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แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน 

ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีท่ีหก  

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

  

  เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ จึงก าหนดแนวทางและแผนการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 

2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต ้3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ไดแ้ก่ 

ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภมูิปัญญา   

   โดยท่ี อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจดัท าแผนปฏิบติังานใน

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใตภ้ายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา  5 ปี ใหส้อดคลอ้งกบัแนว

ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจัดท า

แผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนใหช้ัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการ

ด าเนินงาน เช่น พื้ นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหาร

จดัการ โดยเฉพาะเร่ืองผูร้บัผิดชอบในการปฏิบติัและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็น

ผูส้นับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ ภายใตแ้ผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ 

ต่อไป 

 

      1. กรอบการเรยีนรูท้รพัยากร 

    เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการพฒันาและดา้นการบริหารจดัการ

ดา้นปกปักทรัพยากรของประเทศ จึงตอ้งมีการเรียนรูท้รัพยากรในพื้ นท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีปกปัก

รักษาไว ้โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

  

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  1.เพื่อปกปักรักษาพื้ นท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ทั้งหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนท่ีมีพื้ นท่ีป่าดั้งเดิมอยู่ในความรบัผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสภาพพื้ นท่ี 

แต่จะตอ้งเป็นพื้ นท่ีนอกเหนือจากพื้ นท่ีของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ืช หรือ

จะตอ้งไม่เป็นพื้ นท่ีท่ีมีปัญหากบัราษฎรโดยเด็ดขาด 

  2. เพื่อร่วมมือกบักรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ืช  โดยท่ีกรมฯ น าพื้ นท่ี

ของกรมฯ มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 

   ตวัอย่างพื้ นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื้ นท่ีป่าในศูนยศึ์กษาการพฒันาอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้ นท่ีป่าที่ชาวบา้นร่วมใจปกปักรักษา พื้ นท่ีป่าของสถาบนัการศึกษา พื้ นท่ีป่า
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ของสวนสตัว ์ พื้ นท่ีป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใตก้ารดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้ นท่ีป่า

ของภาคเอกชนท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เป็นตน้ 

           โดยการด าเนินงานในพื้ นท่ีปกปักทรัพยากร ซ่ึงทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ โดย อพ.สธ. 

สามารถเป็นผูส้นับสนุนดา้นวิชาการ/บุคลากร และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

สนับสนุนบุคลากร/นักวิจยัในการปฏิบติังานในพื้ นท่ี 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรพัยากรในพื้ นทีป่กปักทรพัยากร 

 1. การท าขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร   

 2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าตน้ไม ้ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลในพื้ นท่ีของ 

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

          3. การส ารวจ ท ารหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพนัธุกรรม

พืช เช่นสตัว ์จุลินทรีย ์ 

          4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ 

คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ เป็นตน้  

 5. การส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชท้รัพยากร

กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพื้ นท่ี 

 6. สนับสนุนใหม้ีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้ นท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยั  ในระดบัหมู่บา้น ต าบล สนับสนุนใหป้ระชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พื้ นท่ีปกปักทรัพยากร เช่นมี

กิจกรรมป้องกนัไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรกัษาทรพัยากรในพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร เป็นตน้ 

ขอ้มูลท่ีไดน้ ามารวบรวมเป็นฐานขอ้มูลในพื้ นท่ีขององคก์รต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ 

หรือเอกชนท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

หมายเหต ุ

1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมปกปักทรพัยากร สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มูลในกิจกรรม

ท่ี 5 กิจกรรมศนูยข์อ้มูลทรพัยากร 

2. กิจกรรมปกปักทรพัยากร ใชพ้ื้ นท่ีเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานในกิจกรรมน้ี 

3. พื้ นท่ีท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ไดห้มายความว่าเป็นการน าพื้ นท่ีน้ันเขา้มาน้อมเกลา้

ฯ ถวาย เพื่อใหเ้ป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้ นท่ีท่ีด าเนินการโดย

