
2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมาย

F1A2 1. ส ำรวจ รวบรวม และ จัดท ำ

อนุกรมวิธำนเห็ด ในพื้นที่สนอง

พระรำชด ำริฯ (อพ.สธ.) จ ำนวน 2 

โครงกำร

ห้องปฏิบัติกำร

นิเวศวิทยำและ

ปฏิสัมพันธ์ของ

จุลินทรีย์ ไบโอ

เทค

574,500 100 ตัวอย่ำง

เห็ดที่ได้รับ

กำรจัดจ ำแนก

ด้วยวิธีกำร

ทำงสัณฐำน

วิทยำ เห็ด

อย่ำงน้อย 50 

ตัวอย่ำง และ

เชื้อเห็ด 30 

เชื้อ พื้นที่

อนุรักษ์ภำยใต้

โครงกำรอพ.สธ.

1,000,000 100 ตัวอย่ำง

เห็ดที่ได้รับ

กำรจัดจ ำแนก

ด้วยวิธีกำร

ทำงสัณฐำน

วิทยำ เห็ด

อย่ำงน้อย 100

 ตัวอย่ำง และ

เชื้อเห็ด 30 

เชื้อ พื้นที่

อนุรักษ์ภำยใต้

โครงกำรอพ.สธ.

1,000,000 100 ตัวอย่ำง

เห็ดที่ได้รับ

กำรจัดจ ำแนก

ด้วยวิธีกำร

ทำงสัณฐำน

วิทยำ เห็ด

อย่ำงน้อย 100

 ตัวอย่ำง และ

เชื้อเห็ด 30 

เชื้อ พื้นที่

อนุรักษ์ภำยใต้

โครงกำรอพ.สธ.

1,463,000 รวม 100 

ตัวอย่ำงเห็ดที่

ได้รับกำรจัด

จ ำแนกด้วย

วิธีกำรทำง

สัณฐำนวิทยำ 

เห็ดอย่ำงน้อย 

100 ตัวอย่ำง 

และเชื้อเห็ด 

30 เชื้อ พื้นที่

อนุรักษ์ภำยใต้

โครงกำรอพ.สธ.

1,000,000 100 ตัวอย่ำง

เห็ดที่ได้รับ

กำรจัดจ ำแนก

ด้วยวิธีกำร

ทำงสัณฐำน

วิทยำ เห็ด

อย่ำงน้อย 100

 ตัวอย่ำง และ

เชื้อเห็ด 30 

เชื้อ พื้นที่

อนุรักษ์ภำยใต้

โครงกำรอพ.สธ.

ศูนย์พนัธวุศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภำพ

แห่งชำติ (BIOTEC)

1.1 โครงกำรส ำรวจรวบรวมและ

จัดจ ำแนกและใช้ประโยชน์จำก

เห็ดรำในพื้นที่สนองพระรำชด ำริฯ 

(อพ.สธ.) จังหวัดมุกดำหำร ปีที่ ๒

ห้องปฏิบัติกำร

นิเวศวิทยำและ

ปฏิสัมพันธ์ของ

จุลินทรีย์ ไบโอ

เทค และพื้นที่

จังหวัดมุกดำหำร

681,500 781,500 70 ตัวอย่ำง

เห็ด จ ำแนก

ด้วยสัณฐำน

วิทยำ เชื้อ 

DNA 

Barcoding 

อย่ำงน้อย 50 

ตัวอย่ำง 20 

สำยพันธุ์

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2565) กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร G4

หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
หมายเหตุ



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมายกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
หมายเหตุ

1.2 โครงกำรส ำรวจ รวบรวม 

จัดท ำอนุกรมวิธำนใช้ประโยชน์

จำกเห็ดรำพื้นที่ป่ำอนุรักษ์

องค์กำรสวนสัตว์ ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ปีที่ ๒

ห้องปฏิบัติกำร

นิเวศวิทยำและ

ปฏิสัมพันธ์ของ

จุลินทรีย์ ไบโอ

เทค และพื้นที่

ภำยใต้องค์กำร

สวนสัตว์

427,000 681,500 70 ตัวอย่ำง

เห็ด จ ำแนก

ด้วยสัณฐำน

วิทยำ เชื้อ 

DNA 

Barcoding 

อย่ำงน้อย 50 

ตัวอย่ำง 20 

สำยพันธุ์

รวมจ านวน 2 โครงการยอ่ย 574,500 1,000,000 1,000,000 1,463,000 1,000,000



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมายกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
หมายเหตุ

