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1. ความนา
โครงการอนุ รัก ษ์พัน ธุ ก รรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.) เป็ นโครงการที่ ส มเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงสื บ สานพระราชปณิ ธ าน
ในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงให้ความสาคัญและเห็นความสาคัญของการ
อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ที่ทรงทาเป็ นตัวอย่างด้วยพระองค์เอง ในปี พ.ศ. 2503
ที่เสด็จผ่านอาเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ทรงทอดพระเนตรพื้ นที่ ที่ มี ย างนาอยู่ และก าลั ง จะเปลี่ ย นแปลงไป
จึ ง ทรงให้อ นุ รั ก ษ์ ต ้น ยางนาและเพาะเมล็ ด ยางนา ต่ อ มาในวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2504
ซึ่ งเป็ นวันเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิ บดี ศรี สิ นทรมหาวชิ ราลงกรณ
พระวชิ ร เกล้า เจ้า อยู่ หั ว ตอนที่ ท รงมี พ ระชนมายุ 9 พรรษา ทรงร่ ว มปลู ก ป่ ายางนากั บ
สมเด็ จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี โดยมีขา้ ราชบริพาร คณาจารย์และนิ สิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นยางนา เป็ นสวนป่ ายางนา ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงให้นา
พรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในพระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อเป็ นแหล่งศึกษา และทรงมี
โครงการพระราชดาริ ที่เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พัฒนาทรัพยากรพัฒนาแหล่งน้ า การอนุ รักษ์และ
พัฒนาดิ น อนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นการอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่ อมาใน
พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชดาริกบั นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนิ นการ
อนุ รั ก ษ์ พื ช พรรณของประเทศและด าเนิ น การเป็ นธนาคารพื ช พรรณ โดยพระราชทานให้
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ฝ่ ายวิชาการ เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้ น
ในพ.ศ. 2536 - 2549 ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (กปร.) และเป็ นหน่ วยงานขึ้ นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง
ตั้ง แต่ พ.ศ. 2539 ต่ อมาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 สานั ก พระราชวัง ด าเนิ น การจัดสรร
งบประมาณให้ และให้ อพ.สธ.ด าเนิ น การแยกส่ ว นอย่า งชัด เจนจากโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิ ต รลดา โดยที่ อพ.สธ. ด าเนิ น งานภายใต้แ ผนแม่ บ ทเป็ นระยะ โดยมี ร ะยะละห้า ปี
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ของโรคอุบัติใหม่ และสถานะของการพัฒนาประเทศที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ มีอยู่ในประเทศ
โดยมีส่วนที่สอดคล้องและเสริมกันอย่างชัดเจนในเรื่องที่ อพ.สธ. ดาเนิ นงานให้ประเทศอย่างเป็ น
รูปธรรม เช่น ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ มีความผสมผสานในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง อพ.สธ. มีกิจกรรม
อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรที่ ดาเนิ นงานมามากกว่า 30 ปี ผนวกกับแนวโน้มในการที่ มี
ข้อมูลทางทรัพยากรขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ตอ้ งมีการจัดการข้อมูลเหล่านั้ น ซึ่ง ในแผนแม่บท
อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด เน้นในการดาเนิ นงานในกิจกรรมที่ 5 (กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร)
ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริท้งั หมด ดาเนิ นงานศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
อย่างเป็ นรูปธรรมและใช้งานได้จริง โดย อพ.สธ. ร่วมกับมูลนิ ธิ อพ.สธ. จัดทาเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรและนามาสู่การแสดงผลที่ชดั เจนโดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analysis) ร่วมกับระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการนาข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้
ประโยชน์ ได้อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้ นข้อมูลจากหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ สมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันและนามาสู่
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะเป็ นข้อมูลของประเทศสนับสนุ นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ในเรื่องของการกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งไปในอนาคตให้มีความสอดคล้อง
กั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั ง่ ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจากนั้ น
แผนแม่ บ ทระยะ 5 ปี ที่ เ จ็ ด สามารถสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จัย และนวัต กรรมแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579) อย่างเป็ นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
และกิจกรรมที่ 5 (กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร) ของ อพ.สธ. โดยที่ ยุทธศาสตร์การวิจยั และ
นวัตกรรมแห่งชาติ นั้นมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ 2.การวิ จัย และนวัต กรรมเพื่ อ การพัฒ นาสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
3.การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรูพ้ ื้ นฐานของประเทศ และ 4.การสร้าง
บุคลากรพัฒนาระบบนิ เวศและเครือข่ายการวิจยั และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่ เจ็ดเป็ นแผนแม่บทที่ จัดทาขึ้ นเพื่อใช้เป็ นกรอบ
ในการดาเนิ นงานตามแนวทางพระราชดาริสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี โดยมีหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเข้ามามีส่วนร่ว ม
วางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ ประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทาง
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้นการทางานเข้าไปสร้างจิตสานึ กในการรักษา
ทรัพยากร ตั้งแต่ในสถานศึกษา ดาเนิ นงานในระดับท้องถิ่นในการทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดย อพ.สธ.เน้นการดาเนิ นงานตามทิศทางตามแผนแม่บทที่วางขึ้ น
สรุปเป็ นทิศทางในการดาเนิ นงานอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยเริ่มจาก หวนดูทรัพย์สิ่ง
สิ น ตน ศั ก ยภาพมากล้น มี ใ ห้เ ห็ น ชาวบ้า นไทยได้ป ระโยชน์ และประโยชน์ แ ท้แ ก่ ม หาชน
ซึ่ ง การด าเนิ น งานเหล่ า นี้ ท าให้ท ราบฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ดั ง กล่ า ว จะน าไปสู่
การอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ อย่างยัง่ ยืน บนพื้ นฐานของการมีจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ นประเทศไทยต่อไป
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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นโยบายในเรื่องการจัดการสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรของโลกและประเทศไทย
1.1 อพ.สธ. กับอนุสญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั ว่ โลกตระหนั ก ถึ ง การอนุ รัก ษ์ แ ละการใช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งยัง่ ยื น จากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ลดน้อยลงทุกวัน ที่นอกจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่เข้ามา
มีส่วนบังคับใช้ ยังมีก ฎหมายและอนุ สัญญาระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของทรัพยากร
ชีวภาพต่างๆ โดยเฉพาะอนุ สญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพ, CBD (Convention on Biological
Diversity) ซึ่งประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลให้อนุ สญ
ั ญาฯ มีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทย
ในฐานะภาคีลาดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547
โดยเนื้ อหาของวัตถุ ประสงค์ของอนุ สัญญาฯ คืออนุ รักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพการแบ่งปั นผลประโยชน์ ที่เกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็ นภาคีจึงต้อง
จัดทานโยบาย มาตรการและแผนการดาเนิ นงานขึ้ นเอง พระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อใช้ในการนี้
แล้วได้แก่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุม้ ครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติ ม
โดยพระราชบัญ ญัติ กัก พื ช (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญ ญัติ กัก พื ช (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติที่ปรับปรุงขึ้ นใหม่ ในปี พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2551 รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การเข้า ถึ ง และการได้รับ ผลประโยชน์ ต อบแทนจากทรัพ ยากรชี ว ภาพ เป็ นต้น นอกจากนั้ น
ประเทศไทยยังต้องเตรียมพร้อมและมีมาตรการเพื่ออนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพอย่ า งยัง่ ยื น การเข้า ถึ ง ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมและความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ในปี พ.ศ. 2554 ณ ปั จจุบันกาลังอยู่ในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ........
สื บ เนื่ อ งจากการเป็ นภาคี ข อง CBD ท าให้ป ระเทศไทยต้อ งพิ จ ารณาการให้
สัตยาบันเข้าเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร
และการเกษตร ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) (International Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรของประเทศ มีสาระสาคัญคือ
ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 สกุล (genus) ประมาณ 3,300 ชนิ ด (species) ที่แนบท้าย
สนธิ สัญ ญาฯ ซึ่ ง เป็ นของหน่ ว ยงานภาครัฐ จะตกเป็ นของพหุ ภ าคี ซึ่ ง รวมไปถึ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ
ที่ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยงานของรั ฐ ด้ว ยเหตุ นี้ เราอาจสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรของประเทศ เนื่ อ งมาจาก
เมื่อต่างชาติได้นาไปศึกษาวิจยั และพัฒนา แล้วนาไปจดสิทธิบัตรเป็ นพืชพันธุ์ใหม่อาจส่งผลให้
ประเทศไทยไม่ ไ ด้เ ป็ นเจ้า ของสิ ท ธิ ใ นการใช้ท รัพ ยากรนั้ น ๆ เนื่ อ งจากอาจถู ก จดสิ ท ธิ บัต ร
โดยต่างชาติไปแล้ว จึงเป็ นอันตรายอย่างยิ่ง ในเรื่องของการสูญเสียความรูแ้ ละภูมิปัญญาพื้ นบ้าน
ของไทยให้กบั ต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมของมาตรการเพื่ออนุ รกั ษ์และ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน การเข้าถึ งทรัพยากรพันธุ กรรมพืชและ
การแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการเป็ นเจ้าของทรัพยากรแต่ไม่สามารถผลิต และใช้ประโยชน์
อย่ า งเต็ ม ที่ ไ ด้ จึ ง เป็ นอัน ตรายอย่ า งยิ่ ง ในอนาคต ทั้ ง นี้ ทางอพ.สธ.ได้เ สนอกับ คณะผู ้วิ จัย
การศึกษาผลกระทบสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
และคณะกรรมการพิ จ ารณากระบวนการให้สัต ยาบั น สนธิ สัญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ย
พันธุ กรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ที่มีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง คือให้ประเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ส่ ว นพระองค์ โดยที่ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ว มสนองพระราชด าริ จัด เป็ นหน่ ว ยงาน
ส่วนพระองค์ ดังนั้ นหากต่างประเทศจะนาข้อมูลหรือพันธุกรรมใดๆ ไปใช้ ต้องขอพระราชทาน
ข้อมูลหรือพันธุกรรมนั้น ๆ ก่อน ขึ้ นอยูก่ บั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
จากสถานการณ์นี้ทาง อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ในเรื่องสนธิ สัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 ดังนี้
“หากผลการวิจยั และประชาพิจารณ์ ประเทศไทยยังไม่พร้อม ก็ขอให้ชะลอไปก่อน
ระหว่า งนี้ ขอให้นั ก วิช าการทุก ฝ่ ายร่ว มมื อ กัน เตรีย มคนให้พ ร้อ มโดยเร่ง ด่ว น เพราะวัน ที่
จาเป็ นต้องรับการนี้ ต้องมาถึงสักวันหนึ่ ง”
เช่นเดียวกับในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงมี พ ระราชด ารัส ในพิ ธี เ ปิ ดการประชุ ม
วิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 เรื่องวิวฒ
ั นาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบ
ต่อโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ในส่วนงานวิจยั ทางพันธุศาสตร์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้ น ดังนี้
“ความรูต้ ่าง ๆ เหล่านั้น แม้จะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถา้ ใช้ไม่ถูกเรื่องถูกทาง
โดยไม่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบแล้ว ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายแก่ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละ
สิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน เหตุน้ ี ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ กาลังพัฒนา
จาเป็ นจะต้องศึ กษา ให้รเู ้ ท่าและรูท้ ัน”
ดังนั้ นจากอนุ สัญญา CBD และ ITPGR อพ.สธ. และหน่ วยงานที่ เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ จะเป็ นส่ ว นที่ ท าการอนุ รัก ษ์ พัฒ นา และใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรอย่ า งยัง่ ยื น
โดยขึ้ นอยูก่ บั พระราชวินิจฉัย เป็ นอิสระ ไม่ขึ้นกับผลของสนธิสญ
ั ญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้ นอยูก่ บั
จิตสานึ กที่รกั และหวงแหนทรัพยากร ดังที่มีพระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ
รักแผ่นดิน”
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1.2 อพ.สธ. ร่วมมือหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริสนับสนุนทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ
ปั จจุ บั น พื้ นที่ ป่ าไม้ทั ว่ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 - 2562 มี จ านวน
102,484,072.71 ไร่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.68 ของประเทศ ต่อมาจากรายงานของกรมป่ าไม้
พื้ นที่ป่าไม้ทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2563 มีจานวน 102,353,484.76 ไร่ หรือคิดเป็ นร้อยละ
31.64 ของประเทศ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2561 - 2562 จานวน 130,587.95 ไร่ นั น่ แสดง
ให้เห็นว่านโยบายป่ าไม้แห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้ นที่ ป่าไม้ท้ังป่ าเพื่อการอนุ รักษ์และเพื่อเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้ นที่ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาที่ ยัง่ ยื น โดยเฉพาะการผลั กดั นให้มี สิ่ งแวดล้อมอย่ างยัง่ ยื นในทุ กจังหวัดของประเทศไทย
ยังไม่ประสบความสาเร็จ พบว่าถูกบุกรุกลักลอบตัดไม้และถูกทาลายโดยไฟป่ าอย่างต่อเนื่ องทุกปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2563 มีนโยบายการแบ่งออกเป็ นพื้ นที่อนุ รักษ์ 25%
ทั้งการขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกของชาติอุทยานแห่งชาติฯ หรือพื้ นที่ป่าสงวน เป็ นต้น ส่วนอีก 15%
จะผลัก ดัน ให้เ ป็ นพื้ นที่ ป่ าเศรษฐกิ จ ต่ อ ไป โดยมี ห ลัก การลดการคุ ก คามการสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่ าเพื่อฟื้ นฟูสภาพป่ าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนทาให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพิ่ม การแก้ไขปั ญหาคนอยูก่ บั ป่ าทาให้มาปรับปรุงพระราชบัญญัติต่างๆ ได้แก่
-พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
-พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
-พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
-พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
จึงมีการสารวจการครอบครองที่ดิน ภายใต้แผนปฏิบัติงานการจัดการพื้ นที่ป่า
อนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้ นเป็ นร้อยละ 40 ของพื้ นที่
ประเทศไทย จากข้อมูลของกรมป่ าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าพื้ นที่
ป่ าไม้ยงั คงลดลงอย่างต่อเนื่ อง สวนทางกับนโยบายในการเพิ่มพื้ นที่ป่า ส่งผลทาให้พรรณพืช
หลากหลายชนิ ดที่ยงั ไม่ได้ศึกษาและบางชนิ ดที่ยงั ไม่สารวจพบสูญพันธุ์ไป จากสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้
เพี ยงแต่ ทรัพยากรชี วภาพที่ ประกอบด้วยสัตว์ พื ช และจุ ลิ นทรี ย์จะโดนท าลาย ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหายไปด้วย
การแก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทาให้การปลูก การตัดไม้เศรษฐกิจ ให้เป็ นเรื่องที่ง่ายขึ้ น ประชาชน
สามารถปลู กและตั ดไม้เศรษฐกิ จได้โดยถู กกฎหมายเหมื อนการปลู กพื ชเกษตรทั ว่ ไป เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในการส่งเสริม ให้เกิดพื้ นที่ป่าเศรษฐกิจ ให้เพิ่มมากขึ้ น นอกจากการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
(58 ชนิ ด) ที่สามารถใช้ประกันเงินกูไ้ ด้แล้ว อาจรวมถึงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลาย
มาทาวิจัยและนาไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุข การผลักดันสมุนไพรและตารับยาแผนไทย
หรื อ ยาสมุ น ไพรเข้า สู่ บัญ ชี ย าหลัก แห่ง ชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุ ข มากกว่า 70 รายการ
กรมการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อ กซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ
รายงานว่าในจานวนยาแผนไทยที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติน้ัน จาเป็ นต้องใช้สมุนไพรที่เป็ นพืช
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วัตถุ มากกว่า 200 ชนิ ดผนวกกับธาตุวตั ถุ สัตว์วตั ถุ และภูมิปัญญาในการผลิตยาแผนไทยให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทัว่ ไปในประเทศและต่างประเทศ
การทาลายป่ าและการทาให้ป่าเสื่อมโทรมนั้ น มีขอ้ มูลชัดเจนว่าก่อให้เกิดการ
ปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ส าคัญที่ ท าให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศของโลก
โดยภาคป่ าไม้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17 - 20 ของการ
ปล่อยก๊าซฯ ในทุ กภาคส่วน ดังนั้ น หากสามารถรักษาพื้ นที่ ป่าไว้ได้จะช่วยป้ องกันและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทาลายป่ า
การทาให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึ งบทบาทของการอนุ รักษ์ป่า การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน และการเพิ่ม
การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในพื้ นที่ ป่ าในประเทศไทยเพื่ อ เป็ นกรอบแนวทางภายใต้อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการรักษาและจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
ของประเทศไทย เพื่อเป็ นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนของโลก รัฐบาลไทยเองได้ให้สตั ยาบัน
ต่ออนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส และ
ถูกกาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ให้ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และเป็ นสังคมคาร์บอนตา่ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ดังนั้นการดาเนิ นการในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศเพื่อลดอุณหภูมิโลก และการส่งเสริมให้มีป่าไม้เพิ่มมากขึ้ น เพื่อเป็ นแหล่ง
ดูดซับและกักเก็บคาร์บอนของประเทศและของโลก ตลอดจนแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2563) ได้กาหนดเป้ าหมายในการรักษาป่ าไม้ที่มีอยู่
และเพิ่ ม พื้ นที่ ป่ าของประเทศเป็ นร้อ ยละ 40 ของพื้ นที่ ป ระเทศ ซึ่ ง นโยบายนี้ ได้ร ะบุ ไ ว้ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้งั แต่ฉบับที่ 11 ดังนั้น เพื่อเป็ นการสนับสนุ นนโยบาย
และการดาเนิ นการภายใต้อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความตกลงปารี ส (Paris Agreement 2015) ตลอดจนรั ก ษาไว้ซึ่ ง ฐานทรั พ ยากรป่ าไม้
เพื่อเป็ นสินทรัพย์ในการพัฒนาประเทศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรมอุ ท ยานแห่งชาติ ฯ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. จึงจัดทาโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเรื่องการเพิ่มพื้ นที่ ป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการ
มีส่วนร่วม เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องบทบาทของป่ าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยในพื้ นที่
และมีการใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมดาเนิ น การเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่ าไม้ ด้วยการลดการไม่ทาลายป่ าและการทาให้ป่าเสื่อมโทรม ช่วยในการ
เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้ นที่ ป่าด้วยการอนุ รักษ์ป่าไม้ การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน และ
เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้ นที่ป่า (Carbon Storage) ด้วยการปลูกเสริมต้นไม้ในป่ าเสื่อมโทรม
ปลูกป่ าในพื้ นที่ ที่ถูกทาลายหรือพื้ นที่ว่าง การปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้ นที่ต่างๆ การกักเก็บคาร์บอน
ในรูปของอินทรีวตั ถุในดิน (Soil Carbon Storage) ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างความตระหนักและ
ความเข้า ใจร่ วมกัน ในการดาเนิ น การ ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวทางการดาเนิ น งานของ อพ.สธ.
ในเกือบทุกกิจกรรม

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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อพ.สธ. จึงคานึ งถึงการจัดการองค์กรให้เป็ นคาร์บอนนิ วทรัล (Carbon Neutral)
และสนับสนุ นหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริให้ดาเนิ นกิจกรรมด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบ
ต่อโลกร้อน การทากิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิต เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสนั บสนุ นให้เกิดงานวิจยั ที่เป็ นมาตรฐาน พัฒนาส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกและวิจยั เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในเนื้ อไม้และการกักเก็บในดิน
ประเทศไทยมีแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570
ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็ นกรอบแนวทางการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ
แต่ ถึงแม้ประเทศไทยมีแ ผนฯ ดังกล่า ว แต่ นั่นเป็ นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่ อภัย ธรรมชาติ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น สิ่ ง ที่ ค วรตระหนั ก มากที่ สุ ด คื อ สาเหตุ ข องการเกิ ด สิ่ ง เหล่ า นั้ น อัน ได้แ ก่ ก ารดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติที่กาลังถูกคุกคามในหลายๆ ลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนทัว่ ไป
ควรตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ อ งคุ ้ ม ครองและใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้ นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปั ญหาในระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้ นจาก
การที่ทรัพยากรต่างๆ กาลังจะสูญสิ้ นไป ซึ่งจะนาไปสู่การจัดการการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564)
ได้ก าหนดให้มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชาติ ใ นการแสวงประโยชน์ จ ากทะเล
ในระยะเวลาดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยเสรีภาพและสภาวะแวดล้อมที่
เอื้ อต่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมทางทะเลของทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งยัง่ ยื น จึ ง ได้ด าเนิ น การจัด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์ แห่งชาติทางทะเล เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ แ ห่งชาติ ท างทะเลโดยมีห น่ วยงานที่ เกี่ย วข้องซึ่ งล้วนเป็ นหน่ วยงานที่ ร่ วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. เป็ นส่ ว นใหญ่ เ ช่ น กองทั พ เรื อ กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
กรมประมง กรมป่ าไม้ กรมอุ ท ยานฯ และอี ก หลายหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ตระหนั ก ในปั ญ หาต่ า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลรัก ษาทรัพ ยากรและน าไปสู่ ก ารใช้ป ระโยชน์ เช่ น ปั ญ หาการท าลาย
สิ่ ง แวดล้อ มโดยมนุ ษ ย์ ปั ญ หาอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ทางทะเล ปั ญ หาทรัพ ยากรและ
การทาประมง การบริหารและการจัดการผลประโยชน์ แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากร
ในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้งปั ญหาอื่น ๆ ที่จะนาไปสู่
การทาลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็ นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
จากคาสัง่ คณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้
ตั้ง แต่ วัน ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 เรื่ อ ง “การปฏิ รู ป ระบบวิ จัย และนวัต กรรมของประเทศ”
โดยกาหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกากับและ
ติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดาเนิ นการ ให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาการวิจยั ของประเทศ และปฏิรูปการ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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บริหารราชการ และเกิดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
2. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรูพ้ นฐานของประเทศ
ื้
4. การสร้า งบุ ค ลากรพัฒนาระบบนิ เวศและเครื อข่ายการวิจัยและนวัตกรรม
ที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องใช้ทุนทางทรัพยากรของประเทศเป็ นพื้ นฐานทั้งสิ้ น
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ ( อพ.สธ.)
เป็ นหน่ ว ยงานในกรมกิ จ การพิ เ ศษ ส านั ก พระราชวัง เป็ นหน่ ว ยประสานงานกลาง อพ.สธ.
ด้วยจานวนของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ 210 หน่ วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2564) สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจานวน 5,858 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564) และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้ทุกอปท.เข้ามาเป็ นสมาชิกทั้งหมด (7,850 แห่ง ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ณ วัน ที่ 9 กัน ยายน พ.ศ. 2563) ท าให้การด าเนิ นงานของ อพ.สธ.ครอบคลุ ม ทัว่ ประเทศ
ดังนั้ นการดาเนิ นงาน อพ.สธ. จึงควรมีหน่ วยงานเข้ามาช่วยในการประสานงานกับ ทุกจังหวัด
เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. ให้ประสบความสาเร็จ
อพ.สธ. จึงได้ประสานงานกับสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสนั บสนุ น
ให้เกิดศูนย์ประสานงานโดยมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ ให้เกิดขึ้ นตั้งแต่แผนแม่บท
ระยะ 5 ปี ที่ สี่ (1 ตุ ลาคม 2549-30 กันยายน 2554) และในปี พ.ศ. 2561สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้มีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
อพ.สธ. จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. -มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ทั้ง 5 แห่ง ดาเนิ นการร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
ที่จะมีเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ (21 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) รวมเป็ น 26 แห่ง
ในการดู แ ลเครื อ ข่ า ย อพ.สธ. อย่ า งใกล้ชิ ด ให้เ กิ ด การสร้า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์ แ ละ
ใช้ประโยชน์อย่างอย่างยืนมีความชัดเจนและเป็ นรูปธรรม และมีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ สามารถ
เชื่อมต่อถึงกันเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และวางแผนพัฒนาทรัพยากรต่อไป
ในพ.ศ. 2561 อพ.สธ.ได้ เ ข้า ร่ ว มกั บ นโยบายการปฏิ รู ป ประเทศด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ตามยุท ธศาสตร์ชาติ และแนวทางประชารัฐ ที่ จะเข้าสู่
Thailand 4.0 ตามที่ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
มีวาระการปฏิรู ปประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ซึ่ งมีประเด็ นปฏิรูปที่ 4
โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น อพ.สธ. เป็ นแนวทางการปฏิ รู ป
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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โดยจะดาเนิ นงานให้เป็ น ศูนย์อนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่ น ตาบล...” ให้ครอบคลุ ม
7,225 ตาบล ทัว่ ประเทศ (เป้ าหมายภายในปี 2564) จัดเป็ นโครงการภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน (Quick Win) มีการกาหนดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม ทรัพ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยให้ง านฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น
มี ศู น ย์อ นุ รัก ษ์ แ ละพัฒ นาทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ต าบลให้ค รอบคลุ ม ทุ ก ต าบลทั ว่ ประเทศ ทั้ ง นี้
จาเป็ นต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และงบประมาณในการรวบรวมและ
จัดทาบัญชีรายการขึ้ นทะเบียนทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กากับการใช้
ประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรเหล่ า นั้ น ในรู ป แบบของฐานข้อ มู ล โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
เพื่อคุม้ ครองสิทธิประโยชน์และแบ่งปั นผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรที่เป็ นธรรมให้กบั ชุมชน
ท้องถิ่นได้ต่อไป
อพ.สธ. ประสานกับ ที่ ป รึ ก ษากระทรวงมหาดไทย อพ.สธ. มี ค วามเห็ น ว่ า
กระทรวงมหาดไทยควรเป็ นหลักในการดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เนื่ องจากเป็ นเรื่องของ
ความมัน่ คงในมิ ติ ของความมัน่ คงทางทรัพยากรของประเทศ และสอดรับกับนโยบายมหาดไทย 4.0
แต่เนื่ องจากกระทรวงมหาดไทยไม่มีภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง
จึงจาเป็ นต้องบูรณาการร่วมกันในหลายกระทรวง เพื่อให้เป็ นนโยบายและตัวชี้ วัดของหน่ วยงาน
เพื่อกากับการดาเนิ นงานสนองพระราชดาริไปยังส่วนราชการ ดังเช่น
-กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและตัวชี้ วัดในการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยมีนักเรียนช่วยสารวจในท้องถิ่น
-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กากับดู แลมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาวิจยั ต่อยอดเพื่อการอนุ รกั ษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
-กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดยส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกากับการปฏิบตั ิงานของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทุกจังหวัด และจะมีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสานงานและติดตามการดาเนิ นงานตามพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.....
ที่กาลังจะมีขนึ้
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ก ารดู แ ลเรื่ อ งเกษตร ปศุ สั ต ว์ และประมง
มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุพ์ ืช พ.ศ. 2542
-กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก รมการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อ ก คุ ม้ ครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พืชสมุนไพรและถิ่นอาศัย ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เป็ นต้น
อพ.สธ. จึงดาเนิ นการประสานด้านโยบายโดยมีการประชุมหารือระหว่างผูแ้ ทน
จากหน่ วยงานต่าง ๆ ได้แ ก่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุ มชน สานั กงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อ กในวัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ในการประสานงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย จึงจาเป็ นต้องเป็ นนโยบายและตัวชี้ วัดในการขับเคลื่อน
ให้จัง หวัด สนั บ สนุ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยมี ม หาวิ ท ยาลัย เป็ นพี่ เ ลี้ ยงให้ค วามรู ้
ซึ่ ง ในขณะนี้ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ที่ ท าง อพ.สธ.ท าความเข้า ใจกับ มหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ป็ นศู น ย์แ ม่ ข่ า ย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั เครือข่ายข้างต้น
จ าเป็ นต้อ งเป็ นนโยบายและตั ว ชี้ วัด ในการปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ ให้ต รงตามเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ต่อไป
ในแผนแม่ บ ท ระยะ 5 ปี ที่ เ จ็ ด นี้ อพ.สธ. จึ ง มี กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น งานลงไป
ในรายละเอียดมากขึ้ น อีกทั้งมีแนวทางปฏิบตั ิ ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการในการทางานที่จบั ต้องได้
ยิง่ ไปกว่านั้น ในระยะแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หก ถือเป็ นระยะแห่งการทางานที่ประสบความสาเร็จ
ในเรื่องของการมีเครือข่ายหรือผูด้ าเนิ นงานอย่างเป็ นรูปธรรม ได้มาซึ่งฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์
ในการทางานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ จะสาเร็จและบรรลุเป้ าหมายได้ก็ต่อเมื่อประเทศ
ไทยของเรายังมีทรัพยากรนั้ นๆอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ส่วนการนาไปใช้ประโยชน์ ทรัพยากรนั้ นๆ ประชาชนต้องเข้าใจ และมีจิตสานึ ก
ในการอนุ รัก ษ์ แ ละใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรอย่ า งยัง่ ยื น อพ.สธ. จึ ง มี กิ จ กรรมที่ ส าคัญ ยิ่ ง คื อ
ต้อ งท าให้เ กิ ด การสื่ อ สาร การศึ ก ษาเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ที่ รู ้ถึ ง ปลายทางว่ า การอนุ รั ก ษ์ น้ั น
เป็ นประโยชน์อย่างไร ซึ่งนาไปสู่ความมีสานึ กต่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนัก
และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่
อพ.สธ. จึงวางแผนแม่บทที่มีบทบาทในการติดตามและประสานงานการดูแล
รักษาทรัพยากรของประเทศ รวมถึงสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อ สร้างความตระหนั ก และนาไปสู่
การสร้างจิตสานึ กในการรักษาทรัพยากรของประเทศที่ นาไปสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยั ่งยืน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ ท่ี ถู ก วางไว้ จ าเป็ นต้อ งใช้ท รัพ ยากรของประเทศที่ มี อ ยู่ ณ ตอนนี้
ต้องช่วยกันอนุ รกั ษ์รกั ษา ฟื้ นฟู พัฒนา เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนให้กบั ประเทศไทย
ซึ่ ง ตรงกั บ เป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง อพ.สธ. ภายใต้ก ารน้ อ มน าพระราชกระแส
“การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบตั ิโดยแท้จริง

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
1) พระราชทานแนวทางอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช โดยควรอนุ รกั ษ์พนั ธุท์ ี่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ
ไว้ดว้ ย
2) สร้างธนาคารพืชพรรณสาหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็ นเมล็ดและเนื้ อเยือ่
3) ทรงให้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
การอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์อย่างไร และก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่าง ๆ ก็ยงั
เห็นว่ามีหน่ วยงานทั้งหน่ วยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเป็ นหน่ วยงานราชการ เช่น กรมป่ าไม้
กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องของพืชเหตุผลที่ศึกษาพืชพรรณ
เพราะถือว่าง่ายกว่าการศึกษาอย่างอื่น ศึกษาว่าพืชกี่ชนิ ด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิ ดต่าง ๆ เรื่องงาน
อนุ กรมวิธานก็ศึกษากันหลายแห่งจึงน่ าจะมีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันนั้นได้ทางานในส่วนของ
ตนอย่างไร ตัวอย่างเช่น พืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่แต่ละแห่งได้รวบรวมนั้นชื่อต่างหรือซ้ากัน อย่างไร
เพื่อที่จะได้รวมกันว่าประเทศเรามีอะไรบ้าง
2) ศึ กษาคุ ณค่าทางอาหารของผักพื้ นเมืองเหล่านั้ นมีอะไรบ้างและได้มีการวิเคราะห์
พิษภัยของพืชเหล่านั้ นไว้ด ว้ ย เดิ มเท่าที่ คิดก็ยอมรับว่า ไม่ได้คิดเรื่ องพิษภัย จากการวิจัยของ
นั กวิชาการก็ได้ทราบว่ามีพืชพื้ นบ้านบางอย่างที่ รับประทานกันอยู่ซึ่งมีพิษบ้าง ถ้าบริโภคกัน
ในส่วนที่ เป็ นท้องถิ่ นก็ อาจไม่เป็ นพิษภัยมาก การส่งเสริ มเป็ นโครงการขึ้ นมาแล้ว ก็จะมีการ
ขยายพัน ธุ์เ ป็ นจ านวนมากและก็ รับประทานอย่า งนี้ ซ้ า ๆ ซากๆ ซึ่ ง จะมี อัน ตรายต่ อร่ า งกาย
เป็ นอย่างยิ่ง และพืชนี้ จะเป็ นประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีก ถ้าทราบสรรพคุณและนามาใช้ในส่วนที่
ขยายพัน ธุ์แ ล้ว ไม่เป็ นอัน ตราย การขยายพัน ธุ์จ ะเป็ นการช่ว ยในเรื่ องของการส่ ง เสริ มอาชี พ
ให้แก่ราษฎรเพิ่มขึ้ น แต่ตอ้ งไม่ละเลยในเรื่องของวิชาการ
ศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช
1) ทรงให้ท าศู นย์ข อ้ มูลพัน ธุ ก รรมพืช โดยมีโ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ส ามารถแสดง
ลักษณะของพืชออกมาเป็ นภาพสีได้ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า
2) ทรงให้ดาเนิ นการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างศูนย์ขอ้ มูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้
กรมป่ าไม้กบั ศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืชสวนจิตรลดา
3) ทรงให้ดาเนิ นการทาฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง โดยการบันทึ กตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
บันทึกลงแผ่น photo CD และเมื่อแล้วเสร็จให้ทาสาเนาให้หน่ วยงานนั้นๆ
4) ทรงให้หาวิธีดาเนิ นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่ วยงานต่าง ๆ สื่อถึงกัน
ในระบบเดียวกันได้
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5) อยากจะทาฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้ดว้ ยกัน คิดว่าทาฐาน
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้การเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้
6) เพื่อเป็ นสื่ อในระหว่า งสถาบัน ต่ าง ๆ บุ ค คลต่ า ง ๆ ที่ ท าการศึ กษาให้ส ามารถใช้
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้าซ้อน สามารถที่จะดาเนิ นการให้กา้ วหน้าเป็ นประโยชน์
ทางวิชาการได้
7) ฐานข้อมูลทางด้า นพืชในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ นั้ น มีห อพรรณไม้ กรมป่ าไม้ มีพืช ที่
นักวิชาการ นักวิจยั และนักพฤกษศาสตร์รุ่นแรก ๆ ได้เก็บตัวอย่างพรรณพืชแห้งเก็บไว้เป็ นเวลา
เกือบจะร้อยปี แล้ว ตัวอย่างพรรณไม้เหล่านี้ เป็ นสิ่งที่มีค่าสูง จะเป็ นประโยชน์ ในด้านการศึกษา
แต่ว่าของต่างๆ เหล่านี้ ย่อมเก่าแก่ไปตามกาลเวลาจะเสียหายอย่างน่ าเสียดาย แต่สมัยนี้ เรามี
เทคโนโลยีที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้นักวิชาการได้ศึกษา ก็ขอให้ช่วยกันทาโครงการถ่ายรูปและ
ถ่ า ยข้อมูลพรรณไม้ เพื่อเป็ นฐานข้อมูล แต่ ก ารเก็ บฐานข้อมูลไว้แห่ง เดี ยวอาจสู ญหายได้ก็มี
ความคิดกันว่าจะให้หน่ วยงานต่าง ๆ ช่วยกันเก็บ หากที่ หนึ่ งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะได้มีขอ้ มูล
เอาไว้ไม่สูญหายไปจากประเทศไทยหรือจากโลกนี้ ไปหมด ฐานข้อมูลนี้ เป็ นของมีค่าต้องช่วยกัน
ดูแลให้ดี และผูท้ ี่จะมาใช้ให้ถูกต้องให้เป็ นประโยชน์แก่ประเทศไทยแก่มนุ ษยชาติต่อไป
8) ให้ระมัดระวังในการนาข้อมูลพืชพรรณที่หายากในประเทศไทยลงเว็บไซต์ อาจทาให้
ชาวต่างชาตินาไปศึกษาและอ้างว่าเป็ นของตนเองได้
การสร้างจิตสานึ ก
1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ให้เด็ กมีจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุ กรรมพืช
ควรใช้วธิ ีปลูกฝั งให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่ าสนใจของพืชพรรณ และเกิดความปิ ติที่จะศึกษา
และอนุ รกั ษ์ต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรูส้ ึกกลัวว่าหากไม่อนุ รกั ษ์แล้วจะเกิดผลเสีย
เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทาให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็ นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว
2) พระราชทานแนวทางดาเนิ นงานเกี่ยวกับ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยควรให้
เด็ ก หัด เขี ยนต าราจากสิ่ ง ที่ เรี ย นรู จ้ ากสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ยน และการน าต้น ไม้ม าปลู ก
เพิ่มเติมให้เด็กรูจ้ กั นั้น ต้องไม่มีพืชเสพติด
3) ควรนาตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วยเพราะในจังหวัดตาก
มีหิน แร่ อยูม่ ากชนิ ด
4) ทรงให้หาวิธีการที่จะทาให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และเกิดความสงสัยตั้งคาถาม
ตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ ตนสนใจนั้ น ซึ่งจะนาไปสู่การศึกษาทดลอง ค้นคว้าวิจยั อย่างง่าย ๆ
ที่ โ รงเรี ย นที่ ไ ม่ มี ห อ้ งปฏิ บัติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ดี นั ก ก็ ส ามารถด าเนิ น การได้ หากอาจารย์
ในโรงเรียนต่าง ๆ ทาได้ดงั นี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็ นคนฉลาด
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5) เรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือเด็กมีความรูแ้ ละมีความรักในทรัพยากรคือ การรักชาติ
รักแผ่นดิน ทาได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ โดยนอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ
สิ่งที่หาได้ง่าย ๆ นั้นก็อาจจะเป็ นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ ได้หลายอย่าง วิชาศิลปะก็ให้มา
วาดรูปต้นไม้ไม่ตอ้ งหาของอื่นให้เป็ นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะทาให้
เรื่องการเขียนรายงานทาให้หดั เขียนหนังสือหรืออาจแต่งคาประพันธ์ ในเรื่องของวิชาการท้องถิ่น
เป็ นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแ่ ล้วที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรูท้ อ้ งถิ่น นอกจาก
ความรูท้ ี่เป็ นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ตาราก็มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ในท้องถิ่น
ได้ร วบรวมความรู ้ ห รื อ ได้แ ต่ ง ขึ้ นในระยะนี้ เท่ า ที่ เ ห็ น มาก็ มี ก ารศึ ก ษาวิ ช าการทางด้า น
ศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมาบ้าง แต่ในด้านของธรรมชาติน้ั นยังมีค่อนข้างน้อย การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรนั้ นไม่ใช่เฉพาะให้เด็ กนั กเรียนปลูกป่ าหรือว่าให้อนุ รักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดี ยว
ก็พยายามให้ออกไปดูขา้ งโรงเรียนว่าที่นัน่ มีอะไรอยู่ และต้นไม้น้ั นชื่ออะไร เป็ นอะไร พืชพรรณ
หลายอย่างซึ่งก็ยงั ไม่เป็ นที่รูจ้ กั ในส่วนกลาง ในท้องถิ่นนั้นก็มีชื่อพื้ นเมือง แต่พอเอาเข้าจริงแม้แต่
ชื่อวิทยาศาสตร์ก็ยงั ไม่มีใครแน่ ใจว่าชื่ออะไร ก็นามาศึกษา
6) ด้านสาระที่ จะต้องใช้เป็ นการสอนต้องปรับปรุ งให้ใหม่ ทันเหตุ การณ์อยู่เสมอ ดังที่
ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
การดาเนินงานเฉพาะพื้นที่
1) การดาเนิ นงาน อพ.สธ.บริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง มีดงั ต่อไปนี้
 ให้มีรูปแบบการดาเนิ นการให้เกาะแสมสารเป็ นแหล่งศึกษา
 ให้ศึกษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล (ศึกษาในทุกทรัพยากร)
 ให้มี ก ารจัด ท าป้ า ยบอกชื่ อ และประโยชน์ ข องพั น ธุ ์ พื ช แต่ ล ะชนิ ด พร้อ มทั้ ง
มีเอกสารหรือแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู ้
 ให้มีการรวบรวมพันธุไ์ ม้นานาชนิ ด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ า โดยเน้นระบบ
นิ เวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึ งสัตว์ต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ ได้รวม
เอาเกาะเล็ ก ๆ รอบเกาะแสมสารเข้า ในโครงการฯ ในลัก ษณะผสมผสาน
เนื่ องจากอยู่ใกล้กนั และมีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้านให้ทาการสารวจ
ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวทิ ยา อุตุนิยมวิทยา แร่ธาตุ ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กัน
 ควรพิจารณาหาแหล่งน้ าจืดให้เพียงพอ
 อาคารสิ่งก่อสร้างควรทาในลักษณะชัว่ คราวและเรียบง่าย
 ควรจัดกลุ่มอาจารย์ นิ สิตนั กศึ กษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนด้อยโอกาสเข้ามา
ศึกษาธรรมชาติ
2) การก่ อ สร้า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาเกาะและทะเลไทย ให้ก องทั พ เรื อ
ใช้ง บประมาณปกติ โดยเมื่อเสร็ จ แล้วให้ก องทัพ เรื อดู แ ลรับผิ ด ชอบจัด การโดยทาง อพ.สธ.
เป็ นแกนกลางและเป็ นฝ่ ายวิ ช าการประสาน และให้มี ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งส าหรับ ด้า นการ
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จัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคานึ งถึงการซ่อมบารุงและอุปกรณ์การแสดงไม่ซบั ซ้อน ในด้านการ
จัดการควรเน้นให้คนมาชมที่พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์นี้ควรมีรายได้
การบริหารจัดการและอื่นๆ
1) งานที่หน่ วยราชการต่าง ๆ ได้ทามาแล้วเป็ นจานวนมากและมีการตั้งหน่ วยขึ้ นมาใหม่
ถ้ามีการได้มาประชุ มพร้อมกันจะได้ตกลงกันว่าใครทาอะไร จะได้ไม่ซ้าซ้อนกัน และในส่วนที่
เหลื อถ้าซ้ ากันก็อาจตกลงกันได้ว่างานนี้ ใครจะทา ซึ่งงานในส่วนที่ สานั กพระราชวังเคยทาอยู่
หากมีหน่ วยงานอื่นที่รบั ผิดชอบโดยตรงรับไปทาแล้ว ทาง อพ.สธ. – สานักพระราชวัง มอบส่วนนี้
และปรับมาทางานด้านการประสานงานหรือประสานความร่วมมือ และพิจารณาดูว่าจะทางานได้
โดยประหยัดงบประมาณได้อย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่จาเป็ นในขั้นนี้ หรือว่าทาได้ไม่ตอ้ งเน้น
ความหรูหรา หรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริง ๆ และก็ประหยัดไปได้เป็ นบางส่วนก็จะดี
2) งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิ ดเป็ นเรื่องทาได้ยากและทาได้ชา้ คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ
เดี ยวจะครอบคลุ มไม่ได้ท้ังหมด ถ้ามีหลาย ๆ หน่ วยงานช่วยกันก็อาจจะได้งานมาก ปั จจุบัน
ประเทศค่อนข้างจะฝื ดเคืองเพราะฉะนั้ นทางานอะไรถึ งแม้จะเป็ นงานที่ ดี ถ้าตกลงกันได้แล้ว
ก็จะเป็ นการประหยัดพลังคนหรืองบประมาณ
อพ.สธ. มี จุ ด ประสงค์ส าคัญที่ จะให้ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ ได้ท างานมา ได้มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งกันและกัน รวบรวมข้อมูลเพื่อทาให้วิชาการ
ด้า นนี้ ก้า วหน้ า ไปและเป็ นการประหยัด เพราะแทนที่ ต่ า งคนต่ า งท า งานไหนที่ มี ผู ้ท าแล้ว
จะได้ร่วมกันทาโดยไม่ซ้าซ้อนกัน
3) งานปั จจุ บันเรื่ องการรักษามาตรฐานเป็ นเรื่องสาคัญเพราะงานอาจจะไม่จากัดอยู่
แต่ ภ ายในประเทศ อาจจะต้อ งมี ก ารติ ด ต่ อ ไปถึ ง ประเทศอื่ น ด้ว ย เป็ นการสร้า งความเจริ ญ
ให้แก่ประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องทางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได้
4) โครงการฯแบบนี้ ไม่ ใ ช่ จะท าส าเร็ จในเวลาสั้น ๆ ต้องมี โ ครงการระยะที่หนึ่ ง
ระยะที่ส อง และระยะต่อ ๆ ไป ต่อไปก็ ต อ้ งศึ ก ษาเรื่ อ งสิ่ งมี ชีวิต และสิ่ งธรรมชาติ ต่างๆ
ของพวกนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ น่ า สนใจ เมื่ อ สนใจแล้ว ก็ อ ยากปกปั กรัก ษาไม่ ท าลายให้สู ญ สิ้ นไป
ก็เป็ นการช่วยอนุรกั ษ์เป็ นอย่างดี
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
1) มีพระราโชบายที่ ให้มีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง ได้แก่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (จฬ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสานั กพระราชวังที่ให้ อพ.สธ. เป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานงานโดยตรงและผ่านทาง
ศูนย์แม่ขา่ ยประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการดูแลเครือข่ายของ อพ.สธ. (สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น) ที่ครอบคลุมอยูท่ วั ่ ประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม ก ากับ ดู แ ลมหาวิ ท ยาลัย
เพื่อเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึ กษาวิจยั ต่อยอดเพื่อการ
อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
2) อพ.สธ. สนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ (หน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริกลุ่ม G5
กลุ่มมหาวิทยาลัย และกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)
เป็ นศู นย์ประสานงาน อพ.สธ. ทัว่ ประเทศ และประสานกับ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
ในการด าเนิ น งานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เปรี ย บเสมื อ นเป็ นตัว แทนของ อพ.สธ. ที่ ไ ป
ดาเนิ นงานร่วมกับเครือข่าย อพ.สธ. ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
3) ศูนย์แม่ขา่ ยประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ดาเนิ นงานอยูภ่ ายใต้
การก ากับดู แ ลของ คณะกรรมการ ด าเนิ น งาน อพ.สธ. – มหาวิท ยาลัย ที่มีอธิ ก ารบดี เ ป็ น
ประธาน
4) ศู นย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศู นย์ประสานงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยต่ าง ๆ
ถือเป็ นการดาเนิ นงานตามกรอบการสร้างจิตสานึ ก ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากร ตามแผนแม่บท อพ.สธ. โดยมีโครงสร้างการทางานของศูนย์ฯ และมีบุคลากร
ดาเนิ นงานอย่างชัดเจนในมหาวิทยาลัย

3. พระราชปรารภ
3.1 ในวิชาเรี ยนของนั ก เรี ยนชั้น อนุ บาลถึ งชั้นประถม-มัธ ยม ครู อาจารย์มัก จะสอนให้
นั ก เรี ย นศึ กษาถึ งโลกของเราเรื่ องธรรมชาติ การศึ กษาของใกล้ตัวได้แ ก่ พื ชพรรณที่ มี อยู่ใ น
ธรรมชาติเป็ นสิ่งที่ ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงและมีประโยชน์ เพิ่มประสบการณ์แก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้
งานที่ ค นในระดับผู ใ้ หญ่ได้ศึ ก ษาในพืชพรรณต่ าง ๆ นั้ น เด็ ก เล็ ก ๆ ก็ น่ า จะได้ประโยชน์ ด ว้ ย
โรงเรียนบางแห่งตั้งอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารแต่มีพืชพรรณต่าง ๆ ขึ้ นอยู่ ที่คนอื่น ๆ นอกพื้ นที่จะเข้าไป
ศึ กษาได้ยาก ทั้งนั กเรียนและผูป้ กครองอาจจะมีความรูม้ ากกว่าคนอื่น ๆ นั กเรียนอาจจะเรียน
จากผูป้ กครอง เป็ นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าพืชชนิ ดนี้ คืออะไร แล้วก็ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับ
วิทยาการสมัยใหม่ที่ครู อาจารย์สัง่ สอนหรือมีปรากฏในหนั งสื อ คนที่ ศึกษาเรื่องพืชนั้ น ได้รับ
ความสุขสบายใจมีความคิดในด้านสุนทรียด์ า้ นศิลปะในแง่ต่าง ๆ อาจจะศึกษาหรือใช้เป็ นอุปกรณ์
การศึ กษาในหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของวิ ทยาศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ โดยในการนามา
ปฏิ บั ติ แ ต่ ล ะโรงเรี ย นจะมี ค วามคิ ด เห็ น โดยการมาเสนอผลงานหรื อ น าผลงาน มาบั น ทึ ก
ลงในสื่อต่าง ๆ ที่จะสามารถนามาแลกเปลี่ยนกันได้
3.2 อพ.สธ.ส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคล
ที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบตั ิงานที่ศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีอยูจ่ านวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษา
วิ ธี การทางวิ ทยาศาสตร์ได้รวบรวมเป็ นหลักฐานไว้ และเพื่ อเป็ นสื่ อระหว่ างสถาบันและบุ คคลต่ าง ๆ
ที่ ทาการศึ กษาให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูลเดี ยวกันเพื่อให้การศึ กษาไม่ซ้าซ้อน สามารถที่จะ
ด าเนิ น การให้ก า้ วหน้ า เป็ นประโยชน์ ท างวิ ช าการได้ ส่ ว นงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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เป็ นงานสืบเนื่ อง ในเรื่องของที่ดินอาจจะต้องมีการกาหนดแน่ นอนว่าที่ดินนั้ นอยู่ในสภาพไหน
สภาพการถือครองในลักษณะไหน ศึกษาในเรื่องของกฎหมายให้ถูกต้องว่าใครมีสิทธิหรือหน้าที่
ทาอะไรบ้าง ใครทาอะไรได้ ใครทาอะไรไม่ได้ เรื่องเหล่านี้ เป็ นเรื่องที่จะต้องศึกษา
3.3 อพ.สธ.เริ่มต้นขึ้ นราวปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้สถาบันต่าง ๆ ที่มีหน้าที่
ในการศึ กษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ
ที่มีอยู่จานวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมเป็ นหลักฐานไว้
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.4 การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช นี้ ได้ ด าเนิ นการมาเป็ นเวลาหลายปี เริ่ ม ตั้ ง แต่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้นา
พรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ ที่หายากมาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อคนรุ่นหลังจะได้เห็นได้ศึกษา
ต่อไป และก็มีงานด้านวิชาการต่าง ๆ ที่ จริงแล้วในประเทศไทยมีหน่ วยงานหลายหน่ วยงานที่
สนใจในเรื่องของการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช เพื่อการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นประเทศ
สามารถอ่านประมวลพระราชดาริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย พระราโชวาท
ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. เพิ่มเติมได้ในภาคผนวก
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4. สรุปภาพรวมการดาเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง - ระยะ 5 ปี ที่หก
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในระยะ 5 ปี ที่หนึ่ ง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 –พฤษภาคม
พ.ศ. 2540) และระยะ 5 ปี ที่สอง (มิถนุ ายน พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2544)
จากแนวทางพระราชดาริ ของสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ อพ.สธ. ดาเนิ นงานในส่วนที่เป็ นการสร้างความเข้าใจ และ
ไม่เป็ นงานซ้าซ้อนกับงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แต่ อพ.สธ. จะช่วยในการสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากร และ
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชจะยังให้เกิดผลประโยชน์ ถึงมหาชนชาวไทยนั้น
ต้องดาเนิ นกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันไป และมีพนั ธุกรรมพืชเป้ าหมายเดียวกัน บุคคลเดียว
หรื อหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ งเพี ยงหน่ วยงานเดี ยว ไม่ สามารถท าได้ครบถ้วน ต้องใช้ทรัพยากรมาก
ทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ สถานที่ เวลาและอาจต้องมีงบประมาณที่มาสนั บสนุ นตามความ
เหมาะสม ตลอดจนเป็ นงานที่ตอ้ งทาต่อเนื่ อง นอกจากนั้นจาเป็ นต้องให้ประชาชนทัว่ ไป มีความรู ้
จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เห็นประโยชน์ และความสาคัญของพันธุกรรมพืช จึงทาให้การ
อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชสมบูรณ์ได้
มีการดาเนิ นการศึกษาในชีวภาพต่าง ๆ ในพื้ นที่ของ อพ.สธ. เท่านั้น เช่น เกาะแสมสาร
ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ พื้ นที่ อพ.สธ. อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พื้ นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์
เปิ ดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พื้ นที่ทบั ลาน และหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา พื้ นที่โคกภูตากา
อ าเภอภู เ วี ย ง จัง หวัด ขอนแก่ น มี ห น่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ ว มสนองพระราชด าริ เ พิ่ ม ขึ้ นประมาณ
40 หน่ วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประมาณ 400 โรงเรียน
ซึ่ ง ในระยะ 5 ปี ที่ ส อง สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ อพ.สธ. มีการจัดการประชุมวิชาการและ
นิ ทรรศการ และเสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดงาน
1. การประชุ มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม
พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิ เทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุ รักษ์และพั ฒนา
ด้วยจิตสานึ กแห่งนั กวิจยั ไทย ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเกี้ ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นการเชิญชวนหน่ วยงานต่าง ๆ ให้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชและเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
4.2 การดาเนิ นงานในระยะ 5 ปี ที่ สาม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน
พ.ศ. 2549)
อพ.สธ. มี กิ จ กรรมและงานต่ า ง ๆ ที่ ห ลายหลาก หน่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ ว มสนอง
พระราชดาริเพิ่มมากขึ้ นกว่า 70 หน่ วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มการสนองพระราชดาริ ได้ 10 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มความมัน่ คงทางทรัพยากร กลุ่มสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช กลุ่มส่วน
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ราชการที่ เ กี่ ย วกับ ทรัพ ยากรชี ว ภาพ กลุ่ ม การอนุ รัก ษ์ แ ละใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากร กลุ่ ม
มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ กลุ่มศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ และกลุ่มหน่ วยงานสนับสนุ นนอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่
เข้าเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 800 โรงเรียน ซึ่งยังต้องมีการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อง ในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจอย่ า งชั ด เจน ในการที่ จ ะด าเนิ นงาน
เพื่อผลประโยชน์แท้ของมหาชนชาวไทย หน่ วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนองพระราชดาริมากขึ้ น
มีความหลายหลากในการศึกษาวิจยั มีหน่ วยงานที่สนับสนุ นงานวิจยั ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการสนั บสนุ น ครอบคลุ มเพิ่ม มากขึ้ น บางหน่ วยงานก็ใ ห้การสนั บสนุ นในแนวทาง
เดียวกับการดาเนิ นงานของ อพ.สธ.
ซึ่ ง ในระยะ 5 ปี ที่ ส าม สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ อพ.สธ. มีการจัดการประชุมวิชาการและ
นิ ทรรศการ และเสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดงาน
1. การประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติ แห่งชีวิต
ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ สานักพระราชวังพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
2. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ระหว่างวันที่ 19 - 25ตุ ลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศู นย์อนุ รักษ์พันธุ กรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และทรงเปิ ดศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อพ.สธ.
คลองไผ่ สานักพระราชวัง
2554)

4.3 การดาเนินงานในระยะ 5 ปี ที่ส่ี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ.

อพ.สธ. มีหน่ วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ เพิ่มขึ้ นมากกว่า 100 หน่ วยงาน
โดยแบ่งกลุ่มการสนองพระราชดาริ ได้ 10 กลุ่ม เช่นเดียวกับในการดาเนิ นงานในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปี ที่สาม นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่เข้าเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้ นเป็ น
จานวนประมาณ 1,500 โรงเรียน (มกราคม พ.ศ. 2555)
ในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่สี่ อพ.สธ. วางแนวกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ตื่นตัวการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ของทัว่ โลกทาให้หน่ วยงานต่าง ๆ ได้เห็นภาพรวมการอนุ รกั ษ์
พัฒนาพันธุกรรมพืช อาทิ ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้นาแนวกิจกรรม
ไปวางเป็ นแนวโปรแกรมที่ ด าเนิ นการคล้ายคลึ งกันจนถึ ง ณ ปั จจุ บันประชาชนและหน่ วยงานต่ าง ๆ
โดยทัว่ ไปในประเทศไทย พูดถึงการอนุ รกั ษ์ตน้ ไม้ การอนุ รกั ษ์ป่า และการปลูกต้นไม้ และเริ่มรูจ้ กั
คาว่าความหลากหลายทางชีวภาพและความสาคัญมากขึ้ นแต่ยงั ไม่มีตัวชี้ วัดที่ชัดเจนว่าเข้าใจ
ชัด เจนหรื อ ไม่ พื ช พรรณของไทย ทั้ง ที่ เ ป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ทั้ง ที่ ยัง มิ ไ ด้เ ป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ทั้ ง ที่
เป็ นพืชพรรณป่ า ทั้งที่เป็ นพืชพรรณที่พัฒนาคัดเลือกแล้ว ถูกเก็บและถูกนาออกนอกประเทศ
โดยถูกกฎหมายและโดยไม่ถูกกฎหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ในช่วงสิบปี ที่ผ่านมาหน่ วยราชการต่าง ๆ ได้ขยายขอบเขตการศึกษา วิจยั ให้ครอบคลุม
พืชพรรณต่าง ๆ โดยเน้นไปในเรื่องพืชอาหารและสมุนไพร เพราะประชาชนมีการดูแลรักษา
สุขภาพมีเพิ่มมากขึ้ นโดยเฉพาะเน้นในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ สาหรับอาจารย์และนั กวิจยั ใน
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถด้านการศึกษาวิจยั ในสาขาวิชา
ของคนกับพืชพรรณต่าง ๆ โดยทุนวิจยั ทั้งจากรัฐบาลไทย และจากองค์กรต่างประเทศ รายงาน
ผลการวิจยั ได้พิมพ์เผยแพร่ทวั ่ ไป เริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย พื ช ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ดใน
ประเทศไทย มีการเริ่มศึกษาลงลึกไปในด้านต่าง ๆ แต่ยงั ไม่มีการวางแผนการพัฒนาระยะยาว
ในหลากหลายชนิ ด ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั การใช้ประโยชน์ พืชนั้ น ๆ ในประเทศไทย
ยังไม่มีมากเท่าที่ควร ส่วนทางด้านข้อมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยู่ในหน่ วยงานต่าง ๆ
ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เริ่มมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน และทาฐานข้อมูลพันธุกรรม
เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้ น
ตัว อย่า งของงาน อพ.สธ. ตามแนวทางแผนแม่ บ ทระยะ 5 ปี ที่ สี่ นี้ เป็ นการ
ทบทวนและด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เตรี ย มเข้า สู่ แ ผนแม่ บ ทระยะ 5 ปี ที่ ห ้า โดยเน้ น และ
ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นงานวิชาการในทุกด้านเป็ นหลัก โดยเฉพาะการดาเนิ นงานศึกษา
ทดลองวิจัยเพื่อการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ พันธุ กรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ ส่งผลและ
เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนชาวไทยโดยเริ่ ม ท างานเชิ ง ประจัก ษ์ ต้ั ง แต่ ก ารอนุ รัก ษ์ ก ลุ่ ม พื ช
เอกลักษณ์ในพระบรมมหาราชวังตามพระราชกระแสให้อนุ รกั ษ์ขนุ นไพศาลทักษิ ณเป็ นพืชแรก
สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชและพระราชทานให้กับประชาชนทั้งประเทศ
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2535 จนถึ ง ปั จ จุ บัน นอกจากนี้ ยัง มี ส มอไทย มณฑา ยี่หุ บ และพุ ด สวน และ
ได้ขยายผลต่อยอดดาเนิ นงานเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ พืชหายาก และใกล้สูญพันธุ์ อาทิ หวายตะค้าทอง
หวายน้ า ผึ้ ง หวายหอม หวายข้อ ด า ทุ เ รี ย น ตามล าดับ และรวมถึ ง ต้น มเหสัก ข์ สัก ที่ ใ หญ่
ที่สุดในโลก วัดความสูงได้ 38.5 เมตร วัดรอบต้นได้ 10.21 เมตร ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน
2543 ยืนต้นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตน้ สักใหญ่ บ้านปางเกลือ ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์
สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมี
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” เพื่อความเป็ นสิริมงคลต่อพสกนิ กรชาวไทย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และยังมีตน้ สักสยามินทร์ (ต้นสักสองต้น ปั จจุบนั อยูห่ น้าที่วา่ การ
อาเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็ นสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงมี
พระมหากรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้น าต้น สัก จาก ม่ อ นจ าศี ล ไปปลู ก ที่ ม่ อ นจุ ง จา (ม่ อ นชิ ง ช้า )
เมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ เมื่อปี พ.ศ. 2444 ต้นสักทั้งสองมีอายุไม่น้อยกว่า
115 ปี นับตั้งแต่ปีที่นามาปลูก และเมื่อตรวจสอบ DNA Fingerprint ปรากฎว่าสักสยามินทร์เป็ น
สายพันธุ์ที่สืบทอดมาจากมเหสักข์) ม่วงเทพรัตน์ Exacum affine Balf. f. ex Regel (อพ.สธ.
ได้รบั พระราชทานเนื้ อเยื่อ Persian violet จากสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ทรงให้เก็บรักษาและขยายพันธุ์
โดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ) อัสดรจรัล Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J. J. Sm.(กล้วยไม้
ม้าวิ่งสีม่วง ได้จากการกลายพันธุใ์ นห้องปฏิบตั ิการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา)
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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และ จ าปี สิ ริ น ธร Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin (จ าปี ชนิ ด ใหม่ ข องโลกพบที่
ป่ าพรุน้ าจืดของชุมชน ต.ซับจาปา จ.ลพบุรี) เป็ นต้น
จากตั ว อย่ า งข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า อพ.สธ. ไม่ ไ ด้ข ยายพัน ธุ์ เ ฉพาะพื ช ทั ว่ ไป
แต่ได้ขยายพันธุ์พืชที่มีความสาคัญในระบบนิ เวศ พืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ และมีความสัมพันธ์
ทั้ ง ในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พิ ธี ก รรม และเป็ นพื ช ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานชื่ อ
เพื่อเป็ นตัวอย่างและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ทาให้มีการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ในพืชอื่น ๆ ตามมา
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ อพ.สธ. จัดตั้งมูลนิ ธิอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิ ธิ อพ.สธ.) และต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหนั งสื อสาคัญการจดทะเบี ยนจัดตั้งมูลนิ ธิ อพ.สธ. เมื่อวั นที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมี ส านั ก งานตั้ ง อยู่ ที่ อ าคารส านั ก งาน อพ.สธ. สวนจิ ต รลดา
โดยมูลนิ ธิ อพ.สธ. นี้ มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายของ อพ.สธ.
เพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
ในระยะ 5 ปี ที่สี่ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ อพ.สธ. มีการจัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ
และเสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดงาน
1. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และทรงเปิ ดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย อพ.สธ.-ทร. ณ เขาหมาจอ แสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
ระหว่ า งวัน ที่ 19 – 25 ตุ ล าคม พ.ศ. 2552 ณ สวนสัต ว์เ ปิ ดเขาเขี ย ว องค์ก ารสวนสัต ว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดงานและทรงเปิ ดศูนย์
อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก อพ.สธ.-อสส. ณ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
3. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2559)

4.4 การดาเนินงานในระยะ 5 ปี ที่หา้ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ.

อพ.สธ. มี หน่ วยงานที่ เข้าร่ วมสนองพระราชด าริ เพิ่ มเป็ นประมาณ 150 หน่ วยงาน
โดยแบ่งกลุ่มการสนองพระราชดาริ ได้ 10 กลุ่ม เช่นเดียวกับในการดาเนิ นงานในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปี ที่สี่ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่เข้าเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้ นมากกว่า
2,000 แห่ง และ อพ.สธ. มีนโยบายที่ทางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดงานฐาน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งดาเนิ นงานอยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
และมีจานวนสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประมาณ 500 แห่ง
ในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่ ห า้ อพ.สธ. จึงมีมาตรการในการดาเนิ นงานลงไป
ในระดั บ ท้อ งถิ่ น โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ได้เ ข้า มาร่ ว มสนองพระราชด าริ
ในปี งบประมาณ 2558 และเป็ นนโยบายให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย อบต./เทศบาล
สมัครเป็ นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่ งอยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนั บสนุ น
การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อย่ า งน้ อ ยอ าเภอละหนึ่ ง แห่ ง รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้โ รงเรี ย นที่
อยู่ ใ นองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้ น ๆ สนั บสนุ นให้มี สถานศึ กษาสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิ กงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างน้อยหนึ่ งแห่ง
ในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น อพ.สธ. ดาเนิ นการประสานและ
ทาความเข้าใจกับสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานั กงานฯ ที่สงั กัดอยู่ในกระทรวง เช่น
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สนับสนุ น ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดสมัคร
เป็ นสมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น ซึ่ ง จะเป็ นก าลัง ที่ ส าคัญ ในการร่ ว มท างานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่อไป
บทบาทที่สาคัญของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. นั้ น ดาเนิ นงานสนองพระราชดาริมีบทบาทชัดเจนขึ้ นในการเข้าไปเป็ น
พี่ เ ลี้ ยงและท างานวิ จัย ต่ อ ยอดจากงานฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ให้กับ ท้อ งถิ่ น ที่ ม หาวิ ท ยาลัย /
วิทยาลัยเหล่านั้นตั้งอยู่ เกิดเป็ นงานวิจยั ตอบโจทย์ความต้องการของ อปท.ต่าง ๆ เช่นการอนุ รกั ษ์
และใช้ประโยชน์ พืชตาลโตนด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งทางานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลราแดง อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็ นต้น
ในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หา้ อพ.สธ.ทางานชัดเจนขึ้ นในทรัพยากร 3 ฐาน ได้แก่
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดาเนิ นงานทางด้านวิชาการ สร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร การเรียนรู ้
ทรัพ ยากร โดยประสานงานและร่ ว มกับ หน่ ว ยงาน สถาบัน การศึ ก ษาต่ า ง ๆ และการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ในระยะ 5 ปี ที่ ห ้า สมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ อพ.สธ. มีการจัดการประชุมวิชาการและ
นิ ทรรศการ และเสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดงาน
1. การประชุ มวิ ชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่ โลกกว้างอย่ างมัน่ ใจ
ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทรงเปิ ดพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มทร.อีสาน ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง
2. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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3. การประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : นาสิ่งดี งามสู่ตาโลก
ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และทรงเปิ ดอาคารราชานุ รกั ษ์ ณ เขื่อนศรีนครินทร์
4. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรี ยนนนทบุ รี วิ ทยาลัย อ าเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
5. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ระหว่ า งวั น ที่ 23 - 29 มี น าคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่น และทรงเปิ ดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มข. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย นและฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ สานักพระราชวัง (สนามเสือป่ า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
2564)

4.5 การดาเนินงานในระยะ 5 ปี ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ.

