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แนวทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปี ที่หก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
เพื่ อให้บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้าหมายที่ก าหนดไว้ข า้ งต้น จึง ก าหนดแนวทางและแผนการ
ดาเนิ นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ.
2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดาเนิ นงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุ นและร่วมมือกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจดั ทาแผนปฏิบตั ิ งานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปี งบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนิ น งานตามกรอบแผนแม่ บ ทของ อพ.สธ. หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ จัด ท า
แผนปฏิบัติง านประจาปี เฉพาะในส่ว นของหน่ ว ยงานของตนให้ชัด เจน โดยระบุ สาระส าคัญในการ
ดาเนิ นงาน เช่น พื้ นที่เป้าหมายในการดาเนิ นงาน วิธีการและขั้นตอนการดาเนิ นงาน และการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิและงบประมาณในการดาเนิ นงาน โดยมี อพ.สธ. เป็ น
ผูส้ นั บสนุ น แผนปฏิบัติ งานประจ าปี /โครงการ ภายใต้แผนแม่ บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่ ง ทุนต่าง ๆ
ต่อไป
1. กรอบการเรียนรูท้ รัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการ
ด้านปกปั กทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรูท้ รัพยากรในพื้ นที่ป่าธรรมชาติด้งั เดิมที่ปกปั ก
รัก ษาไว้ โดยมี กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น งานได้แ ก่ กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมปกปั กทรัพ ยากร กิ จ กรรมที่ 2
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร
เป้าหมาย
1.เพื่อปกปั กรักษาพื้ นที่ป่าธรรมชาติข องหน่ วยงานที่ร่ว มสนองพระราชด าริ ทั้งหน่ ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีพนที
ื้ ่ป่าดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้ นที่
แต่จะต้องเป็ นพื้ นที่นอกเหนื อจากพื้ นที่ของกรมป่ าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช หรือ
จะต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่ าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช โดยที่กรมฯ นาพื้ นที่
ของกรมฯ มาสนองพระราชดาริ ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างพื้ นที่ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น พื้ นที่ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ พื้ นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปั กรักษา พื้ นที่ ป่าของสถาบันการศึกษา พื้ นที่ป่า
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ของสวนสัตว์ พื้ นที่ป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้ นที่ป่า
ของภาคเอกชนที่ร่วมสนองพระราชดาริ เป็ นต้น
โดยการดาเนิ นงานในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร ซึ่งทั้งนี้ มีการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน/
คณะอนุ กรรมการ/คณะทางาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ น้ั น ๆ โดย อพ.สธ.
สามารถเป็ นผูส้ นั บสนุ นด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ
สนับสนุ นบุคลากร/นักวิจยั ในการปฏิบตั ิงานในพื้ นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปกปั กทรัพยากรในพื้ นทีป่ กปั กทรัพยากร
1. การทาขอบเขตพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร
2. การส ารวจ ท ารหัส ประจ าต้น ไม้ ท ารหัส พิ กัด เพื่ อ รวบรวมเป็ นฐานข้อ มูล ในพื้ นที่ ข อง
หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
3. การสารวจ ทารหัสพิกดั และค่าพิกดั ของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนื อจากพันธุกรรม
พืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย์
4. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ
คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ เป็ นต้น
5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพื้ นที่
6. สนั บ สนุ น ให้มี อ าสาสมัค รปกปั ก รัก ษาทรัพ ยากรในพื้ นที่ ส ถานศึก ษา เช่ นนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ในระดับหมู่บา้ น ตาบล สนั บสนุ นให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื้ นที่ปกปั กทรัพยากร เช่นมี
กิจกรรมป้องกันไฟป่ า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร เป็ นต้น
ข้อมูลที่ได้นามารวบรวมเป็ นฐานข้อมูลในพื้ นที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานราชการ
หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปั กทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
2. กิจกรรมปกปั กทรัพยากร ใช้พนที
ื้ ่เป็ นเป้าหมายในการดาเนิ นงานในกิจกรรมนี้
3. พื้ นที่ที่นามาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็ นการนาพื้ นที่น้ันเข้ามาน้อมเกล้า
ฯ ถวาย เพื่อให้เป็ นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สานั กพระราชวัง แต่ หมายถึงเป็ นพื้ นที่ ที่ดาเนิ นการโดย
หน่ วยงานนั้น ๆ ที่เป็ นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมปกปั กทรัพยากร และในอนาคต
ถ้าหน่ วยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดาเนิ นการปรับปรุงหรือต้องการใช้พนที