หน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีเป็นเจา้ของ แต่ใชแ้นวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรพัยากร และในอนาคต

ถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการด าเนินการปรบัปรุงหรือตอ้งการใชพ้ื้ นท่ีปกปักทรพัยากร เพื่อใชใ้น

กิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ น้ัน ๆ สามารถด าเนินการแจง้ความประสงคม์ายัง 

อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพื้ นท่ีล่อแหลมต่อการสญูเสียทรพัยากรที่มีค่า อาจตอ้งมีการขอพระราชวินิจฉัย

ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง 
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 ส าหรับเร่ืองการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ชุมชน หมู่บา้น ในพื้ นท่ีปกปักทรัพยากร ใหอ้ยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  

เป้าหมาย 

 1. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นท่ี ไดแ้ก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา ในพื้ นท่ีท่ีทราบแน่ชดัว่าก าลังจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม 

เช่นจากป่ากลายเป็นสวน พื้ นท่ีตามเกาะต่าง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเป็นพื้ นท่ีท่องเท่ียว พื้ นท่ีท่ีเร่งในการ

สรา้งถนนและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายใตร้ัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ ใหพ้ิจารณาความพรอ้มและศกัยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละ

พื้ นท่ีเป็นส าคญั 

 2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นท่ี ไดแ้ก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรพัยากรวฒันธรรมและภมูิปัญญา ภายใตร้ศัมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ  อาจจะก าลังเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื้ นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช/

ทรพัยากรดงัในกิจกรรมท่ี 1  

           โดยท่ี อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จงัหวดั องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน กองบญัชาการ

ต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กรมวิชาการเกษตร สถาบนัการศึกษาต่างๆ ฯลฯ 

ก าหนดพื้ นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ

ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้

ชดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนั ทั้งในเร่ืองวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหาร

จดัการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้ นท่ีเป้าหมายเดิมใหแ้ลว้เสร็จเป็นล าดบัแรก ก่อนพิจารณาขยายผล

ออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผูร้บัผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้ นท่ีรับผิดชอบของหน่วย

ในแต่ละพื้ นท่ี ซ่ึงทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ โดยมี 

อพ.สธ. เป็นผูส้นับสนุนดา้นวิชาการ/บุคลากร และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

สนับสนุนบุคลากร/นักวิจยัในการปฏิบติังานในพื้ นท่ี 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภมูิปัญญา ในบริเวณรศัมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานน้ัน ๆ ทั้งพื้ นท่ี แต่อาจ

เร่ิมตน้ในพื้ นท่ีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาหรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อนเช่น พื้ นท่ี

ก าลงัจะสรา้งอ่างเก็บน ้า สรา้งศนูยก์ารคา้ พื้ นท่ีสรา้งถนน การขยายทางหลวงหรือเสน้ทางต่าง ๆ พื้ นท่ี

สรา้งสายไฟฟ้าแรงสูง พื้ นท่ีท่ีก าลังถูกบุกรุก และในพื้ นท่ีอื่น ๆ ท่ีจะถูกพฒันาเปล่ียนแปลงจากสภาพ

เดิม 
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 2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตวัอย่างแหง้ และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บ

ตวัอย่างทรพัยากรกายภาพ เพื่อเป็นตวัอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภณัฑพ์ืช พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ

วิทยา   

3. การเก็บพนัธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตวัอย่างเพื่อการศึกษาหรือมี

การเก็บในรูปเมล็ดในหอ้งเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ ์การเก็บตน้พืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในท่ีปลอดภยั การเก็บ 

ชิ้ นส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพื่อน ามาเก็บรกัษาในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สตัว ์

จุลินทรีย ์เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตวัอย่างมาศึกษาและขยายพนัธุต่์อไปได ้ในกิจกรรมท่ี  3 กิจกรรม

ปลูกรกัษาทรพัยากร  

 

หมายเหต ุ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรน้ี สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่งาน

ฐานขอ้มูลในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มูลทรัพยากร  และน าทรัพยากรท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ป

