


การประชุมคณะท างานจดัท าแผนแม่บท

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระยะ ๕ ปีที่เจด็(๑ ตลุาคม ๒๕๖๔-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙)



การประชุม

จดัท าแผนแม่บทระยะ5 ปีท่ีเจ็ด 

ร่วมกบัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 

กลุ่มท่ี 8

กลุ่มจงัหวดั
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วาระที่ ๑

ประธานแจง้เพื่อทราบ

4



วาระที่ ๒

แนวทางการจดัท า

แผนแม่บท อพ.สธ.

ระยะ ๕ ปีที่เจด็

(๑ ตลุาคม ๒๕๖๔-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙)
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1. หน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

โดยพระราชานุญาต

หน่วยงานตา่งๆ ตัง้แตปี่ 2535 – ปัจจบุนั จ  านวนประมาณ 200 หน่วยงาน



หน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริ

โดยพระราชานุญาต

G1กลุม่ความมัน่คงทางทรพัยากร

G2กลุ่มสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

G3กลุม่ส่วนราชการท่ีเก่ียวกบัทรพัยากร

G4กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

G5กลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

G6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัราชมงคล

G7 กลุม่นโยบายในเร่ืองของทรพัยากร

G8 กลุม่จงัหวดัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

G9
กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน

G10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ



2. จ  านวนหน่วยงานที่เขา้รว่มสนองพระราชด าริ

โดยไม่ตอ้งมีพระราชานุญาต ตั้งแตปี่ 2535 – ปัจจุบนั

2.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนประมาณ 5,000 แหง่

(งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน)



สถานศึกษาสามารถสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิก

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



นโยบายและแนว

ทางการขบัเคลื่อน

งานสวน

พฤกษศาสตร์

จากประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. –

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายชดัเจนดงัประกาศลง

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2563







2.2 สมาชิก อบต. และเทศบาลต าบล ประมาณ 5,000 แหง่ 

(งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน) 

2. จ  านวนหน่วยงานที่เขา้รว่มสนองพระราชด าริ

โดยไม่ตอ้งมีพระราชานุญาต ตั้งแตปี่ 2535 – ปัจจุบนั



กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ินให ้อปท

สมคัรเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน







ความเ ช่ือมโยงของงาน อพ .สธ .  กับนโยบายการปฏิ รูปประเทศด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตรช์าติ และแนวทางประชารฐั ท่ี

จะเขา้สู ่Thailand 4.0

ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีวาระการปฏิ รูปประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ซ่ึงมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ท่ีจะใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น อพ.สธ. เป็นแนวทางการปฏิรูป โดยจะด าเนินงานใหเ้ป็น 

ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรทอ้งถิ่น ต าบล... ใหค้รอบคลุม 7,225 ต าบล 

ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม

ของบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณในการรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการ ข้ึน

ทะเบียนทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก ากับการใช้

ประโยชนจ์ากทรพัยากรเหลา่นั้นในรูปแบบของฐานขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชนแ์ละแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากร

ที่เป็นธรรมใหก้บัชุมชนทอ้งถิ่นไดต้อ่ไป



แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม



นโยบายและแนวทางการ

ขบัเคลื่อน

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

(กระทรวงมหาดไทย) มีนโยบายใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (อปท.) ด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน และ

สมคัรเป็นสมาชิกทั้งหมด  โดยมีโรงเรียนเป็นก าลงัและ

ให ้อปท. สนับสนุนใหส้ถานศึกษาท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินเป็น

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
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กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน









ท่ีมา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



ท่ีมา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



ท่ีมา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



อพ.สธ.ขบัเคลื่อนแนวทาง

ปฏิบตัใิน

งานฐานทรพัยากรทอ้งถิน่

และ

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรยีน

 มีวิธีการสมคัรท่ีชดัเจน

 มีคู่มือการด าเนินงาน

 มีบทเรียนออนไลน์ในการด าเนินงาน

 มีการจดัฝึกอบรมใหก้บัสมาชิก ณ ศูนยป์ระสานงาน

อพ.สธ. ทัว่ประเทศ (23 แหง่ ณ วนัท่ี 8 เดือน

กุมภาพนัธ ์2564)

 มีศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. อยูท่ัว่ประเทศในการให้

ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการด าเนินงาน รวมถึง

ส านักงาน อพ.สธ. ในสวนจิตรลดาท่ีพรอ้มสนับสนุน

แนวทางการด าเนินงาน



ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินและสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

ผ่านการด าเนินงานโดยจงัหวดั

สมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

อปท.

สถานศึกษา

จงัหวดั
2. ผูว้่าราชการจงัหวดัลงนาม

1. คณะท างาน 4.1-4.2 

รวบรวม ตรวจสอบความถูกตอ้ง

อพ.สธ.
กรอบการสรา้งจิตส านึก

ท าใบสมคัรและเอกสารการสมคัร

(เรียน ผอ. อพ.สธ.)
แจง้ศกึษาธิการจงัหวดั ศกึษานิเทศก ์ผอ.

