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12. แนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
อพ.สธ. มี เป้ าหมายในการด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรให้ม าอนุ รัก ษ์ แ ละพัฒ นา
ทรัพ ยากรเพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ ถึ ง มหาชนชาวไทย โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้เข้า ใจและเห็ น
ความสาคัญของทรัพยากรให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและให้มีระบบ
ข้อมูลทรัพยากรให้สื่อถึ งกันได้ทัว่ ประเทศ อพ.สธ. จึง กาหนดแนวทางและแผนการดาเนิ นงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ซึ่งเป็ นการ
ดาเนิ นงานปี ที่ 31-35 ของ อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดาเนิ นงาน
และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญา
อพ.สธ. ท าหน้าที่ เป็ นหน่ วยงานประสานงาน ให้คาปรึก ษา สนั บ สนุ น และร่วมมือกับ
หน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ จัดทาแผนปฏิบตั ิงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท ซึ่งแต่ละ
แผนจะมีระยะเวลา 5 ปี ของปี งบประมาณ โดยที่หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ มีคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานฯ มีก ารประชุ มกันอย่างสมา่ เสมอและแต่งตั้งคณะท างานหรือ
คณะอนุ กรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีคณะทางานหรือคณะอนุ กรรมการในการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยงานของตนให้ชดั เจน โดยระบุสาระสาคัญในการดาเนิ นงาน เช่น
พื้ นที่ เป้ าหมายในการด าเนิ น งาน วิ ธี ก ารและขั้น ตอนการด าเนิ น งาน และการบริ ห ารจัด การ
โดยเฉพาะเรื่องผูร้ ับผิ ดชอบในการปฏิ บัติและงบประมาณในการดาเนิ นงาน โดยมี อพ.สธ. เป็ นผู ้
พิ จ ารณาจากแผนปฏิ บัติ งานรายปี เพื่ อ ให้อยู่ในแนวทางการด าเนิ น งาน อพ.สธ.และสนั บ สนุ น
แผนปฏิบตั ิ งานประจาปี /โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.เพื่อของบประมาณในการ
ดาเนิ นงานไปยังแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป
1. กรอบการเรียนรูท้ รัพยากร
เป็ นกรอบการดาเนิ นงานที่ เน้นในเรื่องของการรักษาพื้ นที่ ป่าธรรมชาติ ด้ังเดิ มที่ อยู่ของ
หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเป็ นเจ้าของครอบครองโดยถูกกฏหมาย ตลอดจนการศึกษาเรียนรู ้
ในพื้ นที่น้ันๆ ว่ามีทรัพยากรอะไร เพื่อวางแผนและดาเนิ นการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น
ให้หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริดูแลในพื้ นที่ ที่กาลังจะเปลี่ ยนแปลงในพื้ นที่ของหน่ วยงานเอง
และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ หน่ วยงานตั้งอยู่ในการร่วมสารวจทรัพยากร เพื่ อเก็บ
รวบรวมทรัพยากรที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ ์ และทรัพยากรที่มีศักยภาพเพื่ อมาพัฒนาต่อไป และ
สามารถที่จะกาหนดให้เกิดพื้ นที่สาหรับเป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละขยายพันธุท์ รัพยากร เพื่อการศึกษาวิจยั
และนาไปใช้ประโยชน์ เป็ นการเพิ่มทรัพยากรที่ มีอยู่ในสภาพธรรมชาติให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้ น ไม่
สูญพันธุแ์ ละมีวตั ถุ ดิบเพียงพอในการศึกษาวิจยั หรือเป็ นตัวอย่างในการปลูกรักษาทรัพยากร โดยมี
กิจกรรมที่สนับสนุ นกรอบการเรียนรูท้ รัพยากรนี้ 3 กิจกรรมได้แก่
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก ทรัพยากร กิ จกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร
เป้ าหมาย
1.เพื่อปกปั กรักษาพื้ นที่ ป่าธรรมชาติ ของหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ (in situ)ทั้ง
หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ มี พื้ นที่ ป่ าดั้ ง เดิ ม อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ โดยไม่ มี น โยบายจะ
เปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ นที่ แต่ จะต้องเป็ นพื้ นที่ น อกเหนื อจากพื้ นที่ ของกรมป่ าไม้แ ละกรมอุ ท ยาน
แห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช หรือจะต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่ าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช โดยที่กรมฯนาพื้ นที่
ของกรมฯ มาสนองพระราชดาริ ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างพื้ นที่ ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น พื้ นที่ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ พื้ นที่ป่าของสถาบันการศึกษา พื้ นที่ป่าของสวนสัตว์ พื้ นที่ป่าของเขื่อน
ต่าง ๆ ภายใต้ก ารดูแ ลของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย พื้ นที่ ภ ายใต้ก ารดูแ ลขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นพื้ นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปั กรักษา ป่ าชุมชนเป็ นต้นโดยการดาเนิ นงาน
ใน พื้ น ที่ ป กปั กท รั พ ยากรนี้ อยู่ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น งาน ของคณ ะกรรมการด าเนิ น งาน /
คณะอนุ กรรมการ/คณะทางานอพ.สธ. ของหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริน้ั นๆ โดย อพ.สธ.