ด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ 

ต่อไป  

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  1. เพื่อน าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือตอ้งการเพิ่มปริมาณเพื่อน ามาใช้

ประโยชน์  จากพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ท าการคดัเลือกมาเพื่อด าเนินงานเป็นกิจกรรม

ต่อเน่ือง โดยการน าพนัธุกรรมทรพัยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพนัธุ ์ปลูก เล้ียง และขยายพนัธุเ์พิ่มใน

พื้ นท่ีท่ีปลอดภยั เรียกว่าพื้ นท่ีปลูกรกัษาทรพัยากร 

2. ส่งเสริมใหเ้พิ่มพื้ นท่ีเแหล่งรวบรวมพนัธุท์รัพยากรตามพื้ นท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ 

(ex situ)ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ์ หอ้งปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการ

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท่ีมีอยู่ 6 ศูนยท์ัว่ประเทศ พื้ นท่ีศูนยว์ิจยัและสถานีทดลองของกรม

วิชาการเกษตร สวนสตัวฯ์ พื้ นท่ีจงัหวดั  พื้ นท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีน าเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ   เป็น

ลกัษณะของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนท่ีร่วมสนองพระราชด าริและยงัมีการเก็บรักษาใน

รูปเมล็ด เน้ือเยื่อ และสารพนัธุกรรมในหอ้งปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการเก็บรักษา

พนัธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพนัธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ 

และศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่    

    โดยท่ี อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนดา้นวิชาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เช่น จงัหวดัต่าง ๆ กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

กองทัพอากาศ  กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ ก าหนดพื้ นท่ีเป้าหมายในการ

ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท

ของ อพ.สธ.  และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผน

ปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ทั้งในเร่ืองวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ โดย

เน้นการด าเนินงานในพื้ นท่ีเป้าหมายเดิมใหแ้ลว้เสร็จเป็นล าดบัแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดย
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แต่ละหน่วยงานเป็นผูร้ับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้ นท่ีรับผิดชอบของหน่วยในแต่ละ

พื้ นท่ี ซ่ึงทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

1. การปลูกรักษาตน้พันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตน้พืชมีชีวิตลักษณะป่า

พันธุกรรมพืช มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื้ นท่ีและสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบติังาน งานขยายพนัธุพ์ืช งานปลูกพนัธุกรรมพืชและบนัทึกผลการเจริญเติบโต งานจดัท าแผนท่ีตน้

พนัธุกรรมและท าพิกดัตน้พนัธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 

3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ในรูปของธนาคาร

พนัธุกรรม  ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพนัธุ ์และทดสอบการงอกของเมล็ดพนัธุ ์

4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่า

เชื้ อ ศึกษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง 

ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  

5. การเก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม (DNA) เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์เช่นการวิเคราะหล์าย

พิมพดี์เอ็นเอ การปรบัปรุงพนัธุพ์ืช เป็นตน้  

6. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืช

ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มูล ที่สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

  

ทรพัยากรพนัธุกรรมสัตวแ์ละทรพัยากรพนัธุกรรมอ่ืน ๆ        

  ใหด้ าเนินการใหม้ีสถานท่ีเพาะเล้ียงหรือหอ้งปฏิบติัการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพนัธุ์/ขยายพนัธุ์

ตามมาตรฐานความปลอดภยั โดยมีแนวทางการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงานในทรัพยากร

พนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 

 

หมายเหต ุ

  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร  สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มูล

ในกิจกรรมท่ี  5 กิจกรรมศนูยข์อ้มูลทรพัยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  

 

2. กรอบการใชป้ระโยชน ์

 เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจยัและประเมินศกัยภาพของทรัพยากร

ต่าง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในดา้นการพัฒนาและการบริหารจัดการใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัและเอื้ ออ านวยประโยชน์ต่อกนั   รวมทั้งพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเ้ป็นเอกภาพ 

สมบรูณแ์ละเป็นปัจจุบนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานไดแ้ก่ 