 F2A5 1. คลังชีววสัดุทรัพยำกรชีวภำพของเห็ด

ที่ศึษำในพืน้ที่อนุรักษ์ โครงกำรอนุรักษ์

พนัธกุรรมพชื

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ

พระเทพรัตน์ฯ

ห้องปฏิบัติกำร

นิเวศวทิยำและ

ปฏิสัมพนัธข์อง

จุลินทรีย์ ไบโอเทค

0 ไม่ได้ก ำหนด 540,000 ๑. ข้อมูลเห็ด เช่น

 ข้อมูลกำรส ำรวจ

 ข้อมูลภำพ 

ข้อมูลทำงสัณฐำน

วทิยำที่พบจำก

พืน้ที่สนอง

พระรำชด ำริ 

๑๐๐ ข้อมูลถูก

จัดเก็บระบบ

ฐำนข้อมูลเพือ่

กำรศึกษำ

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต

๒. ตัวอย่ำงแห้ง

เห็ดได้รับกำร

รักษำคุณภำพ

อย่ำงดี พร้อมแก่

กำรศึกษำด้ำน

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต จ ำนวน

ไม่น้อยกวำ่ ๑๐๐

 ตัวอย่ำง

540,000 ๑. ข้อมูลเห็ด เช่น

 ข้อมูลกำรส ำรวจ

 ข้อมูลภำพ 

ข้อมูลทำงสัณฐำน

วทิยำที่พบจำก

พืน้ที่สนอง

พระรำชด ำริ 

๑๐๐ ข้อมูลถูก

จัดเก็บระบบ

ฐำนข้อมูลเพือ่

กำรศึกษำ

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต

๒. ตัวอย่ำงแห้ง

เห็ดได้รับกำร

รักษำคุณภำพ

อย่ำงดี พร้อมแก่

กำรศึกษำด้ำน

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต จ ำนวน

ไม่น้อยกวำ่ ๑๐๐

 ตัวอย่ำง

390,000 ๑. ข้อมูลเห็ด เช่น

 ข้อมูลกำรส ำรวจ

 ข้อมูลภำพ 

ข้อมูลทำงสัณฐำน

วทิยำที่พบจำก

พืน้ที่สนอง

พระรำชด ำริ 

๑๐๐ ข้อมูลถูก

จัดเก็บระบบ

ฐำนข้อมูลเพือ่

กำรศึกษำ

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต

๒. ตัวอย่ำงแห้ง

เห็ดได้รับกำร

รักษำคุณภำพ

อย่ำงดี พร้อมแก่

กำรศึกษำด้ำน

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต จ ำนวน

ไม่น้อยกวำ่ ๑๐๐

 ตัวอย่ำง

390,000 ๑. ข้อมูลเห็ด เช่น

 ข้อมูลกำรส ำรวจ

 ข้อมูลภำพ 

ข้อมูลทำงสัณฐำน

วทิยำที่พบจำก

พืน้ที่สนอง

พระรำชด ำริ 

๑๐๐ ข้อมูลถูก

จัดเก็บระบบ

ฐำนข้อมูลเพือ่

กำรศึกษำ

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต

๒. ตัวอย่ำงแห้ง

เห็ดได้รับกำร

รักษำคุณภำพ

อย่ำงดี พร้อมแก่

กำรศึกษำด้ำน

อนุกรมวธิำนใน

อนำคต จ ำนวน

ไม่น้อยกวำ่ ๑๐๐

 ตัวอย่ำง

ศูนย์พนัธวุศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภำพ

แห่งชำติ (BIOTEC)

รวมจ านวน 2 โครงการ 0 540,000 540,000 390,000 390,000



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมายกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
หมายเหตุ

