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ค ำน ำ 

จังหวัดนราธิวาสได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต และท่านเลขาธิกาพระราชวัง
ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ลงนามในประกาศที่ 
อพ.สธ. ๗8/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ จังหวัดนราธิวาส เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนราธิวาสให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ 

เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 2564 – ๓๐ กันยายน 2569) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 
8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

จังหวัดนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 2564 – ๓๐ กันยายน 2569) นี้ จะเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานสนับสนุนและ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชนและเยาวชนในพ้ืนที่ให้เข้าใจ
และเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมอนุรักษ์พัฒนาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม 2564 – ๓๐ กันยายน 2569)   

 
หน่วยงาน   จังหวัดนราธิวาส 
กลุ่มที่    G๘ กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

-------------------------------------------------- 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ. 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาเป็นเวลาช้านานก่อนค าว่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biological diversity) และการอนุรักษ์ (conservation) จะเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ทรงเริ่มอนุรักษ์ 
ต้นยางนาใน พ.ศ. 25030ทรงทดลองเพาะเมล็ดยางที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอ าเภอท่ายางในกระถาง 
บนพระต าหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้น
ในแปลงทดลองป่าสาธิตใกล้พระต าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมข้าราชบริพาร 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จ านวน 1,250 ต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดาเพ่ือให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้
ของนิสิตนักศึกษาแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ ในวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จ- 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ทรงมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลัง 
พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง จึงได้ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พืชเอกลักษณ์
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ได้แก่  ต้นขนุนและพืชเอกลักษณ์ของพระราชวังต่างๆ เช่น พุดสวน มณฑา ยี่หุบ 
สมอไทย ท าการอนุรักษ์ไว้ในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ในปี พ.ศ. 2529 ทรงพระราชทาน 
ให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายที่มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆ  
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท าการลองปลูกต้นหวายเหล่านั้น  
ในป่ายางนาใกล้พระต าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา และมีพระราชด าริให้ทดลองปลูกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายแล้ว ยังได้จัดท า
สวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมาปลูกเป็นแปลงสาธิต 
รวบรวมข้อมูลสรรพคุณ ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ ศึกษาการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร  โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสกับ
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พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์  ให้ด าเนินการผสมพันธุ์ผักสองชั้น (Double2Hybridization) ขึ้นใน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการส่วน
พระองค์ฯ สวนจิตรลดา ด าเนินการผสมพันธุ์ผักสองชั้นพร้อมกันไปด้วย 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ทรงมีรับสั่งกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง และผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา “ให้ด ำเนินกำรอนุรักษ์พืชพรรณของ
ประเทศ และด ำเนินกำรเป็นธนำคำรพืชพรรณ”  ท าการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ น าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง จากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี 
พระปฐมบรมราชโองการ “เรำจะปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” ทรงใช้ 
ทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศ และประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั้น ทรงมีโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริมากมาย มากกว่า 4,000 โครงการ  

ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือสนอง 
แนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
กิจกรรมปกปักทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การส ารวจรวบรวมทรัพยากรที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การน าพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมทาง
กายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โครงการศึกษาประเมินทรัพยากร
ในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณการจัดท าระบบข้อมูลทรัพยากร 
ด้านคอมพิวเตอร์ การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรระยะยาว ๓๐ - ๕๐ ปี และกิจกรรมการสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจตระหนัก 
ในความส าคัญ เกิดความปิติและส านึกท่ีจะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากร 
อันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทยสามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับ "ปัจจัยสี่" อันเป็นพ้ืนฐานหลักในการด ารงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้ 
มีความผูกผันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไปประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการของสังคม 
และผู้บริโภค การส ารวจค้นคว้าและวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ดังที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินการอยู่ในขณะนี้  จึงสามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึง
คุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแล
รักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นก าเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ 
จนอาจถูกละเลยหรือถูกท าลายไปอย่างน่าเสียดาย 

1.2 พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 
พระราโชวาทให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชด าริ และผู้ทูลเกล้าฯ  
ถวายที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจ าปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ว่า 

"ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ นี้ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาถึง ๕ ปี แล้ว และคิดกันว่าจะท าต่อ 
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ในช่วงที่สองอีก ๕ ปีและคิดมาใหม่ว่าในขั้นที่สองนี้จะท าในลักษณะไหน ที่จริงในเบื้องต้นนั้นข้าพเจ้าก็มิได้เป็น 
นักพฤกษศาสตร์หรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนี้ก็คงจะสายไปเสียแล้ว เพราะว่าขณะนี้ไม่สามารถ
จ าชื่อคน สัตว์ สิ่งของได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจพืชพรรณและทรัพยากรของประเทศเรามานานแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพืช เหตุผลที่ศึกษา เพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษามากกว่าอย่างอ่ืน เวลาไปไหนที่ มีคน 
ตามกันเยอะแยะ ถ้าจะศึกษาสัตว์สัตว์ก็วิ่งหนีหมด แต่พืชนั้นเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความ
สนใจว่า นอกจากทางกรมป่าไม้ซึ่งได้ติดต่อกันในครั้งแรกในเบื้องต้นเพราะว่าชอบไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ตามป่าเขา 
ดูว่าเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไรและก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ 
ก็ยังเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการ
เกษตร และกับทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาว่าพืชกี่ชนิดทั้งเรื่องของพืชชนิด
ต่างๆ เรื่องงานอนุกรมวิธาน อย่างนี้เป็นต้น ก็ศึกษากันหลายแห่ง จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีการรวบรวมว่า
แต่ละสถาบันได้ท างานในส่วนของตนอย่างไร และงานนั้นอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นพืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่  
แต่ละแห่งได้รวบรวมนั้น ชื่อต่างหรือซ้ ากันอย่างไร เพ่ือที่จะให้รวมกันว่าทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรบ้าง ที่จริงแล้ว
งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เป็นเรื่องที่ท าได้ยากและท าได้ช้า คนๆ เดียวหรือว่าสถาบันๆ เดียวนั้นจะครอบคลุม
ไม่ได้ทั้งหมดถ้ามีหลายๆ หน่วยงานช่วยกันครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รู้กันนั้นก็อาจจะเกิดเป็น 
ที่น่าเสียดายว่าจะไม่ได้ข้อมูลเต็มที่ จึงนึกถึงว่าอยากจะท าฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้
ด้วยกัน ที่วังนี้ซึ่งก็มีความรู้สึกว่า ๑ ตารางกิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญ่โตพอสมควร แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะเอางาน 
ทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมกัน ก็ย่อมจะไม่พอพ้ืนที่ไม่ได้ก็ต้องท างานอะไรที่จะประหยัดที่ที่สุดในตอนนั้นก็เลยคิดว่า 
ท าฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้การเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเป็นงานต่างๆ  
ที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ออกไปหลายๆ อย่าง ซึ่งงานที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นงานที่หน่วยราชการต่างๆ  
ได้ท ามาแล้วเป็นจ านวนมากและหลังจากโครงการฯ นี้ก็มีการตั้งขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าถ้ามีการได้ประชุม
กันพร้อมกันอย่างนี้ จะได้มาตกลงกันแน่นอนว่าใครท าอะไรและในส่วนที่เหลือกัน ถ้าซ้ ากันโดยไม่จ าเป็นก็อาจจะ 
ตกลงกันได้ว่าแบ่งกันว่าอันนี้งานนี้ใครจะท า หรืองานที่โครงการทางด้านส านักพระราชวังเคยท าอยู่ แต่ว่าเมื่อมี
หน่วยงานที่มีชื่อของหน่วยงานที่ควรจะรับผิดชอบโดยตรงรับไปท าแล้วทางส านักพระราชวังก็คิดว่าน่าจะตัดได้ 
ในส่วนนั้นและก็หันมาท างานทางด้านการประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี้ เป็นต้น ซึ่งเข้าใจว่าก็เป็น 
การสมสมัยในปัจจุบันซึ่งประเทศค่อนข้างจะฝืดเคือง เพราะฉะนั้นท างานอะไรถึงแม้จะเป็นงานที่ดีถ้าตกลงกันได้
แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณ ที่ว่าให้ในส่วนนี้แล้วก็จะได้จ าเป็นจะไม่ต้องให้  
ในหน่วยงานอ่ืน หรือถ้าให้หน่วยงานอ่ืนก็ต้องให้ท าไป และงานนี้เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่าจะท างานได้
โดยประหยัดอย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่จ าเป็นในขั้นนี้หรือว่าท าได้ไม่ต้องเน้นเรื่องความหรูหราหรือความ
สวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริงๆ และก็ประหยัดไปได้เป็นบางส่วนก็ดี 

ส่วนส าหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคต่างๆ มาหลายแห่ง 
ก็เห็นว่าเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความรักในทรัพยากร คือ ความรักชาติรักแผ่นดินนี้  
ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขา การที่จะให้เขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดย 
ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จัก
ว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าท างานก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์
ได้เคยแนะน าโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ไปเยี่ยม ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการๆ นี้ โรงเรียนทั่วๆ ไปด้วยว่าเรื่อง
ของนอกจากพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่างๆ  
ได้หลายอย่างแม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอ่ืนให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทย 
การเรียงความก็อาจจะท าให้เรื่องของการเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งค าประพันธ์ในเรื่อง 
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ของพืชเหล่านี้ หรือเป็นตัวอย่างงานศึกษางานวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ดังที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวมา นอกจากนั้น
ในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะช่วยได้ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องของวิชาการท้องถิ่นซึ่งก็เป็นนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วที่ว่าจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ท้องถิ่นนอกจากความรู้ที่เป็นมาตรฐานจาก
ส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ต าราก็มีการส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ในท้องถิ่นนั้นได้รวบรวมความรู้หรือได้แต่งขึ้น ในระยะนี้ 
ซึ่งเท่าที่ได้เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมาบ้าง แต่ในด้านของธรรมชาตินั้น
ยังมีค่อนข้างน้อย เท่าที่ไปแนะน ามาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นได้เสนอว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ว่าจะให้เด็ก
นักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้างๆ โรงเรียนว่าที่นั่น 
มีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นชื่ออะไร เป็นอะไร และพอดีมีประสบการณ์จากการที่ได้เคยออกไปส่งเสริมในเรื่อง  
ของโภชนาการงานในระยะแรกๆ ที่เริ่มท างานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ในช่วงนั้นออกไปท างานก็ท างานอย่างค่อนข้าง 
จะเบี้ยน้อยหอยน้อย คือเงินไม่ค่อยมีต้องออกเอง ก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักหรืออุปกรณ์ที่ใช้มากนัก 
ได้ครบทุกแห่งที่ไปก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่นที่พอจะมีอยู่ ผักพ้ืนบ้านผักพ้ืนเมืองหรือของที่เขากินอยู่แล้วเสริมเข้าไป
ในมื้ออาหารนั้นด้วย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะได้พบว่ามีพืชพรรณหลายอย่าง ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกัน 
ในส่วนกลาง ในท้องถิ่นนั้นเขาก็รู้และก็มีชื่อพ้ืนเมือง แต่ว่าพอเอาเข้าจริง แม้แต่ชื่อวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีใครแน่ใจ
ว่าชื่ออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลานี้ก็ได้เห็นว่ามีการศึกษาอย่างกว้างขวาง คือได้ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหาร 
ของผักพ้ืนเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืชเหล่านั้นไว้ด้วยเดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่า
ไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย เพราะเห็นว่าคนรับประทานกันอยู่ประจ ายังมีอายุ ยืนอยู่ แต่เห็นว่าจากการวิจัยของ
นักวิชาการ กไ็ด้ทราบว่ามีพืชพ้ืนบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซึ่งมีพิษบ้าง ท าให้เป็นข้อคิดที่ว่าถ้าบริโภคกัน 
ในส่วนที่เป็นท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็นพิษภัยมากเพราะว่าในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ได้ก็น ามาบริโภคอีกวันก็เก็บได้ 
อีกอย่างก็น ามาบริโภค แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการส่งเสริมเป็นโครงการขึ้นมา แล้วก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจ านวนมาก 
และก็รับประทานอย่างนี้ซ้ าๆ ซากๆ ซึ่งจะมีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งก็อาจจะเป็นได้ อันนี้ที่ยกตัวอย่าง
แสดงว่าวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอย่าง และมีการศึกษาได้หลายอย่าง และก็มีบุคคลหลายคนที่ช่วยกันคิด
ช่วยกันท า ถ้าจะช่วยกันจริงๆ นี้ก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่ถึงขั้นตอนนี้ก็คงต้องแบ่งหน้าที่กันเพื่อที่จะแบ่งในด้าน
ปริมาณงานที่ท าหรืองบประมาณท่ีท าก็ได้รับการสั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอว่า ถ้าคนเรามีความคิดพุ่งแล่น
อะไรต่างๆ นานา ก็คิดได้แต่ถึงตอนท าจริงมีขั้นตอนเหมือนกัน การใช้คนให้ท าอะไรนี่ก็ต้องคิดถึงกระบวนการว่า
จะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการนั้นจะต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลา ใช้ทั้งความคิด ความอ่านต่างๆ ซึ่งจะไปใช้ใครท า 
ก็ต้องเอาให้แน่ว่าเขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจ แต่ว่ามีภารกิจมาก มีเวลาจะท า ให้เท่าใดหรือเขาอาจท าให้ด้วย 
ความเกรงใจเรา แล้วว่าทีหลังอย่างนี้เป็นต้น ก็บอกว่าไม่เป็นไร เพราะว่าเวลาท าอะไรก็มิได้บังคับก็ขอเชิญเข้าร่วม
ช่วยกัน แต่ถ้าคนใดมีข้อขัดข้องหรือมีข้อสงสัยประการใดก็ไถ่ถามกันได้ ไม่ต้องเกรงใจเพราะถือว่าท างานวิชาการ 
แบบนี้ไม่เคยจะคิดว่าโกรธเคืองถ้าใครท าไม่ได้ก็แล้วไป ก็ท าอย่างอ่ืน ท าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องท าได้สักอย่าง คิดว่า
โครงการนี้ขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องดูเรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใครท าอะไรได้และประโยชน์อาจจะมีอีกหลายอย่าง 
เช่น งานบางอย่าง หรืออย่างพืชนี้จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีกก็มีด้วยซ้ าถ้าเราทราบสรรพคุณของเขา 
และน ามาใช้ ในส่วนที่ว่าถ้าขยายพันธุ์แล้วไม่อันตราย คือการขยายพันธุ์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกก็อาจเป็นได้ ทั้งนี้ก็ต้องไม่ละเลยในเรื่องของวิชาการสิ่งที่ถูกต้อง อะไรที่เป็นคุณ
อะไรที่เป็นโทษ และยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานของเงิน ในที่นี้ยังมีเรื่องเพ่ิมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของที่ดิน 
อาจจะต้องมีการก าหนดแน่นอนว่าที่ดินนั้น อยู่ในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะไหน ศึกษา 
ในเรื่องของกฎหมายให้ถูกต้องว่าใครมีสิทธิหรือหน้าที่ท าอะไรบ้างใครท าอะไรได้ ใครท าอะไรไม่ได้เรื่องเหล่านี้ 
เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องจุกจิกมากอีกหลายอย่าง ที่พูดนี้มิได้หมายความถึงว่าจะเป็นการจะจับผิดว่า
ใครท าผิดใครท าถูก แต่ว่างานในโลกปัจจุบันนี้ ท าอะไรก็รู้สึกว่าเรื่องการรักษามาตรฐานนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
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เพราะว่าต่อไปงานนี้ของเราอาจจะไม่ใช่จ ากัดอยู่แต่ภายในประเทศอาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอ่ืนด้วย
เป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการท างานในลักษณะที่คนอ่ืนยอมรับได้ นี่ก็เป็น
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้" 

1.3 การด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. 
การจัดท าแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระยะ 5 ปีที่เจ็ด

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569)  ให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าแผนแม่บทของหน่วยงาน 
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยศึกษาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และโครงการ
ที่มีอยู่ ปรับเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร (ก8) ให้มีงานสนับสนุนวิชาการในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
ที่จะเน้นในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริแล้ว อพ.สธ. ยังวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็งการด าเนินงานตลอด 28 ปี ในการหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ และประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยเข้าใจ เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย ให้มีระบบข้อมูลสื่อถึงกันทั่วประเทศ โดยการเข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
อันเป็นฐานในการรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระบรมราโชบายต่อไป  
 ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอแจ้งยืนยันการด าเนินการกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) มีการก าหนดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลให้ครอบคลุม
ทุกต าบลทั่วประเทศ โดยจะเริ่มบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของท้องถิ่นในด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาในรูปแบบข้อมูลขนาดเล็ก (Small Data) ในระดับท้องถิ่น ที่จะใช้เชื่อมโยง
กับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในระดับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของประเทศต่อไป 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสืบทอดพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ที่จะรักษาฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาของประเทศ 
เป็นต้น ทุนในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 
 การด าเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลให้ครอบคลุมทุกต าบล
ทั่วประเทศ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นงอพ.สธ. โดยได้ประสานกับที่ปรึกษา
กระทรวงมหาดไทย อพ.สธ. มีความเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยควรเป็นหลักในการด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงในมิติของความมั่นคงทางทรัพยากรของประเทศ และสอดรับกับ
นโยบายมหาดไทย 4.0 แต่เนื่องจากระทรวงมหาดไทยไม่มีภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยตรง จึงจ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกันในหลายกระทรวง โดยต้องเป็นนโยบายและตัวชี้วัด ก ากับการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ ไปยังส่วนราชการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและตัวชี้วัด  
ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยมีนักเรียนช่วยส ารวจในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยท้องถิ่น 
เป็นพ่ีเลี้ยง และศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก ากับ  
การปฏิบัติงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกจังหวัด และจะมีส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดูแลเรื่องเกษตร ปศุสัตว์ และประมงมี
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และกระทรวงสาธารณสุขมีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พืชสมุนไพรและถิ่นอาศัย ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เป็นต้น  
 ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการประสานงานและหารือด้านโยบายให้ทางกระทรวงมหาดไทยด าเนินการได้ และ
เป็นหลักของประเทศ ซึ่งมีการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
 ในการที่จะให้ประสานงานบรรลุตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องเป็นนโยบายและตัวชี้วัดในการขับเคลื่อน
ให้จังหวัดสนับสนุน อปท. โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ความรู้ ซึ่งในขณะนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาง อพ.สธ.  
จะท าความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยที่จะเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
เครือข่ายข้างต้นและจ าเป็นต้องเป็นนโยบายและตัวชี้วัดในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 ตามนโยบายจากส านักพระราชวังที่ให้ อพ.สธ. เป็นหน่วยประสานงานกลาง และลดขนาดหน่วยงาน 
บุคลากร อพ.สธ. ได้ด าเนินการวางแผนการประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประสานภาคเหนือศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประสานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ประสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประสานภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ประสานภาคใต้ที่มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ อพ.สธ.
ได้จัดท าแผนผังมโนทัศน์กระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ระดับจังหวัด 
ราชการส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
โรงเรียน และ อปท. โดยได้ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยและประสานกับมหาวิทยาลัย ที่พระราชทานเป็น
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และมหาวิทยาลัยที่ขอพระราชทานเป็นศูนย์ประสานงาน โดยการประสานงาน 
จะอยู่ในกรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 80กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ 
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แผนผังการด าเนินงานประสานงานของหน่วยงานที่สนองพระราชด าริ 