ส านักงานเขตพื้ นทีก่ารศกึษาจงัหวดั

แจง้ทอ้งถ่ินจงัหวดั 

แจง้ อบต./เทศบาลต  าบล

แจง้ผลการสมคัรไปยงั

ผูว่้าราชการจงัหวดั



กระทรวงมหาดไทย

ใหทุ้กจงัหวดัสนองพระราชด าริงาน  อพ.สธ.

องคก์ารบริหารสว่นต าบล 

(อบต.) / เทศบาล

สถาบนัการศึกษา

จงัหวดั

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



องคก์ารบริหารสว่นต าบล 

(อบต.) / เทศบาล

สถาบนัการศึกษา

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

อพ.สธ. มหาวิทยาลยั

ที่ร่วมสนองพระราชด าริ

จดัตั้งศูนยป์ระสานงาน/แหลง่ฝึกอบรม 

เป็นพี่เล้ียงและสนับสนุน
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ดร.ปิยรษัฎ์ ปรญิญาพงษ์ เจรญิทรพัย์
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คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-จงัหวดั 

1.คณะท างานจดัท าแผนแม่บท

2.คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการเรียนรูท้รพัยากร

3.คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการใชป้ระโยชน์

4.คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการสรา้งจิตส านึก

4.1คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

4.2 คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
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เป้าหมาย

เพื่อพฒันาบุคลากร

อนุรกัษพ์ฒันาทรพัยากร

ใหเ้กิดประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย



วตัถุประสงค ์อพ.สธ.

 ใหเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัของทรพัยากร

 ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตัิ จนเกิดผลประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย

 ใหมี้ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส่ื้อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ



แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจด็ อพ.สธ. 

ตลุาคม 2564 - กนัยายน 2569

อพ.สธ. ด  าเนินงานสนับสนุนใหป้ระชาชน

1.เรียนรูท้รพัยากรทอ้งถ่ินว่ามีอะไรบา้ง

2.การอนุรกัษท์รพัยากรทอ้งถ่ินและใช ้  

ประโยชนท์รพัยากรนั้นใหย้ัง่ยืน 

3.การสรา้งจติส านึกในการรกัทรพัยากร 

3 กรอบการด าเนินงาน 8 กิจกรรม

ภายใตฐ้านทรพัยากร 3 ฐาน

กายภาพ

ชีวภาพ

ทรพัยากร

วฒันธรรม

และภูมิปัญญา



กรอบการ

เรียนรู ้

กรอบการ

ใชป้ระโยชน์

กรอบการ

สรา้งจติส านึก

กิจกรรมปกปัก

ทรพัยากร

กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร

กิจกรรมวางแผนพฒันา

ทรพัยากร

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร

3

2

1

4

5

6

8 7

กรอบการด าเนินงาน    กิจกรรมของ อพ.สธ.



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

1. ใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. –จงัหวดั 

แตง่ตั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบดา้นขอ้มูลสถิติ

และสารสนเทศและ สารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์ขา้มา

เป็นกรรมการในคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-

หน่วยงานฯเพื่อรบันโยบายเพ่ือไปด าเนินการพฒันาการ

จดัการฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. เช่นสถิติจงัหวดั

บนัทกึขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที ่1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพือ่ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลทีเ่ชื่อมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ชืและทรพัยากรตา่งๆ



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

2. ใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. –จงัหวดั

แตง่ตั้งคณะท างานกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร อยูใ่นคณะท างาน 3 โดยคณะท ำงำนนีม้ีหน้ำที่
หลกัขบัเคลื่อนและสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรใช้
ประโยชน์ เพ่ือจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรใหส้มบูรณแ์ละ
เป็นปัจจุบนั และเช่ือมกบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. มี

การประสาน/จดัประชุมร่วมกบั อพ.สธ. เพ่ือจดัท าให้

ฐานขอ้มูลน้ันเช่ือมต่อถึงกนั

บนัทกึขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที ่1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพือ่ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลทีเ่ชื่อมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ชืและทรพัยากรตา่งๆ



คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-จงัหวดั 

1.คณะท างานจดัท าแผนแม่บท อพ.สธ.

2.คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการเรียนรูท้รพัยากร

3.คณะท างานขบัเคลื่อนและสนบัสนุนการด าเนินงานตามกรอบการใชป้ระโยชน์

3.1 คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3.2 คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนศูนยข์อ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

4.คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการสรา้งจิตส านึก

4.1คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (โดยมีทอ้งถ่ินอ าเภอเป็น

คณะท างานในชุดน้ี) มีท่านทอ้งถ่ินจงัหวดัเป็นประธาน

4.2 คณะท างานขบัเคล่ือนและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน มีท่านศึกษาธิการ

จงัหวดัเป็นประธาน 45



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

วางนโยบายตามยุทธศาสตรข์องจงัหวัด  และที่สอดคลอ้งกบั

กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในเรือ่งของการท า  

แผนงานและงบประมาณบางส่วนใหห้น่วยงานที่อยูจ่งัหวัด

ด าเนินงานดว้ยความเขา้ใจโดยที่สามารถด าเนินงานปกติสอดคลอ้ง

กบัแผนแม่บท อพ.สธ.

