปถึงวิถีการดำเนินชีวิตของ
ชาวจังหวัดเพชรบุรี 

103 C30/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

ความหลากหลายของทรัพยากรทองถิ ่นสู การ
อนุรักษ โดยนำเสนอการเก็บรวบรวมพันธุ ไม
ทองถิ่น ภาพถาย ภาพวาด หนังสือ โปสเตอรและ
แจกเมล็ดพันธุพื้นบานของชุมชน 

104 C30/2 โครงการ U2T for BCG 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากฐานทรัพยากรจาก
โครงการ U2T For BCG มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

105 C31/1 สำนักวิชาแพทยศาสตร 
สาขาแพทยแผนไทย
ประยุกต มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 

หลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต โปสเตอรและ
วิดีทัศนงานวิจัยสมุนไพรและการใชประโยชน 
พรอมตัวอยางสมุนไพร และแจกน้ำสมุนไพร 

106 C31/2 สำนักวิชาศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื ่อการพัฒนา 
วัดเจดีย (ไอไข) และพื้นที่รายรอบ" 

107 C32 สำนักวิชาวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

นวัตกรรมพลาสมาและไมโครเวฟเพื่อการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร และเครือขายการวิจัยและ
ใชประโยชนน้ำมันปาลมแดงภาคใต 

108 C33 สำนักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"ความแตกตางที ่ทรงพลัง" นำเสนอผลงานวิจัย 
บานรังนก นวัตกรรมกีฬา ไผ จันทนเทศ และงาน
บริการวิชาการรับใชสังคม 

109 C34/1 งานวิจัย อพ.สธ.-มวล. “เสือนคร” หมอขาวหมอแกงลิงสายพันธุใหมของ
โลก “ยานลิเภา” ร วมใจร ักษ เถาว ัลย แหง 
ภูมิปญญาคุณคาของเมืองนครฯ และ“หนาวัว” 
สรางอาชีพและรายไดสูชุมชน 
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110 C34/2 โครงการไกลิกอร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

การดำเนินงานโครงการไกลิกอรครบวงจรเพิ่ม
ความมั่นคงทางอาชีพ ความเปนมาของไกลิกอร 
การเล้ียง 

111 C35, 
C36 

สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ  
(องคการมหาชน) 

การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
คนหาของดี ทรัพยากรเดนในพื้นที ่ของชุมชน
นำไปสูการปกปองคุมครอง สรางความเขมแข็ง
และความม่ันคงทางทรัพยากรใชกับชุมชน 

112 C37/1 จังหวัดยะลา  อัตลักษณจังหวัดยะลา ดานการเกษตร ขาว
พ ื ้นเม ือง ท ุเร ียนยะลา ส ังคมพหุว ัฒนธรรม  
ไทยพุธ-มุสลิม และผลิตภัณฑทองถิ่น อาทิ ผาลาย
ยะลารวมใจ 

113 C37/2 จังหวัดขอนแกน  ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื ้นที ่จังหวัด
ขอนแกน 

114 C38/1 จังหวัดหนองคาย ผลงานการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยศูนย
หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย ไดแก 
การรวบรวมและอนุร ักษพ ันธุ  ไม ย อมสี การ
อนุรักษพันธุหมอน และการรวบรวมและอนุรักษ
พันธุไหมไทย ไหมปาดาหลา การจัดทำ Herbarium 
และการขยายผลการใชประโยชน 

115 C38/2 จังหวัดชัยภูมิ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม 
สวนพฤกษศาสตร นำเสนอกิจกรรมลงสูโรงเรียน 

116 C39/1 จังหวัดนครพนม จัดแสดงพืชพันธุไมหายากและพันธุพืชที่คนพบ
ใหมของอุทยานแหงชาติภูล ังกาและอุทยาน
แหงชาติภูผายล 

117 C39/2 จังหวัดภูเก็ต การอนุร ักษปาถาวรในพื ้นที ่ป าชายหาดและ 
ปาชายเลน 

118 C40/1 จังหวัดสงขลา การเล้ียงชันโรงและการแปรรูปผลผลิตจากชันโรง 
ผลิตภัณฑจากตนตาลโตนดและผลิตภัณฑจาก
กลวย 
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ลำดับ รหัส หนวยงาน เนือ้หานิทรรศการ 

119 C40/2  จังหวัดปทุมธานี นิทรรศการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ฯ และเอกลักษณ
ของจังหวัดปทมุธานี 

120 C41 จังหวัดปราจีนบุรี “การอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาพืชสมุนไพร” 
การนำพ ืชสม ุนไพรท ี ่ม ีอย ู  ในพ ื ้นท ี ่ จ ั งหวัด
ปราจีนบุรีมาใชประโยชนเพื่อการรักษาโรคและ
อาการเจ็บปวย 

121 C42/1 กรุงเทพมหานคร ทรัพยากรทองถิ่นในกรุงเทพมหานคร ของดี 50 
เขต และแจกของที่ระลึกสบูหอมรูปผลไม 

122 C42/2 องคการบริหารจัดการ 

กาซเรือนกระจก  

(องคการ มหาชน) 

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจก การประเมินการ 
กักเก็บคารบอนในตนไม 

 

123 C43/1 การเคหะแหงชาติ "การสืบสานภูมิปญญาพื ้นถิ ่น" สาธิตการทำ
กระเปากระจูด ตกแตงดวยผาพื ้นถิ ่นและผา
ปาเตะปกเลื่อม จากชาวชุมชนในโครงการบาน
เอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) 

124 C43/2 สำน ักงานการปฏ ิ รูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

การขับเคลื ่อนงาน อพ.สธ.-สปก. ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน และกิจกรรมสาธิตของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการของ ส.ป.ก. 