 ทุกแผนผังเป้าหมายที่สุดคือจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับจาก 
การด าเนินงานสนองพระราชด าริ คือการบริหารจัดการ วิชาการ ข้อมูล ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเรื่องการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ การบริหารจัดการ ด้านขวาของแผนผังจะเป็น 
การด าเนินงาน 

ภาพที่ 1: แผนภาพการด าเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 มหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.จะด าเนินงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย 
ที่เป็นเครือข่าย คือเป็นงานในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมหาวิทยาลัย 
ขอพระราชทานเข้าร่วมสนองพระราชด าริและที่คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย ที่แต่งตั้งโดย
พระราชานุญาต โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน มีคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการชุ ดต่างๆ เพื่อการ
จัดท าแผนแม่บท แผนปฏิบัติ พิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการเรียน การสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 3 กรอบ  
8 กิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานฯ จะประสานกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายและด าเนินงานตามกิจกรรม
ของศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ต้องทราบการด าเนินกิจกรรม อพ.สธ. 3 กรอบ 8 กิจกรรม งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สามารถให้ความรู้ แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และการบริการวิชาการ ซึ่งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องเอกสาร สื่อต่างๆ การอบรม
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หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อมีความพร้อมคือมีวิทยาการที่ผ่าน 
การรับรองจาก อพ.สธ. การอบรมการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง อนุกรมวิธาน การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรับโจทย์วิจัยจากท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การวิจัย โดย  
การน าเข้าสู่คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติ ในเรื่องการเรียน การสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ ตามแผนผัง 

ภาพที่ 2: แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย  

ภาพที่ 3: แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – จังหวัด 
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โดยที่จังหวัดทุกจังหวัดได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บนสุดของแผนผังคือเรื่องจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด้านซ้ายเป็นเรื่องการบริหารจัดการ ตั้งแต่วิธีการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ท างานชุดต่างๆ โดยในแต่ละจังหวัด 
มีคณะกรรมการด าเนินงานฯ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นกรรมการและ 
มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยพิจารณาโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมของ อพ.สธ. สามารถน าเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ จังหวัดจะมีการด าเนินงานตามกรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ที่จังหวัด
ควรมีขอ้มูลจริงโดยมีคณะท างาน ที่จะมีข้อมูลทรพัยากรกายภาพ โดยมีส่วนราชการภูมิภาค ที่ส่วนกลางสนอง
พระราชด าริ เป็นโครงข้อมูลจังหวัด ด้านทรัพยากรกายภาพ มีส านักงานชลประทานจังหวัด ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรน้ าบาดาล พัฒนาที่ดิน ที่ดิน อุตุนิยมวิทยา ด้านทรัพยากรชีวภาพ ที่มีเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด 
ประมงจังหวัด ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วย
ประสานกับหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า  ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ พืชสัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด ด้านทรัพยากร
วัฒนธรรมภูปัญญา ก็มีวัฒนธรรมจังหวัด ที่มีข้อมูลด้านภูมิปัญญา พัฒนาชุมชนมีข้อมูลภูมิปัญญาของ  
การน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งภาพใหญ่ของจังหวัด  ส่วนข้อมูลในระดับท้องถิ่น จังหวัดก็มีนโยบาย 
สั่งการผ่านนายอ าเภอที่ดูแลในเรื ่องท้องที ่ ก านันผู ้ใหญ่บ้านร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
ด าเนินการสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายและตัวชี้วัดของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมสนองพระราชด าริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เมื่อต าบลเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โรงเรียนที่อยู่ต าบลนั้ นๆ ก็ต้องเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นก าลังส าคัญในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่ด าเนินงานจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นในการส ารวจทรัพยากร ข้อมูลในระดับท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน จะเข้าสู่ระบบข้อมูลของจังหวัด และ
ข้อมูลประเทศ ที่มหาดไทย 4.0 จะต้องมีกระบวนการ Big Data จากข้อมูลจริงเชิงพื้นที่ เพ่ือใช้ในการวางแผน
พัฒนา ในการด าเนินงานของจังหวัดจ าเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นฐานด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย  
เพ่ือพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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ภาพที่ 4: แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

หน่วยงานสนองพระราชด าริในกลุ่มท่ี 3 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ซึ่งหน่วยงานก็มีการสนอง
พระราชด าริด าเนินกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  ในส่วนกลาง  
ส่วนราชการภูมิภาคก็เป็นคณะกรรมการด าเนินงานของจังหวัด เป็นแนวทางที่จะใช้งบประมาณของกรม  
เป็นงบ function มาด าเนินงานในจังหวัด ยกตัวอย่างเรื่องน้ า หากท้องถิ่นมีการส ารวจจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ทราบในเรื่องพ้ืนที่เกษตร แต่น้ าไม่เพียงพอ ต้องการแก้ปัญหา ก็น าข้อมูลปรึกษากับทางชลประทาน
จังหวัด หรือทรัพยากรน้ าจังหวัด เพ่ือจัดท าโครงการ ส่วนราชการภูมิภาคก็น าเรื่อง เข้าคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จังหวัด ผ่านการพิจารณาแล้ว  
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเรื่องไปยังกรมในส่วนกลาง กรมในส่วนกลางก็รวบรวมเป็นโครงการพระราชด าริ ที่จะส่ง
ให้ อพ.สธ.ช่วยพิจารณา ยืนยันไปยังส านักงบประมาณ จะเป็นการจัดท างบประมาณที่มีฐานจากข้อมูลความ
ต้องการจริง ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ เป็นการจัดการงบประมาณของประเทศในเรื่อง
การพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น                   
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ภาพที่ 5: แผนภาพการด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นภาพรวมการด าเนินงาน ที่ด้านซ้ายมือเป็นการบริหารจัดการ 
การสมัครเป็นสมาชิก การมีส่วนร่วม การด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
การด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ เพ่ือขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ และเกียรติบัตรขั้นที่ 1
และเกียรติบัตรขั้นที่ 2  ด้านขวามือเป็นการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่มี 5 องค์ประกอบ แต่ละ
องค์ประกอบมีล าดับการเรียนรู้  การเรียนรู้ 3 สาระ  ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้
แก่มหาชน ก็มีล าดับการเรียนรู้ ที่มีรายละเอียดในคู่มือการด าเนินการ วิธีการให้คะแนนตนเอง   
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ภาพที่ 6: แผนภาพการด าเนินงานของฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
แผนผังฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นภาพรวมการด าเนินงาน ที่ด้านซ้ายมือเป็นการบริหารจัดการ    

 

การสมัครเป็นสมาชิก การมีส่วนร่วม การด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
การด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ เพ่ือขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ และเกียรติบัตรขั้นที่ 1  
และเกียรติบัตรขั้นที่ 2  ด้านขวามือเป็นการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มี 6 งาน งานปกปักทรัพยากร 
งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร งานปลูกรักษาทรัพยากร งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร งานสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร และงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  มีล าดับการเรียนรู้ ระดับรับพระราชทานป้าย
สนองพระราชด าริ  การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร เพ่ือขอรับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ที่มีล าดับ
การเรียนรู้ มีรายละเอียดในคู่มือการด าเนินการ วิธีการให้คะแนนตนเอง 
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ภาพที ่7: แผนภาพการด าเนนิงานในการสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. - การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการด าเนินงานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท้องถิ่นเป็นภาพรวม 
การด าเนินงาน ที่ด้านซ้ายมือเป็นการบริหารจัดการ การสมัครเป็นสมาชิก การมีส่วนร่วม การด าเนินงานตาม
คู่มือการด าเนินงานเริ่มศึกษาและใช้แบบบันทึกการส ารวจทรัพยากร 9 ใบงานของการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โดย กศน.อ าเภอจะเป็นโรงเรียน กศน.ต าบล เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนมาจากหมู่บ้านต่างๆ 
การจัดท าทะเบียนทรัพยากร และมีพืชศึกษาในแต่ละห้องเรียน คือแต่ละต าบล มีพืชศึกษาหรือพืชส าคัญ  
ที่น ามาใช้ศึกษาตามกระบวนการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์  
เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ และเกียรติบัตรขั้นที่ 1 และเกียรติบัตรขั้นที่ 2 ทรัพยากร  
เพื่อขอรับพระราชทานเกียรติบัตรขั ้นที ่ 10และขั้นที ่ 20ที่มีล าดับการเรียนรู ้ มีรายละเอียดในคู่มือ 
การด าเนินการ วิธีการให้คะแนนตนเอง 

 จากแผนผังข้างต้น จะท าให้หน่วยงานสนองพระราชด าริต่างๆ มหาวิทยาลัย จังหวัด โรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นภาพว่าอยู่ตรงไหน ท าอะไร และเชื่อมต่อ
ประสานกับใคร จะน าไปสู่ความส าเร็จในการสนองพระราชด าริ ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เห็นคุณรู้ค่า อนุรักษ์พัฒนา 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  จากการรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน การรักษาฐาน
ทรัพยากรน าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ ที่จะส่งต่อทรัพยากรให้เป็น
มรดกและลูกหลาน ใช้ในการพัฒนาประเทศตลอดไป 
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เป้าหมายของ อพ.สธ. 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 

วัตถุประสงค์ของ อพ.สธ.  
- ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของทรัพยากร 
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
- ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรให้สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

 
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนแม่บท อพ.สธ.  

๑) เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และด าเนินการเป็นธนาคาร
พืชพรรณ 

๒) เพ่ือน าพืชที่ได้ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือไปปลูก
รักษาพันธุกรรมไว้ในพ้ืนที่ปลอดภัย 

๓) เพ่ือน าความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาทรัพยากร
กายภาพ การส ารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  
ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

๔) เพ่ือจัดท าศูนย์ข้อมูลทรัพยากร รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ เช่น 
ศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษาชาติ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
สวนจิตลดา และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ สื่อถึงในระบบเดียวกัน 

๕) เพ่ือปลูกฝัง สร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

๖) เสริมสร้าง สนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร 
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1.5 แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและแผนการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) โดยมีกิจกรรม 8 
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   

โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พ้ืนที่
เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่อง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้พิจารณาให้อยู่ในแนวทาง  
การด าเนินงาน อพ.สธ. และสนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. 
ไปยังแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป 

1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการ 

ด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เป้าหมาย 
(1) เพ่ือปกปักรักษาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่มีพ้ืนที่ป่าดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ แต่จะต้องเป็น
พ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่มี
ปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด 
 (2) เพ่ือร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ น าพ้ืนที่ของกรมฯ  
มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 

ตัวอย่างพ้ืนที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พ้ืนที่ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พ้ืนที่ป่าของสถาบันการศึกษา พ้ืนที่ป่าของ
สวนสัตว์ พ้ืนที่ป่าของเขื่อนต่างๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ้ืนที่ป่าของ
ภาคเอกชนที่ร่วมสนองพระราชด าริ เป็นต้น โดยการด าเนินงานในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ซึ่งทั้งนี้มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด ารินั้นๆ 
โดย อพ.สธ. สามารถเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 

 (1) การท าขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร และให้ระบุสถานะพ้ืนที่ว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ประเภทใด 
(1.1) เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานฯ 
(1.2) เป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พ้ืนที่นั้นได้ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ) 

พื้นที่ปกปักทรัพยากรต้องไม่เป็นพื้นที่ท่ีมีกรณีพิพาทกับราษฎรในเรื่องของการบุกรุกหรือแผ้วถาง 

 (2) การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริ  

(3) การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช  
เช่น สัตว์ จุลินทรีย์ 

(4) การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ คุณภาพน้ า 
คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
 (5) การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ 
 (6) สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ในระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบๆ พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า 
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น 

ข้อมูลที่ได้น ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หมายเหตุ 
(1) ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล  

ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
(2) กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานในกิจกรรมนี้ 
(3) พ้ืนที่ที่น ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพ้ืนที่นั้นเข้ามา 

น้อมเกล้าฯ ถวาย เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  
โดยหน่วยงานนั้นๆ ที่เป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคต 
ถ้าหน่วยงานนั้นๆ มีนโยบายในการด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เพ่ือใช้ในกิจกรรม
อ่ืนๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ นั้นๆ สามารถด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่
เป็นพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง   

ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทสจ., สถจ., สสจ., และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
เป้าหมาย 

 (1) เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพ้ืนที่ที่ทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น  จากป่า
กลายเป็นสวน พ้ืนที่ตามเกาะต่างๆ ที่จะกลายสภาพเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่ที่เร่งในการสร้างถนนและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ให้พิจารณา 
ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
 (2) เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
อาจจะก าลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้แต่เป็นคนละพ้ืนที่กับพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1 
โดยที่ อพ.สธ. มีนโยบายประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่างๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งทั้งนี้มีการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

 (1) การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งพ้ืนที่ อาจเริ่มต้นในพ้ืนที่ 
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อน เช่น พ้ืนที่ก าลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า 
สร้างศูนย์การค้า พ้ืนที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่างๆ พ้ืนที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พ้ืนที่ที่
ก าลังถูกบุกรุก และในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม โดยอาจด าเนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงาน  
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. พ้ืนที่ที่ส ารวจจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริเองหรือถ้าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอ่ืน เจ้าของพ้ืนที่นั้นๆ ต้องอนุญาตให้เข้าส ารวจได้ 

(2) การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ี 
(3) การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น

สัตว์ จุลินทรีย์ 
(4) การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ คุณภาพน้ า 

คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
 (5) การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ 
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 (6) การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  

(7) การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพ่ือเป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษาหรือมีการเก็บ
ในรูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพ่ือไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต  
(เพ่ือน ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอ่ืนๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) 
สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

หมายเหตุ 
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน

ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและน าทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปด าเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถจ., อปท., สนง.ศธจ., และ สสจ. 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
เป้าหมาย 

 (1) เพ่ือน าทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพ่ิมปริมาณเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ 
ในกิจกรรมที่1 และกิจกรรมที่ 2 ท าการคัดเลือกมาเพ่ือด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยการน าพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพ่ิมในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพ้ืนที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 

(2) เพ่ือส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ (ex..situ) 
ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ พ้ืนที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร องค์การสวนสัตว์ฯ  
พ้ืนที่ของจังหวัด พ้ืนที่สถาบันการศึกษาที่น าเข้าร่วมสนองพระราชด าริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์  
สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนที่ร่วมสนองพระราชด าริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรม
ในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่างๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.  
สวนจิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 
 โดยที่ อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วม สนอง
พระราชด าริ เช่น จังหวัดต่างๆ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน 
ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิม
ให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและ  
เป็นแกนกลางด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช 

(1) การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช 
มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพ้ืนที่และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช  
งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่ต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

(2) การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่างๆ 
(3) การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร

พันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ 
(4) การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ 

ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

(5) การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น  

(6) การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่างๆ การปลูกพืช 
ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

ทรัพยำกรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยำกรพันธุกรรมอ่ืนๆ   
ให้ด าเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐาน 

ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 

หมายเหตุ 
 ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล  
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทสจ., สถจ., ศธจ. และ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2) กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ 

ใน อพ.สธ. ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงาน  ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

เป้าหมาย 
 (1) เพ่ือศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ส ารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้จากกิจกรรมที่ 1-3  
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(2) เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนิ นการวิจัยศักยภาพของ
ทรัพยากรต่างๆ ท าไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นต่างๆ และประเทศไทย 

(3) เพ่ือศึกษาศักยภาพของทรัพยากรที่อาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  สายพันธุ์จุลินทรีย์ 
ตามแนวพระราชด าริและมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน   

โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการ
ด าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ  
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ   
โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับ 
แนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วย  
ของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 (1) การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรม
ด้ังเดิมของพืชนั้นๆ 
 (2) การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากร
ชีวภาพที่คัดเลือกมาศึกษา 

(3) การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสาระส าคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่นสาระส าคัญต่างๆ 
ในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ที่เป็นเป้าหมาย 
 (4) การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืช  
ที่ไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน 
รวมถึงการศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ  
 (5) การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ เพ่ือเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้นๆ ไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

(6) โครงการฯ จากกิจกรรมที่ 4 น าไปสู่การท างานร่วมกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท)/
ชุมชนที่อยู่ใน อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(สถาบันการศึกษา) เพ่ือน าผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทสจ., สถจ., สสจ., สนง.ศธจ และ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
เป้าหมาย 
(1) เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา

ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมิน  
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งฐานข้อมูล
งานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่างๆ จากการ
ท างานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและ 
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มีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 

(2) เพ่ือให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ
อาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่างๆ โดยที่ อพ.สธ.  เป็นที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะท างาน 
ประสานงาน ร่วมมือ  พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแบบในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมาย  
ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผน
ประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 (1) อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนา
โปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เช่น โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ด้านการส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ 

(2) น าข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริองค์กรอ่ืน 
เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์ข้อมูลทรัพยากรอพ.สธ. 