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน

สมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนดัและสนใจ



1.กรอบการเรยีนรูท้รพัยากร

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมปกปักทรพัยากร

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิม 

ไม่ใช่พ้ืนท่ีป่าท่ีมีการปลกูเพ่ิมเติม ถา้มีการปลกูพืช

เพ่ิมเติมใหจ้ดัเป็น

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

ใหห้น่วยงานแจง้สถานะพ้ืนท่ีว่าอยูเ่อกสารสิทธิประเภทใด และตอ้งเป็น

พ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริมีสิทธิในพ้ืนท่ีนั้น ๆหรือไดร้บั

อนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีนั้น และตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่อยูใ่นกรณีพิพาทกบั

ราษฎรในเร่ืองของการบุกรุกแผว้ถาง

พ้ืนท่ีของกรมป่าไมแ้ละกรมอทุยานฯ

พ้ืนท่ีของท่ีราชพสัดุ

พ้ืนท่ีของกรมธนารกัษ์



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

ถา้ไม่ใช่ป่าธรรมชาติดั้งเดิม เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใชง้าน 

บริเวณอาคาร สถานท่ี พ้ืนท่ีท่ีก าลงัจะเปล่ียนแปลง ใหจ้ดั

อยูใ่นกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร



กิจกรรมปกปักทรพัยากร
หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัท าแผนปฏิบตัิงานปกปัก

พนัธุกรรมพืชใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.

จบัพิกดัท าขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรและอาจข้ึนป้ายแสดง

ส ารวจ ท ารหสัประจ  าพรรณไม ้ท ารหสั จบัพิกดั

เพ่ือรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล  



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

ส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร

สนับสนุนใหมี้อาสาสมคัรปกปักรกัษาทรพัยากรใน

พ้ืนท่ี สถานศึกษา และ อปท.

หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัท าแผนปฏิบตัิงานปกปักทรพัยากร 

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.

ส ารวจ ท ารหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆและ

ทรพัยากรกายภาพเพ่ือรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล  
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กิจกรรมปกปักทรพัยากร
หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัท าแผนปฏิบตัิงานปกปัก

ทรพัยากร ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.

เครื่องมือท่ีใชใ้นการส ารวจ ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบงาน

พรอ้มกรอกในตารางไฟล ์excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ 

application  ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน, application ของ อพ.สธ.

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพ้ืนท่ี และทรพัยากรในพ้ืนท่ี

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพ่ือลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป



กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร
ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ีลอ่แหลมตอ่การเปล่ียนแปลง

ส ารวจเก็บรวบรวมตวัอยา่งทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร

ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย บริเวณรศัมีอยา่งนอ้ย 50 กิโลเมตร



กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

เก็บรวบรวมตวัอยา่งแหง้และตวัอยา่งดอง 

เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการศึกษา ไปไวใ้นพิพิธภณัฑห์รือศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ฯลฯ

ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ีลอ่แหลมตอ่การเปล่ียนแปลง



กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

เก็บพนัธุกรรมทรพัยากร 

ตวัอยา่งพืช เก็บเมล็ด ตน้พืชมีชีวิต ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต

ทรพัยากรอ่ืนๆ ตวัอยา่งสตัว ์จลุินทรีย์ หิน ดิน น ้า

ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิ

ปัญญา โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ีลอ่แหลมตอ่การเปล่ียนแปลง



57

เครื่องมือท่ีใชใ้นการส ารวจ ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบงาน

พรอ้มกรอกในตารางไฟล ์excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ 

application ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพ้ืนท่ี และทรพัยากรในพ้ืนท่ี

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพ่ือลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร
ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง



กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร

ปลกูรกัษาตน้พนัธุกรรมพืชในแปลงปลกู 

ตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษา

เก็บรกัษาในรูปเมล็ด ในรูปของธนาคารพนัธุกรรม

น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเย่ือ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 



เก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 

และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation)

เก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม DNA 

ของพืช สตัว ์และจลิุนทรีย ์

สรา้งสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะ 

ปลกูในสถานศึกษา และจดัท าฐานขอ้มูล

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร
น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเย่ือ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 



ขยายพนัธุพื์ช ปลกูพนัธุกรรมพืชและบนัทึกการเจริญเติบโต 

ท าแผนท่ีและพิกดัตน้พนัธุกรรม

พนัธุกรรมสตัวห์รือจลิุนทรีย ์ ใหมี้สถานท่ีหรือ

หอ้งปฏิบตัิการในการเก็บรกัษา

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร
น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเย่ือ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบ

งาน พรอ้มกรอกในตารางไฟล ์excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ 

application ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพ้ืนท่ี และทรพัยากรในพ้ืนท่ี

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพ่ือลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร
น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรอืมีการเก็บ

รกัษาในรูปเมล็ดและเน้ือเยื่อ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 



2.กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร

กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร

กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร

วิเคราะหท์างกายภาพ ตวัอยา่งดิน น ้า จากแหล่งก าเนิด

ศึกษาทางดา้นชีววิทยา สณัฐานวิทยา สรีวิทยา ชีวเคมี

ศึกษาดา้นโภชนาการ สารส าคญั เภสชัวิทยา 

ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีส  ารวจ เก็บรวบรวม และปลกูรักษาไว ้

ทั้งในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบติัการ วางแผนและด าเนินการวิจยั น าไปสู่

การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีส  ารวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตัิการ วางแผนและด าเนินการวิจยั น าไปสู่การอนุรักษแ์ละ

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน

ศึกษาการปลกู การเล้ียง การเขตกรรม 

ศึกษาการจ  าแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล 

ศึกษาวิจยัการขยายพนัธุพื์ช, สตัว,์ จลิุนทรีย ์ฯลฯ



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีส  ารวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตัิการ วางแผนและด าเนินการวิจยั น าไปสู่การอนุรักษแ์ละ

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ท่ีเป็นผลผลิตจาก

ทรพัยากรตา่งๆ เช่นยา อาหาร เครื่องส าอาง ฯลฯ

ศึกษาการจ  าแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล 

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ท่ีใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน

มาประยุกตใ์ช้



มหาวิทยาลยั

สถาบนัการศึกษา

ชุมชนเยาวชน

อพ.สธ.

หน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริ

อบจ.

เทศบาล

อบต.

สวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน



ตอบ
?????

ประชาชน

นักวิจยั

จดัทีม

วิจยั

ตอบโจทยท์อ้งถ่ิน

?????

นักวิชาการ





พืชอนุรกัษ ์อพ.สธ.

กลว้ยไม้ ทุเรียน สกั 

มะเก๋ียง นอ้ยหน่าเครือ ชาเม่ียง 

มะก๊ิง ตนีฮุง้ดอย ยางนา









แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - จงัหวดั



กายภาพ

ชีวภาพ

ทรพัยากร

วฒันธรรม
และภูมิปัญญา

ฯลฯ

วฒันธรรม

จงัหวดั

ทรพัยากร

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม

สาธารณสุข

จงัหวดั

มหาวิทยาลยั

เกษตรและ

สหกรณ์

พานิชยจ์งัหวดั

โยธาจงัหวดั

ทอ้งถ่ินจงัหวดั

ศึกษาธิการ

จงัหวดั

สภาพแวดลอ้ม

ภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ

แสง

ความช้ืน

อุณหภูมิ

ดินน ้า

สรรพคุณทางยา

พฤกษศาสตร์

ผูผ้ลิต

ฤทธ์ิทางชีวภาพ

Bar-coding

แผนที่และ

ขอ้มูลเชิงบรรยาย

วงจร

ชีวิต

ปฏิทินการ

เพาะปลูก

ผลผลิต

วิทยาการหลงัเก็บเก่ียว

คณุคา่ทาง

โภชนาการ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ในประเทศ

ตา่งประเทศ

รายวิชาที่

เกี่ยวขอ้ง

สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

โบราณสถาน/วัตถุ

การประกอบอาชีพ/ภมิูปัญญา

วฒันธรรม/ประเพณี

ศาสนา

เช้ือชาติ

ภาษา

การขนสง่

สิ่งปลูกสรา้ง

ทางศาสนา

ท่ีอยูอ่าศยั

เครื่องมือ/

อปุกรณ์

ผูบ้ริโภค
ส่ิงแวดลอ้ม

ป่าไม/้สตัวป่์า

อุตสาหกรรม



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - หน่วยงานสนองพระราชด าริ



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
5 มหาวิทยาลัย

ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ.

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาคกลาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – กศน.
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พีเอ็มยู (PMU มาจากค าว่า Program Management Unit) เป็นกลไกส าคญั

ในการบรหิารงบประมาณวิจยัดา้น ววน. โดยหน่วยงานบรหิารจดัการ

โปรแกรม 7 พีเอ็มยู 

82

: หน่วยสนับสนุนทุนวิจยั ประกอบดว้ย

1) ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.)

2) ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA)

3) ส านักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร องคก์ารมหาชน (สวก.)

4) สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส)

นอกจากน้ียงัมี 3 หน่วยบริหารและจดัการทุนในระบบ ววน. ท่ีด าเนินการภายใต ้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) ประกอบดว้ย

5) PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพฒันาระดบัพื้ นท่ี (บพท.)

6) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพฒันาก าลงัคน และทุนดา้นการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

การวิจยั และสรา้งนวตักรรม (บพค.)

7) PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจดัการทุนดา้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.)