ื้ ่ปกปั ก ทรัพยากร เพื่อใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่ วยงานสนองพระราชดาริฯ นั้ น ๆ สามารถดาเนิ นการแจ้งความประสงค์มายัง
อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็ นพื้ นที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัย
ก่อนดาเนิ นการเปลี่ยนแปลง
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สาหรับ เรื่ อ งการอบรมอาสาสมัค ร/ประชาชน/นั ก ศึก ษา/นั ก เรี ย นในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บา้ น ในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนั บสนุ นการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้ นที่ที่ทราบแน่ ชดั ว่ากาลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
เช่นจากป่ ากลายเป็ นสวน พื้ นที่ตามเกาะต่าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็ นพื้ นที่ท่องเที่ยว พื้ นที่ที่เร่งในการ
สร้า งถนนและสิ่ งก่ อสร้างต่ าง ๆ ภายใต้รัศมี อย่ างน้ อย 50 กิโ ลเมตร ของหน่ วยงานที่ร่ วมสนอง
พระราชดาริ ให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่ วยงานที่เป็ นแกนกลางดาเนิ นงานในแต่ละ
พื้ นที่เป็ นสาคัญ
2. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้รศั มีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อาจจะก าลัง เปลี่ ย นแปลงหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ แต่ เ ป็ นคนละกับ พื้ นที่ ป กปั กพัน ธุ ก รรมพื ช /
ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1
โดยที่ อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ
กาหนดพื้ นที่เป้าหมายในการดาเนิ นงานสารวจเก็บ รวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้
ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนิ นงานและการบริหาร
จัดการ โดยเน้นการดาเนิ นงานในพื้ นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็ นลาดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผล
ออกไป โดยแต่ละหน่ วยงานเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและเป็ นแกนกลางดาเนิ นงานในพื้ นที่รับผิดชอบของหน่ วย
ในแต่ล ะพื้ นที่ ซึ่ งทั้ง นี้ มี การประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้ น ๆ โดยมี
อพ.สธ. เป็ นผูส้ นั บสนุ นด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ
สนับสนุ นบุคลากร/นักวิจยั ในการปฏิบตั ิงานในพื้ นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสารวจเก็ บรวบรวมตัว อย่ าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชี วภาพ และทรัพ ยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่ วยงานนั้ น ๆ ทั้งพื้ นที่ แต่อาจ
เริ่มต้นในพื้ นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น พื้ นที่
กาลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า สร้างศูนย์การค้า พื้ นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้ นที่
สร้างสายไฟฟ้ าแรงสูง พื้ นที่ที่กาลังถูกบุกรุก และในพื้ นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
เดิม
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2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็ นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็ นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา
3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สาหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็ นตัวอย่างเพื่อ การศึกษาหรือมี
การเก็บในรูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ
ชิ้ นส่วนพืชที่มีชีวิต (เพื่อนามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ) และสาหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์
จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุต์ ่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน
ฐานข้อ มู ลในกิจ กรรมที่ 5 กิ จ กรรมศูน ย์ขอ้ มู ลทรัพยากร และน าทรัพ ยากรที่เ ก็ บรวบรวมได้ไ ป
ดาเนิ นงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนิ นงานในกิจกรรมอื่น ๆ
ต่อไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลู กรักษาทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่ อ น าทรัพ ยากรที่ มี ค่ า ใกล้สูญ พัน ธุ ์ หรื อต้อ งการเพิ่ ม ปริ ม าณเพื่ อ น ามาใช้
ประโยชน์ จากพื้ นที่ในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ทาการคัดเลือกมาเพื่อดาเนิ นงานเป็ นกิจกรรม
ต่อเนื่ อง โดยการนาพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ ์ ปลูก เลี้ ยง และขยายพันธุเ์ พิ่มใน
พื้ นที่ที่ปลอดภัย เรียกว่าพื้ นที่ปลูกรักษาทรัพยากร
2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้ นที่เแหล่งรวบรวมพันธุท์ รัพยากรตามพื้ นที่ของหน่ วยงานต่าง ๆ
(ex situ)ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่ งเพาะพันธุ ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทวั ่ ประเทศ พื้ นที่ศูนย์วิจยั และสถานี ทดลองของกรม
วิชาการเกษตร สวนสัตว์ฯ พื้ นที่จงั หวัด พื้ นที่สถาบันการศึกษาที่นาเข้าร่วมสนองพระราชดาริ เป็ น
ลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ป่ าชุมชนที่ร่วมสนองพระราชดาริและยังมีการเก็บรักษาใน
รูปเมล็ ด เนื้ อเยื่อ และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่ วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรักษา
พันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ
และศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