6 
 

แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรัพยากร 

และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพื่อศึกษาและประเมินศกัยภาพพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอื่น ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวมและ

ปลูกรกัษาไว ้จากกิจกรรมท่ี 1-3  

2. เพื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ 

ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภมูิปัญญา  มีการวางแผนและด าเนินการวิจยัศักยภาพ

ของทรพัยากรต่าง ๆ น าไปสู่การพฒันาพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์สายพนัธุจุ์ลินทรีย ์ตามแนวพระราชด าริ และ

มีแนวทางน าไปสู่การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยืน   

โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการ

ด าเนินงานดา้นวิชาการและการวิจยั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม ้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ฯลฯ  โดยก าหนดพื้ นท่ีเป้าหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์  ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจดัท าแผน

ประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน  ผ่าน

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาติในดิน คุณสมบัติของน ้ า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิด

พนัธุกรรมดั้งเดิมของพืชน้ัน ๆ 

 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของ

ทรพัยากรชีวภาพท่ีคดัเลือกมาศึกษา  

 3. การศึกษาดา้นโภชนาการ องคป์ระกอบของสารส าคญั เช่น รงควตัถุ กล่ิน สารส าคญัต่าง ๆ 

ในพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรชีวภาพอื่น ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย 

 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติใน

พนัธุกรรมพืชท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในพนัธุกรรมพืชท่ีไม่

เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการเล้ียงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อใหไ้ด้

ผลผลิตตามท่ีตอ้งการ  

 5. การศึกษาการจ าแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อน าไปสู่การพฒันาพนัธุพ์ืช สตัว ์

และจุลินทรีย ์ เพื่อเก็บเป็นลายพิมพดี์เอ็นเอของทรพัยากรชนิดน้ัน ๆ ไวเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 6. การจดัการพื้ นท่ีท่ีก าหนดเพื่อการอนุรักษ์และพฒันา เช่น ศูนยเ์รียนรูต่้าง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ 

ตวัอย่าง  เพื่อการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้ง
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แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

ศนูยฯ์ เหล่าน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นศูนยฝึ์กอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

อพ.สธ.  

   ตวัอย่างเช่น อพ.สธ. ไดจ้ดัตั้งศนูยเ์รียนรู ้ อนุรักษ์  พฒันา  และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่าง

ยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของ อพ.สธ. เร่ิม

ด าเนินการใน 6 ศูนย ์ของ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาค

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  1) ศูนย์เรียนรู ้อนุรักษ์  พฒันา  และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

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

       2) ศูนย์เรียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง  อพ.สธ. อ.วงัม่วง จ.สระบุรี 

        3) ศูนย์เรียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง  อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

          4) ศูนย์เรียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้ นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

กองบญัชาการกองทพัไทย) 

                    5) ศนูยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัตก (พื้ นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วย

บญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย) 

 6) ศนูยว์ิจยั อนุรกัษ์ พฒันา ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้ นท่ีสนองพระราชด าริของมูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้ นท่ีสนอง

พระราชด าริของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ)์ 

 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

เป้าหมาย 

1. เพื่อใหเ้กิดฐานขอ้มูลทรพัยากรของประเทศ โดยศนูยข์อ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  บนัทึกขอ้มูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน 

การอนุรักษ์  และการใชป้ระโยชน์  ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ 

ฐานขอ้มูลงานวิจยั ฐานขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ิน  ฐานขอ้มูลสตัว์ทะเล และฐานขอ้มูลจุลินทรีย ์ขอ้มูล

ต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยท าการบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล เพื่อเป็น

ฐานขอ้มูลและมีระบบท่ีเชื่อมต่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ โดยเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มูลทรพัยากรของหน่วยงาน

ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

2. เพื่อใหฐ้านขอ้มูลทรัพยากรน้ัน เป็นขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และ

ทรพัยากรต่าง ๆ โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา  แต่งตั้งคณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ  พฒันาการท า

ศนูยข์อ้มูลฯ ก าหนดรูปแบบในการท าฐานขอ้มูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของ

หน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  
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แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมศนูยข์อ้มูลทรพัยากร 

 1. อพ.สธ. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ จดัท าฐานขอ้มูลระบบดิจิตอลและพฒันา

โปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ขอ้มูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานขอ้มูล

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ดา้นการส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร 

และการใชป้ระโยชน์  

2. น าขอ้มูลของตวัอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไวเ้ดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริองคก์ร

อื่น เช่น กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตน้ เขา้เก็บไวใ้นระบบ

ฐานขอ้มูลของศนูยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลการ

ปลูกรักษา ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ขอ้มูลวฒันธรรมและภูมิปัญญา  ขอ้มูลพนัธุไ์มจ้าก

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขา้เก็บไวใ้นศูนยข์อ้มูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่า

และน าไปสู่การวางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรอื่น ๆ 

 4. พฒันาการบริหารจดัการฐานขอ้มูลของศนูยข์อ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ใหม้ีเอกภาพ   มีความ

สมบรูณแ์ละเป็นปัจจุบนั ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้โดยเฉพาะฐานขอ้มูลพืช

จากการส ารวจเก็บรวบรวม ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ ฐานขอ้มูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี 

อพ.สธ. เป็นศนูยก์ลางและวางแผนด าเนินงานพฒันาเครือข่ายระบบขอ้มูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกบั

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อใหส้ามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกนัไดอ้ย่างกวา้งขวาง อาจผ่าน

ทางเว็บไซต ์ที่มีระบบป้องกนัการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 

 5.หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงคท่ี์จะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ขอ้มูล

ใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งในงาน อพ.สธ. จ าเป็นตอ้งขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานขอ้มูล

น้ัน ๆ และขึ้ นอยู่กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอ

พระราชทานพระราชานุญาต ใหด้ าเนินการท าหนังสือแจง้ความประสงค์มายงั ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 

 

กิจกรรมท่ี  6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  เป็นกิจกรรมท่ีน าฐานขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพนัธุ์

พืช พนัธุส์ตัว ์พนัธุจุ์ลินทรีย ์ฯลฯ 

                   โดยท่ี อพ.สธ.มีหน้า ท่ีประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุ ฒิของหน่วยงานและ

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เช่นในเร่ืองของพืช มีการวิเคราะหข์อ้มูลและคดัเลือกสายตน้เพื่อเป็นพ่อแม่

พนัธุ์พืช  พรอ้มกับวางแผนพฒันาพันธุร์ะยะยาวและน าแผนพัฒนาพนัธุ์ขึ้ นทูลเกลา้ฯ   ถวายสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉยัและพระราชทานแผนพฒันาพนัธุแ์ละ

พนัธุกรรมท่ีคดัเลือก ใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้มน าไปปฏิบติั พนัธุ์พืช/สัตว/์ชีวภาพอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน

เป้าหมาย ไดแ้ก่พันธุ์พืชสมุนไพร พนัธุ์พืชพื้ นเมืองต่าง ๆ ท่ีสามารถวางแผนน าไปสู่การพฒันาใหดี้

ยิ่งขึ้ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้ นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน 

ร่วมมือ ในการวางแผนพฒันา โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
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แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้

ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันใหช้ัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

  1. จดัประชุมคณะท างานทรพัยากรต่าง ๆ คดัเลือกพนัธุพ์ืชท่ีผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาแลว้

ว่าควรมีการวางแผนพฒันาพนัธุเ์พื่อการใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต 

  2. ด าเนินการทูลเกลา้ฯ ถวายแผนการพฒันาทรัพยากรท่ีคดัเลือกแลว้ เพื่อใหส้มเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหก้บัหน่วยงานท่ีมี

ศกัยภาพในการพฒันาปรบัปรุงพนัธุกรรมทรพัยากรชนิดน้ัน ๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย   

           3. ประสานงานเพื่อใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้ม ในการพฒันาพนัธุท์รัพยากรต่าง ๆ  

เช่นพฒันาพนัธุกรรมพืช  ด าเนินการพฒันาพนัธุพ์ืช และน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อ

เป็นการคา้ต่อไป 

  4. ด าเนินการขึ้ นทะเบียนรบัรองพนัธุพ์ืชใหม่ท่ีไดม้าจากการพฒันาพนัธุพ์ืชดั้งเดิม เพื่อ

ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย 

 

ทรพัยากรพนัธุกรรมสัตวแ์ละทรพัยากรพนัธุกรรมอ่ืน ๆ 

มีแนวทางการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงานในทรพัยากรพนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 

            

3. กรอบการสรา้งจติส านึก 

เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคล

ทัว่ไป ไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม ้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จน

ตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย 

โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และ

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

  1.เพื่อใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ

ทรพัยากรทั้งสามฐาน ใหรู้จ้กัหวงแหน รูจ้กัการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการ

จดัการ การอนุรกัษ์และใชท้รพัยากรของประเทศอย่างยัง่ยืน 

2. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพื่อน าแนวทางกา 

สรา้งจิตส านึกในการรกัทรพัยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์องหน่วยงานน้ัน ๆ  
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โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและ

สถาบนัการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริใหด้ าเนินการในกิจกรรมน้ี โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนว

ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วย

ของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันใหช้ัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

   

แนวทางการด าเนินกิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

  เ ป็นนวัตกรรมของการเ รียนรู ้ เพื่ อน าไปสู่การสร้า ง จิตส า นึกในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและภมูิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพฒันาคนใหเ้ขม้แข็งรูเ้ท่าทนั

พรอ้มรบักบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

  1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โดยสรา้ง

จิตส านึกใหเ้ยาวชน นักเรียนเขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรัพยากร   ใหรู้จ้ักหวงแหนและ

รู ้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  โดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สถาบนัการศึกษาสามารถสมคัรเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดย

สามารถติดต่อขอใบสมคัรและตวัอย่างการสมคัรไดท่ี้ 

 ส านักงาน 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. ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

คือการท่ีสถานศึกษาสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร ์และคุณครู/อาจารย ์น าพรรณไม้

ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถา้

สถานศึกษามีพื้ นท่ีสามารถใชพ้ื้ นท่ีในสถานศึกษาเป็นท่ีรวบรวมพืชพรรณไมท้อ้งถ่ินและรวบรวมภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นท่ีเก็บพรรณไมแ้หง้ พรรณไมด้อง มีหอ้งสมุดส าหรับคน้คว้าและน างานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใชปั้จจยัพืชเป็นปัจจยัหลกัในการเรียนรู ้

ถา้ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพื้ นท่ีในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ใหใ้ชพ้ื้ นท่ีท่ีอยู่รอบ ๆ 

โรงเรียนและประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใชพ้ื้ นท่ีนอกสถานศึกษา 

  1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน 

ในการส ารวจจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน น าไปสู่การจดัท าหลกัสตูรทอ้งถ่ิน 

  1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ีท าอยู่เดิมใหค้รบถว้นตามคุณสมบติัและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดและ

น าไปสู่การประเมินเพื่อรบัป้ายพระราชทานและเกียรติบตัรฯ 
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  1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้

เป็นไปตามคุณสมบติัและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดขึ้ น และรบัค าแนะน าจากคณะผูท้รงคุณวุฒิ

และท่ีปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

  1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวขอ้งด าเนินการจดันิทรรศการ

แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียน

สมาชิกในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ โดยเน้นและใหค้วามส าคญัในเร่ืองกระบวนการ 

และผลลพัธก์ารด าเนินงานเป็นหลกั อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

  1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการ

ด าเนินงานร่วมกบั อพ.สธ. ร่วมกนัพิจารณาและวางแผน เพื่อน าแนวทางด าเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว ้

ในหลกัสตูรการเรียนการสอนระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

 

2. งานพิพิธภณัฑ ์

  เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู ้ไปสู่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ใหก้วา้งขวางยิ่งขึ้ น โดยใชก้ารน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นส่ือเขา้ถึง