(3) น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่างๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิก  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผน
พัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอ่ืนๆ 
 (4) พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้จาก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้  
อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล 
 (5) หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพ่ือขอพระราชทานข้อมูลนั้นๆ และ
ขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายังผู้อ านวยการ อพ.สธ . 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนจ., ทสจ., และ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

เป้าหมาย 
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่นโดยที่ อพ.สธ.  

มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ในเรื่องของพืช  
โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์  ฯลฯ 
และน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ 
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ระยะยาวและน าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรม  
ที่คัดเลือกให้หน่วยงานที่มีความพร้อมน าไปปฏิบัติพันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอ่ืนๆ ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่ พันธุ์พืช
สมุนไพร พันธุ์พืชพ้ืนเมืองต่างๆ ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ  
ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผน
ประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช 

(1) จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่างๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมี 
การวางแผนพัฒนาพันธุ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

(2) ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแล้ว เพ่ือให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

(3) ประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่างๆ เช่น พัฒนา
พันธุกรรมพืช ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืชและน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพ่ือเป็นการค้าต่อไป 

(4) ด าเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพ่ือประโยชน์
ของมหาชนชาวไทย 

ทรัพยำกรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยำกรพันธุกรรมอ่ืนๆ 
มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนจ., ทสจ., และ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3) กรอบการสร้างจิตส านึก 
เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่
ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
เป้าหมาย 

 (1) เพ่ือให้เยาวชนประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐาน 
ให้รู้จักหวงแหนรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการการอนุรักษ์และ  
ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน 

(2) เพ่ือให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพ่ือน าแนวทางการสร้างจิตส านึก
ในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ 
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โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริให้ด าเนินการ  
ในกิจกรรมนี้ โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ  
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
1) งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  

เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแส  
การเปลี่ยนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน และศึกษาสื่อต่างๆ  
ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. www.rspg.or.th และสามารถส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากรมาเข้ารับการฝึกอบรม 
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศ) 
  (1.1) อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสถาบันการศึกษาสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านทางจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่าง  
ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
  (1.2) อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ 
การที่สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณครู/อาจารย์ น าพรรณไม้ที่มีอยู่ใน
โรงเรียนไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพ้ืนที่
สามารถใช้พ้ืนที่ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่เก็บ
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนในวิชาต่างๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีพ้ืนที่ในการส ารวจ
หรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้ พ้ืนที่ที่อยู่รอบๆ โรงเรียน และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พื้นที่นอกสถานศึกษา 
  (1.3) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  (1.4) สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงกา รด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดและ
น าไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายฯ พระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
  (1.5) การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดขึ้น และรับค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(1.6) อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผล
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์  
การด าเนินงานเป็นหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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  (1.7) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการด าเนินงานร่วมกับ 
อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพ่ือน าแนวทางด าเนินงาน อพ.สธ.บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

2) งำนพิพิธภัณฑ์ 
เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
  (2.1) งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และจังหวัดต่างๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะ 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
  (2.2) งานพิพิธภัณฑ์พืชด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ 
นักพฤกษศาสตร์ดูแลอยู่  
  (2.3) งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 
  (2.4) งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
โดยกองทัพเรือ 
  (2.5) งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ  
  (2.6) นิทรรศการถาวรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรต่างๆ 
  (2.7) ศูนย์การเรียนรู้ 

3) งำนอบรม 
อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและ

จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด  
ณ แหล่งฝึกอบรมของ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 

หมายเหตุ 
ถ้าหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินงานจัดประชุม จัดฝึกอบรม จัดค่ายต่างๆ ภายใต้แนวทาง 

การด าเนินงาน อพ.สธ. และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะ
เดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศธจ. และ ทสจ. 
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กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
เป้าหมาย 

 (1) เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.  
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  

(2) เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทาง
การศึกษา โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

 (3) เพ่ือรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาสาสมัคร
และเข้ามาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงาน  
ที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ .สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้
และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 

 (4) เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ให้ด าเนินงานสมัคร
สมาชิกเข้ามาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปี  
เฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถจ., อปท., ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และ ศธจ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(1) อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการ

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมตามที่ก าหนดไว้ โดยมีการร่วมจัดแสดง
นิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิก  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

(2) อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มี 
การขออนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้ง 

(3) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย 
โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 

(4) การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  
โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง  
มีการด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น เข้าไปศึกษาท างานวิจัย 
ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด 

(5) หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนในงาน
กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรม
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ตามสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ เอง หรือ โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ.  

(6) มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 5 แห่ง ได้รับพระราชทานฯ ให้ด าเนินงานเป็นศูนย์ 
แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริในกลุ่มที่ 5 และ กลุ่มที่  6  
ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. นั้น สามารถขอเข้าเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดยศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยฯ 
มีโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ชัดเจน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จ านวน 18 แห่ง)  โดยมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(6.1) เพ่ือประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.โดยรับนโยบายจาก อพ.สธ. 
ส านักพระราชวัง 

(6.2) เพ่ือเป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยตามพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ 

(6.3) เพ่ือด าเนินงานเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเครือข่าย อพ.สธ. โดยมีแหล่งฝึกอบรมให้กับสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยมีการวางแผนการฝึกอบรมและ 
การเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง 

(6.4) เพ่ือช่วยวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และ 
เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 

(7) หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินงานและจัดการพ้ืนที่ที่เพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง เพ่ือการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งฝึกอบรม  
ตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.หน่วยงาน 

ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
(1) สนับสนุนงานปกติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่องข้อมูล

ทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าภูมิปัญญานั้น  
ไปพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าให้เป็นมาตรฐานสากล  

(2) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ประสานกับชุมชน
และโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบล /เทศบาล   
เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะสถานศึกษา 
มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งบ่งชี้ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบ
ในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน์ 
เช่น พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการ
ท างานร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./
เทศบาล                                                                                                                                                    

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียน
ทรัพยากรต่างๆ ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร 
น าไปสู่การเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical0Indication) และการขึ้นทะเบียนอ่ืน  ๆ
ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้นๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol) 
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1.6 แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 
      30 กันยายน 2569) 
 
กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรม
ส ารวจเก็บ
รวบรวม

ทรัพยากร
(F1A2) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าลังจะ
เปลี่ ยนแปลง ภายใต้ รัศมี  50 
กิโลเมตร ของหน่วยงานฯ หรือมากกว่า 
โดยจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ
ไฟล์  ส าหรั บ เปิ ด ใน โปรแกรม
ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์  ( GIS)  
โ ด ย พ้ื น ที่ ใ น กิ จ ก ร ร ม ที่  2  นี้  
เป็นคนละพ้ืนที่ ในกิจกรรมที่  1 
กิจกรรมปกปักทรัพยากร และ
กิจกรรมที่  3 กิจกรรมปลูกรั กษา
ทรัพยากร 
2. ให ้ระบุสถานะพื ้นที ่ที ่เข ้าไป
ส ารวจว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ประเภทใด 

2.1 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานฯ 
2.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่น 

แต่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปส ารวจได้ 
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือเอกชนที่
เป็นเจ้าของ) และให้ส ารวจในพ้ืนที่
เครือข่าย อพ.สธ. ได้แก่ พ้ืนที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
สมาชิ กฐานทรัพยากรท้ องถิ่ น
อพ.สธ. (ให้ระบุรหัสสมาชิกในชุด
โครงการแผนงาน) และหาก อปท.
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้หน่วยงานฯ 
แนะน าให้เป็นสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น และอาจส ารวจร่วมกับ
สถานศึกษาที่ เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีหน่วยงาน
เป็ น พ่ี เ ลี้ ย ง ให้ กั บสถานศึ กษา 
(ให้ระบุรหัสสมาชิกในชุดโครงการ
แผนงาน) แต่ถ้าสถานศึกษายังไม่ได้
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้หน่วยงานฯ แนะน าให้สถานศึกษา นั้น 

1 .  จ านวนทรัพยากรที่ ส า รวจ
ได้ เ ป รี ยบ เที ยบกั น ในแต่ ล ะปี 
ตามที่มีอยู่จริงเพ่ือใช้ในการประเมิน
ส ภ า พ พ้ื น ที่ แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
2. ร่วมส ารวจทรัพยากรร่วมกับ
เครือข่าย อพ.สธ. ได้แก่ สมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. หรือ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในกรณีที่ ไ ม่ ได้ อ ยู่ ใ น พ้ืนที่ ขอ ง
หน่วยงานเอง เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาครัฐ หรือ
ภาครัฐกับเอกชน มีกิจกรรมที่
ด าเนินงานร่วมกัน มีหน่วยงานฯ 
เ ป็ น พ่ี เ ลี้ ย ง แ ล ะ ผู้ ส นั บ ส นุ น  
เป็ นการสร้ า งจิ ตส านึ ก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

*เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงาน 
ใช้เป็นเครื่องมือในการบนัทึก 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5. Platform EO Browser 
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม ฯลฯ 
*การสมัครเป็นสมาชิกและ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ฐ า น
ทรัพยากรท้องถิ่น และงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สามารถศึกษาศึกษาได้จาก
เ ว็ บ ไ ซ ต์  อ พ . ส ธ . 
(www.rspg.or.th) 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rspg.or.th/
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
3.ส ารวจและท าบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่ส ารวจพบในพ้ืนที่เป้าหมาย
พร้อมระบุพิกัดท าทะเบียนทรัพยากร
ที่อยู่ ในพ้ืนที่ฯ ในกรณีจัดท าป้าย
ทะเบียนทรัพยากร เท่าที่ท าได้ 
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่ กับ
หน่วยงานฯ/เจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือใช้
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ไ ด้ ใ น แ ต่ ล ะ ปี  
เห็นความเปลี่ยนแปลงของจ านวน/
ชนิดของทรัพยากร 
4. ทรัพยากรที่ส ารวจได้จากข้อ 3
คือทรัพยากรส าหรับงานใน F1A3 
ต่อไป 

กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูก

รักษา
ทรัพยากร
(F1A3) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจ 
ให้ชัดเจน (จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ในรูปแบบไฟล์ ส าหรับเปิดในโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถ
ขึ้นป้ายพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากร 
อพ.สธ.สนองพระราชด าริ  โดย
หน่วยงานฯ 
2. ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ฯ ได้ 
ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ในพ้ืนที่
เนื่องจากอยู่ใกล้ป่าและมีไฟป่าควร
จัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
3 .  ให ้ร ะบ ุส ถานะ พื ้นที ่ว ่า อยู่
เอกสารสิทธิ์ประเภทไหน 

3.1 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่น 

แต่อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พ้ืนที่นั้นได้  
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ) 
พ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรต้องไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎร
ในเรื่องของการบุกรุกพ้ืนที่ 
 

1. คุณภาพของทรัพยากรที่ถูก
คัดเลือกมาเพ่ือเป็น พ่อ-แม่พันธุ์ 
ทรัพยากรส าคัญ /stock ทรพัยากร
ใน  F1A3 ที่ มี คุณภาพที่ พร้ อม
ส าหรับเป็นโจทย์ทรัพยากรในงาน
ศึ ก ษ า วิ จั ย  ใ น กิ จ ก ร ร ม ที่  4 
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ท รั พ ย า ก ร 0(F2A4)0ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆ 
2. สามารถเลือกทรัพยากรที่มี
คุณภาพ ขยายพันธุ์ เ พ่ิมจ านวน
ต่อไป เพ่ือเพ่ิมปริมาณในการใช้
ประโยชน์ต่างๆ ให้พอกับการใช้ 
เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในการท าอาหาร 
ยารักษาโรค เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยู่
อาศัย ฯลฯ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เครือข่าย
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐ 
และเอกชน เช่นอาจท าเป็นสวน

*เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5. Platform EO Browser 
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม ฯลฯ 
*การสมัครเป็นสมาชิกและ
การด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ง า น ส ว น
พฤกษศาสตร์ โ ร ง เ รี ย น 
สามารถศึกษาศึกษาได้จาก
เว็บไซต์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 
 

http://www.rspg.or.th/
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
4. ทรัพยากรที่ ใช้ ในกิจกรรมนี้ 
มาจาก F1A1 และ F1A2 

4 . 1  ก า ร ป ลู ก ท รั พ ย า ก ร
พันธุกรรมพืช ในการปลูกรักษาใน
พ้ืนที่ปลูกรักษา ให้จับพิกัดและท า
ทะเบียนพันธุ์ไม้ 

4 . 2  ก า ร เ ลี้ ย ง ท รั พ ย า ก ร
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุ พ้ืนที่ที่ใช้
เลี้ยงจับพิกัดบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

4.3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
การเพาะเลี้ ยงจุ ลลิ นทรี ย์ ในห้ อง 
ปฏิบัติ การฯ  ให้ ระบุชั ด เจนว่ า 
เก็บรักษาพันธุกรรมในสถานที่ใด  
มีการท าฐานข้อมูลในรายละเอียดต่าง  ๆ 

4.4  การ เก็บ เมล็ด พันธุ์ ใ น
รูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 

ร ว บ ร ว ม พ ร ร ณ ไ ม้ ท้ อ ง ถิ่ น  
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ  

กรอบการใช้
ประโยชน์/

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม

อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากร
(F2A4) 

1 .  ห น่ ว ย ง า น มี นั ก วิ จั ย ห รื อ
นั ก วิ ช าก ารที่ ส าม าร ถด า เ นิ น
งานวิจัยโดยพิจารณาจาก 

จ านวนทรัพยากร/โครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานในเรื่องการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
โดยใช้ทรัพยากรที่ที่คัดเลือกจาก
กิ จกรรมที่  1 -3 มา เป็ น โจทย์
ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ นา ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภาพเดียวกันแต่
สามารถมาทดลองท าร่วมกันเพ่ือ
พัฒนาต่อยอด โดยอาจร่วมกับ
มหาวิทยาลั ย ในท้ องถิ่ น  ห รื อ
สถาบันวิจัยต่างๆ  
2. งานศึกษาวิจัยตอบโจทย์พันธกิจ
ของหน่วยงานฯ และ อพ.สธ. 

1. มีงานวิจัยที ่เขียนถูกต้องตาม
หลักวิทยาศาสตร์ เป็นงานวิจัยที่
พันธกิจปกติของหน่วยงานฯ อาจ
ท างานวิจัยเป็นบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานฯ  หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ  ได ้
2. ให้เขียนแผนภาพการวิจัยและ
พัฒนาของทรั พยากรที่ อ ยู่ ใ น
หน่วยงานฯ หรือได้จากกิจกรรมที่ 
1-3 มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะมี
หน่วยงานใดโดยใครน าไปต่อยอด
ได้ทั้งในงานวิจัยระดับพื้นฐาน หรือ
ระดับสูง 
3 .  ท า ง านศ ึกษาว ิจ ัย ร ่ว มก ับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่าง  ๆ
เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่และทรัพยากร
นั้นไม่สูญหายไปจากพ้ืนที่ จาก 
การศึกษาวิจัยนั้น 
 
 

ข้อมูลในกิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ สามารถ
น าไปลงเพ่ิมเติมใน 
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5. Platform EO Browser 
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียมฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
กรอบการใช้
ประโยชน์/

กิจกรรมศูนย์
ข้อมูล

ทรัพยากร
(F2A5) 

1. จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบ 
ภ ูม ิส า ร สน เ ท ศ  (Geographic 
Information System; GIS) ในพ้ืนที่
เ ป้ า หม าย  เ ป็ น ง าน ใ น F1A1/ 
F1A2/F1A3 จะต้องมีการก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจทรัพยากร 

1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 
1.3.ทรัพยากรวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญา) อย่างชัดเจนมีบุคลากร
ที่ มี ค ว า ม ช า น า ญ เ รื่ อ ง GIS/RS 
รวมทั้งเรื่อง database เข้ามาร่วมปฏิบัติ 
2...มีการส่งข้อมูลเ พ่ือเชื่ อมกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. อย่าง
สม่ าเสมอ คิดเป็นจ านวนข้อมูล 

1. ข้อมูลได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒินในสาขาทรัพยากร
นั้นๆ ซึ่ งสามารถประสานมาที่ 
อพ . ส ธ .  เ พ่ื อปร ะส านง าน ให้
มหาวิทยาลั ย  ด า เนินงานช่ วย
ตรวจสอบข้อมูลได้ 
2.ข้อมูลที่ได้น าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ในแง่ขององค์ความรู้  หรือการ
พัฒนาต่อยอดในกิจกรรมที่ 4 และ
กิจกรรมที่  6 หรือสามารถใช้ใน
เรื่องของการท าสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อได้ต่อไป 
3. มีการขอเข้าถึงและใช้ข้อมูล
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการรู้
สถานภาพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดต่อไป 

*เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5. Platform EO Browser 
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียมฯลฯ 
*การสมัครเป็นสมาชิกและ
การด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ง า น ส ว น
พฤกษศาสตร์ โ ร ง เ รี ย น 
สามารถศึกษาศึกษาได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ . (www.rspg.or.th) 

กรอบการใช้
ประโยชน์/

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมวาง
แผนพัฒนา

พันธุ์
ทรัพยากร
(F2A6) 

จ านวนของทรัพยากรที่ น าม า
วางแผนพัฒนาพันธุ์ 

น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่  5  
มาใช้พิจารณาศักยภาพของพันธุ์
พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์  พั น ธุ์ จุ ลิ น ท รี ย์  
จากการที่มีทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ 
ก็จะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์
เพ่ือตอบโจทย์ท้องถิ่นต่อไป 

เป็นการด าเนินงานร่วมกัน
โดยหน่วยงานในจังหวัด  
ในการรับโจทย์การด าเนินงาน
วางแผนพัฒนาที่ได้วางแผน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และตอบโจทย์ความต้องการ
ของประชาชนเกษตรกรใน
จังหวัด 

กรอบการ
สร้าง

จิตส านึก/
กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
(F3A7) 

1. พิพิธภัณฑ์หน่วยงานฯ มีการ
ด า เนินงานในพิ พิธภัณฑ์ต่ า ง ๆ
จ านวนของผู้เข้าเยี่ยมชมมีการขอ
เ ข้ า เ ยี่ ย ม ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ า ก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2 .  อ า ค า ร นิ ท ร ร ศ ก า ร ถ า ว ร 
ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. จ านวน
หน่วยงาน/ประชาชนการขอเข้า
เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการฯ 
 
 
 

1. ผลการประเมินจากผู้เข้าเยี่ยมชม  
ในแง่ต่างๆ  
2. มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาเยี่ยมชม 
มี สื่ อประชาสั ม พันธ์ สนับสนุ น  
ขอท าข่าว/หรือแนะน าสถานที่ 
3. คุณภาพของสื่อ/สิ่งของที่อยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ /อาคารนิทรรศการ  
ตอบโจทย์งาน อพ.สธ. 

