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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 -30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

12. แนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

    

   อพ.สธ. มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มาอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข ้าใจและเห็น

ความส าคญัของทรพัยากรใหร้่วมคิด ร่วมปฏิบติัจนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและใหม้ีระบบ

ขอ้มูลทรพัยากรใหส่ื้อถึงกันไดท้ัว่ประเทศ อพ.สธ. จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานตาม

แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) ซ่ึงเป็นการ

ด าเนินงานปีท่ี 31-35 ของ อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต ้3 กรอบการด าเนินงาน

และ 3 ฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญา   

   อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานงาน ใหค้ าปรึกษา สนับสนุน และร่วมมือกับ

หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จดัท าแผนปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตแ้ผนแม่บท ซ่ึงแต่ละ

แผนจะมีระยะเวลา 5 ปี ของปีงบประมาณ โดยท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริมีคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานฯ มีการประชุมกันอย่างสม า่เสมอและแต่งตั้งคณะท างานหรือ

คณะอนุกรรมการในดา้นต่าง ๆ รวมถึงมีคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในการจดัท าแผนปฏิบติั

งานประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนใหช้ดัเจน โดยระบุสาระส าคญัในการด าเนินงาน เช่น 

พ้ืนท่ีเป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะเร่ืองผูร้ับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้

พิจารณาจากแผนปฏิบัติงานรายปี เพ่ือให้อยู่ในแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.และสนับสนุน

แผนปฏิบติังานประจ าปี/โครงการต่าง ๆ ภายใตแ้ผนแม่บทของ อพ.สธ.เพ่ือของบประมาณในการ

ด าเนินงานไปยงัแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป 

 

1. กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

   เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเร่ืองของการรักษาพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีอยู่ของ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเป็นเจา้ของครอบครองโดยถูกกฏหมาย ตลอดจนการศึกษาเรียนรู ้

ในพ้ืนท่ีน้ันๆ ว่ามีทรพัยากรอะไร เพ่ือวางแผนและด าเนินการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ัน

ใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริดูแลในพ้ืนท่ีท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีของหน่วยงานเอง 

และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานตั้งอยู่ในการร่วมส ารวจทรพัยากร เพ่ือเก็บ

รวบรวมทรพัยากรท่ีล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ และทรพัยากรท่ีมีศักยภาพเพ่ือมาพัฒนาต่อไป และ

สามารถท่ีจะก าหนดใหเ้กิดพ้ืนท่ีส าหรบัเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละขยายพนัธุท์รพัยากร เพ่ือการศึกษาวิจยั

และน าไปใชป้ระโยชน์ เป็นการเพ่ิมทรพัยากรท่ีมีอยู่ในสภาพธรรมชาติใหม้ีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น ไม่

สูญพนัธุแ์ละมีวตัถุดิบเพียงพอในการศึกษาวิจยั หรือเป็นตัวอย่างในการปลูกรกัษาทรพัยากร โดยมี

กิจกรรมท่ีสนับสนุนกรอบการเรียนรูท้รพัยากรน้ี 3 กิจกรรมไดแ้ก่ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 -30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร   กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรและ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  1.เพ่ือปกปักรักษาพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  (in situ)ทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมี พ้ืนท่ีป่าดั้ งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะ

เปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี แต่จะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยาน

แห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช หรือจะตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหากบัราษฎรโดยเด็ดขาด 

 2. เพ่ือร่วมมือกบักรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช โดยท่ีกรมฯน าพ้ืนท่ี

ของกรมฯ มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 

   ตวัอย่างพ้ืนท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พ้ืนท่ีป่าในศูนยศึ์กษาการพฒันา

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนท่ีป่าของสถาบนัการศึกษา พ้ืนท่ีป่าของสวนสตัว ์พ้ืนท่ีป่าของเขื่อน

ต่าง ๆ ภายใตก้ารดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ้ืนท่ีภายใตก้ารดูแลขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่นพ้ืนท่ีป่าท่ีชาวบา้นร่วมใจปกปักรกัษา ป่าชุมชนเป็นตน้โดยการด าเนินงาน

ใน พ้ืน ท่ี ปกปักท รัพยากร น้ี อยู่ ภ ายใต้การด าเนิน งานของคณ ะกรรมการด า เนิน งาน /

คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ันๆ โดย อพ.สธ. 

สามารถเป็นผูป้ระสานและสนับสนุนดา้นวิชาการ/บุคลากร ประสานศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในการสนับสนุน

บุคลากร/นักวิจยัเพ่ือปฏิบติังานในพ้ืนท่ี 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรพัยากรในพ้ืนที่ปกปักทรพัยากร 

 1. การท าขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร และใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีว่าอยู่เอกสารสิทธ์ิประเภท

ใด 

1.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของหน่วยงานฯ 

1.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ี

เป็นเจา้ของและมีเอกสารอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีน้ันๆ ) 

*พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบัราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ

แผว้ถาง 

 2. การส ารวจ ท ารหสัประจ าตน้ไม ้และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่ง เพ่ือรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล

ในพ้ืนท่ีของ หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

3. การส ารวจ ท ารหสั และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งของทรพัยากรชีวภาพอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