โดยที่ อพ.สธ. ดาเนิ นการประสานงาน สนั บสนุ นด้านวิชาการร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองทัพอากาศ กรมวิช าการเกษตร สถาบันการศึ กษาต่า ง ๆ ฯลฯ กาหนดพื้ นที่เ ป้าหมายในการ
ดาเนิ นงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยงานของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ทั้งในเรื่ องวิธีการและขั้นตอนการดาเนิ นงานและการบริหารจัดการ โดย
เน้นการดาเนิ นงานในพื้ นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็ นลาดับแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดย
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)

5

แต่ละหน่ วยงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบและเป็ นแกนกลางดาเนิ นงานในพื้ นที่รับผิ ดชอบของหน่ วยในแต่ละ
พื้ นที่ ซึ่งทั้งนี้ มีการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
1. การปลู ก รัก ษาต้น พัน ธุ ก รรมพื ช ในแปลงปลู ก การปลู ก รัก ษาต้น พื ช มี ชี วิ ต ลัก ษณะป่ า
พันธุ กรรมพืช มีแ นวทางดาเนิ นงานคื อ สารวจสภาพพื้ นที่ และสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน งานขยายพันธุพ์ ืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ตน้
พันธุกรรมและทาพิกดั ต้นพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร
พันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ ์
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชแต่ละชนิ ด ศึกษาการฟอกฆ่า
เชื้ อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ
5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ เช่นการวิเคราะห์ลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพ์ ืช เป็ นต้น
6. การดาเนิ นงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืช
ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
ทรัพยากรพันธุ กรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุ กรรมอื่น ๆ
ให้ดาเนิ นการให้มีสถานที่เพาะเลี้ ยงหรือห้องปฏิบตั ิการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ ์ /ขยายพันธุ ์
ตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดาเนิ นงานคล้ายคลึงกับการดาเนิ นงานในทรัพยากร
พันธุกรรมพืชข้างต้น
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนิ นงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
2. กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานศึกษาวิจยั และประเมินศักยภาพของทรัพยากร
ต่าง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริ หารจัดการให้การดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอื้ ออานวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็ นเอกภาพ
สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนิ นงานได้แก่
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สารวจเก็บรวบรวมและ
ปลูกรักษาไว้ จากกิจกรรมที่ 1-3
2. เพื่อการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและดาเนิ นการวิจยั ศั กยภาพ
ของทรัพยากรต่าง ๆ นาไปสู่การพัฒนาพันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ สายพันธุจ์ ุลินทรีย์ ตามแนวพระราชดาริ และ
มีแนวทางนาไปสู่การอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และทาหน้าที่เป็ นแกนกลางในการ
ดาเนิ นงานด้านวิชาการและการวิจยั ร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
กรมวิ ช าการเกษตร กรมประมง กรมป่ าไม้ ศูน ย์พัน ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อก ฯลฯ โดยกาหนดพื้ นที่เป้าหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดาเนิ นงานอนุ รักษ์และใช้
ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผน
ประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ท างกายภาพ เช่น แร่ ธาติในดิน คุ ณ สมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่ งกาเนิ ด
พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
2. การศึ ก ษาทางด้า นชี ว วิ ท ยา สัณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา ชี ว เคมี พัน ธุ ศ าสตร์ ฯลฯ ของ
ทรัพยากรชีวภาพที่คดั เลือกมาศึกษา
3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารสาคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่น สารสาคัญต่าง ๆ
ในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็ นเป้าหมาย
4. การศึ ก ษาการปลู ก การเขตกรรมและขยายพัน ธุ ์พื ช ด้ว ยการขยายพัน ธุ ์ต ามปกติ ใ น
พันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่
เคยศึ กษามาก่อ น รวมถึง การศึ กษาการเลี้ ยงและการขยายพันธุ ์ทรัพยากรชีว ภาพอื่ น ๆ เพื่อ ให้ไ ด้
ผลผลิตตามที่ตอ้ งการ
5. การศึกษาการจาแนกสายพันธุโ์ ดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาพันธุพ์ ืช สัตว์
และจุลินทรีย์ เพื่อเก็บเป็ นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิ ดนั้น ๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. การจัดการพื้ นที่ที่กาหนดเพื่อการอนุ รักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรูต้ ่าง ๆ ซึ่งเป็ นศูนย์ฯ
ตัวอย่าง เพื่อการเรียนรูก้ ารใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง
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ศูนย์ฯ เหล่านี้ สามารถใช้ประโยชน์ ให้เป็ นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนั บสนุ นในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
อพ.สธ.