125 C44/1 กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

การสงเสริมการปลูกปานิเวศ (ECO - Forest) 
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนและในเมือง 

126 C44/2 ศูนยศึกษาการพฒันา 
หวยฮองไคร อันเน่ือง  
มาจากพระราชดำริ   

การพัฒนาตอยอดพืชผักและพืชสมุนไพรพื้นบาน
หวยฮองไคร จากตนน้ำสูปลายทางที่ย่ังยืนตลอดจน
การอนุรักษขยายพันธุและการแสดงผลิตภัณฑ 

127 C45/1 ศูนยศึกษาการพฒันา 
ภูพาน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ   

ผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ในชวง 3 ศตวรรษ   
ศตวรรษที่ 1 ปกปกทรัพยากร เพิ่มพูนมูลคาปา 
ศตวรรษที่ 2 นำมาใชประโยชนคุณโทษรูรักษา - 
ตัวอยางพืชพรรณไมแยกตามประเภท อาหาร 
สมุนไพร สียอมผา เห็ด ที่สามารถทานไดและทาน
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ลำดับ รหัส หนวยงาน เนือ้หานิทรรศการ 

ไมได และศตวรรษที ่ 3 ขยายผลสู ปวงประชา 
นำมาสูความยั่งยืน - กลาไมที่แจกจาย (สมุนไพร 
ยางนาใสเชื้อเห็ดระโงกเหลือง) - เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

128 C45/2 ศูนยศึกษาการพฒันา 
เขาหินซอน อันเน่ือง 
มาจากพระราชดำริ 

ความหลากหลายทางชีวภาพภายในศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน และการขึ้นรูปภาชนะจาก
ใบเตยเปยก ซึ่งเปนพืชหนึ่งในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช นำมาใชประโยชนในการใสอาหาร 

129 C46/1 ศูนยศึกษาการพฒันา 
หวยทราย อันเน่ือง 

มาจากพระราชดำริ  

การสงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ "จาก 
ภูมิปญญาแผนดิน สูการทำกินที่พอเพียง" 

 

130 C46/2 ศูนยศึกษาการพฒันา 
พิกุลทอง อันเน่ือง 

มาจากพระราชดำริ 

"สมุนไพรในพื ้นที ่พร ุ ภ ูม ิป ญญาคู ป าช ุ มน้ำ" 
ประกอบดวย 3 โซน โซนที่ 1 การแบงเขตการใช
ที่ดินในพื้นที่พรุ และลักษณะพืชพรรณในพื้นที่พรุ  
โซนที่ 2 ตัวอยางพืชสมุนไพรในพื้นที่พรุ จัดแสดง
ล ักษณะลำต น ใบ ราก โซนที่  3 การศ ึกษา
การแพทยพื้นบานเพื่อการอนุรักษพันธุกรรม 

131 C47/1 ศูนยศึกษาการพฒันา 
อาวคุงกระเบน อันเน่ือง 
มาจากพระราชดำริ 

ธนาคารสัตวน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ (ภาคตะวนัออก) 

132 C47/2 สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

"ความหลากหลายทางช ี วภาพ ค ือ  ช ี ว ิ ต " 
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน
การดำรงชีวิต และวิถีชุมชนกับการใชประโยชน
อยางย่ังยืน 

133 C48/1 มูลนิธิพระราชนิเวศน
มฤคทายวันในพระอุปถัมภ  

การฟนฟูระบบนิเวศสันทรายชายฝงดวยวิธีให
ธรรมชาติฟนฟูตัวเอง 

134 C48/2 โรงแรมซิกเซนสยาวนอย การอนุรักษพันธุกรรมพืชและการสรางฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช การสานตอและพัฒนาโครงการ
อนุรักษนกเงือก และสรางระบบเพาะชำพืชและ
ธนาคารเมล็ดพันธุ 
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รายนามผูทูลเกลาถวายเงิน 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานศูนยประสานงาน อพ.สธ. - มวล. 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ผูบริจาคเงิน 

1 รองศาสตราจารย  ดร.รงค บุญสวยขวัญ 
2 นายกรกฎ เตติรานนท 
3 นายสุรินทร สิริชยานนท 
4 นายปกรณ พิมลวงศ 
5 นายชำนาญ ศรีสวัสดิ ์
6 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
7 นายรุจาธิตย สุชาโต 
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงรว ีจิตภักด ี
9 นายสายัณห ยุติธรรม 

10 นายสุธีระ ทองขาว 
11 นางน้ำผึ้ง ชวยช ู
12 นายยุทธกิจ มานะจิตต 
13 นายชนุดม  ขับกลอมสง 
14 ดร.มงคล ธีระนานนท 
15 นายเอนก บุญสัมพันธกิจ 
16 นายมลฑล ณ นคร 
17 นางสาวศิริกมล แกวแสงออน 
18 นายกิตติ  รัตนสมบัติ 
19 นางมัลลิกา คุณารักษ 
20 คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ 
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