โดยทั้ง 7 หน่วยงานจะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานจดัการทุนวิจยั และการติดตามและประเมินผลงานวิจยั ซ่ึงไดจ้ดัแบ่งสดัส่วนความรบัผิดชอบในแต่

ละโปรแกรม 
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•ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายและยุทธศาสตรก์ารอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิแัละนวตักรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนดา้น
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565 (Download)

•นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result) (Download)

•แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณดา้น ววน ประจ าปี 2564 (PPT) (Download)

•คู่มอืการยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยั Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download)

•กรอบวจิยั ววน. ของ บพท. (PMU A) (Download)

•กรอบวจิยั ววน. ของ บพค. (PMU ฺ B) (Download)

•กรอบวจิยั ววน. ของ บพข. (PMU C) (Download)

•กรอบวจิยั ววน. ของ สวรส (Download)

•กรอบวจิยั ววน. ของ วช. (Download)

•กรอบวจิยั ววน. ของ สวก. (Download)

•กรอบวจิยั ววน. ของ NIA (Download)

•แบบฟอรม์ขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ปี 2564 (Download)

•Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)

•Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)

•Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download)

https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/1.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/2.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/3.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/4.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/5.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/6.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/7.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/8.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/9.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/10.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/11.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/12_.docx
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/13.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/14.pdf


20 ลา้น

อพ.สธ.-ส านักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)

-ก าหนดกรอบวจิยั อพ.สธ. ในประเด็นพืชอนุรกัษ์ท่ีก าหนดท่ี

ก าหนด (9 พืชอนุรกัษ์) และพืชอื่น ๆท่ี อพ.สธ.พิจารณาวา่ที

ความส าคญัเพื่อใหเ้กิดการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื

-เพื่อใหมี้การด าเนินงานในหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. มากกวา่ 10 หน่วยงาน และเกิดผลผลิตของงานวจิยัไป

สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัทอ้งถ่ินไมน่้อยกวา่ 10 ชุมชน
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หน่วยงานรว่มสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. แบ่งออกเป็น 10 กลุม่ 

รวมทั้งสิ้ น 203 หน่วยงาน http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/


กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

ใหมี้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าฐานขอ้มูล

และเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

เขา้มาเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-

หน่วยงานฯเพื่อด  าเนินการพฒันาการจดัการ

ฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนั และเชื่อม

กบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

บนัทกึขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที ่1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพือ่ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลทีเ่ชื่อมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ชืและทรพัยากรตา่งๆ



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

อพ.สธ. และหน่วยงาน จดัท าฐานขอ้มูลระบบดิจติอล

และพฒันาโปรแกรมรว่มกนั

น าขอ้มูลตวัอยา่งพืชที่รวบรวมไวโ้ดยหน่วยงานเก็บในระบบ

ฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช

น าขอ้มูลจากการส ารวจรวบรวมพนัธุกรรมพืชและ

ทรพัยากรต่างๆ เก็บในศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช

บนัทกึขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที ่1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพือ่ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลทีเ่ชื่อมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ชืและทรพัยากรตา่งๆ



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

พฒันาการจดัการฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนั 

หน่วยงานต่างๆ สามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนัได้

หน่วยงานที่จะแบ่งปันหรอืเผยแพรข่อ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงาน 

อพ.สธ. ตอ้งขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน

บนัทกึขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที ่1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพือ่ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลทีเ่ชื่อมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ชืและทรพัยากรตา่งๆ



ตัวอย่างฐานข้อมูลในระบบภมูิ
สารสนเทศ 

(Geographic Information System; GIS)



ฐานขอ้มูลที่ตัง้

หน่วยงานตาม

ประกาศ ท่ี 

อพ.สธ. 

62/2560



ฐานขอ้มลูท่ีตั้ง

สมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน



ฐานขอ้มลูท่ีตั้ง อปท. สนองพระราชด าริ (สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน)



ตวัอยา่งฐานขอ้มูลทรพัยากรกายภาพ : พิกดัถ ้าทัว่ประเทศ



ขอ้มูลถ ้าวงัพระ จ.กาญจนบุรี สนับสนุนการด าเนินงานปกปักทรพัยากร อพ.สธ. –

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย (G1)

*ขอ้มูลงานวิจยั และบริการวิชาการ จากการส ารวจโดยนักธรณีวิทยา  มหาวิทยาลยัมหิดล (G5) และกรมทรพัยากรน ้าบาดาล (G3)



2. ตวัอยา่งฐานขอ้มูลทรพัยากรชีวภาพ

: พนัธุกรรมพืชปลกูรกัษาทรพัยากร @วดัสวน

แกว้ จ.นนทบุรี (G8) จดัท าดว้ย Google My Map

เป็นงานท่ีด าเนินการส ารวจและจดัท าขอ้มูลโดย อพ.สธ. ร่วมกบัเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดันนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2557 น าเสนอดว้ย GOOGLE ทั MAP



ส่วนเน้ือหาโครงการ

ขอบเขตพื้ นท่ีแปลงปลูกรกัษา

พิกดัอา้งอิงหมุดหลกัเขตแปลง

พิกดัทรพัยากรพนัธุกรรมพชืและขอ้มูลรายตน้ในแปลงปลูกรกัษา

การน าเสนอฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศทรพัยากร : พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากร @ วดัสวนแกว้ จ.