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จดั ตั้งศูนย์เรียนรู ้ อนุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่าง
ยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงานของ อพ.สธ. เริ่ม
ดาเนิ นการใน 6 ศูนย์ ของ อพ.สธ. และหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู ้อนุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา
2) ศูน ย์เรี ยนรู อ้ นุ รัก ษ์ พัฒ นา และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่ างยัง่ ยื น สู่เศรษฐกิ จ
พอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
3) ศูน ย์เรี ยนรู อ้ นุ รัก ษ์ พัฒ นา และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่ างยัง่ ยื น สู่เศรษฐกิ จ
พอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้ า จ.นครสวรรค์
4) ศูนย์เรี ยนรู อ้ นุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้ นที่สนองพระราชดาริของหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย)
5) ศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้ นที่ สนองพระราชดาริของหน่ วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
6) ศูนย์วิจยั อนุ รกั ษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ
จ.ประจวบคีรี ขันธ์ (พื้ นที่สนองพระราชด าริ ข องมูล นิ ธิฟื้ นฟูท รัพยากร ทะเลสยาม และพื้ นที่ สนอง
พระราชดาริของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา
ร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน
การอนุ รัก ษ์ และการใช้ป ระโยชน์ ทรัพ ยากรทั้ง สามฐาน ตัว อย่ า งเช่ น ฐานข้อ มู ลพรรณไม้แ ห้ง
ฐานข้อมูลงานวิจยั ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูล
ต่าง ๆ จากการทางานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทวั ่ ประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่ วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้ น เป็ นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ ์พืช และ
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะทางาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทา
ศูนย์ขอ้ มูลฯ กาหนดรูปแบบในการทาฐานข้อมูล โดยกาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นงานให้สอดคล้อง
กับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของ
หน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่ วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
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แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ จัดทาฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนา
โปรแกรมสาหรับ ระบบศูน ย์ข อ้ มู ล ทรัพ ยากรต่ า ง ๆ ร่ ว มกัน เช่ น โปรแกรมการจัด การฐานข้อ มู ล
ทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการสารวจเก็ บรวบรวม การอนุ รักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์
2. นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริองค์กร
อื่น เช่น กรมป่ าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
ปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุไ์ ม้จาก
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่า
และนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ืชและทรัพยากรอื่น ๆ
4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความ
สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั ซึ่งหน่ วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืช
จากการสารวจเก็ บรวบรวม ฐานข้อ มูล พรรณไม้แห้ง ฐานข้อ มูล สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ยน โดยมี
อพ.สธ. เป็ นศูนย์กลางและวางแผนดาเนิ นงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับ
หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่าน
ทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
5.หน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มีความประสงค์ที่จะดาเนิ นการแบ่งปั นหรือเผยแพร่ขอ้ มูล
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จาเป็ นต้องขออนุ ญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูล
นั้ น ๆ และขึ้ นอยู่กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (การขอ
พระราชทานพระราชานุ ญาต ให้ดาเนิ นการทาหนั งสือแจ้งความประสงค์มายัง ผูอ้ านวยการ อพ.สธ.