 

http://www.rspg.or.th/
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
กรอบการ

สร้าง
จิตส านึก/

กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุน

การอนุรักษ์
ทรัพยากร
(F3A8) 

1. ทุกปีตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี
ที่ เ จ็ ด ให้ มี ก า รตั้ ง งบประมาณ  
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

1.1 พ.ศ. 2565 งานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 30 ปี 
อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่ มหาชน  
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  
จ.นครศรีธรรมราช 

1.2 พ.ศ. 2568 งานประชุม
วิชาการและนิทรรศการทรัพยากร
ไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
2..จัดเว็บไซด์/เว็บเพจ อพ.สธ.-
หน่วยงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ในงานสนองพระราชด าริอพ.สธ. 
ใ น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ส า ห รั บ 
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ 
ในกิจกรรมที่  5 จะด าเนินการ 
เมื่อได้รับอนุญาตจาก อพ.สธ.  
3. จัดท าเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. 
ได้ โดยจัดส่งเอกสารเข้ามาและ 
ข อ อนุ ญ า ต ใ ช้ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ 
อพ.สธ.) 
4 . . ด า เนิ นการจั ดการประชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-
หน่วยงานฯ คณะท างาน อพ.สธ.-
หน่วยงาน อย่างสม่ าเสมอ 
5 . . ด า เ นิ น ง านส นั บ สนุ น ง า น
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตามแนวทาง 
การด าเนินงานแผนแม่บท อพ.สธ. 
6..การมีพ้ืนที่ที่เพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆ  
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง เ พ่ือการ
เรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่ า งยั่ ง ยื น  ต าม ปรั ชญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง   

 

ตัวอักษรย่อที่ใช้ในการท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. 

ตัวอักษรย่อ ความหมาย 
F กรอบการด าเนินงาน 

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
F2 กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A กิจกรรม 
A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
A6 กิจกรรมวางแผนและพัฒนาทรัพยากร 
A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการรักทรัพยากร 
A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ตัวอย่าง F1A1 หมายถึง กรอบที่  
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
2. ทรัพยากร หมายถึง 

1) ทรัพยากรชีวภาพ 
2) ทรัพยากรกายภาพ 
3) ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

3. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จาก F1A1 – F1A3 ที่จะใช้ใน GIS ประกอบด้วย 3 ส่วน เพ่ือด าเนินงานใน F2A5 ได้แก ่
1) จุด (Point) ยกตัวอย่าง พิกัดต าแหน่งของทรัพยากรที่ส ารวจพบในพ้ืนที่เป้าหมาย F1A1 และ 

F1A2/พิกัดต าแหน่งทรัพยากรที่ปลูกรักษาไว้ในพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากร 
2) เส้น (Line) ยกตัวอย่าง เส้นทางส ารวจทรัพยากร จากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดสิ้นสุด 
3) รูปแปลง (Polygon) ยกตัวอย่าง ขอบเขต รูปแปลง ปกปักฯ แปลงปลูกรักษาฯ จัดท าด้วย

โปรแกรม GIS และ print เป็นแผนที่รูปแปลงออกมารายงานผลได้ มีขนาดพื้นที่ชัดเจน (ไร่-งาน-ตร.ว.) 
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ส่วนที่ 2 
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      ข้อมูลจังหวดันราธิวาส  

2.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวดันราธิวาส 

1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายูห่างจากกรุงเทพมหานคร   

โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตรและทางรถไฟประมาณ 1,116 กิโลเมตร สุดชายแดน ไทย -
มาเลเซียที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 

อาณาเขตจังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย 
 ทิศใต้   จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก     จดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก       จดจังหวัดยะลา 

แนวเขตระหว่างประเทศ มีชายแดนที่เชื่อมกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้้า 
มีเขตแดนติดต่อกันยาวประมาณ 178.60 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย รวม 3 ด่าน คือ 

ภาพที่ 1 : ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อด่านพรมแดน เขตปกครองฝั่งไทย เขตปกครองฝั่งมาเลเซีย 

1. ด่านสุไหงโก-ลก (61 ไร่) อ้าเภอสุไหงโก-ลก RangtauPanjang (รัฐ Kelantan) 

2. ด่านตากใบ (34 ไร่) อ้าเภอตากใบ Tumpat (รัฐ Kelantan) 

3. ด่านบูเก๊ะตา (49 ไร่) อ้าเภอแว้ง Bukit Bunga (รัฐ Kelantan) 



34 
 

จังหวัดนราธิวาส  
 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ 2,795,127.17 ไร่ มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย-มาเลเซีย
ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับ  
อ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้้า 4 สาย คือแม่น้้าสายบุรี  แม่น้้าบางนรา แม่น้้าตากใบ และแม่น้้าโก-ลก  
มีพ้ืนที่ป่าพรุจ้านวนประมาณ 361,860 ไร่ 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ภมิูอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งออกเป็น 2 ฤดู  ได้แก่ 
3.1) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกช่วงหนึ่ง คือ ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 209.58 มิลลิ เมตรต่อปี ท้าให้จังหวัดนราธิวาส 
ไม่เคยประสบปัญหาน้้าแล้ง 

3.2) ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  

4) ข้อมูลการปกครอง 
จังหวัดนราธิวาสได้แบ่งการปกครองภูมิภาคเป็น  13 อ้าเภอการปกครองท้องที่  75 ต้าบล  

591 หมู่บ้านและมีการจัดการปกครองท้องถิ่นดังนี้ 
4.1) รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ้านวน 1 แห่งโดยใช้พื้นที่ทั้งจังหวัด 
4.2) รูปแบบเทศบาลใช้พ้ืนที่ต้าบลทั้งต้าบลแต่เทศบาลบางแห่งใช้พ้ืนที่ไม่ครบทั้งพ้ืนที่ต้าบล 

ปัจจุบันมีจ้านวน 16 เทศบาล แยกเป็นเทศบาลเมือง จ้านวน 3 แห่ง เทศบาลต้าบล จ้านวน 13 แห่ง 
4.๓) รูปแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลใช้พ้ืนที่ต้าบลทั้งต้าบลและบางแห่งรวมพ้ืนที่ต้าบลอ่ืนหรือ

พ้ืนที่ติดเขตเทศบาลมีจ้านวน 75 แห่ง 

ตารางท่ี 1: การแบ่งเขตการปกครอง 

ล าดับที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

 1 เมืองนราธิวาส 6 63 2 5 

 2 ตากใบ 8 52 1 7 

 3 บาเจาะ 6 47 2 6 

 4 ยี่งอ 6 40 1 6 

 5 ระแงะ 7 61 2 7 

 6 รือเสาะ 9 72 1 9 

 7 ศรีสาคร 6 35 1 6 

 8 แว้ง 6 46 2 6 

 9 สุคิริน 5 41 1 5 

 10 สุไหงโก-ลก 3 19 2 2 
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ล าดับที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

 11 สุไหงปาด ี 6 50 1 6 

 12 จะแนะ 4 32 - 4 

 13 เจาะไอร้อง 3 33 - 3 

รวม 75 591 16 72 

ทีม่า: ที่ท้าการปกครองจังหวัดนราธิวาส  

5) สภาพสังคม 
5.1) ประชากร 

ประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ้านวนรวมทั้งสิ้น 
804,429 คน จ้าแนกเป็นประชากรชาย 397,700 คน ประชากรหญิง 406,729 คน 

5.2) การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดนราธิวาส 
 ศาสนาและภาษา : ศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ และอ่ืนๆ ซึ่งมีวัด 75 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 71 วัด คณะสงฆ์ธรรมยุต 4 วัด ส้านักสงฆ์ 
22 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 20 แห่ง ธรรมยุต 2 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 5 แห่ง มีพระภิกษุ สามเณร 
421 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 412 รูป เณร 9 รูป และคณะสงฆ์ธรรมยุต 20 รูป  

ส้าหรับภาษาที่ใช้สื่อสารในพ้ืนที่ค่อนข้างหลากหลาย อาทิ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยภาคใต้อ่ืน  ๆ 
ภาษาถิ่นส้าเนียงเจ๊ะเหเป็นภาษาอัตลักษณ์ประจ้าถิ่นของอ้าเภอตากใบ และภาษาพ้ืนเมืองหรือภาษายาวี  
ซ่ึงจะคล้ายคลึงกับภาษามลายูของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน 

5.3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) สาธารณูปโภค :  

ไฟฟ้า :0ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จ้านวน 191,980 ราย ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ คือ ภาคครัวเรือน 
รองลงมาคือ ภาคสถานธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานที่ราชการและสาธารณะตามล้าดับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
ในจังหวัดรวม 34.230  ล้านกิโลวัตต์ สามารถให้บริการไฟฟ้าครอบคลุม ทั้ง 13 อ้าเภอ 

ประปา :0ผู้ใช้น้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จ้านวน 29,813 ครัวเรือนใน  
9 อ้าเภอ ส่วนอ้าเภอท่ีเหลืออีก 4 อ้าเภอ ใช้น้้าจากประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา บ่อน้้าตื้น และบ่อน้้าบาดาล
การให้บริการในพ้ืนที่ห่างไกล องค์การบริหารส่วนต้าบลในพ้ืนที่ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ  และหมู่บ้านที่ 
ไม่มีน้้าประปาใช้จ้านวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสและองค์การ
บริหารส่วนต้าบลอยู่ระหว่างด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

(2) ด้านแรงงาน  
ในปี 2562 จังหวัดนราธิวาสมีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ้านวน  

515,822 คน เปนผูที่อยูในวัยก้าลังแรงงาน จ้านวน 332,383 คน คิดเปนรอยละ 64.43 ส้าหรับผูมีงาน
ท้าจ้านวน 318,025 คน คิดเปนรอยละ 61.65 ผูวางงานจ้านวน 13,677 คน คิดเปนรอยละ 2.65 ซึ่ง 
แบงออกเปนเพศชาย จ้านวน 9,115 คน คิดเปนรอยละ 3.61 และเพศหญิงจ้านวน 4,563 คน คิดเปนรอยละ 
1.73 และมีอัตราผู้ว่างงานลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 6.00 และอัตราการว่างงาน
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ของจังหวัดนราธิวาสสูงกว่าอัตราการว่างงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ร้อยละ 3.26 และอัตราการว่างงาน
ระดับประเทศที่ร้อยละ 1.97  

 (3) ด้านสาธารณสุข 
สถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนของจังหวัดนราธิวาสมีโรงพยาบาลทั่วไป  

2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  และโรงพยาบาลสุไหงโก -ลก โรงพยาบาลชุมชน  
ทั้งหมด 11 แห่ง เป็นขนาด 30 เตียง 8 แห่ง ขนาด 60 เตียง 2 แห่ง และขนาด 90 เตียง 1 แห่ง ส้าหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล มีทั้งหมด 111 แห่ง  

 (4) การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
ในปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ จ้านวน 1,421 แห่ง 

ประกอบด้วย โรงเรียนในความรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ้านวน 1,184 แห่ง สถานศึกษาใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมจ้านวน 5 แห่ ง
กระทรวงมหาดไทย จ้านวน 227 แห่ง และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ จ้านวน 5 แห่ง 

จังหวัดนราธิวาสมีนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา ประจ้าปี 2563 รวมทั้งสิ้น
380,382 คน ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษาท่ัวไป จ้านวน 274,636 คน นักเรียนพิการ จ้านวน 3,818 
คน นักเรียนด้อยโอกาส จ้านวน 69,012 คน นักเรียนต่างสัญชาติ จ้านวน 350 คน นักเรียนออกกลางคัน 
จ้านวน 1,068 คน และผู้ส้าเร็จการศึกษา จ้านวน 31,498 คน และมีจ้านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 21,634 คน ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการ จ้านวน 489 คน รองผู้อ้านวยการ จ้านวน 47 คน  
ครู จ้านวน 11,189 คน และบุคลากร จ้านวน 9,909 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

จังหวัดนราธิวาส  
 

ตางรางที ่2 : จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่ หน่วยงาน/สังกัด 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถม 
มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. ปวส. 
การศึกษา
นอกระบบ 

รวม 

กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  
  
  
  

- สพป.นราธิวาส เขต 1 7,732 22,400 1,355 - - - - 31,487 

- สพป.นราธิวาส เขต 2 5,812 22,130 1,499 - - - - 29,441 

- สพป.นราธิวาส เขต 3 4,713 12,825 1,480 - - - - 19,018 

- สพม. เขต 15 - - 6,874 5,952 - - - 12,826 

2 ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ  

  
  
  

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ้าจังหวัดนราธิวาส 

- - - - - - - 763 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 - 123 307 179 - - - 609 
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
นราธิวาส 

150 152 140 - - - - 442 

3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

  
  

- วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

- - - - 545 300 - 845 

- วิทยาลัยการอาชีพ 
สุไหงโก-ลก 

- - - - 605 534 - 1,139 

4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

  
  

- กศน. จังหวัดนราธิวาส - 1,091 6,850 7,686 - - 8,012 23,639 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

- - - - - - - 0 

5 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน  

  
  
  

- โรงเรียนเอกชนในระบบ 12,225 19,503 19,034 13,265 - - - 64,027 

- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ - - - - - - 64,246 64,246 
- โรงเรียนนอกระบบ
ประเภทวิชาชีพ (โรงเรียน
สอนขับรถเขาตันหยง) 

- - - - - - 20 20 
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ตางรางที่ 3 : จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่
 

หน่วยงาน/สังกัด 
 

จ านวนนักเรียน 

ปวช. ปวส. 
อนุ 

ปริญญา 
ปริญญา

ตรี 
ป. 

บัณฑิต 
ปริญญา 

โท 
การศึกษา
นอกระบบ 

รวม 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส - - 1,584 - - - - 1,584 

2 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร ์

- - - 3,333 41 17 - 3,391 

  
  
  

- วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 799 669 - - - - - 1,468 

- วิทยาลัยการอาชีพตากใบ 132 - - - - - - 132 

- วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส 

79 48 - 22 - - - 149 

 

ตางรางที่ 4 : จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่ หน่วยงาน/สังกัด 

จ านวนนักเรียน 

นักเรียน
พิเศษ 

ปฐมวัย อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

  
  
  
  
  
  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดนราธิวาส 

- 10,486 - - - - 10,486 

- โรงเรียนอนุบาลประจ้า
ต้าบลลุโบะสาวอ 

- - 207 94 - - 301 

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 

- - 126 - - - 126 

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองตากใบ 

- - 303 - - - 303 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

- - 1,268 1,973 349 42 3,632 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

- - 778 2,223 335 - 3,336 
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ที ่ หน่วยงาน/สังกัด 

จ านวนนักเรียน 

นักเรียน
พิเศษ 

ปฐมวัย อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) 

1 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 

  
- โรงเรียนตา้รวจตระเวน
ชายแดน 

- - 325 901 - - 1,226 

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
 

ตารางท่ี 5 : จ านวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที ่ หน่วยงาน/สังกัด 
จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

ผอ รอง ผอ. คร ู บุคลากร รวม 
กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

  

  

  

  

- ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 

144 4 1,621 1140 2,909 

- ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 

116 1 1,622 824 2,563 

- ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 

75 - 1,299 715 2,089 

- ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 17 6 1,543 94 1,660 

2 ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ (สศศ.)  

  
  
  

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดนราธิวาส 1 - 28 49 78 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 1 - 82 17 100 

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1 - 54 7 62 

3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)           

  
  

- วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 1 3 52 46 102 

- วิทยาลัยการอาชีพสไุหงโก-ลก 1 2 57 46 106 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน/สังกัด 
จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

ผอ รอง ผอ. คร ู บุคลากร รวม 

4 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(ส านักงาน กศน.)  

  
  

- กศน จังหวัดนราธิวาส 12 - 240 253 505 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นราธิวาส 

1 - - 22 23 

5 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.)  