สามารถเป็ นผูป้ ระสานและสนับสนุ นด้านวิชาการ/บุคลากร ประสานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. และสถาบัน การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ที่ ร่วมสนองพระราชด าริ ในการสนั บ สนุ น
บุคลากร/นักวิจยั เพื่อปฏิบตั ิงานในพื้ นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปกปั กทรัพยากรในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร
1. การทาขอบเขตพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร และให้ระบุสถานะพื้ นที่ ว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ ประเภท
ใด
1.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่ วยงานฯ
1.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่นแต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ันได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงานที่
เป็ นเจ้าของและมีเอกสารอนุ ญาตให้ใช้พื้นที่น้ันๆ )
*พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ
แผ้วถาง
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ และบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ ง เพื่อรวบรวมเป็ นฐานข้อมูล
ในพื้ นที่ของ หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
3. การสารวจ ทารหัส และบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งของทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ นอกเหนื อจาก
พันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย ์
4. การสารวจ ทารหัส และบันทึ กค่าพิกัดตาแหน่ งของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิ น หิน แร่
ธาตุต่างๆ คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ เป็ นต้น
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5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพื้ นที่
6. สนั บสนุ นให้มีอาสาสมัครปกปั ก รักษาทรัพ ยากรในพื้ นที่ สถานศึ กษา เช่นนั ก ศึ กษาใน
มหาวิทยาลัย ในระดับหมู่บา้ น ตาบล สนับสนุ นให้ประชาชนที่อยูร่ อบ ๆ พื้ นที่ปกปั กทรัพยากร เช่น
มีกิจกรรมป้ องกันไฟป่ า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร เป็ นต้น
7. ดาเนิ นการเป็ นแหล่งศึกษาเรียนรู ้ สามารถทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือดาเนิ นการใด
ๆ ที่ไม่กระทบกระเทือนความเป็ นป่ าธรรมชาติด้งั เดิม
เครื่องมือในการดาเนินงานกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร
1. Template 9 ใบงานใช้เป็ นเครื่องมือในการบันทึก
2. Form F2-M
3. Application งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5. Platform EO Browser
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิ ด จานวน ของทรัพ ยากร มีรูปถ่ายประกอบ
อย่างชัดเจน
2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่ าน application งาน
ฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่ วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
หมายเหตุ
1. พื้ นที่ ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร เป็ นคนละพื้ นที่ กับพื้ นที่ในกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและคนละพื้ นที่ กับพื้ นที่ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร
2. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปั กทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
3. กิจกรรมปกปั กทรัพยากร ใช้แนวทางการรักษาพื้ นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ภายในพื้ นที่เป็ น
เป้ าหมายหลักในการดาเนิ นงานในกิจกรรม
4. พื้ นที่ที่นามาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็ นการนาพื้ นที่น้ันเข้า
มาน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่ อให้เป็ นทรัพ ย์สินของ อพ.สธ. สานั ก พระราชวัง แต่ ห มายถึ งเป็ นพื้ นที่ ที่
ด าเนิ น การโดยหน่ วยงานนั้ น ๆ ที่ เป็ นเจ้าของ แต่ ใช้แ นวทางการด าเนิ น งานในกิ จ กรรมปกปั ก
ทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่ วยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดาเนิ นการปรับปรุงหรือต้องการใช้
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พื้ นที่ ป กปั ก ทรัพ ยากร เพื่ อใช้ในกิ จกรรมอื่ นๆ ทางหน่ วยงานสนองพระราชดาริ ฯ นั้ น ๆ สามารถ
ดาเนิ นการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. เปลี่ยนกิจกรรมในการดาเนิ นงานในพื้ นที่น้ันๆ ได้ แต่ใน
กรณีที่เป็ นพื้ นที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีประชุมและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริและประชุมร่วมกับอพ.สธ.
เพื่อหาข้อสรุปในการดาเนิ นงานเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ต่อไป
5. สามารถนาทรัพยากรที่สามารถที่สารวจเก็บรวบรวมได้/ขยายพันธุเ์ พิ่มเพื่อไปดาเนิ นงาน
ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนิ นงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
6. สาหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ในองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น ชุ ม ชน หมู่บ ้าน ในพื้ นที่ ป กปั ก ทรัพ ยากร ให้จัด งานอยู่ในกิ จ กรรมที่ 8 กิ จ กรรมพิ เศษ
สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นที่ ภายใต้รศั มี 50 กิโลเมตรหรือมากกว่าของ
หน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ ได้แ ก่ ท รัพ ยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชี วภาพ และทรัพ ยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้ นที่ที่ ทราบแน่ ชดั ว่ากาลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่ า
กลายเป็ นสวน พื้ นที่ตามเกาะต่าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็ นพื้ นที่ท่องเที่ยว พื้ นที่ที่เร่งในการสร้างถนน
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่ วยงานที่เป็ นแกนกลางดาเนิ นงาน
ในแต่ละพื้ นที่ เป็ นสาคัญ โดยจะต้องประสานงานและขออนุ ญาตการร่วมสารวจกับเจ้าของพื้ นที่เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่ าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง กรมอุทยานสัตว์ป่าและ
พันธุพ์ ืช ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน
2. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นที่ ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง
ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญา อาจจะกาลัง
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้แต่เป็ นคนละพื้ นที่กบั พื้ นที่ปกปั กพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1
อพ.สธ. ท าหน้ า ที่ เป็ นที่ ป รึ ก ษา ประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสารวจในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญ ชาการตารวจตระเวนชายแดน หน่ วยบัญ ชาการทหารพัฒ นา กรม
วิชาการเกษตร สถาบันการศึ กษาต่างๆ ฯลฯ กาหนดพื้ นที่ เป้ าหมายในการดาเนิ นงานสารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกัน ทั้ง
ในเรื่องวิธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงานและการบริหารจัดการ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพ ยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒ นธรรมและภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่ วยงานนั้นๆ ทั้งพื้ นที่ แต่
อาจเริ่มต้นในพื้ นที่ ที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒ นา หรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อน