จากความชัดเจนในการดาเนิ นงานตามแนวทางพระราชดาริ ในเรื่องของการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมาของ อพ.สธ.ที่ชัดเจนมากขึ้ น ในเรื่องของทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด ในฐานทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ดังนั้ นเมื่อเข้าสู่ปีที่ 26 อพ.สธ. จึงขอพระราชทานพระราชานุ ญาตในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมทั้ง
8 กิจกรรมของ อพ.สธ. ที่อยู่ภายใต้กรอบการดาเนิ นงานทั้งสามฐานทรัพยากร เพื่อให้ชื่อของ
กิจกรรมได้สื่อถึงงานที่ดาเนิ นงานในกิจกรรมได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้ น ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
อพ.สธ.ขอพระราชทานเพื่อปรับเปลี่ยนกลุ่มของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
โดยพระราชานุ ญาต ในกลุ่มที่ 10 จากเดิมเป็ นกลุ่มของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ จะย้า ยไปรวมกั บ หน่ วยงานต้น สั ง กั ด คื อ ส านั ก งานคณะกรรมกา รพิ เ ศษ
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เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และกลุ่มที่ 10 คือกลุ่มภาคเอกชนและ
มูลนิ ธิเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่ วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
ในแผนแม่ บ ทระยะ 5 ปี ที่ ห ก มี ผ ลงานที่ โ ดดเด่ น ในเรื่ อ งการสร้า งเครื อ ข่ า ยในการ
ดาเนิ นงานสนองพระราชดาริที่เป็ นรูปธรรมอย่างยิ่ง มีหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเพิ่ม ขึ้ น
จานวน 210 หน่ วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนจานวน 5,858 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) และสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นจานวน 5,433 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) สิ่งที่เห็นเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้ นคื อหน่ วยงานระดั บกระทรวงเช่ น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยั และนวัตกรรม
เป็ นต้น ได้ผลักดันในเชิงนโยบายอย่างชัดเจน เช่น
1. นโยบายสนั บ สนุ นให้ทุ ก สถานศึ ก ษาเป็ นสมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น
โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ดังรายละเอียดในภาคผนวก)
2. นโยบายให้ทุกท้องถิ่นเป็ นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (หนังสือที่ มท 0810.6/ว 2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดังรายละเอียดในภาคผนวก)
ยิ่ง ไปกว่า นั้ น หน่ ว ยงานในกระทรวงต่ า ง ๆ ได้เ ข้า มาร่ ว มท าแผนในการอนุ รัก ษ์ แ ละ
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ครอบคลุ มไปถึงในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสิ ทธิ์
ให้กับทรัพยากรที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพ.สธ. ได้เข้า ร่วมกับนโยบายการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางประชารัฐ
ที่ จ ะเข้า สู่ Thailand 4.0 ตามที่ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้อ ม มี ว าระการปฏิ รู ป ประเทศด้า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ ( biodiversity)
ซึ่งมีประเด็ นปฏิรูปที่ 4 โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ. เป็ นแนวทางการปฏิรูป โดยจะดาเนิ นงานให้เป็ น ศูนย์อนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล...” ให้ครอบคลุม 7,225 ตาบล ทัว่ ประเทศ (เป้ าหมายภายในปี 2564) จัดเป็ น
โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน (Quick Win) มีการกาหนดการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยให้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตาบลให้ครอบคลุม
ทุ ก ต าบลทั ว่ ประเทศ ส่ ง ผลให้ง านฐานข้อ มู ล ของ อพ.สธ. ที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ ข้อ มู ล ให้ทัว่ ถึ ง กัน
ทั้งประเทศเริ่มมีความเป็ นไปได้อย่างแท้จริง
ในเรื่องของฐานข้อมูล อพ.สธ. จึงร่วมกับมูลนิ ธิ อพ.สธ. จัดทาเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
จัด ท าฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากรที่ สื่ อ ถึ ง กัน ได้ทัว่ ประเทศ เพื่ อ สะดวกในการเก็ บ ข้อ มู ล มาลงใน
ฐานข้อมูล เรียกว่าฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ซึ่งได้ดาเนิ นการและให้ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นพื้ นที่
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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เดียวกันกับศูนย์ฯ นั้ น ๆ ในการสารวจ รวบรวมและลงข้อมูลในฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ทาให้เห็นภาพของทรัพยากรที่มีอยู่จริง ตั้งอยู่ที่ไหน จานวนเท่าไหร่
สถานภาพเป็ นอย่างไร ฯลฯ โดยที่ อพ.สธ.สนั บสนุ นในการเตรี ย มความพร้อมของบุ คลากร
สถานที่ และงบประมาณในการรวบรวมและจัดทาบัญชีรายการขึ้ นทะเบียนทรัพยากรกายภาพ
ชี ว ภาพ และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ ก ากับ การใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรเหล่ า นั้ น ในรู ป แบบ
ของฐานข้อมูล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อคุม้ ครองสิทธิประโยชน์และแบ่งปั นผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรที่เป็ นธรรมให้กบั ชุมชนท้องถิ่นได้ต่อไป
ในช่วงกลางระยะการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่ หก อพ.สธ.
รับนโยบายของกรมกิ จการพิ เศษ ส านั กพระราชวัง ในเรื่ องของการเป็ นหน่ วยงานประสานงานกลาง
โดยมีพระราชานุ ญาตให้มีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. –มช.)
2. ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มข.)
3. ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มทส.)
4. ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.)
5. ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มอ.)
ซึ่งศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. นี้ กระจายอยู่ในภูมิภาคของประเทศไทย
เพื่อช่วยดูแลเครือข่ายของ อพ.สธ. ที่มีอยูท่ วั ่ ประเทศได้ทวั ่ ถึง และเป็ นตัวแทนของ อพ.สธ. ในการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ณ พื้ นที่น้ัน ๆ (area base) ภายใต้การกากับดูแล สนับสนุ น เป็ นที่ปรึกษา
ในแนวทางดาเนิ นงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด สานั กพระราชวังได้มีนโยบายให้มอบศูนย์อนุ รักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มทส. ในระยะ 5 ปี ที่หกนี้ อพ.สธ. ร่วมกับกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม สนั บ สนุ น ให้ม หาวิ ท ยาลัย ต่ า ง ๆ ที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริเป็ นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และร่วมทางานกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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อย่ า งใกล้ชิ ด ซึ่ ง ในแผนแม่ บ ทระยะ 5 ปี ที่ ห กนี้ มี ศู น ย์แ ม่ ข่ า ยประสานงาน อพ.สธ. แ ละ
ศู น ย์ป ระสานงาน อพ.สธ. จ านวน 26 แห่ง (รายชื่ อ อยู่ใ นภาคผนวก) และมี ม หาวิ ท ยาลัย
อีกหลาย ๆ แห่งที่กาลังอยู่ในช่วงดาเนิ นการขอเป็ นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เพิ่มขึ้ น ดังนั้ น
เมื่อสิ้ นสุดช่วงระยะ 5 ปี ที่หกของ อพ.สธ. จึงเป็ นการปูงานเข้าสู่เป้ าหมายที่สาคัญในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด เป็ นการเข้าสู่ปีที่ 31 - 35 ของ อพ.สธ. ที่นาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่สาม
คือเพื่อให้มีขอ้ มูลด้านทรัพยากรและเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั้นได้ถึงกันทัว่ ประเทศ เพื่อนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรและใช้ทรัพยากรนั้ นอย่างยัง่ ยืน เป็ นฐานทรัพยากร
ให้กบั ประเทศไทยต่อไป
ในระยะ 5 ปี ที่หก สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ อพ.สธ. มีการจัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ
และเสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดงาน
1. การประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
2. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่ น ระดับภู มิภ าค ครั้ง ที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
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5. สรุปผลงาน 30 ปี ในภาพรวม อพ.สธ. ตามกรอบการดาเนินงาน อพ.สธ.
นั บตั้งแต่ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
พระราชทานพระราชดาริในการดาเนิ นงานอพ.สธ. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และต่อเนื่ องมาเป็ น
ลาดับถึงปั จจุบนั ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 อพ.สธ. แบ่งหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็ นระดับหน่ วยงานที่ขอพระราชทานพระราชานุ ญาตเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริ ซึ่งมีหน่ วยงานต่าง ๆ เข้าร่ วมดาเนิ นงานสนองพระราชดาริ ท้ังภาครัฐและเอกชน
โดยพระราชานุ ญ าต จ านวน 210 หน่ ว ยงาน (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ.2564)
กลุ่มที่สองเป็ นสถานศึกษาในประเทศสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน
5,858 แห่ ง (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ.2564) และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
สมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น จานวน 5,433 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กัน ยายน พ.ศ.2564) ซึ่ ง มี ผ ลการด าเนิ น งานโดยสรุ ป ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2535 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
โดยด าเนิ น งานในกิ จ กรรมทั้ง 8 กิ จ กรรม ภายใต้ 3 กรอบการด าเนิ น งาน ระยะละ 5 ปี
โดยทางานครอบคลุ มในทั้งทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาโดยสรุปดังนี้
1. กรอบการเรียนรูท้ รัพยากร
เป็ นกรอบการดาเนิ นงานที่เน้นในเรื่องของการรักษาพื้ นที่ป่าธรรมชาติด้ังเดิมที่อยู่
ของหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ เ ป็ นเจ้า ของครอบครองโดยถู ก กฏหมาย ตลอดจน
การศึกษาเรียนรูใ้ นพื้ นที่น้ั น ๆ ว่ามีทรัพยากรอะไร เพื่อวางแผนและดาเนิ นการอนุ รกั ษ์และใช้
ประโยชน์ นอกจากนั้นให้หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริดูแลในพื้ นที่ที่กาลังจะเปลียนแปลงใน
พื้ นที่ของหน่ วยงานเอง และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หน่ วยงานตั้งอยู่ในการร่วม
ส ารวจทรัพ ยากร เพื่ อ เก็ บ รวบรวมทรัพ ยากรที่ ล่ อ แหลมต่ อ การสู ญ พัน ธุ์ และทรัพ ยากรที่ มี
ศักยภาพเมื่อมาพัฒนาต่อไป และสามารถที่จะกาหนดให้เกิดพื้ นที่สาหรับเป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละ
ขยายพันธุ์ทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจยั และนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็ นการเพิ่มทรัพยากรที่มีอยู่
ในสภาพธรรมชาติให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้ น ไม่สูญพันธุ์และมีวตั ถุ ดิบเพียงพอในการศึกษาวิจัย
หรื อ เป็ นตั ว อย่ า งในการปลู ก รัก ษาทรัพ ยากร โดยมี กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น กรอบการเรี ย นรู ้
ทรัพยากรนี้ 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก ทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรสามารถสรุปงาน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร
ดาเนิ นการสารวจและกาหนดพื้ นที่ เป้ าหมาย ในการปกปั กพันธุ กรรมทรัพยากรต่าง ๆ
ด้วยเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ
ชัดเจนครอบคลุมพื้ นที่ปกปั ก ทรัพยากรโดยที่เป็ นพื้ นที่ในความรับผิดชอบของหน่ วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ นาพื้ นที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริมากกว่า 50 หน่ วยงาน และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ จานวน 6 แห่ง มีพื้นที่มากกว่า 50,000 ไร่ ในทั้งประเทศ
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แต่ละหน่ วยงานที่ดาเนิ นงานในกิจกรรมนี้ ใช้พื้นที่ที่เป็ นป่ าดั้งเดิมและไม่มีแผนการดาเนิ นงานใน
การเปลี่ยนแปลงพื้ นที่น้ัน ๆ การดาเนิ นงานในพื้ นที่ที่กาหนดขอบเขตชัดเจน และไม่ได้ซอ้ นทับ
กับพื้ นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พื้ นที่ของกรมป่ าไม้ หรือพื้ นที่ที่มีปัญหา
ในเรื่ อ งการครอบครองสิ ท ธิ์ ยกเว้น มี บ างพื้ นที่ ที่ ก รมอุ ท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ป่ า และพัน ธุ์พื ช
พื้ นที่ของกรมป่ าไม้ดาเนิ นการสนองพระราชดาริ
การด าเนิ น งานในพื้ นที่ ป กปั ก ทรัพ ยากรอพ.สธ.ได้แ ก่ จัด ท าแผนที่ ป กปั ก
ทรัพยากร จัดทาแนวป้ องกันไฟป่ า สารวจขึ้ นทะเบียน และจัดทารหัสประจาต้น ทรัพยากรต่าง ๆ
นอกจากนั้ นยังได้สารวจทรัพยากรในพื้ นที่เกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง
จ.ชลบุ รี ของกองทัพ เรื อ , พื้ นที่ เ ขาวัง เขมร จ.กาญจนบุ รี ของหน่ ว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย, พื้ นที่ในเขื่อนต่างๆของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, เขื่อนจุฬาภรณ์ และ
เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ, เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี , เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์
จ.กาญจนบุรี, เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เป็ นต้น ซึ่งไม่ได้มีการ
ส ารวจและศึ ก ษาเฉพาะทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมพื ช เท่ า นั้ น แต่ ยัง รวมถึ ง สั ต ว์แ ละจุ ลิ น ทรี ย์
ยิ่ง ไปกว่า นั้ น ยัง มี ก ารด าเนิ น งานปกปั ก ทรัพ ยากรในทรัพ ยากรกายภาพ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต
เช่น ลักษณะทางกายภาพของดิ น หิ น แร่ธาตุ แหล่งน้ า เป็ นต้น รวมถึ งการรวบรวมข้อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีอยูใ่ นพื้ นที่
ในการสารวจและศึกษาในกิจกรรมที่ 1 สามารถเก็บเป็ นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง
หรือเป็ นพันธุ กรรมที่ มีชีวิต เพื่อไปดาเนิ นงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ในการสารวจนี้ จะมีการระบุตาแหน่ งที่ต้งั ของทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาฐานข้อมูล
ทรัพยากรในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรต่อไป
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ด าเนิ น การส ารวจเก็ บ รวบรวมทรัพ ยากรกายภาพและชี ว ภาพ ทรัพ ยากร
วัฒนธรรมและภู มิ ปั ญญา ในพื้ นที่ ที่ ก าลังจะเปลี่ ยนแปลงเนื่ องมาจากการพัฒนา เช่ น สร้างอ่ างเก็บน้ า
ทาถนน ฯลฯ พื้ นที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ สงครามและความไม่สงบพื้ นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ป่ าธรรมชาติ เป็ นพื้ นที่ เกษตรกรรม พื้ นที่ อุตสาหกรรม พื้ นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ อยู่อาศัย
พื้ นที่ป่าชายเลน พื้ นที่เกาะที่กาลังกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว การดาเนิ นการในพื้ นที่ในกิจกรรม
สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพร้อมบันทึกข้อมูล มีหน่ วยงานเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ ทั ่ว ประเทศ นอกจากนั้ นสมาชิ ก ชมรมคณะปฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาการ อพ.สธ.
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยคณะนั ก วิ จัย และผู ้เ ชี่ย วชาญในสาขาวิ ชาต่ าง ๆ ประมาณ 300 คน ร่ ว มกับ
กองทัพเรือ ได้รบั อนุ ญาตให้ดาเนิ นการสารวจรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้ นที่ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็ นรายงานซึ่งเป็ นฐานข้อมูลทรัพยากรให้กับ
ประเทศไทย ได้แก่ พื้ นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี , พื้ นที่เกาะยาวใหญ่
และเกาะข้างเคียงจ.พังงา,พื้ นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และเกาะข้างเคียง จ.สตูล เป็ นต้น
โดยมีรายละเอียดอยูใ่ นรายงานประจาปี ของ อพ.สธ. ทุกปี
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การดาเนิ นงานในพื้ นที่ สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร สามารถดาเนิ นงานได้
ในพื้ นที่รัศมี 50 กิโลเมตรของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริน้ั น ๆ ดาเนิ นการสารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อาจดาเนิ นการเก็บทรัพยากรเป็ นรูปตัวอย่างแห้ง เมล็ ดพันธุ์ ตัวอย่างดอง
ตัวอย่างที่มีชีวิต โดยเฉพาะพืช สามารถนาไปเพาะปลูก ขยายพันธุ์โดยวิธีปกติ หรือโดยการใช้
เทคโนโลยี ชี ว ภาพช่ ว ย เช่ น การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ พื ช หรื อ เก็ บ รัก ษาในที่ ที่ ป ลอดภัย ต่ อ ไป
(ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร)ในการสารวจนี้ จะมีการระบุตาแหน่ งที่ต้ังของ
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่นเดียวกับในงานกิจกรรมที่ 1 ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากร
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรต่อไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากกิจกรรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยการนาพันธุกรรม
ทรั พ ยากรไปเพาะปลู ก /เลี้ ยง ในพื้ นที่ ที่ ป ลอดภั ย มี ข อบเขตและการดู แ ลรั ก ษาอย่ า งดี
เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ พื้ นที่ศูนย์วิจยั และสถานี ทดลองของ
กรมวิ ช าการเกษตร พื้ นที่ ที่ จังหวัดน้ อ มเกล้า ฯ ถวายและพื้ นที่ น ามาสนองพระราชดาริ เช่น
สวนสาธารณะต่าง ๆ สวนป่ า พื้ นที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. เป็ นต้น
มี ก ารด าเนิ น การรับ และส่ ง พัน ธุ ก รรมทรัพ ยากรต่ า งๆ แลกเปลี่ ย นและฝากเพาะขยายพันธุ์
ดูแลรักษาทดลองปลูกโดยหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นตามศูนย์วิจยั ฯ และพื้ นที่ต่างๆ
ของ อพ.สธ. จนถึงปั จจุบันหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
มากกว่า 100หน่ วยงานและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ 6 แห่งมีเนื้ อที่
ประมาณ มากกว่า 80,000 ไร่ จานวนมากกว่า 2,000,000 ต้น เก็บรักษาในรูปเมล็ดบรรจุซอง
และกระป๋องในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ.
ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา มีการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชดังนี้
1. การเก็ บรักษาพันธุ กรรมพื ชโดยวิ ธี การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อพื ชมากกว่ า 100 ชนิ ด
ได้แก่ สัก หวาย ขนุ น กฤษณา มะม่วง ม่วงเทพรัตน์ สมุนไพร และกล้วยไม้ชนิ ดต่าง ๆ ฯลฯ
2. การเก็บในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เช่น มะเกี๋ยง ทุเรียน มะตูม พืชสมุนไพร
กล้วยไม้ต่าง ๆ เป็ นต้น
3. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชที่สามารถเก็บด้วยเมล็ดได้ ในระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว ได้แก่ ข้าวพันธุต์ ่าง ๆ งา ฝ้ าย ถัว่ ผักพื้ นบ้านชนิ ดพันธุต์ ่าง ๆ เป็ นต้น
4. การเก็ บ รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช ในระยะยาว ได้แ ก่ เ ก็ บ พั น ธุ ก รรมพื ช ใน
ไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) โดยเก็บในรูปของเมล็ดพันธุแ์ ละชิ้ นส่วนของพืช
พื้ นที่ ในการปลูกรักษา อพ.สธ. มีกรอบการดาเนิ นงานให้ห น่ วยงานที่ ส นอง
พระราชด าริ ใ น อพ.สธ. มี พื้ นที่ ป ลู ก รัก ษาทรัพ ยากรในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ โดยมี ข อบเขตพื้ นที่
ที่ชดั เจนและมีเป้ าหมายในการเก็บรวบรวมทรัพยากรที่อยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ เช่น สวนพฤกษศาสตร์
เกาะทะเลไทย สวนรุกขชาติ ที่เกาะแสมสาร เพื่อเป็ นแหล่งปลูกรวบรวมพรรณไม้หมู่เกาะแสมสาร
ทั้ง 9 เกาะ และใช้เป็ นแหล่งศึ กษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับพืชพรรณไม้เกาะแสมสาร ในพื้ นที่ 100 ไร่
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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รวมถึ ง การทดลองปลู ก มะกอกโอลี ฟ ในพื้ นที่ ต่ า งๆ ของอพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริทวั ่ ประเทศ
นอกจากการปลู ก ต้น พัน ธุ ก รรมพื ช แล้ว ยัง มี ก ารเก็ บ รัก ษาในรู ป เมล็ ด พัน ธุ์,
การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช มีการเก็บรักษาสารพันธุกรรม (DNA) ที่ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.
สวนจิตรลดา และหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ตวั อย่างเช่น ในพ.ศ. 2554 อพ.สธ.ร่วมกับ
กองทัพอากาศ (ทอ.) ได้จดั ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ืชอพ.สธ.-ทอ. ขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ
เพื่อรักษาความหลากหลายของพันธุ กรรมพืชที่มีอยู่ในประเทศไทยและเป็ นหลักประกันในอนาคตว่า
ประเทศไทยจะมีเมล็ดพันธุพ์ ืชเพื่ออาหารและการเกษตรที่รวมไปถึงการปรับปรุงพันธุพ์ ืชได้ และ
ในวโรกาสเจริ ญพระชันษา 84 ปี เพื่อเทิ ดพระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อพ.สธ. ได้เล็งเห็นความสาคัญของสถานที่ที่จะเป็ น
แหล่งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช “ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ืช อพ.สธ. บนดอยอินทนนท์” ซึ่งได้จดั ตั้งที่
เก็บรักษาเมล็ ดพันธุ์ไว้ภายในห้องโถงภายใต้พระมหาธาตุ เจดี ย์นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ พื้ นที่ดงั กล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่เข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใน พ.ศ.2553 คณะกรรมการ อพ.สธ.-ทอ. โดยผู ้บัญ ชาการ
กองทัพอากาศ เห็นความสาคัญในการร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในกิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื ช การศึกษาวิจยั เพื่อหาคาตอบถึงความเป็ นไปได้และ
การพัฒ นาเพื่ อ เป็ นแหล่ ง เก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พัน ธุ์ พื ช ของชาติ ขึ้ น โดยได้รับ ความร่ ว มมื อ กับ
ทางกองทัพอากาศในการดาเนิ นการออกแบบพื้ นที่ และห้องเก็บเมล็ ดพันธุ์พืช ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์
จากสภาพอุณหภูมิที่ตา่ ตลอดปี สาหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้คงอยู่ได้นานไม่ตา่ กว่า
25 ปี ปั จ จุ บัน มี ห อ้ งเก็ บ รัก ษาเมล็ ด พัน ธุ์ 4 ห้อ ง และมี ค ณะท างานธนาคารเมล็ ด พัน ธุ์พื ช
อพ.สธ.-ทอ. จากหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ห ลายหน่ ว ยงาน ได้แ ก่ ทอ. สวทช.
กรมวิชาการเกษตร ม.แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ กรมป่ าไม้ กรมอุทยานฯ เป็ นต้น
ในกิจกรรมนี้ แต่เดิมเน้นการดาเนิ นงานในพันธุกรรมพืช แต่ในช่วงปลายของแผนแม่บท
ระยะ 5 ปี ที่สามเป็ นต้นมา เริ่มขยายผลดาเนิ นการเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมสัตว์ในสวนสัตว์ต่า ง ๆ
เป็ นต้น และการเก็ บ จุ ลิ น ทรี ย์ใ นห้อ งปฏิ บัติ ก ารซึ่ ง เป็ นการเก็ บ รัก ษาในที่ ที่ ป ลอดภัย และ
มี ก ารระบุ ต าแหน่ ง ที่ ต้ั ง ของทรัพ ยากรต่ า งๆ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารจัด ท าฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากร
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรต่อไป
2. กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป็ นกรอบการด าเนิ น งานที่ เ น้ น ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ป ระโยชน์
ทรัพยากรอย่างมีเป้ าหมายและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีเป้ าหมายและ
แนวทางการด าเนิ น งานที่ เ ป็ นทิ ศ ทางเดี ย วกับ ยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จัย และนวัต กรรมแห่ ง ชาติ
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
2. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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เข้มแข็ง

3. การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรูพ้ นฐานของประเทศ
ื้
4. การสร้างบุคลากรพัฒนาระบบนิ เวศและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่

ซึ่งต้องใช้ทุนทางทรัพยากรของประเทศเป็ นพื้ นฐานทั้งสิ้ น รวมทั้งพัฒนาระบบ
ข้อ มู ล สารสนเทศ อพ.สธ. ให้เ ป็ นเอกภาพ สมบู ร ณ์แ ละเป็ นปั จ จุ บัน และบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมาย
ตามแนวพระราชดาริโดยมีกิจกรรมที่ดาเนิ นงานสนั บสนุ น กรอบการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรนี้
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรกิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
ศู นย์ขอ้ มูล ทรัพยากรและกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร สามารถสรุ ปงาน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากกิจกรรม 1, 2 และ 3 และในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หนึ่ ง
– ระยะ 5 ปี ที่ ส าม เป็ นกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การศึ ก ษาประเมิ น พัน ธุ ก รรมพื ช เพี ย งอย่า งเดี ย ว
แต่ในแผนแม่บทระยะ 5ปี ที่ สี่ เริ่มมีการศึ กษาประเมินในพันธุ กรรมของสิ่งมีชีวิตในสัต ว์แ ละ
จุ ลิ น ทรี ย์ นอกจากนั้ น ยัง ศึ ก ษาทรัพ ยากรกายภาพที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พัน ธุ ก รรมของสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต
(เช่น ดิน หิน แร่ คุณภาพน้ า คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ เป็ นต้น)กิจกรรมนี้ มีการศึกษาประเมิน
ทั้ ง ในสภาพธรรมชาติ แ ละในแปลงทดลองศึ ก ษาด้า นสั ณ ฐานวิ ท ยาชี ว วิ ท ยาสรี ร วิ ท ยา
การขยายพัน ธุ์ การปลู ก เลี้ ยงการเขตกรรมส าหรับ การศึ ก ษาและวิ จัย ในห้อ งปฏิ บั ติ ก าร
เช่นการศึกษาด้านโภชนาการองค์ประกอบต่าง ๆด้านรงควัตถุกลิ่นหอมต่าง ๆ หรือศึกษาและ
ประเมินการใช้ประโยชน์ ในด้านอื่นๆเพื่อศึ กษาคุ ณสมบั ติคุณภาพในแต่ละสายต้น อีกทั้งยังมี
ในเรื่องของการวิจยั เพื่อสนับสนุ นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เรื่องของ
สาระสาคัญในสมุนไพรต่าง ๆ
จนถึงปั จจุบันการดาเนิ นงานวิจยั ในกิจกรรมที่4 นี้ เป็ นการดาเนิ นงานโดยความร่วมมือ
ของนั กวิจัยและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. และหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. หรือนั กวิจยั
ในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในหน่ วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
มีจานวนหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ มากกว่า 100 หน่ วยงานได้ดาเนิ นงาน
วิจัย จานวนหลายพันโครงการ ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจาปี อพ.สธ. ในแต่ละปี
พื ช ที่ ไ ด้วิ จั ย ค้น คว้า ศึ ก ษาประเมิ น พั น ธุ ก รรมพื ช ที่ ส ารวจเก็ บ รวบรวมและปลู ก รั ก ษาไว้
ได้ดาเนิ นการไปแล้วจานวนมากกว่า 20 สกุล ได้แก่ ทุเรียน มะตูม มะเกี๋ยง ก่อ มะแขว่น มะพอก
มะม่วง หว้า ขนุ น อ้อย ดองดึ ง หวาย มังคุ ด กระเจี ย ว บุ กคางคก ผักลิ้ นห่า น ฮ่ อม ผักเค็ด
กล้วยไม้ป่า พืชสกุลอบเชย ผักพื้ นเมือง พืชสมุนไพร ฯลฯ และศึกษาด้านชีวโมเลกุล การทา DNA
Fingerprint ใน มะตู ม หวาย กล้ว ยไม้ม ้า วิ่ ง ทุ เ รี ย น ขนุ น ฯลฯนอกจากพัน ธุ ก รรมพื ช แล้ว
ยังมีการศึกษาในพันธุ กรรมของสัตว์ในหลายชนิ ด เช่น พันธุ์ปลาชนิ ดต่าง ๆ สัตว์เลื้ อยคลาน
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาวคุณกิตติ เป็ นต้น
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เมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่ ง เป็ นวัน คล้า ยวัน พระราชสมภพของ
สมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
อพ.สธ. ถวายหนังสือแนวทางการดาเนิ นงานพืชอนุ รกั ษ์ 8 ชนิ ด ได้แก่ ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก มะกิ๊ง
น้อยหน่ าเครือ ตีนฮุ ง้ ดอย กล้วยไม้ และชาเมี่ยง และตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนิ นงาน
การอนุ รักษ์ แ ละพัฒนาการใช้ป ระโยชน์ จากพืช อนุ รักษ์ อ พ.สธ. ต่ อ มามี เ พิ่ ม พื ช ชนิ ด ที่ 9 คื อ
ยางนา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดย อพ.สธ.-มข. แนวทางการดาเนิ นงานพืชอนุ รกั ษ์
ทั้ง 9 ชนิ ดนี้ จะเป็ นตัวอย่างในการทางานร่วมกันหลายๆ หน่ วยงานเพื่อ ให้การอนุ รกั ษ์ พัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
อพ.สธ. ยัง ได้ป ระสานไปยัง หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ใ นกลุ่ ม ที่ 7
กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร ในเรื่องสนับสนุ นในการทางานวิจยั นั้นๆ ต้องมีคนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมและงานวิจยั นั้น ๆ เป็ นความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
ดาเนิ นการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึ งปั จจุบัน อพ.สธ. จัดตั้งศู นย์ขอ้ มูลพันธุ กรรมพืช/
ทรัพยากรขึ้ นโดยมี อพ.สธ. ท าหน้าที่ เป็ นหน่ วยงานกลางในการดาเนิ น งาน มีการวางแผน
ด าเนิ น งานพัฒ นาเครื อ ข่ า ยระบบข้อ มู ล สารสนเทศ ให้ส ามารถเชื่ อ มโยงและใช้ร่ ว มกัน ได้
โดยเว็บไซต์ของ อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th)นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาข้อมูลของ อพ.สธ.
และหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ให้เป็ นเอกภาพความสมบูรณ์และทันสมัย ซึ่งหน่ วยงาน
ต่ า งๆ สามารถใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ได้ก ารด าเนิ น งานจัด ทาฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากรต่ า ง ๆ นั้ น
ด าเนิ น งานโดยอพ.สธ. และสนั บ สนุ น ให้ห น่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ด าเนิ นงาน
โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการสารวจเก็บรวบรวม และฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง มีขอ้ มูลพันธุ กรรมพืชได้
ประมาณ 250,000 ข้อมูล ซึ่งเป็ นข้อมูลของหอพรรณไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พัน ธุ์พื ช พิ พิ ธ ภัณ ฑ์พื ชสิ ริน ธร ของกรมวิช าการเกษตร พิ พิ ธ ภัณ ฑ์พื ชของคณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นต้น
ไม่ เ พี ย งแต่ ฐ านข้อ มู ล ด้า นพื ช เท่ า นั้ น แต่ จ ากการด าเนิ น งานของ อพ.สธ.
ในกิจกรรมต่างๆ ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา ร่วมกับหน่ วยงานสนองพระราชดาริ สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ อพ.สธ. มีขอ้ มูลที่หลากหลายและครอบคลุมทัว่ ทุกทรัพยากร
ก่อให้เกิดเป็ นฐานข้อมูลต่างๆ ขึ้ น เช่น ฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฐานข้อมูล
สมาชิ ก ฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ฐานข้อ มู ล การด าเนิ น งานหน่ ว ยงานร่ ว มสนองพระราชด าริ
ระบบจัดเก็บงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็ นต้น
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งานที่ดาเนินงานโดยศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
1. งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล
ด าเนิ น การดู แ ลรัก ษาข้อ มู ล เดิ ม และบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ มี ส่ ง เพิ่ ม เติ ม เข้า มาที่ ศู น ย์ข ้อ มู ล
พันธุกรรมพืชตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิมและข้อมูลที่เพิ่มขึ้ นพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช บันทึกการจาแนกพรรณไม้ที่หอพรรณไม้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านพฤกษศาสตร์บนั ทึกแก้ไขข้อมูลพรรณไม้แห้งที่ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงชื่อและจานวนข้อมูล อพ.สธ. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ชื่อข้อมูล
1.1 ข้อมูลพรรณไม้สด
1.2 ข้อมูลพรรณไม้แห้งที่ได้รบั มาจากหอพรรณ
ไม้และพิพิธภัณฑ์พืช
- หอพรรณไม้ (กรมอุทยานฯ)
- พิพิธภัณฑ์พืช (กรมวิชาการเกษตร)
- พิพิธภัณฑ์พืช(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
1.3 ข้อมูลการแปลงรหัสพื้ นที่
1.4 ข้อมูลรหัสปลูกในพื้ นที่
1.5 ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นพันธุกรรมพืช
ที่ส่งเข้ามา
- อพ.สธ. ห้วยฮ่องไคร้
- อพ.สธ. ห้วยทราย
- อพ.สธ. ครบุรี
1.6 ข้อมูลการส่งใบ ผล เนื้ อ ไปวิเคราะห์ใน
สถาบันต่าง ๆ
1.7 ฐานข้อมูลมะกอกโอลีฟ
ข้อมูลมะกอกโอลีฟ
บันทึกการเจริญเติบโตของมะกอก
โอลีฟในพื้ นที่ต่าง ๆ
1.8ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้สด
1.9 งานสแกนรูปภาพเพื่อเก็บใน CD
-งานภาพ จากหอพรรณไม้กรมอุทยานฯ (งาน
ซ่อม)
- งานภาพ จากหอพรรณไม้กรมอุทยานฯ
(งานใหม่)

จานวนข้อมูล
42,489

รวมข้อมูลตัวอย่างพันธุไ์ ม้
แห้งที่ได้รบั มาจากหอพรรณ
124,821 ไม้และพิพิธภัณฑ์พืช จานวน
56,289 190,273 ข้อมูล
9,163
1,103,467
330,524
(ฐานข้อมูลเดิม ปั จจุบนั ไม่มี
การบันทึกแล้ว)
97,521
44,856
6,459
2,030
(ฐานข้อมูลเดิม ปั จจุบนั ไม่มี
11,926 การบันทึกแล้ว)
62,310
3,200

(ฐานข้อมูลเดิม ปั จจุบนั ไม่มี
4,265 การบันทึกแล้ว)
4,110
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หมายเหตุ
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ชื่อข้อมูล
- งานภาพพรรณไม้จากสไลด์และจากภาพถ่าย
ในอพ.สธ.
- งานฟิ ล์มสไลด์ภาพพรรณไม้จาก
กรมวิชาการเกษตร
- งานฟิ ล์มสไลด์ภาพพรรณไม้จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.10 งานบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลง
แผ่น Photo CD
- หอพรรณไม้ กรมอุทยานฯ
- พิพิธภัณฑ์พืช กรมวิชาการเกษตร
- พิพิธภัณฑ์พืช ม.สงขลานครินทร์
1.11 ฐานข้อมูลหนังสือขออนุ ญาตจาก
หน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
1.12 ฐานข้อมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
1.13 ฐานข้อมูลการดาเนิ นงานหน่ วยงานร่วม
สนองพระราชดาริ
1.14 ฐานข้อมูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิ ดใหม่
1.15 ฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
1.16 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
1.17 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพืชอนุ รกั ษ์
อพ.สธ.

จานวนข้อมูล
1,754

หมายเหตุ

12,062
10,848 (ฐานข้อมูลเดิม ปั จจุบนั ไม่มี
การบันทึกแล้ว)
116,963 ตัวอย่าง ซีดี 937 แผ่น
56,497 ตัวอย่าง ซีดี 351 แผ่น
10,555 ตัวอย่าง ซีดี 98 แผ่น
130
4,472
16,890
5
5,196
29 (29 อบต.)
172 (172 รหัสข้อมูล)
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2. งานฐานข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
เป็ นฐานข้อมูลที่ทาการบันทึกผลการดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
โดยหน่ วยงานต่างๆ มีการจัดทาโครงการหรืองานวิจยั ซึ่งมีการดาเนิ นงานอยู่ภายใต้แผนแม่บท
3 กรอบ 8 กิ จ กรรมของ อพ.สธ. และมุ่ ง เน้ น การด าเนิ น งานศึ ก ษาทรัพ ยากรทั้ง สามฐาน
ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการดาเนิ นงานหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ จะมีการ
ระบุปีงบประมาณ หน่ วยงาน พื้ นที่ดาเนิ นการ และจาแนกโครงการหรืองานวิจยั ตามกิจกรรมทั้ง
8 ของ อพ.สธ.ทาการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการหรืองานวิจัย ได้แก่ ชื่อโครงการ
ชื่ อ ผู ้ป ระสานงาน/ชื่ อ หัว หน้ า โครงการ เป้ า หมาย/วัต ถุ ป ระสงค์ และ ผลการด าเนิ น งาน/
ผลที่ ค าดว่ า จะได้รับ โดยปั จ จุ บัน หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ก ว่ า 200 หน่ ว ยงาน
และมีขอ้ มูลการดาเนิ นงานที่บนั ทึกในฐานข้อมูลจานวนประมาณ 20,000 ข้อมูล
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3. งานฐานข้อมูลหนังสือของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริที่จดั ทาขึ้ นเพือ่
เผยแพร่ในงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ฐานข้อมูลหนังสือที่ขออนุ ญาต อพ.สธ. เพื่อดาเนิ นการจัดพิมพ์และขอใช้ตราสัญลักษณ์
อพ.สธ. เพื่อให้ปรากฏอยู่ในหนังสือนั้น ๆ ฐานข้อมูล จะมีการบันทึกรายละเอียดการขออนุ ญาต
นาเสนอ เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ผลงานวิจยั ต่างๆที่ได้จากการสารวจและดาเนิ นงานภายใต้กรอบ
การดาเนิ นงานของ อพ.สธ.หรือดาเนิ นงานในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร ของ อพ.สธ. ที่หน่ วยงาน
ร่ วมสนองพระราชดาริ รวมไปถึ งการขออนุ ญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ประกอบการ
นาเสนอหรือตี พิมพ์ในรูปแบบต่างๆซึ่งในฐานข้อมูลจะมีการบันทึ กรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่มของหน่ วยงานที่ขออนุ ญาต (เผยแพร่/ตีพิมพ์/ใช้ตราสัญลักษณ์) ลงเลขที่รบั ลงวัน/เดือน/
ปี ที่ รับเรื่อง เรื่องที่ ขออนุ ญาต วัตถุ ประสงค์ ผูข้ อ/ผูป้ ระสานงาน และการอนุ มัติ โดยปั จจุบัน
ข้อมูลที่ มีการบันทึ กอยู่ในฐานข้อมูลหนั งสือขออนุ ญาตจากหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
มีจานวนมากกว่า 100 ข้อมูล

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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4. งานฐานข้อมูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
ฐานข้อมูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิ ดใหม่ ดาเนิ นการบันทึกข้อมูลการขอพระราชทานชื่อ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ใหม่ ข องโลก ซึ่ ง ค้น พบจากการส ารวจทรัพ ยากรในพื้ นที่ ป กปั ก พัน ธุ ก รรมพื ช
รวมไปถึงการศึกษาวิจยั ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริปัจ จุบนั มีขอ้ มูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิต
ชนิ ดใหม่จานวน 5 ข้อมูล คือ เข็มรัชประภา (Ixora megalophylla Chamch. Sp. Nov.) ตะขาบ
(Sterroprites violaceus) เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี (Neonothopanus nambi) และหงส์เหินลูกผสม
ดอกสี ม่วง “หังสรัต น์ ” , ไลเคน “ฟลิ ค ติ ส สิ ริ นธรเน”ชื่อวิท ยาศาสตร์ Phlyctis sirindhorniae
sp.nov.

ตัวอย่างฐานข้อมูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
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5. งานฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ดาเนิ นการบันทึ กข้อมูลเบื้ องต้นของสถานศึ กษาที่ ได้รับการตอบรับให้เป็ นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Access
ซึ่งข้อมูลที่ บันทึ กลงในฐานข้อมูลประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถานภาพปั จจุบัน ข้อมูลการประสานงาน ข้อมูลทั ่วไป และที่อยู่หรือสถานที่
ติ ด ต่ อ ของสถานศึ ก ษา จัด ท า google form ให้ส มาชิ ก ส่ ง ข้อ มู ล เป็ นปั จ จุ บัน ทุ ก ปี การศึ ก ษา
ปั จจุบัน มีจานวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจานวน 5,858 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564)

ตัวอย่างฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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6. ฐานข้อมูลสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ดาเนิ นการบันทึกข้อมูลเบื้ องต้นของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น มี ด าเนิ น การตามแนวทางการ
ด าเนิ น งานฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น เช่ น การส ารวจและจัด ท าฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ส ารวจ
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ
โดยข้อมูลของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจะทาการบันทึกลงในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูล
ที่ต้ังของอปท. ข้อมูลการตอบรับการเป็ นสมาชิก ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ/ผูป้ ระสานงาน ข้อมูล
สถานภาพการเป็ นสมาชิก ข้อมูลเอกสารที่ ได้รับจากสมาชิก และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติ ม จัดทา
google form ให้ส มาชิ ก ส่ ง ข้อ มู ล เป็ นปั จ จุ บัน ทุ ก ปี งบประมาณ ปั จ จุ บัน มี จ านวนสมาชิ ก ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นจานวน 5,433 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564)

ตัวอย่างฐานข้อมูลสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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7. ระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เป็ นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ของงานฐานทรัพ ยากรท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ด าเนิ น งานโดยสมาชิ ก ฐาน
ทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ได้แ ก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) ที่ ไ ด้มี ก ารส ารวจทรัพ ยากร
ในท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดยข้อมูลของทรัพยากรจะถูกบันทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงานซึ่งประกอบไปด้วย
ใบงานที่ 1 เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้ นฐานในท้องถิ่น
ใบงานที่ 2 เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 3 เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 4 เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บา้ น ชุมชน วิถีชุมชน
ใบงานที่ 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
ใบงานที่ 6 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 7 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 8 เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ใบงานที่ 9 เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
โดยมีมหาวิทยาลัยหลัก เป็ นศูนย์แม่ข่ายประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย งานแบ่งเขต
พื้ นที่รบั ผิดชอบดูแลการจัดเก็บข้อมูลปั จจุบนั ทั้งหมด 26 ศูนย์แม่ข่ายประสาน/ ศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย โปรแกรมระบบการจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ระหว่าง
การพั ฒนาโปรแกรมร่ วมกั บโปรแกรมฐานทรั พยากร อพ.สธ. โดยบริ ษั ท อิ นเทอร์ เน็ ตประเทศไทย
จากัด (มหาชน) โดยการสนับสนุ นงบประมาณจากมูลนิ ธิ อพ.สธ.

9. โครงการพัฒนา website และ application ฐานทรัพยากร อพ.สธ.
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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จากการสนับสนุ นตามโครงการในกรอบการสร้างจิตสานึ ก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนั บ สนุ น การอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรของหน่ วยงานร่ ว มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในกลุ่ ม G5
กลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ที่เชื่อมโยงความสอดคล้องเชิงนโยบายของ 1) เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ในเป้ า หมายขจั ด ความยากจน 2) แผนปฏิ รู ป ประเทศด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปกลไกระดับพื้ นที่ โดยใช้ศูนย์อนุ รกั ษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตาบล ที่ยกระดับขั้นมาจากกลไกและเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ. 3) การใช้งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ตามมติ ครม.วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 มาพัฒนาขับเคลื่อนให้
เกิดข้อมูลท้องถิ่นจาก 9 ใบงาน ซึ่งเป็ นกระบวนการบันทึกข้อมูลจากงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เพื่อใช้ทดสอบระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่ทาง อพ.สธ. พัฒนาร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ ต
ประเทศไทย จากัด หรือ INET โดยการสนับสนุ นจากมูลนิ ธิ อพ.สธ.

ตัวอย่างประกาศรับสมัครลูกจ้าง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มอ.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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จากโครงการนี้ ทาง อพ.สธ. จึ ง ประสานงานต่ อ เนื่ อ งกับ มหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ป็ นศู น ย์
ประสานงาน อพ.สธ. รวม 11 แห่ง แห่งละ 40 อปท. รวมทั้งสิ้ น 440 อปท. (2,200 ตาแหน่ งงาน)
ในการใช้การจ้างงานกับประชาชนใน อปท. ที่ดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อดาเนิ นงาน
สารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น โดยใช้แนวทางการดาเนิ นงานในงานฐานทรัพยากร
ท้อ งถิ่ น เช่ น การใช้ 9 ใบงาน และเป็ นประชาชนในท้อ งถิ่ น เป็ นผู ้ส ารวจแต่ มี ม หาวิ ท ยาลั ย
เป็ นผูก้ ากับดูแล
รูปแบบของระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ด้ว ยเครื่ อ งมื อ ใบงาน 9 ใบงาน ที่ ถู ก แปลงรู ป แบบจากกระดาษสู่ ค อมพิ ว เตอร์ โดยสามารถ
ดาเนิ นงานได้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่ าน Mobile application จะมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยเครือข่าย อพ.สธ. ก่อนนาลงฐานข้อมูลทรัพยากร

ตัวอย่าง Application ระบบเก็บข้อมูลทรัพยากร

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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การบูรณาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็ นศูนย์แม่ช่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ข้อมูลจากงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ที่เกิดจากโครงการดังกล่า ว
มีตัวชี้ วัดเชิงปริมาณข้อมูล 3,000 ข้อมูลต่อ อปท. ส่งผลให้ภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2563
มีปริมาณข้อมูลถึง 1,320,000 ข้อมูล (ข้อมูลที่ยงั ต้องตรวจสอบความถูกต้อง) ที่จะนามาเป็ น
ต้นแบบในฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางการดาเนิ นงานในกรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร เพื่อการขยายผลเชิงเครือข่ายระหว่างศูนย์แม่ข่าย
อพ.สธ./ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จังหวัดและเครื อข่าย อปท. สู่การอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ปี งบประมาณ 2563 - 2564 อพ.สธ. เป็ นจุ ด เปลี่ ย นในการด าเนิ น การจัด ท า
เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.โดยการสนั บสนุ นของมูลนิ ธิ อพ.สธ.
ซึ่งจะดาเนิ นงานต่อเนื่ อง ในการเก็บข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่มีอยู่จริง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.และศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. เพื่อเป็ นฐานข้อมูลทรัพยากรที่ให้ประเทศไทยนาไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนา
ประเทศต่อไป
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ดาเนิ นการใช้ขอ้ มูลจากศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืชที่ได้จากการสารวจเก็ บรวบรวม
ในพื้ นที่ ป กปั กทรัพ ยากร พื้ นที่ สารวจเก็บ รวบรวมทรัพ ยากร พื้ นที่ ก ารปลูกรักษาทรัพยากร
นามาสู่การศึกษาประเมินในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ทาให้เกิด
องค์ความรูแ้ ละข้อมูลต่าง ๆ นามาให้ผูท้ รงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อ ให้มี
พันธุ์ตามความต้องการในอนาคต หรือพบทรัพยากรท้องถิ่น เช่น พืชท้องถิ่น สัตว์ทอ้ งถิ่นที่มี
ศักยภาพมาพัฒนาโดยการปลูกการเลี้ ยงที่ เหมาะสม โดยเป็ นการวางแผนระยะยาว 30 ปี –50 ปี
ว่า จะมี พัน ธุ์พื ช ลัก ษณะต่ า งๆ ที่ ต ้อ งการของช่ ว งเวลา เป็ นการวางแผนคาดการณ์ล่ ว งหน้ า
ซึ่ ง เมื่ อ ได้แ ผนพัฒ นาพัน ธุ์ พื ช แต่ ล ะชนิ ด น าทู ล เกล้า ฯ ถวายสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า
กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เพื่ อทรงมี พระราชวิ นิ จฉั ย และพระราชทาน
ให้กบั หน่ วยงานที่มีหน่ วยงานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพ์ ืช เช่น กรมวิชาการเกษตร เป็ นต้น
ในช่ ว ง 30 ปี ที่ ผ่ า นมา อพ.สธ. มี ง านร่ ว มกับ หลายหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ เช่น ในเรื่องกล้วยไม้ ร่วมกับศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในเรื่องการคัดเลือกกล้วยไม้สปาโต เอื้ องมอนไข่ กระเจียว เป็ นต้น
ในเรื่องมะเกี๋ยง ศูนย์บริการวิชาการด้านผลผลิตพืชห้างฉัตรจังหวัดลาปางร่วมกับ สถาบันวิจยั และ
ฝึ กอบรมการเกษตร จังหวัดลาปาง ศูนย์บริการวิชาการด้านผลผลิตพืชดอยวาวี จังหวัดเชียงราย,
มหาวิ ท ยาลัยเชี ยงใหม่ , มหาวิ ท ยาลัยแม่ โจ้, มหาวิ ท ยาลัย พะเยา และมหาวิ ท ยาลัย นเรศวร
ซึ่งในปลายระยะ 5 ปี ที่หนึ่ ง ได้มีการประชุมแนวทางการพัฒนาพันธุพ์ ืชในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25
ซึ่งมีการหารือในประเด็น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการบริโภค,
แนวโน้ มการบริ โภคสิ่ ง ธรรมชาติ และสิ่ ง สัง เคราะห์, แนวโน้ มการใช้วัตถุ ดิ บ เพื่ อการผลิ ต ใน
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)

44

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

45

46
สวนพฤกษศาสตร์ในพื้ นที่ของโรงเรียน เป็ นการจัดแหล่งการเรียนรูท้ ี่สร้างโอกาสให้นักเรียน
ได้เผชิญกับความเป็ นจริงตามธรรมชาติ ของสิ่ งมีชีวิต โดยเฉพาะต้นไม้ตลอดจนสิ่ งมีชีวิตอื่น
ที่ อยู่อาศัยสัมพันธ์กับพืชพรรณไม้ท้ังหลาย และรวมถึ งระบบนิ เวศที่ เกื้ อกูลกันของธรรมชาติ
ในบริ เ วณนั้ น ชี วิ ต เด็ ก ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ธรรมชาติ จ ะเปิ ดโอกาสแห่ ง การแสวงหาความรู ้
จากประสบการณ์ตรงและสร้างความรื่นรมย์บ่มเพาะความอ่อนโยนเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับชีวิต
ทั้งหลาย ซึ่งเป็ นเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็ นการดาเนิ นงานที่
อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้
มีการศึกษาต่อเนื่ องมีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่น
เข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนบันทึกข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุไ์ ม้ มีมุมสาหรับ
ศึ ก ษาค้น คว้า และมี ก ารน าไปใช้ป ระโยชน์ เ ป็ นสื่ อ การเรี ย นการสอนในวิ ช าต่ า งๆ เป็ นการ
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ เป็ นไปตามความสนใจและความพร้อม
ของโรงเรียน ดาเนิ นการด้วยความสมัครใจไม่ให้เกิดความเครียด การใช้ “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรีย น” เป็ นสื่ อ ในการที่ จ ะให้นั ก เรี ย นเยาวชนและประชาชนทัว่ ไปได้มี ค วามเข้า ใจเห็ น
ความส าคัญ ของพื ช พรรณเกิ ด ความรัก หวงแหนและรู จ้ ัก การน าไปใช้ป ระโยชน์ อ ย่า งยัง่ ยื น
ซึ่ ง สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ได้พ ระราชทานพระราชด าริ แ ละแนวปฏิ บัติ ใ นการด าเนิ น งานเป็ นระยะ ๆ การด าเนิ นงาน
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2537 จนถึงปลายระยะแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หา้ มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ย น ที่ เ ป็ นสถานศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บาลประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา
และระดับอุดมศึกษา มากกว่า 5,000 แห่ง
อพ.สธ. ได้จัด ให้มี ก ารฝึ กอบรมปฏิ บัติ ก ารงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น
ที่ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทัว่ ประเทศโดยมีหลักสูตร
ในการฝึ กอบรมเป็ นรูปแบบเดียวกัน เมื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านการฝึ กอบรมจาก
อพ.สธ.แล้ว จะสามารถดาเนิ นงานตามขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงานในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยทางอพ.สธ. ได้จดั ทาคู่มือ มอบให้แก่โรงเรียนสมาชิก บทเรียนออนไลน์ ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th)
ในช่ วงระยะ 5 ปี ที่ ห นึ่ งจนถึ งกลางระยะ 5 ปี ที่ ห ก ของ อพ.สธ. มี เจ้า หน้ า ที่
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร และคณะที่ปรึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ไปตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย นสมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น และให้ค าปรึ ก ษาในการท างาน
อย่างใกล้ชิด มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมต่อ (เรื่องการเก็บรวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์
พืชผักพื้ นเมือง,เรื่องอารักขาพืชกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์,
การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพื ช และ การเก็ บตัวอย่างเพื่ อการสกัดสารพันธุ กรรม (DNA)เป็ นต้น )
และต่อมาในปี งบประมาณ 2561 อพ.สธ. ร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ในการดูแลเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้ น
เมื่อทางสถานศึกษาทางานได้จนถึงระดับหนึ่ ง สามารถสมัครขอรับการประเมินได้
เพื่อแสดงถึงความสามารถในการทางานของผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ ของโรงเรียนที่ทาให้นักเรียน
เข้ามาเรียนรูแ้ ละมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนาไปสู่การสร้างจิตสานึ กในการ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเหลือชุ มชน
ที่ โ รงเรี ย นนั้ น ๆ ตั้ ง อยู่ ทาง อพ.สธ. มี ข้ั น ตอนและวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ มี ม าตรฐานโดยมี
คณะกรรมการที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูป้ ระเมิน โดยสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถ
ยื่นขอรับการประเมินผ่านมาทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
เพื่อขอรับพระราชทานได้ดงั นี้
1. ป้ ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เกียรติบตั รงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.1 ขั้นที่ 1 เป็ นเกียรติบตั รขั้นต้น เกียรติบตั รแห่งความมุ่งมัน่ อนุ รกั ษ์ สรรพสิ่ง
สรรพชีวิต ด้วยจิตสานึ กของครูและเยาวชน
2.2 ขั้น ที่ 2 เป็ นเกี ย รติ บัต รขั้น กลาง เกี ย รติ บัต รแห่ ง การเข้า สู่ ส ถานภาพ
สถานศึกษาอบรมสัง่ สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.3 ขั้นที่ 3 เป็ นเกียรติบัตรขั้นสูง เกียรติบัตรแห่งการเป็ นสถานศึกษาอบรม
สัง่ สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สรุปจานวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จานวน
5,858 แห่ง
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่รับพระราชทานป้ ายสนองพระราชดาริในงานสวน
พฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น และเกี ย รติ บัต รงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น ปี 2540 - 2564
จานวน 604 แห่ง ประกอบด้วย
ก. ป้ ายสนองพระราชดาริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 371 แห่ง
ข. เกียรติบตั รงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1 เกียรติบตั รแห่งความมุ่งมัน่ อนุ รกั ษ์
สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสานึ กของครูและเยาวชน จานวน 211 แห่ง
ค. เกียรติบตั รงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 2 เกียรติบตั รแห่งการเข้าสู่สถานภาพ
สถานศึกษาอบรมสัง่ สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 22 แห่ง
2. งานพิพิธภัณฑ์
ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย กองทัพเรือ
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร
- หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
- พิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฯลฯ
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ดาเนิ นการเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานต่ าง ๆ เข้า ร่ วมสนั บสนุ นงานของอพ.สธ.
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเงินทุนสนั บสนุ นในกิจกรรมต่างๆ ของอพ.สธ. หรือดาเนิ นงาน
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ่ นกรอบของแผนแม่บท นอกจากนั้น
ยังเปิ ดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลได้ศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ
ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละสาขาให้คาแนะนา และให้แนวทาง
การศึ ก ษา จัด ตั้ง เป็ นชมรมนั ก ชี ว วิ ท ยาอพ.สธ. ในระดับ โรงเรี ย น/มหาวิ ท ยาลัย และชมรม
คณะปฏิบตั ิงานวิทยาการอพ.สธ.สาหรับนักวิจยั คณาจารย์ ในสถาบันศึกษา ซึ่งจะเป็ นผูน้ าในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนต่อไป
สรุปงานที่ดาเนินงานในกิจกรรมที่ 8 ดังนี้
1) งานเผยแพร่โดยการจัด ประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ซึ่งดาเนิ นงานโดย อพ.สธ.
ในงานจัดนิ ทรรศการต่ างๆ และร่ วมกับหน่ วยงาน ส่ วนราชการ มหาวิ ทยาลัย และสถาบันการศึ กษา
ที่ร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อเป็ นการสรุปงานในภาพรวมของ อพ.สธ. เป็ นการนาเสนอกิจกรรม
ของ อพ.สธ. ซึ่งการดาเนิ นการที่ผ่านมาได้ดาเนิ นตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เองและหน่ วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในงานนี้ มีการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการของชมรมคณะปฏิบตั ิงาน
วิทยาการ อพ.สธ. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
ได้แก่
1.1 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ อพ.สธ.ร่วมกับหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริและ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.1.1 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ด้วยจิตสานึ กแห่งนักวิจยั ไทย
ระหว่างวันที่ 21 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544
ณ ศาลาพระเกี้ ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1.1.2 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวติ
ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ณ สานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.1.3 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ณ ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ คลองไผ่ ตาบลคลองไผ่
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
1.1.4 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ แสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
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1.1.5 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสู่วถิ ีใหม่ในฐานไทย
ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ณ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
1.1.6 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมัน่ ใจ
ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตาบลหนองระเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.1.7 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : นาสิ่งดีงามสู่ตาโลก
ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
1.1.8 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1.1.9 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
1.1.10 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
1.2 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.2.1 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ณ อาคารสารนิ เทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2.2 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมภิ าค
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2.3 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมภิ าค
ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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1.2.4 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมภิ าค
ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนนนทบุรีวทิ ยาลัย อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.2.5 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ สานักพระราชวัง (สนามเสือป่ า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.2.6 การประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
โดยในทุ ก ครั้ ง สมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ เป็ นองค์ ป ระธานในการประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ ฯ
ยกเว้น ในปี 2562 ที่ ท รงพระประชวร ผลตอบรั บ จากแบบประเมิ น เป็ นที่ ชื่ น ชมและ
เป็ นที่ น่ า พึ ง พอใจต่ อ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ และประชาชนที่ เ ข้า ชมงานเป็ นไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ว างไว้ นอกจากงานประชุ ม ที่ ท าง อพ.สธ. ด าเนิ น การจัด งานฯ แล้ว
ทาง อพ.สธ. ยัง ได้ไ ปร่ ว มจัด งานนิ ท รรศการร่ ว มกับ อี ก หลายหน่ ว ยงานซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชดาริ อาทิเช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น อีกทั้งการนาเสนอผลงาน
ทางวิ ช าการในงานประชุ ม วิ ช าการต่ า ง ๆ เช่ น สมาคมพั น ธุ ศ าสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
2) งานเผยแพร่และฝึ กอบรม เพื่อสนั บสนุ นงานสร้างจิตสานึ กในการอนุ รักษ์
พันธุ กรรมพื ช ฯ เช่ น การเก็ บรวบรวมรักษาคุ ณภาพเมล็ ดพันธุ์พื ชผักพื้ นเมื อง, การวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร์ และ การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ พืช เป็ นต้น
3) งานเผยแพร่โดยการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รวม 30 ฉบั บ จัด พิ ม พ์เ ป็ นราย 2 เดื อ น เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้กับ โรงเรี ย นซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก สวน
พฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2558 ทาง อพ.สธ. ได้จัด ท าเป็ น application
เพื่ อ ให้ด าวน์ โหลดได้จากโทรศัพ ท์มื อถื อ แทบเล็ ต และเป็ น e-journal จากเว็ บ ไซต์ อพ.สธ.
นอกจากนั้ นยั ง มี คู่ มื อ สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น หนั ง สื อ การใช้ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพร
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น ไม้พุทธประวัติ แพลงก์ตอน ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์
พรรณไม้หมู่เกาะแสมสาร ไม้ยอ้ มสีธรรมชาติพรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์ พรรณไม้เขาวังเขมร
จากยอดเขาถึงใต้ทะเลเล่มที่ 1 - 8 เป็ นต้น อีกทั้ง หนั งสือวิชาการอีกมากมาย ซึ่งจัดพิมพ์โดย
อพ.สธ. และหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
4) งานฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ เช่น เทคนิ คการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
เทคนิ คการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช เทคนิ คทางชีววิทยาโมเลกุ ลพืช เทคนิ คในการจาแนกพรรณไม้
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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เทคนิ คการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดย ฝ่ ายวิชาการ
อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
5) งานประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช ณ ห้องปฏิบตั ิการเพาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
6) งานอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารชี ว โมเลกุ ล พื ช ในเรื่ อ งการวิ เ คราะห์ล ายพิ ม พ์
ดี เ อ็ น เอพื ช ณ ห้อ งปฏิ บัติ ก ารชี ว โมเลกุ ล พื ช อพ.สธ.สวนจิ ต รลดา กรุ ง เทพมหานครและ
ห้องปฏิบตั ิการชีวโมเลกุลพืช ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
นอกจากนั้ น อพ.สธ. จัด อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ หน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ห้องปฏิบตั ิการ
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ห้องปฏิบตั ิการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เป็ นต้น
7) งานปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ อพ.สธ. เพื่อเผยแพร่ แนะนา และติดต่อเชื่อมโยง
กับ ผู ้ที่ ส นใจในงานของ อพ.สธ. และพัฒ นาให้ทั น สมัย (http://www.rspg.or.th) อพ.สธ.
ดาเนิ นการปรับปรุงเว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้ทนั สมัยและทันเหตุการณ์ทุกวัน เพื่อเผยแพร่แนะนา
สืบค้นข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ และติดต่อเชื่อมโยงกับผูท้ ี่สนใจในงานของ อพ.สธ.
7.1 เว็บไซด์ (web sites) http://www.rspg.or.th อพ.สธ. ด าเนิ นการปรับปรุ ง
เว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้ทนั สมัยและทันเหตุการณ์ทุกวัน เพื่อเผยแพร่ แนะนา และติดต่อเชื่อมโยง
กับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯและผูท้ ี่สนใจในงานของ อพ.สธ. จานวนผูใ้ ช้บริการผ่าน
เว็บไซด์ อพ.สธ. ในปี งบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) จานวน 71,124 ครั้ง
และสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์ จานวน 162,617 หน้า
7.2 เว็ บ บอร์ด (webboard) ได้แ ก่ http://www.plantgenetics-rspg.org/
schoolbot_club/index.php?name=webboard
8) งานซึ่งดาเนิ นงานโดยชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรม
นักชีววิทยา อพ.สธ. โดยที่ชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ให้ก ารสนั บ สนุ น และร่ ว มส ารวจในกิ จ กรรมปกปั ก ทรัพ ยากร กิ จ กรรมส ารวจเก็ บ รวบรวม
ทรัพยากรและในกิจกรรมอื่ น ๆ ของ อพ.สธ. ดังรายละเอี ยดที่ ได้กล่าวถึ งในกิจกรรมต่าง ๆ
นอกจากนั้นได้ร่วมในการจัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ อพ.สธ. ในทุกครั้ง
9) ก่อตั้งมูลนิ ธิอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(มูลนิ ธิ อพ.สธ.) เนื่ องจากสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ มารี ทรงมีรับสัง่ กับนายพรชัย จุฑามาศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ให้จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ อพ.สธ. และได้รั บ ใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นจัด ตั้ ง มู ล นิ ธิ เมื่ อ วัน ที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อสนั บสนุ นงานตามเป้ าหมายของ อพ.สธ.
เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่มหาชนชาวไทย สนั บสนุ นการฝึ กอบรม ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนา
เพื่อสนั บสนุ นในงานของ อพ.สธ. สนั บสนุ นและส่งเสริมความเป็ นไทย วิถีไทย วัฒนธรรมและ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ภู มิ ปั ญญาอันดี งามของไทย ด าเนิ นการเพื่ อสาธารณประโยชน์ หรื อร่ วมมื อกับองค์กรการกุ ศลอื่ น ๆ
เพื่ อ สาธารณประโยชน์ และไม่ ด าเนิ น การเกี่ ย วข้อ งกับ การเมื อ งแต่ ป ระการใดทาง อพ.สธ.
จึ ง ได้ข อพระราชทานขยายพัน ธุ์ พื ช ที่ ไ ด้รับ พระราชทานนาม “ม่ ว งเทพรัต น์ ” มาในวัน ที่
29 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งต้นม่วงเทพรัตน์ น้ั นสามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ
และออกดอกในขวดสวยงาม เพื่อให้ผมู ้ ีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนร่วมจัดตั้งมูลนิ ธิ อพ.สธ.
10) โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่ องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) มีพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติและการสนองพระราชดาริ
ในการอนุ รกั ษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศ ให้ยงั ่ ยืนเป็ นที่รูจ้ กั แพร่หลายในประเทศไทย
และหมู่ประชาคมโลกต่อไป ยิง่ ไปกว่านั้นยังนาไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีผลต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต อีกทั้งนาไปสู่การอนุ รกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างยัง่ ยืน
ด้วยโครงการนี้ สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการเข้าสู่ตาบลในประเทศไทย จานวน 7,255 ตาบล
โดยมีเป้ าหมายในการปลูกตลอดโครงการ พ.ศ. 2555 – 2558 จานวน 8.4 ล้านต้น เปิ ดตัวโครงการ
ณ วั น ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554 ต่ อ มาได้เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ นโครงการพฤกษานุ รั ก ษ์ มเหสั กข์
นวมินทรานุ สรณ์ เนื่ องจากเปลี่ยนรัชสมัยจากรัชกาลที่ 9 เป็ นรัชกาลที่ 10
11) งานบรรยายและฝึ กอบรมทาความเข้า ใจและการดาเนิ นงานการสมัคร
เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในจังหวัดที่ร่วมสนอง
พระราชดาริท้งั 77 จังหวัด
12) งาน application อนุ รัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช หรื อ RSPG application เพื่ อ ให้
เข้าถึงสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและหนั งสือ อพ.สธ.
โดยร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เครือข่าย อพ.สธ. และประชาชนที่สนใจเข้าไปใช้เพื่อนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
6. สรุปงาน อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานของสานักพระราชวัง
1. ในปี งบประมาณ 2560 อพ.สธ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะทางานปฏิรูปประเทศ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมพิจารณาเป็ นประเด็นสาคัญที่จะใช้แนวทางพระราชดาริดา้ นการรักษา
ฐานทรัพยากร 3 ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ที่ กากับการใช้ทรัพยากรนั้ นๆ โดยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เป็ นนโยบายระดับชาติ ในการ
อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพ ประสานงานและส่งผลให้อยู่ในแผนปฏิรูประบบ
และเครื อ ข่ า ยฐานทรั พ ยากรท้อ งถิ่ น ให้ค รอบคลุ ม ทั ว่ ประเทศรวมถึ ง เครื อ ข่ า ย
ระดับประเทศและอาเซียน โดยการบูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและพัฒนาเครือข่าย
ศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นตาบลตามแนวทางโครงการอนุ รกั ษ์พั นธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บูรณาการร่วมกับ
แนวทางประชารั ฐ รวมทั้ ง ขยายศู น ย์อ นุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรท้อ งถิ่ น ต าบลให้ค รบ
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7,255 ต าบลทั ว่ ประเทศ เพื่ อ เข้า สู่ แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ นาไปสู่การขึ้ นทะเบียนทรัพยากรเพื่อรักษาสิทธิ์
และผลประโยชน์จากทรัพยากรให้กบั ประเทศไทย
2. อพ.สธ.เป็ นหน่ ว ยงานตัว อย่ า งในเรื่ อ งของการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรพัน ธุ ก รรมพื ช
ครบวงจรและนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนเพราะ อพ.สธ. ประกอบด้วย
บุคลากรที่มีความรูท้ างวิชาการในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่สานั กพระราชวังได้บ่มเพาะมา
ในเรื่ อ งของการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ทรัพ ยากรพัน ธุ ก รรมพื ช เป็ น หนึ่ ง ใน
หน่ วยงานในประเทศไทยที่สามารถเป็ นตัวอย่างให้กบั หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการ
อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชแบบครบวงจร โดยใช้แนวทางพระราชดาริของสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ สื บ ทอดงานรัก ษาทรัพ ยากรของ
ประเทศจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. อพ.สธ. เข้า ไปสนั บ สนุ นหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ประสานให้เ ข้า ร่ วมสนองพระราชดาริ
โดยให้หน่ วยงานนั้ นใช้พันธกิจและหน้าที่หลักของหน่ วยงานต่าง ๆ เป็ นหลัก และใช้แนวทาง
พระราชดาริเข้าไปเสริม ไปเป็ นคู่มือในการทางานให้บรรลุพนั ธกิจและหน้าที่หลักของหน่ วยงาน
ได้ส าเร็ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล ใช้ง บประมาณที่ ไ ด้รับ ที่ เ ป็ นงบประมาณปกติ
มาทางานได้ประโยชน์และเห็นผลชัดเจนให้กบั ประเทศชาติ
4. อพ.สธ. ทาหน้าที่ตามเป้ าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มาอนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืนแก่มหาชนชาวไทย โดยการสร้าง
งานที่ ส นั บ สนุ น การสร้า งจิ ต ส านึ ก ในการรัก ษาทรัพ ยากรให้กับ เยาวชนอย่า งเป็ นรู ป ธรรม
มีคู่มือ มีการฝึ กอบรม และการให้กาลังใจ โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็ นแนวทาง
ของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ให้ส ร้า งงานนี้ เพื่ อ สร้า งจิ ต ส านึ ก ในการรัก ษาทรัพ ยากรให้เ กิ ด ขึ้ นตั้ง แต่ เ ยาว์วัย ณ ขณะนี้ มี
สถานศึกษา ได้แก่โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็ นสมาชิกมากกว่า 5,000 แห่ง
5. อพ.สธ.ทาหน้าที่สร้างงานและประสานในการทาข้อมู ลทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่
อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม มี คู่ มื อ มี ก ารฝึ กอบรม และการให้ก าลัง ใจ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารขึ้ นทะเบี ย น
ทรัพยากรของประเทศไทย ฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศจะช่วยในการรักษาสิ ท ธิ์ ใ ห้กับ
ประเทศไทยไม่ให้ถูกนาไปใช้หาผลประโยชน์โดยไม่ทราบโดยต่างประเทศ และนาไปสู่ การสร้าง
จิตสานึ กของประชาชนในประเทศไทยให้ตระหนั ก รูค้ ุณ เห็นค่า และหวงแหน โดยใช้งานฐาน
ทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ นแนวทางของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างงานนี้ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทรัพยากร และสร้างจิตสานึ ก
ในการรัก ษาทรัพ ยากรให้กับ ประเทศชาติ ใ นระดับ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ณ วัน ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ ประเทศเข้าร่วมเป็ นสมาชิก จานวน 5,433 แห่ง
รวมถึ ง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ได้รับ เป็ นนโยบายของกรมฯ ให้อ บต.และเทศบาล
เป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั้งประเทศไทย
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6. อพ.สธ. ดาเนิ นงานตามแผนแม่บทที่วางไว้ ทุ ก ๆ 5 ปี โดยมีการจัดทาแผนแม่บท
จนเข้าสู่แผนที่ 7 เพื่อให้เป็ นแผนหลักในการดาเนิ นงานร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
โดยในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด มีเป้ าหมายการประสานงานที่สาคัญ
6.1 ประสานให้เกิดหน่ วยฝึ กอบรม อพ.สธ. ให้เกิดขึ้ นกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัว่ ประเทศ
เพื่อเป็ นศูนย์ฝึกอบรมให้กบั สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ที่ มีเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ โดยที่ อพ.สธ. จะสนั บสนุ นในการฝึ กวิทยากรประจาศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ
ใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกัน และรับรองหลักสูตรการฝึ กตลอดจนวิทยากรตามแนวทางการ
สนองพระราชด าริ ท าให้เ กิ ด งานบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี เ ป้ า หมายชั ด เจน
เป็ นเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมให้กบั อพ.สธ. และยังมีบทบาทในการเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั สถานศึกษา
ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย นและองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างยัง่ ยืน
6.2 ประสานกับหน่ วยงานระดับชาติ เช่น กระทรวงต่าง ๆ เช่นกระทรวงมหาดไทย,
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้น ในการร่วมมือกันดาเนิ นงานสนองพระราชดาริ
และร่วมจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรให้กบั ประเทศไทย เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการ
ขึ้ นทะเบียนรักษาสิทธิ์ให้กับท้องถิ่นและประเทศไทย นอกจากนั้ นข้อมูลทรัพยากรที่เป็ นระบบ
สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ จะช่ ว ยในการวางแผนพัฒ นาประเทศ ไปในทิ ศ ทางของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
7. ภาระงานของ อพ.สธ. ตามวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. ณ ปั จจุบนั
7.1 ทาความเข้าใจเพื่อให้เกิดจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์ และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
อย่ า งยัง่ ยื น และให้ค วามส าคัญ กับ การด าเนิ น งานวิ ช าการในทุ ก ด้า นเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
การดาเนิ นงานศึกษาทดลองวิจยั เพื่อการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ
ที่ ส่ ง ผลและเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนชาวไทยโดยท างานร่ ว มกับ ศู น ย์แ ม่ ข่ า ยประสานงาน
อพ.สธ., ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ ซึ่งเป็ นพี่เลี้ ยงให้กับ
เครือข่ายทั้งสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเน้นในการ
ด าเนิ น งานไม่ เ ฉพาะพัน ธุ์พื ช เศษฐกิ จ แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ เ น้ น ในทรัพ ยากรชี ว ภาพที่ มี
ความสาคัญในระบบนิ เวศ หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และมีความสัมพันธ์ท้ังในเชิงประวัติศ าสตร์
เกี่ ย วข้อ งกับพิ ธี กรรม ที่ สัม พัน ธ์กับ ทรัพ ยากรกายภาพ ทรัพ ยากรวัฒ นธรรมและภู มิปัญญา
เป็ นงานที่ ได้เห็นผลผลิตจากการค้นคว้า วิจยั ทรัพยากรต่าง ๆ จนเห็นเป็ นรูปธรรมจับต้องได้
สร้างความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ้นกับคนในท้องถิ่นต่าง ๆ
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7.2 ให้ความสาคัญกับการพัฒนารวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากร
เป็ นแบบมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์ สูงสุด โดยการสนั บสนุ นจากมูลนิ ธิ อพ.สธ. ให้เกิด
ฐานข้อมูลทรัพยากรที่สื่อและเชื่อมต่อถึงกันได้ทวั ่ ประเทศ โดยมี อพ.สธ. เป็ นศูนย์กลางรวมของ
ศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ
7.3 ขับ เคลื่ อ นงานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ฯ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนิ นงานด้านการเรียนรูท้ รัพยากรและสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน
(1.ทรัพยากรกายภาพ 2.ทรัพยากรชีวภาพ 3.ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านกระบวนการวางแผน การประสาน
ด าเนิ น งาน การจัด สรรทรัพ ยากร โดยเฉพาะการยื น ยัน เพื่ อ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ด าเนิ น งานจากส านั ก งบประมาณและแหล่ ง ทุ น ต่ า ง ๆ และการติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
ผ่านทางรายงานและมีผลผลิตจริง ๆ
7.4 อพ.สธ. มีการจัด ท ารายงานและมีประชุ มใหญ่ คื อการประชุ มคณะกรรมการ
อพ.สธ. เป็ นประจาทุกปี (ตามเหตุการณ์ปัจจุบนั ที่อาจมีเรื่องของโรคระบาดต่าง ๆ ทาให้จดั การ
ประชุม onsite ไม่ได้) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการดาเนิ นงานซึ่งเป็ นหัวหน้าหน่ วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริ (จานวนประมาณ 200 หน่ วยงาน เพื่อสรุปการดาเนิ นงานในแต่ละปี ของ
อพ.สธ. และของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่เพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี และทูลเกล้าฯ
ถวายรายงานประจ าปี ให้ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัย
7.5 อพ.สธ. มี ก ารด าเนิ น งานในการเป็ นเจ้า ภาพร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริที่มีความพร้อมในการดาเนิ นการจัดการประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ อพ.สธ.
จะดาเนิ นการจัดการประชุ มใหญ่ทุก ๆ 2 ปี โดยมีการร่วมจัดแสดงนิ ทรรศการกับหน่ วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชดาริทุกหน่ วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย นและฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค ร่ ว มกับ สมาชิ ก งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสลับปี เว้นปี กับงานประชุมใหญ่
เพื่อแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของ อพ.สธ. ในฐานะของหน่ วยงานของสานั กพระราชวังให้กับ
กลุ่มเป้ าหมายและประชาชนทัว่ ไป
อพ.สธ. ยังคงมุ่งมัน่ และทางานต่อไป ดังพระราชกระแสสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในวัน ที่ 14 สิ ง หาคม พ.ศ. 2540
การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน”ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 ให้ทางาน
ตั้ง แต่ย อดเขาถึ ง ใต้ท ะเล”และในวัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ทรงมี พ ระราชกระแส
และพระราชดาริให้กบั กองทัพเรือซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ความมั ่นคง
ของประเทศ คือความมั ่นคงทางทรัพยากร”