  

  

  

- โรงเรียนเอกชนในระบบ 104 - 3,421 1,048 4,573 

- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ - - - 5187 5,187 

- โรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ (โรงเรียน
สอนขับรถเขาตันหยง) 

- - - 10 10 

กระทรวงการอุดมศกึษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 3 189 44 237 

2 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 1 6 393 280 680 

  

  

  

- วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 1 4 76 37 118 

- วิทยาลัยการอาชีพตากใบ 1 - 5 10 16 

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 1 3 21 29 54 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)           
  

  

  

  

  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนราธิวาส - - - - 0 

- โรงเรียนอนุบาลประจ้าต้าบลลโุบะสาวอ - - - - 0 

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร - - - - 0 

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ - - - - 0 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 4 8 222 16 250 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 1 2 233 5 241 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน/สังกัด 
จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

ผอ รอง ผอ. คร ู บุคลากร รวม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.)  

1 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44           

  - โรงเรียนตา้รวจตระเวนชายแดน 5 5 31 30 71 

 รวมท้ังสิ้น 489 47 11,189 9,909 21,634 

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

สรุปสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส 

สถานการณ์ความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มปะทุขึ้นมาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๔๗ จนถึงขณะนี้ แม้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหาทางดับไฟที่ลุกโชนนี้               
ให้มอดลง แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะด้าเนินการให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจได้ ที่น่าสลดหดหู่ใจก็คื อ
เหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงหลังๆ นี้ ได้คร่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะครูซึ่งถือเป็นทั้ง
ผู้ให้ความรู้และยังเป็นบุพการีคนที่สองของเด็กๆ ยังต้องมาสังเวยชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากได้สร้างความ
เศร้าสลดใจให้แก่ผู้คนในสังคมอย่างกว้างขวางแล้วยังส่ งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน  
ไม่เว้นแม้กระทั่งการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างปกติ นักเรียนจึงได้รับการศึกษาอย่างไม่เต็ม
ศักยภาพ 

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่จึงมีรูปแบบการจัดการศึกษาตามแผนงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รูปแบบการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาสจึงแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย เช่น การจัดการ
ศึกษาอิสลามแบบเข้มในโรงเรียนมัธยมศึกษา การสอนศาสนาอิสลามควบคู่ และภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนาอิสลามในโรงเรียนทุกโรง 

คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษายังอยู่ในจุดที่ยังไม่น่าพึงพอใจ เช่น การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) รวมถึงการไม่ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่
ประเมินโดยส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ของโรงเรียน 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กจ้านวนหนึ่ง  ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการศึกษา จึงควรต้องแก้ไขเริ่มตั้งแต่
ประถมศึกษาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษา เพราะหากปล่อย
ทิ้งไว้จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน และรูปแบบ
การเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของพ้ืนที่ 
โดยได้จัดสรรงบประมาณจังหวัดส้าหรับการติวนักเรียนเป็นประจ้าทุกปี เพ่ือพัฒนาการด้านสมองเด็กนักเรียน
ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสได้ด้าเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวัน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการสมอง
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ของเด็กที่มีฐานะยากจนให้มีอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน แต่ทั้งนี้ ในอนาคตเพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
การศึกษามีความยั่งยืนควรต้องบูรณาการกัน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

ตารางท่ี 6 : ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 - 2562 

รายวิชา 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ภาษาไทย 49.07 41.08 41.42 39.93 34.73 

ภาษาอังกฤษ 34.42 32.36 30.51 31.08 27.31 
คณิตศาสตร์ 32.90 30.99 25.32 24.97 23.42 
วิทยาศาสตร์ 35.55 35.57 31.34 31.24 27.67 
รวม 4 สาระ 37.99 35.00 32.15 31.80 28.28 

ที่มา :ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

ตารางท่ี 7 : ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559 - 2562 

รายวิชา 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ภาษาไทย 55.14 37.33 38.36 42.48 43.16 

ภาษาอังกฤษ 33.25 22.81 19.06 26.64 28.9 
คณิตศาสตร์ 26.73 30.77 28.25 23.84 20.18 
วิทยาศาสตร์ 30.07 38.40 34.86 31.01 27.36 
รวม4สาระ 36.30 32.33 30.13 30.99 29.90 

ที่มา :ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
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ตารางท่ี 8 : ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559 - 2562 

รายวิชา 
ระดับประเทศ  ระดับจังหวัด 

ปี 2562 
 ปี

2559 
ปี 2560 ปี 2561 

ปี 2562 

ภาษาไทย 42.21  39.68 37.58 37.70 31.32 
สังคมศึกษา 35.7  30.13 29.85 30.95 29.99 

อังกฤษ 29.2  22.55 22.54 25.83 23.11 
คณิตศาสตร์ 25.41  18.64 17.05 22.56 17.4 
วิทยาศาสตร์ 29.2  26.86 25.48 26.45 24.64 
รวม 5 สาระ 32.34  29.57 26.50 28.70 25.29 

ที่มา :ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

6) สภาพเศรษฐกิจ 
6.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส 

ภาพรวม : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส (GPP) ณ ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 
44,778 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวม 2,041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 มีขนาด
เศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 3.19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ เป็นล้าดับที่ 2 
ของกลุ่มภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานี 

6.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว  
ในปี 2561 จังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าเท่ากับ 62,066 บาท เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า

รวม 61 ,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 จังหวัดนราธิวาสมีขนาดเศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต้  
คิดเป็นสัดส่วน 2.87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ เป็นล้าดับสุดท้ายของกลุ่มภาคใต้ชายแดน สาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากรายได้ที่ลดลงจากราคาสินค้าภาคการเกษตรที่ปรับตัวลดลง 

6.3) ผลผลิตทางการเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส มี เนื้อที่ทั้งหมด 2,795,127.17 ไร่ เนื้อที่ท้าการเกษตร จ้านวน 

1,408,097 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.38 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส ในปี 2561 ประชาชน 
ในพ้ืนที่หันมาพ่ึงพิงในภาคบริการและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 52.35 จากเดิมที่มีการพ่ึงพิงในภาคการเกษตร  
แต่เนื่องด้วยราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ประชาชนในพ้ืนที่หันมาพ่ึงพาในภาคบริการ 
การโรงแรม และภัตตาคาร การค้าปลีกค้าส่ง เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2561 ภาคเกษตรมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 
31.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
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6.4) การท าประมงและปศุสัตว์ 
นอกจากจังหวัดนราธิวาสจะส่งเสริมการเกษตรแล้วยังได้ให้ความส้าคัญกับการประมงและปศุสัตว์

ควบคู่ไปด้วยเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนราคาที่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด ได้แก่ การประมงพ้ืนบ้าน  
การเลี้ยงปลาดุก ปลากินพืช และปลากะพง เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตจะจ้าหน่ายในพื้นที่ ควรเพ่ิมผลผลิต
ประมงเพ่ือส่งเสริมการประมงเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันจะไปขึ้นที่ท่าเรือปัตตานี และท่าเรือสงขลา เพ่ือป้อนเข้าสู่
โรงงาน และอีกอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ คือ ปศุสัตว์ เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านมุสลิมจึงเป็นโอกาสที่ควรส่งเสริมผลผลิตที่ส้าคัญโดยเฉพาะ โคเนื้อ และแพะ  
ซึ่งปัจจุบันผลผลิตจ้าหน่ายและบริโภคเพียงในพ้ืนที่เท่านั้น ส่วนโคเนื้อที่มีการส่งออกไปยังประเทศมาเล เซีย
เป็นโคเนื้อที่มาจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยและน้าเข้าหนังโคจากประเทศมาเลเซีย โดยการสนับสนุน
ส่งเสริมการเลี้ยงและเพาะพันธุ์โคและแพะที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรเพ่ือสอดรับกับยุทธศาสตร์เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่จะเป็น Halal Park Industrial 

6.5) ด้านอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2561 มูลค่า 2,721 ล้านบาท ลดลง 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 2,938 ล้านบาท จ้านวน 217 ล้านบาท เป็นล้าดับสุดท้ายของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ปัจจุบันจากการที่จังหวัดนราธิวาสได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนภายในใต้ เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ท้าให้มีนักลงทุน
เริ่มสนใจที่จะลงทุนในพ้ืนที่ ซึ่งในปี 2557 มีโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมการลงทุน
ของ BOI รายแรกของจังหวัดนราธิวาส คือ บริษัทไพร์ซออฟ วู้ดกรีนเอนเนอร์จี จ้ากัด ผลิตไฟฟ้าชีวมวลก้าลังการผลิต 
7.5 MW เงินลงทุน 340 ล้านบาท และในปี 2558 มีโรงงานผลิตยางแผ่นเครปและยางแท่ง พ้ืนที่ 156 ไร่ 
ต้าบลลุโบะบือซา อ้าเภอยี่งอ ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี จ้ากัด (มหาชน) เงินลงทุน 570 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะส่งผลต่อต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรวม  รวมทั้งยังตอบโจทย์  
ด้านความมั่นคง ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจน้าความปลอดภัย แต่ภายหลังได้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพ่ือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม นักลงทุนจึงได้เริ่มถอนตัวในการลงทุนในพ้ืนที่
มากขึ้น 

6.6) การท่องเที่ยว 
จังหวัดนราธิวาสมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูสู่อาเซียนทางใต้ผ่านทิศตะวันออกของ

มาเลเซีย และติดอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายูร้อยละ 80 
เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ย ว 
ที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ป่าฮาลา-บาลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น มัสยิดตะ
โละมาเนาะและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์/อุโมงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 
12และไม้ดอกสุคิริน เป็นต้น 
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7. สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.๑) ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ป่า 850,216.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.28 ของพ้ืนที่จังหวัด 

ประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ ที่มีสภาพสมบูรณ์ จ้าแนกได้เป็น ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การก้ากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ้านวน 5 ป่า เนื้อที่รวม 713,192.65 ไร่ คือ 
อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้้าตกซีโป อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลา – บาลา ป่าสงวนแห่งชาตินอกเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกรมป่าไม้ จ้านวน 20 ป่า 
เนื้อที่รวม 137,024.19 ไร่ สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาสในปัจจุบัน แม้ว่าพ้ืนที่ป่าบางส่วนจะถูก
บุกรุกท้าลายอยู่บ้าง แต่จากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม Lansat 8 โดย ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้  
กรมป่าไม้ พบว่า ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ป่า 747,681.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.64 ของเนื้อที่
จังหวัด 

จากสถิติคดีเกี่ยวกับการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่าในห้วง 3 ปี ที่ผ่านมา ปรากฏผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า คดีป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ้านวน 69 คดี พ้ืนที่ถูกบุกรุก 
305.11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.036 ของพ้ืนที่ป่าจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 125 
คดี พ้ืนที่ถูกบุกรุก 588.4 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.069 ของพ้ืนที่ป่าจังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ถูกบุกรุกเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.303 ของพ้ืนที่ถูกบุกรุก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 
71 คดี พื้นที่ถูกบุกรุก 276.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.033 ของพ้ืนที่ป่าจังหวัดนราธิวาส ลดลงจากปีก่อนคิด
เป็น ร้อยละ 0.037 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 82 คดี พ้ืนที่ถูกบุกรุก 272.29 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.033  

ตารางท่ี 9  : จ านวนคดีและพื้นที่ท่ีถูกบุกรุก 

รายละเอียด พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จ้านวนคด ี 152 คดี 698 คดี 125 คดี 71 คด ี 82 คดี 
พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก 

(ไร่) 
1,372.43 305.11 588.4 276.67 272.29 

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 

 7.2) ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้้าในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าจากบ่อบาดาล รวม 816 แห่ง 

โดยมีปริมาณน้้าที่เก็บได้ 2,985 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อ้าเภอที่มีปริมาณน้้าที่กักเก็บไว้เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค
มากที่สุดคือ อ้าเภอเมืองนราธิวาส อ้าเภอรือเสาะ และอ้าเภอบาเจาะ ตามล้าดับ และอ้าเภอที่มีปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บไว้น้อยที่สุด คือ อ้าเภอสุคิริน และอ้าเภอศรีสาคร ตามล้าดับ 

(1) แหล่งน้ าดิบ : แหล่งน้้าตามธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 
- แม่น้ าบางนรา : รับน้้าจากเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ผ่านคลองสุไหงปาดี คลองยะกัง 

และคลองตันหยงมัสไหลผ่านท้องที่อ้าเภอตากใบ อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอระแงะ แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ้าเภอเมือง
นราธิวาส มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 
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- แม่น้ าสายบุรี : ต้นน้้าเริ่มจากเทือกเขาในอ้าเภอสุคิริน ไหลผ่านอ้าเภอจะแนะ 
อ้าเภอศรีสาคร อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา แล้วไหลลงอ่าวไทยที่อ้าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานีมีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร 

- แม่น้ าสุไหงโก-ลก : เป็นแม่น้้ากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย ต้นน้้าอยู่ในเทือกเขาในประเทศมาเลเซียและท้องที่อ้าเภอแว้ง ไหลผ่านอ้าเภอสุไหงโก -ลก และไหล
ลงสู่อ่าวไทยที่อ้าเภอตากใบ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร 

- แม่น้ าตากใบ : เป็นแม่น้้าที่เกิดจากการเปลี่ยนกระแสน้้าในทะเล ประกอบกับคลื่น   
ได้ซัดทรายเข้ าหาฝั่ ง ให้ เกิด เป็นสันทราย ส่ วนภายในยั งลึก เป็นแนวยาว จึ ง เกิด เป็นแม่น้้ ายาว
ประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ชายฝั่งตะวันออกในท้องที่ต้าบลเจ๊ะเห ต้าบลศาลาใหม่ และไหลไปบรรจบแม่น้้า                       
สุไหงโก-ลก ที่บ้านตาบา ต้าบลเจ๊ะเห อ้าเภอตากใบ ต่อเขตชายแดนไทยมาเลเซีย 

(2) แหล่งน้ าบาดาล 
แหล่งน้้าบาดาลในจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยน้้าบาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ใน

ตะกอนหินร่วน และหินแข็งแหล่งน้้าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส คือ แหล่งน้้าบาดาลในชั้น
ตะกอนน้้าพาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สามารถพัฒนาแหล่งน้้าที่ความลึกตั้งแต่ 20 – 70 เมตร 
มีปริมาณน้้า  10 – 20 ลบ.ม./ชม.จนถึงมากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ได้แก่  พ้ืนที่ในอ้าเภอบาเจาะ อ้าเภอ 
ยี่งอ อ้าเภอเมืองนราธิวาส อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอสุไหงโก-ลก และอ้าเภอตากใบ คุณภาพน้้าบาดาล 
ส่วนใหญ่เป็นน้้าจืด แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงในเกือบทุกพ้ืนที่ 

แหล่งน้้าบาดาลที่มีศักยภาพรองลงมาประกอบด้วย น้้าบาดาลในชั้นตะกอนทราย
ชายหาดที่สามารถพัฒนาแหล่งน้้าได้ที่ความลึก 2 – 5 เมตร ปริมาณ 5 – 10 ลบ.ม./ชม. และแหล่งน้้า
บาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขาที่สามารถพัฒนาแหล่งน้้าได้ที่ความลึกระหว่าง 10 – 40 เมตร ปริมาณน้้า 
2 – 5 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้้าบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้้าจืดคุณภาพดี 

แหล่งน้้าบาดาลที่มีศักยภาพต่้า ได้แก่ แหล่งน้้าบาดาลในหินแปรอายุไซลูเรียน –                   
ดีโวเนี่ยน และหินแกรนิต ความลึกของชั้นน้้าบาดาลอยู่ในช่วง 10 – 30 เมตร ปริมาณน้้าส่วนใหญ่น้อยกว่า                       
2 ลบ.ม./ชม. ยกเว้นบริเวณท่ีหินผุ หรือ มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา ประเภทรอยแตก รอยแยก หรือรอยเลื่อย
ขนาดใหญ่พาดผ่านก็จะได้ปริมาณน้้ามากขึ้น คุณภาพน้้าบาดาลเป็นน้้าจืดคุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง 

ปัญหาของการบริหารจัดการน้้าบาดาล ได้แก่ การลักลอบขุดเจาะน้้าบาดาล และน้าน้้า
ใต้ดินมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องจึงไม่สามารถควบคุมการสูบน้้าบาดาลที่มีผลกระทบต่อสมดุลของการใช้น้้า 

(3) สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
จังหวัดนราธิวาส มีชายฝั่งทะเลยาว 57.02 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตครอบคลุม

พ้ืนที่ตั้งแต่อ้าเภอเมืองนราธิวาสถึงอ้าเภอตากใบ  มีต้าบลที่ติดทะเลรวม 6 ต้าบล  ได้แก่  ต้าบลบางนาค 
ต้าบลโคกเคียน ต้าบลกะลุวอเหนือ ต้าบลไพรวัน ต้าบลเจ๊ะเห และต้าบลศาลาใหม่ มีความกัดเซาะเป็นล้าดับที่ 8
ของภาคใต้ ล้าดับที่ 3 ของกลุ่มภาคใต้ชายแดนรองจากจังหวัดสงขลา และปัตตานี 

(4) ขยะ 
จังหวัดนราธิวาสมีขยะ จ้านวน 5 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยตกค้าง (ปริมาณ 

103.90 ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น (ปริมาณ 763.50 ตัน/วัน),0ของเสียอันตราย (ปริมาณ 
0.022 ตัน/วัน) มูลฝอยติดเชื้อ (ปริมาณ 0.594 ตัน/วัน) และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ปริมาณ 
4.43 ตัน/วัน)  
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จังหวัดนราธิวาสมีสถานที่ก้าจัดขยะ รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง เป็นสถานที่ก้าจัดขยะ
แบบถูกหลักวิชาการ 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่เหลืออีก 21 แห่ง 
เป็นสถานที่ก้าจัดขยะแบบไม่ถูกหลักวิชาการ ทั้งนี้ จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 จ้านวน 393.0160 ล้านบาท เพื่อด้าเนินการใน 2 โครงการ ได้แก่ 