นนทบุรี



ชั้นขอ้มูลทะเบียนพนัธุไ์มใ้นแปลงปลกูรกัษา

ปักหมุดพิกดัตน้ไมใ้นแปลงปลูกรกัษา บนัทึกขอ้มูล

รายละเอียดของตน้ไมร้ายตน้



การเรียกดขูอ้มูลเชิงคุณลกัษณะในฐานขอ้มูล อาทิ วนัที่เก็บขอ้มูล รหสัตน้ 

ช่ือ ภาพถ่าย ลกัษณะประจ  าพนัธุ ์ขอ้มูลภมิูปัญญาการใชป้ระโยชน ์



ตวัอยา่งการสืบคน้ขอ้มูลตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีแปลงปลกูรกัษาทรพัยากร 

ค าคน้ สกั



ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศพระนามาภิไธยและนามพระราชทานส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ ซ่ึงไดร้บั

พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี จ  านวน 43 ขอ้มูล (อพ.สธ.)

*จดัท าโดยใชข้อ้มูลจากงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบัชาติและนานาชาติ น าเสนอดว้ย Google My Map





ฐานขอ้มูลพืชอนุรกัษ ์อพ.สธ.



แสดงขอ้มูลการกระจายของพชือนุรกัษ ์

อพ.สธ .  ที่ขึ้ นทะเบียนพืชอนุรักษ ์

อพ.สธ. @ จงัหวัดเชียงใหม่จ  านวน 5

ช นิ ด  2 8  รหั ส ต ้น  ใ น ร ะ บบภู มิ

ส า ร ส น เทศ  พิ กั ด ต  า แ ห น่ ง ข อ ง

พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ แสดงดว้ยจุดสี

เหลืองบนแผนที่



3. ตวัอยา่งฐานขอ้มูลวฒันธรรมภมิูปัญญา : ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน @ จ.นครสวรรค ์

(G7 สป.ทส.)



สาขาภูมิปัญญา

ท่ีมา:สารานุกรมไทย

ส าหรบัเยาวชนฯ 

เล่มท่ี 23 เรื่องท่ี 1 

ภูมิปัญญาไทย การ

จดัแบ่งสาขาภูมิ

ปัญญาไทย



จดัท าตารางบนัทึกขอ้มูล-ฐานขอ้มูลภูมิปัญญา



พื้ นท่ีด  าเนินงาน : 

อพ.สธ. – จ.

นครสวรรค์

* จุดสีเหลืองแสดงต าแหน่งท่ีอยู่ของปราขญ/์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น







การบูรณาการงาน

สนองพระราชด าริ

เ ชิ ง พ้ื น ท่ี 

ก ร ณี ศึ ก ษ า  : 

จงัหวดัอุตรดิตถ์

หน่วยงานบูรณาการ 

1. มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์(G6)

2. นิคมสหกรณฟ์ากท่า สงักดักรมส่งเสริมสหกรณ ์(G3) 

3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองคอน และองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า

ผลผลิต/ผลลพัท์

1. จิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร และความรกั ความเขา้ใจ จากความร่วมมือ

ท างานร่วมกนั

2. หนังสือ “เมืองงามกลางขุนเขา ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรกัษ์ 

อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ์”

3. ฐานขอ้มูลทรพัยากรชีวภาพในพ้ืนท่ี (ไมย้ืนตน้ แพลงกต์อนพืชและสาหร่าย 

แมลงและสตัวไ์มม่ีกระดูกสนัหลงัในดิน เห็ดเอกโตไมคอรไ์รซา พืชวงศ์ขิง พืช

วงศก์ลว้ยไม)้

ห น่ ว ย ง า น ร่ ว ม ส น อ ง

พระราชด าริภายในจงัหวดั

อุตรดิตถ์









แสดงพ้ืนท่ีแปลงส ารวจและศึกษาวิจยัทรพัยากร ตามโครงการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษข์องนิคมสหกรณฟ์ากท่า อ  าเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ์

(สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ)์ – F1A2 

การจดัการขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี : แปลงส ารวจและศึกษาวิจยัทรพัยากร



ฐานขอ้มูลทรพัยากรพนัธุกรรมพืชในแปลงส ารวจและศึกษาวิจยั

ทรพัยากร



แสดง

รายละเอียด

ของชั้นขอ้มูล

ทรพัยากร

พนัธุกรรมพืช

ระเบียบวิธีการวิจยัโดยการวางแปลงตวัอยา่ง (Quadrat/Plot sampling)

Lepisanthes tetraphylla Radlk. 