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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8. เป้ าหมายรวมและวิสยั ทัศน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
9. วัตถุประสงค์
1) ให้เข้าใจและเห็นความสาคัญของทรัพยากร
2) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
3) ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทวั ่ ประเทศ
10. พันธกิจ
10.1 อนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรของประเทศ ได้แ ก่ ทรัพ ยากรชี ว ภาพ ทรัพ ยากรกายภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
10.2 น าพื ชที่ ได้ส ารวจขึ้ นทะเบี ยนรหัสต้น ของพื ชที่ มี อยู่ เดิ มและหายากใกล้สู ญ พัน ธุ์
เพื่ อไปปลู กรักษาพันธุ กรรมไว้ในพื้ นที่ ที่ ปลอดภัย ในหน่ วยงานที่ ร่ วมสนองพระราชด าริ และ
ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา
10.3 นาความรูจ้ ากการศึกษาวิจยั พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษา
ทรัพยากรกายภาพ การสารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสร้าง
ฐานองค์ความรูท้ างวิทยาการ ที่จะนาไปสู่การอนุ รกั ษ์และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
10.4 จัดทาศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพ ยากรชี ว ภาพ และทรัพ ยากรวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา โดยเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ระหว่า ง
หน่ วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ เช่น ศูนย์ขอ้ มูล พรรณพฤกษชาติหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช กับศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร สวนจิตรลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช
ของหน่ วยงานต่างๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน
10.5 สร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
10.6 เสริมสร้างสนับสนุ นให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการอนุ รักษ์
และพัฒนาทรัพยากร

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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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 เ ป้ า หมายในการด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรให้ม าอนุ รัก ษ์ แ ละพัฒ นา
ทรั พ ยากรเพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ ถึ ง มหาชนชาวไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้เ ข้า ใจและ
เห็นความสาคัญของทรัพยากรให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและให้มี
ระบบข้อมูลทรัพยากรให้สื่อถึงกันได้ทวั ่ ประเทศ อพ.สธ. จึงกาหนดแนวทางและแผนการดาเนิ นงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่ เ จ็ ด (1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ซึ่งเป็ นการดาเนิ นงานปี ที่ 31 - 35 ของ อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบ
การดาเนิ นงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อพ.สธ. ทาหน้าที่ เป็ นหน่ วยงานประสานงาน ให้คาปรึกษา สนั บสนุ น และร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานร่ ว มสนองพระราชด าริ จัด ท าแผนปฏิ บัติ ง านในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายใต้ แ ผนแม่ บ ท
ซึ่ ง แต่ ล ะแผนจะมี ร ะยะเวลา 5 ปี ของปี งบประมาณ โดยที่ ห น่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ
มีคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานฯ มีการประชุมกันอย่างสมา่ เสมอและแต่งตั้ง
คณะทางานหรือคณะอนุ กรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีคณะทางานหรือคณะอนุ กรรมการในการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสาคัญ
ในการด าเนิ น งาน เช่ น พื้ นที่ เ ป้ า หมายในการด าเนิ น งาน วิ ธี ก ารและขั้น ตอนการด าเนิ น งาน
และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิและงบประมาณในการดาเนิ นงาน
โดยมี อพ.สธ. เป็ นผูพ้ ิจารณาจากแผนปฏิบตั ิงานรายปี เพื่อให้อยูใ่ นแนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ.
และสนับสนุ นแผนปฏิบตั ิงานประจาปี /โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. เพื่อของบประมาณ
ในการดาเนิ นงานไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
1. กรอบการเรียนรูท้ รัพยากร
เป็ นกรอบการดาเนิ นงานที่เน้นในเรื่องของการรักษาพื้ นที่ป่าธรรมชาติด้ังเดิมที่อยู่ของ
หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเป็ นเจ้าของครอบครองโดยถูกกฎหมาย ตลอดจนการศึกษาเรียนรู ้
ในพื้ นที่น้ันๆ ว่ามีทรัพยากรอะไร เพื่อวางแผนและดาเนิ นการอนุ รกั ษ์ และใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น
ให้หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริดูแลในพื้ นที่ที่กาลังจะเปลี่ ยนแปลงในพื้ นที่ของหน่ วยงานเอง
และร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ห น่ วยงานตั้ ง อยู่ ใ นการร่ ว มส ารวจทรั พ ยากร
เพื่อเก็บรวบรวมทรัพยากรที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ และทรัพยากรที่มีศกั ยภาพเพื่อมาพัฒนาต่อไป
และสามารถที่ จ ะก าหนดให้เ กิ ด พื้ นที่ ส าหรั บ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้แ ละขยายพั น ธุ์ ท รั พ ยากร
เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จัย และน าไปใช้ป ระโยชน์ เป็ นการเพิ่ ม ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นสภาพธรรมชาติ
ให้มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ไม่ สู ญ พัน ธุ์แ ละมี วัต ถุ ดิ บ เพี ย งพอในการศึ ก ษาวิ จัย หรื อ เป็ นตัว อย่า ง
ในการปลูกรักษาทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุ นกรอบการเรียนรูท้ รัพยากรนี้ 3 กิจกรรม ได้แก่
แนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมปกปั ก ทรัพ ยากร กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมส ารวจเก็ บ รวบรวมทรัพ ยากร
และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร
เป้ าหมาย
1.เพื่ อ ปกปั ก รัก ษาพื้ นที่ ป่ าธรรมชาติ ข องหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ (in situ)
ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ มี พื้ นที่ ป่ าดั้ ง เดิ ม อยู่ ใ นความรับ ผิ ด ชอบ โดยไม่ มี น โยบาย
จะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้ นที่ แต่จะต้องเป็ นพื้ นที่นอกเหนื อจากพื้ นที่ของกรมป่ าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช หรือจะต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่ าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช โดยที่กรมฯนาพื้ นที่
ของกรมฯ มาสนองพระราชดาริ ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างพื้ นที่ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น พื้ นที่ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ พื้ นที่ป่าของสถาบันการศึกษา พื้ นที่ป่าของสวนสัตว์ พื้ นที่ป่าของเขื่อนต่าง ๆ
ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้ นที่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น พื้ นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปั กรักษา ป่ าชุมชนเป็ นต้นโดยการดาเนิ นงานในพื้ นที่
ปกปั กทรัพยากรนี้ อยู่ภายใต้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการดาเนิ นงาน/คณะอนุ กรรมการ/
คณะทางาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริน้ันๆ โดย อพ.สธ. สามารถเป็ นผูป้ ระสาน
และสนับสนุ นด้านวิชาการ/บุคลากร ประสานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในการสนั บสนุ นบุคลากร/นั กวิจยั เพื่อปฏิบัติงาน
ในพื้ นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปกปั กทรัพยากรในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร
1. การทาขอบเขตพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร และให้ระบุสถานะพื้ นที่วา่ อยูเ่ อกสารสิทธิ์ประเภทใด
1.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่ วยงานฯ
1.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่นแต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ั นได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงาน
ที่เป็ นเจ้าของและมีเอกสารอนุ ญาตให้ใช้พนที
ื้ ่น้ัน ๆ )
*พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ
แผ้วถาง
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ และบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ ง เพื่อรวบรวมเป็ นฐานข้อมูล
ในพื้ นที่ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
3. การสารวจ ทารหัส และบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนื อจาก
พันธุกรรมพืช เช่น สัตว์ จุลินทรีย์
4. การสารวจ ท ารหัส และบันทึ ก ค่าพิกัด ตาแหน่ ง ของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิ น หิน
แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ เป็ นต้น
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5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพื้ นที่
6. สนั บสนุ นให้มีอาสาสมัค รปกปั กรักษาทรัพยากรในพื้ นที่ ส ถานศึ กษา เช่น นั กศึ กษา
ในมหาวิทยาลัย ในระดับหมู่บา้ น ตาบล สนั บสนุ นให้ประชาชนที่อยู่รอบ 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 ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ
อย่างชัดเจน
2. รายงานผลในรู ป ของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่ า น application
งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่ วยงานเอง และสามารถ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
หมายเหตุ
1. พื้ นที่ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร เป็ นคนละพื้ นที่กบั พื้ นที่ในกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและคนละพื้ นที่กั บพื้ นที่ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร
2. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปั กทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
3. กิจกรรมปกปั กทรัพยากร ใช้แนวทางการรักษาพื้ นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ภายในพื้ นที่
เป็ นเป้ าหมายหลักในการดาเนิ นงานในกิจกรรม
4. พื้ นที่ ที่นามาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็ นการนาพื้ นที่น้ั น
เข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้เป็ นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สานั กพระราชวัง แต่หมายถึงเป็ นพื้ นที่
ที่ ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานนั้ น ๆ ที่ เป็ นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมปกปั ก
ทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่ วยงานนั้ น ๆ มีนโยบายในการดาเนิ นการปรับปรุ งหรือต้องการ
แนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ใช้พื้นที่ปกปั กทรัพยากร เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ทางหน่ วยงานสนองพระราชดาริฯ นั้ น ๆ สามารถ
ดาเนิ นการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. เปลี่ยนกิจกรรมในการดาเนิ นงานในพื้ นที่ น้ั น ๆ ได้
แต่ในกรณี ที่เป็ นพื้ นที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีประชุ มและขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริและประชุ มร่วมกับ
อพ.สธ. เพื่อหาข้อสรุปในการดาเนิ นงานเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ต่อไป
5. สามารถนาทรัพยากรที่สามารถที่สารวจเก็บรวบรวมได้/ขยายพันธุเ์ พิ่มเพื่อไปดาเนิ นงาน
ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนิ นงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
6. สาหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นั กเรียน/นั กศึกษา ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บา้ น ในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร ให้จดั งานอยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นที่ ภายใต้รัศมี 50 กิโลเมตรหรือมากกว่า
ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้ นที่ที่ทราบแน่ ชดั ว่ากาลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น จากป่ า
กลายเป็ นสวน พื้ นที่ตามเกาะต่าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็ นพื้ นที่ท่องเที่ยว พื้ นที่ที่เร่งในการสร้างถนน
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่ วยงานที่เป็ นแกนกลางดาเนิ นงาน
ในแต่ ละพื้ นที่ เป็ นสาคัญ โดยจะต้องประสานงานและขออนุ ญาตการร่ว มสารวจกับ เจ้า ของพื้ นที่
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่ าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง่ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน
2. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นที่ ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง
ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อาจจะกาลัง
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้แต่เป็ นคนละพื้ นที่กบั พื้ นที่ปกปั กพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1
อพ.สธ. ท าหน้ า ที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษา ประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสารวจในงาน
ฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น กองบัญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่ ว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นา
กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ กาหนดพื้ นที่เป้ าหมายในการดาเนิ นงานสารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนิ นงานและการบริหารจัดการ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่ วยงานนั้ น ๆ ทั้งพื้ นที่
แต่อาจเริ่มต้นในพื้ นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา หรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อน
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เช่น พื้ นที่กาลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า สร้างศูนย์การค้า พื้ นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ
พื้ นที่สร้างสายไฟฟ้ าแรงสูง พื้ นที่ที่กาลังถูกบุกรุก และในพื้ นที่อื่นๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพเดิมโดยอาจดาเนิ นการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็ นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. พื้ นที่ที่สารวจ
จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เป็ นของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง หรือถ้าเป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่น
เจ้าของพื้ นที่น้ัน ๆ ต้องอนุ ญาตให้เข้าสารวจได้
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ และบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งเพื่อรวบรวมเป็ นฐานข้อมูล
ในพื้ นที่
3. การสารวจ ทารหัสและบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนื อจาก
พันธุกรรมพืช เช่น สัตว์ จุลินทรีย์
4. การสารวจ ท ารหัส และบัน ทึ ก ค่ า พิ กัด ต าแหน่ ง ของทรัพ ยากรกายภาพ เช่ น ดิ น หิ น
แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ เป็ นต้น
5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพื้ นที่
6. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็ นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็ นตัวอย่า งในการศึ กษาหรื อ เก็ บในพิ พิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
7. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สาหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็ นตัวอย่างเพื่อ การศึกษาหรือ
มีการเก็บในรูปเมล็ ดในห้องเก็บรักษาเมล็ ดพันธุ์ การเก็บ ต้นพืชมีชีวิต เพื่อไปปลูกในที่ ปลอดภัย
การเก็บชิ้ นส่วนพืชที่มีชีวิต (เพื่อนามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ) และสาหรับทรัพยากรอื่น ๆ
(สัตว์ จุลินทรีย์ 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 ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ
อย่างชัดเจน
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2. รายงานผลในรู ป ของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่ า น application
งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่ วยงานเอง และสามารถ
เชื่อมต่อกับฐานทรัพยากร อพ.สธ
หมายเหตุ
1. พื้ นที่ในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็ นคนละพื้ นที่กับ พื้ นที่ใน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากร และคนละพื้ นที่กบั พื้ นที่ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร
2. ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากกิ จ กรรมส ารวจเก็ บ รวบรวมทรัพ ยากรนี้ สามารถน าไปจัด การและ
เก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
3. นาทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปดาเนิ นงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
และนาไปสู่การดาเนิ นงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อนาทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนามาใช้ประโยชน์
โดยการคัดเลือกทรัพยากรพื้ นที่ในกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปั กทรัพยากรและกิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ส ารวจเก็ บ รวบรวมทรัพ ยากรเป็ นการด าเนิ น งานเป็ นกิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งโดยการน าพัน ธุ ก รรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ ยง และขยายพันธุเ์ พิ่มในพื้ นที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพื้ นที่
ปลูกรักษาทรัพยากรของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
2. เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มพื้ นที่ แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้ นที่ ของหน่ วยงานต่าง ๆ
(ex situ) ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบตั ิการฯ แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์ เช่น พื้ นที่ในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทัว่ ประเทศ ศูนย์วิจัยและสถานี ทดลองของ
กรมวิชาการเกษตร องค์การสวนสัตว์ฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่นาพื้ นที่เข้าร่วม
สนองพระราชดาริเป็ นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้ นที่ในป่ าชุมชนที่ร่วมสนอง
พระราชดาริและการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้ อเยื่อ และสารพันธุกรรม (DNA) ในห้องปฏิบตั ิการฯ
ในหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริรวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ห้องปฏิบตั ิการ อพ.สธ.
สวนจิตรลดา
อพ.สธ. ท าหน้ า ที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษา ประสานงาน สนั บ สนุ น ด้า นวิ ช าการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น สถาบันการศึ กษา จังหวัด กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
หน่ ว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นา กองทั พ อากาศ กรมวิ ช าการเกษตร ฯลฯ ก าหนดพื้ นที่ ใ นการ
ดาเนิ นงานกาหนดพื้ นที่ปลูกรักษาทรัพยากรให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัด ท าแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยงานฯให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนิ นงานและการบริหารจัดการ
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แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. การท าขอบเขตพื้ นที่ ปลูกรัก ษาทรัพยากร และให้ร ะบุ สถานะพื้ นที่ ว่าอยู่เอกสารสิ ทธิ์
ประเภทใด
1.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่ วยงานฯ
1.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่นแต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ันได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงานที่
เป็ นเจ้าของและมีเอกสารอนุ ญาตให้ใช้พนที
ื้ ่น้ัน ๆ )
*พื้ นที่ปลูกรักษาทรัพยากรต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ
แผ้วถาง
2. การปลู ก รัก ษาต้น พัน ธุ ก รรมพื ช ในแปลงปลู ก การปลู ก รัก ษาต้น พื ช มี ชี วิ ต ลัก ษณะ
ป่ าพันธุกรรมพืช มีแนวทางดาเนิ นงานคือ สารวจสภาพพื้ นที่ และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน งานขยายพันธุพ์ ืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่
ต้นพันธุกรรมและบันทึกค่าพิกดั ตาแหน่ งต้นพันธุกรรม
3. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
4. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคาร
พันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
5. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชแต่ละชนิ ด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้ อ
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่
6. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ เช่นการวิเคราะห์
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพ์ ืช เป็ นต้น
7. การดาเนิ นงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืช
ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล บันทึกพิกัดตาแหน่ งที่ปลูกพันธุ กรรม ที่สามารถติดตามผล
การเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
8. การด าเนิ น การเป็ 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 เ พาะเลี้ ยงหรื อ ห้อ งปฏิ บัติ ก ารที่ จ ะเก็ บ รัก ษา เพาะพัน ธุ์ /
ขยายพันธุต์ ามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดาเนิ นงานคล้ายคลึงกับการดาเนิ นงาน
ในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
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หมายเหตุ
1. พื้ นที่ ใ นกิ 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. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน
ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
3. สามารถนาทรัพยากรในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนาไปสู่การ
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 ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ
อย่างชัดเจน
2. รายงานผลในรู ป ของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่ า น application
งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่ วยงานเอง และสามารถ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
2. กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป็ นกรอบการดาเนิ นงานที่เน้นในเรื่องการอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีเป้ าหมาย
และตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีเป้ าหมายและแนวทางการดาเนิ นงานที่เป็ น
ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การวิจยั 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 ต้องใช้ทุนทางทรัพยากรของประเทศ
เป็ นพื้ นฐานทั้งสิ้ น อพ.สธ. จึงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรให้เป็ นปั จจุบันเพื่อนาไปใช้
แนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ประโยชน์และบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนิ นงานสนับสนุ นกรอบการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรนี้ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูล ทรัพยากรและกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
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 ยากรทั้ง สามฐานทรัพ ยากร ได้แ ก่ ทรัพ ยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและดาเนิ นการ
วิจยั ศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ นาไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นประโยชน์กบั ท้องถิ่นต่าง ๆ และ
ประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรที่อาจนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์
จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชดาริ และมีแนวทางนาไปสู่การอนุ รักษ์ และใช้ประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืน
โดยที่ทรัพยากรไม่สูญหายไป
อพ.สธ. ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริมในการดาเนิ นงานด้านวิชาการ
และการวิจัย ร่ วมกับหน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น มหาวิท ยาลัย กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมป่ าไม้ ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยกาหนด
พื้ นที่ เป้ าหมายและทรัพยากรต่างๆ ในการดาเนิ นงานอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของ
หน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุ ในดิน คุณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งกาเนิ ด
พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
2. การศึ ก ษาทางด้า นชี ว วิ ท ยา สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา ชี ว เคมี พั น ธุ ศ าสตร์ ฯลฯ
ของทรัพยากรชีวภาพที่คดั เลือกมาศึกษา
3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสาระสาคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่น สาระสาคัญต่าง ๆ
ในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็ นเป้ าหมาย
4. การศึ ก ษาการปลู ก การเขตกรรมและขยายพัน ธุ์ พื ช ด้ว ยการขยายพัน ธุ์ ต ามปกติ
ในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ ในพันธุกรรมพืช
แนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ที่ ไ ม่ เ คยศึ ก ษามาก่ อ น รวมถึ ง การศึ ก ษาการเลี้ ยงและการขยายพัน ธุ์ ท รัพ ยากรชี ว ภาพอื่ น ๆ
เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ตอ้ งการ
5. การศึกษาการจาแนกสายพันธุโ์ ดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์
และจุลินทรีย์ เพื่อเก็บเป็ นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิ ดนั้น ๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. โครงการฯ จากกิจกรรมที่ 4 นาไปสู่การทางานร่วมกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(อปท.)/ชุมชนที่อยูใ่ น อปท.ที่เป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (สถาบันการศึกษา) เพื่อนาผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กบั ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ และงานวิจยั ต่าง ๆ
2. สามารถตีพิมพ์หรือนาเสนอผลงานได้โดยขออนุ ญาตมาที่ อพ.สธ. ก่อน เพื่อที่ อพ.สธ.
จะเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่ อ ให้เ กิ ด ฐานข้อ มู ล ทรั พ ยากรของประเทศโดยศู น ย์ ข ้อ มู ล ทรั พ ยากร อพ.สธ.
สวนจิตรลดาร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวม
การศึกษาประเมินการอนุ รกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่ างเช่นฐานข้อมูล
พรรณไม้แห้งฐานข้อมูลงานวิจยั ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูล
จุลินทรียข์ อ้ มูลต่าง ๆ จากการทางานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อเป็ นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทวั ่ ประเทศโดยเชื่ อมโยงกับฐานข้อมูล
ทรัพยากรของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็ นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
และอาจน าไปสู่ ก ารพัฒ นาพัน ธุ์พื ช และทรัพ ยากรต่ า ง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ ป รึ ก ษาแต่ ง ตั้ง
คณะทางาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทาศูนย์ขอ้ มูลฯ กาหนดรูปแบบในการทาฐานข้อมูล
โดยกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผน
แม่ บ ทของ อพ.สธ. และจัด ท าแผนประจาปี เฉพาะในส่ว นของหน่ ว ยของตนให้ชัดเจน พร้อ มทั้ง
วางแผนปฏิ บัติ ง านร่ ว มกัน ให้ชัด เจน ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน อพ.สธ. ของ
หน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. จัดทาเครื่องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล และร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ จัดทาฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมสาหรับระบบศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรต่าง ๆ
ร่ ว มกัน เช่ น โปรแกรมการจัด การฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ด้า นการส ารวจเก็ บ รวบรวม
การอนุ รกั ษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
แนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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2. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
การปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้
จากสถาบันการศึกษาที่เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
เพื่อการประเมินคุณค่าและนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ืชและทรัพยากรอื่น ๆ
3. พัฒ นาการบริ ห ารจัด การฐานข้อ มู ล ของศู น ย์ข อ้ มู ลทรัพ ยากร อพ.สธ. ให้มี เ อกภาพ
มีค วามสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบัน ซึ่ งหน่ วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ ร่วมกันได้ โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลพืชจากการสารวจเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็ นศูนย์กลางและ
วางแผนดาเนิ นงานพัฒนาเครื อข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ.ร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ เพื่ อ ให้ส ามารถเชื่ อ มโยงและใช้ร่ ว มกัน ได้อ ย่ า งกว้า งขวางอาจผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
ที่มีระบบป้ องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
4. หน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มีความประสงค์ที่จะดาเนิ นการแบ่งปั นหรือเผยแพร่
ข้อ มู ล ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในงาน อพ.สธ.จ าเป็ นต้อ งขออนุ ญ าตผ่ า นทาง อพ.สธ. ก่ อ น เพื่ อ ขอ
พระราชทานข้อมูลนั้ น ๆ เพื่อที่ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (การขอพระราชทานพระราชานุ ญาตให้ดาเนิ นการ
ทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
1. รายงานในรูปแบบของตารางการเก็บข้อมูลทรัพยากร
2. รายงานในรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีอยูแ่ ละสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล อพ.สธ.
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งพันธุ์ท รัพยากรให้ดียิ่งขึ้ นตามความต้องการของท้อ งถิ่ น
โดยที่ อพ.สธ. มี หน้ าที่ ประสานกับนั กวิ ชาการผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ ของหน่ วยงานและสถาบั นการศึ กษาต่ าง ๆ
เช่น ในเรื่องของพืช โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพ
ของพันธุ์พืช พันธุ์สัต ว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ และนาไปสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและคัดเลื อกสายต้น
เพื่อเป็ นพ่อแม่พนั ธุพ์ ืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุร์ ะยะยาว
2. นาแผนพัฒนาพันธุข์ ึ้ นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และพระราชทานแผนพัฒนา
พันธุแ์ ละพันธุกรรมที่คดั เลือก ให้หน่ วยงานที่มีความพร้อมนาไปปฏิบตั ิ พันธุพ์ ืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ
ที่ อ ยู่ ใ นเป้ า หมาย ได้แ ก่ พัน ธุ์ พื ช สมุ น ไพร พัน ธุ์ พื ช พื้ นเมื อ งต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถวางแผนน าไป
สู่การพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้ นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกั 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 วยงานนั้น ๆ
อพ.สธ.ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุ นให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
ให้ดาเนิ นการในกิจกรรมนี้ โดยกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตน
ให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน
อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็ นนวัตกรรมของการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรูเ้ ท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศึกษาจากสื่อต่าง ๆ ได้
จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และสามารถส่งเจ้าหน้าที่ /บุคลากรมาเข้ารับการฝึ กอบรมการ
ดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ ตามตารางการฝึ กอบรมที่ประกาศ
1.1 อพ.สธ. กาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้าง
จิตสานึ กให้เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรให้รูจ้ กั
หวงแหนและรู จ้ ักการนาไปใช้ประโยชน์ อย่างยัง่ ยืนโดยมีคู่มือการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็ นสมาชิก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านทางจังหวัด
ทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ.(www.rspg.or.th) และขอคาแนะนา
จาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
1.2 อพ.สธ.กาหนดแนวทางและหลัก เกณฑ์การดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น
โดยที่สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณครู/อาจารย์ นาพรรณ
ไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็ นสื่อในการเรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา
ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็ นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ทอ้ งถิ่นและรวบรวม
ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น เป็ นที่ เ ก็ บ พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มี ห อ้ งสมุ ด สาหรับ ค้น คว้าและนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็ นปั จจัยหลัก
ในการเรียนรู ้ ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีพื้นที่ในการสารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พื้นที่
ที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียน และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พื้นที่
นอกสถานศึกษา
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1.3 สมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย นร่ ว มกับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และชุ ม ชน
ในการสารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
1.4 สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ทบทวนและปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุ ณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.
กาหนดและนาไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ ายฯ พระราชทานและเกียรติบัตรฯ และดาเนิ นงานรักษา
มาตรฐานการเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.5 การดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดาเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ที่วางไว้ และรับคาแนะนาจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการจัดนิ ทรรศการแสดงผล
การดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิก
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการ
และผลลัพธ์การดาเนิ 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
วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม สานั กงานสภาการศึ กษา สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุ นในการ
ด าเนิ น งานร่ ว มกับ อพ.สธ. ร่ ว มกัน พิ จ ารณาและวางแผน เพื่ อ น าแนวทางด าเนิ น งาน อพ.สธ.
บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็ นการขยายผลการด าเนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร้า งกระบวนการเรี ย นรู ้ ไปสู่ ป ระชาชน
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้ น โดยใช้การนาเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นสื่อเข้าถึง
ประชาชนทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น
2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตดาเนิ นการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ และจั ง หวัด ต่ า งๆ จั ด ท าแปลงสาธิ ต การปลู ก รั ก ษาเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ในพื้ นที่ ศูน ย์ศึกษา
การพัฒนาฯ และพื้ นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืชดาเนิ นการโดยหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช กรมป่ าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่ วยงานเหล่านี้
มีผเู ้ ชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิพิธภัณ ฑ์ธรรมชาติ วิท ยา เช่น พิพิธภัณ ฑ์ธรรมชาติ วิท ยา สนองพระราชด าริ
โดยมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน จัง หวัด นครราชสี ม า, พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ วิ ท ยา
สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้น
2.4 งานพิพิธภัณ ฑ์ธรรมชาติ วิท ยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภั ณ ฑ์ธรรมชาติ วิทยา
เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดาริ อพ.สธ.
โดยกองทัพเรือ
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2.5 งานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ท ้อ งถิ่ น หอศิ ล ปวัฒ นธรรม ของจัง หวัด และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ
2.6 งานอาคารนิ ทรรศการ/งานพิพิธภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรูฯ้ ของหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ เช่น ศูนย์การเรียนรู ้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (อาคารราชานุ รกั ษ์) สนองพระราชดาริ
โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. งานฝึ กอบรม
อพ.สธ. ดาเนิ นงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึ กอบรมปฏิบัติการ
สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่ น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึ กในการอนุ รักษ์
ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ แหล่งฝึ กอบรมของ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. ที่กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่าง ๆ (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
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
10. มหาวิทยาลัยมหิดล
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11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
18. มหาวิทยาลัยพะเยา
19. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หมายเหตุ
ถ้าหน่ วยงานอื่นเป็ นผูด้ าเนิ นงานจัด ประชุ ม จัด ฝึ กอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทาง
การดาเนิ นงานอพ.สธ. และสนับสนุ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ในลักษณะเดียวกัน ให้อยูใ่ นกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
เป้ าหมาย
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ห น่ วยงานต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่ วมสนั บสนุ นงานของ
อพ.สธ. ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นในรู ป ของทุ น สนั บ สนุ น หรื อ ด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้อ งและ
สนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ่ นกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
2. เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้เ ยาวชนและประชาชนได้ส มัค รเข้า มาศึ ก ษาหาความรู ้เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนั ดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาให้คาแนะนา และให้แนวทางการศึกษา โดยจัดตั้งเป็ นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่ อ รวบรวมนั ก วิ จัย นั ก วิ ช าการคณาจารย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญจากทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน
เป็ นอาสาสมัครและเข้ามาทางานตามแนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและ
ผ่านทางหน่ วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดตั้งเป็ นชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็ น
ผูน้ าในการถ่ายทอดความรูแ้ ละสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยต่อไป
4. เพื่อสนับสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง ให้ดาเนิ นงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้ทุก อปท. เป็ นสมาชิก ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
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อพ.สธ. ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่ วมมือกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
1. อพ.สธ. เป็ นเจ้าภาพร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่มีความพร้อมในการ
ดาเนิ นการจัดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุม ตามที่กาหนดไว้ โดยมีการ
ร่วมจัดแสดงนิ ทรรศการกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริทุกหน่ วยงาน นอกจากนั้ นยังมีการ
จัด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น และฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น
ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยมีกาหนดการประชุมฯสาหรับในระยะ 5 ปี ที่เจ็ด ดังนี้

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2570

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 และงานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการทรัพยากรไทย :
30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
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 วิ ช าการต่ า ง ๆ ระดับ ประเทศ และ
ต่างประเทศ และให้มีการขออนุ ญาตในการนาเสนอผลงานทุกครั้ง และนางานนั้ นเข้าสู่ ฐานข้อมูล
อพ.สธ.
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.)
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4. การดาเนิ นงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ.
โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุ นให้มีผูส้ มัครเป็ นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง
มีการดาเนิ นงานสนั บสนุ นงานในกิจกรรมที่ 1 - 7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น เข้าไปศึกษา
ทางานวิจยั ในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากร พื้ นที่สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และร่วมในกิจกรรมสารวจ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้ นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
5. หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนิ นการฝึ กอบรมในการสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองพระราชดาริตามแผนแม่บท อพ.สธ.
เพื่อสนั บสนุ นในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บทของ
อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึ กอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่ วยงานนั้น ๆ เอง หรือ โดยร่วมกับวิทยากร
ของ อพ.สธ. หรือเป็ นวิทยากรของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง แต่ผ่านการวางแผนและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.
6. มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. 5 แห่ง ได้รบั พระราชทานฯ ให้ดาเนิ นงาน
เป็ นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริในกลุ่ม ที่ 5 และ
กลุ่มที่ 6 ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. นั้น สามารถขอเข้าเป็ นศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. โดยศู น ย์ป ระสานงาน อพ.สธ. ด าเนิ น งานภายใต้ก 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. ในมหาวิทยาลัยของ
ศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ., หน่ วยงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น จังหวัด อปท. ภาคเอกชน
เป็ นต้น โดยรับนโยบายตรงจาก อพ.สธ. สานักพระราชวัง
6.2 เพื่ อ เป็ นหน่ ว ยรวบรวมฐานข้อ มู ล ทรั พ ยากร ได้แ ก่ ฐานทรั พ ยากรกายภาพ
ฐานทรัพ ยากรชี ว ภาพ และฐานทรัพ ยากรวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาของประเทศไทยในพื้ นที่
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่และดาเนิ นงานอยู่
6.3 เพื่อดาเนิ นงานเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั เครือข่าย อพ.สธ.โดยมีแหล่งฝึ กอบรมให้กบั สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น และสมาชิ ก ฐานทรั พ ยากรท้อ งถิ่ น อพ.สธ. โดยมี ก ารวางแผน
การฝึ กอบรมและการเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั เครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. สานักพระราชวัง
6.4 เพื่ อ เป็ นหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มประเมิ น ผลงานเครื อ ข่ า ย อพ.สธ. ร่ ว มกั บ อพ.สธ.
เพื่อเข้าขอรับป้ ายพระราชทานฯ และระดับเกียรติบตั รฯ
6.5 เพื่อช่วยวางแผนและปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และ
เป็ นฝ่ ายเลขานุ การให้กบั คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.-หน่ วยงาน
7. หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนิ นงานและจัดการพื้ นที่ เพื่อการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาเกิดเป็ นศูนย์เรียนรูต้ ่าง ๆ เป็ นตัวอย่างเพื่อการเรียนรูก้ ารใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้ สามารถใช้ประโยชน์ ให้เป็ นแหล่ง ฝึ กอบรม
ตามแนวทางการดาเนิ นงานของ อพ.สธ.-หน่ วยงาน
แนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนั บสนุ นให้ห น่ วยงานฯ จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู ้ อนุ รักษ์ พัฒนา และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนิ นงานของ อพ.สธ. หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่าง ๆ 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.วังม่วง จ.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 ศู น ย์วิ จัย อนุ รัก ษ์ พัฒ นา ใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ
จ.ประจวบคี รี ขัน ธ์ (มู ล นิ ธิ ฟื้ นฟู ท รัพ ยากร ทะเลสยาม และพื้ นที่ ส นองพระราชด าริ ข องจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์)
7.6 ศูนย์อนุ รกั ษ์ทรัพยากรภาคตะวันออก อพ.สธ.- สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จังหวัด
ชลบุรี (องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
8. การทาหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บท
ของ อพ.สธ.
9. การเผยแพร่ โ ดยสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น การท าหนั ง สื อ วี ดี ทัศ น์ เอกสารเผยแพร่ เว็ บ ไซต์
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รบั 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. การด าเนิ น งานอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมที่ 1 - 7 เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น งาน
ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
13. องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) สมัค รเข้า มาสนองพระราชด าริ ใ นงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (สามารถดาวน์ โหลดคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และศึกษาสื่อต่าง ๆ ได้
จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาเข้ารับการฝึ กอบรมการดาเนิ นงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึ กอบรมที่ประกาศไว้
อปท. สามารถสนองพระราชดาริ โดยการสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ผ่านทางจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th)
และขอคาแนะนาจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาโดยตรง หรือ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. หรือ
ศูนย์ประสานงาน 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 นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น อพ.สธ.–อปท. ที่ เป็ นสมาชิกฐานทรัพยากรท้อ งถิ่ น 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
โดยที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
และนาไปสู่การประเมินเพื่อรับการประเมินรับป้ ายฯ พระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการดาเนิ นงาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนั บสนุ นงานปกติที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตอ้ งทราบ
ในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อนาภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาให้เป็ นมาตรฐานสากล
2. สนั บ สนุ น ให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ท างานใกล้ชิ ดกับ สถานศึ กษาที่ อยู่ใ นพื้ นที่
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่ อมาเป็ นกาลังในการร่วมสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดั บ ต าบล/เทศบาล เกิ ด การสร้า งจิ ต ส านึ ก ในการรัก ท้อ งถิ่ น ให้กับ นั ก เรี ย นและประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งบ่งชี้
ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นั กเรียนจะต้อ งทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่น นัน่ คือจะต้องมีภูมิปัญญามากากับการใช้ประโยชน์ เช่น พืชผักพื้ นเมือง พืชสมุนไพร และ
ยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการทางานร่วมกัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะได้ขอ้ มูลทรัพยากรที่เป็ นปั จจุบนั ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการทาทะเบียน
ทรัพยากรต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ให้กบั ท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนาไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็ นเจ้าของ
ทรัพยากร นาไปสู่การเป็ นหลักฐานในการขึ้ นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และ
การขึ้ นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป และเป็ นการยืนยันสิทธิ์ความเป็ นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับ การเข้า ถึ ง และแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากการใช้ท รัพ ยากรนั้ น ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นท้อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ..... และตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol)
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.1 กลุ่ม G1 กลุ่มความมั ่นคงทางทรัพยากร
มีจำนวน 4 หน่ วยงำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กองทัพเรือ
หน่ วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
กองทัพอำกำศ
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แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มความมั ่นคงทางทรัพยากร (G1)
แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
กรอบ/กิจกรรม
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กรอบกำรเรียนรู ้ 1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ 1.สำมำรถป้ องกันพื้ นที่
ทรัพยำกร/ ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่ ไม่ให้มีกำรบุกรุกทำลำย
กิจกรรมที่ 1 ในรูปแบบไฟล์สำหรับเปิ ดใน
ทรัพยำกร
กิจกรรมปกปั ก โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ทรัพยำกร
(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ ำยพื้ นที่ปก 2.มีกำรกำรรักษำพื้ นที่
(F1A1)
ปั กทรัพยำกร อพ.สธ.สนอง
เช่น มีกำรลำดตระเวน
พระรำชดำริโดยหน่ วยงำนฯ
สมำ่ เสมอเพื่อป้ องกันกำร
บุกรุก และอำจมีเส้นทำง
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯใน ศึกษำธรรมชำติเพื่อให้
กรณีที่มีไฟป่ ำ หรือมีประวัติกำร คนในท้องถิ่นเข้ำมำใช้
เกิดไฟไหม้ในพื้ นที่ ควรจัดทำ
หรือหำของป่ ำในเส้นทำง
แนวป้ องกันไฟ
ที่ได้จดั สรรไว้ให้
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
เอกสำรสิทธิ์ประเภทใด
3.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสำรสิทธิ์ของ
หน่ วยงำนฯ
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น
เจ้ำของ)
พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่
เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือถูกแผ้วถาง

3.จำกรำยงำนที่ระบุ
สถำนกำรณ์
สภำพแวดล้อมของป่ ำว่ำ
มีปัญหำใดเกิดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับคนใน
ท้องถิ่นรอบ ๆ พื้ นที่
หรือไม่ หรือเป็ นมีควำม
ร่วมมือกันอย่ำงดีในกำร
รักษำพื้ นที่กบั คนใน
ท้องถิ่นโดยไม่มีกำรบุก
รุกพื้ นที่ฯ ร่วมรักษำป่ ำ
กับหน่ วยงำนฯ

4. สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ

4. กำรจัดทำแนวป้ องกัน
ไฟป่ ำให้ตรงตำมจุดที่เกิด
เหตุไฟป่ ำขึ้ นจริงในแต่ละ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ
เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่ ปี งบประมำณ เพรำะ
ฯ และจัดทำป้ ำยทะเบียน
ควำมสำเร็จในกำรดูแล
ทรัพยำกรเพื่อใช้เปรียบเทียบได้ พื้ นที่ทำให้จำนวน
ในแต่ละปี เห็นควำม
เหตุกำรณ์เกิดไฟป่ ำ
เปลี่ยนแปลงของจำนวน/ชนิ ด ลดลงในแต่ละ กำรใช้
ของทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้ นที่
งบประมำณในแต่ละ
ซึ่งจะเป็ นข้อมูลในกำรจัดทำ
ปี งบประมำณลดลง เป็ น
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรที่
ต้น
ดำเนิ นงำนต่อในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยำกร
5. จำนวนทรัพยำกรที่
(F2A5)
สำรวจได้ในพื้ นที่ปกปั ก
ทรัพยำกรเปรียบเทียบ
5.มีตำรำงกำรดูแลพื้ นที่ (กำร กันในแต่ละปี ตำมที่มีอยู่
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ ำระวัง จริง เพื่อใช้ในกำร
พื้ นที่)
ประเมินสภำพพื้ นที่และ
ทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลง
6. คัดเลือกทรัพยำกรที่สำรวจ ไปซึ่งโดยตำมหลักกำร
ได้จำกข้อ 4 คือทรัพยำกร
ถ้ำไม่เกิดไฟป่ ำ หรือมี
สำหรับงำนใน F1A3 ต่อไป
กำรบุกรุกแผ้วถำง
ทรัพยำกรในพื้ นที่ปกปั ก
7.ทำรำยงำนชี้ แจงสถำนกำรณ์ ทรัพยำกรมีแนวโน้มจะมี
ให้ผูบ้ งั คับบัญชำสมำ่ เสมอ
ควำมอุดมสมบูรณ์ในแง่
ของจำนวน/ชนิ ดของ
ทรัพยำกรชีวภำพที่
เพิ่มขึ้ น
กรอบกำรเรียนรู ้ 1.กำหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กำลัง 1. จำนวนทรัพยำกรที่
ทรัพยำกร/ จะเปลี่ยนแปลง ภำยใต้รศั มี 50 สำรวจได้เปรียบเทียบกัน
กิจกรรมที่ 2 กิโลเมตร ของหน่ วยงำนฯ หรือ ในแต่ละปี ตำมที่มีอยูจ่ ริง
กิจกรรมสำรวจ มำกกว่ำ โดยจัดทำข้อมูลเชิง
เพื่อใช้ในกำรประเมิน
เก็บรวบรวม พื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ด สภำพพื้ นที่และทรัพยำกร
ทรัพยำกร
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
(F1A2)
ภูมิศำสตร์ (GIS) โดยพื้ นที่ใน
กิจกรรมที่ 2 นี้ เป็ นคนละพื้ นที่
ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก 2. ร่วมสำรวจทรัพยำกร

กรอบ/กิจกรรม
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หมายเหตุ

เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ทรัพยำกร และกิจกรรมที่ 3
ร่วมกับเครือข่ำย อพ.สธ.
กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร
ได้แก่ สมำชิกฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น
2. ให้ระบุสถำนะพื้ นที่ที่เข้ำไป อพ.สธ. หรือ สมำชิกสวน
สำรวจว่ำอยูเ่ อกสำรสิทธิ์
พฤกษศำสตร์โรงเรียน ใน
ประเภทใด
กรณีที่ไม่ได้อยูใ่ นพื้ นที่
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ
ของหน่ วยงำนเอง เกิด
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น ควำมร่วมมือกันระหว่ำง
แต่ได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำไปสำรวจ ภำครัฐและภำครัฐ หรือ
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนหรือ
ภำครัฐกับเอกชน มี
เอกชนที่เป็ นเจ้ำของ) และให้
กิจกรรมที่ดำเนิ นงำน
สำรวจในพื้ นที่เครือข่ำย อพ.สธ. ร่วมกัน มีหน่ วยงำนฯ
ได้แก่ พื้ นที่ของ องค์กรปกครอง เป็ นพี่เลี้ ยงและ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นสมำชิกฐำน ผูส้ นับสนุ น เป็ นกำรสร้ำง
ทรัพยำกรท้องถิ่นอพ.สธ.
จิตสำนึ กในกำรอนุ รกั ษ์
(ให้ระบุรหัสสมำชิก ในชุด
ทรัพยำกร
โครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยังไม่ได้เป็ นสมำชิกให้
หน่ วยงำนฯ แนะนำให้เป็ น
สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
และอำจสำรวจร่วมกับ
สถำนศึกษำที่เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยมี
หน่ วยงำนเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
สถำนศึกษำ (ให้ระบุรหัส
สมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้ สถำนศึกษำยัง
ไม่ได้เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้
หน่ วยงำนฯแนะนำให้
สถำนศึกษำนั้น สมัครเป็ น
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
*กำรสมัครเป็ นสมำชิก
และกำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และ
งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน สำมำรถศึกษำ
ได้จำกเว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
3.สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่
ฯ ในกรณีจดั ทำป้ ำยทะเบียน
ทรัพยำกร เท่ำที่ทำได้ตำมควำม
เหมำะสม ขึ้ นอยูก่ บั หน่ วยงำนฯ
/เจ้ำของพื้ นที่ เพื่อใช้
เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี เห็น
ควำมเปลี่ยนแปลงของจำนวน/
ชนิ ดของทรัพยำกร

4. ทรัพยำกรที่สำรวจได้จำกข้อ
3 คือทรัพยำกรสำหรับงำนใน
F1A3 ต่อไป
กรอบกำรเรียนรู ้ 1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ
ทรัพยำกร/ ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่
กิจกรรมที่ 3 ในรูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ดใน
กิจกรรมปลูก โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
รักษำทรัพยำกร (GIS) สำมำรถขึ้ นป้ ำยพื้ นที่ปลูก
รักษำทรัพยำกร อพ.สธ.สนอง
(F1A3)
พระรำชดำริโดยหน่ วยงำนฯ

1.คุณภำพของทรัพยำกร
ที่ถูกคัดเลือกมำเพื่อเป็ น
พ่อ-แม่พนั ธุ,์ ทรัพยำกร
สำคัญ ทรัพยำกรใน
F1A3 ที่มีคุณภำพที่
พร้อมสำหรับเป็ นโจทย์ใน
งำนศึกษำวิจยั ใน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
ได้ ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ใน ทรัพยำกร (F2A4) ใน
พื้ นที่เนื่ องจำกอยูใ่ กล้ป่ำ และมี ระดับมหำวิทยำลัยหรือ
ไฟป่ ำควรจัดทำแนวป้ องกันไฟ สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
ป่ ำ
2. สำมำรถเลือก
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
ทรัพยำกรที่มีคุณภำพ
เอกสำรสิทธิ์ประเภทไหน
ขยำยพันธุเ์ พิ่มจำนวน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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หมายเหตุ
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ
ต่อไป เพื่อเพิ่มปริมำณใน
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น กำรใช้ประโยชน์ต่ำง ๆ
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน ให้พอกับกำรใช้ เช่น ใช้
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น เป็ นวัตถุดิบในกำร
เจ้ำของ)
ทำอำหำร ยำรักษำโรค
พื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกร
เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย
ต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพำท ฯลฯ
กับรำษฎรในเรื่องของกำรบุกรุก
พื้ นที่
3.เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
4. ทรัพยำกรที่ใช้ในกิจกรรมนี้ พฤกษศำสตร์โรงเรียน
มำจำก F1A1 และ F1A2
และสมำชิกฐำน
4.1 กำรปลูกทรัพยำกร
ทรัพยำกรท้องถิ่น หรือ
พันธุกรรมพืช ในกำรปลูกรักษำ หน่ วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ในพื้ นที่ปลูกรักษำ ให้จบั พิกดั
ภำครัฐ และเอกชน เช่น
และทำทะเบียนพันธุไ์ ม้
อำจทำเป็ นสวนรวบรวม
4.2 กำรเลี้ ยงทรัพยำกร
พรรณไม้ทอ้ งถิ่น
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้ สวนพฤกษศำสตร์
เลี้ ยง จับพิกดั บริเวณพื้ นที่
สวนรุกขชำติ ฯลฯ
ดังกล่ำว
4.3 กำรเพำะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
กำรเพำะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ ใน
ห้องปฏิบตั ิกำรฯ ให้ระบุชดั เจน
ว่ำเก็บรักษำพันธุกรรมใน
สถำนที่ใด มีกำรทำฐำนข้อมูล
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ
4.4 กำรเก็บเมล็ดพันธุใ์ น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพันธุ ์
พืช
กรอบกำรใช้ 1. หน่ วยงำนมีนักวิจยั หรือ
1.มีงำนวิจยั ที่เขียน
ประโยชน์
นักวิชำกำรที่สำมำรถดำเนิ น
ถูกต้องตำมหลัก
ทรัพยำกร/ งำนวิจยั โดยพิจำรณำจำก
วิทยำศำสตร์ เป็ น
กิจกรรมที่ 4 1.1 จำนวนทรัพยำกร/
งำนวิจยั ที่พนั ธกิจปกติ
กิจกรรมอนุ รกั ษ์ โครงกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่ วยงำนฯ อำจ

กรอบ/กิจกรรม

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
และใช้ประโยชน์ ดำเนิ นงำนในเรื่องกำรอนุ รกั ษ์ ทำงำนวิจยั เป็ นบูรณำกำร
ทรัพยำกร
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร โดย ร่วมกับหน่ วยงำนฯ หรือ
(F2A4)
ใช้ทรัพยำกรที่ที่คดั เลือกจำก
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้
กิจกรรมที่ 1-3 มำเป็ นโจทย์
ศึกษำวิจยั และพัฒนำให้เกิด
2.ให้เขียนแผนภำพกำร
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภำพเดียวกันแต่ วิจยั และพัฒนำของ
สำมำรถมำทดลองทำร่วมกัน
ทรัพยำกรที่อยูใ่ น
เพื่อพัฒนำต่อยอด โดยอำจ
หน่ วยงำนฯ หรือได้จำก
ร่วมกับมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1-3 มี
หรือสถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
เป้ ำหมำยที่ชดั เจนว่ำจะมี
หน่ วยงำนใดโดยใคร
2.งำนศึกษำวิจยั ตอบโจทย์,
นำไปต่อยอดได้ท้งั ใน
พันธกิจของหน่ วยงำนฯ และ
งำนวิจยั ระดับพื้ นฐำน
แนวทำงกำรดำเนิ นงำน อพ.สธ. หรือระดับสูง

กรอบ/กิจกรรม

3.ทำงำนศึกษำวิจยั
ร่วมกับมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
เพื่อให้ได้ผลงำนที่เป็ น
ประโยชน์จำกทรัพยำกร
ที่มีอยูแ่ ละทรัพยำกรนั้น
ไม่สูญหำยไปจำกพื้ นที่
จำกกำรศึกษำวิจยั นั้น
กรอบกำรใช้ 1. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ 1.ข้อมูลได้รบั กำร
ประโยชน์
ตรวจสอบจำก
ภูมิสารสนเทศ (Geographic
ทรัพยำกร/ Information System; GIS) ใน ผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำ
กิจกรรมที่ 5 พื้ นที่เป้ ำหมำย เป็ นงำนใน
ทรัพยำกรนั้น ๆ ซึ่ง
กิจกรรมศูนย์ F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมี สำมำรถประสำนมำที่
ข้อมูลทรัพยำกร กำรกำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ อพ.สธ. เพื่อประสำนงำน
(F2A5)
ให้มหำวิทยำลัย
ทรัพยำกร
ดำเนิ นงำนช่วยตรวจสอบ
(1. ทรัพยำกรกำยภำพ
ข้อมูลได้
2. ทรัพยำกรชีวภำพ
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ

เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform Land Viewer
5.Platform EO Browser

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
หมายเหตุ
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ปั ญญำ) อย่ำงชัดเจนมีบุคลำกร 2.ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่กำร 6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ที่มีควำมชำนำญเรื่อง GIS/RS ใช้ประโยชน์ ในแง่ของ
ฯลฯ
รวมทั้งเรื่อง database เข้ำ
องค์ควำมรู ้ หรือกำร
มำร่วมปฏิบตั ิ
พัฒนำต่อยอดในกิจกรรม
ที่ 4 และกิจกรรมที่ 6
2. มีกำรส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ หรือสำมำรถใช้ในเรื่อง
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร อพ.สธ.
ของกำรทำสื่อ สิ่งพิมพ์
อย่ำงสมำ่ เสมอ คิดเป็ นจำนวน ต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
ข้อมูล
ต่อได้ต่อไป

3. มีกำรขอเข้ำถึงและใช้
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
กำรวำงแผนกำรรู ้
สถำนภำพเพื่อกำร
พัฒนำต่อยอดต่อไป
กรอบกำรสร้ำง 1.พิพิธภัณฑ์
1.ผลกำรประเมินจำกผู ้
จิตสำนึ กฯ/ หน่ วยงำนฯ มีกำรดำเนิ นงำนใน เข้ำเยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ
กิจกรรมที่ 7 พิพิธภัณฑ์ต่ำง ๆ
กิจกรรมสร้ำง จำนวนของผูเ้ ข้ำเยี่ยมชมมีกำร 2.มีชื่อเสียง เป็ นที่นิยม
จิตสำนึ กในกำร ขอเข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จำก
มำเยี่ยมชม มีสื่อ
อนุ รกั ษ์
หน่ วยงำนภำครัฐและเอกชน
ประชำสัมพันธ์สนับสนุ น
ทรัพยำกร
ขอทำข่ำว/หรือแนะนำ
(F3A7)
2.อำคำรนิ ทรรศกำรถำวรที่
สถำนที่
เกี่ยวข้องกับงำน อพ.สธ.
จำนวนหน่ วยงำน/ประชำชน
3.คุณภำพของสื่อ/สิ่งของ
กำรขอเข้ำเยี่ยมชมอำคำร
ที่อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์/
นิ ทรรศกำรฯ
อำคำรนิ ทรรศกำร ตอบ
โจทย์งำน อพ.สธ.
กรอบกำรสร้ำง 1. ให้มีกำรตั้งงบประมำณ งำน 1.กำรประเมินผลจำกผูท้ ี่
จิตสำนึ กฯ/ ประชุมวิชำกำรและนิ ทรรศกำร เข้ำไปเยี่ยมชมกำรจัด
กิจกรรมที่ 8 อพ.สธ.
นิ ทรรศกำร
กิจกรรมพิเศษ 1.1 พ.ศ. 2565
สนับสนุ นกำร งำนประชุมวิชำกำรและ
อนุ รกั ษ์
นิ ทรรศกำร 30 ปี อพ.สธ.แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/กิจกรรม
ทรัพยำกร
(F3A8)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ประโยชน์แท้แก่มหำชน
2. จำนวนผูเ้ ข้ำชมและใช้
ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลจำกเว็บไซต์/เวบ
จ.นครศรีธรรมรำช
เพจ อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
1.2 พ.ศ. 2568
เพิ่มขึ้ น
งำนประชุมวิชำกำรและ
นิ ทรรศกำร ทรัพยำกรไทย :
3. ควำมนิ ยมในกำรใช้สื่อ
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ที่จดั ทำขึ้ น
ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
4. ประสิทธิภำพในกำร
จ.เชียงใหม่
ทำแผนฯ และผลงำนมี
2. จัดทำเว็บไซด์/เว็บเพจ
คุณภำพ มีกำรปรับ
อพ.สธ.-หน่ วยงำนเพื่อกำร
คณะกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์ในงำนสนอง
ดำเนิ นงำน อพ.สธ.พระรำชดำริ อพ.สธ. ใน
หน่ วยงำนฯ และ
กิจกรรมต่ำง ๆ สำหรับกำร
คณะทำงำน อพ.สธ.เผยแพร่ฐำนข้อมูลที่อยูใ่ น
กิจกรรมที่ 5 จะดำเนิ นกำรเมื่อ หน่ วยงำนฯ และแจ้งกำร
ได้รบั อนุ ญำตจำก อพ.สธ.
ปรับเปลี่ยนให้ทำง
อพ.สธ. รับทรำบ มีกำร
3. จัดทำเอกสำร หนังสือ
ประสำนงำนกันอย่ำง
สิ่งพิมพ์ ภำพยนตร์ วีดีทศั น์
ใกล้ชิด
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ. สำมำรถใช้
ตรำสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้ โดย
จัดส่งเอกสำรเข้ำมำและขอ
อนุ ญำตใช้ตรำสัญลักษณ์
อพ.สธ.

4. ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
คณะทำงำน อพ.สธ.-หน่ วยงำน
อย่ำงสมำ่ เสมอ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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หมายเหตุ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

87
กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
5. ดำเนิ นงำนสนับสนุ นงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรดำเนิ นงำนแผน
แม่บท อพ.สธ.