(4.1) โครงการก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาล
ต้าบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วงเงินงบประมาณ 72.9961 ล้านบาท (เทศบาลต้าบลรือเสาะ)  ส้านักงาน
นโยบายฯ ได้ด้าเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการฯ และมีความเห็นว่า เทศบาลต้าบลรือเสาะ สามารถ
ด้าเนินโครงการฯในขั้นตอนต่อไป โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(4.2) โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง (Refuse0derive 
fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 320.0199 ล้านบาท  
(เทศบาลเมืองนราธิวาส) ส้านักงานนโยบายฯ ได้ด้าเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการฯ และมีความเห็นว่า 
เทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถด้าเนินโครงการฯในขั้นตอนต่อไป โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 

1) วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 

2) พันธกิจ  
2.1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
2.2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้้า เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ 

ความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
2.3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ 

เป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
2.4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภยัในชวีิต ทรัพย์สนิแก่ประชาชนและเจา้หน้าที่ของรฐัที่ปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่ 
2.5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

3) เป้าประสงค์การพัฒนา 
1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต 

 
 

“ เศรษฐกิจม่ันคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอยา่งยั่งยืน ” 
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4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ0ส่งเสริมการค้า0การลงทุน 

และการค้าชายแดน ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ 
(1 )  พัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพและ 

ได้มาตรฐาน  รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก -ลก เป็นต้นแบบ

การค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ให้มี

ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออก 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการกีฬา 
นันทนาการ และการบริการ 

(6) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 

(7) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
(8) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยง

การค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 

(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค0ขั้นพ้ืนฐาน0เพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

(2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตาม
โครงการพระราชด้าริและเสริมสร้างศักยภาพ การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน
ภายใตอั้ตลักษณ์ที่ดีงามของพ้ืนที่ 

(4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา และบุคลากร
การศึกษา 

(5) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อย โอกาส คนยากจน เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความ 
ไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ 

(6) สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็งให้ประชาชน ฉลาดรู้พ่ึงตนเอง ทางสุขภาพ ลดปัญหา  
การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

(7) ลดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้ 
แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

(1).เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบ
นิเวศน์ป่าเขาชายฝั่ง และทะเล 

(2).สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง  
และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย   

(3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
(4) ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐานทรัพยากร 

มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม 
อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

(1).เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย 
สงบเรียบร้อย และมีความม่ันคงในพื้นที่ 

(2).เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา
และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

(3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที ่

(4).เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานในพ้ืนที่  
ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 

(5).สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจ
ในพ้ืนที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 
 



 
 

จังหวัดนราธิวาส  
 

 
 

ส่วนที่ 3 
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กรอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)  
จังหวัดนราธิวาส 

ที ่ แผนงาน/โครงการกิจกรรม 
จ านวน

กิจกรรม/
โครงการ 

ปีงบประมาณ (บาท) 
รวม พ.ศ. 2565 

(บาท) 
พ.ศ. 2566 

(บาท) 
พ.ศ. 2567 

(บาท) 
พ.ศ. 2568 

(บาท) 
พ.ศ. 2569 

(บาท) 
F1 กรอบการเรียนรู้ 

A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 14 151,200 145,400 147,500 148,700 145,400 738,200 

A2 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร 

9 146,450 142,000 142,000 142,000 142,000 714,450 

A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 15 101,870 60,000 64,000 68,000 68,000 361,870 
F2 กรอบการใช้ประโยชน์ 

A4 
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

3 133,485 133,350 83,350 83,350 83,350 516,885 

A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 6 110,425 57,000 62,000 57,000 57,000 343,425 

A6 
กิจกรรมวางแผนพัฒนา
ทรัพยากร 

1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 

A7 
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

15 19,050 19,050 19,050 19,050 19,050 95,250 

A8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

16 240,800 157,600 257,600 167,600 257,600 1,081,200 

รวม 79 905,280 716,400 777,500 687,700 774,400 3,861,280 
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F1 กรอบการเรียนรู้ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  
F1A1 1. การส ารวจ 

ท ารหัสพิกัด 
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ (เช่น พืช 
สัตว์ จุลินทรีย์) 
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
(ในสวนนกเป็ดน้ า 
พื้นที่ 85 ไร่) 

พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร 85 ไร่ 

19,200 ส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของ
ชนิดพืช 

19,000 ส ารวจความ
หลากหลายของ
สัตว์บก และ
แมลง 

19,000 ส ารวจชนิด 
ความหลากหลาย 
ของสัตว์น้ า 

19,000 ส ารวจความ
หลากหลายของ
นก 

19,200 ส ารวจความ
หลากหลายของ
เห็ดรา 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

F1A1 2. การส ารวจ  
ท ารหัสพิกัด 
ทรัพยากร สมุนไพร
ปลาไหลเผือก 
จังหวัดนราธวิาส 

พื้นที่ อ.บาเจาะ 
อ.ยี่งอ อ.ระแงะ 
อ.แว้ง และ  
อ.ศรีสาคร 

50,000 ส ารวจประชากร
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก  
อ.บาเจาะ 

50,000 ส ารวจประชากร
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก  
อ.ยี่งอ 

50,000 ส ารวจประชากร
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก  
อ.ระแงะ 

50,000 ส ารวจประชากร
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก  
อ.แว้ง 

50,000 ส ารวจประชากร
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก  
อ.ศรีสาคร 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช-
นครินทร์ 

F1A1 3. การส ารวจ  
ท ารหัสพิกัด 
ทรัพยากร       
นกกระทาสายพันธุ์
พื้นเมืองจังหวัด
นราธิวาส 

พื้นที่ อ.ตากใบ  
อ.สุไหงโก-ลก  
อ.ระแงะ อ.แว้ง  
อ.สุคีริน 

50,000 ส ารวจประชากร 
นกกระทา 
สายพันธุ์พื้นเมือง
จังหวัดนราธวิาส 
อ.ตากใบ 

50,000 ส ารวจประชากร 
นกกระทา 
สายพันธุ์พื้นเมือง
จังหวัดนราธวิาส 
อ.สุไหงโก-ลก 

50,000 ส ารวจประชากร 
นกกระทา 
สายพันธุ์พื้นเมือง
จังหวัดนราธวิาส 
อ.ระแงะ 

50,000 ส ารวจประชากร 
นกกระทา 
สายพันธุ์พื้นเมือง
จังหวัดนราธวิาส 
อ าเภอแว้ง 

50,000 ส ารวจประชากร 
นกกระทา 
สายพันธุ์พื้นเมือง
จังหวัดนราธวิาส 
อ.สุคีริน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช-
นครินทร์ 

F1A1 4. การส ารวจ
พรรณไม้ 

รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

500 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

F1A1 5. การท ารหัส
ประจ าต้นไม้ 

รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

500 2 รหัส 700 3 รหัส 1,000 4 รหัส 1,500 5 รหัส 1,500 5 รหัส รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

F1A1 6. การจัดท าป้าย
ชั่วคราว 

รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

2,500 3 รหัส 2,500 5 รหัส 3,000 6 รหัส 3,500 3 รหัส 1,500 3 รหัส รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

F1A1 7. เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 

รร.ตชด. 
บ้านตืองอช่างกล
ปทุมวันอนุสรณ ์ ๑๓   

5,000 ระยะทาง 50 เมตร 5,000 ระยะทาง 50 เมตร 5,000 ระยะทาง 50 เมตร 5,000 ระยะทาง 50 เมตร 5,000 ระยะทาง 50 เมตร รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

F1A1 8. การส ารวจ
พรรณไม้ 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

300 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ 500 1 ไร ่ รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A1 9. การท ารหัส
ประจ าต้นไม้ 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

700 2 รหัส 700 2 รหัส 1,000 2 รหัส 700 2 รหัส 700 2 รหัส รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A1 10. การจัดท าป้าย
ชั่วคราว 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

1,500 2 รหัส 1,500 2 รหัส 2,500 2 รหัส 3,000 2 รหัส 1,500 2 รหัส รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A1 11. ส ารวจพันธุ์ไม้ 
ท ารหัสประจ า 
ต้นไม้ ท ารหัส พิกัด 
จัดท าป้ายรายละเอียด 

ต.บางขุนทอง 
อ.ตากใบ 

4,000 ต.บางขุนทอง - - - - - - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
บางขุนทอง 

F1A1 12. ปกปกั
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ต าบลเกาะ
สะท้อน 

พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร 
อพ.สธ - 
หน่วยงาน 

3,000 จ านวนพื้นที ่
2.5 ไร ่
ข้าวซีบูกันตัง 
(พิงค์) 10,000 กอ 

3,000 จ านวนพื้นที ่
2.5ไร่  
ข้าวซีบูกันตัง 
(พิงค์) 10,000 กอ 

3,000 จ านวนพื้นที ่
2.5ไร่  
ข้าวซีบูกันตัง  
(พิงค์) 10,000 กอ 

3,000 จ านวนพื้นที ่
2.5ไร่  
ข้าวซีบูกันตัง 
(พิงค์) 10,000 กอ 

3,000 จ านวนพื้นที ่
2.5ไร่  
ข้าวซีบูกันตัง 
(พิงค์) 10,000 กอ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
เกาะสะท้อน 

F1A1 13. โครงการ
ส ารวจพันธุ์ไม้  
ท ารหัสประจ าต้นไม้ 
ท ารหัสพิกัด จัดท า
ป้ายรายละเอียด 

ต.ดุซงญอ 
อ.จะแนะ 

10,000 พื้นที่หมู่ 1 10,000 พื้นที่หมู่ 2,8 10,000 พื้นที่หมู่ 3,4 10,000 พื้นที่หมู่ 5,6 10,000 พื้นที่หมู่ 7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดุซงญอ 
 

F1A1 14. โครงการการ
ส ารวจ ท ารหัส
พิกัดทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
ในพื้นที่ปกปัก 
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.  
ต าบลโฆษิต  
(วัด 1 แห่ง  
มัสยิด 5 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 1 แห่ง) 
 

4,000 ส ารวจ จ าแนก 
และติดตามพิกัด
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 

2,000 ส ารวจ จ าแนก 
และติดตามพิกัด
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 
เพิ่มเติมจ านวน  
10 ชนิด 

2,000 ส ารวจ จ าแนก 
และติดตามพิกัด
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 
เพิ่มเติมจ านวน  
10 ชนิด 

2,000 ส ารวจ จ าแนก 
และติดตามพิกัด
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 
เพิ่มเติมจ านวน  
10 ชนิด 

2,000 ส ารวจ จ าแนก 
และติดตามพิกัด
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 
เพิ่มเติมจ านวน  
10 ชนิด 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโฆษิต 
 

รวม   14   โครงการ รวมงบประมาณ 151,200  145,400  147,500  148,700  145,400   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
F1A2 1. ส ารวจรวบรวม

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นที่รัศมีอย่าง
น้อย 50 กิโลเมตร
และท าตัวอย่าง
แห้ง/ดอง/เพาะ
ขยาย (โดยเก็บใน
รูปเมล็ด, ต้นพืช, 
ชิ้นส่วนต่างๆ) 

พื้นที่รอบศูนย์
ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ รัศมี
ไม่น้อยกว่า 50 กม. 

34,450 พืชวงศ์ ขิง-ข่าไม่
น้อยกว่า 20 ชนิด 

30,000 สมุนไพรพื้นบ้าน
ไม่น้อยกวา่ 20 
ชนิด 

30,000 สมุนไพรพื้นบ้าน
ไม่น้อยกวา่ 20
ชนิด 

30,000 พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ใกล้สูญพันธุ ์
ไม่น้อยกวา่ 10
ชนิด 

30,000 พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ใกล้สูญพันธุ์ไม่
น้อยกว่า 10 
ชนิด 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

F1A2 2. ศึกษาส ารวจ
ความหลากหลาย
ของแพะพื้นเมือง
โดยวิธีสัญฐานวิทยา
และ เครื่องหมาย
เอ็นเอในจังหวัด
นราธิวาส 

13 อ าเภอ ใน
จังหวัดนราธวิาส 

100,000 ศึกษาส ารวจ
ประชากรแพะ
พื้นเมืองใน  
อ.เมืองนราธิวาส, 
อ.ยี่งอ และ 
อ.บาเจาะ 

100,000 ศึกษาส ารวจ
ประชากรแพะ
พื้นเมืองใน 
อ.ตากใบ,  
อ.สุไหงโกลก 
และ อ.แว้ง   

100,000 ศึกษาส ารวจ
ประชากรแพะ
พื้นเมืองใน 
อ.สุไหงปาดี 
และอ.เจาะร้อง 

100,000 ศึกษาส ารวจ
ประชากรแพะ
พื้นเมืองใน 
อ.ระแงะ, อ.สุคีริน 
และอ.ศรีสาคร 

100,000 ศึกษาส ารวจ
ประชากรแพะ
พื้นเมืองใน 
อ.จะแนะ 
และอ.รือเสาะ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช-
นครินทร์ 

F1A2 3. ส ารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

2,000 รัศมี 5 กม. 2,000 รัศมี 5 กม. 2,000 รัศมี 5 กม. 2,000 รัศมี 5 กม. 2,000 รัศมี 5 กม. รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

F1A2 4. ส ารวจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

F1A2 5. เก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช   
- เมล็ด        
- ต้นพืชมีชีวิต 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

 
 

2,000 
500 

 
 
2 ชนิด 
4 ชนิด 

 
 

2,000 
400 

 
 
2 ชนิด 
3 ชนิด 

 
 

2,000 
200 

 
 
2 ชนิด 
1 ชนิด 

 
 

2,000 
200 

 
 
2 ชนิด 
2 ชนิด 

 
 

2,000 
200 

 
 
2 ชนิด 
1 ชนิด 
 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

F1A2 6. ด าเนินกิจกรรม
ส ารวจและเกบ็
รวบรวมพันธุกรรมพืช     

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

3,500 จ านวน 1 ครั้ง 3,500 จ านวน 1 ครั้ง 3,500 จ านวน 1 ครั้ง 3,500 จ านวน 1 ครั้ง 3,500 จ านวน 1 ครั้ง รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A2 7. โครงการ 
ส ารวจความ 
หลากหลายทาง 
ชีวภาพและ  
ภูมิปัญญาในต าบล 
บางขุนทอง เพื่อ
อนุรักษ์และพัฒนา 
ตามแนวทาง 
พระราชด าริฯ 

ต.บางขุนทอง 
อ.ตากใบ 

- - 5,000 ต.บางขุนทอง - - - - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาง
ขุนทอง 

F1A2 8. โครงการส ารวจ
เก็บรวบรวม
ตัวอยา่ง ทรัพยากร
ทางกายภาพ,
ชีวภาพ, วัฒนธรรม
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ต.ดุซงญอ 
อ.จะแนะ 

5,000 พื้นที่หมู่ 1 5,000 พื้นที่หมู่ 2,8 5,000 พื้นที่หมู่ 3,4 5,000 พื้นที่หมู่ 5,6 5,000 พื้นที่หมู่ 7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดุซงญอ 
 

F1A2 9. การส ารวจ  
เก็บรวบรวมขอ้มูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

หมู่บ้านใน 
ต.โฆษิต จ านวน 
5 หมู่บ้าน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ที่ 1,2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ที่ 3,4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ที่ 5 - - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโฆษิต 
 

รวม   9   โครงการ รวมงบประมาณ 146,450  142,000  142,000  142,000  142,000   
A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

F1A3 1. ปลูกรักษาดูแล
พันธุ์ไม้ จ านวน 8 
แปลง ได้แก่ แปลงบัว 
แปลงดาหลา แปลง
หวาย แปลง

1. แปลงบัว  
จ านวน 6.7  ไร ่
2. แปลงดาหลา 
จ านวน 6.11  ไร ่    
3. แปลงหวาย 

31,870 8 แปลง 35,000 8 แปลง 35,000 8 แปลง 35,000 8 แปลง 35,000 8 แปลง ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
แปลงกล้วยไม้ 
แปลงสมุนไพร 
แปลงพรรณไม้
เมืองและพรรณไม้
หายาก แปลงมเหสักข ์
และแปลงสักสยาม- 
มินทร ์

จ านวน 10.21 ไร ่
4. แปลงหม้อข้าว 
หม้อแกงลิง
จ านวน 85 ไร่   
5. แปลงกล้วยไม ้ 
ภายในศูนย์
ศึกษาและเขา
ส านัก 
6. แปลงสมุนไพร 
ภายในศูนย์ศึกษา 
7.แปลงพรรณไม้
พื้นเมืองและ
พรรณไม้หายาก
ในแปลง 72 
พรรษา   
8. แปลงมเหสักข์  
สักสยามมินทร์ 
จ านวน 9.3 ไร่ 

F1A3 2. ปลูกรักษา ไม้
ส าคัญ/หายาก 

รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

500 2 ชนิด 3 ต้น 1,500 2 ชนิด 4 ต้น 2,000 2 ชนิด 4 ต้น 3,500 2 ชนิด 4 ต้น 3,000 2 ชนิด 4 ต้น รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

F1A3 3. เพาะขยายพันธุ์
ไม้ ไม้ส าคัญ/หายาก   

รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 1 ต้น รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

F1A3 4. ด าเนินกิจกรรม
ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

1,500 จ านวน 1 ครั้ง 
 

1,500 จ านวน 2 ครั้ง 
 

3,000 จ านวน 3 ครั้ง 
 

3,500 จ านวน 4 ครั้ง 
 

4,000 จ านวน 4 ครั้ง 
 

รร.ตชด. 
บ้านไอร์บือแต 

F1A3 5. ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ได้
จากการรวบรวม 

รร.ตชด.บ้านตือง
อช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   
 

3,000 พื้นที่ 8 ไร่  
ในโรงเรียน 

3,000 พื้นที่ 8 ไร่  
ในโรงเรียน 

3,000 พื้นที่ 8 ไร่  
ในโรงเรียน 

3,000 พื้นที่ 8 ไร่  
ในโรงเรียน 

3,000 พื้นที่ 8 ไร่  
ในโรงเรียน 

รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

F1A3 6. เพราะ
ขยายพันธุจ์่ายแจก 

รร.ตชด.บ้านตือง
อช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

3,000 หมู่ที่ ๓  
บ้านตืองอ และ 
หมู่ที่ ๔  
บ้านไอร์กือเดร์ 

รร.ตชด.บ้านตือง
อช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

F1A3 7. พื้นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
น ามาจากพื้นที่ที่มี
ความเปลี่ยนแปลง 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน 1 ไร่ ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน 1 ไร่ ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน 1 ไร่ ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน 1 ไร่ ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน 1 ไร ่ รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A3 8. ปลูกรักษา ไม้
ส าคัญ/หายาก 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