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้าหมาย
เป็ นกิจกรรมที่นาฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ ์
พืช พันธุส์ ตั ว์ พันธุจ์ ุลินทรีย์ ฯลฯ
โดยที่ อพ.สธ.มี ห น้ า ที่ ป ระสานกั บ นั ก วิ ช าการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องหน่ วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่นในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ขอ้ มู ลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็ นพ่อแม่
พันธุ ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุร์ ะยะยาวและนาแผนพัฒนาพันธุ ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุแ์ ละ
พันธุกรรมที่คดั เลือก ให้หน่ วยงานที่มีความพร้อมนาไปปฏิบตั ิ พันธุ ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยู่ใน
เป้าหมาย ได้แก่พันธุ ์พืชสมุ นไพร พันธุ ์พืชพื้ นเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนนาไปสู่การพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้ นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน
ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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ดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้
ชัด เจน พร้อมทั้ง วางแผนปฏิ บัติ ง านร่ ว มกันให้ชัดเจน ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการดาเนิ นงาน
อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
1. จัดประชุมคณะทางานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุพ์ ืชที่ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว
ว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเ์ พื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
2. ดาเนิ นการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คดั เลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กบั หน่ วยงานที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิ ดนั้น ๆ ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
3. ประสานงานเพื่อให้หน่ วยงานที่มีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุท์ รัพยากรต่ าง ๆ
เช่นพัฒนาพันธุกรรมพืช ดาเนิ นการพัฒนาพันธุพ์ ืช และนาออกไปสู่ประชาชน และอาจนาไปปลูกเพื่อ
เป็ นการค้าต่อไป
4. ดาเนิ นการขึ้ นทะเบียนรับรองพันธุพ์ ืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุพ์ ืชดั้งเดิม เพื่อ
ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย
ทรัพยากรพันธุ กรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุ กรรมอื่น ๆ
มีแนวทางการดาเนิ นงานคล้ายคลึงกับการดาเนิ นงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่ มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นั กเรี ยน นิ สิตนั กศึกษาและบุคคล
ทัว่ ไป ได้มีค วามรูค้ วามเข้า ใจเกี่ยวกับพื ชพรรณไม้ และการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืช ของประเทศ จน
ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนิ นงานได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการอนุ รักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1.เพื่ อ ให้เ ยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เ ข้า ใจถึ ง ความสาคัญ และประโยชน์ ข อง
ทรัพยากรทั้งสามฐาน ให้รูจ้ กั หวงแหน รูจ้ กั การนาไปใช้ประโยชน์ อย่างยัง่ ยืน ซึ่งมีความสาคัญต่อการ
จัดการ การอนุ รกั ษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อให้หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ วางแผนและขยายผลเพื่อนาแนวทางกา
สร้างจิตสานึ กในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานนั้น ๆ
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โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ ป รึ ก ษา ประสานงาน ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ให้โ รงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษา เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริให้ดาเนิ นการในกิจกรรมนี้ โดยกาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วย
ของตนให้ชัด เจน พร้อ มทั้ง วางแผนปฏิ บัติ ง านร่ ว มกัน ให้ชัด เจน ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็ นนวั ต กรรมของการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า งจิ ต ส านึ กในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรูเ้ ท่าทัน
พร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 อพ.สธ. กาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้าง
จิตสานึ กให้เยาวชน นั กเรียนเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ ของทรัพยากร ให้รูจ้ ักหวงแหนและ
รู ้จัก การน าไปใช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งยัง่ ยื น โดยมี คู่ มื อ การด าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น
สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็ นสมาชิก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดย
สามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้ที่
สานักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่ า พระราชวังดุสิต 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
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th)
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm
1.2 อพ.สธ. กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คือการที่สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/อาจารย์ นาพรรณไม้
ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็ นสื่อในการเรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้า
สถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็ นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ทอ้ งถิ่นและรวบรวมภูมิ
ปั ญญาท้อ งถิ่ น เป็ นที่ เ ก็ บ พรรณไม้แ ห้ง พรรณไม้ด อง มี ห อ้ งสมุ ด ส าหรับ ค้น คว้า และน างานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็ นปั จจัยหลักในการเรียนรู ้
ถ้า ในกรณี ที่ สถานศึ ก ษาไม่ มี พื้นที่ ในการส ารวจหรื อ เก็บ รวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พื้ นที่ ที่ อยู่ ร อบ ๆ
โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พนที
ื้ ่นอกสถานศึกษา
1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ในการสารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
1.4 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดาเนิ นงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดและ
นาไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบตั รฯ
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1.5 การด าเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ย นของสมาชิกใหม่ ควรดาเนิ นงานให้
เป็ นไปตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดขึ้ น และรับคาแนะนาจากคณะผูท้ รงคุณวุฒิ
และที่ปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการจัดนิ ทรรศการ
แสดงผลการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลื อกจากโรงเรียน
สมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการ
และผลลัพธ์การดาเนิ นงานเป็ นหลัก อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง
1.7 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานสภาการศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสานั กมาตรฐานการศึกษา สนั บสนุ นในการ
ดาเนิ นงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนาแนวทางดาเนิ น งาน อพ.สธ. บรรจุไว้
ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็ นการขยายผลการดาเนิ น งานเพื่ อเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ไปสู่ป ระชาชน
กลุ่ มเป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้า งขวางยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้การนาเสนอในรูป ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นสื่อเข้าถึ ง
ประชาชนทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น
2.1 งานพิพิธ ภัณ ฑ์ธรรมชาติ ที่มีชี วิต ดาเนิ นการโดยศูน ย์ศึก ษาการพัฒนาอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุ รักษ์พนั ธุกรรมพืช
ในลักษณะโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในพื้ นที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้ นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืช ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ ์พืช กรมป่ าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่ วยงาน
เหล่านี้ มีผเู ้ ชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราช ดาริ
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีม า และมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น จ.