หมายเหตุ

6.กำรมีพื้ นที่ ที่ เพื่ อกำรอนุ รัก ษ์
และพัฒ นำเกิ ด เป็ นศู น ย์เรี ย นรู ้
ต่ ำ ง ๆ ซึ่ ง เป็ นศู น ย์ฯ ตัว อย่ ำ ง
เพื่ อกำรเรียนรูก้ ำรใช้ประโยชน์
ทรั พ ยำกรอย่ ำ งยั ่ง ยื น ตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงาน ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G1
หน่วยงานกลุ่มความมั ่นคงทาง
ทรัพยากร (G1)
1. กองทัพเรือ

ชื่อย่อ
หน่วยงาน
อพ.สธ.-ทร.

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g1/01_NAVY/MP_NAVY.pdf
2. หน่ วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ อพ.สธ.-นทพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g1/02_AFDC/g1_afdc.html
3. กองบัญชำกำรตำรวจตระเวน อพ.สธ.-ตชด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
ชำยแดน
/g1/03_BPP/MP_BPP.pdf
4. กองทัพอำกำศ
อพ.สธ.-ทอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g1/04_RTAF/MP_RTAF.pdf
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.2 กลุ่ม G2 กลุ่มสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
มีจำนวน 7 หน่ วยงำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้ นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั (องค์กำรมหำชน)
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยำกร

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
แต่ละปี งบประมำณ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่ฯ เพรำะควำมสำเร็จในกำร
และจัดทำป้ ำยทะเบียนทรัพยำกร ดูแลพื้ นที่ทำให้จำนวน
เพื่อใช้เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี
เหตุกำรณ์เกิดไฟป่ ำ
เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของ
ลดลงในแต่ละ กำรใช้
จำนวน/ชนิ ดของทรัพยำกรที่มีอยู่ งบประมำณในแต่ละ
ในพื้ นที่ ซึ่งจะเป็ นข้อมูลในกำร
ปี งบประมำณลดลง เป็ น
จัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรที่
ต้น
ดำเนิ นงำนต่อในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยำกร
5. จำนวนทรัพยำกรที่
(F2A5)
สำรวจได้ในพื้ นที่ปกปั ก
ทรัพยำกรเปรียบเทียบ
5.มีตำรำงกำรดูแลพื้ นที่ (กำร
กันในแต่ละปี ตำมที่มีอยู่
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ ำระวัง
จริง เพื่อใช้ในกำร
พื้ นที่)
ประเมินสภำพพื้ นที่และ
ทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลง
6. คัดเลือกทรัพยำกรที่สำรวจได้ ไปซึ่งโดยตำมหลักกำร
จำกข้อ 4 คือทรัพยำกรสำหรับ
ถ้ำไม่เกิดไฟป่ ำ หรือมี
งำนใน F1A3 ต่อไป
กำรบุกรุกแผ้วถำง
ทรัพยำกรในพื้ นที่ปกปั ก
7.ทำรำยงำนชี้ แจงสถำนกำรณ์ให้ ทรัพยำกรมีแนวโน้มจะมี
ผูบ้ งั คับบัญชำสมำ่ เสมอ
ควำมอุดมสมบูรณ์ในแง่
ของจำนวน/ชนิ ดของ
ทรัพยำกรชีวภำพที่
เพิ่มขึ้ น
1.กำหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กำลังจะ
เปลี่ยนแปลง ภำยใต้รศั มี 50
กิโลเมตร ของหน่ วยงำนฯ หรือ
มำกกว่ำ โดยจัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่
ในรูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS) โดยพื้ นที่ในกิจกรรมที่ 2 นี้

1. จำนวนทรัพยำกรที่
สำรวจได้เปรียบเทียบกัน
ในแต่ละปี ตำมที่มีอยูจ่ ริง
เพื่อใช้ในกำรประเมิน
สภำพพื้ นที่และ
ทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลง
ไป

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
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กรอบ/
กิจกรรม
(F1A2)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เป็ นคนละพื้ นที่ในกิจกรรมที่ 1
2. ร่วมสำรวจทรัพยำกร
กิจกรรมปกปั กทรัพยำกร และ
ร่วมกับเครือข่ำย อพ.สธ.
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำ ได้แก่ สมำชิกฐำน
ทรัพยำกร
ทรัพยำกรท้องถิ่นอพ.สธ.
หรือ สมำชิกสวน
2. ให้ระบุสถำนะพื้ นที่ที่เข้ำไป
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
สำรวจว่ำอยูเ่ อกสำรสิทธิ์ประเภท ในกรณีที่ไม่ได้อยูใ่ นพื้ นที่
ใด
ของหน่ วยงำนเอง เกิด
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ
ควำมร่วมมือกันระหว่ำง
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่นแต่ ภำครัฐและภำครัฐ หรือ
ได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำไปสำรวจได้ ภำครัฐกับเอกชน มี
(ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนหรือเอกชนที่ กิจกรรมที่ดำเนิ นงำน
เป็ นเจ้ำของ)และให้สำรวจในพื้ นที่ ร่วมกัน มีหน่ วยงำนฯ
เครือข่ำย อพ.สธ. ได้แก่ พื้ นที่ของ เป็ นพี่เลี้ ยงและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ น ผูส้ นับสนุ น เป็ นกำรสร้ำง
สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
จิตสำนึ กในกำรอนุ รกั ษ์
อพ.สธ. (ให้ระบุรหัสสมำชิก ใน ทรัพยำกร
ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยังไม่ได้เป็ นสมำชิกให้
หน่ วยงำนฯ แนะนำให้เป็ นสมำชิก
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
และอำจสำรวจร่วมกับสถำนศึกษำ
ที่เป็ นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนโดยมีหน่ วยงำนเป็ นพี่
เลี้ ยงให้กบั สถำนศึกษำ (ให้ระบุ
รหัสสมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้ สถำนศึกษำยัง
ไม่ได้เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้
หน่ วยงำนฯแนะนำให้สถำนศึกษำ
นั้น สมัครเป็ นสมำชิกสวน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
*กำรสมัครเป็ นสมำชิก
และกำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และ
งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน สำมำรถศึกษำ
ได้จำกเว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
3.สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่ฯ
ในกรณีจดั ทำป้ ำยทะเบียน
ทรัพยำกร เท่ำที่ทำได้ตำมควำม
เหมำะสม ขึ้ นอยูก่ บั หน่ วยงำนฯ/
เจ้ำของพื้ นที่ เพื่อใช้เปรียบเทียบ
ได้ในแต่ละปี เห็นควำม
เปลี่ยนแปลงของจำนวน/ชนิ ดของ
ทรัพยำกร
4. ทรัพยำกรที่สำรวจได้จำกข้อ 3
คือทรัพยำกรสำหรับงำนใน F1A3
ต่อไป

กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษำทรัพยำกร
(F1A3)

1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจให้
ชัดเจน (จัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่ใน
รูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS) สำมำรถขึ้ นป้ ำยพื้ นที่ปลูก
รักษำทรัพยำกร อพ.สธ.สนอง
พระรำชดำริโดยหน่ วยงำนฯ

1.คุณภำพของทรัพยำกร
ที่ถูกคัดเลือกมำเพื่อเป็ น
พ่อ-แม่พนั ธุ ์ ทรัพยำกร
สำคัญ / stock
ทรัพยำกรใน F1A3 ที่มี
คุณภำพที่พร้อมสำหรับ
เป็ นโจทย์ทรัพยำกรใน
งำนศึกษำวิจยั ใน
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ ได้ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ในพื้ นที่ อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
เนื่ องจำกอยูใ่ กล้ป่ำ และมีไฟป่ ำ
ทรัพยำกร (F2A4) ใน
ควรจัดทำแนวป้ องกันไฟป่ ำ
ระดับมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
เอกสำรสิทธิ์ประเภทไหน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ
2. สำมำรถเลือก
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่นแต่ ทรัพยำกรที่มีคุณภำพ
อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ันได้
ขยำยพันธุเ์ พิ่มจำนวน
(ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น
ต่อไป เพื่อเพิ่มปริมำณใน
เจ้ำของ)
กำรใช้ประโยชน์ต่ำง ๆ
พื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกรต้อง ให้พอกับกำรใช้ เช่น ใช้
ไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพำทกับ
เป็ นวัตถุดิบในกำร
รำษฎรในเรื่องของกำรบุกรุกพื้ นที่ ทำอำหำร ยำรักษำโรค
เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย
4. ทรัพยำกรที่ใช้ในกิจกรรมนี้ มำ ฯลฯ
จำก F1A1 และ F1A2
4.1 กำรปลูกทรัพยำกรพันธุกรรม 3.เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้
พืช ในกำรปลูกรักษำในพื้ นที่ปลูก เครือข่ำยสมำชิกสวน
รักษำ ให้จบั พิกดั และทำทะเบียน พฤกษศำสตร์โรงเรียน
พันธุไ์ ม้
และสมำชิกฐำน
4.2 กำรเลี้ ยงทรัพยำกรพันธุกรรม ทรัพยำกรท้องถิ่น หรือ
สัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้เลี้ ยง จับ
หน่ วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
พิกดั บริเวณพื้ นที่ดงั กล่ำว
ภำครัฐ และเอกชน เช่น
4.3 กำรเพำะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
อำจทำเป็ นสวนรวบรวม
กำรเพำะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ ใน
พรรณไม้ทอ้ งถิ่น
ห้องปฏิบตั ิกำรฯ ให้ระบุชดั เจนว่ำ สวนพฤกษศำสตร์
เก็บรักษำพันธุกรรมในสถำนที่ใด สวนรุกขชำติ ฯลฯ
มีกำรทำฐำนข้อมูลในรำยละเอียด
ต่ำง ๆ
4.4 กำรเก็บเมล็ดพันธุใ์ นรูปแบบ
ของธนำคำรเมล็ดพันธุพ์ ืช
กรอบกำรใช้ 1. หน่ วยงำนมีนักวิจยั หรือ
1.มีงำนวิจยั ที่เขียน
ประโยชน์
นักวิชำกำรที่สำมำรถดำเนิ น
ถูกต้องตำมหลัก
ทรัพยำกร/ งำนวิจยั โดยพิจำรณำจำก
วิทยำศำสตร์ เป็ นงำน
กิจกรรมที่ 4 1.1 จำนวนทรัพยำกร/
วิจยั ที่พนั ธกิจปกติของ
กิจกรรมอนุ รกั ษ์ โครงกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วยงำนฯ อำจทำงำน
และใช้ประโยชน์ ดำเนิ นงำนในเรื่องกำรอนุ รกั ษ์
วิจยั เป็ นบูรณำกำร
ทรัพยำกร
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร โดยใช้ ร่วมกับหน่ วยงำนฯหรือ
(F2A4)
ทรัพยำกรที่ที่คดั เลือกจำก
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้
กรอบ/
กิจกรรม

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1-3 มำเป็ นโจทย์
2.ให้เขียนแผนภำพกำร
ศึกษำวิจยั และพัฒนำให้เกิด
วิจยั และพัฒนำของ
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภำพเดียวกันแต่ ทรัพยำกรที่อยูใ่ น
สำมำรถมำทดลองทำร่วมกันเพื่อ หน่ วยงำนฯ หรือได้จำก
พัฒนำต่อยอด โดยอำจร่วมกับ
กิจกรรมที่ 1-3 มี
มหำวิทยำลัยในท้องถิ่น หรือ
เป้ ำหมำยที่ชดั เจนว่ำจะมี
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
หน่ วยงำนใดโดยใคร
นำไปต่อยอดได้ท้งั ใน
2.งำนศึกษำวิจยั ตอบโจทย์พนั ธกิจ งำนวิจยั ระดับพื้ นฐำน
ของหน่ วยงำนฯ และ อพ.สธ.
หรือระดับสูง

หมายเหตุ

3.ทำงำนศึกษำวิจยั
ร่วมกับมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
เพื่อให้ได้ผลงำนที่เป็ น
ประโยชน์จำกทรัพยำกร
ที่มีอยูแ่ ละทรัพยำกรนั้น
ไม่สูญหำยไปจำกพื้ นที่
จำกกำรศึกษำวิจยั นั้น
กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยำกร
(F2A5)

1. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic
Information System; GIS) ใน
พื้ นที่เป้ ำหมำย เป็ นงำนใน
F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมีกำร
กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ
ทรัพยำกร (1. ทรัพยำกรกำยภำพ
2. ทรัพยำกรชีวภำพ
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญำ)อย่ำงชัดเจนมีบุคลำกรที่มี
ควำมชำนำญเรื่อง GIS/RS
รวมทั้งเรื่อง database เข้ำมำร่วม
ปฏิบตั ิ

1.ข้อมูลได้รบั กำร
ตรวจสอบจำก
ผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรัพยำกรนั้น ๆ ซึ่ง
สำมำรถประสำนมำที่
อพ.สธ. เพื่อประสำนงำน
ให้มหำวิทยำลัย
ดำเนิ นงำนช่วยตรวจสอบ
ข้อมูลได้

*เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
2.ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่กำร 5.Platform EO Browser
ใช้ประโยชน์ ในแง่ของ
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
องค์ควำมรู ้ หรือกำร
ฯลฯ
พัฒนำต่อยอดใน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมวำง
แผนพัฒนำ
ทรัพยำกร
(F2A6)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
2. มีกำรส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ
กิจกรรมที่ 4 และ
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร อพ.สธ.
กิจกรรมที่ 6 หรือ
อย่ำงสมำ่ เสมอ คิดเป็ นจำนวน
สำมำรถใช้ในเรื่องของ
ข้อมูล
กำรทำสื่อ สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อได้
ต่อไป

จำนวนของทรัพยำกรที่นำมำ
วำงแผนพัฒนำพันธุ ์

3. มีกำรขอเข้ำถึงและใช้
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
กำรวำงแผนกำรรู ้
สถำนภำพเพื่อกำร
พัฒนำต่อยอดต่อไป
นำฐำนข้อมูลจำก
กิจกรรมที่ 5 มำใช้
พิจำรณำศักยภำพของ
พันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ พันธุ ์
จุลินทรีย ์ จำกกำรที่มี
ทรัพยำกรกำยภำพ
ทรัพยำกรชีวภำพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
วิทยำนิ พนธ์ งำนวิจยั
ต่ำงๆ ก็จะนำไปสู่กำร
วำงแผนพัฒนำพันธุ ์ เกิด
เป็ นสำยพันธุใ์ หม่ เพื่อ
ตอบโจทย์ทอ้ งถิ่นต่อไป

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1.พิพิธภัณฑ์
1.ผลกำรประเมินจำกผู ้
หน่ วยงำนฯ มีกำรดำเนิ นงำนใน เข้ำเยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ
พิพิธภัณฑ์ต่ำง ๆ
จำนวนของผูเ้ ข้ำเยี่ยมชมมีกำรขอ 2.มีชื่อเสียง เป็ นที่นิยม
เข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จำก
มำเยี่ยมชม มีสื่อ
หน่ วยงำนภำครัฐและเอกชน
ประชำสัมพันธ์สนับสนุ น
ขอทำข่ำว/หรือแนะนำ
2.อำคำรนิ ทรรศกำรถำวรที่
สถำนที่
เกี่ยวข้องกับงำน อพ.สธ. จำนวน
หน่ วยงำน/ประชำชนกำรขอเข้ำ 3.คุณภำพของสื่อ/สิ่งของ
เยี่ยมชมอำคำรนิ ทรรศกำรฯ
ที่อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์/
อำคำรนิ ทรรศกำร ตอบ
โจทย์งำน อพ.สธ.
กรอบกำรสร้ำง 1. ให้มีกำรตั้งงบประมำณ งำน
1.กำรประเมินผลจำกผูท้ ี่
จิตสำนึ กฯ/ ประชุมวิชำกำรและนิ ทรรศกำร
เข้ำไปเยี่ยมชมกำรจัด
กิจกรรมที่ 8 อพ.สธ.
นิ ทรรศกำร
กิจกรรมพิเศษ 1.1 พ.ศ. 2565
จำนวนผูเ้ ข้ำชม
สนับสนุ นกำร งำนประชุมวิชำกำรและ
อนุ รกั ษ์
นิ ทรรศกำร 30 ปี อพ.สธ.2. จำนวนผูเ้ ข้ำชมและใช้
ทรัพยำกร
ประโยชน์แท้แก่มหำชน
ข้อมูลจำกเว็บไซต์/ เว็บ
(F3A8)
ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
เพจ อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
จ.นครศรีธรรมรำช
เพิ่มขึ้ น
1.2 พ.ศ. 2568
งำนประชุมวิชำกำรและ
3. ควำมนิ ยมในกำรใช้
นิ ทรรศกำร ทรัพยำกรไทย :
สื่อที่จดั ทำขึ้ น
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
4. ประสิทธิภำพในกำร
จ.เชียงใหม่
ทำแผนฯ และผลงำนมี
คุณภำพ มีกำรปรับ
2. จัดทำเว็บไซต์/เว็บเพจ
คณะกรรมกำร
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯเพื่อกำร
ดำเนิ นงำน อพ.สธ.ประชำสัมพันธ์ในงำนสนอง
หน่ วยงำนฯ และ
พระรำชดำริ อพ.สธ. ในกิจกรรม คณะทำงำน อพ.สธ.ต่ำง ๆ สำหรับกำรเผยแพร่
หน่ วยงำนฯ และแจ้งกำร

กรอบ/
กิจกรรม
กรอบกำรสร้ำง
จิตสำนึ กฯ/
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้ำง
จิตสำนึ กในกำร
อนุ รกั ษ์
ทรัพยำกร
(F3A7)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ฐำนข้อมูลที่อยูใ่ นกิจกรรมที่ 5 จะ ปรับเปลี่ยนให้ทำง
ดำเนิ นกำรเมื่อได้รบั อนุ ญำตจำก อพ.สธ. รับทรำบ มีกำร
อพ.สธ.
ประสำนงำนกันอย่ำง
ใกล้ชิด
3. จัดทำเอกสำร หนังสือ สิ่งพิมพ์
ภำพยนตร์ วีดีทศั น์ ฯลฯ ที่
5. จำนวนเครือข่ำย
เกี่ยวข้องกับงำนสนองพระรำชดำริ อพ.สธ. สมำชิกงำนสวน
อพ.สธ. สำมำรถใช้ตรำสัญลักษณ์ พฤกษศำสตร์โรงเรียนที่
อพ.สธ. ได้ โดยจัดส่งเอกสำรเข้ำ เพิ่มขึ้ น และผ่ำนกำร
มำและขออนุ ญำตใช้ตรำ
ประเมินเพื่อขอรับป้ ำยฯ
สัญลักษณ์ อพ.สธ.
พระรำชทำนและเกียรติ
บัตรฯ
4. ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ คณะทำงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ อย่ำง
สมำ่ เสมอ
5. สนับสนุ นและเป็ นนโยบำยให้
สถำบันกำรศึกษำที่อยูใ่ นสังกัด
เป็ นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
6.กำรมีพื้นที่ที่เพื่อกำรอนุ รกั ษ์
และพัฒนำเกิดเป็ นศูนย์เรียนรูต้ ่ำง
ๆ ซึ่งเป็ นศูนย์ฯ ตัวอย่ำง เพื่อกำร
เรียนรูก้ ำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
อย่ำงยัง่ ยืน ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. ดำเนิ นงำนสนับสนุ นงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรดำเนิ นงำนแผน
แม่บท อพ.สธ.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ
5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G2
หน่วยงานกลุ่มสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากร(G2)

ชื่อย่อหน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL

1. กระทรวงศึกษำธิกำร

อพ.สธ.- ศธ.

2. สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

อพ.สธ.- สกศ.

3. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้ นฐำน
4. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

อพ.สธ.- สพฐ.

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/01_MOE/MP_MOE.pdf
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/02_ONEC/MP_ONEC.pdf
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/03_OBEC/MP_OBEC.pdf
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/04_VEC/MP_VEC.pdf
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/06_HII/MP_HII.pdf
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/07_GOJUMAO/MP_GOJUMAO.pdf
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/08_NSM/MP_NSM.pdf

อพ.สธ.- สอศ.

5. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำร
อพ.สธ.- สสน.
มหำชน)
6. สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อพ.สธ.- พกฉ.
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั (องค์กำรมหำชน)
7. องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
อพ.สธ.- อพวช.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บท 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ
13. 3 กลุ่ม G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร
มีจำนวน 18 หน่ วยงำน ดังนี้
1. กรมป่ ำไม้
2. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุพ์ ืช
3. กรมวิชำกำรเกษตร
4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. กรมประมง
7. กรมชลประทำน
8. กรมพัฒนำที่ดิน
9. กรมทรัพยำกรธรณี
10. สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย
11. กรมทรัพยำกรน้ ำ
12. กรมกำรข้ำว
13. กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
14. องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
15. กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
16. องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
17. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง
18. อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้ นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
4. สำรวจและทำบัญชีรำยกำร ปี งบประมำณ เพรำะ
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่ ควำมสำเร็จในกำรดูแล
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
พื้ นที่ทำให้จำนวน
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่ เหตุกำรณ์เกิดไฟป่ ำลดลง
ฯ และจัดทำป้ ำยทะเบียน
ในแต่ละ กำรใช้
ทรัพยำกรเพื่อใช้เปรียบเทียบ งบประมำณในแต่ละปี
ได้ในแต่ละปี เห็นควำม
งบประมำณลดลง เป็ นต้น
เปลี่ยนแปลงของจำนวน/ชนิ ด
ของทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้ นที่ ซึ่ง 5. จำนวนทรัพยำกรที่
จะเป็ นข้อมูลในกำรจัดทำ
สำรวจได้ในพื้ นที่ปกปั ก
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรที่
ทรัพยำกรเปรียบเทียบกัน
ดำเนิ นงำนต่อในกิจกรรมที่ 5 ในแต่ละปี ตำมที่มีอยูจ่ ริง
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยำกร เพื่อใช้ในกำรประเมิน
(F2A5)
สภำพพื้ นที่และทรัพยำกรที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดยตำม
5.มีตำรำงกำรดูแลพื้ นที่ (กำร หลักกำร ถ้ำไม่เกิดไฟป่ ำ
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ ำระวัง หรือมีกำรบุกรุกแผ้วถำง
พื้ นที่)
ทรัพยำกรในพื้ นที่ปกปั ก
ทรัพยำกรมีแนวโน้มจะมี
6. คัดเลือกทรัพยำกรที่สำรวจ ควำมอุดมสมบูรณ์ในแง่
ได้จำกข้อ 4 คือทรัพยำกร
ของจำนวน/ชนิ ดของ
สำหรับงำนใน F1A3 ต่อไป
ทรัพยำกรชีวภำพที่เพิ่มขึ้ น

หมายเหตุ

7.ทำรำยงำนชี้ แจงสถำนกำรณ์
ให้ผูบ้ งั คับบัญชำสมำ่ เสมอ
กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยำกร
(F1A2)

1.กำหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กำลัง
จะเปลี่ยนแปลง ภำยใต้รศั มี
50 กิโลเมตร ของหน่ วยงำนฯ
หรือมำกกว่ำ โดยจัดทำข้อมูล
เชิงพื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สำหรับ
เปิ ดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) โดยพื้ นที่ใน
กิจกรรมที่ 2 นี้ เป็ นคนละพื้ นที่

1. จำนวนทรัพยำกรที่
สำรวจได้เปรียบเทียบกัน
ในแต่ละปี ตำมที่มีอยูจ่ ริง
เพื่อใช้ในกำรประเมิน
สภำพพื้ นที่และทรัพยำกรที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ร่วมสำรวจทรัพยำกร

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำรบันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก ร่วมกับเครือข่ำย อพ.สธ.
ทรัพยำกร และกิจกรรมที่ 3
ได้แก่ สมำชิกฐำน
กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร ทรัพยำกรท้องถิ่นอพ.สธ.
หรือ สมำชิกสวน
2. ให้ระบุสถำนะพื้ นที่ที่เข้ำไป พฤกษศำสตร์โรงเรียน ใน
สำรวจว่ำอยูเ่ อกสำรสิทธิ์
กรณีที่ไม่ได้อยูใ่ นพื้ นที่ของ
หน่ วยงำนเอง เกิดควำม
ประเภทใด
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ ร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น และภำครัฐ หรือภำครัฐกับ
เอกชน มีกิจกรรมที่
แต่ได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำไป
สำรวจได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำน ดำเนิ นงำนร่วมกัน มี
หรือเอกชนที่เป็ นเจ้ำของ)และ หน่ วยงำนฯ เป็ นพี่เลี้ ยง
และผูส้ นับสนุ น เป็ นกำร
ให้สำรวจในพื้ นที่เครือข่ำย
อพ.สธ. ได้แก่ พื้ นที่ของ องค์กร สร้ำงจิตสำนึ กในกำร
อนุ รกั ษ์ทรัพยำกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ น
สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
อพ.สธ. (ให้ระบุรหัสสมำชิก ใน
ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยังไม่ได้เป็ นสมำชิกให้
หน่ วยงำนฯ แนะนำให้เป็ น
สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
และอำจสำรวจร่วมกับ
สถำนศึกษำที่เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยมี
หน่ วยงำนเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
สถำนศึกษำ (ให้ระบุรหัส
สมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้ สถำนศึกษำยัง
ไม่ได้เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้
หน่ วยงำนฯแนะนำให้
สถำนศึกษำนั้น สมัครเป็ น

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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หมายเหตุ
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
*กำรสมัครเป็ นสมำชิกและ
กำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
สำมำรถศึกษำได้จำก
เว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

103
กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
3.สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่
ฯ ในกรณีจดั ทำป้ ำยทะเบียน
ทรัพยำกร เท่ำที่ทำได้ตำม
ควำมเหมำะสม ขึ้ นอยูก่ บั
หน่ วยงำนฯ/เจ้ำของพื้ นที่ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี
เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของ
จำนวน/ชนิ ดของทรัพยำกร
4. ทรัพยำกรที่สำรวจได้จำกข้อ
3 คือทรัพยำกรสำหรับงำนใน
F1A3 ต่อไป

กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษำทรัพยำกร
(F1A3)

1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ
ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิง
พื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สำหรับ
เปิ ดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) สำมำรถขึ้ น
ป้ ำยพื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกร
อพ.สธ. สนองพระรำชดำริโดย
หน่ วยงำนฯ
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ
ได้ ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้
ในพื้ นที่เนื่ องจำกอยูใ่ กล้ป่ำ
และมีไฟป่ ำควรจัดทำแนว
ป้ องกันไฟป่ ำ

1.คุณภำพของทรัพยำกร ที่
ถูกคัดเลือกมำเพื่อเป็ น
พ่อ-แม่พนั ธุ ์ ทรัพยำกร
สำคัญ / stock ทรัพยำกร
ใน F1A3 ที่มีคุณภำพที่
พร้อมสำหรับเป็ นโจทย์
ทรัพยำกรในงำนศึกษำวิจยั
ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกร (F2A4)ใน
ระดับมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
2. สำมำรถเลือกทรัพยำกร
เอกสำรสิทธิ์ประเภทไหน
ที่มีคุณภำพ ขยำยพันธุเ์ พิ่ม
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ จำนวนต่อไป เพื่อเพิ่ม
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น ปริมำณในกำรใช้ประโยชน์
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน ต่ำง ๆ ให้พอกับกำรใช้
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น เช่น ใช้เป็ นวัตถุดิบในกำร
เจ้ำของ)
ทำอำหำร ยำรักษำโรค
พื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกร เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย
ต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพำท ฯลฯ
กับรำษฎรในเรื่องของกำรบุก
รุกพื้ นที่
3.เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
4. ทรัพยำกรที่ใช้ในกิจกรรมนี้ พฤกษศำสตร์โรงเรียน และ
มำจำก F1A1 และ F1A2
สมำชิกฐำนทรัพยำกร
4.1 กำรปลูกทรัพยำกร
ท้องถิ่น หรือหน่ วยงำนต่ำง
พันธุกรรมพืช ในกำรปลูก
ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
รักษำในพื้ นที่ปลูกรักษำ ให้จบั เช่นอำจทำเป็ นสวน
พิกดั และทำทะเบียนพันธุไ์ ม้ รวบรวมพรรณไม้ทอ้ งถิ่น
4.2 กำรเลี้ ยงทรัพยำกร
สวนพฤกษศำสตร์
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่ สวนรุกขชำติ ฯลฯ
ใช้เลี้ ยง จับพิกดั บริเวณพื้ นที่
ดังกล่ำว
4.3 กำรเพำะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
กำรเพำะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ ใน
ห้องปฏิบตั ิกำรฯ ให้ระบุชดั เจน
ว่ำเก็บรักษำพันธุกรรมใน
สถำนที่ใด มีกำรทำฐำนข้อมูล
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ
4.4 กำรเก็บเมล็ดพันธุใ์ น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพันธุ ์
พืช
1. หน่ วยงำนมีนักวิจยั หรือ
1.มีงำนวิจยั ที่เขียนถูกต้อง
นักวิชำกำรที่สำมำรถดำเนิ น
ตำมหลักวิทยำศำสตร์ เป็ น
งำนวิจยั โดยพิจำรณำจำก
งำนวิจยั ที่พนั ธกิจปกติของ
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กรอบ/
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุ รกั ษ์
และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกร
(F2A4)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1.1 จำนวนทรัพยำกร/
หน่ วยงำนฯ อำจทำงำน
โครงกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิจยั เป็ นบูรณำกำรร่วมกับ
ดำเนิ นงำนในเรื่องกำรอนุ รกั ษ์ หน่ วยงำนฯหรือ
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร โดย มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้
ใช้ทรัพยำกรที่ที่คดั เลือกจำก
กิจกรรมที่ 1-3 มำเป็ นโจทย์ 2.ให้เขียนแผนภำพกำร
ศึกษำวิจยั และพัฒนำให้เกิด
วิจยั และพัฒนำของ
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภำพเดียวกัน ทรัพยำกรที่อยูใ่ น
แต่สำมำรถมำทดลองทำ
หน่ วยงำนฯ หรือได้จำก
ร่วมกันเพื่อพัฒนำต่อยอด โดย กิจกรรมที่ 1-3 มี
อำจร่วมกับมหำวิทยำลัยใน
เป้ ำหมำยที่ชดั เจนว่ำจะมี
ท้องถิ่น หรือสถำบันวิจยั ต่ำง ๆ หน่ วยงำนใดโดยใครนำไป
ต่อยอดได้ท้งั ในงำนวิจยั
2.งำนศึกษำวิจยั ตอบโจทย์
ระดับพื้ นฐำน หรือ
พันธกิจของหน่ วยงำนฯ และ
ระดับสูง
อพ.สธ.
3.ทำงำนศึกษำวิจยั ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ เพื่อให้
ได้ผลงำนที่เป็ นประโยชน์
จำกทรัพยำกรที่มีอยูแ่ ละ
ทรัพยำกรนั้นไม่สูญหำยไป
จำกพื้ นที่จำกกำร
ศึกษำวิจยั นั้น

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยำกร
(F2A5)

1. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic
Information System; GIS) ใน
พื้ นที่เป้ ำหมำย เป็ นงำนใน
F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมี
กำรกำหนดขอบเขตพื้ นที่
สำรวจทรัพยำกร
(1. ทรัพยำกรกำยภำพ

1.ข้อมูลได้รบั กำร
ตรวจสอบจำกผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสำขำทรัพยำกรนั้น ๆ
ซึ่งสำมำรถประสำนมำที่
อพ.สธ. เพื่อประสำนงำน
ให้มหำวิทยำลัย
ดำเนิ นงำนช่วยตรวจสอบ
ข้อมูลได้

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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*เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำรบันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
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กรอบ/
กิจกรรม

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมวำง
แผนพัฒนำ
ทรัพยำกร
(F2A6)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
หมายเหตุ
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
2. ทรัพยำกรชีวภำพ
2. ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่กำร 5.Platform EO Browser
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิ ใช้ประโยชน์ ในแง่ขององค์ 6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ปั ญญำ) อย่ำงชัดเจนมี
ควำมรู ้ หรือกำรพัฒนำต่อ ฯลฯ
บุคลำกรที่มีควำมชำนำญเรื่อง ยอดในกิจกรรมที่ 4 และ
GIS/RS รวมทั้งเรื่อง database กิจกรรมที่ 6 หรือสำมำรถ
เข้ำมำร่วมปฏิบตั ิ
ใช้ในเรื่องของกำรทำสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เป็ น
2. มีกำรส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ ประโยชน์ต่อได้ต่อไป
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร อพ.สธ.
อย่ำงสมำ่ เสมอ คิดเป็ นจำนวน 3. มีกำรขอเข้ำถึงและใช้
ข้อมูล
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำร
วำงแผนกำรรูส้ ถำนภำพ
เพื่อกำรพัฒนำต่อยอด
ต่อไป
จำนวนของทรัพยำกรที่นำมำ นำฐำนข้อมูลจำกกิจกรรม
วำงแผนพัฒนำพันธุ ์
ที่ 5 มำใช้พิจำรณำ
ศักยภำพของพันธุพ์ ืช พันธุ ์
สัตว์ พันธุจ์ ุลินทรีย ์ จำก
กำรที่มีทรัพยำกรกำยภำพ
ทรัพยำกรชีวภำพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
วิทยำนิ พนธ์ งำนวิจยั ต่ำงๆ
ก็จะนำไปสู่กำรวำงแผน
พัฒนำพันธุ ์ เกิดเป็ นสำย
พันธุใ์ หม่ เพื่อตอบโจทย์
ท้องถิ่นต่อไป

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เผยแพร่ฐำนข้อมูลที่อยูใ่ น
รับทรำบ มีกำร
กิจกรรมที่ 5 จะดำเนิ นกำรเมื่อ ประสำนงำนกันอย่ำง
ได้รบั อนุ ญำตจำก อพ.สธ.
ใกล้ชิด
3. จัดทำเอกสำร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ ภำพยนตร์ วีดีทศั น์
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใช้ตรำสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้
โดยจัดส่งเอกสำรเข้ำมำและขอ
อนุ ญำตใช้ตรำสัญลักษณ์
อพ.สธ.

5. จำนวนเครือข่ำย
อพ.สธ. สมำชิกงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนที่
เพิ่มขึ้ น และผ่ำนกำร
ประเมินเพื่อขอรับป้ ำยฯ
พระรำชทำนและเกียรติ
บัตรฯ

4. ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
คณะทำงำน อพ.สธ.-หน่ วย
งำนฯ อย่ำงสมำ่ เสมอ
5. สนับสนุ นและเป็ นนโยบำย
ให้สถำบันกำรศึกษำที่อยูใ่ น
สังกัดเป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
6.กำรมีพื้นที่ที่เพื่อกำรอนุ รกั ษ์
และพัฒนำเกิดเป็ นศูนย์เรียนรู ้
ต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นศูนย์ฯ ตัวอย่ำง
เพื่อกำรเรียนรูก้ ำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ ยืน ตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ดำเนิ นงำนสนับสนุ นงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรดำเนิ นงำนแผน
แม่บท อพ.สธ.
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ
5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G3
กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร ชื่อย่อหน่วยงาน
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(G3)
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
อพ.สธ.-ปม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
1. กรมป่ ำไม้
g3/01_RFD/MP_RFD.pdf
อพ.สธ.-อส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
2. กรมอุทยำนแห่งชำติฯ
g3/02_DNP/MP_DNP.pdf
อพ.สธ.-กวก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
3. กรมวิชำกำรเกษตร
g3/03_DOA/MP_DOA.pdf
อพ.สธ.-กสก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร
g3/04_DOAE/MP_DOAE.pdf
อพ.สธ.-กสส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
g3/05_CPD/MP_CPD.pdf
อพ.สธ.-กปม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
6. กรมประมง
g3/06_DOF/g3_dof.html
อพ.สธ.-ชป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
7. กรมชลประทำน
g3/07_RID/MP_RID.pdf
อพ.สธ.-พด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
8. กรมพัฒนำที่ดิน
g3/08_LDD/MP_LDD.pdf
อพ.สธ.-ทธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
9. กรมทรัพยำกรธรณี
g3/09_DMR/MP_DMR.pdf
10. สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
อพ.สธ.-สอน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
น้ ำตำลทรำย
g3/10_OCSB/MP_OCSB.pdf
อพ.สธ.-ทน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
11. กรมทรัพยำกรน้ ำ
g3/11_DWR/MP_DWR.pdf
อพ.สธ.-กข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
12. กรมกำรข้ำว
g3/12_RD/MP_RD.pdf
อพ.สธ.-ทบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
13. กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
g3/13_DGR/MP_DGR.pdf
อพ.สธ.-อสส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
14. องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
g3/14_ZPOT/MP_ZPOT.pdf
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร ชื่อย่อหน่วยงาน
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(G3)
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
อพ.สธ.-กฟผ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
15. กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
g3/15_EGAT/MP_EGAT.pdf
อพ.สธ.-อสพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
16. องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
g3/16_QSBG/MP_QSBG.pdf
อพ.สธ.-ทช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
17. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง
g3/17_DMCR/MP_DMCR.pdf
18. อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ สถำบันวิจยั อพ.สธ.-อุทยำน http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
และพัฒนำพื้ นที่สูง (องค์กำร
หลวงรำชพฤกษ์ g3/18_RPR/MP_RPR.pdf
มหำชน)
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.4 กลุ่ม G4 กลุ่มการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
มีจำนวน 8 หน่ วยงำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
องค์กำรเภสัชกรรม
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ ำไม้
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย
กรมกำรพัฒนำชุมชน
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แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
กลุ่มที่ 4 กลุ่มการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (G4)
แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กรอบกำรเรียนรู ้ 1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ 1.สำมำรถป้ องกันพื้ นที่
ทรัพยำกร/ ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่ ไม่ให้มีกำรบุกรุกทำลำย
กิจกรรมที่ 1 ในรูปแบบไฟล์สำหรับเปิ ดใน
ทรัพยำกร
กิจกรรมปกปั ก โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ทรัพยำกร
(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ ำยพื้ นที่ปก 2.มีกำรกำรรักษำพื้ นที่
(F1A1)
ปั กทรัพยำกร อพ.สธ. สนอง
เช่น มีกำรลำดตระเวน
พระรำชดำริโดยหน่ วยงำนฯ
สมำ่ เสมอเพื่อป้ องกัน
กำรบุกรุก และอำจมี
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
ในกรณีที่มีไฟป่ ำ หรือมีประวัติ เพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้ำ
กำรเกิดไฟไหม้ในพื้ นที่ ควร
มำใช้ หรือหำของป่ ำใน
จัดทำแนวป้ องกันไฟ
เส้นทำงที่ได้จดั สรรไว้ให้

กรอบ/กิจกรรม

3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
เอกสำรสิทธิ์ประเภทใด
3.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสำรสิทธิ์ของ
หน่ วยงำนฯ
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น
เจ้ำของ)
พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่
เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผ้วถาง
4. สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่

3.จำกรำยงำนที่ระบุ
สถำนกำรณ์
สภำพแวดล้อมของป่ ำ
ว่ำมีปัญหำใดเกิดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับคนใน
ท้องถิ่นรอบ ๆ พื้ นที่
หรือไม่ หรือเป็ นมีควำม
ร่วมมือกันอย่ำงดีในกำร
รักษำพื้ นที่กบั คนใน
ท้องถิ่นโดยไม่มีกำรบุก
รุกพื้ นที่ฯ ร่วมรักษำป่ ำ
กับหน่ วยงำนฯ
4. กำรจัดทำแนว
ป้ องกันไฟป่ ำให้ตรงตำม
จุดที่เกิดเหตุไฟป่ ำขึ้ น
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หมายเหตุ
เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
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กรอบ/กิจกรรม

กรอบกำรเรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
จริงในแต่ละ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่ ปี งบประมำณ เพรำะ
ฯ และจัดทำป้ ำยทะเบียน
ควำมสำเร็จในกำรดูแล
ทรัพยำกรเพื่อใช้เปรียบเทียบได้ พื้ นที่ทำให้จำนวน
ในแต่ละปี เห็นควำม
เหตุกำรณ์เกิดไฟป่ ำ
เปลี่ยนแปลงของจำนวน/ชนิ ด ลดลงในแต่ละ กำรใช้
ของทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้ นที่ ซึ่ง งบประมำณในแต่ละ
จะเป็ นข้อมูลในกำรจัดทำ
ปี งบประมำณลดลง
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรที่
เป็ นต้น
ดำเนิ นงำนต่อในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยำกร 5. จำนวนทรัพยำกรที่
(F2A5)
สำรวจได้ในพื้ นที่ปกปั ก
ทรัพยำกรเปรียบเทียบ
5. มีตำรำงกำรดูแลพื้ นที่ (กำร กันในแต่ละปี ตำมที่มีอยู่
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ ำระวัง จริง เพื่อใช้ในกำร
พื้ นที่)
ประเมินสภำพพื้ นที่และ
ทรัพยำกรที่
6. คัดเลือกทรัพยำกรที่สำรวจ เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดย
ได้จำกข้อ 4 คือทรัพยำกร
ตำมหลักกำร ถ้ำไม่เกิด
สำหรับงำนใน F1A3 ต่อไป
ไฟป่ ำ หรือมีกำรบุกรุก
แผ้วถำง ทรัพยำกรใน
7.ทำรำยงำนชี้ แจงสถำนกำรณ์ พื้ นที่ปกปั กทรัพยำกรมี
ให้ผูบ้ งั คับบัญชำสมำ่ เสมอ
แนวโน้มจะมีควำมอุดม
สมบูรณ์ในแง่ของ
จำนวน/ชนิ ดของ
ทรัพยำกรชีวภำพที่
เพิ่มขึ้ น
1.กำหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กำลัง
จะเปลี่ยนแปลง ภำยใต้รศั มี 50
กิโลเมตร ของหน่ วยงำนฯ หรือ
มำกกว่ำ โดยจัดทำข้อมูลเชิง
พื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ด

1. จำนวนทรัพยำกรที่
สำรวจได้เปรียบเทียบ
กันในแต่ละปี ตำมที่มีอยู่
จริง เพื่อใช้ในกำร
ประเมินสภำพพื้ นที่และ
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หมายเหตุ

เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
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กรอบ/กิจกรรม
ทรัพยำกร
(F1A2)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ทรัพยำกรที่
ภูมิศำสตร์ (GIS) โดยพื้ นที่ใน เปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรมที่ 2 นี้ เป็ นคนละพื้ นที่
ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก 2. ร่วมสำรวจทรัพยำกร
ทรัพยำกร และกิจกรรมที่ 3
ร่วมกับเครือข่ำย
กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร อพ.สธ. ได้แก่ สมำชิก
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
2. ให้ระบุสถำนะพื้ นที่ที่เข้ำไป อพ.สธ. หรือ สมำชิก
สำรวจว่ำอยูเ่ อกสำรสิทธิ์
สวนพฤกษศำสตร์
ประเภทใด
โรงเรียน ในกรณีที่ไม่ได้
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ อยูใ่ นพื้ นที่ของ
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น หน่ วยงำนเอง เกิดควำม
แต่ได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำไปสำรวจ ร่วมมือกันระหว่ำง
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนหรือ
ภำครัฐและภำครัฐ หรือ
เอกชนที่เป็ นเจ้ำของ)และให้
ภำครัฐกับเอกชน มี
สำรวจในพื้ นที่เครือข่ำย อพ.สธ. กิจกรรมที่ดำเนิ นงำน
ได้แก่ พื้ นที่ของ องค์กรปกครอง ร่วมกัน มีหน่ วยงำนฯ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นสมำชิกฐำน เป็ นพี่เลี้ ยงและ
ทรัพยำกรท้องถิ่นอพ.สธ. (ให้ ผูส้ นับสนุ น เป็ นกำร
ระบุรหัสสมำชิก ในชุดโครงกำร สร้ำงจิตสำนึ กในกำร
แผนงำน) และหำกอปท.ยัง
อนุ รกั ษ์ทรัพยำกร
ไม่ได้เป็ นสมำชิกให้หน่ วยงำนฯ
แนะนำให้เป็ นสมำชิกฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น
และอำจสำรวจร่วมกับ
สถำนศึกษำที่เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยมี
หน่ วยงำนเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
สถำนศึกษำ(ให้ระบุรหัสสมำชิก
ในชุดโครงกำรแผนงำน) แต่ถำ้
สถำนศึกษำยังไม่ได้เป็ นสมำชิก
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนให้

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

114

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
*กำรสมัครเป็ นสมำชิก
และกำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และ
งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน สำมำรถศึกษำ
ได้จำกเว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
หน่ วยงำนฯแนะนำให้
สถำนศึกษำนั้น สมัครเป็ น
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
3.สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่
ฯ ในกรณีจดั ทำป้ ำยทะเบียน
ทรัพยำกร เท่ำที่ทำได้ตำม
ควำมเหมำะสม ขึ้ นอยูก่ บั
หน่ วยงำนฯ/เจ้ำของพื้ นที่ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี
เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของ
จำนวน/ชนิ ดของทรัพยำกร
4. ทรัพยำกรที่สำรวจได้จำกข้อ
3คือทรัพยำกรสำหรับงำนใน
F1A3 ต่อไป

กรอบกำรเรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษำทรัพยำกร
(F1A3)

1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ
ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่
ในรูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS) สำมำรถขึ้ นป้ ำยพื้ นที่
ปลูกรักษำทรัพยำกร อพ.สธ.
สนองพระรำชดำริโดย
หน่ วยงำนฯ

1.คุณภำพของ
ทรัพยำกร ที่ถูกคัดเลือก
มำเพื่อเป็ น พ่อ-แม่พนั ธุ ์
ทรัพยำกรสำคัญ /
stock ทรัพยำกรใน
F1A3 ที่มีคุณภำพที่
พร้อมสำหรับเป็ นโจทย์
ทรัพยำกรในงำน
ศึกษำวิจยั ในกิจกรรมที่
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ 4 กิจกรรมอนุ รกั ษ์และ
ได้ ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ใน ใช้ประโยชน์ทรัพยำกร

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
พื้ นที่เนื่ องจำกอยูใ่ กล้ป่ำ และมี (F2A4)ในระดับ
ไฟป่ ำควรจัดทำแนวป้ องกันไฟ มหำวิทยำลัยหรือ
ป่ ำ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
เอกสำรสิทธิ์ประเภทไหน
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น
เจ้ำของ)
พื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกร
ต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพำท
กับรำษฎรในเรื่องของกำรบุกรุก
พื้ นที่
4. ทรัพยำกรที่ใช้ในกิจกรรมนี้
มำจำก F1A1 และ F1A2
4.1 กำรปลูกทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช ในกำรปลูกรักษำ
ในพื้ นที่ปลูกรักษำ ให้จบั พิกดั
และทำทะเบียนพันธุไ์ ม้
4.2 กำรเลี้ ยงทรัพยำกร
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้
เลี้ ยง จับพิกดั บริเวณพื้ นที่
ดังกล่ำว
4.3 กำรเพำะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
กำรเพำะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ ใน
ห้องปฏิบตั ิกำรฯ ให้ระบุชดั เจน
ว่ำเก็บรักษำพันธุกรรมใน
สถำนที่ใด มีกำรทำฐำนข้อมูล
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ
4.4 กำรเก็บเมล็ดพันธุใ์ นรูป
แบบของธนำคำรเมล็ดพันธุพ์ ืช

2. สำมำรถเลือก
ทรัพยำกรที่มีคุณภำพ
ขยำยพันธุเ์ พิ่มจำนวน
ต่อไป เพื่อเพิ่มปริมำณ
ในกำรใช้ประโยชน์ต่ำง
ๆ ให้พอกับกำรใช้ เช่น
ใช้เป็ นวัตถุดิบในกำร
ทำอำหำร ยำรักษำโรค
เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย
ฯลฯ
3.เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
และสมำชิกฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น หรือ
หน่ วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครัฐ และเอกชน เช่น
อำจทำเป็ นสวนรวบรวม
พรรณไม้ทอ้ งถิ่น
สวนพฤกษศำสตร์
สวนรุกขชำติ ฯลฯ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กรอบกำรใช้ 1. หน่ วยงำนมีนักวิจยั หรือ
1.มีงำนวิจยั ที่เขียน
ประโยชน์
นักวิชำกำรที่สำมำรถดำเนิ น
ถูกต้องตำมหลัก
ทรัพยำกร/ งำนวิจยั โดยพิจำรณำจำก
วิทยำศำสตร์ เป็ น
กิจกรรมที่ 4 1.1 จำนวนทรัพยำกร/
งำนวิจยั ที่พนั ธกิจปกติ
กิจกรรมอนุ รกั ษ์ โครงกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่ วยงำนฯ อำจ
และใช้ประโยชน์ ดำเนิ นงำนในเรื่องกำรอนุ รกั ษ์ ทำงำนวิจยั เป็ นบูรณำ
ทรัพยำกร
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร โดย กำรร่วมกับหน่ วยงำนฯ
(F2A4)
ใช้ทรัพยำกรที่ที่คดั เลือกจำก
หรือมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ
กิจกรรมที่ 1-3 มำเป็ นโจทย์ ได้
ศึกษำวิจยั และพัฒนำให้เกิด
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภำพเดียวกัน
2.ให้เขียนแผนภำพกำร
แต่สำมำรถมำทดลองทำร่วมกัน วิจยั และพัฒนำของ
เพื่อพัฒนำต่อยอด โดยอำจ
ทรัพยำกรที่อยูใ่ น
ร่วมกับมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น หน่ วยงำนฯ หรือได้จำก
หรือสถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
กิจกรรมที่ 1-3 มี
เป้ ำหมำยที่ชดั เจนว่ำจะ
2.งำนศึกษำวิจยั ตอบโจทย์
มีหน่ วยงำนใดโดยใคร
พันธกิจของหน่ วยงำนฯ และ
นำไปต่อยอดได้ท้งั ใน
อพ.สธ.
งำนวิจยั ระดับพื้ นฐำน
หรือระดับสูง

กรอบ/กิจกรรม

หมายเหตุ

3.ทำงำนศึกษำวิจยั
ร่วมกับมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
เพื่อให้ได้ผลงำนที่เป็ น
ประโยชน์จำกทรัพยำกร
ที่มีอยูแ่ ละทรัพยำกรนั้น
ไม่สูญหำยไปจำกพื้ นที่
จำกกำรศึกษำวิจยั นั้น
กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 5

1. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ 1. ข้อมูลได้รบั กำร
ภูมิสารสนเทศ (Geographic ตรวจสอบจำก
Information System; GIS) ใน ผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรัพยำกรนั้น ๆ ซึ่ง

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

*เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กิจกรรมศูนย์ พื้ นที่เป้ ำหมำย เป็ นงำนใน
สำมำรถประสำนมำที่
ข้อมูลทรัพยำกร F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมี อพ.สธ. เพื่อ
(F2A5)
กำรกำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ ประสำนงำนให้
ทรัพยำกร
มหำวิทยำลัย
(1. ทรัพยำกรกำยภำพ
ดำเนิ นงำนช่วย
2. ทรัพยำกรชีวภำพ
ตรวจสอบข้อมูลได้
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญำ) อย่ำงชัดเจนมีบุคลำกร 2.ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่กำร
ที่มีควำมชำนำญเรื่อง GIS/RS ใช้ประโยชน์ ในแง่ของ
รวมทั้งเรื่อง database เข้ำ
องค์ควำมรู ้ หรือกำร
มำร่วมปฏิบตั ิ
พัฒนำต่อยอดใน
กิจกรรมที่ 4 และ
2. มีกำรส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ กิจกรรมที่ 6 หรือ
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร อพ.สธ.
สำมำรถใช้ในเรื่องของ
อย่ำงสมำ่ เสมอ คิดเป็ นจำนวน กำรทำสื่อ สิ่งพิมพ์ต่ำง
ข้อมูล
ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อได้
ต่อไป

กรอบ/กิจกรรม

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมวำง
แผนพัฒนำ
ทรัพยำกร
(F2A6)

จำนวนของทรัพยำกรที่นำมำ
วำงแผนพัฒนำพันธุ ์

3. มีกำรขอเข้ำถึงและ
ใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์
ในกำรวำงแผนกำรรู ้
สถำนภำพเพื่อกำร
พัฒนำต่อยอดต่อไป
นำฐำนข้อมูลจำก
กิจกรรมที่ 5 มำใช้
พิจำรณำศักยภำพของ
พันธุพ์ ืชพันธุส์ ตั ว์ พันธุ ์
จุลินทรีย ์ จำกกำรที่มี
ทรัพยำกรกำยภำพ
ทรัพยำกรชีวภำพ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญำ วิทยำนิ พนธ์
งำนวิจยั ต่ำงๆ ก็จะ
นำไปสู่กำรวำงแผน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
2. จัดทำเว็บไซต์/เว็บเพจ
คณะกรรมกำร
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ เพื่อกำร ดำเนิ นงำน อพ.สธ.ประชำสัมพันธ์ในงำนสนอง
หน่ วยงำนฯ และ
พระรำชดำริอพ.สธ.ในกิจกรรม คณะทำงำน อพ.สธ.ต่ำง ๆ สำหรับกำรเผยแพร่
หน่ วยงำนฯ และแจ้งกำร
ฐำนข้อมูลที่อยูใ่ นกิจกรรมที่ 5 ปรับเปลี่ยนให้ทำง
จะดำเนิ นกำรเมื่อได้รบั อนุ ญำต อพ.สธ. รับทรำบ มีกำร
จำก อพ.สธ.
ประสำนงำนกันอย่ำง
ใกล้ชิด
3. จัดทำเอกสำร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ ภำพยนตร์ วีดีทศั น์
5. จำนวนเครือข่ำย
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสนอง
อพ.สธ. สมำชิกงำนสวน
พระรำชดำริ อพ.สธ. สำมำรถ พฤกษศำสตร์โรงเรียนที่
ใช้ตรำสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้
เพิ่มขึ้ น และผ่ำนกำร
โดยจัดส่งเอกสำรเข้ำมำและขอ ประเมินเพื่อขอรับป้ ำยฯ
อนุ ญำตใช้ตรำสัญลักษณ์
พระรำชทำนและเกียรติ
อพ.สธ.
บัตรฯ
4. ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
คณะทำงำน อพ.สธ.-หน่ วยงำน
ฯ อย่ำงสมำ่ เสมอ
5. สนับสนุ นและเป็ นนโยบำย
ให้สถำบันกำรศึกษำที่อยูใ่ น
สังกัดเป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
6.กำรมีพื้นที่ที่เพื่อกำรอนุ รกั ษ์
และพัฒนำเกิดเป็ นศูนย์เรียนรู ้
ต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นศูนย์ฯ ตัวอย่ำง
เพื่อกำรเรียนรูก้ ำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ ยืน ตำม
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

7. ดำเนิ นงำนสนับสนุ นงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตำม
แนวทำง กำรดำเนิ นงำนแผน
แม่บท อพ.สธ.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ
5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G4
หน่วยงานกลุ่มการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร (G4)
1. กรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก
2. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อย่อหน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
อพ.สธ.-กรมกำร http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
แพทย์แผนไทยฯ /g4/03_DTAM/MP_DTAM.pdf
อพ.สธ.-วศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/01_DSS/MP_DSS.pdf
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
อพ.สธ.-สวทช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
และเทคโนโลยีแห่งชำติ
/g4/04_NSTDA/MP_NSTDA.pdf
สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และ
อพ.สธ.-วว.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
/g4/05_TISTR/MP_TISTR.pdf
องค์กำรเภสัชกรรม
อพ.สธ.-อภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/02_GPO/MP_GPO.pdf
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ ำไม้
อพ.สธ.-ออป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/07_FIO/MP_FIO.pdf
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง อพ.สธ.-อสค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
ประเทศไทย
/g4/08_DPO/MP_DPO.pdf
กรมกำรพัฒนำชุมชน
อพ.สธ.-พช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/09_CDD/MP_CDD.pdf
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.5 กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลัย
มีจำนวน 32 หน่ วยงำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยทักษิ ณ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
มหำวิทยำลัยพำยัพ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

มหำวิทยำลัยเนชัน่
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ ์
มหำวิทยำลัยสยำม
มหำวิทยำลัยนครพนม
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.6 กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มีจำนวน 42 หน่ วยงำน ดังนี้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
6. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
7. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
8. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
10. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
11. มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
12. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม
13. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
14. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
15. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
16. มหำวิทยำลัยรำชภัฎเลย
17. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
18. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
19. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
20. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
21. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
22. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั
23. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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24. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
25. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
26. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
27. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
28. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
29. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมั ย์
30. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
31. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
32. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
33. มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
34. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
35. มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
36. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
37. มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
38. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
39. มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบ่ ำ้ นจอมบึง
40. มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
41. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
42. มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569)
กลุ่มที่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย (G5)
กลุ่มที่ 6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (G6)
กรอบ/
กิจกรรม
กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปั ก
ทรัพยำกร
(F1A1)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ 1.สำมำรถป้ องกันพื้ นที่
ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่ ไม่ให้มีกำรบุกรุกทำลำย
ในรูปแบบไฟล์สำหรับเปิ ดใน
ทรัพยำกร
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ ำยพื้ นที่ปก 2.มีกำรกำรรักษำพื้ นที่ เช่น
ปั กทรัพยำกร อพ.สธ.สนอง
มีกำรลำดตระเวน
พระรำชดำริโดยหน่ วยงำนฯ
สมำ่ เสมอเพื่อป้ องกันกำร
บุกรุก และอำจมีเส้นทำง
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯใน ศึกษำธรรมชำติเพื่อให้คน
กรณีที่มีไฟป่ ำ หรือมีประวัติกำร ในท้องถิ่นเข้ำมำใช้ หรือหำ
เกิดไฟไหม้ในพื้ นที่ ควรจัดทำ ของป่ ำในเส้นทำงที่ได้
แนวป้ องกันไฟ
จัดสรรไว้ให้
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
เอกสำรสิทธิ์ประเภทใด
3.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสำรสิทธิ์ของ
หน่ วยงำนฯ
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น
เจ้ำของ)
พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่
เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผ้วถาง

3.จำกรำยงำนที่ระบุ
สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อม
ของป่ ำว่ำมีปัญหำใดเกิดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น
รอบ ๆ พื้ นที่หรือไม่ หรือ
เป็ นมีควำมร่วมมือกันอย่ำง
ดีในกำรรักษำพื้ นที่กบั คน
ในท้องถิ่นโดยไม่มีกำรบุก
รุกพื้ นที่ฯ ร่วมรักษำป่ ำกับ
หน่ วยงำนฯ
4. กำรจัดทำแนวป้ องกันไฟ
ป่ ำให้ตรงตำมจุดที่เกิดเหตุ
ไฟป่ ำขึ้ นจริงในแต่ละ
ปี งบประมำณ เพรำะ
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หมายเหตุ
เครื่องมือในกำรทำงำนของ
อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำรบันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
4. สำรวจและทำบัญชีรำยกำร ควำมสำเร็จในกำรดูแล
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่ พื้ นที่ทำให้จำนวน
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
เหตุกำรณ์เกิดไฟป่ ำลดลง
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่ ในแต่ละ กำรใช้
ฯ และจัดทำป้ ำยทะเบียน
งบประมำณในแต่ละ
ทรัพยำกรเพื่อใช้เปรียบเทียบได้ ปี งบประมำณลดลง เป็ นต้น
ในแต่ละปี เห็นควำม
เปลี่ยนแปลงของจำนวน/ชนิ ด 5. จำนวนทรัพยำกรที่
ของทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้ นที่ ซึ่ง สำรวจได้ในพื้ นที่ปกปั ก
จะเป็ นข้อมูลในกำรจัดทำ
ทรัพยำกรเปรียบเทียบกัน
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรที่
ในแต่ละปี ตำมที่มีอยูจ่ ริง
ดำเนิ นงำนต่อในกิจกรรมที่ 5 เพื่อใช้ในกำรประเมินสภำพ
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยำกร พื้ นที่และทรัพยำกรที่
(F2A5)
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดยตำม
หลักกำร ถ้ำไม่เกิดไฟป่ ำ
5. มีตำรำงกำรดูแลพื้ นที่ (กำร หรือมีกำรบุกรุกแผ้วถำง
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ ำระวัง ทรัพยำกรในพื้ นที่ปกปั ก
พื้ นที่)
ทรัพยำกรมีแนวโน้มจะมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ในแง่ของ
6. คัดเลือกทรัพยำกรที่สำรวจ จำนวน/ชนิ ดของทรัพยำกร
ได้จำกข้อ 4คือทรัพยำกร
ชีวภำพที่เพิ่มขึ้ น
สำหรับงำนใน F1A3 ต่อไป

หมายเหตุ

7.ทำรำยงำนชี้ แจงสถำนกำรณ์
ให้ผูบ้ งั คับบัญชำสมำ่ เสมอ
กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยำกร
(F1A2)

1.กำหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กำลัง
จะเปลี่ยนแปลง ภำยใต้รศั มี 50
กิโลเมตร ของหน่ วยงำนฯ หรือ
มำกกว่ำ โดยจัดทำข้อมูลเชิง
พื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ด
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) โดยพื้ นที่ใน
กิจกรรมที่ 2 นี้ เป็ นคนละพื้ นที่

1. จำนวนทรัพยำกรที่
สำรวจได้เปรียบเทียบกันใน
แต่ละปี ตำมที่มีอยูจ่ ริง เพื่อ
ใช้ในกำรประเมินสภำพ
พื้ นที่และทรัพยำกรที่
เปลี่ยนแปลงไป

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

เครื่องมือในกำรทำงำนของ
อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำรบันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.