ประชาชนทัว่ไป ตวัอย่างเช่น 

  2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และจงัหวดัต่าง ๆ จดัท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พนัธุกรรมพืช

ในลักษณะโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นพื้ นท่ีศูนย์

ศึกษาการพฒันาฯ และพื้ นท่ีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

     2.2  งานพิพิธภณัฑ์พืช ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรม

อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพันธุ์พืช กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงาน

เหล่าน้ีมีผูเ้ชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร ์ดูแลอยู่  

     2.3 งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ 

เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.

ขอนแก่น เป็นตน้ 

      2.4 งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา

เกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  ต าบลแสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

โดยกองทพัเรือ 

      2.5 งานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน หอศิลปวฒันธรรม ของจังหวดัและหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ  

      2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรต่าง ๆ 

       2.7 ศนูยก์ารเรียนรู ้
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 3. งานอบรม 

           อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเร่ืองงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบติัการ

ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน หรืองานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ี

กระจายอยู่ตามภมูิภาคต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น 

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.วงัม่วง จ.สระบุรี 

5) ศนูยฝึ์กอบรม อพ.สธ. ล าตะคอง 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 ์

(พื้ นท่ีสนองพระราชด าริของมูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้ นท่ีสนองพระราชด าริของจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ)์ 

9)  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ.เชียงใหม่ 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) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อภูมิภาค 

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

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

อพ.สธ.-ม.มหิดล 

14) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ โดย 

อพ.สธ.-ม.มหิดล 

15) ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 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) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์จ.อุตรดิตถ์ 

โดย อพ.สธ. –มรอ. 
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แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

หมายเหต ุ

 ถา้หน่วยงานอื่นเป็นผูด้ าเนินงานจดัฝึกอบรม จดัค่ายต่าง ๆ ภายใตแ้นวทางการด าเนินงานและ

สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินในลักษณะเ ดียวกนั ใหอ้ยู่ใน

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

    1. เพื่อเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ 

อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวขอ้งและสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  

   2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข ้ามาศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับ

ทรพัยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผู์เ้ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

ใหค้ าแนะน า และใหแ้นวทางการศึกษา โดยจดัตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

   3. เพื่อรวบรวมนักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็น

อาสาสมคัรและเขา้มาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตวัและผ่าน

ทางหน่วยงานท่ีตนเองสงักดัอยู่ โดยจดัตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเป็นผูน้ าใน

การถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศใหแ้ก่เยาวชนและประชาชน

ชาวไทยต่อไป 

  4. เพื่อสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ใหด้ าเนินงาน

สมคัรสมาชิกเขา้มาในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

    โดย อพ.สธ. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน

ปี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจดัท าแผนประจ าปี

เฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจา้ภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีมีความพร้อมในการ

ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามท่ีได้

พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมีการร่วมจดัแสดงนิทรรศการกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

ทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยังมีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

และฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค ร่วมกบัสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงาน

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยมีก าหนดการประชุมฯ ส าหรบัในระยะ 5 ปีท่ีหกดงัน้ี 

 

พ.ศ. 2560      การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น  

28 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม 2560  

           ณ ศนูยเ์ครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อภมูิภาค จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ.สระบุรี 



14 
 

แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2561      การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ 

                    งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค ครั้งท่ี 5 

พ.ศ. 2562     การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์ 

พ.ศ. 2563     การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐาน 

                    ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค ครั้งท่ี 6 

พ.ศ. 2564      การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 

 

2. อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีการน าเสนอผลงานวิจยัของเจา้หน้าท่ีและนักวิจยั อพ.สธ. รวมถึงงาน

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

และใหม้ีการขออนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้ง  

 3. หน่วยงานภาครฐั เอกชน และผูม้ีจิตศรทัธาสนับสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ. (โดยการทูลเกลา้ฯ 

ถวาย โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใชใ้นกิจกรรม อพ.สธ.) 