การกระจายตวัของพนัธุไ์มใ้นแปลงส ารวจ



ส่วนแสดงภาพขอ้มูลเชิงพ้ืนที่

ส่วนแสดงขอ้มูลเชิงคุณลักษณะ 

(Attribute data)

ส่วนแสดงชั้นขอ้มูล

ส่วนแสดงขอ้มูลที่เช่ือมโยง 

เขา้ถึงจากแหล่งต่างๆ 



วตัถุประสงค ์อพ.สธ.

 ใหเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัของทรพัยากร

 ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตัิ จนเกิดผลประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย

 ใหมี้ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส่ื้อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ



ความเ ช่ือมโยงของงาน อพ .สธ .  กับนโยบายการปฏิ รูปประเทศด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตรช์าติ และแนวทางประชารฐั ท่ี

จะเขา้สู ่Thailand 4.0

ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีวาระการปฏิ รูปประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ซ่ึงมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ท่ีจะใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น อพ.สธ. เป็นแนวทางการปฏิรูป โดยจะด าเนินงานใหเ้ป็น 

ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรทอ้งถิ่น ต าบล... ใหค้รอบคลุม 7,225 ต าบล 

ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม

ของบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณในการรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการ ข้ึน

ทะเบียนทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก ากับการใช้

ประโยชนจ์ากทรพัยากรเหลา่นั้นในรูปแบบของฐานขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชนแ์ละแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากร

ที่เป็นธรรมใหก้บัชุมชนทอ้งถิ่นไดต้อ่ไป



แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม





ท่ีมา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม



ท่ีมา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม



วนัท่ี 13 เดือน

พฤษภาคม 2563 

ไดร้บัประสานงาน

จากศนูยแ์ม่ขา่ย

อพ.สธ. –มทส. 

เร่ืองมีงบประมาณจากกระทรวง การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ในโครงการจา้งงาน ประชาชนท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ตามมติ ครม.วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จากโครงการน้ี

จึงประสานงานต่อกบัมหาวิทยาลยัท่ีเป็นศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. รวม 

11 แห่ง แห่งละ 40 อปท. รวมทั้งส้ิน 440 อปท. (2,200 ต าแหน่งงาน) 

ในการใชก้ารจา้งงานกบัประชาชนใน อปท. ท่ีด าเนินงานฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินงานส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในทอ้งถ่ิน โดยไม่

ขดัแยง้กบัแนวทางการด าเนินงานในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เช่นการใช ้

9 ใบงาน และเป็นประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูส้ ารวจแต่มีมหาวิทยาลยัเป็น

ผูก้ ากบัดูแล





ศนูยแ์ม่ขา่ยประสานงาน/

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.



โครงการจา้งงาน ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยมีเงื่อนไขในการจา้งงานคือ 

ก.  คนรบัจา้งงานตอ้งเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีจา้งงาน

ข. ไดข้อ้มลู จ านวน 3,000 ขอ้มลูต่อ อปท. ส่งกลบัมาท่ี อพ.สธ. 

(ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ กรกฏาคม – กนัยายน 2563)

ค. ใชแ้บบส ารวจและบนัทึก ใบงาน 9 ใบงาน ของ อพ.สธ.

ง. มีศูนยแ์ม่ขา่ยประสาน อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลยั 11 แหง่เป็นผูก้ ากบัดูแล



130



131



เก็บขอ้มูลทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มูล

Place your screenshot here
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เก็บขอ้มลูทรพัยากรผ่าน

Mobile phone



เก็บขอ้มูลทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มูล

Place your screenshot here
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เก็บขอ้มลูทรพัยากร

ผ่าน Tablet



เก็บขอ้มูลทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มูล

Place your screenshot here
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เก็บขอ้มลูทรพัยากร

ผ่าน Desktop
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กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร

คดัเลือกพนัธุ ์

ทูลเกลา้ฯ ถวายแผนพฒันาพนัธุ์

มอบหมายหน่วยงานด าเนินการ ปรบัปรุงและ

พฒันาพนัธุ ์ข้ึนทะเบียนพืชรบัรองพนัธุ ์

น าออกสูป่ระชาชนและเกษตรกร

น าฐานขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์พนัธุจุ์ลินทรีย ์ น าไปสู่การ

วางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรตา่งๆ ท่ีเป็นความตอ้งการของประชาชน ตอบโจทยข์องประเทศ



กรอบการสรา้งจติส านึก

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร



กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร
สรา้งจติส านึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์

ของพนัธุกรรมพืช รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน

เป็นท่ีรวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เก็บพรรณไมแ้หง้/ดอง รวมไปถึงใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

โรงเรียนสมาชิกร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน

และชุมชน ส ารวจจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จดันิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

พิพิธภณัฑ์

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติท่ีมีชีวิต

งานพิพิธภณัฑพื์ช

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

งานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน หอศิลปวฒันธรรม

นิทรรศการถาวรตา่งๆ 

พิพิธภณัฑใ์นศูนยก์ารเรียนรูฯ้

สรา้งจติส านึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชนข์องพนัธุกรรมพืช 

รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน



กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

งานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

งานฝึกอบรมปฏิบตัิการส ารวจและ

จดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งจติส านึก

ในการอนุรกัษท์รพัยากร

งานอบรมโดย อพ.สธ. ร่วมกบัศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.