128
กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก 2. ร่วมสำรวจทรัพยำกร
ทรัพยำกร และกิจกรรมที่ 3
ร่วมกับเครือข่ำย อพ.สธ.
กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร
ได้แก่ สมำชิกฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่นอพ.สธ.
2. ให้ระบุสถำนะพื้ นที่ที่เข้ำไป หรือ สมำชิกสวน
สำรวจว่ำอยูเ่ อกสำรสิทธิ์
พฤกษศำสตร์โรงเรียน ใน
กรณีที่ไม่ได้อยูใ่ นพื้ นที่ของ
ประเภทใด
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ หน่ วยงำนเอง เกิดควำม
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น ร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ
แต่ได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำไปสำรวจ และภำครัฐ หรือภำครัฐกับ
เอกชน มีกิจกรรมที่
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนหรือ
ดำเนิ นงำนร่วมกัน มี
เอกชนที่เป็ นเจ้ำของ)และให้
สำรวจในพื้ นที่เครือข่ำย อพ.สธ. หน่ วยงำนฯ เป็ นพี่เลี้ ยงและ
ได้แก่ พื้ นที่ของ องค์กรปกครอง ผูส้ นับสนุ น เป็ นกำรสร้ำง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นสมำชิกฐำน จิตสำนึ กในกำรอนุ รกั ษ์
ทรัพยำกรท้องถิ่นอพ.สธ. (ให้ ทรัพยำกร
ระบุรหัสสมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) และหำกอปท.ยัง
ไม่ได้เป็ นสมำชิกให้หน่ วยงำนฯ
แนะนำให้เป็ นสมำชิกฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น
และอำจสำรวจร่วมกับ
สถำนศึกษำที่เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยมี
หน่ วยงำนเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
สถำนศึกษำ(ให้ระบุรหัสสมำชิก
ในชุดโครงกำรแผนงำน) แต่ถำ้
สถำนศึกษำยังไม่ได้เป็ นสมำชิก
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนให้
หน่ วยงำนฯแนะนำให้
สถำนศึกษำนั้น สมัครเป็ น
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
*กำรสมัครเป็ นสมำชิกและ
กำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
สำมำรถศึกษำได้จำก
เว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

129
กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
โรงเรียน
3.สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่
ฯ ในกรณีจดั ทำป้ ำยทะเบียน
ทรัพยำกร เท่ำที่ทำได้ตำมควำม
เหมำะสม ขึ้ นอยูก่ บั หน่ วยงำน
ฯ/เจ้ำของพื้ นที่ เพื่อใช้
เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี เห็น
ควำมเปลี่ยนแปลงของจำนวน/
ชนิ ดของทรัพยำกร
4. ทรัพยำกรที่สำรวจได้จำกข้อ
3คือทรัพยำกรสำหรับงำนใน
F1A3 ต่อไป

กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษำทรัพยำกร
(F1A3)

1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ
ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิงพื้ นที่
ในรูปแบบไฟล์ สำหรับเปิ ดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS) สำมำรถขึ้ นป้ ำยพื้ นที่
ปลูกรักษำทรัพยำกร อพ.สธ.
สนองพระรำชดำริโดย
หน่ วยงำนฯ

1.คุณภำพของทรัพยำกร ที่
ถูกคัดเลือกมำเพื่อเป็ น
พ่อ-แม่พนั ธุ ์ ทรัพยำกร
สำคัญ / stock ทรัพยำกร
ใน F1A3 ที่มีคุณภำพที่
พร้อมสำหรับเป็ นโจทย์
ทรัพยำกรในงำนศึกษำวิจยั
ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ ทรัพยำกร (F2A4) ใน
ได้ ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ใน ระดับมหำวิทยำลัยหรือ
พื้ นที่เนื่ องจำกอยูใ่ กล้ป่ำ และมี สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
ไฟป่ ำควรจัดทำแนวป้ องกันไฟ
ป่ ำ
2. สำมำรถเลือกทรัพยำกร
ที่มีคุณภำพ ขยำยพันธุเ์ พิ่ม

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
จำนวนต่อไป เพื่อเพิ่ม
เอกสำรสิทธิ์ประเภทไหน
ปริมำณในกำรใช้ประโยชน์
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ ต่ำง ๆ ให้พอกับกำรใช้ เช่น
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น ใช้เป็ นวัตถุดิบในกำร
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน ทำอำหำร ยำรักษำโรค
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย
เจ้ำของ)
ฯลฯ
พื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกร
ต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพำท 3.เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้
กับรำษฎรในเรื่องของกำรบุกรุก เครือข่ำยสมำชิกสวน
พื้ นที่
พฤกษศำสตร์โรงเรียน และ
สมำชิกฐำนทรัพยำกร
4. ทรัพยำกรที่ใช้ในกิจกรรมนี้ ท้องถิ่น หรือหน่ วยงำนต่ำง
มำจำก F1A1 และ F1A2
ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4.1 กำรปลูกทรัพยำกร
เช่นอำจทำเป็ นสวนรวบรวม
พันธุกรรมพืช ในกำรปลูกรักษำ พรรณไม้ทอ้ งถิ่น
ในพื้ นที่ปลูกรักษำ ให้จบั พิกดั
สวนพฤกษศำสตร์
และทำทะเบียนพันธุไ์ ม้
สวนรุกขชำติ ฯลฯ
4.2 กำรเลี้ ยงทรัพยำกร
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้
เลี้ ยง จับพิกดั บริเวณพื้ นที่
ดังกล่ำว
4.3 กำรเพำะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
กำรเพำะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ ใน
ห้องปฏิบตั ิกำรฯ ให้ระบุชดั เจน
ว่ำเก็บรักษำพันธุกรรมใน
สถำนที่ใด มีกำรทำฐำนข้อมูล
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ
4.4 กำรเก็บเมล็ดพันธุใ์ น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพันธุ ์
พืช
1. หน่ วยงำนมีนักวิจยั หรือ
1.มีงำนวิจยั ที่เขียนถูกต้อง
นักวิชำกำรที่สำมำรถดำเนิ น
ตำมหลักวิทยำศำสตร์ เป็ น
งำนวิจยั โดยพิจำรณำจำก
งำนวิจยั ที่พนั ธกิจปกติของ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุ รกั ษ์
และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกร
(F2A4)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1.1 จำนวนทรัพยำกร/
หน่ วยงำนฯ อำจทำงำนวิจยั
โครงกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นบูรณำกำรร่วมกับ
ดำเนิ นงำนในเรื่องกำรอนุ รกั ษ์ หน่ วยงำนฯหรือ
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร โดย มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้
ใช้ทรัพยำกรที่ที่คดั เลือกจำก
กิจกรรมที่ 1-3 มำเป็ นโจทย์
2.ให้เขียนแผนภำพกำร
ศึกษำวิจยั และพัฒนำให้เกิด
วิจยั และพัฒนำของ
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภำพเดียวกัน
ทรัพยำกรที่อยูใ่ น
แต่สำมำรถมำทดลองทำร่วมกัน หน่ วยงำนฯ หรือได้จำก
เพื่อพัฒนำต่อยอด โดยอำจ
กิจกรรมที่ 1-3 มี
ร่วมกับมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น เป้ ำหมำยที่ชดั เจนว่ำจะมี
หรือสถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
หน่ วยงำนใดโดยใครนำไป
ต่อยอดได้ท้งั ในงำนวิจยั
2.งำนศึกษำวิจยั ตอบโจทย์
ระดับพื้ นฐำน หรือระดับสูง
พันธกิจของหน่ วยงำนฯ และ
อพ.สธ.
3.ทำงำนศึกษำวิจยั ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ เพื่อให้
ได้ผลงำนที่เป็ นประโยชน์
จำกทรัพยำกรที่มีอยูแ่ ละ
ทรัพยำกรนั้นไม่สูญหำยไป
จำกพื้ นที่จำกกำรศึกษำวิจยั
นั้น

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยำกร
(F2A5)

1. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic
Information System; GIS) ใน
พื้ นที่เป้ ำหมำย เป็ นงำนใน
F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมี
กำรกำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ
ทรัพยำกร
(1. ทรัพยำกรกำยภำพ
2. ทรัพยำกรชีวภำพ

1.ข้อมูลได้รบั กำรตรวจสอบ
จำกผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรัพยำกรนั้น ๆ ซึ่งสำมำรถ
ประสำนมำที่ อพ.สธ. เพื่อ
ประสำนงำนให้
มหำวิทยำลัย ดำเนิ นงำน
ช่วยตรวจสอบข้อมูลได้

หมายเหตุ

*เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำรบันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
2.ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่กำรใช้ 4. Platform LandViewer
ประโยชน์ ในแง่ขององค์
5.Platform EO Browser
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กำรขอเข้ำเยี่ยมชมอำคำร
3. คุณภำพของสื่อ/สิ่งของที่
นิ ทรรศกำรฯ
อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์/อำคำร
นิ ทรรศกำร ตอบโจทย์งำน
อพ.สธ.
กรอบกำรสร้ำง 1.ทุกปี ตำมแผนแม่บทระยะ 5 1.กำรประเมินผลจำกผูท้ ี่
จิตสำนึ กฯ/ ปี ที่เจ็ด ให้มีกำรตั้งงบประมำณ เข้ำไปเยี่ยมชมกำรจัด
กิจกรรมที่ 8 งำนประชุมวิชำกำรและ
นิ ทรรศกำร
กิจกรรมพิเศษ นิ ทรรศกำร อพ.สธ.
จำนวนผูเ้ ข้ำชม
สนับสนุ นกำร 1.1 พ.ศ. 2565
อนุ รกั ษ์
งำนประชุมวิชำกำรและ
2. จำนวนผูเ้ ข้ำชมและใช้
ทรัพยำกร
นิ ทรรศกำร 30 ปี อพ.สธ.ข้อมูลจำกเว็บไซต์/เว็บเพจ
(F3A8)
ประโยชน์แท้แก่มหำชน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯเพิ่มขึ้ น
ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมรำช
3. ควำมนิ ยมในกำรใช้สื่อที่
1.2 พ.ศ. 2568
จัดทำขึ้ น
งำนประชุมวิชำกำรและ
นิ ทรรศกำร ทรัพยำกรไทย :
4. ประสิทธิภำพในกำรทำ
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
แผนฯ และผลงำนมี
ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
คุณภำพ มีกำรปรับ
จ.เชียงใหม่
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ และ
2. จัดเว็บไซต์/เว็บเพจ
คณะทำงำน อพ.สธ.-หน่ วย
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯเพื่อกำร
งำนฯ และแจ้งกำร
ประชำสัมพันธ์ในงำนสนอง
ปรับเปลี่ยนให้ทำง อพ.สธ.
พระรำชดำริอพ.สธ.ในกิจกรรม รับทรำบ มีกำร
ต่ำง ๆ สำหรับกำรเผยแพร่
ประสำนงำนกันอย่ำง
ฐำนข้อมูลที่อยูใ่ นกิจกรรมที่ 5 ใกล้ชิด
จะดำเนิ นกำรเมื่อได้รบั อนุ ญำต
จำก อพ.สธ.
5. จำนวนเครือข่ำย อพ.สธ.
สมำชิกงำนสวน
3. จัดทำเอกสำร หนังสือ
พฤกษศำสตร์โรงเรียนที่
สิ่งพิมพ์ ภำพยนตร์ วีดีทศั น์
เพิ่มขึ้ น และผ่ำนกำร
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสนอง
ประเมินเพื่อขอรับป้ ำยฯ
พระรำชดำริ อพ.สธ. สำมำรถ พระรำชทำนและเกียรติ
กรอบ/
กิจกรรม

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ใช้ตรำสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้
บัตรฯ
โดยจัดส่งเอกสำรเข้ำมำและขอ
อนุ ญำตใช้ตรำสัญลักษณ์
อพ.สธ.
4. ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
คณะทำงำน อพ.สธ.-หน่ วยงำน
ฯ อย่ำงสมำ่ เสมอ
5. สนับสนุ นและเป็ นนโยบำย
ให้สถำบันกำรศึกษำที่อยูใ่ น
สังกัดเป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
6.กำรมีพื้นที่ที่เพื่อกำรอนุ รกั ษ์
และพัฒนำเกิดเป็ นศูนย์เรียนรู ้
ต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นศูนย์ฯ ตัวอย่ำง
เพื่อกำรเรียนรูก้ ำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ ยืน ตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ดำเนิ นงำนสนับสนุ นงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตำม
แนวทำง กำรดำเนิ นงำนแผน
แม่บท อพ.สธ.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G5
หน่วยงานกลุ่ม
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
ชื่อย่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ (G5)
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
1. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อพ.สธ.-มก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/01_KU/MP_KU.pdf
2. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
อพ.สธ.-จฬ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/02_CU/MP_CU.pdf
3. มหำวิทยำลัยแม่โจ้
อพ.สธ.-มจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/03_MJU/MP_MJU.pdf
4. สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
อพ.สธ.-สจล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
คุณทหำรลำดกระบัง
/g5/04_KMITL/MP_KMITL.pdf
5. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ อพ.สธ.-มจธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
ธนบุรี
/g5/05_KMUTT/MP_KMUTT.pdf
6. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
อพ.สธ.-มช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/06_CMU/MP_CMU.pdf
7. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
อพ.สธ.-มข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/07_KKU/MP_KKU.pdf
8. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
อพ.สธ.-มทส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/08_SUT/MP_SUT.pdf
9. มหำวิทยำลัยมหิดล
อพ.สธ.-มม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/09_MU/MP_MU.pdf
10. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อพ.สธ.-มอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/10_PSU/MP_PSU.pdf
11. มหำวิทยำลัยบูรพำ
อพ.สธ.-มบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/11_BUU/MP_BUU.pdf
12. มหำวิทยำลัยนเรศวร
อพ.สธ.-มน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/12_NU/MP_NU.pdf
13. มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อพ.สธ.-มศก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/13_SU/MP_SU.pdf
14. มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อพ.สธ.-ม.ร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/14_RU/MP_RU.pdf
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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หน่วยงานกลุ่ม
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
ชื่อย่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ (G5)
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
15. มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อพ.สธ.-มศว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/15_SWU/MP_SWU.pdf
16. มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
อพ.สธ.-มว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/16_VU/MP_VU.pdf
17. มหำวิทยำลัยรังสิต
อพ.สธ.-มรส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/17_RSU/MP_RSU.pdf
18. มหำวิทยำลัยพะเยำ
อพ.สธ.-มพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/18_UP/MP_UP.pdf
19. มหำวิทยำลัยทักษิ ณ
อพ.สธ.-มทษ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/19_TSU/MP_TSU.pdf
20. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
อพ.สธ.-มอบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/20_UBU/MP_UBU.pdf
21. มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
อพ.สธ.-มกท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/21_BU/MP_BU.pdf
22. มหำวิทยำลัยพำยัพ
อพ.สธ.-มพย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/22_PYU/MP_PYU.pdf
23. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
อพ.สธ.-มวล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/23_WU/MP_WU.pdf
24. มหำวิทยำลัยเนชัน่
อพ.สธ.-มนช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/24_NATION/MP_NATION.pdf
25. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
อพ.สธ.-มฟล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/25_MFU/MP_MFU.pdf
26. มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
อพ.สธ.-มนร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/26_PNU/MP_PNU.pdf
27. มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
อพ.สธ.-มสด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/27_SDU/MP_SDU.pdf
28. มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
อพ.สธ.-มมส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/28_MSU/MP_MSU.pdf
29. มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ ์
อพ.สธ.-มกส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/29_KSU/MP_KSU.pdf
30. มหำวิทยำลัยสยำม

อพ.สธ.-มส.

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/30_SIAM/MP_SIAM.pdf

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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หน่วยงานกลุ่ม
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
ชื่อย่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ (G5)
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
31. มหำวิทยำลัยหำดใหญ่
อพ.สธ.-มนพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/31_HU/MP_HU.pdf
32. มหำวิทยำลัยนครพนม
อพ.สธ.-มญ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/32_NPU/MP_NPU.pdf
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G6
หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (G6)
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
6. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
7. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
8. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
10. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
11. มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
12. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม
13. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
14. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
15. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

ชื่อย่อหน่วยงาน
อพ.สธ.-มจษ.

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/01_CHANDRA/MP_CHANDRA.pdf
อพ.สธ.-มรอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/02_URU/MP_URU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.อบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/03_UBRU/MP_UBRU.pdf
อพ.สธ.-มร.นศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/04_NSTRU/MP_NSTRU.pdf
อพ.สธ.-มร.รพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/05_RBRU/MP_RBRU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.สข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/06_SKRU/MP_SKRU.pdf
อพ.สธ.-มร.นม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/07_NRRU/MP_NRRU.pdf
อพ.สธ.-มร.ชร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/08_CRRU/MP_CRRU.pdf
อพ.สธ.-มร.กจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/09_KRU/MP_KRU.pdf
อพ.สธ.-มรน.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/11_NPRU/MP_NPRU.pdf
อพ.สธ.-มรร.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/12_RRU/MP_RRU.pdf
อพ.สธ.-มร.พส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/13_PSRU/MP_PSRU.pdf
อพ.สธ.-มรส.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/14_SRU/MP_SRU.pdf
อพ.สธ.-มร.ชม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/15_CMRU/MP_CMRU.pdf
อพ.สธ.-มบส.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/16_BSRU/MP_BSRU.pdf
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หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (G6)

ชื่อย่อหน่วยงาน

16. มหำวิทยำลัยรำชภัฎเลย

อพ.สธ.-มรล.

17. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี
18. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ
19. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน
20. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก
21. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร
22. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชยั
23. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ
24. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์
25. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ
26. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
27. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
28. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
29. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมั ย์
30. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
31. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/17_LRU/MP_LRU.pdf
อพ.สธ.-มทร.ธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/18_RMUTT/MP_RMUTT.pdf
อพ.สธ.-มทร.ล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/19_RMUTL/MP_RMUTL.pdf
อพ.สธ.-มทร.อ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/20_RMUTI/MP_RMUTI.pdf
อพ.สธ.-มทร.ตอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/21_RMUTTO/MP_RMUTTO.pdf
อพ.สธ.-มทร.พ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/22_RMUTP/MP_RMUTP.pdf
อพ.สธ.-มทร.ศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/23_RMUTSV/MP_RMUTSV.pdf
อพ.สธ.-มทร.ก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/24_RMUTK/MP_RMUTK.pdf
อพ.สธ.-มทร.ร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/25_RMUTR/MP_RMUTR.pdf
อพ.สธ.-มทร.ส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/26_RMUTSB/MP_RMUTSB.pdf
อพ.สธ.-มร.นว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/27_NSRU/MP_NSRU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.พบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/28_PBRU/MP_PBRU.pdf
อพ.สธ.-มร.สน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/29_SNRU/MP_SNRU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.บร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/30_BRU/MP_BRU.pdf
อพ.สธ.-มรม.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/31_RMU/MP_RMU.pdf
อพ.สธ.-มรวอ.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/32_VRU/MP_VRU.pdf
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หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (G6)

ชื่อย่อหน่วยงาน

32. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

อพ.สธ.-มร.อด.

33. มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
34. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
35. มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
36. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
37. มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
38. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
39. มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบ่ ำ้ นจอมบึง
40. มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
41. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
42. มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/33_UDRU/MP_UDRU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.รอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/34_RERU/MP_RERU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.สร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/35_SRRU/MP_SRRU.pdf
อพ.สธ.-มชย.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/36_CPRU/MP_CPRU.pdf
อพ.สธ.-มร.พช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/37_PCRU/MP_PCRU.pdf
อพ.สธ.-มรย.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/38_YRU/MP_YRU.pdf
อพ.สธ.-มร.พน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/39_PNRU/MP_PNRU.pdf
อพ.สธ.-มร.มจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/40_MCRU/MP_MCRU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.ลป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/41_LPRU/MP_LPRU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/42_SSRU/MP_SSRU.pdf
อพ.สธ.-มรภ.
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/43_PKRU/MP_PKRU.pdf
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.7 กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรัพยากร
มีจำนวน 7 หน่ วยงำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)
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แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2569)
กลุ่มที่ 7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรัพยากร (G7)
แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กรอบกำรใช้ 1. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ 1.ข้อมูลได้รบั กำร
ประโยชน์
ตรวจสอบจำก
ภูมิสารสนเทศ(Geographic
ทรัพยำกร/ Information System; GIS) ใน ผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำ
กิจกรรมที่ 5 พื้ นที่เป้ ำหมำย เป็ นงำนใน
ทรัพยำกรนั้น ๆ ซึ่ง
กิจกรรมศูนย์ F1A1/F1A2 /F1A3/F1A4
สำมำรถประสำนมำที่
ข้อมูลทรัพยำกร และงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อพ.สธ. เพื่อประสำนงำน
(F2A5)
ให้มหำวิทยำลัย
ในงำนปกปั กทรัพยำกร งำน
สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร ดำเนิ นงำนช่วยตรวจสอบ
งำนปลูกรักษำทรัพยำกร และ ข้อมูลได้
งำนอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
2.ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่กำร
ทรัพยำกร
ใช้ประโยชน์ ในแง่ขององค์
(1. ทรัพยำกรกำยภำพ
ควำมรู ้ หรือกำรพัฒนำต่อ
2. ทรัพยำกรชีวภำพ
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิ ยอดในกิจกรรมที่ 4 และ
กิจกรรมที่ 6 หรือสำมำรถ
ปั ญญำ)
ใช้ในเรื่องของกำรทำสื่อ
จัดตั้งคณะทำงำนที่เป็ น
บุคลำกรที่มีควำมชำนำญเรื่อง สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เป็ น
GIS/RS รวมทั้งเรื่อง database ประโยชน์ต่อได้ต่อไป
เข้ำมำร่วมปฏิบตั ิ
3. มีกำรขอเข้ำถึงและใช้
2. มีกำรส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
กำรวำงแผนกำรรู ้
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร อพ.สธ.
อย่ำงสมำ่ เสมอ คิดเป็ นจำนวน สถำนภำพเพื่อกำรพัฒนำ
ต่อยอดต่อไป
ข้อมูล

กรอบ/กิจกรรม
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หมายเหตุ
*เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
** อ่ำนเพิ่มเติมใน
ภำคผนวก
เรื่องข้อมูลเชิงพื้ นที่จำก
F1A1 – F1A3 ที่จะใช้ใน
GIS
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
กรอบกำรสร้ำง 1.ให้มีกำรตั้งงบประมำณ งำน 1.ผลกำรประเมินจำกกำร
จิตสำนึ กฯ/ ประชุมวิชำกำรและนิ ทรรศกำร จัดงำนต่ำง ๆ
กิจกรรมที่ 8 อพ.สธ.
กิจกรรมพิเศษ 1.1 พ.ศ. 2565
2. กำรตอบรับในเชิงพื้ นที่
สนับสนุ นกำร งำนประชุมวิชำกำรและ
และเชิงนโยบำย ในเรื่อง
อนุ รกั ษ์
นิ ทรรศกำร 30 ปี อพ.สธ.ของควำมร่วมมือจำก
ทรัพยำกร
ประโยชน์แท้แก่มหำชน
ประชำชนในท้องถิ่น ระดับ
(F3A8)
ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
จังหวัด และนโยบำยของ
จ.นครศรีธรรมรำช
ประเทศ ในกำรอนุ รกั ษ์
1.2 พ.ศ. 2568
และพัฒนำทรัพยำกรอย่ำง
งำนประชุมวิชำกำรและ
ยัง่ ยืน
นิ ทรรศกำร ทรัพยำกรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
จ.เชียงใหม่

กรอบ/กิจกรรม

2. จัดทำเว็บไซด์/เว็บเพจ
อพ.สธ.-หน่ วยงำนเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ในงำนสนอง
พระรำชดำริอพ.สธ.ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ สำหรับกำรเผยแพร่
ฐำนข้อมูลที่อยูใ่ นกิจกรรมที่ 5
จะดำเนิ นกำรเมื่อได้รบั อนุ ญำต
จำก อพ.สธ.
3. จัดทำเอกสำร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ ภำพยนตร์ วีดีทศั น์
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใช้ตรำสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้
โดยจัดส่งเอกสำรเข้ำมำและขอ
อนุ ญำตใช้ตรำสัญลักษณ์
อพ.สธ.
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ
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กรอบ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
4. ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
คณะทำงำน อพ.สธ.หน่ วยงำน อย่ำงสมำ่ เสมอ

หมายเหตุ

5. กำรสนับสนุ นงำนกิจกรรม
ของ อพ.สธ.ตำมแนวทำง กำร
ดำเนิ นงำนแผนแม่บท อพ.สธ.
เช่น
5.1 สนับสนุ นงบประมำณ
ให้กบั หน่ วยงำนที่ร่วมสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ. ตำม
เงื่อนไขของแหล่งทุน
5.2 สนับสนุ นเครือข่ำย
อพ.สธ. ได้แก่สมำชิกงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน และ
สมำชิกงำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น ในด้ำนวิชำกำร กำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรูต้ ่ำง ๆ
6. ร่วมวำงนโยบำยในกำร
ดำเนิ นงำนร่วมกับ อพ.สธ.
เพื่อให้ไปในทิศทำงเดียวกัน
ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กำร
ดำเนิ นงำนปกติและสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท
อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G7

กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร
(G7)
1. สำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ
2. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
3. สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4. สำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน
ชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
6. สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
7. องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก (องค์กำรมหำชน)

ชื่อย่อหน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL
อพ.สธ.-วช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/01_NRCT/MP_NRCT.pdf
อพ.สธ.-สถ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/02_DLA/MP_DLA.pdf
อพ.สธ.-สผ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/03_ONEP/MP_ONEP.pdf
อพ.สธ.-สป.ทส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/04_MNRE/MP_MNRE.pdf
อพ.สธ.-สพภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/05_BEDO/MP_BEDO.pdf
อพ.สธ.-สป.อว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/06_MHESI/MP_MHESI.pdf
อพ.สธ.- อบก.

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencie
s/g7/07_TGO/MP_TGO.pdf
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.8 กลุ่ม G8 กลุ่มจังหวัด
มีจำนวน 77 จังหวัด ดังนี้ (เรียงจำกระยะเวลำที่จงั หวัดเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริ)
1. จังหวัดขอนแก่น
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดปรำจีนบุรี
5. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
6. จังหวัดหนองคำย
7. จังหวัดชลบุรี
8. จังหวัดภูเก็ต
9. จังหวัดลพบุรี
10. จังหวัดนนทบุรี
11. จังหวัดน่ ำน
12. กรุงเทพมหำนคร
13. จังหวัดนครรำชสีมำ
14. จังหวัดนครสวรรค์
15. จังหวัดกำญจนบุรี
16. จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
17. จังหวัดอุตรดิตถ์
18. จังหวัดนครนำยก
19. จังหวัดปั ตตำนี
20. จังหวัดเชียงใหม่
21. จังหวัดอุบลรำชธำนี
22. จังหวัดพิษณุโลก
23. จังหวัดอำนำจเจริญ
24. จังหวัดปทุมธำนี
25. จังหวัดระนอง
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26. จังหวัดเพชรบูรณ์
27. จังหวัดพัทลุง
28. จังหวัดแพร่
29. จังหวัดตรัง
30. จังหวัดสระแก้ว
31. จังหวัดพะเยำ
32. จังหวัดบึงกำฬ
33. จังหวัดตำก
34. จังหวัดพังงำ
35. จังหวัดสุพรรณบุรี
36. จังหวัดกระบี่
37. จังหวัดสมุทรปรำกำร
38. จังหวัดสระบุรี
39. จังหวัดศรีสะเกษ
40. จังหวัดยะลำ
41. จังหวัดมหำสำรคำม
42. จังหวัดลำพูน
43. จังหวัดนครพนม
44. จังหวัดรำชบุรี
45. จังหวัดตรำด
46. จังหวัดสมุทรสำคร
47. จังหวัดอุทยั ธำนี
48. จังหวัดมุกดำหำร
49. จังหวัดอ่ำงทอง
50. จังหวัดอุดรธำนี
51. จังหวัดสุโขทัย
52. จังหวัดบุรีรมั ย์
53. จังหวัดฉะเชิงเทรำ
54. จังหวัดนครศรีธรรมรำช
55. จังหวัดพิจิตร
56. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
57. จังหวัดยโสธร
58. จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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59. จังหวัดระยอง
60. จังหวัดลำปำง
61. จังหวัดสกลนคร
62. จังหวัดสงขลำ
63. จังหวัดสิงห์บุรี
64. จังหวัดสุรินทร์
65. จังหวัดหนองบัวลำภู
66. จังหวัดกำฬสินธุ ์
67. จังหวัดกำแพงเพชร
68. จังหวัดชัยนำท
69. จังหวัดเชียงรำย
70. จังหวัดนครปฐม
71. จังหวัดนรำธิวำส
72. จังหวัดเพชรบุรี
73. จังหวัดสตูล
74. จังหวัดสมุทรสงครำม
75. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
76. จังหวัดชัยภูมิ
77. จังหวัดเลย
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แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
กลุ่มที่ 8 กลุ่มจังหวัด (G8)
กรอบ/
กิจกรรม
กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปั ก
ทรัพยำกร
(F1A1)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ 1.สำมำรถป้ องกันพื้ นที่ไม่ให้มี
ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิง
กำรบุกรุกทำลำยทรัพยำกร
พื้ นที่ในรูปแบบไฟล์สำหรับเปิ ด
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
2.มีกำรกำรรักษำพื้ นที่ เช่น มี
ภูมิศำสตร์ (GIS)สำมำรถขึ้ น
กำรลำดตระเวนสมำ่ เสมอเพื่อ
ป้ ำยพื้ นที่ปกปั กทรัพยำกร
ป้ องกันกำรบุกรุก และอำจมี
อพ.สธ.สนองพระรำชดำริโดย เส้นทำงศึกษำธรรมชำติเพื่อให้
หน่ วยงำนฯ
คนในท้องถิ่นเข้ำมำใช้ หรือหำ
ของป่ ำในเส้นทำงที่ได้จดั สรรไว้
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ ให้
ในกรณีที่มีไฟป่ ำ หรือมีประวัติ
กำรเกิดไฟไหม้ในพื้ นที่ ควร
3. จำกรำยงำนที่ระบุ
จัดทำแนวป้ องกันไฟ
สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมของ
ป่ ำว่ำมีปัญหำใดเกิดขึ้ น
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น
เอกสำรสิทธิ์ประเภทใด
รอบ ๆ พื้ นที่หรือไม่ หรือเป็ นมี
3.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสำรสิทธิ์
ควำมร่วมมือกันอย่ำงดีในกำร
ของหน่ วยงำนฯ
รักษำพื้ นที่กบั คนในท้องถิ่น
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น โดยไม่มีกำรบุกรุกพื้ นที่ฯ ร่วม
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน รักษำป่ ำกับหน่ วยงำนฯ
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น
เจ้ำของ)
4. กำรจัดทำแนวป้ องกันไฟป่ ำ
ให้ตรงตำมจุดที่เกิดเหตุไฟป่ ำ
พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่ ขึ้ นจริงในแต่ละปี งบประมำณ
เพรำะควำมสำเร็จในกำรดูแล
เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก พื้ นที่ทำให้จำนวนเหตุกำรณ์
เกิดไฟป่ ำลดลงในแต่ละ กำรใช้
หรือแผ้วถาง
งบประมำณในแต่ละ
ปี งบประมำณลดลง เป็ นต้น
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หมายเหตุ
เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
จังหวัดสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมที่ 1 จำก
อปท.ที่ดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น
ในงานที่ 1 งานปกปั ก
ทรัพยากรท้องถิ่น (โดย
ประสำนคณะทำงำน 4.1)
*หน่ วยงำนที่อยูใ่ นจังหวัด
ที่มีกำรดำเนิ นงำนใน
กิจกรรมปกปั กทรัพยำกร
เช่น กรมป่ ำไม้ กรม
อุทยำนฯ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย กรม
วิชำกำรเกษตร ฯลฯ
สำมำรถดำเนิ นงำนใน

150
กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
4. สำรวจและทำบัญชีรำยกำร 5. จำนวนทรัพยำกรที่สำรวจ
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่ ได้ในพื้ นที่ปกปั กทรัพยำกร
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั
เปรียบเทียบกันในแต่ละปี
ทำทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ น ตำมที่มีอยูจ่ ริง เพื่อใช้ในกำร
พื้ นที่ฯ และจัดทำป้ ำยทะเบียน ประเมินสภำพพื้ นที่และ
ทรัพยำกรเพื่อใช้เปรียบเทียบ ทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
ได้ในแต่ละปี เห็นควำม
โดยตำมหลักกำร ถ้ำไม่เกิดไฟ
เปลี่ยนแปลงของจำนวน/ชนิ ด ป่ ำ หรือมีกำรบุกรุกแผ้วถำง
ของทรัพยำกรที่มีอยูใ่ นพื้ นที่
ทรัพยำกรในพื้ นที่ปกปั ก
ซึ่งจะเป็ นข้อมูลในกำรจัดทำ
ทรัพยำกรมีแนวโน้มจะมีควำม
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรที่
อุดมสมบูรณ์ในแง่ของจำนวน/
ดำเนิ นงำนต่อในกิจกรรมที่ 5 ชนิ ดของทรัพยำกรชีวภำพที่
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยำกร เพิ่มขึ้ น
(F2A5)

หมายเหตุ
กิจกรรมนี้ ตำมที่ได้วำงไว้
ในแผนแม่บท อพ.สธ. –
หน่ วยงำนฯ (ประสำน
คณะทำงำนที่ 2)

5.มีตำรำงกำรดูแลพื้ นที่ (กำร
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ ำระวัง
พื้ นที่)
6. คัดเลือกทรัพยำกรที่สำรวจ
ได้จำกข้อ 4 คือทรัพยำกร
สำหรับงำนใน F1A3 ต่อไป
7.ทำรำยงำนชี้ แจงสถำนกำรณ์
ให้ผูบ้ งั คับบัญชำสมำ่ เสมอ
กรอบกำร 1.กำหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กำลัง
เรียนรู ้
จะเปลี่ยนแปลง ภำยใต้รศั มี
ทรัพยำกร/ 50 กิโลเมตร ของหน่ วยงำนฯ
กิจกรรมที่ 2 หรือมำกกว่ำ โดยจัดทำข้อมูล
กิจกรรมสำรวจ เชิงพื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สำหรับ
เก็บรวบรวม เปิ ดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ทรัพยำกร ภูมิศำสตร์ (GIS) โดยพื้ นที่ใน
(F1A2)
กิจกรรมที่ 2 นี้ เป็ นคนละพื้ นที่

1. จำนวนทรัพยำกรที่สำรวจ
ได้เปรียบเทียบกันในแต่ละปี
ตำมที่มีอยูจ่ ริง เพื่อใช้ในกำร
ประเมินสภำพพื้ นที่และ
ทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลงไป

*เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. ร่วมสำรวจทรัพยำกรร่วมกับ 2. Form F2-M
เครือข่ำย อพ.สธ. ได้แก่
3. Application งำนฐำน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
ทรัพยำกร และกิจกรรมที่ 3
อพ.สธ. หรือ สมำชิกสวน
กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร พฤกษศำสตร์โรงเรียน ในกรณี
ที่ไม่ได้อยูใ่ นพื้ นที่ของ
2. ให้ระบุสถำนะพื้ นที่ที่เข้ำไป หน่ วยงำนเอง เกิดควำมร่วมมือ
สำรวจว่ำอยูเ่ อกสำรสิทธิ์
กันระหว่ำงภำครัฐและภำครัฐ
หรือภำครัฐกับเอกชน มี
ประเภทใด
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ กิจกรรมที่ดำเนิ นงำนร่วมกัน มี
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น หน่ วยงำนฯ เป็ นพี่เลี้ ยงและ
ผูส้ นับสนุ น เป็ นกำรสร้ำง
แต่ได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำไป
สำรวจได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำน จิตสำนึ กในกำรอนุ รกั ษ์
หรือเอกชนที่เป็ นเจ้ำของ)และ ทรัพยำกร
ให้สำรวจในพื้ นที่เครือข่ำย
อพ.สธ. ได้แก่ พื้ นที่ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ น
สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
อพ.สธ. (ให้ระบุรหัสสมำชิก ใน
ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยังไม่ได้เป็ นสมำชิกให้
หน่ วยงำนฯ แนะนำให้เป็ น
สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
และอำจสำรวจร่วมกับ
สถำนศึกษำที่เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยมี
หน่ วยงำนเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
สถำนศึกษำ(ให้ระบุรหัส
สมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้ สถำนศึกษำยัง
ไม่ได้เป็ นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนให้
หน่ วยงำนฯแนะนำให้
สถำนศึกษำนั้น สมัครเป็ น

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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หมายเหตุ
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ
*กำรสมัครเป็ นสมำชิก
และกำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
สำมำรถศึกษำได้จำก
เว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
จังหวัดสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมที่ 2 จำก
อปท.ที่ดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น ในงาน
ที่ 2 งานสารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น (โดยประสำน
คณะทำงำน 4.1)
*หน่ วยงำนที่อยูใ่ นจังหวัด
ที่มีกำรดำเนิ นงำนใน
กิจกรรมสำรวจเก็บรวบ
ทรัพยำกร เช่นกรมป่ ำไม้
กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
กรมวิชำกำรเกษตร ฯลฯ
สำมำรถดำเนิ นงำนใน
กิจกรรมนี้ ตำมที่ได้วำงไว้
ในแผนแม่บท อพ.สธ. –
หน่ วยงำนฯ (ประสำน
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน

หมายเหตุ
คณะทำงำนที่ 2)

3.สำรวจและทำบัญชีรำยกำร
ทรัพยำกรที่สำรวจพบในพื้ นที่
เป้ ำหมำยพร้อมระบุพิกดั ทำ
ทะเบียนทรัพยำกรที่อยูใ่ นพื้ นที่
ฯ ในกรณีจดั ทำป้ ำยทะเบียน
ทรัพยำกร เท่ำที่ทำได้ตำม
ควำมเหมำะสม ขึ้ นอยูก่ บั
หน่ วยงำนฯ/เจ้ำของพื้ นที่ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี
เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของ
จำนวน/ชนิ ดของทรัพยำกร
4. ทรัพยำกรที่สำรวจได้จำกข้อ
3 คือทรัพยำกรสำหรับงำนใน
F1A3 ต่อไป
กรอบกำร
เรียนรู ้
ทรัพยำกร/
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษำ
ทรัพยำกร
(F1A3)

1. กำหนดขอบเขตพื้ นที่สำรวจ
ให้ชดั เจน (จัดทำข้อมูลเชิง
พื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สำหรับ
เปิ ดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) สำมำรถขึ้ น
ป้ ำยพื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกร
อพ.สธ.สนองพระรำชดำริโดย
หน่ วยงำนฯ
2.ทำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ
ได้ ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้
ในพื้ นที่เนื่ องจำกอยูใ่ กล้ป่ำ
และมีไฟป่ ำควรจัดทำแนว

1.คุณภำพของทรัพยำกร ที่ถูก
คัดเลือกมำเพื่อเป็ น พ่อ-แม่
พันธุ ์ ทรัพยำกรสำคัญ / stock
ทรัพยำกรใน F1A3 ที่มี
คุณภำพที่พร้อมสำหรับเป็ น
โจทย์ทรัพยำกรในงำน
ศึกษำวิจยั ในกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร (F2A4)
ในระดับมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจยั ต่ำง ๆ
2. สำมำรถเลือกทรัพยำกรที่มี

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

*เครื่องมือในกำรทำงำน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ป้ องกันไฟป่ ำ
คุณภำพ ขยำยพันธุเ์ พิ่มจำนวน
ต่อไป เพื่อเพิ่มปริมำณในกำร
3.ให้ระบุสถำนะพื้ นที่วำ่ อยู่
ใช้ประโยชน์ต่ำง ๆ ให้พอกับ
เอกสำรสิทธิ์ประเภทไหน
กำรใช้ เช่น ใช้เป็ นวัตถุดิบใน
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนฯ กำรทำอำหำร ยำรักษำโรค
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงำนอื่น เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย ฯลฯ
แต่อนุ ญำตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงำนที่เป็ น 3.เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้เครือข่ำย
เจ้ำของ)
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
พื้ นที่ปลูกรักษำทรัพยำกร โรงเรียน และสมำชิกฐำน
ต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพำท ทรัพยำกรท้องถิ่น หรือ
กับรำษฎรในเรื่องของกำรบุก หน่ วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ
รุกพื้ นที่
และเอกชน เช่นอำจทำเป็ นสวน
รวบรวมพรรณไม้ทอ้ งถิ่น
4. ทรัพยำกรที่ใช้ในกิจกรรมนี้ สวนพฤกษศำสตร์
มำจำก F1A1 และ F1A2
สวนรุกขชำติ ฯลฯ
4.1 กำรปลูกทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช ในกำรปลูก
รักษำในพื้ นที่ปลูกรักษำ ให้จบั
พิกดั และทำทะเบียนพันธุไ์ ม้
4.2 กำรเลี้ ยงทรัพยำกร
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่
ใช้เลี้ ยง จับพิกดั บริเวณพื้ นที่
ดังกล่ำว
4.3 กำรเพำะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
กำรเพำะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ ใน
ห้องปฏิบตั ิกำรฯ ให้ระบุชดั เจน
ว่ำเก็บรักษำพันธุกรรมใน
สถำนที่ใด มีกำรทำฐำนข้อมูล
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ
4.4 กำรเก็บเมล็ดพันธุใ์ น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพันธุ ์
พืช

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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*กำรสมัครเป็ นสมำชิก
และกำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
สำมำรถศึกษำได้จำก
เว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
จังหวัดสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมที่ 3 จำก
อปท.ที่ดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น ในงาน
ที่ 3 งานปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น
(โดยประสำนคณะทำงำน
4.1)
*หน่ วยงำนที่อยูใ่ นจังหวัด
ที่มีพื้นที่ปลูกรักษำ
ทรัพยำกร เช่นกรม
วิชำกำรเกษตร กรมกำร
พัฒนำชุมชน สปก. กรม
พัฒนำที่ดิน กรมป่ ำไม้
กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ฯลฯ สำมำรถดำเนิ นงำน
ในกิจกรรมนี้ ตำมที่ได้วำง
ไว้ในแผนแม่บท อพ.สธ. –
หน่ วยงำนฯ (ประสำน
คณะทำงำนที่ 2)
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กรอบ/
กิจกรรม
กรอบกำรใช้
ประโยชน์/
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรม
อนุ รกั ษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยำกร
(F2A4)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1. หน่ วยงำนมีนักวิจยั หรือ
1.มีงำนวิจยั ที่เขียนถูกต้องตำม
นักวิชำกำรที่สำมำรถดำเนิ น
หลักวิทยำศำสตร์ เป็ นงำนวิจยั
งำนวิจยั โดยพิจำรณำจำก
ที่พนั ธกิจปกติของหน่ วยงำนฯ
1.1 จำนวนทรัพยำกร/
อำจทำงำนวิจยั เป็ นบูรณำกำร
โครงกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับหน่ วยงำนฯหรือ
ดำเนิ นงำนในเรื่องกำรอนุ รกั ษ์ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร โดย
ใช้ทรัพยำกรที่ที่คดั เลือกจำก
2.ให้เขียนแผนภำพกำรวิจยั
กิจกรรมที่ 1-3 มำเป็ นโจทย์ และพัฒนำของทรัพยำกรที่อยู่
ศึกษำวิจยั และพัฒนำให้เกิด
ในหน่ วยงำนฯ หรือได้จำก
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภำพเดียวกัน กิจกรรมที่ 1-3 มีเป้ ำหมำยที่
แต่สำมำรถมำทดลองทำ
ชัดเจนว่ำจะมีหน่ วยงำนใดโดย
ร่วมกันเพื่อพัฒนำต่อยอด โดย ใครนำไปต่อยอดได้ท้งั ใน
อำจร่วมกับมหำวิทยำลัยใน
งำนวิจยั ระดับพื้ นฐำน หรือ
ท้องถิ่น หรือสถำบันวิจยั ต่ำง ๆ ระดับสูง
2.งำนศึกษำวิจยั ตอบโจทย์
พันธกิจของหน่ วยงำนฯ และ
อพ.สธ.

ข้อมูลในกิจกรรมอนุ รกั ษ์
และใช้ประโยชน์ สำมำรถ
นำไปลงเพิ่มเติมใน
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็ นเครื่องมือในกำร
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
ทรัพยำกร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
ฯลฯ

จังหวัดสำมำรถรวบรวม
3.ทำงำนศึกษำวิจยั ร่วมกับ
งำนในกิจกรรมที่ 4 จำก
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจยั
อปท.ที่ดำเนิ นงำนฐำน
ต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ผลงำนที่เป็ น ทรัพยำกรท้องถิ่น ในงาน
ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่ ที่ 4 งานอนุรกั ษ์และใช้
และทรัพยำกรนั้นไม่สูญหำยไป ประโยชน์ทรัพยากร
จำกพื้ นที่จำกกำรศึกษำวิจยั นั้น ท้องถิ่น ซึ่งจะทางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่อยูใ่ น
จังหวัด เช่นมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ลักษณะการ
รายงาน ให้ดูจาก
แหล่งที่มาของ
งบประมาณที่ใช้ และ
หน่วยงานใดเป็ นผู ้
ดาเนินงาน ให้รายงาน
ให้ชดั เจน
(โดยประสำนคณะทำงำน
4.1)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

กรอบกำรใช้
ประโยชน์/
กิจกรรม
ศูนย์ขอ้ มูล
ทรัพยำกร
(F2A5)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ

1. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic
Information System; GIS) ใน
พื้ นที่เป้ ำหมำย เป็ นงำนใน
F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมี
กำรกำหนดขอบเขตพื้ นที่
สำรวจทรัพยำกร
(1. ทรัพยำกรกำยภำพ
2. ทรัพยำกรชีวภำพ
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญำ) อย่ำงชัดเจนมีบุคลำกร
ที่มีควำมชำนำญเรื่อง GIS/RS
รวมทั้งเรื่อง database เข้ำ
มำร่วมปฏิบตั ิ
2. มีกำรส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร อพ.สธ.
อย่ำงสมำ่ เสมอ คิดเป็ นจำนวน
ข้อมูล
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*หน่ วยงำนที่อยูใ่ นจังหวัด
ที่มีกำรดำเนิ นงำนใน
กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร เช่น
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ
สำมำรถดำเนิ นงำนใน
กิจกรรมนี้ ตำมที่ได้วำงไว้
ในแผนแม่บท อพ.สธ. –
หน่ วยงำนฯ (ประสำน
คณะทำงำนที่ 3)
1.ข้อมูลได้รบั กำรตรวจสอบ
*เครื่องมือในกำรทำงำน
จำกผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำ
ของ อพ.สธ.
ทรัพยำกรนั้น ๆ ซึ่งสำมำรถ
1. Template 9 ใบงำนใช้
ประสำนมำที่ อพ.สธ. เพื่อ
เป็ นเครื่องมือในกำร
ประสำนงำนให้มหำวิทยำลัย
บันทึก
ดำเนิ นงำนช่วยตรวจสอบข้อมูล หรือ
ได้
2. Form F2-M
3. Application งำนฐำน
2.ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่กำรใช้
ทรัพยำกร อพ.สธ.
ประโยชน์ ในแง่ขององค์ควำมรู ้ 4. Platform LandViewer
หรือกำรพัฒนำต่อยอดใน
5.Platform EO Browser
กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 6 6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
หรือสำมำรถใช้ในเรื่องของกำร ฯลฯ
ทำสื่อ สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อได้ต่อไป
** อ่ำนเพิ่มเติมใน
ภำคผนวกเรื่องข้อมูลเชิง
3. มีกำรขอเข้ำถึงและใช้ขอ้ มูล พื้ นที่จำก F1A1 – F1A3
เพื่อประโยชน์ในกำรวำง
ที่จะใช้ใน GIS
แผนกำรรูส้ ถำนภำพเพื่อกำร
พัฒนำต่อยอดต่อไป
*กำรสมัครเป็ นสมำชิก
และกำรดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น และงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ

หมายเหตุ
สำมำรถศึกษำได้จำก
เว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
จังหวัดสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมที่ 5 จำก
อปท.ที่ดำเนิ นงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น ในงาน
ที่ 5 งานศูนย์ขอ้ มูล
ทรัพยากรท้องถิ่นในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(โดยประสำนคณะทำงำน
4.1)

กรอบกำรใช้ จำนวนของทรัพยำกรที่นำมำ
ประโยชน์/ วำงแผนพัฒนำพันธุ ์
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมวำง
แผนพัฒนำ
พันธุท์ รัพยำกร
(F2A6)

*หน่ วยงำนที่อยูใ่ นจังหวัด
ที่มีกำรดำเนิ นงำนให้
กิจกรรมนี้ ให้ประสำน
อพ.สธ. ในเรื่องของกำร
จัดทำฐำนข้อมูล หรือกำร
เชื่อมต่อฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร (ประสำน
คณะทำงำน ที่ 3)
นำฐำนข้อมูลจำกกิจกรรมที่ 5 เป็ นกำรดำเนิ นงำนร่วมกัน
มำใช้พิจำรณำศักยภำพของ
โดยหน่ วยงำนในจังหวัด
พันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ พันธุ ์
ในกำรรับโจทย์กำร
จุลินทรีย ์ จำกกำรที่มีทรัพยำกร ดำเนิ นงำนวำงแผนพัฒนำ
กำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ
ที่ได้วำงแผนร่วมกัน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ระหว่ำงหน่ วยงำนและ
วิทยำนิ พนธ์ งำนวิจยั ต่ำงๆ ก็ ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
จะนำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำ ของประชำชน เกษตรกร
พันธุเ์ พื่อตอบโจทย์ทอ้ งถิ่น
ในจังหวัด
ต่อไป

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1.พิพิธภัณฑ์
1.ผลกำรประเมินจำกผูเ้ ข้ำ
หน่ วยงำนฯ มีกำรดำเนิ นงำน เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ
ในพิพิธภัณฑ์ต่ำง ๆ
จำนวนของผูเ้ ข้ำเยี่ยมชมมีกำร 2.มีชื่อเสียง เป็ นที่นิยมมำเยี่ยม
ขอเข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จำก ชม มีสื่อประชำสัมพันธ์
หน่ วยงำนภำครัฐและเอกชน
สนับสนุ น ขอทำข่ำว/หรือ
แนะนำสถำนที่
2.อำคำรนิ ทรรศกำรถำวรที่
เกี่ยวข้องกับงำน อพ.สธ.
3.คุณภำพของสื่อ/สิ่งของที่อยู่
จำนวนหน่ วยงำน/ประชำชน ในพิพิธภัณฑ์/อำคำร
กำรขอเข้ำเยี่ยมชมอำคำร
นิ ทรรศกำร ตอบโจทย์งำน
นิ ทรรศกำรฯ
อพ.สธ.
กรอบกำรสร้ำง 1. ให้มีกำรตั้งงบประมำณ งำน 1.กำรประเมินผลจำกผูท้ ี่เข้ำไป
จิตสำนึ กฯ/ ประชุมวิชำกำรและนิ ทรรศกำร เยี่ยมชมกำรจัดนิ ทรรศกำร
กิจกรรมพิเศษ อพ.สธ.
จำนวนผูเ้ ข้ำชม
สนับสนุ นกำร 1.1 พ.ศ. 2565
อนุ รกั ษ์
งำนประชุมวิชำกำรและ
2. จำนวนผูเ้ ข้ำชมและใช้ขอ้ มูล
ทรัพยำกร นิ ทรรศกำร 30 ปี อพ.สธ.จำกเว็บไซต์/ เว็บเพจ อพ.สธ.(F3A8)
ประโยชน์แท้แก่มหำชน
หน่ วยงำนฯเพิ่มขึ้ น
ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมรำช
3. ควำมนิ ยมในกำรใช้สื่อที่
1.2 พ.ศ. 2568
จัดทำขึ้ น
งำนประชุมวิชำกำรและ
นิ ทรรศกำร ทรัพยำกรไทย :
4. ประสิทธิภำพในกำรทำแผน
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ฯ และผลงำนมีคุณภำพ มีกำร
ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ปรับคณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
จ.เชียงใหม่
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ และ
คณะทำงำน อพ.สธ.-หน่ วย
2. จัดทำเว็บไซด์/เว็บเพจ
งำนฯ และแจ้งกำรปรับเปลี่ยน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนเพื่อกำร
ให้ทำง อพ.สธ. รับทรำบ มี
ประชำสัมพันธ์ในงำนสนอง
กำรประสำนงำนกันอย่ำง
พระรำชดำริ อพ.สธ. ใน
ใกล้ชิด
กิจกรรมต่ำง ๆ สำหรับกำร
กรอบ/
กิจกรรม
กรอบกำรสร้ำง
จิตสำนึ กฯ/
กิจกรรมสร้ำง
จิตสำนึ กใน
กำรอนุ รกั ษ์
ทรัพยำกร
(F3A7)
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หมายเหตุ
*จังหวัดสำมำรถประสำน
ใ ห้ ห น่ ว ย ง ำ น ที่ มี
พิพิธภัณฑ์ ดำเนิ นงำนใน
กิ จ ก ร ร ม นี้ ส น อ ง
พระรำชดำริ
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เผยแพร่ฐำนข้อมูลที่อยูใ่ น
กิจกรรมที่ 5 จะดำเนิ นกำรเมื่อ
ได้รบั อนุ ญำตจำก อพ.สธ.
3. จัดทำเอกสำร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ ภำพยนตร์ วีดีทศั น์
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใช้ตรำสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้
โดยจัดส่งเอกสำรเข้ำมำและขอ
อนุ ญำตใช้ตรำสัญลักษณ์
อพ.สธ.
4. ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนิ นงำน
อพ.สธ.-หน่ วยงำนฯ
คณะทำงำน อพ.สธ.หน่ วยงำน อย่ำงสมำ่ เสมอ
5. ดำเนิ นงำนสนับสนุ นงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรดำเนิ นงำนแผน
แม่บท อพ.สธ.
6.กำรมีพื้นที่ที่เพื่อกำรอนุ รกั ษ์
และพัฒ นำเกิดเป็ นศูนย์เรียนรู ้
ต่ ำง ๆ ซึ่ งเป็ นศู น ย์ฯ ตัว อย่ำ ง
เพื่อกำรเรียนรูก้ ำรใช้ประโยชน์
ทรัพ ยำกรอย่ ำ งยั ง่ ยื น ตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5
ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G8
หน่วยงานกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ (G8)
1. จังหวัดขอนแก่น
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดปรำจีนบุรี
5. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
6. จังหวัดหนองคำย
7. จังหวัดชลบุรี
8. จังหวัดภูเก็ต
9. จังหวัดลพบุรี
10. จังหวัดนนทบุรี
11. จังหวัดน่ ำน
12. กรุงเทพมหำนคร
13. จังหวัดนครรำชสีมำ
14. จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อย่อ
หน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL

อพ.สธ.-ขก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/01_KKN/MP_KKN.pdf
อพ.สธ.-จบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/02_CTI/MP_CTI.pdf
อพ.สธ.-ชพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/03_CPN/MP_CPN.pdf
อพ.สธ.-ปจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/04_PRI/MP_PRI.pdf
อพ.สธ.-สฎ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/05_SNI/MP_SNI.pdf
อพ.สธ.-นค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/06_NKI/MP_NKI.pdf
อพ.สธ.-ชบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/07_CBI/MP_CBI.pdf
อพ.สธ.-ภก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/08_PKT/MP_PKT.pdf
อพ.สธ.-ลบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/09_LRI/MP_LRI.pdf
อพ.สธ.-นบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/10_NBI/MP_NBI.pdf
อพ.สธ.-นน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/11_NAN/MP_NAN.pdf
อพ.สธ.-กท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/12_BKK/MP_BKK.pdf
อพ.สธ.-นม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/13_NMA/MP_NMA.pdf
อพ.สธ.-นว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/14_NSN/MP_NSN.pdf
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หน่วยงานกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ (G8)
15. จังหวัดกำญจนบุรี
16. จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
17. จังหวัดอุตรดิตถ์
18. จังหวัดปั ตตำนี
19. จังหวัดนครนำยก
20. จังหวัดเชียงใหม่
21. จังหวัดพิษณุโลก
22. จังหวัดอำนำจเจริญ
23. จังหวัดอุบลรำชธำนี
24. จังหวัดปทุมธำนี
25. จังหวัดพัทลุง
26. จังหวัดเพชรบูรณ์
27. จังหวัดแพร่
28. จังหวัดระนอง
29. จังหวัดสระแก้ว
30. จังหวัดตรัง

ชื่อย่อ
หน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL

อพ.สธ.-กจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/15_KRI/MP_KRI.pdf
อพ.สธ.-ปข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/16_PKN/MP_PKN.pdf
อพ.สธ.-อต. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/17_UTT/MP_UTT.pdf
อพ.สธ.-ปน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/18_PTN/MP_PTN.pdf
อพ.สธ.-นย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/19_NYK/MP_NYK.pdf
อพ.สธ.-ชม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/20_CHM/MP_CHM.pdf
อพ.สธ.-พล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/21_PLK/MP_PLK.pdf
อพ.สธ.-อจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/22_ACR/MP_ACR.pdf
อพ.สธ.-อบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/23_UBN/MP_UBN.pdf
อพ.สธ.-ปท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/24_PTE/MP_PTE.pdf
อพ.สธ.-พท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/25_PLG/MP_PLG.pdf
อพ.สธ.-พช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/26_PNB/MP_PNB.pdf
อพ.สธ.-พร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/27_PRE/MP_PRE.pdf
อพ.สธ.-รน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/28_RNG/MP_RNG.pdf
อพ.สธ.-สก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/29_SKW/MP_SKW.pdf
อพ.สธ.-ตง. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/30_TRG/MP_TRG.pdf
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หน่วยงานกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ (G8)
31. จังหวัดพะเยำ
32. จังหวัดตำก
33. จังหวัดบึงกำฬ
34. จังหวัดกระบี่
35. จังหวัดพังงำ
36. จังหวัดสุพรรณบุรี
37. จังหวัดสมุทรปรำกำร
38. จังหวัดศรีสะเกษ
39. จังหวัดสระบุรี
40. จังหวัดยะลำ
41. จังหวัดมหำสำรคำม
42. จังหวัดลำพูน
43. จังหวัดกำฬสินธุ ์
44. จังหวัดกำแพงเพชร
45. จังหวัดฉะเชิงเทรำ
46. จังหวัดชัยนำท

ชื่อย่อ
หน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL

อพ.สธ.-พย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/31_PYO/MP_PYO.pdf
อพ.สธ.-ตก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/32_TAK/MP_TAK.pdf
อพ.สธ.-บก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/33_BKN/MP_BKN.pdf
อพ.สธ.-กบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/34_KBI/MP_KBI.pdf
อพ.สธ.-พง. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/35_PNA/MP_PNA.pdf
อพ.สธ.-สพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/36_SPB/MP_SPB.pdf
อพ.สธ.-สป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/37_SPK/MP_SPK.pdf
อพ.สธ.-ศก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/38_SSK/MP_SSK.pdf
อพ.สธ.-สบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/39_SRI/MP_SRI.pdf
อพ.สธ.-ยล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/40_YLA/MP_YLA.pdf
อพ.สธ.-มค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/41_MKM/MP_MKM.pdf
อพ.สธ.-ลพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/42_LPN/MP_LPN.pdf
อพ.สธ.-กส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/43_KSN/MP_KSN.pdf
อพ.สธ.-กพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/44_KPT/MP_KPT.pdf
อพ.สธ.-ฉช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/45_CCO/MP_CCO.pdf
อพ.สธ.-ชน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/46_CNT/MP_CNT.pdf
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หน่วยงานกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ (G8)
47. จังหวัดเชียงรำย
48. จังหวัดตรำด
49. จังหวัดนครปฐม
50. จังหวัดนครพนม
51. จังหวัดนครศรีธรรมรำช
52. จังหวัดนรำธิวำส
53. จังหวัดบุรีรมั ย์
54. จังหวัดพิจิตร
55. จังหวัดเพชรบุรี
56. จังหวัดมุกดำหำร
57. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58. จังหวัดยโสธร
59. จังหวัดร้อยเอ็ด
60. จังหวัดระยอง
61. จังหวัดรำชบุรี
62. จังหวัดลำปำง

ชื่อย่อ
หน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL

อพ.สธ.-ชร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/47_CRI/MP_CRI.pdf
อพ.สธ.-ตร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/48_TRT/MP_TRT.pdf
อพ.สธ.-นฐ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/49_NPT/MP_NPT.pdf
อพ.สธ.-นพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/50_NPM/MP_NPM.pdf
อพ.สธ.-นศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/51_NRT/MP_NRT.pdf
อพ.สธ.-นธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/52_NWT/MP_NWT.pdf
อพ.สธ.-บร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/53_BRM/MP_BRM.pdf
อพ.สธ.-พจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/54_PCK/MP_PCK.pdf
อพ.สธ.-พบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/55_PBI/MP_PBI.pdf
อพ.สธ.-มห. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/56_MDH/MP_MDH.pdf
อพ.สธ.-มส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/57_MSN/MP_MSN.pdf
อพ.สธ.-ยส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/58_YST/MP_YST.pdf
อพ.สธ.-รอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/59_RET/MP_RET.pdf
อพ.สธ.-รย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/60_RYG/MP_RYG.pdf
อพ.สธ.-รบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/61_RBR/MP_RBR.pdf
อพ.สธ.-ลป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/62_LPG/MP_LPG.pdf
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หน่วยงานกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ (G8)
63. จังหวัดสกลนคร
64. จังหวัดสงขลำ
65. จังหวัดสตูล
66. จังหวัดสมุทรสงครำม
67. จังหวัดสมุทรสำคร
68. จังหวัดสิงห์บุรี
69. จังหวัดสุโขทัย
70. จังหวัดสุรินทร์
71. จังหวัดหนองบัวลำภู
72. จังหวัดอ่ำงทอง
73. จังหวัดอุดรธำนี
74. จังหวัดอุทยั ธำนี
75. จังหวัดชัยภูมิ
76. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
77. จังหวัดเลย

ชื่อย่อ
หน่วยงาน

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดจาก URL

อพ.สธ.-สน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/63_SNK/MP_SNK.pdf
อพ.สธ.-สข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/64_SKA/MP_SKA.pdf
อพ.สธ.-สต. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/65_STN/MP_STN.pdf
อพ.สธ.-สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/66_SKM/MP_SKM.pdf
อพ.สธ.-สค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/67_SKN/MP_SKN.pdf
อพ.สธ.-สห. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/68_SBR/MP_SBR.pdf
อพ.สธ.-สท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/69_STI/g8_sti.html
อพ.สธ.-สร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/70_SRN/MP_SRN.pdf
อพ.สธ.-นภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/71_NBP/MP_NBP.pdf
อพ.สธ.-อท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/72_ATG/MP_ATG.pdf
อพ.สธ.-อด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/73_UDN/MP_UDN.pdf
อพ.สธ.-อน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/74_UTI/MP_UTI.pdf
อพ.สธ.-ชย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/75_CPM/MP_CPM.pdf
อพ.สธ.-อย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/76_AYA/MP_AYA.pdf
อพ.สธ.-ลย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/77_LEI/MP_LEI.pdf
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13. แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
13.9 กลุ่ม G9 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
มีจานวน 8 หน่วยงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเคหะแห่งชาติ
การไฟฟ้ านครหลวง
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สานักงบประมาณ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
กลุ่มที่ 9 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน (G9)
กรอบ/
กิจกรรม
กรอบการ
เรียนรู ้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปั ก
ทรัพยากร
(F1A1)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1. กาหนดขอบเขตพื้ นที่สารวจ 1.สามารถป้ องกันพื้ นที่
ให้ชดั เจน (จัดทาข้อมูลเชิงพื้ นที่ ไม่ให้มีการบุกรุกทาลาย
ในรูปแบบไฟล์สาหรับเปิ ดใน
ทรัพยากร
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) สามารถขึ้ นป้ ายพื้ นที่ปก 2.มีการการรักษาพื้ นที่ เช่น
ปั กทรัพยากร อพ.สธ.สนอง
มีการลาดตระเวน
พระราชดาริโดยหน่ วยงานฯ
สมา่ เสมอเพื่อป้ องกันการ
บุกรุก และอาจมีเส้นทาง
2.ทารั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯใน ศึกษาธรรมชาติเพื่อให้คน
กรณีที่มีไฟป่ า หรือมีประวัติการ ในท้องถิ่นเข้ามาใช้ หรือหา
เกิดไฟไหม้ในพื้ นที่ ควรจัดทา ของป่ าในเส้นทางที่ได้
แนวป้ องกันไฟ
จัดสรรไว้ให้
3.ให้ระบุสถานะพื้ นที่วา่ อยู่
เอกสารสิทธิ์ประเภทใด
3.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสารสิทธิ์ของ
หน่ วยงานฯ
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่น
แต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงานที่เป็ น
เจ้าของ)
พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่
เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผ้วถาง
4. สารวจและทาบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สารวจพบในพื้ นที่

3.จากรายงานที่ระบุ
สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ของป่ าว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น
รอบ ๆ พื้ นที่หรือไม่ หรือ
เป็ นมีความร่วมมือกันอย่าง
ดีในการรักษาพื้ นที่กบั คน
ในท้องถิ่นโดยไม่มีการบุก
รุกพื้ นที่ฯ ร่วมรักษาป่ ากับ
หน่ วยงานฯ
4. การจัดทาแนวป้ องกันไฟ
ป่ าให้ตรงตามจุดที่เกิดเหตุ
ไฟป่ าขึ้ นจริงในแต่ละ
ปี งบประมาณ เพราะ
ความสาเร็จในการดูแล

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ
เครื่องมือในการทางาน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็ นเครื่องมือในการ
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เป้ าหมายพร้อมระบุพิกดั ทา
พื้ นที่ทาให้จานวน
ทะเบียนทรัพยากรที่อยูใ่ น
เหตุการณ์เกิดไฟป่ าลดลง
พื้ นที่ฯ และจัดทาป้ ายทะเบียน ในแต่ละ การใช้
ทรัพยากรเพื่อใช้เปรียบเทียบได้ งบประมาณในแต่ละ
ในแต่ละปี เห็นความ
ปี งบประมาณลดลง เป็ นต้น
เปลี่ยนแปลงของจานวน/ชนิ ด
ของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้ นที่ ซึ่ง 5. จานวนทรัพยากรที่
จะเป็ นข้อมูลในการจัดทา
สารวจได้ในพื้ นที่ปกปั ก
ฐานข้อมูลทรัพยากรที่
ทรัพยากรเปรียบเทียบกัน
ดาเนิ นงานต่อในกิจกรรมที่ 5 ในแต่ละปี ตามที่มีอยูจ่ ริง
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร เพื่อใช้ในการประเมินสภาพ
(F2A5)
พื้ นที่และทรัพยากรที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดยตาม
5.มีตารางการดูแลพื้ นที่
หลักการ ถ้าไม่เกิดไฟป่ า
(การลาดตระเวน หรือการเฝ้ า หรือมีการบุกรุกแผ้วถาง
ระวังพื้ นที่)
ทรัพยากรในพื้ นที่ปกปั ก
ทรัพยากรมีแนวโน้มจะมี
6. คัดเลือกทรัพยากรที่สารวจ ความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของ
ได้จากข้อ 4 คือทรัพยากร
จานวน/ชนิ ดของทรัพยากร
สาหรับงานใน F1A3 ต่อไป
ชีวภาพที่เพิ่มขึ้ น

7.ทารายงานชี้ แจงสถานการณ์
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาสมา่ เสมอ
กรอบการ
1.กาหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กาลัง
เรียนรู ้
จะเปลี่ยนแปลง ภายใต้รศั มี 50
ทรัพยากร/ กิโลเมตร ของหน่ วยงานฯ หรือ
กิจกรรมที่ 2 มากกว่า โดยจัดทาข้อมูลเชิง
กิจกรรมสารวจ พื้ นที่ในรูปแบบไฟล์ สาหรับเปิ ด
เก็บรวบรวม ในโปรแกรมสารสนเทศ
ทรัพยากร
ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยพื้ นที่ใน
(F1A2)
กิจกรรมที่ 2 นี้ เป็ นคนละพื้ นที่
ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปั ก
ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

1. จานวนทรัพยากรที่
สารวจได้เปรียบเทียบกันใน
แต่ละปี ตามที่มีอยูจ่ ริง เพื่อ
ใช้ในการประเมินสภาพ
พื้ นที่และทรัพยากรที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ร่วมสารวจทรัพยากร
ร่วมกับเครือข่าย อพ.สธ.
ได้แก่ สมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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เครื่องมือในการทางาน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็ นเครื่องมือในการ
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งานฐาน
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
2. ให้ระบุสถานะพื้ นที่ที่เข้าไป หรือ สมาชิกสวน
สารวจว่าอยูเ่ อกสารสิทธิ์
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
กรณีที่ไม่ได้อยูใ่ นพื้ นที่ของ
ประเภทใด
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานฯ หน่ วยงานเอง เกิดความ
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่น ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
แต่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าไปสารวจ และภาครัฐ หรือภาครัฐกับ
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงานหรือ
เอกชน มีกิจกรรมที่
เอกชนที่เป็ นเจ้าของ)และให้
ดาเนิ นงานร่วมกัน มี
สารวจในพื้ นที่เครือข่าย อพ.สธ. หน่ วยงานฯ เป็ นพี่เลี้ ยงและ
ได้แก่ พื้ นที่ของ องค์กรปกครอง ผูส้ นับสนุ น เป็ นการสร้าง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นสมาชิกฐาน จิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นอพ.สธ. (ให้ ทรัพยากร
ระบุรหัสสมาชิก ในชุดโครงการ
แผนงาน) และหาก อปท. ยัง
ไม่ได้เป็ นสมาชิกให้หน่ วยงานฯ
แนะนาให้เป็ นสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
และอาจสารวจร่วมกับ
สถานศึกษาที่เป็ นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยมี
หน่ วยงานเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
สถานศึกษา(ให้ระบุรหัสสมาชิก
ในชุดโครงการแผนงาน) แต่ถา้
สถานศึกษายังไม่ได้เป็ นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้
หน่ วยงานฯแนะนาให้
สถานศึกษานั้น สมัครเป็ น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
3.สารวจและทาบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สารวจพบในพื้ นที่

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
*การสมัครเป็ นสมาชิก
และการดาเนิ นงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และ
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สามารถศึกษา
ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เป้ าหมายพร้อมระบุพิกดั ทา
ทะเบียนทรัพยากรที่อยูใ่ นพื้ นที่
ฯ ในกรณีจดั ทาป้ ายทะเบียน
ทรัพยากร เท่าที่ทาได้ตามความ
เหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั หน่ วยงาน
ฯ/เจ้าของพื้ นที่ เพื่อใช้
เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี เห็น
ความเปลี่ยนแปลงของจานวน/
ชนิ ดของทรัพยากร
4. ทรัพยากรที่สารวจได้จากข้อ
3คือทรัพยากรสาหรับงานใน
F1A3 ต่อไป

กรอบการ
เรียนรู ้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร
(F1A3)

1. กาหนดขอบเขตพื้ นที่สารวจ
ให้ชดั เจน (จัดทาข้อมูลเชิงพื้ นที่
ในรูปแบบไฟล์ สาหรับเปิ ดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) สามารถขึ้ นป้ ายพื้ นที่
ปลูกรักษาทรัพยากร อพ.สธ.
สนองพระราชดาริโดย
หน่ วยงานฯ