 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. 

โดยท่ี อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีผูส้มคัรเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมทั้งสอง มี

การด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเขา้ไปศึกษาท างาน

วิจยัในพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรพัยากรต่าง ๆ ในพื้ นท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 

5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจิตส านึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อ

สนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ 

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

วิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และ

อบรมใหก้ับเครือข่าย อพ.สธ. เช่น สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

 6.  การท าหลกัสตูร ทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  

7. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วี ดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ ท่ีไดร้ับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 

สามารถใชส้ญัลกัษณข์อง อพ.สธ. ไดเ้มื่อไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

8.  การจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ 

ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. และไดร้บัความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการร่วมงานกบั อพ.สธ. 

10. การด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

11. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมคัรเขา้มางานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชด าริ โดยการ

สมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกและด าเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินโดยตรงกบั อพ.สธ. สามารถด าเนินงาน

ครอบคลุมทั้งสามฐานทรพัยากร (ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรัพยากรวฒันธรรมและ
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แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

ภูมิปัญญา) โดยท่ีมีคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ .สธ. - ต าบลท่ีสนอง

พระราชด าริ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นบริหารและดา้นจดัการ  

2. ดา้นการด าเนินงาน  ซ่ึงแบ่งเป็นอีก 6 งาน ไดแ้ก่ 

1) งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

3) งานปลูกรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

4) งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

5) งานศนูยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน    

6) งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3. ดา้นผลการด าเนินงาน 

 

  โดยท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถท าหนังสือ

เขา้มาสนองพระราชด าริโดยตรง การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-

ต าบลท่ีร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน ต าบลท่ีสนอง

พระราชด าริ และน าไปสู่การประเมินเพื่อรับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด าริ

ในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน                                                  

                 

ประโยชนจ์ากการเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้ง

ทราบในเร่ืองขอ้มูลทางกายภาพ ขอ้มูลชีวภาพ เศรษฐกิจสงัคม ศกัยภาพชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพื่อน าภมูิปัญญาน้ันไปพฒันาต่อยอด เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีท าใหเ้ป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)/เทศบาล ท างานใกลช้ิดกบัสถานศึกษาท่ีอยู่

ในพื้ นท่ีประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ทอ้งถ่ินระดบัต าบล/เทศบาล  เกิดการสรา้งจิตส านึกในการรักทอ้งถ่ินใหก้บันักเรียนและประชาชนใน

ทอ้งถ่ินน้ัน ๆ เพราะสถานศึกษามีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซ่ึงบ่งชี้ ว่าใน

สาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตอ้งทราบในเร่ืองทรัพยากรในทอ้งถ่ิน และการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน 

นัน่คือจะตอ้งมีภูมิปัญญามาก ากบัการใชป้ระโยชน์ เช่น พืชผักพื้ นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถ

บูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมส่ิงแวดล้อม เมื่อมีการท างานร่วมกัน อบต./เทศบาล จะไดข้อ้มูล

ทรพัยากรที่เป็นปัจจุบนั ในการวางแผนพฒันา อบต./เทศบาล 

3. อบต./เทศบาล ไดข้ึ้ นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ินตามรูปแบบการท าทะเบียนทรพัยากรต่าง ๆ 

ของ อพ.สธ. ใหก้บัทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อน าไปสู่การยืนยนัสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของทรัพยากร น าไปสู่

การเป็นหลักฐานในการขึ้ นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์  (Geographical Indication) และการขึ้ น

ทะเบียนอ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธ์ิความเป็นเจา้ของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพรอ้ม
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แนวทางการด  าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

ส าหรบัการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรน้ัน ๆ ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ตามพิธีสารนาโง

ย่า (Nagoya protocol) 

 

 

ติดต่อประสานงาน อพ.สธ. 

ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย ์

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

รองหวัหน้าส านักงาน อพ.สธ.  ฝ่ายวิชาการ 

อีเมล ์ piyarat.rspg@gmail.com 