พนัธุกรรมพืช เช่นสตัว ์จุลินทรีย ์

4. การส ารวจ ท ารหัส และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรพัยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่

ธาตุต่างๆ คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ เป็นตน้ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 -30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 5. การส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร

กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพ้ืนท่ี 

 6. สนับสนุนใหม้ีอาสาสมคัรปกปักรกัษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยั  ในระดบัหมู่บา้น ต าบล สนับสนุนใหป้ระชาชนท่ีอยูร่อบ ๆ พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร เช่น

มีกิจกรรมป้องกนัไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรกัษาทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร เป็นตน้  

          7. ด าเนินการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้สามารถท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ หรือด าเนินการใด 

ๆ ท่ีไมก่ระทบกระเทือนความเป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิม 

 

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5. Platform EO Browser 

6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

  ฯลฯ 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิด จ านวน ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ

อยา่งชดัเจน  

2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งาน

ฐานทรพัยากร อพ.สธ.หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถเช่ือมต่อ

กบัฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ. 

 

หมายเหต ุ

1. พ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร เป็นคนละพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและคนละพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี3 กิจกรรมปลูกรักษา

ทรพัยากร 

2. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกิจกรรมปกปักทรพัยากร สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มูล

ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 

3. กิจกรรมปกปักทรพัยากร ใชแ้นวทางการรกัษาพ้ืนท่ีและทรพัยากรท่ีมีอยู่ภายในพื้ นท่ีเป็น

เป้าหมายหลกัในการด าเนินงานในกิจกรรม 

4. พ้ืนท่ีท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ไดห้มายความว่าเป็นการน าพ้ืนท่ีน้ันเขา้

มาน้อมเกลา้ฯ ถวาย เพ่ือใหเ้ป็นทรัพยสิ์นของ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั แต่หมายถึงเป็นพ้ืนท่ีท่ี

ด าเนินการโดยหน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีเป็นเจา้ของ แต่ใชแ้นวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปัก

ทรพัยากร และในอนาคตถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการด าเนินการปรบัปรุงหรือตอ้งการใช้
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พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร เพ่ือใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯน้ันๆ สามารถ

ด าเนินการแจง้ความประสงคม์ายงั อพ.สธ. เปล่ียนกิจกรรมในการด าเนินงานในพื้ นท่ีน้ันๆ ได ้แต่ใน

กรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการสูญเสียทรพัยากรท่ีมีค่า อาจตอ้งมีประชุมและขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริและประชุมร่วมกบัอพ.สธ. 

เพ่ือหาขอ้สรุปในการด าเนินงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีต่อไป 

 5. สามารถน าทรพัยากรท่ีสามารถท่ีส ารวจเก็บรวบรวมได/้ขยายพนัธุเ์พ่ิมเพ่ือไปด าเนินงาน

ในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

 6. ส าหรบัเร่ืองการอบรมอาสาสมคัร/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ในองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ ้าน ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร ให้จัดงานอยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในพ้ืนท่ีภายใตร้ศัมี 50 กิโลเมตรหรือมากกว่าของ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ไดแ้ก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ในพ้ืนท่ีท่ีทราบแน่ชดัว่าก าลงัจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่า

กลายเป็นสวน พ้ืนท่ีตามเกาะต่าง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียว พ้ืนท่ีท่ีเร่งในการสรา้งถนน

และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ ใหพิ้จารณาความพรอ้มและศกัยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด าเนินงาน

ในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นส าคญัโดยจะตอ้งประสานงานและขออนุญาตการร่วมส ารวจกบัเจา้ของพ้ืนท่ีเช่น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมป่าไม ้กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานสตัวป่์าและ

พนัธุพื์ช ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายอยา่งชดัเจน 

 2. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในพ้ืนท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง 

ไดแ้ก่ทรัพยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา อาจจะก าลัง

เปล่ียนแปลงหรือไมก็่ไดแ้ต่เป็นคนละพ้ืนท่ีกบัพ้ืนท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช/ทรพัยากรดงัในกิจกรรมท่ี 1  

อพ.สธ. ท าหน้าท่ี เป็นท่ีปรึกษา ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เช่น จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงาน

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรม

วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ

จดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนั ทั้ง

ในเร่ืองวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ในบริเวณรศัมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานน้ันๆ ทั้งพ้ืนท่ี แต่

อาจเร่ิมตน้ในพ้ืนท่ีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนา หรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อน 
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เช่น พ้ืนท่ีก าลงัจะสรา้งอ่างเก็บน ้า สรา้งศูนยก์ารคา้ พื้ นท่ีสรา้งถนน การขยายทางหลวงหรือเสน้ทาง

ต่าง ๆ พ้ืนท่ีสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พ้ืนท่ี ท่ีก าลังถูกบุกรุก และในพ้ืนท่ี อ่ืนๆ ท่ีจะถูกพัฒนา

เปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมโดยอาจด าเนินการร่วมกบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

พ้ืนท่ีท่ีส ารวจจะตอ้งอยู่ในเง่ือนไขท่ีเป็นของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง หรือถา้เป็นพ้ืนท่ี

ของหน่วยงานอ่ืน เจา้ของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ตอ้งอนุญาตใหเ้ขา้ส ารวจได ้

2. การส ารวจ ท ารหสัประจ าตน้ไม ้และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งเพ่ือรวบรวมเป็นฐานขอ้มลูใน

พ้ืนท่ี 

3. การส ารวจ ท ารหสัและบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งของทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

พนัธุกรรมพืช เช่นสตัว ์จุลินทรีย ์

4. การส ารวจ ท ารหสัและบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งของทรพัยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ

ต่าง ๆ คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ เป็นตน้ 

 5. การส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร

กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพ้ืนท่ี 

 6. การเก็บรวบรวมทรพัยากรชีวภาพเพ่ือเป็นตวัอย่างแหง้ และตวัอย่างดอง รวมถึงการเก็บ

ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยา  

7. การเก็บพนัธุกรรมทรพัยากร ส าหรบัพืชสามารถเก็บเพ่ือเป็นตวัอย่างเพ่ือการศึกษาหรือ

มีการเก็บในรูปเมล็ดในหอ้งเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ ์การเก็บตน้พืชมีชีวิตเพ่ือไปปลูกในท่ีปลอดภยั การ

เก็บช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพ่ือน ามาเก็บรกัษาในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ)และส าหรบัทรพัยากรอ่ืน ๆ 

(สตัว ์จุลินทรีย ์เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตวัอยา่งมาศึกษาและขยายพนัธุต่์อไปได ้ในกิจกรรมท่ี  3 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร  

 

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5. Platform EO Browser 

6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

   ฯลฯ 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิด จ านวน ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ

อยา่งชดัเจน  
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2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งาน

ฐานทรพัยากร อพ.สธ.หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถเช่ือมต่อ

กบัฐานทรพัยากร อพ.สธ 

 

หมายเหต ุ

1. พ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็นคนละพ้ืนท่ีกบั พ้ืนท่ีใน

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร และคนละพ้ืนท่ีกบัพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษา

ทรพัยากร 

2. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรน้ี สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่

งานฐานขอ้มลูในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 

3. น าทรพัยากรท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือน าทรพัยากรท่ีมีค่า ใกลสู้ญพนัธุ ์หรือตอ้งการเพ่ิมปริมาณเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ โดย

การคดัเลือกทรพัยากรพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี1 กิจกรรมปกปักทรพัยากรและกิจกรรมท่ี 2กิจกรรมส ารวจ

เก็บรวบรวมทรัพยากรเป็นการด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยการน าพันธุกรรมทรัพยากร

ชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพนัธุ ์ปลกูเล้ียง และขยายพนัธุเ์พ่ิมในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภยัเรียกว่าพ้ืนท่ีปลูกรกัษา

ทรพัยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

2. เพ่ือส่งเสริมใหเ้พ่ิมพ้ืนท่ีแหล่งรวบรวมพนัธุท์รพัยากรตามพ้ืนท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ (ex 

situ)ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ์ หอ้งปฏิบติัการฯ แหล่งเพาะพนัธุ์สัตว ์ เช่นพ้ืนท่ีในศูนยศึ์กษาการ

พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีมีอยู่  6 ศูนยท์ัว่ประเทศศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรม

วิชาการเกษตร องคก์ารสวนสตัวฯ์ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาท่ีน าพ้ืนท่ีเขา้ร่วมสนอง

พระราชด าริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ้ืนท่ีในป่าชุมชนท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริและการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด เน้ือเยื่อ และสารพนัธุกรรม (DNA)ในหอ้งปฏิบติัการฯ ใน

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริรวมถึงการเก็บรกัษาพันธุกรรมต่าง ๆ หอ้งปฏิบัติการ อพ.สธ. 

สวนจิตรลดา 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน สนับสนุนดา้นวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริ เช่น สถาบันการศึกษา จังหวดั กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ก าหนดพ้ืนท่ีในการด าเนินงาน

ก าหนดพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ 

อพ.สธ.  และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานฯใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังาน

ร่วมกนัใหช้ดัเจน ทั้งในเร่ืองวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

          1. การท าขอบเขตพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร และใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีว่าอยู่เอกสารสิทธ์ิ

ประเภทใด 

1.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของหน่วยงานฯ 

1.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ี

เป็นเจา้ของและมีเอกสารอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีน้ันๆ ) 

*พ้ืนที่ปลกูรกัษาทรพัยากรตอ้งไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบัราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ

แผว้ถาง 

          2. การปลูกรักษาตน้พันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตน้พืชมีชีวิตลักษณะป่า

พันธุกรรมพืช มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพ้ืนท่ีและสรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบติังาน งานขยายพนัธุพื์ช งานปลูกพนัธุกรรมพืชและบนัทึกผลการเจริญเติบโต งานจดัท าแผนท่ี

ตน้พนัธุกรรมและบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งตน้พนัธุกรรม 

3. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชในรูปแบบต่างๆ 

4. การเก็บรกัษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคาร

พนัธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพนัธุ ์และทดสอบการงอกของเมล็ดพนัธุ ์

5. การเก็บรกัษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่า

เช้ือ ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในระยะสั้น ระยะ

กลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อ  

6. การเก็บรกัษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือการน าไปใชป้ระโยชน์เช่นการวิเคราะห์

ลายพิมพดี์เอ็นเอ การปรบัปรุงพนัธุพื์ช เป็นตน้  

7. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูก

พืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มูลบนัทึกพิกดัต าแหน่งท่ีปลูกพนัธุกรรม ท่ีสามารถติดตามผล

การเจริญเติบโตและใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

8. การด าเนินการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้ สามารถท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีไมก่ระทบกระเทือนกบัการปลกู เล้ียง และรกัษาทรพัยากร 

 

ทรพัยากรพนัธุกรรมสตัวแ์ละทรพัยากรพนัธุกรรมชีวภาพอ่ืนๆ   

  ให้ด าเนินการให้มีสถานท่ีเพาะเล้ียงหรือห้องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/

ขยายพนัธุ์ตามมาตรฐานความปลอดภยั โดยมีแนวทางการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงาน

ในทรพัยากรพนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 
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หมายเหต ุ

1. พ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรเป็นคนละพ้ืนท่ีกับกิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมปกปักทรพัยากร และคนละพ้ืนท่ีกบักิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากรน้ี สามารถน าไปจัดการและเก็บเขา้สู่งาน

ฐานขอ้มลูในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 

3. สามารถน าทรัพยากรในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การ

ด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5. Platform EO Browser 

6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

 ฯลฯ 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิด จ านวน ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ

อยา่งชดัเจน  

2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งาน

ฐานทรพัยากร อพ.สธ.หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถเช่ือมต่อ

กบัฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ. 

 

2. กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

 เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเร่ืองการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างมี

เป้าหมายและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถ่ินอย่างชัดเจน มีเป้าหมายและแนวทางการ

ด าเนินงานท่ีเป็นทิศทางเดียวกบัยุทธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

ซ่ึงมี 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 

1. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  

2. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

3.การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

4. การสรา้งบุคลากรพฒันาระบบนิเวศและเครือขา่ยการวิจยัและนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง 

 การด าเนินงานใหยุ้ทธศาสตรฯ์ ประสบความส าเร็จตอ้งใชทุ้นทางทรพัยากรของประเทศเป็น

พ้ืนฐานทั้งส้ิน อพ.สธ. จึงพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศทรัพยากรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือน าไปใช้
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ประโยชน์และบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนกรอบการ

ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรน้ี 3 กิจกรรมไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรัพยากรและกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือศึกษาและประเมินศกัยภาพพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรอ่ืน ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวม

และปลูกรกัษาไวจ้ากกิจกรรมท่ี 1-3 หรือเป็นทรพัยากรท่ีถูกคดัเลือกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. เพ่ือการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร

กายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนินการ

วิจยัศักยภาพของทรพัยากรต่าง ๆ น าไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ ์ท่ีเป็นประโยชน์กบัทอ้งถ่ินต่าง ๆ และ

ประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาศักยภาพของทรัพยากรท่ีอาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สตัว ์สายพันธุ์

จุลินทรีย ์ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยืน โดย

ท่ีทรพัยากรไมสู่ญหายไป 

อพ.สธ. ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริมในการด าเนินงานดา้นวิชาการ

และการวิจยั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลยั กรมวิชาการเกษตร กรม

ประมง กรมป่าไม ้ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ฯลฯ  โดยก าหนดพ้ืนท่ี

เป้าหมายและทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์  ใหส้อดคลอ้งกับแนว

ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วย

ของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันใหช้ัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ันๆ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน ้า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิด

พนัธุกรรมดั้งเดิมของพืชน้ันๆ 

 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของ

ทรพัยากรชีวภาพท่ีคดัเลือกมาศึกษา 

 3. การศึกษาดา้นโภชนาการ องคป์ระกอบของสาระส าคญั เช่น รงควตัถุ กล่ินสาระส าคัญ

ต่างๆในพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรชีวภาพอ่ืนๆท่ีเป็นเป้าหมาย 

 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติใน

พนัธุกรรมพืชท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในพนัธุกรรมพืชท่ี



67 

 

แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 -30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการเล้ียงและการขยายพนัธุท์รพัยากรชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ด้

ผลผลิตตามท่ีตอ้งการ  

 5. การศึกษาการจ าแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพ่ือน าไปสู่การพฒันาพนัธุพื์ช สตัว ์

และจุลินทรีย ์เพ่ือเก็บเป็นลายพิมพดี์เอ็นเอของทรพัยากรชนิดน้ันๆ ไวเ้พ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

          6. โครงการฯ จากกิจกรรมท่ี 4 น าไปสู่การท างานร่วมกบัสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

(อปท)/ชุมชนท่ีอยูใ่น อปท.ท่ีเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน (สถาบนัการศึกษา) เพ่ือน าผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กบัทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ และงานวิจยัต่างๆ  

2. สามารถตีพิมพห์รือน าเสนอผลงานไดโ้ดยขออนุญาตมาท่ี อพ.สธ. ก่อน เพ่ือท่ี อพ.สธ. จะ

เก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มลู 

  

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

เป้าหมาย 

1. เพ่ือให้เกิดฐานขอ้มูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ขอ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. สวน

จิตรลดาร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ บนัทึกขอ้มูลของการส ารวจเก็บรวบรวมการศึกษา

ประเมินการอนุรกัษ์ และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทั้งสามฐาน ตวัอยา่งเช่นฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้

ฐานขอ้มูลงานวิจยั ฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ฐานขอ้มูลสตัวท์ะเล และฐานขอ้มูลจุลินทรียข์อ้มูล

ต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยท าการบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล เพ่ือ

เป็นฐานขอ้มูลและมีระบบท่ีเช่ือมต่อถึงกันไดท้ัว่ประเทศโดยเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลทรัพยากรของ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือใหฐ้านขอ้มูลทรพัยากรน้ัน เป็นขอ้มูลเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการใชท้รพัยากรอย่าง

ยัง่ยืนและอาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืชและทรพัยากรต่างๆ โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษาแต่งตั้ง

คณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการท าศูนยข์อ้มูลฯ ก าหนดรูปแบบในการท าฐานขอ้มูล 

โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผน

แม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้ง

วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ

หน่วยงานน้ันๆ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

 1. อพ.สธ. จดัท าเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล และร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ จดัท าฐานขอ้มูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรบัระบบศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

ต่างๆ ร่วมกนั เช่นโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน ดา้นการส ารวจเก็บรวบรวม การ

อนุรกัษ์ การประเมินคุณค่าพนัธุกรรมทรพัยากร และการใชป้ระโยชน์ 
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2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรต่างๆ เช่น ขอ้มูล

การปลูกรกัษา ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร ขอ้มูลวฒันธรรมและภูมิปัญญา ขอ้มูลพนัธุไ์ม ้

จากสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน เขา้เก็บไวใ้นศูนยข์อ้มูลทรพัยากรเพ่ือ

การประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพฒันาพนัธุพื์ชและทรพัยากรอ่ืนๆ 

3. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. ใหม้ีเอกภาพมี

ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะ

ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีไดจ้ากงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ฐานขอ้มูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม 

ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ ฐานขอ้มูลสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนยก์ลางและ

วางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบขอ้มูลสารสนเทศ อพ.สธ.ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เพ่ือใหส้ามารถเช่ือมโยงและใชร้่วมกนัไดอ้ย่างกวา้งขวางอาจผ่านทางเว็บไซต ์ท่ีมีระบบ

ป้องกนัการเขา้ถึงฐานขอ้มลู 

         4. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่

ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในงาน อพ.สธ.จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพ่ือขอ

พระราชทานขอ้มลูน้ัน ๆ เพ่ือท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหด้ าเนินการท า

หนังสือแจง้ความประสงคม์ายงั ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน) 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

1. รายงานในรูปแบบของตารางการเก็บขอ้มูลทรพัยากร 

2. รายงานในรูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่และสามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มลู อพ.สธ. 

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือการพฒันาและปรบัปรุงพนัธุท์รพัยากรใหดี้ยิ่งข้ึนตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยท่ี 

อพ.สธ. มีหน้าท่ีประสานกบันักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เช่น

ในเร่ืองของพืช โดยวิเคราะหจ์ากฐานขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพนัธุ์

พืช พนัธุ์สตัว ์พนัธุจุ์ลินทรีย ์ฯลฯและน าไปสู่การวิเคราะหข์อ้มูลและคดัเลือกสายตน้เพ่ือเป็นพ่อแม่

พนัธุพื์ช พรอ้มกบัวางแผนพฒันาพนัธุร์ะยะยาว 

2. น าแผนพฒันาพนัธุข์ึ้ นทูลเกลา้ฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ และพระราชทานแผนพัฒนา

พนัธุแ์ละพนัธุกรรมท่ีคดัเลือก ใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้มน าไปปฏิบติั พนัธุพื์ช/สตัว/์ชีวภาพอ่ืนๆ 

ท่ีอยู่ในเป้าหมาย ไดแ้ก่ พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพ้ืนเมืองต่างๆ ท่ีสามารถวางแผนน าไปสู่การ

พฒันาใหดี้ยิ่งขึ้ นเหมาะสมต่อการปลกูในพ้ืนท่ีต่างๆ ในประเทศไทย  
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อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนด

เป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ 

อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พรอ้มทั้ งวางแผน

ปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ันๆ 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

 1. จดัประชุมคณะท างานทรัพยากรต่างๆ คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาแลว้ว่า

ควรมีการวางแผนพฒันาพนัธุเ์พ่ือการใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 2. ด าเนินการทูลเกลา้ฯ ถวายแผนการพัฒนาทรพัยากรท่ีคัดเลือกแลว้ เพ่ือให้สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ

และพระราชทานใหก้บัหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาปรบัปรุงพนัธุกรรมทรพัยากรชนิดน้ันๆ 

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 3. ประสานงานเพ่ือใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้ม ในการพัฒนาพนัธุ์ทรพัยากรต่างๆ  เช่น

พฒันาพันธุกรรมพืช ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืชและน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพ่ือ

เป็นการคา้ต่อไป 

 4. ด าเนินการขึ้ นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ท่ีไดม้าจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพ่ื อ

ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย 

 5. ในกรณีท่ีเป็นทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ใหแ้นวทางในการขึ้ นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธ์ิใหก้บัทอ้งถ่ินและประเทศไทย 

 

ทรพัยากรพนัธุกรรมสตัวแ์ละทรพัยากรพนัธุกรรมอ่ืนๆ 

มีแนวทางการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงานในทรพัยากรพนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ และงานวิจยัต่าง ๆ  

2. รายงานการขึ้ นทะเบียนทรพัยากร  

 

3. กรอบการสรา้งจติส านึกในการรกัทรพัยากร 

 เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นไปท่ีเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

ไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับทรพัยากรท่ีเก่ียวขอ้งสมัพันธ์กัน น าไปสู่การสรา้งจิตส านึกในการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศ  ไมว่า่จะเป็นทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา ได้

ตระหนักเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมหาชน

ชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนในกรอบการสรา้งจิตส านึกในการรกัทรพัยากรน้ี 2 
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กิจกรรมไดแ้ก่  กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือใหเ้ยาวชนและประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรพัยากร

ทั้งสามฐาน ใหรู้จ้กัหวงแหนและรูจ้กัการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนซ่ึงน าไปสู่แนวทางการจดัการ

การอนุรกัษ์และใชท้รพัยากรของประเทศอยา่งยัง่ยืนบนพ้ืนฐานของทรพัยากรท่ีมีอยูจ่ริง 

2. เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพ่ือน าแนวทางการสรา้ง

จิตส านึกในการรกัทรพัยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์องหน่วยงานน้ันๆ 

อพ .สธ.ท าหน้า ท่ี เป็น ท่ีป รึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและ

สถาบนัการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริใหด้ าเนินการในกิจกรรมน้ี โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนว

ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของ

หน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ันๆ 

   

แนวทางการด าเนินกิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  

 เป็นนวัตกรรมของการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพฒันาคนใหเ้ขม้แข็งรูเ้ท่า

ทันพรอ้มรบักับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน และศึกษาจากส่ือต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และสามารถส่ง

เจา้หน้าท่ี/บุคลากรมาเขา้รบัการฝึกอบรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนได ้ตามตาราง

การฝึกอบรมท่ีประกาศ 

 1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสรา้ง

จิตส านึกใหเ้ยาวชน นักเรียนและนักศึกษาเขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรพัยากรใหรู้จ้กั

หวงแหนและรูจ้ักการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนโดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนสถาบนัการศึกษาสามารถสมคัรเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนผ่านทางจงัหวดั

ทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ.(www.rspg.or.th) และขอ

ค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ. 

 1.2 อพ.สธ.ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โดยท่ี

สถานศึกษาสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และคุณครู/อาจารย ์น าพรรณไมท่ี้มี

อยู่ในโรงเรียนไปเป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ท่ีอยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถา้

สถานศึกษามีพ้ืนท่ีสามารถใชพ้ื้นท่ีในสถานศึกษาเป็นท่ีรวบรวมพืชพรรณไมท้อ้งถ่ินและรวบรวมภูมิ
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ปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นท่ีเก็บพรรณไมแ้หง้ พรรณไมด้อง มีหอ้งสมุดส าหรับคน้ควา้และน างานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ใชปั้จจยัพืชเป็นปัจจัยหลักในการ

เรียนรู ้ถา้ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพ้ืนท่ีในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช  ใหใ้ชพ้ื้นท่ีท่ีอยู่

รอบๆ โรงเรียน และประสานกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่เพ่ือใชพ้ื้นท่ีนอก

สถานศึกษา 

 1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ในการ

ส ารวจจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน น าไปสู่การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ีท าอยู่เดิมใหค้รบถว้นตามคุณสมบติัและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนด

และน าไปสู่การประเมินเพ่ือรบัป้ายฯ พระราชทานและเกียรติบตัรฯและด าเนินงานรกัษามาตรฐาน

การเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามคุณสมบติัและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. ท่ีวางไว ้และรบัค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกบัหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดันิทรรศการแสดงผล

การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคดัเลือกจากโรงเรียนสมาชิก

ในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและใหค้วามส าคญัในเร่ืองกระบวนการ และ

ผลลพัธก์ารด าเนินงานเป็นหลกัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้ง 

 1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการ

ด าเนินงานร่วมกบั อพ.สธ. ร่วมกนัพิจารณาและวางแผน เพ่ือน าแนวทางด าเนินงาน อพ.สธ. บรรจุ

ไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัต่างๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

 

2. งานพิพิธภณัฑ ์

 เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ ไปสู่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใหก้วา้งขวางยิ่งขึ้ น โดยใชก้ารน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นส่ือเขา้ถึง

ประชาชนทัว่ไป ตวัอยา่งเช่น 

 2.1 งานพิพิธภัณฑธ์รรมชาติท่ีมีชีวิตด าเนินการโดยศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ และจังหวดัต่างๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยมี

กิจกรรมต่างๆ ท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้  ในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาการ

พฒันาฯ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 2.2  งานพิพิธภัณฑพื์ชด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรมอุทยาน

แห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลยัต่าง ๆ หน่วยงานเหล่าน้ีมี

ผูเ้ช่ียวชาญ นักพฤกษศาสตร ์ดูแลอยู ่ 
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 2.3 งานพิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยา เช่นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สนองพระราชด าริโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวดันครราชสีมา, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สนอง

พระราชด าริโดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้ 

 2.4 งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะ

และทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดย

กองทพัเรือ 

 2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ  

 2.6 งานอาคารนิทรรศการ/งานพิพิธภัณฑ์ในศูนยก์ารเรียนรูฯ้ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เช่น ศูนยก์ารเรียนรู ้กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร ์(อาคารราชานุรกัษ์) สนองพระราชด าริ

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 3. งานฝึกอบรม 

 อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเร่ืองงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานฝึกอบรมปฏิบัติการ

ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งจิตส านึกในการอนุ รักษ์

ทรพัยากร โดยอาจจดั ณ แหล่งฝึกอบรมของ ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ.ท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ (รายช่ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

 

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง 

 

1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

4. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

5. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 21 แห่ง 

 

1. มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

2. มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

3. มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

4. มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

5. มหาวิทยาลยันเรศวร 

6. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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7. มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 

8. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

9. มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

10. มหาวิทยาลยัมหิดล 

11. มหาวิทยาลยับรูพา 

12. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

13. มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

14. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

15. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

16. มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี 

17. มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 

18. มหาวิทยาลยัพะเยา 

19. มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

20. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์

21. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

หมายเหต ุ

 ถา้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูด้ าเนินงานจดัประชุม จดัฝึกอบรม จดัค่ายต่างๆ ภายใตแ้นวทางการ

ด าเนินงานอพ.สธ. และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินใน

ลกัษณะเดียวกนั ใหอ้ยูใ่นกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพเิศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ 

อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ่นกรอบของแผนแมบ่ท อพ.สธ.  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข ้ามาศึกษาหาความรู ้เก่ียวกับ

ทรพัยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผู์เ้ช่ียวชาญในแต่ละ

สาขาใหค้ าแนะน า และใหแ้นวทางการศึกษา โดยจดัตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

 3. เพ่ือรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็น

อาสาสมคัรและเขา้มาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตวัและผ่าน

ทางหน่วยงานท่ีตนเองสงักดัอยู ่โดยจดัตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเป็นผูน้ า

ในการถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศใหแ้ก่เยาวชนและ

ประชาชนชาวไทยต่อไป 
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 4. เพ่ือสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ใหด้ าเนินงาน

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีนโยบายใหทุ้ก อปท. เป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานปี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท

ของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผน

ปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ันๆ 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจา้ภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีมีความพรอ้มในการ

ด าเนินการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จดัการประชุมตามท่ีก าหนดไว ้โดยมีการ

ร่วมจดัแสดงนิทรรศการกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยงัมีการ

จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดับ

ภูมิภาค ร่วมกบัสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยมี

ก าหนดการประชุมฯส าหรบัในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดดงัน้ี 

 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 6 และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากร 

ไทย : 30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 

จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 8 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

  ณ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 9 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จ.สงขลา 

พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

  ณ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง จ.เชียงราย 

2. อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีการน าเสนอผลงานวิจยัของเจา้หน้าท่ีและนักวิจยั อพ.สธ. รวมถึง

งานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และ

ต่างประเทศ และใหม้ีการขออนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้งและน างานน้ันเขา้สู่ฐานขอ้มูล 

อพ.สธ. 
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 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการ

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

 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. โดยท่ี อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีผู ้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเง่ือนไขของชมรมฯ โดยท่ี

ชมรมทั้งสอง มีการด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. เช่น เขา้

ไปศึกษาท างานวิจยัในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร พ้ืนท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  และร่วมในกิจกรรม

ส ารวจทรพัยากรต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 

5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจิตส านึกใน

การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชและทรพัยากรต่างๆ เพ่ือสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือ

สนับสนุนในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ 

อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานน้ัน ๆ เอง หรือ โดยร่วมกบัวิทยากร

ของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง แต่ผ่านการวางแผนและ

เห็นชอบจาก อพ.สธ.  

 6. มหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 5 แห่ง ไดร้บัพระราชทานฯ ใหด้ าเนินงาน

เป็นศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกลุ่มท่ี 5 และ 

กลุ่มท่ี 6 ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. น้ัน สามารถขอเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ. โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลยัฯ มีโครงสรา้งองคก์รในการด าเนินงานของศูนยฯ์ อย่างชดัเจน 

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวน 26 แห่ง) มีผูอ้ านวยการศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ.ท่ีด ารงต าแหน่งโดยรองอธิการบดีท่ีไดร้บัมอบหมาย ศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.  

มีเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งัน้ี 

6.1 เพ่ือประสานงาน และขบัเคล่ือนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในมหาวิทยาลยั

ของศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.,หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยเช่น จังหวัด อปท. 

ภาคเอกชน เป็นตน้ โดยรบันโยบายตรงจาก อพ.สธ. ส านักพระราชวงั 

6.2 เพ่ือเป็นหน่วยรวบรวมฐานขอ้มลูทรพัยากร ไดแ้ก่ ฐานทรพัยากรกายภาพ ฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาของประเทศไทยในพ้ืนท่ี ท่ี

มหาวิทยาลยัตั้งอยูแ่ละด าเนินงานอยู ่

6.3 เพ่ือด าเนินงานเป็นพ่ีเล้ียงใหก้ับเครือข่าย อพ.สธ.โดยมีแหล่งฝึกอบรมใหก้ับ

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.โดยมีการวางแผนการ

ฝึกอบรมและการเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัเครือขา่ย อพ.สธ. ร่วมกบั อพ.สธ. ส านักพระราชวงั 

6.4 เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีร่วมประเมินผลงานเครือขา่ย อพ.สธ. ร่วมกบั อพ.สธ. เพ่ือ 

เขา้ขอรบัป้ายพระราชทานฯ และระดบัเกียรติบตัรฯ 

  6.5 เพ่ือช่วยวางแผนและปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแมบ่ท อพ.สธ. 

และเป็นฝ่ายเลขานุการใหก้บัคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 

 7. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินงานและจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรกัษ์

และพัฒนาเกิดเป็นศูนยเ์รียนรูต่้าง ๆ เป็นตัวอย่างเพ่ือการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่าง
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ยัง่ยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่าน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นแหล่ง

ฝึกอบรมตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.-หน่วยงาน 

   ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนับสนุนใหห้น่วยงานฯ จดัตั้ง ศูนยเ์รียนรู ้อนุรกัษ์ พัฒนา และใช้

ประโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ ไดแ้ก่ 

  7.1 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี) 

  7.2 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. อ.วงัมว่งจ.สระบุรี (ส านักคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย) 

  7.3 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย) 

7.4 ศูนยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัตก (หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  

กองบญัชาการกองทพัไทย) 

7.5 ศูนยว์ิจยั อนุรกัษ์ พฒันา ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพ้ืนท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ)์ 

                    7.6 ศูนยอ์นุรกัษ์ทรพัยากรภาคตะวนัออก อพ.สธ.- สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว  จงัหวดั

ชลบุรี (องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ)์ 

 8.  การท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผน

แมบ่ทของ อพ.สธ. 

9. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์

ประชาสมัพันธ์ ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 

สามารถใชส้ญัลกัษณข์อง อพ.สธ. ไดเ้มื่อไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

10. การจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. และไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

11. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการร่วมงานกบั อพ.สธ. 

12. การด าเนินงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมท่ี 1-7 เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตาม

กรอบแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 

13. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สมัครเขา้มาสนองพระราชด าริในงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถิ่น (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน และศึกษาส่ือต่างๆ ไดจ้าก

เว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) สามารถส่งเจา้หน้าท่ีมาเขา้รบัการฝึกอบรมการด าเนินงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินได ้ตามตารางการฝึกอบรมท่ีประกาศไว ้

 อปท. สามารถสนองพระราชด าริ โดยการสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ผ่านทางจังห วัด ทุกจังหวัด ในประเทศไทย สามารถดู ตั วอย่ างได้จาก เว็บ ไซต์  อพ .สธ . 

(www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาโดยตรง หรือศูนยแ์มข่่ายประสานงาน 

อพ.สธ. หรือศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 -30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน มีการด าเนินงานครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร (ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยท่ีมีคณะกรรมการ

ด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.–อปท. ท่ีเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. โดยมี 

3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นบรหิารและดา้นจดัการ  

2. ดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 6 งานไดแ้ก่ 

1) งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3) งานปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

4) งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

5) งานศูนยข์อ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน    

6) งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3. ดา้นผลการด าเนินงาน 

  โดยท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

และน าไปสู่การประเมินเพ่ือรับการประเมินรับป้ายฯ พระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการ

ด าเนินงานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

  

ประโยชนจ์ากการเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีตอ้งทราบใน

เร่ืองขอ้มูลทางกายภาพ ขอ้มูลชีวภาพ เศรษฐกิจสงัคม ศกัยภาพชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือ

น าภูมิปัญญาน้ันไปพฒันาต่อยอด เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีท าใหเ้ป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท างานใกลชิ้ดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

ประสานกบัชุมชนและโรงเรียน เพ่ือมาเป็นก าลงัในการร่วมส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ระดับต าบล/เทศบาล  เกิดการสรา้งจิตส านึกในการรักท้องถ่ินใหก้ับนักเรียนและประชาชนใน

ทอ้งถ่ินน้ัน ๆ เพราะสถานศึกษามีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงบ่งช้ีว่า

ในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตอ้งทราบในเร่ืองทรัพยากรในทอ้งถ่ิน และการใชท้รัพยากรใน

ทอ้งถ่ิน นัน่คือจะตอ้งมีภูมิปัญญามาก ากบัการใชป้ระโยชน์ เช่น พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร และยงั

สามารถบูรณาการไปยงักลุ่มสาระสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เมื่อมีการท างานร่วมกนั  องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จะไดข้อ้มลูทรพัยากรท่ีเป็นปัจจุบนั ในการวางแผนพฒันา อบต./เทศบาล 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดข้ึ้ นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ินตามรูปแบบการท าทะเบียน

ทรพัยากรต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ใหก้บัทอ้งถ่ินของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การยืนยนัสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของ

ทรัพยากร น าไปสู่การเป็นหลักฐานในการขึ้ นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  (Geographical 

Indication) และการข้ึนทะเบียนอ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยนัสิทธ์ิความเป็นเจา้ของทรพัยากรต่าง 

ๆ เพ่ือเตรียมพรอ้มส าหรบัการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรน้ันๆ ท่ีมีอยู่ใน

ทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ..... และตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya 

protocol) 