1.คุณภาพของทรัพยากร ที่
ถูกคัดเลือกมาเพื่อเป็ น
พ่อ-แม่พนั ธุ ์ ทรัพยากร
สาคัญ / stock ทรัพยากร
ใน F1A3 ที่มีคุณภาพที่
พร้อมสาหรับเป็ นโจทย์
ทรัพยากรในงานศึกษาวิจยั
ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
2.ทารั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ ทรัพยากร (F2A4) ใน
ได้ ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ใน ระดับมหาวิทยาลัยหรือ
พื้ นที่เนื่ องจากอยูใ่ กล้ป่า และมี สถาบันวิจยั ต่าง ๆ
ไฟป่ าควรจัดทาแนวป้ องกันไฟ
ป่ า
2. สามารถเลือกทรัพยากร
ที่มีคุณภาพ ขยายพันธุเ์ พิ่ม
3.ให้ระบุสถานะพื้ นที่วา่ อยู่
จานวนต่อไป เพื่อเพิ่ม
เอกสารสิทธิ์ประเภทไหน
ปริมาณในการใช้ประโยชน์
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานฯ ต่าง ๆ ให้พอกับการใช้ เช่น
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่น ใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
แต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ัน ทาอาหาร ยารักษาโรค
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงานที่เป็ น เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยูอ่ าศัย
เจ้าของ)
ฯลฯ
พื้ นที่ปลูกรักษาทรัพยากร
ต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาท 3. เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้
กับราษฎรในเรื่องของการบุกรุก เครือข่ายสมาชิกสวน
พื้ นที่
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
สมาชิกฐานทรัพยากร
4. ทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมนี้ ท้องถิ่น หรือหน่ วยงาน
มาจาก F1A1 และ F1A2
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
4.1 การปลูกทรัพยากร
เอกชน เช่นอาจทาเป็ นสวน
พันธุกรรมพืช ในการปลูกรักษา รวบรวมพรรณไม้ทอ้ งถิ่น
ในพื้ นที่ปลูกรักษา ให้จบั พิกดั
สวนพฤกษศาสตร์
และทาทะเบียนพันธุไ์ ม้
สวนรุกขชาติ ฯลฯ
4.2 การเลี้ ยงทรัพยากร
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้
เลี้ ยง จับพิกดั บริเวณพื้ นที่
ดังกล่าว
4.3 การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ ยงจุลลินทรีย ์ ใน
ห้องปฏิบตั ิการฯ ให้ระบุชดั เจน
ว่าเก็บรักษาพันธุกรรมใน
สถานที่ใด มีการทาฐานข้อมูล
ในรายละเอียดต่าง ๆ
4.4 การเก็บเมล็ดพันธุใ์ น
รูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธุ ์
พืช
กรอบการใช้ 1. หน่ วยงานมีนักวิจยั หรือ
1.มีงานวิจยั ที่เขียนถูกต้อง
ประโยชน์
นักวิชาการที่สามารถดาเนิ น
ตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็ น
ทรัพยากร/ งานวิจยั โดยพิจารณาจาก
งานวิจยั ที่พนั ธกิจปกติของ
กิจกรรมที่ 4 1.1 จานวนทรัพยากร/
หน่ วยงานฯ อาจทางานวิจยั
กิจกรรมอนุ รกั ษ์ โครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นบูรณาการร่วมกับ
และใช้ประโยชน์ ดาเนิ นงานในเรื่องการอนุ รกั ษ์ หน่ วยงานฯ หรือ
ทรัพยากร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้
กรอบ/
กิจกรรม
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กรอบ/
กิจกรรม
(F2A4)

กรอบการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร
(F2A5)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ใช้ทรัพยากรที่ที่คดั เลือกจาก
2.ให้เขียนแผนภาพการ
กิจกรรมที่ 1-3 มาเป็ นโจทย์
วิจยั และพัฒนาของ
ศึกษาวิจยั และพัฒนาให้เกิด
ทรัพยากรที่อยูใ่ น
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภาพเดียวกัน
หน่ วยงานฯ หรือได้จาก
แต่สามารถมาทดลองทาร่วมกัน กิจกรรมที่ 1-3 มี
เพื่อพัฒนาต่อยอด โดยอาจ
เป้ าหมายที่ชดั เจนว่าจะมี
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น หน่ วยงานใดโดยใครนาไป
หรือสถาบันวิจยั ต่าง ๆ
ต่อยอดได้ท้งั ในงานวิจยั
ระดับพื้ นฐาน หรือระดับสูง
2.งานศึกษาวิจยั ตอบโจทย์
พันธกิจของหน่ วยงานฯ และ
3.ทางานศึกษาวิจยั ร่วมกับ
อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจยั ต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ผลงานที่เป็ นประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละ
ทรัพยากรนั้นไม่สูญหายไป
จากพื้ นที่จากการศึกษาวิจยั
นั้น
1. จัดทาฐานข้อมูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic
Information System; GIS) ใน
พื้ นที่เป้ าหมาย เป็ นงานใน
F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมี
การกาหนดขอบเขตพื้ นที่สารวจ
ทรัพยากร
(1. ทรัพยากรกายภาพ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญา) อย่างชัดเจนมีบุคลากร
ที่มีความชานาญเรื่อง GIS/RS
รวมทั้งเรื่อง database เข้า
มาร่วมปฏิบตั ิ

1.ข้อมูลได้รบั การตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา
ทรัพยากรนั้น ๆ ซึ่งสามารถ
ประสานมาที่ อพ.สธ. เพื่อ
ประสานงานให้
มหาวิทยาลัย ดาเนิ นงาน
ช่วยตรวจสอบข้อมูลได้

*เครื่องมือในการทางาน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็ นเครื่องมือในการ
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งานฐาน
2.ข้อมูลที่ได้ นาไปสู่การใช้ ทรัพยากร อพ.สธ.
ประโยชน์ ในแง่ขององค์
4. Platform LandViewer
ความรู ้ หรือการพัฒนาต่อ 5.Platform EO Browser
ยอดในกิจกรรมที่ 4 และ
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม
กิจกรรมที่ 6 หรือสามารถ ฯลฯ
ใช้ในเรื่องของการทาสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็ น
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กรอบ/
กิจกรรม
กรอบการสร้าง
จิตสานึ กฯ/
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุ นการ
อนุ รกั ษ์
ทรัพยากร
(F3A8)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1.ให้มีการตั้งงบประมาณ งาน 1.การประเมินผลจากผูท้ ี่
ประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ เข้าไปเยี่ยมชมการจัด
อพ.สธ.
นิ ทรรศการ จานวนผูเ้ ข้าชม
1.1 พ.ศ. 2565
งานประชุมวิชาการและ
2. จานวนผูเ้ ข้าชมและใช้
นิ ทรรศการ 30 ปี อพ.สธ.ข้อมูลจากเว็บไซต์/
ประโยชน์แท้แก่มหาชน
เว็บเพจ อพ.สธ.ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่ วยงานฯ เพิ่มขึ้ น
จ.นครศรีธรรมราช
1.2 พ.ศ. 2568
3. ความนิ ยมในการใช้สื่อที่
งานประชุมวิชาการและ
จัดทาขึ้ น
นิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
4. ประสิทธิภาพในการทา
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนฯ และผลงานมี
จ.เชียงใหม่
คุณภาพ มีการปรับ
คณะกรรมการดาเนิ นงาน
2. จัดทาเว็บไซต์/เว็บเพจ
อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ และ
อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ เพื่อการ คณะทางาน อพ.สธ.-หน่ วย
ประชาสัมพันธ์ในงานสนอง
งานฯ และแจ้งการ
พระราชดาริ อพ.สธ. ใน
ปรับเปลี่ยนให้ทาง อพ.สธ.
กิจกรรมต่าง ๆ สาหรับการ
รับทราบ มีการ
เผยแพร่ฐานข้อมูลที่อยูใ่ น
ประสานงานกันอย่าง
กิจกรรมที่ 5 จะดาเนิ นการเมื่อ ใกล้ชิด
ได้รบั อนุ ญาตจาก อพ.สธ.
5. จานวนเครือข่าย อพ.สธ.
3. จัดทาเอกสาร หนังสือ
สมาชิกงานสวน
สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วีดีทศั น์
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนอง
เพิ่มขึ้ น และผ่านการ
พระราชดาริ อพ.สธ. สามารถ ประเมินเพื่อขอรับป้ ายฯ
ใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้
พระราชทานและเกียรติ
โดยจัดส่งเอกสารเข้ามาและขอ บัตรฯ
อนุ ญาตใช้ตราสัญลักษณ์
อพ.สธ.
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
4. ดาเนิ นการจัดการประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นงาน
อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ
คณะทางาน อพ.สธ.-หน่ วยงาน
ฯ อย่างสมา่ เสมอ

หมายเหตุ

5. สนับสนุ นและเป็ นนโยบาย
ให้สถาบันการศึกษาที่อยูใ่ น
สังกัดเป็ นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
6.การมีพื้นที่ที่เพื่อการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาเกิดเป็ นศูนย์เรียนรู ้
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นศูนย์ฯ ตัวอย่าง
เพื่อการเรียนรูก้ ารใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ดาเนิ นงานสนับสนุ นงาน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตาม
แนวทาง การดาเนิ นงานแผน
แม่บท อพ.สธ.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ
5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) (หน้าที่ 58-77)
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G9
หน่วยงานกลุ่มสนับสนุน (G9)
1. การเคหะแห่งชาติ
2. การไฟฟ้ านครหลวง
3. การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. สานักงบประมาณ
6. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)
7. สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
8. สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ

แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
สามารถดาวน์โหลดได้จาก URL
อพ.สธ.- กคช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/09_NHA/MP_NHA.pdf
อพ.สธ.- กฟน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/03_MEA/MP_MEA.pdf
อพ.สธ.- กฟภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/04_PEA/MP_PEA.pdf
อพ.สธ.- สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/10_DEQP/MP_DEQP.pdf
อพ.สธ.- สงป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/02_BB/MP_BB.pdf
อพ.สธ.- สพร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/06_DGA/MP_DGA.pdf
อพ.สธ.- ส.ป.ก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/08_ALRO/MP_ALRO.pd
อพ.สธ.- กปร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/01_RDPB/MP_RDPB.pdf

ชื่อย่อหน่วยงาน
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13. แนวทางการดําเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
13.10 กลุ่ม G10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ
มีจาํ นวน 8 หน่วยงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มูลนิ ธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
มูลนิ ธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โรงแรมซิกส์เซนส์ ยาวน้อย
บริษัท ราชกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
มูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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แนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
กลุ่มที่ 10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ (G10)
กรอบ/
กิจกรรม
กรอบการ
เรียนรู ้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปั ก
ทรัพยากร
(F1A1)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
1. กาหนดขอบเขตพื้ นที่สารวจให้ 1.สามารถป้ องกันพื้ นที่
ชัดเจน (จัดทาข้อมูลเชิงพื้ นที่ใน ไม่ให้มีการบุกรุกทาลาย
รูปแบบไฟล์สาหรับเปิ ดใน
ทรัพยากร
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) สามารถขึ้ นป้ ายพื้ นที่ปก
2.มีการการรักษาพื้ นที่
ปั กทรัพยากร อพ.สธ.สนอง
เช่น มีการลาดตระเวน
พระราชดาริโดยหน่ วยงานฯ
สมา่ เสมอเพื่อป้ องกันการ
บุกรุก และอาจมีเส้นทาง
2.ทารั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯใน ศึกษาธรรมชาติเพื่อให้คน
กรณีที่มีไฟป่ า หรือมีประวัติการ ในท้องถิ่นเข้ามาใช้ หรือ
เกิดไฟไหม้ในพื้ นที่ ควรจัดทาแนว หาของป่ าในเส้นทางที่ได้
ป้ องกันไฟ
จัดสรรไว้ให้
3.ให้ระบุสถานะพื้ นที่วา่ อยู่
เอกสารสิทธิ์ประเภทใด
3.1 เป็ นพื้ นที่มีเอกสารสิทธิ์ของ
หน่ วยงานฯ
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่น
แต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ันได้
(ให้ระบุชื่อหน่ วยงานที่เป็ น
เจ้าของ)
พื้ นที่ปกปั กทรัพยากรต้องไม่
เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผ้วถาง
4. สารวจและทาบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สารวจพบในพื้ นที่

3.จากรายงานที่ระบุ
สถานการณ์
สภาพแวดล้อมของป่ าว่ามี
ปั ญหาใดเกิดขึ้ นเกี่ยวข้อง
กับคนในท้องถิ่นรอบ ๆ
พื้ นที่หรือไม่ หรือเป็ นมี
ความร่วมมือกันอย่างดีใน
การรักษาพื้ นที่กบั คนใน
ท้องถิ่นโดยไม่มีการบุกรุก
พื้ นที่ฯ ร่วมรักษาป่ ากับ
หน่ วยงานฯ
4. การจัดทาแนวป้ องกัน
ไฟป่ าให้ตรงตามจุดที่เกิด
เหตุไฟป่ าขึ้ นจริงในแต่ละ
ปี งบประมาณ เพราะ
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หมายเหตุ
เครื่องมือในการทางาน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็ นเครื่องมือในการ
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
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กรอบ/
กิจกรรม

กรอบการ
เรียนรู ้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสารวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากร
(F1A2)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
เป้ าหมายพร้อมระบุพิกดั ทา
ความสาเร็จในการดูแล
ทะเบียนทรัพยากรที่อยูใ่ นพื้ นที่ฯ พื้ นที่ทาให้จานวน
และจัดทาป้ ายทะเบียนทรัพยากร เหตุการณ์เกิดไฟป่ าลดลง
เพื่อใช้เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี
ในแต่ละ การใช้
เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
งบประมาณในแต่ละ
จานวน/ชนิ ดของทรัพยากรที่มีอยู่ ปี งบประมาณลดลง เป็ น
ในพื้ นที่ ซึ่งจะเป็ นข้อมูลในการ
ต้น
จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรที่
ดาเนิ นงานต่อในกิจกรรมที่ 5
5. จานวนทรัพยากรที่
กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
สารวจได้ในพื้ นที่ปกปั ก
(F2A5)
ทรัพยากรเปรียบเทียบกัน
ในแต่ละปี ตามที่มีอยูจ่ ริง
5.มีตารางการดูแลพื้ นที่
เพื่อใช้ในการประเมิน
(การลาดตระเวน หรือการเฝ้ า
สภาพพื้ นที่และทรัพยากร
ระวังพื้ นที่)
ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดย
ตามหลักการ ถ้าไม่เกิดไฟ
6. คัดเลือกทรัพยากรที่สารวจได้ ป่ า หรือมีการบุกรุกแผ้ว
จากข้อ 4คือทรัพยากรสาหรับงาน ถาง ทรัพยากรในพื้ นที่ปก
ใน F1A3 ต่อไป
ปั กทรัพยากรมีแนวโน้มจะ
มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่
7.ทารายงานชี้ แจงสถานการณ์ให้ ของจานวน/ชนิ ดของ
ผูบ้ งั คับบัญชาสมา่ เสมอ
ทรัพยากรชีวภาพที่เพิ่มขึ้ น
1.กาหนดขอบเขตพื้ นที่ที่กาลังจะ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้รศั มี 50
กิโลเมตร ของหน่ วยงานฯ หรือ
มากกว่า โดยจัดทาข้อมูลเชิงพื้ นที่
ในรูปแบบไฟล์ สาหรับเปิ ดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) โดยพื้ นที่ในกิจกรรมที่ 2 นี้
เป็ นคนละพื้ นที่ในกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปั กทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร

1. จานวนทรัพยากรที่
สารวจได้เปรียบเทียบกัน
ในแต่ละปี ตามที่มีอยูจ่ ริง
เพื่อใช้ในการประเมิน
สภาพพื้ นที่และทรัพยากร
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมายเหตุ

เครื่องมือในการทางาน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็ นเครื่องมือในการ
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
2. ร่วมสารวจทรัพยากร 3. Application งานฐาน
ร่วมกับเครือข่าย อพ.สธ. ทรัพยากร อพ.สธ.
ได้แก่ สมาชิกฐาน
4. Platform LandViewer
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. 5.Platform EO Browser

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
2. ให้ระบุสถานะพื้ นที่ที่เข้าไป
หรือ สมาชิกสวน
สารวจว่าอยูเ่ อกสารสิทธิ์ประเภท พฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
ใด
กรณีที่ไม่ได้อยูใ่ นพื้ นที่ของ
2.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานฯ
หน่ วยงานเอง เกิดความ
2.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่น ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
แต่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าไปสารวจ และภาครัฐ หรือภาครัฐ
ได้ (ให้ระบุชื่อหน่ วยงานหรือ
กับเอกชน มีกิจกรรมที่
เอกชนที่เป็ นเจ้าของ)และให้
ดาเนิ นงานร่วมกัน มี
สารวจในพื้ นที่เครือข่าย อพ.สธ. หน่ วยงานฯ เป็ นพี่เลี้ ยง
ได้แก่ พื้ นที่ของ องค์กรปกครอง และผูส้ นับสนุ น เป็ นการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นสมาชิกฐาน
สร้างจิตสานึ กในการ
ทรัพยากรท้องถิ่นอพ.สธ.
อนุ รกั ษ์ทรัพยากร
(ให้ระบุรหัสสมาชิก ในชุด
โครงการแผนงาน) และหากอปท.
ยังไม่ได้เป็ นสมาชิกให้หน่ วยงานฯ
แนะนาให้เป็ นสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
และอาจสารวจร่วมกับ
สถานศึกษาที่เป็ นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยมี
หน่ วยงานเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
สถานศึกษา(ให้ระบุรหัสสมาชิก
ในชุดโครงการแผนงาน) แต่ถา้
สถานศึกษายังไม่ได้เป็ นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้
หน่ วยงานฯแนะนาให้สถานศึกษา
นั้น สมัครเป็ นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.สารวจและทาบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สารวจพบในพื้ นที่
เป้ าหมายพร้อมระบุพิกดั ทา
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หมายเหตุ
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
*การสมัครเป็ นสมาชิก
และการดาเนิ นงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และ
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สามารถศึกษาได้
จากเว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
ทะเบียนทรัพยากรที่อยูใ่ นพื้ นที่ฯ
ในกรณีจดั ทาป้ ายทะเบียน
ทรัพยากร เท่าที่ทาได้ตามความ
เหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั หน่ วยงานฯ/
เจ้าของพื้ นที่ เพื่อใช้เปรียบเทียบ
ได้ในแต่ละปี เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของจานวน/ชนิ ดของ
ทรัพยากร
4. ทรัพยากรที่สารวจได้จากข้อ 3
คือทรัพยากรสาหรับงานใน F1A3
ต่อไป

กรอบการ
เรียนรู ้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร
(F1A3)

1. กาหนดขอบเขตพื้ นที่สารวจให้
ชัดเจน (จัดทาข้อมูลเชิงพื้ นที่ใน
รูปแบบไฟล์ สาหรับเปิ ดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) สามารถขึ้ นป้ ายพื้ นที่ปลูก
รักษาทรัพยากร อพ.สธ.สนอง
พระราชดาริโดยหน่ วยงานฯ

1.คุณภาพของทรัพยากร
ที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อเป็ น
พ่อ-แม่พนั ธุ ์ ทรัพยากร
สาคัญ / stock ทรัพยากร
ใน F1A3 ที่มีคุณภาพที่
พร้อมสาหรับเป็ นโจทย์
ทรัพยากรในงาน
ศึกษาวิจยั ในกิจกรรมที่ 4
2.ทารั้วขอบเขตบริเวณพื้ นที่ฯ ได้ กิจกรรมอนุ รกั ษ์และใช้
ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ในพื้ นที่ ประโยชน์ทรัพยากร
เนื่ องจากอยูใ่ กล้ป่า และมีไฟป่ า (F2A4) ในระดับ
ควรจัดทาแนวป้ องกันไฟป่ า
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจยั ต่าง ๆ
3.ให้ระบุสถานะพื้ นที่วา่ อยู่
เอกสารสิทธิ์ประเภทไหน
2. สามารถเลือก
3.1 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานฯ
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ
3.2 เป็ นพื้ นที่ของหน่ วยงานอื่น ขยายพันธุเ์ พิ่มจานวน
แต่อนุ ญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่น้ันได้ ต่อไป เพื่อเพิ่มปริมาณใน
(ให้ระบุชื่อหน่ วยงานที่เป็ น
การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ให้
เจ้าของ)
พอกับการใช้ เช่น ใช้เป็ น
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
พื้ นที่ปลูกรักษาทรัพยากรต้อง วัตถุดิบในการทาอาหาร
ไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ยารักษาโรค เครื่องนุ่ งห่ม
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุกพื้ นที่ ที่อยูอ่ าศัย ฯลฯ

4. ทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมนี้ มา
จาก F1A1 และ F1A2
4.1 การปลูกทรัพยากร
พันธุกรรมพืช ในการปลูกรักษา
ในพื้ นที่ปลูกรักษา ให้จบั พิกดั
และทาทะเบียนพันธุไ์ ม้
4.2 การเลี้ ยงทรัพยากร
พันธุกรรมสัตว์ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้
เลี้ ยง จับพิกดั บริเวณพื้ นที่ดงั กล่าว
4.3 การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ ใน
ห้องปฏิบตั ิการฯ ให้ระบุชดั เจนว่า
เก็บรักษาพันธุกรรมในสถานที่ใด
มีการทาฐานข้อมูลในรายละเอียด
ต่าง ๆ
4.4 การเก็บเมล็ดพันธุใ์ นรูปแบบ
ของธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ืช
กรอบการใช้ 1. หน่ วยงานมีนักวิจยั หรือ
ประโยชน์
นักวิชาการที่สามารถดาเนิ น
ทรัพยากร/ งานวิจยั โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่ 4 1.1 จานวนทรัพยากร/
กิจกรรมอนุ รกั ษ์ โครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และใช้ประโยชน์ ดาเนิ นงานในเรื่องการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยใช้
(F2A4)
ทรัพยากรที่ที่คดั เลือกจาก
กิจกรรมที่ 1-3 มาเป็ นโจทย์
ศึกษาวิจยั และพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ที่ใช้ชีวภาพเดียวกันแต่
สามารถมาทดลองทาร่วมกันเพื่อ
พัฒนาต่อยอด โดยอาจร่วมกับ

3.เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้
เครือข่ายสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น หรือหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เช่นอาจทาเป็ น
สวนรวบรวมพรรณไม้
ท้องถิ่น สวนพฤกษศาสตร์
สวนรุกขชาติ ฯลฯ

1.มีงานวิจยั ที่เขียนถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์
เป็ นงานวิจยั ที่พนั ธกิจปกติ
ของหน่ วยงานฯ อาจ
ทางานวิจยั เป็ นบูรณาการ
ร่วมกับหน่ วยงานฯหรือ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้
2.ให้เขียนแผนภาพการ
วิจยั และพัฒนาของ
ทรัพยากรที่อยูใ่ น
หน่ วยงานฯ หรือได้จาก
กิจกรรมที่ 1-3 มี
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แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น หรือ
เป้ าหมายที่ชดั เจนว่าจะมี
สถาบันวิจยั ต่าง ๆ
หน่ วยงานใดโดยใครนาไป
ต่อยอดได้ท้งั ในงานวิจยั
2.งานศึกษาวิจยั ตอบโจทย์
ระดับพื้ นฐาน หรือ
พันธกิจของหน่ วยงานฯ และ
ระดับสูง
อพ.สธ.
3.ทางานศึกษาวิจยั
ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจยั ต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ผลงานที่เป็ นประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละ
ทรัพยากรนั้นไม่สูญ
หายไปจากพื้ นที่จากการ
ศึกษาวิจยั นั้น
กรอบการใช้ 1. จัดทาฐานข้อมูลในรูปแบบ 1.ข้อมูลได้รบั การ
ประโยชน์
ตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic
ทรัพยากร/ Information System; GIS) ใน
ในสาขาทรัพยากรนั้น ๆ
กิจกรรมที่ 5 พื้ นที่เป้ าหมาย เป็ นงานใน
ซึ่งสามารถประสานมาที่
กิจกรรมศูนย์ F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมีการ อพ.สธ. เพื่อประสานงาน
ข้อมูลทรัพยากร กาหนดขอบเขตพื้ นที่สารวจ
ให้มหาวิทยาลัย
(F2A5)
ดาเนิ นงานช่วยตรวจสอบ
ทรัพยากร
ข้อมูลได้
(1. ทรัพยากรกายภาพ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ 2.ข้อมูลที่ได้ นาไปสู่การ
ปั ญญา) อย่างชัดเจนมีบุคลากรที่ ใช้ประโยชน์ ในแง่ขององค์
ความรู ้ หรือการพัฒนาต่อ
มีความชานาญเรื่อง GIS/RS
รวมทั้งเรื่อง database เข้ามาร่วม ยอดในกิจกรรมที่ 4 และ
กิจกรรมที่ 6 หรือสามารถ
ปฏิบตั ิ
ใช้ในเรื่องของการทาสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็ น
2. มีการส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ
ประโยชน์ต่อได้ต่อไป
ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
อย่างสมา่ เสมอ คิดเป็ นจานวน
3. มีการขอเข้าถึงและใช้
ข้อมูล
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
กรอบ/
กิจกรรม
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*เครื่องมือในการทางาน
ของ อพ.สธ.
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็ นเครื่องมือในการ
บันทึก
หรือ
2. Form F2-M
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform LandViewer
5.Platform EO Browser
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
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กรอบ/
กิจกรรม
อนุ รกั ษ์
ทรัพยากร
(F3A8)

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
นิ ทรรศการ 30 ปี อพ.สธ.2. จานวนผูเ้ ข้าชมและใช้
ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ข้อมูลจากเว็บไซต์/
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เว็บเพจ อพ.สธ.-หน่ วย
จ.นครศรีธรรมราช
งานฯ เพิ่มขึ้ น
1.2 พ.ศ. 2568
งานประชุมวิชาการและ
3. ความนิ ยมในการใช้สื่อ
นิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย :
ที่จดั ทาขึ้ น
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. ประสิทธิภาพในการทา
จ.เชียงใหม่
แผนฯ และผลงานมี
คุณภาพ มีการปรับ
2. จัดทาเว็บไซต์/เว็บเพจ
คณะกรรมการดาเนิ นงาน
อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ เพื่อการ
อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ และ
ประชาสัมพันธ์ในงานสนอง
คณะทางาน อพ.สธ.พระราชดาริ อพ.สธ. ในกิจกรรม หน่ วยงานฯ และแจ้งการ
ต่าง ๆ สาหรับการเผยแพร่
ปรับเปลี่ยนให้ทาง อพ.สธ.
ฐานข้อมูลที่อยูใ่ นกิจกรรมที่ 5
รับทราบ มีการ
จะดาเนิ นการเมื่อได้รบั อนุ ญาต ประสานงานกันอย่าง
จาก อพ.สธ.
ใกล้ชิด
3. จัดทาเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์
ภาพยนตร์ วีดีทศั น์ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. สามารถใช้
ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. ได้ โดย
จัดส่งเอกสารเข้ามาและขอ
อนุ ญาตใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ.

5. จานวนเครือข่าย
อพ.สธ. สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่
เพิ่มขึ้ น และผ่านการ
ประเมินเพื่อขอรับป้ ายฯ
พระราชทานและเกียรติ
บัตรฯ

4. ดาเนิ นการจัดการประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นงาน
อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ คณะทางาน
อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ อย่าง
สมา่ เสมอ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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กรอบ/
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ.
ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ
5. สนับสนุ นและเป็ นนโยบายให้
สถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นสังกัด
เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

หมายเหตุ

6.การมีพื้นที่ที่เพื่อการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาเกิดเป็ นศูนย์เรียนรู ้
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นศูนย์ฯ ตัวอย่าง
เพื่อการเรียนรูก้ ารใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ดาเนิ นงานสนับสนุ นงาน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตามแนวทาง
การดาเนิ นงานแผนแม่บท
อพ.สธ.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ
5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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14. แผนการดาเนินงาน อพ.สธ.
14.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านวิชาการ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการดาเนิ นงานศึกษาวิจัย เพื่อการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา มี ก ารวางแผนและด าเนิ น การวิ จัย ศัก ยภาพของทรัพ ยากรต่ า ง ๆ
ในด้านพืชนาไปสู่การพัฒนาพันธุพ์ ืชและทรัพยากรอื่น ๆ ตามแนวพระราชดาริ สาหรับในทรัพยากรอื่น ๆ
ให้มีแนวทางนาไปสู่การอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืนโดยมีการดาเนิ นการ ดังนี้
14.1.1 แต่ ง ตั้ง “คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานการอนุ รัก ษ์ แ ละ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ จากพืชอนุ รกั ษ์ อพ.สธ.” โดยมี อพ.สธ. เป็ นที่ปรึกษาและประสานงาน
ท าหน้ า ที่ เ ป็ นแกนกลางในการด าเนิ น งาน ประสานงาน แนะน าและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
ดาเนิ นงานด้านวิชาการร่วมกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ และมี“คณะทางานการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากพืชอนุ รักษ์ในพืชแต่ ละชนิ ด” ตัวอย่างเช่น “คณะทางานการ
อนุ รกั ษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง”,“คณะทางานการอนุ รกั ษ์และพัฒนาการใช้
ประโยชน์ จากพืชทุเรียน” เป็ นต้น ซึ่งขอพระราชทานแนวทางดาเนิ นงานพันธุกรรมพืช 9 ชนิ ด
ได้แก่ ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก ตีนฮุ ง้ ดอย น้อยหน่ าเครือ มะกิ้ ง กล้วยไม้ ชาเมี่ยง ยางนา และจะมี
คณะทางานฯ พันธุกรรมทรัพยากรอื่น ๆ ต่อไปโดยมีเป้ าหมายในแต่ละทรัพยากร ดังนี้
1) ได้เชื้ อพันธุ์ สารพันธุกรรม (genetic materials) ของพืชอนุ รกั ษ์ที่ศึกษาวิจยั
ภายใต้โครงการวิจยั ต่าง ๆ
2) ได้ขอ้ มูลเชิงวิชาการที่จะนาไปสู่รูปแบบการวิจัยและอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืช
ที่ศึกษา ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ภายใต้กิจกรรม อพ.สธ. ที่สนองพระราชดาริ ฯ
3) ได้ผลงานวิจัยไปสู่การอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ อย่างยัง่ ยืน ในด้า นต่ าง ๆ
เป็ นอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง เครื่องใช้ไม้สอย ยา ฯลฯ
4) ได้พฒ
ั นาบุคลากร /ศักยภาพของนักวิจยั /ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ การศึกษาวิจยั /
การถ่ายทอดความรูเ้ ทคโนโลยี /ศักยภาพของศูนย์ประสานงานเครือข่าย หรือศักยภาพของชุมชน
มีการถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ชุมชนสามารถดาเนิ นการต่อเนื่ องอย่างยัง่ ยืน
5) ได้พฒ
ั นามาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้ นจากวัตถุดิบที่เป็ นทรัพยากรพันธุกรรมพืช
และนาไปสู่การถ่ายทอดให้กับประชาชน ชุมชน ทาการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการผลิต
วัตถุ ดิบที่มีคุณภาพภายใต้การควบคุมแบบมาตรฐานสากลยอมรับ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ต่อไป
14.1.2 วางแผนร่ ว มกับ หน่ ว ยงานและสถาบัน การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ดาเนิ นการศึกษาวิจยั การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรตามแนวพระราชดาริที่พระราชทานให้ไว้และยังไม่ได้
มีการดาเนิ นงาน โดยดาเนิ นงานให้ครบถ้วน
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14.1.3 ประสานกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เพื่อดาเนิ นการจัดทาสรุปผลการศึกษาและวิจยั ทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวพระราชดาริ ที่ได้ศึกษาวิจยั
ในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
14.1.4 ร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ พิ จ ารณาด าเนิ น การ
กาหนดกรอบการศึกษาวิจยั อพ.สธ. ในระยะต่อไป เพื่อให้หน่ วยต่าง ๆ ใช้เป็ นกรอบแนวทาง
ดาเนิ นงาน
14.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ.
เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ เป้ าหมาย แนวทางและมาตรการดาเนิ นงานที่กาหนดไว้
จึงกาหนดการดาเนิ นงานภายใต้ 3 กรอบการดาเนิ นงาน และมีการดาเนิ นงาน 8 กิจ กรรม
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 13
14.3 แผนการดาเนินการและพัฒนาในพื้ นที่เป้ าหมาย
พื้ นที่ที่ใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ในการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บท อพ.สธ. นั้น มีหลายลักษณะ
14.3.1 พื้นที่ ที่ ใช้แนวทางดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.
ได้แ ก่ พื้ นที่ ใ นกิ จ กรรมปกปั ก พัน ธุ ก รรมพื ช /ทรัพ ยากร ใช้พื้ นที่ เ ป็ นเป้ า หมายหลัก
เพื่อดาเนิ นงานในกิจกรรมสาหรับพื้ นที่มาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่า
เป็ นการนาพื้ นที่น้ั นเข้ามาน้อมเกล้าฯถวาย เพื่อให้เป็ นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สานั กพระราชวัง
แต่หมายถึงเป็ นพื้ นที่ที่ดาเนิ นการโดยใช้แนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมปกปั กทรัพยากร และ
ในอนาคตถ้า หน่ ว ยงานนั้ น ๆ มี น โยบายในการใช้พื้ นที่ ป กปั ก ทรัพ ยากร เพื่ อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ
ทางหน่ วยงานสนองพระราชดาริฯ นั้น ๆ สามารถดาเนิ นการแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงขนาด
และขอบเขตพื้ นที่ มายัง อพ.สธ. แต่ ในกรณี ที่ เป็ นพื้ นที่ ล่ อแหลมต่ อการสู ญเสี ยทรัพยากรที่ มี ค่ า
อาจต้องมีการขอพระราชทานพระราชานุ ญาต สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
14.3.2 พื้นที่ น้อมเกล้าฯ ถวาย
- กรณีที่เป็ นหน่ วยราชการ หน่ วยราชการที่น้อมเกล้าฯถวาย พื้ นที่น้ันต้องมีเจ้าของพื้ นที่
ที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ผูม้ ีอานาจสูงสุ ดของหน่ วยราชการนั้ นจะต้องเป็ นผูล้ งนามในหนั งสือ
น้อมเกล้าฯ ถวาย และต้องกาหนดขอบเขต มีแผนที่แสดงพื้ นที่ส่วนที่น้อมเกล้าฯ ถวายชัดเจน
- กรณี ที่เป็ นเอกชนอาจน้อมเกล้าฯ ถวายสิทธิ การใช้พื้นที่ ดินของตน พื้ นที่ น้ั นต้องมี
เจ้า ของพื้ นที่ ที่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย โดยมี ก ารก าหนดสิ ท ธิ ก ารใช้พื้ นที่ ดิ น ของตน ก าหนด
ระยะเวลาเพื่อเป็ น “โครงการสมทบ” สาหรับโครงการ อพ.สธ. เช่น ในกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
โดยให้ปลู กรัก ษาทรัพ ยากร โดยสิ ท ธิ ค รอบครองที่ ดินยังเป็ นของเอกชนผู ้น้อ มเกล้า ฯ ถวาย
แต่ สิ ท ธิ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในทรัพ ยากรต่ า ง ๆ เป็ นของ อพ.สธ. (เฉพาะพื้ นที่ ที่ เ จ้า ของมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)
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- กรณี การน้อมเกล้าฯ ถวายพื้ นที่ ของเอกชนและทรงมีพ ระกรุ ณารับไว้แ ล้ว เป็ นของ
อพ.สธ. สานักพระราชวัง ซึ่งหมายถึงการที่ทรงพระกรุณารับไว้น้ัน เป็ นการทรงรับทางพฤตินัย
ผูท้ ี่ น้อมเกล้าฯ ถวาย จะต้องดาเนิ นการต่ อไปในทางนิ ตินัยเพื่อถวายสิทธิ และให้การใช้พื้นที่
ดังกล่าวเป็ นไปเฉพาะเพือ่ อพ.สธ. สานักพระราชวัง
14.3.3 พื้นที่ เป้ าหมายเฉพาะที่ ได้พระราชทานพระราชดาริให้ไว้หรือทรงมีพระราชานุญาตแล้ว
ให้เร่งรัดดาเนิ นงานให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้ นตามที่มีพระราชดาริ ทั้งนี้ หากมีการขยาย
หรื อ เปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมหรื อ สาระส าคัญ ในการด าเนิ น งาน ให้น าความกราบบัง คมทู ล ฯ
ขอพระราชทานพระราชานุ ญาตก่อนตัวอย่างเช่น
การด าเนิ น งานของโครงการอนุ ร ัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดาริโดยกองทัพเรือ (อพ.สธ. – ทร.)
ในพื้นที่ เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีแนวทางดาเนิ นงานดังนี้
1) ออกแบบ ก่ อ สร้า ง ตกแต่ ง จั ด แสดงนิ ทรรศการและจั ด การ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัย
2) สร้า งสวนพฤกษศาสตร์พื ช เกาะทะเลไทยบนเกาะแสมสารและ
จัดเป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
3) พัฒนาพื้ นที่บริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงให้เป็ นแหล่งเก็บ
รักษาพันธุกรรมพืชตามเกาะ
4) สารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติตามเกาะ
ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
5) ดาเนิ นการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรที่รวบรวมในพื้ นที่
เฉพาะที่จดั เตรียมไว้
6) ดาเนิ นการปกปั กพันธุกรรมพืช ชีวภาพและระบบนิ เวศน์ของเกาะแสมสาร
และเกาะข้างเคียง
7) ศึกษาและดาเนิ นการใช้ประโยชน์ พนั ธุ กรรมพืชทรัพยากรชีวภาพ
และสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานในพื้ นที่ ของคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ.ซึ่งเป็ นนักวิชาการและ
นักวิจยั
การด าเนิ น งานในพื้ น ที่ กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านั ก งานทหารพัฒ นาหน่ ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา (อพ.สธ. - นทพ.) อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี แนวทาง
ดาเนิ นงาน ดังนี้
1) ด าเนิ น การเป็ นศู น ย์อ นุ รัก ษ์ แ ละพัฒ นาทรัพ ยากรภาคตะวัน ตก
ตามแผนแม่บทที่หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนาทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2553
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15.1.3 การประกาศแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน อพ.สธ. สนองพระราชด าริ
โดยหน่ วยงานนั้น ประกอบด้วย หัวหน้าหน่ วยงาน หรือ หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็ นประธาน
คณะกรรมการดาเนิ นงาน และมีคณะกรรมการต่าง ๆ ลงนามประกาศโดยหัวหน้าหน่ วยงานฯ นั้ น ๆ
ให้ดูรายละเอียดในข้อ 16.2.1 ตัวอย่างชื่อคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงาน
ที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ได้แ ก่ คณะกรรมการด าเนิ นงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริ
โดยกองทัพ เรื อ (อพ.สธ.-ทร.) คณะกรรมการด าเนิ น งาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริ โ ดย
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) คณะกรรมการด าเนิ น งาน อพ.สธ.
สนองพระราชดาริโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ (อพ.สธ.-อต.) เป็ นต้น
15.1.4 เมื่อได้รับพระราชทานพระราชานุ ญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดาริ หัวหน้า
หน่ ว ยงานแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน-หน่ ว ยงานฯ แล้ว นั้ น หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริน้ัน ๆ สามารถดาเนิ นการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
อย่างเป็ นทางการ เพื่อร่วมกันจัดทาแผนแม่บทของหน่ วยงานและแผนปฏิบตั ิการรายปี ร่วมกับ อพ.สธ.
โดยมีกรอบการดาเนิ นงานตามแนวทางพระราชดาริและเห็นพ้องต้องกัน เพื่อขอพระราชทาน
โปรดเกล้าฯ ต่อไป
15.1.5 การท าแผนปฏิ บัติ ก ารรายปี งบประมาณจะน าไปสู่ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณ
ดาเนิ นงานประจาปี โดยในแต่ละปี ให้หน่ วยงานฯ ส่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการรายปี ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทที่ทาไว้ และส่งมาให้ อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี และ
อพ.สธ. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าเป็ นไปตามกรอบแผนแม่บทและกรอบการดาเนิ นงาน
หรือไม่ โดยให้ส่งแผนปฏิบตั ิงานมาที่ อพ.สธ. โดยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. นาความกราบบังคมทูลฯ
สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้ น อพ.สธ.
ดาเนิ นการแจ้งระดับคะแนนกลับไปที่หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดูรายละเอียด
ในภาคผนวกเรื่องขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุ นโครงการฯ และงบประมาณตามแนวทางการ
ดาเนิ นงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
ในการสนองพระราชดาริใน อพ.สธ. การทากรอบแผนแม่บทแผนปฏิบัติ จึงต้อง
เป็ นไปตามกรอบกิ จกรรมของ อพ.สธ. แนวทางการดาเนิ น งาน การจัด ทางบประมาณ
ที่ประหยัด ตรวจสอบได้และใช้เฉพาะในงานของ อพ.สธ. เท่านั้น
15.2 การสมัครเข้ามาสนองพระราชดาริโดยไม่ตอ้ งมีพระราชานุญาต
การพิจารณาตอบรับโดยผูอ้ านวยการ อพ.สธ.
15.2.1 การขอสนองพระราชดาริของสถาบันการศึกษา
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเพื่อเป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดูรายละเอียดได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และภาคผนวก หน้า 260
รายละเอียดของการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถดาวน์ โหลดคู่มือได้
จากเว็บไซต์ อพ.สธ. และอ่านเพิ่มจากแนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้าง
จิตสานึ กในการอนุ รักษ์ ทรัพยากร ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนาไปสู่การประเมิน
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เพื่ อ รับ การประเมิ น รับ ป้ า ยพระราชทานและเกี ย รติ บัต รฯ ในการสนองพระราชด าริ ใ นงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สมั ค รเข้า มาเพื่ อ เป็ นสมาชิ ก ฐานทรั พ ยากรท้อ งถิ่ น
ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และภาคผนวก หน้า 260
รายละเอี ย ดของการด าเนิ น งานฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น สามารถดาวน์ โ หลดคู่ มื อ
ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. และอ่านเพิ่มเติมจากแนวทางการดาเนิ นงานในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พิเศษสนั บสนุ นการอนุ รักษ์ทรัพยากร ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนาไปสู่การประเมิน
เพื่อรับการประเมินรับป้ ายพระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชดาริในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

16. ระยะเวลาดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนิ นงานรวม 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

17. งบประมาณดาเนินงาน

17.1 งบประมาณของ อพ.สธ.
อพ.สธ. เป็ นหน่ วยงานของสานักพระราชวัง จึงได้รบั งบประมาณจากสานักพระราชวัง
17.2 งบประมาณของหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริ
อพ.สธ. มีหน้าที่ ขอแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ดและแผนปฏิบัติงานรายปี ของหน่ วยงาน
ที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ว่ า สอดคล้อ งกั บ แนวทางการสนองพระราชด าริ
ตามแผนแม่ บ ทหรื อ ไม่ และจัด ระดับ คะแนนของแผนปฏิ บัติ ง านในระดับ B ขึ้ นไป อพ.สธ.
จะกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อทรงทราบ จากนั้ น ประสานงานกลับไปที่หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อประกอบ
การของบประมาณไปยังสานักงบประมาณหรือ แหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป โดยการพิจารณาจัดระดับ
คะแนนนั้ น เพื่อที่แหล่งงบประมาณต่าง ๆ จะได้รบั การยืนยันว่าแผนงานต่าง ๆ ของหน่ วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชดาริน้ัน ดาเนิ นงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. อย่างแท้จริง โดยมิได้แอบอ้าง
และงบประมาณที่ ไ ด้ม าจากส านั ก งบประมาณและแหล่ ง ทุ น ต่ า ง ๆ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดาเนิ นงานในอพ.สธ. เป็ นไปตามระเบีย บปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้ของการของบประมาณ เป็ นลักษณะประหยัด เหมาะสม ตรวจสอบได้ มีความชัดเจน
ทุกขั้นตอนและใช้เฉพาะในการดาเนิ นงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. เท่านั้น
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โดยลักษณะแหล่งที่มาของบประมาณมีดงั นี้
17.2.1 งบประมาณปกติประจาปี ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ซึ่งดาเนิ นงานปกติ
ตามพันธกิจ ของหน่ วยงานนั้ น ๆ และงานสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ.หรือมีความจาเป็ น
ในการขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสานั กงบประมาณเพื่อการร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
โดยผ่านความเห็นและการสนับสนุ นจาก อพ.สธ.
17.2.2 งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
17.2.3 งบประมาณจากแหล่งทุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม หรือแหล่งทุนวิจยั อื่น ๆ
17.2.4 งบจากจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ
17.2.5 งบประมาณจากส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (กปร.) ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร.
17.2.6 งบประมาณจากภาคเอกชน/มูลนิ ธิ/สถาบัน/สมาคม ที่ร่วมสนองพระราชดาริ
17.2.7 งบอื่น ๆ
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานขอตั้ง งบประมาณ เพื่ อ การร่ ว มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. นั้ น
จาเป็ นต้องได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้ น ๆ มีมติที่ประชุม
และทาหนั งสือแจ้งมาที่ อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ดูรายละเอียดในภาคผนวกเรื่องขั้นตอนการพิจารณาและสนั บสนุ นโครงการฯ และงบประมาณ
ตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.

18. องค์กรการบริหารงาน

เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนิ นงานสนองพระราชดาริและสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐ
จึงเห็นควรกาหนดองค์กรการบริหารงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน
พ.ศ. 2569) ประกอบด้วย
18.1 ระดับนโยบาย
ได้แก่
คณะกรรมการโครงการอนุ รัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะกรรมการ อพ.สธ.) (ดูรายชื่อในภาคผนวก)
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อพ.สธ.
1) เลขาธิการพระราชวัง เป็ นประธาน
2) รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เป็ นรองประธาน
3) หัวหน้าส่วนราชการ หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
4) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ อพ.สธ.
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หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการ อพ.สธ.
- รับนโยบายและกรอบการดาเนิ นงานของส่วนราชการ หน่ วยงาน ในการสนอง
พระราชดาริ หรือสนับสนุ น อพ.สธ.
- หัวหน้าส่วนราชการ หน่ วยงาน และองค์กร มีหน้าที่แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ด าเนิ น งานฯ, คณะอนุ ก รรมการฯ, คณะท างานฯ ของตน ลงนามโดยหัว หน้ า ส่ ว นราชการ
หน่ วยงาน และองค์กรนั้น ๆ และส่งประกาศแต่งตั้งกลับมาที่ผอู ้ านวยการ อพ.สธ.
- หัว หน้ า ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน และองค์ก รอ านวยการ สนั บ สนุ น ให้ก าร
ด าเนิ น งาน อพ.สธ. ในพื้ นที่ แ ละเขตความรับ ผิ ด ชอบของตนให้เ ป็ นไปตามเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ตามแผนแม่บท อพ.สธ.
18.2 ระดับปฏิบตั ิ
18.2.1 คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.สนองพระราชดาริโดยหน่ วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ ซึ่งอาจเป็ นหน่ วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ เช่น หน่ วยงาน
ระดับกรม เช่น กรมวิชาการเกษตร (อพ.สธ.-กวก.) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) เป็ นต้น เป็ นคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานต่าง ๆ
โดยที่มีหวั หน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่ วยงาน และหัวหน้าองค์กรต่าง ๆ เป็ นประธานคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน ทาหน้าที่รบั ผิดชอบการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่ วยงานในภาพรวมทั้งหมด
เพื่อสนับสนุ นในการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ต่อไป เช่น ในกรณีของจังหวัดต่าง ๆ จังหวัดที่เข้าร่วม
สนองพระราชด าริ เป็ นคณะกรรมการระดับ จัง หวัด โดยมี ผู ้ว่า ราชการจัง หวัด เป็ นประธาน
คณะกรรมการด าเนิ น งาน (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในข้อ 15.1 การขอสนองพระราชด าริ
โดยขอพระราชานุ ญาต)
องค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน
1) คณะกรรมการดาเนิ นงานฯ ควรประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าองค์กร
และบุคลากรเฉพาะของหน่ วยงานเอง การบูรณาการดาเนิ นงานร่วมกับหน่ วยงานส่วนราชการ
อื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ควรดาเนิ นการตั้งเป็ นคณะทางาน โดยขอให้หน่ วยงานร่วมสนอง
พระราชดาริดาเนิ นการประกาศคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. อย่างเป็ นทางการ (ลงนาม
โดยหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่ วยงาน) มายัง อพ.สธ. เพื่อทราบ
ตาแหน่ ง กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.ของหน่ วยงานฯ
ควรเป็ นตาแหน่ งที่สามารถประสานงานกับหน่ วยงานภายในและภายนอกได้ดี เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายในหน่ ว ยงานฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีตาแหน่ งผูช้ ่วยเลขานุ การฯ ยกตัวอย่างเช่น
ก. กลุ่ ม จัง หวัด (G8) ต าแหน่ ง กรรมการและเลขานุ ก าร ควรเป็ นต าแหน่ ง
“หัวหน้า สานั กงานจังหวัด” เพื่อที่ จ ะสามารถประสานงานร่ วมกับทุ กหน่ วยงานในสังกัดของ
จังหวัดนั้ นๆ ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ “หัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์จังหวัดและผูแ้ ทนส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง” เป็ นผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุ การ เป็ นต้น
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ข. กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลัย (G5) และกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ และมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (G6) ตาแหน่ งกรรมการและเลขานุ การควรเป็ นตาแหน่ ง รองอธิการบดีฯ
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี หรือ ผูอ้ านวยการศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.หรือศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. (ซึ่งเป็ นตาแหน่ งที่รองอธิการบดีฯ มาดารงตาแหน่ ง ผอ.ศูนย์ฯ เป็ นต้น)
2) รายนามคณะกรรมการดาเนิ นงานฯ
ให้ผูบ้ ังคับบัญชาสูงสุดของหน่ วยงานฯนั้ น ๆ เป็ นผูพ้ ิจารณารายนามคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ พิจารณาและประกาศแต่งตั้ง โดยแนบรายชื่อผูด้ ารงตาแหน่ ง
ในขณะนั้ น เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงผูด้ ารงตาแหน่ งในคณะกรรมการ ขอให้ทาหนั งสือแจ้งมาที่
อพ.สธ. เพือ่ นาความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ ต่อไป
- ให้แต่ละหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริแต่งตั้ง เลขานุ การคณะกรรมการ
อพ.สธ. เข้าไปเป็ นหนึ่ งในรองประธานคณะกรรมการดาเนิ นงานของหน่ วยงานฯ เพื่อจะได้เข้า
ประชุมติดตามงาน รับทราบปั ญหาต่าง ๆ และทาความเข้า ใจในงานของ อพ.สธ. ในการประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นงานของหน่ วยงานในทุกครั้ง
- รายชื่อคณะกรรมการฯดังกล่าวสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงขอให้ทาหนังสือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายัง ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เพื่อทราบ
ตัวอย่างชื่อคณะกรรมการดาเนิ นงานฯที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างที่สนองพระราชดาริโดย
กองทัพเรือ ชื่ อเต็มคือ
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดาริโดย กองทัพเรือ
ชื่ อย่อคือ
(อพ.สธ. –ทร.)
หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
- จัดประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานที่มีหวั หน้าหน่ วยงานนั้น ๆ เป็ นประธาน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- ร่างและจัดทาแผนแม่บทของหน่ วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
- ร่างและจัดทาแผนปฏิบตั ิการรายปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
- ดาเนิ นงานและติดตามงานให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการและสอดคล้องกับ
แนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
- สนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้ นที่โครงการฯ
- จัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นงานทุก ๆ 6 เดือน
และรายงานประจาปี งบประมาณ
- แต่งตั้งคณะทางานหรืออนุ กรรมการเพื่อดาเนิ นงานตามแนวทางการดาเนิ นงาน
อพ.สธ.
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18.2.2 ชมรมคณะปฏิ บัติ ง านวิ ท ยาการ อพ.สธ. โดยมี หัว หน้ า ชมรมคณะ
ปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ. เป็ นประธานโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรม
คือนักวิจยั /คณาจารย์/อาสาสมัคร จากหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เป็ นต้น
หน้าที่ ของชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ.
รับ นโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ.มี ห น้ า ที่ จัด บุ ค ลากรเข้า สารวจเก็ บ
รวบรวมศึกษาพืชพรรณและทรัพยากร และงานวิจยั ต่อเนื่ องตามแผนงานของ อพ.สธ.
18.2.3 คณะท างานจั ด ท าแผนแม่ บ ทโครงการ อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (ดูรายชื่อใน
ภาคผนวก) โดยมี ร องผู ้อ านวยการ อพ.สธ. เป็ นประธานคณะท างาน และเลขานุ การ
คณะกรรมการ อพ.สธ. เป็ นเลขานุ ก ารคณะท างานในแต่ ล ะกลุ่ ม ของหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ 10 กลุ่ม โดยมีคณะทางานที่มาจากหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ มีหน้าที่
พิจารณาให้แนวทางในการจัดทาและปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19. การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร

การทาแผนปฏิบตั ิการจะนาไปสู่การจัดตั้งงบประมาณดาเนิ นงานประจาปี โดยในแต่ละปี
ให้หน่ วยงานฯ ส่งรายละเอียดให้กับ อพ.สธ. และ อพ.สธ.จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบว่า
เป็ นไปตามกรอบแผนแม่บท กรอบการดาเนิ นงานหรือไม่ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี )
อพ.สธ. จะทาหนังสือส่งแผนปฏิบตั ิงานฯ และงบประมาณ ของโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียด
แต่ ละโครงการฯ ของหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ กราบบังคมทูลทรงทราบใต้ฝ่าละออง
พระบาท สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ อพ.สธ. จะแจ้งผลการพิจารณาเป็ นระดับคะแนนกลับไปยังหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
ดั ง นั้ น การท ากรอบแผนแม่ บ ท แผนปฏิ บัติ จึ ง ต้อ งเป็ นไปตามกรอบกิ จ กรรมของ อพ.สธ.
ตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บท การจัดทางบประมาณที่ประหยัด ตรวจสอบได้และ
ใช้เฉพาะในงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. เท่านั้น
19.1 หน่ วยงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.-หน่ วยงานนั้ น ๆ จัดทา
แผนปฏิบตั ิการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
และแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิการของหน่ วยงานของตน เช่น บรรจุอยูใ่ น
แผนปฏิบตั ิราชการของ จังหวัด มหาวิทยาลัย กรม กระทรวง เพื่อผูกพันในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ของแต่ละหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริน้ัน ๆ
19.2 แผนปฏิบัติงานที่จดั ทาขึ้ นในแต่ละปี จะต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ ท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องเป็ นประโยชน์ และมีความต่อเนื่ อง และมีการ
วางแผนงบประมาณในเรื่องของการบารุงรักษาและการจัดการต่าง ๆ
19.3 การปฏิ บั ติ ต ามแผนงานประจ าปี ที่ จั ด ท าขึ้ นต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ และนาเสนอมายัง ผูอ้ านวยการ อพ.สธ.
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เป็ นขั้นต้น เพื่อนาความกราบบังคมทูล ทรงทราบฯ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป หลังจากนั้ น
อพ.สธ. จะแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อยืนยันว่าหน่ วยงาน
ได้ท างานสนองพระราชด าริ ส อดคล้อ งตามแผนแม่ บ ท จัด ระดับ คะแนน ตามรายละเอี ย ด
ในข้อ 17.2.1 และในภาคผนวกเรื่ อ งขั้น ตอนการพิ จ ารณาและสนั บ สนุ น โครงการฯ และ
งบประมาณตามแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.

20. การติดตามประเมินผล

20.1 ให้มีการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานที่ ร่ วมสนอง
พระราชด าริ น้ั น ๆ อย่า งน้ อ ยปี ละหนึ่ ง ครั้ง และให้ค ณะอนุ ก รรมการฯ หรื อ คณะท างานฯ
จัดการประชุมและรายงานผลให้คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ทราบอย่างสมา่ เสมอ
ก่อนประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้ น ๆ เพื่อ ขับเคลื่ อนงานและ
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ รับทราบผลงานและอุปสรรคต่าง ๆ
20.2 การติ ด ตามผลการด าเนิ นงานของหน่ วยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ
โดยที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ส่ ง รายงานแสดง
ความก้าวหน้าของการดาเนิ นงานทุก ๆ 6 เดื อน และรายงานประจาปี ทุก ๆ ปี ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เพื่อนาความกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20.3 เลขานุ การคณะกรรมการ อพ.สธ. หรื อ ผู ้แ ทน เข้า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แจงและ
ร่วมพิจารณาในการดาเนิ นงานร่วมสนองพระราชดาริ รวมถึงไปประสานติดตามงานกับหน่ วยงาน
และร่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการด าเนิ นงานในแต่ ล ะหน่ วยงานที่ ส นองพระราชด า ริ
ตามกาหนดการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.-หน่ วยงานฯ
20.4 การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน อพ.สธ. สามารถกระท าได้โ ดยขออนุ ญ าต
ผูอ้ านวยการ อพ.สธ.เท่านั้ น หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ หากมีความประสงค์ให้มีก าร
ประเมินผลการดาเนิ นงาน ในส่วนที่ตนร่วมสนองพระราชดาริ ให้ส่งร่างโครงการประเมินผล
ให้ผอู ้ านวยการ อพ.สธ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
20.5 การประเมินผลการดาเนิ นงาน อพ.สธ. สานั กพระราชวัง สามารถดาเนิ นการได้
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. เท่านั้น
20.6 อพ.สธ. จัดทารายงานประจาปี ทาแผนปฏิบัติการรายปี ในส่วนของ อพ.สธ. และ
ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ มีการประชุมประจาปี ของคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.
เพื่อสรุปผลงานประจาปี ของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริทุกหน่ วยงาน โดยมีผูอ้ านวยการ
อพ.สธ. ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชดาริ พระบรมราโชวาท พระราชดารัส
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและจุดเริ่มต้น อพ.สธ.
1) พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปั กรักษายางนา
ในฤดู ร อ้ นเกื อ บทุ กปี พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็ จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็ จพระราชดาเนิ นโดยรถไฟ ต่อมาเสด็ จฯโดยรถยนต์
เมื่ อ เสด็ จ ฯ ผ่ า นอ าเภอท่ ายาง จัง หวัด เพชรบุ รี สองข้า งทางมีต ้ น ยางขนาดใหญ่ ขึ้ นอยู่มากมี
พระราชดาริที่จะสงวนบริเวณป่ าต้นยางนี้ ไว้เป็ นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ แต่ไม่สามารถ
จัด ถวายตามพระราชประสงค์ เพราะมี ร าษฎรเข้า มาทาไร่ ทาสวนในบริ เ วณนั้ น มาก จะต้อง
จ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้
2) พ.ศ. 2504 ป่ าสาธิตทดลอง
เมื่อไม่สามารถดาเนิ นการปกปั กรักษาต้นยางนาที่อาเภอท่ายางได้ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง
โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอาเภอท่ายาง ในกระถางบนพระตาหนั กเปี่ ยมสุข
วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองป่ าสาธิตใกล้พระตาหนักเรือนต้น
สวนจิตรลดา พร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จานวน 1,250 ต้น
ต้นยางที่ท่ายางสูญสิ้ นแต่พนั ธุกรรมของยางนาเหล่านั้นยังอนุ รกั ษ์ไว้ได้ที่สวนจิตรลดา
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาพรรณไม้จากภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศมาปลูก
ในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็ นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิ สิตนั กศึกษาแทนที่จะต้อง
เดินทางไปทัว่ ประเทศ
3) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่ งรักษาทรัพยากร
พระบรมราโชวาทในการเสด็จฯออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ดังความตอนหนึ่ งว่า
“....ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่วา่ จะเป็ นแผ่นดิน ป่ าไม้ แม่นา้ ทะเล และอากาศ มิได้
เป็ นเพียงสิ่ งสวยๆ งามๆ เท่านั้ น หากแต่เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการดารงชีวิตของเรา และการ
คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีน้ ี ก็เท่ากับเป็ นการปกปั กรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเรา
ด้วย...”
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4) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่ งรักษาทรัพยากร
พระราชดารัสในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ดังความตอนหนึ่ งว่า
“...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมู ล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากร
บุคคล ซึ่ งเราสามารถนามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมือง
ได้เป็ นอย่างดี ข้อสาคัญเราต้องรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นามาทุ่มเทใช้ให้ส้ ินเปลือง
ไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คมุ้ ค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ดว้ ยความประหยัดรอบคอบ
ประกอบด้ว ยความคิ ด พิ จารณาตามหลักวิช า เหตุผ ล และความถูก ต้อ งเหมาะสม โดยมุ่งถึง
ประโยชน์แท้จริงที่ จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตอันยืนยาว...”
5) พ.ศ. 2528 ทรงให้ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงเปิ ดอาคารห้องปฏิบตั ิการ
เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืชที่โครงการส่วนพระองค์ ฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสให้อนุ รักษ์
ต้นขนุ นหลังพระที่นัง่ ไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ความสาเร็จของการใช้วิธีการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช ขยายพันธุ์ขนุ นไพศาลทักษิ ณ
นาไปสู่การขยายพันธุ์ตน้ ไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็ นพืชเอกลักษณ์ของพระราชวังต่าง ๆ แล้ว
อนุ รักษ์ไว้อีกหลายชนิ ด ได้แก่ พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทย
ในพระที่นัง่ อัมพรสถานมงคล ในขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรม
ของพื ชเอกลักษณ์ ใ นสภาวะปลอดเชื้ อในอุ ณ หภู มิ ต า่ เพื่ อ ให้ส ามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้
ในอนาคต จนทาให้เก็บรักษาเนื้ อเยื่อขนุ นที่ อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซี ยส ในไนโตรเจนเหลว
มีเนื้ อเยือ่ ขนุ นที่รอดชีวติ อยูไ่ ด้ 23 เปอร์เซ็นต์
6) พ.ศ. 2529 ทรงให้อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมหวาย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีพระราชดาริให้อนุ รกั ษ์และขยายพันธุห์ วายชนิ ดต่าง ๆ โดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ เพื่อเตรียมการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็ นเป้ าหมายคือ
หวายข้อดา หวายน้ าผึ้ ง หวายตะค้าทอง หวายหอม หวายแดง หวายโป่ ง หวายกาพวน หวายงวย
และหวายขี้ เสี้ ยน เมื่ อ ขยายพัน ธุ์ ไ ด้ต ้น ที่ ส มบู ร ณ์ ข องหวายข้อ ด า และหวายตะค้า ทองแล้ว
ก็ ไ ด้พ ระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ท าการทดลองปลู ก ต้น หวายเหล่ า นั้ น ในป่ ายางนา
ใกล้พระตาหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา และมีพระราชดาริให้ทดลองปลูกที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้ว ยฮ่ อ งไคร้อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาภู พ าน
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
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การด าเนิ นงานเกี่ ยวกับหวายได้มี การขยายผลไปสู่ ความร่ วมมื อระหว่ างโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา สานั กพระราชวัง กับส่วนราชการจังหวัดตรัง จัดทาแปลงรวบรวม
พั น ธุ์ ห วายขึ้ นในพื้ นที่ 1,000 ไร่ ที่ ต าบลปะเหลี ย น อ าเภอปะเหลี ย น จั ง หวั ด ตรั ง
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2532 และได้น้ อ มเกล้า ฯ ถวายเป็ นสวนหวายเฉลิ ม พระเกีย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนอกจากจะเป็ นสถานที่
อนุ รกั ษ์พนั ธุ์หวายชนิ ดต่าง ๆ ของประเทศไทยแล้วยังได้ใช้เป็ นสถานศึกษา วิจยั และขยายพันธุ์
หวายเศรษฐกิจ เพื่อให้ผลประโยชน์ถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง
7) พ.ศ.2529 ทรงให้สร้างสวนพืชสมุนไพรในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต
ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมี พ ระราชด าริ ใ ห้มี ก ารอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมหวายแล้ว
ยัง ได้ใ ห้จัด ท าสวนพื ช สมุ น ไพรขึ้ นในโครงการส่ ว นพระองค์ ฯ สวนจิ ต รลดา เพื่ อ รวบรวม
พืชสมุนไพรมาปลูกเป็ นแปลงสาธิต และรวบรวมข้อมูลสรรพคุณ ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์
กับทั้งให้มีการศึ กษาขยายพันธุ์ ส มุ น ไพร โดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ และเผยแพร่ ค วามรู ท้ ี่ ได้
สู่ประชาชน
8) พ.ศ. 2531 ทรงให้พฒ
ั นาพันธุผ์ กั โดยการผสมสองชั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร มี พ ระราชกระแสกับ
พระเจ้า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้า จั ก รพั น ธ์ เ พ็ ญ ศิ ริ ให้ด าเนิ นการผสมพั น ธุ์ ผั ก สองชั้ น
(double hybridization) พร้อ มกั น ไปทั้ ง ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
และในห้องปฏิบตั ิการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ พืชของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
9) พ.ศ. 2547 ทรงให้ประเทศที่กาลังพัฒนารูเ้ ท่าและรูท้ นั ในเรื่องการศึกษาวิจยั
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงมี พ ระราชด ารัส ในพิ ธี เ ปิ ดการประชุ ม
วิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 เรื่องวิวฒ
ั นาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบ
ต่อโลก ความตอนหนึ่ งว่า
“....ในปั จจุบนั การศึ กษาวิจยั ด้านพันธุศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาก และมีการ
นาผลที่ ได้ไปปรับใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับ
ทุกท่านว่า ความรูต้ ่าง ๆ เหล่านั้น แม้จะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถา้ ใช้ไม่ถูกเรื่องถูกทางโดยไม่
พิ จ ารณาให้ดี ใ ห้ร อบคอบแล้ว ก็ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบเสี ย หายแก่ ชี วิต ความเป็ นอยู่แ ละ
สิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน เหตุน้ ี ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ กาลังพัฒนาจาเป็ น
จะต้องศึ กษาให้รูเ้ ท่าและรูท้ ัน จึงเป็ นที่ น่ ายินดีอย่างยิ่ง ที่ ได้เห็นผูเ้ ชี่ ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งนาเสนอผลงานการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับเรื่องวิวฒ
ั นาการของ
พันธุศ าสตร์และผลกระทบต่อโลก ท าให้ห วังได้ว่า การนาความรู ด้ า้ นพันธุศ าสตร์ไปปรับใช้
ในกิ จ การด้า นต่ า ง ๆ จะเป็ นไปด้ว ยความระมั ด ระวัง รอบคอบ เพื่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ แ ละ
ความปลอดภัยสูงสุดแก่มวลมนุ ษยชาติ...”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชดารัสที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

1) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงให้รกั ษาศิลปวัตถุและโบราณสถาน
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร มี พ ระราชด ารัส ในพิ ธี เ ปิ ดพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ เ จ้า สามพระยา จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา
“ โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ และโบราณสถานทั้ง หลายเป็ นของมี คุณ ค่ า และจ าเป็ นแก่
การศึ กษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ ศิ ลปโบราณคดีเป็ นการแสดงถึงความเจริญรุง่ เรืองของ
ชาติไทยที่ มีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวร เป็ นสมบัติของชาติไว้ตลอดกาล”
2) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทรงให้เห็นความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ งานด้านการศึ กษาศิ ลปะและวัฒนธรรมนั้ น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปั ญญา
และทางจิตใจ ซึ่ งเป็ นทัง้ ต้นเหตุทงั้ องค์ประกอบที่ ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่ น ๆ ทัง้ หมด และ
เป็ นปั จจัยที่ จะช่วยให้เรารักษา และดารงความเป็ นไทยไว้ได้สืบไป”

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดาริ พระราโชวาท พระราชดารัส พระราชวินิจฉัย
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ อพ.สธ.
1) พ.ศ.2535 ทรงให้ก่อตั้ง อพ.สธ.
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดาริกบั นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง
และผูอ้ านวยการโครงการส่วนพระองค์ ฯ สวนจิตรลดา ให้อนุ รักษ์พืชพรรณของประเทศและ
ด าเนิ น การเป็ นธนาคารพื ช พรรณ โดยมอบหมายให้ฝ่ ายวิ ช าการ โครงการส่ ว นพระองค์ฯ
เป็ นผู ้ ด าเนิ นการ ส าหรั บ งบประมาณด าเนิ นงานนั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (กปร.) สนับสนุ นให้กบั โครงการส่วนพระองค์ฯ
สวนจิ ตรลดา เพื่ อใช้ในการด าเนิ นงานของโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.) ได้แก่ การจัดสร้างธนาคารพืชพรรณ ขึ้ นในปี พ.ศ. 2536 สาหรับเก็บ
รักษาพันธุ กรรมพื ชที่ เป็ นเมล็ ด สารพันธุ กรรม (DNA) และเนื้ อเยื่ อ พื ช (plant tissue culture)
และสนับสนุ นงบประมาณดาเนิ นงานในทุกกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ของ อพ.สธ. เรื่อยมาจนกระทัง่
ปี งบประมาณ 2550 สานั ก พระราชวังจึ งจัด สรรงบประมาณเพื่ อ ดาเนิ นงาน อพ.สธ. ต่ อ ไป
ในฐานะเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของสานักพระราชวัง
2) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการดาเนินงานของ อพ.สธ.
ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง
ณ อาคารที่ประทับในสานักงานชลประทานเขต 1ถนนทุ่งโฮเตล จังหวัดเชียงใหม่
⚫
มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดาเนิ นผ่านไปทางจังหวัดนนทบุรี
ทอดพระเนตรเห็ น พัน ธุ์ ไ ม้เ ก่ า ยัง มี อ ยู่ ม าก บางพัน ธุ์ อ าจยัง คงมี ลั ก ษณะดี อ ยู่ เช่ น ทุ เ รี ย น
แต่สวนเหล่านั้นกาลังจะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงห่วงว่าพันธุไ์ ม้เหล่านั้นจะหมดด้วย
⚫
พระราชทานแนวทางการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช ควรอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช
ที่มิใช่พืชเศรษฐกิจไว้ดว้ ย
⚫
ตามเกาะต่าง ๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยงั ไม่มีผูส้ นใจเท่าไร จึงน่ าจะมีการ
สารวจพืชพรรณตามเกาะด้วย
⚫
พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์
พันธุ กรรมพื ช ควรใช้วิ ธี ป ลู ก ฝั ง ให้เ ด็ ก เห็ น ความงดงาม ความน่ า สนใจของพื ช พรรณ และ
เกิดความปิ ติที่จะศึกษาและอนุ รักษ์ต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้รูส้ ึกกลัวว่า หากไม่
อนุ รักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเองจะทาให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็ นผลเสีย
ต่อประเทศในระยะยาว
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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มี พ ระราชด าริ ใ ห้ ท าศู น ย์ ข ้ อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช โดยมี โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็ นภาพสีได้ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
ค้นคว้า
⚫

3) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระราชทานแนวทางการดาเนินงาน
“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก
⚫
พระราชทานแนวทางการดาเนิ นงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
⚫
การนาต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมให้เด็กรูจ้ กั นั้น ต้องไม่มีพืชเสพติด
⚫
ควรให้เด็กหัดเขียนตารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
⚫
ควรนาตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วยเพราะ
ในจังหวัดตาก มีหินแร่อยูม่ ากชนิ ด
4) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให้ อพ.สธ. ดาเนินงานในพื้ นที่ตา่ ง ๆ
ณ เขาเสวยกะปิ ในศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ว ยทรายอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเพชรบุรี
⚫
ทรงให้ อพ.สธ. ดาเนิ นการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชที่เกาะละวะ อ่าวพังงา
จังหวัดพังงา
⚫
ทรงให้อนุ รกั ษ์ตน้ หว้าใหญ่ในบริเวณพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเข้าใจว่าจะ
เป็ นต้นหว้าที่ขึ้นอยูใ่ นที่น้ันก่อนมีการก่อสร้างพระราชวัง
⚫
ทรงให้ทาการสารวจขึ้ นทะเบียนรหัสต้นพืชที่ขึ้นอยู่เดิมในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
⚫
ทรงให้วดั พิกดั ตาแหน่ งของต้นพืชที่ขึ้นทะเบียนไว้
⚫
ทรงให้รวบรวมพันธุกรรมหวายชนิ ดต่าง ๆ
⚫
ทรงให้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
5) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทรงให้ดาเนินงานในการสร้างจิตสานึกแก่
เยาวชนให้รกั พืชพรรณ
ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
⚫
ทรงให้หาวิธีการที่จะทาให้เด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และ
เกิ ด ความสงสัย ตั้ ง ค าถามตนเองเกี่ ย วกับ พื ช พรรณที่ ต นสนใจนั้ น ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจัย ทดลองอย่างง่าย ๆ ที่ โรงเรียนที่ ไม่มีหอ้ งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนักก็สามารถ
ดาเนิ นการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ทาได้ก็จะช่วยให้เด็กเป็ นคนฉลาด
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6) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระราโชวาทและแนวทางการดาเนินงาน
อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่สอง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
⚫
พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
บริหารผูร้ ่วมสนองพระราชดาริและผูท้ ูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้ าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจาปี
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ
“ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณที่ ทุกคนเข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้ ดงั ที่ ได้
กล่า วมาแล้ว ว่า โครงการอนุ ร ัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช ฯ นี้ ได้ด าเนิ น การมาเป็ นเวลาถึ ง 5 ปี แล้ว
และคิดกันว่าจะทาต่อไปในช่วงที่ สองอีก 5 ปี และคิดมาใหม่วา่ ในขัน้ ที่ สองนี้ จะทาในลักษณะไหน
ที่ จริงในเบื้องต้นนั้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็ นนักพฤกษศาสตร์หรือศึกษาทางนี้ มาโดยตรง ถึงแม้ศึกษา
ตอนนี้ ก็คงจะสายไปเสียแล้วเพราะว่าขณะนี้ ไม่สามารถที่ จะจาชื่ อคน สัตว์ สิ่ งของได้มากเท่าที่ ควร
แต่ว่าเหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศเรามานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางพืช เหตุผลที่ ศึกษาเพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษาอย่างอื่ น เวลาไปไหนที่ มีคนตามกันเยอะแยะ
ถ้าศึกษาสัตว์ สัตว์ก็ว่ งิ หนี หมด แต่พืชนั้นเขาอยูใ่ ห้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจว่า
นอกจากทางกรมป่ าไม้ซึ่งได้ติดต่อกันในครัง้ แรก เบื้องต้นเพราะว่าชอบไปท่องเที่ ยวในที่ ต่าง ๆ
ตามป่ าเขา ดูวา่ ในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์อย่างไร และก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่าง ๆ
ตามที่ กล่าวมาแล้วนี้ ก็ยงั เห็นว่ามีหน่ วยงานของรัฐ ของเอกชน ทัง้ เป็ นหน่ วยงานของราชการ เช่น
กรมป่ าไม้ กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึ กษาที่ ทางานเกี่ ยวกับเรื่องของพืช ศึ กษาว่าพืช
กี่ ชนิ ด ทัง้ เรื่องชื่ อของพืชชนิ ดต่าง ๆ เรื่องการอนุ กรมวิธาน เป็ นต้น ก็ศึกษากันหลายแห่ง จึงเกิด
ความคิ ด ขึ้น มาว่า น่ า จะมี ก ารรวบรวมว่า แต่ ล ะสถาบัน นั้ น ได้ท างานในส่ ว นของตนอย่า งไร
ยกตั ว อย่ า งเช่ น พื ช ก็ ไ ด้ศึ ก ษาพื ช แต่ ล ะแห่ ง ได้ร วบรวมนั้ น ชื่ อต่ า งกั น หรื อ ซ ้า กั น อย่า งไร
เพื่ อที่ จะให้รวมกันว่าทั้งประเทศนั้ นเรามี อะไรกันบ้าง ที่ จริงแล้วงานที่ จะศึ กษาพืชหลายชนิ ดนี้
เป็ นเรื่องที่ ทาได้ยากและทาได้ชา้ คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวนั้ นครอบคลุมไม่ได้ทั้งหมด
ถ้ามีหลาย ๆ หน่ วยงานช่วยกันครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รูก้ ัน ก็อาจจะเกิดเป็ น
ที่ น่ าเสียดายว่าจะไม่ได้ขอ้ มูลเต็มที่ จึงคิดว่าอยากจะทาฐานข้อมูลที่ นักวิชาการทุกคนจะใช้ใ นการ
ค้นคว้ารวมไว้ดว้ ยกัน ในวังมีความรูส้ ึกว่า 1 ตารางกิโลเมตรของวังนี้ ก็ใหญ่โตพอสมควร แต่วา่ ที่ จริง
แล้วถ้าจะเอางานทุกสิ่ งทุกอย่างมาสุมกันย่อมจะไม่พอ พื้นที่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งทางานอะไรที่ จะประหยัด
ที่ ดินที่ สุด ในตอนนั้ น ก็ เ ลยคิ ด ว่า ท าฐานข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งใช้ก ารเรีย กชื่ อพื ชที่ ทุกคนจะ
เข้าถึงได้ จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเป็ นงานต่าง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวเมื่ อสักครูน่ ้ ี ซึ่ งงานที่ กล่าวถึง
นี้ ก็เป็ นงานที่ หน่ วยงานราชการต่าง ๆ ได้ทามาแล้วเป็ นจานวนมาก และหลังจากโครงการฯ นี้
ก็มีการตัง้ ขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยงั คิดว่าถ้ามีการได้ประชุมกันพร้อมกันอย่างนี้ จะได้มาตกลงกัน
แน่ นอนว่าใครทาอะไร และในส่วนที่ เหมือนกัน ถ้าซา้ กันโดยไม่จาเป็ นก็อาจจะตกลงกัน แบ่งกัน
ว่าอันนี้ งานนี้ ใครจะทา หรืองานที่ หน่ วยโครงการทางด้านสานักพระราชวังเคยทาอยู่ แต่วา่ เมื่ อมี
หน่ วยงานที่ เข้ามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทาแล้วทางสานั กพระราชวังก็ คิดว่าน่ าจะตัดได้ในส่วนนั้ น
และก็หันมาทางานทางด้านการประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี้ เป็ นต้น ซึ่ งเข้าใจว่าก็ เป็ น
การทันสมัยในปั จจุบนั ซึ่ งประเทศค่อนข้างจะฝื ดเคือง เพราะฉะนั้นทางานอะไร ถึงแม้จะเป็ นงาน
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ที่ ดี ถ้า ตกลงกั น ได้แ ล้ว ก็ จ ะเป็ นการประหยั ด พลั ง คนหรื อ พลั ง เงิ น งบประมาณในส่ ว นนี้
ไม่จาเป็ นต้องให้ในหน่ วยงานอื่ นหรือถ้าให้หน่ วยงานอื่ นทาก็ตอ้ งให้ทาไป และงานนี้ เราอาจจะ
ต้องมานั่งพิจารณาคิดดูวา่ จะทางานได้โดยประหยัดอย่างไร บางส่วนที่ อาจจะยังไม่จาเป็ นในขัน้ นี้
หรือว่าทาได้ไม่ตอ้ งเน้นเรื่องความหรูหราหรื อความสวยงามมากนั ก เอาเฉพาะที่ ใช้จริง ๆ และ
ก็ประหยัดไปได้เป็ นบางส่วนก็ดี
ส่วนสาหรับเรื่องของโรงเรียนนั้ น ก็ ได้มีประสบการณ์ในการที่ ไปเยี่ยมโรงเรียน
ในภาคต่าง ๆ มาหลายแห่ง ก็เห็นว่าเรื่องที่ จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู ้ และมี ความรัก
ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผ่นดิน นี้ ก็ คือรักสิ่ งที่ เป็ นสมบัติของตัวเขา การที่ ให้เขารักษา
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้ น ทาได้โดยสร้างความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รูจ้ กั กัน
เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่วา่ ถ้าให้เขารูจ้ กั ว่าสิ่ งนั้ นคืออะไร เขาจะรูส้ ึก
ชื่ นชมและรักหวงแหนในสิ่ งนั้นว่าเป็ นของตนและจะทาให้เกิดประโยชน์ได้ เคยได้แนะนาโรงเรียน
ต่าง ๆ ที่ ได้ไปเยี่ยมไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการฯ นี้ โรงเรียนทัว่ ๆ ไปด้วยว่า นอกจาก
พืชพรรณแล้ว สิ่ งที่ มีในธรรมชาติหรือสิ่ งที่ หาได้ง่าย ๆ นั้ นก็ อาจจะเป็ นอุปกรณ์การสอนในวิชา
ต่าง ๆ ได้หลายอย่างแม้แต่วชิ าศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ไม่ตอ้ งหาของอื่ นให้เป็ นตัวแบบ หรือ
ในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจช่วยในการเขียนรายงานทาให้หดั เขียนหนั งสือหรือแต่งคา
ประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้ ได้ หรือเป็ นตัวอย่างงานศึ กษา งานวิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่ น ๆ
ดังที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวมา ในที่ นี้ ที่ยังไม่เคยกล่าวคือเรื่องของวิชาการท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิการอยู่แล้ว ที่ ว่าจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรูท้ อ้ งถิ่น นอกจากความรูท้ ี่ เป็ น
มาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ตาราก็มีการส่งเสริมให้ครู อาจารย์ในท้องถิ่ นนั้นได้รวบรวม
ความรูห้ รือได้แต่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่ น แต่ใน
ด้านของธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย เท่าที่ ไปแนะนามาในเรื่องของการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรนั้ น
ได้เสนอว่าไม่ใช่เป็ นเฉพาะที่ ว่าจะให้เด็กนักเรียนปลูกป่ าหรือว่าให้อนุ รกั ษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่าง
เดียวก็จะพยายามจะให้ออกไปดูขา้ ง ๆ โรงเรียนว่าที่ นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้น้ันชื่ ออะไร เป็ นอะไร
พอดีมีประสบการณ์จากการที่ ได้เคยออกไปส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่ เริ่ม
ทางานเมื่ อ พ.ศ. 2523 ในช่วงนั้นออกไปทางานก็ทางานอย่างค่อนข้างจะเบี้ยน้อยหอยน้อย คือ
เงินไม่ค่อยมีตอ้ งออกเองบ้าง ทาให้ไม่มีเงินที่ จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผ์ กั หรืออุปกรณ์เครื่องใช้
มากนัก ได้ครบทุกแห่งก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่ นนั้น เขาก็รูแ้ ละก็มีชื่อพื้นเมือง แต่วา่ พอเอาเข้าจริง
แม้แต่ชื่อวิทยาศาสตร์ยงั ไม่มีใครแน่ ใจว่าชื่ ออะไร ก็นามาศึ กษา และเวลานี้ ก็ได้เห็นว่ามีการศึกษา
อย่างกว้างขวาง คือ ได้ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหารของผักพื้นเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการ
วิเคราะห์พิษภัยของพืชเหล่านั้นไว้ดว้ ย เดิมเท่าที่ คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นว่า
คนรับประทานกันอยู่ประจาก็ยงั มีอายุยืน แต่เห็นว่าจากการวิจยั ของนั กวิชาการก็ได้ทราบว่ามีพืช
พื้นบ้านบางอย่างที่ รับประทานกันอยู่มีพิษบ้าง ทาให้เกิดความคิดที่ ว่าถ้าบริโภคกันในส่ว นที่ เป็ น
ท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็ นพิษเป็ นภัยมาก เพราะว่าในวันนั้นเก็ บผักชนิ ดนี้ ได้ก็นามาบริโภค อีกวันก็
เก็บได้อีกอย่างก็นามาบริโภค แต่ถา้ สมมติวา่ เป็ นการส่งเสริมเป็ นโครงการขึ้นมาแล้ว ก็จะมีการ
ขยายพันธุเ์ ป็ นจานวนมาก และก็รบั ประทานอย่างนี้ ซา้ ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายต่อร่างกายเป็ น
อย่า งยิ่งก็ อาจจะเป็ นได้ อันนี้ ที่ ยกตัวอย่า งแสดงว่า วิช าการนี้ แตกแขนงไปหลายอย่า ง และมี
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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การศึ กษาได้หลายอย่าง และก็ มีบุคคลหลายคนที่ ช่วยกันคิดช่วยกันทา ถ้าจะช่วยกันจริง ๆ นี้
ก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่ ถึงขัน้ ตอนนี้ ก็ตอ้ งแบ่งหน้าที่ กันเพื่ อที่ จะแบ่งในด้านปริมาณงานที่ ทาหรือ
งบประมาณที่ ทา ก็ได้รบั การสัง่ สอนจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่อยูเ่ สมอว่า ถ้าคนเรามีความคิดพุ่งแล่นอะไร
ต่าง ๆ นานา ก็คิดได้ แต่ถึงตอนทาจริง มีขนั้ ตอนเหมือนกัน การใช้คนให้ทาอะไรนี่ ก็ตอ้ งคิดถึง
กระบวนการว่า จะไปถึงเป้ าหมายที่ เราต้องการนั้น จะต้องใช้ทงั้ เงินใช้ทงั้ เวลา ใช้ทงั้ ความคิดความ
อ่านต่าง ๆ ซึ่ งจะไปใช้ใครทาก็ตอ้ งให้แน่ ใจว่า เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแต่วา่ ภารกิจมากมีเวลาจะ
ทาให้เท่าใด หรือเขาอาจทาให้ดว้ ยความเกรงใจเราแล้วว่าทีหลัง อย่างนี้ เป็ นต้น ก็บอกว่าไม่เป็ นไร
เพราะว่าเวลาทาอะไรก็มิได้บงั คับ ก็ขอเชิ ญเข้าร่วมช่วยกัน แต่ถา้ คนใดมีขอ้ ขัดข้องหรือมีขอ้ สงสัย
ประการใด ก็ไถ่ถามกันได้ไม่ตอ้ งเกรงใจ เพราะถือว่าทางานวิชาการแบบนี้ ไม่เคยจะคิดว่าโกรธ
เคื อ ง ถ้าใครท าไม่ได้ ไม่ ได้ก็ แล้วไป ก็ ท าอย่างอื่ นท าอย่างนี้ ไม่ ได้ ก็ ต อ้ งท าได้สักอย่าง คิ ดว่า
โครงการนี้ ขน้ั ตอนต่อไป อาจจะต้องดูเรื่องเหล่านี้ ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใครทาอะไรได้ และประโยชน์
อาจจะมี อีกหลายอย่าง เช่น งานบางอย่างหรืออย่างพืชนี้ จะมี ประโยชน์ ในเชิงธุรกิ จได้อีกก็ มีดว้ ยซา้
ถ้า เราทราบสรรพคุณ ของเขาและน ามาใช้ ในส่ ว นที่ ว่า ถ้า ขยายพัน ธุ์แ ล้ว อั น ตราย คื อ การ
ขยายพันธุเ์ หล่านี้ ก็อาจจะเป็ นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพิ่ มขึ้นอีกก็อาจ
เป็ นได้ ทัง้ นี้ ก็ตอ้ งไม่ละเลยในเรื่องของวิชาการ สิ่ งที่ ถูกต้องอะไรที่ เป็ นคุณ อะไรที่ เป็ นโทษ และยังมี
เรื่องที่ เกี่ ยวข้องในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่ นี้ ยงั มีเรื่องเพิ่ มอีกเรื่องหนึ่ งคือ เรื่องของที่ ดิน อาจจะ
ต้องมีการกาหนดแน่ นอนว่าที่ ดินนั้ นอยูใ่ นสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึ กษาใน
เรื่องของกฎหมายให้ถูกต้องว่าใครมีสิทธิ์หรือหน้าที่ ทาอะไรบ้างใครทาอะไรไม่ได้ เรื่องเหล่านี้ เป็ น
เรื่องที่ จะต้องศึกษา เป็ นเรื่องที่ จะต้องจุกจิกมากอีกหลายอย่าง ที่ พูดนี้ มิได้หมายความถึงว่าจะเป็ น
การจะจับผิดว่าใครทาผิด ใครทาถูก แต่ว่า งานโลกปั จ จุบันนี้ ท าอะไรก็ รูส้ ึ กว่าเรื่องการรักษา
มาตรฐานนั้ นเป็ นเรื่องสาคัญ เพราะว่าต่อไปงานนี้ เราอาจจะไม่ใช่จากัดอยู่แต่ภายในประเทศ
อาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอื่ นด้วย เป็ นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ เพราะฉะนั้น
จะต้องมีการทางานในลักษณะที่ คนอื่ นยอมรับได้ นี่ ก็เป็ นความคิดเกี่ ยวกับโครงการนี้ ”
7) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดาเนิ นงานที่เกาะแสมสาร
และเกาะข้างเคียง
พระราชทานพระราชดาริกับ นายสุ เมธ ตันติ เวชกุ ล เลขาธิ การมูลนิ ธิชัยพัฒนา และ
นายพิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริฯ เมื่อคราวนาคณะเจ้าหน้าที่มูลนิ ธิ TOTAL และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากประเทศฝรัง่ เศส
เข้าเฝ้ าฯ ถวายรายงานการสารวจเบื้ องต้นที่เกาะแสมสาร โดยมีพระราชดาริสรุปได้ดงั นี้
⚫
ให้ดาเนิ นการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง
⚫
ให้ศึกษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล
⚫
ให้มีการรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิ ด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ า โดยเน้น
ระบบนิ เวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตว์ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ได้รวมเอาเกาะเล็ก ๆ
รอบเกาะแสมสารเข้าในโครงการในลักษณะผสมผสานเนื่ องจากอยู่ใกล้กนั และมีความคล้ายคลึง
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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กัน ในหลาย ๆ ด้า นให้ทาการสารวจทั้งด้านภูมิศาสตร์ ธรณี วิทยา อุ ตุนิยมวิทยา แร่ ธาตุ ฯลฯ
ไปพร้อมๆ กัน
8) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดาเนินงานที่เกาะแสมสาร
พระราชทานพระราชดาริเพิ่มเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า ในการ
ดาเนิ นโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดังนี้
⚫
ให้แสมสารเป็ นแหล่งศึกษา
⚫
การดาเนิ นงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหล่ง
น้ าจืดให้เพียงพอ
⚫
แนวการดาเนิ นงาน ณ เกาะแสมสาร
- การดาเนิ นงานในเบื้ องต้น อาคารสิ่งก่อสร้าง ควรทาในลักษณะชัว่ คราว
และเรียบง่าย ไม่ควรจัดให้มีที่พักนั กท่องเที่ยว และให้ชมรมอาสาสมัครเข้ามาช่วยดาเนิ นการ
ในด้านการเรียนรู ้ การเผยแพร่ผลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ควรจัดกลุ่มเยาวชนเข้ามาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour
โดยให้ความสาคัญต่อกลุ่มเยาวชนที่มีฐานะยากจน สอนให้รกั ธรรมชาติให้รูว้ า่ ทาอะไรได้ ทาอะไร
ไม่ได้ ยังไม่ควรที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์การเดินทางมาท่องเที่ยวให้มากนักให้ใช้เป็ นที่สาหรับ
ให้อาจารย์ นิ สิต นักศึกษาเข้ามาใช้ทาการศึกษาวิจยั ได้
9) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541
ณ เกาะแสมสาร
พระราชทานแนวทางในการดาเนิ นงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ อง
มาจากพระราชดาริฯณ เกาะแสมสารเพิ่มเติมดังนี้
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิ เวศน์เปลี่ ยนง่ายให้จดั เกาะแสมสารเป็ นที่
ศึกษาและให้นาเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนด้อยโอกาสเข้ามาศึกษา”
10) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 ทรงให้พึงระวังการนาข้อมูลลงเว็บไซต์
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
บริเวณห้องพิพิธภัณฑ์พืชและทอดพระเนตรพันธุ์ไม้แห้งที่จดั แสดงไว้ในตูเ้ ก็บรักษา มีพระราชกระแส
กับอาจารย์บุญศรี เทพบารุง
“พืชพรรณที่ หายากหากได้มาก็บันทึกเก็บไว้เพื่ อการศึ กษาให้ดี การลงเว็บไซต์
ก็ พึงระวัง บางทีเราศึ กษาหามาได้ แต่เมื่ อชาวต่างชาติเห็นจากเว็บไซด์ ก็ อาจนาไปศึ กษาและ
อ้างอิงเป็ นของตนเองได้”

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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11) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 พระราชทานแนวทางการดาเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิ เทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระราชทานพระราโชวาทให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
“..โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ ได้เริ่มต้นขึ้นราว
ปี พ.ศ. 2535 เพื่ อเป็ นการส่งเสริมให้สถาบันต่าง ๆ ที่ มีหน้าที่ ในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และ
บุคคลที่ สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่ ศึ กษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่ มีอยู่จานวนมากในประเทศไทย
ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมเป็ นหลักฐานไว้และเพื่ อเป็ นสื่ อในระหว่างสถาบันต่าง ๆ
บุคคลต่าง ๆ ที่ ทาการศึ กษาให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่ อให้การศึ กษาไม่ซา้ ซ้อน
สามารถที่ จะด าเนิ น การไปก้า วหน้ า เป็ นประโยชน์ ใ นทางวิ ช าการได้ ส่ ว นโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็ นงานที่ สืบเนื่ องต่อจากงานอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช เพิ่ งจะได้เดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทัง้ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ได้เห็นว่า
โรงเรียนบางแห่งนั้ นมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นมีพืชพันธุห์ ลายชนิ ด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่ จริงตัง้ แต่
เป็ นเด็กเล็ก ๆ ชัน้ อนุ บาลถึงชัน้ ประถม มัธยม ทางครูอาจารย์ก็มักจะสอนให้นักเรียนศึ กษาถึง
โลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ ศึกษาของใกล้ตวั ได้แก่ พืชพรรณที่ มีอยูใ่ นธรรมชาติ
นั้น ก็เป็ นสิ่ งที่ ง่าย ไม่เสียค่าใช้จา่ ยสูง และมีประโยชน์เพิ่ มประสบการณ์แก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ
ได้ จึงเห็นว่างานที่ คนในระดับที่ เป็ นผูใ้ หญ่ได้ทาได้ศึกษาในพืชพรรณต่าง ๆ แม้แต่เด็ก ระดับเล็ก
ก็น่าจะได้ประโยชน์ดว้ ย โรงเรียนบางแห่งก็ตงั้ อยูใ่ นที่ ทุรกันดาร แต่ก็ยงั มีพืชพรรณต่าง ๆ ขึ้นอยูท่ ี่
คนอื่ น ๆ นอกพื้นที่ จะเข้าไปศึ กษาได้ยาก ทั้งนั กเรียนและผูป้ กครองก็ อาจจะมี ความรูน้ ้ั นมากกว่า
คนอื่ น ๆ นั กเรียนก็ อาจจะเรียนจากผูป้ กครองของนั กเรียน เป็ นเรื่องของภูมิประเทศท้องถิ่นว่า
พื ช ชนิ ด นี้ คื อ อะไร แล้ว ก็ ไ ด้ศึ ก ษาเปรีย บเที ย บกับ วิท ยาการสมัย ใหม่ ที่ ครู บ าอาจารย์สั่ง สอน
หรือมี ปรากฏในหนั งสือ นอกจากนั้ นการศึ กษาเรื่องพืชพรรณน่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่อนั กเรียน
ในแง่ต่าง ๆ ได้ คนที่ ศึ กษาเรื่องพืชนั้ นก็ ได้รบั ความสุขความสบายใจ มีความคิดในด้านสุนทรีย ์
ด้านศิลปะในแง่ต่าง ๆ อาจจะศึกษาหรือใช้เป็ นอุปกรณ์การศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ ทัง้ ในเรื่อง
ของวิทยาศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ซึ่ งครูและนั กเรียนโรงเรียนได้นามาปฏิบัติ แต่ละโรงเรียน
ก็ มีความคิดแตกต่างกันไป หรือว่าบางอย่างก็ เหมือนกัน บางอย่างก็ แตกต่างกัน ก็ เป็ นเรื่องที่ ดี
ถ้าทุกโรงเรียนสามารถที่ จะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือว่านาผลงาน
มาบันทึกลงในสื่ อต่าง ๆ ที่ จะสามารถนามาแลกเปลี่ ยนกันได้ จึงเห็นว่าในการจัดงานในลักษณะนี้
น่ าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอื่ น ๆ ที่ ยังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ ขอแสดงความยินดีดว้ ยกับโรงเรียนที่ ได้รบั รางวัล และโรงเรียนที่ สามารถรักษามาตรฐาน
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเอาไว้ได้ พวกที่ รักษามาตรฐานไว้ไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ งเสียอกเสียใจไป
เพราะการที่ จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานก็ไม่ใช่ของที่ ง่าย และโรงเรียนที่ อยูใ่ น
ลักษณะต่าง ๆ ก็ อาจจะไม่สามารถที่ จะปฏิบัติงานในด้านนี้ ได้อย่างเต็มที่ ทุกแห่ง ก็ ถา้ มี ความ
พยายามก็ ขอให้พยายามต่อไป แต่วา่ ถ้ามี กิจกรรมในด้านอื่ นที่ เร่งด่วนกว่า ทาไม่ได้ ก็ ไม่ตอ้ ง
เสียใจที่ ไม่ได้รางวัล หวังว่าการศึ กษาเท่าที่ ปฏิบัติมาก็ จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต มี ประโยชน์
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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ในการที่ จะได้เพิ่ มพูนความรูท้ างวิชาการ ที่ นั กเรียนจะต้องศึ กษาต่อไปในระดับสูง หรือว่าเพิ่ มพูน
ความรูต้ ่าง ๆ ในด้านวิชาชีพ ซึ่ งนั กเรียนก็ อาจจะนาไปประกอบอาชีพได้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น
มีนักเรียนบางโรงเรียนที่ ศึกษาในด้านของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร์ นั่นก็จะใช้เป็ นอาชีพใน
อนาคตเป็ นต้น หวังว่าทุกคนคงได้รบั ประโยชน์ในการมาร่วมประชุมในครัง้ นี้ ทัง้ ครูนักเรียนและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องมีความสุขสวัสดีทวั่ กัน”
12) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 พระราชทานแนวทางการดาเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อพ.สธ. -ทร.
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิ ธิชยั พัฒนา นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. และ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะกรรมการ
บริหารโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ ได้เข้าเฝ้ าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา เนื่ องในโอกาสที่นาผูบ้ ัญชาการทหารเรือและคณะเข้าเฝ้ าน้อมเกล้าฯ ถวายพื้ นที่
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชดาริสรุปได้ดงั นี้
⚫
ทรงยินดีที่กองทัพเรือสนองพระราชดาริในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรซึ่งทาได้
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งที่ภารกิจหลักคือการป้ องกันราชอาณาจักร
⚫
การทาพิพิธภัณฑ์นี้ในด้านการก่อสร้างควรทาเป็ นอาคารถาวร โล่งกว้าง
ดูแลรักษาสะดวกง่าย ซึ่งจะเป็ นการประหยัดงบประมาณ ดังที่ทอดพระเนตรที่พิพิธภัณฑ์การกีฬา
ของกรมพลศึกษา ส่วนท่าเทียบเรือ ขอให้นาไปพิจารณาทบทวน
ในด้านสาระจะต้องใช้เป็ นการสอนและปรับปรุงให้ใหม่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
ดังที่ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และควรมีงานวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
ในด้านการจัดแสดงผลงานวิช าการ ควรคานึ งถึงการซ่อมบารุง การใช้อุปกรณ์
ช่วยแสดงที่ซบั ซ้อนอาจชารุดง่าย ทาให้ตอ้ งซ่อมแซมบ่อย การลงทุนก็อาจสูง ไม่ประหยัด
ในด้านการจัดการ ควรให้มีคนเข้ามาชมที่พิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะไปรบกวนบนเกาะ
เนื่ องจากเกาะมีขนาดเล็ก เมื่อทาเสร็จแล้วให้ลูกทหารเรือเข้ามาชมและพิพิธภัณฑ์นี้ควรมีรายได้
ในด้านงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้ แจงสานั กงบประมาณว่า กองทัพเรือ
ทางานนี้ เพื่อความมัน่ คงของประเทศ คือความมัน่ คงทางทรัพยากร
⚫
ทรงรับทราบเรื่องตาแหน่ งของอาคารที่จะปรับเปลี่ ยนจากอาคารเล็ก
หลายหลังเป็ นอาคารใหญ่ ซึ่งต้องดูในพื้ นที่จริงอีกครั้งว่าอยูใ่ นตาแหน่ งที่เหมาะสมเห็นทะเลกว้าง
และเกาะต่าง ๆ
⚫
ทรงรับทราบเรื่องการดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ นี้ ว่า หน่ วยสงครามพิเศษทางเรือ
กองทัพเรือเป็ นผูด้ ูแลตามคากราบบังคมทูลของผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
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13) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปิ ดการประชุม
วิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุ รักษ์และพัฒนาด้วยจิตสานึ กแห่งนักวิจยั ไทย
ณ ศาลาพระเกี้ ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปได้วา่
“…งานการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชนี้ ได้ดาเนิ นมาเป็ นเวลาหลายปี เริ่มตัง้ แต่ที่เข้าใจ
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงหาพรรณพืชต่าง ๆ ที่ หายากมาปลูกเอาไว้เพื่ อคนรุน่ หลังจะได้เห็น
ได้ศึกษาต่อไป และก็มีงานด้านวิชาการต่าง ๆ ที่ ทากัน ในประเทศไทยมีหน่ วยงานหลายหน่ วย
ที่ สนใจในเรื่องการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช เพื่ อการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่ มีอยูใ่ นประเทศ โครงการนี้
มีจดุ ประสงค์สาคัญที่ จะให้หน่ วยงานต่าง ๆ ที่ ได้ทางานมาได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นหรือ
แลกเปลี่ ยนความรูซ้ ึ่ งกันและกัน รวบรวมข้อมูลเพื่ อทาให้วิชาการด้านนี้ กา้ วหน้าไปและเป็ นการ
ประหยัดเพราะแทนที่ ต่างคนต่างทา งานไหนที่ มี ผูท้ าแล้วจะได้ร่วมกันทาโดยไม่ให้ซา้ ซ้อนกัน
ในวันนี้ ได้มีการมอบฐานข้อมูลทางด้านพืชให้หน่ วยงานต่างๆ ก่อนนี้ ในหน่ วยงานต่าง ๆ มีหอพรรณไม้
เช่น ที่ กรมป่ าไม้ มีหอพรรณไม้โดยมีพืชที่ นักวิชาการ นักวิจยั ได้เก็บตัวอย่างพรรณพืชแห้ง เก็บไว้
เป็ นเวลาเกื อบร้อยปี แล้ว ตัวอย่างพรรณไม้เหล่านี้ ก็ เป็ นสิ่ งที่ มี ค่าสู ง จะเป็ นประโยชน์ ในด้าน
การศึ ก ษา แต่ ข องเหล่ า นี้ ย่อ มเก่ า แก่ ไ ปตามกาลเวลา แต่ ส มั ย นี้ เรามี เ ทคโนโลยี ที่ จะรัก ษา
สิ่ งเหล่านี้ เพื่ อให้นักวิชาการได้ศึกษากันได้ก็เลยได้คิด ช่วยกันทาโครงการในการถ่ายรูปและ
ถ่ายข้อมูลพรรณไม้เพื่ อเป็ นฐานข้อมูล แต่ในการเก็บฐานข้อมูลนี้ ถา้ เก็ บไว้แห่งเดียวก็ อาจสูญหายได้
ก็มีความคิดกันว่าจะให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันเก็บ ที่ หนึ่ งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะได้มีขอ้ มูลเอาไว้
ไม่สูญหายไปจากประเทศไทย ฐานข้อมูลนี้ เป็ นของที่ มีค่า ต้องช่วยกันดูแลให้ดีและผูท้ ี่ จะมาใช้
ก็ตอ้ งดูแลใช้ให้ถูกต้อง ให้เป็ นประโยชน์แก่ประเทศไทย แก่ มนุ ษยชาติตอ่ ไป โครงการแบบนี้ ไม่ใช่
ว่าจะทาสาเร็จในเวลาสั้น ๆ ต้องมีโครงการระยะที่ หนึ่ ง ระยะที่ สอง และระยะต่อ ๆ ไป การจัดการ
ประชุมนี้ ก็เป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและเพิ่ มพูนความรูใ้ นระดับนั กวิชาการ และการจัด
นิ ทรรศการจะมีโอกาสให้คนที่ สนใจได้มาดูได้มาศึกษาแล้วก็ทราบถึงพืชต่าง ๆ ต่อไปก็ ตอ้ งศึกษา
เรื่องสัต ว์สิ่งมี ชี วิต และสิ่ งธรรมชาติต่า ง ๆ ซึ่ งของพวกนี้ เป็ นสิ่ งน่ า สนใจ เมื่ อสนใจแล้วก็ จ ะมี
ความรูส้ ึกอยากปกปั กรักษา ไม่ทาลายให้เสียหายสูญสิ้นไป ก็เป็ นการช่วยอนุ รกั ษ์เป็ นอย่างดี…”
14) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชดาริในการดาเนินงานของ อพ.สธ.
ในเรื่อ งเว็ บไซต์ ฐานข้อ มู ล พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนย์อ นุ รักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้มีพระราชดาริกบั นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอ้ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สรุปได้ดงั นี้
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ข้อมูลของ อพ.สธ. ในส่วนของโฮมเพจ อพ.สธ. นั้ นทรงเห็นว่าดีแล้วที่
เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ควรดาเนิ นการเอง เพราะไปจ้างคนอื่นทาจะช้าและอาจไม่ได้ตามที่ตอ้ งการ
อีกทั้งการที่จะปรับปรุงข้อมูลก็ทาได้สะดวกกว่า สาหรับเว็บไซต์ อพ.สธ. ให้ไว้ที่เครือข่ายกาญจนาภิเษก
NECTEC โดยจะทรงประสานให้
⚫
ทรงให้ดาเนิ นการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างศูนย์ขอ้ มูลพรรณพฤกษชาติ
หอพรรณไม้ กรมป่ าไม้ กับศูนย์ขอ้ มูลพันธุ กรรมพืช สวนจิตรลดา และทรงให้ดาเนิ นการทา
ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งโดยการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง บันทึกลงแผ่น photo CD และ
บันทึกข้อมูลพรรณไม้เมื่อแล้วเสร็จให้ทาสาเนาให้หน่ วยงานนั้น ๆ
⚫
ให้มี ก ารประชุ ม ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นพฤกษศาสตร์ อ นุ กรมวิ ธ านและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดโปรแกรมเงื่อนไขเวลาเปิ ดข้อมูลและให้มีการทารายละเอียดการขอใช้
ข้อมูล
⚫
พื้ นที่ ศู น ย์อ นุ รัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อพ.สธ. ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสี คิ้ ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้ อที่ 395 ไร่ อาคาร 21 หลัง เป็ นพื้ นที่ราชพัสดุ ใช้เป็ นพื้ นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช ห้องปฏิบตั ิการเริ่มดาเนิ นการปี พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉัยว่า
“หากหน่ วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ หรือหน่ วยใดมีความจาเป็ นที่ จะย้ายไปให้
ทาเป็ นโครงการเฉพาะไปก่อน”
⚫
การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยพื้ นที่บริเวณ
เขาหมาจอของกองทัพเรือมีพระราชวินิจฉัยว่า
“ให้กองทัพเรือขอจาก กปร. เอง สาหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเล
ไทยเมื่ อเสร็จแล้วให้กองทัพเรือดูแลรับผิด ชอบจัดการ โดยทางโครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ เป็ นฝ่ ายวิชาการให้มีการศึกษาต่อเนื่ อง”
⚫
องค์ประกอบคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมา
จากพระราชดาริฯ โปรดเกล้าฯ
ให้นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เป็ นประธานคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืช
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริฯ และให้ ดร.พิ ศิ ษ ฐ์ วรอุไ ร เป็ นที่ ปรึก ษา นายพรชัย จุฑ ามาศ
เป็ นรองผูอ้ านวยการโครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ และรับสัง่ ให้
นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มาดูโครงการเนื่ องจากทางานด้านนี้ หลายโครงการ จะได้ทราบ
ว่าโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ ดาเนิ นการอย่างไรบ้าง
⚫
โครงการศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย เป็ นโครงการที่
แยกต่างหากจากโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ โดยเป็ นของโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิ ต รลดา แต่ ปฏิบัติงานโดยเจ้า หน้าที่ ของโครงการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ
⚫
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15) วัน ที่ 27 กัน ยายน พ.ศ. 2545 พระราชทานแนวทางการด าเนิ นงานที่เกาะ
แสมสาร
พระราชทานพระราชดาริกบั กองทัพเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชดาเนิ นทรงวาง
แผ่นจารึกพระราชกระแส และทอดพระเนตรความก้าวหน้าของ อพ.สธ.-ทร.ณ เกาะแสมสาร
ดังนี้
มีพระราชกระแสต่อผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ณ เนิ นจุดที่ 2 หลังจากรับฟั งการถวาย
รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจาลองพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความว่า
“ เมื่ อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว คนคงขึ้นไปที่ เกาะกันมาก”
ในการนี้ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือได้กราบบังคมทูลว่า
“ คงไม่มากเพราะอยูใ่ นพื้ นที่กองทัพเรือ ”
มีพระราชกระแสต่อนักเรียนนายเรือ ชั้นปี ที่ 3 และปี ที่ 4 ณ ชายหาดหน้าอาคาร
ทรงงานความว่า
“ เป็ นโอกาสดีที่นักเรียนได้มาเรียนรูใ้ นวันนี้ เป็ นความรูท้ ี่ ไม่มีในโรงเรียนปกติ
ซึ่ งเป็ นหน้าที่ ของทหารเรือ ที่ จะทางานร่วมกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแง่หนึ่ ง ”
ทรงมีพระราชกระแสกับผูท้ ี่ร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารว่าง ณ อาคารทรงงาน
ความว่า
“…ที่ เกาะแสมสารจะทาแบบเกาะปอร์เกอรอลส์ไม่ได้ เพราะเกาะของเราเล็ก
ฉะนั้นควรให้คนมาดูแล้วกลับไป ไม่มีที่ให้คา้ ง…”
“…ทาที่ นี่ ให้เรียบร้อย ไม่ตอ้ งไปที่ อื่ น เพราะที่ อื่ นไม่สามารถคุมคนได้…”
“…การก่อสร้างเอาแค่น้ ี …”
16) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 พระราชทานพระราโชวาทในการเปิ ดการ
ประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ ทรัพ ยากรไทย : ธรรมชาติ แ ห่ ง ชี วิ ต ณ ห้อ งประชุ ม
สานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต
“ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณทุกท่านที่ มาพร้อมกันในวันนี้ ดงั ที่ ได้ทราบแล้วว่า
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ ได้ดาเนิ นมา 10 ปี แล้วซึ่ งที่ ผ่านมา
เห็นได้ชดั ว่ามีหลายหน่ วยงานที่ ดาเนิ นงานในลักษณะ ใกล้เคียงกัน แต่หน่ วยงานใดหน่ วยงาน
หนึ่ งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ งจะทา ครอบคลุมให้ประสบผลสาเร็จนั้ นทาได้ยาก ต้องร่วมมือ
ร่วมใจและวางแผน ร่วมกัน ตกลงกันให้แน่ นอนว่าใครจะทาส่วนใด เพื่ อให้การศึกษาไม่ซา้ ซ้อน
เกิดความสมบูรณ์ในการศึกษาวิจยั เกิ ดความก้าวหน้าและเป็ นประโยชน์ทางวิชาการ การประชุม
ในครัง้ นี้ เป็ นการต่อเนื่ องให้เห็นว่าโครงการแบบนี้ ใช่วา่ จะสาเร็จในเวลาสัน้ ๆ ที่ ต้องมีโครงการใน
ระยะที่ หนึ่ ง ระยะที่ สอง โดยที่ ขณะนี้ อยูใ่ น ระยะ 5 ปี ที่สาม และจะมีระยะต่อๆ ไป การประชุมนี้
เป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น เพิ่ มพูนความรูร้ ะดับนั กวิชาการ ได้เพื่ อเป็ นการส่งเสริมให้
สถาบันต่าง ๆมี หน้าที่ ในการศึ กษาพืชพรรณต่างๆ และบุคคลที่ สนใจได้มี โอกาสปฏิบัติงาน
ที่ ศึ กษาพืชพรรณต่างๆ ที่ มีอยูจ่ านวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
รวบรวมเป็ นหลักฐานไว้และเพื่ อเป็ นสื่ อในระหว่างสถาบันต่างๆ บุคคลต่าง ๆ ที่ ทาการศึกษาให้
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สามารถร่ว มใช้ฐานข้อ มู ล เดียวกัน เพื่ อให้ก ารศึ ก ษาไม่ ซ า้ ซ้อ น สามารถที่ จะดาเนิ น การให้
ก้า วหน้ า เป็ นประโยชน์ ใ นทางวิ ช าการได้ ท าให้เ ห็ น ว่า โครงการอนุ ร ัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ
ได้กลายเป็ นศูนย์รวมของผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และเสียสละ พร้อมที่ จะเป็ นพลังที่ สาคัญของ
แผ่นดิน เกิดประชาคมวิจยั และวิชาการที่ มีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปั จจุบนั ได้เกี่ ยวข้อง
กับ การอนุ ร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ ไ ม่ เ ฉพาะแต่พื ช เท่ า นั้ น สิ่ งไร้ชี วิต เช่ น หิ น ดิน แร่ และ
สิ่ งมีชีวติ แทบทุกประเภทก็อยูใ่ นเป้ าหมายด้วย เช่นกัน ทัง้ หมดล้วนมีผลกระทบที่ สาคัญต่อความ
อยู่ร อดของชาติ และประการที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การร่ว มงานของผู ค้ นจากหลายสถาบัน ที่ มี ทั้ง
ธรรมชาติของการทางาน ที่ เหมือนกันและต่างกัน แต่มาทางานด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการ
ร่วมสนองพระราชดาริ ในการเรียนรูท้ รัพยากร การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสานึ กของคนในชาติ
ซึ่ งจะนาไปสู่มรรคผลที่ ยัง่ ยืน การปฏิบตั ิที่กาลังดาเนิ นอยู่ ในขณะนี้ เป็ นการสร้างวัฒนธรรมใหม่
ของการท างานหวังว่า ทุก คนคงได้รบั ประโยชน์ ใ นการมาร่วมประชุ ม ในครัง้ นี้ ทั้ง คณาจารย์
นักวิจยั ครู นักเรียน และผูเ้ กี่ ยวข้องมีความสุขสวัสดีทวั่ กัน”
17) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัย ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้
อนุรกั ษ์พฒ
ั นาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั ่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
1. ศูนย์อนุ รักษ์พันธุ กรรมพืช โครงการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริฯคลองไผ่ ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี (แปลง 905)
18) วันที1่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชวินิจฉัย ITPGR
ทรงมีพระราชวินิจฉัย จากสถานการณ์ที่มีผลจากอนุ สญ
ั ญาความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพและสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ยพัน ธุ ก รรมพื ช เพื่ อ อาหารและการเกษตร
ที่ รล 0008/3133 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในเรื่อง “สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR)”
“...หากผลการวิจยั และประชาพิจารณ์ประเทศไทยยังไม่พร้อม ก็ขอให้ชะลอไป
ก่อน ระหว่างนี้ ขอให้นักวิชาการทุกฝ่ ายร่วมมือกัน เตรียมคนให้พร้อมโดยเร่งด่วน เพราะวันที่
จาเป็ นต้องรับการนี้ ต้องมาถึงสักวันหนึ่ ง....”
19) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่อง DNA Fingerprint
ทรงมีพระราชกระแส ในเรื่อง “การดาเนิ นการ ให้มีการทา DNA Fingerprint”
ณ ศาลาดุ สิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย จุฑามาศ
ความว่า
“ ได้ไปกับ สมศ. (สานั กมาตรฐานการศึ กษา) มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย
ทาอย่างไรให้ชุมชนมาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนั กเรียน ช่วยในการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืช และ
ให้มีการทา DNA Fingerprint ในโรงเรียน”
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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20) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปิ ดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ณ ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
โครงการอนุ รัก ษ์พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่ งในวันนี้ โครงการอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ ดาเนิ นงานมาถึงปี น้ ี เป็ นปี ที่ 12 โครงการฯ ร่วมแรง
ร่วมใจกับหน่ วยงานและสถานศึ กษา หลายหน่ วยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานด้านศึ กษาและ
อนุ รกั ษ์พนั ธุพ์ ืชต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และรวบรวมผลการศึกษาวิจยั ไว้เป็ นหลักฐาน
เป็ นศูนย์รวมข้อมูลทางพันธุกรรมพืชที่ สถาบันการศึ กษาต่างๆ และผูส้ นใจสามารถเข้าร่วมใช้
ฐานข้อมูลได้ ปั จจุบนั งานของโครงการฯ มิได้จากัดเพียงศึกษาอนุ รกั ษ์พนั ธุพ์ ืชเท่านั้น แต่ขยายวงกว้าง
ไปถึงการศึกษาเพื่ ออนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย เช่น ดิน หิน แร่ และสิ่ งมีชีวติ ทุกประเภท
ทุกสิ่ งที่ กล่าวมาล้วนแต่มีความเกี่ ยวพันกัน สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดขาดไปก็ จะกระทบต่อการดารงอยู่ ของ
ชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
ก็เป็ นสิ่ งสาคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม วิ ธีสงวนรักษา
เพื่ อทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์รว่ มกัน อย่างยัง่ ยืนตลอดไป การประชุมครัง้ นี้ มี คณาจารย์ นักวิจยั
นั กเรียน นั กศึ กษา และเกษตรกรจานวนมาก เข้าร่วมแลกเปลี่ ยนประสบการณ์และข้อคิ ดเห็น
ข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่าน จะได้รบั ประโยชน์จากการประชุมโดยทัว่ กัน”
21) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องพันธุกรรมเห็ด
ในการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ“ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว”
ณ ศูนย์อนุ รักษ์พันธุ กรรมพืช โครงการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ คลองไผ่
ตาบลคลองไผ่ อาเภอสี คิ้ ว จังหวัดนครราชสี มา ระหว่า งวันที่ 19-25 ตุ ลาคม พ.ศ. 2548
ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย จุฑามาศ ระหว่างเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิ ทรรศการสรุป
ของหน่ วยงานส่วนราชการที่สนองพระราชดาริ บอร์ดนิ ทรรศการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
พระราชกระแสโดยสรุป
“ ให้ทาเรื่องพันธุกรรมเห็ด มี พระสหายทางานร่วมกับต่างประเทศ ข้อมูลและ
พันธุกรรมเห็ด ถูกนาเอาไปหมด”
22) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชวินิจฉัยในเรื่องพื้ นทีศ่ ูนย์อนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
ในการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว”
ณ ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุ กรรมพืช โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ฯ คลองไผ่
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสี คิ้ ว จัง หวัด นครราชสี ม า ระหว่า งวัน ที่ 19-25 ตุ ล าคม พ.ศ.2548
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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ทรงมีพระราชกระแสกับ นายพรชัย จุฑามาศ ระหว่างเสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้ นที่บริเวณแปลง
เกษตรอินทรีย์
พระราชกระแสโดยสรุป
“เรื่องพื้นที่ ค่อยๆทาไป เรื่องเกษตรมีคนทากันหลายคน อาชีวะเกษตรค่อยคุยกัน
ให้ไปเจรจากับโรงเรียนจิตรลดา เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
23) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบ้ ังคับการหน่ วยสงครามพิเศษทางเรือ ระหว่าง
เสด็จทอดพระเนตรนิ ทรรศการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวันที่19 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ในงานการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ณ ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ คลองไผ่
ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความว่า
“พิพิธภัณฑ์น้ ี ทหารเรือจะดูแลเองใช่หรือไม่”
24) วันที่19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องเกาะแสมสาร
ทรงมีพระราชกระแสกับผูร้ ่วมโต๊ะเสวยในส่วนกองทัพเรือ พระราชทานให้กบั ผูแ้ ทน
ผูบ้ ัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกกาธร พุ่มหิ รัญ) และผูร้ ่วมโต๊ ะเสวย อาทิ เลขาธิ การพระราชวัง
(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย) กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ
(ฯพณฯ องคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ ดร.พิ ศิ ษฐ์ วรอุ ไร) เลขาธิ การคณะกรรมการพิ เศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวัน ในวันที่ 19 ตุ ลาคม พ.ศ. 2548
ณ ศูนย์ฝึกอบรม โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ คลองไผ่ ตาบลคลองไผ่
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พระราชกระแสโดยสรุป
“ไม่ควรมีสิ่งก่อสร้างเพื่ อการพักค้างคืน บนเกาะแสมสาร”
“ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ครัง้ ต่อไปในปี พ.ศ. 2550
ในเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์ แท้แก่มหาชน” ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเปิ ดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชม”
25) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พระราโชวาทให้ตระหนักในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรอื่น ๆ
นอกเหนือจากพรรณพืช
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในการเปิ ดการประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์ แท้
แก่มหาชน และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการทรัพยากรไทย :
ประโยชน์แท้แก่มหาชน ที่ จัดขึ้นในวันนี้ ข้าพเจ้ารูส้ ึกชื่ นชมที่ ได้ทราบว่า งานของโครงการอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืช ขยายไปถึงการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ขอขอบใจหน่ วยงานทุก ๆ หน่ วย
ที่ มี ส่วนช่วยสนั บสนุ นให้การดาเนิ นงานของโครงการก้า วหน้าไปด้วยดี ประเทศไทยเราเป็ น
ประเทศที่ มีความสมบูรณ์มาแต่โบราณกาล ด้วยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช
สัตว์ และแร่ธาตุ สมดังคาที่ กล่าวว่า “ทรัพย์ในดินสินในน้า” ทรัพยากรเหล่านี้ ให้คณ
ุ ประโยชน์
เกื้ อกู ล แก่ ช นทุ ก หมู่ เ หล่ า ในด้า นการยัง ชี พ อี ก ทั้ ง สร้า งภาวะสมดุ ล ให้แ ก่ ส ภาพแวดล้อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติทุก ๆ สิ่ งมีความเชื่ อมโยงเกี่ ยวพันกัน หากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หมดสิ้นสูญไปก็จะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ งอื่ น ๆ ต่ อ สภาวะแวดล้อ ม และท้า ยที่ สุ ด ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสมบัติของเราพวกเราทุกคน ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะ
เราทุกคนจึงมี หน้าที่ จะต้องช่วยกันปกปั กรักษาทรัพยากรอันมีค่าให้ดารงอยู่ ช่วยกันปลูกฝั งและ
สื บ ทอดเจตนารมณ์เ รื่องการอนุ ร กั ษ์ใ ห้แ ก่ อ นุ ชน เพื่ อให้ป ระเทศของเรายัง มี ท รัพ ยากร ที่ จะ
เอื้ ออานวยประโยชน์ให้แก่มหาชนสืบเนื่ องต่อไป ได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิ ดการประชุม
นิ ทรรศการ“ทรัพยากรไทย:ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ณ บัดนี้ ขอให้งานบรรลุผลสาเร็จสมดังที่
มุ่งหมายไว้ทกุ ประการ และขอให้ทกุ ท่านประสบแต่ความผาสุขสวัสดีโดยทัว่ กัน”
26) วัน ที่ 5 ตุล าคม พ.ศ. 2551 พระราโชวาทเนื่ อ งในงานประชุ ม สภาสหภาพ
อนุรกั ษ์สากลครั้งที่ 4
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติบาเซโลนา นครบาเซโลนา ประเทศสเปน
แปลจากพระราชดารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหนึ่ งว่า
“หัวข้อการประชุมนี้ คือ “โลกหลากหลายและยับยัง้ ” ซึ่ งสะท้อนถึงความต้องการ
และแนวทางอันหลากหลายที่ จะรับมือกับปั ญหาที่ เราประสบในปั จจุบนั แต่แท้ที่จริงแล้ว เราต่ างมี
เป้ าหมายอย่างเดียวกัน นั่นคือ เราต้องการรักษาโลกใบนี้ ไว้ให้ได้ ทุกท่านทราบดีวา่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล มีความสาคัญต่อการลดความยากจนและการอนุ รกั ษ์
สิ่ งแวดล้อม กระนั้ นเรายังประสบกับปั ญหาภัยธรรมชาติครัง้ แล้วครัง้ เล่า ที่ ทาให้สูญเสียชีวิต
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจานวนมาก เรายังเห็นการเติบโตที่ ไม่ยงั่ ยืนทัง้ ในเมือง
และในชนบท อี กทั้งความยากจนก็ ยงั คงเป็ นปั ญหาของโลก ดังนั้ น เราจึงต้องพยายามมากขึ้น
โดยเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่ อให้เกิดความมัน่ คงของมนุ ษย์ เราทาได้อย่างไร ข้า พเจ้าได้
เคยเห็นวิธีการต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจในช่วง 4-5
ทศวรรษที่ ผ่านมา คนส่วนใหญ่มองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพียงแค่งาน
พัฒนาหรือพัฒนาชนบท แท้ท่ี จริงแล้ว ทรงเห็ นเรื่องการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติเป็ นเรื่องสาคั ญ
ที่สุด เพราะเป็ นกุญแจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าจะขอยกเพียงบางตัวอย่างมากล่าว
ณ ที่ นี้ ด้านการอนุ รกั ษ์น้า ทุกชีวิตต้องพึ่ งพาน้า พระราชกรณียกิ จด้านชลประทาน ก็ เพื่ อให้มีน้าใช้
ในครัวเรือนและเพื่ อการเกษตร การควบคุมน้าท่วม ก็เพื่ อมิให้น้าส่วนเกินไปทาลายสิ่ งแวดล้อม
ทรงมีวิธีการจัดการน้ามากมาย อาทิ การสร้างเขื่อนขนาดเล็กอย่างเป็ นระบบ การทาฝนหลวง
เพื่ อนานา้ ในบรรยากาศมาใช้ การจัดการนา้ ที่ ดี ช่วยเจือจางและขับไล่นา้ เสียออกไป ส่วนนา้ เสียก็
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สามารถกลับคืนเป็ นน้าดีได้ โดยใช้วิธีการกรองทางชีวภาพและวิธีกลอื่ น ๆ ครัง้ หนึ่ งเกิ ดไฟป่ า
บริเวณป่ าพรุ ซึ่ งเป็ นระบบนิ เวศน์ที่พิเศษมาก ทรงดับไฟด้วยการทาฝนเทียมโดยให้ตกในแหล่ง
น้าที่ จะไหลเข้าสู่ป่าพรุ ด้านการอนุ รกั ษ์ดิน ปั ญหาการกัดเซาะและดินถล่ม สามารถป้ องกันได้
ด้วยการทาแปลงขัน้ บันได โดยปลู กพืชท้องถิ่ นและหญ้าแฝก ที่ มี ระบบรากที่ ยาวและแข็งแรง
ทรงมี วิธีที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ในการจัดการกับดินที่ มี ปัญหา เช่น การใส่สารอิ นทรีย ์ เพื่ อ
ปรับปรุงดิน การแก้ไขดินเป็ นกรดเนื่ องจากซัลเฟด โดยแก้ไขที่ ต้นเหตุ การปลู กหญ้าแฝกเพื่ อ
ปรับปรุงดินดานที่ แข็งมากแม้กระทั่งศิ ลาแลง เพราะรากของหญ้าแฝกแข็งแรงมาก สามารถชอนไช
ดินที่ แข็งได้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ถ้าเราไม่ไปทาลายป่ า ป่ าก็จะสามารถฟื้ นฟูได้เอง
เราคงไม่มีวนั ที่ จะมี เจ้าหน้าที่ จานวนมากพอที่ จะเฝ้ าป่ าได้ทุกจุด ดังนั้ น จึงเป็ นหน้าที่ ของคน
ในท้องถิ่ นที่ จะช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมี คณ
ุ ค่ายิ่ง หากได้รบั น้าจากเขื่อนที่ ควบคุม
ปริมาณน้าได้ และปลูกต้นอ่อนของพืชท้องถิ่ น โดยเฉพาะไม้ผล ไม้ที่เป็ นพลังงานและไม้สาหรับ
การก่อสร้าง ป่ าจะกลับเป็ นป่ าสมบูรณ์ได้ และป่ าที่ สมบูรณ์จะอนุ รกั ษ์น้า รวมทั้งเป็ นแนวฉนวน
ที่ กั้นไฟป่ าได้ดว้ ย ในระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงอนุ รกั ษ์ตน้ ยางนา เมื่ อ ค.ศ. 1960
ทรงเก็บรวบรวมเมล็ดจากป่ า นามาปลูกในสวนจิตรลดา ปั จจุปันต้นยางนาเจริญแพร่พันธุไ์ ด้ดี
แต่ในที่ ซึ่ งเคยเก็บเมล็ดมาก็ไม่พบต้นยางนาเหลืออยูแ่ ม้แต่ตน้ เดียว ความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถอนุ ร ัก ษ์ไ ด้ทั้ง ในห้อ งทดลองและในแหล่ง ธรรมชาติ โดยมี ฐ านข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ข้าพเจ้าไม่มีเวลาที่ จะกล่าวถึงการอนุ รกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นา้ และจุลินทรีย ์ ด้านการ
ทาแผนที่ ตัวอย่างสุดท้ายคือการทาแผนที่ นักวางแผนจะต้องทราบว่าทรัพยากรทัง้ หลายมีอยูจ่ ริง
ในจุด ใดบ้า ง ต้อ งรู ว้ ่า น้า ไหลไปทางทิ ศ ใด ภู มิ ป ระเทศมี ร ะดับ ความสู ง ความลาดชัน เท่ าใด
เราต้อ งรู ป้ ระเภทของหิ น ดิน และพื ช จากแผนที่ เหล่า นี้ เราอาจใช้ภ าพถ่า ยทางอากาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่ อให้ขอ้ มูล ขณะปั จจุบนั ได้อีกด้วย”
27) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2552 พระราโชวาทถึงความก้าวหน้าของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาท ให้กับ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในการเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
และศูนย์อนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก ณ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว ตาบลบางพระ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
“ข้า พเจ้า ยิ น ดี ที่ ได้ม าเป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม วิช าการและนิ ท รรศการ
ทรัพยากรไทย : ผันสูว่ ถิ ีใหม่ในฐานไทย” ที่ จัดขึ้นในวันนี้
โครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้รบั การสนั บสนุ นอย่างดีย่ ิงจากหน่ ว ยงาน
ราชการหลายฝ่ ายที่ เห็ น ว่างานของโครงการเป็ นประโยชน์ แ ก่ ชุม ชนและประเทศชาติ ท าให้
โครงการสามารถขยายงานศึ ก ษาค้น คว้า ออกไปอย่า งกว้า งขวาง สนองพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อย่างเต็มที่ เช่นในปั จจุบนั โครงการปฏิบตั ิงานศึกษาวิจยั และอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืชด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมให้โรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ จัดทาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่ อนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรูท้ รัพยากรธรรมชาติประจาท้องถิ่นของตน
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