สรา้งจติส านึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชนข์องพนัธุกรรมพืช รวม

ไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร
เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน

สมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนดัและสนใจ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน

หน่วยงานและผูมี้จติศรทัธาสนบัสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ. 

ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ.

ด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร
เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนดัและสนใจ

ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบตัิงานวิทยาการ อพ.สธ.

หน่วยงานสามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจติส านึกตาม

สถานที่ต่างๆ ของหน่วยงาน หรอืขอใชส้ถานที่ของ ศูนยแ์ม่ข่าย/

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.

ท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัตา่งๆ

ตามแนวทางแผนแม่บทของ อพ.สธ.

http://www.rspg.or.th/rspg_bioclub/bioclub3/index.html
http://www.rspg.or.th/rspg_bioclub/bioclub3/index.html


กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

เผยแพรผ่่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วีดีทศัน ์เว็บไซต ์การประชาสมัพนัธ์

จดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการตา่งๆ ของหน่วยงาน 

ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. 

การร่วมจดังานอพ.สธ. ด าเนินการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน

สมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนดัและสนใจ

หน่วยงานเอกชน มูลนิธิหรอืบุคคลทัว่ไป 

สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการรว่มงานกบั อพ.สธ.

การด าเนินงานอ่ืนๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามแนวทางการด าเนินงาน

ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนดัและสนใจ

งานศูนยแ์ม่ข่ายประสาน/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.

งานศูนยเ์รยีนรู ้ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากร ฯลฯ
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น าเสนอรายละเอียดของแตล่ะ

กิจกรรมที่แตล่ะหน่วยงานฯ

สามารถด าเนินงานไดต้ามแตล่ะ

กิจกรรม อยูใ่นเอกสารท่ีมอบให้

หน่วยงานฯ ศึกษาเพิ่มเตมิ



วาระที่ ๒

ก าหนดการส่งแผนแม่บท อพ.สธ.

ระยะ 5 ปีที่เจด็ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

และ 31 สิงหาคม 2564 

ส่งแผนปฏิบตัิงานฯประจ าปี

งบประมาณ 2566

หมายเหตุ: สามารถปรบัแผนแม่บทฯและ

แผนปฏบตัิงานฯ ไดทุ้กปี
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▫ การจดัส่งแผนปฏิบติังานประจ าปี 

ควรส่งทุกโครงการท่ีมีอยูใ่นแผนแมบ่ท 

ถา้จงัหวดัตอ้งการปรบัแผน ใหท้ าหนังสือขอ

ปรบัแผนแมบ่ท และแผนปฏิบติังานรายปีให้

สอดคลอ้งกนัแผนแมบ่ทท่ีวางไว ้และมี

รายละเอียดตามเกณฑก์ารพิจารณาแผน
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▫ ในการจดัส่งแผนปฏิบติังานประจ าปี

ใหแ้ยกใหช้ดัเจนวา่เป็นงบประมาณ

จากแหล่งใด 
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งบจงัหวดั 
งบองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ิน 

งบหน่วยงานตน้

สงักดั

งบจากภาคเอกชน

และมูลนิธิ 

งบยุทธศาสตรฯ์,      

งบพิเศษต่างๆ,        

งบอ่ืนๆ เป็นตน้

งบประมาณด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

กลุม่ G8

อบจ., เทศบาล,   

อบต.

กรมฯ             

สถาบนัฯ

หน่วยงานเอกชน 

มูลนิธิฯ
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การจดัสง่รายงานประจ  าปี 

เพื่อท่ี อพ.สธ. จะไดป้ระมวลผลและจดัท ารายงาน

ประจ าปีเพื่อกราบบงัคมทูลทรงทราบฯ ต่อไป

▫ ก าหนดการจดัส่ง ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม ของทุก

ปี

▫ ผลงานควรตรงและสอดคลอ้งกบัโครงการฯท่ี

ปรากฏอยูใ่นแผนแมบ่ท อพ.สธ.-จงัหวดั
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งบจงัหวดั 
งบองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

งบหน่วยงานตน้

สงักดั

งบจากภาคเอกชน

และมูลนิธิ 

งบยุทธศาสตรฯ์,      

งบพิเศษต่างๆ,        

งบอ่ืนๆ เป็นตน้

งบประมาณด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

กลุม่ G8

อบจ., เทศบาล,   

อบต.

กรมฯ             

สถาบนัฯ

หน่วยงานเอกชน 

มูลนิธิฯ



วาระที่ ๓

เรือ่งอ่ืน ๆ
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