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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางการดาํเนินงานตามกรอบการดาํเนินงาน 

ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีท่ีหก  

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

  

  เพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไวข้า้งต้น จึงกําหนดแนวทางและแผนการ

ดาํเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 

2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต ้3 กรอบการดาํเนินงาน และ 3 ฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ 

ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภมิูปัญญา   

   โดยท่ี อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริจดัทาํแผนปฏิบติังานใน

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใตภ้ายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ใหส้อดคลอ้งกับแนว

ทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริจัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนใหช้ัดเจน โดยระบุสาระสําคัญในการ

ดาํเนินงาน เช่น พ้ืนท่ีเป้าหมายในการดาํเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน และการบริหาร

จดัการ โดยเฉพาะเร่ืองผูร้บัผิดชอบในการปฏิบติัและงบประมาณในการดาํเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็น

ผูส้นับสนุนแผนปฏิบัติงานประจําปี/โครงการ ภายใตแ้ผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยงัแหล่งทุนต่าง ๆ 

ต่อไป 

 

      1. กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

    เพ่ือพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดา้นการพฒันาและดา้นการบริหารจดัการ

ดา้นปกปักทรพัยากรของประเทศ จึงตอ้งมีการเรียนรูท้รัพยากรในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีปกปัก

รักษาไว ้โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

  

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  1.เพ่ือปกปักรักษาพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ทั้งหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนท่ีมีพ้ืนท่ีป่าดั้งเดิมอยู่ในความรบัผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี 

แต่จะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช หรือ

จะตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหากบัราษฎรโดยเด็ดขาด 

  2. เพ่ือร่วมมือกบักรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช  โดยท่ีกรมฯ นําพ้ืนท่ี

ของกรมฯ มาสนองพระราชดาํริ ตามความเหมาะสม 

   ตวัอยา่งพ้ืนท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ เช่น พ้ืนท่ีป่าในศูนยศึ์กษาการพฒันาอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ พ้ืนท่ีป่าท่ีชาวบา้นร่วมใจปกปักรกัษา พ้ืนท่ีป่าของสถาบนัการศึกษา พ้ืนท่ีป่า
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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

ของสวนสตัว ์ พ้ืนท่ีป่าของเข่ือนต่าง ๆ ภายใตก้ารดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ้ืนท่ีป่า

ของภาคเอกชนท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ เป็นตน้ 

           โดยการดําเนินงานในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร ซ่ึงทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริน้ัน ๆ โดย อพ.สธ. 

สามารถเป็นผูส้นับสนุนดา้นวิชาการ/บุคลากร และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชดําริ 

สนับสนุนบุคลากร/นักวิจยัในการปฏิบติังานในพ้ืนท่ี 

 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมปกปักทรพัยากรในพ้ืนที่ปกปักทรพัยากร 

 1. การทาํขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร   

 2. การสํารวจ ทํารหัสประจําต้นไม ้ทํารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลในพ้ืนท่ีของ 

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ  

          3. การสาํรวจ ทาํรหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพนัธุกรรม

พืช เช่นสตัว ์จุลินทรีย ์ 

          4. การสาํรวจ ทํารหสัพิกัด และค่าพิกัดของทรพัยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ 

คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ เป็นตน้  

 5. การสํารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชท้รัพยากร

กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพ้ืนท่ี 

 6. สนับสนุนใหมี้อาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยั  ในระดบัหมู่บา้น ตาํบล สนับสนุนใหป้ระชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร เช่นมี

กิจกรรมป้องกนัไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรกัษาทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร เป็นตน้ 

ขอ้มลูท่ีไดนํ้ามารวบรวมเป็นฐานขอ้มลูในพ้ืนท่ีขององคก์รต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ 

หรือเอกชนท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ เพ่ือการนําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

หมายเหต ุ

1. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกิจกรรมปกปักทรพัยากร สามารถนําไปจดัการและเก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มลูในกิจกรรม

ท่ี 5 กิจกรรมศนูยข์อ้มลูทรพัยากร 

2. กิจกรรมปกปักทรพัยากร ใชพ้ื้นท่ีเป็นเป้าหมายในการดาํเนินงานในกิจกรรมน้ี 

3. พ้ืนท่ีท่ีนํามาสนองพระราชดาํริในกิจกรรมน้ี ไมไ่ดห้มายความว่าเป็นการนําพ้ืนท่ีน้ันเขา้มาน้อมเกลา้

ฯ ถวาย เพ่ือใหเ้ป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการโดย

หน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีเป็นเจา้ของ แต่ใชแ้นวทางการดาํเนินงานในกิจกรรมปกปักทรพัยากร และในอนาคต

ถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการดาํเนินการปรบัปรุงหรือตอ้งการใชพ้ื้นท่ีปกปักทรพัยากร เพ่ือใชใ้น

กิจกรรมอ่ืน ๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชดําริฯ น้ัน ๆ สามารถดําเนินการแจง้ความประสงค์มายงั 

อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการสญูเสียทรพัยากรท่ีมีค่า อาจตอ้งมีการขอพระราชวินิจฉยั

ก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลง 
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 สําหรับเร่ืองการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ชุมชน หมู่บา้น ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร ใหอ้ยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือสาํรวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ 

และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา ในพ้ืนท่ีท่ีทราบแน่ชดัว่ากาํลงัจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม 

เช่นจากป่ากลายเป็นสวน พ้ืนท่ีตามเกาะต่าง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียว พ้ืนท่ีท่ีเร่งในการ

สรา้งถนนและส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ ภายใตร้ัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชดําริ ใหพิ้จารณาความพรอ้มและศักยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางดําเนินงานในแต่ละ

พ้ืนท่ีเป็นสาํคญั 

 2. เพ่ือสาํรวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ 

และทรพัยากรวฒันธรรมและภมิูปัญญา ภายใตร้ศัมีอยา่งนอ้ย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชดําริ  อาจจะกําลังเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช/

ทรพัยากรดงัในกิจกรรมท่ี 1  

           โดยท่ี อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ เช่น จงัหวดั องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสาํรวจในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน กองบญัชาการ

ตาํรวจตระเวนชายแดน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กรมวิชาการเกษตร สถาบนัการศึกษาต่างๆ ฯลฯ 

กาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการดําเนินงานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการ

ดาํเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัทาํแผนประจาํปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้

ชดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนั ทั้งในเร่ืองวิธีการและขัน้ตอนการดาํเนินงานและการบริหาร

จดัการ โดยเน้นการดาํเนินงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายเดิมใหแ้ลว้เสร็จเป็นลาํดบัแรก ก่อนพิจารณาขยายผล

ออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผูร้บัผิดชอบและเป็นแกนกลางดาํเนินงานในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของหน่วย

ในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ โดยมี 

อพ.สธ. เป็นผูส้นับสนุนดา้นวิชาการ/บุคลากร และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชดําริ  

สนับสนุนบุคลากร/นักวิจยัในการปฏิบติังานในพ้ืนท่ี 

 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

 1. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภมิูปัญญา ในบริเวณรศัมีอย่างนอ้ย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานน้ัน ๆ ทั้งพ้ืนท่ี แต่อาจ

เร่ิมตน้ในพ้ืนท่ีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาหรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อนเช่น พ้ืนท่ี

กาํลงัจะสรา้งอ่างเก็บน้ํา สรา้งศนูยก์ารคา้ พ้ืนท่ีสรา้งถนน การขยายทางหลวงหรือเสน้ทางต่าง ๆ พ้ืนท่ี

สรา้งสายไฟฟ้าแรงสูง พ้ืนท่ีท่ีกาํลงัถูกบุกรุก และในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะถูกพฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพ

เดิม 
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 2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างแหง้ และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บ

ตวัอยา่งทรพัยากรกายภาพ เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภณัฑพื์ช พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ

วิทยา   

3. การเก็บพนัธุกรรมทรพัยากร สาํหรบัพืชสามารถเก็บเพ่ือเป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษาหรือมี

การเก็บในรูปเมล็ดในหอ้งเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ์ การเก็บตน้พืชมีชีวิตเพ่ือไปปลกูในท่ีปลอดภยั การเก็บ 

ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพ่ือนํามาเก็บรกัษาในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ) และสาํหรบัทรพัยากรอ่ืน ๆ (สตัว ์

จุลินทรีย ์เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตวัอยา่งมาศึกษาและขยายพนัธุต่์อไปได ้ในกิจกรรมท่ี  3 กิจกรรม

ปลกูรกัษาทรพัยากร  

 

หมายเหต ุ

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรน้ี สามารถนําไปจดัการและเก็บเขา้สู่งาน

ฐานขอ้มูลในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรัพยากร และนําทรัพยากรท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ป

ดาํเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร และนําไปสู่การดาํเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ต่อไป  

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  1. เพ่ือนําทรัพยากรท่ีมีค่า ใกลสู้ญพันธุ์ หรือตอ้งการเพ่ิมปริมาณเพ่ือนํามาใช้

ประโยชน์  จากพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ทาํการคดัเลือกมาเพ่ือดาํเนินงานเป็นกิจกรรม

ต่อเน่ือง โดยการนําพนัธุกรรมทรพัยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพนัธุ ์ปลกู เล้ียง และขยายพนัธุเ์พ่ิมใน

