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(ร่าง) แนวทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5ปีที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้ข้างต้น จึงกาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยมีกิจกรรม 8
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดาเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพ ยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทาแผนปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน
ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีเฉพาะใน
ส่ ว นของหน่ ว ยงานของตนให้ ชั ดเจน โดยระบุ ส าระส าคั ญ ในการดาเนิ นงาน เช่ น พื้ นที่ เ ปู า หมายในการ
ดาเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
และงบประมาณในการดาเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็น ผู้พิจารณาให้อยู่ในแนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ.และ
สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจาปี/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปก
ปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานได้แก่ กิ จกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
เปูาหมาย
1.เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ปุาธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีพื้นที่ปุาดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ แต่จะต้องเป็น
พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมปุาไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มี
ปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อร่วมมือกับกรมปุาไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ นาพื้นที่ของกรม
ฯ มาสนองพระราชดาริ ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่า งพื้ นที่ ของหน่ว ยงานที่ร่ วมสนองพระราชดาริ เช่ น พื้นที่ปุ าในศู นย์ ศึก ษาการพั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ปุาที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นที่ปุาของสถาบันการศึกษา พื้นที่ปุาของสวน
สัตว์ พื้นที่ปุาของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ปุาของภาคเอกชน
ที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ เป็ น ต้ น โดยการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ป กปั ก ทรั พ ยากร ซึ่ ง ทั้ ง นี้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานอพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดารินั้น ๆ
โดยอพ.สธ. สามารถเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการ/บุ ค ลากร และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
1. การทาขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร และให้ระบุสถานะพื้นที่ว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ประเภทใด
1.1 เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานฯ
1.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นแต่อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่นั้นได้ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ)
พื้นที่ปกปักทรัพยากรต้องไม่เป็นพื้นที่ทมี่ กี รณีพิพาทกับราษฎรในเรื่องของการบุกรุกหรือแผ้วถาง
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ ทารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของ หน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริ
3. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น
สัตว์ จุลินทรีย์
4. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ คุณภาพน้า
คุณภาพอากาศ เป็นต้น
5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในระดับหมู่บ้าน ตาบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมปูองกันไฟปุา
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้นามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นที่เป็นเปูาหมายในการดาเนินงานในกิจกรรมนี้
3. พื้นที่ที่นามาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็ นการนาพื้นที่นั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย
เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สานักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นที่ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ที่
เป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มี
นโยบายในการดาเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากร เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงาน
สนองพระราชดาริฯ นั้น ๆ สามารถดาเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม
ต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
สาหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
หมู่บ้าน ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นที่ที่ทราบแน่ชัดว่ากาลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากปุา
กลายเป็น สวน พื้นที่ตามเกาะต่าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่เร่งในการสร้างถนนและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางดาเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ
2.เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
อาจจะกาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้แต่เป็นคนละพื้นที่กับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่
1 โดยที่ อพ.สธ. มีนโยบายประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ กาหนดพื้นที่
เปูาหมายในการดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดาเนินงาน
ในพื้นที่เปู าหมายเดิมให้ แ ล้วเสร็ จเป็ น ลาดับแรก ก่ อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็ น
ผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนั บสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
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แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งพื้นที่ แต่อาจเริ่มต้นในพื้นที่ที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น พื้นที่กาลังจะสร้างอ่างเก็บน้า
สร้างศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟูาแรงสูง พื้นที่ที่
กาลังถูกบุกรุก และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม โดยอาจดาเนินการร่วมกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. พื้นที่ที่สารวจจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เองหรือถ้าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่น เจ้าของพื้นที่นั้น ๆ ต้องอนุญาตให้เข้าสารวจได้
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ ทารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่
3. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น
สัตว์ จุลินทรีย์
4. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้า
คุณภาพอากาศ เป็นต้น
5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
6. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
7. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สาหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อ การศึกษาหรือมีการเก็บ
ในรูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บ ต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นส่วนพืชที่มี
ชีวิต (เพื่อนามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)และสาหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ)
สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
หมายเหตุ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากกิ จกรรมส ารวจเก็บ รวบรวมทรั พ ยากรนี้ สามารถน าไปจั ดการและเก็ บ เข้ า สู่ ง าน
ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศู นย์ข้อมูลทรัพยากรและนาทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อนาทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนามาใช้ประโยชน์ จาก
พื้นที่ในกิจกรรมที่ 1และกิจกรรมที่ 2 ทาการคัดเลือกมาเพื่อดาเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยการนา
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5

พันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพื้นที่
ปลูกรักษาทรัพยากร
2. เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ (ex
situ) ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ์ ห้ องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศพื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร
องค์การสวนสัตว์ฯ พื้นที่ของจังหวัด พื้นที่สถาบันการศึกษาที่นาเข้าร่วมสนองพระราชดาริเป็นลักษณะของ
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ปุาชุมชนที่ร่วมสนองพระราชดาริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่ อ
และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคาร
พืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ
โดยที่ อพ.สธ. ดาเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ เช่ น จั ง หวั ดต่ า ง ๆ กองบั ญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ กาหนดพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินงาน
สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน
ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดาเนินงานในพื้นที่เปูาหมาย
เดิมให้แล้วเสร็จเป็นลาดับแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รั บผิดชอบและเป็น
แกนกลางดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะปุาพันธุกรรมพืช
มีแนวทางดาเนินงานคือ สารวจสภาพพื้นที่และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์
พืช งานปลูก พัน ธุ กรรมพื ชและบั นทึ กผลการเจริญ เติ บโต งานจั ดท าแผนที่ ต้นพั นธุ กรรมและท าพิ กัดต้ น
พันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคารพันธุกรรม
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
4. การเก็บ รั กษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดี
เอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
แนวทางการดาเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคมพ.ศ. 2564-30 กันยายนพ.ศ. 2569)
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6. การดาเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
ให้ดาเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์ /ขยายพันธุ์ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดาเนินงานคล้ายคลึงกับการดาเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ข้างต้น
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพ ยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและนาไปสู่การดาเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
2. กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ
ใน อพ.สธ. ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอื้ออานวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้ เป็นเอกภาพ
สมบู ร ณ์ แ ละเป็ นปั จ จุบั น โดยบรรลุจุ ดมุ่ งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมี กิ จกรรมที่ ดาเนิ นงานได้ แ ก่
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่น ๆ ที่สารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้จากกิจกรรมที่ 1-3
2. เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรทั้ งสามฐานทรั พ ยากร ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและดาเนินการวิจัยศั กยภาพของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ทาไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นต่าง ๆ และประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรที่อาจนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์
ตามแนวพระราชดาริ และมีแนวทางนาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ ป รึ ก ษา ประสานงาน ร่ ว มมื อ ส่ง เสริม และทาหน้า ที่เ ป็นแกนกลางในการ
ดาเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรม
วิชาการเกษตร กรมประมง กรมปุ าไม้ ศูนย์ พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่ งชาติ สถาบั นวิจั ย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดย
แนวทางการดาเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคมพ.ศ. 2564-30 กันยายนพ.ศ. 2569)
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กาหนดพื้นที่เปูาหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดาเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.
ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุ ในดิน คุณสมบัติของน้า ฯลฯ จากแหล่งกาเนิดพันธุกรรม
ดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิ ทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากร
ชีวภาพที่คัดเลือกมาศึกษา
3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารสาคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่นสารสาคัญต่าง ๆใน
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆที่เป็นเปูาหมาย
4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ ในพันธุกรรมพืชที่
ไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
5. การศึกษาการจาแนกสายพันธุ์โ ดยวิธีทางชีว โมเลกุลเพื่อนาไปสู่การพัฒ นาพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6.โครงการฯ จากกิจกรรมที่ 4 นาไปสู่การทางานร่วมกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท)/
ชุมชนที่อยู่ใน อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(สถาบันการศึกษา) เพื่อนาผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างชัดเจน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุ ลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการทางานในกิจกรรมต่าง
ๆ ของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่ว
ประเทศโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ
อาจน าไปสู่ก ารพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช และทรั พ ยากรต่ า ง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ ป รึ ก ษา แต่ ง ตั้ งคณะท างาน
ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทาศูนย์ข้อมูลฯ กาหนดรูปแบบในการทาฐานข้อมูล โดยกาหนดเปูาหมายใน
แนวทางการดาเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคมพ.ศ. 2564-30 กันยายนพ.ศ. 2569)
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การดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผน
ประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. ร่ วมกั บ หน่ว ยงานที่ร่ วมสนองพระราชดาริ จัดทาฐานข้อ มูลระบบดิจิตอลและพัฒ นา
โปรแกรมสาหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรั พยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ด้านการสารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
2. นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริองค์กรอื่น เช่น
กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูก
รักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากรเพื่อการประเมินคุณค่ าและนาไปสู่การวางแผน
พัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
4. พัฒ นาการบริ ห ารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพ ยากร อพ.สธ. ให้ มีเอกภาพ มีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลทรัพยากรที่
ได้ จ ากงานฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ฐานข้ อ มู ล พื ช จากการส ารวจเก็ บ รวบรวม ฐานข้ อ มู ล พรรณไม้ แ ห้ ง
ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนดาเนินงานพัฒนาเครือข่าย
ระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้
ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบปูองกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
5. หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มีความประสงค์ที่จะดาเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จาเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และ
ขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ดาเนินการทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อานวยการ อพ.สธ.
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เปูาหมาย
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น
โดยที่ อพ.สธ.มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆเช่นใน
เรื่องของพืช โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
พันธุ์จุลินทรี ย์ ฯลฯ และนาไปสู่ การวิเคราะห์ ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับ
วางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาวและนาแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และ
พันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมนาไปปฏิบัติ พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยู่ในเปูาหมาย
ได้แก่ พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนนาไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการ
ปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา
โดยกาหนดเปู าหมายในการดาเนินงานให้ สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ
อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน
ให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. จัดประชุมคณะทางานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่า
ควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
2. ดาเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแล้ว เพื่อให้ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทาน
ให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่มีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น
พัฒนาพันธุกรรมพืช ดาเนินการพัฒนาพันธุ์พืชและนาออกไปสู่ประชาชน และอาจนาไปปลูกเพื่อเป็นการค้า
ต่อไป
4. ดาเนิ นการขึ้นทะเบี ยนรั บรองพันธุ์ พืชใหม่ที่ไ ด้มาจากการพั ฒ นาพันธุ์ พืชดั้ง เดิม เพื่ อ
ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
มีแนวทางการดาเนินงานคล้ายคลึงกับการดาเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
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3. กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พื ช พรรณไม้ และการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ของประเทศ จนตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่
ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เปูาหมาย
1.เพื่อให้เยาวชนประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้ง
สามฐาน ให้รู้จักหวงแหนรู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งมีความสาคัญต่อการจัดการการอนุรักษ์และ
ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ วางแผนและขยายผลเพื่อนาแนวทางการ
สร้างจิตสานึกในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ประสานงาน ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นและ
สถาบั น การศึ ก ษา เป็ น สมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น อพ.สธ. ประสานงานหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริให้ดาเนินการในกิจกรรมนี้ โดยกาหนดเปูาหมายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน
พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศึกษาสื่อต่าง ๆ ได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. www.rspg.or.th และสามารถส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากร มาเข้ารับการฝึกอบรมการดาเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศ)
1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่ งหมายในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรียน โดยสร้ า ง
จิตสานึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีคู่มือการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านทางจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้
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จากเว็ บ ไซต์ อพ.สธ.(www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิ ต รลดาและศู น ย์ แ ม่ ข่ า ย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
1.2 อพ.สธ.กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการ
ที่สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และคุณครู/อาจารย์ นาพรรณไม้ที่มีอยู่ใน
โรงเรียนไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่
สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่เก็บ
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสาหรับค้นคว้าและนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีพื้นที่ในการสารวจ
หรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พื้นที่นอกสถานศึกษา
1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
สารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
1.4 สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ยน ทบทวนและปรั บ ปรุ ง การดาเนิ นงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดและนาไปสู่
การประเมินเพื่อรับปูายฯ พระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดาเนินงานให้เ ป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดขึ้น และรับคาแนะนาจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผล
การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับ
จังหวัด ระดับ ภาค และระดั บ ประเทศ โดยเน้นและให้ ค วามสาคัญ ในเรื่องกระบวนการ และผลลัพ ธ์การ
ดาเนินงานเป็นหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.7 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงานสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการดาเนินงานร่วมกับ
อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนาแนวทางดาเนินงาน อพ.สธ.บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็ น การขยายผลการด าเนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ไปสู่ ป ระชาชน
กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การนาเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชน
ทั่วไป ตัวอย่างเช่น

แนวทางการดาเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคมพ.ศ. 2564-30 กันยายนพ.ศ. 2569)

12

2.1งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตดาเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ
พื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืชดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ
นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็น
ต้น
2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดาริ อพ.สธ. โดย
กองทัพเรือ
2.5 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของจั ง หวั ด และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ
2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
2.7 ศูนย์การเรียนรู้

3. งานอบรม
อพ.สธ. ดาเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด
ณ แหล่งฝึกอบรมของ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ (รายชื่อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง
1.
2.
3.
4.
5.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 18 แห่ง
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
10. มหาวิทยาลัยมหิดล
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
18. มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายเหตุ
ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินงานจัดประชุม จัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการดาเนินงาน
อพ.สธ. และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่
ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
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2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในสาขาต่ าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมี คณาจารย์ผู้เชี่ ยวชาญในแต่ล ะสาขาให้ คาแนะน า และให้
แนวทางการศึกษา โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัคร
และเข้ามาทางานตามแนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานที่
ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นาในการถ่ ายทอดความรู้
และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป
4. เพื่อสนับ สนุ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมื อง ให้ ดาเนินงานสมัค ร
สมาชิกเข้ามาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยอพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ กาหนดเปูาหมายในการดาเนินงานปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่มีความพร้อมในการดาเนินการ
จั ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ อพ.สธ. จั ดการประชุ ม ตามที่ ก าหนดไว้ โดยมี ก ารร่ ว มจั ดแสดง
นิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ยน และฐานทรัพ ยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีกาหนดการประชุมฯ สาหรับในระยะ 5 ปีที่
เจ็ดดังนี้