F3A8 1. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรโครงกำร

ระบบส่ือสำระออนไลน์เพือ่กำรเรียนรู้

ทำงไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ใน

โอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 

เมษำยน 2558 ของโครงกำรอนุรักษ์

พนัธกุรรมพชืตำมพระรำชด ำริฯ

โครงกำรอนุรักษ์

พนัธกุรรมพชืตำม

พระรำชด ำริฯ

-               ระบบคลัง

ทรัพยำกร

กำรศึกษำแบบ

เปิดของโครงกำร

อนุรักษ์

พนัธกุรรมพชื

ตำมพระรำชด ำริฯ

 ได้รับกำร

สนับสนุนทำง

เทคนิคตำมแผน

ของโครงกำร

ระบบส่ือสำระ

ออนไลน์ฯ และ

ร่วมสนับสนุนตำม

เป้ำหมำยในแต่

ละปีได้ 100%

-               ระบบคลัง

ทรัพยำกร

กำรศึกษำแบบ

เปิดของโครงกำร

อนุรักษ์

พนัธกุรรมพชื

ตำมพระรำชด ำริฯ

 ได้รับกำร

สนับสนุนทำง

เทคนิคตำมแผน

ของโครงกำร

ระบบส่ือสำระ

ออนไลน์ฯ และ

ร่วมสนับสนุนตำม

เป้ำหมำยในแต่

ละปีได้ 100%

-               ระบบคลัง

ทรัพยำกร

กำรศึกษำแบบ

เปิดของโครงกำร

อนุรักษ์

พนัธกุรรมพชื

ตำมพระรำชด ำริฯ

 ได้รับกำร

สนับสนุนทำง

เทคนิคตำมแผน

ของโครงกำร

ระบบส่ือสำระ

ออนไลน์ฯ และ

ร่วมสนับสนุนตำม

เป้ำหมำยในแต่

ละปีได้ 100%

-               ระบบคลัง

ทรัพยำกร

กำรศึกษำแบบ

เปิดของโครงกำร

อนุรักษ์

พนัธกุรรมพชื

ตำมพระรำชด ำริฯ

 ได้รับกำร

สนับสนุนทำง

เทคนิคตำมแผน

ของโครงกำร

ระบบส่ือสำระ

ออนไลน์ฯ และ

ร่วมสนับสนุนตำม

เป้ำหมำยในแต่

ละปีได้ 100%

-               ระบบคลัง

ทรัพยำกร

กำรศึกษำแบบ

เปิดของโครงกำร

อนุรักษ์

พนัธกุรรมพชื

ตำมพระรำชด ำริฯ

 ได้รับกำร

สนับสนุนทำง

เทคนิคตำมแผน

ของโครงกำร

ระบบส่ือสำระ

ออนไลน์ฯ และ

ร่วมสนับสนุนตำม

เป้ำหมำยในแต่

ละปีได้ 100%

ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำง

วทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี

F3A8 2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในกิจกรรม

ต่ำงๆของ อพ.สธ. และเครือข่ำยของ 

อพ.สธ.

พืน้ที่ที่ อพ.สธ. 

ก ำหนด

ศูนย์พนัธวุศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภำพ

แห่งชำติ (BIOTEC)

F3A8 3. กำรพัฒนำระบบขอ้มลู งำนฐำน

ทรัพยำกรท้องถิ่น ในโครงกำร

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ (อพ.สธ.)

โครงกำรอนุรักษ์

พันธกุรรมพืชอนั

เนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

เพื่อให้มรีะบบ

ขอ้มลู

พันธกุรรมพืช 

ส่ือถงึกนัได้ทั่ว

ประเทศ

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

เพื่อให้มรีะบบ

ขอ้มลู

พันธกุรรมพืช 

ส่ือถงึกนัได้ทั่ว

ประเทศ

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

เพื่อให้มรีะบบ

ขอ้มลู

พันธกุรรมพืช 

ส่ือถงึกนัได้ทั่ว

ประเทศ

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

เพื่อให้มรีะบบ

ขอ้มลู

พันธกุรรมพืช 

ส่ือถงึกนัได้ทั่ว

ประเทศ

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

เพื่อให้มรีะบบ

ขอ้มลู

พันธกุรรมพืช 

ส่ือถงึกนัได้ทั่ว

ประเทศ

ศูนยเ์ทคโนโลยี

อเิล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

(ศอ.)

F3A8 4. กำรสนับสนุนพื้นที่ (Hosting) 

ส ำหรับกำรจดัท ำและเผยแพร่เวบ็ไซต์

 ของโครงกำร อพ.สธ. ผ่ำนเครือขำ่ย

กำญจนำภิเษก

อพ.สธ.- ศอ. ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

กำรสนับสนุน

พื้นที่ (Hosting)

 ส ำหรับกำร

จดัท ำและ

เผยแพร่เวบ็ไซต์

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

กำรสนับสนุน

พื้นที่ (Hosting)

 ส ำหรับกำร

จดัท ำและ

เผยแพร่เวบ็ไซต์

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

กำรสนับสนุน

พื้นที่ (Hosting)

 ส ำหรับกำร

จดัท ำและ

เผยแพร่เวบ็ไซต์

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

กำรสนับสนุน

พื้นที่ (Hosting)

 ส ำหรับกำร

จดัท ำและ

เผยแพร่เวบ็ไซต์

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

กำรสนับสนุน

พื้นที่ (Hosting)

 ส ำหรับกำร

จดัท ำและ

เผยแพร่เวบ็ไซต์

ศูนยเ์ทคโนโลยี

อเิล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

(ศอ.)



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมายกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
หมายเหตุ

F3A8 5. กำรพัฒนำระบบแสดงขอ้มลู

วชิำกำรและนิทรรศกำร ของโครงกำร

 อพ.สธ.

โครงกำรอนุรักษ์

พันธกุรรมพืชอนั

เนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

ส ำหรับเผยแพร่

ขอ้มลูวชิำกำร

และนิทรรศกำร

 ของโครงกำร 

อพ.สธ.