พ้ืนท่ีท่ีปลอดภยั เรียกวา่พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากร 

2. ส่งเสริมใหเ้พ่ิมพ้ืนท่ีเแหล่งรวบรวมพนัธุ์ทรพัยากรตามพ้ืนท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ 

(ex situ)ทั้งในแปลงเพาะขยายพนัธุ์ หอ้งปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สตัว ์เช่น ในศูนยศึ์กษาการ

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ท่ีมีอยู่ 6 ศูนยท์ัว่ประเทศ พ้ืนท่ีศูนยว์ิจยัและสถานีทดลองของกรม

วิชาการเกษตร สวนสตัวฯ์ พ้ืนท่ีจงัหวดั  พ้ืนท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีนําเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ  เป็น

ลกัษณะของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนท่ีร่วมสนองพระราชดาํริและยงัมีการเก็บรกัษาใน

รูปเมล็ด เน้ือเยื่อ และสารพันธุกรรมในหอ้งปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการเก็บรกัษา

พนัธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพนัธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ 

และศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่    

    โดยท่ี อพ.สธ. ดาํเนินการประสานงาน สนับสนุนดา้นวิชาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชดําริ เช่น จงัหวดัต่าง ๆ กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

กองทัพอากาศ  กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการ

ดาํเนินงานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแม่บท

ของ อพ.สธ.  และจดัทําแผนประจาํปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผน

ปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ัดเจน ทั้งในเร่ืองวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดย

เน้นการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายเดิมใหแ้ลว้เสร็จเป็นลาํดบัแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดย
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แต่ละหน่วยงานเป็นผูร้ับผิดชอบและเป็นแกนกลางดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยในแต่ละ

พ้ืนท่ี ซ่ึงทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่า

พันธุกรรมพืช มีแนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพ้ืนท่ีและสรา้งส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบติังาน งานขยายพนัธุพื์ช งานปลกูพนัธุกรรมพืชและบนัทึกผลการเจริญเติบโต งานจดัทาํแผนท่ีตน้

พนัธุกรรมและทาํพิกดัตน้พนัธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 

3. การเก็บรกัษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร

พนัธุกรรม  ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพนัธุ ์และทดสอบการงอกของเมล็ดพนัธุ ์

4. การเก็บรกัษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่า

เช้ือ ศึกษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง 

ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  

5. การเก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม (DNA) เพ่ือการนําไปใชป้ระโยชน์เช่นการวิเคราะหล์าย

พิมพดี์เอ็นเอ การปรบัปรุงพนัธุพื์ช เป็นตน้  

6. การดาํเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลกูพืช

ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มลู ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

  

ทรพัยากรพนัธุกรรมสตัวแ์ละทรพัยากรพนัธุกรรมอ่ืน ๆ        

  ใหด้าํเนินการใหมี้สถานท่ีเพาะเล้ียงหรือหอ้งปฏิบติัการท่ีจะเก็บรกัษา เพาะพนัธุ/์ขยายพนัธุ์

ตามมาตรฐานความปลอดภยั โดยมีแนวทางการดาํเนินงานคลา้ยคลึงกบัการดาํเนินงานในทรพัยากร

พนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 

 

หมายเหต ุ

  ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร  สามารถนําไปจดัการและเก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มลู

ในกิจกรรมท่ี  5 กิจกรรมศนูยข์อ้มลูทรพัยากร และนําไปสู่การดาํเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป  

 

2. กรอบการใชป้ระโยชน ์

 เพ่ือพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานศึกษาวิจยัและประเมินศกัยภาพของทรพัยากร

ต่าง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในดา้นการพัฒนาและการบริหารจัดการใหก้ารดําเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัและเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อกนั   รวมทั้งพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเ้ป็นเอกภาพ 

สมบรูณแ์ละเป็นปัจจุบนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาํริ  โดยมีกิจกรรมท่ีดาํเนินงานไดแ้ก ่
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือศึกษาและประเมินศกัยภาพพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืน ๆ ท่ีสาํรวจเก็บรวบรวมและ

ปลกูรกัษาไว ้จากกิจกรรมท่ี 1-3  

2. เพ่ือการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพ 

ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา  มีการวางแผนและดาํเนินการวิจยัศกัยภาพ

ของทรพัยากรต่าง ๆ นําไปสู่การพฒันาพนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์สายพนัธุจุ์ลินทรีย ์ตามแนวพระราชดาํริ และ

มีแนวทางนําไปสู่การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยัง่ยืน   

โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และทาํหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการ

ดาํเนินงานดา้นวิชาการและการวิจยั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ เช่น มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม ้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ฯลฯ  โดยกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดําเนินงานอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์  ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจดัทาํแผน

ประจาํปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน  ผ่าน

การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาติในดิน คุณสมบัติของน้ํา ฯลฯ จากแหล่งกําเนิด

พนัธุกรรมดั้งเดิมของพืชน้ัน ๆ 

 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของ

ทรพัยากรชีวภาพท่ีคดัเลือกมาศึกษา  

 3. การศึกษาดา้นโภชนาการ องคป์ระกอบของสารสาํคญั เช่น รงควตัถุ กล่ิน สารสาํคญัต่าง ๆ 

ในพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย 

 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติใน

พนัธุกรรมพืชท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในพนัธุกรรมพืชท่ีไม่

เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการเล้ียงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ เพ่ือใหไ้ด้

ผลผลิตตามท่ีตอ้งการ  

 5. การศึกษาการจาํแนกสายพนัธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพ่ือนําไปสู่การพฒันาพนัธุ์พืช สตัว ์

และจุลินทรีย ์ เพ่ือเก็บเป็นลายพิมพดี์เอ็นเอของทรพัยากรชนิดน้ัน ๆ ไวเ้พ่ือนําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 6. การจดัการพ้ืนท่ีท่ีกาํหนดเพ่ือการอนุรกัษ์และพฒันา เช่น ศูนยเ์รียนรูต่้าง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ 

ตวัอย่าง  เพ่ือการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน  ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้ง
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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

ศูนยฯ์ เหล่าน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นศูนยฝึ์กอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

อพ.สธ.  

   ตวัอย่างเช่น อพ.สธ. ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู ้ อนุรกัษ์  พฒันา  และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่าง

ยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของ อพ.สธ. เร่ิม

ดําเนินการใน 6 ศูนย ์ของ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาค

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  1) ศูนยเ์รียนรูอ้นุรักษ์  พัฒนา  และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  

       2) ศูนย์เรียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง  อพ.สธ. อ.วงัมว่ง จ.สระบุรี 

        3) ศูนย์เรียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง  อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

          4) ศูนยเ์รียนรูอ้นุรักษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

กองบญัชาการกองทพัไทย) 

                    5) ศนูยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัตก (พ้ืนท่ีสนองพระราชดาํริของหน่วย

บญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย) 

 6) ศนูยว์ิจยั อนุรกัษ์ พฒันา ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริของมูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพ้ืนท่ีสนอง

พระราชดาํริของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ)์ 

 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

เป้าหมาย 

1. เพ่ือใหเ้กิดฐานขอ้มลูทรพัยากรของประเทศ โดยศูนยข์อ้มลูทรพัยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ  บนัทึกขอ้มลูของการสาํรวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน 

การอนุรักษ์  และการใชป้ระโยชน์ ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ 

ฐานขอ้มูลงานวิจยั ฐานขอ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน  ฐานขอ้มูลสตัวท์ะเล และฐานขอ้มูลจุลินทรีย ์ขอ้มูล

ต่าง ๆ จากการทาํงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยทาํการบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มลู เพ่ือเป็น

ฐานขอ้มลูและมีระบบท่ีเช่ือมต่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ โดยเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มลูทรพัยากรของหน่วยงาน

ท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ.  

2. เพ่ือใหฐ้านขอ้มูลทรัพยากรน้ัน เป็นขอ้มูลเพ่ือนําไปสู่การวางแผนพัฒนาพนัธุ์พืช และ

ทรพัยากรต่าง ๆ โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา  แต่งตั้งคณะทาํงาน ประสานงาน ร่วมมือ  พฒันาการทาํ

ศูนยข์อ้มลูฯ กาํหนดรูปแบบในการทาํฐานขอ้มลู โดยกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัทาํแผนประจาํปีเฉพาะในส่วนของ

หน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  
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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

 1. อพ.สธ. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ จดัทาํฐานขอ้มลูระบบดิจิตอลและพฒันา

โปรแกรมสําหรับระบบศูนย์ขอ้มูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานขอ้มูล

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ดา้นการสํารวจเก็บรวบรวม การอนุรกัษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรพัยากร 

และการใชป้ระโยชน์  

2. นําขอ้มูลของตวัอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไวเ้ดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริองคก์ร

อ่ืน เช่น กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นตน้ เขา้เก็บไวใ้นระบบ

ฐานขอ้มลูของศนูยข์อ้มลูพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. นําขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรต่าง ๆ เช่น ขอ้มลูการ

ปลูกรักษา ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร ขอ้มลูวฒันธรรมและภูมิปัญญา  ขอ้มูลพันธุ์ไมจ้าก