500 1 ชนิด 1 ต้น 1,500 2 ชนิด 2 ต้น 2,000 1 ชนิด 2 ต้น 3,500 1 ชนิด 2 ต้น 3000 1 ชนิด 2 ต้น รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A3 9. เพาะขยายพันธุ์
ไม้ที่น าจากพื้นที่ที่มี
ความเปลี่ยนแปลง 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 2 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 2 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 2 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 2 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ชนิด 2 ต้น รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A3 10. เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้ ไม้
ส าคัญ/หายาก   

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

1 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

1 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

1 ชนิด 1 ต้น ไม่ใช้
งบประมาณ 

1 ชนิด 1 ต้น รร.ตชด.บ้าน 
ละโอ 

F1A3 11. ด าเนิน
กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

1,500 จ านวน 1 ครั้ง 1,500 จ านวน 2 ครั้ง 3,000 จ านวน 3 ครั้ง 3,500 จ านวน 4 ครั้ง 4,000 จ านวน 4 ครั้ง รร.ตชด. 
บ้านละโอ 

F1A3 12. โครงการปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
ในพื้นที่ต าบล 
เกาะสะท้อน 

พื้นที่ปลูกรักษา
จ านวนพื้นที ่5 
ตร.วา 

20,000 จ านวนเป้าหมาย 
30 กอ 

5,000 จ านวนเป้าหมาย 
30 กอ 

5,000 จ านวนเป้าหมาย 
30 กอ 

5,000 จ านวนเป้าหมาย 
30 กอ 

5,000 จ านวนเป้าหมาย 
30 กอ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
เกาะสะท้อน 

F1A3 13. ปลูกพรรณไม้
ท้องถิ่นดั้งเดิม 

ต.ซงญอ 
อ.จะแนะ 

5,000 500 ต้น 5,000 500 ต้น 5,000 500 ต้น 5,000 500 ต้น 5,000 500 ต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดุซงญอ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

F1A3 14. ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ได้
จากการส ารวจเก็บ
รวบรวม (ต่อ) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโฆษิต
และพื้นที่หมู่ที่  
1-5 

5,000 - จัดหาวัสดุและ
จัดท า
โรงเรือนเพาะช า
กล้าไม้ จ านวน 1 
แห่ง  
- ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
ได้จาการเก็บ
รวบรวมและ
เพาะช ากลา้ไม้ 
ในพื้นที่ 5  หมู่บ้าน 

3,000 - ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
ได้จาการเก็บ
รวบรวม 
- เพาะช ากลา้ไม้ 
ในพื้นที่ 5  หมู่บ้าน 

3,000 - ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
ได้จาการเก็บ
รวบรวม 
- เพาะช ากลา้ไม้ 
ในพื้นที่ 5  หมู่บ้าน 

3,000 - ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
ได้จาการเก็บ
รวบรวม 
- เพาะช ากลา้ไม้ 
ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 

3,000 - ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
ได้จาการเก็บ
รวบรวม 
- เพาะช ากลา้ไม้ 
ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโฆษิต 
อ าเภอตากใบ 
 

F1A3 15. โครงการส่งเสริม 
พันธุกรรมพืช 
ต าบลตันหยงลิมอ 

ต.ตันหยงลิมอ 30,000 ปลูกและรักษา
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นและ
สมุนไพรพื้นบ้าน 

- - - - - - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ 

รวม   15   โครงการ รวมงบประมาณ 101,870  60,000  64,000  68,000  68,000   
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F2 กรอบการใช้ประโยชน์ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
F2A4 1. งานอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ที่ได้
จากการส ารวจเก็บ
รวบรวม 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

26,135 เล้ียงด้วงสาคูสู่
ชุมชน 

26,000 คัดเลอืกพืชวงศ์
ขิง-ข่าที่มีศักยภาพ 
น ามาใช้ประโยชน ์
จ านวน 1 ชนิด 

26,000 คัดเลอืกพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน
ที่มีศักยภาพ
น ามาใช้ประโยชน์ 
จ านวน 1 ชนิด 

26,000 คัดเลอืกพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน
ที่มีศักยภาพ
น ามาใช้ประโยชน์ 
จ านวน 1 ชนิด 

26,000 คัดเลอืกพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน
ที่มีศักยภาพ
น ามาใช้ประโยชน์ 
จ านวน 1 ชนิด 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

F2A4 2. งานอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์สมุนไพร
ปลาไหลเผือกด้วย
วิธีการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ 

100,000 ต้นปลาไหลเผือก
ที่ได้จากการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อจ านวน 
250 ต้น 

100,000 ต้นปลาไหลเผือก
ที่ได้จากการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อจ านวน 
500 ต้น 

50,000 ต้นปลาไหลเผือก
ที่ได้จากการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อจ านวน 
1,000 ต้น 

50,000 ต้นปลาไหลเผือก
ที่ได้จากการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อจ านวน 
1,000 ต้น 

50,000 ต้นปลาไหลเผือก
ที่ได้จากการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อจ านวน 
1,000 ต้น 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช-
นครินทร์ 

F2A4 3. สมุนไพรประจ า
บ้าน 
 
 
 

ต.ดุซงญอ 
อ.จะแนะ 

7,350 พื้นที่ม. 1 7,350 พื้นที่ม. 2 และ
ม.8 

7,350 พื้นที่ม.3 และ 
ม.4 

7,350 พื้นที่ม.5  และ 
ม.6 

7,350 พื้นที่ม.7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดุซงญอ 

รวม   3   โครงการ รวมงบประมาณ 133,485  133,350  83,350  83,350  83,350   
A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  

F2A5 1. โครงการจัดท า
ข้อมูล อพ.สธ. 
หน่วยงาน-ฐานข้อมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่
ร่วมสนอง
พระราชด าร ิ

วิทยาลยัชุมชน
นราธิวาส 

50,000 จ านวนขอ้มูลช่าง
ศิลป์หัตถกรรม
จักสาร 
- กระจูด 5 คน 
- ลิเภา 5 คน 

50,000 จ านวนขอ้มูลช่าง
ศิลป์หัตถกรรม
จักสาร 
- กระจูด 5 คน 
- ลิเภา 5 คน 

50,000 จ านวนขอ้มูลช่าง
ศิลป์หัตถกรรม
จักสาร 
- กระจูด 5 คน 
- ลิเภา 5 คน 

50,000 จ านวนขอ้มูลช่าง
ศิลป์หัตถกรรม
จักสาร 
- กระจูด 5 คน 
- ลิเภา 5 คน 

50,000 จ านวนขอ้มูลช่าง
ศิลป์หัตถกรรม
จักสาร 
- กระจูด 5 คน 
- ลิเภา 5 คน 

วิทยาลยัชุมชน
นราธิวาส 

F2A5 2. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพิ่มเติมปรับปรุง

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

5,025 - มีฐานข้อมูล
ส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของ
ชนิดพืชในพื้นที่

5,000 - มีฐานข้อมูล 
ความหลากหลาย 
ของสัตว์บกและ
แมลง 

5,000 - มีฐานข้อมูล
ความหลากหลาย 
ของสัตว์น้ า 
- มีฐานข้อมูล

5,000 - มีฐานข้อมูล
ความหลากหลาย 
ของนก 
- มีฐานข้อมูล

5,000 - มีฐานข้อมูล
ความหลากหลาย 
ของเห็ดรา 
- มีฐานข้อมูล

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

แก้ไขระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

ปกปัก 
- พืชวงศ์ ขิง-ข่า
ไม่น้อยกวา่ 20
ชนิด 
- ผลส าเร็จจาก
การเลี้ยงด้วงสาคู 

- มีฐานข้อมูล
สมุนไพรพื้นบ้าน
ไม่น้อยกวา่ 20
ชนิด 

สมุนไพรพื้นบ้าน
ไม่น้อยกวา่ 20
ชนิด 

ของพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นใกล้ 
สูญพันธุ์ไม่น้อย
กว่า 10 ชนิด 

ของพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นใกล้ 
สูญพันธุ์ไม่น้อย
กว่า 10 ชนิด 

F2A5 3. การจัดท า 
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรทาง
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ต.บางขุนทอง 
อ.ตากใบ 

- - - - 5,000 ต.บางขุนทอง - - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาง
ขุนทอง 

F2A5 4. การจัดท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรทาง
กายภาพ, ชีวภาพ, 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ต.ดุซงญอ 
อ.จะแนะ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ 1 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ 2,8 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ 3,4 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ 5,6 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

พื้นที่หมู่ 7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดุซงญอ 
 

F2A5 5. จัดท าฐานข้อมูล 
อพ.สธ. ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโฆษิต 

ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโฆษิต 

5,400 จัดท าฐานข้อมูล
จ านวน 3  ประเภท
ประกอบดว้ย 
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชวีภาพ, 
กายภาพ, 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

2,000 จัดท าฐาน ขอ้มูล 
เพิ่มเติม
(ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชวีภาพ,  
กายภาพ, 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 

2,000 จัดท าฐาน ขอ้มูล 
เพิ่มเติม
(ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชวีภาพ,  
กายภาพ, 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 

2,000 จัดท าฐาน ขอ้มูล 
เพิ่มเติม
(ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชวีภาพ,  
กายภาพ, 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 

2,000 จัดท าฐาน ขอ้มูล 
เพิ่มเติม
(ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชวีภาพ,  
กายภาพ, 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโฆษิต 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

F2A5 6. โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลกาลิซา 

50,000 - จัดท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรทอ้งถิ่น 
- จัดกจิกรรม
ดังนี้ 
(1) รณรงค์ 
ส่งเสริมให้ความรู้
สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืช 
(2) ส ารวจเกบ็
รวบรวม
พันธุกรรมพืช 
(3) ปลูกต้นไม้
ประจ าท้องถิ่น
เพื่อรักษา
พันธุกรรมพืช 

- - - - - - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกาลิซา 
 

รวม   6   โครงการ รวมงบประมาณ 110,425  57,000  62,000  57,000  57,000   
A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

F2A6 1. ประชุมวาง
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ต.ดุซงญอ 
อ.จะแนะ 

2,000 2 ครั้ง 2,000 2 ครั้ง 2,000 2 ครั้ง 2,000 2 ครั้ง 2,000 2 ครั้ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดุซงญอ 
 

รวม   1   โครงการ รวมงบประมาณ 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000   
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F3 กรอบการสร้างจิตส านึก  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
F3A7 1. ท ำกำรส ำรวจ

พรรณไม้ในพื้นที่ 
รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

1,500 จ ำนวน 1 ไร่ 1,500 จ ำนวน 1 ไร่ 1,500 จ ำนวน 1 ไร่ 1,500 จ ำนวน 1 ไร่ 1,500 จ ำนวน 1 ไร่ รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

F3A7 2. ติดป้ำย
หมำยเลขประจ ำต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

2,500 10 ชนิด 
10 ต้น 

2,500 10 ชนิด 
10 ต้น 

2,500 10 ชนิด 
10 ต้น 

2,500 10 ชนิด 
10 ต้น 

2,500 10 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

F3A7 3. จัดท ำทะเบยีน
รำยชื่อพันธุ์ไม้แล้ว   

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

F3A7 4. ท ำป้ำยชื่อ
ท้องถิ่นและศึกษำ
ข้อมูลท้องถิ่น 

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

F3A7 5. จัดท ำทะเบยีน
พรรณไม้และป้ำย
ชื่อสมบูรณ์เสร็จ            

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

10 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

F3A7 6. จัดท ำแผนผัง
พรรณไม้โรงเรียนที่
มีอยู่เดิมและปลูก  

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 15 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 15 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 15 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 15 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 15 ไร ่ รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

F3A7 7. สวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

รร.ตชด.บ้ำนตือง
อช่ำงกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

5,000 สร้ำงจิตส ำนึก
กำรอนุรักษ ์

5,000 สร้ำงจิตส ำนึก
กำรอนุรักษ ์

5,000 สร้ำงจิตส ำนึก
กำรอนุรักษ ์

5,000 สร้ำงจิตส ำนึก
กำรอนุรักษ ์

5,000 สร้ำงจิตส ำนึก
กำรอนุรักษ ์

รร.ตชด.บ้ำนตืองอ 
ช่ำงกลปทุมวัน
อนุสรณ ์๑๓   

F3A7 8. ท ำกำรส ำรวจ
พรรณไม้ในพื้นที่ 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

1,500 จ ำนวน 1  ไร ่ 1,500 จ ำนวน 1  ไร ่ 1,500 จ ำนวน 1  ไร ่ 1,500 จ ำนวน 1  ไร ่ 1,500 จ ำนวน 1  ไร ่ รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

F3A7 9. ติดป้ำย
หมำยเลขประจ ำต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

1,200 5 ชนิด 
10 ต้น 

1,200 5 ชนิด 
10 ต้น 

1,200 5 ชนิด 
10 ต้น 

1,200 5 ชนิด 
10 ต้น 

1,200 5 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

F3A7 10. จัดท ำทะเบยีน
รำยชื่อพันธุ์ไม้แล้ว   

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

F3A7 11. ท ำป้ำยชื่อ
ท้องถิ่นและศึกษำ
ข้อมูลท้องถิ่น 
 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

6 ชนิด 
8 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

6 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

6 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

6 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

6 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

F3A7 12. จัดท ำทะเบยีน
พรรณไม้และป้ำย
ชื่อสมบูรณ์เสร็จ            

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

5 ชนิด 
10 ต้น 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

F3A7 13. จัดท ำแผนผัง
พรรณไม้โรงเรียนที่
มีอยู่เดิมและปลูก  

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 12 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 12 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 12 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 12 ไร ่ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 12 ไร ่ รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

F3A7 14. ศูนย์กำรเรียนรู้ 
กำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชจำก
แหล่งกำรเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อเสริมสร้ำง
กระบวนกำร
เรียนรู้สู่
ประชำชน/
กลุ่มเป้ำหมำย 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อเสริมสร้ำง
กระบวนกำร
เรียนรู้สู่
ประชำชน/
กลุ่มเป้ำหมำย 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อเสริมสร้ำง
กระบวนกำร
เรียนรู้สู่
ประชำชน/
กลุ่มเป้ำหมำย 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อเสริมสร้ำง
กระบวนกำร
เรียนรู้สู่
ประชำชน/
กลุ่มเป้ำหมำย 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อเสริมสร้ำง
กระบวนกำร
เรียนรู้สู่
ประชำชน/
กลุ่มเป้ำหมำย 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเกำะ
สะท้อน 

F3A7 15. สร้ำงจิตส ำนึก
เยำวชนอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ต.ดุซงญอ 
อ.จะแนะ 

7,350 1 ครั้ง 7,350 1 ครั้ง 7,350 1 ครั้ง 7,350 1 ครั้ง 7,350 1 ครั้ง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล
ดุซงญอ 
 

รวม   15   โครงกำร รวมงบประมำณ            
A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

F3A8 1. โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

ท้องที่อ ำเภอ 
ภำยในจังหวัด
นรำธิวำส 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

1. อปท. เข้ำรว่ม
โครงกำร 1 แห่ง 
2. สนับสนุนกำร
จัดท ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร ระดับ
พื้นที่ 1 แห่ง 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

1. อปท. เข้ำรว่ม
โครงกำร 1 แห่ง 
2. สนับสนุนกำร
จัดท ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร ระดับ
พื้นที่ 1 แห่ง 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

1. อปท. เข้ำรว่ม
โครงกำร 1 แห่ง 
2. สนับสนุนกำร
จัดท ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร ระดับ
พื้นที่ 1 แห่ง 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

1. อปท. เข้ำรว่ม
โครงกำร 1 แห่ง 
2. สนับสนุนกำร
จัดท ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร ระดับ
พื้นที่ 1 แห่ง 

- - ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนรำธวิำส 

F3A8 2. โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรช่ำงศิลป์
หัตถกรรมจักสำน
พื้นถิ่นนรำธวิำส 
(กระจูด ลิเภำ 
ปำหนัน) 

สถำนที่จัดอบรม
ในชุมชนพื้นที่
จังหวัดนรำธวิำส 

10,000 1. จ ำนวนผู้เขำ้
บริกำรอบรม 
60 คน 
2. ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกำร
ฝึกอบรม 

10,000 1. จ ำนวนผู้เขำ้
บริกำรอบรม 
60 คน 
2. ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกำร
ฝึกอบรม 

10,000 1. จ ำนวนผู้เขำ้
บริกำรอบรม 
60 คน 
2. ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกำร
ฝึกอบรม 

10,000 1. จ ำนวนผู้เขำ้
บริกำรอบรม 
60 คน 
2. ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกำร
ฝึกอบรม 

10,000 1. จ ำนวนผู้เขำ้
บริกำรอบรม 
60 คน 
2. ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกำร
ฝึกอบรม 

วิทยำลยัชุมชน
นรำธิวำส 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

    - งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
บันทึกกำร
รวบรวมใน
รูปแบบต่ำงๆ 
- งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
กำรถอดองค์
ควำมรู้เป็น
หลักสูตร 
- มีผู้สืบทอดงำน
ช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น 
นรำธิวำสน ำไป
ต่อยอดสร้ำงอำชีพ 

 - งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรมจัก
สำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
บันทึกกำร
รวบรวมใน
รูปแบบต่ำงๆ 
- งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
กำรถอดองค์
ควำมรู้เป็น
หลักสูตร 
- มีผู้สืบทอดงำน
ช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น 
นรำธิวำสน ำไป
ต่อยอดสร้ำงอำชีพ 

 - งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรมจัก
สำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
บันทึกกำร
รวบรวมใน
รูปแบบต่ำงๆ 
- งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
กำรถอดองค์
ควำมรู้เป็น
หลักสูตร 
- มีผู้สืบทอดงำน
ช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น 
นรำธิวำสน ำไป
ต่อยอดสร้ำงอำชีพ 

 - งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรมจัก
สำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
บันทึกกำร
รวบรวมใน
รูปแบบต่ำงๆ 
- งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
กำรถอดองค์
ควำมรู้เป็น
หลักสูตร 
- มีผู้สืบทอดงำน
ช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น 
นรำธิวำสน ำไป
ต่อยอดสร้ำงอำชีพ 

 - งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรมจัก
สำนพื้นถิ่น
นรำธิวำส ด้รับ
บันทึกกำร
รวบรวมใน
รูปแบบต่ำงๆ 
- งำนช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น
นรำธิวำสได้รับ
กำรถอดองค์
ควำมรู้เป็น
หลักสูตร 
- มีผู้สืบทอดงำน
ช่ำงศิลป์
หัตถกรรม 
จักสำนพื้นถิ่น 
นรำธิวำสน ำไป
ต่อยอดสร้ำงอำชีพ 

 

F3A8 3. จัดท ำเว็บไซต์
ประชำสัมพันธ์
หน่วยงำน 

วิทยำลยัชุมชน
นรำธิวำส 

10,000 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ 

10,000 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ 

10,000 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ 

10,000 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ 

10,000 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ 

วิทยำลยัชุมชน
นรำธิวำส 
(ส ำหรับ
ฐำนข้อมูลต่ำงๆ 
ที่จะลงใน
เว็บไซต์) 

F3A8 4. สนับสนุนงำน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียนที่เป็น
สมำชิกของ อพ.สธ. 