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

ส ำหรับเผยแพร่

ขอ้มลูวชิำกำร

และนิทรรศกำร

 ของโครงกำร 

อพ.สธ.

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

ส ำหรับเผยแพร่

ขอ้มลูวชิำกำร

และนิทรรศกำร

 ของโครงกำร 

อพ.สธ.

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

ส ำหรับเผยแพร่

ขอ้มลูวชิำกำร

และนิทรรศกำร

 ของโครงกำร 

อพ.สธ.

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

ศอ. พว.

ส ำหรับเผยแพร่

ขอ้มลูวชิำกำร

และนิทรรศกำร

 ของโครงกำร 

อพ.สธ.

ศูนยเ์ทคโนโลยี

อเิล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

(ศอ.)

F3A8 6. จดัท ำ website อพ.สธ.- สวทช. ส ำนักงำนพัฒนำ

วทิยำศำสต์และ

เทคโนโลยี

แห่งชำติ /ศูนย์

เทคโนโลยี

อเิล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์

แห่งชำติ

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

อพ.สธ.- สวทช.

เพื่อ

ประชำสัมพันธ ์

กำรด ำเนินงำน

ต่ำง ๆ ของ 

อพ.สธ.- สวทช.

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

อพ.สธ.- สวทช.

เพื่อ

ประชำสัมพันธ ์

กำรด ำเนินงำน

ต่ำง ๆ ของ 

อพ.สธ.- สวทช..

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

อพ.สธ.- สวทช.

เพื่อ

ประชำสัมพันธ ์

กำรด ำเนินงำน

ต่ำง ๆ ของ 

อพ.สธ.- สวทช.

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

อพ.สธ.- สวทช.

เพื่อ

ประชำสัมพันธ ์

กำรด ำเนินงำน

ต่ำง ๆ ของ 

อพ.สธ.- สวทช.

ใชง้บประมำณ

แผ่นดิน

ประจ ำปีของ 

อพ.สธ.- สวทช.

เพื่อ

ประชำสัมพันธ ์

กำรด ำเนินงำน

ต่ำง ๆ ของ 

อพ.สธ.- สวทช.

อพ.สธ. จะด ำเนินกำร

ท ำ web link มำที่ 

website ของ อพ.สธ.

F3A8 7. งำนจัดประชุมวชิำกำรและนิทรรศกำร

 อพ.สธ.

พืน้ที่ที่ อพ.สธ. 

ก ำหนด

งำนประชุม

วชิำกำรและ

นิทรรศกำร 

ทรัพยำกรไทย:

ศักยภำพมำกล้นมี

ให้เห็น

345,400 งำนประชุม

วชิำกำรและ

นิทรรศกำร 

ทรัพยำกรไทย:

ชำวบ้ำนไทยได้

ประโยชน์

ด ำเนินงำนทุกๆ 2 ปี

ศูนย์พนัธวุศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภำพ

แห่งชำติ (BIOTEC)

ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพวิเตอร์แห่งชำติ 

(ศอ.)

F2A5 8. โครงกำรฐำนข้อมูลกิจกรรมที่

ด ำเนินงำน

ส ำนักงำนพฒันำ

วทิยำศำสต์และ

เทคโนโลยีแห่งชำติ

รำยงำนฐำนข้อมูล รำยงำนฐำนข้อมูล รำยงำนฐำนข้อมูล รำยงำนฐำนข้อมูล รำยงำนฐำนข้อมูล อพ.สธ. จะจัดอบรมกำร

ใช้งำนโปรแกรม และ

มอบโปรแกรม เพือ่ใส่

ข้อมูลต่อไป ประมำณ 

คร่ึงวนั (ศอ.)

รวม.....8...........  โครงการ รวมงบประมาณ 0 0 0 345,400 0

รวม    4       กิจกรรม 

จ านวน ..10.... โครงการ

รวมทั้งหมด 574,500 1,540,000 1,540,000 2,198,400 1,390,000

หมายเหตุ   



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมายกิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
หมายเหตุ

F   หมำยถึง กรอบกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำน อพ.สธ.  3 กรอบ  ดังนี้ F1 กรอบกำรเรียนรู้  F2 กรอบกำรใช้ประโยชน์  F3 กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก

A  หมำยถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม  ดังนี้

* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้  ทรัพยำกรกำยภำพ  ทรัพยำกรชีวภำพ  และ ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ

**แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 -  30 กันยายน 2564) 

หน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริจะต้องด ำเนินกำรจัดต้ังคณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำร  และจัดท ำเว็บไซด์ อพ.สธ.-หน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ 

A1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร  A2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร A3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร  A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร

A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร  A6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร A7  กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร