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เช่น พื้ นที่กาลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า สร้างศูนย์การค้า พื้ นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทาง
ต่ า ง ๆ พื้ นที่ ส ร้า งสายไฟฟ้ าแรงสู ง พื้ นที่ ที่ ก าลั ง ถู ก บุ ก รุ ก และในพื้ นที่ อื่ น ๆ ที่ จ ะถู ก พั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมโดยอาจดาเนิ นการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็ นสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
พื้ นที่ที่สารวจจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เป็ นของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง หรือถ้าเป็ นพื้ นที่
ของหน่ วยงานอื่น เจ้าของพื้ นที่น้ัน ๆ ต้องอนุ ญาตให้เข้าสารวจได้
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ และบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งเพื่อรวบรวมเป็ นฐานข้อมูลใน
พื้ นที่
3. การสารวจ ทารหัสและบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนื อจาก
พันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย ์
4. การสารวจ ทารหัสและบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ
ต่าง ๆ คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ เป็ นต้น
5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพื้ นที่
6. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็ นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บ
ตัวอย่างทรัพ ยากรกายภาพ เพื่ อ เป็ นตัวอย่างในการศึ ก ษาหรื อเก็ บ ในพิ พิ ธภัณ ฑ์พื ช พิ พิ ธภัณ ฑ์
ธรรมชาติวิทยา
7. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สาหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็ นตัวอย่างเพื่อ การศึกษาหรือ
มีการเก็บในรูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์ การเก็บ ต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การ
เก็บชิ้ นส่วนพืชที่มีชีวิต (เพื่อนามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ)และสาหรับทรัพ ยากรอื่น ๆ
(สัตว์ จุลินทรีย ์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุต์ ่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เครื่องมือในการดาเนินงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. Template 9 ใบงานใช้เป็ นเครื่องมือในการบันทึก
2. Form F2-M
3. Application งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5. Platform EO Browser
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิ ด จานวน ของทรัพ ยากร มีรูปถ่ายประกอบ
อย่างชัดเจน
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2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่ าน application งาน
ฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่ วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อ
กับฐานทรัพยากร อพ.สธ
หมายเหตุ
1. พื้ นที่ ในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็ นคนละพื้ นที่ กบั พื้ นที่ ใน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร และคนละพื้ นที่กบั พื้ นที่ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร
2. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่
งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
3. นาทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปดาเนิ นงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
และนาไปสู่การดาเนิ นงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อนาทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนามาใช้ประโยชน์ โดย
การคัดเลือกทรัพยากรพื้ นที่ในกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากรและกิจกรรมที่ 2กิจกรรมสารวจ
เก็บรวบรวมทรัพ ยากรเป็ นการดาเนิ นงานเป็ นกิจ กรรมต่ อเนื่ องโดยการนาพันธุ ก รรมทรั พ ยากร
ชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ ์ ปลูกเลี้ ยง และขยายพันธุเ์ พิ่มในพื้ นที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพื้ นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากรของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
2. เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มพื้ นที่ แหล่งรวบรวมพันธุท์ รัพยากรตามพื้ นที่ของหน่ วยงานต่าง ๆ (ex
situ)ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ ์ ห้องปฏิบตั ิการฯ แหล่งเพาะพันธุ ์สัตว์ เช่นพื้ นที่ ในศูนย์ศึกษาการ
พัฒ นาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริที่ มีอยู่ 6 ศูน ย์ทัว่ ประเทศศูนย์วิจัย และสถานี ท ดลองของกรม
วิชาการเกษตร องค์การสวนสัตว์ฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่นาพื้ นที่เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ เป็ นลัก ษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุ ก ขชาติ พื้ นที่ ใ นป่ าชุ ม ชนที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริและการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้ อเยื่อ และสารพันธุกรรม (DNA)ในห้องปฏิบตั ิการฯ ใน
หน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ รวมถึ งการเก็บรักษาพันธุ กรรมต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการ อพ.สธ.
สวนจิตรลดา
อพ.สธ. ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน สนับสนุ นด้านวิชาการร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ เช่น สถาบันการศึ ก ษา จังหวัด กองบัญ ชาการตารวจตระเวนชายแดน หน่ ว ย
บัญ ชาการทหารพัฒ นา กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ กาหนดพื้ นที่ ในการดาเนิ นงาน
ก าหนดพื้ นที่ ป ลูก รัก ษาทรัพ ยากรให้ส อดคล้องกับ แนวทางการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทของ
อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยงานฯให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงาน
ร่วมกันให้ชดั เจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงานและการบริหารจัดการ
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แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. การท าขอบเขตพื้ นที่ ป ลูก รัก ษาทรัพ ยากร และให้ระบุ ส ถานะพื้ นที่ ว่าอยู่เอกสารสิ ท ธิ์
ประเภทใด
1.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่ วยงานฯ
1.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่นแต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ันได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงานที่
เป็ นเจ้าของและมีเอกสารอนุ ญาตให้ใช้พื้นที่น้ันๆ )
*พื้ นที่ปลูกรักษาทรัพยากรต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ
แผ้วถาง
2. การปลูก รัก ษาต้นพันธุ ก รรมพื ชในแปลงปลูก การปลูก รัก ษาต้น พื ชมี ชีวิตลัก ษณะป่ า
พันธุ กรรมพืช มีแนวทางดาเนิ นงานคือ สารวจสภาพพื้ นที่ และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน งานขยายพันธุพ์ ืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่
ต้นพันธุกรรมและบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งต้นพันธุกรรม
3. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่างๆ
4. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคาร
พันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ ์
5. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชแต่ละชนิ ด ศึกษาการฟอกฆ่า
เชื้ อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อในระยะสั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ ์โดยการเพาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่อ
6. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุ กรรม (DNA) เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ เช่นการวิเคราะห์
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพ์ ืช เป็ นต้น
7. การดาเนิ นงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูก
พืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล บันทึกพิกดั ตาแหน่ งที่ปลูกพันธุกรรม ที่สามารถติดตามผล
การเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
8. การด าเนิ นการเป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ สามารถท าเส้น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ หรื อ
ดาเนิ นการใด ๆ ที่ไม่กระทบกระเทือนกับการปลูก เลี้ ยง และรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมชีวภาพอื่นๆ
ให้ด าเนิ น การให้มี ส ถานที่ เพาะเลี้ ยงหรื อ ห้อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ จ ะเก็ บ รัก ษา เพาะพั น ธุ ์ /
ขยายพันธุ ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดาเนิ นงานคล้ายคลึงกับการดาเนิ นงาน
ในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
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หมายเหตุ
1. พื้ นที่ ในกิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมปลู ก รัก ษาทรัพ ยากรเป็ นคนละพื้ นที่ กับ กิ จ กรรมที่ 1
กิจกรรมปกปั กทรัพยากร และคนละพื้ นที่กบั กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
2. ข้อมูลที่ ได้จากกิ จกรรมปลูก รัก ษาทรัพ ยากรนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็ บเข้าสู่งาน
ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
3. สามารถนาทรัพ ยากรในกิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมปลูก รัก ษาทรัพ ยากร และน าไปสู่ก าร
ดาเนิ นงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
เครื่องมือในการดาเนินงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
1. Template 9 ใบงานใช้เป็ นเครื่องมือในการบันทึก
2. Form F2-M
3. Application งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5. Platform EO Browser
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิ ด จานวน ของทรัพ ยากร มีรูปถ่ายประกอบ
อย่างชัดเจน
2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่ าน application งาน
ฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่ วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
2. กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป็ นกรอบการดาเนิ นงานที่ เน้นในเรื่องการอนุ รกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ ท รัพ ยากรอย่างมี
เป้ าหมายและตอบโจทย์ค วามต้อ งการของท้อ งถิ่ น อย่ า งชัด เจน มี เป้ าหมายและแนวทางการ
ดาเนิ นงานที่เป็ นทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
2. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรูพ้ ื้ นฐานของประเทศ
4. การสร้างบุคลากรพัฒนาระบบนิ เวศและเครือข่ายการวิจยั และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
การดาเนิ นงานให้ยุทธศาสตร์ฯ ประสบความสาเร็จ ต้องใช้ทุนทางทรัพยากรของประเทศเป็ น
พื้ นฐานทั้งสิ้ น อพ.สธ. จึ งพัฒ นาระบบข้อ มูล สารสนเทศทรัพ ยากรให้เป็ นปั จ จุ บัน เพื่ อ น าไปใช้
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ประโยชน์และบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนิ นงานสนับสนุ นกรอบการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรนี้ 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
กิจ กรรมที่ 5 กิจ กรรมศูนย์ขอ้ มูล ทรัพ ยากรและกิ จกรรมที่ 6 กิ จกรรมวางแผนพัฒ นาทรัพ ยากร
สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่น ๆ ที่สารวจเก็บรวบรวม
และปลูกรักษาไว้จากกิจกรรมที่ 1-3 หรือเป็ นทรัพยากรที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่ วยงานต่าง ๆ เช่น
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่ อ การอนุ รัก ษ์ แ ละใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรทั้งสามฐานทรัพ ยากร ได้แ ก่ ทรัพ ยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและดาเนิ นการ
วิจยั ศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ นาไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นประโยชน์กบั ท้องถิ่นต่าง ๆ และ
ประเทศไทย
3. เพื่ อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรที่ อาจนาไปสู่การพัฒนาพันธุ ์พืช พันธุ ์สตั ว์ สายพันธุ ์
จุลินทรีย ์ ตามแนวพระราชดาริ และมีแนวทางนาไปสู่การอนุ รกั ษ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน โดย
ที่ทรัพยากรไม่สูญหายไป
อพ.สธ. ทาหน้าที่ เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริมในการดาเนิ นงานด้านวิชาการ
และการวิจยั ร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น มหาวิทยาลัย กรมวิชาการเกษตร กรม
ประมง กรมป่ าไม้ ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยกาหนดพื้ นที่
เป้ าหมายและทรัพ ยากรต่ างๆ ในการดาเนิ น งานอนุ รัก ษ์ แ ละใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วย
ของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิ บัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่ านการประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้นๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุ ในดิ น คุ ณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งกาเนิ ด
พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้นๆ
2. การศึ ก ษาทางด้านชี ววิท ยา สัณ ฐานวิ ท ยา สรี รวิท ยา ชี วเคมี พัน ธุ ศาสตร์ ฯลฯ ของ
ทรัพยากรชีวภาพที่คดั เลือกมาศึกษา
3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสาระสาคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่นสาระสาคัญ
ต่างๆในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่นๆที่เป็ นเป้ าหมาย
4. การศึ ก ษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพัน ธุ ์พื ช ด้ว ยการขยายพัน ธุ ์ต ามปกติ ใน
พันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่
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ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการเลี้ ยงและการขยายพันธุท์ รัพยากรชีวภาพอื่นๆ เพื่อให้ได้
ผลผลิตตามที่ตอ้ งการ
5. การศึกษาการจาแนกสายพันธุโ์ ดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาพันธุพ์ ืช สัตว์
และจุลินทรีย ์ เพื่อเก็บเป็ นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิ ดนั้นๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. โครงการฯ จากกิจกรรมที่ 4 นาไปสู่การทางานร่วมกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(อปท)/ชุมชนที่อยูใ่ น อปท.ที่เป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (สถาบันการศึกษา) เพื่อนาผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กบั ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ และงานวิจยั ต่างๆ
2. สามารถตีพิมพ์หรือนาเสนอผลงานได้โดยขออนุ ญาตมาที่ อพ.สธ. ก่อน เพื่อที่ อพ.สธ. จะ
เก็บไว้เป็ นฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่ อ ให้เกิ ด ฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากรของประเทศโดยศู น ย์ข อ้ มู ล ทรัพ ยากร อพ.สธ. สวน
จิตรลดาร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวมการศึกษา
ประเมินการอนุ รกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง
ฐานข้อมูลงานวิจยั ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรียข์ อ้ มูล
ต่าง ๆ จากการทางานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึ กลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อ
เป็ นฐานข้อมูลและมีระบบที่ เชื่อมต่อถึ งกันได้ทัว่ ประเทศโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของ
หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็ นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยัง่ ยืนและอาจนาไปสู่การพัฒ นาพันธุ ์พืช และทรัพยากรต่างๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ ปรึกษาแต่งตั้ง
คณะทางาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒ นาการทาศูนย์ขอ้ มูลฯ กาหนดรูปแบบในการทาฐานข้อมูล
โดยก าหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนิ นงานตามกรอบแผน
แม่บ ทของ อพ.สธ. และจัด ท าแผนประจ าปี เฉพาะในส่ วนของหน่ วยของตนให้ชัด เจน พร้อ มทั้ง
วางแผนปฏิ บัติ งานร่ วมกัน ให้ชัด เจน ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน อพ.สธ. ของ
หน่ วยงานนั้นๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. จัดทาเครื่องมือเพื่ อใช้ในการรวบรวมข้อมูล และร่วมกับหน่ วยงานที่ ร่วมสนอง
พระราชดาริ จัดทาฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมสาหรับระบบศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการสารวจเก็บรวบรวม การ
อนุ รกั ษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
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2. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุ กรรมพืช และทรัพยากรต่างๆ เช่น ข้อมูล
การปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุไ์ ม้
จากสถาบันการศึกษาที่เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรเพื่อ
การประเมินคุณค่าและนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ืชและทรัพยากรอื่นๆ
3. พัฒ นาการบริห ารจัดการฐานข้อมูลของศูน ย์ขอ้ มู ลทรัพ ยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพมี
ความสมบู ร ณ์ แ ละเป็ นปั จ จุ บัน ซึ่ งหน่ วยงานต่ างๆ สามารถใช้ป ระโยชน์ ร่ วมกัน ได้ โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ ได้จากงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น ฐานข้อมูลพืชจากการสารวจเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็ นศูน ย์กลางและ
วางแผนดาเนิ นงานพัฒ นาเครื อข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ.ร่วมกับหน่ วยงานที่ ร่วมสนอง
พระราชดาริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบ
ป้ องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
4. หน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มีความประสงค์ที่ จ ะดาเนิ นการแบ่งปั น หรือเผยแพร่
ข้อ มู ล ใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งในงาน อพ.สธ.จ าเป็ นต้อ งขออนุ ญาตผ่ า นทาง อพ.สธ. ก่ อ น เพื่ อ ขอ
พระราชทานข้อมูลนั้น ๆ เพื่อที่สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ มารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (การขอพระราชทานพระราชานุ ญาต ให้ดาเนิ นการทา
หนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
1. รายงานในรูปแบบของตารางการเก็บข้อมูลทรัพยากร
2. รายงานในรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีอยู่และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล อพ.สธ.
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุท์ รัพยากรให้ดียิ่งขึ้ นตามความต้องการของท้องถิ่น โดยที่
อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิของหน่ วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น
ในเรื่องของพืช โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ ์
พืช พันธุ ์สตั ว์ พันธุจ์ ุลินทรีย ์ ฯลฯและนาไปสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็ นพ่อแม่
พันธุพ์ ืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุร์ ะยะยาว
2. นาแผนพัฒนาพันธุข์ ึ้ นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และพระราชทานแผนพัฒ นา
พันธุแ์ ละพันธุกรรมที่คดั เลือก ให้หน่ วยงานที่มีความพร้อมนาไปปฏิบตั ิ พันธุพ์ ืช/สัตว์/ชีวภาพอื่นๆ
ที่ อยู่ในเป้ าหมาย ได้แก่ พันธุ ์พื ช สมุ นไพร พันธุ ์พื ชพื้ นเมืองต่ างๆ ที่ สามารถวางแผนนาไปสู่การ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้ นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
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อพ.สธ. ท าหน้าที่ เป็ นที่ ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒ นา โดยกาหนด
เป้ าหมายในการด าเนิ น งานให้สอดคล้อ งกับ แนวทางการด าเนิ น งานตามกรอบแผนแม่ บ ทของ
อพ.สธ. และจัด ท าแผนประจ าปี เฉพาะในส่ ว นของหน่ ว ยของตนให้ชัด เจน พร้อ มทั้ ง วางแผน
ปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้นๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. จัดประชุมคณะทางานทรัพยากรต่างๆ คัดเลือกพันธุ ์พืชที่ ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาแล้วว่า
ควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเ์ พื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
2. ดาเนิ นการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระ
กนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
และพระราชทานให้กบั หน่ วยงานที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิ ดนั้นๆ
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
3. ประสานงานเพื่อให้หน่ วยงานที่มีความพร้อม ในการพัฒ นาพันธุ ์ทรัพยากรต่างๆ เช่น
พัฒ นาพันธุ กรรมพืช ดาเนิ นการพัฒ นาพันธุ ์พืชและนาออกไปสู่ประชาชน และอาจนาไปปลูกเพื่อ
เป็ นการค้าต่อไป
4. ดาเนิ นการขึ้ นทะเบี ย นรับรองพันธุ ์พื ช ใหม่ที่ ได้มาจากการพัฒ นาพันธุ ์พื ชดั้งเดิ ม เพื่ อ
ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย
5. ในกรณีที่เป็ นทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ให้แนวทางในการขึ้ นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ์ให้กบั ท้องถิ่นและประเทศไทย
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่นๆ
มีแนวทางการดาเนิ นงานคล้ายคลึงกับการดาเนิ นงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ และงานวิจยั ต่าง ๆ
2. รายงานการขึ้ นทะเบียนทรัพยากร
3. กรอบการสร้างจิตสานึกในการรักทรัพยากร
เป็ นกรอบการดาเนิ นงานที่มุ่งเน้นไปที่ เยาวชน นักเรียน นิ สิตนักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
ได้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับทรัพ ยากรที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน นาไปสู่ การสร้างจิตสานึ กในการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ได้
ตระหนักเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชน
ชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ ดาเนิ นงานสนั บสนุ น ในกรอบการสร้างจิตสานึ กในการรักทรัพยากรนี้ 2
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กิจ กรรมได้แ ก่ กิ จกรรมที่ 7 กิ จกรรมสร้างจิต สานึ ก ในการอนุ รักษ์ ท รัพ ยากร และกิ จกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึ กในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากร
ทั้งสามฐาน ให้รูจ้ กั หวงแหนและรูจ้ กั การนาไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนซึ่ง นาไปสู่แนวทางการจัดการ
การอนุ รกั ษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยัง่ ยืนบนพื้ นฐานของทรัพยากรที่มีอยูจ่ ริง
2. เพื่อให้หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ วางแผนและขยายผลเพื่อนาแนวทางการสร้าง
จิตสานึ กในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานนั้นๆ
อพ.สธ.ท าหน้ า ที่ เป็ นที่ ป รึ ก ษา ประสานงาน ร่ ว มมื อ สนั บสนุ นให้ โ รงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษา เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริให้ดาเนิ นการในกิจกรรมนี้ โดยกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บ ทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปี เฉพาะในส่วนของ
หน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้นๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็ นนวัต กรรมของการเรี ย นการสอน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้า งจิ ต ส านึ กในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรูเ้ ท่า
ทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (สามารถดาวน์ โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ย น และศึ ก ษาจากสื่ อ ต่ า งๆ ได้จ ากเว็ บ ไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และสามารถส่ ง
เจ้าหน้าที่/บุคลากรมาเข้ารับการฝึ กอบรมการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ ตามตาราง
การฝึ กอบรมที่ประกาศ
1.1 อพ.สธ. กาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น โดยสร้าง
จิตสานึ กให้เยาวชน นั กเรียนและนักศึกษาเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรให้รูจ้ กั
หวงแหนและรูจ้ ัก การนาไปใช้ป ระโยชน์ อย่างยัง่ ยื น โดยมี คู่มื อการด าเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็ นสมาชิก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านทางจังหวัด
ทุ ก จังหวัด ในประเทศไทย สามารถดู ตัว อย่า งได้จ ากเว็ บ ไซต์ อพ.สธ.(www.rspg.or.th) และขอ
คาแนะนาจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ.
1.2 อพ.สธ.กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยที่
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณครู/อาจารย์ นาพรรณไม้ที่มี
อยู่ในโรงเรียนไปเป็ นสื่ อในการเรีย นการสอนในวิช าต่ างๆ ที่ อยู่ในหลักสูตร และสถานศึ ก ษา ถ้า
สถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็ นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ทอ้ งถิ่นและรวบรวมภูมิ
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ปั ญ ญาท้องถิ่ น เป็ นที่ เก็ บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห อ้ งสมุ ดสาหรับ ค้นคว้าและน างานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ใช้ปัจจัยพื ชเป็ นปั จจัยหลักในการ
เรียนรู ้ ถ้าในกรณี ที่สถานศึกษาไม่มีพื้นที่ ในการสารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พื้นที่ ที่อยู่
รอบๆ โรงเรียน และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ สถานศึ ก ษาตั้งอยู่เพื่ อใช้พื้ นที่ นอก
สถานศึกษา
1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
สารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
1.4 สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ย น ทบทวนและปรับ ปรุ งการด าเนิ น งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนด
และนาไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ ายฯ พระราชทานและเกียรติบตั รฯและดาเนิ นงานรักษามาตรฐาน
การเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.5 การดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดาเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ที่วางไว้ และรับคาแนะนาจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา
ศูนย์แม่ขา่ ยประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการจัดนิ ทรรศการแสดงผล
การดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิก
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการ และ
ผลลัพธ์การดาเนิ นงานเป็ นหลักอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง
1.7 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานั กงานสภาการศึ กษา สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้ นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุ นในการ
ดาเนิ นงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนาแนวทางดาเนิ น งาน อพ.สธ. บรรจุ
ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็ นการขยายผลการด าเนิ นงานเพื่ อ เสริ ม สร้า งกระบวนการเรี ย นรู ้ ไปสู่ ป ระชาชน
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้ น โดยใช้การนาเสนอในรูปของพิพิ ธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นสื่อเข้าถึ ง
ประชาชนทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น
2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตดาเนิ นการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ และจังหวัดต่างๆ จัดท าแปลงสาธิ ตการปลูกรัก ษาเพื่ ออนุ รัก ษ์ พันธุ ก รรมพื ช โดยมี
กิ จกรรมต่ างๆ ที่ ถูก ต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนดไว้ ในพื้ นที่ ศูน ย์ศึก ษาการ
พัฒนาฯ และพื้ นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืชดาเนิ นการโดยหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช กรมป่ าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่ วยงานเหล่านี้ มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
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2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เช่นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา สนองพระราชดาริโดย
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน จังหวัดนครราชสี มา, พิ พิ ธภัณ ฑ์ธรรมชาติ วิท ยา สนอง
พระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้น
2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภั ณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดาริ อพ.สธ. โดย
กองทัพเรือ
2.5 งานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ท ้อ งถิ่ น หอศิ ล ปวัฒ นธรรม ของจังหวัด และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ
2.6 งานอาคารนิ ทรรศการ/งานพิพิธภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรูฯ้ ของหน่ วยงานที่ ร่วมสนอง
พระราชดาริ เช่น ศูนย์การเรียนรู ้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (อาคารราชานุ รกั ษ์) สนองพระราชดาริ
โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. งานฝึ กอบรม
อพ.สธ. ดาเนิ น งานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ย น, งานฝึ ก อบรมปฏิ บัติก าร
สารวจและจัดท าฐานทรัพ ยากรท้องถิ่ น หรืองานที่ เกี่ ย วข้องกับการสร้างจิตสานึ ก ในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ แหล่งฝึ กอบรมของ ศูนย์แม่ขา่ ยประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ.ที่กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่างๆ (รายชื่อ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง
1.
2.
3.
4.
5.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 21 แห่ง

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
10. มหาวิทยาลัยมหิดล
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
18. มหาวิทยาลัยพะเยา
19. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หมายเหตุ
ถ้าหน่ วยงานอื่นเป็ นผูด้ าเนิ นงานจัด ประชุม จัดฝึ กอบรม จัดค่ายต่างๆ ภายใต้แนวทางการ
ดาเนิ นงานอพ.สธ. และสนับสนุ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ นใน
ลักษณะเดียวกัน ให้อยูใ่ นกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ห น่ วยงานต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมสนั บ สนุ น งานของ
อพ.สธ. ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นในรูป ของทุ น สนั บ สนุ น หรื อ ด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้อ งและ
สนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ่ นกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
2. เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้เ ยาวชนและประชาชนได้ส มัค รเข้า มาศึ ก ษาหาความรู ้เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในสาขาต่าง ๆ ตามความถนั ดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาให้คาแนะนา และให้แนวทางการศึกษา โดยจัดตั้งเป็ นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่ อรวบรวมนั กวิจัย นั ก วิชาการคณาจารย์ผูเ้ ชี่ย วชาญจากทั้ง ภาครัฐและเอกชน เป็ น
อาสาสมัครและเข้ามาทางานตามแนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่าน
ทางหน่ วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดตั้งเป็ นชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็ นผูน้ า
ในการถ่ ายทอดความรูแ้ ละสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ ท รัพ ยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยต่อไป
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4. เพื่อสนับสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง ให้ดาเนิ นงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้ทุก อปท. เป็ นสมาชิก ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ. ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่ วมมือกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้นๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
1. อพ.สธ. เป็ นเจ้าภาพร่วมกับหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริที่มีความพร้อมในการ
ดาเนิ นการจัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุม ตามที่กาหนดไว้ โดยมีการ
ร่วมจัดแสดงนิ ทรรศการกับหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริทุกหน่ วยงาน นอกจากนั้ นยังมีการ
จัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี
กาหนดการประชุมฯสาหรับในระยะ 5 ปี ที่เจ็ดดังนี้

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
พ.ศ. 2565

งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 และงานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการทรัพยากร
ไทย : 30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2568 งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
พ.ศ. 2570 งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2. อพ.สธ. สนับสนุ นให้มีการนาเสนอผลงานวิจยั ของเจ้าหน้าที่และนักวิจยั อพ.สธ. รวมถึง
งานของหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ในงานประชุ ม วิช าการต่ า ง ๆ ระดับ ประเทศ และ
ต่างประเทศ และให้มีการขออนุ ญ าตในการนาเสนอผลงานทุ กครั้ง และนางานนั้ นเข้าสู่ ฐานข้อมูล
อพ.สธ.
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3. หน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน และผู ้มี จิ ต ศรัท ธาสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให้ อพ.สธ. (โดยการ
ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยผ่านทางมูลนิ ธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
4. การด าเนิ น งานของชมรมนั ก ชี ว วิ ท ยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิ บัติ งานวิ ท ยาการ
อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. สนั บสนุ นให้มีผู ้สมัครเป็ นสมาชิก ชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่
ชมรมทั้งสอง มีการดาเนิ นงานสนับสนุ นงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น เข้า
ไปศึกษาทางานวิจยั ในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร พื้ นที่สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และร่วมในกิจกรรม
สารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้ นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
5. หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนิ นการฝึ กอบรมในการสร้างจิตสานึ กใน
การอนุ รกั ษ์พนั ธุ กรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองพระราชดาริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อ
สนั บ สนุ น ในงานกิ จ กรรมต่ าง ๆ ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการด าเนิ น งานตามแผนแม่บ ทของ
อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึ กอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่ วยงานนั้น ๆ เอง หรือ โดยร่วมกับวิทยากร
ของ อพ.สธ. หรือเป็ นวิทยากรของหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริเอง แต่ผ่านการวางแผนและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.
6. มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. 5 แห่ง ได้รบั พระราชทานฯ ให้ดาเนิ นงาน
เป็ นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยที่ ร่วมสนองพระราชดาริในกลุ่ม ที่ 5 และ
กลุ่มที่ 6 ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. นั้น สามารถขอเข้าเป็ นศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. โดยศู น ย์ป ระสานงาน อพ.สธ. ด าเนิ นงานภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างองค์กรในการดาเนิ นงานของศูนย์ฯ อย่างชัดเจน
(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จานวน 26 แห่ง) มีผูอ้ านวยการศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ.ที่ดารงตาแหน่ งโดยรองอธิการบดีที่ได้รบั มอบหมาย ศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ดงั นี้
6.1 เพื่อประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในมหาวิทยาลัย
ของศู น ย์แ ม่ ข่ า ย/ศู น ย์ป ระสานงาน อพ.สธ.,หน่ ว ยงานนอกมหาวิ ท ยาลัย เช่ น จัง หวัด อปท.
ภาคเอกชน เป็ นต้น โดยรับนโยบายตรงจาก อพ.สธ. สานักพระราชวัง
6.2 เพื่อเป็ นหน่ วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐาน
ทรัพ ยากรชี ว ภาพ และฐานทรัพ ยากรวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญญา ของประเทศไทยในพื้ นที่ ที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยูแ่ ละดาเนิ นงานอยู่
6.3 เพื่อดาเนิ นงานเป็ นพี่เลี้ ยงให้กับเครือข่าย อพ.สธ.โดยมีแหล่งฝึ กอบรมให้กับ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.โดยมีการวางแผนการ
ฝึ กอบรมและการเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั เครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. สานักพระราชวัง
6.4 เพื่อเป็ นหน่ วยงานที่ร่วมประเมินผลงานเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. เพื่อ
เข้าขอรับป้ ายพระราชทานฯ และระดับเกียรติบตั รฯ
6.5 เพื่อช่วยวางแผนและปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
และเป็ นฝ่ ายเลขานุ การให้กบั คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.-หน่ วยงาน
7. หน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนิ นงานและจัดการพื้ นที่ เพื่อการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาเกิดเป็ นศูนย์เรียนรู ต้ ่าง ๆ เป็ นตัวอย่างเพื่อการเรียนรูก้ ารใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่าง
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ยัง่ ยื น ตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง อีก ทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้ สามารถใช้ประโยชน์ ให้เป็ นแหล่ง
ฝึ กอบรมตามแนวทางการดาเนิ นงานของ อพ.สธ.-หน่ วยงาน
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนับสนุ นให้ห น่ วยงานฯ จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู ้ อนุ รกั ษ์ พัฒนา และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ในการ
ดาเนิ นงานของ อพ.สธ. หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่
7.1 ศูนย์เรียนรูอ้ นุ รกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
7.2 ศูนย์เรียนรูอ้ นุ รกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วงจ.สระบุรี (สานักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย)
7.3 ศูนย์เรียนรูอ้ นุ รกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
7.4 ศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย)
7.5 ศูนย์วิจยั อนุ รกั ษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ
จ.ประจวบคี รี ขัน ธ์ (มู ล นิ ธิ ฟื้ นฟู ท รัพ ยากร ทะเลสยาม และพื้ นที่ ส นองพระราชด าริ ข องจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์)
7.6 ศูนย์อนุ รกั ษ์ทรัพยากรภาคตะวันออก อพ.สธ.- สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จังหวัด
ชลบุรี (องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
8. การทาหลักสูตรท้องถิ่ นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผน
แม่บทของ อพ.สธ.
9. 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 ที่ ได้รบั ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนั บสนุ นงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อได้รบั การพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
10. การจัดงานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการต่างๆ ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
ในส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รบั การพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
11. หน่ วยงานเอกชน หรือบุคคลทัว่ ไป สมัครเป็ นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
12. การดาเนิ นงานอื่น ๆ นอกเหนื อจากกิจกรรมที่ 1-7 เพื่ อเป็ นการสนั บสนุ นงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
13. องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) สมัค รเข้า มาสนองพระราชด าริ ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และศึกษาสื่อต่างๆ ได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาเข้ารับการฝึ กอบรมการดาเนิ นงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึ กอบรมที่ประกาศไว้
อปท. สามารถสนองพระราชดาริ โดยการสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ผ่ านท างจั ง ห วั ด ทุ กจั ง ห วั ด ในป ระเท ศไท ย สามารถดู ตั ว อย่ า งได้ จ ากเว็ บ ไซต์ อพ .สธ.
(www.rspg.or.th) และขอคาแนะนาจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาโดยตรง หรือศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
อพ.สธ. หรือศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ที่มีอยูท่ วั ่ ประเทศ
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งานฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น มี ก ารด าเนิ น งานครอบคลุ ม 3 ฐานทรัพ ยากร (ทรัพ ยากร
กายภาพ ทรัพ ยากรชี ว ภาพ และทรัพ ยากรวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา) โดยที่ มี ค ณะกรรมการ
ดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.–อปท. ที่เป็ นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยมี
3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริหารและด้านจัดการ
2. ด้านการดาเนิ นงาน ซึ่งแบ่งเป็ น 6 งานได้แก่
1) งานปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
4) งานอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุ นในการอนุ รกั ษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. ด้านผลการดาเนิ นงาน
โดยที่ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น สามารถดาเนิ นงานฐานทรัพ ยากรท้องถิ่ น
และน าไปสู่ ก ารประเมิ น เพื่ อ รับ การประเมิ น รับ ป้ ายฯ พระราชทาน และเกี ย รติ บัต รฯ ในการ
ดาเนิ นงานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนับสนุ นงานปกติที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตอ้ งทราบใน
เรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
นาภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาให้เป็ นมาตรฐานสากล
2. สนั บ สนุ น ให้อ งค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ท างานใกล้ชิ ด กับ สถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ในพื้ นที่
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็ นกาลังในการร่วมสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับต าบล/เทศบาล เกิ ด การสร้างจิ ต สานึ ก ในการรัก ท้อ งถิ่ น ให้กั บ นั ก เรีย นและประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งบ่งชี้ ว่า
ในสาระวิท ยาศาสตร์ นั ก เรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพ ยากรในท้องถิ่ น และการใช้ท รัพ ยากรใน
ท้องถิ่น นัน่ คือจะต้องมีภูมิปัญญามากากับการใช้ประโยชน์ เช่น พื ชผักพื้ นเมือง พืชสมุนไพร และยัง
สามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการทางานร่วมกัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะได้ขอ้ มูลทรัพยากรที่เป็ นปั จจุบนั ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรู ปแบบการทาทะเบียน
ทรัพยากรต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ให้กบั ท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนาไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็ นเจ้าของ
ทรัพ ยากร น าไปสู่ ก ารเป็ นหลัก ฐานในการขึ้ นทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographical
Indication) และการขึ้ นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป และเป็ นการยืนยันสิทธิ์ความเป็ นเจ้าของทรัพยากรต่าง
ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าถึงและแบ่งปั นผลประโยชน์ จากการใช้ทรัพยากรนั้นๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ..... และตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya
protocol)
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