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน เขา้เก็บไวใ้นศูนยข์อ้มลูทรพัยากร เพ่ือการประเมินคุณค่า

และนําไปสู่การวางแผนพฒันาพนัธุพื์ชและทรพัยากรอ่ืน ๆ 

 4. พฒันาการบริหารจดัการฐานขอ้มลูของศนูยข์อ้มลูทรพัยากร อพ.สธ. ใหมี้เอกภาพ   มีความ

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้โดยเฉพาะฐานขอ้มูลพืช

จากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ ฐานขอ้มูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี 

อพ.สธ. เป็นศูนยก์ลางและวางแผนดาํเนินงานพฒันาเครือข่ายระบบขอ้มลูสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกบั

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ เพ่ือใหส้ามารถเช่ือมโยงและใชร่้วมกนัไดอ้ย่างกวา้งขวาง อาจผ่าน

ทางเว็บไซต ์ท่ีมีระบบป้องกนัการเขา้ถึงฐานขอ้มลู 

 5.หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ มีความประสงคท่ี์จะดาํเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ขอ้มูล

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในงาน อพ.สธ. จาํเป็นตอ้งขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพ่ือขอพระราชทานขอ้มลู

น้ัน ๆ และข้ึนอยู่กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอ

พระราชทานพระราชานุญาต ใหด้ําเนินการทําหนังสือแจง้ความประสงคม์ายงั ผูอ้าํนวยการ อพ.สธ. 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน) 

 

กิจกรรมท่ี  6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  เป็นกิจกรรมท่ีนําฐานขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชใ้นการพิจารณาศักยภาพของพนัธุ์

พืช พนัธุส์ตัว ์พนัธุจุ์ลินทรีย ์ฯลฯ 

                   โดยท่ี อพ.สธ.มีหน้าท่ีประสานกับนักวิชาการผู ้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและ

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เช่นในเร่ืองของพืช มีการวิเคราะหข์อ้มูลและคดัเลือกสายตน้เพ่ือเป็นพ่อแม่

พนัธุ์พืช  พรอ้มกับวางแผนพฒันาพันธุ์ระยะยาวและนําแผนพฒันาพนัธุ์ข้ึนทูลเกลา้ฯ   ถวายสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมีพระราชวินิจฉยัและพระราชทานแผนพฒันาพนัธุแ์ละ

พนัธุกรรมท่ีคดัเลือก ใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้มนําไปปฏิบติั พนัธุ์พืช/สตัว/์ชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใน

เป้าหมาย ไดแ้ก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพ้ืนเมืองต่าง ๆ ท่ีสามารถวางแผนนําไปสู่การพัฒนาใหดี้

ยิ่งข้ึนเหมาะสมต่อการปลูกในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน 

ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกาํหนดเป้าหมายในการดําเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

ดาํเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัทาํแผนประจาํปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้

ชัดเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันใหช้ัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

  1. จดัประชุมคณะทาํงานทรพัยากรต่าง ๆ คดัเลือกพนัธุพื์ชท่ีผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาแลว้

วา่ควรมีการวางแผนพฒันาพนัธุเ์พ่ือการใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต 

  2. ดําเนินการทูลเกลา้ฯ ถวายแผนการพฒันาทรพัยากรท่ีคดัเลือกแลว้ เพ่ือใหส้มเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉยัและพระราชทานใหก้บัหน่วยงานท่ีมี

ศกัยภาพในการพฒันาปรบัปรุงพนัธุกรรมทรพัยากรชนิดน้ัน ๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย   

           3. ประสานงานเพ่ือใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้ม ในการพัฒนาพนัธุ์ทรพัยากรต่าง ๆ  

เช่นพฒันาพนัธุกรรมพืช  ดาํเนินการพฒันาพนัธุพื์ช และนําออกไปสู่ประชาชน และอาจนําไปปลกูเพ่ือ

เป็นการคา้ต่อไป 

  4. ดาํเนินการข้ึนทะเบียนรบัรองพนัธุพื์ชใหมท่ี่ไดม้าจากการพฒันาพนัธุพื์ชดั้งเดิม เพ่ือ

ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย 

 

ทรพัยากรพนัธุกรรมสตัวแ์ละทรพัยากรพนัธุกรรมอ่ืน ๆ 

มีแนวทางการดาํเนินงานคลา้ยคลึงกบัการดาํเนินงานในทรพัยากรพนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 

            

3. กรอบการสรา้งจติสาํนึก 

เพ่ือใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคล

ทัว่ไป ไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับพืชพรรณไม ้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จน

ตระหนักถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย 

โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร และ

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

  1.เพ่ือใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของ

ทรพัยากรทั้งสามฐาน ใหรู้จ้กัหวงแหน รูจ้กัการนําไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการ

จดัการ การอนุรกัษ์และใชท้รพัยากรของประเทศอยา่งยัง่ยืน 

2. เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ วางแผนและขยายผลเพ่ือนําแนวทางกา 

สรา้งจิตสาํนึกในการรกัทรพัยากรของ อพ.สธ. ไปดาํเนินงานตามยุทธศาสตรข์องหน่วยงานน้ัน ๆ  
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โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและ

สถาบนัการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชดําริใหด้ําเนินการในกิจกรรมน้ี โดยกาํหนดเป้าหมายในการดําเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนว

ทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัทําแผนประจาํปีเฉพาะในส่วนของหน่วย

ของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันใหช้ัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

   

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  

  เ ป็นนวัตกรรมของการเ รียนรู ้เ พ่ื อนําไปสู่ การสร้าง จิตสํา นึกในการอนุรัก ษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและภมิูปัญญาของประเทศไทย นําไปสู่การพฒันาคนใหเ้ขม้แข็งรูเ้ท่าทนั

พรอ้มรบักบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

  1.1 อพ.สธ. กาํหนดจุดมุง่หมายในการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โดยสรา้ง

จิตสาํนึกใหเ้ยาวชน นักเรียนเขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์ของทรัพยากร   ใหรู้จ้กัหวงแหนและ

รูจ้ักการนําไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน โดยมีคู่มือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สถาบนัการศึกษาสามารถสมคัรเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดย

สามารถติดต่อขอใบสมคัรและตวัอยา่งการสมคัรไดท่ี้ 

 สาํนักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  

 โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22   

 โทรสาร :  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2221  

 E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm  

  1.2 อพ.สธ. กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

คือการท่ีสถานศึกษาสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร ์และคุณครู/อาจารย ์นําพรรณไม้

ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถา้

สถานศึกษามีพ้ืนท่ีสามารถใชพ้ื้นท่ีในสถานศึกษาเป็นท่ีรวบรวมพืชพรรณไมท้อ้งถ่ินและรวบรวมภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน เป็นท่ีเก็บพรรณไมแ้หง้ พรรณไมด้อง มีห้องสมุดสําหรับคน้ควา้และนํางานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใชปั้จจยัพืชเป็นปัจจยัหลกัในการเรียนรู ้

ถา้ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพ้ืนท่ีในการสํารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ใหใ้ชพ้ื้นท่ีท่ีอยู่รอบ ๆ 

โรงเรียนและประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยูเ่พ่ือใชพ้ื้นท่ีนอกสถานศึกษา 

  1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน 

ในการสาํรวจจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน นําไปสู่การจดัทาํหลกัสตูรทอ้งถ่ิน 

  1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ทบทวนและปรบัปรุงการดาํเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ีทาํอยูเ่ดิมใหค้รบถว้นตามคุณสมบติัและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. กาํหนดและ

นําไปสู่การประเมินเพ่ือรบัป้ายพระราชทานและเกียรติบตัรฯ 
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  1.5 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดําเนินงานให้

เป็นไปตามคุณสมบติัและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. กาํหนดข้ึน และรบัคาํแนะนําจากคณะผูท้รงคุณวุฒิ

และท่ีปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

  1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกบัหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวขอ้งดําเนินการจัดนิทรรศการ

แสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียน

สมาชิกในระดับจงัหวดั ระดับภาค และระดบัประเทศ โดยเน้นและใหค้วามสาํคญัในเร่ืองกระบวนการ 

และผลลพัธก์ารดาํเนินงานเป็นหลกั อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้ง 

  1.7 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการ

ดาํเนินงานร่วมกบั อพ.สธ. ร่วมกนัพิจารณาและวางแผน เพ่ือนําแนวทางดาํเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว ้

ในหลกัสตูรการเรียนการสอนระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

 

2. งานพิพิธภณัฑ ์

  เป็นการขยายผลการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู ้ไปสู่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยใชก้ารนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นส่ือเขา้ถึง

ประชาชนทัว่ไป ตวัอยา่งเช่น 

  2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ดําเนินการโดยศูนยศึ์กษาการพฒันาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ และจงัหวดัต่าง ๆ จดัทาํแปลงสาธิตการปลูกรกัษาเพ่ืออนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

ในลกัษณะโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไวใ้นพ้ืนท่ีศูนย์

ศึกษาการพฒันาฯ และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

     2.2  งานพิพิธภัณฑพื์ช ดําเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ เช่นกรม

อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงาน

เหล่าน้ีมีผูเ้ช่ียวชาญ นักพฤกษศาสตร ์ดแูลอยู ่ 

     2.3 งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา ดาํเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ดาํริ 

เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.

ขอนแก่น เป็นตน้ 

      2.4 งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา

เกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  ตาํบลแสมสาร อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  สนองพระราชดาํริ อพ.สธ. 

โดยกองทพัเรือ 

      2.5 งานพิพิธภัณฑท์อ้งถ่ิน หอศิลปวฒันธรรม ของจงัหวดัและหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ  

      2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรต่าง ๆ 

       2.7 ศนูยก์ารเรียนรู ้
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 3. งานอบรม 

           อพ.สธ. ดาํเนินงานอบรมเร่ืองงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบติัการ

สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ท่ี

กระจายอยูต่ามภมิูภาคต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น 

1) ศนูยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  

2) ศนูยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  

3) ศนูยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

4) ศนูยเ์รียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วงัมว่ง จ.สระบุรี 

5) ศนูยฝึ์กอบรม อพ.สธ. ลาํตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  

6) ศนูยฝึ์กอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 

(พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.  

7) ศนูยฝึ์กอบรม อพ.สธ. สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส. 

8) ศนูยว์ิจยั อนุรกัษ์ พฒันา ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์

(พ้ืนท่ีสนองพระราชดาํริของมลูนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากร ทะเลสยาม และพ้ืนท่ีสนองพระราชดาํริของจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ)์ 

9)  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้จ.เชียงใหม ่โดย อพ.สธ. –มจ. 

10) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี  

จ.สุราษฎรธ์านี โดย อพ.สธ.-มอ. 

11) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคใตฝั้ง่อนัดามนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

จ.ตรงั โดย อพ.สธ.-มทร.ศ. 

12) ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน  ศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรูเ้พ่ือภูมิภาค 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ. 

13) ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย 

อพ.สธ.-ม.มหิดล 

14) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอาํนาจเจริญ จ.อาํนาจเจริญ โดย 

อพ.สธ.-ม.มหิดล 

15) ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย 

อพ.สธ. –มทร.อ. 

16) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข. 

17) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มอบ. 

18) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ. 

19) ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ ์

โดย อพ.สธ. –มรอ. 
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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

หมายเหต ุ

 ถา้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูด้าํเนินงานจดัฝึกอบรม จดัค่ายต่าง ๆ ภายใตแ้นวทางการดาํเนินงานและ

สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินในลกัษณะเดียวกนั ใหอ้ยู่ใน

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

    1. เพ่ือเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ 

อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งและสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ่นกรอบของแผนแมบ่ท อพ.สธ.  

   2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข ้ามาศึกษาหาความรู ้เ ก่ียวกับ

ทรพัยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา

ใหค้าํแนะนํา และใหแ้นวทางการศึกษา โดยจดัตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

   3. เพ่ือรวบรวมนักวิจยั นักวิชาการ คณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากทั้งภาครฐัและเอกชน เป็น

อาสาสมคัรและเขา้มาทํางานตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่าน

ทางหน่วยงานท่ีตนเองสงักดัอยู ่โดยจดัตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเป็นผูนํ้าใน

การถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศใหแ้ก่เยาวชนและประชาชน

ชาวไทยต่อไป 

  4. เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง ใหด้ําเนินงาน

สมคัรสมาชิกเขา้มาในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

    โดย อพ.สธ. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงาน

ปี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแมบ่ทของ อพ.สธ.  และจดัทาํแผนประจาํปี

เฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจา้ภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริท่ีมีความพรอ้มในการ

ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จดัการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามท่ีได้

พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมีการร่วมจดัแสดงนิทรรศการกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ

ทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยงัมีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

และฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ร่วมกบัสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกงาน

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยมีกาํหนดการประชุมฯ สาํหรบัในระยะ 5 ปีท่ีหกดงัน้ี 

 

พ.ศ. 2560      การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น  

28 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม 2560  

           ณ ศนูยเ์ครือขา่ยการเรียนรูเ้พ่ือภมิูภาค จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ.สระบุรี 
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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2561      การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ 

                    งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมิูภาค ครั้งท่ี 5 

พ.ศ. 2562     การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์ 

พ.ศ. 2563     การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐาน 

                    ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมิูภาค ครั้งท่ี 6 

พ.ศ. 2564      การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 

 

2. อพ.สธ. สนับสนุนใหมี้การนําเสนอผลงานวิจยัของเจา้หน้าท่ีและนักวิจยั อพ.สธ. รวมถึงงาน

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

และใหมี้การขออนุญาตในการนําเสนอผลงานทุกครั้ง  

 3. หน่วยงานภาครฐั เอกชน และผูมี้จิตศรทัธาสนับสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ. (โดยการทูลเกลา้ฯ 

ถวาย โดยผ่านทางมลูนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใชใ้นกิจกรรม อพ.สธ.) 

 4. การดาํเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. 

โดยท่ี อพ.สธ. สนับสนุนใหมี้ผูส้มคัรเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเง่ือนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมทั้งสอง มี

การดาํเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเขา้ไปศึกษาทาํงาน

วิจยัในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสาํรวจทรพัยากรต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ. กาํหนด 

5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ  สามารถดาํเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจิตสาํนึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือสนองพระราชดําริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือ

สนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ 

ของหน่วยงานน้ัน ๆ เอง หรือ ขอใชส้ถานท่ีของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็น

วิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริเอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และ

อบรมใหก้ับเครือข่าย อพ.สธ. เช่น สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

 6.  การทาํหลกัสตูร ทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  ตามแผนแมบ่ทของ อพ.สธ.  

7. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การทําหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ ท่ีไดร้ับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 

สามารถใชส้ญัลกัษณข์อง อพ.สธ. ไดเ้ม่ือไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

8.  การจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ดําริ 

ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. และไดร้บัความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการร่วมงานกบั อพ.สธ. 

10. การดาํเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

11. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมคัรเขา้มางานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดาํริ โดยการ

สมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกและดาํเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินโดยตรงกบั อพ.สธ. สามารถดําเนินงาน

ครอบคลุมทั้งสามฐานทรพัยากร (ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและ
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ภูมิปัญญา) โดยท่ีมีคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. - ตําบลท่ีสนอง

พระราชดาํริ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นบรหิารและดา้นจดัการ  

2. ดา้นการดาํเนินงาน  ซ่ึงแบ่งเป็นอีก 6 งาน ไดแ้ก่ 

1) งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

2) งานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

3) งานปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

4) งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

5) งานศนูยข์อ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน    

6) งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3. ดา้นผลการดาํเนินงาน 

 

  โดยท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถทาํหนังสือ

เขา้มาสนองพระราชดาํริโดยตรง การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-

ตําบลท่ีร่วมสนองพระราชดําริ จัดทําแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ตาํบลท่ีสนอง

พระราชดาํริ และนําไปสู่การประเมินเพ่ือรบัการประเมินรบัป้ายพระราชทานในการสนองพระราชดาํริ

ในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน                                                  

                 

ประโยชนจ์ากการเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองคก์ารบริหารส่วนตําบล/เทศบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้ง

ทราบในเร่ืองขอ้มลูทางกายภาพ ขอ้มลูชีวภาพ เศรษฐกิจสงัคม ศกัยภาพชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือนําภมิูปัญญาน้ันไปพฒันาต่อยอด เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีทาํใหเ้ป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)/เทศบาล ทาํงานใกลชิ้ดกบัสถานศึกษาท่ีอยู่

ในพ้ืนท่ีประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพ่ือมาเป็นกาํลังในการร่วมสาํรวจและจดัทําฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ินระดบัตาํบล/เทศบาล  เกิดการสรา้งจิตสาํนึกในการรกัทอ้งถ่ินใหก้บันักเรียนและประชาชนใน

ทอ้งถ่ินน้ัน ๆ เพราะสถานศึกษามีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2551 ซ่ึงบ่งช้ีว่าใน

สาระวิทยาศาสตร ์นักเรียนจะตอ้งทราบในเร่ืองทรพัยากรในทอ้งถ่ิน และการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน 

นัน่คือจะตอ้งมีภูมิปัญญามากาํกับการใชป้ระโยชน์ เช่น พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร และยงัสามารถ

บูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีการทํางานร่วมกัน อบต./เทศบาล จะไดข้อ้มูล

ทรพัยากรท่ีเป็นปัจจุบนั ในการวางแผนพฒันา อบต./เทศบาล 

3. อบต./เทศบาล ไดข้ึ้นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ินตามรปูแบบการทาํทะเบียนทรพัยากรต่าง ๆ 

ของ อพ.สธ. ใหก้บัทอ้งถ่ินของตนเอง เพ่ือนําไปสู่การยืนยนัสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของทรพัยากร นําไปสู่

การเป็นหลกัฐานในการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์ (Geographical Indication) และการข้ึน

ทะเบียนอ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธ์ิความเป็นเจา้ของทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพรอ้ม
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แนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

สาํหรบัการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรน้ัน ๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ตามพิธีสารนาโง

ยา่ (Nagoya protocol) 
 

ติดต่อประสานงาน อพ.สธ. 

ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย ์

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

รองหวัหนา้สาํนักงาน อพ.สธ.  ฝ่ายวิชาการ 

อีเมล ์ piyarat.rspg@gmail.com 