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการอพ.สธ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 (30 เม.ย. – 4 พ.ค.64) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร

แนวทางการดาเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคมพ.ศ. 2564-30 กันยายนพ.ศ. 2569)

15

พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2570

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการ
ขออนุญาตในการนาเสนอผลงานทุกครั้ง
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย
โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
4. การดาเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการดาเนินงาน
สนั บ สนุ นงานในกิ จกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่ บทของ อพ.สธ. เช่ นเข้ าไปศึ ก ษาทางานวิจั ยในพื้นที่ ปกปั ก
ทรัพยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
5. หน่ว ยงานที่ ร่ วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนินการฝึก อบรมในการสร้างจิ ตสานึก ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดาริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรม
ตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้ น ๆ เอง หรือ โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
6.มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. 5 แห่ง ได้รับพระราชทานฯ ให้ดาเนินงานเป็นศูนย์
แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิท ยาลัยที่ ร่วมสนองพระราชดาริในกลุ่ ม ที่ 5 และ กลุ่มที่ 6 ของ
หน่ วยงานที่ร่ ว มสนองพระราชดาริ อพ.สธ. นั้ น สามารถขอเข้ าเป็ น ศู นย์ป ระสานงาน อพ.สธ. โดยศู นย์
ประสานงาน อพ.สธ. ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
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ฯ มีโครงสร้างองค์กรในการดาเนินงานของศูนย์ฯ ชัดเจน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จานวน 18 แห่ง) โดยมี
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1.เพื่อประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. โดยรับนโยบายจาก
อพ.สธ. สานักพระราชวัง
6.2.เพื่อเป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยตามพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
6.3.เพื่อดาเนินงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่าย อพ.สธ.โดยมีแหล่งฝึกอบรมให้กับสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยมีการวางแผนการฝึกอบรมและการเป็น
พี่เลี้ยงให้กับเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. สานักพระราชวัง
6.4.เพื่อช่วยวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และเป็น
ฝุายเลขานุการให้กับคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน
7. หน่วยงานที่ร่ วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนินงานและจัดการพื้นที่ที่เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งฝึกอบรมตามแนว
ทางการดาเนินงานของ อพ.สธ.-หน่วยงาน
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนับสนุนให้หน่วยงานฯ จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์
ทรั พยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขอ ง
อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
2) ศูนย์เรียนรู้อนุรัก ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี (สานักคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย)
3) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ (อพ.สธ.)
4) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
5) ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรภาคตะวั น ตก (หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย)
6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชดาริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
8. การทาหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแนวทางแผนแม่บทของ อพ.สธ.
แนวทางการดาเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคมพ.ศ. 2564-30 กันยายนพ.ศ. 2569)

17

9. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การทาหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่
ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ
อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
10. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในส่วน
ที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
11. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
12. การดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สามารถดาวน์โหลดคู่มือ
งานฐานทรัพ ยากรท้องถิ่น และศึกษาสื่อต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. www.rspg.or.th และสามารถส่ง
เจ้าหน้าทีม่ าเข้ารับการฝึกอบรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสนองพระราชดาริ โดยการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกงานฐาน
ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ผ่ า นทางจั ง หวั ดทุ ก จั ง หวั ดในประเทศไทย สามารถดู ตัว อย่ า งได้ จ ากเว็ บ ไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th) และขอคาแนะนาจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.โดยตรงกับ อพ.สธ. โดยดาเนินงานครอบคลุมทั้งสามฐานทรัพยากร (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยที่มีคณะกรรมการดาเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. – อปท. ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. มี 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริหารและด้านจัดการ
2. ด้านการดาเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น 6 งานได้แก่
1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. ด้านผลการดาเนินงาน
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โดยที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนาไปสู่
การประเมินเพื่อรับการประเมินรับปูายฯ พระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการดาเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ.
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนับสนุนงานปกติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่องข้อมูล
ทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาภูมิปัญญานั้นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาให้เป็นมาตรฐานสากล
2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ประสานกับ
ชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นกาลังในการร่วมสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับตาบล/เทศบาล
เกิดการสร้ างจิตสานึกในการรั กท้องถิ่นให้ กับนั กเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งชี้ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบใน
เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามากากับการใช้ประโยชน์
เช่น พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการ
ทางานร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./
เทศบาล
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการทาทะเบียนทรัพยากร
ต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนาไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร นาไปสู่
การเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียน
อื่น ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol)

ติดต่อประสานงาน อพ.สธ.
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
อีเมล์ piyarat.rspg@gmail.com
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