219

220
และใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็ นห้องเรียนทางธรรมชาติ ปลูกฝั งให้นักเรียนรักธรรมชาติ รักท้องถิ่น
และเป็ นกาลังช่วยกันอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งานของโครงการในปั จจุบันมิใช่เพียงอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืชเท่านั้น แต่ยงั ขยายไปถึงการศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวแก่สิ่งมีชีวติ ทัง้ บนบกตามเกาะแก่ง
ต่างๆ ลงไปจนถึงในท้องทะเล ที่ ทางกองทัพเรือรับเป็ นผูด้ าเนิ นการจนประสบผลสาเร็จ เห็ นได้
จากการที่ สามารถจัด ตั้ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ท างธรรมชาติ วิท ยาเกาะและทะเลไทย ที่ อ าเภอสัต หี บ
ศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก และศูนย์ลายพิมพ์ ดีเอ็ น เอ ที่ จะเปิ ดในวันนี้
นับเป็ นความสาเร็จที่ น่าปลื้มใจอีกขัน้ หนึ่ ง
ข้า พเจ้า ยินที่ ได้ท ราบว่า การประชุม ครัง้ นี้ มี หน่ วยราชการ สถานศึ กษา และ
เครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็ นจานวนมาก หวัง ว่า ท่านทั้งหลายจะได้รบั ความรูจ้ ากการ
ประชุมครัง้ นี้ และสามารถนาไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนได้เป็ นอย่างดี
ได้เ วลาอั น ควรแล้ว ข้า พเจ้า ขอเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ
“ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” ณ บัดนี้ ขอให้งานบรรลุผลสาเร็จดังวัตถุประสงค์
ทุกประการ และขอให้ทกุ ท่านที่ มาประชุมพร้อมกันในที่ นี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญสืบไป”
28) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 พระราชวิ นิจฉัยและพระราชทานแนวทางการ
ดาเนิ นงานในพื้ นที่ กองการเกษตรและสหกรณ์ สานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. นา พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
ผูบ้ ญ
ั ชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวาย
แผนแม่บทการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ในพื้ นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สานั กงานทหารพัฒนา
หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สรุปความว่า
1. พื้ นที่ของทางภาคตะวันตกมีสภาพเป็ นเขาหินปูน และพืชพรรณธรรมชาติ
มีความพิเศษกว่าพื้ นที่อื่น ควรมีการเฝ้ าระวัง ไม่ให้มีคนมาตัดไม้ จัดทาทะเบียนพิกดั ต้นไม้
รวบรวมพันธุกรรมพืช นามาบันทึกไว้
2. ทรงยกตัวอย่างการดูแลพื้ นที่ปกปั กพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ของกองทัพเรือ พร้อมทั้ง
กล่าวชมเชยว่าดูแลดี
3. พื้ นที่ กกส.สทพ.นทพ. มีพนที
ื้ ่มาก ให้ปฏิบตั ิตอนนี้ คือการเก็บรักษาพื้ นที่และทาการ
สารวจอย่างเดียว
4. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผูบ้ ญ
ั ชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้คายืนยัน
รับสนองพระราชดาริ จะดาเนิ นการตามแผนแม่บทที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
29) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระราชทานกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พระราชทานแนวทางให้ขยายพันธุค์ า้ งคาวคุณกิตติ
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30) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราโชวาทเกี่ ยวกับความสาคัญของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชด าริ ฯ ในการเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“ข้า พเจ้า ยิ น ดี ที่ ได้ม าเป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม วิช าการและนิ ท รรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครัง้ ที่ 1 ที่ จัดขึ้นในวันนี้
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรีย นเป็ นงานที่ สื บ เนื่ องต่ อ จากงานอนุ ร ัก ษ์
พันธุกรรมพืช เนื่ องด้วยในหลายๆ โรงเรียนมีพืชพรรณหลายชนิ ด บางชนิ ดเป็ นไม้หายากหรือ
เป็ นไม้เฉพาะถิ่น ควรอนุ รกั ษ์ไว้เพื่ อเป็ นแหล่งศึ กษา หรือเพื่ อประโยชน์ในด้านอื่ นๆ ประโยชน์
ในด้านการศึ กษาเบื้องแรก คื อการฝึ กฝนเด็กให้รูจ้ ักสังเกตพืชพรรณไม้ต่างๆ เป็ นการเรียนรู ้
จากสิ่ งที่ มี อยู่ในธรรมชาติรอบตัวเด็กเอง ฝึ กให้ค น้ คว้า หาข้อมูลทั้ง จากเอกสารสิ่ งพิ มพ์ และ
สืบถามหาคาตอบจากผูใ้ หญ่ในชุมชน เด็กและผูใ้ หญ่เมื่ อมีปฏิสมั พันธ์กันจะมีผลให้เกิดความรูส้ ึก
ที่ ดีต่อกัน นอกจากนี้ เด็กจะได้ฝึกการทางานร่วมกัน รูจ้ กั ออกความเห็น ฟั งความเห็นของผูอ้ ื่ น
กิ จกรรมเหล่านี้ ล้วนช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรูต้ ลอดจนอุปนิ สัยที่ ดีให้แก่ เด็ก
เด็กได้รบั การปลูกฝั งจิตสานึ กเรื่องการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความรักท้องถิ่นและ
สมบัติที่มี ในท้องถิ่ นตั้งแต่ยงั เยาว์วยั เมื่ อเจริญเติบโตต่อไปก็ จะเป็ นที่ พึ่ งของถิ่ นฐานและชาติ
บ้านเมืองได้
ข้าพเจ้าขอขอบใจหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทุกๆ ฝ่ ายที่ ร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็ นอันดีมาตลอด หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันของ
ท่านทัง้ หลาย โครงการนี้ ก็มิอาจจะสาเร็จเรียบร้อยหรือเจริญก้าวหน้าด้วยดีได้
ได้เ วลาอั น ควรแล้ว ข้า พเจ้า ของเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรีย น ระดับ ภู มิ ภ าค ครั้ง ที่ 1 ขออ านวยพรให้ง านบรรลุ ว ัต ถุป ระสงค์
ทุกประการ ทัง้ ขอให้ทกุ ๆ ท่านที่ มาประชุมพร้อมกันในที่ นี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดีจงทัว่ กัน”
31) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระราโชวาทในเรื่องความสาคัญต่อ การใส่ใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในเรื่องการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างจิตสานึก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาเรียนรูโ้ ดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปทรงเป็ นประธานเปิ ดงานจัด การประชุ ม นานาชาติ
“การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10” (10th Meeting of the High Level
Group on Education for All หรื อ EFA) จัด ขึ้ นวัน ที่ 22 - 24 มี น าคม พ.ศ. 2554 ที่ โ รงแรม
รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี ทรงมีพระราชดารัสเมื่อเวลา 16.30น. โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐ มนตรี นางอิ ริ น า โบโกวา ผู ้อ านวยการใหญ่ องค์ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์แ ละ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การยูเนสโก พร้อมผูบ้ ริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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รวมถึงผูน้ าด้านการศึกษาของชาติ สมาชิกองค์การยูเนสโก ที่มาเข้าร่วมการประชุมจาก 34 ประเทศ
ทัว่ โลก ให้ผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ในการประชุ ม ระดับ สู ง ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน ครั้ ง ที่ 10
ณ โรงแรมรอยัลคลิ ฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี แปลจากพระราชดารัสภาษาอังกฤษ ดังความ
ตอนหนึ่ งว่า
“... ที่ กรุงปั กกิ่ งเมื่ อปี 2548 ข้าพเจ้าเป็ นผูห้ นึ่ งที่ สนั บสนุ นการศึ กษาเพื่ อปวงชน
อย่างแข็งขัน เห็นได้จากผลงานของข้าพเจ้าตลอด 30 ปี ที่ ผ่านมาและที่ จะทาต่อไปในอนาคต
นานาประเทศส่ ว นใหญ่ ร วมทั้ง ประเทศไทย มี ค วามก้า วหน้ า ด้ว ยดี ใ นการด าเนิ น การตาม
เป้ าหมายทั้ง 6 ข้อ ของหลักการศึ กษาเพื่ อปวงชน ซึ่ งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีในความสาเร็จ
ดังกล่าว ช่วงยี่สิบปี ที่ ผ่านมา มีความเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็วทัว่ โลก ก่อให้เกิดปั ญหาและวิกฤติใหม่ ๆ
ทั้งในปั จจุบันและอนาคต เรากาลังเผชิญหน้าการเปลี่ ยนแปลงของภูมิอากาศ ความเสื่ อมโทรม
สิ่ งแวดล้อ ม ความสู ญ เสี ย ทรัพ ยากรธรรมชาติ และพลัง งานน้า มั น และถ่า นหิ น ที่ ลดน้อ ยลง
โครงสร้างทางประชากรที่ เปลี่ ยนแปลงไปสู่สงั คมผูส้ ูงอายุและการขยายชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว
ในหลายประเทศ ได้นาไปสู่ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในเวลาอันสัน้ ช่วงยี่สิบปี ที่ผ่านมา มีความ
เปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็วทัว่ โลก ภูมิอากาศที่ เปลี่ ยนแปลงมีผลกระทบต่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ งในพื้ น ที่ เขตร้อ น ซึ่ งอุ ด มด้ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพและธัญ ญาหาร ดัง นั้ น
ในอนาคตความมัน่ คงทางอาหารของโลกอาจอยูใ่ นภาวะสุ่มเสี่ ยง นานาชาติได้ปรึกษาหารือกัน
และท าความตกลงที่ จะช่ ว ยกั น ชะลอความเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ ดัง กล่ า ว
การประชุมต่างๆ ล้วนแต่ระบุวา่ การศึ กษา คือกุญแจสาคัญ สองทศวรรษผ่านไปแล้ว จากนี้ ไป
การศึ กษาเพื่ อปวงชน มี ภารกิ จสองประการ ประการแรก คื อ การยืนหยัดหลักการทั้ง 6 ข้อ
ที่ เกี่ ยวกับสิทธิของมนุ ษย์ทุกคนที่ จะได้รบั การศึ กษาพื้นฐาน ประการที่ สอง คือ ความรับผิดชอบ
ของทุก คนในฐานะพลเมื องโลกที่ จะต้องร่วมรับผิดชอบปั ญหาของโลก ดัง นั้น การศึ ก ษาเพื่ อ
ปวงชนจึงมิใช่ เป็ นเพียงการรูห้ นังสื อและทักษะเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงความรู ้ ทักษะและ
ความใส่ใจปั ญหาของโลกด้วย กว่ า 30 ปี ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้สอดแทรกหลักการดังกล่ าว
ในกิ จกรรมการเรียนรูห้ ลายรูปแบบให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนที่ ห่า งไกลตลอดมา อาทิ
มีบทเรียนเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในและนอกหลักสูตร ในแต่ละโรงเรียนนักเรียนจะเรียนรู ้
เกี่ ย วกับ การทาเกษตรอิ น ทรีย์ เพื่ อ ผลิ ต อาหารบริโภคกันเอง นัก เรีย นจะเรียนรูว้ ิ ธีการ
บริหารจัดการน้า พลังงาน และขยะ เพื่ อรักษาสมดุลของสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนของตน
แต่ละโรงเรียนจะมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยเฉพาะพืชและพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิ่น กิจกรรม
ดังกล่ าวช่ วยให้นักเรียนรักธรรมชาติและสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวคือ นักเรียนเหล่านี้ได้เรียนรู ้
และปฏิ บัติ ก ารตามทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว การศึ ก ษา
สามารถสร้างความตระหนักรู ้ ทักษะที่ จาเป็ น และนิ สัยให้แต่ละบุคคลสามารถรับมื อกับ
ปั ญหาเหล่ า นั้น ทั้ง ส่ ว นตัว ครอบครัว และชุ ม ชน ส่ ว นผูท้ ่ี มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในระดับ สู ง ขึ้ น
ก็จาเป็ นต้องเรียนรูว้ ่าองค์กรของเขาควรจะมีส่วนช่วยเหลื อสังคมอย่างไร...”
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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32) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระราโชวาทถึงความก้าวหน้าของ อพ.สธ.
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในการเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้าง
อย่างมัน่ ใจ และ เปิ ดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย :
ก้าวสูโ่ ลกกว้างอย่างมัน่ ใจ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาหนองระเวียง ในวันนี้ ข้าพเจ้ารูส้ ึกชื่ นชม
ที่ ได้ทราบว่างานของโครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ขยายไปถึง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ดาเนิ นงานอนุ รกั ษ์ทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ ครอบคลุมไป
ถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการธารง
รักษาสภาพแวดล้อมให้คงสภาพที่ ดี และด้านการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมภูมิปัญญาที่ บรรพบุรุษได้
ตั้งใจสืบสานกันมาให้ดารงอยู่และเกื้ อกูลประโยชน์ แก่คนรุ่นนี้ และรุ่นต่อไป ประเทศไทยเป็ น
ประเทศหนึ่ งที่ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่ดว้ ยเหตุปัจจัยหลายประการเป็ นเหตุให้ท รัพยากร
อันอุดมพร่องไปอย่างน่ ากังวล โครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืชฯ นอกจากดาเนิ นงานอนุ รกั ษ์
ทรัพ ยากร ยัง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ท่ี จ ะส่ ง เสริ ม ให้เ ยาวชนและบุ ค คลทั่ ว ไป เห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากร สร้างจิตสานึ กด้านการอนุ รกั ษ์และส่ งเสริมให้เยาวชนเกิดความรักในท้องถิ่น
ทั้งเต็มใจที่ จะเข้าร่วมในการบารุงรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาประจาถิ่นของตนให้คงอยู่
ในส่ ว นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ธ รรมชาติวิ ท ยาที่ จ ะเปิ ดในวั น นี้ ก็ เ ชื่ อ ว่ า จะท าหน้า ที่ เ ป็ นแหล่ ง ศึ ก ษา
เพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่เยาวชนได้เป็ นอย่างดี เยาวชนจะสามารถมาเรียนรู ้ และทาความ
เข้าใจภาพรวมของธรรมชาตินอกเหนือจากเรียนในชัน้ เรียน ความรูแ้ ละความเข้าใจจะเป็ น
แรงบันดาลให้เกิดความสานึ กด้านอนุ รกั ษ์ในจิตใจของเยาวชนในภายหน้า เยาวชนเหล่ านี้
จะเป็ นแรงสาคัญในการธารงรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เอื้ออานวยคุณประโยชน์ให้แก่ชนในชาติได้ทุกรุน่
ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกหน่ วยงานที่ ช่วยสนับสนุ นโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
อย่างดีย่ ิงมาตลอด หากทุก ๆ ฝ่ ายร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้ ก็ เป็ นที่ มั่นใจได้วา่ การดาเนิ นงาน
อนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรและสภาพแวดล้อ มของชาติ จ ะประสบผลส าเร็จ และอ านวยประโยชน์ สุ ข
แก่ประชาชนโดยส่วนรวมสืบต่อไป ได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิ ดการประชุมวิชาการและ
นิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย:ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมัน่ ใจ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุจดุ มุ่งหมาย
จงทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายที่ มาพร้อมกันในที่ ประชุมนี้ ประสบแต่ความสุข กายสุขใจ
อันเป็ นผลสืบเนื่ องจากกุศลจิตของทุก ๆ ท่านตลอดไป”
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33) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสาคัญของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชด าริ ฯ ในการเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ในงาน อพ.สธ.-แม่โจ้ : ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
“ข้าพเจ้ายินดีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จดั งานแสดงภูมิปัญญาด้านการเกษตร และงาน
อนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืชขึ้นพร้อมกัน เพื่ อให้นักเรียน นั กศึ กษาและประชาชนทัว่ ไปได้รบั ความรู ้
เกี่ ยวกับวัฒนธรรม และภู มิปัญญาด้านการเกษตร ตลอดจนการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรที่ มี อยู่ใน
ท้องถิ่นของตน ด้วยเหตุที่ในยุคปั จจุบนั คนจานวนมากมักมองว่าโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยิ่งยวด ด้วยวิวฒ
ั นาการใหม่และเทคโนโลยีอันทันสมัย จนอาจหลงลืมใส่ใจสิ่ งดีงามที่ มีมาแต่เดิม
ที่ บรรพบุรษุ สร้างสมมาด้วยภูมิปัญญาเมื่ อพิจารณาโดยถี่ ถ้วนอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าความเจริญ
ที่ เห็นเป็ นไปอย่างถูกทิศทางหรือไม่ งานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จดั ขึ้นในครัง้ นี้ สะท้อนภาพชีวติ ตาม
วัฒนธรรมเกษตร และภูมิปัญญาเกษตรพื้นบ้านของชาวล้านนา ผูเ้ ข้าชมงานซึ่ งถือว่าเป็ นคนรุ่นใหม่
จะสามารถมองเห็นและเข้าใจเชื่ อมโยงอดีตกับปั จจุบัน เห็นวิถีชีวิตที่ แฝงปรัชญาความพอเพียง
และความรู ข้ องบรรพบุ รุษที่ เป็ นรากเหง้า ของปั จจุบัน ส่วนที่ ดีงามที่ มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ตั้ง ใจ
แสดงออกในงานนี้ จะทาให้ผูม้ ี โอกาสได้ชมงานเกิ ดความรูส้ ึกซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ
และความรูส้ ึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดอันอาจนาไปสู่ความคิดที่ จะพัฒนาสังคม ตลอดจนประเทศชาติ
โดยอาศัยรากเหง้าเดิมเป็ นพื้นฐาน เพื่ อให้เกิ ดความเจริญอย่างยัง่ ยืนและถูกทิ ศทาง ในส่วน
กิจกรรมอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชที่ มีตอ่ เนื่ องกันมานาน ก็หวังจะให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนที่ ยังอยู่
ในวัยเรียน ในแง่การศึ กษา ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น และความภาคภูมิใจ
ที่ ตนได้มีส่วนช่วยในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่นและของประเทศชาติ ข้าพเจ้าขอ
อานวยพรให้งานทุกสิ่ งทุกประการที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดขึ้นในวันนี้ บรรลุผลสาเร็จอย่างสูงสุด
สมดังที่ ตัง้ ความหวังไว้ และขอให้ท่านทั้งหลายที่ มาประชุมกันในที่ นี้ ถึงพร้อมด้วยความสุขความ
สมบูรณ์ ความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ จงทุกเมื่ อทัว่ กัน”
34) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พระราโชวาทถึงความก้าวหน้าของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในการเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : นาสิ่งดีงามสู่ตาโลก
และเปิ ดอาคาร “ราชานุ รกั ษ์” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ “ทรัพยากรไทย :
นาสิ่ งดีงามสูต่ าโลก” ที่ จัดขึ้นในโอกาสนี้
คนไทยเรานั บแต่อดีต กาล คุน้ เคยกับค ากล่า วที่ ว่า “ทรัพย์ใ นดิน สิ นในน้า ”
ซึ่ งเป็ นคากล่าวที่ ฉายให้เห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรอันหลากหลาย ที่ มีความสาคัญ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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ต่อชีวติ ใหญ่นอ้ ยทุกชีวติ ทั้งยังทาให้ผืนแผ่นดินไทยงดงามรุง่ โรจน์ เป็ นที่ ประจักษ์แก่สายตาของ
ชาวโลก มาในปั จจุบนั ทรัพยากรหลายส่วน ตกอยูใ่ นสภาพเสื่ อมโทรมถดถอย เนื่ องมาจากเหตุ
ปั จจัยหลายประการ ประการหนึ่ งได้แก่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างปราศจากความใส่ใจ
และไม่ ค านึ ง ถึ ง ผลเสี ย ที่ จะเกิ ด ขึ้น ภายหลัง ทรัพ ยากรถื อ เป็ นสมบัติ ข องชาติ ของส่ ว นรวม
ที่ ประชาชนมี สิทธิ มี ส่วนร่วมกัน ทุกคนจึงควรมี จิตสานึ ก และควรถือเป็ นหน้าที่ ที่ จะหวงแหน
ปกป้ อ งคุ้ม ครอง ตลอดจนอนุ ร ัก ษ์ฟ้ ื นฟู ด้ว ยการร่ว มแรงร่ว มใจ แสวงหาวิถี ท างบ ารุง รักษา
ค้นคว้าหาความรูใ้ นเรื่องทรัพยากร หรือแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่ อสืบทอด
สมบัติของชาติให้ธารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และอานวยประโยชน์เกื้อกูลแก่อนุ ชนชัน้ ลูกหลานของเรา
สืบเนื่ องต่อไป
ได้เ วลาอั น ควรแล้ว ข้า พเจ้า ขอเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ
“ทรัพยากรไทย : นาสิ่ งดีงามสู่ตาโลก” ณ บัดนี้ หวังว่าการพูดคุยระดมความคิดในที่ ประชุมนี้
จะนาไปสูค่ วามรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั ิ การขยายผลให้กว้างขวางออกไป เพื่ อให้งานดูแลอนุรกั ษ์
ทรัพยากรบรรลุเป้ าหมาย พร้อมกันนี้ ขออวยพรให้ทุก ๆ ท่านที่ เข้าร่วมในการประชุมประสบ
แต่ความสุข ความสาเร็จ ทัง้ ในหน้าที่ การงาน และในชีวติ ส่วนตัวโดยทัว่ กัน”
35) วันที่ 12 มิ ถุนายน พ.ศ. 2557 พระราโชวาทเกี่ ยวกับความสาคัญของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชด าริ ฯ ในการเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนนทบุรีวทิ ยาลัย ตาบลอ้อมเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนระดับภูมิภาค ครัง้ ที่ 3 ที่ จัดขึ้นในโอกาสนี้ นนทบุรีเป็ นจังหวัดที่ มี ความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์กว่า 400 ปี อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า ทั้งทรัพยากรกายภาพ
ทรัพ ยากรชี ว ภาพ รวมทั้ง ทรัพ ยากรทางวัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญา ที่ สื บ ทอดจากบรรพบุรุษ
มี การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างเร็วทั้งเศรษฐกิ จและสังคม ในพื้นที่ ต่างๆควรที่ จะมีการ
สารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่ น ที่ ร่วมมือกันทั้งโรงเรียน และองค์กรท้องถิ่ น ชุมชน เด็กและผูใ้ หญ่
มีความสัมพันธ์กัน จะมีผลให้เกิดความรูส้ ึกที่ ดีต่อกัน ฝึ กการทางานร่วมกัน รูจ้ กั ออกความเห็น
ฟั งความเห็นของผูอ้ ื่ น กิจกรรมเหล่านี้ ลว้ นช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรูต้ ลอดจน
อุปนิ สัยที่ ดีให้แก่เด็ก เด็กได้รบั การปลูกฝั งจิตสานึ กเรื่องการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความรักท้องถิ่ นและสมบัติที่มีในท้องถิ่ นตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั เมื่ อเจริญเติบโตต่อไปก็จะเป็ นที่ พึ่ งของ
ถิ่นฐานและชาติบา้ นเมืองได้
ทรัพยากรถือเป็ นสมบัติของชาติ ของส่วนรวม ที่ ประชาชนมีสิทธิ มีส่วนร่วมกัน
ทุกคนจึงควรมีจิตสานึ ก และควรถือเป็ นหน้าที่ ที่ จะหวงแหน ปกป้ องคุม้ ครอง ตลอดจนอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟู ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ แสวงหาวิถีทางบารุงรักษา ค้นคว้าหาความรูใ้ นเรื่องทรัพยากร หรือ
แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่ อสืบทอดสมบัติของชาติให้ธารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และ
อานวยประโยชน์เกื้อกูลแก่อนุ ชนชัน้ ลูกหลานของเราสืบเนื่ องต่อไปข้าพเจ้าขอขอบใจหน่ วยงาน
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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ที่ เกี่ ยวข้องทุก ๆ ฝ่ ายที่ ร่วมมือและสนั บสนุ นช่วยเหลืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็ นอันดี
มาตลอด หากปราศจากความร่วมมื อร่วมใจกันของท่านทั้งหลาย โครงการนี้ ก็ มิอาจจะสาเร็จ
เรียบร้อยหรือเจริญก้าวหน้าด้วยดีได้
ได้เ วลาอั น ควรแล้ว ข้า พเจ้า ขอเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรีย นระดับภูมิภ าค ครัง้ ที่ 3 ณ บัด นี้ หวัง ว่า การพู ด คุย ระดมความคิ ด
ในที่ ประชุ ม นี้ จะน าไปสู่ ค วามรู แ้ ละแนวทางการปฏิ บั ติ การขยายผลให้ก ว้า งขวางออกไป
เพื่ อให้งานดูแลอนุ รกั ษ์ทรัพยากรบรรลุเป้ าหมาย พร้อมกันนี้ ขออวยพรให้ทุก ๆ ท่านที่ เข้าร่วม
ในการประชุมประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ ทัง้ ในหน้าที่ การงาน และในชีวติ ส่วนตัวโดยทัว่ กัน”
36) วั น ที่ 16 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2558 ทรงบรรยายเรื่ อ ง การจัด การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ทรงบรรยายเกี่ยวกับ อพ.สธ. ในเรื่องของงานสวนพฤกษศาตร์
โรงเรียน การศึกษาและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่เฉพาะพืชอย่างเดียว และการใช้
เทคนิค DNA fingerprint ในการจัดจาแนกสายพันธุ ์
ทรงบรรยายในงานรักษ์ป่าน่ าน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละบริการวิชาการ
เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน สรุปในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ อพ.สธ. จากบทพระราชนิ พนธ์ ดังนี้
“โครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่โบราณมี ผลงานของ ดร.คาร์ หรือ เคอร์
(Dr. A.Kerr) ที่ รวบรวมพันธุพ์ ืชในประเทศไทย นักพฤกษศาสตร์ไทยอื่ น ๆ ศึกษาระบบนิ เวศ และ
อนุ กรมวิธาน (taxonomy) ร่วมมื อกับต่างประเทศ เช่น สวนพฤกษศาสตร์คิว และที่ อื่ น ๆ ทา
หนังสือพืชในประเทศไทย หรือ Flora of Thailand งานของโครงการเรามีการส่งนักพฤกษศาสตร์
ไปสารวจพื้นที่ ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ จะต้องกลายเป็ นอ่างเก็บน้า จะต้องวางสายไฟ
แรงสูง ต่อมาถ่ายทอดความรูใ้ ห้ชุมชนและโรงเรียนสารวจพื้นที่ สร้างสวนพฤกษศาสตร์ และ
หอพัน ธุ์ไ ม้ใ นโรงเรีย น และสวนพฤกษศาสตร์ชุ ม ชน ในบางพื้ น ที่ เราจะศึ ก ษาไม่ เ ฉพาะพื ช
จะศึ กษาลมฟ้ าอากาศ ดิน หิน และสัตว์ต่าง ๆ ปั จจุบันเรามี เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงไม่ได้ศึกษาเฉพาะ
ลักษณะ เช่น ใบ ดอก เมล็ด สามารถทา DNA finger print ทาให้จดั หมวดหมู่ให้ละเอียด”
สรุป การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้
1. ต้องทาพร้อมกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรอื่น ๆ
2. ต้องสร้างความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้ประชาชน
3. สร้างความรูแ้ ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปว่าสรรพสิ่งต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวพันกัน
ความรูเ้ รื่องโลกและชีวิตในโลก เป็ นเรื่องที่น่าสนใจน่ าศึกษา เช่น ศึกษาภูมิศาสตร์ สัตวศาสตร์
พฤกษศาสตร์ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงจะรักและไม่ทาลาย
4. การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ช่วยสร้างสานึ กแก่นักท่องเที่ยว ตามอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวนี้ จะ
มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งให้ความรูเ้ กี่ยวกับพื้ นที่
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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5. แบ่งพื้ นที่ให้ชดั เจนว่าที่ไหนควรปฏิบตั ิอย่างไร เช่น เขตอนุ รกั ษ์ เขตที่ให้คนเข้าไปได้
เขตที่อนุ ญาตให้เพาะปลูก
6. สมัยก่อนแม้แต่ครั้งที่มีสมั ปทานป่ าไม้ มีกฎว่าถ้าตัดต้นไม้หนึ่ งต้น ต้องปลูกใช้ 2-3 ต้น
37) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทถึงความก้าวหน้าของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในการเปิ ดการประชุ มวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
และเปิ ดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ที่ จัดขึ้นในวันนี้ คนไทยเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นฐานในการดารงชีวติ
มาเป็ นเวลานาน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆ ด้าน จนทรัพยากรที่ มีอยู่
ถดถอยเสื่ อมโทรมลง เกิดผลกระทบแก่ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคน จึงต้องมีการคิดทบทวนในเรื่อง
การอนุ รกั ษ์ ว่าจะมีวธิ ีทางใดที่ จะฟื้ นฟูรกั ษา เพื่ อให้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
จนถึงอนุชนรุน่ หลัง
แนวทางการอนุ ร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ โดยเริ่มต้น จากหน่ ว ยเล็ ก ๆ ได้แ ก่
ในชุมชนหรือท้องถิ่ น เป็ นแนวทางที่ เห็นว่าจะสัม ฤทธิ์ ผล แต่ละท้องถิ่ นย่อ มมี ฐานทรัพยากร
ที่ แตกต่ า งกั น ไป แต่ ล ะชุ ม ชน แต่ ล ะท้อ งถิ่ นควรได้ท บทวนศึ ก ษาดู ว่า ในถิ่ นที่ อยู่ ข องตน
มี ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง มี ความเสื่ อมโทรมเสียหายอะไรอย่างไร และทุกฝ่ ายทั้งหน่ วย
ราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่ นนั้น จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันหาวิธีการสงวนรักษา
โดยถือว่าเป็ นทรัพย์สินของส่วนรวมที่ ทุกคนมี สิทธิ์ใช้ประโยชน์ เมื่ อทรัพย์สินเสียหาย ก็ ตอ้ งมี
ส านึ ก รับ ผิด ชอบร่ว มกัน แก้ไ ข เมื่ อทุก ท้อ งถิ่ น ทุก ชุ ม ชน ท าได้ดัง นี้ ตลอดทั่ว ถึ ง กัน ก็ เ ท่ า กั บ
ประชาชนทั้งประเทศ ได้รว่ มรับผิดชอบ ได้รว่ มกันสงวนรักษาทรัพยากร ต่ออายุทรัพยากรของ
ชาติให้คงอยูย่ งั่ ยืนไปจนชัน้ ลูกหลาน
ข้าพเจ้าขอเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์
สิ่ งสินตน ขอให้การประชุมบรรลุเป้ าหมายตามที่ ปรารถนาทุกประการ และขอให้ท่านทั้งหลาย
ที่ มาพร้อมกันในที่ ประชุมนี้ มีความสุขสวัสดีทกุ เมื่ อทัว่ กัน”
38) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสาคัญของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กั บ อพ.สธ. และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในการเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่ า) กรุงเทพมหานคร
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“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่ น ระดับภูมิภาค ครัง้ ที่ 4 ที่ กรุงเทพมหานครรับเป็ นเจ้าภาพจัดขึ้น
ในโอกาสนี้ การประชุมครัง้ นี้ เปิ ดโอกาสให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุ รกั ษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริฯ ได้แสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ ครูและนั กเรียนปฏิบัติรว่ มกัน และผลการดาเนิ นการสารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลในท้องถิ่นต่างสนับสนุ นช่วยเหลือมาเป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิงานร่วมกับ
ชุมชน โรงเรียน ตลอดจนสถาบันระดับอุดมศึ กษาอย่างใกล้ชิดมาเป็ นเวลานาน ยังผลให้ชุมชน
มีขอ้ มูลที่ จะใช้ในการธารงค์สิทธิ์ในทรัพยากรนั้นๆ
ข้า พเจ้า ขอขอบใจกรุ ง เทพมหานคร และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งทุ ก ๆ ฝ่ าย
ที่ สนั บ สนุ น งานสวนพฤกษศาสตร์ใ นโรงเรี ย น และงานฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ นเป็ นอย่า งดี
การร่วมมื อร่วมใจร่วมคิ ดกันอย่างแข็งขันเช่นนี้ จะทาให้งานอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อ มชุ ม ชนสัม ฤทธิ์ ผล งานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรีย นจะช่ ว ยสร้า งเยาวชนที่ มี จิ ต ใจ
เป็ นนั กอนุ รกั ษ์ มี ความเข้าใจเหตุและผลของการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ตัง้ แต่เยาววัยอันจะส่งผลดีตอ่ ไปในอนาคต
ได้เ วลาอั น ควรแล้ว ข้า พเจ้า ขอเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรีย นและฐานทรัพ ยากรท้อ งถิ่ นระดับ ภู มิ ภ าค ครั้ง ที่ 4 ณ บัด นี้ ขอให้
การประชุมบรรลุผลที่ สามารถนาไปปฏิบัติและขยายผลออกไปได้กว้าง เพื่ อความเจริญยัง่ ยืน
ในทุกชุมชนสืบต่อไป”
39) เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 พระราชด ารัส เกี่ ย วกับ ความรับ ผิ ด ชอบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพ
ทรงพระราชทานพระราชดารัส ในพิธีเปิ ดงาน BIOFIN DAY ณ บริเวณ Lifestyle
Hall ชั้น 2 สยามพารากอน กรุ งเทพมหานคร แปลจากพระราชดารัสภาษาอังกฤษ ดังความ
ตอนหนึ่ งว่า
“ภารกิจด้านการเงินเพื่ อการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ มิใช่เป็ นหน้าที่
หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐฝ่ ายเดียว ดังนั้นภาคเอกชนต่าง ๆ รวมถึงบรรดาผูผ้ ลิต
และผู บ้ ริโ ภคควรมี ส่ว นร่ว มรับ ผิด ชอบ เพราะเป็ นภาคส่ ว นที่ ได้ร บั ประโยชน์ ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรพิจารณาจัดสรรทรัพยากร เพื่ อลงทุนในการ
ปกป้ องและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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40) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พระราชด ารัส และพระราโชวาทเกี่ ยวกับ
ความสาคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่ มีทิศทางใน
การดาเนินงาน อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในการสารวจศึกษาให้
รูจ้ กั และหาทางอนุรกั ษ์
ทรงพระราชทานพระราชดารัส และพระราโชวาทเปิ ดการประชุมวิชาการและ
นิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สระบุรี ตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
“ข้า พเจ้า ยิ น ดี ที่ ได้ม าเป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ที่ จัดขึ้นในวันนี้ ประเทศไทยของเราบริบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่ เอื้ ออานวยประโยชน์ให้คนไทย
ดารงชีพอยูไ่ ด้อย่างเป็ นสุขมายาวนาน เป็ นทรัพย์สินอันลา้ ค่า ที่ ยังผลให้ฐานของชาติแข็งแกร่ง
มัง่ คัง่ และพึ่ งพาตนเองได้ความต้องการใช้ทรัพยากรที่ มีมากขึ้นในปั จจุบนั เป็ นเหตุให้ทรัพยากร
ถดถอยเสื่ อมโทรม หากไม่คิดปกป้ องรักษา ในอนาคตประเทศชาติและลูกหลานของเราจะอยู่
ไม่ได้ เพราะหากไร้ซึ่งทรัพยากร เราจะสูญเสียความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง จึงจาต้องเร่งคิด
แก้ไขการจัดการบริหารการใช้ทรัพยากร ให้มีการสารวจทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่น ศึกษาให้รูจ้ กั
และเข้าใจทรัพยากรนั้นๆ และศึ กษาหาวิธีการอนุ รกั ษ์ ประการหนึ่ ง ต้องเร่งสร้างคนรุน่ ใหม่ให้มี
จิ ต ส านึ ก เป็ นนั ก อนุ ร ัก ษ์ ตั้ง แต่ เ ยาว์ว ัย ดัง ที่ โครงการอนุ ร ัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช ฯ ด าเนิ น การ
ด้วยความหวังว่าเยาวชนเหล่านี้ เมื่ อเจริญเติบโตจะเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รกั ษาทรัพย์สินของชาติให้คงอยู่
ยืนยาว และเป็ นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนอย่างทัว่ ถึง
อีกประการหนึ่ ง การจะธารงรักษาทรัพยากรของชาติให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน จาต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยทัว่ ไป การทัง้ หลายจึงจะ
สะดวกราบรื่น อย่างที่ เราปฏิบตั ิกนั มาตลอด ข้าพเจ้าขอชมเชยและขอให้เรารวมกาลังเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียว ปฏิบัติต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งนี้ เพื่ ออนาคตของชาติ ของอนุ ชนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่ งก็ คือ
ลูกหลานของเราทุกคน”
ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมสาเร็จผลสมประสงค์ทุกประการ และ
ขอให้ท่านทัง้ หลายมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวติ และในหน้าที่ การงานจงทัว่ กัน”

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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41) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พระราชด ารัส และพระราโชวาทเกี่ ยวกับ
ความสาคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้ทางานร่วมกัน
ให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สงั คมเมือง
ทรงเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย นและ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ทรงพระราชทานพระราโชวาท
“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิ ดการประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่ น ระดับภูมิภาค ครัง้ ที่ 5 ที่ จัดขึ้นในวันนี้ ยินดีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมช่วยเหลืองานของโครงการ
อนุ ร ัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช ฯ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ภัม ภ์ จัง หวัด
ปทุ ม ธานี ตั้ง อยู่ใ นภู มิ สั ง คมที่ อุ ด มไปด้ว ยทรัพ ยากรอั น ทรงคุณ ค่ า ทั้ ง ทรัพ ยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่ สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ การเปลี่ ยนแปลง
ของพื้ น ที่ และสภาพแวดล้อ มไปสู่ สัง คมเมื อ งอย่า งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บัน ตลอดจนปั จ จัย อื่ น ๆ
ล้วนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสาคัญในพื้นที่ การที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัด
ปทุมธานี รับเป็ นหลักในการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่ นแถบนี้ จัดโครงการ
และกิจกรรมที่ เกี่ ยวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุ ม ชน จะส่ ง ผลให้ง านอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรมี ค่ า ของท้อ งถิ่ น ด าเนิ น ไปได้โ ดยสะดวกและ
ประสบผลดี ทั้งจะช่วยสร้างเสริมให้ชุมชนเกิ ดความสามัคคี มี ความสานึ กรักท้องถิ่ นอันเป็ นที่
อาศัย เด็กและเยาวชนได้รบั การปลูกฝั งให้มีจิตใจเป็ นนักอนุ รกั ษ์ตงั้ แต่อายุยงั น้อย เมื่ อเจริญวัยขึ้น
จะได้เป็ นกาลังช่วยรักษาของดีมีคณ
ุ ค่าของท้องถิ่นตน และเข้าใจกระบวนการพัฒนาที่ จะก่อให้เกิด
ความเจริญอย่างยัง่ ยืนเป็ นอย่างดี
ได้เ วลาอั น ควรแล้ว ข้า พเจ้า ขอเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่ น ระดับภูมิภาค ครัง้ ที่ 5 ณ บัดนี้ ขอให้การ
ประชุ ม บรรลุ เ ป้ า หมายสมดัง ความประสงค์ ทุ ก ประการ และให้ท่ า นทั้ ง หลายมี ค วามสุ ข
ความเจริญรุง่ เรืองในหน้าที่ การงานและการดาเนิ นชีวติ ส่วนตนจงทัว่ กัน”

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดารัสที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
1) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ทรงให้เห็นความสาคัญของการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อชนรุน่ หลัง
พระราชดารัสในพิธีเปิ ดการสัมมนา เรื่อง การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
หัว ข้อ แนวทางการอนุ รัก ษ์ เ ชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ ยัง่ ยื น จัด โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ดังความตอนหนึ่ งว่า
“.....ความเจริญก้าวหน้าที่ เป็ นไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านมีผลกระทบให้วถิ ีชีวติ
ดั้งเดิมของคน และสภาพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ ยนแปลงไปชุมชนที่ ยังคงรักษาวิถีชีวิต ตาม
แบบอย่างที่ มีมาแต่เดิมในปั จจุบนั แทบไม่มีเหลือให้ชนรุน่ หลังได้ซึมซับความงามของวัฒนธรรมที่
ตกทอดมาแต่อดีต ชุมชนเหล่านี้ เป็ นตัวอย่างที่ ดีของคาว่าความพอเพียง คนในชุมชนพึ่ งพาอาศัย
กันได้และอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาชาญฉลาด ชุมชนลักษณะนี้
มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ เป็ นประโยชน์ดา้ นการศึ กษาในแง่มุมต่าง ๆ ปั จจุบันมีให้เห็น
เพียงไม่กี่แห่ง หากไม่ชว่ ยกันอนุรกั ษ์ไว้ก็จะสูญสลายไปอย่างน่าเสียดาย....”
2) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรงให้เห็นความสาคัญของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
พระราชดารัสในงานเทศกาลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์
มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ดังความตอนหนึ่ งว่า
“....พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเป็ นที่ เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ บันทึกเรื่องราวความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรมการดาเนิ นชีวติ และความเปลี่ ยนแปลงของผูค้ นใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ การที่ พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจานวนมากจากทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศมาร่วมกิจกรรม
กันในครัง้ นี้ เป็ นโอกาสอันดีที่ผูเ้ ข้าชมงานจะได้ศึกษาข้อมูลความรูเ้ บื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น
หลายแห่งได้ในคราวเดี ยว ขณะเดียวกันผูด้ าเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นก็ จะได้เรียนรูล้ ักษณะ
ความคล้ายคลึงหรือแตกต่าง และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่ความ
ร่ว มมื อ เพื่ อพัฒ นาพิ พิธ ภัณ ฑ์ท อ้ งถิ่ นให้ก ้า วหน้า สามารถท าหน้า ที่ เป็ นแหล่ง เรีย นรู ข้ องคน
ทัง้ ในและนอกท้องถิ่ นได้อย่างเข้มแข็งยัง่ ยืน...”
3) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงให้อนุรกั ษ์ภูมิปัญญาไทย “ยางรัก”
พระราชดารัสในการประชุมวิชาการนานาชาติศึกษายางรักเพื่ออนุ รกั ษ์ภูมิปัญญาไทย
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี “Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn for Revitalization of Thai Wisdom” โดยกรมศิ ล ปากร กรมป่ าไม้แ ละกรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ดังความตอนหนึ่ งว่า
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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“....คนในซีกโลกตะวันออกหลายเชื้อชาติรูจ้ กั นายางรักมาใช้ประโยชน์มานานนั บ
พันๆ ปี ทงั้ ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การใช้ยางรักเคลือบพื้นไม้ให้สวยงามคงทนหรือภาชนะสานให้
บรรจุของเหลวได้ และใช้ในงานศิ ลปะ คนไทยก็ ใช้ยางรักเป็ นวัสดุสาคัญในการสร้างสรรค์งาน
ประณีตศิลป์ ขัน้ สูงมาเป็ นเวลานาน งานลงรักปิ ดทอง เขียนลายรดนา้ งานช่างประดับมุก ประดับ
กระจก หรือ งานหัต ถกรรมทั่ว ไป เช่ น การท าเครื่องเขิน ล้ว นต้อ งใช้ย างรัก คุณ ภาพดี เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญ ยางรักที่ ดีควรเป็ นยางรักธรรมชาติที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่ งนับวันจะขาดแคลนเพราะ
ไม้รกั มีน้อยลง เป็ นเหตุให้มีการใช้สารเคมีเจือปน ทาให้ยางรักมีคณ
ุ ภาพตา่ ไม่คงทน ใช้งานได้
ไม่ ดี การวิจัยและพัฒ นาสายพัน ธุ์รกั ส่ ง เสริม การปลู กไม้ร กั สายพันธุ์ที่ ให้ย างรักคุณภาพสู ง
ในท้องถิ่นที่ มี ภูมิประเทศเหมาะสม จะเป็ นประโยชน์ อย่างกว้างขวางหลายสถานในระยะยาว
เป็ นการแก้ตน้ เหตุแห่งปั ญหา อันจะช่วยให้การอนุ รกั ษ์สืบสานภูมิปัญญาและศิ ลปะไทยเป็ นไป
อย่างยัง่ ยืน....”
4) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทรงให้อนุรกั ษ์ภูมิปัญญาไทย “ผ้าไหม”
พระราชดารัสในงานประชุ มสัมมนาวิชาการหม่อนไหมอาเซี ย นและงานตรา
นกยูงพระราชทาน สืบสานตานานไหมไทย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี ดังความตอนหนึ่ งว่า
“...ผ้า ไหมเป็ นสิ น ค้า ส าคัญ มาแต่โ บราณกาล ในเส้น ทางแพรไหมอั น ลื อ ชื่ อ
ผ้าไหมเป็ นสายใยที่ เชื่ อมโยงซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน นาผูค้ นจากทัง้ สองซีกโลก
มาพบปะทาความรูจ้ ัก ทาให้เกิ ดการถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน ผ้าไหมเป็ น
เครื่องหมายบ่งบอกความเจริญ ความมีอารยธรรมและภูมิปัญญาของชนชาตินั้น ๆ ผ้าไหมจึงมิได้
มีความหมายเพียงเป็ นอาภรณ์ประดับกาย หรือความหมายทางเศรษฐกิจเท่านั้น
ในประเทศไทย ผ้าไหมก็เป็ นส่วนหนึ่ งของวัฒนธรรมและวิถีชีวติ คนไทยรูจ้ กั ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมใช้มาเป็ นเวลานาน ลวดลายผ้าในแต่ละภูมิภาคมีอัตลักษณ์ประจา
ถิ่น เมื่ อพิจารณาจะสามารถเชื่ อมโยงไปถึงวิถีชีวติ ของผูค้ น จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่ สืบทอดมาหลายชัว่ อายุคน
สมเด็จ พระนางเจ้า สิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเป็ นผู น้ าในการใช้ผ า้ ไหม
ที่ ราษฎรเป็ นผูท้ อ ทรงส่งเสริมและพัฒนาการปลู กหม่อนเลี้ยงไหม และวิธีการทอผ้าไหมของ
ราษฎรในท้องถิ่ นต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม มีคณ
ุ ภาพดีย่ ิงขึ้นเพื่ อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
ราษฎรเอง และยังเป็ นการอนุ รกั ษ์ภาคส่วนของวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ปั จจุบันคนไทยนิ ยมใช้
ผ้าไหมไทยกันแพร่หลาย ผ้าไหมไทยยังมีชื่อเสียงเป็ นที่ รูจ้ กั ทารายได้ให้ประเทศชาติเป็ นอันมาก...”

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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สำเนำพระรำชกระแส
เรื่องแผนกำรจัดกำร
งบประมำณ อพ.สธ.
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ขั้นตอนการพิจารณาและ
สนับสนุนโครงการฯ
และงบประมาณ
ตามแนวทางการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
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ขั้นตอนการขอสนองพระราชดาริ
อพ.สธ.
โดยหน่วยงานต่าง ๆ
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ตัวอย่าง
จดหมายขอเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงาน
ที่

ชื่อหน่ วยงาน.................................................
ที่อยูห่ น่ วยงาน..............................................
วัน……. เดือน………………….. พ.ศ. .........

เรื่อง การขอพระราชทานพระราชานุ ญาตเข้าร่วมสนองพระราชดาริ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนิ นงานในโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
เรียน

ผูอ้ านวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างรายชื่อคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.
สนองพระราชดาริโดย
(ชื่อหน่ วยงาน) …………….
2. ร่างแผนปฏิบตั ิงาน ตามแต่ละกิจกรรม (ถ้ามี)
เนื่ องด้วยทาง (ชื่อหน่ วยงาน) เสนอขอพระราชทานพระราชานุ ญ าตเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ ใ นโครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ องมาจากพร ะราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม
2564 – 30 กันยายน 2569) โดยทาง (ชื่อหน่ วยงาน) ได้ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่ าละอองพระบาท สมเด็จพระ
กนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ ขอพระราชทาน
พระราชานุ ญาตให้ (ชื่อหน่ วยงาน) เข้าร่วมสนองพระราชดาริ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) ของ (ชื่อหน่ วยงาน) ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(
)
หัวหน้าหน่ วยงานผูด้ ารงตาแหน่ งสูงสุด
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(ร่างตัวอย่าง )
รายนามคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สนองพระราชดาริโดย (ชื่อหน่วยงาน)
1.
2.
3.
4.

หัวหน้าหน่ วยงานผูด้ ารงตาแหน่ งสูงสุด
รองหัวหน้าหน่ วยงานผูด้ ารงตาแหน่ งสูงสุด
รองหัวหน้าหน่ วยงานผูด้ ารงตาแหน่ งสูงสุด
เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ
5. ชื่อตาแหน่ งบริหารของหน่ วยงาน
6. ชื่อตาแหน่ งบริหารของหน่ วยงาน
7. ชื่อตาแหน่ งบริหารของหน่ วยงาน
8. ชื่อตาแหน่ งบริหารของหน่ วยงาน
9. ชื่อตาแหน่ งบริหารของหน่ วยงาน
10. ชื่อตาแหน่ งบริหารของหน่ วยงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ 1
รองประธานกรรมการ 2
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

หน้าที่ ของคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ.-หน่วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริ
- จัดประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานที่มีหวั หน้าหน่ วยงานนั้นๆ เป็ นประธาน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- ร่างและจัดทาแผนแม่บทของหน่ วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
- ร่างและจัดทาแผนปฏิบตั ิการรายปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
- ดาเนิ นงานและติดตามงานให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการและสอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
- สนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้ นที่โครงการฯ
- จัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นงานทุก ๆ 6 เดือน
และรายงานประจาปี งบประมาณ
- แต่งตั้งคณะทางานหรืออนุ กรรมการเพื่อดาเนิ นงานตามแนวทางการดาเนิ นงาน อพ.สธ.
ณ วันที่....................................
(
)
หัวหน้าหน่ วยงานผูด้ ารงตาแหน่ งสูงสุด
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ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และ
ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
1. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศ.)
2. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มร.ชม.)
3. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.)
4. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ.)
5. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.อ.)
6. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ส.)
7. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรวอ.)
8. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.)
9. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล.)

242

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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10. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยพะเยา
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มพ.)
11. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มน.)
12. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.)
13. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มร.อด.)
14. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรภ.อบ.)
15. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.มหิดล)
16. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยบูรพา
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มบ.)
17. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มร.สน.)
18. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรส.)
19. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มกส.)
20. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ร.)
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21. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ล.)

244

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

สำเนำประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง แนวปฏิบตั ิกำรดำเนินงำน
อพ.สธ.-กระทรวงศึกษำธิกำร

245

246

246

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ.
247 ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

247

สำเนำหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เรื่องกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
อพ.สธ.

248

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ.
249ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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250

250

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนภาพการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ.

1.ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง
2.อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
3.อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชดาริ
4.อพ.สธ.-จังหวัด
5.อพ.สธ.-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6.อพ.สธ.-กศน.
7.อพ.สธ.-ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

251

252

อปท.
อบต./เทศบาล

โรงเรียน
มหาวิทยาลัย
กศน.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

การดาเนินงาน

ศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย

การวิจัยระบบ
การวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยบูรณาการ
- การใช้ประโยชน์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การวิจัยเฉพาะด้าน

การวิจัย

แผนแม่บท
อพ.สธ.- มหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร

กรอบการสร้างจิตสานึก

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

3 กรอบ 8 กิจกรรม

แผนปฏิบัติประจาปี
งบประมาณ

แผนแม่บท อพ.สธ.
3 กรอบ 8 กิจกรรม

แผนภาพการดาเนินงานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 มหาวิทยาลัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันในพื้นที่
ชุมชน
ประชาชน

การบริการวิชาการ

การเรียน การสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ

คณะทางานชุดต่างๆ
ตามกิจกรรม

คณะทางาน
แผนปฏิบัติประจาปี

คณะทางาน
แผนแม่บท

แผนยุทธศาสตร์
แผนแม่บท
แผนปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย

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

อาจารย์
นักศึกษา

การเรียน การสอน

การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย ทุก 2 ปี

คณะกรรมการดาเนินงาน
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย

ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิชาการข้อมูล

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย 5 แห่ง

การเข้าร่วม
สนองพระราชดาริ

บริการวิชาการ
เอกสาร / สิ่งต่างๆ
การอบรมหลักสูตรต่างๆ
- การจัดทาตัวอย่างพรรณไม้
- อนุกรมวิธาน
- การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
- การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การรับโจทย์จากท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การ
วิจัย

ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

3 กรอบ 8
กิจกรรม

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดย
พระราชานุญาต

การทาหนังสือร่วมสนองพระราชดาริ
มีคณะกรรมการครบถ้วน
มีเลขานุการที่ประสานงานได้

การบริหารจัดการ

จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

252

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนภาพการดําเนินงานในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย

253

253

แผนภาพการดําเนินงานในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. - หน่วยงานสนองพระราชดําริ

254

254

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนภาพการดําเนินงานในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. - จังหวัด

255

255

แผนภาพการดําเนินงานในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

256

256

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนภาพการดําเนินงานในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. – กศน.

257

257
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่าน
การดาเนินงานโดยจังหวัด
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สถานศึกษา

อปท.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

กรอบการสร้าง
แผนกปฏิบัติการ
จิตสานึก

2. ผูว้ ่าราชการจังหวัดลงนาม

1. คณะทางาน 4.1-4.2
รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง

อพ.สธ.

จังหวัด

แจ้งศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผอ.
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาจังหวัด

แจ้งท้องถิ่นจังหวัด
แจ้ง อบต./เทศบาลตาบล

แจ้งผลการสมัครไปยัง
ผูว้ ่าราชการจังหวัด

ทาใบสมัครและเอกสารการสมัคร
(เรียน ผอ. อพ.สธ.)

สมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผ่านการดาเนินงานโดยจังหวัด
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

ประกาศ
อพ.สธ.
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
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โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศที่ อพ.สธ. 1/2565
เรื่อง คณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ
เพื่ อให้การดาเนิ นงานของโครงการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ ประสบ
ความสาเร็จเป็ นผลประโยชน์ แท้ และให้เป็ นไปตามการปรับโครงสร้างหน่ วยงานใหม่ ตามการปฏิ รูประบบ
ราชการ รายชื่อคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ มีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
262

ดร.อาพล เสนาณรงค์
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
เลขาธิการพระราชวัง
รองผูอ้ านวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
ราชเลขานุ การในพระองค์สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
ผูบ้ ญ
ั ชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผูบ้ ญ
ั ชาการกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ผูอ้ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผูว้ า่ การการไฟฟ้ านครหลวง

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ผูว้ า่ การการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ผูว้ า่ การการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ
อธิบดีกรมป่ าไม้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมการข้าว
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการสานักงานการวิจยั แห่งชาติ
ผูว้ า่ การสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า(องค์การมหาชน)
ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ผูอ้ านวยการองค์การเภสัชกรรม
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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ผูอ้ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ผูอ้ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
ผูอ้ านวยการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน)
ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
ผูอ้ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้ นที่สูง(องค์การ
มหาชน)
ผูอ้ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชัน่
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่ าน
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอานาจเจริญ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระนอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพัทลุง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแพร่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบึงกาฬ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกระบี่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลาพูน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตราด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
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ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุโขทัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบุรีรมั ย์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลาปาง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรินทร์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย
ประธานมูลนิ ธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม
ประธานมูลนิ ธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การโรงแรมซิกส์เซนส์ ยาวน้อย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ราช กรุป๊ จากัด (มหาชน)
นายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
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กรรมการ
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คณะทำงำนจัดทำแผนแม่บท
อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
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คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระยะ 5 ปี ทีเ่ จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)
1. กลุ่มความมั ่นคงทางทรัพยากร

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
3. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
5. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
6. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
7. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
8. นายนิ รุตติ์ บาโรส
9. นางอริศรา บาโรส
10. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

2. กลุ่มสร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
ประธานคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทํางาน
3. ผูแ้ ทนเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะทํางาน
4. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
คณะทํางาน
5. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะทํางาน
6. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน)
คณะทํางาน
7. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ(องค์การมหาชน) คณะทํางาน
8. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะทํางาน
9. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
เลขานุ การคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
10. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
11. นายมรกต วัชรมุสิก
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
12. นายนิ รุตติ์ บาโรส
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
13. นางอริศรา บาโรส
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
14. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
15. นางมนุ วดี สมบูรณ์ทรัพย์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
16. นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
17. นางสาวปั ทมาวรรณ ราศรี
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
18. นางสาวพเยีย ตียาพันธ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
19. นายธานิ นทร์ สันคะนุ ช
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
20. นางสาววิภารัตน์ เทพแก้ว
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
21. นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
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3. กลุ่มส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากร

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมป่ าไม้
3. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
4. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
5. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
6. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมประมง
8. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมชลประทาน
9. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
10. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
11. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
12. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
13. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
14. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
15. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมการข้าว
16. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
17. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
18. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
19. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้ นที่สงู
(องค์การมหาชน)
20. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
21. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
22. นายนิ รุตติ์ บาโรส
23. นางอริศรา บาโรส
24. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
25. นางสาวผุสดี ทันจิตต์

ประธานคณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

4. กลุ่มการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
3. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การเภสัชกรรม
4. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
7. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
8. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
9. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมขน

272

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

ประธานคณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

273
10. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
11. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
12. นายนิ รุตติ์ บาโรส
13. นางอริศรา บาโรส
14. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
15. นางสาวศิริกุล เกษา

5. กลุ่มมหาวิทยาลัย

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผูแ้ ทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. ผูแ้ ทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
11. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
13. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
14. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
15. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
16. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
18. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
19. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
20. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
21. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
23. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
24. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชัน่
26. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
28. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
29. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
31. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
32. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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33. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
34. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
35. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
36. นายนิ รุตติ์ บาโรส
37. นางอริศรา บาโรส
38. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
39. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
40. นางสาวศิริกุล เกษา

คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

6. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
7. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
14. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
20. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
21.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
22. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
26. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
27. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
28. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
29. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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30. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
31. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
32. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
33. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
34. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
35. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
37. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
38. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
39. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
40. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
41. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
42. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
43. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
44. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
45. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
46. นายนิ รุตติ์ บาโรส
47. นางอริศรา บาโรส
48. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
49. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
50. นางสาวศิริกุล เกษา

7. กลุ่มนโยบายในเรือ่ งของทรัพยากร
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คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
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ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
ประธานคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ
คณะทํางาน
3. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะทํางาน
4. ผูแ้ ทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะทํางาน
5. ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะทํางาน
6. ผูแ้ ทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
คณะทํางาน
7. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คณะทํางาน
8. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะทํางาน
9. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
เลขานุ การคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
10. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
11. นายนิ รุตติ์ บาโรส
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
12. นางอริศรา บาโรส
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
13. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
14. นางสาวผุสดี ทันจิตต์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
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8. กลุ่มจังหวัด

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
3. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี
4. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร
5. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
6. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย
8. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี
9. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต
10. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี
11. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
12. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน
13. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
14. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
15. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์
16. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
17. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
18. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
19. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
20. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายก
21. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
22. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
23. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก
24. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
25. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี
26. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดระนอง
27. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
28. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดพัทลุง
29. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดแพร่
30. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง
31. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว
32. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา
33. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดบึงกาฬ
34. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก
35. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
36. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
37. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดกระบี่
38. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
39. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี
40. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ
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41. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
42. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม
43. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน
44. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
45. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดกําแพงเพชร
46. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
47. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท
48. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
49. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดตราด
50. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม
51. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม
52. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
53. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส
54. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดบุรีรมั ย์
55. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร
56. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี
57. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
58. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
59. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร
60. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
61. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง
62. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี
63. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง
64. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร
65. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
66. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล
67. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
68. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร
69. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
70. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุโขทัย
71. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรินทร์
72. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
73. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง
74. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี
75. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
76. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ
77. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
78. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย
79. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
80. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
81. นายนิ รุตติ์ บาโรส
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82. นางอริศรา บาโรส
83. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

9. กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
3. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
4. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง
5. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
7. ผูแ้ ทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
8. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ
9 ผูแ้ ทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
11. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
12. นายนิ รุตติ์ บาโรส
13. นางอริศรา บาโรส
14. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
15. นางมนุ วดี สมบูรณ์ทรัพย์

10. กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ

1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนประธานมูลนิ ธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม
3. ผูแ้ ทนประธานมูลนิ ธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
4. ผูแ้ ทนกรรมการผูจ้ ดั การโรงแรมซิกส์เซนส์ ยาวน้อย
5. ผูแ้ ทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ราช กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
6. ผูแ้ ทนนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
7. ผูแ้ ทนประธานกรรมการมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์
8. ผูแ้ ทนนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
9. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
10. นายขจรศักดิ์ วรประทีป
11. นายนิ รุตติ์ บาโรส
12. นางอริศรา บาโรส
13. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
14. นางสาวผุสดี ทันจิตต์
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ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
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หน้าทีข่ องคณะทํางานฯ
- ให้จัดทําร่างแผนแม่บทโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน
พ.ศ. 2569) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ที่มี
เลขาธิการพระราชวังเป็ นประธาน เพื่อนํ าขึ้ นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานให้ใช้ต่อไป

คำนิยำมของคำศัพท์เฉพำะ
ที่นิยมใช้ในกำรดำเนินงำน
อพ.สธ.
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ประมวลคำนิยำมของศัพท์และอักษรย่อที่เกี่ยวข้องใน อพ.สธ.
1. หน่วยงำนที่รว่ มสนองพระรำชดำริ
หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ ข อเข้า ร่ ว มสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุ รัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยที่มีการ
ขอพระราชานุ ญาตแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่ วยงานฯ ได้แก่
1. หน่ วยงานราชการ ได้แก่ กระทรวง สานั กงานฯ กรม กองทัพ จังหวัดต่าง ๆ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. หน่ วยงานเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชน หน่ วยงานเอกชน มูลนิ ธิ เป็ นต้น
2. สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
หมายถึ ง สถาบัน การศึ ก ษา ได้แ ก่ โรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลัย ที่ ด าเนิ นการสมัค รสมาชิก
โดยตรงมาที่ อพ.สธ.
องค์ประกอบที่ 1 กำรจัดทำป้ ำยชื่อพรรณไม้ เป็ นการเรียนรูก้ ารกาหนดขอบเขตพื้ นที่
ศึกษา สารวจพรรณไม้ทาและติดป้ ายรหัสประจาต้น บันทึกภาพพรรณไม้หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทาป้ ายชื่อพรรณไม้ชวั ่ คราว ทาผังแสดงตาแหน่ งพรรณไม้ ศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003) ทาตัวอย่างพรรณไม้เ ปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสาร เรียนรูช้ ื่อ
ที่เป็ นสากล ทาทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพรรณไม้ และจัดทา
ป้ ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รูจ้ กั รูป้ ระโยชน์ของพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 2 กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูกในโรงเรียน เป็ นการเรียนรูพ้ ืชพรรณ
และสภาพพื้ นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาสุ นทรียภาพพรรณไม้ ทาผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก
ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณรูค้ ่า ของพืชพรรณ
องค์ประกอบที่ 3 กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ เป็ นการเรียนรูว้ ิธีการวิเคราะห์เบื้ องต้นรู ้
วิธีการจาแนก รูค้ วามต่าง รูค้ วามหลายหลาก
องค์ประกอบที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู ้ เป็ นการเรียนรูก้ ารรวบรวมผลการเรียนรู ้
วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดลาดับสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรูร้ ูปแบบ
การเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
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องค์ประกอบที่ 5 กำรนำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ เป็ นการบูรณาการสู่การเรียน
การสอนในกลุ่มสาระ และสาขาวิชาต่างๆ การเผยแพร่องค์ความรู ้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และ
พัฒนา แหล่งเรียนรู ้ เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรูใ้ นวงกว้าง
ธรรมชำติแห่งชีวิต เป็ นการเรียนรูว้ งจรชีวิตของชีวภาพนั้ นๆ ได้ขอ้ มูลการเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม แล้วนามาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพ
รอบกายเพื่อประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิต
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว เป็ นการวิเคราะห์องค์ความรูธ้ รรมชาติของปั จจัยหลัก การเรียนรู ้
ธรรมชาติ ข องปั จจั ย ที่ เ ข้า มาเกี่ ย วข้อ ง การเรี ย นรู ้ธ รรมชาติ ข องความพั น เกี่ ย วระหว่ า งปั จจั ย
การวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างปั จจัย เพื่อเข้าใจดุลยภาพและความพันเกี่ยวของสรรพสิ่ง
ประโยชน์แ ท้แ ก่ ม หำชน เป็ นการเรี ย นรู ้ การวิ เ คราะห์ศั ก ยภาพของปั จ จัย ศึ ก ษา
จินตนาการเห็นคุณ สรรค์สร้างวิธีการ เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน
ผันสู่วิถีใหม่ในฐำนไทย เป็ นการเรียนรูค้ วามเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย ความเป็ น
ชุมชน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน ความเป็ นโรงเรียน วิถีโรงเรี ยน ภูมิปัญญาของโรงเรียน วิเคราะห์
ศักยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จินตนาการจากศักยภาพที่เลือก สรรค์สร้างสิ่งใหม่
วิถีใหม่โดยใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กากับ
ก้ำวสู่โลกกว้ำงอย่ำงมั ่นใจ เป็ นเรียนรูศ้ ักยภาพ จากทรัพยากรและภูมิปัญญา พัฒนา
ต่อเนื่ องเป็ นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดนวัตกรรมใหม่ มีความเป็ นมาตรฐาน และ
การมีเครือข่าย
นำสิ่งดีงำมสู่ตำโลก เป็ นการเรียนรูส้ ิ่งดีงามที่ได้จากการดาเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูก้ ารแบ่งปั นองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม สู่การยอมรับ
ในระดับสากล
เกียรติบตั รงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
ขั้นที่ 1 เป็ นเกี ย รติ บัต รขั้น ต้น เกี ย รติ บัต รแห่ ง ความมุ่ ง มัน่ อนุ รัก ษ์ สรรพสิ่ ง สรรพชี วิ ต
ด้วยจิตสานึ กของครูและเยาวชน
ขั้นที่ 2 เป็ นเกี ย รติ บัต รขั้น กลาง เกี ย รติ บัต รแห่ง การเข้า สู่ ส ถานภาพ สถานศึ ก ษาอบรม
สัง่ สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ขั้นที่ 3 เป็ นเกียรติ บัตรขั้นสูง เกียรติ บัตรแห่งการเป็ นสถานศึ กษาอบรมสัง่ สอนเบ็ดเสร็จ
บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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5. ข้อ มู ล เชิ ง พื้ นที่ จ ำก F1A1 – F1A3 ที่ จ ะใช้ใน GIS ประกอบด้วย 3 ส่ ว น เพื่ อ ด ำเนิ นงำนใน
F2A5 ได้แก่
1. จุด (Point) ยกตัวอย่าง พิกัดตาแหน่ งของทรัพยากรที่ สารวจพบในพื้ นที่ เ ป้ า หมาย
F1A1 และ F1A2/พิกดั ตาแหน่ งทรัพยากรที่ปลูกรักษาไว้ ในพื้ นที่ปลูกรักษาทรัพยากร
2. เส้น (Line) ยกตัวอย่าง เส้นทางสารวจทรัพยากร จากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดสิ้ นสุด
3. รู ป แปลง (Polygon) ยกตั ว อย่ า ง ขอบเขต รู ป แปลง ปกปั ก ฯ แปลงปลู ก รัก ษาฯ
จัด ท าด้ว ยโปรแกรม GIS และ print เป็ นแผนที่ รู ป แปลงออกมารายงานผลได้ มี ข นาดพื้ นที่ ชัด เจน
(ไร่-งาน-ตร.ว.)
ข้อ มู ล ข้า งต้น จะถู ก จัด ทาเป็ นฐานข้อ มู ลในรูป แบบ GIS โดยบุ ค ลากรจากแผนก/กอง/ฝ่ าย
ภายในหน่ วยงานร่วมสนองพระราชดาริ ที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายสารสนเทศ/ฝ่ ายสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ /คณะภูมิศาสตร์ คณะ IT เป็ นต้น ซึ่งในเบื้ องต้นข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดทาด้วยโปรแกรม
GIS ส าเร็ จ รู ป เช่ น ArcGIS, QGIS, Google Earth, Google My Map เป็ นต้ น เพื่ อ เตรี ย มไว้สู่ ก าร
ดาเนิ นงานในระยะ 5 ปี ที่เจ็ด ที่หน่ วยงานควรต้องมีการจัดทาโครงการเฉพาะใน F2A5 ซึ่งควรต้องมี
platform เฉพาะที่จะมาจัดเก็บ ประมวลผลในรูปแบบ dashboard และนาเสนอข้อมูลได้
6. งำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร อพ.สธ. (ในช่วงแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด)
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2570
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งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 และงานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ 30 ปี
อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
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