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทองฯ 

16,600 จ ำนวน 3 
โรงเรียน จ ำนวน 
60 รำย          
1. ร.ร เทศบำล 6     

16,600 จ ำนวน 3 
โรงเรียน  จ ำนวน 
60 รำย           
1. ร.ร ตชด. 

16,600 จ ำนวน 3 
โรงเรียน จ ำนวน 
60 รำย 
1. ร.ร ตชด.  

16,600 จ ำนวน 3 
โรงเรียน จ ำนวน 
60 รำย       

16,600 จ ำนวน 3 
โรงเรียน จ ำนวน 
60 รำย       

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทองฯ 



67 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

2. ร.ร พิมำนวิทย์      
3. ร.ร บ้ำน 
สะปอม     

ลีลำนนล์      
2. ร.ร ตชด.บ้ำนตื
องอช่ำงกลปทุม
วันอนุสรณ์  13 
3. ร.ร บ้ำนละโอ 

บ้ำนไอบือแต  
2. ร.ร บ้ำนศำลำ
ใหม่       
3. ร.ร วัดพระพุทธ 

F3A8 5. ร่วมจัด
นิทรรศกำร
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

สถำนที่ต่ำงๆ  
ที่จัดงำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร 

113,200 งำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร 30 ปี 
อพ.สธ. ประโยชน์
แท้แก่มหำชน ณ.
มหำวิยำลัยวลัย
ลักษณ์ 
จ.นครศรธีรรมรำช 

- - 100,000 งำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
สวนพฤษศำสตร์
โรงเรียน ณ.
มหำวิทยำลัย 
สุรนำรี  
จ.นครรำชสีมำ 

- - 100,000 งำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
สวนพฤษศำสตร์
โรงเรียน ณ.
มหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ 
จ.สงขลำ 

ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทองฯ 

F3A8 6. โครงกำร
ฝึกอบรมกำร
ขยำยพันธุแ์ละ 
กำรปลูกสมุนไพร
ปลำไหลเผือกแก่
ชุมชนและโรงเรียน
ในสังกัด อพ.สธ 

คณะ
เกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
นรำธิวำสรำช-
นครินทร์ 

50,000 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 100 คน              

50,000 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 100 คน              

50,000 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 100 คน              

50,000 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 100 คน              

50,000 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 100 คน              

คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
นรำธิวำสรำช-
นครินทร์ 

F3A8 7. มีคณะบุคคลเข้ำ
ศึกษำเรียนรู้ แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้   
- ระดับอนุบำลถึง
ประถมศึกษำ     
- ระดับมัธยมศึกษำ 
- ระดับอุดมศึกษำ 
- ระดับอุดมศึกษำ 
- ประชำชนทัว่ไป 
- ข้ำรำชกำรอื่นๆ 

รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 60 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 65 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 70 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 75 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 80 คน รร.ตชด. 
บ้ำนไอร์บือแต 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

F3A8 8. เผยแพร่ควำมรู ้ รร.ตชด.บ้ำนตือง
อช่ำงกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

2,000 ประชำสัมพันธ ์
กิจกรรมกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2,000 ประชำสัมพันธ ์
กิจกรรมกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2,000 ประชำสัมพันธ ์
กิจกรรมกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2,000 ประชำสัมพันธ ์
กิจกรรมกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2,000 ประชำสัมพันธ ์
กิจกรรมกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

รร.ตชด.บ้ำนตืองอ 
ช่ำงกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

F3A8 9. กำรขยำยผลสู่
ชุมชน 

เขตบริกำร
โรงเรียน 

5,000 ม.๓ บ้ำนตืองอ 
และ ม.๔  
บ้ำนไอร์กือเดร์ 

5,000 ม.๓ บ้ำนตืองอ 
และ ม.๔  
บ้ำนไอร์กือเดร์ 

5,000 ม.๓ บ้ำนตืองอ 
และ ม.๔  
บ้ำนไอร์กือเดร์ 

5,000 ม.๓ บ้ำนตืองอ 
และ ม.๔  
บ้ำนไอร์กือเดร์ 

5,000 ม.๓ บ้ำนตืองอ 
และ ม.๔  
บ้ำนไอร์กือเดร์ 

รร.ตชด.บ้ำนตืองอ 
ช่ำงกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๑๓   

F3A8 10. มีคณะบุคคล
เข้ำศึกษำเรียนรู้ 
แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ต่ำงๆ ดังนี้   
- ระดับอนุบำลถึง
ประถมศึกษำ     
- ระดับมัธยมศึกษำ 
- ระดับอุดมศึกษำ 
- ระดับอุดมศึกษำ 
- ประชำชนทัว่ไป 
-ข้ำรำชกำรอื่นๆ 

รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 60 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 70 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 75 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 80 คน ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวน 90 คน รร.ตชด. 
บ้ำนละโอ 

F3A8 11. โครงกำรฝึก 
อบรมสร้ำงจิต 
ส ำนึกเยำวชน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกร 
ธรรมชำติ 

ต.บำงขุนทอง 
อ.ตำกใบ 

- - - - - - 10,000 เด็กและเยำวชน - - องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
บำงขุนทอง 

F3A8 12. เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ทำง
เว็บไซตอ์บต.บำงขุนทอง 

ต.บำงขุนทอง 
อ.ตำกใบ 

- - - - - - ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ประชำชนทั่วไป - - องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
บำงขุนทอง 

F3A8 
 

13. พัฒนำเว็บไซต์
โครงกำรเว็บ

หน่วยงำนฯ ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

เพื่อประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) (งบประมาณและเป้าหมายแต่ละปี) 

หมายเหตุ 2565 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2566 
(บาท) 

เป้าหมาย  
2567 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2568 
(บาท) 

เป้าหมาย 
2569 
(บาท) 

เป้าหมาย 

โครงกำรอพ.สธ. 
หน่วยงำน 

สนองพระรำชด ำริ 
อพ.สธ 

สนองพระรำชด ำร ิ
อพ.สธ 

สนองพระรำชด ำร ิ
อพ.สธ 

สนองพระรำชด ำร ิ
อพ.สธ 

สนองพระรำชด ำร ิ
อพ.สธ 

เกำะสะท้อน 

F3A8 14. สืบสำน
ประเพณีวัฒนธรรม 
ลิเกฮูลู ซีละใน
ต ำบลเกำะสะทอ้น 

หน่วยงำนฯ 20,000 เพื่อสืบสำน
รักษำประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

20,000 เพื่อสืบสำน
รักษำประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

20,000 เพื่อสืบสำน
รักษำประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

20,000 เพื่อสืบสำน
รักษำประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

20,000 เพื่อสืบสำน
รักษำประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
เกำะสะท้อน 

F3A8 15. ประชำสัมพันธ์
สร้ำงจิตส ำนึก
เยำวชนอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ต.ดุซงญอ 
อ.จะแนะ 

14,000 2 ครั้ง 14,000 2 ครั้ง 14,000 2 ครั้ง 14,000 2 ครั้ง 14,000 2 ครั้ง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล
ดุซงญอ 
 

F3A8 16. โครงกำร
ส่งเสริมพันธุกรรม
พืช ต ำบลตันหยง 
ลิมอ 

ต.ตันหยงลิมอ - - 30,000 ปลูกฝังให้
ประชำชนได้
ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช 

30,000 ปลูกฝังให้
เยำวชนได้
ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช 

30,000 ปลูกฝังให้
เยำวชนได้
ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช 

30,000 ปลูกฝังให้
เยำวชนได้
ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล
ตันหยงลิมอ 

รวม   16   โครงกำร รวมงบประมำณ 240,800  157,600  257,600  167,600  257,600   
รวม   8   กิจกรรม 
จ านวน   79   โครงการ 

รวมทั้งหมด 905,280  716,400  777,500  687,700  774,400   
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หมายเหตุ   

F  หมำยถึง กรอบกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำน อพ.สธ. 3 กรอบ ดังนี ้F1 กรอบกำรเรียนรู ้F2 กรอบกำรใช้ประโยชน ์F3 กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  
A  หมำยถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี ้ 

A1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร  
A2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร  
A3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร  
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร  
A6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร 
A7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

 



จังหวัดนราธิวาส  
 

 

 

ภาคผนวก 

 
 



จังหวัดนราธิวาส  
 

รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดนราธิวาส 
 

ล ำดับที ่ รหัสสมำชิก ชื่อหน่วยงำน เลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์

1 7-96000-005 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที ่153     ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

2 7-96000-006 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน)   ถนนโคกเคียน ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

3 7-96000-008 โรงเรียนบ้านเปล    หมู่ที่ 3 
 

ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

4 7-96160-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เลขที ่195/1 หมู่ที่ 9 
 

ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

5 
7-96190-
044/07-  
ตชด.  

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์    หมู่ที่ 6 
 

ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 

6 7-96000-001 โรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ 6   ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

7 7-96000-002 โรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ 6   ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

8 7-96000-003 โรงเรียนพิมานวิทย์นราธวิาส 104 ดาราวัฒน ์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

9 7-96000-004 โรงเรียนวัดก าแพง 13/1 หมู่  2   ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

10 7-96000-007 โรงเรียนบ้านค่าย    หมู่ 2   ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

11 7-96110-001 โรงเรียนบ้านสะปอม หมู่ 8   ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ นราธิวาส 96110 

12 7-96130-001 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 70  หมู่ที่ 1 มะรือโบบ่อทอง ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96130 

13 
7-96210-
044/01-  
ตชด. 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตอืงอช่าง
กลปทุมวันอนุสรณ์ 13 

หมู่ 3   ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

ผนวก ก 



จังหวัดนราธิวาส  
 

ล ำดับที ่ รหัสสมำชิก ชื่อหน่วยงำน เลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์

14 
7-96210-
044/03-  
ตชด. 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ หมู่  2   ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

15 
7-96220-
044/02-  
ตชด. 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน            
บ้านไอร์บือแต 

หมู่  4   ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ นราธิวาส 96220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดนราธิวาส  
 

รายชื่อสมาชิกงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส 
 

ล ำดับที ่ รหัสสมำชิก ชื่อหน่วยงำน เลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์

1 8-5960501  เทศบาลต าบลตันหยงมัส เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 
ถนนพระยา- 
ระแงะ 

ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96130 

2 8-5960502 เทศบาลต าบลมะรือโบตก   เลขที่ 151 หมู่ที่ 5   ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96130 

3 8-6960902   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์ หมู่ที่ 1   ต าบลเกียร ์ อ าเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 

4 8-6960105 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน หมู่ที่ 2   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

5 8-6960803  องค์การบริหารส่วนต าบลฆอเลาะ เลขที่  1 หมู่ที่ 3   ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

6 8-6961301  องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ หมู่ที่ 2   ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 

7 8-6960702  องค์การบริหารส่วนต าบลซากอ เลขที่ 7 หมู่ที่ 4   ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

8 8-6961201 องค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ เลขที่ 306  
ถนนดุซงญอ- 
กาเต๊าะ 

ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ นราธิวาส 96220 

9 8-6960207  องค์การบริหารส่วนต าบลนานาค หมู่ที่ 2   ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ นราธิวาส 96110 

10 8-6960304 องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ หมู่ที่ 9 
ถนนต้นไทร- 
ตะโละดือรามัน 

ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

11 8-6961204 องค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร เลขที่ 160   ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ นราธิวาส 96220 

12 8-6960203  องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน หมู่ที่ 6   ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ นราธิวาส 96110 

13 8-6961004 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เลขที่ 49/1   ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโกลก นราธิวาส 96120 

  

ผนวก ข 



จังหวัดนราธิวาส  
 

ล ำดับที ่ รหัสสมำชิก ชื่อหน่วยงำน เลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์

14 8-6960602  องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ เลขที ่17/5 หมู่ที่ 5 
ถนนรือเสาะ- 
ศรีสาคร 

ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ นราธิวาส 96150 

15 8-6960903  องค์การบริหารส่วนต าบลสุคิริน เลขที่ 499 หมู่ที่ 8   ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 

16 8-5960301  เทศบาลต าบลต้นไทร 333 หมู่ 1   ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

17 8-5960302  เทศบาลต าบลบาเจาะ     ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

18 8-5960811  เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 99/9 หมู่ 2   ต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

19 8-5961101 เทศบาลต าบลปะลุรู     ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาด ี นราธิวาส 96140 

20 8-5960601 เทศบาลต าบลรือเสาะ 361 หมู่ 1   ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ นราธิวาส 96150 

21 8-5960802 เทศบาลต าบลแว้ง 456 หมู่ 2   ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

22 8-5960701  เทศบาลต าบลศรีสาคร 999 หมู่ 1   ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

23 8-5960901  เทศบาลต าบลสคิุริน 199 หมู่ 4   ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 

24 8-6960108 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลวุอ     ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

25 8-6960807  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ     ต าบลยูคละ อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

26 8-6960305  องค์การบริหารส่วนต าบลกาเยาะมาตี หมู่ 3   ต าบลกาเยาะมาต ี อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

27 8-6960503  องค์การบริหารส่วนต าบลกาลิซา     ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96130 

28 8-6960704  องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง หมู่ 1   ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

  



จังหวัดนราธิวาส  
 

ล ำดับที ่ รหัสสมำชิก ชื่อหน่วยงำน เลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์

29 8-6960202  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะทอ้น หมู่ 2   ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ นราธิวาส 96110 

30 8-6960206 องค์การบริหารส่วนต าบลโฆษิต     ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ นราธิวาส 96110 

31 8-6960403 องค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ     ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ นราธิวาส 96180 

32 8-6961203 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก     ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ นราธิวาส 96220 

33 8-6960705  องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงคีรี หมู่ 2   ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

34 8-6960706  องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง 1/1 หมู่ 3   ต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

35 8-6960504  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส หมู่ 2   ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96130 

36 8-6960507  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 194 หมู่ 1   ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96130 

37 8-6960508 องค์การบริหารส่วนต าบลบองอ 
หมู่ 5  
บ้านจุฬาภรณ์ 5 

  ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96220 

38 8-6960208 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนทอง หมู่ 3   ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ นราธิวาส 96110 

39 8-6960505  องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงสะโต หมู่ 4   ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ นราธิวาส 96130 

40 8-6960303  องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ     ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

41 8-6960608  องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 59 หมู่ 4   ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ นราธิวาส 96150 

42 8-6960306  องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ หมู่ 2   ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

43 8-6960307 องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ หมู่ 7   ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

  



จังหวัดนราธิวาส  
 

ล ำดับที ่ รหัสสมำชิก ชื่อหน่วยงำน เลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์

44 8-6961302  องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต หมู่ 3   ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 

45 8-6961102 องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู หมู่ 1   ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงโกลก นราธิวาส 96140 

46 8-6960904 องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 133 หมู่ 1   ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 

47 8-6960107  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หมู่ 5   ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

48 8-6961303  องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก หมู่ 6   ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 

49 8-6960905  องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง หมู่ 1   ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 

50 8-6960804 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง หมู่ 1   ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

51 8-6960906 องค์การบริหารส่วนต าบลร่มไทร หมู่ 1   ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน นราธิวาส 96190 

52 8-6960405 องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร     ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ นราธิวาส 96180 

53 8-6960104  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู หมู่ 7   ต าบลล าภ ู อ าเภอเมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000 

54 8-6960406 องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ หมู่ 3   ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยี่งอ นราธิวาส 96180 

55 8-6960308  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะสาวอ หมู่ 4   ต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ นราธิวาส 96170 

56 8-6960805 องค์การบริหารส่วนต าบลโละจูด 34/7 หมู่ 3   ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

57 8-6960806  องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง 234/12 หมู่ 2   ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

58 8-6960707  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต หมู่ 2   ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

  



จังหวัดนราธิวาส  
 

ล ำดับที ่ รหัสสมำชิก ชื่อหน่วยงำน เลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์

59 8-6960703  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร หมู่ 5   ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร นราธิวาส 96210 

60 8-6961106  องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ 6   ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาด ี นราธิวาส 96140 

61 8-6960808 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ     ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง นราธิวาส 96160 

62 8-6960809 องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ   ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ นราธิวาส 96180 

63 8-6960810 องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋   ต าบลริโก ๋ อ าเภอสุไหงปาด ี นราธิวาส 96140 
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