ขอนแก่น เป็ นต้น
2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดาริ อพ.สธ.
โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ
2.6 นิ ทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
2.7 ศูนย์การเรียนรู ้
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3. งานอบรม
อพ.สธ. ดาเนิ นงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึ กอบรมปฏิบตั ิการ
สารวจและจัด ท าฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น หรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์ฝึ กอบรมของ อพ.สธ. ร่ วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ที่
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
1) ศูนย์เรียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์เรียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3) ศูนย์เรียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้ า จ.นครสวรรค์
4) ศูนย์เรียนรูฯ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลาตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา
6) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.
7) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส.
8) ศูนย์วิจยั อนุ รกั ษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(พื้ นที่สนองพระราชดาริของมูลนิ ธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้ นที่สนองพระราชดาริของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์)
9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนื อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดย อพ.สธ. –มจ.
10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ.
11) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝัง่ อันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
จ.ตรัง โดย อพ.สธ.-มทร.ศ.
12) ศูน ย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ศูนย์เครื อข่ายการเรี ย นรูเ้ พื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ.
13) ศูนย์ป ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิ ทยาลัย มหิ ดล วิท ยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย
อพ.สธ.-ม.มหิดล
14) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ โดย
อพ.สธ.-ม.มหิดล
15) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย
อพ.สธ. –มทร.อ.
16) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข.
17) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มอบ.
18) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ.
19) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนื อตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โดย อพ.สธ. –มรอ.
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หมายเหตุ
ถ้าหน่ วยงานอื่นเป็ นผูด้ าเนิ นงานจัดฝึ กอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการดาเนิ นงานและ
สนั บสนุ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ใน
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ห น่ ว ยงานต่า ง ๆ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เข้า ร่ วมสนั บสนุ น งานของ
อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในรูปของทุนสนั บสนุ น หรือดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องและสนั บสนุ น
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
2. เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้เ ยาวชนและประชาชนได้ส มัค รเข้า มาศึ ก ษาหาความรู ้เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
ให้คาแนะนา และให้แนวทางการศึกษา โดยจัดตั้งเป็ นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่อรวบรวมนั กวิจยั นั กวิชาการ คณาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็ น
อาสาสมัครและเข้ามาทางานตามแนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่าน
ทางหน่ วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดตั้งเป็ นชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็ นผูน้ าใน
การถ่ายทอดความรูแ้ ละสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชน
ชาวไทยต่อไป
4. เพื่อสนั บสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง ให้ดาเนิ นงาน
สมัครสมาชิกเข้ามาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดย อพ.สธ. ร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ กาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นงาน
ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี
เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
1. อพ.สธ. เป็ นเจ้าภาพร่ ว มกับหน่ ว ยงานที่ร่ ว มสนองพระราชด าริ ที่ มี ค วามพร้อ มในการ
ดาเนิ นการจัดการประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุ มใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามที่ได้
พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมีการร่วมจัดแสดงนิ ทรรศการกับหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ
ทุกหน่ วยงาน นอกจากนั้ นยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีกาหนดการประชุมฯ สาหรับในระยะ 5 ปี ที่หกดังนี้
พ.ศ. 2560

การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
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พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

2. อพ.สธ. สนับสนุ นให้มีการนาเสนอผลงานวิจยั ของเจ้าหน้าที่และนั กวิจยั อพ.สธ. รวมถึงงาน
ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ
และให้มีการขออนุ ญาตในการนาเสนอผลงานทุกครั้ง
3. หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน และผูม้ ีจิตศรัทธาสนับสนุ นเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ
ถวาย โดยผ่านทางมูลนิ ธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
4. การดาเนิ นงานของชมรมนั กชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ.
โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุ นให้มีผสู ้ มัครเป็ นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มี
การดาเนิ นงานสนั บสนุ นงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาทางาน
วิจยั ในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้ นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
5. หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนิ นการฝึ กอบรมในการสร้างจิตสานึ กในการ
อนุ รัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช และทรัพ ยากรต่ า ง ๆ เพื่ อ สนองพระราชด าริ ต ามแผนแม่ บ ท อพ.สธ. เพื่ อ
สนั บสนุ นในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึ กอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ
ของหน่ วยงานนั้ น ๆ เอง หรือ ขอใช้สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรื อเป็ น
วิทยากรของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และ
อบรมให้กับ เครื อ ข่ า ย อพ.สธ. เช่ น สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น และสมาชิ ก งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
6. การทาหลักสูตร ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
7. การเผยแพร่ โ ดยสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น การท าหนั ง สื อ วี ดี ทั ศ น์ เอกสารเผยแพร่ เว็ บ ไซต์
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อ สนั บสนุ นงานกิ จกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อได้รบั การพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการต่าง ๆ ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราช ดาริ
ในส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รบั ความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
9. หน่ วยงานเอกชน หรือบุคคลทัว่ ไป สมัครเป็ นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
10. การดาเนิ นงานอื่น ๆ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดาริ โดยการ
สมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกและดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถดาเนิ นงาน
ครอบคลุมทั้งสามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
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ภูมิ ปัญ ญา) โดยที่ มีค ณะกรรมการดาเนิ น งานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่ น อพ .สธ. - ต าบลที่ สนอง
พระราชดาริ มี 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริหารและด้านจัดการ
2. ด้านการดาเนิ นงาน ซึ่งแบ่งเป็ นอีก 6 งาน ได้แก่
1) งานปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
4) งานอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุ นในการอนุ รกั ษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. ด้านผลการดาเนิ นงาน
โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง สามารถทาหนั งสือ
เข้ามาสนองพระราชดาริโดยตรง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ จัด ท าแผนแม่ บ ทโครงการอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ร รมพื ช อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาบลที่สนอง
พระราชดาริ และนาไปสู่การประเมินเพื่อรับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชดาริ
ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิ กงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนั บสนุ นงานปกติที่องค์การบริ หารส่วนตาบล/เทศบาล มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบที่ตอ้ ง
ทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อนาภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาให้เป็ นมาตรฐานสากล
2. สนับสนุ นให้องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)/เทศบาล ทางานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่
ในพื้ นที่ประสานกับชุมชนและโรงเรี ยน เพื่อมาเป็ นกาลังในการร่ วมสารวจและจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นระดับตาบล/เทศบาล เกิดการสร้างจิตสานึ กในการรักท้องถิ่นให้กบั นั กเรียนและประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งชี้ ว่าใน
สาระวิทยาศาสตร์ นั กเรียนจะต้องทราบในเรื่ องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
นั น่ คือจะต้องมีภูมิปัญญามากากับการใช้ประโยชน์ เช่น พืชผักพื้ นเมือง พืชสมุ นไพร และยังสามารถ
บูร ณาการไปยังกลุ่ ม สาระสังคมสิ่ งแวดล้อม เมื่อ มีก ารทางานร่ ว มกัน อบต./เทศบาล จะได้ขอ้ มู ล
ทรัพยากรที่เป็ นปั จจุบนั ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล
3. อบต./เทศบาล ได้ขนทะเบี
ึ้
ยนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการทาทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. ให้กบั ท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนาไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็ นเจ้าของทรัพยากร นาไปสู่
การเป็ นหลักฐานในการขึ้ นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้ น
ทะเบียนอื่น ๆ ต่ อไป และเป็ นการยืนยัน สิทธิ์ความเป็ นเจ้าของทรัพ ยากรต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมพร้อ ม
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สาหรับการเข้าถึงและแบ่งปั นผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโง
ย่า (Nagoya protocol)

ติดต่อประสานงาน อพ.สธ.
ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขานุ การคณะกรรมการ อพ.สธ.
รองหัวหน้าสานักงาน อพ.สธ. ฝ่ ายวิชาการ
อีเมล์ piyarat.rspg@gmail.com

แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)

